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Cel letnik otrok 
pred vrati vrtca
V loških vrtcih so ob letošnjem vpisu
zavrnili 167 otrok, pred zaprtimi vrati
vrtca pa ostaja vsa generacija otrok,
rojenih leta 2008. Kako bodo stisko
reševali v občini, ki je odgovorna za
varstvo predšolskih otrok?
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AKTUALNO

Danes bo še spremenljivo 
oblačno, možna je še kakšna
kratkotrajna ploha. 
V soboto in nedeljo bo sončno
in postopno topleje.

VREME

jutri: pretežno sončno ..
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Pretepeni po dveh dneh
umrl
Enainštiridesetletni Sead Čehić z Je-
senic jo je v soboto popoldne hudo
skupil v pretepu na terasi picerije Pr'
Čbular na Slovenskem Javorniku.
Brutalno pretepeni je v ponedeljek v
Kliničnem centru v Ljubljani zaradi
hudih ran glave umrl.
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KRONIKA

Prvo alkoholno pijačo
spijejo do srednje šole
Po podatkih iz raziskave o razširjeno-
sti alkohola in preostalih drog med
srednješolci je na Gorenjskem med
mladimi več pogostih pivcev, kot je
povprečje v Sloveniji, nad slovenskim
povprečjem so tudi pri kajenju cigaret
in uživanju marihuane.
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Ne moda, lastna občutja 
Skladatelj Alojz Ajdič, ki bo letos praz-
noval svojo 70-letnico, je minuli te-
den za zaokrožen simfonični opus
prejel Kozinovo nagrado, ki jo vsako
leto podeljujejo v Društvu slovenskih
skladateljev.
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GG+

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Boštjan Bogataj

Škofja Loka - Dvanajsterica
menedžerjev škofjeloškega
TCG Unitech LTH-ol, na
čelu s članoma uprave Mar-
kom Golobom, Andrejem
Kranjcem in drugimi direk-
torji je pretekli teden podpi-
sala pogodbo s krovno orga-
nizacijo TCG o lastniškem
prevzemu podjetja, ki poleg
matične tovarne obsega še
tovarne v Ljubljani, hrva-
škem Benkovcu in make-

donskem Ohridu. Čez pri-
bližno šest mesecev bodo
vstop v lastniško strukturo
po diskontnih cenah ponu-
dili tudi zaposlenim. 

"Pod svojim okriljem smo
želeli obdržati celoten pro-
gram, ki ga imamo v Slove-
niji, na Hrvaškem in v Ma-
kedoniji, zato smo morali v
odkup. To potezo so pozitiv-
no sprejeli tudi naši kupci,"
pravi Golob, o vabilu zapo-
slenim pa dodaja: "Zelo bi
bili veseli, če bi se lastniške-

mu preoblikovanju pridruži-
li tudi naši delavci. Skupaj se
bomo potrudili, da bo naše
lastništvo tudi donosno."

Predsednik uprave ne želi
govoriti o višine odkupnine
in o banki, v kateri so me-
nedžerji dobili posojilo.
Pove, da je dolgoročno zne-
sek manjši od rednega letne-
ga odliva sredstev na račun
lastnikov v zadnjih štirih le-
tih oziroma manj kot deset
milijonov evrov. 

Ducat menedžerjev odkupilo Unitech
"Menedžerski odkup Unitecha je bila edina možnost, da podjetje ostane v
sedanji obliki in ohranja poln razvoj," pravi Marko Golob, predsednik uprave.

Unitech je odslej v slovenskih rokah. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Jesenice - Na deponiji Mala
Mežakla naj bi od 15. julija
naprej sprejemali tudi del
odpadkov iz občin Kranj,
Jezersko, Cerklje, Šenčur,
Naklo in Preddvor. Letno bi
sprejeli 15 tisoč ton sortira-
nih odpadkov iz omenjenih
občin po ceni 85 evrov za
tono odloženih odpadkov
oziroma nekaj manj kot
102 evra z vključeno okolj-
sko dajatvijo. Pogodbo o od-
laganju naj bi sklenili za
eno leto. Sklep o tem mora-
jo potrditi občinski sveti ob-
čin solastnic Male Mežakle,

to je Jesenic, Kranjske Gore
in Žirovnice. Na Jesenicah
bodo o tem odločali občin-
ski svetniki 22. junija, v Ži-
rovnici 18. junija, v Kranj-
ski Gori pa so to točko ime-
li na dnevnem redu že v
sredo. Vendar pa kranjsko-
gorski občinski svetniki
predloga niso potrdili. Po
njihovem sklepu bi na Mali
Mežakli odpadke iz ome-
njenih šestih občin spreje-
mali le do konca leta, letno
količino pa bi omejili na
7500 ton. S tem sklepom se
je zgodba znova zapletla, re-
šitev pa odmaknila. Do 15.
julija je le še 33 dni ... 

Del kranjskih odpadkov
na Malo Mežaklo

� 3. stran
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Bojan Homan, predsednik
regijskega odbora SDS: "Z
izidi volitev sem zadovoljen,
saj je naša stranka po deležu
glasov zmagala, kar kaže na
voljo ljudstva, da mu je naša
politična opcija blizu. Veseli
me tudi, da je razlika, s kate-
ro je SDS zmagala pred SD,
precejšnja. Volivci so s tem
pokazali, da so s sedanjo ob-
lastjo nezadovoljni in da si
želijo sprememb. Kljub do-
bremu rezultatu pa me žalo-
sti, da imamo glede na veliko
razliko oboji enako število
mandatov. Dva poslanca ima
SDS, prav tako dva SD. Re-
zultati vzporednih volitev so
nam namreč kazali celo na
možnost, da pridobimo tri
mandate."

Jure Meglič, predsednik
pokrajinskega odbora SD:
"Rezultat evropskih volitev je
po mojem mnenju pričako-
van in ga kaže jemati z vidika
nizke volilne udeležbe, pa
tudi volilne abstinence naših
volivk in volivcev. Eden od
razlogov, da na volitve niso
šli levici naklonjeni volivci, je
tudi kandidatna lista naše
stranke. Drugi razlog pa je
dejstvo, da bi morala biti vla-
da, ki jo vodi predsednik
stranke SD, učinkovitejša v
boju zoper gospodarsko kri-
zo. Razmerje dva proti dva,

kolikor smo dosegli v odno-
su do svojega najmočnejšega
političnega nasprotnika, je
vendarle dober rezultat, saj je
v Sloveniji težko pričakovati,
da bi katera koli stranka na
evropskih volitvah, kjer voli-
mo le sedem poslancev, do-
bila tri mandate. Razlika v
volilnih glasovih med SDS in
SD pa je vendarle občutna in
v naši stranki se bomo temu
v prihodnje resno posvetili."

Davorina Pirc, predsedni-
ca LDS na Gorenjskem: "Re-
zultat na evropskih volitvah
kaže na stabilnost naše
stranke v političnem prosto-
ru, pa tudi na to, da je izvolje-
ni Jelko Kacin prepoznavna
politična figura, ki se je v
sedmerici evropskih poslan-
cev iz Slovenije v preteklosti
dobro izkazal, zlasti pri svo-
jem delovanju na zahodnem
Balkanu. Rezultat evropskih
volitev opogumlja, da se LDS
spet vzpenja. Ocenjujem, da
je volilni izid tako uspeh no-
silca liste kot tudi vseh, ki de-
lamo v politiki zaradi politike
same in ne zaradi morebit-
nih koristi."

Igor Velov, predsednik go-
renjskega odbora stranke
Zares: "Zame je bilo ves čas
realno pričakovanje, da bo v
evropski parlament izvoljen
en poslanec stranke Zares,
zato tak rezultat nedeljskih
volitev v evropski parlament

štejem kot uspeh. Verja-
mem pa, da je potencial
naše stranke še večji, če ne
bi bilo tik pred evropskimi
volitvami medijske gonje zo-
per predsednika stranke. Da
je v kranjski volilni enoti us-
peh stranke Zares manjši od
povprečnega v Sloveniji, pa
pripisujem temu, da so ljud-
je glasovali za osebnosti.
Ime Jelka Kacina, že doslej
poslanca v evropskem parla-
mentu, Kranjčana, je ven-
darle tako prepoznavno, da
je normalno, da je več ljudi,
naklonjenih levi opciji, gla-
sovalo zanj."

Marjan Babič, regijski od-
bor SLS za Gorenjsko: "Ljud-
je so se na volitvah odločali
med dvema blokoma, na eni
strani SDS, na drugi SD. Je
pa stranka SD vendarle pre-
cej izgubila, kar kaže na pa-
dec zaupanja v vodilno stran-
ko vladajoče koalicije, ki ne
more najti pravih odgovorov
na trenutno krizo. Odliv gla-
sov na levi strani sta kom-
penzirali stranki LDS in Za-
res. Skupaj z osebnostjo Loj-
zeta Peterleta sta SDS in NSi
precej presegla število glasov
strank levice, tako da lahko
rečemo, da se je volilno telo
prevesilo na desno. Na desni
polovici se je precej slabše
odrezala SLS. V stranki smo
vendarle računali na višji od-
stotek glasov kot na zadnjih

državnozborskih volitvah, saj
smo imeli dober program in
kompetentno ekipo kandi-
datk in kandidatov. Razlog
za ta neuspeh vidim v slabi
kotaciji stranke še iz časov
pred izvolitvijo novega pred-
sednika, v medijsko ne pre-
več prepoznavni kampanji
stranke in nosilca liste Ivana
Žagarja, določeno število gla-
sov volivcev SLS šlo k Peter-
letu in Janši, na žalost pa je
tudi mnogo volivcev ostalo
doma." 

Matej Tonin, NSi: "Uspeh
NSi je plod trdega in zavzete-
ga dela celotne ekipe Nove
Slovenije. NSi je z evropski-
mi volitvami postala tretja
najmočnejša stranka v drža-
vi. Več kot sedemdeset tisoč
volivcev, ki so nam zaupali
svoj glas, je najboljši odgovor
vsem tistim, ki nas želijo od-
pisati in izbrisati iz sloven-
skega političnega prostora.
Pomeni tudi okrepitev des-
nosredinskega političnega
pola, kar je ključno za pri-
hodnje državnozborske volit-
ve. Zadnje so namreč poka-
zale, da samo ena močna
stranka na desni sredini ne
more zagotoviti uspeha. Pre-
pričan sem, da je prav od re-
zultata NSi odvisna prihod-
nost desnosredinske opcije
in morebitno oblikovanje
prihodnje desnosredinske
vladne koalicije."

Volilni zasuk v desno
Nedeljske volitve poslancev v evropski parlament so v Sloveniji prinesle zmago stranki SDS. 
Kako rezultate volitev ocenjujejo v gorenjskih odborih nekaterih strank?
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Avtokarto prejme FRANC LAKOTA z Bleda.

Tržič 

Spomin na taboriščnike

Nad Podljubeljem, kjer je bilo edino nemško koncentracij-
sko taborišče na slovenskih tleh, bo jutri, 13. junija, ob 11. uri
slovesnost ob 64-letnici osvoboditve nacističnih koncentra-
cijskih taborišč. Na prireditvi, ki jo organizirajo Koordinacij-
ski odbor žrtev vojnega nasilja pri ZZB NOB Slovenije,
Združenje borcev za vrednote NOB Tržič in Občina Tržič,
bo slavnostna govornica Majda Širca. Kulturni program pri-
pravljajo učenci OŠ Bistrica in Pihalni orkester Tržič. Zbrali
se bodo taboriščniki, interniranci, politični zaporniki in nji-
hovi svojci ter znanci iz Slovenije, Francije, Avstrije in Itali-
je. Pričakujejo tudi predstavnike veleposlaništev držav, kate-
rih državljani so bili med drugo svetovno vojno v južni pod-
ružnici koncentracijskega taborišča Mauthausen. S. S.

Hvala za 
zaupanje.
Še naprej 

bom delal 
odločno,

po pravilih!

Ob odprtju prenovljenega Sokolskega doma
vas vabimo na mednarodno konferenco:

MANAGEMENT NARAVNE IN 
KULTURNE DEDIŠČINE

Slavnostno odprtje 17. junija ob 19. uri 
- SV stolp Škofjeloškega gradu

Uvodno predavanje: dr. Frans Brouwer 
- KULTURNI MANAGEMENT (Nizozemska)

VSE INFORMACIJE:

WWW.SKOFJALOKA.SI

Suzana P. Kovačič

Kranj - Ali res Kranjčanom te-
čejo smeti po grlu, je poslan-
ski večer naslovil poslanec in
občinski svetnik Aleksander
Ravnikar, ki ga je organiziral
v ponedeljek v Galeriji Dali v
Kranju. "S 15. julijem se zapre
odlagališče v Tenetišah. Kam
bomo vozili odpadke, na za-
stavljeno vprašanje na zadnji
seji Sveta Mestne občine
Kranj župan še ni vedel odgo-
vora," je povedal Aleksander
Ravnikar. Napovedani sogo-
vorniki so bili minister za
okolje in prostor Karl Erjavec
in poslanci ter župani Tomaž
Tom Mencinger, Damijan
Perne in Borut Sajovic. Minis-
tra ni bilo, namesto njega je
prišla generalna direktorica
Direktorata za evropske zade-
ve in investicije Bernarda
Podlipnik, namesto kranjske-
ga župana je prišel podžupan
Stane Štraus. 

"Po 15. juliju ne boste mo-
gli nikjer več odlagati nesor-
tiranih odpadkov in nujno 
je treba povečati ločevanje
odpadkov na izvoru. Na mi-
nistrstvu smo dali možnost
podaljšanja obratovanja ti-
stih odlagališč, ki v svojem
okolju še nimajo regijskega
centra," je povedala Bernar-
da Podlipnik. Ali bodo zato-
rej vodstva občin, javne

upravljavce in posledično
prebivalce zaradi nepravo-
časnih rešitev odgovornih
streznile šele izjemno visoke
cene odlaganja odpadkov? 

Borut Sajovic je bil odlo-
čen: "Ali bomo v Kovorju
sprejemali odpadke iz kranj-
skih in okoliških občin in
pod kakšnimi pogoji, bo več
znanega prihodnji teden.
Kar pa se tiče odlagališča v

Tenetišah, bi civilna iniciati-
va lahko stopila korak nazaj
in dovolila odlaganje vsaj še
za eno leto z aneksom k me-
diacijski pogodbi." Stane
Štraus je povedal: "MBO je v
državnem operativnem pro-
gramu predviden na Polici,
s projektom bomo v drugi
polovici tega meseca sezna-
nili lokalno prebivalstvo. 
Sortirnica na isti lokaciji naj
bi bila zgrajena v prvi polovi-
ci prihodnjega leta. MO
Kranj se za odvoz odpadkov
dogovarja z občinama Tržič
in Jesenice. Če takšen dogo-
vor ne bo možen, imamo za
prevzem odpadkov nekaj re-
zervnih ponudb, tudi od za-
sebnikov." In kot se zdi,
imajo v tem trenutku še naj-
več odgovorov na Jesenicah.
Tomaž Tom Mencinger je
povedal, da pripravljajo 
sortirnico in projekt korišče-
nja bioplina za proizvodnjo
električne energije ... In še:
"O tem, ali bomo od 15. juli-
ja dalje sprejemali odpadke
iz občin, ki jih zdaj še odla-
gajo v Tenetišah, bodo odlo-
čali občinski sveti v treh ob-
činah, ki smo lastnice odla-
gališča Mala Mežakla. Nesor-
tiranih odpadkov pa nikakor
ne bomo sprejemali."

Alarm zvoni zaradi smeti
Tretji poslanski večer Aleksandra Ravnikarja je bil namenjen problematiki 
odpadkov v Kranju in na Gorenjskem.

Od leve: Borut Sajovic, Aleksander Ravnikar, Bernarda
Podlipnik in Tomaž Tom Mencinger / Foto: Gorazd Kavčič
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Škofja Loka - Ta teden so
starši otrok, ki so kandidirali
za vpis v vrtce v Škofji Loki,
dobili odločbe, ali so njihovi
otroci za jesen sprejeti v vrtec
ali ne. Zavrnjenih je veliko
število otrok, zaradi česar je
tudi naše uredništvo poklica-
lo več staršev. Oče, ki ima
starejšega otroka že vpisane-
ga v vrtec, je dejal, da za jesen
ni bil sprejet v vrtec niti en
otrok, rojen leta 2008. Tako
je cela generacija otrok ostala
pred zaprtimi vrati vrtca,
med njimi tudi njegov. Obr-
nil se je že na ministrstvo za
šolstvo in šport in na občino,
ki je po zakonu o vrtcih dolž-
na vzpostaviti mrežo vrtcev
na svojem območju. "Prebi-
valci občine plačujemo dav-
ke, zato pričakujemo, da bo
župan opravil svojo dolžnost
pri zagotovitvi pogojev za
predšolsko varstvo, ne pa da
se zgolj hvali z visoko rod-
nostjo v občini," se jezi ome-
njeni oče. Zaveda se dejstva,
da so vrtci v občini na tes-
nem s prostorom, poleg tega
pa je tudi v lani na novo ure-
jenih oddelkih vrtca Čebelica
v dijaškem domu inšpektori-
ca prepovedala vpis nad nor-
mativom, kar vrtcem spet
zmanjšuje manevrski pros-
tor. Ravnateljica loških vrtcev
Janja Bogataj je potrdila, da
so letos od 282 lahko ugodili
le 111 prosilcem za sprejem
otrok v vrtce. 167 otrok je do-

bilo negativno odločbo, na
žalost pa drži tudi, da so zavr-
nili ves letnik 2008. Komisi-
ja, ki odloča o sprejemu
otrok v vrtce, je namreč oce-
nila, da bo še vedno vključe-
nih več otrok v vrtce, če sprej-
mejo ves letnik 2007. Po po-
datkih, ki so nam jih posre-
dovali z občine Škofja Loka,
pa so zavrnili tudi 28 teh,
medtem ko bo brez vrtčev-
skega varstva jeseni 71 otrok
letnika 2008 (vsi), skupaj to-
rej 99 otrok prvega starost-

nega obdobja. Ravno za naj-
mlajše otroke je v vrtcih naj-
manj prostora, zato so lani v
dijaškem domu kot začasno
rešitev odprli nekaj novih od-
delkov. A tudi če inšpekcije
tam letos ne bi vztrajale pri
omenitvi normativa na devet
otrok v skupini, bi s temi od-
delki ne mogli zadostiti vsem
potrebam po varstvu. Kaj se-
daj? Ravnateljica pravi, da
bodo počakali, da minejo pri-
tožbeni roki, potem se bo o
tem problemu posvetoval

svet zavoda, napovedujejo
tudi sklic sveta staršev.

Kako namerava za varstvo
poskrbeti občina? Trajneje
nameravajo z gradnjo nove-
ga vrtca na zemljišču nekda-
nje vojašnice, kjer od države
pričakujejo neodplačni pre-
nos zemljišča za ta namen,
tam pa naj bi zgradili vrtec v
javno-zasebnem partnerstvu.
Odgovora države še ni, nare-
jena pa je idejna zasnova za
vrtec. Toda starši, ki so v sti-
ski danes, rešitev pričakujejo
do jeseni. Kako bodo kratko-
ročno urejali problem 167
zavrnjenih prošenj, nam žu-
pan Igor Draksler ta teden ni
želel odgovoriti. Vsaj ne pred
sinočnjo izredno sejo občin-
skega sveta. Ta pa je imela na
dnevnem redu tudi odloča-
nje o koncesiji za varstvo
predšolskih otrok.

Cel letnik otrok pred vrati vrtca
V loških vrtcih so ob letošnjem vpisu zavrnili 167 otrok, pred zaprtimi vrati vrtca pa ostaja vsa 
generacija otrok, rojenih leta 2008. Kako bodo stisko reševali na občini, ki je odgovorna za varstvo
predšolskih otrok?
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Ravnateljica loških vrtcev Janja Bogataj vzrok za pove-
čano zanimanje za vrtce vidi v večji rodnosti. Nekaj h
gneči pred vrati vrtca pripomore tudi zakon, ki druge-
mu otroku in vsem nadaljnjim v družini omogoča
brezplačno varstvo, tretji razlog pa je dejstvo, da stari
starši odhajajo v pokoj vse starejši in jih vse manj lah-
ko varuje vnuke.

V loških vrtcih je zmanjkalo prostora za najmlajše otroke.

Marjana Ahačič

Kranjska Gora - Decembra
2005 je pogorelo nekdanje
gostišče v Jasni. Danes na
njenem mestu stoji nov ob-
jekt, še vedno prazen. Že
zgrajenemu objektu je
upravna enota najprej zavr-
nila in nato po pritožbi in-
vestitorja izdala gradbeno
dovoljenje. Občina se je pri-
tožila dvakrat in Upravno
sodišče je zadevo vrnilo v
ponovno obravnavo upravni
enoti Jesenice; kjer se je
zgodba to pomlad ponovila.
Sredi marca je bila izdala
odločba o spremembi grad-
benega dovoljenja, na kate-
ro se je občina spet pritoži-
la, na odgovor še čakajo,
pred Jasno pa je očitno še
ena sezona brez gostov. 

Tristanovanjski objekt je
bil v Podkorenu zgrajen lan-
sko jesen. Visoka, popolno-
ma črna stavba je takoj raz-
burjala domačine in mimo-
idoče ter s svojim videzom
žela navdušenje med arhi-
tekti. Domačini, prepričani,
da objekt ni zgrajen v skladu
z občinskimi predpisi, so ta-
koj obvestili inšpekcijo, ki pa
je ugotovila, da je poslopje

zgrajeno v skladu z gradbe-
nim dovoljenjem, ki ga je na
podlagi predpisov, ki jih je
pripravila občina Kranjska
Gora, izdala upravna enota
Jesenice. Tudi v tem prime-
ru se je občina pritožila in
tudi tokrat je ministrstvo za
okolje in prostor kot drugo-
stopenjski organ ugotovilo,
da ni razlogov za razveljavi-
tev gradbenega dovoljenja.
Občina se je pritožila na
Upravno sodišče ter po
opravljenih meritvah odda-
ljenosti objekta od parcelnih
meja o zadevi ponovno obve-
stila gradbeno inšpekcijo. 

"Pogosto prihaja do različ-
nih tolmačenj predpisov, ki
jih napiše občina, izvaja pa
država," je v sredo, ko se je s
problematiko obeh posegov v
prostor seznanil občinski

svet občine Kranjska Gora,
dejal Saša Dalla Valle, projek-
tant hiše v Podkorenu in pri-
pravljavec številnih občinskih
prostorskih dokumentov. Z
njim se strinja tudi odvetnik
občine Kranjska Gora Marko
Klofutar. "O tem, ali je poseg
dopusten ali ne, prek upra-
vnih enot odloča država, ena-
ko velja v fazi nadzora."

Kakšna bo usoda obeh ob-
jektov, ki jih domačini razu-
mejo kot tujek v svojem oko-
lju, zgrajen mimo standardov,
kakršni so zapisani v občin-
skih prostorskih dokumen-
tih, še ni jasno. Je pa občina
v izogib podobnim dilemam
na seji občinskega sveta v
sredo ustanovila posebno de-
lovno skupino, ki bo sprem-
ljala stanje in se s problema-
tiko podrobno ukvarjala. 

Predpise si različno razlagajo
Prostorske predpise postavlja občina, izvaja pa jih država; neskladja v interpretaciji so, tako glede 
Jasne kot novogradnje v Podkorenu, velika. 

"Na krizo smo se odzvali
takoj in smo nanjo priprav-
ljeni. Prag rentabilnosti je
danes bistveno nižji kot prej.
Velik del naših obveznosti je
dolgoročne narave. Verjame-
mo v naraščanje prodaje, ne-
kaj že v drugi polovici leta, še
več v prihodnjih letih, sicer v
odkup ne bi šli," je o uspeš-
nem odkupu v enem naj-
slabših poslovnih let za Uni-
tech prepričan Marko Golob. 

Lansko poslovno leto je
Unitech zaključil z 1,2 mili-
jona evri dobička, prvi letoš-
nji meseci pa so bili zelo tež-
ki, saj so njihovi kupci v več-
ji meri le čistili zaloge. Od
marca naprej se stanje po-
pravlja in je poslovanje pozi-
tivno. "Upam, da odpuščanja
ne bo več. V zadnjem letu pa
brez tega ni šlo (odpustili so
približno tretjino od 1600
zaposlenih, op. a.). Če bi
podjetju ostalo nekaj od 40
milijonov evrov, ki smo jih
morali dati lastnikom, pa bi
bili bistveno bolj prizaneslji-
vi," pravi Marko Golob. Le-
tošnje poslovanje želijo v
Unitechu zaključiti s pozitiv-
no ničlo. Prvi meseci so bili
slabi; kompenzirali naj bi jih
z boljšimi rezultati v drugi
polovici leta. 

V zadnjih štirih letih so v
podjetju intenzivno zaposlo-
vali, današnja strategija je
drugačna. "Zaposlovali smo
predvsem nekvalificirano de-
lovno silo, kar se s hitro rast-
jo stroškov za njih ni izšlo.

Zato smo filozofijo prilagodi-
li in del proizvodnje, ki za-
hteva velik del nekvalificira-
ne delovne sile, preselili v
Makedonijo, visoko zahtevna
proizvodnja pa bo ostala v
Sloveniji. V Škofji Loki ima-
mo izredno kvalitetne sode-
lavce; tu bodo ostali izdelki z
izredno precizno izdelavo.
Tu napak ni in jih ne sme
biti," pravi Golob. V Ljubljani
ostaja proizvodnja velikih ko-
sov zahtevnih izdelkov, kjer
enako kot v Škofji Loki potre-
bujejo veliko znanja in kvali-
tetno strojno opremo. V Ben-
kovcu se bo odvijala srednje
zahtevna proizvodnja, v
Ohridu pa dela, ki zahtevajo
veliko ročnih spretnosti.

O selitvi tovarne na Trato se
je vodstvo Unitecha v začetku
tedna pogovarjalo tudi z župa-
nom Igorjem Drakslerjem.
"Nova tovarna ostaja naša pri-
oriteta. Sedanja lokacija ob
najstarejšem kamnitem mo-
stu v Sloveniji, ko čezenj pote-
ka promet, tudi za nas ni do-
bra, vendar je selitev odvisna
od poslovne situacije pri nas
in v svetu," še pove predsed-
nik uprave. V Unitechu bodo
zato počakali na izhod iz go-
spodarske krize, ko se bo zvi-
šala tudi cena nepremičnin,
saj zemljišča, kjer je sedaj to-
varna: le nekaj sto metrov od
centra mesta na eni strani, v
bližini šole in vrtca in narave
na drugi strani, ne želijo pro-
dati pod ceno. Z izkupičkom
naj bi postavili novo tovarno, s
posojilom pa novo avtomati-
zirano proizvodnjo.

Ducat menedžerjev
odkupilo Unitech
�1. stran

"Ne glede na to, kako na-
tančni so, pa prostorski
akti ne morejo zagotoviti
dobre in preprečiti slabe
arhitekture," je svetnike
občine Kranjska Gora na
zadnji seji posvaril Saša
Dalla Valle. 
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Think bigwww.dacia.si
Oprema Pack PLUS ima: 1.4-litrski bencinski motor, klimo, ABS, voznikov airbag, električni pomik sprednjih stekel, 
meglenke in centralno daljinsko zaklepanje. Z Dacia financiranjem dobite namesto treh let, pet let garancije. 

*cena velja s pogoji preko Dacia financiranja  ** velja s pogoji preko Dacia financiranja in do izpolnitve prvega od dveh navedenih pogojev. Sa
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Dacia Sandero Pack PLUS Dacia Logan MCV Pack PLUS

7.200 €* 9.000 €*

Najboljša ponudba dozori prej.

Ljubljana

Gostinci in turistični delavci grozijo s stavko

Sindikat delavcev gostinstva in turizma je v torek pred
Gospodarsko zbornico Slovenije pripravil protestni shod, na
katerem je okoli dvesto protestnikov zahtevalo od Trgovin-
sko-gostinske zbornice takojšen podpis sicer že dogovor-
jenega aneksa k panožni kolektivni pogodbi o triodstotnem
dvigu najnižjih plač. Če njihova zahteva do konca junija ne
bo uresničena, je sindikat pozval 24 tisoč zaposlenih v
gostinstvu in turizmu na začetku glavne turistične sezone
na stavko do izpolnitve zahtev. Š. Ž.
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Boštjan Bogataj

Kranj - OpenLab ali odprti la-
boratorij, ki deluje v rume-
nem stolpiču ob kranjski
Gimnaziji, je plod sodelova-
nja Mestne občine Kranj in
Fakultete za elektrotehniko
univerze v Ljubljani ter šte-
vilnih podjetij. Z njim želijo
aktivirati ustvarjalni potenci-
al mladih na Gorenjskem.
"V laboratoriju želimo zbrati
mlade, ki hočejo več na po-
dročju tehnologij, projektov,
kariere. Na ta način jih želi-
mo tudi navdušiti za študij
na tehničnih fakultetah, kjer
jih bomo usposobili v vrhun-
ske strokovnjake, ki se bodo
vrnili na Gorenjsko," je ob
odprtju povedal prof. dr. Ja-
nez Bešter.

Laboratorij je vrhunsko
opremljen z elektrotehniški-
mi inštrumentariji, kamor
spadajo funkcijski generator-
ji, osciloskopi in spajkalniki,
zmogljivi računalniki in
strežniki, sodobna komuni-
kacijska oprema ter multi-
medijski laboratorij s profesi-
onalnimi kamerami in opre-
mo za montažo. Navsezad-
nje je OpenLab (nekaj mese-
cev že poskusno deluje) zbi-
rališče mladih somišljenikov.
Vodstvo so zaupali Lovru Žit-

niku in kolegom, ki bodo
svoje nekoliko mlajše kolege
le usmerjali do cilja. "Kon-
kretnih ciljev ni, naš namen
je le navdušiti mlade za krea-
tivno razmišljanje, še najraje
za tehnologijo, vendar to ni
pogoj," pravi koordinator Žit-
nik. Do sedaj so pripravili 13
večerov na različne teme. 

"Inovativnost in ustvarjal-
nost mladih moramo vedno
spodbujati, še posebej pa v
težkih časih za gospodar-
stvo, saj vemo, kako po-
memben je razvoj. Valilnica
novih idej in znanstvenikov

je za Kranj velika pridobi-
tev," je ob odprtju povedal
domači župan Damijan Per-
ne. Ob odprtju OpenLaba je
s predstavitvijo navdušil
Klemen Peternel z aplikaci-
jo za manj vešče (starejše)
uporabnike mobilnih telefo-
nov: "Starejši praviloma tež-
je najdejo kontakte v imeni-
ku, težje pošiljajo kratka
sporočila. To smo rešili s
preprosto tablo, na kateri so
slike priljubljenih oseb, ki
se jih za vzpostavitev zveze
le dotaknemo z mobilnim
telefonom, uporabnik pa se

pogovori po običajnem, sta-
rejšim bolj domačem stacio-
narnem telefonu." 

Motiv tovrstne aplikacije
je v spodbujanju in prijaz-
nejši uporabi novih tehno-
logij, z (grobo) opisanim
projektom pa je Peternel
osvojil drugo mesto na
mednarodnem forumu
NFC v Monaku. "V labora-
toriju bomo skušali naredi-
ti in oživiti še veliko takš-
nih idej. Za zdaj lahko po-
kažemo le delček, več bo
prišlo z obiskom mladih,"
je še povedal Žitnik.

Nova kranjska valilnica idej
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je ob svoji 90-letnici v Kranju odprla OpenLab - 
laboratorij za mlade tehnološke navdušence.

Klemen Peternel predstavlja enega od prvih uspehov OpenLaba - prostora prihodnosti. 
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Križe 

Praznik kriških planincev

Planinsko društvo Križe praznuje 60-letnico uspešnega dela.
Jubilej bodo označili z več prireditvami v vasi Gozd. Tam bo
imela Irena Mrak danes ob 20. uri predavanje z naslovom
Okoljski učinki turizma in rekreacije v visokogorju. Jutri ob
16. uri bo piknik planinskega krožka iz OŠ Križe, ob 18. uri pa
planinska veselica z ansamblom Zarja. V nedeljo, 14. junija,
ob 11. uri bo pri planinskem zavetišču v Gozdu osrednja
slovesnost ob 60-letnici PD Križe, med katero bodo podelili
priznanja najbolj aktivnim članom društva. S. S.

Mateja Rant

Bled - "Pri projektu na Bo-
hinjski Beli imamo velike te-
žave, saj projekti niso bili do-
bro pripravljeni, na razpisu
pa je bil izbran človek, za ka-
terega smo vedeli, da bomo
imeli z njim velike težave.
Zaposlene ima le še tri ljudi
in lahko se zgodi, da bomo
morali dela ustaviti," je mi-
nuli teden dejal župan Janez
Fajfar. Sabino Piber, direkto-
rico podjetja OGP Grad
Bled, ki izvaja dela na Bo-
hinjski Beli, je izjava močno
presenetila. "Gradnja se od-
vija po načrtih oziroma smo
letošnji plan še celo prese-
gli," nam je zatrdila.

Začudila se je tudi izjavi,
da imajo le še tri zaposlene.
"Ta čas zaposlujemo šestde-
set ljudi in verjetno smo edi-
no podjetje na Bledu, ki vsak
mesece zaposli dva do tri
nove delavce." Na območju
blejske občine, je še dodala,
sodijo med deset največjih
podjetij tako po številu zapo-

slenih kot po ustvarjenih pri-
hodkih. Zato se ji zdijo take
izjave v sedanjih kriznih ča-
sih zelo nespodbudne in
celo škodljive, pa tudi neod-
govorne do vseh zaposlenih
in njihovih družin. Z blejsko
politiko, je še dejala, pa se ne
želijo ukvarjati. "Mi smo go-
spodarska družba in želimo
zgolj delati in pridobivati
nova naročila, da bi obdržali
vse zaposlene." Ti tudi zdaj,
ko mnogi skrajšujejo delovni
čas, delajo poln delovni čas.
Da se projekti odvijajo po na-
črtih, sta potrdila tudi Franc
Pogačar iz podjetja Domin-
vest Jesenice, ki izvaja nad-
zor nad projektom, in vodja
projekta pri občini Anton
Kovačič. "Izvajalec je ta čas
izpolnil že 66 odstotkov po-
godbenih obveznosti," je po-
udaril Kovačič. Zato pričaku-
je, da bo naložba do jeseni
prihodnje leto v celoti konča-
na. Računajo, da bodo do ta-
krat že pridobili tudi uporab-
no dovoljenje in pričeli obra-
tovati. 

Kanalizacija po načrtih
Blejski župan Janez Fajfar je presenetil z izjavo, da
imajo težave pri gradnji kanalizacije in vodovoda
na Bohinjski Beli, kar pa izvajalec zanika.

Radovljica

Razstava izdelkov iz projekta Vaja dela mojstra

Danes zvečer bodo v Magušarjevi hiši odprli razstavo del, ki
so od jeseni nastajala v okviru projekta Vaja dela mojstra.
Gre za projekt, v katerem se 150 oseb z motnjo v duševnem
ali telesnem razvoju in 25 mentorjev usposablja za delo 
z glino. "S projektom želimo vzpostaviti mrežo keramičnih
delavnic za izobraževanje v lončarstvu in oblikovanju kera-
mike. Oblikovati želimo blagovno znamko in jih usposobiti
za izdelovanje manjših serij keramičnih izdelkov," je pove-
dal vodja projekta Urban Magušar. V projekt, katerega nosi-
lec je združenje ustvarjalcev in rokodelcev Fabrika Fabijana
iz Radovljice, sta vključena lončarski atelje Slovenskega et-
nografskega muzeja ter delavnica in galerija v Magušarjevi
hiši, v njem pa sodelujejo varovanci in mentorji iz CUDV
Matevža Langusa Radovljica, VDC Kranj, CIRIUS Kamnik,
INCE Mengeš, Šent ter VDC Tončke Hočevar iz Ljubljane. S
približno 100 tisoč evri ga sofinancira Evropski socialni
sklad. M. A.

Cerkljanska Dobrava

Pohod bosonogih na Šenturško goro

Planinsko društvo Komenda, odbor Škrjančki, vabi na 
4. pohod bosonogih na Šenturško goro. S Cerkljanske 
Dobrave se bodo pohodniki navkreber podali jutri ob 9. uri.
Pohod traja približno eno uro v vsako smer, na koncu pa se
bodo udeleženci pohoda zbrali v planinskem domu v
Komendi. S. Š.
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Urša Peternel

Brezje - Na Brezjah so v sre-
do predstavili novo karto te-
matskih poti po občini Ra-
dovljica. V njej je opisanih in
orisanih deset tematskih
poti po različnih delih obči-
ne, in sicer Gozdna učna
pot, Naravoslovna učna pot
Pusti grad, Vodna učna pot
Grabnarca, Petrova pot,
Lambergova pot, Pastirska
pot, Brezjanska pot miru ter
tri kolesarske poti: Podgor-
ska nižinska kolesarska pot,
Nižinska kolesarska pot in
Višinska kolesarska pot. Kot
je povedal Toni Bogožalec iz
LTO Radovljica, večina te-
matskih poti poteka po po-
teh, ki so bile znane že v pre-
teklosti in so nastale sponta-
no. Vse - razen Višinske ko-
lesarske poti - so krožne, vsa-
ka ima svoje ime in logotip.
Večina poti je že urejena in
označena, nekaj pa jih bodo
z usmerjevalnimi in infor-
macijskimi označbami opre-
mili še letos. Trase poti, opi-
si v slovenskem in angle-

škem jeziku z oceno zahtev-
nosti poti ter zanimivostmi
in diagrami so opisani v novi
karti, ki so jo natisnili v pet
tisoč izvodih, brezplačno pa
je na voljo v turistično infor-
macijskih centrih, muzejih
in pri drugih ponudnikih tu-
rističnih storitev. Župan Ra-
dovljice Janko S. Stušek je ob
tem poudaril, da so tematske
poti pomemben del turistič-
ne ponudbe občine. Skupaj
obsegajo 114 kilometrov, od
tega je 41 kilometrov pešpoti.
"Turist, ki ostane pet dni,
lahko torej vsak dan prehodi
eno tematsko pot, saj so dol-
ge po približno pet kilome-
trov," je dejal. Karto je založi-
la Občina Radovljica, stroški
izdaje karte so znašali 7700
evrov, od tega je tretjino pri-
spevalo ministrstvo za kme-
tijstvo - Evropski kmetijski
sklad za razvoj podeželja.
Eno od novih tematskih poti
- Brezjansko pot miru bodo
uradno odprli jutri, ko pri-
pravljajo voden ogled z za-
četkom ob deseti uri izpred
bazilike Marije Pomagaj.

Po Brezjanski poti miru
Z vodenim ogledom bodo jutri uradno odprli
tematsko pot okoli Brezij.  

Tržič 

Posvet o odpadkih

Namesto predvidene izredne razširjene seje občinskega
sveta v vasi Kovor sklicuje župan Občine Tržič Borut Sajovic
posvet občinskih svetnikov in krajanov KS Kovor o nadalj-
njem odlaganju odpadkov na deponiji Kovor. Na srečanje, ki
bo v ponedeljek, 15. junija, ob 19. uri na skednju ob cerkvi v
Kovorju, so povabili tudi predstavnike ministrstva za okolje
in prostor, sosednjih občin in zainteresirane javnosti. Žu-
pan Sajovic poudarja, da spoštujejo izid referenduma iz de-
cembra 2005, zato ne razmišljajo o gradnji centra za ravna-
nje z odpadki za vso Gorenjsko in dovozne ceste od krožiš-
ča čez Dobravo. Če želijo deponijo Kovor ohraniti, se mora-
jo vključiti v regijski projekt in sprejeti del odpadkov iz Kra-
nja. Sprejeli bi do največ osem tovornjakov z odpadki na
dan, kar ne bi terjalo širjenja deponije. Ob nasprotovanju
taki rešitvi bodo morali deponijo Kovor zapreti, odvoz od-
padkov drugam pa bo za vse precej dražji. S. S.

Osolnik

Na Osolniku odprli čistilno napravo

Brunarica na Osolniku, katere lastnik je športno društvo
Partizan Medvode, ima svojo čistilno napravo. Odprli so jo
4. junija. Kot so povedali v podjetju Regeneracija, gre za 
čistilno napravo z izredno majhno porabo električne energije.
O razlogih, zakaj so se v društvu Partizan Medvode odločili
za to investicijo, vredno okrog štiri tisoč evrov, je pojasnil
predsednik Bojan Šolar: "Dobili smo obvestilo občinskega
inšpektorja, da smo med onesnaževalci podtalnice, nad 
čemer smo bili malo presenečeni. Smo se pa odločili, da se
bomo lotili sanacije tega problema in kupili čistilno napravo,
ki pomeni pridobitev za Polhograjske Dolomite." M. B.

Vilma Stanovnik

Kranj - Da je zanimanje za
dogodke v starem mestnem
jedru res veliko, so že prejš-
nji teden dokazali obiskoval-
ci, ki so na Glavnem trgu ob-
čudovali viteške boje in sred-
njeveške plese. Atraktiven
dogodek, premiera športne-
ga filma Labirnint, ob tem pa
tudi predstavitev slovenskega
kraškega podzemlja, člove-
ške ribice, vzgojene v kranj-
skem laboratoriju Tular, in
še kaj bo mogoče videti da-
nes in jutri (za obiskovalce je
kar devet različnih terminov)
v rovih pod starim Kranjem,
že v nedeljo pa se z opereto
Vesela vdova začenja festival
Carniola. "Obeta se res lep
kulturni dogodek, prireditev
pa bo potekala na Trubarje-
vem trgu. Posebnost letoš-
njega poletja bo namreč, da
se bodo lokacije prireditev gi-
bale po celem starem Kranju.
Vzrok za to sta obnova Khi-
eselsteina, pa tudi naša želja,
da zaživi vse mesto," pravi di-

rektorica Zavoda za turizem
Kranj Natalija Polenec in do-
daja, da se bo največji gorenj-
ski multikulturni festival na-
daljeval do 10. julija, vmes pa
bo na sporedu sedem kon-
certov in več kot deset drugih
dogodkov. Nekaj posebnega
bo prav gotovo muzejska

noč, ki jo Gorenjski muzej
pripravlja z 20. na 21. junij.

Vrhunec poletnih priredi-
tev v Kranju bo tudi letos
Kranfest s kranjsko nočjo, ki
bo 31. julija in 1. avgusta,
glasbene prireditve, zlasti na
jazz kamp, pa se bodo nada-
ljevale med 14. in 23. avgu-

stom. V septembru bo v me-
stu še živ-žav za najmlajše,
ker pa letos kranjski gasilci
praznujejo 130-letnico, na
Glavnem trgu vse prve sobo-
te v mesecu pripravljajo tudi
gasilske sobote, vrhunec ga-
silskega praznovanja v me-
stu pa bo 5. septembra. 

Začenjajo se poletne prireditve
V Kranju pripravljajo vrsto zanimivih prireditev, že ta konec tedna pa znova vabijo v kranjske rove.

Prejšnji teden so utrip v Kranju popestrili vitezi in srednjeveški plesalci.
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Boštjan Bogataj

Sovodenj - Šolsko poslopje
na Sovodnju, ki so ga večkrat
dogradili in prenovili, letos
praznuje 70. obletnico prve
blagoslovitve, že pred 187 leti
pa je župnik Matija Čibej v
Novi Oselici enkrat na teden
poučeval šolsko mladino. 

Zaradi bližine rapalske
meje so šolanje otrok po prvi
svetovni vojni preselili na
Sovodenj, najprej v zasebne
hiše, nato v Sokolski dom.
Po desetletju razmišljanj so
našli pravi prostor za novo
šolsko stavbo in jo v šolskem
letu 1938/39 tudi odprli. Ta-
krat je šolo obiskovali kar
160 otrok, danes, ko je tu
organizirana podružnična
šola pa jo v treh oddelkih ob-
iskuje 35 učencev, v vrtcu sta
še dva oddelka malčkov. 

"Področju šolstva in pred-
šolskega varstva na Občini
Gorenja vas-Poljane posve-
čamo veliko pozornosti, med
njimi tudi podružničnim šo-
lam," je v nagovoru ob sobot-
ni slovesnosti povedal doma-
či župan Milan Čadež. Tako
je občina pred dvema letoma
v šoli odprla nov oddelek vrt-
ca, urejeno je bilo tudi zuna-
nje igrišče, v soboto so sloves-
no odprli novo učilnico za
prvo- in drugošolce, Sovo-
denjčani pa so veseli tudi no-
vih prostorov krajevne knjiž-
nice. Investicija je bila vredna
približno sto tisoč evrov.

V kulturnem programu so
sodelovali učenci sovodenj-
ske šole, premierno so zapeli
sovodenjsko šolsko himno in
še plesali, recitirali in zaigrali.
Program so popestrili tudi
drugi nastopajoči s Sovodnja,

spomnili so se tudi vseh, ki so
kadarkoli delali v šoli. "Ob tej
priložnosti so šolarji pripravi-
li tudi srečelov in šolski bazar,
kjer so predstavili, kaj vse so

naredili skozi leto. Z izkupič-
kom bodo delno poplačali
stroške ekskurzije ob zaključ-
ku šole," nam je povedala
vodja šole Milka Burnik.

Na Sovodnju šola že 187 let
V soboto je kar 250 obiskovalcev in osemdeset nastopajočih na Sovodnju pozdravilo dodatne šolske
prostore, praznovali so tudi 70 let šolske stavbe.

Učenci so skupaj z vodjo šole Milko Burnik zaigrali igro Šola
nekoč in danes.
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DOBRODOŠLICA
paket

080 17 50 www.nkbm.si

NOV CILJ. NOVA ZGODBA.
18. junija v centru Kranja odpiramo vrata Nove KBM. Izberite sodobno 
banko in s Paketom dobrodošlice prihranite najmanj 65 evrov.
• Enoletno brezplačno vodenje osebnega računa.
• Brezplačna enoletna članarina za kartico z odloženim plačilom.
• Brezplačni pristop in polovično nadomestilo za identifikacijsko kartico Bank@Net.
• Ugodnejša obrestna mera ob sklenitvi prvega depozita.

Še veË ugodnosti poišËite na http://paketi.nkbm.si!

ABC ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE Še nikoli doslej ni bila odločitev o zavarovanju in varčevanju 
tako preprosta. Izberite svojo kombinacijo A, B ali C, izpolnite 
pristopno izjavo in že ste zavarovani, ob tem pa še varčujete.

In kaj pridobite? 

  življenjsko in dodatno nezgodno zavarovanje, 

  obročno varčevanje v skladih z možnostjo dodatnih 
vplačil ter 

 fleksibilnost izplačil.

Sestavite svojo varnost. Enostavno, jasno in dostopno.
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Jasna Paladin

Kamnik - Po približno desetih
urah razgrete razprave, ko je že
kazalo, da Kamničani res ne
vedo, kaj bi z Veliko planino, so
svetniki le sprejeli nekaj skle-
pov, ki bi družbo Velika plani-
na, d. o. o., ki je še vedno v sto-
odstotni lasti občine, le poteg-
nili iz rdečih številk, planino pa
ohranili kot eno največjih na-
ravnih zanimivosti pri nas.

Svetniki so se seznanili z let-
nim poročilom družbe za lan-
sko leto, delovanjem žičniške-
ga sistema, razvojnimi mož-
nostmi in poslovnim načrtom
družbe za leto 2009. Po raz-
pravi, kjer ni manjkalo očitkov
na poslovanje družbe, ki je leto
zaključila s primanjkljajem več
kot sto tisoč evrov, in očitkov
občinski upravi, ki naj kljub
številnim dosedanjim študi-
jam ne bi imela prave vizije, kaj
s planino storiti, so svetniki so-

glasno sprejeli sklep, naj občin-
ski svet do jeseni imenuje delo-
vno skupino, ki bo zbrala vse
interese, jih povezala in pripra-
vila načrt razvoja Velike, Male
in Gojške planine ter doline
Kamniške Bistrice. V delovni
skupini bodo sodelovali pred-
stavniki družbe Velika planina,
d. o. o., predstavniki agrarnih
skupnosti, PD Bajtar, RD Ri-
gelj, predstavniki Meščanske
korporacije, občinske uprave
in občinskega sveta. Prav tako
so občino zavezali, da nepre-
mičnin na planini ne sme
prodajati brez soglasja Občin-
skega sveta, do septembra pa
mora uprava proučiti tudi vse
zakonske in finančne posledi-
ce in potrebne ukrepe, če bi se
nihalka opredelila kot javno
prevozno sredstvo, s čimer bi
se občina kot lastnica družbe
lahko izognila večjim stro-
škom, ki jih ima z vzdrževa-
njem nihalke.

Velika planina 
potrebuje razvojni načrt
Občinska uprava bo proučila možnosti, da bi 
nihalka postala javno prevozno sredstvo.

Škofja Loka 

Začele so se praznične prireditve

Občina Škofja Loka 30. junija praznuje občinski praznik, praz-
nični dogodki pa se začnejo že veliko prej. Že jutri, 13. junija,
bo oživela Oglasbena Loka, ko bodo mladi glasbeniki iz Glas-
bene šole Škofja Loka od 9. do 12. ure nastopili na trgih, ulicah
in v atrijih tisočletnega mesta. 17. junija se ob odprtju obnov-
ljenega Sokolskega doma začenja mednarodna konferenca
Management naravne in kulturne dediščine, za katerega je
Škofja Loka pridobila denar iz evropskega projekta Evropa za
državljane. 19. junija bodo odprli mednarodno filatelistično
razstavo ob 60-letnici Filatelističnega društva Lovro Košir
Škofja Loka in ob deseti obletnici pobratenja Loke z belgijskim
mestom Maasmecheln. 21. junija bo koncert Porgy and Bess,
avtorski glasbeni projekt Blaža Puciharja in Mira Božiča, 22. ju-
nija pa slavnostno odprtje Sokolskega doma z nastopoma go-
dalnega orkestra Glasbene šole Škofja Loka in tria Kvartet, na-
slednji dan pa koncert pevskega zbora Lubnik, ki poje že 30 let.
Za dan državnosti in občinski praznik sta napovedani slav-
nostni akademiji, na slednji bodo podelili tudi občinska prizna-
nja. Venerina pot, ob kateri se Škofja Loka vrne v srednji vek,
pa bo v soboto, 20. junija. D. Ž.

Tržič 

Umetnine iz odpadkov

Komunala Tržič domiselno spodbuja ločeno zbiranje odpad-
kov. Letos je izdala brošuro o ločevanju odpadkov. Sledil je
razpis na to temo za osnovne šole, ki je vabil mlade k ustvar-
janju likovnih del in okrasnih predmetov. Natečaja se je udele-
žilo dvajset učencev Osnovne šole Križe z mentorico Dragico
Štalc, osem učencev OŠ Bistrica in mentorica Petra Smolej ter
pet učencev OŠ Tržič in mentorica Irena Perš Begič. Razstavo
v stavbi podjetja je v sredo odprl tržiški župan Borut Sajovic, ki
je podelil nagrade za najboljše izdelke. Julija bodo na spletni
strani Komunale Tržič zbirali fotografije o ločenih odpadkih.
Prva nagrada bo teden oddiha v apartmaju na Hrvaškem sep-
tembra. S. S.
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Vilma Stanovnik

Bled - "Tokratna veslaška re-
gata z okoli šesto udeleženci
iz devetih držav bo zagotovo
najmočnejša v zadnjih letih,
organizatorji iz Veslaške zve-
ze Slovenije in Veslaškega
kluba Bled pa jo bomo izrabi-
li tudi kot generalko za tekmo
svetovnega pokala, ki bo pri
nas konec maja prihodnje
leto," je pred novim druže-
njem veslačev, ki se s pred-
tekmovanji na Blejskem jeze-
ru začenja danes ob 16. uri
(finala bodo jutri in v nedeljo
dopoldne), povedal predsed-
nik VZ Slovenije Denis Žve-
gelj, ki je v začetku tega tedna
na Bledu gostil tudi delegaci-
jo Mednarodne veslaške zve-
ze na čelu z izvršnim direk-
torjem Mattom Smithom.

"Tako veliki prireditvi, kot
sta tekma svetovnega pokala
in svetovno prvenstvo, zahte-
vata sodelovanje vseh, od do-
mačega kraja do domače
veslaške zveze in tudi nas v
mednarodni zvezi. Vsi na-
mreč želimo, da bo naš pro-
jekt odmeven, da bodo tek-
movalci zadovoljni, da bo
veslaški šport še pridobil ve-
ljavo. Svetovno prvenstvo na
Bledu pa bo še posebno po-
membno zato, ker bo hkrati
pomenilo kvalifikacije za
olimpijske in paraolimpijske
igre leta 2012 v Londonu," je
poudaril Matt Smith, ki si je

natančno ogledal načrte za
prenovo hangarja in telovad-
nice v Mali Zaki ter tribun in
sodniškega stolpa v Veliki
Zaki. 

"Kot kaže, bomo gradbena
dela začeli jeseni, in sicer z
obnovo telovadnice in han-

garja, nato pa še z gradnjo
tribun in stolpa. Če bo šlo
vse po načrtih, naj bi bila
dela končana do konca mar-
ca prihodnje leto," je povedal
predsednik VK Bled Peter
Fajfar, blejski župan Janez
Fajfar pa je poudaril velik

pomen obeh velikih tekmo-
vanj ne le za popularizacijo
veslanja, ampak tudi za pre-
poznavnost Slovenije, pred-
vsem pa Gorenjske in Bleda.
Kot je povedal generalni se-
kretar SP Tim Farčnik, bo
častni pokrovitelj obeh veli-
kih veslaških dogodkov na
Bledu predsednik države
Danilo Türk, častnemu od-
boru bo predsedoval mini-
ster za šolstvo in šport Igor
Lukšič, predsedovanje orga-
nizacijskemu odboru pa je
prevzel Janez Benčina.

Ta teden se je na Bledu mudila delegacija Mednarodne veslaške zveze na čelu z izvršnim
direktorjem Mattom Smithom (drugi z desne), načrte pred velikimi blejskimi veslaškimi
prireditvami pa so jim predstavili (z leve proti desni) župan Janez Fajfar, predsednik VK
Bled Peter Fajfar, predsednik VZ Slovenije Denis Žvegelj in predsednik OO Janez Benčina.

Generalka za veliki tekmi
Od danes do nedelje bo na Bledu potekala 54. mednarodna veslaška regata, ki bo hkrati tudi 
preizkušnja pred tekmo svetovnega pokala čez eno leto in svetovnim prvenstvom leta 2011.

Vilma Stanovnik

Kranj - Kranjski nogometni
drugoligaš Triglav Gorenjs-
ka je rezultatsko uspešno se-
zono sklenil minuli konec
tedna. Na klubski večerji je
predsednik Igor Velov spet
poudaril prvoligaške ambici-
je članke ekipe, prav tako pa
je izdal nekaj sprememb
pred pripravami na novo se-
zono. Tako ima Triglav Go-
renjska novega trenerja, saj
bo ekipo prevzel Stane Bevc,
dosedanji trener Brane Pav-
lin pa bo trener pri NK Kra-
nju. "Vzrok za zamenjavo na
mestu trenerja članske ekipe
je predvsem v tem, ker je
imel tako Brane Pavlin kot
klub težave zaradi licence A
in ne PRO, ki jo potrebuje.
Skupaj smo ocenili, da tak
način dela v še eni sezoni ne
bi bil dober, Branetu pa smo
ponudili delo v klubu," je po-
vedal športni direktor Robert
Misja. 

Novi trener je Stane Bevc,
nesojeni trener Bonfike in

prej Zagorja, ki je Triglav že
pripeljal v prvo ligo pred sed-
mimi leti. Sodelovanje je po-
vezano tudi z oblikovanjem
moštva za prihodnje leto:
"Igralcem so potekle posojil-
ne in igralske pogodbe - Ka-
lakovič se vrača v HIT Gori-
co, Čolič v BiH, Jakopič, Ba-
nič in Robnik pa so prosti ig-
ralci. Smo v stiku z nekaj pr-

voligaškimi in drugimi no-
gometaši, saj si želimo okre-
piti moštvo," je dodal Misja. 

Triglav je že podpisal po-
godbe s svojimi mladinci (Jer-
kovič in Dimitrov sta repre-
zentanta U19), v okviru posoj
in dvojnih registracij ima na
voljo še vsaj deset igralcev. Le-
tos so že uveljavili štiri, pet
imen iz lastne nogometne

šole, zdaj pa si želijo ekipo še
okrepiti. Klub je poravnal vse
obveznosti, osvojili so naslov
mladinskega pokalnega prva-
ka, vse gorenjske naslove pri
mladih in še ta mesec naj bi
odprli novo pridobitev, dodat-
no tribuno z novimi moder-
nimi klubskimi prostori za
Nogometno gorenjsko aka-
demijo NOGA.

Bevc trener namesto Pavlina

Ob mednarodni regati se v soboto ob 21. uri obeta ves-
laški žur, ki ga pripravljajo na zgornji terasi Trgovske-
ga centra na Bledu. Obiskovalci se bodo na ergometru
pomerili proti najboljšim slovenskim veslačem.

Članska ekipa Triglava Gorenjske, ki jo je vodil trener Brane Pavlin, je sezono zaključila na
tretjem mestu 2. SNL in z naslovom gorenjskega pokalnega zmagovalca. 

Vilma Stanovnik

Kranjska Gora - Z včerajš-
njim popoldanskim trenin-
gom se je začelo HIT evrop-
sko prvenstvo v spustu, ki ga
bo Kranjska Gora gostila vse
do nedelje zvečer. Za tekmo-
vanje je prijavljenih več kot
350 kolesarjev in kolesark, ki
se bodo na strmino pod se-
dežnico Vitranc 1 in Podko-
ren znova podali danes, ko jih
čakata nova treninga, ob 16.
uri pa prvi nastop na čas v ka-
tegoriji masters za vrstni red
starta na dirki. Danes ob 19.
uri bo od hotela Kompas do
trga pred cerkvijo šel sprevod
reprezentanc (pričakujejo jih
kar 25!), tam pa bo nato ob
19.30 slovesnost ob odprtju
tekmovanja. Zabava z glasbo
se bo nadaljevala pred Oštari-
jo, v disku Kompas in hotelu
Prisank. Tudi jutri se bo ur-

nik začel s treningi, tekma ev-
ropskega prvenstva za katego-
rijo masters pa bo na sporedu
ob 14.30. Po tekmi bodo slo-
vesno razglasili najboljše, sle-
dila pa bo večerna zabava.

Nedeljski treningi se bodo
začeli že ob 8.30, tekma za
mladince, mladinke, članice
in člane pa se bo začela ob 11.
uri in se predvidoma končala
okoli 15. ure, ko bo slovesna
razglasitev evropskih član-
skih in mladinskih prvakov.
Druženje se bo končalo s po-
letno zabavo pred gostilno
Oštarija. Kot je povedal gene-
ralni sekretar prvenstva v
Kranjski Gori Gorazd Straži-
šar, bo konkurenca najštevil-
nejša pri članih, kjer je prijav-
ljenih več kot 150 tekmoval-
cev, med njimi tudi vodilni v
svetovnem pokalu Steve Peat
in aktualni svetovni prvak
Gee Atherton.

Kolesarji bodo 
napolnili Kranjsko Goro

Kranj

Plavalci na mednarodnem prvenstvu Kranja

Plavalni klub Triglav Kranj bo jutri in v nedeljo organizator
tradicionalnega mednarodnega mitinga, ki bo potekal v
pokritem olimpijskem bazenu v Kranju. Oba dneva se bodo
predtekmovanja začela ob 9. uri, polfinala in finala pa ob 17.
uri. Ker v letošnjem letu plavalce in plavalke čaka vrsta
pomembnih preizkušenj, bo kranjski miting lep uvod v
obračune, na njem pa bo seveda najbolj množična udeležba
domačih Triglavovih tekmovalcev na čelu z Anjo Čarman,
Emilom Tahirovičem, Niko Karlino Petrič, Janom Karlom
Petričem in Alešem Aberškom. V spominu bo zagotovo za
vedno ostala zlasti Alešu Aberšku, ki bo v soboto med 17. in
18. uro odplaval svojo zadnjo tekmo in se v domačem
bazenu poslovil od športne kariere in navijačev. V. S.

Šenčur

Pokal Gorenjske v karateju

V športni dvorani v Šenčurju bo jutri, v soboto, potekal karatejs-
ki turnir za pokal Gorenjske 2009. Slavnostno odprtje bo ob
10. uri, nato pa se bo takoj začelo tekmovanje v katah in bor-
bah za mlajše. Podelitev priznanj za te kategorije bo ob 12. uri,
nato pa se bo začelo tekmovanje za starejše, ki bo predvidoma
trajalo do 19. ure, ko bo zaključek s podelitvijo priznanj. V. S.
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Simon Šubic

Slovenski Javornik - Po dveh
dneh borbe, da bi pri življe-
nju ohranili 41-letnega Jese-
ničana Seada Čehića, ki jo je
v soboto popoldne hudo sku-
pil v pretepu na terasi piceri-
je Pr' Čbular na Slovenskem
Javorniku, so se morali v po-
nedeljek zdravniki v ljub-
ljanskem kliničnem centru
predati. Jeseničan jo je pre-
hudo skupil po glavi, da bi
ga lahko obdržali pri življe-
nju. Policija je sporočila, da
mu je smrtne rane zadal 28-
letni Jeseničan, po neurad-
nih podatkih gre za Hamdi-
jo Amidžića. Policisti so zo-
per njega podali kazensko
ovadbo na Okrožno državno
tožilstvo v Kranju. 

Sead Čehić se je minulo
soboto ob 17.15 usedel na te-
raso picerije Pr' Čbular na
Slovenskem Javorniku.
Kmalu zatem naj bi k njemu
prisedel 28-letni Hamdija
Amidžić. Beseda je menda
nanesla na denar, ki ga naj
bi Čehić dolgoval Amidžiću
(neuradno je šlo za približno

1700 evrov). Kmalu je zavre-
la kri, Amidžić je pri tem po-
grabil steklenico, ki je bila na
mizi, in z njo Čehića udaril
po glavi. Čeprav ga naj bi že
tedaj resno ranil, se ni usta-
vil, temveč ga je po glavi ne-
kajkrat močno udaril še s
pestjo, nato pa zapustil lokal. 

Po besedah lastnika pice-
rije Adnana Musića je ta-
koj, ko je zaslišal vpitje, od-
šel na teraso, kjer je Čehića
našel okrvavljenega in na-
slonjenega na mizo. Kmalu
zatem je potemnel v obraz,
kar se zgodi ob hudih po-
škodbah glave. Takoj so po-

klicali reševalce, ki so pri-
speli v nekaj minutah in ga
hitro odpeljali v jeseniško
bolnišnico. Od tam so pre-
tepenega Jeseničana odpe-
ljali v Klinični center v
Ljubljani, kjer je kljub tru-
du zdravnikov po dveh
dneh umrl. 

Pretepeni po dveh dneh umrl
Minulo soboto brutalno pretepeni 41-letni Jeseničan Sead Čehić je v ponedeljek v kliničnem centru v
Ljubljani zaradi hudih ran glave umrl. 

Glasbena šola Radovljica
Linhartov trg 1, 4240 Radovljica 

razpisuje za šolsko leto 2009/10 
prosto delovno mesto

UČITELJA KITARE (M/Ž) 
za določen čas, s skrajšanim delovnim časom

Začetek dela je 1. september 2009.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v skladu z določili
ZOFVI (Ur. l. RS št. 12/96 in 23/96, 22/00, 64/01,
108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 129/06, 16/07 in 36/08)
in Odredbe o smeri strokovne izobrazbe za strokovne delavce
v glasbenih šolah (Ur. l. RS št. 43/00 in 95/02).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov šole
v 8 dneh po objavi razpisa. Prijavljene kandidate bomo o izboru
obvestili v zakonitem roku.

Simon Šubic

Kranj - Devetnajstletnega do-
stavljavca pic iz picerije Pod
Jenkovo lipo v Cerkljah sta v
nedeljo zvečer oropala mla-
da domačina, 20-letnica in
22-letnik iz Grada pri Cer-
kljah. Policisti so ju prijeli že
naslednji dan, preiskovalna
sodnica v Kranju pa naj bi po
naših podatkih po zaslišanju
zanju odredila pripor. 

Osumljena sta v nedeljo
pozno zvečer naročila pico v
piceriji Pod Jenkovo lipo. K
pristajališču jadralnih padal-
cev v Gradu jima jo je pripe-

ljal 19-letni študent. V tre-
nutku, ko je pico jemal iz av-
tomobila, v katerem je sedel
tudi mladoletni sopotnik, ga
je 20-letnica udarila s kladi-
vom po glavi in ga pri tem
lažje ranila, nato pa je pri-
skočil še 22-letnik z nožem 
v roki in zahteval denar.
"Osumljenca sta iz vozila
vzela iz denarnice okoli 150
evrov gotovine ter s kraja od-
šla. Oba osumljena so po
zbranih obvestilih policisti v
ponedeljek prijeli in pridrža-
li," je pojasnil Andrej Zakraj-
šek, tiskovni predstavnik Po-
licijske uprave Kranj. 

Oropala dostavljavca pic
V Gradu pri Cerkljah sta domačina v nedeljo
zvečer oropala dostavljavca pic. Policisti so ju
prijeli že naslednji dan.

Kranj 

Potreboval je računalnik

V noči na ponedeljek je nekdo v Kranju vlomil v stanovanj-
sko hišo, iz katere je odnesel računalniški monitor neznane
znamke in prenosni računalnik IBM, serijskih številk 99-
Y9YTX. Gmotna škoda znaša 750 evrov. 

Izginil elektromaterial

Pred dnevi je nekdo z gradbišča v Kranju ukradel več različne-
ga elektromateriala. Gmotna škoda znaša pet tisoč evrov.

Vodice

Žagi nista bili dovolj

V Vodicah so neznani storilci vlomili v stanovanjsko hišo.
Lastniku so ukradli motorni žagi in udarni kladivi, s čimer so
ga oškodovali za okoli dva tisoč evrov. S. Š.

Umrlega Seada Čehića so brutalno pretepli na terasi Picerije Pr' Čbular na Jesenicah. 

Polica 

Ukradli za 
dva kilometra tirov

V bližini Exoterma na Polici
pri Naklem je v noči na torek
izginilo za dva tisoč metrov
železniških tirov. Slovenske
železnice so nepridipravi
oškodovali za 14 tisoč evrov.
Da so neznani lopovi odpe-
ljali težko železo, so se mo-
rali pošteno namučiti, kako
natančno (in povsem ne-
opazno) jim je to uspelo, pa
policija še poizveduje. S. Š.

Simon Šubic

Kranj - Na sojenju 52-letne-
mu Miranu Anžiču in njego-
vi 75-letni materi Mariji Stu-
den, obdolženima trgovine z
ljudmi in organiziranja pro-
stitucije v nočnem lokalu XO
v Čirčah pri Kranju, je ta te-
den pričal tudi Robert B.,
eden od gostov lokala, ki je
po lastnih besedah nekaj me-
secev prijateljeval s kolumbij-
sko plesalko Lady Johanno. 

"Z Johanno sva imela
tudi intimne odnose, ven-
dar ne za denar. Če bi vedel,
da bi bila v kakšnem su-

ženjskem odnosu ali bi se
bila prisiljena prostituirati,
bi o tem zagotovo obvestil
policijo ali ji skušal drugače
pomagati. V enem od pogo-
vorov mi je zatrdila, da se ni
nikoli prostituirala ne v Slo-
veniji, ne doma v Kolumbi-
ji," je povedal Robert in do-
dal, da je bil že dvakrat v Ko-
lumbiji, ob zadnjem obisku
Južne Amerike pa je obiskal
tudi Johannino družino,
kjer se je prepričal, da mu
ni lagala o ničemer, kar mu
je pripovedovala. 

Povedal je še, da dobro
pozna razmere v Kolumbi-

ji, kjer gredo revne ženske
z moškimi tudi za denar,
da prehranijo svoje otroke,
kar pa po njegovem ni pra-
va prostitucija. "Prostituci-
jo si predstavljam kot neko
hišo, v kateri plačaš za spo-
lne odnose," je odgovoril na
vprašanje tožilke Marije
Marinke Jeraj, kaj je zanj
prostitucija. Na vprašanje
zagovornika Antona Šubi-
ca, ali se mu je XO ob nje-
govih obiskih zdel kot lo-
kal, ki ponuja prostitucijo,
je priča odgovorila nikalno.
Sojenje se bo nadaljevalo
konec avgusta.

Znova o prostituciji
Na kranjskem sodišču se je v torek z zaslišanjem prič nadaljevalo sojenje
zaradi domnevne prostitucije v lokalu XO v Čirčah pri Kranju.

Marija Studen in Miran Anžič se bosta na sodišče vrnila konec avgusta. / Foto: Gorazd Kavčič
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Politika Gozd

Janez Janša pojasnjuje pogled
na ustavne spremembe, ukrepe
zoper krizo, nekatere zakone ... 

Glasba

Marija Stare je iz mestne gospe
postala dobra poznavalka gozda.

Tema: 

Alkohol in droge med srednješolci

Skladatelj Alojz Ajdič je prejšnji
teden prejel Kozinovo nagrado.

Na sliki: Mladi prepogosto posegajo po alkoholnih pijačah. / Foto: Gorazd Kavčič
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Aktualno

Mateja Rant

V raziskavi, ki so jo pred
dvema letoma opravili med
več kot tisoč srednješolci, sta-
rimi med 15 in 16 let, so ugo-
tavljali, da je večina dijakov
že vsaj enkrat v življenju po-
segla po vsaj eni drogi. "Le
pet odstotkov dijakov namreč
še nikoli v življenju ni posku-
silo nobene od drog, tako do-
voljenih kot prepovedanih,"
je razložila vodja promocije
zdravja pri kranjskem zavo-
du za zdravstveno varstvo
Marjetka Hovnik Keršmanc.
Z omenjeno raziskavo so se
na Gorenjskem že tretjič pri-
družili evropski raziskavi o al-
koholu in preostalih drogah
med srednješolsko mladino
ESPAD 2007, ki je potekala
sočasno z nacionalno razis-
kavo in raziskavo v 35 evrop-
skih državah.

"Svet danes mladim ponu-
ja mnoge izzive, obenem pa
tudi tveganja, med katerimi
so tudi droge. Tveganja so se-
stavni del odraščanja, vpraša-
nje pa je, kdaj postanejo ogro-
žajoča," je ob predstavitvi re-
zultatov raziskave poudarila
Marjetka Hovnik Keršmanc.
Zato so poskušali ugotoviti,
kaj se med gorenjskimi sred-
nješolci dogaja na področju
rabe drog in koliko so torej
ogroženi. Med dovoljenimi
drogami, je razložila Marjet-
ka Hovnik Keršmanc, je med
mladimi najbolj razširjeno
uživanje alkohola. "Samo
šest odstotkov mladostnikov
v življenju še ni popilo niti
kozarca alkoholne pijače." V
primerjavi z raziskavo iz leta
2003 se je povečal delež ti-

stih, ki po alkoholnih pijačah
posegajo pogosteje, še zlasti
pa tistih, ki so pili že vsaj 40-
krat v življenju, kar jih uvršča
med pogoste pivce. Takih je
bila več kot tretjina dijakov,
njihov delež pa je na Gorenj-
skem višji, kot je povprečje v
Sloveniji in ESPAD državah.
Dobra polovica dijakov iz raz-
iskave je že bila opita do te
mere, da so se pri hoji opote-
kali, se jim je zapletal jezik,
so bruhali ali se kasneje niso
spomnili, kaj se je dogajalo.
Po besedah Marjetke Hovnik
Keršmanc se iz leta v leto po-
večuje tudi delež mladoletni-
kov, ki pogosto pijejo alkohol-
ne pijače v "rundah", kar po-
meni, da so zaporedoma po-
pili pet ali več alkoholnih pi-
jač. Največji delež mladih, ki
so že pili alkoholne pijače ali
bili opiti, je še dodala, je med
dijaki tehniškega in strokov-
nega izobraževanja, najnižji
pa med gimnazijci. "Čeprav
zakon o omejevanju porabe
alkohola prepoveduje proda-
jo in strežbo alkoholnih pijač
mladoletnim osebam, si je
lahko skoraj tretjina mladih v
trgovini kupila alkoholno pi-
jačo za lastno uporabo, 42 od-
stotkov dijakov pa je alkohol-
no pijačo lahko dobilo tudi v
baru, restavraciji ali diskote-
ki," je še dodala Marjetka
Hovnik Keršmanc. 

Druga najbolj razširjena
droga je tobak, s katerim je že
imelo izkušnjo 58 odstotkov
dijakov iz raziskave, kar je de-
set odstotkov manj kot njiho-
vi vrstniki pred štirimi leti.
"Tisti, ki imajo to razvado, pa
kadijo pogosto in gre pri njih
za redno navado," je pojasni-

la Marjetka Hovnik Kerš-
manc. Delež rednih kadilcev
med gorenjskimi mladostni-
ki je nad slovenskim in ev-
ropskim povprečjem in zna-
ša 22 odstotkov; med njimi
vsak petnajsti pokadi več kot
škatlico cigaret na dan. Naj-
pogosteje uporabljena prepo-
vedana droga pa je marihua-
na, s katero je že imelo iz-
kušnjo 23 odstotkov anketi-
ranih dijakov, kar je skoraj
16 odstotkov manj kot leta
2003 in odstotek več kot leta
1999. "Od tega jo je skoraj
sedem odstotkov uporabilo
že desetkrat ali pogosteje, kar
pomeni njeno zlorabo," je še
pojasnila. Obenem je skoraj
polovica dijakov že imela
možnost poseči po marihua-
ni, a tega ni storila. "V pre-
cejšnjem porastu pa je vdiha-
vanje hlapil, s čimer ima iz-
kušnje skoraj vsak peti di-
jak." Po vseh drugih drogah,
pravi Marjetka Hovnik Kerš-

manc, gorenjski dijaki pose-
gajo precej redkeje. 

Mladi po drogah posegajo,
kljub temu da se zavedajo
tveganja za telesno ali dru-
gačno škodo, povezano z uži-
vanjem drog, je poudarila
Marjetka Hovnik Keršmanc.
Med dejavniki, ki povečujejo
možnosti za tvegano vedenje,
so tako odnosi znotraj druži-
ne kot družba vrstnikov, last-
na samopodoba in šolska
uspešnost. Po ugotovitvah iz
raziskave imajo dijaki boljšo
samopodobo kot njihovi vrst-
niki iz leta 1999, tudi v šoli so
uspešnejši. Kljub temu je 27
odstotkov dijakov že razmiš-
ljalo o samopoškodovanju,
deset odstotkov pa jih je že
poskusilo narediti samomor.
"Ti rezultati bi morali biti
podlaga za določene aktivno-
sti na tem področju in izho-
dišče širše družbene debate,"
je končala Marjetka Hovnik
Keršmanc.
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Marjetka Hovnik Keršmanc: "V primerjavi z
vrstniki izpred štirih let je danes manj dijakov
že poseglo po večini drog, z izjemo alkohola in
hlapil, pri katerih je uporaba porasla za odsto-
tek, in pomirjeval, ki jih ni predpisal zdravnik,
kjer ni bilo spremembe v primerjavi z raziskavo
pred štirimi leti. Prvi stik s posamezno drogo pa
se je premaknil v višjo starost."

Franc Kržan, vzgojitelj v kranjskem dijaškem in
študentskem domu: "Te podatke bi morali pred-
staviti tudi pristojnim inšpekcijskim službam. V
naši kuhinji recimo strežejo natakarice, ki to
delo dobijo kot priložnostno zaposlitev, zato svo-
je delo opravljajo premalo odgovorno in alkohol
strežejo tudi mladoletnikom. Prav tako so v ne-
posredni bližini šol lokali, kjer strežejo tudi al-
koholne pijače."

Luka Hrobat, dijak 1. letnika: "Seveda, da mladi
posegajo po alkoholu, najpogosteje je to pivo ali
žgane pijače. Večkrat se zgodi, da tudi mladolet-
nim postrežejo alkoholno pijačo, čeprav nas po-
gosto vprašajo za osebni dokument in potem ne
postrežejo alkohola. Menim, da mladim droge
niso tako lahko dostopne."

Prvo alkoholno pijačo
spijejo do srednje šole
Po podatkih iz raziskave o razširjenosti alkohola in preostalih drog med gorenjsko srednješolsko 
mladino je na Gorenjskem med mladimi več pogostih pivcev, kot je povprečje v Sloveniji, nad 
slovenskim povprečjem so tudi pri kajenju cigaret in uživanju marihuane ter vdihavanju hlapov.

Mnenja

Pijača, po kateri mladi najpogosteje posežejo,
je pri fantih pivo, pri dekletih pa tako imenova-
ne alkopop pijače, to so ustekleničene pijače s
približno petodstotno vsebnostjo alkohola.

Prvi kozarec piva je do 12. leta starosti
popilo že 33 odstotkov dijakov, prvi 

kozarec tako imenovane alkopop pijače 18 
odstotkov dijakov, prvi kozarec vina 24 odstot-
kov dijakov in prvi kozarček žgane pijače 
devet odstotkov dijakov. Do 14. leta starosti ali
celo prej je bilo opitih že 14 odstotkov dijakov.

Večina mladostnikov je do rabe in zlorabe 
alkohola precej strpna, saj mu pozitivne učinke
pripisuje skoraj 60 odstotkov anketiranih 
dijakov. Zlasti zaskrbljujoče je po mnenju 
Marjetke Hovnik Keršmanc to, da mladi 
menijo, da se lahko pod vplivom alkohola 
zelo zabavajo.
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Pogovor

Danica Zavrl Žlebir

Kako ste zadovoljni z rezul-
tatom nedeljskih volitev v
evropski parlament?

"Nesporno je, da je na ne-
deljskih volitvah zmagala ka-
kovostna lista SDS. Voliv-
kam in volivcem se zahvalju-
jem za podporo naši listi ter
za streznitveni signal, ki so
ga poslali vladi. Ta je bil zelo
potreben. Pričakujemo, da
bo vladna koalicija ta signal
vzela resno, hitreje predlaga-
la boljše protikrizne ukrepe
in da bo v prihodnjih mese-
cih sposobna skleniti neko
razvojno partnerstvo, ki pa
ne bo spreminjalo razmerij
med koalicijo in opozicijo.
Mi smo pripravljeni sodelo-
vati v okviru partnerstva za
razvoj s katerokoli vlado, saj
gre za nacionalni interes."

Na kongresu SDS ste sproži-
li zahtevo po ustavnih spre-
membah, kar je sedaj spod-
budilo razpravo tudi v širši
politični javnosti. Kaj se vam
zdi narobe v slovenskem
ustavnem redu, da terjate
njegove spremembe?

"Ne gre za to, da pred dvaj-
setimi leti sprejeta ustavna
ureditev ne bi bila dobra, pač
pa se tudi dobre rešitve sča-
soma izčrpajo in so potreb-
ne nove. Dvajset let nazaj ni
bilo zelo konkretnih pred-
stav, kakšno bo življenje v
Evropski uniji, bile so želje,
sanje, primerjave, kaj obsta-
ja v Evropi in kaj smo doži-
veli v Jugoslaviji. Slovenska
ustava je bila v veliki meri
napisana kot antipod temu,
kar smo imeli prej. V dvajse-
tih letih se je spremenila ne
le Slovenija, pač pa tudi Ev-
ropa in svet. Danes prevze-
majo upravljanje generacije,
ki ne berejo več časopisov,
ker informacije dobijo na in-
ternetu. To spreminja življe-
nje, ne le družbene odnose,
tudi način upravljanja in na
tem področju so v naši usta-
vi opredeljeni nekateri zelo
komplicirani postopki za de-
lovanje izvršilne oblasti, ki
jih ne najdemo nikjer drug-
je. Tu je po mojem mnenju
potrebna nadgradnja, so po-
trebne spremembe, treba je
nadomestiti stvari, ki so pre-
živele."

Katerim spremembam bi
morali pri tem dati pred-
nost? 

"Ena od njih je skrajšanje
rokov za oblikovanje vlade.
Danes potrebujemo najmanj
dva meseca, da se po volitvah
vzpostavi vlada in po ustav-
nih rokih volitve v državni
zbor vedno padejo na jesen.
Slovenija zaradi tega vsako
četrto leto ne dobi proračuna
pravočasno. Tako številni
družbeni podsistemi ostajajo
šest mesecev brez denarja,
na tisoče uradnikov brez
dela, sami sebi predpisuje-
mo zastoj, medtem ko v več
drugih državah že po tednu
dni sestavijo vlado in stvari
lahko nemoteno tečejo na-
prej. Ključni problem pa se
mi zdi funkcioniranje sod-
stva. Sodni sistem je v naši
ustavi opredeljen na podlagi
idealne predpostavke, da bo
vsak sodnik s tem, ko bo do-
bil trajni mandat, neodvisen
in učinkovit. Dogaja pa se
nam, da v velikem številu
primerov niso ne eno ne dru-
go in na tisoče ljudi predolgo
čaka na sodbe. Slovenija da-
nes vsak teden doživi obso-
dilno sodbo Evropskega so-
dišča za človekove pravice za-
radi sodnih zaostankov, ker
sodišča ne funkcionirajo v
smislu zaščite pred hudimi
kriminalnimi dejanji. Zaradi
tega je prav sodni sistem
prva prioriteta pri ustavnih
spremembah."

Sedaj so v ospredju dogaja-
nja, povezana z gospodar-
sko krizo. Vaša stranka je
ponudila svoje predloge
ukrepov, ki pa so bili v dr-
žavnem zboru zavrnjeni.
Kaj sedaj?

"Veliko ukrepov, ki smo
jih predlagali in so bili zavr-
njeni z glasovanjem, je še
vedno aktualnih, mnogi
bodo aktualni do konca kri-
ze. Vladi so na razpolago,
opozicija jih sama ne more
sprejeti. Za razliko od koali-
cije, ki je glasovala proti
vsem 68 ukrepom, ki smo
jih predlagali, smo mi do zad-
njega podprli vse protikrizne
ukrepe vlade. Vendar je teh
premalo. Brezposelnost, ki
drastično narašča, je struk-
turni problem, ki bo terjal
sprejetje vseh potrebnih za-
konov, od nadomestil za čas
brezposelnosti, ostajanja v
statusu zaposlenosti, tudi če
za določen čas ne delaš, do
skrajšanega delovnega časa.
Vendar so to začasni ukrepi.
Če v devetih mesecih, dokler

bodo ti ukrepi veljali, ne
bodo ustvarjena nova delo-
vna mesta, bo problem brez-
poselnosti naslednje leto iz-
bruhnil s takšno silovitostjo,
da ga ne bomo obvladali in
bomo prisiljeni teoretično
razglasiti bankrot in iskati
pomoč mednarodnih finanč-
nih institucij. Temu se je
možno izogniti tako, da del
sredstev, ki se namenjajo za
razne stvari, ki se zdijo po-
trebne, a se jim je mogoče v
kriznem času odpovedati,
namenimo za to, da zmanj-
šamo nekatere obremenitve
gospodarstva, da bo to lahko
vlagalo denar v nove progra-
me, nova delovna mesta v
panogah, kjer kriza ni bistve-
no zmanjšala naročil. To so
energetika, logistika, varstvo
okolja, kjer že evropska regu-
lativa nalaga vrsto nalog. Tu
so izzivi, kjer lahko izvršilna
oblast s pametnimi ukrepi
blaži izgubo delovnih mest.
Ne more jih v celoti prepreči-
ti, po naših ocenah pa polovi-
co delovnih mest, ki se vsak
mesec izgubi, lahko nado-
mestimo z novimi."

Novelam treh zakonov ste
nedavno tako ostro naspro-
tovali, da ste razmišljali celo
o referendumu. S kakšno
utemeljitvijo?

"Zakon o policiji prinaša
ponovno možnost politiza-
cije tega zelo pomembnega
varnostnega in tudi repre-
sivnega organa. Hkrati širi
možnost uporabe represiv-
nih sredstev, kar po eni
strani zbuja zaskrbljenost z
vidika varovanja človekovih
pravic, po drugi pa poobla-
stila niso najbolj jasno defi-
nirana in njihova uporaba
odpira široko možnost pri-
tožb zoper policiste. Ta za-
kon, ki ni dober ne za dr-
žavljane ne za policiste, je
absolutno sporen."

Kaj pa spornost novega vi-
njetnega sistema?

"Zakon o javnih cestah, ki
omogoča drastično podraži-
tev cestnih vinjet, domnevno
uvaja sistem, ki bi odprl blo-
kirana sredstva pri Evropski
komisiji. Zamrznitve teh
sredstev nismo nikjer pro-
blematizirali, nismo sprožili
nobenega postopka, kaj šele
tožbe. Evropska komisija
nima pravice zamrzniti tega
denarja zaradi uvedbe vinjet
za avtoceste, ker to ni v ev-

ropski pristojnosti. Doseda-
nji sistem vinjet, ki ga je lani
sprejela naša vlada, ni diskri-
minatoren za tujce, ker so
cene vinjet za vse enake. Se-
daj se uvaja vinjete za krajši
čas, ki bi jih morda po resni
analizi, kaj je po enem letu
prinesel vinjetni sistem,
morda bilo smiselno uvesti,
toda letnega izračuna še ni,
ker smo z vinjetami začeli ju-
lija 2008. Poleg tega pa bi
morala biti cena taka, ki bi
prinesla najmanj toliko kot
stari sistem. Cena tedenske
vinjete ne bi pokrila stroškov
in bi v celoti prinesla manj,
kot bi dobili z drastično po-
dražitvijo letnih vinjet. Sled-
nje kupujejo predvsem do-
mači vozniki. S tem občutno
obremenjujemo domače
voznike, ki plačujemo tudi
gradnjo avtocest z davki, raz-
bremenjujemo pa tranzit, ki
je tudi velik ekološki pro-
blem za Slovenijo. Hkrati pa
dobivamo tudi sporočilo z
Evropske komisije, da to ne
bo zadovoljilo njihovih za-
htev. Tudi nikoli ne bo, kajti
tu gre za lobistični interes
Italije, kjer skušajo prek svo-
jega komisarja zagotoviti za-
stonj uporabo slovenskih av-
tocest za njihove turiste.
Tudi mi bi si želeli, da se za-
stonj vozimo po italijanskih

avtocestah, pa vemo, da to ni
mogoče. Skratka, ni bilo raz-
loga, da bi se bila tu Sloveni-
ja uklonila. Naša vlada je na-
redila nerazumno napako,
ker se temu ni uprla. Od Slo-
venije je Evropa zahtevala
predvsem odgovor na vpra-
šanje, za kakšen čas smo
uvedli ta sistem. Ob uvedbi
smo lani navedli, da to dela-
mo začasno, do uvedbe sate-
litskega cestninjenja. Na to
vprašanje Slovenija vse od
oktobra lani ni uradno odgo-
vorila.

Zakon o jamstveni shemi
pa je sporen zaradi dopolni-
la, ki na relativno enostaven
način omogoča bankam, ki
dobijo državna poroštva, to-
rej javna sredstva, da repro-
gramirajo tudi t. i. tajkunske
kredite, torej posojila za me-
nedžerski prevzem. Gre za
izigravanje sistema. Medtem
ko slovensko gospodarstvo
potrebuje denar za zagon
proizvodnje, za končanje in-
vesticij, ki bi omogočale nova
delovna mesta, se bo denar
porabljal za podaljšanje pre-
vzemnih kreditov, od katerih
je odvisno lastništvo posa-
meznikov in ne proizvodnja.
Tako bo denar davkoplače-
valcev reševal lastnike, ki so
se zakalkulirali, in ne gospo-
darstva."

Slovenija se je uklonila 
po nepotrebnem

Prvak opozicije Janez Janša pojasnjuje svoj pogled na potrebo po ustavnih spremembah, ukrepih zoper gospodarsko krizo in
nekaterih pravkar sprejetih zakonih, ki po njegovem za Slovenijo niso dobri.Janez Janša

"Danes 
potrebujemo 
najmanj dva
meseca, da se po
volitvah 
vzpostavi vlada
in po ustavnih
rokih volitve 
v državni zbor
vedno padejo na
jesen. Slovenija
zaradi tega 
vsako četrto leto
ne dobi 
proračuna 
pravočasno.
Tako številni
družbeni 
podsistemi 
ostajajo šest 
mesecev brez 
denarja, na 
tisoče uradnikov
brez dela.”

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č



12 petek, 12. junija 2009

Pogovor

Igor Kavčič

Nagrado ste prejeli za za-
okrožen simfonični opus.
Ta nedvomno sodi v vrh
vaše ustvarjalnosti, kam vi
uvrščate dela, za katera ste
prejeli letošnjo Kozinovo
nagrado?

"Lahko bi rekel, da simfo-
nični opus v moji skladatelj-
ski karieri sodi med najpo-
membnejša dela. Že od mla-
dih let, ko sem napisal prve
skladbe, sem vedno stremel
za tem, da bi napisal kakšen
cikel za orkester. Pisanje
skladb za solistične točke,
duete mi niso bile dovolj, kla-
virju in violini, klavirju in kla-
rinetu sem želel dodati še
druge inštrumente ... Tako
sem že kmalu napisal več
skladb za orkester. Prva po-
membnejša je bila zagotovo
Fantazija za orkester, ki je že
kazala podobo mojega
ustvarjalnega kreda, ki me
spremlja že celo to obdobje.
Zvok orkestra, pihal, trobil,
tolkal, godal, ki barvitost bar-
ve še dodatno plemenitijo,
me je izjemno privlačil, pa
sem enostavno rekel, to je
moj stil, moj način, moja pot. 

Pa vendar, na podlagi raz-
nih festivalov, ki sem jih
spremljal tudi od blizu, od
Varšavske jeseni, Opatije,
Belih noči v takratnem Le-
ningradu ..., sem začel pisati
tudi drugačno glasbo. Eno od
takih kompozicij, zasnova-
nih na moderni ustvarjalno-
sti, sem nekoč z navduše-
njem prinesel do svojega
profesorja Uroša Kreka. Ta je
nekaj časa gledal skladbo in
nato mene, na koncu pa de-
jal: "Poslušaj Ajdič, skladba
je zanimiva, domiselno napi-
sana, ampak v njej ni tebe, to
ni tvoja glasba. Nikar ne hodi
po poteh, ki niso tvoje, pred-
vsem pa ne bodi na silo mo-
den." Te misli so mi bile po-
tem vsa leta življenjsko napo-
tilo, Krekove besede, naj se
najprej ozrem vase in v sebi
poiščem, kar čutim, da bi na
tej podlagi lahko pisal glasbo.

Res je, kritiki, ki poslušajo
moje koncerte, pravijo, da
sem preveč klasičen, preveč
subtilen in premalo mode-
ren, ampak konec koncev,
naj pišem za kritiko, za pu-
bliko ali to, kar čutim? Sled-
nje je načelo, po katerem se
ravnam in v prvi vrsti ne pi-
šem, da bo všeč publiki in
kritikom. Pri ustvarjanju je
pomembno imeti svojo ide-
jo, biti moraš prepričan vase,
zvest svojemu slogu, ne biti
na silo moden, ampak tak,
kakršen si. To te dela tudi za
prepoznavnega.

Si kot rastlina, korenina, iz
katere nekaj raste in se razvi-
ja, steblo, veje, listi, cvetovi,
plodovi. V moji glasbi je spo-
znati tako romantiko kot mo-
dernost in zanimive ritme.
Tak je moj osebni izraz."

Kako gledate različne na-
grade, ki ste jih doslej pre-
jeli za svoje umetniško de-
lovanje, naj med njimi iz-
postavim nagrado Prešer-
novega sklada leta 1997 in
seveda zadnjo, Kozinovo
nagrado, ki ste jo prejeli
prejšnji teden?

"Nagrado Prešernovega
sklada sem prejel za kon-
kretno delo, za mojo tretjo
Simfonijo za tolkala in sim-
fonični orkester, Kozinovo
nagrado, ki jo vsako leto ene-
mu skladatelju podelimo v
Društvu slovenskih skladate-
ljev, pa od kolegov skladate-
ljev za celoten simfonični
opus. Zato sem še toliko bolj
počaščen, saj so tako na neki
način tudi stanovski kolegi v
društvu prepoznali to mojo
ustvarjalno moč."  

Kako zdaj, v zrelih sklada-
teljskih letih, ko imate za
seboj spoštovanja vreden in
razpoznaven avtorski opus,
gledate na pisanje glasbe,
kje iščete nove izzive? 

"Trenutno se precej ukvar-
jam z mojimi starimi, iz ta-
kih ali drugačnih razlogov 
še nedokončanimi ali opuš-
čenimi deli. V preteklosti
sem zelo veliko ustvarjal in
zdaj iz predalov izbezam ve-
liko zanimivih stvari ... Seve-
da se je težko s sedanjim raz-
mišljanjem in izkušnjami
vračati k tem delom, včasih
porabim veliko časa, da se
lahko poglobim v osnovno
misel skladbe, ki sem jo ne-

koč napisal, hkrati pa pri
tem dobivam nove ideje, da
lahko skladbo razvijem na-
prej. Pridem do dilem, ali
skladbo nadgrajevati na pr-
votno zastavljenem zapisu
ali jo povsem prenoviti, pa
vendarle vedno znova naj-
dem rešitev za take skladbe.
Rad pa bi po operi Brata, ki
je premiero doživela pred
nekaj leti, naredil še kaj več-
jega, kakšno simfonijo."

V letih 1973-1983 ste vodili
tudi Glasbeno šolo Kranj.
Kot ravnatelj ste imeli veli-
ko zaslug za to, da se je na
šoli razširil repertoar in-
štrumentov, ki so jih profe-
sorji poučevali ... 

"Vodenje šole sem prevzel
po dolgoletnem ravnatelju
Petru Liparju, ker je bila kar
zahtevna naloga. Takrat je
bila izbira inštrumentov, ki
smo jih poučevali, zelo
majhna. Ob glasbeni vzgoji
so bili tu še klavir, violina,
klarinet, flavta ... Zato sem
se odločil, da listo inštru-
mentov in število učiteljev
razširim, želel sem vzbuditi
zanimanje za pihala, kitaro,
dobili smo odlično harmoni-
karko ... Dotlej je bila praksa,
da je en učitelj poučeval več
inštrumentov od harmoni-
ke, flavte, pa še kakšen klari-
net zraven ..., sam pa sem bil
že takrat mnenja, da mora-
mo pouk in učiteljski kader
še bolj profesionalizirati. To
mi je kar dobro uspelo in na
tem so gradili tudi prihodnji
ravnatelji. Lahko rečem, da
ima danes Glasbena šola
Kranj zelo kvaliteten učitelj-
ski kader. Hkrati sem vztra-
jal tudi, da se k delu pristopa
zelo resno in zavzeto, učen-
ce smo začeli pošiljati na tek-
movanja, številni izmed njih

so se kasneje šolali tudi na
akademiji in so danes jedro
učiteljskega kadra v šoli. 

Spremljam dogodke ob
100-letnici Glasbene šole in
opažam, da je v šoli veliko za-
gnanosti, dovolj zdrave am-
bicioznosti in želje po uvelja-
vitvi. Zadnjič sem spremljal
koncert Mladinskega pihal-
nega orkestra na Brdu in ob
tem sem lahko samo vesel,
da se v glasbeni šoli tako do-
bro dela. Tudi s sedanjim vr-
šilcem dolžnosti ravnatelja
Tomažem Kukovičem že so-
delujeva, saj se dogovarjava,
da bi jeseni pripravili avtorski
večer moje glasbe, v katerem
bi sodelovali tako učenci kot
učitelji. Sam bi si želel, da bi
ta program, ki sem ga že 
pripravil, igrali v kranjski
župnijski cerkvi." 

Avtorski večer, posvečen
vam, pripravljajo tudi v Slo-
venski filharmoniji? 

"Orkester slovenske filhar-
monije pod vodstvom diri-
genta Uroša Lajovica bo 3.
decembra izvajal dve moji
deli in sicer Koncert za klavir
in orkester ter Simfonijo šte-
vilka 2. V prvem delu bo ig-
rala priznana pianistka Rita
Kinka iz Novega Sada, ki je
študirala v Moskvi in je veli-
ko koncertirala po Evropi.
Njen subtilen pristop k
skladbi v popolnosti sovpada
z mojim občutenjem glasbe.
Drugi del programa bo Sim-
fonija št. 2, ki bo prvič izve-
dena v celoti v vseh štirih in
petem dodatnem stavku.
Skladbo sem posvetil moji
materi, enkratni ženski, za
vso njeno ljubezen in spod-
budo pri ustvarjanju. Čeprav
simfonija ni nastala v enem
zamahu, so vsi stavki pove-
zani z njeno osebnostjo." 

Alojz Ajdič 
se je rodil v Fojnici pri Sarajevu. Na
Akademiji za glasbo v Ljubljani je diplomiral
iz klarineta, kasneje pa je v razredu Uroša
Kreka študiral tudi kompozicijo. Poučeval je
glasbo in med leti 1973-1983 kot ravnatelj
vodil Glasbeno šolo Kranj, kasneje pa prav
tako na Koroškem. Kasneje je prevzel 
vodenje prodaje glasbenih edicij pri DZS, 
od 1989 do 2002 pa je deloval v podjetju
Glasbeni atelje. Za svoje delo je prejel vrsto
nagrad in priznanj, med drugim Župančičevo
nagrado za Simfonijo št. 2, z naslovom 
Okno duše, ki jo je prejel leta 1994, nagrado
Prešernovega sklada za Simfonijo št. 3,
imenovano Simfonija za tolkala in 
simfonični orkester, leta 1997, zdaj pa tudi
Kozinovo nagrado.

Ne moda, lastna občutja  
Skladatelj Alojz Ajdič, ki bo letos praznoval svojo 70-letnico, je prejšnji teden za zaokrožen simfonični
opus prejel Kozinovo nagrado, ki jo vsako leto podeljujejo v Društvu slovenskih skladateljev. 

Vitja Avsec, skladatelj: "Skladatelj Alojz Ajdič je
zanimiv in prepoznaven avtor, ki, kot sam pravi,
piše iz svoje notranjosti, iz svoje duše. 
Oblikovno odmerjen, v izrazu barvit, ustvarja 
poetično govorico, ki predstavlja nasprotje 
različnim špekulativnim umetnostnim 
konceptom. Njegova govorica je širše razumljiva
in skladbe lepo sprejete. Ob podelitvi stanovske
Kozinove nagrade, ki je prišla v prave roke, moti
le majhna udeležba, ki spet kaže na našo 
specifično kulturno (ne)zavest, ki pa ji Ajdič 
s svojim delom vztrajno in uspešno kljubuje,
zato mu še enkrat izrekam iskrene čestitke."

Tomaž Kukovič, v. d. ravnatelja Glasbene šole
Kranj: "Gre za enega najpomembnejših 
slovenskih skladateljev današnjega časa, ki ima
za sabo bogat in svojevrsten ustvarjalni opus.
Odlikuje ga zelo samosvoj način skladanja,
hkrati pa je njegov pogled na glasbo zelo odprt.
Desetletje je vodil Glasbeno šolo Kranj, ki je v
njegovem času doživela pravi razcvet. Vpeljal je
nove inštrumente, pripeljal odličen učiteljski
kader in šola je rasla tako po številu učencev kot
po kvaliteti. Alojzu Ajdiču čestitam za nagrado
in življenjski jubilej, že zdaj pa se veselim 
sodelovanja in mislim, da bo večer v okviru
praznovanj 100-letnice glasbene šole, na katerem
bomo izvajali njegovo glasbo, lepa priložnost, da
se mu zahvalimo za vse, kar je naredil za nas."

Alojz Ajdič, skladatelj  / Foto: Gorazd Kavčič
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Pogovor

Cveto Zaplotnik

Kako obsežna je bila ne-
kdaj Staretova posest?
"Pred drugo svetovno vojno
je posest obsegala približno
šeststo hektarjev gozdov na
območju Kolovca v domžal-
ski in kamniški občini. Po-
sest je bila strnjena, v enem
kosu, le znotraj nje je bila
enklava, danes je to državni
gozd. Gozd je bil mojemu
staremu očetu, ki je osnoval
tudi lesno industrijo v Ra-
domljah, glavni vir preživlja-
nja, še pred smrtjo je svoje
premoženje razdelil otro-
kom. Moj oče je potem vodil
lesno industrijo in ekonomi-
jo na Kolovcu, pred drugo
svetovno vojno je lesni obrat
prodal, tako da mu je ostala
v glavnem gozdna posest."

Kako je vaš oče doživljal po-
državljenje gozdov?
"To ga je zelo prizadelo, vse-
skozi je bil zagrenjen, šele
zadnja leta pred smrtjo se je
spet kdaj nasmejal."

Se je s podržavljenjem spre-
menil v družini tudi način
življenja? Gozdovi so bili
vendarle glavni vir preživlja-
nja ...
"Ko od gozda ni bilo več do-
hodka, se nam je standard
poslabšal. Potem smo mora-
li živeti bolj skromno."

Ste verjeli, da boste odvzete
gozdove kdaj dobili nazaj?
"Oče je vseskozi upal, žal
tega ni dočakal. Ko je bil leta
1991 sprejet zakon o denaci-
onalizaciji, sem tudi sama
začela verjeti v to. Gozdove
smo dobili nazaj dokaj hitro,
v letu 1993, že prej smo se
dediči dogovorili za razdeli-
tev vrnjene posesti."

Ena od dedinj ste tudi vi ...
"Moja posest je velika nekaj
več kot 130 hektarjev, obsega
gozdove Velikega vrha na
Kolovcu in Tolste gore v
Kamniku."

V kakšnem stanju so bili
gozdovi ob vrnitvi? So bili iz-
sekani?
"Ne, niso bili izsekani! Je pa
bilo v letu, ko smo jih dobili
nazaj, zelo veliko lubadarja
in sem se morala hitro na-
učiti, kako ukrepati."

Je bil to vaš prvi stik z goz-
dom?
"Z očetom sva večkrat hodila
po gozdovih, vendar ne po
"naših". Le enkrat sva se
sprehajala po kolovških goz-
dovih in prišla do soseda, ki
je očeta očitno dobro poznal
in ga je najin obisk zelo raz-
veselil. Oče me je med spre-
hodi po gozdovih naučil raz-
likovati drevesne vrste, pri-
povedoval pa mi je tudi o
tem, kako so tedaj, ko so bili
še gozdovi v njihovi lasti, ob
pojavu lubadarja prekinili
vse drugo delo in odšli v
gozd pospravljat napadeno
drevje. Že takrat se mi je v
podzavest vtisnilo to, da je
ob lubadarju treba hitro
ukrepati."

Ko ste postali lastnica gozda,
ste bili brez gozdarskega
znanja ...
"Po izobrazbi sem geografi-
nja - zgodovinarka, gozdove
sem začela natančneje spo-
znavati šele potem, ko sem
postala lastnica. Pred leti
sem bila pri prof. Titovšku,
da mi je razložil, kako deluje
lubadar. Veliko koristnega
so mi povedali revirni goz-
darji, ki so ohranili mirne
živce tudi tedaj, ko sem jih
kot laik spraševala neumno-
sti. O gospodarjenju z goz-
dovi sem prebrala tudi kakš-
no strokovno knjigo."

Gozdarji pravijo, da ste zelo
veliko v svojih gozdovih ...
"Pozimi sem malo manj, po-
leti pa zelo veliko. Predvsem
sem v gozdu takrat, ko je
moj revirni gozdar na dopu-
stu." 

Na kaj ste v gozdu posebej
pozorni?
"Pozorna sem na to, da je od
lubadarja napadeno drevje
pravočasno posekano in od-
peljano iz gozda in da izvaja-
lec del po končanem spravi-
lu drevja iz gozda poskrbi za
gozdne vlake. Če je teren
mehek, traktor naredi precej
globoke kolesnice, v katerih
se nabira voda."

So gozdovi dobro odprti s ce-
stami in vlakami?
"V kamniškem delu niso bili
odprti, tam smo lani zgradili
okoli dva kilometra vlak. To
ni bil majhen strošek."

Gozdarji tudi pravijo, da ste
v nekaj letih iz mestne gospe
postali prava gozdarska stro-
kovnjakinja, ki se v gozdu
dobro znajde. So vas dobro
označili?
"Mislim, da malo pretirava-
jo. V gozdu se res kar dobro
znajdem, marsikaj sem se
že naučila, nisem pa gozdar-
ska strokovnjakinja, saj za to
tudi nimam ustrezne izobra-
zbe."

Vsekakor pa živite z goz-
dom in v gozd tudi radi za-
hajate ...
"V gozdu se izredno dobro
počutim, gozd ni samo
moja obveznost, ampak tudi
ljubezen. Ko sem bila majh-
na, so mi starši včasih po ko-
silu rekli: pojdi k teti v Rož-
no dolino, ob petih pridemo
za tabo in bomo šli skupaj
nazaj. Zgodilo se je, da
mene ob petih še ni bilo pri
teti. Zadržala sem se v Tivo-
liju, kjer sem čepela v gr-
movju in opazovala "vse
živo" - od mravelj do rožic.
Če gozdovi po vojni ne bi
bili nacionalizirani, bi bila
tudi moja študijska usmeri-
tev drugačna. Narava me je
od nekdaj zelo zanimala,
verjetno bi šla študirat agro-
nomijo ali gozdarstvo."

Je lanski vihar povzročil veli-
ko škode v gozdu?
"V domžalskem delu ni bilo
večje škode, v kamniškem
delu pa je bilo katastrofalno.

Veter je "odkazal" okoli dva
tisoč kubičnih metrov drev-
ja, velika večina je že po-
spravljena."

Sekate sami, z lastnim izva-
jalcem?
"Pogodbo o poseku in spra-
vilu lesa sem sklenila z
Gozdnim gospodarstvom
Postojna, dela pa opravljajo
njihovi podizvajalci. Vse se-
kače poznam, z njimi sem
stalno v stiku."

V vaših gozdovih je zaledje
pitne vode za Radomlje in
okolico. Ali to vpliva na go-
spodarjenje?
"Pri gospodarjenju je treba
paziti, da ne onesnažujemo
okolja. Vem, da so nekdaj za
zatiranje lubadarja uporab-
ljali tudi škropiva, kar pa so
potem prepovedali prav za-
radi varstva pitne vode."

Imate probleme z lubadar-
jem?
"Predlani sem skoraj ob vsa-
kem sprehodu po gozdu na-
letela na novo žarišče luba-
darja, lani so se razmere zelo
umirile, letos ga zaenkrat še
nisem odkrila. To še ne po-
meni, da ga ni. Spomladi so
krošnje zelene in ga je zelo
težko opaziti. Še najlažje ga
odkrijem, če grem na sosed-
nji hrib, odkoder lahko hitro
vidim razliko v barvi kroš-
nje. Lani sva se z revirnim
gozdarjem pošteno namuči-
la, da sva našla skupino luba-

dark. Z vrha, iz Palovč, so
bile dobro vidne, v gozdu pa
jih nisva mogla najti."

So problemi tudi z divjadjo?
"Že se nam je zgodilo, da
smo posadili sadike mladega
javorja ali macesna, pa nam
jih je divjad potem obgrizla.
Del mladega nasada smo
prav zaradi varstva pred div-
jadjo ogradili."

Je sicer gozd odprt za obis-
kovalce?
"Posest je odprta, vendar pa
so na nekaterih gozdnih ce-
stah rampe, s katerimi naj bi
občina preprečila odlaganje
odpadkov v gozdove oz. v za-
ledje virov pitne vode. Vsi
tega, žal, ne spoštujejo, pozi-
mi je nekdo tik pred rampo
odložil avtomobilski akumu-
lator."

Zavod za gozdove Slovenije
vam je lani podelil priznanje
skrbnega lastnika gozda. Kaj
pomeni biti skrben lastnik?
"Skrben lastnik gozda sode-
luje z javno gozdarsko služ-
bo, z lovsko družino in dru-
gimi organizacijami, skrbi
za gozdni red, ureja gozdne
vlake, izvaja negovalna in
varstvena dela, kot jih zahte-
va zavod za gozdove, se izob-
ražuje, stalno pregleduje
svoje gozdove ... Fizična nav-
zočnost v gozdu je zelo po-
membna. To je podobno kot
s hišo. Če so v njej stanoval-
ci, hiša živi, sicer propada."

Iz mestne gospe postala 
dobra poznavalka gozda

Marija Stare iz Ljubljane je v denacionalizaciji postala lastnica 130 hektarjev gozda v kamniški in domžalski občini. Kot pravijo
gozdarji, je v nekaj letih iz mestne gospe postala dobra poznavalka gozda in skrbna gospodarica, za kar je tudi prejela priznanje
zavoda za gozdove.

Marija
Stare

"V gozdu se 
izredno dobro
počutim, gozd 
ni samo moja
obveznost, 
ampak tudi 
ljubezen. 
Če gozdovi po
vojni ne bi bili
nacionalizirani,
bi bila tudi 
moja študijska 
usmeritev 
drugačna. 
Narava me je 
od nekdaj zelo
zanimala, 
verjetno bi šla
študirat 
agronomijo ali
gozdarstvo."

Marija Stare / Foto: ZGS - OE Ljubljana
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

Piše: Simon Šubic

Za urejanje državljanstev
jemali podkupnino
Pred preiskovalnim sodnikom okrožnega sodišča
v Mariboru so se prejšnji teden znašle štiri osebe,
ki naj bi služile z nezakonitim urejanjem dovoljenj
za bivanje oziroma statusov tujcev za državljane
z območja bivše Jugoslavije in tudi nekaterih
drugih držav Evropske unije. Kot so pojasnili
mariborski kriminalisti, so v skupini osumljencev
sodelovali organizator in pomočnik, ki sta 
pridobivala prosilce, uradna oseba mariborske
upravne enote, ki je vodila postopek preverjanja
pogojev, in zdravnik mariborskega zdravstvenega
doma, ki je za potrebe uradnega postopka izdajal
razna zdravniška potrdila. S ponarejanjem 
uradnih podatkov so osumljenci ministrstvu za
notranje zadeve prikazovali lažne podatke o dalj
časa trajajočem bivanju na območju Slovenije
po osamosvojitvi. Ponarejali so listine in izvajali
uradne postopke, na podlagi katerih je bila 
možna izdaja odločb, ki so omogočale pridobitev
različnih oblik pomoči iz državnih transferjev in
so osnova za kasnejšo pridobitev državljanstva.
Cena za pridobitev enega državljanstva naj bi
bila od pet do deset tisoč evrov. Ponarejena 
dovoljenja so dobili celo tujci, ki so bili storilci
najhujših kaznivih dejanj, tudi umora. 

Osumljen pedofilije
Po poročanju slovenskih časnikov na 
novogoriškem sodišču poteka preiskava zoper
46-letnega Novogoričana, ki je osumljen storitve
več spolnih napadov na otroke. Novogoriški 
kriminalisti so ga ovadili že februarja, osumljeni
pa je med preiskavo ostal na prostosti. 
Novogoričana, ki naj bi bil učitelj na tamkajšnji
glasbeni šoli, so kazensko ovadili zaradi desetih
spolnih napadov na osebe, mlajše od 15 let, in
šestih kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo
položaja. Žrtve naj bi bili njegovi učenci. Za 
pedagoge, ki s spolnimi napadi na otroke 
zlorabijo svoj položaj, je po kazenskem 
zakoniku zgrožena kazen do osem, za napad 
na mladoletnike pa do pet let zapora.

ČRNA KRONIKA TEDNA

Minuli teden umrli 
dve osebi
V minulem tednu se je na slovenskih cestah
zgodilo 105 prometnih nesreč, v katerih sta dve
osebi izgubili življenje, 131 udeležencev pa se je
lažje ali huje poškodovalo, so sporočili 
z Generalne policijske uprave. Zadnji konec 
tedna se je zgodilo devet prometnih nesreč, 
v katerih je ena oseba izgubila življenje, poško-
dovalo pa se je petnajst ljudi. 
Najpogostejši vzrok prometnih nesreč sta bili
nepravilna stran in smer vožnje. Slovenske ceste
so letos zahtevale 79 smrtnih žrtev, deset manj
kot v enakem obdobju lani.

Damjana Šmid

moj pogled

Ne jem čokolade, da ne bom debela (1)

Ko ti to reče desetletna dekli-
ca, ki je suha kot trlica, se za-
misliš. Kako je mogoče, da v
času, ko smo ljudje dosegli
že skoraj vse, človeška pamet
odpoveduje? Potem sem le
malo bolj prisluhnila okolici
in ne vem, ali je sploh kak-
šen pogovor, ki ne bi vsebo-
val kilogramov. Ne le da je to
favorit med pogovori v po-
mladnem času v ženskih
krogih, kilogrami so postali
tudi zelo priljubljeni med
mamicami. Lahko razu-
mem, da so pomembni v pr-
vem letu življenja, ko se vsak
izgubljeni dekagram pozna
na otroku. Vendarle nam ni
potrebno za vsako ceno lovi-
ti nekih norm, ki so postav-
ljene za "normalne" postave.
Tako se lahko že pri malčku
ujamemo v past, da dajemo

pretirano pozornost kilogra-
mom, premalo pa se ukvar-
jamo s tem, kaj otrok po-
membnega zaužije in kako
to porabi. Če k temu prište-
jemo še različne vrste pre-
snove in gene, ki jih prinese-
mo na svet, potem je jasno,
da nikoli ne bi smeli metati
vseh ljudi v isti koš. Veliko
napako delamo, če so naša
prednostna naloga kilogra-
mi, ki so večinoma prej sov-
ražnik kot prijatelj. Odgovor-
na naloga staršev in odraslih
ljudi je poučevanje o zdravih
prehrambenih navadah in
zdravem načinu življenja, ne
pa tehtanje. Kaj nam poma-
gajo suha telesca, če niso
zdrava? Kaj nam pomaga
idealna postava, če smo sami
sebi sovražnik? Po zdravi
kmečki pameti, na katero še

vedno prisegam, je dobro je-
sti čim bolj raznoliko hrano.
Tudi čokolado. Izogibajmo
se pretiranemu tehtanju ali
tehtanju nasploh. Če dobro
pomislimo, je tehtnica dokaj
nepotreben pripomoček, ki
ga imamo doma. Ni potreb-
no imeti tehtnice, da vemo,
kako se počutimo v svoji
koži. Prav tako je dovolj, da
otroka vidimo - kakšen je
njegov videz, je videti dobro
prehranjen, mu lahko pre-
štejemo rebra, ali je energet-
sko dobro opremljen, kakš-
na je njegova koža. Podatek
o kilogramih potrebujemo
občasno, ko se po tem poda-
tku določi količina zdravil, ki
jih zaužije. Če smo s tehta-
njem in s kilogrami obsede-
ni odrasli, se tega kaj hitro
naučijo tudi otroci. 

Hiša brez oken in vrat
Zgodba iz enostarševske družine (2)

"Nekega večera mi mimogre-
de omeni, da se mora nasled-
nji dan spet vrniti v Bosno,
da so nastopile težave v tam-
kajšnji tovarni, za katero pa
je bil on zadolžen že od vsega
začetka. Prikimala sem, kaj
sem pa hotela. Ure do večera
so se vlekle kot jara kača. Po-
čakala sem, da sta najmlajša
otroka zaspala, starejšega
sina tako ali tako še ni bilo
doma, potem sem se odpelja-
la na naslov, kjer je starejši
sin očeta prvič zalotil v pre-
povedanem položaju ..."
Do bloka, v kateri naj bi žive-
la moževa ljubica, se je od-
pravila peš. 
"To so bili najtežji trenutki v
mojem življenju. Sploh pa
potem, ko sem ob cesti za-
gledala možev avto. Stopila
sem do vhoda, a iz imen, ki
so bila spisana na domofo-
nu, nisem mogla razbrati, v
katerem stanovanju se naha-
ja. Domov sem se potem vr-
nila šele proti jutru. Sploh
ne vem, na kakšen način
sem prebila ure, ki so sledi-
le. Cel svet se mi je zrušil na
glavo, vsi načrti, ki sem jih
kdajkoli delala, so se razbli-
nili. Ob pogledu na najmlaj-
šega sem spet zajokala, saj
sem se spomnila, da se je ro-
dil zato, ker sva si ga oba z
možem želela. V tistem tre-
nutku si še nisem mogla pri-
znati, da je bilo moje življe-
nje sestavljeno iz tisočerih
laži in da sem bila, morda, le
jaz tista, ki teh laži nisem
hotela videti ..."
Žal pa takrat še ni vedela, da
so moževi skoki čez plot kap-
lja v morje v primerjavi s
tem, kar jo je še čakalo ... 
Starejši sin enostavno ni
mogel preboleti očetovega
"izdajstva". Vedno bolj je po-
puščal v šoli in se zapiral

vase. Njegovi prijatelji so za-
man trkali na vrata in če je le
mogel, ni šel niti v šolo. Di-
jak, ki je obetal, da bo zlati
maturant, fant, ki je sanjal,
da bo dovolj dober, da se bo
udeležil svetovnega študent-
skega prvenstva v gorskem
teku, je čez noč izgubil voljo
do življenja. 
Urška pravi: "Samo tisti, ki
je bil sam na mojem mestu,
bo razumel vso tragiko po-
ložaja, v katerem sem se
znašla. Noči brez spanca so
se kar vrstile in proti koncu
meseca sem že težko čakala
na moževo vrnitev, da se
usedeva za mizo in se pogo-
voriva."
Res je prišel, a spet dan za ti-
stim, ko je njegov avto videla
pred nekim drugim blokom.
"Doma sva bila sama, saj je
starejši sin privolil, da gre s
sestro in bratom k babici. Ko
je Peter vstopil v stanovanje,
kjer je vladala popolna tiši-
na, je začutil, da je nekaj na-
robe. To se mu je bralo na
obrazu. Verjetno je opazil
tudi mojo drugačnost, kaj pa
vem ... Žal se nisem mogla
več zadrževati, prej preden je
odložil kovček, so besede
planile iz mene, dobesedno
so se vsule in med hlipa-
njem in jezo, ki je naraščala
v meni, sem mu povedala
vse, kar mi je ležalo na duši.
Brez besed je gledal vame,
videlo se mu je, da mu ni
prijetno ... Potem pa se je na-
slonil na mizo in mi pre-
prosto dejal, da za to, kar se
je zgodilo, nič ne more. Da
so bila čustva močnejša, da
ga je tista ženska dobesedno
prevzela in zasvojila. Da si
ne more pomagati, čeprav bi
si rad. Potem je vstal, pogra-
bil kovček in zaloputnil vrata
za seboj."

Dogodkov, ki so sledili, Ur-
ška enostavno ni mogla ra-
zumsko dojemati. Ni in ni ji
šlo v glavo, da Petru sploh ni
bilo več do tega, da bi videval
najmlajšega sina. Zmeraj se
ji je zdelo, da ima njega naj-
raje. Po tistem večeru, ko sta
si zmetala v obraz resnico,
ga enostavno ni bilo blizu.
Otrokom ni niti telefoniral.
Nič. Kot da bi z zamahom
roke črtal eno življenje in za-
čel živeti drugega.
"Name pa se je zvrnilo cel
kup problemov in težav. Da
o finančnih ne govorim.
Moževi dohodki so bili ne-
primerno večji kot moji, še
dobro, da sem imela nekaj
rezerve, drugače ne bi mo-
gla plačevati niti položnic,
kaj šele, da bi si lahko pri-
voščili normalno življenje.
Potem pa še starejši sin ...
Zalotila sem ga, da je dneve
in dneve sedel na miru in
strmel v prazno. Najraje v
steno pred seboj. Na moje
prošnje sploh ni reagiral in
ni mi kazalo drugega, kot
da sem stopila do zdravnika
in mu povedala, kaj se pri
nas dogaja. Ta je nemudo-
ma ukrepal, menda zadnji
hip, ker bi se lahko zgodilo,
da bi si otrok v tej umaknit-
vi v svoj svet storil kaj hude-
ga. Odpeljali smo ga v bol-
nišnico, ni šlo drugače.
Zdravnik, ki ga je sprejel,
me je potolažil, da bo še vse
dobro. Povedal je še, da
imajo tovrstnih primerov
vedno več, ker mladi eno-
stavno ne zdržijo čustvene-
ga pritiska, v katerega so po-
rinjeni. Navrgel mi je še ne-
kaj številk in drugih podro-
bnosti, da sem bila na kon-
cu že jaz vsa zmešana ..."   

(se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode
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Slovenci po svetu

Marija Volčjak

Za argentinski čudež ima ve-
liko zaslug znameniti Škofje-
ločan dr. Tine Debeljak, pisa-
telj in pesnik, literarni kritik,
prevajalec in urednik, ki je bil
eden glavnih intelektualnih
stebrov povojne emigracije v
Argentini. Na Slovenski pri-
stavi v Castelarju je na popol-
danski kulturni prireditvi
spregovoril škofjeloški župan
Igor Draksler in njegovemu
sinu Tinetu Debeljaku, ki je
prav tako pesnik, publicist in
urednik, izročil spominsko
darilo. Na enak način se je
spomnil tudi na profesorja in
filozofa Milana Komarja, ki
sicer ni bil rojen v Škofji Loki,
precej časa pa je tam živel in
deloval in se počutil Ločana.
Pred dvema letoma je umrl v
Buenos Airesu in spominsko
darilo je prav tako prejel nje-
gov sin. 
Rojaku dr. Tinetu Debeljaku
so v Škofji Loki leta 2003 ob
stoletnici njegovega rojstva
posmrtno izkazali zasluženo
čast, v Aleji znamenitih Loča-
nov so mu postavili kip in ga
tako simbolno vrnili v škofje-
loško občestvo. V Buenos Ai-
resu je umrl januarja 1989,
na pragu slovenske osamo-
svojitve, ki je žal ni dočakal. 
Debeljakovo literarnozgodo-
vinsko, uredniško in kritično
delo je precej obsežno, saj
obsega več kot petdeset
knjižnih izdaj. Toliko večje
spoštovanje vzbuja, ker je na-
stalo v emigraciji, kamor se
je umaknil kot predvojni

profesor in kulturni urednik
katoliškega dnevnika Slove-
nec. V Argentino je prišel
leta 1948, žena s tremi otroki
se mu je s pomočjo Rdečega
križa lahko pridružila šele
leta 1954. 
Že pred vojno je bil prevaja-
lec iz slovanskih jezikov, tudi
v Argentini je veliko prevajal,
zelo cenjeni so njegovi pre-
vodi ruskih in poljskih pisa-
teljev, vrhunec predstavlja
prevod Dantejevega Pekla in
iz španščine Hernandezove-
ga epa Martin Fierro. Njego-
ve proze je sicer manj kot po-
ezije, prava mojstrovina pa je
njegov Črni Kamnitnik
(Loma Negra), ki so ga verjet-
no prebrali že mnogi Škofje-
ločani. To je zbirka proznih
črtic, ki je nastala, ko je pro-
fesor kot vratar delal v tovar-
ni cementa. Tako kot drugi
begunci je moral prijeti za
vsakršno delo, najprej je de-
lal v farmacevtski tovarni,
nato kot vratar v tovarni ce-
menta v kraju Loma Negra v
Olavariji, zatem kot skladišč-
ni uradnik. Leta 1955 je bil
premeščen v centralo tovar-
ne v Buenos Airesu, kjer je
delal do upokojitve. 
Debeljakov kip v Aleji zna-
menitih Ločanov je obrnjen
proti Kamnitniku, bronasti
podobi podnunskega profe-
sorja pa daje oporo prav
kamnitniški kamen. Debe-
ljakovi rojaki so bili torej zelo
pozorni pri postavitvi spo-
menika, pozoren je bil tudi
škofjeloški župan, ko je na
Slovenski pristavi z Debelja-

kovimi besedami predstavil
Škofjo Loko in Kamnitnik. 
"Črni Kamnitnik" (Loma Ne-
gra) je profesorju Debeljaku
v neskončni argentinski
pampi dajal oprijemljivo toč-
ko. Spominjal ga je na domo-
vino, družino, dom. Na rod-
no mesto. Razpet je bil med
dvema stenama - med rde-
čim loškim Kamnitnikom in
črnim Kamnitnikom Lome
Negre. Zanj so bila najtežja
leta, ko je bil v Argentini sam,
brez žene in otrok, ta leta so
močno vplivala na njegovo li-
terarno delo.
V enem od svojih pisem je
leta 1951 hrepeneči zapisal:
"Škofja Loka ... Stojim v svoji
sobi pred pampo in gledam v
širno ravnino ... in prav na
koncu, ko se obzor že nagiba
na zemljo, tam - se mi zdi - vi-
dim ponosni Loški grad in
hišo pod njim ... in ob njima
vso bedno sedanjost, ki je ne
poznam več in sem ji tujec in
lepo polpreteklost in slavno
zgodovino ... Vse to mi stopi
pred moje oči, kot da berem
knjigo ... da iz te knjige, ki
edina hodi z mano, bi vam
morda utegnil napisati par
besed. Resnično, tale hip se
mi je odprla na tisti strani,
kot sem jo doživel pred dvaj-
setimi leti. Na loški kamno-
lom, na Rdeči Kamnitnik, ki
ga je tolikokrat naslikal naš
rojak mojster Grohar in za
njim še večkrat Jakopič (o
sreča, da sta dva izvirnika
prav tu v Buenos Airesu) sem
pred dvajsetimi leti popeljal
svojega učitelja s praške uni-

verze, starosta slavistov prof.
Murka, ki se je začudil raz-
gledu z nizkega griča: 'Toliko
cerkva!' Tedaj sem jih preštel.
44! Morda jih je še več, kadar
je lepše vreme." 
Profesor in filozof Milan Ko-
mar pa je pred petdesetimi
leti zapisal: "Podvrženo ljud-
stvo, ki se ne zna osamosvo-
jiti, se v bistvu boji samostoj-
nega življenja, ker mu v glo-
bini prija podvrženost in ne-
odgovornost za lastno uso-
do." In nadaljeval: "Zrela, do-
rasla ljubezen do naroda je
pametna, razumna in razbo-
rita, ker zna razumeti in raz-
brati, kar je v danih okolišči-
nah za narod prav in primer-
no." In naprej: "Pamet pa ne
pomeni plašljivosti, oprezno-
sti, neodločnosti, iskanja var-
nosti in podobnega. Pame-
ten ni samo tisti, ki ne gre
čez cesto, ko se bliža avto z
veliko hitrostjo, pameten je
tudi tisti, ki prečka ulico, ker
avto ne vozi prehitro in bi bil
nespameten, če tega ne bi
storil. Pamet sploh ni mogo-
ča brez spremljave poguma.
Kdor ni pogumen in borben,
sploh ne more živeti pamet-
no in razumno, kakor so po-
udarjali starejši in poudarja-
jo tudi novejši moralisti. Po
drugi strani pa ni prave bor-
be in poguma brez kritične
pameti. Rehabilitirati pojem
zrele, zdrave in prave pameti
v politiki in v ljubezni do do-
movine gotovo ni lahko delo,
a predstavlja bistven korak -
na potu k politični doraslosti,
katere vidni izraz bo država.''

Jože Košnjek

med sosedi

Znani koroški slikar slovenskega
rodu Valentin Oman, ki se je ro-
dil leta 1935 v Štebnu/St. Stefan
pri Finkensteinu/Bekštajn v bli-
žini Beljaka, je bil pretekli teden
deležen posebne časti. Beljaško
filatelistično društvo, ki je bilo
ustanovljeno leta 1900 in ima
110 članov, je izdalo novo poštno
znamko z motivi, ki jih je lani
za nova okna v domači cerkvi v
Štebnu na steklo narisal Valen-
tin Oman. O poštnih znam-
kah, ki so lahko tudi umetnost,
še posebej pa o Valentinu Oma-
nu, so govorili vse najboljše. Ve-
selje, da se s svojim delom po dol-
gem času znova predstavlja v
Beljaku, je poleg predsednika be-
ljaških filatelistov Hansa Rober-
ta Casanove izrekel tudi župan
Beljaka Helmut Manzenreiter.
V Paracelsusovi dvorani mestne
hiše, v kateri je bila predstavitev
znamke, so obiskovalci slišali

tudi slovensko pesem, saj so za
kulturni program poskrbeli pev-
ci moškega pevskega zbora Jepa
Baško jezero iz Loč/Latschach,
ki ležijo v soseščini slikarjeve
rojstne vasi. Med drugim so Lo-
čani zapeli tudi znano koroško
"Nmav čez izaro ...". Valentin
Oman živi in ustvarja na Du-
naju in v domačem Štebnu. Be-
ljak je pobraten s Kranjem in
župan Manzenreiter je bil vesel,
da bo o tem dogodku poročal
tudi Gorenjski glas iz pobratene-
ga mesta.
Na Koroškem so kar glasno od-
mevale besede predsednika Re-
publike Slovenije dr. Danila
Türka o manjšinah v sodobni
Evropi in o položaju slovenske
manjšine na Koroškem, ki jih je
izrekel pretekli teden v Tinjah
na srečanju s predsednikom Re-
publike Avstrije dr. Heinzem
Fischerjem. Dejal je, da se o ka-

terikoli narodni skupnosti ne
more odločati brez njenega sode-
lovanja in brez soglasja z njo.
"To pa zahteva primerno orga-
niziranost narodne skupnosti in
primerno stopnjo programske
zrelosti v njenem delovanju. V

Pluralistični družbi je razumlji-
vo, da je tudi narodna skupnost
organizirana pluralistično.
Vendar pa pluralizem zaradi
pluralizma ali zaradi ohranja-
nja obstoječih organizacij ni
optimalna rešitev. Treba je do-

bro oceniti potrebe in možnosti
ter najti primerne organizacij-
ske oblike. To je seveda naloga
narodne skupnosti same. Ta na-
loga ne bi smela biti pretežka,
saj že današnja stvarnost kar
dobro izkazuje prednostne nalo-
ge in okrog njih je mogoče obli-
kovati primerno stopnjo enotno-
sti. Ta je potrebna, če želimo res-
nično dobre rezultate," je pove-
dal slovenski predsednik. Njego-
vo razmišljanje o organizirano-
sti narodne skupnosti je še pose-
bej aktualno za Slovence na Ko-
roškem, ki še posebej po zadnjih
deželnih volitvah, na katerih je
zmagala Slovencem manj na-
klonjena politika in slovenski
kandidati na strankarskih listah
in kandidati slovenske Enotne li-
ste niso bili posebej uspešni, zno-
va razpravljajo o složnejšem de-
lovanju in skupnem političnem
zastopstvu. 

Z Lubnikom med argentinskimi Slovenci (31)

Črni Kamnitnik (Loma Negra)

Slikar Valentin Oman (v sredini) s predsednikom beljaškega 
filatelističnega društva Hansom Robertom Casanovo in župa-
nom Beljaka Helmutom Manzenreiterjem (desno) / Foto: Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (146)

Beljak počastil Valentina Omana

Tine Debeljak mlajši je prav tako pesnik, publicist in 
urednik. 

Oče se je počutil Ločana, je potrdil Komarjev sin. 
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razgled

Nedeljske volitve v evropski
parlament sem doživel kot
"nič posebnega", neprijetno
me je presenetil samo eden
od izidov: nizka volilna ude-
ležba. Nižja kot v Sloveniji je
bila samo še na Slovaškem, v
Litvi, Romuniji, na Poljskem
in Češkem. Ob tem se člo-
vek, ki nekaj da na svojo last-
no in našo skupno pripad-
nost, vpraša, koliko smo Slo-
venci res Evropejci? Oziro-
ma: koliko EU je v nas?
Zemljepisno zagotovo smo,
Evropa sega od Finske do Por-
tugalske, od Irske do Cipra.
Zgodovinsko tudi; pripadali
smo že Svetemu rimskemu
cesarstvu Karla Velikega in

cesarstvu Habsburžanov, v
katerem sonce nikoli ni za-
šlo; cesar Karel V. (živel
1500-58) je bil tudi španski
in s tem ameriški kralj ... V
času Titove Jugoslavije, ko je
bila večina Evrope razdeljena
med dva bloka, smo mi kr-
marili med obema in bili
hkrati ena vodilnih držav gi-
banja neuvrščenih. Od 1.
maja 2004 smo tudi formal-
no v EU in od 1. januarja
2007 uporabljamo evro kot
najbolj evropski in morda
najboljši svetovni denar ...
Zemljepisno in zgodovinsko
ter gospodarsko torej evrope-
izem Slovenije in Slovencev
sploh ni vprašljiv. Kulturno
in duhovno najbrž tudi ne.
Kaj pa politično? Nedeljska
volilna neudeležba postavlja
našo politično evropejstvo
pod vprašaj. Iz izkušnje
vemo, da gremo Slovenci ta-
krat, kadar gre zares, na vo-
lišča v velikem številu. Tako
je bilo že na plebiscitu de-
cembra 1990 in tudi na refe-
rendumu o vstopu v EU
marca 2003. Udeležba je so-
lidna tudi na državnozbor-
skih, predsedniških in občin-
skih volitvah. Ne hodimo pa
na razne za lase privlečene
referendume, ki jih navadno
izsili kaka populistična ali
klerikalna združba in na ka-
terih nas sprašujejo o tem,
ali so lahko trgovine odprte
tudi v nedeljo in podobne ne-
umnosti. V tem pogledu bi
lahko celo rekli, da je večina
volilnega telesa politično zre-
la, preudarna. Toda: ali to po-
meni, da tudi evropske volit-
ve doživljamo kot "brezzvez-
ne"? Kot da je "Evropa" nekaj
tam daleč, kar se nas pravza-
prav ne tiče oziroma na kar
nimamo posebnega vpliva?
Eni pravijo, da Bruselj doživ-
ljamo podobno, kot so včasih

Beograd in Dunaj, kot nekaj,
pod čemer je treba pač potr-
peti in bo slej ko prej minilo.
Sicer pa: ali še kdo ve, kako so
naši predniki doživljali Du-
naj? Kolikor vem, so imeli do
cesarja veliko strahospoštova-
nje, do njegove pedantne bi-
rokracije pa vsaj rešpekt. Po-
dobno velja za naš odnos do
kralja Aleksandra in do mar-
šala Tita, tega se mnogi še
sami spominjamo. Slovenci
smo imeli v Beogradu politi-
ke na visokih položajih (po-
sebno tiste na K: Korošec,
Kardelj, Kidrič, Kraigher),
slabe izkušnje pa z beograj-
sko čaršijo, velesrbskim či-
novništvom in zvezno biro-
kracijo. Z Brusljem je druga-
če, tam ni nobene cesarske,
kraljevske ali maršalske figu-
re; prvi mož EU Jose Manuel
Barroso je simpatičen mo-
žak, a brez tiste avtoritete in
karizme, ki so jo imeli naši
nekdanji vladarji. Njegova bi-
rokracija je še večja, pred-
vsem pa bolj učinkovita od
dunajske ali beograjske. To
vemo zlasti tisti, ki smo kdaj
dejavno sodelovali v kakem
natečaju za pridobitev evrop-
skih sredstev, jih dobili in
preživeli tudi kontrole o nji-
hovi dejanski porabi. To je
posebna in naporna preiz-
kušnja, hkrati pa tudi dokaz,
da gre v EU za novo paradig-
mo razmerja z oblastjo; za
razmerje, v katerem se mora
"podrejeni" tudi sam bolj an-
gažirati in ne le trpno čakati
na milost od zgoraj. Kakorko-
li že: udeležba na zadnjih EU
volitvah priča, da svojega no-
vega evropejstva še ne jemlje-
mo dovolj zrelo in da smo v
odnosu do te nove skupnosti
bolj trpni kot tvorni. Do Evro-
pe se ne smemo držati kot
kmečke neveste, v njej se bo-
lje obnesejo dejavni snubači.

Naše evropejstvo
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica
Volitve v evropski parlament so
mimo. Slovenska politična fol-
klora pri teh in vseh drugih vo-
litvah je, da se imajo vsi udele-
ženci za zmagovalca; od tistih,
ki so dobili na volitvah največ
glasov, do onih, ki so jih dobili
najmanj. Se pravi, od socialde-
mokratov Janeza Janše do na-
cionalistov Zmaga Jelinčiča.
Vsi se imajo za zmagovalca.
Odvisno pač, iz katerega zorne-
ga kota na dejstvo gledajo. Izje-
ma je, vsaj tokrat, ljudska stran-
ka Radovana Žerjava, ki je
brez olepševanja dejstev priznal,
da so na vsej črti zavozili.
Predsedniku ljudske stranke
štejem priznanje poraza v do-
bro. Če nič drugega je stranka
vsaj po tem dejanju v sloven-
skem političnem prostoru pre-

poznavna in drugačna, da ne
rečem izjemna. Po drugi strani
se je glede na politične manire
v deželici pod Alpami umestno
vprašati, kaj priznanje pravza-
prav pomeni oziroma, kaj se z
njim in za njim dogaja? 
Recimo. Gregor Golobič, pred-
sednik stranke Zares, je hočeš
nočeš, pomeni, ko ga je javnost
razkrinkala, priznal, da je (v
zvezi s svojim lastniškim dele-
žem v podjetju Ultra) lagal,
nakar je nesporno zavrženo
dejanje, torej, laganje, prevred-
notil glede na osebne potrebe
ter merila in laž razglasil za
napako. 
Iz Slovarja slovenskega knjiž-
nega jezika izhaja, da je laž
zavestna neresnična izjava z
namenom zavajati v zmoto.

Se pravi. Poudarek ni na na-
paki kot odklonu od pričakova-
nega, pač pa na zavestnem za-
vajanju (v aktualnem primeru
množice) v napačno mišljenje.
Torej. Za moje norme in vred-
note ni Gregor Golobič nič dru-
gega kot baron von Münch-
hausen, v Sloveniji znan kot
Lažnivi Kljukec, ta pa niti ne
more niti ne sme odločati o dr-
žavniških rečeh. Še najmanj o
vitalnih interesih naše države,
kamor nedvomno spada, deni-
mo, razvoj znanosti in tehno-
logije. Povedano drugače. Naj-
manj, kar je, bi moral Gregor
Golobič odstopiti z ministrske-
ga položaja. Ali naj odstopi
tudi kot predsednik politične
stranke ali ne, pa je v pristojno-
sti stranke same. 

Ampak. Dejstvo, da je lagal
Gregor Golobič kot posamez-
nik, čeprav politik, bi še nekako
šlo; žal je tako, da od vseh, ki se
ukvarjajo s politiko, ni mogoče
pričakovati vsaj kolikor toliko
moralne drže. Zaskrbljujoče je,
da bi, če bi (finančne) potrebe
pač tako kazale, lagali vsi, ki se
okrog predsednika stranke Za-
res ter ministra v vladi Boruta
Pahorja vrtijo in za njim stoji-
jo. To pa so v prvi vrsti Bogdan
Biščak, Pavel Gantar in vsi
drugi veljaki stranke Zares, po-
tencialno pa v krog barona von
Münchhausna spadajo še vsi
tisti, ki se sprenevedajo in ime-
nujejo nesporno laž napaka.
Se pravi, v baronov krog poten-
cialno spadajo tako aktualni
in nekdanji predsednik države,

Danilo Türk in Milan Kučan,
kot tudi ljubljanski župan Zo-
ran Janković, če omenim samo
tri najvplivnejše gospode aktu-
alnega političnega prizorišča
na sončni strani Alp. Mimo-
grede, v kolikor Milan Kučan
ne bi imel v tej državi več nika-
kršnega vpliva, ga za mnenje
ne bi nihče vprašal, a ne? Am-
pak, to je druga zgodba.
Ali spada v krog barona von
Münchhausna tudi predsednik
vlade Borut Pahor ali ne, pa bo
odvisno od tega, ali bo Gregor-
ja Golobiča alias Lažnivega
Kljukca razrešil s položaja mi-
nistra ali ne. V tem trenutku
(v torek dopoldan) si upam
staviti, da bo Gregor Golobič
do nadaljnjega ostal v vladni
ekipi Boruta Pahorja.

Vaš razgled

Na prireditvi Praznik krompirja v Šenčurju so lahko obiskovalci sami preizkusili, kako 
deluje stara ročna brizgalna črpalka, ki jo šenčurski gasilci hranijo v svoji garaži. Priložnost
je ob pomoči očeta Renata z navdušenjem izkoristil tudi mladi Žan. Ker šenčurski gasilci
vestno skrbijo za vzgojo mladega rodu, se verjetno že veselijo novega člana. S. Š.

Naša naročnica, navdušena pohodnica Tončka Krišelj iz Tržiča se je pred kratkim povzpela
do koče na Kredarici, kjer je tudi nastal tale posnetek. Pot je začela v Krmi, avto je pustila 
pri Litostrojski koči. Ker so bile markacije še pokrite s snegom, se je shojena pot precej slabo
videla. S seboj je imela dereze, ki pa jih do Kredarice, kjer je bilo tedaj še dva metra snega,
ni potrebovala. D. K. 

petek, 12. junija 2009

Baron von Münchhausen 
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Štefan Žargi

Ljubljana - Torkova objava
državnega statističnega ura-
da o zmanjšanju bruto do-
mačega proizvoda (BDP) je
marsikoga presenetil. Čeprav
je bilo vsem poznavalcem
jasno, da bo po tej objavi tudi
naša država uradno v recesiji
- gospodarskem nazadovanju
(to se zgodi, ko država dve če-
trtletji ugotovi zmanjševanje
BDP), pa je presenetljiva veli-
kost padca BDP. V zadnjem
četrtletju lani je bil padec so-
razmerno blag, namreč le
0,8 odstotka. Na Uradu za
makroekonomske analize in
razvoj (UMAR) so zapisali,
da "je visok padec gospodar-
ske aktivnosti pričakovan, saj
jih je nakazovala že večina te-
kočih podatkov. Dejstvo, da
je padec gospodarske aktiv-
nosti v prvem četrtletju eden
izmed največjih v EU, je del-
no posledica majhnosti in
odprtosti slovenskega gospo-
darstva, delno pa potrjuje
tudi naše ugotovitve, da je
slovenska ekonomija zaradi
dolgoletnega počasnega izva-
janja potrebnih strukturnih
prilagoditev relativno slabše
pripravljena na krizne raz-
mere."

Najhuje v predelovalnih
dejavnostih 
in gradbeništvu

Kot so nakazovali že tekoči
kazalniki, so med posamez-
nimi panogami k padcu bru-
to domačega proizvoda v pr-
vem četrtletju največ, skoraj

polovico, prispevale predelo-
valne dejavnosti, ki so zabele-
žile 20,5-odstotno medletno
znižanje dodane vrednosti.
Sledi gradbeništvo s 13,2-
odstotnim padcem, kjer se je
najizrazitejše skrčila aktiv-
nost v gradnji nestanovanj-
skih stavb (predvsem poslov-
nih stavb) in inženirskih ob-
jektov (predvsem cest). Na
padec BDP je močno vplivalo
zmanjševanje mednarodne
menjave, ki je značilno za
večino držav EU. Izvoz blaga
in storitev je bil na medletni
ravni nižji za 21,1 odstotka, še
nekoliko bolj pa se je znižal
uvoz blaga in storitev - za
22,7 odstotka. Ob tolikšnem
znižanju izvoznih tokov in
zaostrenih pogojih financira-
nja sta bili močno negativni
tudi obe komponenti bruto
investicij: investicije v osnov-
na sredstva so bile medletno
nižje za 23,6 odstotka, spre-
membe zalog pa so gospo-
darsko rast znižale kar za 4,2
odstotne točke. Poslabšane
gospodarske razmere se ved-
no bolj odražajo tudi na po-
trošnji gospodinjstev, ki je v
prvem četrtletju stagnirala na
ravni enakega lanskega obdo-
bja (0,1-odstotna realna rast).
V prvem četrtletju je pozitiv-
no rast zabeležila le državna
potrošnja, ki je bila medletno
višja za 3,8 odstotka.

Ogrožena delovna mesta

Poslabšane gospodarske
razmere se, kot je to običaj-
no, z zamikom postopno
prenašajo na trg dela, kjer pa

negativna gibanja po oceni
Umarja blažijo sprejeti vlad-
ni ukrepi, usmerjeni v ohra-
njanje delovnih mest. Zapo-
slenost se je v prvem četrtlet-
ju letos sicer drugo četrtletje
zapored znižala za 1,8 odstot-
ka, še vedno pa je bila za pol
odstotka višja kot v enakem
obdobju lani.

Slabše le v Baltskih 
državah

Da je ključni vzrok za veli-
ko gospodarsko nazadovanje
prav v majhnosti, odprtosti
in izvozni odvisnosti sloven-
skega gospodarstva, se stri-
njajo vsi ekonomisti, po do-
slej objavljenih podatkih o
gibanjih BDP v EU pa so več-
je padce zabeležile le tri (po-
dobno majhne) države ob
Baltiku. Razlike so v napove-
dih za letošnje leto. Medtem
ko na UMAR-ju po besedah
direktorja Boštjana Vasleta
ocenjujejo, da se bo upada-
nje BDP kmalu umirilo in
vztrajajo pri svoji napovedi o

štiriodstotnem nazadovanju
v letu 2009, so nekateri eko-
nomisti, pa tudi na Banki
Slovenije, bolj pesimistični.
Minister za razvoj Mitja Ga-
spari se strinja z ocenami
UMAR-ja in napoveduje
strukturne spremembe v
zdravstvu, pokojninskem si-
stemu in javnem sektorju,
minister za gospodarstvo
Matej Lahovnik pa opozarja
na nekatere bolj ohrabrujoče
podatke v letošnjem drugem
četrtletju, čeprav stabilizacijo
napoveduje šele v prihod-
njem letu. Ključen problem
vidi v kreditnem krču, zato je
pomembno, da uzakonjeni
mehanizem poroštvenih
shem, ki naj bi podjetjem za-
gotovil svež kapital, čim prej
zaživi. Finančni minister
Franc Križanič je prepričan,
da je bilo v prvem četrtletju
doseženo dno, v drugem če-
trtletju še ne pričakuje izbolj-
šanja, bolje naj bi bilo v dru-
gi polovici leta. Dno krize je
po njegovem mnenju dose-
ženo tudi v EU.

Slovenija tudi uradno v recesiji
Bruto domači proizvod se je v prvem četrtletju, glede na zadnje lansko četrtletje, zmanjšal za 6,4 
odstotka, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za 8,5 odstotka.
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Škofja Loka

Račun blokiran zaradi napake

Prejšnji teden je imela škofjeloška Jelovica blokiran transak-
cijski račun. Gregor Benčina, predsednik upravnega odbora,
pojasnjuje, da je razlog v administrativni napaki v eni izmed
bank. "Kljub naši takojšnji urgenci je banka potrebovala več
kot dve uri za vzpostavitev pravilnega stanja in zagotovitev
normalnega delovanja," pravi Benčina. V Jelovici se spopada-
jo tudi z nedelovanjem žage v Preddvoru. V denacionalizaci-
ji je bila z utemeljitvijo, da žaga ni nujna za normalno delo-
vanje, podjetju odvzeta polovica zemljišč v Preddvoru, ki so
jih že dan zatem najeli za desetletno obdobje. Pogodba se je
lani iztekla, žago z zemljišči so hoteli kupiti, vendar sedanje
lastnice niso prepričali. "Žaga danes ne obratuje, zaposlene
pa smo prerazporedili na proizvodnjo hiš. Žal so zaradi nje-
nega nedelovanja omejene naše razvojne možnosti v Pred-
dvoru, kjer proizvajamo najperspektivnejši program Jelovice
- energetsko varčne hiše," pojasnjuje Benčina. B. B.

Občina Šenčur obvešča, 

da bo v PETEK, 12. JUNIJA 2009,
na svoji spletni strani www.sencur.si in na oglasni deski

Občine Šenčur objavila 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 

NA PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH 
DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO 

IZ PRORAČUNA OBČINE ŠENČUR 
ZA LETO 2009.

Rok za prijavo na javni razpis je 3. JULIJ 2009.

Pokrovitelji
prireditve:

Naročnik in
pokrovitelj:

VENERINA POT
ŠKOFJA LOKA, 20. JUNIJ 2009

OB 10.00, MESTNI TRG
ODPRTJE VENERINE POTI 

Od 9. do 20. ure, Mestni in Cankarjev trg
Srednjeveška tržnica s prikazi starih obrti 

in živilska tržnica 

Od 10. do 20. ure, Mestni in Cankarjev trg, 
travnik pod Škofjeloškim gradom

SPREMLJEVALNI PROGRAM

Od 18. do 19. ure, Mestni trg
Osrednji dogodek - gledališka igra 

Coprniška krvava rihta v Loki

Od 20. do 22. ure, Škofjeloški grad
Zvoki grajskih vrtov - ansambel za staro glasbo 

Capella Carniola z gosti

Informacije: 
LTO Blegoš, Kidričeva cesta 1a, Škofja Loka
04/517 06 00, 051/427 827
info@lto-blegos.si , www.lto-blegos.si

Štefan Žargi

Kranj - Društvo za razvoj kri-
tične misli Odgovor je v to-
rek zvečer v Galeriji Dali pri-
pravilo dobro obiskano okro-
glo mizo z naslovom Gospo-
darski zaton Kranja, na kate-
ro so povabili prof. dr. Jožeta
Mencingerja, mag. Rajka Ba-
kovnika iz Sveta gorenjskih
sindikatov, Staneta Štrausa,
podžupana Mestne občine
Kranj, Ani Klemenčič, pred-
sednico UO GBD, Dejana
Radšela iz kadrovske agenci-
je Manpower ter Draga Mar-
tinjaka, direktorja podjetja
Eurocom. Sindikalist Bakov-
nik je uvodoma razložil nič
kaj zavidljivo kadrovsko situ-
acijo v Kranju. Poleg odpuš-
čanja zaradi likvidacij oziro-
ma stečajev večjih podjetij

(Aquasava, IBI) namreč ugo-
tavljajo precej odpuščanja
tudi v drugih podjetjih, zlasti
najete delovne sile, zaposle-
nih za določen čas, veliko je
predčasnega upokojevanja.
Število nezaposlenih se je po
njegovih podatkih letos, gle-
de na lani, povečalo za šest-
deset odstotkov. Problem je
tudi zniževanje plač, ki je
mnoge pahnilo na rob rev-
ščine, vedno več je kršitev na
delovnopravnem področju,
pri čemer nekateri direktorji
gledajo na zaposlene kot na
šahovske figure.

Nezavidljivo gospodarsko
situacijo je s konkretnimi po-
datki orisala Ani Klemenčič,
ki ocenjuje, da Kranj zaostaja
tudi po zaslugi politike. Če-
prav so Gorenjci v finančnih
zadevah bolj preudarni,

manj zadolženi, pa so po
drugi strani nevoščljivi, pre-
malo pogumni, ne držijo
skupaj, politično so močno
razdeljeni. Najhuje je, da ni
pravih podjetniških idej, ni
poguma za podjetniški zače-
tek, visoke šole (zlasti FOV)
pa ne dajejo uporabnega
znanja. Na sicer vseslovenski
zaposlitveni agenciji so po
besedah Radšela prvi znak o
krizi dobili prav iz Kranja,
kjer ocenjujejo, da ni razvoja,
ni vlaganja v kader, zato je
opazen beg možganov zlasti
v Ljubljano. Drago Martinjak
je razložil, da bo njihovo
mednarodno uveljavljeno
podjetje verjetno zapustilo
Kranj, ker za svoje prostore
niso našli zemljišča po pri-
merni ceni. Podžupan Štraus
se je odzval s trditvijo, da je

občina, ki se loteva hudih
problemov na komunalnem
področju, pri urejanju po-
slovnih površin nemočna.

Tudi v razpravah obisko-
valcev je bilo veliko črnih
misli. Kranj, ki je bil petde-
set let med najbolj gospodar-
sko razvitimi celo v Jugosla-
viji, po njihovem mnenju
danes postaja zanemarjeno
mesto brezposelnih posto-
pačev, veliko je izgubil z de-
litvijo občin, zato je nujna
uvedba pokrajine, izguba je
bila ukinitev sejma, namesto
razglašanja Kranja kot me-
sta športa in kulture je nujen
poudarek na gospodarstvu -
podjetništvu. Okroglo mizo
so končali s sklepom, da po-
doben pogovor z manj pesi-
mističnim naslovom pripra-
vijo jeseni. 

Gospodarski zaton Kranja?
Tako pesimističen je bil naslov okrogle mize društva Odgovor, nič manj črnogleda pa ni bila razprava.

Štefan Žargi

Škofja Loka - V torek je sko-
raj tristo zaposlenih v Loških
tovarnah hladilnikov (LTH)
prejelo odpovedi pogodb o
zaposlitvi, torej teden dni po
začetku postopka stečaja. Te
bodo pravnomočne v 15
dneh, nakar se bodo lahko
prijavili na zavod za zaposlo-
vanje, kjer bodo dobili nado-
mestila, odvisna od višine
plače in delovne dobe. Delav-
ci LTH, ki že štiri mesece
niso dobili plač, naj bi iz jam-
stvenega sklada dobili tudi
nadomestilo za zadnje tri pla-
če, vendar največ 1543 evrov.
V treh mesecih morajo zara-
di neizplačanih plač na sodiš-
če prijaviti svoje terjatve. Na

torkovem zboru delavcev je
stečajni upravitelj Dušan Ta-
ljat sicer povedal, da je upa-
nja za poplačilo upnikov po
stečaju bolj malo. Precej glas-
ni po so bili na zboru dvomi
o nepristranskosti Taljata, ki
je vodil stečaje že dveh podje-
tij istega lastnika Miloša Ko-
dreta, zato jim je predlagal,
da lahko sodišču predlagajo
zamenjavo. Zagotovil je tudi,
da bo zahteval odpravo vseh
neenakopravnih plačil upni-
kom, kar naj bi se dogajalo s
podjetjem Agovit, ki je tudi v
lasti Kodreta. Če se bodo stri-
njali delavci, kupci in dobavi-
telji, bodo skušali za dokon-
čanje 140 tisoč evrov vrednih
naročil znova zagnati proiz-
vodnjo.

Delavci LTH dobili odpovedi
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Cveto Zaplotnik

Že lani ste napovedali, da
bo letošnja sezona Barono-
vih jagod na Čufankovi
kmetiji na Zgoši zadnja. Ste
se jagod ”preobjedli”?

”Jagode so še vedno moje
najljubše sadje. Pri pridelo-
vanju jagod sem dosegel več,
kot sem si kdajkoli želel ali
sanjal. Velikih možnosti za
napredek na tem področju ni
več, zato sem se odločil za
novo dejavnost.”

Kakšna je bila letošnja pri-
delovalna sezona?

”Na eni njivi mi je jagode
precej prizadela zimska poze-
ba, vzrok za to je tudi sorta, ki
je na to občutljiva. Običajno
so okusnejše sorte bolj občut-
ljive. Letos je v en hektar veli-
kem nasadu okoli petnajst
ton pridelka, zelo pa sem za-
dovoljen s kakovostjo.”

Kaj bo odslej raslo na ”jago-
dovih površinah”?

”Površine bo prevzel v ob-
delovanje tast Janko, ki skrbi

za dvajset glav govedi. Na nji-
vah bodo rasli žito in koruza,
za zemljo bo ta sprememba
precej dobrodošla. Zemljo
sem z jagodami malo preveč
obremenjeval.” 

Baronove jagode še naprej
ostajajo, le pridelovali jih
bodo drugje ... Kje, kako? 

”Izredno sem vesel, da Ba-
ronove jagode ostajajo.
”Zgodba” se bo nadaljevala v
sosednji Dvorski vasi. Za ja-
gode bosta skrbela Anita in

Andrej Šlibar, prva njiva je že
posajena. Na začetku jima se-
veda pomagam, vendar je tež-
ko postaviti jasna pravila pri-
delovanja. Ključnega pomena
je prilagodljivost. Nihanja so
tako velika, da je vse skupaj
bolj podobno borznemu po-
slovanju kot kmetijstvu.”

Lani ste bili še precej skriv-
nostni o načrtih za naprej, v
letošnjih Baronovih novi-
cah lahko preberemo, da se
boste ukvarjali z dejavnost-

jo, za katero ste idejo našli
pri pridelovanju jagod. S
čim konkretno?

”Ukvarjal se bom z vodo, z
živo vodo. Z biotehnologijo
izboljševanja kakovosti vode
sem se srečal pred šestimi
leti in se takoj odločil, da jo
preizkusim v jagodah. Rezul-
tati so bili izjemno dobri in v
naslednjih letih sem to le še
nadgrajeval. Tudi živi vodi se
moram zahvaliti, da so Baro-
nove jagode tako dobre in da
imam v nasadu malo bolez-
ni. Ta tehnologija ne obreme-
njuje okolja - ravno obratno:
zaradi žive vode lahko za 25
do 40 odstotkov zmanjšamo
uporabo gnojil. Ker je voda
prisotna povsod, je možno
tehnologijo uporabljati tudi
na drugih področjih v kmetij-
stvu - v govedoreji, konjereji
... Internetna stran je že po-
stavljena. Komaj čakam, da
se sezona jagod zaključi in da
se bom potlej lahko popolno-
ma posvetil vodi. Pripravili
smo tudi sisteme za dom in
bazene, vendar so v kmetij-
stvu učinki največji.”

Od jagod k živi vodi
Maks Vrečko z Zgoše je letos še zadnjič prideloval jagode, odslej se bo ukvarjal z živo vodo.

Maks Vrečko - še zadnjič v (lastnem) nasadu jagod

Cveto Zaplotnik

Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja je v okvi-
ru tržno informacijskega si-
stema pripravila tržno poro-
čilo za prašičje meso za letoš-
nji april. Poglejmo povpre-
čne cene po posameznih raz-
redih in spremembo v ceni v
primerjavi z marcem!

V Sloveniji je bila aprila
povprečna cena za razred E
nižja kot v Evropski uniji,
kjer je bilo povprečje
142,88 evrov za sto kilogra-
mov. Med 27 članicami
unije bila cena višja od slo-
venske v 22 državah, nižja
je bila le v štirih - na Dan-
skem, Irskem, Nizozem-
skem in Švedskem.

Mešetar

Loka pri Mengšu

Srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike

V Jablah bo jutri, v soboto, ob 11. uri tradicionalno, že dva-
najsto slovensko srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike,
ki ga bodo pripravili Društvo kmetijske tehnike Slovenije,
Oddelek za kmetijsko tehniko pri Kmetijskem inštitutu Slo-
venije in Center za razvoj kmetijstva in podeželja. Po po-
zdravnih nagovorih bo predstavitev starodobnih traktorjev,
stacionarnih strojev, vprežnega orodja in strojev, vozov in
ročnega kmetijskega orodja, promocijska vožnja cestnih, te-
renskih, tovornih, vojaških, gasilskih in drugih vozil ter dru-
žabne igre. C. Z.

Za več informacij kliknite www.tsckr.si ali pa nas obiščite na naslovu Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj.
Z veseljem pa bomo odgovorili na vaša vprašanja tudi po telefonu

04/280 40 00, 04/280 40 42 (Višja strokovna šola) ali 04/280 40 27 (Izobraževanje odraslih).

Skupaj bomo odkrivali novosti ter gradili vašo prihodnost!

VPIS za šolsko leto 2009/2010
Vas veselijo tehnika in računalniške tehnologije, mehatronika, programiranje?

Potem vas vabimo k vpisu na

VIŠJO STROKOVNO ŠOLO

V PROGRAM (70 vpisnih mest - redni in izredni študij)

● Mehatronika za pridobitev naziva
inženir / inženirka mehatronike

● Informatika za pridobitev naziva
inženir / inženirka informatike

Programa sta prilagojena potrebam na trgu dela. 
Omogočata veliko izbirnost ter sta kreditno 
ovrednotena s 120 ECTS.

SKRB ZA KAKOVOST

● Zbiramo in upoštevamo mnenja in 
predloge študentov.

● Skrbimo, da imajo naši predavatelji 
bogate izkušnje iz strokovne prakse.

● Veliko pozornost namenjamo sodobnim 
načinom študija, aktivni vlogi 
predavateljev in študentov.

● Posodabljamo materialne pogoje
študija in ustvarjamo prijazno študijsko 
okolje.

● Študentom omogočamo, da v okviru 
projekta ERASMUS del študijskih 
obveznosti opravijo v tujini.

POGOJI ZA VPIS

V višješolski strokovni študij se lahko vpiše, kdor:
● je opravil maturo oziroma poklicno maturo oziroma 

je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih 
predpisih,

● ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski 
izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus 
znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov 
v obsegu poklicne mature.

PRIJAVA ZA VPIS - Vpis na še prosta mesta

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na Višjo stro-
kovno šolo, se še lahko vpišejo na prosta mesta od 1.
septembra do 1. oktobra 2009 po postopku, ki ga
bo določila šola in bo objavljen na njeni spletni strani.
Vpis kandidati opravijo na:

Tehniški šolski center Kranj, Višja strokovna šola, 
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
(srednje poklicno in srednje strokovno 

izobraževanje)

● Mehatronika 
za pridobitev poklica
mehatronik operater / operaterka

● Računalništvo za pridobitev poklica 
računalnikar / računalnikarka 
elektrotehnik / elektrotehnica računalništva
(dokončanje po neprenovljenem programu)

● Elektrotehnika
za pridobitev poklica elektrikar / elektrikarka, 
elektrotehnik /elektrotehnica
(nov modularno zasnovan program)

● PRIDOBITEV SREDNJE POKLICNE ali 
SREDNJE STROKOVNE IZOBRAZBE 
z izrednim izobraževanjem

● DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA, ki 
ste ga prekinili v času rednega šolanja

● PREKVALIFIKACIJA

● PRIPRAVE NA ZAKLJUČEK 
IZOBRAŽEVANJA 
(zaključni izpit, poklicna matura)

● STATUS 
(udeleženec izobraževanja odraslih)

VPIS v programe izobraževanja odraslih

● vsak ponedeljek med 14. in 18. uro,
● vsak torek in sredo med 8. in 11. uro ali
● v drugih terminih po predhodnem dogovoru po 

telefonu (04) 280 40 27.

Vpis in informacije v pisarni izobraževanja odraslih
(soba 305 v prvem nadstropju).

INFORMATIVNI DAN 
za udeležence izobraževanja odraslih:

četrtek, 3. septembra 2009, ob 16.30.

Začetek predavanj za prve letnike: 

ponedeljek, 14. septembra 2009.

Kranj

Češnja z zanimivim dodatkom

Viktor Pipan iz Kranja je kupil češnje pri trgovcu iz Goriških
Brd. Ko jih je doma začel zobati, je med njimi našel tudi
takšno z zanimivim dodatkom - češnjo s "tičkom". Ni je po-
jedel, ampak jo je spravil v hladilnik in počakal na Glasove-
ga fotoreporterja ... C. Z.

Srednja vas v Bohinju

Posebno priznanje za Bohinjski sir

Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni je bilo v okviru pri-
prav na mednarodni kmetijsko živilski sejem Agra medna-
rodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov, na katerega je
25 izdelovalcev iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije ter Bosne in
Hercegovine dalo 158 izdelkov. Iz Slovenije je sodelovalo 16
izdelovalcev, med njimi vsi najpomembnejši ter letos tudi
nekateri kakovostni manjši sirarji. Komisija, ki jo je vodil
prof. dr. Bogdan Perko z Inštituta za mlekarstvo pri Bioteh-
niški fakulteti v Ljubljani, je podelila pet šampionov, 51 veli-
kih zlatih medalj, 19 zlatih, 56 srebrnih in 20 bronastih me-
dalj. Bohinjska sirarna iz Srednje vasi v Bohinju je za Bohinj-
ski sir prejela veliko zlato medaljo in še posebno priznanje
ocenjevalne komisije za izjemno kakovost. Kmetija Pr' To-
nejovc s Polj v Bohinju je dobila veliko zlato medaljo za mo-
hant, Biotehniški center Naklo pa srebrno za polnomastno
skuto in mascarpone. Največ priznanj so prejele Ljubljanske
mlekarne, Mlekarna Celeia in Vindija iz Varaždina. C. Z.

Ljubljana

Na živilih koristne 
informacije 

Živilska industrija v Evropski
uniji je razvila enotno shemo
prostovoljnega označevanja
živil z vrednostmi GDA, ki se
uveljavlja tudi v Sloveniji. Pri
nas so na prodajnih policah
že izdelki dvanajstih evrop-
skih proizvajalcev hrane in
pijače (Coca-Cola HBC Slo-
venija, Danone Slovenija,
Droga Kolinska, Jata Emona,
Ljubljanske mlekarne, Mars
Overseas Holdings, Meja
Šentjur, Mercator-Emba,
Mlekarna Celeia, Perutnina
Ptuj, Unilever Slovenija in
Žito), ki so označeni z vred-
nostmi GDA. Kot so poveda-
li na nedavni novinarski kon-
ferenci Zbornice kmetijskih
in živilskih podjetij, vredno-
sti GDA ponujajo potrošniku
informacijo o tem, koliko po-
samezno živilo (porcija) oz.
pijača prispeva k njegovim
dnevnim prehranskim potre-
bam. Vrednosti GDA vklju-
čujejo podatke o količini
energije (kilokalorijah) in šti-
rih glavnih hranilih - maščo-
bah, nasičenih maščobnih
kislinah, sladkorju in natriju
oz. soli, ki zvišujejo tveganje
za razvoj prehranskih bolez-
ni. "Na podlagi vrednosti
GDA pridobi potrošnik vrsto
za zdravo prehranjevanje ko-
ristnih informacij, na drugi
strani pa si proizvajalec na
podlagi teh informacij priza-
deva narediti prehransko
boljši izdelek," pravi Andreja
Širca Čampa s Pediatrične
klinike v Ljubljani. C. Z.
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Razred Povprečna cena Sprememba v primerjavi 
z marcem

S 145,89 EUR/100 kg + 5,59  EUR + 3,98 %
E 135,19 EUR/100 kg + 5,14 EUR + 3,95 %
U 123,62 EUR/100 kg + 4,91 EUR + 4,14 %
R 116,63 EUR/100 kg + 3,54 EUR + 3,13 %
O 106,65 EUR/100 kg + 1,28 EUR + 1,21 %
P 87,37 EUR/100 kg - 36,20 EUR - 29,30 %



Jelena Justin

V prejšnjem tednu smo
skupaj obiskali Čaven oz.
Kucelj na Čavnu. S Čavna
greste lahko po Slovenski
planinski poti tudi na Mali
Golak, ampak danes se ga
bomo lotili po drugi poti in
se v te prijazne kraje Trnov-
skega gozda še enkrat vrnili. 

S primorske avtoceste zavi-
jemo proti Vipavski dolini in
se povzpnemo do Predmeje.
Od Predmeje nadaljujemo
proti Lokvam. Po dveh kilo-
metrih asfaltne ceste na raz-
potju zavijemo desno, na kar
nas opozori tudi smerokaz.
Ko se asfalt konča, nadaljuje-
mo naprej po makadamu, po
krajšem klancu pa zavijemo
desno in parkiramo. Na za-
četku pot poteka po maka-
damski cesti, ki z vsakim vi-
šinskim metrom postaja ožja
in se spreminja v kolovoz.
Hkrati se tudi odpira pogled
proti Čavnu, ki pa ga bo gozd
kmalu spet zakril. Ko prispe-
mo do križišča več poti, kjer
je tudi parkirišče, je Iztokova
koča pod Golaki povsem bli-
zu. Opazila sem zanimivo ta-
blo, na kateri policija opozarja
Ne puščajte vrednih stvari v vo-
zilu. Smerokaz in markacije
nas bodo usmerile desno v
gozd in v nekaj korakih bomo
pred seboj zagledali Iztokovo
kočo, skrito v zavetju gozda.
Pred vami se bo pokazala kot
čokoladna hišica Janka in
Metke. Do koče boste potre-
bovali 30 minut. 

Markirana pot proti Male-
mu Golaku se začne desno
od koče. V prvih metrih pote-
ka skoraj po ravnem terenu.
Ob tabli Naravni rezervat Go-

laki in Smrekova Draga pa se
pot spremeni v strmino, ki
pa ni nujno, da se je lotimo,
saj levo poteka tudi položna
pot. A mi zagrizemo v strmi-
no, na vrhu katere se nam z
leve pridruži položna pot.
Nadaljujemo naprej do gra-
pe, kjer pot zavije desno in se
precej strmo dviguje med
skalami in skaludrami, tipič-
nim kraškim terenom. Ko
prispemo na greben, bodo
bukov gozd kmalu zamenjali
nizki borovci, strmina se bo
rahlo zvečala, tik pod vrhom
bomo skozi ruševje dosegli
vrh. Od koče do vrha smo po-
trebovali 45 minut. 

Razgled z Malega Golaka
je čudovit; pred nami je nam
dobro znani Čaven z izrazi-
tim Kucljem na desni strani,
vidimo tudi Nanos; severno
se dvigajo mogočni Julijci;
zanimiv je pogled proti verigi
spodnjebohinjskih gora, kjer
jim družbo dela Porezen.
Dobro so vidne tudi Karavan-
ke in Kamniško-Savinjske

Alpe. Če boste imeli čisto in
jasno vreme, vam bo pogled
segel do Padske nižine, ki
tako vztrajno onesnažuje
naše morje, in do Dolomitov. 

Ko bomo pred seboj zagle-
dali greben Golakov, nam
srce ne bo pustilo, da bi kar
odšli nazaj v dolino, ampak
bo zaigralo na struno razisko-
vanja. Od Malega Golaka se
bomo odpravili še do Velike-
ga, ki zaključuje greben. Z
vrha se pot precej strmo spu-
sti, potem gre nekaj časa sko-
raj naravnost in se povzpne.
Najprej na Srednji Golak, od
koder se spet spusti in se nato
povzpne na Veliki Golak. Pot
je precej zaraščena, a dobro
označena, saj je del Sloven-
ske planinske poti, ki se do
Golakov povzpne s Hleviške
planine. Naj vam nekaj pri-
znam. Nisem bila povsem
prepričana, kdaj sem dosegla
Veliki Golak, ker vrh ni ozna-
čen, zato sem pot nadaljevala
in ugotovila, da se čudno niz-
ko spusti in zavija proti seve-

ru. Še dobro, da sem imela s
seboj zemljevid Nanos, Tr-
novski gozd, Idrijsko in Cer-
kljansko Hribovje, 1:50.000.
Le-ta mi je povedal, da je ku-
celj, ki sem ga videla pred se-
boj in mislila, da je Veliki Go-
lak, pravzaprav Javorški vrh,
na katerega sicer ne pelje no-
bena označena pot. Z Malega
do Velikega Golaka bomo po-
trebovali 40 minut. 

Vrnemo se po poti vzpo-
na. Najprej nazaj do Sred-
njega Golaka, odkoder se
bomo rahlo spustili, potem
pa zagrizli v kolena do Male-
ga Golaka. Do koče nas čaka
samo še prijeten spust po
gozdu. Počitek v Iztokovi
koči je obvezen, saj prijazna
oskrbnica Vesna pripravlja
okusno in za ta del Slovenije
tipično hrano, mdr. mineš-
tro in štruklje. Srečno!

Nadmorska višina: 1495 m
Višinska razlika: 500 m
Trajanje: 3 ure in 30 minut
Zahtevnost:  ★★★★★ 
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Beluševa 
smetanova juha

Sestavine: 1 kg belušev, 8 dag
masla ali margarine, 10 dag
mehke moke, 1,5 l beluševe
vode, 1 l kostne juhe, 2 dl kisle
smetane, muškatni orešček, sol,
poper. 

Priprava: Beluše operemo
in olupimo. Vršičke vzame-
mo za jušni vložek. Druge
dele najprej skuhamo v sla-
nem kropu in nato pretlači-
mo. Pretlačene beluše damo
v juho in beluševo vodo. Na-
redimo prežganje in juho 
vežemo. Vršičke kuhamo po-
sebej, da ne razpadejo. Juho
začinimo s soljo, poprom, in
muškatnim oreščkom. Nazad-

nje dodamo še limonov sok
in z vodo razredčeno kislo
smetano.

Sirovi štruklji po poljsko

Sestavine za vlečeno testo: 30
namenske moke, 1 jajce, mlač-
na okisana in slana voda po
potrebi.

Priprava testa: Iz naštetih
sestavin naredimo vlečeno te-
sto. Iz testa naredimo hleb-
čke, ki jih premažemo z ol-
jem. Tako pripravljeno testo
se bo lepše vleklo in se ne bo
trgalo. Spočito testo razvalja-
mo na pomokanem prtu. Ro-
bove odrežemo, testo nama-
žemo z maščobo in nato s pri-
pravljenim nadevom in zvije-

mo v štrukelj. Zavijemo ga v
alufolijo, ki jo namažemo z
oljem in potresemo s preseja-
nimi drobtinami. Kuhamo v
slanem kropu 30 minut. Ku-
hane odvijemo in narežemo.
Prelijemo jih z na maslu pre-
praženimi drobtinami.

Priprava nadeva: 40 dag skute,
2 dl kisle smetane, 2 jajci, 8 dag
margarine, 8 dag drobtin, 12
dag kruha, sol, poper. 

Skuti primešamo jajci, na
kocke narezan svež bel kruh.
Nadev po okusu začinimo. Ne-
kaj maščobe razpustimo in po-
kapljamo po razvaljanem te-
stu. Dve tretjini testa namaže-
mo s pripravljenim nadevom.
Testo zvijemo v štrukelj. 

Čokoladna rulada

Sestavine: 6 jajc, 15 dag slad-
korja, 1 dl olja, 15 dag moke, 2
dag kakava, pol vrečke pecilne-
ga praška.

Čokoladna krema: 25 dag mas-
la ali margarine, 5 dag slad-
korja v prahu, 6 dag čokolade,
1 žlička maraskina.

Priprava: Pripravimo testo
iz rumenjakov, ki smo jim
dodali polovico sladkorja, in
po kapljicah tudi olje. Ko je
masa penasto umešana, do-
damo moko, pecilni prašek
in kakav, gladko umešamo
in dodamo sneg beljakov, v
katere smo vtepli preostali
del sladkorja. Narahlo pre-

mešamo. Pekač namažemo
z maslom ali margarino, ga
potresemo z moko in po
njem razgrnemo pripravlje-
no maso. V segreti pečici na
180 stopinj Celzija ga speče-
mo. Pečen biskvit zvrnemo
na posladkano kuhinjsko
krpo in ga takoj zvijemo in
odvijemo ter ohladimo.

Krema: Maslo ali margari-
no penasto umešamo, med
mešanjem dodamo sladkor
v prahu in raztopljeno čoko-
lado. Nazadnje primešamo
še maraskino. Rulado na-
vlažimo z rumovo vodo ali
vodo od kompota in jo pre-
mažemo s pripravljeno čo-
koladno kremo, potresemo
s kakavom in ponudimo. 

Janez Štrukelj

Jedi za poletne dni K U H A R S K I R E C E P T I79

Planinski kotiček: Mali (1495 m), Srednji (1480 m) in Veliki Golak (1480 m)

Majhen, a najvišji
Greben s tremi vrhovi, od katerih je najvišji tisti, ki nosi ime Mali. Poraščena planota 
je del Slovenske planinske poti. 

Dragi naročniki,

želite avtokarto?

Zaupajte nam, kaj vam pomeni Gorenjski glas, in nam pišite. 
Razmišljanja z vašimi podatki  nam  pošljite na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, Kranj ali na koticek@g-glas.si. Vsak prispel
odgovor bomo nagradili. Po pošti boste prejeli avtokarto Slovenije.

Nagradna igra traja do razdelitve vseh avtokart (600 kom).
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Iztokova koča pod Golaki / Foto: Jelena Justin

Pogled z Velikega Golaka proti Malemu Golaku / Foto: Jelena Justin

Vrh Malega Golaka, pred nami pa greben, ki ga bomo prehodili. / Foto: Jelena Justin
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DOM UPOKOJENCEV KRANJ
Cesta 1. maja 59, KRANJ

za nedoločen čas zaposli

DIETNEGA KUHARJA IV (M/Ž)
POGOJI:
- izobrazba: IV. ali V. stopnja: kuhar, dietni kuhar, 

kuhar-natakar, gostinski tehnik;
- zaželene delovne izkušnje v velikih kuhinjah;
- poznavanje osnov dietetike in zdrave prehrane 

starostnika;
- poznavanje sistema HACCP

in

BOLNIČARJA-NEGOVALCA I in 
BOLNIČARJA-NEGOVALCA II - (M/Ž)
POGOJI:
- izobrazba: IV. stopnja ustrezne smeri;
- zaželene delovne izkušnje na področju nege in oskrbe;
- znanja s področja gerontologije;

Pisno prijavo z dokazili pošljite do 20. junija 2009 na
naslov: Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, Kranj. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL.: 04/53 15 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 25. - 28.
6., 29. 6. - 4. 7., 27. - 30. 8., 31. 8. - 5. 9.; TRST: 9. 7.; PELJEŠAC 21. 9. - 28. 9. ;
KOPALNI IZOLA: 22. 6.; GARDALAND: 25. 6., 29. 6.

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

Naročilo za objavo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu 04/201-42-13 ali osebno na Bleiweisovi cesti 4, 
v Kranju oz. po pošti - do ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna.

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov 
Kažipot brezplačno samo enkrat.

Šport in zabava v Dupljah
Duplje - Rokometni klub Duplje-Tržič, ki deluje v okviru TVD
Partizan Duplje, bo priredil jutri, v soboto, 13. junija, ob 13.
uri na rokometnem igrišču pri osnovni šoli v Dupljah tradi-
cionalni mednarodni ženski in moški rokometni turnir. Po
končanem turnirju, ob 19. uri, se bo začela sobotna noč z
ansamblom Iskra, na kateri bo organiziran tudi srečelov. 

Počitniške dejavnosti v jeseniški knjižnici
Jesenice - Iz Občinske knjižnice Jesenice vabijo otroke k
vpisu v različne počitniške delavnice, ki bodo potekale vsak
dan med 29. junijem in 21. avgustom od 10. do 12. ure.
Naslovi delavnic so: Navdih poletja, Šivajmo skupaj, Raču-
nalniška delavnica, Oblikujmo, barvajmo, Kaligrafija - umet-
nost lepega pisanja, Čarovniški triki in Astronomija - od
zvezd do rakete. Prijave zbirajo v otroški knjižnici.

Živahno popoldne
Jesenice - Jutri, v soboto, 13. junija, ob 15. uri se bo začela
prireditev Živahno popoldne. Najprej se bodo predstavile
mažoretke TVD Partizana ob spremljavi Pihalnega orkestra
Jesenice-Kranjska Gora, za njimi bodo nastopili lajnarji, na
koncu pa si boste lahko ogledali še točko akrobatske
skupine Osnovne šole Toneta Čufarja.

Dan krivde, odpuščanja in sprave
Kranj - Združeni ob lipi sprave tudi letos vabijo na kome-
moracijo in spravno slovesnost, ki bo v ponedeljek, 15. juni-
ja, ob 17. uri na ljubljanskih Žalah. 

Kolesarski izlet
Kranj - Kolesarska sekcija kranjskih upokojencev vabi v torek,
16. junija, na izlet na relaciji Kranj-Trata-Sora-Slavkov dom-
Medvode-Kranj. Proga je dolga 50 kilometrov, sicer pa poteka
po ravnem. Odhod bo ob 8. uri izpred društva.

V Ribnico in Kočevje
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na turistični izlet v Rib-
nico in Kočevje in sicer v torek, 23. junija, z odhodom avtobusa
ob 7. uri izpred Creine. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni
društva do petka, 19. junija, oz. do zasedbe mest v avtobusu.

Okoli Šentruperta
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 25. ju-
nija, na pohod okoli Šentruperta. Odhod posebnega avtobusa
bo ob 7. uri izpred Creine. Nenaporna pot z zanimivimi ogledi
in razgledi bo zahtevala dobre tri ure hoje. Prijave z vplačili
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 22. junija.

Pohod na Poljško planino
Naklo - Komisija za šport in rekreacijo Društva upokojencev
Naklo vabi v soboto, 13. junija, na zahtevnejši planinski po-
hod iz Krpina pri Begunjah na Poljško planino na Begunj-
ščici. Zbirališče pohodnikov, ki naj bodo zaradi težavnosti
hoje primerno opremljeni, bo ob 7. uri pred kulturnim do-
mom v Podbrezjah. Skupne hoje bo za okrog 5 ur. 

Na Ajdno
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur
vabi v sredo, 17. junija, na pohod na Ajdno. Odhod z oseb-
nimi avtomobili ob 7. uri iz Šenčurja. Skupne hoje bo do 4
ure. Informacije in prijave na tel. št. 25 31 591. V primeru
neugodnega vremena pohod odpade. 

Po Gorenjskem
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi starejše člane
in članice nad 77 let na avtobusni izlet po Gorenjskem, ki bo v
torek, 30. junija. Odpeljali se boste do romarske cerkve na
Brezjah in naprej proti Žirovnici. Odhod z Bele oz. Bašlja bo ob
9. uri, Preddvora ob 9.10 uri in naprej po običajnih postankih.
Prijave zbirajo poverjeniki, v pisarni društva pa v sredo, 17. ju-
nija, ob 10. uri.

IZLETI

PRIREDITVE

V Poreč, Rovinj in po Limskem kanalu
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane
na izlet z avtobusom do Poreča in ladjo do Rovinja po ču-
dovitem Limskem kanalu, ki bo v torek, 23. junija. Odhod z
Bele oz. Bašlja ob 5.30, Preddvora ob 5.40 uri in naprej po
običajnih postankih. Prijave zbirajo poverjeniki, v društveni
pisarni pa v sredo, 17. junija, ob 10. uri. 

Na Mali golak
Šenčur - Turistično društvo Šenčur v soboto, 20. junija, vabi na
planinski izlet na Mali golak (1495 m), najvišji vrh Trnovskega
gozda. Skupne zmerne hoje bo okoli 6 ur. Odhod avtobusa bo
ob 6. uri izpred pošte Šenčur. Informacije in prijave zbira do
četrtka, 18. junija, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

Na ogled gledališke predstave
Šenčur - Turistično društvo Šenčur v petek, 19. junija, vabi
na ogled gledališke predstave Josipa Jurčiča Kloštrski žolnir
v letnem gledališču Jurčičevini na Muljavi. Odhod avtobusa
bo ob 19. uri izpred pošte Šenčur. Informacije in prijave zbi-
ra do srede, 17. junija, Franci Erzin, tel. 041/875-812.

V Karavanke na Rjavco
Žirovnica - Planinsko pohodna sekcija Društva upokojencev
Žirovnica vabi v torek 16. junija, na planinski pohod v Kara-
vanke na Rjavco. Odhod avtobusa ob 7. uri iz avtobusne
postaje Moste in bo ustavljal na vseh postajah do Rodin, 
zapeljal bo preko Ljubelja do Žabnice. Nezahtevne hoje bo do 
6 ur, tura je lahko krajša. Potrebna je planinska oprema in 
osebni dokument. Prijave: Drago Kajdiž, GSM 031/535 799.

Brezplačne delavnice računalniškega usposabljanja
Jesenice - V prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske;
Spodnji Plavž 24e, Jesenice bodo v torek, 16. junija, ob 15.
uri in v sredo, 17. junija, ob 15. uri potekale brezplačne
delavnice na temo Računalniško usposabljanje - program
Photoshop. Za dodatne informacije in informativne prijave
lahko pokličete na telefonsko številko 04/581 34 13 ali pišete
na elektronski naslov urska.zeleznikar@ragor.si.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri, v
soboto, 13. junija, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo, Je-
zerska cesta 41, na proučevanje Svetega pisma z okvirno
temo: Kdor ima ušesa za poslušanja, naj sliš. Pogovor bo
povezoval Branko Vodenik. Vstopnine ni.

Umirjanje čustev
Kranj - HUMANA - združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje vabi na predavanje na temo Umirjanje čustev. Pre-
davanje bo vodila dr. Lucija Mulej, univ. dipl. sociologinja,
in bo v torek, 16. aprila, ob 17. uri v prostorih društvene pi-
sarne v Kranju. Dodatne informacije na 04/2011-720. 

Letni koncert MePZ Svoboda Mengeš
Mengeš - Letni koncert MePZ Svoboda Mengeš z gosti
MePZ Musica viva iz Kranja bo danes, v petek, 12. junija, ob
19. uri v avditoriju gradu Jablje v Loki pri Mengšu.

Razstava na OŠ Orehek
Orehek - Iz Osnovne šole Orehek vabijo vabijo na razstavo
dejavnosti učencev in njihovih mentorjev, ki so potekale v
krožkih za radovedne v šolskem letu 2008/09. Razstava bo
na ogled od ponedeljka, 15., do ponedeljka, 22. junija, v več-
namenskem prostoru matične šole na Orehku, in sicer ob
delavnikih od 7. do 17. ure.

Likovna kolonija Lom 2009
Lom - Jutri, v soboto, 13. junija, se bo ob 16.30 v Domu kra-
janov v Lomu začelo odprtje razstave ob zaključku XVII.
likovne kolonije Lom 2009. Odprtje razstave bodo popestrili
učenci podružnične šole Lom pod Storžičem s kulturnim
programom na temo Igramo se.

OŠ Selca se predstavi
Železniki - Muzejsko društvo Železniki vabi na odprtje razs-
tave otroških risb in izdelkov: Podružnična šola Selca se

RAZSTAVE

KONCERTI

PREDAVANJA

OBVESTILA

predstavi, ki bo jutri, v soboto, 13. junija, ob 19. uri v Galeriji
Muzeja v Železnikih.

Pot med koraki
Šenčur - V muzeju Občine Šenčur bo v torek, 16. junija, ob 19.
uri otvoritev slikarske razstave avtorja Ivana Klariča z
naslovom Pot med koraki. Razstava bo odprta do 15. julija ob
torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure.

Ocean Lava - Časovno obzorje
Trenta - Triglavski narodni park vabi na odprtje video insta-
lacije Andreja Zdraviča z naslovom Ocean Lava - Časovno
obzorje, ki bo jutri, v soboto, 13. junija, ob 19. uri v Infor-
macijskem središču TNP Dom Trenta.

PREDSTAVE

TRIO, D. D.,TRŽIČ

Zaposlimo
SAMOSTOJNE KOMERCIALISTE (m/ž)
za nabavo in prodajo:
● osebno varovalne opreme
● brizganje plastike
● solarnih sistemov

Možnost redne zaposlitve za določen čas ali pogodbeno.
Lasten prevoz.
Nagrajevanje po uspešnosti.
Pisne prijave pošljete na e-naslov: 
mojca.kavcic@trio-trzic.si ali na naš naslov: 
TRIO, d. d., Tržič, Mlaka 10, 4290 Tržič.
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Ljudska Univerza 
Škofja Loka

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

tel.: 04 /506 13 00
fax: 04 /512 08 88
www.lu-skofjaloka.si

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
razpisuje v Škofji Loki: 

Študijska programa 1. stopnje
MANAGEMENT 
MEDNARODNO POSLOVANJE (nov program)
Oba bomo organizirali v obliki izrednega študija.

Študijska programa 2. stopnje 
(strokovna magisterija)
MANAGEMENT
EKONOMIJA IN FINANCE 
Poleg izrednega bomo oba programa 2. stopnje
organizirali tudi kot redni študij, ki bo potekal 
v popoldanskem času in bo za študente 
brezplačen; vpišejo se lahko vsi (tudi redno 
zaposleni), ki še niso pridobili sedme ravni 
izobrazbe.

Magistrski (znanstveni) študijski program
MANAGEMENT (letos zadnjič vpis v 2. letnik)

INFORMATIVNI DAN
bo v četrtek, 18. junija 2009, ob 17. uri v 
prostorih Ljudske univerze Škofja Loka, 
Partizanska 1 (bivša vojašnica).

Informacije: 04/506-13-70
www.fm-kp.si, www.lu-skofjaloka.si

STANOVANJA PRODAMO
ŠKOFJA LOKA - Frankovo n., garson-
jera, 28 m2, P/III, balkon, l. izg. 79,
vzdrževano, 60.000 EUR.
KRANJ - Hrastje, 2,5-sobno, 59 m2, l.
izg. 64, pren. el. inšt. l. 03, lani okna,
CK, tel., 3/III, funkcionalno razpore-
jeno stanovanje z 2 park. mestoma,
zelenico, 95.000 EUR.
HIŠE PRODAMO
TRBOJE - enodruž. hiša v III. PGF
zgrajena kot energetsko varčna stav-
ba, 140 m2, zemljišče 610 m2. P +
M. El. in voda priključena, predvide-
no gretje s toplotno črpalko,
220.000 EUR.
ŠKOFJA LOKA - Poljanska d., Na
Logu, 10 km iz Šk. Loke - vzdrževana
hiša v 3 etažah 168 m2 z negovanim
vrtom, zemljišče 391 m2. L. izg. 91, l.
99 v bivalno preurejena mansarda,
2006 obnovljena fasada, 155.500
EUR.
ZEMLJIŠČE PRODAMO
TUPALIČE - Preddvor, 762 m2, sonč-
na lega z lepim razgledom, zemljišče
je v bregu, 91.440 EUR.
BREG ob BISTRICI - 641 m2, ravna
parcela nepravilnih oblik, z lepim
razgledom in obstoječim gosp.
Poslopjem, 76.920 EUR. 
KOROŠKA BELA - 485 m2 za grad.
enodruž. Hiše, 55.775 EUR.
PRODAMO/ODDAMO več posl.
prostorov Kranj, Tržič, Medvode
Ostale informacije najdete na 

www.a jp .s i

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali najemate stanovan-

je, hišo ali poslovni prostor? Celovita rešitev 
na enem mestu. Za vas delamo

Aktivno - Jasno - Preudarno
AJP d.o.o. Kranj, Koroška
cesta 2, 4000 Kranj

gsm: 031/330 - 040, tel.: 04/20 28 223,
e-pošta: info@ajp.si

POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: neživilska trgovina v izme-
ri 91,27 m2, zgrajena l. 1990, adapti-
rana l. 2003, ulični lokal, v centru me-
sta, več izložb, lokal 70m2 in ostali
prostori skupaj 91, 27m2, vsi priključ-
ki, v kleti skladišče 38 m2, cena:
130.000,00 EUR. 
HIŠE:
Prodamo:
Lancovo pri Radovljici: NOVO-
GRADNJA je last K 3 KERN, sedaj S
POPUSTOM.
Naselje novih hiš (dvojčki ali trojček)
v III. podaljšani gradbeni fazi, v pro-
daji 6 hiš, enotne stan. površine 191
m2, zemljišča od 180 - 332 m2, cena
= od 183.000 EUR do 199.000 EUR,
neposredna bližina Radovljice, dobre
prometne povezave, v bližini vsa in-
frastruktura.
Kranj (Planina): 155 m2, samostojna
hiša zgrajena l. 1969, adaptirana l.
2006, 675 m2 zemljišča, samostojna
stanovanjska hiša z garažo (nad ga-
ražo je soba), klet (predprostor, kuril-
nica, shramba, delavnica), pritličje
(kuhinja, soba, WC, shramba, terasa
22 m2), nadstropje (2 sobi, kopalni-
ca, hodnik) in podstrešje (2 sobi),
stan. površine 155 m2, pameten na-
kup na dobri lokaciji, cena:
220.000,00 EUR. 
Kranj, Primskovo: stanovanjska hiša,
letnik 1956, vel. 9x10 m (K+P+M),
parcela 517 m2, na mirni lokaciji, lah-
ko tudi dvostanovanjska, cena:
175.000,00 EUR
VIKEND:
Tržič, nad centrom: manjši zidan vi-
kend (38 m2 v pritličju in 15 m2 v

Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66

GSM 051/320 700, Email: info@k3-kern.si
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STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v III.
nadstr. v izmeri 74,84 m2, l. izgr.
1963, potrebno obnove, CK na plin,
dvigala ni, vpisano v ZK, cena
99.000,00 EUR, možnost vselitve
takoj.
Kranj, Šorlijevo naselje, dvosobno v
III. nadstr. izmere 64,82 m2, l. izgr.
1968, kopalnica v celoti obnovljena,
ostalo potrebno obnove, cena
106.000,00 EUR.
Kranj, Planina II. dvosobno, pritl. v
izmeri 61 m2, nizek objekt, l. izgrad.
2004, cena 110.000,00 EUR,
možnost vselitve junij l. 2009.
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v I.
nadstr. izmere 82,08 m2, l. izgr. 1964,
delno obnovljeno l. 2003 - okna,
balkonska vrata, ogrevanje klasično,
plin v bloku, vpisano v ZK, cena
110.000,00 EUR.
Kranj, Planina-Huje, dvosobno, vi-
soko pritličje v izmeri 79,37 m2, l. izgr.
1953, obnovljeno razen kopalnice l.
2005-2008, lastna etažna CK na olje,
vpisano v ZK, cena 97.000,00 EUR.
Bistrica pri Tržiču, enosobno, visoko
pritličje v izmeri 40 m2, potrebno ob-
nove, CK, l. izgr. 1973, cena 63.000,00
EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi
izmere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 79.500,00
EUR.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična,
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti 549
m2, CK na olje, tel. garaža, dve
parkirni mesti, sončna lega, hiša je
lepo vzdrževana, l. izgrad. 1981, cena
296.000,00 EUR, vselitev možna
konec leta 2009. 
Trstenik, na izredno lepi sončni
lokaciji, medetažna s 300 m2 uporab-
ne stanov. površine na parceli ve-
likosti 1144 m2, l. izgr. 1999, cena
460.000,00 EUR, v kateri je vključena
tudi vsa oprema izdelana po meri. 
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža,
dostop tlakovan, ob vikendu tudi
manjša brunarica, l. izgr. 1997, cena
250.000,00 EUR.
Trstenik - Orle, bivalen, visoko-
pritličen tlorisa 36 m2, klet zidana, os-
talo leseno, na parceli velikosti 426
m2, l. izgr. 1983, obnovljen l. 1999, CK
na olje, terasa, drvarnica, internet,
cena 175.000,00 EUR, vselitev po do-
govoru.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvodnjo,
skladišča, parkirišče, cena 149
EUR/m2 in še cca. 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek.
Trstenik, v naselju, na lepi sončni
lokaciji zazidljiva parcela v izmeri 1013
m2, priključki ob parceli, cena 130
EUR/m2, možna tudi delitev na dve
parceli po cca. 550 m2, v tem primeru
je cena 140 EUR/m2.
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V poslovno stanovanjskem objektu
na Nazorjevi ulici v Kranju, bivši
Dom JLA, prodajamo novo, takoj
vseljivo 2 - sobno stanovanje v izme-
ri 61,50 m2 s pripadajočim parkirnim
mestom v parkirni hiši.

V poslovno stanovanjskem objektu
na Nazorjevi ulici v Kranju, bivši
Dom JLA, prodajamo novo, takoj
vseljivo 2+1 - sobno stanovanje v iz-
meri 76,35 m2 z dvema pripadajoči-
ma parkirnima mestoma v parkirni
hiši in s pripadajočo shrambo.

V poslovno stanovanjskem objektu
na Nazorjevi ulici 3 v Kranju, na me-
stu nekdanjega Doma JLA, prodaja-
mo poslovni prostor za pisarniško
dejavnost v skupni izmeri 93,90 m2.

Podrobnejše informacije vam bomo
z veseljem posredovali, če nas 
boste poklicali na telefonsko številko 
04 281 26 26.

Merkur, d. d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

V Škofji Loki smo v letošnjem letu začeli graditi nov nakupovalni center, v sklopu katerega  je predviden tudi 
poslovni lokal v izmeri 51,52 m2. Moč ga bo najeti za gostinsko dejavnost, njegova lokacija pa je v skupni avli. 
Otvoritev nakupovalnega centra je predvidoma konec jeseni 2009.

Lokal bo izdelan do sledeče faze:

 

Pogoji za najetje lokala:

 MERKUR, d. d. – Služba za upravljanje z nepremičninami in osnovnimi sredstvi (pripis: za lokal TC Škofja Loka),
 Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo,

 

g. Žibertu, na telefonski številki 04/25-88-576.

Oddajamo GOSTINSKI LOKAL

podstrešju), zemljišča 453 m2,
sončna idilična lokaciji, dostop peš
po makadamu, elektrika in voda
lastno zajetje, cena = 58.000 EUR.
ZEMLJIŠČA:
Prodamo:
Preddvor (bližina): stavbno zemljiš-
če 600 m2, ali 803 m2 ali 932 m2,
za gradnjo stan. hiše po 100
EUR/m2.
Šenčur: stavbno zemljišče 762 m2,
za gradnjo stan. hiše, ravna, pravo-
kotna, že plačan komunalni prispe-
vek, cena = 220 EUR/m2.
STANOVANJA:
Prodamo:
Jesenice: 3 SS, 76,59 m2, popolna
prenova l. 2007 (okna, vrata, insta-
lacije, keramika v kopalnici in kuhi-
nji, slikopleskarska dela), 6./12
nad., nova oprema v celoti, 2 balko-
na in klet, last K 3 KERN, d.o.o.,
cena = 97.000,00 EUR.
Jesenice: 1 G, 29,38 m2, popolna
prenova l. 2007 (kopalnica in kuhi-
nja z instalacijami, PVC okna, novi
tlaki in vrata, slikopleskarska dela),
6. etaža, nova oprema v celoti, bal-
kon in klet, last K 3 KERN, d.o.o.,
cena = 49.900,00 EUR.
Kranj, Planina I: 1 SS, 39 m2 v viso-
kem pritličju, popolnoma adaptira-
no l. 2007, cena = 79.000 EUR.
Kranj, Planina II: novo 4 SS, 80,76
m2, s pogledom čez sosednji blok,
velik balkon, v 3. nad. (zadnje), lo-
čen WC, možnost nakupa z vso
opremo, dvigalo do stanovanja, v
ceno všteto lastno parkirno mesto,
vpis v zk, cena = 145.000 EUR.
Kranj, Zlato polje: 2 SS, 51 m2 v 1.
nad., adaptirano pred 6 leti, CK na
plin, cena = 89.000 EUR. 
Šenčur: 3 SS v mansardi večstano-
vanjskega objekta, z balkonom,CK
na plin, dva parkirna mesta pred
hišo, obnova 2009, cena =
103.000,00 EUR.

www.k3 -kern .s i

RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE

Nova, posodobljena izdaja 
z novimi sortami skoraj vseh
vrst sadja in z novostmi na
področju naravi prijaznega
varstva sadnih rastlin.

412 strani, trda vezava

Cena: 33 € + poštnina

ZA NAROČNIKE 
GORENJSKEGA GLASA
POSEBEN POPUST!

Zelenjavni vrt je vir veselja in
zdrave, doma pridelane zele-
njave. Knjiga dokazuje, da
lahko uspešno vrtnarimo brez
uporabe kemičnih sredstev.

300 strani, trda vezava

Cena: 28 € + poštnina

Naročniki knjigo s 
popustom lahko kupite 
na GG, Bleiweisova cesta 
4 v Kranju (vsak dan od 
8. do 19. ure, v petek do
16. ure), jo naročite po tel.
št.: 04/201 42 41 ali na
narocnine@g-glas.si

Za vas beležimo čas

Nagrajenci so ...
Na 9. večeru slovenskih viž v narečju bodo nocoj uživali: Avgust
Drol, Žabnica; Lucija Šmid, Železniki; Helena Kalan, Škofja Loka;
Zdravko Šmid, Selca; Milan Habjan, Škofja Loka; Anton Tušek, Pol-
jane; Brigita Lužar, Škofja Loka; Vida Mrak, Rateče - Planica; Ana
Kosar, Bled in Milka Šturm, Poljane.
Koncert Magnifica (Roberta Pešuta) z gosti si bosta ogledala: Igor
Križnar iz Tržiča in Danijela Juvan iz Škofje Loke.
Opereto Vesela vdova, ki jo bo izvedel SNG Opera in balet Ljubljana,
si bodo ogledali: Vanda Gerlica, Kranj; Miha Bergelj, Kranj, Ana Mali,
Golnik; Anica Gortnar, Kranj in Marija in Aldo Tenčić, Kranj.
V sredo zvečer so se na premieri Prekrokane noči nasmejali: Slavko
Grašič z Golnika, Vido Ulčar iz Šenčurja in Alojz Knavs iz Radovljice.
Za vse predstave smo podelili po dve vstopnici. 
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GARSONJERA opremljena, 35 m2,
na lepem sončnem kraju v Radovljici s
pogledom na Triglav, ugodno, ☎
041/602-395 9003561

GARSONJERA Škofja Loka, ☎
041/589-821 9003617

STANOVANJE, 1. nadstropje, okolica
Kranja, ☎ 05/90-12-905, 041/390-
422 9003536

ODDAM

SOBE, samskim osebam ali delavcem,
za začasno bivanje, v Stražišču pri
Kranju, cena 120 EUR/mes., ☎
070/868-617 9003327

GARSONJERO na Planini, ☎
041/786-850 9003571

ENOSOBNO stanovanje, popolnoma
opremljeno, klet, parkirni prostor, cen-
ter Bled, ☎ 04/53-36-610 9003528

DVOSOBNO stanovanje, 80 m2, s
teraso in vrtom, 2 km zunaj Bohinjske
Bistrice, ☎ 041/378-751 9003611

HIŠE
PRODAM

HIŠO na parceli 600 m2 in zazidljivo
parcelo 700 m2, v Tenetišah, ☎
041/880-800

9003583

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

VIKEND na parceli 1920 m2, vse
ograjeno, sto trsov brajde, cena po do-
govoru, Štajerska, ☎ 051/450-846

9003603

KUPIM

MANJŠI VIKEND na območju Škof-
jeloškega ali Polhograjskega hribovja,
☎ 01/36-14-680, zvečer 9003541

POSESTI
PRODAM

NJIVO v bližini Kranja, cena po dogo-
voru, ☎ 0032499311506 9003638

KUPIM

KMETIJSKO zemljišče v občini
Radovljica z okolico, ☎ 031/727-035

9003615

PARCELO, zazidljivo, pravokotno,
ravno, od 500 - 600 m2, v okolici
Kranja, ☎ 031/621-867 9003577

ODDAM

TRAVNIKE in pašnike, brezplačno, ☎
04/514-11-14 9003635

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

ALI PRODAM poslovni prostor v cen-
tru Kranja, ☎ 051/470-839 9003613

FRIZERSKI salon v Kranju, ni v centru,
☎ 041/551-477 9003533

POSLOVNI prostor, 100-60-40 m2, v
Škofji Loki, ☎ 040/531-667 9003626

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj, d.
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj, ☎
04/20-11-413, 041/707-145, 031/
231-358 9003356

FIAT BRAVO 1.4 FX, l. 97, 1. reg. 98,
reg. do konca leta, 160.000 km. 5
vrat, električni paket, servo volan,
ABS, bele barve, ugodno, ☎ 041
/446-384 9003277

MITSUBISHI Colt CZ3 1.3 instyle,
bencinski motor, 70 kW, . 2006,
odlično ohranjen, ☎ 031/886-880

9003639

OPEL Corsa, l. 2005, 24.000 km, ☎
040/996-211 9003642

PEUGEOT 106 XN, l. 1998, 94.000
km, rdeče barve, lepo ohranjen, ☎
041/386-785 9003619

RENAULT 5, l. 96, v voznem stanju,
cena: 100,00 EUR, ☎ 04/57-23-207

9003543

RENAULT Clio 1.2, l. 98 temno zelene
barve, garažiran, ☎ 04/25-75-821,
041/926-650 9003540

SEAT Cordoba, l. 05, 1.4, prvi lastnik,
servisna v mobilni garanciji, klima,
ABS, kredit na položnice, ☎
041/543-876 9003629

ŠKODA Octavia 1.9 TDi, l. 04,
78.000 km, kov. barve, klima, kot
nova, ☎ 041/227-338 9003602

KUPIM

SUBARU Justy 4 x4 z vlečno kljuko, v
voznem stanju, dobro ohranjen, ☎
041/776-684 9003604

MOTORNA KOLESA
KUPIM

MOPED APN 4, dobro ohranjen, reg-
istriran ali avtomatik, v poštev pride tudi
skuter, ☎ 041/292-224 9003556

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

DOBRE PNEVMATIKE Goodyear
225/55 R 17, 4 x - letne in Bridget-
stone 215-55 ZR 16, 4 x - letne, ☎
031/815-559 9003531

LETNE GUME 165/70/14 nova Kle-
ber, rabljena Continental, en kos, ☎
041/858-149 9003606

PLATIŠČA,  GUME za različne avte
več dimenzij, malo rabljeni akumulator-
ji, ☎ 041/722-625 9003244

OSTALO
KUPIM

OSEBNI AVTO, enoprostorec s sed-
mimi sedeži, star do 5 let in plinski žar,
☎ 051/311-180 9003585

TEHNIKA
PRODAM

DVA KLASIČNA zrcalna fotoaparata
Praktica, objektiv 200 mm, stativ, tor-
ba, vse 140 EUR, ☎ 041/276-485

9003594

GLASBENI stolp z gramofonom,
značke, ☎ 040/226-654 9003573

TV SAMSUNG, d = 41 cm, za 30 EUR
in električno zobno ščetko Philips za
20 EUR, ☎ 031/325-326 9003624

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

AVTOGENSKI varilni aparat, ☎
031/25-4-639 9003591

CIRKULAR na tirih za rezanje tramov
in hlodovine z močnim motorjem,
ugodno, ☎ 04/25-01-171 9003529

LESTEV tridelna aluminijska, 9.70 m,
nova, ugodno, ☎ 070/280-217

9003387

ŽIČNO erozijo l. 99, v obratovalnem
stanju, ☎ 041/669-689 9003575

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

DESKE debeline 5 in 2,5 m, skupaj 5
m3, ☎ 04/57-43-448, 051/834-106

9003576

DESKE, suhe, smrekove, debeline 18
mm, ☎ 041/449-886 9003595

MREŽO za ograjo, pocinkano v. 1,5
m, ☎ 040/931-350 9003589

PLOHE hrastove, kostanjeve plohe in
smrekove deske, ☎ 04/51-31-187

9003568

PLOHE, smrekove in suha bukova
drva, ☎ 031/271-151 9003584

ŠPIROVCE, lege, plohe, deske co-
larce, zelo ugodno na Golniku.
Mešana ceplena drva 30 EUR,
razžagana 35 EUR na Kokrci, ☎
041/751-156 9003465

KUPIM

SMREKOVE letve 4 x 5 cm, dolžine 4
mm in prodam ježa za rahljanje zemlje
širine 110 cm, ☎ 040/364-721

9003567

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVE marmorne okenske police, ra-
zličnih dimenzij, ☎ 031/287-244

9003593

VHODNA vrata, nova, s podbojem,
zelo ugodno, ☎ 041/271-953

9003610

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019

9003351

BUKOVA drva, 30 m, kvalitetna, ☎
041/772-647 9003544

BUTARE za krušno peč, bukova drva,
betonski mešalec in strugarsko orodje,
☎ 031/201-393

9003616

DRVA možnost plačila na obroke,
metrska ali razžagana, možnost
dostave, ☎ 040/338-719

9003352

DRVA mešana, bukva, gaber, javor, je-
sen, hrast, možnost razreza in
dostave, cena 40 EUR, ☎ 070/323-
033 9003557

DRVA suha bukova in mešana, ☎
041/841-632 9003628

SUHA bukova drva, ☎ 041/767-339
9003527

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KUHINJO malo rabljeno, v celoti iz ul-
trapasa z RF koritom, ☎ 040/161-
491

9003641

KUHINJSKE OMARICE za na steno in
šank pult, dobro ohranjen, in sadike
oleandra, ☎ 04/253-17-59, 041/
315-619 9003623

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

MOŠKO 26-colsko kolo na 18 prestav,
vsa oprema in rolerje 42, ☎ 041/858-
149 9003605

ŽENSKO gorsko kolo in moško šport-
no, obnovljeni, cena 15 EUR/kom,
Podlipnik, ☎ 070/213-736

9003596

KUPIM

KOLO zložljivo-poni ali podobno, ☎
041/718-856 9003588

TURIZEM
ODDAM apartmaje in sobe v Metajni -
Pag, hiša na sami plaži primerno za
družine z otroki,☎ 00385/989-230-
982

9003460

ODDAM počitniško prikolico v Umagu,
☎ 040/181-511

9003501

POVLJA - BRAČ, zelo ugodno oddam
v 7. mesecu hišo ob plaži, mirna
lokacija, 100 m do trgovin in lokalov,
☎ 00385-98/567-735 9003578

HOBI
IŠČEM

EURO kovance, Finska 1, 2, 5, 50
cent, Portugal 1, 2 cent, Luksemburg
1, 2, 5 cent, Grčija 1, 50 cent, ☎
031/229-934 9003559

STARINE
KUPIM

STAR mizarski ponk, omare, skrinje,
mize in ostale predmete, ☎ 031/878-
351 9003286

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

OTROŠKO posteljico, malo rabljeno in
stolček za hranjenje, ugodno, ☎
041/457-407 9003565

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
SONČNA očala, okulistični pregledi za
očala in kontaktne leče. Popust za up-
okojence in študente ob nakupu očal.
Optika Aleksandra, Qlandia Kranj,
04/23-50-123, Optika Saša Tržič,
04/59-22-802 9003256

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

BERNARDINCE mladiče čistokrvne,
☎ 051/251-628 9003564

ČISTOKRVNE pse bernardince, stare
5 tednov, ☎ 051/251-628

9003542

NEKAJ VEČJIH oleandrov, za sim-
bolično ceno, ☎ 041/540-617

9003535

PODARIM

PSIČKO nemški ovčar, staro 3
mesece, ☎ 040/951-707 9003627

ŠTIRI MLADE MUCKE dobrim lju-
dem, stare 2 meseca, ☎ 04/50-57-
240 9003630

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR na traktorski pogon,
rotacijsko kosilnico Vikon, 6 diskov, ☎
040/212-819, Boštjan 9003539

CISTERNO za gnojevko 2700,
cepilec za drva sveder, vitlo riko,
ležečo žago na list, ☎ 04/57-25-283

9003563

PUHALNIK TAJFUN z elektromotor-
jem in cevi, ☎ 04/514-10-15 9003621

ROTACIJSKO kosilnico SIP 135, ☎
04/57-43-448, 051/834-106 9003580

SAMONAKLADALKO SIP 17 PRO,
nizko težišče, nova, obračalnik tračni
SIP 220 in tračni obračalnik za T. V.,
☎ 04/51-50-400 9003587

STROJ za čiščenje perutnine, ☎
031/351-172 9003546

ŠKROPILNICO, 340 l, Agromehani-
ka, cisterno za gnojnico, 2200 l in
priveze za govedo, 20 kom, ☎
031/668-473 9003620

TRAKTORSKO kosilnico - Vikon, 4
diski, hidravlični dvig in pajek SIP, ☎
031/491-028 9003558

ŽAMAR in večlistni cirkular, ☎
041/637-100 9003622

KUPIM

IZKOPALNIK krompirja Hmezad Žalec
in trosilnik gnoja SIP Orion, ☎
031/450-241 9003532

IZKOPALNIK krompirja HMEZAD ali
POLAK, ☎ 041/528-697 9003636

KOSILNICO, dobro ohranjeno, BCS
127, ☎ 041/293-776 9003609

ROTACIJSKO kosilnico 165, štirje dis-
ki, ☎ 041/271-294 9003590

PRIDELKI
PRODAM

BOROVNICE, sveže nabrane, ☎
031/316-659 9003551

BOROVNICE, vsak dan sveže nabrane,
dobite jih celo sezono, 6 EUR pošten liter,
☎031/621-858 9003598

EN HEKTAR ječmenove slame v Sp.
Bitnjah, ☎ 040/173-928 9003549

SILAŽNE bale, 15 kosov ter 2 x kotni
brusilnik Iskra 1000 W, ☎ 04/53-38-
421 9003597

VINO cviček in dolenjsko belo, ☎
031/430-638 9003553

VINO cviček, cena po dogovoru, ☎
041/458-380 9003570

VINO cviček, dolenjski posebnež,
kvaliteten, ugodno prodam, ☎
031/301-013 9003634

ZGODNJI KROMPIR, kmetija Jerala,
Podbrezje 218, ☎ 031/311-417 9003599

KUPIM

ČRNEGA ribeza, 10 kg, iz Poljanske
doline, ☎ 041/755-786 9003569

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 5 mese-
cev, za nadaljnjo rejo, težak je 200 kg,
☎ 04/59-57-824 9003592

BREJO zajkljo, ☎04/25-25-560 9003614

ČB BIKCA, stara 14 dni in cisterno za
gnojnico 2200 l, ☎ 041/894-455

9003534

DVA ČB BIKCA, stara 3 tedne, ☎
041/254-711 9003579

JARKICE rjave, v začetku nesnosti,
plemenske peteline, rdeče, ☎ 01/36-
27-029 9003631

KOZI srnasti, mladi, ☎ 031/204-264
9003566

KOZLIČKE stare 4 mes., za zakol ali
za nadaljnjo rejo, priznane pasme, ☎
040/354-451 9003530

KRAVO, prva telitev in kobilo z žrebe-
tom pasme haflinger z rodovnikom, ☎
04/51-41-266 9003545

KRAVO srednje starosti (pasma cika-
simentalka) z enomesečnim teličkom,
☎ 041/378-759

9003572

PAŠNO kravo s teletom, ☎ 041/225-
115 9003581

TELICO rjave pasme, staro 11 mese-
cev, ☎ 051/349-155 9003582

TELIČKO simentalko, težko 100 kg,
☎ 041/214-500 9003482

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, ☎
031/869-038 9003538

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do dva
meseca, ☎ 04/25-91-541 9003601

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
04/53-38-851 9003633

BIKCE simentalce težke 150-200 kg
ter prodam suha mehka drva, ☎
04/59-58-262 9003562

BIKCE in teličke od enega tedna do
150 kg, ☎ 051/372-468 9003625

BREJO TELICO in bikca simentalca,
do 300 kg, ☎ 031/604-918 9003632

KRAVO, brejo, simentalko, ☎ 04/53-
36-232 9003537

OSTALO
PRODAM

KLETKO za 16 kokoši, ☎ 031/705-
227 9003600

POSLOVNI STIKI

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

INŠTRUKCIJE, uspešno inštruiram an-
gleščino za osnovne in srednje šole,
Forma, Mateja Brejc, s.p., Zadraga 25,
4203 Duplje, ☎ 031/670-442 9003637

DELO dobi kuhar, picopek, Gostilna
Logar, Logar Igor s.p., Hotemaže 3a,
Preddvor, ☎ 041/369-051 9003472

IŠČEM osebo za občasno delo v kiosku,
prodaja časopisov, revij in tobačnih
izdelkov, Jakelj in ostali d.n.o., Benediko-
va 1, Kranj, ☎ 070/868-617 9003522

ZAPOSLIM dekle za delo v strežbi,
izkušnje niso pogoj, ter dekle ali štu-
dentko za delo ob vikendih, Šipec
Monika s.p., Velesovo 56a, Cerklje,
☎ 040/330-060 9003207

ZAPOSLIMO dekle za delo v strežbi,
zaželene izkušnje, Sirena pub, Kidričeva
67, Škofja Loka,☎041/719-018 9003508

OMOGOČAMO delo, ki vam nudi
povprečen zaslužek 40 EUR za 6 ur
dela dnevno. Pismene prošnje:
Posredništvo Zdene Brovč s.p., Vir-
maše 170, Škofja Loka 9003381

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo
telefonista/ko, delo od ponedeljka do
petka od 8. do 14. ure, Fantom inter-
national, d.o.o., Ul. M. Grevenbroich
13, Celje, ☎ 051/435-145 9003521

ZAPOSLIM orodjarja z nekajletnimi
delovnimi izkušnjami, Jež Janez s.p.,
Selo pri Vodicah 8, Vodice ☎
041/669-689 9003574

HOTEL KANU pri Zbiljah redno zaposli
samostojnega kuharja z izkušnjami ali
kuharja pomocnika z izkušnjami. Z delom
lahko pricne takoj, nudimo urejeno delovno
okolje z rednim placilom. Poletje, gostinstvo
in turizem, d.o.o, Visoko pri Poljanah 4,
4220 Škofja Loka, 041/653-902

IŠČEM

Čiščenje, pomoč starejšim osebam,
gospodinjska dela, okolica Kranja, ☎
051/605-303 9003618

IŠČEM DELO, pomoč v gospodinjstvu:
čiščenje, likanje, varstvo otrok, pomoč
starejšim, ☎ 051/428-551 9003586

DUO ROLO išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno in narodno glasbo,
☎ 041/224-907 9003612

ONE MAN BAND igra glasbo za vse
priložnosti v lokalih ali na domu, ☎
031/595-163 9003526

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja do
strehe. Notranje omete, fasade, kamnite
škarpe, urejanje in tlakovanje dvorišč, z
našim ali vašim materialom, SGP Bytyqi
d.n.o., Struževo 3a, Kranj, ☎ 041/222-
741 9003047

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije,
tlakovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni, SGP Beni, d.o.o., Struževo 7,
Kranj, ☎ 041/561-838 9003404
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GOTOVINSKI KREDITI DO 10
LET ZA VSE ZAPOSLENE,
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, TER
UPOKOJENCE, do 50 % obr.,
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. NU-
MERO UNO, Kukovec Robert
s.p., Mlinska 22, 2000 Maribor,
02/252-48-26, 041/750-560

Stanovanja 3 pgf: atrijska 102 m2 +
atrij 100 m2, mansardno 120 m2.
Lepa sončna lokacija, trgovina, šola,
vrtec, izvoz na avto cesto, neposred-
na bližina centra Kranja prodamo.
Atrisko stanovanje z ograjenim 
atrijem 1.490,00 €/m2, mansard-
no 1.290 €/m2 +  8,5 % ddv. 
INFO: 041 669 742, 051 607 577
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Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za
objavo v torek do petka do 14.00!
Delovni čas: od ponedeljka do četrt-
ka neprekinjeno od 8. do 19. ure,
petek od 8. do 16. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto.

Mali oglasi
tel.: 201 42 47
fax: 201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si

Kranj, Bleiweisova cesta, novogradn-
ja. V 4-stanovanjskem objektu pro-
damo dve pritlični 4-sobni stanovan-
ji povezani s kletjo, kjer so še shram-
ba, pralnica, in veliki hoby prostor
skupne površine 150 m2 in 80 m2
velikim atrijem, cena 280.000,00
EUR. Dve 7-sobni stanovanji v nad-
stropju povezanim z mansardo, kjer
je velika terasa, in del kleti skupne
površine 210 m2. Cena 360.000,00
EUR. Vsakemu stanovanju pripadata
dve parkirni mesti, ob objektu pa je
tudi cca. 200 m2 zelenih površin, ki
so namenjene skupni rabi. Objekt bo
zgrajen energijsko varčno z dobro
izolacijo, ogrevanje, sanitarna voda,
poleti pa tudi hlajenje bo izvedeno z
vodno črpalko.
Čirče na robu naselja - ob gozdu pro-
damo enodružinsko hišo, zgrajeno
do 3. PGF velikosti 200 m2 na parceli
velikosti 400 m2. Cena 220.000,00
EUR.
Kranjska Gora - center mesta 300 m
od smučišča v novejši večstanovan-
jski hiši prodamo popolnoma
opremljen apartma vel. 40 m2 v
pritličju, ki mu pripada tudi klet, eno
parkirno mesto v garaži in eno zu-
nanje. Vsi priključki samostojni.
Cena 125.000,00 EUR.

PRVI KVADRAT, d. o. o.
Savska c. 22, Kranj

e-naslov: gc.projekt@gmail.com
tel.: 031/676-464

LOTO
Rezultati 46. kroga 
- 10. junija 2009

8, 15, 21, 32, 33, 37, 39 in 16

Lotko: 8 9 8 3 8 6
Loto PLUS: 

7, 10, 14, 21, 29, 31, 38 in 4

Predvideni sklad 47. kroga
za Sedmico: 780.000 EUR
Predvideni sklad 47. kroga

za Lotka: 100.000 EUR
Garantirani sklad 47. kroga

za PLUS: 20.000 EUR
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ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, dovoz.
poti, parkirišč, polag. robnikov, pralnih plošč,
izd. betonskih in kamnitih škarp, Adrovic &
Co, d.n.o., Jelovškova 10, Kamnik, ☎
01/83-94-614, 041/680-751 9002772

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s.
p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete,
lamelne zavese, plise zavese, komarniki,
markize, www.asteriks.net 9003354

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični pre-
mazi, barvanje napuščev in fasad, dekorativni
ometi in opleski, Pavec Ivo s.p., Podbrezje
179, Naklo, ☎031/392-909 9003560

ČISTILNI servis HORUK nudi vse
vrste čiščenja po ugodnih cenah, An-
drej Štern, s.p., Mandeljčeva pot 9,
Kranj, ☎ 064/108-196 9003554

ČISTILNI servis HORUK nudi stare-
jšim občanom čiščenje oken in ostalo
čiščenje po ugodnih cenah, Andrej
Štern, s.p., Mandeljčeva pot 9, Kranj,
☎ 064/108-196 9003555

DELAMO vsa zidarska dela, notranje
omete in fasade z našim ali vašim materi-
alom, Arjaniti, d.o.o., Žabnica 47, Žabni-
ca, 041/288-473, 041/878-386 9003359

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od
temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakovan-
je dvorišč, ☎ 041/557-871 9002882

GRADBENIK REXHO d.n.o., Adergas
13, Cerklje, izvaja od temeljev do stre-
he, notranji ometi, vse vrste fasad,
kamnite škarpe, adaptacije, urejanje in
tlakovanje dvorišč, ☎ 041/589-996 

9003379

GRADBENO PODJETJE KRANJ
d.o.o. Zupanova 6, Šenčur izvaja vsa
gradbena dela, notranje omete, vse
vrste fasad, adaptacije, novogradnje,
tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in
poceni,☎ 051/354-039 9003319

IZDELAVA podstrešnih stanovanj in
obnovo stanovanj, M & V Vrtačnik in
partner d.n.o., Šinkov Turn 23,
Vodice,☎ 031/206-724 9003325

IZDELUJEM kamnite škarpe in tlakujem
dvorišča, Azem Tafilaj s.p., Zg. Bitnje 101
a, Žabnica, ☎ 040/995-538

9003283

IZVAJAM vsa gradbena dela,
adaptacije, notranje omete vseh vrst,
fasade, hitro in poceni, Adil Sopaj s.p.,
Sr. Bitnje 31, Žabnica, ☎ 041/583-
009 9003306

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravila star-
ih, nudimo dimne obloge, dimne kape.
Novak & Co, d.n.o., Ljubljanska 89,
Domžale, ☎ 031/422-800 9003360

KITANJE beljenje stanovanj, poslovnih
prostorov in fasad, Bizant Gorazd s.p.,
Britof 9, 4000 Kranj, ☎ 041/514-547

9003182

OBŽAGOVANJE in podiranje težje
dostopnih dreves ter posek in spravilo
lesa, Aljoša Švab s.p., Spodnje Vetrno
9, Križe, ☎ 051/225-590

9002948

PLESKARSTVO, polaganje talnih in
stenskih oblog ter izoliranje podstrešij,
nudimo. Domen Bohinc s.p., Zapoge
14 a, Vodice, ☎ 031/880-828,
domen.s.dom@gmail.com

9003063

POLAGAM keramične ploščice,
Pečarstvo  Lumpret Marjan s.p., Brode
11, Škofja Loka, ☎ 041/705-197

9003399

STORITVE - Organiziramo vašo zaba-
vo, obletnice, rojstne dneve, piknike,
Rok2, d.o.o., Laze v Tuhinju 20, 1219
Laze v Tuhinju, ☎ 041/801-448

9003640

ZIDARSTVO - strojni ali ročni ometi in
fasade izdelamo kvalitetno in
konkurenčno ter v dogovorjenem roku,
Zoki, d.o.o., Kašeljska c. 53 a, Ljubl-
jana - Polje, ☎ 041/378-524 9003126

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

PLESNI TEČAJI za posameznike,
pare, manjše skupine in mlado-
poročence - začetki in trajanje po do-
govoru! Studio Tango, Britof 316,
Kranj, ☎ 041/820-485 9003192

ZASEBNI STIKI
MOŠKI z otrokom išče dekle, lahko brez
službe, ki se preseli, ☎041/959-192

9003287

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje ima
ogromno ponudb na vseh starostnih ob-
dobjih po vsej SLO. Brezplačno za mlajše
ženske., ☎031/836-378 9003288

OBVESTILA
OČIVIDCE prometne nesreče, male
šolarke 18. 6. 2007,  na Gorenjski c.
v Radovljici, prosim, če se javite,
”nagrada”, ☎ 041/902-395 9003607

RAZNO
PRODAM

DVA TELEVIZORJA, ekran 76 Grundig,
ekran 37 Panasonic, avtogume Eskimo
165-70-14, ☎ 04/20-28-536 9003550

STEKLENI 75 l balon z zabojem ter vrtalno
rušilni stroj Hilti, ☎040/332-590 9003608

WAP KARHER, zapravljivček, video-
rekorder, starejši avtoradio, ☎
041/364-504 9003548

www.pogrebnik.com

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljube mame 

Marije Šenk
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam sočutno izrekli
sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše. Hvala patru Po-
likarpu g. Brolihu, župnikoma g. Juhantu in g. Jenku za sloves-
no opravljen obred, hvala pevcem s Šenturške Gore za prelepo
petje, gasilcem in vsem, ki ste jo v tako velikem številu
pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala vsem dobrim
sosedom in sorodnikom, ki ste nam v težkih trenutkih slovesa
pomagali in stali ob strani. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.

Z neizmerno bolečino za njo žalujemo vsi, ki nam je bila dana
sreča, da smo bili njeni in ob njej.

ZAHVALA

V sredo, 27. maja 2009, smo se na pokopališču v Mavčičah
poslovili od drage mame, sestrične in svakinje

Ivane Novak
rojene Narobe
Kovačeve Ivanke iz Podreče

Ob maminem slovesu se zahvaljujem vsem, ki ste mami kakorkoli
pomagali v življenju, in tistim, ki ste jo obiskovali v letih njenega
bivanja v Domu. Zdravnikom in medicinskemu osebju UKC -
Ljubljana, BPD - Lj. Šiška se zahvaljujem za večletno zdravljenje
kronične bolezni, zdravnikom UKC Lj. - Kirurške klinike - CIT, za
trud, da bi ji zadnjič pomagali. Hvala negovalkam in osebju Doma
v Medvodah za nego v letih maminega bivanja pri njih, župniku 
g. Janezu Šavsu, za pogrebni obred z mašo, pevcem Kranjskega 
kvinteta, skrbniku vežice in pogrebni službi Navček. Hvala vsem,
ki ste se od pokojne poslovili, molili zanjo, darovali cvetje in sveče
in jo spremljali na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sin Anton in sorodniki
Podreča, Zagreb, Rock Springs - ZDA

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je v 67. letu starosti zapustila naša draga žena, mati, stara mama,
sestra, teta, tašča in sestrična

Kristina Močnik
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sovaščanom, 

dr. Beleharju, sestrama Ani in Tatjani, še posebej pa sestri Bernardi. Zahvalo izrekamo
tudi gospodu župniku Stanetu Gradišku in pogrebni službi Pogrebnik za lepo 

opravljen pogrebni obred.

Žalujoči vsi njeni
Grad, Jezersko, Kočevje, 31. maja 2009

V SPOMIN

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja, 
le trud in delo tvojih pridnih rok
za vedno nam ostaja.
Žalost, solza te zbudila ni,
praznina, ki ostaja, zelo boli.

Mineva žalostno leto, odkar si nas zapustil, dragi mož, oče, stari
oče in tast

Valentin Florjančič
Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate sveče in izrečete
lepo misel ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

V SPOMIN

Marku
Smrt ni tvoje zadnje dejanje,
tvoja zadnja beseda,
tvoj zadnji glas.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si ...

Vsi tvoji
Preddvor, 15. junija 2009

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka iz Mešalnice

Antonija Šmid
rojena 1924

Od nje smo se poslovili v sredo, 10. junija 2009, ob 14. uri na pokopališču na Kokrici.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv Sava

OBVESTILO O SMRTI

Dne 4. junija 2009 je v 97. letu v Chicagu umrla

Angela Posega
rojena Kržišnik iz Zminca pri Škofji Loki

Žalujoči: sestra Minka z družino
Škofja Loka, 4. junija 2009

ZAHVALA
Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.

(Mila Kačič)

V 81. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, dedek, brat, stric, 
bratranec, nečak, tast in svak

Karel Pivk
iz Žirov

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sovaščanom in znancem, 
ki ste se od njega poslovili v tako velikem številu. Iskrena hvala vsem za izrečeno sožalje,

darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala duhovnikoma za lepo opravljen pogrebni obred,
gasilcem, obema govornikoma, pevcem, trobentaču, praporščakom in pogrebni službi.

Vsem še enkrat hvala.

Žalujoči vsi njegovi

Hvala ti mama za rojstvo, življenje.
Hvala za čas, ljubezen, skrbi.
Hvala za bisere stkane v trpljenje.
Mama, naj večna ti lučka gori!
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo še spremenljivo oblačno, možna je še kakšna
kratkotrajna ploha. V soboto in nedeljo bo sončno in
postopno topleje.
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Jernej Tavčar, Škofja Loka: 

"Odtujenost evropske maši-
nerije in birokratski jezik,
značilen za Evropsko unijo,
verjetno odvračata ljudi, 
so pa še drugi vzroki. Tudi
politiki, namenjeni za EU,
so bolj druga liga."

Simon Šubic

Gozd  - V Gozdu pod Kriško
goro se je v soboto zbrala
Pevčeva rodbina, ki sta jo v
Srednji vasi pri Šenčurju
pred približno stotimi leti
osnovala Jožef Štern (Pev-
čev) in Marija Kuralt (Roba-

sova iz Cerkelj). V enem sto-
letju se je rodilo 194 njunih
potomcev, v rodbino se je
primožilo ali priženilo še 77
zakoncev. Danes je tako ži-
vih okoli 220 članov rodbi-
ne, najstarejši sta 86-letni
Marija Grašič in Marija Až-
man (obe poročeni Štern) iz

druge generacije, najmlajša
pa sedemmesečna Polona
Bogataj iz pete generacije
rodbine, Pevčevi pa imajo
tudi že prvo predstavnico še-
ste generacije - še ne deset-
mesečno Elo Šeruga, pra-
vnukinjo Marije Grašič.
"Večina članov rodbine živi

na Gorenjskem, med nami
sta ljubiteljski slikarki, pa 
gostilničarji, glasbeniki ...
Nazadnje smo se srečali
pred dvajsetimi leti, nasled-
njič, pričakujem, da ne
bomo čakali tako dolgo," 
je dejal glavni organizator
srečanja Stane Štern.
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Peter Celar, Strahinj: 

"Negativno medijsko pred-
stavljanje evropskih poslan-
cev in dela Evropske unije je
najbrž krivo nizki volilni
udeležbi. Ljudje pa volitev
tudi ne jemljejo kot dolž-
nost, zgolj kot pravico."

NEDELJA

12/28°C

Malo jih je šlo
na volitve 
Danica Zavrl Žlebir

V nedeljo je šlo na volitve
poslancev za evropski parla-
ment manj kot 30 odstotkov
volivcev iz Slovenije. Nekaj
ljudi smo povprašali, kje vi-
dijo razlog za tako nizko vo-
lilno udeležbo. 
Foto: Gorazd Kavčič

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Pevčevi imajo že šest generacij

Danijela Kovačevič, Kranj: 

"Na volitve ne hodim, saj
sem človek, ki se ne zanima
za politiko. Prepričana sem,
da še veliko ljudi podobno
razmišlja in tu vidim tudi
razlog, zakaj jih toliko ni šlo
na evropske volitve."

Stane Mihelič, Podbrezje: 

"Nekateri pravijo, da evrop-
skih volitev ne gre primerjati
z domačimi, toda saj smo
vendar volili Slovence. Me-
nim, da je tudi naše šolstvo
krivo, da med nami ni oza-
veščena dolžnost do volitev."

Milan Debeljak, Podbrezje: 

"Tudi Evropa je naša domo-
vina in želel bi, da bi ljudje
tako čutili in izkoristili pravi-
co (in dolžnost), ki jo imajo
kot državljani. Radi pa bi
tudi, da bi izvoljeni potrdili
naša pričakovanja."

Mladoporočenci

V Radovljici sta se 27. maja poročila Iztok Maltar in Karmen
Kajdiž, 30. maja Primož Damjanovič in Vita Vidic ter Darko
Mladenovski in Maja Potočnik, na Bledu 28. maja Srdjan
Nedeljković in Marinka Gogić, 30. maja Klemen Klinar in
Maja Klinar, Sašo Jezernik in Tina Kolan ter Simon Jeram in
Jožica Razpet, v Ribnem pa sta se 30. maja poročila Blaž Ko-
govšek in Zoja Klinar. 6. junij je bil dan z dvema šesticama
in za poroke se je odločilo veliko parov. Tako so se v Kranju
poročili: Vasja Lipušček in Anita Močnik, Gregor Arsič in
Petra Žniderič, Marko Molan in Lina Dečman, Jernej Host-
nik in Sabina Peternelj, Boštjan Urbanc in Martina Nartnik,
Urban Simončič in Ana Bergant ter Miro Kosmač in Vesna
Čadež, v Škofji Loki: Gregor Markič in Barbara Remic ter Si-
mon Tičar in Sanja Parte, na Brdu pri Kranju Luka Omejec
in Sanja Omejec Židan, v Preddvoru pa Aleš Kristan in Kata-
rina Arh. Mladoporočencem čestitamo in podarjamo pollet-
no naročnino na Gorenjski glas. 

Kamnik

V KIK-u zmanjkuje surovin za proizvodnjo

Delavci v kamniški smodnišnici so v teh dneh zbrali podpi-
se, v katerih od uprave zahtevajo izpolnitev vseh strokovnih
zahtev, predvsem izplačilo prispevkov za zdravstveno in 
invalidsko zavarovanje. Kot je povedal vodja sindikata Stane
Zobavnik, jim je uprava obljubila, da bodo regres za lansko
leto dobili 16. junija; če ne bo tako, so za naslednji dan 
napovedali stavko. Kljub kakovostni proizvodnji eksploziv in
smodnika in zadostnim naročilom bodo morali, kot kaže,
proizvodnjo v naslednjem tednu ustaviti tudi zato, ker jim
bo zmanjkalo surovin. "Od stavke se ni za nas, delavce, 
prav nič spremenilo. V teh dneh se bomo posvetovali s 
sindikatom in pravniki, a očitno je, da si lastniki s svojimi
dejanji kupujejo čas, da bi postopki zastarali," je še povedal
Zobavnik. J. P. 

Kranj

Natanko stoterica odličnjakov

"Vesel sem, da imamo v Kranju toliko bistrih glav in da lah-
ko danes čestitam vsem vam, ki vam je uspelo celo osnovno
šolo dosegati res imenitne rezultate," je minulo sredo učen-
ce zaključnih razredov kranjskih osnovnih šol nagovoril žu-
pan Damijan Perne in se jim za trud zahvalil s priznanji in
knjigami. Ker se je z letošnjim šolskim letom prenehalo
učencem v spričevala vpisovati končni učni uspeh, so nagra-
de dobili tisti, ki so imeli povprečje ocen najmanj 4,5, teh pa
je bilo v devetih kranjskih osnovnih šolah natanko sto. V. S.

Sorica

Jutri odprtje prenovljene Groharjeve hiše 

V Sorici ta čas potekajo prireditve v sklopu Groharjevega
tedna, ki ga prirejajo turistično in prosvetno društvo Sorica
ter Groharjeva hiša. Včeraj se je začela slikarska kolonija, ki
bo trajala do jutri, ko bodo ob 17. uri v Groharjevi rojstni hiši
odprli tudi prenovljene galerijske prostore. Po predlanski
kraji zgodnjih Groharjevih del z nabožno tematiko so hiši
vdahnili novo vsebino s kopijami, ki prikazujejo celovito
slikarsko pot impresionista Ivana Groharja. Pripravili bodo
tudi razstavo letošnje slikarske kolonije. V nedeljo bo ob 14.
uri sledil še pohod iz Sorice k slikarjevi hiši v Geblarje, kjer
ob 15. uri pripravljajo program. A. H.

Kranj 

Jubilej doma na Kališču

Planinsko društvo Kranj bo jutri zaznamovalo 50-letnico od-
prtja Doma na Kališču. Ob 11. uri se bo začel dan varstva na-
rave s temo Kolo na planinski stezi. Podpisali bodo dogovor
o prevzemu upravljanja, vodenju evidence in vzdrževanju
poti ter kontrolnih mest na Planinsko botanični poti baronov
Zois. Predsednik Franc Ekar bo predlagal, da bi na vrhu Stor-
žiča postavili ploščo o prvi najdbi Zoisove zvončnice. Obe-
nem bo dal pobudo, da bi to zaščiteno rastlino preimenova-
li v slovensko zvončnico. Na Kališču bo vodstvo PD Kranj
podpisalo pogodbo z Agrarno skupnostjo Bašelj o odkupu
936 kvadratnih metrov velikega zemljišča za dom. S. S.
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NI ČASA ZA 
PREROKE ...

... je naslov prve samostojne plošče
izpod rok mladega škofjeloškega
glasbenika - virtuoza na kitari in bob-
nih, studijskega tehnika, komponista
in producenta Dejana Lapanje.

02

LJUDJE

LICITIRALI KNJIGO
NEKDANJE MISS

Dobili smo še eno podjetje, ki vam
rezervira letalsko karto ali najame av-
tomobil kjerkoli v tujini, spregovorili o
dodatkih k prehrani, golfisti pa so lici-
tirali knjižni prvenec Tjaše Kokalj.

KULTURA

KROPAR IZ 
DUNAJSKE OPERE

V Kovaškem muzeju v Kropi je na
ogled razstava o znamenitem
Kroparju, opernem pevcu Antonu
Dermoti (1910-1989). Razstavo je
odprla njegova hci Jovita.
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ejan Lapanja je
kot projektni
glasbenik in mul-
tiinstrumentalist
pustil pečat že pri

veliko slovenskih glasbenih
skupinah in njihovih albu-
mih, svojo samostojno ploš-
čo pa bo prestavil danes zve-
čer v MKC Pri Rdeči Ostrigi
v Škofji Loki.

Od kod ideja za takšen na-
slov?

"Vsak si ga lahko razlaga
po svoje. V tem času, ki ga ži-
vimo, mora vsak poskrbeti
zase, svet je zasičen s cel kup
informacijami, ki pa so pove-
čini lažne, nične. Veliko je
lažnih prerokov, malo je takš-
nih, ki jim lahko zaupamo.
Še najbolj se lahko zanašamo
nase in na svoje občutke."

Koliko časa je nastajal al-
bum?

"Pesmi sem snemal eno
leto, pri tem pa moram ome-
niti, da imam veliko srečo,
saj imam že osem let svoj
studio, v katerem delam.
Tako sem vse odigral sam,
naredil glasbene aranžmaje.
Pri dveh skladbah sta kot
gostji peli tudi Martina Fur-
lan in Severa Gjurin, pri
skladbi Cvet pa je kitarski
solo odigral Matej Magajne.
Besedila sta med drugim pri-
spevala Klemen Teran in Ka-
tarina Juvančič, ki sta močno
vplivala na moje glasbeno

ustvarjanje in potek dogod-
kov. Tu je še cel kup ljudi,
brez katerih album ne bi bil
takšen, kot je."

Kalili ste se v puštalski glas-
beni šoli pri pokojnemu
učitelju Urošu Lovšinu, od-
ličnemu kitaristu skupine
Buldožer. Je tudi on na vas
pustil pečat?

"Seveda, največjega! Brez
njega ne bi bil to, kar sem.

On nas je naučil, da moramo
slediti svojim občutkom in
biti izvirni. Zelo težko je naj-
ti nekoga, ki te povsem razu-
me in dojema kakšno glasbo
želiš delati. Ravno zato sem
se odločil za samostojni pro-
jekt, da posnamem nekaj
točno takšnega, kot sem si
zamislil. Nastal je album,
mešanica žanrov, od čustve-
nih, akustičnih skladb, do tr-
ših kitarskih solaž nekje med

pop rockom. Navdih iščem
povsod, tudi v jazzu, pri Neal
Youngu, v vsakdanjem živ-
ljenju ..."

Sodelujete z več glasbeniki,
ravnokar ste zaključili pro-
jekt Wolkswagner s skupi-
no Laibach, igrate pri Sala-
mandra Salamandra in še
mnogih. Še najdete čas za
vse te zasedbe? 

"Zadnje čase se bolj nagi-
bam k samostojni karieri,
seveda pa mi je v užitek igra-
ti povsod. Koncertiranje me
sprošča, obenem pa je to
tudi moje delo, ki ga za nič
na svetu ne bi zamenjal. Tre-
nutno sem še najbolj aktiven
pri zasedbah Salamandra
Salamandra, Ivan Volarič -
Feo, Klemen Teran in 19.
november, sodelujem v due-
tih z Martino Furlan in Kata-
rino Juvančič in še bi se kaj
našlo."

Album je na policah, prvi
predstavitveni koncert je da-
nes zvečer v MKC Pri Rdeči
Ostrigi v Škofji Loki. Kakšni
pa so načrti za naprej?

"Moja želja je čim več kon-
certirati in ustvarjati svojo
glasbo, jo igrati tistim in s ti-
stimi, ki mi veliko pomenijo
in me razumejo. Menim da
je sedaj čas za nas. Do zdaj
smo vedno mi, kot mladi
projektni glasbeniki morali
pomagati drugim, sedaj pa
sem dovolj zrel, da počnem
nekaj svojega. Temelji so po-
stavljeni, treba je samo še
graditi naprej."

NI ČASA ZA PREROKE ...
... je naslov prve samostojne plošče izpod rok mladega škofjeloškega glasbenika - virtuoza na kitari in
bobnih, studijskega tehnika, komponista in producenta Dejana Lapanje.

Manja Plešnar je vedno sanjala o pevski karieri, pa vendar
je ena tistih, ki je najprej sanjala o tem, šele potem je sledi-
lo vse drugo, čeprav je vrstni red v Sloveniji najbolj realen
tale: najprej lepota, potem miss, potem petje. No, njej je to
uspelo že malo pred modno pisto in nastopanjem na tele-
viziji. Srečevali smo jo na nastopih s pevcem Erikom Fer-

foljo, ki sedaj nastopa samostojno, oba pa pogosteje
srečujemo v novinarski vlogi - njega v tisku, njo na televi-
ziji. Predvsem je bolj opazno njeno poročanje v Bleščici na
Televiziji Slovenija. Manja se včasih pojavlja tudi na mod-
ni brvi, končno pa je spet zapela. Tokrat solistično na eni
od modnih revij v Ljubljani. Pred kratkim naj bi izbranim že
predstavila svojo zgoščeno. S svojim glasom naj bi nav-
dušila tudi Anđo Marić, ki jo poznamo kot pevko, voditelji-
co, manekenko in soprogo Primoža Dolničarja.

VROČA ŽEMLJICA

Sosedje ter Lado in Jurij se vračajo jeseni

Dogodivščine sosedov, ki jih lahko spremljate na POP
TV v nadaljevanki Lepo je biti sosed, so se dodobra usi-
drale v srca gledalcev, ugotavljajo na Pro plusu. Ustvar-
jalci čez počitnice ne bodo počivali, saj se sredi junija za-
čnejo snemanja nove, tretje sezone, ki jo bodo predvaja-
li jeseni. "Priljubljeni liki Beno, Žuža, Ivo in Silvika se v
zadnji epizodi odpravijo na dopust, ki pa se bo končal
precej klavrno. Med Silviko in Žužo se bo zgodil velik
prepir, ki ga bosta trpeča soproga skušala čim prej reši-
ti. Nova sezona bo tako prinesla obilo novih dogodiv-
ščin in zapletov ... Našo ekipo izjemno veseli odziv gle-
dalcev, ki nam pišejo in pošiljajo različne predloge, in
tako se bomo še naprej trudili pred televizijskimi zaslo-
ni poskrbeti za smeh in zabavo," je povedal Aleš Pavlin,
izvršni producent Perfo, ki v sodelovanju s POP TV že
vseskozi bedi nad projektom. Nadaljevanka bo na spore-
du še do 15. junija, poleti pa se boste lahko nasmejali
Naši mali kliniki. Prav tako se, kot obljubljajo na POP
TV, jeseni na male ekrane vračata tudi Lado Bizovičar in
Jurij Zrnec s šovom 'As ti tud not padu?!'. A. H.

Razigrana Manja, ko se odpravlja na teren. / Foto: Zaklop Profesionalno in pevsko razpoložena Manja / Foto: Zaklop

Polona M. Baldasin
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ŠKOFJA LOKA

Generalni pokrovitelj: 
OBČINA ŠKOFJA LOKA

Medijski pokrovitelj:

Organizator:

ŠKOFJA LOKA 

Soorganizatorja:
GERŽINA VIDEOTON, PRIREDITVE
MEDIA BUTIK

Nastopajo:

   Gostje večera:
• ans. IGOR in ZLATI ZVOKI
• TRIO QUARTET

  • KRAJCARJI 
  • MINUTKA
  • SIJAJ
  • ORION 
  • POLJANSKI ŠTEDIENTJE
  • MODRI VAL 
  • KVINTET DORI
  • ans. ROKA ŽLINDRE
  • ZARJA
  • TRIO ŠUBIC

Voditelja prireditve: Saša Pivk Avsec in Jure Sešek

V primeru slabega vremena bo prireditev ob isti uri v Športni dvorani Poden
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obudo za razstavo
o priznanem teno-
ristu Antonu Der-
moti, velikem
opernem pevcu, ki

se je rodil v Kropi, je dala
njegova hči Jovita, ki je raz-
stavo v nemškem jeziku
pred časom že pripravila na
Dunaju. "Razstavo smo v ce-
loti prevedli, jo nekoliko pri-
redili in osvežili z dodatnimi
panoji," je povedala kustodi-
nja Kovaškega muzeja in so-
avtorica razstave Kaja Beton,
ki je ob prevodih pisno gra-
divo razstave črpala iz pevče-
ve avtobiografije Tisoč in en
večer, ki je pred leti izšla tudi
v slovenščini. Razstavljenih
je več kot 20 panojev, v kate-
re zgodbo nas v prvoosebni
pripovedi pravzaprav popelje
pevec sam. Zgodba je ople-
menitena z originalnimi fo-
tografijami iz družinskega
arhiva Dermotovih. Na
ogled je tudi originalni por-
tret Antona Dermote, ki ga
je leta 1951 narisal znani sli-
kar Božidar Jakac.

Sloviti tenorist Anton Der-
mota se je rodil v številni
družini v Kropi, kjer je obis-

koval osnovno šolo, glasbe-
no izobrazbo pa je pridobival
na orglarski šoli v Ljubljani.
Na Gorenjsko se je vrnil za
kratek čas, ko se je zaposlil
kot organist na Bledu in po-
tem kot uradnik v žebljarski
zadrugi v Kropi. Leta 1930 je
postal zborist ljubljanske
Opere, hkrati pa je študiral
solopetje na državnem kon-
servatoriju. Leta 1934 ga je
študij popeljal na Dunaj, dve
leti kasneje pa je prvič nasto-
pil na festivalu v Salzburgu
in še isto leto postal redni
član dunajske Državne ope-
re, kjer je bil vse do upokojit-
ve eden najbolj cenjenih so-
listov. V času 2. svetovne voj-
ne je bil eden od članov tako
imenovanega "Mozartovega
ansambla", ki je v dunajski
operi izoblikoval tako ime-
novani Mozartov slog, pri če-
mer gre v operah več po-
udarka kot na sceno in ko-
stume na pevske sposobno-
sti pevcev.

Z dunajsko Državno ope-
ro je pel po celem svetu, so-
deloval z različnimi dirigen-
ti in znanimi opernimi pev-
ci in pevkami, nastopal kot
solist, v zadnjem obdobju
svojega življenja pa je z ženo
pianistko Hildo Berger Der-

mota, ki v visoki starosti v
krogu svoje družine živi na
Dunaju, predstavljal samo-
speve. Na razstavi so na
ogled tudi številni cedeji in
plošče, na katerih je mogoče
slišati njegov glas, v posebni
vitrini je seznam vseh nje-
govih opernih vlog od vloge
Tamina iz Mozartove Ča-
robne piščali, s katero je leta
1936 začel svojo bleščečo
pevsko kariero, dolg je tudi
njegov seznam nagrad in
priznanj, ki jih je prejel za

svoje umetniško delovanje,
na ogled pa so tudi nekatere
slike iz zasebnega življenja,
tudi ob cerkvenih orglah, ki
si jih je dal izdelati v last-
nem domu in h katerim je
tako red sedel in zaigral na-
nje. Kot je povedala Betono-
va, del njegove družine še
vedno živi tudi v Kropi in
okolici, na odprtje sta tako
prišli tudi njegovi sestri.
Razstava bo v Kovaškem
muzeju na ogled vse do 30.
septembra.
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KULTURA

KROPAR IZ DUNAJSKE OPERE
V Kovaškem muzeju v Kropi je na ogled razstava o znamenitem Kroparju, opernem pevcu Antonu
Dermoti (1910-1989). Razstavo je odprla njegova hči Jovita.

Igor Kavčič

P

Kranj

Večer jazza za 100-let 

Danes, v petek, 12. junija, ob 20. uri bo na vrtu Galerije
Pungert Večer jazza, ki ga Glasbena šola Kranj organizi-
ra v okviru praznovanja 100-letnice šole. Saksofonist
Luka Dolžan (nekdanji učenec šole) bo nastopil s svo-
jim kvartetom (ob njem še pianist Jurij Dolžan, bobnar
Miha Kern in basist Uroš Usenik), polno mero jazza 
pa bo ponudil tudi Grašič - Krajnčan kvartet (Primož
Grašič - kitara, Dominik Krajnčan - trobenta, Ratko 
Divjak - bobni, Aleš Avbelj - kontrabas). I. K.

Zgornje Gorje

Mentrga - zibel kruha

Jutri, v soboto, 13. junija, ob 18. uri bo v Grajskem mlinu
ob Radovni (Grabče v Zgornjih Gorjah) odprtje razstave
Mentrga - zibel kruha. Rojstvo kruha boste doživeli od
zrnja, zmletega v moko med grajskimi mlinskimi kamni,
do dišečih hlebcev, spečenih v krušni peči črne kuhinje.
Ob tem vas bo nagovarjala foto zgodba o Pavletovi Mic-
ki - gospe Mariji Klinar iz Globokega, ki še vedno rada
zamesi polno mentrgo testa. Pri delu jo je pred časom
posnel fotograf Bojan Radin, zgodbo pa je ubesedila 
etnologinja in novinarka Nataša Jager Radin. Uvodni 
nagovor ob odprtju razstave bo imel kulturnik Slavko
Mežek, predsednik gibanja Naša Slovenija. I. K.

martno v Tuhinju
- Letno gledališče
Kulturnega druš-
tva Ivana Cankarja
iz Šmartnega v

Tuhinjski dolini je v pesko-
kopu nad vasjo Gradišče, do
koder se obiskovalci lahko
pripeljejo, še več pa se jih do
prizorišča povzpne peš iz
Šmartnega in Kostanja. V
sedmih letih so ga domačini
razvili v prepoznavno prizo-
rišče kulturnih dogodkov, ki
z naravno kuliso kamnolo-
ma sredi gozda sprejme do
dvesto obiskovalcev.

"Peskokop nam že vrsto let
v najem brezplačno odstopa
lastnik Jože Hočevar, v tem
idiličnem okolju, ki ima od-
lično akustiko, pa smo v zad-
njih dveh letih s prostovolj-
nim delom uredili oder, veli-
kosti osem krat osem me-
trov, kapnico z vodo, sanitari-
je, tribuno za gledalce in dru-

ženje, ki ga pripravimo po
vsakem dogodku. Tudi danes
bodo obiskovalci lahko uživa-
li ob kresu, postregli pa jim
bomo tudi z golažem. Števil-
ni redni obiskovalci so dokaz,
da so ta srečanja uspešna,
predvsem pa nekaj posebne-
ga," je pred današnjim prvim
dogodkom v sezoni povedal
vodja letnega gledališča Tone
Rajsar. Sezono, ki sicer traja
od sredine junija do sredine
oktobra, bodo nocoj odprli

Adi Smolar in ansambel Špi-
ca, s kratkimi uprizoritvami
pa se bodo predstavili tudi
mladi igralci domače dram-
ske skupine, ki nastopajo pod
vodstvom režiserja Franca
Modrijana. 3. julija bo v let-
nem gledališču tudi domača
premiera Gospoda na kmeti-
ji, da pa bi gledališče tudi v tej
sezoni čim bolj zaživelo, do-
mačini na svoj oder vabijo
gledališke in glasbene skupi-
ne iz vse Gorenjske.

PESKOKOP Z ODLIČNO AKUSTIKO
V Letnem gledališču Šmartno v Tuhinju danes začenjajo sezono. Na svoj
oder vabijo gledališke in glasbene skupine iz vse Gorenjske.

Jasna Paladin

Š

Za vas že 60 let beležimo čas

www.gorenjskiglas.si

dnevno sveže novice    kažipoti     pisma bralcev     priloge     šport

Razstavo o svojem očetu je pred polnim avditorijem odprla
tenoristova hči Juta Dermota. / Foto: Slavko Vengar

Tone Rajsar v ”drugačnem” letnem gledališču

Križe

Vikend smeha 
v Križah

Kulturno društvo Kruh
Križe je pripravilo ob po-
moči KS Križe, Občine
Tržič in Območne izpo-
stave JSKD Tržič gledali-
ško srečanje z naslovom
Vikend smeha. Pred kul-
turnim domom v Križah
so sinoči nastopili do-
mači igralci s satiro Pri-
krita opolzkost vsakda-
na, skupina Smeh iz
Mladinskega gledališča
Tržič pa je zaigrala ko-
medijo Jaz sem Branko.
Danes ob 20.30 pride v
goste KUD Pirniče s ko-
medijo Trije vaški svetni-
ki. Jutri ob isti uri bodo
igralci KD Kruh uprizori-
li Partljičevo komedijo
Čaj za dve. V nedeljo
zvečer se bo predstavilo
Kulturno društvo Bo-
hinjska Bela s Poroko
Štefa Vampiča. S. S.

www.gorenjskiglas.si
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10.10 Oh, ta ljubezen 11.00 Živalski čudeži
11.45 Napaka? 12.15 Kdo pa misliš, da si?!
13.05 Spremenilo mi je življenje 13.55 Reševa-
nje živali 14.20 Urgenca 15.10 Žena, mati in lov-
ka na glave 15.35 Medij 16.25 Kaj storiti? 17.15
Oh, ta ljubezen 18.00 Živalski čudeži 18.55 Ur-
genca 19.45 Žena, mati in lovka na glave 20.10
Urgenca v L. A.-ju 21.00 Zločini v Avstraliji 21.50
Jasnovidni detektivi 22.50 Nepojasnjeni dogod-
ki 23.35 Morilci 00.00 Urgenca v L. A.-ju

09.40 Punčka iz cunj, 116. del 10.30 Pepelka,
4. del 11.25 V iskanju očeta, 111. del 12.20 Po-
cholo, 40. del 13.10 Vojna žensk, 11. del 14.05
Osamljena srca, 4. del 15.00 Silna ljubezen, 63.
del 15.55 Pepelka, 4. del 16.45 Pepelka, 5. del
17.40 Okus po tebi, 114. del 18.35 Silna ljube-
zen, 64. del 19.30 Punčka iz cunj, 116. del
20.20 Pepelka, 5. del 21.10 Silna ljubezen, 64.
del 22.05 Pocholo, 40. del 23.00 Sanjski moški,
30. del 23.55 Vojna žensk, 11. del 

SOBOTA  13. 6.

08.55 Policija na delu 09.45 Oddelek za pogre-
šane 10.35 Spremenilo mi je življenje 12.10 Re-
ševanje živali 13.05 Kdo pa misliš, da si?! 13.55
Policija na delu 14.45 Oddelek za pogrešane
15.35 Spremenilo mi je življenje 17.10 Preva-
ranti 18.00 Lovci na legende 18.50 Na sledi
morskemu psu 19.45 Lov na duhove 20.10 Za-
dnja priložnost 21.00 Mejna policija 21.50 Same
v New Yorku 22.40 Na sledi morskemu psu
23.30 Policijske enote 00.15 Zadnja priložnost 

06.55 Vojna žensk, 7. del 07.50 Vojna žensk, 8.
del 08.45 Vojna žensk, 9.-11. del 11.20 Kuha-
mo s slavnimi, 5.-6. del 12.20 Silna ljubezen,
60. del 13.10 Silna ljubezen, 61. del 14.05 Sil-
na ljubezen, 62. del 15.00 Silna ljubezen, 63.
del 15.55 Silna ljubezen, 64. del 16.50 Dora,
69. del 17.40 Maria Rosa išče ženo, 12. del
18.35 Pepelka, 27. del 19.30 Druga priložnost,
film 21.20 Sužnja Isaura, 11. del 22.05 Tako je
življenje, 55. del 23.00 Moške zgodbe 23.55
Spremljevalci, 8. del

NEDELJA  14. 6.

07.40 Okoljska straža 08.05 Kdo pa misliš, da
si?! 08.55 Policija na delu 09.45 Oddelek za po-
grešane 10.35 Spremenilo mi je življenje 11.20
Spremenilo mi je življenje 12.10 Reševanje živa-
li 13.05 Kdo pa misliš, da si?! 13.55 Policija na
delu 14.45 Oddelek za pogrešane 15.35 Spre-
menilo mi je življenje 17.10 Prevaranti 18.00
Zakon v Los Angelesu 18.25 Vohunjenje 18.50
Čudežno živi 19.40 Srhljivo 20.35 Srhljivo 22.20
Pokopane skrivnosti 00.00 Čudežno živi

11.20 Latinskoameriška glasba 12.20 Okus po
tebi, 110. del 13.10 Okus po tebi, 111. del 14.05
Okus po tebi, 112. del 15.00 Okus po tebi, 113.
del 15.55 Okus po tebi, 114. del 16.50 Dora, 70.
del 17.40 Maria Rosa išče ženo, 13. del 18.35
Sužnja Isaura, 11. del 19.20 Druga priložnost
21.15 Tako je življenje, 32. del 22.05 Tako je živ-
ljenje, 55. del 23.00 Moške zgodbe, 20. del 23.55
Spremljevalci, 9. del  

PONEDELJEK 15. 6.

10.10 Katastrofe stoletja 11.00 Živalski čudeži
11.50 Napaka? 12.15 Novinar v modrem 13.05
Spremenilo mi je življenje 13.55 Reševanje živa-
li 14.20 Urgenca 15.10 Žena, mati in lovka na
glave 15.35 Medij 16.25 Kaj storiti? 17.10 Kata-
strofe stoletja 18.00 Živalski čudeži 18.55 Ur-
genca 19.45 Žena, mati in lovka na glave 20.10
Urgenca v L. A.-ju 21.00 Zločini v Avstraliji 21.50
Jasnovidni detektivi 22.50 Nepojasnjeni dogod-
ki 23.35 Morilci 00.00 Urgenca v L. A.-ju

09.40 Punčka iz cunj, 117. del 10.30 Pepelka,
5. del 11.25 V iskanju očeta, 112. del 12.20 Po-
cholo, 41. del 13.10 Vojna žensk, 12. del 14.05
Osamljena srca, 5. del 15.00 Silna ljubezen, 64.
del 15.55 Pepelka, 5. del 16.45 Pepelka, 6. del
17.40 Okus po tebi, 115. del 18.35 Silna ljube-
zen, 65. del 19.30 Punčka iz cunj, 117. del
20.20 Pepelka, 6. del 21.10 Silna ljubezen, 65.
del 22.05 Pocholo, 41. del 23.00 Sanjski moški,
31. del 23.55 Vojna žensk, 12. del 

TOREK  16. 6. 

09.20 Kaj storiti? 10.10 Katastrofe stoletja
11.00 Živalski čudeži 11.50 Napaka? 12.15 No-
vinar v modrem 13.05 Spremenilo mi je življenje
13.55 Reševanje živali 14.20 Urgenca 15.10
Lov na duhove 15.35 Medij 16.25 Kaj storiti?
17.10 Katastrofe stoletja 18.00 Živalski čudeži
18.55 Urgenca 19.45 Lov na duhove 20.10 Ur-
genca v L. A.-ju 21.00 Zločini v Avstraliji 21.50
Jasnovidni detektivi 22.50 Nepojasnjeni dogod-
ki 23.35 Morilci 00.00 Urgenca v L. A.-ju

09.40 Punčka iz cunj, 118. del 10.30 Pepelka,
6. del 11.25 V iskanju očeta, 113. del 12.20 Po-
cholo, 42. del 13.10 Vojna žensk, 13. del 14.05
Osamljena srca, 6. del 15.00 Silna ljubezen, 65.
del 15.55 Pepelka, 6. del 16.45 Pepelka, 7. del
17.40 Okus po tebi, 116. del 18.35 Silna ljube-
zen, 66. del 19.30 Punčka iz cunj, 118. del
20.20 Pepelka, 7. del 21.10 Silna ljubezen, 66.
del 22.05 Pocholo, 42. del 23.00 Sanjski moški,
32. del 23.55 Vojna žensk, 13. del

SREDA  17. 6.

10.10 Katastrofe stoletja 11.00 Živalski čudeži
11.50 Napaka? 12.15 Novinar v modrem
13.05 Spremenilo mi je življenje 13.55 Reševa-
nje živali 14.20 Urgenca 15.10 Lov na duhove
15.35 Medij 16.25 Kaj storiti? 17.10 Katastro-
fe stoletja 18.00 Živalski čudeži 18.55 Urgenca
19.45 Lov na duhove 20.10 Urgenca v L. A.-ju
21.00 Ljubezen za rešetkami 21.50 Jasnovidni
detektivi 22.50 Nepojasnjeni dogodki 23.35
Ljubezen za rešetkami 00.00 Urgenca v L. A.-ju

09.40 Punčka iz cunj, 119. del 10.30 Pepelka,
7. del 11.25 V iskanju očeta, 114. del 12.20 Po-
cholo, 43. del 13.10 Vojna žensk, 14. del 14.05
Osamljena srca, 7. del 15.00 Silna ljubezen, 66.
del 15.55 Pepelka, 7. del 16.45 Pepelka, 8. del
17.40 Okus po tebi, 117. del 18.35 Silna ljube-
zen, 67. del 19.30 Punčka iz cunj, 119. del
20.20 Pepelka, 8. del 21.10 Silna ljubezen, 67.
del 22.05 Pocholo, 43. del 23.00 Sanjski moški,
33. del 23.55 Vojna žensk, 14. del

ČETRTEK  18. 6. 

09.20 Kaj storiti? 10.10 Katastrofe stoletja
11.00 Živalski čudeži 11.50 Napaka? 12.15 No-
vinar v modrem 13.05 Spremenilo mi je življenje
13.55 Reševanje živali 14.20 Urgenca 15.10
Lov na duhove 15.35 Medij 16.25 Kaj storiti?
17.10 Katastrofe stoletja 18.00 Živalski čudeži
18.55 Urgenca 19.45 Lov na duhove 20.10 Ur-
genca v L. A.-ju 21.00 Z druge strani 21.50 Jas-
novidni detektivi 22.50 Nepojasnjeni dogodki
23.35 Pod nožem 00.00 Urgenca v L. A.-ju 

09.40 Punčka iz cunj, 120. del 10.30 Pepelka,
8. del 11.25 V iskanju očeta, 115. del 12.20 Po-
cholo, 44. del 13.10 Vojna žensk, 15. del 14.05
Osamljena srca, 8. del 15.00 Silna ljubezen, 67.
del 15.55 Pepelka, 8. del 16.45 Pepelka, 9. del
17.40 Okus po tebi, 118. del 18.35 Silna ljube-
zen, 68. del 19.30 Punčka iz cunj, 120. del
20.20 Pepelka, 9. del 21.10 Silna ljubezen, 68.
del 22.05 Pocholo, 44. del 23.00 Sanjski moški,
34. del 23.55 Vojna žensk, 15. del 
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TV SPORED

"S fantom (približno eno
leto sva par) sediva drug zra-
ven drugega na počasnem
vrtiljaku v zabaviščnem par-
ku. (Zabaviščne parke imam
drugače zelo rada.) Pred
očmi se mi pojavi obraz ne-
znanega moškega srednjih
let, ki si nadeva kožno ma-
sko. Maska je za odtenek
drugačna od obraza, istih
barv, le izraz je nekoliko dru-
gačen. Mož in maska zavze-
mata celotno vidno polje.
Mož z masko izgine, spet
sem s svojim prijateljem na
sedežih vrtiljaka. Zelo strast-
no se poljubljava, preplavlja
me občutek sreče. Radostno
se smejim in stiskava se drug
k drugemu. Čutim, da se vr-
tiljak nalahno premika. Tik
preden se zbudim, pa prija-
telja več ni ob meni, na moji
desni strani. Na sedežu osta-
ne le njegova modra jopica.
Zaradi tega sem malce razo-
čarana (ne morem reči, da

sem presenečena, ker ima
prijatelj vihrav značaj in sem
že navajena, da gre ne glede
na uro dneva ali noči pogo-
sto po svoje), oziram se, kje
je, in se zbudim."

Mari

Draga Mari,

sanje o vrtiljaku ali vožnja
z njim so včasih čisto tele-
sno pogojene - lahko kaže-
jo namreč na vnetje notra-
njega ušesa in motnje v
ravnotežju. Kot sanjski
simbol izraža željo po
sprostitvi in neobremenje-
nosti. Vrtiljak je tudi tipi-
čen stresni simbol in pri-
poveduje o tem, da si sicer
zelo vitalna oseba, vendar
živiš z "vrtoglavo" hitrost-
jo. Tvoj vsakdan je poln
turbulenc in tvoje misli se
pogosto vrtijo v krogu.
Nujno se ustavi, da ne iz-
gubiš nadzora nad svojim

življenjem in bistva izpred
oči. Maska v tvojih sanjah
je glavni simbol in te hoče
opozoriti na (ne)resnične
obraze ljudi, ki te obkroža-
jo. Mogoče bi morala res-
ničnosti bolj pogledati v
obraz ali pa se skrivaš za
sanjami? Mogoče hočeš
koga razkrinkati? Maska je
simbol prikrivanja in pre-
tvarjanja - če ti je vzbujala
strah ali neprijetne občut-
ke, potem si neiskrena do
same sebe in potiskaš svo-
ja resnična občutja v kot.
Res je, da življenje od nas
včasih zahteva, da je naše
čustvovanje enkrat na zu-
naj izraženo, drugič pa ne.
Poskusi pravilno ločiti med
obojim, da ne pozabiš čis-
to nase. Resnico, pa naj bo
še tako neprijetna, se da iz-
rekati na ljubezniv, vljuden
in prijazen način. 
V današnjem času je ma-
ska v uporabi le za čas pu-

stovanja ali pri kriminalnih
dejanjih. Iz tega dejstva iz-
vira tudi negativni pomen
tega simbola. V starih sanj-
skih bukvah najdemo torej
takšno razlago, če vidimo
masko: simbol straha pred
razkritjem resnice; svari pred
neiskrenostjo in hinavščino;
napoveduje prevaro; zazna-
muje nejasnost glede lastne
duše ali duše bližnjega. Po
drugi strani ima maska pri
Indijancih docela pozitiven
pomen. Za pomembne
praznike so si nadevali ži-
valske maske in bili prepri-
čani, da nosilcu podeljuje
iste moči, kot jo ima žival,
ki jo maska upodablja.
Tudi stari Grki so verjeli,
da se v maski skriva božan-
ska moč. Nosilec maske je
lahko nespoznan izživel
svoje spolne ali kakšne
druge fantazije. 

Želim ti veliko sreče! 

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ 

oša je bil pose-
ben model. Ka-
dar se spomnim
nanj, se nasmeh-
nem sama sebi,

vseeno pa ne morem, da ne
bi pomislila, kaj si vendar
ljudje mislijo o njem oziro-
ma o meni, ker so bila moja
srečanja z njim v živo ved-
no posebna. Največkrat
splet naključij. Z največjim
veseljem me je spravljal v
zadrego. Situacije z njim so
bile neprijetne zame, nje-
mu pa so se zdele smešne. 

Spominjam se, kako si je
kupil prvi kolo za spust.
Zanj je odštel ogromno de-
narja, se dvakrat peljal po
bregu navzdol in se že pri-
javil na lokalno dirko v spu-
stih. Na najbolj nevarnih
odsekih proge, na ovinkih,
kjer so vsi zavirali, je Soša
spustil. Tako je nekajkrat
celo pristal na zmagovalnih
stopničkah. Potem pa je
neko popoldne dirkal po
gozdu, se pošteno zvrnil, si
kožo dobesedno požgal na
določenih predelih, da ga je

skelelo, peklo, na trenutke
je kar na glas javkal zaradi
tega. A to ga ni ustavilo, da
zvečer ne bi feštal s prijate-
lji v bližnjem lokalu. In ko
je bilo v lokalu razpoloženje
na višku, je med vso tisto
množico našel ravno mene,
si slekel kavbojke in spod-
nje hlače in takšen obstal
pred menoj. S hlačami za
petami mi je glasno in res-
no razlagal, kako si je po-
žgal rit in kako ga vse peče. 

Ne vem, kaj je bilo v ti-
stem trenutku bolj heroj-
sko: požgana ritnica in pre-
našanje pekočih ranic vse
okoli njegovega 'prijateljč-
ka', ali to, da se je kar slekel
sredi lokala oziroma sem
jaz to mirno sprejela - sicer
sem zardevala v valovih, ko-
mentirala pa le z 'aha'.

Vedno sem imela obču-
tek, da ljudje v Sošinih jav-
nih smešnicah njega niso
videli, bolj jih je zanimala
moja zadrega oziroma za-
drega vpletenega. 

Tovrstnih humoresk bi
bilo verjetno še več, ko se
mu ne bi včasih že na daleč
izognila.

Enkrat sem poskušala v
klubski sobi ugasniti televi-

zijo, a ker je bila previsoko,
sem zlezla na mizico, da bi
dosegla gumb za izklop.
Ravno takrat pa se je skozi
vrata primajal - kdo drug
kot Soša. 

"Ja, Lejči, imaš problem?
Ti bom jaz pomagal."

Preden sem rekla, da po-
moči ne potrebujem, me je
prijel pod koleni in dvignil,
meni pa je ušlo:

"Alo, spusti me, bedak!"
In res me je.
Kako sem mahala po zra-

ku, lovila ravnotežje po
vseh možnih kosih pohiš-
tva, si lahko samo predstav-
ljate.

"Ja, pa saj si rekla naj te
spustim. Kaj sedaj tuliš," je
bil njegov komentar.

Minilo je deset let in nanj
sem naletela v nakupoval-
nem centru. Srečanje je
bilo neizogibno. Poklepeta-
la sva, in ko sem že mislila,
da je najhuje mimo, da se je
morda spremenil, v tem
času odrasel, saj naj bi se
celo poročil, se je ob odhaja-
nju skozi vhodna vrata cen-
tra obrnil in zavpil:

"Ej, Lea, si ti že poroče-
na?"

"Ne."

"Kaj pa otroci? Imaš kakš-
nega?"

"Ne."
Na obraz se mu je prikra-

del vražji nasmeh.

"Saj se mi je zdelo, da si
bolj na ženske." 

Nisem vedela, kaj naj re-
čem. Tisti trenutek je bilo
vseeno, saj sem videla samo
obraze okoli sebe, ki so vsi
govorili isto: seveda, seveda,
tudi mi smo vedeli, da si
bolj na ženske ... 

Imela sem pa občutek, da
se bom pogreznila v zem-
ljo. Počutila sem se kot ta-
krat, ko sem prvič v super-
marketu kupovala kondo-
me in z enim samim gi-
bom, napačno izbrano ška-
tlico, podrla vso polico ška-
tlic s kondomi, ljudje pa so
me gledali, češ, glejte jo, ta
pa seksa.

Če bi sesula polico polno
juh ali paštet, bi verjetno
samo šepetali, da sem što-
rasta ...

Ko Soša naslednjič sre-
čam v podobni situaciji, mu
bom ušla v toaletne prosto-
re, pa če takoj pustim poln
nakupovalen voziček tik
pred blagajno.

SE MI JE ZDELO, 
DA SI ZA ŽENSKE (62)

Lea Peterlin

S
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HUMOR
RADIJSKI SPOREDI

Radio Kranj, 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)

Danes ne bo manjkalo glasbe, ki jo bomo vrteli med rednimi
oddajami. O prostih delovnih mestih vas bomo seznanili ob
10.15, izgubljenim hišnim ljubljenčkom bomo pomagali najti
pot domov ob 10.45 in ob 18.45. Namig za kosilo bo ob 11.15
pripravila Sonja Vrbica. V noči s sobote na nedeljo in z nede-
lje na ponedeljek bomo Skupni nočni program slovenskih lo-
kalnih in regionalnih radijskih postaj pripravili iz našega stu-
dia. Obakrat bo vaša gostiteljica Sonja Vrbica. Prvo noč ji bo
delala družbo Nataša Rupnik, drugo pa Andrej Vogrin. O rado-
sti, ki je osnova in merilo uspeha v življenju, bomo govorili
prvo noč, drugo pa o biciklu in biciklizmu. Tadeja Peranoviča
bo v oddaji Se res poznamo, v ponedeljek ob 9.15 gostil Alek-
sander Gasser, z županom občine Naklo Ivanom Štularjem pa
se bomo pogovarjali v torkovi temi dopoldneva ob 9.15.

Radio Sora, 91,1 Mhz
(www.radio-sora.si)

Danes ob 9. uri bomo govorili o Groharjevem tednu v Sorici,
ob 11. uri pa o sobotni Oglasbeni Loki. Rdeča nit razglednice
bo Večer slovenskih viž v narečju. V soboto dopoldne bomo
spremljali Zarjin festival, popoldne pa spremljali športne do-
godke. Nedeljska gostja ob 9. uri bo plavalka Anja Čarman. V
ponedeljek ob 9. uri bomo gostili poslanca Milenka Ziherla, ob
11. uri bomo kaj zanimivega pripravili za upokojence. V torek
ob 9. uri bomo povedali vse o sobotni Venerini poti, popoldne
pa bomo nanizali kulturne dogodke. V sredo ob 9. uri bomo
govorili o mednarodni konferenci o naravni in kulturni dediš-
čini, ki se bo zvečer začela v Škofji Loki, ob 11. uri bomo gosti-
li škofjeloškega župana Igorja Drakslerja, na planetu glasbe pa
bomo pozdravili Taya. V četrtek ob 11. uri bomo reševali vaša
vprašanja in pobude, ob 12.30 prisluhnili nasvetom strokov-
njaka iz Jelovice, v vandranju s harmoniko med pol sedmo in
osmo zvečer pa prisluhnili zmagovalcem večera viž v narečju.

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV)
(www.potepuh.com)

V tednu pred nami bomo obiskali kar nekaj slovenskih občin,
poklepetali z župani in jih dodobra predstavili. Pomudili se
bomo tudi v nekaterih slovenskih podjetjih. Ne gre pa zanema-
riti tudi rednih tedenskih oddaj. Današnja oddaja Moja dežela
ob 14.10 in oddaja Živimo lepo ob 16.10. V soboto in nedeljo pri-
sluhnite ponovitvam tedenskih oddaj in obilici dobre glasbe, v
ponedeljek pa ne zamudite Zdravstvenega kotička ob 12.10. V
torek naj izpostavimo Skriti mikrofon ob 13. uri, oddajo Moja de-
žela ob 14.10 in Babičine nasvete ob 15.10. V sredo ne zamudite
oddaje Rože&Vrt ob 14.10, govorili bomo o rožicah in ureditvi
vrta in terase. V četrtek se boste lahko nasmejali ob oddaji Miha
ga pihne ob 13. uri, ob 14.10 pa ne preslišite oddaje Teme za vse
dileme, ko bomo zopet gostili znanega Slovenca. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/)

Danes boste ob 9. uri lahko slišali davčni nasvet. V oddaji Dok-
tor Petek bomo malo po 13. uri govorili o nasilju v družini. Ob
16. uri bo na vrsti Razgled s Triglava na občino Bled. Sobotno
jutro bo od 8. do 10. ure namenjeno otroškemu programu, po
9. uri bomo obiskali tudi vrtec na Bledu. Po 13. uri se bo zače-
la Beseda mladih, uro kasneje pa Godrnjanje in meketanje. V
nedeljo bo v naši družbi veslač Miha Pirih. Male oglase bomo
sprejemali po 11. uri. Po 15. uri bo na vrsti oddaja Dobri ljudje.
V ponedeljek bo ob 8.10 na vrsti oddaja Jejmo malo, jemo
zdravo, program pa bo po 13. uri v znamenju športa. V torek
ob 16. uri bo na vrsti Razgled s Triglava na občino Gorje. V sre-
do boste po 8. uri lahko slišali zdravnikov nasvet. Po 13. uri vas
bomo povabili k sodelovanju v oddaji Glas ljudstva. V četrtek
bomo ob 7. uri odkrivali Zaklade ljudske modrosti. Po 9. uri bo
na sporedu Triglavski zeleni vrtiček.

Radio Ognjišče, 102,3, 104,5 in 105,9 Mhz
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)

Danes ob 20.30 vabljeni k reševanju ugank v radijskem kvizu.
V soboto ob 21.15 bo v oddaji Misijonska obzorja naša gostja
sestra Agata Kociper, misijonarka v Braziliji. Oddaja Sloven-
cem po svetu in domovini, ki je na sporedu v nedeljo ob 17. uri
bo prinesla nekaj več informacij o Avstraliji, o Slovencih, ki ži-
vijo tam. S sestro Nikolino boste lahko kuhali v sredo ob 10.15.
Pripravljali bomo grahovo juho z rižem, pečeno testenino, ko-
lerabice v solati in medene štručke. Petek prinaša oddajo Za
zdravje se je treba odločiti ob 13.25. S strokovnjakinjo za pre-
hrano Marijo Merljak bomo govorili o peteršilju. Predsodke ob
18.15 nam bo tokrat skušal pregnati prof. dr. Drago Ocvirk. Ker
se kmalu začelo leto duhovništva, bomo govorili o podobi du-
hovnikov v javnosti. Zastavili pa si bomo tudi vprašanje, kak-
šen je odnos Cerkve do medijev. 

Mali Brat 

"Dobar dan, ovaj, vi proda-
jete oružje?" vprašam proda-
jalca ob rdeči Zastavi 101, ki
se ni želel slikati zraven avto-
mobila. V upanju, da me bo
opazil, še enkrat rečem: "Izvi-
nite druže komercialiste, dal'
je ovo oružje?"

"Ma ne, ovo su specialne
mišelovke iz koje, pošto opa-
liš, iztrči jedan ovako debeli
okrugli i mastni mačak, koji ti
onda uhvati miša," mi neje-
voljno odvrne in bolj sebi v
brk kot pa meni nadaljuje:
"Jeb... te, a ti si sigurno Slove-
nac, pošto postavljaš ovakva
glupa pitanja."

Vesel, da sva vzpostavila
kontakt, stopim nekoliko 
vstran in pokličem mojega
naročnika v Škofjo Loko. "Ti,
tla majo orožja kolk'r češ, kva
si ti že reku, da rabiš za LTH?
Tle maš od bomb, topov, mi-
nometov, takih za na ramo in
takih za na tla pa do pušk in
podobnih zadev ... Ne mor'š
verjet, še Gavrilovič paštete
prodaja tale, pri katerem sem
se ustavu? Kva ti kup'm?" 

Moj neimenovani prijatelj,
naročnik iz Škofje Loke, mi
odgovori: "Ej, tast'r, n'č ne
kompliciri, ti sam kup' nek'
d' bo fest pokal. Za LTH ni
treba dost, je že vse tko al tko
b'l trhlen."

Pristopim spet k prodajal-
cu: "Tovariš, gospod, jaz bi
kupio eno tole orožje. Po kol-
ko pa to košta?" 

"A šta trebaš čoveče, da ubi-
ješ čoveka, direktora ili celu fa-
briku? Ovde imaš svega i sva-
šta," mi razloži.

"Men je moj prjato reko,
kup nek' sam' d' v fest pokov.
No pa pucen more bit, sej
smo ja Gurenci."

"Dobro, sine Slovenac. Ako
trebaš nešto, da ti poka, onda
su ti najbolji ovi armbrustovi
ili kako se u stručno jeziko
kaže "ručni protivoklepni lan-
seri". Eto, to ti je u ovom tre-
nutku najbolja roba na tere-
nu."

"Ejga, a to deva, a nav raz-
nesl'?"

"Pa šta ti je, nište ti ne bo
razneslo. Ovo su originalni
armbrusti. Ja sam ih lično
ukrao negde u Postojni. Evo
ne sečam se sela, al bi reko,
da je bilo selo dosta veliko. I
čuo sam, tamo gore kod vas
nešto padaju glave na tu
temu. Pa vazda če padat gla-
ve, jer ovo je najkvalitetnija
roba."

"Po kok pa so, tela armbru-
ste?"

"Sine Slovenac, za tebe cje-
na sitnica. Daj dvesto eura i
roba je tvoja."

"Ne, tok pa na dam. 198 ev-
rov je moja zadnja ponudba."

"Pa ajde, daj 198 evra i
pošto sam ja dobar čovek,
daču ti još jednu bombu, za
koju nisam siguran, koliko
vremena imaš odkad izvučeš
šipku pa do eksplozije. A
jeb... ga. Nisam ti ja struč-
njak za bombe.

Pa sva sklenila posel. Ku-
pil sem armbrust in se od-
pravil proti domu. Paziti mo-
ram še na meji, da me ne do-
bijo, pol pa orožje naprej
prodam za 201 evro. Mav
biznisa pa moram imet, a
ne. No, ko sem razmišljal o
tem, kar mi je povedal pro-
dajalec, je škoda le, da nisem
zadeve od njega kupil že v
Sloveniji. 

”PRODAJEM BOMBE, MINOMETE,
LANSERE IN GAVRILOVIČ PAŠTETU ...” 
Medtem ko se Ljubice in ostali kompetentni v Slovenski vojski ukvarjajo s tem, "kam so šle vse
rožice", no, kam so izginili armbrusti, bombe in še kaj, v nekaterih predelih bivše Jugoslavije taisto
orožje prodajajo na tradicionalnih obcestnih tržnicah.
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Erjavec Karlo

O tem, kdo je zmagovalec
volitev v evropski parla-
ment: "Absolutni zmagoval-
ci volitev smo mi, Demokra-
tična stranka upokojencev
Slovenije. No, resnici na lju-
bo, absoluten zmagovalec
sem jaz, saj sem od 32 tisoč
glasov, kolikor smo jih dobi-
li, sam dobil kar 25 tisoč
preferenčnih glasov. Očitno
pa je premalo volivcev gla-
sovalo za nas. Prepričan
sem, da so še mnogi, ki me
podpirajo, izpustili volitve,
samo zato, da ne bi šel v
Bruselj in bi ostal tu, v Slo-
veniji, kjer sem še kako po-
treben. Posebej upokojen-
cem."

Jelinčič Zmago

O tem, kdo je zmagovalec
volitev v evropski parla-
ment: "Absolutni zmagoval-
ci volitev smo mi. Bili smo
izjemno uspešni in to z nič
potrošenega denarja. Delali
smo si samo reklamo za
naslednje volitve. Moram
pa povedati, da Slovenci
očitno še vedno ne vedo,
kdo so pravi ljudje, pravi
politiki, ki jih moramo
poslati v Bruselj. Še vedno
nasedajo raznim šalabajzer-
jem, ki obljubljajo, potem
pa ni nič od njih. Mi bi v
Bruslju vsaj razsuli Evrop-
sko skupnost. V prihodnje
bo potrebno zamenjati vo-
livce. Slovenci niso v redu."

Administratorka v Bruslju

O vpisovanju novih sloven-
skih evropskih parlamentar-
cev v imenik zaposlenih:
"Thaler, wots dis, Tahler,
Tehlar, Tahlir, wat a difikult
langvič. And Fajon, hav ken
aj spel dis nejm Fejđn. Is
mejbi Fejđn rajt nejm?
Nejm Pitrle aj nov, aj nov
slovenian djud wit "brada".
End Kaco, Kachin ... dis is
olsov old gaj vit gud mani
hir in Brasels. Vajgl, is mej-
bi Vejkl (Vechile), Vajdžl ...,
Wat a stupid kantri wit stu-
pid nejms. Ha, ha, ha...
Zver, Ziver, is dat sam staf
lajk eniml, Dzver, litle Dzve-
rica ... Aj si pikčr is najs gaj,
is mor bjuti, not Dzver."

Janša Janez

O tem, kdo je zmagovalec
volitev v evropski parla-
ment: "Absolutni zmagoval-
ci volitev smo mi. Dobili
smo največ odstotkov gla-
sov, skupaj z N.Si jih ima-
mo več kot vse tri leve
stranke, pa smo dobili tri
poslance, oni pa štiri. Če to
ni dokaz, da smo absolutni
zmagovalci, kaj pa je potem
zmaga. Naj povem, da je to
hkrati signal vladi. Lahko bi
rekel streznitveni signal. Po-
znamo namreč več vrst sig-
nalov, od zobne paste Sig-
nal do signalov Morsejeve
abecede. Mi smo tokrat slo-
venski vladi poslali streznit-
venega." 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Sonce"
Dolgo časa že berem vašo 
rubriko, sedaj sem se tudi jaz
odločila, da vam pišem. Zani-
ma me, kakšen bo moj odnos
z možem. Kako bo s sinom,
mojim zdravjem in financa-
mi. Za odgovore se vam že
vnaprej zahvaljujem.

Mislim, da mi ni potrebno
posebej poudarjati, da mo-
žev karakter in njegov način
življenja slabo vplivata na
vas. To dolgo časa tudi sami
zelo dobro veste. Počutite
se ujeti v lastnem stanova-
nju, ki vam predstavlja edini
dom. Temu navkljub vas
tudi pestijo težave z denar-
jem, saj ste, kot vidim, zelo
preudarna oseba in se s fi-
nancami dobro znajdete. Pri
zdravju ne vidim posebno-
sti, kažejo se le manjše teža-
ve s poškodbo iz preteklosti
in seveda stres. Možev od-
nos je krivec za vaše čustve-

no zdravje. Večkrat premiš-
ljujete, kako mu pomagati, s
tem pa obremenjujete sebe
in tako tudi svoje psihično
zdravje. Kot vidim, imate
svojega sina zelo radi in on
vas prav tako. Težko mu je,
ko vidi, kakšno življenje živi-
te, saj vas spoštuje in si za
vas želi le najboljše. S part-
nerico je srečen, saj ga do-
polnjuje v mnogih stvareh
in imata veliko skupnega.
Vidim, da imate čudovite
vnuke, ki so vam edino ve-
selje in sončni žarek v dne-
vu. Obeta se jima še en na-
raščaj in sicer v roku treh
let. Draga gospa, z veseljem
bi vam rekla, da se bo mož
spremenil, a na žalost to ne
gre tako. V kartah vidim, da
se težave lahko premostijo,
če za nasvet prosite pravno
osebo, saj imate po zakonu
pravico do stanovanja vi in
ne vaš mož. Spremembe vi-
dim v roku dveh let, postali

boste odločna ženska in po-
nosni boste, da ste uspeli
zbrati toliko poguma in se
postaviti zase. Tako se vam
takoj uredijo tudi težave s fi-
nancami in zdravjem. Želim
vam vso srečo!

"Zamišljena"

Predvsem me zanima za vnu-
ke. Hvala lepa za odgovor.

Oba vnuka sta, kot pravite,
še šoloobvezna. Pri starej-
šem vidim, da je umetniški
tip, zelo je motiviran in mar-
sikaj zna postoriti. Obenem
pa je tudi oseba, ki potrebu-
je nekoliko več pozornosti,
saj mu veliko pomeni oseb-
ni stik, pogovor ali le drobni
komplimenti, ob katerih
dobi potrditev. Mlajši vnuk
je bolj odprte narave in je
rad v družbi. Je svojeglav in
trmast, zato mislim, da ga
morate spodbuditi k športu,

saj ima ogromno energije,
ki bi jo lahko izkoristil. Vaš
neporočeni sin se je zaradi
več neuspešnih zvez zaprl
vase in tudi o naslednji zve-
zi zaenkrat ne razmišlja.
Dovolj je star, da si sam kro-
ji življenje in vaša skrb je
pretirana. Ustalil se bo v
roku šestih let in si ustvaril
družino, vidim tudi menja-
vo delovnega mesta. Zdrav-
je, za katerega me sprašuje-
te, vam osebno ne dela po-
sebnih preglavic. Vidim ne-
kaj zapletov pri moževem,
saj ga pesti nekaj proble-
mov, o katerih se vam ne
zaupa, saj ga skrbi vaš od-
ziv. Škoda, ker ste bili s po-
datki tako skromni, v na-
slednjem prosim, da nave-
dete nekoliko več podatkov.
Lepo vas pozdravljam.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Začetek dneva bo za marsikoga od nas težaven, saj bomo
obremenjeni s stvarmi, ki so del našega vsakdanjika.
Preživeli ga bomo mirno, v krogu prijateljev.

13. junija 2009
Sobota 
Anton, Danica, Zvonko

Obeta se nam prijetno druženje, ob katerem bomo poza-bili
na rutinsko življenje in se posvetili stvarem, ki nas veselijo
in obenem izpolnjujejo. Čaka nas novica.

15. junija 2009
Ponedeljek
Vitmar, Manca, Vida

Reševali bomo težave, ki so se nakopičile v življenju naših
otrok oziroma varovancev. Čas je za družinski pogovor, 
saj lahko izvemo stvari, o katerih se nam niti ne sanja.

16. junija 2009
Torek
Beno, Fran, Jošt

Predvsem se bomo posvetili sebi in si privoščili sprehod,
nakupovanje ali ogled kulturnega dogodka. Tudi pod večer
se bo podpisalo veselje, saj ga bomo preživeli v dvoje.

17. junija 2009
Sreda
Ado, Gorazd, Rajko

Prijatelj nas bo prosil za uslugo, ki nam je ne bo težko
ugoditi. Pomagali mu bomo brez težav in se obenem
spomnili na to, kako vredno je pravo prijateljstvo.

18. junija 2009
Četrtek
Marko, Bogdan, Rem

Skozi cel dan bomo obkroženi z dobrimi ljudmi, dobrimi
novicami in dobro energijo. V prijetni družbi se bomo spet
spomnili na to, kaj pomeni uživati življenje.

19. junija 2009
Petek
Julči, Romana, Iskra

TISOČ UGANK
ZA ODRASLE
Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod
šifro uganka, pripišite reši-
tev + ime in priimek na
številko 031/69-11-11, ali
po pošti na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj, s pripisom
"Tisoč ugank za odrasle".

Brezoseben je in grob,
živo vse se ga boji,
nima krempljev niti zob,
ko je hud, z njim šale ni. 

Izžrebali in nagradili bo-
mo dva pravilna odgovora
(enega, ki ga bomo prejeli
preko SMS, in drugega, 
ki ga bomo prejeli po poš-
ti). Nagrado boste prejeli
po pošti. Pravilna rešitev
zadnje objavljene uganke
se glasi džoker. Pravil-
no je odgovorila le Marija
Uršič.

14. junija 2009
Nedelja
Vasja, Elza, Metoda

Elektronski naslov, kamor lahko
pošiljate vprašanja:
tanja.70@hotmail.com

Pred nami je dan, poln neprijetnih obveznosti, ki smo se
jim predolgo časa izmikali. Uredili bomo vse uradne
zadeve in tako teden preživeli prijetneje.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Pred vami ni najboljši čas za kakršnekoli investicije. 
Izogibajte se preveč prijaznim prodajalcem ali poslovnim
partnerjem, da ne kupite mačka v žaklju. To, da se odzo-
vete povabilu večje družbe, bi bila najboljša sprostitev.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Če bi se končno naučili malo potrpežljivosti, bi spo-
znali, da se vsaka vrata enkrat odprejo, vsako srce
omehča, in da je mogoče prav vse, le če smo vztrajni in
pustimo času svoj čas. Že ko bo več kot očitno, boste le
spregledali in se nasmejali. 

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Počutili se boste prazni in iskali boste tista zadovoljstva,
ki vas lahko notranje zapolnijo in sprožijo občutek miru,
varnosti in sreče. Kadar stojimo na pragu pomembne
življenjske odločitve, smo vedno sami, ne glede na to,
koliko prijateljev imamo in kdo vse nas ima rad. Četrtek
bo vaš dober dan. 

Rak (22. junija - 22. julija)
Vaše razpoloženje bo iz trenutka v trenutek nihalo, in že
sami sebi boste šli pošteno na živce. Ko boste šli dva 
koraka naprej, bo narejen tudi korak nazaj, ne da bi se
tega zavedali. Sreča se skriva v majhnih paketih in ni
nujno, da so poviti s pentljami.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
V tem tednu boste kljub poletju malo podlegli prehladu.
Le limona in čaj ne bosta pomagala. Obisk pri zdravniku
vam bo olajšal zdravljenje. Vse to ne bo nič hudega. To,
da boste prisiljeni poležavati, vam bo samo v korist.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
V tem tednu boste razne, a kar pomembne stvari 
postavili na stranski tir, in ne boste se ukvarjali z mislijo
na možne posledice. Pomembna vam bo samo ljubezen
in vse, kar je z njo povezano. Obeta se vam veliko 
romantičnih trenutkov in pomembnih nakupov.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Tam, kjer imate največ možnosti za uspeh, boste 
usmerili vso energijo, za katero se sploh ne zavedate, da
jo imate, in samo po sebi se bo poskrbelo, da pridete v
ospredje, kjer vas opazijo tudi tisti, ki vas do sedaj niso.
Nedelja bo vaš dober dan.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Prejeli boste novice o možni zamenjavi službe. Te 
novice naj vas ne preplašijo. Vsekakor je vredno razmis-
leka. Za same spremembe imate zelo ugodno obdobje.
Kar se tiče zdravja, ne bi bilo nič narobe, če si vzamete
čas za meditacijo ali drugo sprostitev.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Z mislimi boste že na dopustu in le to vas bo držalo 
pokonci. Delo vas bo priganjalo, pa tudi neke stare 
zadeve boste morali še poravnati. Kot ponavadi boste
sami sebi preveč naložili in se kasneje spraševali, čemu
je bilo to sploh potrebno. No, ja.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
V splošnem smislu naporno obdobje bo kmalu za vami
in bo le kot spomin opozarjal na vsake toliko časa, kaj se
zgodi, če pozabimo na določene obveznosti. Na koncu
tedna si boste vzeli čas samo za sebe. Preseneti pa vas
nekdo iz preteklosti. 

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Izkušnja iz prejšnjega tedna vas je drago stala, zato 
boste sedaj dobro premislili, v kakšne zadeve se vnaprej
podajate. Z določenimi osebami v prihodnje ne boste
našli skupne točke, ne za pogovor, kaj šele za kaj 
drugega. Pohitite z nakupom darila, da ne pozabite.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Sanjarili boste o stvareh, ki so za vas nedosegljive in
morda zato še bolj vabljive. Na poslovnem področju
imate visok cilj, ki ga boste dosegli, prej kot si to sploh
lahko predstavljate. Na koncu tedna se vam obeta 
zanimiv obisk, ki vas bo zelo razveselil.
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NAGRADNA KRIŽANKA

TC DOLNOV, Šuceva 23, Kranj, tel.: 04 2042 714

VELIKA IZBIRA 
LAMINATOV, PARKETOV, PVC

PODOV, ITISONOV, DEKORATIVNIH
KAMNOV, NOTRANJIH VRAT, 

ZAKLJUČNIH LETEV, KUHINJSKIH
PULTOV IN STENSKIH OBLOG 

NOVO, NOVO, NOVO 
KVALITETNA 

PROTIVLOMNA VRATA 

PRI NAS KUPLJENO BLAGO VAM TUDI
POLOŽIMO oz. VGRADIMO 
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TC DOLNOV, Šuceva 23, Kranj, 
tel.: 04 2042 714

Za reševalce križanke smo pripravili šest lepih nagrad:
1. nagrada - bon za nakup v vrednosti  40 EUR 
2. nagrada - bon za nakup v vrednosti 30 EUR 
3. nagrada - bon za nakup v vrednosti 20 EUR 
4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na
dopisnicah do srede, 24. junija 2009, na Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

AKCIJA LES 3 
OD 12. 6. 2009 DO 30. 6. 2009 OZ. DO ODPRODAJE ZALOG 

KAR SE V LES3 DOGOVORI, 
TO ZAGOTOVO DRŽI! 

• Vse cene veljajo za gotovinsko plačilo. 
• Vse cene so v EUR in vključujejo 20% DDV 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 29. maja 2009 v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje
MESARSTVO ČADEŽ IZ VISOKEGA. Nagrajenci: 1. nagrado: nakup v vrednosti 30 EUR prejme 

Jakob Langus, Brezje; 2. nagrad0: nakup v vrednosti 25 EUR prejme Matjaž Oblak, Žiri; 3. nagrado:
nakup v vrednosti 20 EUR prejme Magda Krek, Škofja Loka. Nagrajencem iskreno čestitamo.

1. LAMINATI AC3/31 7mm 
• AC3/31 LOCK HRAST, BUKEV, JAVOR, ČEŠNJA 

nora cena: 7,00 EUR/m2 

2. LAMELNI PARKETI 
• PARKET LAMELNI HRAST RUSTIK 16x16 7L 

nora cena: 6,99 EUR/m2

• PARKET LAMELNI HRAST STANDARD 16x16 7L 
nora cena: 9,99 EUR/m2

3. GOTOVI PARKETI 
• PARKET GOTOVI PANELNI GRABO HRAST LOCK

RUSTIK, LAK 2250 x 200 x 14 
nora cena: 19,99 EUR/m2 

• PARKET GOTOVI PANELNI HARO BUKEV 
UNIVERSAL LC, LAK 2200 x 180 x 11 
nora cena: 21,99 EUR/m2

• PARKET GOTOVI PANELNI LIVA HRAST 
STRUCTUR LOCK, LAK 2200 x 190 x 14 
nora cena: 22,99 EUR/m2

• PARKET GOTOVI PANELNI HARO BUKEV 
TUNDRA LOCK, LAK 2200 x 180 x 13,5 
nora cena: 23,99 EUR/m2

• PARKET GOTOVI PANELNI HARO DOUSSIE LOCK 
LAK 2200 x 180 x 13,5 
nora cena: 31,99 EUR/m2

• PARKET GOTOVI PANELNI LIVA BAMBUS SVETLI
LOCK, LAK 1860 x 148 x 15 - horizontalen 
cena: 35,99 EUR/m2 - 10 % 

• PARKET GOTOVI PANELNI LIVA BAMBUS TEMNI 
LOCK, OLJEN 1860 x 148 x 15 - vertikalen 
cena: 35,99 EUR/m2 - 10 % 

• PARKET GOTOVI PANELNI HARO OREH FLAIR
LOCK, LAK 1050 x 180 x 13,5 
nora cena: 39,99 EUR/m2 

4. DEKORATIVNI KAMNI IN OPEKE 
za zunanjo in notranjo uporabo - 10% 

5. ZUNANJI LESENI PODOVI ZA TERASE 
• SIBIRSKI MACESEN 21 x 145 x 4000/4200 mm 

nora cena: 3,50 EUR/tm

• MASSARANDUBA 25 x 145 x 4000/4270 mm 
nora cena: 7,60 EUR/tm 

6. AKCIJA NOTRANJIH VRAT LINEA R (iz zaloge) 
v barvi bukve, oreha, bela, hrast in češnja 
z montažo že od 199,90 EUR/kos 
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kriznih časih se
še vedno najdejo
ljudje, ki na kon-
cu tunela vidijo
luč. Ravno na ta

račun se je ob uradnem slav-
ju odprtja podjetja Promo
potovanja (ukvarjajo se s po-
tovalnimi storitvami in sveto-
vanjem) eden od dveh njego-
vih snovalcev Marjan Petri-
šič pošalil, češ da se verjetno
večina gostov sprašuje, ali sta
z Andrejem Tuškom nora ali
pa imata j..., da se v takšnih
časih spuščata v tovrsten po-
sel. Poleg dobre pogostitve je
na zabavi ob odprtju novega
podjetja za glasbo skrbel Trio

Kranjc, program pa je pove-
zoval stand up komedijant,
Kranjčan Miki Bubulj.

Pred časom so v ljubljan-
skem Sputniku predstavili
športno prehrano, Diners
Club pa je kakšen teden prej
odprl novo igrišče za golf, v
neposredni bližini Šmarne
gore. Igrišče ima osemnajst
lukenj in se razteza na šest-
desetih hektarjih, poudarek
pa je na zelenicah, čistinah
in udarjališčih, golfski aka-
demiji, trgovini z izdelki, po-
vezanimi z golfom, in izbra-
ni gostinski ponudbi. V pri-
hodnjih treh letih načrtujejo,
da bo golf igrišče postalo tudi
turistični resort s hotelom,
turističnimi apartmaji in vi-
lami. 

V Sputniku pa so tako priso-
tnim (med njimi smo opazili
kar nekaj slovenskih estradni-
kov in profesionalnih športni-
kov) razbili marsikateri mit o
dodatkih k prehrani ter jih po-
učili o njihovih učinkih in pri-
merni uporabi. Trener.si se je
namreč na področju športne
prehrane povezal s proizvajal-
cem športne prehrane Nanox.
Paleta izdelkov omenjene pre-
hrane je raznolika, vključuje
pa izdelke, namenjene vrhun-
skim športnikom, rekreativ-
cem pa tudi tisti, ki bi želeli
hujšati ob kavici, med njimi
najdejo kaj zase. 

Novo igrišče za golf Diners
Club Ljubljana v Smledniku
pa je že takoj ob odprtju po-
častil prvi uradni turnir, sledil

mu je tako imenovani teden
golfa, do oktobra letos pa
bodo na igrišču organizirali
skupaj več kot deset turnirjev.
Prvi turnir pa so s pozdrav-
nim nagovorom ob uradnem
odprtju pospremili direktorja
Diners Cluba Slovenije An-
ton Horvatič in Saša Pušnik
ter Marko Štirn, predsednik
družbe Golf Projekti, ki ga
poznamo kot zelo velikega
ljubitelja golfa in dobrega ig-
ralca; doma pa je iz Stražišča.
Svoje znanje golfa so ob od-
prtju preizkušali tudi naključ-
ni prisotni in ne boste verjeli:
tokrat miss ni pela, temveč so
licitirali knjižni prvenec Tjaše
Kokalj, zmagovalko tekmova-
nja Miss Universe 2007,
Poljubi me miss.

DRUŽABNA KRONIKA

Po smrti hčerke poroka

Upokojeni boksar Mike Tyson se je
samo dva tedna po tragični smrti šti-
riletne hčerke Exodus, ki se je med
igranjem po nesreči zadavila z vrvjo
naprave za tek, tretjič poročil. Z Lakiho
Spicer, ki ni bila mati deklice, sta si
večno zvestobo obljubila v Las Vegasu.

Lastnik kapele je povedal, da gostov ni bilo, le nevesta in
ženin. Po njegovih besedah je bil obred zelo intimen in
iskren, Mike pa je bil videti srečen.

Trikrat pod nož

Denise Richards je razkrila, da je imela tri
operacije prsi, prvič si jih je povečala že v
najstniških letih: ”Ko sem bila stara 19 let,
je moja sostanovalka po operaciji imela
zelo lepe prsi. Ker sem bila ravna kot des-
ka, sem pomislila, da jih lahko kupim tudi
sama, in, neumno, to sem tudi storila.”

Kasneje jih je povečala še enkrat, a rezultat ni bil dober, po
končanem snemanju Bondovega filma pa se je odločila za
pomanjšanje. Igralka mlada dekleta opozarja, naj ne sledi-
jo njenemu zgledu, saj se ne zavedajo posledic.

Zaljubljena v agenta

Medtem ko je Britney Spears podaljšala
svojo turnejo, v okviru katere se bo prvič
v karieri podala tudi v Avstralijo, pa
mediji poročajo, da je našla srečo v
ljubezni. Po propadlem zakonu s Kevi-
nom Federlinom in burnim razmerjem s
paparacem Adnanom Ghalibom naj bi

se zaljubila v svojega agenta Jasona Trawicka; zvezo z
njim odobrava tudi njen oče. Trawick, ki je prijatelj
njenega brata Bryana že od otroštva, naj bi na pevko do-
bro vplival, pa tudi z njenima sinova se razume.

Žrtev spolne zlorabe

Najprej raperka, kasneje pa igralka Queen
Latifah je prvič javno spregovorila o svoji
mračni preteklosti, ko je bila kot otrok spol-
no zlorabljena. Pravi, da je bila žrtev najst-
niškega varuha otrok, zato tudi kot odrasla
ni bila sposobna imeti normalne zveze.
"Nikoli nisem nikomur povedala. To sem

pokopala globoko v sebi in ljudi nisem pustila blizu. Nisem
dovolila, da bi se mi kdo preveč približal. Lahko bi se poroči-
la že pred leti, a se nisem mogla obvezati."

Zadnje čase se določeni avtomobilski saloni odločajo, da
nove modele predstavljajo bolj pompozno. Tokrat smo na
enem takih dogodkov ujeli povezovalko programa Anjo
Križnik Tomažin in pevko Nežo Buh alias Neisho. / Foto: Zaklop

VRTIMO GLOBUSLICITIRALI KNJIGO NEKDANJE MISS
Dobili smo še eno podjetje, ki vam rezervira letalsko karto ali najame avtomobil kjerkoli v tujini, 
spregovorili o dodatkih k prehrani, golfisti pa so licitirali knjižni prvenec Tjaše Kokalj.

Osebni trener Anže Avbelj (Trener.si) in pevka Alenk Godec,
ki zadnja leta veliko da na zdravo prehrano. / Foto: arhiv organizatorja

Marko Štirn, idejni vodja projekta novega igrišča, ter Saša
Pušnik in Anton Horvatič / Foto: arhiv igrišča

Andrej Tušek in Marjan Petrišič / Foto: Tina Dokl

Petrišičevo dekle Simona Glavan in Urška Žižek, sopranist-
ka ljubljanske opere. Oglasila se je tudi Maja Sršen, pevka in
menedžerka. / Foto: Tina Dokl

Na zabavi ob odprtju smo srečali avtomobilističnega 
navdušenca in televizijskega voditelja Žiga Coljo z njegovo
Uršo Mrak. / Foto: Tina Dokl

Za glasbene sladokusce: Trio Kranjc / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun
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