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Kamnik sedi na sodu
smodnika
Delavci KIKA-a so v sredo spet začeli
stavkati. Stavko podpira vseh 112 de-
lavcev, 85 pa jih je podpisalo tudi
predlog za stečaj. Zaupanje med de-
lavci in vodstvom je podrto, odzivov
odgovornih institucij ni.
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AKTUALNO

Danes bo še sončno in poletno
vroče. V soboto bo oblačno in
deževno. Občutno hladneje bo.
V nedeljo bo precej oblačno,
občasno bo rahlo deževalo. 

VREME

jutri: oblačno in deževno ..
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Brez odločitve 
o odpadkih
V Tržiču se morajo pred 15. julijem
odločiti, ali se bodo vključili v regijski
koncept ravnanja z odpadki. O tem,
ali bodo sprejeli del odpadkov iz Kra-
nja, so razpravljali na posvetu v Ko-
vorju.
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GORENJSKA

Imeli bi stanovanjsko
podjetje
V sredo so mestni svetniki v Kranju
razpravljali tudi o tem, da bi zaradi ra-
cionalizacije upravljanja in vzdrževa-
nja nepremičnin v lasti mestne obči-
ne ustanovili gospodarsko družbo.

5

Peternela odnesle 
nepravilnosti?
Za nedavni odstop Emila Peternela z
mesta direktorja Kmetijsko gozdar-
ske zadruge Sava Lesce naj ne bi bili
krivi zdravstveni razlogi, temveč do-
mnevne nepravilnosti v poslovanju.
O tem na današnjem občnem zboru
KGZ.
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KMETIJSTVO

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Stojan Saje 

Naklo - Sončen konec tedna
je bil kot nalašč za obisk pri-
reditev, krajši izlet ali celo
pot do morja. Marsikatere-
mu vozniku so načrt poto-
vanja otežili zastoji na avto-
cestah, katerim se ni bilo
mogoče izogniti niti na Go-
renjskem. Dolga kolona vo-
zil je nastajala zlasti od pri-
ključka Kranj-zahod proti
Jesenicam in v obratni sme-
ri od Brezij proti viaduktu
Peračica. Če odmislimo sla-
bo voljo potnikov zaradi ča-
kanja v koloni in njihovo

trpljenje v razbeljeni ploče-
vini, je bila glavni problem
varnost med vožnjo. Zaradi
gostega prometa je namreč
nastajala dolga kolona na
voznem in pasu za prehite-
vanje že veliko pred znaki
za delo na cesti in omejitva-
mi hitrosti prometa. Le paz-
ljivosti voznikov gre zaslu-
ga, da ni bilo naletov vozil
in ranjenih udeležencev
prometa zaradi nesreč.

Prvi vzrok za kolone na
gorenjski avtocesti je dolgo-
trajna obnova viadukta Trži-
ška Bistrica. Na 4,3 kilome-
tra dolgem odseku Naklo-

Podtabor, ki je bil odprt
septembra 2003, so ugoto-
vili poškodbe plošč na sti-
kih med cesto in viaduktom
prej kot v petih letih. Že ju-
lija lani so omejili hitrost
vozil prek 420 metrov dol-
gega viadukta na osemde-
set in kmalu nato na šestde-
set kilometrov na uro. Po-
tem se dolgo ni zgodilo nič,
ker so iskali krivca za napa-
ke in novega izdelovalca
plošč, tako imenovanih di-
latacij. Maja letos so se loti-
li obnove viadukta. 

Prometni kaos zaradi obnove
Minuli vikend so bili na gorenjski avtocesti moteči zastoji prometa. 
Obnova viadukta Tržiška Bistrica še ni končana, gradijo pa tudi odsek 
Peračica-Podtabor.

Na viaduktu Tržiška Bistrica naj bi končali obnovitvena dela do konca junija. / Foto: Gorazd Kavčič� 3. stran

Mateja Rant

Kranj - "Gospodarska rece-
sija je na Gorenjskem v
prvi vrsti in najbolj prizade-
la delavce in njihove druži-
ne," je poudaril predsednik
Sveta gorenjskih sindikatov
Rajko Bakovnik in dodal,
da ta čas strah, ne kapital,
poganja in obvladuje go-
renjska podjetja.

Na Gorenjskem skoraj ni
podjetja, pravi Bakovnik,
kjer ne bi uveljavljali zelo
inovativnih mehkih oblik
odpuščanja, zniževanja plač,
ukinjanja stimulacij, zniže-
vanja raznih dodatkov, pri-
silnega odrejanja dopustov,
prerazporejanja in podobno.
Zato tudi narašča število za-

poslenih, je dodal Bakovnik,
ki prejemajo zgolj minimal-
no plačo, s katero si ne mo-
rejo privoščiti dostojnega in

človeka vrednega življenja. V
raziskavi, v katero so zajeli
37 od nekaj več kot 60 sindi-
katov gorenjskih podjetij, ki
so njihovi člani, so ugotovili,
da so bili v slabi tretjini pod-
jetij prve žrtve krize zaposle-

ni prek agencij, ki zaradi
manjših delovnopravnih
pravic veljajo za cenejše in
"drugorazredne" delavce.

Nadaljuje se tudi negativni
trend zaposlitev za določen
čas, saj so število pogodb za-
poslenim za določen čas
zmanjšali v slabi polovici
podjetij.

Kriza tepe zlasti delavce
Svet gorenjskih sindikatov je predstavil rezultate raziskave o vplivu krize na
delo in delovna mesta v gorenjskih podjetjih.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Vlada je ta teden spre-
jela predlog zakona o poseb-
nem dodatku za socialno
ogrožene in ga poslala v par-
lamentarni postopek. 120 ti-

soč socialno ogroženih, ki
prejemajo dohodke, nižje od
60 ali 70 odstotkov neto mi-
nimalne plače, naj bi bilo de-
ležno dodatka od 80 do 200
evrov. V rebalansu proraču-
na bo dodatku namenjenih

15 milijonov evrov. Vlada je
sprejela tudi novelo zakona o
delnem subvencioniranju
polnega delovnega časa, s ka-
tero podaljšuje rok za vloži-
tev zahtevka delodajalcev za
dodelitev subvencij. 

Dodatek za socialno ogrožene
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V Svetu gorenjskih sindikatov od vlade pričakujejo
učinkovitejše protikrizne ukrepe, doslednejši nadzor in
dolgoročne sistemske spremembe. S slednjimi so mis-
lili predvsem na razvoj ekonomske demokracije, ki
vključuje obvezno participacijo zaposlenih pri dobičkih
podjetij, večjo vključenost zaposlenih v upravljanje
podjetij in spodbujanje lastništva zaposlenih.

� 17. stran
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Jože Košnjek

Brdo - Varovanje pravic na-
rodnih manjšin je pomem-
ben del varovanja človekovih
pravic, za katerega je posebej
odgovoren Svet Evrope. Ker
je Slovenija predsedujoča
svetu in se zaveda pomena
narodnih manjšin, sta Urad
vlade za Slovence v zamej-
stvu in po svetu in Urad za
narodnosti, ki je bil pred pet-
desetimi leti kot prvi tak or-
gan ustanovljen v tedanji Ju-
goslaviji, v torek na Brdu
organizirala posvetovanje o
položaju manjšin v Sloveniji
in Slovencev, ki živijo zunaj
Slovenije. 

Stanko Baluh, direktor
Urada za narodnosti, je po-
udaril, da smo bili Slovenci
še pred slabim stoletjem po-
stavljeni med "nezgodovin-
ske narode", danes pa se lah-
ko pohvalimo s predsedova-
njem Evropski uniji in Svetu
Evrope, v katerem je 47 ev-
ropskih držav. Minister za
Slovence v zamejstvu in po
svetu Boštjan Žekš je spom-
nil, da je danes vloga manj-
šin bistveno drugačna kot

nekdaj, ko so bile zlorablje-
ne in so bile pogosto vzrok
za spore in vojne, Evropa pa
o njih dolgo ni želela raz-
pravljati. Slovenija, ki je lah-
ko ponosna na manjšinsko
zakonodajo, lahko stori pri
varovanju manjšin še več in
takšen pogovor ji lahko le
koristi. Generalni sekretar

vlade Milan M. Cvikl je po-
vedal, da bo vlada spoštovala
pravice manjšin. Če bodo
njihovi predstavniki za ures-
ničevanje pravic zahtevali
krovni zakon, ga bo vlada
pripravila. Napovedal je iz-
delavo analize položaja
manjšin in ukrepe za reševa-
nje težav Romov. Predsed-

nik vlade Borut Pahor je de-
jal, da je znak odgovornosti
te vlade za manjšine tudi sa-
mostojno ministrstvo. Za
položaj in pravice manjšin
so prve odgovorne države, v
katerih manjšine živijo, nato
pa mednarodna skupnost,
države matičnega naroda in
manjšine same. 

Varujemo pravice manjšin
V okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evrope je bila v torek na Brdu okrogla miza o narodnih manjšinah.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Avtokarto prejme SANDI ZEVNIK z Bohinjske Bele.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Zvesti Gorenjskemu glasu
V Zgornji Besnici sem obiskala Marico in Janeza Sušnik, ki
sta mi kot prava zvesta naročnika pokazala Glas iz leta 1980
z naslovno novico, da je umrl Tito. Janez pravi, da ima za-
gotovo shranjene še starejše številke, a jih ni našel. Glas
jima je všeč, je na prvem mestu med časopisi. Janez ga bere
od zadaj, najprej osmrtnice in male oglase, nato pregleda
naslove in prebere, kar ga zanima. Marica je doma iz Nova-
kov pri Golniku, Janez je Besničan. Spoznala sta se v Kranju.
Poleg stare hiše, ki je najstarejša v Besnici in jo počasi ob-
navljata - zgrajena je bila leta 1744 - sta zgradila novo. V
spodnjem nadstropju živita onadva, v zgornjem sin z druži-
no. Poleg sina imata še hčerko, štiri vnuke in vnukinjo Bri-
no. Oba sta upokojena, Janez je bil zaposlen v Savi, Marica
je bila pomočnica vzgojiteljice v vrtcu. Ker imata kmetijo z
živino, kurami in njivo, jima dela nikoli ne zmanjka, še v ve-
selje jima je. Janez pravi, da če ne bi delal, bi imel občutek,
da "zabušava". Zanima ga tudi šport, najbolj dirke formule
ena in smučanje, le iger z žogo ne mara. Prenosa tekem for-
mule nikoli ne zamudi, ogledal si jih je tudi že v živo. D. K.

Janez z dveletno vnukinjo Brino
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Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - V Ljubljani se je
spet sestal strateški svet za
decentralizacijo in regionali-
zacijo. Na njem so ugotovili,
da je šest do osem pokrajin
pravo izhodišče, s čimer se
strinja tudi premier Borut Pa-
hor, ki je bil prej naklonjen
trem razvojnim regijam, je
dejala ministrica za lokalno
samoupravo Zlata Ploštajner.
Člani strateškega sveta so
pred tem razpravljali o tem,
ali iti v ustanovitev razvojnih

regij ali v ustanovitev pokra-
jin, sedaj pa so ugotovili, da
razvojne regije niso rešitev,
ampak da je treba iti v usta-
novitev ustavnih pokrajin.
Ministrica je poudarila, da
razvojne regije niso oblika, ki
jo potrebuje Slovenija, ker
koncept razvojnih regij "pre-
več zanemari drugo stopnjo
lokalne samouprave".

Pred časom smo o pokraji-
nah vprašali tudi prvaka opo-
zicije Janeza Janšo, saj je v
mandatu njegove vlade pri-
šlo do ustavnih sprememb,

ki omogočajo regionalizacijo
Slovenije. "S to spremembo
je olajšano ustanavljanje po-
krajin, omogočen je posto-
pek, ki ne zahteva polnega
soglasja občin, kar naj bi pri-
peljalo do pokrajin. Postav-
ljen ni le ustavni temelj, pač
pa so bili v prejšnjem man-
datu pripravljeni tudi vsi po-
trebni zakoni in izvedene
konkretne priprave na de-
centralizacijo Slovenije, žal
pa ključni zakon ni dobil
dvotretjinske večine. Takrat-
na opozicija je trdila, da na-

šega zakona ne bo podprla,
ker bodo oni pripravili bolj-
šega, sedaj pa čakamo, da se
bo to zgodilo," je dejal Janez
Janša.

Na vprašanje, pod kakšni-
mi pogoji bi podprli predloge
sedanje vladajoče večine, ki
pri pokrajinski zakonodaji
potrebuje glasove opozicije
za dvotretjinsko večino, pa je
Janša dejal: "Podprli bomo
tudi rešitev, ki se nam ne bo
zdela idealna, ker menimo,
da je prve korake treba nare-
diti. Še vedno marsikaj lahko
kasneje popravimo, saj no-
ben zakon ni sprejet za več-
no, tako da mi nismo pro-
blem. Problem je, da trenut-
no ničesar ni, da v državnem
zboru še ni bilo začetega nič
v zvezi s pokrajinami."

Za šest do osem pokrajin
Strateški svet predlaga, da bi v Sloveniji ustanovili šest do osem pokrajin.

Začetka posvetovanja o manjšinah na Brdu se je udeležil tudi predsednik vlade Borut Pahor. 

Ljubljana 

Naknadne volitve v Argentini

Za slovenske volivce v Argentini je državna volilna komisija
razpisala naknadne volitve za evropski parlament, kajti od
tam se ni vrnila nobena od poslanih glasovnic. Volivci niso
prejeli gradiva, menda zaradi stavke argentinske pošte. Se-
daj bodo upoštevane glasovnice, ki bodo po pošti prispele
do 13. julija. Koliko meri bodo glasovi Slovencev iz Argenti-
ne spremenili volilni izid pri glasovanju za poslance v evrop-
ski parlament? Volitve bodo ponovili za 3202 volivca, za
spremembe v volilnem rezultatu pa bi potrebovali 4700 gla-
sov, tako da ni veliko možnosti, da bi prišlo do spremembe
v razdelitvi mandatov. Danes bo sicer državna volilna komi-
sija kljub temu zapletu razglasila delne uradne rezultate vo-
litev za poslance v evropski parlament. Vanj so bili iz Slove-
nije 7. junija izvoljeni: Milan Zver in Romana Jordan Cizelj
(SDS), Zoran Thaler in Tanja Fajon (SD), Lojze Peterle
(NSi), Jelko Kacin (LDS) in Ivo Vajgl (Zares). D. Ž.

Ljubljana 

Ta teden zaseda državni zbor

Ta teden se je na junijskem zasedanju zbral državni zbor. Po-
slanci so med drugim sprejeli novelo zakona o državni upravi,
ki prenaša elektronske komunikacije in pošto iz pristojnosti
ministrstva za gospodarstvo v pristojnost visokošolskega mi-
nistrstva. Noveli so ostro nasprotovali v SDS, češ da je napisa-
na na kožo ministru Gregorju Golobiču. Poslanci so sprejeli
novelo zakona o javnih financah, s katero se omogoča daljši
čas vezave denarja države v bankah ter omejuje kreditiranje
notranjih odkupov podjetij. Poslanke in poslanci so zavrnili
noveli zakona o kazenskem postopku in brezplačni pravni po-
moči, ki so jo predlagale SDS, SLS in SNS. Opozicija pa je bila
neuspešna tudi s predlogom zakona o javnosti premoženja
funkcionarjev. Z javno objavo premoženja na spletni strani ra-
čunskega sodišča naj bi dosegli, da bi ne prihajalo do korup-
tivnih dejanj in klientelizma. V koalicijskih strankah so menili,
da javnost premoženja že zagotavlja zakon o integriteti. D. Ž.

Jošt 2009

DAN DRŽAVNOSTI

24. junij ob 20. uri
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Danica Zavrl Žlebir 

Kranj - Zavod Korak je imel
doslej koncesijo za izvajanje
strokovnega programa po
končani rehabilitaciji ljudi s
poškodbo možganov za 11
varovancev, je ob slovesnem
odprtju povedala direktorica
Mateja Korošec. S selitvijo v
dijaški in študentski dom so
pridobili dovolj prostora za
še 14 uporabnikov. Do pre-
selitve je sicer prišlo po sili
razmer, kajti Korak, ki je od
svojega nastanka pred šesti-
mi leti gostoval v nekdanjem
IBI-jevem vrtcu, se je moral
po prodaji tovarne od tam iz-
seliti. Program zavoda Ko-
rak financirajo ministrstvo
za delo, družino in socialne
zadeve, zdravstvena zavaro-
valnica in Mestna občina
Kranj, slednja v sodelovanju
z zavodom za zaposlovanje
financira triletni program
javnih del. Pri obnovi in
opremljanju prostorov pa so
sodelovali tudi donatorji,
med njimi kranjski slikarski
par Klementina Golija in
Klavdij Tutta, ki sta podarila

17 likovnih del. Izkazale so
se tudi članice kluba En ko-
rak več in tudi drugi dona-
torji. Na slovesnosti ob od-
prtju je kranjski župan Da-
mijan Perne poudaril po-
men dejavnosti, ki jo oprav-
lja zavod Korak. Direktorica
direktorata za družino pri
ministrstvu za delo Majda
Erzar je dejala, da je zmoglji-
vosti za skrb ljudi po po-
škodbi glave v Sloveniji še

vedno premalo, zato bo ena
od prednostnih nalog minis-
trstva več pravic za te ljudi. Z
razširitvijo koncesije na 25
oseb v zavodu Korak in z no-
vimi prostori so omogočili
višjo raven že tako zelo kako-
vostnega programa tega za-
voda. Izrazila je še željo, da
bi lahko zavod kmalu prido-
bil tudi bivalno enoto. Na
slovesnosti je o dejavnosti
zavoda, ki skrbi za najbolj

ranljive, spregovoril tudi
Franc Hočevar, svetovalec
predsednika države za
zdravstvena in socialna vpra-
šanja. V imenu svojcev pa se
je zaposlenim in vsem, ki
skrbijo za varovance, zahva-
lila Karolina Novak, mama
enega prvih varovancev, To-
maža. Prisrčno prireditev sta
z glasbo poživila prijatelja
zavoda Korak Romana
Krajnčan in Andrej Šifrer.

Korak v novih prostorih
Ta teden so v kranjskem dijaškem in študentskem domu slovesno odprli nove prostore zavoda 
Korak. V strokovni program bodo sedaj lahko sprejeli 25 ljudi po poškodbi glave.
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Željko Žilič je ob mentorici Tatjani Žepič zaigral na klaviature na odprtju novih prostorov.

Boštjan Bogataj

Kranj - Na Gorenjskem je
bilo konec maja registriranih
6118 brezposelnih oseb, kar
je 0,4 odstotka manj kot me-
sec prej in kar 65 odstotkov
več kot v enakem obdobju

lani. V zadnjem mesecu se je
stanje, za 4,8 odstotka, naj-
bolj popravilo na Uradu za
delo Jesenice, pozitiven pre-
mik v manjše število brezpo-
selnih je tudi na območju
Urada za delo Škofja Loka.
Prav pri slednjem pa še ved-

no beležijo najstrmejši
vzpon porasta brezposelnih
v zadnjem letu, saj znaša in-
deks kar 186,2, v Radovljici
172, najmanj pa v kranjski
službi - 157,8.

Glede na strokovno izob-
razbo, med brezposelnimi v

zadnjih treh mesecih ni bilo
večjih sprememb, še vedno
prevladujejo osebe brez iz-
obrazbe in s poklici za pre-
prosta dela. Prejšnji mesec
so v kranjski območni službi
Zavoda RS za zaposlovanje
zabeležili 788 potreb po delu
gorenjskih delodajalcev, iz
evidence brezposelnih se jih
je skupno odjavilo 785, od
tega je novo zaposlitev dobi-
lo 479 oseb. Maja je kranj-
ska območna služba izdala
tudi 262 delovnih dovoljenj
za tujce.

Brezposelnost prvič upadla
Število brezposelnih na Gorenjskem se je maja v primerjavi z aprilom
zmanjšala, novo zaposlitev je dobilo 479 oseb. 

Na vozišču v smeri Ljublja-
ne so dilatacije že zamenjali
in preusmerili promet na ta
del ceste. Trenutno poteka
obnova druge polovice avto-
ceste v smeri proti Jeseni-
cam. Po načrtu del bi jo mo-
rali končati do 23. junija.
Marjan Koler iz službe za ko-
municiranje DARS je sporo-
čil, da švicarski proizvajalec
zamuja z dobavo plošč, na
katerih je moral odpraviti ne-
katere pomanjkljivosti. Izva-
jalec del SCT jih pričakuje še
ta teden. Takoj jih bo vgradil
in opravil druga nujna dela.
Če jih ne bo oviralo deževno
vreme, bo avtocesta na via-
duktu v celoti odprta do 25.
junija, sicer pa najkasneje
konec tega meseca.

Veliko večje gradbišče je
na bodočem 2,4 kilometra

dolgem odseku avtoceste
Peračica-Podtabor. Tam po-
teka rekonstrukcija viadukta
Lešnica. Po končani obnovi
bodo predvidoma do poletja
2010 podaljšali gorenjsko av-
tocesto od Podtabora za
manj kot kilometer. Šele sre-
di leta 2011 naj bi končali
poldrugi kilometer ceste v
nadaljevanju proti Radovlji-
ci, kjer pa bo še veliko dela.
Načrtujejo rekonstrukcijo vi-
adukta Peračica in predora
Ljubno, rušenje starega via-
dukta Ljubno in gradnjo no-
vega viadukta. Razpis za izbi-
ro izvajalca del so morali po-
noviti zaradi preseženih
vrednosti za te investicije.
Odpiranje novih ponudb bo
10. julija. Pričetek in konča-
nje del bosta odvisna tudi od
uspešnosti postopka za do-
končno izbiro izvajalca tega
zahtevnega projekta.

Prometni kaos 
zaradi obnove
�1. stran

Velika planina

Nihalko bodo pognali s starim motorjem

Nihalka na Veliko planino, ki so jo zaradi inšpekcijske odloč-
be in obrabljenega pogonskega sklopa pred nekaj tedni za-
ustavili, bo, kot kaže, kmalu spet vozila. ”Ko smo nihalko za-
ustavili, smo ugotovili, da so inšpekcijske službe ravnale ne-
zakonito, zato si zdaj prizadevamo, da bi nihalko v prihod-
njih dneh spet pognali, in to s starim sistemom,” je povedal
direktor družbe Velika planina, d. o. o., Marijan Skornišek in
zagotovil, da je po nekaterih analizah stari pogonski sistem
še relativno dober. To ne pomeni, da pogona ne bodo me-
njali, bodo pa to naredili jeseni ali šele spomladi. Zamenja-
va jih bo stala 250 tisoč evrov, občina je z rebalansom zago-
tovila osemdeset tisoč evrov, s prestavitvijo investicije v je-
sen pa računajo tudi na nepovratna sredstva. J. P. 

Jasna Paladin

Kamnik - Delavci KIK-a, ki
kljub opozorilni in štiridnev-
ni stavki v minulih tednih z
upravo in lastniki niso dose-
gli dogovora, so včeraj začeli
spet stavkati. Stavkovni od-
bor je napovedal novo štiri-
dnevno stavko, a razočarani
delavci, ki obljubam ne verja-
mejo več, so odločeni, da gre-
do tokrat do konca - do izpol-
nitve vseh stavkovnih zahtev.

To pa je vzbudilo nemalo
skrbi v širši lokalni skupno-
sti, zato se je vodstvo sindika-

ta v minulih dneh obrnilo
tako na občino kot tudi na
Policijsko postajo Kamnik,
saj želijo stavkovni odbor
razbremeniti odgovornosti.
"To je znamenje, da so raz-
mere v KIK-u še veliko bolj
resne, kot se je zdelo v prvih
dneh stavke. Ob stalnih me-
njavah vodstva uprave in
strokovnega kadra danes ver-
jetno malokdo ve, kaj vse se v
KIK-u dejansko skladišči in
kakšna je varnost v teh raz-
merah. Vedno smo govorili,
da Kamnik sedi na sodu
smodnika, in samo upamo

lahko, da razmere zdaj niso
bolj nevarne, kot so bile do-
slej," je zaskrbljen povedal
župan Tone Smolnikar in
spet obsodil požrtnost treh
lastnikov, ki bi si radi prilasti-
li kar največji del tega 60 ha
velikega zemljišča.

"Še vedno vztrajamo pri
plačilu vseh obveznosti za na-
zaj in sprotno reševanje pro-
blemov. Delavci so živčni, siti
obljub, naveličani vsega,
zmanjkuje nam surovin, de-
lamo v umazanih delovnih
oblekah, zdaj smo celo sami
začeli zbirati denar za pralni

prašek," sta ogorčena pouda-
rila predstavnika stavkovnega
odmora Marjeta Mohar in
Marjan Cipot in dodala, da je
stavko podprlo prav vseh 112
delavcev, 85 pa jih je podpisa-
lo tudi predlog za stečaj. Zno-
va so izpostavili tudi problem
neplačevanja prispevkov za
zdravstveno in invalidsko za-
varovanje in neredne zdrav-
niške preglede, ki bi pri delu
s smodnikom in eksplozivi
morali biti obvezni, a direktor
Aleš Erbežnik je vsa namigo-
vanja o nezadostni varnosti
na območju KIK-a že zavrnil.

Kamnik sedi na sodu smodnika
Delavci KIK-a so v sredo spet začeli stavkati, a sindikat zaradi vse težje obvladljivosti odgovornosti za
varnost ne prevzema več.

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l



4
GORENJSKI GLAS

petek, 19. junija 2009info@g-glas.si

Jesenice

Izbirajo tretjega redarja

Prvega junija sta začela delati na terenu prva dva občinska
redarja, zaposlena v Medobčinskem inšpektoratu in redar-
stvu Jesenice, ki pokriva območje občin Jesenice, Kranjska
Gora, Žirovnica in Gorje. Kot je povedal vodja skupne občin-
ske uprave Boštjan Omerzel, sta redarja prisotna na območ-
ju vseh štirih občin, največ dela pa imata z urejanjem miru-
jočega prometa. Ker je dela veliko, se jima bo že v kratkem
pridružil še tretji redar. Kandidata so sicer pred časom že iz-
brali, vendar pa jim z njim ni uspelo podpisati pogodbe.
Zato so zdaj objavili nov javni natečaj, izbrani novi redar pa
bo v začetku septembra odšel na usposabljanje. Trenutno
poteka tudi izbiranje drugega inšpektorja; prvi inšpektor
dela že od začetka maja, dejaven pa je zlasti na področju od-
krivanja črnih odlagališč in ovir na cestah. U. P.

Bohinj

Zlata plaketa za Slap Bohinj

Ob letošnjem občinskem prazniku bodo podelili štiri občin-
ska priznanja. Zlato plaketo bosta prejela Dora in Janez So-
dja iz družinskega podjetja Slap Bohinj iz Bohinjske Bistri-
ce. "V dosedanjih letih delovanja lastnega podjetja sta doka-
zala, da je možno s pametno in dobro idejo, predvsem pa s
hrabrostjo uspeti na gospodarskem področju. Družinsko
podjetje, ki se ukvarja z izdelavo slanega in sladkega peciva,
jima je od skromnih začetkov uspelo nadgraditi v podjetje,
ki ni le poslovno uspešno, ampak prek svojih izdelkov pro-
movira tudi Bohinj," so med drugim zapisali v utemeljitvi
nagrade. Srebrno plaketo bodo podelili Jožetu Sodji iz PGD
Nomenj, ki se je izkazal pri odpravljanju posledic neurja v
letu 2007, bronaste plakete pa bodo prejeli dolgoletni tajnik
Ribiške družine Bohinj Branko Polak ter Klemen Rozman in
mladinski odsek planinskega društva Bohinj. M. R.

Naklo 

Pripravili glasbeno pravljico

Učenci Osnovne šole Naklo so tri leta sodelovali v medna-
rodnem projektu Comenius - Abracadabra. Ob koncu pro-
jekta, ki ga je vodila Lidija Derlink, bodo predstavili glasbe-
no pravljico Trije prašički. Za režijo je poskrbela Karla Tu-
šek, koreografijo je oblikovala Nataša Zaletelj, glasbeni na-
stop pa je pripravil Marko Kavčič. Danes ob 10. uri bodo na-
stopili v domu Janeza Filipiča v Naklem za svoje sošolce.
Ob 18. uri bo v domu še predstava za druge obiskovalce.
Tudi zanje je vstop prost. S. S.

Stojan Saje

Kovor - Posvet o nadaljnjem
odlaganju odpadkov na de-
poniji Kovor, ki ga je sklical
tržiški župan Borut Sajovic,
je v ponedeljek privabil na
župnijski skedenj v Kovorju
okrog osemdeset udeležen-
cev, med njimi približno pol
domačinov. Gostitelj je po-
udaril, da se morajo v Tržiču
pred 15. julijem odločiti, ali
se bodo vključili v regijski
koncept ravnanja z odpadki.
Po tem datumu morajo spre-
jeti del odpadkov iz Kranja,
sicer bodo morali tržiško de-
ponijo zapreti.

Direktorica direktorata za
evropske zadeve na Ministr-
stvu za okolje in prostor Ber-
narda Podlipnik je ugotovila,
da se poleg obalnih in kra-
ških občin edino Gorenjska
še ni dogovorila o skupnem
ravnanju z odpadki. Občine
morajo v mesecu dni podpi-
sati protokol o ravnanju z od-
padki in čim prej zgraditi re-
gijski center. Podžupan MO
Kranj Stane Štraus je dejal,
da bodo verjetno prihodnji te-
den podpisali pogodbo o na-
kupu zemljišča za sortirnico.
Obratovati naj bi začela v prvi
polovici leta 2010, dokumen-
tacijo za mehansko-biološki

obrat na Polici pa bodo komi-
siji EU oddali pred koncem
letošnjega leta. Kot je zagoto-
vil direktor Komunale Kranj
Ivan Hočevar, nadaljujejo
tudi ukrepe za povečanje ko-
ličine ločeno zbranih odpad-
kov. Trenutno odložijo po 15
tovornjakov odpadkov na
dan, po dograditvi sortirnice
jih bo deset, po postavitvi
obrata MBO pa še manj.

Civilna iniciativa Kovor ne
nasprotuje sprejemu dela od-
padkov iz Kranja na deponiji

Kovor, a ne dovoli širjenja od-
lagališča, je pojasnil Anton
Pušavec. Kot je potrdila pole-
mična razprava, vsi niso tega
mnenja. Jakob Zupan je po-
vedal, da je 64 ljudi podpisa-
lo peticijo vodstvu KS Kovor.
Najprej zahtevajo gradnjo
nove ceste do deponije, da se
rešijo tovornjakov na cestah
skozi naselja. Dvom o pri-
mernosti tržiške deponije sta
poglobila Jože Benčič in Ja-
nez Valjavec. Prvi je dobil od-
govor Podlipnikove, da depo-

nija nima uporabnega dovo-
ljenja. Drugi je napovedal, da
se bo zgodila še ena civilna
iniciativa v Kovorju, če se
bodo kršitve predpisov nada-
ljevale. Svoja stališča so izra-
zili tudi nekateri občinski
svetniki. Pavel Rupar je me-
nil, da morajo odločati o uso-
di deponije in nove dovozne
ceste domačini, ne pa občin-
ski svet. Slednji bo 2. julija
sklepal o sprejemu dela od-
padkov iz Kranja in morebit-
nem razpisu referenduma.

Brez odločitve o odpadkih
Posvet o odpadkih ni dal odgovora, ali bodo del odpadkov iz Kranja vozili v Kovor. Nimajo niti
uporabnega dovoljenja.

Anton Pušavec s civilno iniciativo Kovor sprejema del kranjskih odpadkov.

Mateja Rant

Bohinj - Korita Mostnice in
dolina Voj po besedah Marti-
na Šolarja iz Triglavskega
narodnega parka (TNP) so-
dijo med najlepše in naravo-
varstveno najvrednejše dele
narodnega parka, ki pa ta čas
niso zadovoljivo urejeni. Na
to so predstavnike občine
opozorili tudi številni doma-
čini, obenem pa so se na te-
renu o tem prepričali še
sami. Zato pobudo, da se na

Vojah uredi tematska pot, na
občini podpirajo, a bodo
pred nadaljnjimi ukrepi za
ureditev poti za pravno mne-
nje zaprosili tudi ministrstvo
za okolje in prostor. 

S parkovno tematsko potjo
Voje naj bi povezali atraktiv-
ne in zanimive predele od
Stare Fužine skozi Korita
Mostnice na Voje in po njih
do zatrepa doline s slapovi, je
razložil Martin Šolar. V TNP
bi poskrbeli za strokovno vo-
deno ureditev poti, namesti-

tev ustreznih in enotnih oz-
nak ter izdelavo brezplačne
informacijske zloženke v več
jezikih. "Z drugimi deležniki
v prostoru, to je Turistično
zadrugo Bohinj, Planinskim
društvom Srednja vas, Turiz-
mom Bohinj, krajevno skup-
nostjo Stara Fužina, Občino
Bohinj, lastniki zemljišč in
domačini pa se bo treba do-
govoriti o načinu urejanja in
upravljanja poti ter o ureditvi
morebitnega plačevanja
vstopnine oziroma pobiranja

prostovoljnih prispevkov," je
razložil Šolar in dodal, da
TNP nima namena pobirati
vstopnine in podpira idejo o
prostem vstopu na pot, kot je
to urejeno na njihovih dru-
gih tematskih poteh. Na Ob-
čini pa ne nasprotujejo pobi-
ranju vstopnine na urejena
in dostopna območja, kjer je
poskrbljeno za varnost obis-
kovalcev. "Prihodek od vstop-
nine omogoča sprotno, stal-
no in kakovostno urejanje tu-
rističnih poti. Zato mora biti
namensko porabljen za ure-
janje teh poti, poraba pa nad-
zorovana," so razložili. Prav
zato tudi menijo, da je ta čas,
glede na sedanjo urejenost
Korit Mostnice, neprimerno,
da za ogled pobirajo prosto-
voljne prispevke. 

Na Voje po tematski poti
Parkovna tematska pot Voje naj bi povezovala atraktivne in zanimive 
predele od Stare fužine skozi Korita Mostnice na Voje.

Kovor 

Obnovili spomenik padlim

Osrednji spomenik NOB v Kovorju, za katerega je načrt
izdelal arhitekt Edo Ravnikar, je močno načel zob časa. Mar-
mornati obelisk z imeni dvaintridesetih padlih borcev in
žrtev fašističnega nasilja iz Kovorja in okolice je bil napokan,
okrasni elementi so se izgubili v razjedeni površini kamna,
komaj vidne pa so bile tudi črke posvetila na plošči. Občina
Tržič in Krajevna skupnost Kovor sta se odločili za obnovo
spomenika, saj je pomemben del kulturne dediščine kraja.
Dela je opravil kamnosek Leopold Šajn. Pred slovesnostjo v
prvi polovici julija bodo uredili še okolico spomenika, ki sto-
ji sredi vasi pod cerkvijo. S. S.

Na podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt), Ur. l. RS, št. 33/2007, se potrjujejo
stališča do pripomb in predlogov javnosti, izraženih v okviru
javne razgrnitve, dopolnjenega osnutka občinskega pros-
torskega načrta Občine Železniki, ki je potekala v času od 15.
11. 2008 - 15. 12. 2008. 

Stališča do pripomb in predlogov javnosti so razvidna iz
dokumenta št. UD/401-109/07, 8. 6. 2009, Domplan, d. d., ki
so objavljena na spletnih straneh Občine Železniki
www.zelezniki.si.

Župan:
Mihael PREVC
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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

KRATKE NOVICE
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IZBERITE MODRO SVOJO POT

PRIDRUŽITE SE USPEŠNIM!

Zavarovalnica Maribor d.d., 

trdna in zanesljiva vseslovenska zavarovalna družba, ki je vredna zaupanja

išèe novega  sodelavca/sodelavko

v PE Predstavništvu Kranj

 VODJA ZASTOPNIŠKE ENOTE l

Èe išèete dinamièen, kreativen poklic in vas veseli delo z ljudmi, 
ste komunikativni, ustvarjalni, dinamièni in željni novih izzivov, vas vabimo k sodelovanju.

 

Delovno razmerje se bo sklenilo za doloèen èas 12  mesecev,
s polnim delovnim èasom.

 

O rezultatih izbire bodo prijavljeni kandidati obvešèeni v roku 8 dni od sklenitve 
pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

 

Pogoji za zasedbo:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Opravljena najmanj višja šola (Vl. stopnja izob azbe)
Vsaj 3 leta izkušenj v sorodnih panogah, zaželene so izkušnje

      v zavarovalništvu
Sposobnost sistematiènega razmišljanja in analitiène sposobnosti
Komunikativnost in sposobnost timskega dela
Poznavanje dela z raèunalnikom
Aktivno znanje slovenskega jezika
Vozniški izpit B kategorije

      

Svojo vlogo z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev pošljite v roku 5 dni 
od objave oglasa na naslov: 

ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Cankarjeva 3, 2507 Maribor,
 Služba za splošno pravne in kadrovske zadeve, oddelek za razvoj zaposlenih.

, 

r

Šenčur

Najboljši učenci pri šenčurskem županu

Tudi šenčurski župan Miro Kozelj se ni izneveril tradiciji in
je v ponedeljek sprejel najboljše učence iz občine Šenčur, ki
so vseh osem razredov osnovne šole končali z odličnim
uspehom oz. so imeli letos povprečje ocen vsaj 4,5. V sejni
dvorani se je tako zbralo devetnajst učencev iz OŠ Šenčur:
Andraž Orehar, Jaka Rogelj, Simon Šenk, Urša Tomažič,
Špela Zarnik, Manca Hudobivnik, Meta Jazbinšek, Gašper
Likosar, Manca Ropret, Jera Stojko, Aleša Žerovnik, Maruša
Cvek, Jan Drenovec, Anja Gašperlin, Jan Gašperlin, Eva Iva-
čič, Laura Jereb, Nika Osel, Borut Stramšek ter štirje iz dru-
gih šol Nataša Podrekar, Marko Novak, Gašper Bukovnik in
Eva Godnič. Župan jim je zaželel veliko uspehov tudi v na-
daljnjem izobraževanju in na poklicni poti ter vsakomur po-
klonil knjigo Svetloba na zemlji. S. Š.

Medvode

Piknik z medvoškimi motoristi

Moto road racing club Medvode bo od danes do nedelje or-
ganizator tradicionalnega junijskega piknika motoristov.
Potekal bo na običajni lokaciji na prireditvenem prostoru
pod elektrarno. Motoristi obljubljajo veliko zabave, glasbe,
družabnih iger ter seveda dobrote iz žara in hladno pijačo.
Jutri popoldne bodo pripravili promenadno vožnjo,
izkupiček piknika pa bodo tudi letos namenili v dobrodelne
namene. V. S.

Vilma Stanovnik

Kranj - Na sredini seji sveta
Mestne občine Kranj so svet-
niki imeli pred seboj zajetno
gradivo in 15 točk dnevnega
reda, zapletlo pa se je že pri

sprejemanju dnevnega reda,
saj gradiva za nekatere točke
svetniki niso dobili pravočas-
no. Po prekinitvi so dnevni
red vendarle sprejeli, precej
polemik pa je bil nato dele-
žen predlog za ustanovitev

gospodarske službe Stano-
vanjsko podjetje Kranj,
upravljanje nepremičnin, d.
o. o. Podjetje naj bi bilo v sto-
odstotni lasti Mestne občine
Kranj, ustanovili pa naj bi ga
zato, da bi bolje gospodarili z
občinskimi stanovanji, pa
tudi da bi imeli več denarja
za pridobivanje neprofitnih
stanovanj in upravljanje ne-
premičnin. "Občina je last-
nica okoli 450 profitnih in
neprofitnih stanovanj, os-
mih šol, petnajstih vrtcev,
več zavodov in drugih nepre-
mičnin. Če bo to vodeno pod
eno streho, v skupni službi,
bo s tem prihranjenega pre-
cej denarja," je poudaril pod-
župan Igor Velov, svetniki,
ki so oporekali predvsem na-
meri, da občinsko premože-
nje prenesejo na novo pod-
jetje, pa so na koncu osnutek
predloga v prvi obravnavi
vendarle sprejeli in od vod-
stva občine do naslednje ob-

ravnave zahtevali dodatna
pojasnila.

Še več pomislekov so ime-
li svetniki pri sprejemanju
odloka o distribuciji zemelj-
skega plina, saj je dvom o za-
konitosti predlagane rešitve,
ki jih je na seji predstavil di-
rektor občinske uprave Aleš
Sladojevič, že pred prejšnjo
sejo izrazil nadzorni svet
MOK, nato pa še statutarno-
pravna komisija. Ker je pod-
župan Bojan Homan, ki je v
odsotnosti župana Damija-
na Perneta vodil sejo, vseeno
dal na glasovanje dodatek k
pogodbi med MOK in Dom-
planom ter odlok, saj so do-
bili pojasnila Ministrstva za
gospodarstvo, da je predlaga-
na rešitev ustrezna, so svet-
niki SD pred glasovanjem
zapustili sejno dvorano, pre-
ostalih dvajset prisotnih pa
je z 18 glasovi za sprejelo
predlagano rešitev preskrbe
s plinom v občini.

Imeli bi stanovanjsko podjetje
Z namenom racionalizacije upravljanja in vzdrževanja nepremičnih v lasti Mestne občine Kranj naj bi
ustanovili gospodarsko družbo.

Direktor občinske uprave Kranj Aleš Sladojevič

Ilija Bregar

Šentvid pri Stični -  To sobo-
to in nedeljo bo v Šentvidu
pri Stični že 40. Tabor slo-
venskih pevskih zborov, ki
bo tokrat pod geslom Kol'kor
kapljic tol'ko let zbral 147
zborov (od tega deset iz za-
mejstva) z nekaj več kot tri ti-
soč pevci. Zamejski zbori
bodo imeli samostojen na-
stop že v soboto zvečer ob
20. uri, skupaj z domačimi
pa v nedeljo točno ob 13.15
(zaradi neposrednega TV
prenosa) jubilejni koncert, ki
ga bo letos že šestnajstič za-

pored vodil dirigent ljubljan-
ske Opere Igor Švara. Pevce
bosta pri nekaterih pesmih
spremljali pihalni gobi glas-
bene šole Grosuplje in KD
Cerknica, ki ju vodi Mitja
Dragolič, in domača folklor-
na skupina Vidovo, sodelo-
vali pa bodo tudi učenci do-
mače osnovne šole. Letošnji
tabor je posvečen zborov-
skim skladateljem, katerih
rojstna letnica se konča s šte-
vilko devet. Slavnostni go-
vornik bo direktor Javnega
sklada RS za kulturne dejav-
nosti (JSKD) Igor Teršar, ki
je med drugim povedal: "De-

set odstotkov Slovenk in Slo-
vencev se redno ukvarja z
zborovskim petjem, v državi
imamo 2600 odraslih in pri-
bližno tisoč otroških ter mla-
dinskih zborov, kar nas po
raziskavah francoskega mi-
nistrstva za kulturo uvršča v
sam vrh ljubiteljskega petja v
EU."

Na letošnjem taboru bo
nastopilo tudi štirinajst zbo-
rov iz Gorenjske, pri čemer
je treba posebej omeniti mo-
ški zbor Solidarnost iz Kam-
nika, ki bo letos v Šentvidu
pri Stični nastopil že petin-
tridesetič!

Kol’kor kapljic tol’ko let

Jasna Paladin

Moste pri Komendi - Približ-
no trideset članov Klekljar-
skega društva Čebelica iz
Most pri Komendi je z razsta-
vo, ki je bila minuli konec ted-
na na ogled v Glavarjevi bol-
nici, predstavilo čipke vseh
oblik in barv. "To je že naša

peta razstava, odkar od junija
2007 delujemo kot društvo, a
začetki združevanja ljubite-
ljev klekljanja na Komend-
skem segajo že v leto 2001,
ko je mentorstvo prevzela
naša likovna pedagoginja Sta-
na Pibernik iz Suhadol," je na
odprtju med drugim poveda-
la Tina Romšak iz neveljske

sekcije društva, ki sicer zdru-
žuje stare in mlade ljubitelje
čipk iz širše kamniške in ko-
mendske okolice. Med več
kot devetdesetimi izdelki, ki
si jih je bilo mogoče ogledati
na razstavi, je bilo največ raz-
ličnih prtičkov, pa tudi okvi-
rjeni vzorci, zavese, deli obla-
čil in drugo okrasje.

Čipke Klekljarskega društva Čebelica

Nekdanji hotel Jelen, ki še vedno kazi podobo Kranja,
naj bi po lani predstavljenih načrtih začeli obnavljati
letos spomladi. Očitno pa se obnova ne bo začela prej
kot jeseni, saj novi lastniki trenutno čakajo na gradbeno
dovoljenje.
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Ana Hartman

Spodnja Sorica - Minulo so-
boto so v rojstni hiši Ivana
Groharja v Spodnji Sorici od-
prli prenovljene galerijske
prostore. Po predlanski kraji
Groharjevih zgodnjih del z
nabožno tematiko po novem
stene galerije krasi enajst ko-
pij, ki prikazujejo slikarsko
pot impresionista Ivana Gro-
harja. Prvotna želja je bila, da
bi objavili razpis in bi kopije
ustvarili različni avtorji, ker
pa niso mogli zbrati zadosti
donacij, jih je naredil slikar in
oskrbnik Groharjeve rojstne
hiše Miro Kačar: "Marsikdo
mi je svetoval, naj se sam lo-
tim tega, saj je moj stil slika-
nja ravno tak." Obdobje po-
dobarstva prikazujejo slike
Mama, Rojstvo in Sveta dru-
žina, sliki Pod Koprivnikom
in Grabljice vsebujeta tako
elemente podobarstva kot im-
presionizma, na ogled pa so
še dela iz impresionizma:

Macesen, Sejalec, Pomad,
Metež v Škofji Loki in Cveto-
ča jablana. V galeriji so obno-
vili tudi razsvetljavo in stene,
štiri tisoč evrov vredno inve-
sticijo pa so pokrili s pomočjo
dveh sponzorjev in vstopni-
ne. "V prihodnje želimo ku-
piti alarmno napravo, urediti
bo treba tudi zelo vlažne klet-

ne prostore, kjer je etnograf-
ska zbirka," je o prihodnjih
načrtih povedal Kačar. 

"Grohar je bil ena največjih
osebnosti slovenske likovne
umetnosti in kulturne zgodo-
vine," je na odprtju uvodoma
dejal Andrej Smrekar, eden
največjih Groharjevih pozna-
valcev v slovenskem prosto-

ru. Grohar je, kot je poudaril,
ustvaril podobe, v katerih
smo se Slovenci prepoznali
kot skupnost. "Groharjeve sli-
ke s svojimi velikimi formati,
monumentalnimi kompozi-
cijami so bile tiste, ki so pri-
tegnile najširši krog ljudi, ki
so se prepoznali v njih. Seja-
lec je vse do danes obdržal
status najpomembnejše slike
slovenskega naroda," je še de-
jal.

Zbrane je pozdravil tudi
župan Železnikov Mihael
Prevc, ki je poudaril, da je bil
Grohar eden tistih, ki so nji-
hovemu kraju deli največji
pečat. Obenem je spomnil,
da je odprtje prenovljene ga-
lerije v Groharjevi hiši tudi
začetek niza prireditev ob ob-
činskem prazniku, ki bodo
vrhunec dosegle konec juni-
ja. Galerijo so odprli v sklopu
22. Groharjevega tedna v So-
rici, ki se je zaključil v nedeljo
s pohodom do Groharjeve
domačije v Geblarje.

Nova galerija v Groharjevi hiši
Predlani ukradene slike v Groharjevi hiši v Sorici so zamenjale kopije, ki prikazujejo slikarsko 
pot Ivana Groharja.

Kopije, ki prikazujejo slikarsko pot Ivana Groharja, 
je naredil Miro Kačar (povsem desno).

IZLETI

Gorenjski glas vam predstavlja izlete v Terme
Snovik, ki bodo ponujali več kot le kopanje - v njih bo
združena skrb za zdravje, rekreacija, nagradne igre in
izobraževanje. 

Pridružite se nam na izletu, ki bo v torek, 30. junija.
Avtobus vas bo čakal na avtobusni postaji Jesenice ob
8.30. Ob 8.50 bo na avtobusni postaji v Radovljici, ob
9.20 na avtobusni postaji pred hotelom Creina v Kran-
ju, ob 9.30 pa še na Primskovem, na avtobusni posta-
ji pred Mercatorjevim centrom. V Terme Snovik bomo
prispeli okoli 10. ure. Odšli bomo v bazenski kom-
pleks, ki zajema notranji in zunanji bazen s termalno
in zdravilno vodo, bogato s kalcijem in magnezijem,
posebej primerno za težave s kožo, kostmi, osteo-
porozo in prebavili. Temperatura vode v notranjem
bazenu je 32 stopinj Celzija, v zunanjem pa okoli 27
stopinj Celzija. Ob 11. uri se boste po želji lahko
udeležili polurne vodene telovadbe v vodi. Od 12. ure
naprej si bomo privoščili kosilo, po kosilu pa nadalje-
vali s plavanjem in namakanjem v prijetni vodi do
13.30. Vmes boste lahko sodelovali tudi v nagradni
igri ob bazenu. Ob 14. uri se bomo zbrali še na za-
nimivem predavanju o zdravilnih rastlinah, ki bo tra-
jalo do 16. ure. Sledila bo le še vožnja proti domu.
Obljubljamo vam prijetno druženje, rekreacijo, pa še
naučili se boste kaj novega. Pridružite se nam!
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Glasov dan zdravja v Termah SnovikGlasov dan zdravja v Termah Snovik

Cena izleta: 27 EUR
Cena vključuje: prevoz, kopanje, kosilo, vodeno

vadbo v vodi, predavanje.

Prijave: 04 / 201 42 41, narocnine@g-glas.si

Organizator izleta je turistična agencija Odisej.

torek, 30. junija

Preddvor 

Župan nagradil odličnost

Župan občine Preddvor Miran Zadnikar je sprejel šesterico
najuspešnejših učenk, ki so z odliko končale devetletko v
Preddvoru. Priznanja za odličnost so prejele Ajda Tičar iz
Preddvora, Jana Čimžar z Zgornje Bele, Tea Tepina z Zgor-
nje Bele, Tina Markun s Srednje Bele, Patricija Čosič iz Pred-
dvora in Nika Kokl iz Potoč. Sprejema v Vili Bella, kjer so od-
ličnjakinje prejele knjižna darila, so se udeležili tudi razred-
nika Maja Šenk Zidar in Drejc Karničar ter ravnatelj osnov-
ne šole Matije Valjavca Marjan Peneš. D. Ž.

Ana Hartman

Železniki, Bohinj - Občinski
svetniki v Železnikih in Bo-
hinju so ta mesec potrdili ob-
činski podroben prostorski
načrt za daljnovod med obe-
ma občinama. Na ta način so
Elektru Gorenjska omogočili
nadaljevanje postopka za pri-
dobitev gradbenega dovolje-
nja za postavitev daljnovoda
v dolžini dvajset kilometrov
od Bohinjske Bistrice mimo
Nemškega Rovta prek Sori-
ške planine in južnega
vznožja Ratitovca do Prtovča,
od koder se spusti v Železni-
ke. S tem bodo sklenili t. i.
gorenjsko visokonapetostno
110-kilovoltno daljnovodno
zanko, lahko bi rekli kar go-
renjsko energetsko avtoce-
sto. 

Po zagotovilih Elektra Go-
renjske bo z novim daljnovo-
dom zagotovljena zanesljiva
dobava električne energije
potrošnikom v Bohinjski in
Selški dolini. Vodja projekta
Tomaž Sitar je pojasnil, da
bodo z novim daljnovodom
Železnikom in Bohinju za-
gotovili rezervno napajanje z
električno energijo, saj bi na
primer Železniki ob porušit-
vi kateregakoli daljnovodne-
ga stebra med Škofjo Loko in
Železniki ostali brez elektri-
ke, kar bi bila katastrofa za
industrijo. "Taka energetska
povezava zato pomeni ener-
getsko obvoznico za Železni-
ke in Bohinj," je ocenil Sitar. 

V Bohinju so občinski
svetniki prostorski načrt za
daljnovod potrdil brez večjih

zapletov, ob tem pa so skle-
nili še, da sme župan podpi-
sati odlok za objavo šele, ko
po podpisan tudi sporazum
z Elektrom Gorenjsko o
ugodnostih za lokalno skup-
nost. "Bistvene zahteve lo-
kalne skupnosti so, da se ob
gradnji kanalizacije po obči-
ni v zemljo prestavijo tudi
električni kabli in da se smu-
čišču Senožeče zagotovi pre-
skrba z električnoenergijo,"
je pojasnila direktorica ob-
činske uprave Bernarda Res-
man.

V Železnikih so imeli naj-
več pomislekov nad prvotno
začrtano traso daljnovoda, ki
bi potekala prek zaščitenih
območij pri Zgornjih Da-
njah, Zabrdu, Torki in Prtov-
ču. Elektro Gorenjska je zato
moral poiskati novo traso, s
katero so se v celoti izognili
zavarovanim območjem kul-
turne dediščine, varovanim
gozdovom, Naturi 2000 in
naseljem. "Vsi vemo, da dalj-
novod pomeni hudo rano v
naravno okolje, zato smo
skušali poiskati najboljšo
možno pot, ki ne bi okrnila
naravnih lepot in bi se po
njej daljnovod čim bolj skril
v grape," je povedal župan
Mihael Prevc. Tudi v Želez-
nikih so zahtevali nekaj
ugodnosti za okoliške prebi-
valce, o čemer so se z Elek-
trom Gorenjska tudi že
uskladili: med drugim so iz-
tržili preplastitev ceste Rotk-
Spodnje Danje, asfaltiranje
ceste proti Zgornjim Da-
njam in gradnjo gozdnih
cest.

Korak bliže 
energetski obvoznici
Občinski svetniki v Železnikih in Bohinju so
potrdili občinski podrobni prostorski načrt za
postavitev daljnovoda Železniki-Bohinj. 

Škofja Loka 

Odprtje obnovljene
poljanske vpadnice

Drevi bodo v Škofji Loki od-
prli rekonstruirani odsek re-
gionalne ceste Poljanska
cesta-Podpulfrca. V dolžini
408 metrov so zgradili ploč-
nike, postavili oporne zido-
ve, uredili javno razsvetljavo
in vodovodno napeljavo ter
povsem na novo preplastili
polovico cestišča. Celotna
vrednost prenove, ki je pote-
kala v dveh etapah, je znaša-
la 658 tisoč evrov in je bila v
celoti pokrita iz proračuna
občine Škofja Loka. D. Ž. Fo
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Vilma Stanovnik

Ljubljana - "Glede tekmoval-
nih uspehov, lahko rečem,
da je bila minula sezona
uspešna. Poleg dveh drugih
mest na svetovnih prven-
stvih v biatlonu in alpskem
smučarju je mali kristalni
globus osvojila tekačica Pet-
ra Majdič, tudi rezultati 
večine drugih pa so po-
membno boljši od prejšnje
sezone. To je našim tekmo-
valcem uspelo ob nižjih stro-
ških, kar pomeni, da ukrepi,
ki smo jih sprejeli pred do-
brim letom, že dajejo prve
rezultate. Seveda z doseže-
nim še nismo zadovoljni," je
najprej poudaril predsednik
SZS Stane Valant in pove-
dal, da je bil proračun naše
krovne smučarske organiza-
cije, ki združuje sedem pa-
nog, nekaj več kot devet mi-
lijonov evrov. "Zabeležili
smo celo minimalni prese-
žek prihodkov nad odhodki,
vendar naj ob tem opozo-
rim, da je v okviru našega
proračuna tudi bilanca prire-
ditve v Planici in investicija
biatlonskega centra na Po-
kljuki. Podobno kot je SZS
sodelovala pri gradnji držav-
nega panožnega nordijskega
centra v Kranju, sedaj sode-
luje pri gradnji biatlonskega
centra na Pokljuki, s tem da
smo tokrat pridobili tudi ev-
ropska sredstva. Kljub za-
mudi del zaradi izjemne

zime verjamemo, da bo do
pozne jeseni center zgrajen,"
je povedal Stane Valant in do-
dal, da je kranjski skakalni
center izredno dragocen tako
za našo skalno reprezentanco
kot klube in da bi brez njega
le težko konkurirali najbolj-

šim na svetu, saj bi bile pri-
prave v tujini predrage.

Seveda je recesija posegla
tudi na področje športa, kot
je tudi povedal Stane Valant
pa se, kljub dejstvu, da ima-
jo s pokrovitelji podpisane
pogodbe do konca olimpij-

ske zime 2010, pripravljajo
na nove varčevalne ukrepe,
pas pa naj bi po besedah di-
rektorja Jara Kalana zategni-
li predvsem v pisarnah. Dolg
iz prejšnjih let, ki znaša oko-
li milijon in pol evrov, naj bi
prepolovili z odprodajo last-
niškega deleža v Športni lo-
teriji. "Upam, da bomo tudi
z organizacijo svetovnega pr-
venstva v poletih prihodnje
leto v Planici sanirali del tega
dolga, saj smo pred leti mo-
rali odkupiti pomemben del
infrastrukture v Planici, ki je
bila zasežena s strani davč-
nega urada," je tudi poudaril
Stane Valant.

Predsednik in direktor SZS Stane Valant in Jaro Kalan sta pred današnjo skupščino 
pojasnila razmere v naši krovni smučarski organizaciji.

Težko brez kranjske skakalnice
"Brez skakalnega centra v Kranju naši skakalci preprosto ne bi bili več konkurenčni," pravi predsednik
Smučarke zveze Slovenije Stane Valant, ki je pred današnjo skupščino razložil razmere v naši krovni
smučarski organizaciji.

Čeprav si na SZS ne želijo, da bi se naši smučarji od-
ločali za samostojno pot, saj si želijo, da bi na trenin-
gih sodelovali tako izkušeni kot mlajši tekmovalci, pa
so sklenili, da legitimnim odločitvam tistih, ki si tega
želijo (letos so to Tina Maze, Jernej Damjan in Ilka
Štuhec), ne bodo nasprotovali.

Vilma Stanovnik

Žabnica - Ekipa veteranov
Stripyja od Svetega Duha je
pripravljena na dobrodelni
turnir v malem nogometu.
Na asfaltnem igrišču v Žab-
nici pri baru Ledine se bo za-
čel že danes zvečer ob 19.
uri, prvi del turnirja pa bo
namenjen predvsem doma-
čima ekipama, saj se bosta
najprej pomerili moštvi Stri-
pyja in Kamm, sledile pa
bodo tekma Hrastje - Veleso-
vo, Velesovo - Kamm, Hrast-
je - Stripy, Kamm - Hrastje
in predvidoma ob 21.30 Stri-
py - Velesovo. 

Drugi del turnirja bo pote-
kal v nedeljo, začel se bo ob
9.30, v štirih skupinah pa bo
nastopilo trinajst ekipi: Me-
tropol Ljubljana, Vošal iz
Vač pri Litiji, Masim Caffe iz
Nove Gorice, Puntar iz Tol-
mina, Vinska trta od Svetega
Jurija ob Ščavnici, Pik klub
Železniki, Pelikani Celje,
Resinex Ilirska Bistrica,

Kranj, Stripy Sveti Duh,
Kamm iz Šenčurja, Hrastje
in Velesovo. Tekme četrtfi-
nala naj bi se začele ob
16.30, finale za 1. mesto pa
ob 18. uri. Igralo se bo po
pravilih FIFA 4+1 z žogo za
mali nogomet, igralni čas pa
je dvakrat deset minut. Izku-
piček od prijavnine bo na-

menjen za nove gole pri
gradnji parka za mali nogo-
met pri Svetem Duhu pri go-
stilni pri God'ču, kjer je zi-
belka slovenske malonogo-
metne reprezentance. "Želi-
mo vam obilo športnih užit-
kov in prijetnega druženja,"
pravi organizator turnirja
Franci Ahčin.

Vikend malega nogometa 

Organizator malonogometnega turnirja ta konec tedna v
Žabnici je Franci Ahčin.

Kamnik

Najhitrejša Luka 
in Nina

Kamniški kros v dvanajsti 
izvedbi sta v članski katego-
riji dobila domačin Luka Ko-
dra in Nina Homovec (oba
MBK Orbea). Najboljši v
konkurenci kolesarjev do 23
let je bil Kranjčan Nejc Čer-
nilogar (KK Završnica), sicer
tretji absolutno. V kategoriji
starejših mladincev (do 19
let) je zmagal Vid Tancer
(KK Ravne), med dekleti
Tina Poličnik (BVG Gulč).
Med mlajšimi mladinci (do
17 let) je bil znova najhitrej-
ši Rok Korošec (KD Calcit
Kamnik), med dekleti pa
Tina Perše (KK Završnica).
Tekmovali so tudi veterani
(najboljši Gregor Miklič
iz domačega kluba KD Cal-
cit), amaterji (zmagal je
Marko Čretnik iz ŠD Ganes-
ha) in legende (v najboljši
formi je očitno Mohor Vr-
hovnik, KD Calcit). Že do-
poldne pa so se v mlajših
kategorijah pomerili tudi
številni mladi gorski kole-
sarji. M. B.

Kovor

Dušan Mravlje odhaja na Ultrabalaton

Dušan Mravlje bo jutri, v soboto, štartal na 212 km dolgi ul-
tra tekaški preizkušnji okoli Blatnega jezera na Madžar-
skem, kjer se bodo zbrali nekateri odlični tekači, ki sodijo v
svetovni vrh ultra tekov, in še več entuziastov, ki se preizku-
šajo na vztrajnostih tekaških preizkušnjah. Dušan računa na
čas okoli 25 ur. Več o dogajanju na tekmi bomo lahko v živo
spremljali prek spletne strani www.dusanmravlje.si. J. F.

Dvorje pri Cerkljah 

Kolesarski vzpon za kralja in kraljico Krvavca

ŠD Bam.Bi in RD Strmol jutri, 20. junija, organizirata kole-
sarski vzpon na Krvavec za kralja in kraljico Krvavca 2009.
Dirka šteje za Pokal Slovenije in je v sklopu akcije Slovenija
kolesari. Start bo ob 12. uri pred Picerijo Pod Jenkovo lipo v
Dvorjah pri Cerkljah, 13,9 km dolga proga pa bo kolesarje
vodila do cilja pri zgornji postaji kabinske žičnice (Bistro
Sonček). Zadnja 2,3 km je proga makadamska. Da bo jutri
dan na Krvavcu še bolj pester, bodo poskrbeli tudi kolesarji
profesionalci, ki se bodo na Krvavec nekaj ur za rekreativci
povzpeli na dirki Po Sloveniji, ki se je začela včeraj. M. B.

Janko Rabič

Jesenice - Po razkritju veli-
kih dolgov v HK Acroni Jese-
nice na nedavnem občnem
zboru na pragu nove hokej-
ske sezone so v Podmežakli
vendarle spet bolj optimistič-
ni. Na torkovi novinarski
konferenci je predsednik
kluba Slavko Kanalec pouda-
ril, da so se že lotili sanacij-
skega in obenem varčevalne-
ga programa. Novi športni
direktor Zvone Šuvak se je
znašel pred zahtevno nalo-
go, kako sestaviti konkurenč-
no moštvo za nastope v četr-
ti sezoni lige EBEL in kasne-
je v državnem prvenstvu. Vsi
v klubu so veseli, da so pod-
pisali pogodbo za novo sezo-
no z enim najboljših sloven-
skih hokejistov Tomažem
Razingarjem, čeprav je imel
več ugodnejših ponudb iz tu-
jih klubov. "Vesel in zadovo-

ljen sem, da ostajam na Jese-
nicah, čeprav se zavedam, da
je klub v velikih težavah. Vsi
pričakujemo veliko podporo
javnosti, zagotovo precej
spremenjeno moštvo pa bo v
igro moralo vložiti veliko
nove energije," je povedal
Razingar, Zvone Šuvak pa je
dodal, da bodo jedro moštva
sestavili do 5. julija. Po odho-
du osmih hokejistov z drugi-
mi potekajo dogovori za pod-
pis pogodb. Nekaj domačih
hokejistov naj bi se vrnilo 
iz klubov v tujini, računa pa
tudi na več igralcev iz HD
Mladi Jesenice, ni pa še želel
razkriti imena novega trener-
ja. 3. avgusta bodo hokejisti
začeli trenirati na ledu, v pri-
pravljalnem obdobju pa bodo
odigrali 11 prijateljskih te-
kem. V prvem krogu EBEL
lige bodo 13. septembra go-
stovali pri novincu, zagreb-
škem Medveščaku. 

Razingar še naprej 
v dresu železarjev

A
tle

ts
ki

 k
lu

b 
R

ad
ov

lji
ca

, C
an

ka
rj

ev
a 

ul
ic

a 
30

, R
ad

ov
lji

ca



GORENJSKI GLAS
petek, 19. junija 20098 simon.subic@g-glas.si

Simon Šubic

Kranj - Nekdanji direktor je-
seniškega Dominvesta Jožef
Zidar, obdolžen zlorabe pol-
ožaja ter ponareditve ali
uničenja poslovnih listin (pri
slednjem je soobtožen tudi
Miroslav Oštir), s čimer si
naj bi pridobil približno 95
tisoč evrov premoženjske
koristi, je na sojenju na
kranjskem okrožnem sodiš-
ču pripravil novo preseneče-
nje. Med številnimi predlogi,
ki jih naslavlja na sodni se-
nat, se je v torek znašel tudi
precej nenavaden predlog,
da naj ga, čeprav obtoženca,
zaslišijo kot pričo. Senat je
seveda tak predlog zavrnil.
"Kje ste našli to možnost,
nam ni jasno," je pojasnila
predsednica senata Andreja
Ravnikar, ki je morala tudi
tokrat Zidarja večkrat pouči-
ti, kaj je predmet kazenskega
postopka in kako ta poteka.
Senat je sicer zavrnil tudi ob-
toženčev predlog za prekini-
tev kazenskega postopka, do-
kler ne bo jasno, kdo je pravi
direktor Dominvesta. Zidar,
ki sicer že devet mesecev se-
stavlja pisni zagovor, namreč
še vedno oporeka legalnosti

imenovanja novega direktor-
ja Marjana Potočnika.

Na zadnji obravnavi so za-
slišali Gregorja Štruklja s
Policijske uprave Kranj, ki je
leta 2004 v prostorih Do-
minvesta zasegel dokumen-
tacijo, ki so jo potrebovali za
preiskovanje domnevnih ne-
pravilnosti v jeseniškem
podjetju. "Zahtevano doku-
mentacijo mi je po vnaprejš-
njem dogovoru pripravila in
izročila namestnica direktor-
ja Erika Šlibar Mulej. V nje-
ni navzočnosti sem v zapis-
nik o zasegu listin vnesel vse
dokumente, ki sem jih vzel,"
je pojasnil. Zidar se je ob
tem pritožil, da je krimina-
list zasegel tudi dokumenta-
cijo, ki je v sodnem spisu ne
najde. "Brez teh dokumen-
tov ne morem pripraviti svo-
jega zagovora," se je pritožil,
sodnica pa mu je pojasnila,
da so v sodnem spisu prav
vsi dokumenti, na katere se
sklicuje tožilstvo. Obdolženi
je nato naštel več zaseženih
potnih nalogov in obrazcev
za obračun potnih stroškov,
ki jih zagotovo ni v spisu,
kasneje pa so ugotovili, da so
"pogrešani" dokumenti pri-
loga druge kazenske ovadbe.

V nadaljevanju je Zidar
ugotovil, da je kriminalist za-
segel tudi dokumente, na ka-
tere se sodna odredba ni na-
našala. "Gre za mojo zaseb-
no lastnino, ta dokumentaci-
ja pa je bistvena za razkritje
korupcije pri lastninjenju na
Gorenjskem," je dejal. Priča
mu je odgovorila, da gre v
tem primeru le za kopije do-
kumentov in ne originale,
pridobil pa jih je v skladu z

zakonom o kazenskem po-
stopku, ker so se nanašale
na sum storitve kaznivega
dejanja. "Kdo mi jo je izročil,
se ne spominjam, zagotovo
pa sem jo pridobil na zako-
nit način," je zagotovil Štru-
kelj. Ko je Zidar pripomnil,
da mu je kriminalist podtak-
nil kaznivo dejanje, je sodni-
ca zagrozila, da ga bo izklju-
čila z glavne obravnave. Ta
se bo nadaljevala septembra. 

Obtoženi bi bil raje priča
Na kranjskem okrožnem sodišču so nadaljevali sojenje nekdanjemu direktorju Dominvesta Jožefu 
Zidarju: obdolženi je samega sebe predlagal za pričo.

Simon Šubic

Bled, Bohinj - Na območju
Bleda, Bohinja, Jelovice in
dela Julijskih Alp je minuli
konec tedna potekal že 16.
Pohod razuma, volje in moči
oz. Brajnikov memorial, kot
ga zadnja leta imenujejo v
spomin na "jeklenega" poli-
cista Mitjo Brajnika, ki je
pred dvanajstimi leti tragič-
no preminil v nesreči pod
Okrešljem. Pohod v sodelo-
vanju s Policijsko upravo
Kranj in Generalno policij-
sko upravo organizira šport-
no društvo Bled 92. Tekmo-
valce sta pred štartom po-
zdravila ministrica za notra-
nje zadeve Katarina Kresal in
v. d. generalnega direktorja
policije Janko Goršek.

Med 21 ekipami policistov,
vojakov in kranjskih poklic-

nih gasilcev sta največ moči,
trme in jeklene volje pokaza-
li ekipi Policijske akademije
(v ženski kategoriji) in Gor-
ske šole Slovenske vojske
(med moškimi). Zmagovalci
pa so pravzaprav vsi, ki so
prestali zahtevno dvodnevno
preizkušnjo. Prvi dan so na-
mreč morali preplavati 800-
metrsko razdaljo v še ne pre-
več toplem Blejskem jezeru,
nato so tekli in streljali s pi-
štolo. Sledilo je kolesarjenje
na Goško ravan in do Obla-
kove planine, kjer so kolesa
zamenjali za pohodne čevlje
in se podali na gorski pohod,
nakar so kolesarili še do Rud-
nega polja. Drugi dan so se
spustili v dolino do Bohinj-
skega jezera, kjer so veslali,
potem pa znova kolesarili,
težko preizkušnjo pa so kon-
čali s pohodom do Ribnega.

Preizkus razuma,
volje in moči
Na 16. Brajnikovem memorialu je nastopilo 
21 policijskih, vojaških in gasilskih ekip. 

Kranj 

Prijeli kranjska preprodajalca

Kranjski kriminalisti so pred preiskovalnega sodnika Okrož-
nega sodišča v Kranju pripeljali 32-letnega Kranjčana in
osem let mlajšo someščanko, ki so ju ovadili več kaznivih
dejanj neupravičene proizvodnje drog in prometa s prepo-
vedanimi drogami. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik za
oba odredil pripor. Kriminalisti so ugotovili, da sta osumlje-
na preprodajala odvisnikom manjše količine heroina. Med
preiskavo so zbrali dokaze za deset tovrstnih kaznivih de-
janj. Poleg Kranjčanov so sicer za ista kazniva dejanja ova-
dili še 28-letno državljanko Avstrije in 40-letnega moškega z
območja Ljubljane.

Kranjska Gora

Okradli gorske kolesarje

Izpred hotela v Kranjski Gori, kjer je minuli konec tedna po-
tekalo evropsko prvenstvo v spustu z gorskimi kolesi, je ne-
kdo ukradel tri profesionalna moška gorska kolesa. Tako so
se tatovi odpeljali s kolesom Look KX Light bele barve okvi-
rja ter črnih vilic in krmila. Kolesna obroča sta znamke Citec,
menjalnik in zavore pa Schimano Dura-Ace. Kolo je v celoti
iz karbona, vredno pa je 4500 evrov. Tatovi so odpeljali tudi
moško gorsko kolo Trec Madone, ki ima okvir sivo črne bar-
ve. Tudi to kolo je v celoti iz karbona, menjalnik je znamke
Schimano Ultegra, kolesa pa Bontrager. Vrednost kolesa je
pet tisoč evrov. Izginilo je tudi moško gorsko kolo Johannes
M. (specialized) rdeče barve s črnimi vilicami. Kolo je iz alu-
minija in karbona. Vrednost kolesa je pet tisoč evrov. S. Š.

Jožef Zidar je kriminalistu očital, da mu je podtaknil kaznivo
dejanje. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Kranj - Pred nami je turistič-
na sezona, zato bo gneča na
cestah vse večja, k njej pa
bodo pripomogla tudi gradbe-
na dela, ki potekajo na avto-
cestnih odsekih. Policija je
zato pripravila nekaj koristnih
napotkov za voznike, ki lahko
z njihovim upoštevanjem pri-
spevajo k manjšim zastojem
na pregretem asfaltu.

Zastojem na glavnih cest-
nih povezavah se boste naj-

lažje izognili z uporabo
vzporednih cest, sicer pa
policisti svetujejo vozni-
kom, naj spoštujejo postav-
ljeno prometno signalizaci-
jo in se v skladu z njo pra-
vočasno preusmerjajo na
odprte vozne pasove. Na
zoženem delu ceste naj se
razvrščajo iz dveh pasov v
enega po sistemu zadrge,
kar pomeni, da se vozniki
drug za drugim izmenično
razvrščajo po eden z levega
in desnega pasu. Ker pro-

metni policisti pogosto
ugotavljajo, da nekateri
vozniki po nepotrebnem
vozijo počasneje od dovo-
ljene hitrosti, kar povzroča
dodatne zastoje, ni odveč
priporočilo, da upoštevajte
zgornje omejitve hitrosti.
Vse tiste, ki bi se čakanju v
koloni radi izognili z vož-
njo po odstavnem pasu, kar
ni dovoljeno, pa gorenjski
policisti opozarjajo, da
bodo take voznike dosledno
kaznovali. 

Izbirajte vzporedne ceste
Policijski napotki, kako zmanjšati poletne zastoje na cestah.Na 16. Brajnikovem memorialu so nastopile tri ženske ekipe.
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Kranj

Žurajte po pameti

Pred poletnimi počitnicami
so na skupni novinarski
konferenci predstavniki Po-
licije, Inšpektorata RS za no-
tranje zadeve, Ministrstva
za šolstvo in šport ter Mi-
nistrstva za zdravje mlade
pozvali, naj v poletnih me-
secih žurajo s pametjo. Ker
policija poleti zaradi zlorab
alkohola pri mladih ugotav-
lja različne kršitve in kazni-
va dejanja, bodo policisti
prisotni povsod, kjer je pri-
hajalo do kršitev javnega
reda in miru ali kjer lahko
pričakujemo takšne kršitve
z udeležbo šolarjev (v go-
stinskih obratih, na avto-
busnih in železniških posta-
jah, v prevoznih sredstvih
javnega prometa, okolici
šol, na poteh in v gostinskih
lokalih na poti iz šole do av-
tobusnih in železniških po-
staj). Spremljali bodo pravil-
nost prijav javnih shodov in
prireditev, v nočnih lokalih
bodo izvajali poostrene
nadzore nad zagotavljanjem
varnosti. Nadzirali bodo
spoštovanje predpisov v
zvezi s točenjem alkoholnih
pijač vinjenim in mladolet-
nim, pogosto pa bodo pre-
verjali tudi psihofizično sta-
nje voznikov in sopotnikov,
tehnično brezhibnost vozil
ipd. S. Š.
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POGOVOR

NA ROBU

SLOVENCI PO SVETU

RAZGLED

Pogovor Slovenci po svetuZanimivosti

Najbogatejši Slovenec 
v Argentini je Herman Zupan.

Tema: 

Čigave so tri planine na Jelovici?

Manca Mrvar z Duplice in 
Klemen Stegu od Sv. Duha gresta
na lingvistično olimpijado.

Meja med občinama Bohinj in Radovljica pri gozdarski koči Martinček / Foto: Tina Dokl

Mitja Potočnik iz rodbine 
Kersnik je napisal knjigo o gradu
Brdo pri Lukovici.
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Pro et contra

ODKRITO O
MEJI NA JELOVICI

Marjana Ahačič

Radovljica - Zakon o usta-
navljanju občin je leta 1995
nekdanjo veliko občino Ra-
dovljica razdelil glede na
meje naselij. In ker ima pet
gozdarskih hiš na Jelovici, ki
sicer sodijo v katastrsko obči-
no Lancovo, hišne številke
Nemškega Rovta, je območje
ob delitvi avtomatično pripa-
dlo Bohinjcem. Meja med
občinama je tako nastala kot
posledica poimenovanja na-
selij v šestdesetih letih, po
katerem gozdarski center
Martinček na Jelovici spada
pod naselje Nemški Rovt.
Tja je bil uvrščen zato, ker so
z državnimi gozdovi v okviru
tedanjega Gozdnega gospo-
darstva Bled gospodarili goz-
darji iz Bohinja. Večina goz-
dov na spornem 12,5 kva-
dratnega kilometra velikem
območju je v lasti države,
planine tega območja pa so
bile stoletja v lasti vasi izpod
Jelovice - Lancovega, Lipni-
ce, Kamne Gorice in Krope.

Občina Radovljica se je že
pred desetletjem skušala do-
govoriti z občino Bohinj, da
se meja spremeni v korist
Radovljice, leta 2001 pa je na
državni zbor naslovila proš-
njo za proučitev spremembe
občinske meje in začetek po-
stopka za njeno spremembo.
A je državni zbor ugotovil, da
za zadevo ni pristojen in jo
oddal v reševanje ministrstvu
za okolje in prostor. To je za-

devo posredovalo geodetski
upravi, ki je ugotovila - da se
morata o meji dogovoriti ob-
čini in Radovljičane napotila
na upravno sodišče. A tudi to
je ugotovilo, da reševanje
mejnega spora med dvema
občinama ne spada v sodno
pristojnost, kar je potrdilo še
vrhovno sodišče. Zgodba se
je spet zapletla in novembra
lani so Radovljičani dobili še
drugi odgovor ministrstva za
okolje in prostor, da morata
občini spremembo urediti
sporazumno in hkrati. "Do-
sedanje dogajanje kaže, da v
primeru, ko sporazumna
ureditev spremembe občin-
ske meje ni mogoča, sistem-
ska rešitev problema ne ob-
staja. Globoko smo prepriča-
ni, da je nastala administra-
tivna krivica, ki je zdaj admi-
nistrativno nerešljiva," je ra-
zočaran župan Stušek, ki re-
šitev problema vidi le še v po-
budi za spremembo zakona
o določanju meja občin ali
celo opozorilu mednarodni
skupnosti, da v naši državi ni
organa, ki bi rešil primer
meje med dvema občinama.
O problemu se je namreč to
pomlad opredeljeval tudi ob-
činski svet občine Bohinj, ki
je izrazil jasno stališče, da gre
za del njihove občine, ki ga
nikakor ne nameravajo kar
prepustiti Radovljičanom.
Občina Radovljica pa je v dr-
žavni zbor znova naslovila
pobudo, da razreši nastalo si-
tuacijo. 

Čigave so tri 
planine na Jelovici?

Ko se je pred štirinajstimi leti delila nekdanja 
velika občina Radovljica, je del Jelovice, ki ga
imajo tudi Radovljičani za svojega, pripadel 
Bohinjcem. Za reševanje mejnega spora med
občinami noče biti pristojen nihče.

Anton Urh, poslanec v državnem zboru:
"Teh mej ni postavila ne občina Bohinj ne
Radovljica. Postavila jih je država in če niso
prave, jih mora država tudi popraviti. Za
Občino Bohinj so meje pravilne, če za
Radovljico niso, naj se obrne na državo."

Janez Fajfar, župan občine Bled:
"Meja, kakršna je, res ni prava; če bi bila, bi bila
bohinjska tudi Ribenska planina, ki je bila 
vedno del občine Bled. A v času gospodarske
krize se na Bledu nimamo časa ukvarjati z
občinskimi mejami."

Gozdarska koča nekdanjega gozdarskega centra na 
Martinčku po poštarskih merilih del Nemškega Rovta. 
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Marjana Ahačič

Zakaj je tistih 12,5 kvadrat-
nega kilometra gozda na Je-
lovici za Radovljico tako
zelo pomembnih?

"Gre za tri planine, ki so
danes podržavljene, območje
pa je zgodovinsko, tradicio-
nalno in celo lastniško vedno
pripadalo ljudem iz Lipniške
doline in Radovljice. Materi-
alno gledano imamo tu lov-
ski in čebelarski okoliš ter
cestno infrastrukturo, ki po
kilometrih daje tudi državna
sredstva. Gre tudi za velikost
občine - sporno območje
predstavlja kar desetino nje-
nega ozemlja - ki ni nepo-
membno pri pridobivanju
sredstev, ter za upravljanje s
prostorom. Ob vprašanju,
kaj ima občina od tega dela
ozemlja, se mi takoj rodi so-
rodno vprašanje: kaj pa Slo-
venija želi z ureditvijo meje s
Hrvaško, za katero se je pri-
pravljena mednarodno pre-
pirati? Seveda z radovljiške-
ga zornega kota to še kako
lahko razumem, prav tako
kot vprašanje lahko razu-
mem z zornega kota rojene-
ga Bohinjca. Na seji občin-

skega sveta v Bohinju so mi
pred meseci očitali, da jim
Radovljičani želimo nekaj
odvzeti - nič vam ne bom
vzel, sem jim rekel, saj plani-
ne, o katerih govorimo, vsaj
kar se jaz spomnim, nikoli
niso bile bohinjske." 

Rešitve problema trenutno
ni videti ...

"Ne, in na to je vezano tudi
najpomembnejše dejstvo pri
vprašanju o razlogih za tako
resen zaplet: gre namreč za
skupen teritorij naše države,
ki pa ima takšno zakonodajo,
da ni sposobna reševati kon-
fliktov med dvema subjekto-
ma znotraj svojega prostora.
Na mednarodnem nivoju kot
arbiter vedno obstaja nekdo
tretji, znotraj države pa ni so-
dišča oziroma inštitucije, ki
bi lahko rešila problem z ob-
činsko mejo. Gre za pravno
luknjo, ki je nihče noče pri-
znati. Sporazumeti se ne
moremo, ker ena stran trdi,
da problema ni. Mar to po-
meni, da bi morali sprožiti
mednarodni spor? Teoretič-
no imamo sicer na voljo refe-
rendum, a kdo se bo odločal
na območju, kjer ni stalnih

prebivalcev? Odgovore o
tem, kako bi se, če bi jih
vprašali o stališču, opredelili
vsi prebivalci Radovljice in
Bohinja, pa vam lahko po-
vem že danes."

Kako vprašanje meje vpliva
na odnose med sosednjima
občinama?

"Nerešeno vprašanje za-
megljuje medsebojne odno-
se, ki bi bili sicer lahko dobri.
Ne nazadnje so bili prav iz
tega razloga tudi nekateri ra-
dovljiški svetniki proti usta-
novitvi skupne inšpekcijske
službe, kar je prav gotovo
škoda. Od Občine Bohinj
smo pričakovali, da bo njen
občinski svet sprejel vsaj
sklep, da so s 1. januarjem
1995 od države pridobili do-
daten del ozemlja in da naj
zaplet razreši tisti, ki se je o
tem odločil, oziroma sodišče.
Sprejeli pa so sklep, da spo-
rno ozemlje pripada njim,
ker je del naselja Nemški
Rovt - čeprav je ta več kot 17
kilometrov oddaljen od Mar-
tinčka. S tem so za vsako na-
daljnje reševanje postavili
kriterij, da gre za bohinjsko
ozemlje. Mene pa na sporno

mejo opozarjajo krajani,
svetniki in seveda krajevna
skupnost Lancovo, ki je leta
1995 izgubila teritorij."

Kako torej naprej?
"Pričakujemo resnejši od-

govor parlamenta, ki je tisti
organ, ki določa meje obči-
nam. Obstaja možnost, da
pridobimo poslanca ali sku-
pino poslancev, ki bi sprožili
spremembo zakona v smislu
priprave zakonodaje, ki bi
vendarle omogočala razreši-
tev problema. Morda bi bila
mogoča tudi kompromisna
rešitev, po kateri bi planina
Martinček, kjer so štirje ob-
jekti dobili hišne številke,
nikoli pa niso bili stalno
naseljeni, ostala v Bohinju,
ostalo pa ne ... Situacijo
bomo pač morali rešiti tako,
da jo nekako zaključimo.
Vsekakor pa bi bilo najbolj
pravično in dostojno, da za-
plet razreši državni zbor, ki je
tudi razdelil nekdanjo veliko
Občino Radovljica. Ta se - naj
ob tem spomnim - glede na
rezultate referenduma sploh
ni želela razdeliti, in je zato
moralni krivec za nastalo si-
tuacijo."

Za občinsko mejo 
ni pristojen nihče
Radovljiški župan Janko Sebastijan Stušek je prepričan, da nastalo situacijo lahko s popravkom 
zakona reši le državni zbor.

Janko Sebastijan Stušek, župan občine Radovljica I Foto: Gorazd Kavčič
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Pro et contra

Simon Zore, svetnik občinskega sveta občine
Radovljica:"Meja, kakršna je sedaj, je očitna 
administrativna napaka iz obdobja, ko so se
delile občine. Najboljša rešitev bi bila, da bi 
Bohinj to priznal, sicer pa bi bilo potrebno, da
zadevo uredi državni zbor. Zagovarjam stališče,
da dokler občina Bohinj ne prizna te administrativne
napake in ne pristopi h konkretnim pogovorom,
z njo ne moremo imeti skupnih projektov, kar
sem tudi jasno izrazil ob sprejemanju odloka o
skupnih inšpekcijskih službah."

ODKRITO O
MEJI NA JELOVICI

Bogomir Vnučec, državni svetnik:
"Napaka je bila storjena ob ustanavljanju
novih občin, ko se je na Jelovico pozabilo. Ko
pa je zemlja enkrat razdeljena, jo je težko 
deliti na novo. Idealno bi bilo, če bi se zadeva
rešila z mediacijo. Vse ostalo vodi v konflikt."

Gregor Remec, predsednik sveta KS Lancovo:
"Gre za območje, ki je del katastrske občine
Lancovo, zato je logično, da pripada nam.
Mislim, da je do napake prišlo, ko se je stara
občina delila na tri nove, pa nihče ni bil 
pozoren na to območje."

Andrej Avsenek, vodja blejske območne enote
Zavoda za gozdove: "Kot gozdar menim, da so
zemljiški katastri jasni: na spornem območju
gre za katastrski občini Lancovo in Selo, kar
pomeni, da ima tam svoj zgodovinski delež tudi
občina Bled. Kot gozdar pa sem trenutno bolj
zadovoljen, da območje pripada občini Bohinj,
ki ima do upravljanja gozdnih cest bistveno
boljši odnos kot občina Radovljica."

Dušan Vučko, svetnik občinskega sveta občine
Bohinj: "Menim, da je rešitev, ki jo ponuja 
veljavna zakonodaja, ustrezna. Država je kot
podlago pri ustanavljanju občin upoštevala območje
naselij in na tem območju, gre za Nemški Rovt,
ki je jasno del občine Bohinj. Argumenti Občine
Radovljica proti tej odločitvi zato ne zdržijo -
pogojno bi za spreminjanje občinskih mej dvignil
roko le, če bi se za to izkazala na referendumu
izražena volja Bohinjcev."

Vaša mnenja

Marjana Ahačič

Kdaj ste se v Bohinju prvič
soočili z dejstvom, da je za
Radovljico meja na Jelovici
sporna?

"Že takoj leta 1995, ko je
država sprejela zakon o usta-
novitvi občin, je občina Ra-
dovljica ocenila, da omenje-
no zemljišče, ki je v občini
Bohinj, pripada njim. Me-
nim, da gre za legitimno raz-
mišljanje, dejstvo pa je, da je
to ureditev, ki jo je postavila
država, ne občina. Zato tudi
samo reševanje tega proble-
ma ni v pristojnosti občin,
ker gre za zakon, ki ga je
sprejela država, in če želimo
spreminjati meje, mora prav
ta država sprejeti dopolnitve
in spremembe zakona. Tež-
ko je namreč zahtevati od
Bohinjcev oziroma občinske-
ga sveta občine Bohinj, da
soglaša s tem, da bi ozemlje
moralo biti radovljiško. Ob-
močje je bilo leta in leta pod
pristojnostjo bohinjske eno-
te Gozdnega gospodarstva
Bled, v bistvu pa gre tudi za
območje, na katerem so bila
nekoč stalna bivališča, kjer
so hišne številke nosile ime
Nemški Rovt, to pa je abso-
lutno naselje, ki spada v obči-
no Bohinj. Pritiski na župa-
na Radovljice se mi zato zdi-
jo neumestni, rekel bi celo,
da gre za neke vrste politično

agitiranje. Župan Stušek je
prišel pred časom na sejo ob-
činskega sveta Bohinj, da po-
jasni nastalo situacijo in sta-
lišče Radovljice. Občinski
svet je takrat jasno izrazil sta-
lišče, da se o problemu prav-
zaprav občini ne moreta do-
govarjati, in da drugačne
meje lahko vzpostavi država s
spremembo zakona. Pričako-
vanja svetnikov občine Ra-
dovljica so seveda legitimna,
a se morajo z njimi obrniti na
druge instance. Zdi se mi, da
so celo prišli že do ustavnega
sodišča, a jim tam ni uspelo.
Meja ne gre premikati kar
tako - vsi vemo, kakšen pro-
blem lahko predstavljajo in
kaj pomenijo; spomnimo se
samo na nerešeno mejo med
Hrvaško in Slovenijo. Če bo
državni zbor odločil drugače
in sprejel stališče, da je mejo
potrebno spremeniti, bomo
to pač storili. Zaenkrat je sta-
lišče občine Bohinj takšno,
da je ta meja prava in da je mi
ne moremo spreminjati." 

Kakšen je sicer odnos Bo-
hinjcev do tega, za Radovlji-
co spornega območja? Ga
zaznavajo kot svojega ali
gre zgolj za načelno ohra-
njanje celovitosti občine?

"Povedal sem že, da je zgo-
dovinsko gledano to območ-
je sodilo v okvir naselja Nem-
ški Rovt. Po drugi svetovni

vojni je bilo tam celo naselje,
v katerem so živeli gozdarji,
hiše so imele številke z
označbo Nemški Rovt. Mis-
lim, da tudi katastrske obči-
ne ne morejo bistveno vpli-
vati na mejo, res pa je, da gre
tam za katastrsko občino
Lancovo, a mislim, da to ne
more biti najpomembnejši
podatek. Je pa mogoče ob-
močje interesantno zaradi
gozdno gospodarskega izko-
riščanja. Gre za deset odstot-
kov državnega gozda, kar je
verjetno razlog za to, da o
tem v občini Radovljica teče
dokaj burna razprava. Župan
Stušek se trudi, da bi pro-
blem rešil - prišel je na našo
sejo, skušal zadeve razložiti
... sam sem takrat predlagal
sklep, da se pač obrnemo na
državo, ki naj presodi in se
odloči, svetniki pa so ga še
zaostrili v smislu, da Občina
Bohinj ne soglaša s tem, da
gre omenjeni del Jelovice v
občino Radovljica. Župan je
stališče razumel in žal mi je,
da nekateri to izkoriščajo v
politične namene. Izjava ene-
ga od radovljiških svetnikov,
da z občino Bohinj ne gredo v
skupne projekte, ker gre za
neprijateljsko občino, je bila
zelo neodgovorna, sploh gle-
de na to, da iz Bohinja odva-
ža komunalne odpadke - in
to ne poceni - prav javno pod-
jetje Komunala Radovljica.

Sodelovanje je na interesnih
sferah celo zelo dobro, vzor-
no, posebej s Komunalo in
tudi s Knjižnico A. T. Linhar-
ta. Žal mi je, da so ta argu-
ment uporabili pri ustanav-
ljanju skupne inšpekcijske
službe, ki smo jo nameravali
ustanoviti z namenom racio-
nalizacije in povečane učin-
kovitosti. Zdaj jo ustanavlja-
mo le skupaj z Bledom, brez
Radovljice, kar je škoda."

Zakaj je območje tako zani-
mivo za Bohinj?

"Gre za 10 odstotkov držav-
nega gozda in izkoriščanje
koncesije zanj, če je to interes
..., a se pogosto pravzaprav
sprašujem, zakaj je ozemlje
takšen predmet spora. Obči-
na iz tega ne dobi skoraj nič -
razen petih odstotkov katastr-
skega dohodka za urejanje
gozdnih cest, ki pa jih mora
tudi vzdrževati. Moje osebno
mnenje je, da gre bolj kot ne
za politični prestiž." 

Imate kakšna pričakovanja
o tem, kako se bo zadeva re-
šila?

"Težko rečem ... odvisno
od nadaljnjih potez občine
Radovljica in seveda od drža-
ve. Še enkrat pa poudarjam,
da je država ob ustanovitvi
občin imela določene argu-
mente, da je postavila meje,
kakršne so zdaj."

Kriva je država
"Meja ne gre premikati kar tako - vsi vemo, kakšen problem lahko predstavljajo in kaj pomenijo,"
opozarja bohinjski župan Franc Kramar.

Franc Kramar, župan občine Bohinj I Foto: Gorazd Kavčič
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Pogovor

Jasna Paladin

Mitja Potočnik, univerzi-
tetni diplomirani zgodovi-
nar, je s knjigo nadgradil
svoje diplomsko delo, s kate-
rim je v stroki požel vrsto
pohval. K temi diplomskega
dela ga je napeljalo dejstvo,
da njegov oče izhaja iz dru-
žine Kersnik in da je tudi
sam odraščal med sorodniki
ob gradu Brdo, zato se je ob
zaključku študija odločil raz-
iskati celotno zgodovino gra-
du in vseh rodbin, ki so sko-
zi stoletja živele v njem.

"Da bom grad Brdo obde-
lal v svoji diplomi, sem se
odločil nekega dne pred ne-
kaj leti, ko so grad začeli ob-
navljati in sem stal tam na
gradbenem odru, od koder
se krasno vidi po okoliških
krajih vse do posavskih hri-
bov. Čeprav notranjost gra-
du še vedno prekrivajo zele-
nje in kupi kamenja, nam
mogočni zidovi, trdnjavski
stolpi in okovana vrata priča-
jo, da je bila stavba nekdaj
središče širše okolice v Čr-
nem grabnu. Grad v stroki
doslej še ni bil temeljiteje
obdelan, seveda pa je k moji
odločitvi pripomoglo tudi
dejstvo, da imamo v družini
ohranjeno staro grajsko
knjižnico in krasen arhiv do-
kumentov, za katerega bi
ostali zgodovinarji 'ubijali',
da bi ga lahko obdelali," je
na predstavitvi svoje knjige
povedal Mitja Potočnik, in
dodal: "Ko sem diplomsko
delo preurejal v knjižno gra-
divo, sem si želel tematiko
predstaviti kar se da zanimi-
vo in ne preveč strokovno
suhoparno. V prvem delu
sem predstavil prve omem-
be dvorca v listinah, gradnjo
mogočnega renesančnega
gradu ter njihove lastnike in
zakupnike, ki so se pogosto

menjavali. Zanimivo je, da
nobena rodbina ni obdržala
gospostva dalj kot tri genera-
cije. Skozi plemiške inven-
tarje, rodovna drevesa, sez-
name stroškov, katastre,
grbe in Valvasorjeve skice
lahko spoznamo nekdanjo
vsebino in veličino brdskega
gradu. V drugem delu pa
predstavljam rodbino Kers-
nik, ki si grad s pripadajočim
posestvom lasti še danes. Da
knjiga ne bi ostala le suho-
parna kronika, sem skušal
orisati življenje na gradu
Brdo med obema vojnama
tako, kot o njem pripovedu-
jejo potomci. Po zaslugi pri-
čevanj, tlorisnih skic in foto-
grafij sem popisal tudi notra-
njo podobo gradu in okolice,
kot je bila videti pred poži-
gom gradu med drugo sveto-
vno vojno."

Knjiga z naslovom Grad
Brdo skozi stoletja je odličen
zapis, namenjen sami druži-
ni Kersnik - lastnik gradu je
91-letni Franc Kersnik, vnuk
pisatelja Janka Kersnika, in
širši lokalni skupnosti, saj je
naselje Brdo pri Lukovici v
18. stoletju zaradi svoje lege
v bližini Ljubljane in ceste
Dunaj-Trst, predstavljalo se-
dež eni najpomembnejših
plemiških rodbin tega obdo-
bja, nenazadnje pa je knjigo
odprtih rok sprejela tudi
strokovna javnost.

Mitja Potočnik je pri svo-
jem delu popisal bogato do-
mačo knjižnico s približno
3000 enotami starih knjig, ki
so bile nekdaj v grajski knjiž-
nici, in obdelal dragocen ar-
hiv starih listin. "Skoraj leto
dni sem preživel v Arhivu
RS. Odličen vir za starejšo
zgodovino so plemiški inven-
tarji, ki omenjajo kose pohiš-
tva, oblačil, jedilnega pribora
in drugih vrednih predmetov
ter dokumente, od poseb-

nosti moje raziskave pa je
tudi temeljita obdelava stro-
škovnih seznamov grofov
Lambergov iz 18. stoletja, ki
so edini taki v Sloveniji. Iz
teh dokumentov je mogoče
razbrati, kakšno hrano so ku-
povali tedanji prebivalci gra-
du, in podatki so prava posla-
stica za raziskovalce baročne
kuhinje. Na gradu so nekdaj
jedli tudi takšne redke speci-
alitete za tisti čas, kot so ostri-
ge, lignji, artičoke, želve, li-
mone, kokos in drugo ekso-
tično sadje." Ohranjen je po-
pis stroškov grajske kuhinje
iz let 1769 in 1771. Graščak
Adam Lamberg je imel na
razpolago pridelke svojega
posestva - sadje v sadovnja-
kih, zelenjavo na dveh veli-
kih vrtovih na severni in na
južni strani gradu, meso na
pristavi, ribe v ribniku, divjad
iz gozdov in vino iz vinogra-
da, a so kljub temu veliko
hrane tudi kupovali.

V gradu je bilo tudi več
bogatih zbirk knjig in listin,
a nobena se ne more pri-
merjati s knjižnico pisatelja
Janka Kersnika in njegovih
potomcev. Gre za izredno
bogato knjižnico s knjiga-
mi, ki večinoma datirajo v
18. in 19. stoletje, najstarej-
ša pa ima celo letnico 1531,
kar pomeni, da je bila natis-
njena manj kot sedemdeset
let po izumu tiska. Knjižni-
ca, katere večji del je bil
med vojno požgan, je danes
v domu Franca Kersnika,
razdeljena pa je na dva dela
- v prvem prostoru so knji-
ge, ki so pripadale sodišču,
ki je bilo v 19. stoletju na
gradu, in lastnikom pred
Kersniki, v drugem prosto-
ru pa so večinoma knjige in
časopisi pisatelja Janka
Kersnika, ki je tu na gradu
živel večji del svojega življe-
nja in tudi ustvaril večji del
svojih pripovednih del.

Grad Brdo se v listinah
prvič omenja v prvi polovici
14. stoletja, zemljiške pose-
sti pa so sprva pripadale
rodbini Gallenberg, ki je
bila ena najstarejših plemi-
ških družin na Kranjskem.
V dolgem obstoju je grad
doživel veliko vzponov in
padcev - trikrat je pogorel,
bil večkrat predelan in ob-
delan, že vrsto let ga posto-
poma tudi obnavljajo. Nje-
gova renesančna zunanja
podoba je ostala neokrnjena
in prenove so ga vedno smi-
selno in estetsko dopolnje-
vale. Plemiške rodbine so
se v vseh teh stoletjih pogo-
sto menjavale, dokler ni po-
sestvo z gradom v 19. stolet-
ju prišlo v last družine Kers-
nik, ki je lastnica še danes.
Za ohranjanje stavbne de-
diščine in vseh drugih spo-
minov družina Kersnik po
najboljših močeh skrbi še
danes.

Grad Brdo skozi stoletja
Izšla je knjiga o zgodovini gradu Brdo pri Lukovici, ki jo je napisal mladi zgodovinar Mitja Potočnik, član rodbine Kersnik, ki ima
grad še danes v lasti.Mitja 

Potočnik

V gradu je bilo
tudi več bogatih
zbirk knjig in 
listin, a nobena
se ne more 
primerjati 
s knjižnico 
pisatelja Janka
Kersnika 
in njegovih 
potomcev. 
Gre za izredno
bogato knjižnico
s knjigami, 
ki večinoma 
datirajo v 18. in
19. stoletje, 
najstarejša pa
ima celo letnico
1531, kar 
pomeni, da je
bila natisnjena
manj kot 
sedemdeset let po
izumu tiska.

Mitja Potočnik je v svoji knjigi s številnimi fotografijami, dokumenti in zgodovinskimi 
podatki opisal nastanek, razcvet in skorajšnji propad mogočnega gradu in grajske kulture 
na Brdu pri Lukovici.

Grad Brdo pri Lukovici V gradu je živel tudi pisatelj Janko Kersnik.



13petek, 19. junija 2009

Zanimivosti

Danica Zavrl Žlebir 

Škofja Loka - Klemen, dijak
tretjega letnika gimnazije v
Škofji Loki, doslej še nima
izkušnje z mednarodnega
tekmovanja, pač pa se je
udeleževal državnih tekmo-
vanj s področja matematike
in logike. Zaradi slednje je
letos tudi prišel v ožji izbor
za lingvistično olimpijado,
bil je namreč tretji na držav-
nem tekmovanju, med šest-
najstimi pa so izbrali četveri-
co, ki bo Slovenijo od 26. do
31. julija zastopala na lingvi-
stični olimpijadi na Polj-
skem. Kako sta sploh pove-
zani logika in lingvistika?
"Naloge iz lingvistike se da
reševati z logičnim sklepa-
njem," pojasni Klemen Ste-
gu na primeru naloge, ki so
jo dobili s tega področja. Ta
je reševalcem ponudila stav-

ke v manj znanih svetovnih
jezikih (beloruščina je bila še
najlažje razumljiva, med nji-
mi pa so bili tudi povsem ne-
znani plemenski jeziki), po
logičnem sklepanju so mo-
rali ugotoviti pomen in iz po-
nujenega sestaviti nekaj no-
vega. Klemen, ki pravi, da
mu gredo dobro tudi tuji je-
ziki, še dosti bolje pa logika,
se je pri tem očitno tako do-
bro izkazal, da se je znašel

med najboljšimi za svoje
prvo mednarodno tekmova-
nje. "Na mednarodnem tek-
movanju doslej še nisem bil,
je bil pa to eden od mojih ci-
ljev. Na lingvistični olimpija-
di, kjer bo verjetno kar moč-
na konkurenca, računam na
dober rezultat, zanj se bom
kar najbolj potrudil," še do-
daja Klemen. Odličnjak, ki
med šolskimi odmori s prija-
telji rad vrže partijo taroka in
kljub svojim uspehom med
vrstniki ne izstopa, ima pre-
cej tekmovalnega duha.
"Tekmovanja in dosežki na
njih mi prinašajo predvsem
zadovoljstvo, to so zanimive
izkušnje," pravi gimnazijec,
ki se bo prihodnje leto odlo-
čil za nadaljnji študij. Raz-
mišlja o arhitekturi, kjer je
potrebna dobra prostorska
predstavljivost, poleg tega pa
tudi dobro riše. 

Tudi lingvistika 
temelji na logiki
Klemen Stegu od Sv. Duha se bo ob koncu julija udeležil lingvistične 
olimpijade na Poljskem. Novega izziva se že veseli in obljublja, da bo dal
vse od sebe.

Jasna Paladin

Kamnik - Na 7. lingvistično
olimpijado, ki bo od 26. do
30. julija potekala v poljskem
Vroclavu, se je Manca Mr-
var, dijakinja Srednješolske-
ga centra Rudolfa Maistra
Kamnik, udeležila z zmago
na izbirnem slovenskem
tekmovanju. Tik pred kon-
cem mature, ko je večina
maturantov z mislimi že pri
svojih najdaljših počitnicah,
Manca začenja s pripravami
na to tekmovanje, ki ji pred-
stavlja pravi izziv.
"Večina misli, da gre pri tem
za poznavanje jezikov, a gre
pri vsem skupaj predvsem
za logiko," razloži Manca, ki
je obiskovala naravoslovni
oddelek gimnazije in sprva
niti sama ni vedela, za kakš-
no tekmovanje gre. "Vsa leta
sem redno tekmovala v logi-
ki in pri lingvistični olimpi-

jadi je poudarek prav na tem.
Naloge namreč rešujemo v
jezikih, kot so starocerkvena
slovanščina, arabščina, got-
ščina, furlanščina, madžar-
ščina ali japonščina. Največ
problemov se rešuje v še
manj znanih jezikih - na pri-
mer v jeziku niue, ki ga v Po-
lineziji govori le 8 tisoč ljudi,
ali pa jezik hausa iz zahod-
nega Čada, pa itelmenski je-
zik, ki ga govori manj kot
dvesto ljudi ob zahodni obali
Kamčatke, jezik kati iz Afga-

nistana, kannada iz Indije
ipd. Obstajajo tudi naloge v
izmišljenih jezikih, a so do-
kaj redke. Probleme pred-
stavljajo besedne zveze, stav-
ki, števila, besede, samostal-
niki v različnih sklonih in
številih, ki so zapisani v tu-
jem jeziku.
Pripisani so jim slovenski
prevodi, včasih tudi v pome-
šanem vrstnem redu. Na
podlagi logičnega sklepanja
moramo ugotoviti različne
vzorce, slovnična pravila, po-
dobnosti in poiskati pravilen
prevod ter prevesti določeno
besedilo ali besede iz sloven-
ščine v nek tuj jezik in obra-
tno. Sliši se preprosto, a je v
vsaki nalogi skrito toliko po-
drobnosti, da moraš kar do-
bro pomisliti," pravi bodoča
študentka kemije iz Duplice,
ki se tekmovanja veseli pred-
vsem zaradi nove izkušnje
in poznanstev.

Tekmovanje v 
neznanih jezikih
Manca Mrvar iz kamniške gimnazije je ena od štirih slovenskih dijakov, ki
se bo konec julija udeležila lingvistične olimpijade na Poljskem. 

Klemen Stegu / Foto: Gorazd Kavčič

Manca Mrvar

"Na mednarodnem tek-
movanju doslej še nisem
bil, je bil pa to eden od
mojih ciljev. Na lingvistič-
ni olimpijadi, kjer bo ver-
jetno kar močna konku-
renca, računam na dober
rezultat, zanj se bom kar
najbolj potrudil."

Obstajajo tudi naloge v iz-
mišljenih jezikih, a so do-
kaj redke. Probleme pred-
stavljajo besedne zveze,
stavki, števila, besede, sa-
mostalniki v različnih
sklonih in številih, ki so
zapisani v tujem jeziku.

Klemen Stegu, dijak tretjega letnika Gimnazije Škofja Loka, je
dober v matematiki in naravoslovju, sodeluje na tekmovanjih iz logike,
kar ga je pripeljalo tudi na lingvistično olimpijado. Je odličen dijak,
vendar med vrstniki ne želi izstopati. V šolskih odmorih s prijatelji rad
vrže partijo taroka. Prihodnje leto se bo odločil za študij, morda bo to
arhitektura.

Manca Mrvar je maturantka Srednješolskega centra Rudolfa 
Maistra Kamnik. Kot uspešna tekmovalka na državnem tekmovanju iz
logike se je uvrstila v ožji izbor za mednarodno lingvistično tekmovanje.
Manca, doma z Duplice, bo študirala kemijo, tekmovanje pa ji pomeni
zlasti priložnost za pridobitev novih izkušenj in poznanstev.
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

Piše: Simon Šubic

Trgovali z orožjem 
in mamili 
Preiskovalni sodnik ljubljanskega okrožnega
sodišča je odredil pripor za štiri moške z območja
Ljubljane, stare od 19 do 30 let, ki naj bi skupaj
s 47-letnim moškim (trenutno je v Bosni) 
trgovali s prepovedanimi drogami in z orožjem.
Kriminalisti peterico sumijo, da so v okviru
mednarodne kriminalne združbe storili najmanj
20 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje 
in prometa s prepovedanimi drogami in 
nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem
in eksplozivom. Pri preiskavi kriminalne
združbe, s katero so ljubljanski kriminalisti
prekinili tihotapski kanal iz Bosne v Slovenijo,
so zasegli 700 gramov kokaina in 20 gramov
heroina, deset avtomatskih pištol, pet 
avtomatskih pušk, tri dušilce poka in več sto
nabojev. Kriminalisti so ugotovili, da so 
osumljenci kokain prodajali po ceni 5.600 evrov
za 100 gramov, heroin pa po 14 evrov za gram.
Skupaj naj bi tako pridobili več kot 50 tisoč
evrov. Mamila so po domnevah policije ostajala
v Sloveniji, prav tako orožje, določeno orožje pa
je šlo naprej v Italijo.

Vodili prostitucijo
Policisti Generalne policijske uprave ter 
policijskih uprav Ljubljana in Koper so zaradi
kaznivih dejanj zlorabe prostitucije pred 
ljubljanskega preiskovalnega sodnika pripeljali
40-letnega in 26-letnega Ljubljančana ter 
24-letnico z območja Kamnika. Skupaj z vsaj še
dvema osebama naj bi v osmih najetih
stanovanjih nastanili ženske, tudi mladoletne,
od katerih so dnevno zahtevali del zaslužka. 
Koprski kriminalisti so ugotovili, da sta 
Ljubljančana v sodelovanju s Kamničanko 
najemala stanovanja in preko oglasov v medijih
najemala ženske za izvajanje t. i. erotične
masaže, v resnici pa je šlo za spolne storitve, 
s čimer pa so bile ženske tudi seznanjene. 
Od njih naj bi osumljenca med drugim 
zahtevala dnevno plačilo od zaslužka, ne glede
na to, ali so v tistem dnevu imele kakšno
stranko ali ne. V stanovanjih naj bi se 
prostituiralo najmanj 42 žensk, večinoma
slovenskih državljank. Samo od maja lani naprej
naj bi si osumljeni na ta način pridobili več kot
pol milijona evrov premoženjske koristi. 

ČRNA KRONIKA TEDNA

Prejšnji teden pet mrtvih
Na slovenskih cestah se je v minulem tednu
zgodilo 164 prometnih nesreč, v katerih je pet
oseb izgubilo življenje, 205 pa se jih je
poškodovalo. Najpogostejši vzrok prometnih
nesreč je bila neprilagojena hitrost, so sporočili
z Generalne policijske uprave. 
Na naših cestah je letos umrlo 84 oseb, 
v enakem obdobju lani pa 90.

Damjana Šmid

moj pogled

Ne jem čokolade, da ne bom debela (2)

Ob poplavi vseh reklamnih
sporočil in različnih smer-
nic za zdravo prehranjeva-
nje je težko ostati "norma-
len". Zahteve in merila dolo-
ča bolj industrija kot stroka,
saj se na tem področju pre-
taka veliko denarja. Ker pa je
denar sveta vladar, je potreb-
no čim več ljudi prepričati,
da potrebujejo diete, pre-
hrambene dodatke, vadbe,
čarobne obliže in tablete.
Kot posledica velikih apeti-
tov po zaslužku pa nastajajo
lepotni ideali, po katerih naj
bi se zgledovali. Tu gredo z
roko v roki tako prehrambe-
na, tekstilna in glasbena in-
dustrija, ki množično meče-
jo na trg vse, kar obljublja le-
poto, zdravje in bližnjice do

ciljev. Žalostno je, da to ne
pripomore k večjemu zado-
voljstvu ljudi, ampak so
kvečjemu še bolj nesrečni,
saj doseganje le-tega pome-
ni napor, večno kritiziranje
samega sebe in občutenje
krivde za vsak košček čoko-
lade. Z otroki se čim več po-
govarjajmo o tem, kako smo
si različni. Deklicam povej-
mo, da so fotografije v revi-
jah v veliki večini obdelane
in jim pokažimo v računal-
niškem programu, kako to
storimo. Tako bodo bolj kri-
tične do tega, kar vidijo, in
ne bodo nasedale na popol-
na telesa, ki so brez celulita,
gub, peg, krivih nog in štrle-
čih las. Skupaj opazujmo
ljudi in lahko bomo videli

bogastvo različnosti. Pogo-
varjajmo se o tem, kaj je
lepo in kaj je zdravo. Pod le-
poto imejmo v mislih vse,
kar nas obdaja, ne pa popol-
nosti, kajti popolnost ni ved-
no lepa. Kadar ima otrok
preveč ali premalo kilogra-
mov, se posvetujmo z zdrav-
nikom in upoštevajmo nje-
gova navodila. Pri tem bodi-
mo čim bolj sproščeni, saj
bo ob napetem vzdušju
otrok še bolj uporabljal hra-
no za svoje orožje. Že tako
se preveč ukvarjamo s tem,
kaj bomo pojedli, premalo
pa s tem, kako bomo poje-
dli. Bolj zdrav je sendvič na
pikniku kot pa zelenjavna
juha, ki jo otrok zaužije med
jokom in potem pobruha. 

Hiša brez oken in vrat
Zgodba iz enostarševske družine (3)

"Zalotila sem sina, ko 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 dru-
gega, kot da sem stopila do
zdravnika in mu povedala,
kaj se pri nas dogaja. Poto-
lažil me je, da bo še vse do-
bro. Povedal je še, da imajo
tovrstnih primerov vedno
več, ker mladi enostavno ne
zdržijo čustvenega pritiska,
v katerega so porinjeni."
Ljudje si zadajamo najbolj
smrtonosne udarce prav v
imenu ljubezni. Bolj ko
smo koga ljubili, bolj boli,
ko se v nekem trenutku živ-
ljenja sreča obrne v sovraš-
tvo. Trenutki, ko med prsti
začenja polzeti sreča, ki
nam je pred tem dajala smi-
sel, so tako hudi, da si takrat
mnogi želijo, da bi umrli.
Enostavno nimajo več moči,
da bi se znova postavili na
noge in živeli naprej. 
Podobno se je dogajalo tudi
Urški. Kljub otrokom, za
katere je vedela, da jo še
kako potrebujejo, zlasti naj-
starejši sin, se je vsako ju-
tro, ko se je prebudila, spra-
ševala, kaj sploh še počne
med živimi, ko pa je v njej
vse umrlo.
"Potem pa sem se spomnila
na sina, ki je zaradi očeta
padel v hudo depresijo, za-
grabila me je strašna jeza,
ubila bi, vraga, če bi ga lah-
ko. Da gre nek odrasel, zrel
človek narediti kaj tako hu-
dega lastnemu otroku?!
Tega pa nisem in nisem
mogla dojeti. Zdravnik, ki
sem ga poklicala, mi ni dal
nobenega pravega upanja,
da bo s sinom kmalu bolje.
Ni mi kazalo drugega, kot
da stopim še do lastnega,

osebnega zdravnika. Sicer
težko, a v nekaj stavkih sem
mu zaupala vse, kar se je v
zadnjem mesecu zgodilo
pod našo domačo streho.
Na srečo me je razumel in
mi dal teden dni bolniške,
da sem lahko obiskovala
sina. Za mlajša dva sta iz-
menično skrbeli mama in
tašča. Obe sta doživeli velik
stres, zlasti tašča, s katero
sva bili že od samega začet-
ka v dobrih odnosih in sva
se imeli zelo radi. Ko sem
sedela v sobi, ob sinu, ko
sem ga božala po roki, med-
tem ko je njegov pogled od-
sotno taval po meni, sem
mislila, da me bo pobralo
od vsega hudega. In ko se je
ta ubogi otrok naslonil na
moja kolena in po tihem iz-
davil, da bi rad vseeno videl
očka ... ne, ne morem opisa-
ti bolečine, ki se mi je zare-
zala v prsi."
Petra je v službi zmotila le
redkokdaj. Nazadnje takrat,
ko je imel njegov oče pro-
metno nesrečo. Zmeraj ji je
bilo nelagodno, saj so jo vsi
začudeno opazovali izpod
čela, ker niso bili vajeni, da
bi šefova žena motila njihov
mir.
"Ko sem vstopila v njegovo
pisarno, je med smehom
ravno nekaj razlagal po tele-
fonu. Bil je zelo sproščen,
nosil je srajco, ki je nisem
še nikoli videla na njem.
'Kaj bo dobrega?' je čez čas
dejal in se obrnil k meni,
kot da bi pred njim stal po-
poln neznanec. Ne da bi to
želela, so me premagale
solze, med hlipanjem sem
mu povedala, kaj se dogaja
z najinim sinom, pa tudi to,
v kakšni stiski se je znašel
fant po njegovi krivdi. 'Saj
je še otrok, se bo že izvle-

kel,' je pokomentiral in sko-
mignil z rameni. 'Potem ti
je vseeno zanj?' sem ga
vprašala. 'Kar ste zakuhali,
boste še pojedli,' je nadalje-
val, potem pa mi je pokazal
vrata in ukazal, naj mu izgi-
nem izpred oči. Tako je bilo
in bog mi je priča, da nisem
ničesar ne dodala, ne od-
vzela ..."
Urškin glas se je spet zatre-
sel, čustva, ki so ob spomi-
nih privrela na dan, so bila
premočna. Naslonila se je
na mizo in zajokala.
Kar ni uspelo Urški, sta pro-
ti večeru - zlepa ali zgrda -
dosegla Petrova starša. Zape-
ljala sta se do njegovega no-
vega bivališča in z vso vztraj-
nostjo zvonila pri vseh vratih
v bloku, dokler nista, po več
neuspelih poskusih, naletela
na pravo stanovanje. A vrat
ni prišel odpret on, ampak
ona. Tokrat pa je Petru bilo
nerodno, očitno mu na kraj
pameti ni padlo, da bo prišlo
do takega soočenja. A so se
zmenili kar med vrati. Le to-
liko so jih zaprli, da njihovih
povzdignjenih besed ni po-
slušal cel blok. Starša mu ni-
sta ničesar očitala, le prosila
sta ga, da obišče sina, ki je v
bolnišnici. "In veš, kaj je ta
norec zmešani takrat zinil?
Človek pa res doživi marsi-
kaj ... Dejal je, da je fant pač
dobil svojo kazen, kaj pa je
po nepotrebnem špecal
doma o stvareh, ki ga niso
nič brigale ... Ob teh besedah
pa je njegovemu očetu preki-
pelo, dvignil je roko in ga
močno udaril. Potem sta se z
ženo obrnila in brez besed
zaloputnila vrata za seboj.
Dogodek ju je povsem vrgel
iz tira in postaral za več let."

(se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode
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Slovenci po svetu

Marija Volčjak

Slovenska skupnost v Argen-
tini ni dala samo umetnikov,
arhitektov in gornikov, tem-
več tudi uspešne podjetnike.
Če so zaščitni znak vinorod-
ne Mendoze Bajdovi sodi, če
so Bariloche znane po slo-
venskih gornikih, zlasti po
Jermanovi družini, potem je
v Buenos Airesu uspehe slo-
venskih podjetnikov in obrt-
nikov okronal tovarnar Her-
man Zupan, brez dvoma naj-
bogatejši Slovenec v Argenti-
ni in slovenski častni konzul
v Buenos Airesu.
Hermana Zupana sem po-
bliže spoznala, saj je privolil
v pogovor in razgrnil svojo
življenjsko zgodbo. Taksist,
ki mi ga je poslal do hotela, je
vozil tako hitro, da je bila
vožnja še najbolj podobna
nizkemu letu, kar v Buenos

Airesu pravzaprav ni nič po-
sebnega. Le tega nisem do-
umela, zakaj ima do konca
navito klimo, hkrati pa odpr-
ta vsa okna. Kolikor sem ga
lahko razumela - saj tako kot
mnogi Argentinci ni znal
niti besede angleško, meni
pa je španščina povsem tuja
- je želel biti točen, saj je pre-
voz vendar naročil gospod
Zupan. 
Sprejela me je tajnica slo-
venskega rodu in mi namig-
nila, da ima gospod Zupan
le približno pol ure časa.
Samo toliko? Vsekakor pre-
malo za pogovor s podjetni-
kom, o katerem praktično
nisem vedela ničesar. Le v
časniku Finance sem našla
kratek članek o HZ Group
oziroma o skupini podjetij
Hermana Zupana, v kate-
rem Tone Rode, direktor to-
varne kartonske embalaže

Innovapack, pravi, da naša
podjetja v Južni Ameriki še
niso zabeležila večjega po-
slovnega uspeha.
Herman Zupan je bil sprva
zadržan, zanimalo ga je,
kako sem izvedela zanj, in
malce provokativno me je
vprašal, kako mi je uspelo
priti do njega. Novinarska
iznajdljivost pač, sem mu
odvrnila in pohvalila prijaz-
nost Toneta Rodeta, direk-
torja njegove tovane Innova-
pack, ki je dogovoril termin.
"Saj niste navadna novinar-
ka, saj ste vse, urednica in
direktorica, je tudi firma
vaša," me je vprašal kar na-
ravnost, ko je v rokah obra-
čal mojo vizitko. "Komandi-
ram že, firma pa ni moja,"
sem odvrnila. On pa takoj:
"Zakaj pa ne?" 
Neverjetno je hiter, nič čud-
nega, da je poslovno tako

uspešen, obeta se zanimiva
zgodba. "Še vedno delate, še
vedno prihajate v pisarno
vsak dan," me je zanimalo.
"Še vedno, čeprav sem upo-
kojenec, pa ne ta pravi, saj
nimam pokojnine," odgovo-
ri s širokim nasmehom in
doda: "Sicer pa, saj nimam
daleč." In že pripoveduje,
kako se je vse skupaj začelo.
V kleti poslopja, v katerem
ima HZ Group še vedno
svoj sedež. Čeprav imajo da-
nes podjetja oziroma tovar-
ne na trinajstih lokacijah po
Argentini ter v Braziliji, Čilu
in Mehiki. 
Začel je s čisto majhnim ti-
skarskim strojem, še vedno
je ponosen nanj, modelček
stoji v kotu prostorne pisar-
ne, ki je sicer neverjetno
prazna, lahko bi rekla asket-
ska. Prazna je tudi pisalna
miza, nobenega papirja ni
na njej, le računalnik. "Na-
vadil sem se na sodobno teh-
niko, vse imam na računal-
niku, nobenega papirja ne
potrebujem več," pravi Zu-
pan. Prav neverjetno je, kako
obvlada računalnik.
"Vas zanimajo današnji
borzni tečaji," mi pravi, ko
opazi, da občudujem njego-
vo računalniško spretnost.
Brskava po tečajih svetovnih
borz in hitro ugotovim, da je
resnično na tekočem, kaj se
dogaja na borznih parketih
po vsem svetu. "Kaj pa ljub-
ljanska," ga vprašam, ker
me zanimajo njegove napo-
vedi. "Tečaji bodo še padli,
najbolj ..." Pogovarjala sva se

sredi lanskega oktobra in
lahko rečem, da so se med-
tem njegove napovedi že
uresničile. 
Poleg borznih tečajev preleti
še spletne časopise, angleš-
čina, nemščina, francoščina
mu ne povzročajo težav.
"Kaj pa naši časopisi," sku-
šam preveriti, kako je na te-
kočem. Odpira slovenske
dnevne časopise in pove,
kdo najbolj zamuja. In spet
ima prav. 
"Ne vem, zakaj se tako raz-
burjate zaradi tajkunov, naj
jih politiki pustijo pri miru,
hitro se bo pokazalo, kdo je
dober in kdo ni. Kriza bo
opravila svoje, dobri bodo šli
čez, slabe bodo delavci od-
nesli ven. Kriza bo v Sloveni-
ji manj boleča kot drugod,
saj so ljudje pridni in veliko
potrpijo. Srečo imate, da ste
v Evropski uniji in da imate
evro. Življenjski standard v
srednji Evropi se bo izenačil,
kar pomeni, da bo šla Slove-

nija naprej, v Italiji in Avstri-
ji bo slabše. Italijani slabo
prenašajo krizo, Avstrijcem
bodo usahnili ruski viri, ki se
selijo na jug," je sredi okto-
bra napovedoval Zupan in
sami lahko presodite, v ko-
likšni meri se njegove napo-
vedi uresničujejo. 
Kako zelo prav ima, ko pravi,
da so naši ljudje pridni in ve-
liko potrpijo. V današnji krizi
ljudje pri nas delajo tri, štiri
mesece brez plače in še ved-
no jih bolj kot vodilne skrbi
usoda podjetja. To je res ne-
verjetno, tako pridne ljudi bi
težko našli kje drugje. Her-
man Zupan zelo dobro ve,
kakor pridni so slovenski de-
lavci. V skupini HZ Group je
približno 1.500 zaposlenih,
med njimi je veliko naših ro-
jakov. "Še več bi jih vzeli, pa
jih ni dovolj," pravi Zupan.
Lahko si seveda mislimo,
kako pomembno vlogo ima
pri ohranjanju slovenske
skupnosti v Buenos Airesu. 

Jože Košnjek

med sosedi
"Obisk slovenskega kmetij-
skega ministra dr. Milana
Pogačnika pri slovenskih
kmetih na Koroškem je za
nas izreden dogodek, ki nam
dviga samozavest. Še pose-
bej sem vesel, da sem sloven-
skega ministra povabil jaz in
da je bilo vabilo tako hitro
uresničeno," je na srečanju z
novinarji na kmetiji Miklau v
Lepeni nad Železno Kaplo
pretekli petek povedal pred-
sednik Skupnosti južnokoro-
ških kmetov in svetnik v Ko-
roški kmetijski zbornici Šte-
fan Domej iz Rinkol v Podju-
ni. "Ministrov obisk je prilož-
nost za oceno dosedanjega
sodelovanja in uresničevanja
skupnih projektov in za utr-
ditev sodelovanja koroške de-
želne vlade in koroške kme-
tijske zbornice z našimi
kmečkimi organizacijami in

z ustreznimi organi v Slove-
niji." Štefan Domej, ki se na
svoji kmetiji ukvarja pred-
vsem z rejo prašičev, je po-
hvalil dosedanje sodelovanje
med slovensko Kmetijsko in
gozdarsko zbornico in Skup-
nostjo južnokoroških kme-
tov, kakor tudi med sloven-
skimi in koroškimi kmeti,
predvsem pri prodaji in na-
kupu kmetijske mehanizaci-
je ter pri trgovanju z živino.
Po njegovem mnenju bi mo-
rali sodelovanje razširiti,
skupno nastopati na trgu in
zagotoviti kmetom na obeh
straneh meje boljši zaslužek,
saj so le oni zagotovilo, da
bodo hribovita območja ob
meji v Karavankah poselje-
na, zemlja obdelana in kul-
turna krajina obvarovana
pred propadanjem. Padajoče
cene kmetijskih izdelkov te-

pejo tudi koroške kmete, če-
prav so pri proizvodnji mle-
ka še na boljšem kot sloven-
ski kmetje, saj dobijo za liter
okrog 30 centov. Cene živine
se prilagajajo nemškim in
italijanskim, saj je največ
kupcev iz teh držav. 
Slovenski minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no dr. Milan Pogačnik je po-
vedal, da delo slovenskih
kmetov na Koroškem sprem-
lja z velikim spoštovanjem,
saj jim gre delo na geograf-
sko in klimatsko zahtevnem
območju izvrstno od rok.
"Aprila smo se v Ljubljani do-
govorili za skupne projekte,
danes pa ocenjujemo, kako
daleč smo z njihovim uresni-
čevanjem. Zato so v progra-
mu obiska tudi pogovori s
predstavniki koroške kmetij-
ske zbornice in z deželnim

svetnikom, zadolženim za
kmetijstvo. Sodelovanje obse-
ga več projektov, od sodelova-
nja srednjih kmetijskih šol,
izmenjave izkušenj pri uvaja-
nju informacijske tehnologi-
je in programov za izboljša-
nje kakovosti živilskih proiz-

vodov do reševanja znameni-
te kranjske čebele. Za sodelo-
vanje s Skupnostjo južnoko-
roških kmetov namenjamo
letos 69 tisoč evrov, pri če-
mer delujemo usklajeno z
Uradom za Slovence v za-
mejstvu in po svetu." 

Z Lubnikom med argentinskimi Slovenci (32)

Najbogatejši Slovenec v Argentini

Minister dr. Milan Pogačnik (v sredini) z gostitelji na 
kmetiji Miklau nad Železno Kaplo / Foto: Jože Košnjek

V Zupanovih tovarnah izdelujejo embalažo.

Herman Zupan

Slovenci v zamejstvu (147)

Minister Pogačnik pri koroških kmetih
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razgled

Prihodnji teden bo v noči s
torka na sredo letošnja kres-
na noč. Ste pripravljeni na
njene čare? Naši davni pred-
niki so verjeli, da je mogoče v
tej izjemni noči slišati, kako
se pogovarjajo živali, videti
čarovnice, priklicati samega
vraga, najti zaklad, s čudežno
pomočjo kresnih rastlin in
vode pogledati v svojo pri-
hodnost, vedeževati ... Pa se
vprašajmo, kaj od tega bi
nam prišlo v danem položaju
še posebej prav? Kar se mene
tiče, bi pustil čarovnice in
zlodeja pri miru, živalsko
mnenje o človeških rečeh bi
me pa zelo zanimalo. Še naj-
bolj pa bi bil v tem kriznem

času, ko je zaslužka vse
manj, vesel vsaj skromnega
zaklada. Tajkunskih darov
nimam, samo z delom pa ne
moreš zaslužiti več kot toli-
ko, pa če se pretegneš (kar se
sicer tudi ne).
Kako torej iskati in najti za-
klad? Pred leti sem v podlist-
ku Iz starih časov že navajal,
kar je o teh rečeh v času, ko je
bilo staro izročilo še bolj živo,
zabeležila pisateljica Manica
Koman v knjižici Na Goren-
ščem je fletno (izšla 1928).
Napisala je, denimo, kako se
je tega posla lotil stari Marko-
vec iz Crngroba pri Škofji
Loki. Imel je čisto svoj recept.
"Zaklad leži navadno v bliži-
ni drevesa, v katerega je svoj
čas udarila strela. Glavni po-
goj je pridno kopanje in stro-
go molčanje. Niti enega gla-
su ne sme dati kopač od
sebe. Markovčevi sosedje pa,
ki so tudi blizu toliko stari
kot on sam, vedo povedati, da
je Markovec pod staro, od
strele razcepljeno hruško iz-
vohal zaklad. Že je prikopal
do njega in že se je pest ru-
menih cekinov zakotalila pod
motiko, kar se naenkrat sreč-
nemu Markovcu pripeti ne-
kaj človeškega. Glas sicer ni
prišel iz ust, ali zadoščal je,
da je ves denar naenkrat izgi-
nil. Vse kopanje je bilo za-
man in Markovec je šel potrt
domov." Markovca iz Crn-
groba, ki je nedaleč od Svete-
ga Duha, je torej izdal njegov
lastni "duh". Komanova pa
omenja še nekaj drugih in
preizkušenih gorenjskih
"metod" za iskanje zaklada.
"Še lažje pa prideš na kresno
noč do bogastva, ako moreš
dobiti od zelene žabe bedro,
tri zrna blagoslovljene soli in
dlako devetih mačk. Ko si s
temi rečmi opremljen, pojdi
na kresno noč na kak hribček

in kmalu boš zagledal zeleno
lučico. Hiti proti njej, in ko
pritečeš do lučice, bo sama
od sebe ugasnila. Ti pa takoj
začni kopati, kajti pod prosto-
rom, kjer je svetila lučica, se
nahaja prav gotovo zaklad."
Kaj porečete? Iskanja zakla-
da na način, kakršnega je
prakticiral stari Markovec,
najbrž tudi v Gorenjski ban-
ki ne bi priporočili, saj je iz-
razito molčeč, oni pa so
"banka s posluhom" in ne z
vohom. Metodi, pri kateri ra-
bimo za vsak poskus bedro
zelene žabe in dlako devetih
mačk, pa bi gotovo nasproto-
vali naravovarstveniki in lju-
bitelji malih živali, saj bi pri
množični uporabi prišlo do
žabjega genocida in mučenja
mačk. Kaj nam tedaj še osta-
ne? Praprotno seme? "Ako
najdeš praprotno seme in ga
na kresno noč nosiš pri sebi,
razumeš vse, kar govore živa-
li. Toda kdor umeje živalsko
govorico, mora še tisto leto
umreti. Zato ni dobro preveč
stikati za praprotnim seme-
nom."
Kakorkoli že, zdi se, da čari
kresne noči nam, modernim
ljudem, niso več dostopni.
Ali pa zanje nismo več odprti
in dovzetni? Živimo v odčara-
nem svetu. Ko se je leta 1991
le nekaj dni po kresni noči
zgodila osamosvojitev Slove-
nije, se mi je zdelo to dogaja-
nje tako neverjetno in prese-
gajoče zgolj človeške moči,
da sem nenadno uresničenje
sna po lastni državi v nekem
članku pripisal kresnim si-
lam. Zdaj je tudi politična
razsežnost našega življenja
že povsem odčarana in nad-
vse profana. Nam pa ostaja
povsem realna možnost, da
si v torek zvečer in v noči na
sredo sami ali v dobri družbi
pričaramo kaj lepega ...

Čar kresne noči
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica
Afera, ki jo nehote in posredno
proizvaja Gregor Golobič, pred-
sednik stranke Zares, nekdanji
vplivni član LDS ter aktualni
minister v vladi Boruta Pahor-
ja, je ultra priložnost, da se za
trenutek vrnem v bližjo prete-
klost in z enim stavkom spom-
nim na svoje stališče v zvezi z
nekdanjim tržiškim županom
ter poslancem SDS Pavlom Ru-
parjem in njegovimi takratnimi
milo rečeno neslanostmi. Srž
mojega takratnega stališča je bil:
Pavle Rupar mora zaradi zava-
janja javnosti in domnevnih
protizakonitosti nemudoma od-
stopiti z vseh javnih funkcij, ki
so mu jih volivci zaupali. In je
gospod hočeš nočeš vrnil poslan-
ski mandat, nakar ga je na lo-
kalnih volitvah "nagradilo" še

volilno telo. Nagradilo tako, da
je oplel tudi kot tržiški župan. 
Kajpada si za politični zaton
Pavla Ruparja ne pripisujem ni-
kakršnih zaslug. Poleg tega nika-
kor ne trdim, da je nekdanji po-
slanec udoben političen položaj
zapustil bodisi sam od sebe bodi-
si z lahkoto, še najmanj pa zara-
di slabe vesti oziroma neke (poli-
tične) sprejemljivosti, da ne re-
čem morale. Takratni predsednik
vlade in vladajoče stranke Janez
Janša je kratko malo seštel pluse
in minuse Ruparjeve obrambe,
rezultat računske operacije pa se
je nagnil krepko v prid njegovega
odstopa. Ne glede na ozadje od-
stopa, se lahko Janez Janša in
njegova stranka kadar koli sklicu-
je na svojo takratno pogojno reče-
no moralno držo.

V nasprotju z razpletom afere
Rupar minister in predsednik
Zares Gregor Golobič motovili
z neslanostmi, kot je: "Imam
dokaze o vlogi SDS v zadevi
Ultra, ki jih bom, ko bo to po-
trebno, tudi javno predstavil."
Samo tole bom dodala k izjavi
ministra za visoko šolstvo in
prvo vpletenega v afero Ultra:
Golobičeva izjava bi bila smisel-
na izključno v primeru lastni-
ške vloge katerega od članov
SDS v podjetju Ultra. Razprav-
ljanje o kateri koli drugi vlogi
kogar koli v aferi Ultra, pa je v
aktualnih okoliščinah navadno
ultra slepilo. Manever, s kate-
rim si minister za visoko šolstvo
kupuje čas.
Ne glede na nedvomne razsež-
nosti primera Ultra, ki se razte-

zajo med Evropo, Azijo in koš-
čkom Zemlje na sončni legi Alp,
je za moje dojemanje privatiza-
cije, da ne rečem tajkunizacije
nekdanjega slovenskega družbe-
nega premoženja in s tem pove-
zanim ultra kriminalom, po-
membna domača platforma
aktualne afere.
Bom zelo direktna. Če sledim
zgolj svojemu instinktu, je aktu-
alna afera pogojno rečeno nad-
gradnja že zdavnaj pozabljene
afere o postojnskem podjetju
Optimizem in iz nje izvirajoče
HKS Sicura ter konkretnih
borznoposredniških hiš in pod-
jetij, zelo verjetno zgolj fiktivno
v lasti Andreja Severja, ki se mu
vse do zdaj ni skrivil niti las na
glavi. Po mojem predvidevanju
niti zato ne, ker je bil (če me

vara spomin, naj me prizadeti,
prosim, popravijo) v afero Opti-
mizem med drugim vpleten
sam gospod Bogdan Biščak, ki
je v aktualni aferi Ultra svojega
šefa Gregorja Golobiča branil,
češ da bi v danih okoliščinah
tudi on lagal, če bi pač tako na-
neslo, o čemer, se razume, niti
najmanj ne dvomim.
Se pravi, namigujem, da je afe-
ra Ultra svojevrstna ultra afera
določenih zgodb iz privatizacije
in koncentracije kapitala, ki iz-
vira iz nekdanjega družbenega
premoženja in na katere smo že
zdavnaj pozabili. Verjamem,
da bi bilo smiselno, da bi Andrej
Vizjak, predsednik državno-
zborske komisije za nadzor jav-
nih financ, svojo barko usmeril
tudi v to smer. Ne le v Singapur. 

Vaš razgled

Ali je res samo naključje, da je zgornja fotografija nastala pred kratkim, v času vse hujše 
recesije, ki je med prvimi prizadela prav gradbenike. No, morda pa so delavci lopate odložili
samo za tiste pol ure, ki so jo namenili malici. Dokler jim bo še pripadala ... S. Š. 

Labodi, elegantne dolgovrate ptice, ki živijo ob z rastlinjem bogatih sladkih vodah na
zmernih in hladnih območjih po vsem svetu, veljajo za zveste partnerje. Življenjskega 
sopotnika si poiščejo za vse življenje, do "ločitve" pride le v primeru neuspešnega
gnezdenja. Parček na naši fotografiji je bil pri tem uspešen, labodka in labod sta tudi že

starša. D. Ž. 

petek, 19. junija 2009

Ultra afera ali afera Ultra
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Boštjan Bogataj

Brdo - Okoli sto vidnih go-
spodarstvenikov in drugih
predstavnikov s področja tu-
rizma je premierju Borutu
Pahorju predstavilo niz ukre-
pov za boljše poslovanje turi-
stičnega gospodarstva, ki že
več mesecev močno čuti ne-
gativne posledice gospodar-
ske krize.

Veliko je odpovedi aranž-
majev, k zmanjševanju obis-
ka prispevajo tudi vinjete in
mejni spor s Hrvaško. V pr-
vih treh mesecih se je priliv
iz tujskega turizma zmanj-
šal za devet odstotkov, v pr-
vih štirih mesecih je turistič-
ni obisk padel za pet odstot-
kov, tujih turistov je manj za
enajst odstotkov.

Napovedi za poletno sezo-
no niso dobre. "Za petino naj
bi padel obisk in s tem za tri-
deset odstotkov še promet,"
pravi Danilo Daneu, pred-
sednik gostinsko turistične
zbornice. Verjame, da bo tu-
rizem kljub vsemu obstal, s
pomočjo države in pametnih
ukrepov države pa bi lahko
krizo prebrodili tudi z odpi-
ranjem novih delovnih mest.
"Glede na trenutne okolišči-
ne, moramo turistično po-
nudbo prilagoditi, da bo ce-
nejša in dostopnejša," je Pa-
horja spodbudil Daneu. Med
ukrepe, ki bi jih morali izve-
sti takoj, je povečanje sred-

stev za promocijo turizma
(denar bi dobili iz turistične
takse in koncesij od poseb-
nih iger na srečo), prilagodili
intervencijski zakon, kot so
za proizvodna podjetja sub-
vencije za poln delovni čas
(za delavce, ki morajo biti na
delu, čeprav so brez dela - re-
ceptor, natakar, kuhar, reše-
valec iz vode ...), predvsem
manjšim ponudnikom turiz-
ma naj se omogočijo boljši
pogoji kreditiranja. 

Gospodarstveniki so v raz-
pravi predlagali povečanje
sredstev za promocijo, pred-
lagali, da se turizem opredeli
kot prioritetni sektor gospo-
darstva, kar bi mu omogočilo
več sredstev za raziskave in
razvoj ter sodelovanje podje-
tij znotraj panoge. Razprav-

ljavci so poudarili, da so
ključne pomanjkljivosti slo-
venskega turizma v vladnem
odnosu do turizma, splošne
cenovne nekonkurenčnosti
(drage letalske povezave, vi-
soki stroški dela ...), premajh-
na odprtost navzven. Po nji-
hovem prepričanju je nujno
treba izboljšati turistično za-
konodajo, odpraviti admini-
strativne ovire, poenostaviti
vizumski režim, uvesti nove
letalske povezave.

Predsednika Boruta Pa-
horja so pozvali še, da naj
jasno in večkrat v čim kraj-
šem času javnosti pove, da
bo dopustoval doma, in naj
to predlaga tudi drugim Slo-
vencem. Pahor se je strinjal,
da je turizem za Slovenijo iz-
rednega pomena in da z nje-

govo udeležbo na srečanju
daje vlada jasen znak, da je v
turizmu še neizkoriščena
priložnost, v času krize pa
morajo skupaj najti skupne
poti. "Turizem razumem kot
panogo, ki jo je kriza naj-
manj prizadela, vendar do-
volj, da ji je treba pomagati,"
je povedal in izpostavil nujno
oblikovanje dolgoročnih
ukrepov za spodbujanje raz-
voja turizma. Udeležencem
je predlagal redna srečanja. 

Na predlagane ukrepe se je
odzval Marjan Hribar, gene-
ralni direktor direktorata za
turizem: "Tudi sam si želim
več denarja za promocijo tu-
rizma." Za nekatere ukrepe
meni, da niso zlahka ures-
ničljivi (hitrejša sprememba
zakonodaje, da bi sektor ig-
ralništva prišel v resor gospo-
darskega ministrstva, usta-
novitev Ministrstva za turi-
zem, natančen pregled pora-
be sredstev iz naslova pobra-
ne turistične takse in iz kon-
cesij od prirejanja iger na
srečo ...). "Zavzel se bom za
spodbujanje socialnega tu-
rizma v sklopu vavčerskega
sistema, za pospešitev hitrej-
ših postopkov pri pridobitvi
gradbenih dovoljenj, za hi-
trejšo zakonsko ureditev Tri-
glavskega narodnega parka,"
je obljubil Hribar in prisotne
pozval, naj čim prej obudijo
dialog s sindikati (ti so prejš-
nji teden organizirali stavko).

Pahor, dopust preživite doma
Takšen apel so predsedniku vlade sporočili predstavniki turističnega gospodarstva, Borut Pahor pa
jim je odvrnil, da bo dopustoval v okolici Ljubljane.

V podjetjih so izvajali še
nekatere druge ukrepe za
premagovanje krize. Tako so
skrajšan delovni čas uvedli v
dobri petini podjetij, v slabi
petini podjetij pa so se odloči-
li za zniževanje plač. Ob tem
so kar v polovici podjetij, ki so
znižala plače, sprejeli dogo-
vor o povrnitvi razlike v plači
po izhodu iz krize. Večina de-
lodajalcev je ob skrajšanju de-
lovnega časa zaprosila tudi za
državno subvencijo, ki pa so
jo le v enem primeru v celoti,
v drugem pa delno dodali k
plačam. Dobra tretjina dodat-
nih ukrepov, ki so jih še upo-
rabili delodajalci pri prema-
govanju krize, je v povprečju
usmerjena v zniževanje že
doseženega standarda in pra-
vic zaposlenih.

"Kljub posamičnim pozi-
tivnim zgledom žal naše vsa-
kodnevne izkušnje kažejo,
da številni lastniki in mened-
žerji splošno negativno psi-
hozo in strah izkoriščajo
predvsem v škodo delavcev,
kar ne opozarja samo na kri-
zo vodenja, temveč tudi na
krizo upravljanja preštevil-
nih gorenjskih podjetij," je
njihove vsakodnevne izkuš-
nje strnil Rajko Bakovnik.  

Kako se posamezna pod-
jetja spopadajo z recesijo, so
predstavili tudi predstavniki
sindikatov nekaterih gorenj-
skih podjetij. V Iskri ISD jim
je na nekaterih področjih po
besedah Boštjana Adamljeta
proizvodnja upadla tudi do
petdeset odstotkov. Poleg
zmanjševanja števila zaposle-
nih so v dogovoru z vod-
stvom zaposlenim plače zni-
žali za deset odstotkov, kar pa
naj bi jim povrnili, ko bodo
spet poslovali z dobičkom.
Mateja Tavčar iz Merkur
Group je pojasnila, da pri
njih ne nameravajo zapreti
nobene trgovine, zato tudi ne
bo odpuščanja, le nekaterim,
ki so bili zaposleni za dolo-
čen čas, niso podaljšali po-
godb oziroma jim jih podalj-
šujejo za največ tri mesece.
"Zaposleni pa občutimo kri-
zo z manjšo stimulacijo zara-
di slabših poslovnih rezulta-
tov." V Hidrii Perles je po be-
sedah Bojana Koširja prodaja
padla za štirideset odstotkov,
zato so že februarja prešli na
36-urni delavnik, hkrati pa za
deset odstotkov znižali plače.
Za znižanje plač so se dogo-
vorili tudi v Iskratelu, je po-
jasnil Leon Gros. Potrdil je
tudi, da naj bi odpustili okrog
150 delavcev. 

Kriza tepe zlasti delavce
�1. stran

Boštjan Bogataj

Kranj - Siemens AG se umi-
ka iz kranjskega Iskratela,
hkrati potekajo postopki za
delni izstop Gorenjske ban-
ke. Iskratel, ki ga vodi Andrej
Polenec, je v zadnjih treh le-
tih s tridesetih milijonov ev-
rov čistega dobička (leta
2006) padel na skoraj mili-
jon evrov izgube (2008), pro-
met se je v tem času zmanj-
šal za skoraj tretjino. Sie-
mens je na področju javnih
telekomunikacij pred časom
združil moči z Nokio, z
Iskratelom pa so se dogovori-
li za umik in izplačilo deleža
v višini 47,7 odstotka. Delež
je kupila Iskra Telekom Hol-
ding, postopek pa je bil pra-
vno zaključen ta torek. Včeraj
so se v Financah spraševali,
ali bo Iskratel za nakup dele-
ža prodal delnice Gorenjske
banke in Probanke, ki so
skupaj vredne okoli štirideset

milijonov evrov. Ekonom-
skih pogojev lastniške spre-
membe podjetji ne razkriva-
ta. Iz kranjskega podjetja pa
so sporočili, da iz lastništva
delno izstopa tudi Gorenjska
banka, ki ohranja 25-odstotni
delež. Banka bo iz lastništva
dokončno izstopila konec
marca 2012, po delnem iz-
stopu Gorenjske banke pa bo
začasna lastniška struktura
naslednja: Gorenjska banka
25 odstotkov, Iskra Telekom
Holding 55,53 odstotka, Siteep
0,23 odstotka in lastni delež
19,23 odstotka. "Lastniška
struktura je začasna, ker se
bo takoj po zaključku postop-
kov izstopa Siemensa AG in
delnega izstopa Gorenjske
banke začel proces iskanja
novih mednarodnih strate-
ških partnerstev in kapital-
skih povezav ter proces last-
ninjenja zaposlenih in vod-
stev družb v skupini Iskra-
tel," sporočajo iz podjetja.

Siemens odšel, 
kdo prihaja?

Borut Pahor je prisluhnil težavam, ki jih zaradi gospodarske
krize čutijo v slovenskem turističnem gospodarstvu. 
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Mateja Rant

Srednja vas - "Zelo smo po-
nosni, še posebno, ker so od
leta 2003, odkar so ti podatki
dostopni tudi na spletnih
straneh, podelili le še eno to-
vrstno priznanje," ne skriva
ponosa direktor Bohinjske
sirarne Primož Cvetek. Nji-
hov sir je na 23. mednarod-
nem ocenjevanju mleka in
mlečnih izdelkov v začetku
junija v Gornji Radgoni do-
segel vseh dvajset možnih
točk. Priznanje jim bodo po-
delili 31. avgusta na 47. med-
narodnem kmetijsko-
živilskem sejmu v Gornji
Radgoni.

Proizvodnjo v Bohinjski si-
rarni so po dveletnem pre-
moru znova zagnali aprila
lani, prvi zrel bohinjski sir pa
so razrezali dva meseca kas-
neje ob uradnem odprtju si-
rarne. Tradicija pravega bo-
hinjskega sira sicer po bese-
dah Primoževega očeta in so-
lastnika sirarne Jožeta Cvet-
ka sega v leto 1873. "Takrat je
strokovnjak iz Ementala ob
podpori takratnega bistriške-
ga župnika bohinjske sirarje
poučil o izdelavi tega sira.
Njegov razvoj je potem sicer
avtonomno tekel naprej, saj
gre za povsem svojstven sir s
posebnimi značilnostmi," je
razložil. Primož Cvetek pa je

dodal: "Razlike v primerjavi
z ementalcem so tako v vo-
nju in okusu kot tudi videzu
ob prerezu in barvi. Te zna-
čilnosti se oblikujejo pri sa-
mem postopku izdelave, svo-
je pa prispeva tudi odlično
bohinjsko mleko." Postopek
izdelave je razložil glavni si-
rar Milan Taler. Sveže mleko
najprej pasterizirajo, izdela-
va sira v sirnem kotlu pa tra-
ja tri ure. "Sirna zrnja se nato
spusti v stiskalnico, v kateri
se hlebi stiskajo 24 ur." Sledi
petdnevno namakanje hle-
bov v slanici, zorenje pa po-

tem traja vsaj dva meseca.
"Hlebe skrbno negujemo in
obračamo ročno," je ob tem
poudaril Jože Cvetek. Na dva
dni izdelajo sedem hlebov
sira, od katerih vsak tehta
okrog petdeset kilogramov.

Bohinjsko sirarno so pred
petdesetimi leti zasnovali v
okviru takratne kmetijske za-
druge sirarji, ki so prej ta sir
delali po planinah. Med nji-
mi je bil tudi Franc Cvetek,
stari oče Jožeta Cvetka. Prav
zato so se tudi odločili za ta
podvig in odkupili sirarno, ki
je zaradi stečaja dve leti sa-

mevala. "Vedeli smo, da zna-
mo narediti bohinjski sir, saj
ga je tudi oče Milana Talerja,
mojega bratranca, že izdelo-
val na planini Dedno polje,"
je razložil Primož Cvetek.
Velik poudarek namenjajo
osebnemu stiku s kupci, tako
da jih je v trgovskih središčih
in na sejmih pogosto mogo-
če srečati v družbi harmoni-
karja. "Želimo, da Slovenci
spoznajo, da spet delamo
pravi bohinjski sir." Prepo-
znati ga je mogoče po rdeči
nalepki, na kateri je bohinj-
ski planšar. 

Priznanje za bohinjski sir
Bohinjski sir si je na 23. mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov prislužil posebno 
priznanje za doseženo izjemno kakovost.

Bohinjski sir je prejel posebno priznanje za doseženo izjemno kakovost. / Foto: Anka Bulovec

Ljubljana

Petnajst let Zavoda za gozdove Slovenije

Pred kratkim je minilo 15 let delovanja Zavoda za gozdove
Slovenije kot javne službe v obliki enotne ustanove. Zavod
strokovno usmerja gospodarjenje z gozdovi z izvajanjem
javne gospodarske službe v vseh gozdovih, ne glede na last-
ništvo. Ustanovitev zavoda je bila pred petnajstimi leti po-
memben razvojni korak, saj omogoča enotno, strokovno in
smotrno usmerjanje gospodarjenja z gozdovi in uspešno
sodelovanje v nekaterih mednarodnih projektih. Zavod se je
uspešno vključil v urejanje prostora in sodeluje pri načrtova-
nju upravljanja območij Natura 2000, kjer imajo gozdnogo-
spodarski načrti vlogo upravljavskih načrtov teh območij,
kar je edinstvena rešitev v Evropski uniji. Zavod za gozdove
ima na področju javne gospodarske službe 750 zaposlenih,
od tega je štiristo revirnih gozdarjev in več kot 250 univerzi-
tetno izobraženih gozdarskih strokovnjakov. V sestavi zavo-
da deluje tudi deset lovišč s posebnim namenom, v njih je
75 zaposlenih, pretežno so to poklicni lovci. V zavodu po-
udarjajo, da je njihovo delo velikokrat v navzkrižju z interesi
po gozdnem prostoru in pridobivanju dobrin iz gozda, zara-
di česar je pogosto težavno. M. G.

Kranj

Manjši zakol živine

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je v
aprilu zakol vseh vrst živali v primerjavi z marcem zmanjšal,
povečal se je le zakol ovc.
V slovenskih klavnicah je bilo v aprilu v primerjavi z marcem
2009 zaklanih za približno 13 odstotkov manj prašičev, za
sedem odstotkov manj konj, za dva odstotka govedi in za
dober odstotek manj perutnine. Hkrati je bil kar za 59
odstotkov večji zakol ovc. Približno enako zmanjšanje je
zabeleženo tudi pri masi zaklanih živali. Manjša kot v mar-
cu je bila masa zaklanih prašičev (za skoraj 13 odstotkov),
perutnine (za skoraj pet odstotkov) in konj (za tri odstotke).
Večja kot prejšnji mesec pa je bila masa zaklanih ovc (prib-
ližno za 44 odstotkov) in goveda (za slab odstotek).
Zakol živali v klavnicah je precej manjši tudi v primerjavi z
lanskim aprilom, in sicer pri prašičih za približno za 34
odstotkov, pri konjih za okoli 15 odstotkov, pri govedu za
dobrih 13 odstotkov in perutnini za dobre štiri odstotke. V
enaki primerjavi pa je bilo zaklanih za dobrih 31 odstotkov
več ovc. Po statističnih podatkih v letošnjem aprilu v sloven-
skih klavnicah ni bilo zakola živine iz uvoza. M. G.
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Simon Šubic

Lesce - Za nedavni odstop
Emila Peternela z mesta di-
rektorja Kmetijsko gozdar-
ske zadruge Sava Lesce naj
ne bi bili krivi zdravstveni
razlogi, temveč domnevne
nepravilnosti pri poslovanju
sicer precej uspešne zadru-
ge. Uredništvo je namreč ta
teden prejelo anonimno poš-
to, v kateri Peternelu očitajo
več zlorab položaja in prido-
bitve premoženjske koristi
ter druge nepravilnosti. Na
vrhovnem tožilstvu so nam
potrdili, da so v sredo prejeli
pošto z enako vsebino. 

Peternel naj bi zlorabil
svoj položaj in oškodoval za-
drugo, ko naj bi podjetju Ru-
bico Agencija brez obvezne-
ga soglasja upravnega odbo-
ra za 690 tisoč evrov prodal
hčerinsko podjetje Kmetij-
stvo Sava Lesce, ki je imela v
lasti tudi osemdeset tisoč

kvadratnih metrov zemljišč
ob hipodromu, ki so jih
menda kasneje prodali za
2,4 milijona evrov. Prav tako
naj bi Peternel prekršil pravi-
la poslovanja zadruge, ko je
odobril skoraj 250 tisoč evrov
posojila podjetniku Milanu
Kepicu, ki v Dvorski vasi gra-
di turistični center, in deset
tisoč evrov varnostni agenciji
EUPT. Med drugim mu oči-
tajo tudi nenavadno razkoš-
je, ker naj bi varnostni agen-
ciji mesečno plačeval po enajst
tisoč evrov za osebnega var-
nostnika in najem avtomobi-
la, do nepravilnosti pa naj bi
prihajalo tudi pri pregledova-
nju kakovosti mleka dveh
članov zadruge. Navedb iz
anonimke Peternel in pred-
sednik upravnega odbora
Edvard Podpečan ne komen-
tirata zaradi notarsko overje-
nega sporazuma, po katerem
se obe strani vzdržita javnih
komentarjev.

Peternela odnesle 
nepravilnosti?
Na današnjem občnem zboru KGZ Sava Lesce
bodo razčiščevali tudi, zakaj je odstopil direktor
Emil Peternel. 



Jelena Justin

Naša današnja tura je pri-
merna za obisk tudi pozimi,
spomladi in jeseni; poleti ne
najbolj, ker je enostavno pre-
vroče, a če jo obiščete dovolj
zgodaj, je še vedno lep tre-
ning za visokogorske zavaro-
vane poti. Glede na to, da je
ena težjih zavarovanih ple-
zalnih poti pri nas, je upora-
ba samovarovalnega kom-
pleta skoraj nujna, saj pred-
vsem v zgornjem delu pote-
ka po izpostavljenem razu.
Svetujem tudi uporabo čela-
de, saj je nad našo glavo kar
nekaj grušča, ki ga lahko
sproži tudi kakšna žival.

Izhodišče za turo je vas
Gradišče. Z avtoceste Ljub-
ljana-Koper zavijemo proti
Vipavi. Peljemo se mimo ta-
ble Vipava, ko nas smerokaz
usmeri desno v Gradišče. Po
približno dveh kilometrih
asfaltirane ceste, prispemo
na parkirišče. Markacije nas
usmerijo v gozd. Pot najprej
poteka desno, nato pa zavije
ostro levo. Tik pod vstopom
v smer se desno odcepi peš
pot na Gradiško turo, peš
pot, ki jo bomo mi uporabili
za udoben in lep sestop. Za-
varovana plezalna pot na
Gradiško turo poteka po iz-
raziti trikotni skali; omenje-
nemu sektorju so športni
plezalci tudi dali ime Trikot. 

Drznila bi si trditi, da je
vstop v Furlanovo smer na
Gradiško turo najbolj zahte-
ven detajl celotne smeri, saj
je nekaj metrov treba preple-
zati prosto, kar za neizkuše-
ne ni ravno enostavno. Ver-

jetno je prav, da je smer naj-
težavnejša že na samem za-
četku, kajti prepričana sem,
da bo ta drzen uvod marsi-
koga odvrnil od plezanja po
omenjeni ferati. Smer pote-
ka ob jeklenici, po strmi za-
jedi navzgor. Skala je trdna,
stopi pa precej narazen, tako
da se je včasih potrebno
malo ustaviti in premisliti,
kam dati noge in kam se pri-
jeti z desno roko. Na vrhu
zajede skalni svet postane
malenkost lažji. Preko ozke
police dosežemo lesen, raz-
gledni balkon, ki smo ga že
prej lahko opazovali od avto-
mobila in se čudili, kam se
podajamo. Razgledamo se
po Vipavski dolini, malo si
odpočijemo in nadaljujemo
po grapi naprej. Strm vzpon
prekinemo s prečenjem v
desno, do izpostavljenega

raza. To je najlepši del ture.
Napredujemo ob varnih in
trdnih jeklenicah vse do vrha
Trikota, kjer se ferata združi
s pohodno potjo. Raz je res-
nično izpostavljen in če ste
kanček vrtoglavi, se v ta svet
raje ne podajajte. Svetovala
bom uporabo samovaroval-
nega kompleta, čelada je pa
tako ali tako obvezna opre-
ma. Vedite, da se gibljete po
zahtevnem terenu! Napre-
dujemo ob varnih in trdnih
jeklenicah vse do vrha Triko-
ta, kjer se ferata združi s po-
hodno potjo. 

Markirana pot nas vodi na-
prej do vrha Gradiške ture.
Steza je precej strma, sploh
tik pod vrhom. Z vrha je ču-
dovit razgled na celotno Vi-
pavsko dolino in na številne
majcene vasi nad njo, ki me-
jijo na Kras. Do vstopa v

smer boste potrebovali 15 mi-
nut, do vrha plezalne smeri
30 minut, do vrha Ture pa še
nadaljnjih 45 minut.

Pobudo, da se nadela zava-
rovana plezalna pot do vrha
Gradiške ture, je dal pred-
sednik PD Vipava dr. Otmar
Črnilogar, župnik, ki je tudi
predaval na ljubljanski Teo-
loški fakulteti. Bil je tudi
eden od tistih, ki je zabijal
kline v skali. Baje je razdaljo
med njimi meril s pomočjo
svojega telesa, zato se še da-
nes kdo, ki je manjše rasti,
dlje časa pomudi na kakš-
nem mestu. Plezalna pot je
bila nadelana 15. junija leta
1969, poimenovana pa po
Fricu Furlanu, ki je v njenih
stenah leta 1952 izgubil živ-
ljenje. Razgledni mostiček je
bil zgrajen leta 1971, poime-
novali pa so ga Gnezdo. Pri
postavljanju mostu je na-
mreč ena od prostovoljk, ko
si je ogledovala okolico,
vzkliknila: "Glejte, gnezdo!"
In most je dobil ime. 

Sestop po ferati je zahtev-
nejši kot vzpon, zato vam
svetujem, da si zanj izberete
tisto običajno pot, ki je pa
tudi strma in zahteva previd-
nost. Vmes boste morda na-
leteli na športne plezalce, saj
je v tem delu na desetine
različno zahtevnih plezalnih
smeri. Gradiška tura je vse-
kakor dostojen trening za vi-
sokogorske ferate.

Nadmorska višina: 793 m
Višinska razlika: 500 me-
trov (160 m plezalnega dela)
Trajanje: 2 uri in 30 minut
Zahtevnost: ★★★★★
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Juha iz buče 

Sestavine: 6 dag masla ali
margarine, 6 dag čebule, 2
stroka česna, 70 dag jedilne
buče, sol, poper, vejica peterši-
lja, na kocke narezan kruh,
nariban parmezan, sladka
smetana po okusu.

Priprava: Na maslu ali
margarini prepražimo se-
sekljano čebulo in česen,
peteršilj in na kocke nareza-
no jedilno bučo. Juho nekaj
časa kuhamo, jo začinimo s
soljo in poprom. Kuhano
zmeljemo s paličnim mešal-
nikom in zgostimo s smeta-
no. Juho potresemo z nari-
banim parmezanom ali

kakšnim drugim sirom,
kruhovimi kockami in juho
gratiniramo, da se sir lepo
zapeče.

Goveji ptički Esterhazy 

Sestavine: 4 goveji zrezki
(notranje stegno, lahko pa
tudi rostbif), sol, poper. Na-
dev: malo svinjske masti ali
pa margarine, 1 srednje veli-
ka čebula, 8 dag prekajene
slanine, nekaj kaper, 4 drob-
ne kisle kumarice, sardelni fi-
leti ali sardelna pasta, 1 žlica
gorčice, 1 žlica moke, 5 dag
masti, malo juhe, 1/8 l kisle
smetane, 2 srednje debela ko-
renčka.

Priprava: Goveje zrezke
potolčemo. Porežemo jim
žile, jih solimo, popopramo
ter obložimo z nadevom, ki
ga pripravimo tako, da če-
bulo drobno sesekljamo in
na hitro prepražimo na ma-
sti. Druge dodatke nareže-
mo po dolgem in jih položi-
mo na zrezke. Zrezke zvije-
mo in jih zvežemo z močno
nitjo ali tanko vrvico. Pova-
ljamo jih v moki in na hitro
opečemo z vseh strani.
Nato jih zalijemo z juho ali
vodo. Dušimo jih do polovi-
ce, nato dodamo še na tan-
ke rezance narezano kore-
nje. Nato jih dušimo do
mehkega. Posoda naj bo

pokrita. Ko so rulade meh-
ke, izgotovimo omako, tako
da omako pomokamo, zali-
jemo, dodamo smetano in
malo rdečega vina. Omako
povremo. Ruladice odvije-
mo in jih damo na krožnik,
prelijemo s pripravljeno
omako. Ponudimo jih s ši-
rokimi rezanci ali pa krom-
pirjevimi štruklji.

Krompirjevi štruklji 
s praženimi drobtinami

Sestavine za krompirjevo te-
sto: 50 dag kuhanega in pretla-
čenega krompirja, 20 dag ostre
moke, 4 dag margarine, 5 dag
zdroba, 2 jajci, sol. Nadev: 10

dag margarine, 10 dag preseja-
nih drobtin, 2 jajci.

Priprava: Krompir še to-
pel olupimo in takoj pretla-
čimo, ohlajenemu dodamo
margarino ali olje, jajca in
sol. Dodamo še ostro moko
in zdrob ter pognetemo v te-
sto. Pustimo ga počivati
krajši čas. Spočitega razva-
ljamo, ga premažemo s ste-
penim jajcem in na maščo-
bi prepraženimi drobtina-
mi. Testo zvijemo v štrukelj,
ki ga zavijemo v pomaščeno
alufolijo. Kuhamo ga v sla-
nem kropu 30 minut, odvis-
no od debeline štruklja. Ku-
hanega odvijemo in ponudi-
mo k ruladicami.

Janez Štrukelj

Jedi za poletne dni K U H A R S K I R E C E P T I80

Planinski kotiček: Gradiška tura (793 m)

Adrenalinsko poplezavanje
Nanoška planota na svojem zahodnem robu kaže navpične stene, iz čvrstega in gladkega apnenca.
Tod naokoli so številne športne plezalne smeri, različnih težavnostnih stopenj, med njimi pa je tudi
zavarovana plezalna pot; ena težjih pri nas, a žal, kratka.

Pogled na grapo z Gnezda / Foto: Jelena Justin

Vstop v Furlanovo smer na Gradiško turo / Foto: Jelena Justin

Najlepši del smeri - raz / Foto: Jelena Justin

Pesniška zbirka, ki vas bo 
popeljala v prečudoviti svet
gora. Klasične pesniške oblike 
zaključuje sonetni venec. 
Strinjali se boste, 
da so planine, 
rastlinje in živali res taki, 
kot jih opisujejo pesmi.

Redna cena knjige: 15,50 EUR

Za naročnike 
10-odstotni popust: 

13,95 EUR
Ceni knjige prištejemo tudi poštnino.

Naročila sprejemamo na: 04/201 42 41, narocnine@g-glas.si ali  na Gorenjskem
glasu, Bleiweisova cesta 4, Kranj, vsak dan od 8. do 19. ure, petek do 16. ure. 
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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.; DUGI OTOK: 18. - 22. 8

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.

Prireditvi v zamejstvu
Konec tedna bosta v zamejstvu dve pomembni kulturni
prireditvi. V Suhi/Neuhaus v Podjuni (bližina Pliberka) bo
jutri, v soboto, 20. junija, ob 20.30 pevski Festival Suha
2009, ki ga organizira znani koroški slovenski oktet Suha. V
cerkvici na Višarjah v Kanalski dolini pa bo v nedeljo, 21. ju-
nija, ob 13. uri tradicionalna prireditev Višarje pojejo.
Nastopili bodo dekliška pevska skupina Bodeča Neža iz
okolice Gorice, nonet Certus iz Maribora, kvintet Ojstrnik iz
Zilje in mešani pevski zbor Vox medicorum iz Ljubljane.

Slovenski dan v Dragočajni
Dragočajna - V kampu Smlednik v Dragočajni se bo v nedeljo
ob 11. uri začela prireditev z naslovom Slovenski dan v
Dragočajni, ki jo prirejajo domačini, vaščani vasi Dragočajna
in Moše. Glavni namen prireditve je predstavitev jedi, ki so jih
pripravili domačini in so deloma že izginile iz naših jedilnikov.
Jedi boste lahko pokusili ter pokramljali z gospodinjami,
prireditev pa bodo popestrili ljudski godci Suha špaga,
ljudske pevke iz Trboj in folklorna skupina iz Sore.

Igrišče ima nova igrala
Zgornja Bela - V nedeljo se bo ob 15. uri na igrišču Pregrad
na Zgornji Beli začelo odprtje otroških igral. Ogledali si
boste lahko nastope otrok iz vrtca Čriček Zgornja Bela,
otroške folklorne skupine Preddvor, skupine Tagrpo in
pevskega zbora Storžič.

PRIREDITVE

Maša za družine in ob praznovanju očetovskega dne
Kranj - Dekanijski odbor za zakon in družino dekanije Kranj
vabi k sveti maši za družine in praznovanju očetovskega
dne. Sveta maša bo v nedeljo ob 17. uri na Šmarjetni gori
nad Kranjem. Po maši bo veselo druženje ob dobrotah iz
nahrbtnika. 

Gasilska veselica
Prebačevo - PGD Prebačevo-Hrastje vabi na veliko vrtno
veselico, ki bo v nedeljo od 17. ure dalje pred gasilskim do-
mom na Prebačevem. Za dobro voljo bo skrbel priznani
ansambel Modrijani. Prireditev bo popestrena z bogatim
srečelovom in kegljanjem. Za jedačo in pijačo bodo poskr-
beli domači gasilci.

Gasilska veselica s Čuki
Grenc - Prostovoljno gasilsko društvo Virmaše - Sv. Duh tudi
letos prireja veliko gasilsko veselico z ansamblom Čuki. Prire-
ditev bo v sredo, 24. junija, na Grencu od 20. ure dalje, ko se
bo začel otroški Živ-žav. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.

Muzejska poletna noč
Jesenice - Gornjesavski muzej Jesenice jutri v okviru Polet-
nih prireditev na Stari Savi vabi na Muzejsko poletno noč.
Organizirano bo vodenje po obeh stalnih zbirkah v Ru-
ardovi graščini in v Kasarni, ob 20. uri bo na sporedu
pravljica o Srebrnokrilcu, po 21. uri pa boste lahko pod
vodstvom Astronomskega društva NOVA opazovali nebo.
V primeru slabega vremena bo pravljica v Kasarni, opazo-
vanje neba pa odpade. Več informacij dobite na tel. št.
04/583 35 00.

2. Lenartov oratorij
Jesenice - Drugi oratorij župnije svetega Lenarta na Jeseni-
cah z naslovom Nate računam bo potekal na Stari Savi od
6. do 11. julija, vsak dan od devete do šestnajste ure. Podali
se boste tudi na celodnevni izlet. Ne pozabite na prijavnice,
ki jih do 21. junija oddajte v župnijskem uradu Jesenice.

Semenj v Kokri
Kokra - Turistično društvo Kokra organizira v nedeljo z za-
četkom ob 10. uri na trgu pred cerkvijo Marije Brezmadežne
tretji Semenj v Kokri.

Neznano 2009
Podnart - AMD Podnart vabi v nedeljo ob 10. uri na tradi-
cionalno športno, družabno prireditev Neznano 2009.
Obiskovalce čaka vožnja na prireditveni prostor v naravi,
športna tekmovanja in družabne igre.

Festival idrijske čipke
Idrija - V času XXVIII. Festivala idrijske čipke bo v rudarski hiši,
Bazoviška 4, Idrija, organiziran ogled opremljenega stanovan-
ja rudarske družine iz prve polovice 20 stoletja. Članice Društ-
va podeželskih žena Idrija - Cerkno bodo v soboto in nedeljo
od 10. do 18. ure demonstrirale stare domače obrti in de-
javnosti: predenje, gredišanje, pletenje iz domače volne itd.
Muzejska delavnica za otroke na temo idrijska čipka bo na
dvorišču gradu Gewerkenegg v nedeljo od 10. do 12. ure.

Poletna muzejska noč
Kranj - Iz Gorenjskega muzeja vabijo na Poletno muzejsko
noč, ki bo jutri od 18. ure dalje. Raznovrstne prireditve, kot
delavnica Kako izdelati mozaik, razstava v zlatem sijaju,
predstavitev najdb z gradu Khislstein in Lajha, predstavitev
knjige Trenutki tišine za Prešerna, vodstvo po razstavah in
Kostnici (ob polnoči ...), bodo potekale v prostorih Mestne
in Prešernove hiše. 

Dan kruha in peciva
Kranj - Turistično društvo Kranj danes prireja Dan kruha in
peciva. Na vrtu društva na Koroški 29 boste na stojnici
lahko okušali domače dobrote Špele Tomažin, redne proda-
jalke Sobotnih sejmov na Glavnem trgu v Kranju. Izdelke bo
možno tudi kupiti.

Triglavska tržnica
Bled - Triglavski narodni park vabi na Triglavsko tržnico jutri
med 10. in 12. uro pred Info središče Triglavska roža na Ble-
du. V okviru programa SOS bo med 10. in 11. uro pred-
stavitev pasivne hiše. Na delavnici Brihta ob 11. uri pa bodo
otroci spoznali značilne živali in rastline jezer v Triglavskem
narodnem parku. 

www.gorenjskiglas.si

Marjeta Žebovec

Pred dnevi se je s finala
mednarodnega računalni-
škega tekmovanja American
Computer Science League
(ACSL), ki je bilo 23. maja na
Bob Jones High School v
Huntsvillu, Alabama, ZDA,
vrnila skupina treh dijakov
Škofijske klasične gimnazije
(ŠKG) iz Ljubljane: Nace Hu-
dobivnik iz Naklega, Jurij
Volčič iz Škofje Loke in Matej
Žebovec iz Smlednika. 

"ACSL poteka že trideset
let in na njem sodelujejo
učenci osnovnih in srednjih
šol iz Kanade, ZDA in Evro-
pe. Dijaki tekmujejo najprej v
štirih predtekmovanjih, na
katerih mora vsak dijak izde-
lati programsko rešitev dolo-
čenega problema ter rešiti te-
oretične naloge s področja ra-
čunalništva. Na finalno tek-
movanje organizatorji pova-
bijo najuspešnejše šole. ŠKG
je letos na tekmovanju ACSL
sodelovala prvič," je povedala
mentorica, sicer profesorica
informatike na ŠKG Helena
Medvešek. Na predtekmova-
njih je sodelovalo 13 dijakov,
večina si je za izbirni pred-
met na maturi izbrala infor-

matiko, v ZDA pa so skupaj z
mentorico odšli najboljši tri-
je. "Najbolj naporna je bila
pravzaprav pot do tja. Tja
smo v torek, 19. maja, polete-
li iz Zagreba najprej v
München, od tam v Was-
hington in naprej v Alabamo.
Zaradi časovne razlike smo
prišli tja sredi popoldneva, 
čeprav smo bili pokonci že
dvajset ur. Seveda se nam ni
zdelo, da bi šli že "ob osmih"
spat," se spominjajo fantje.
"Naspali smo se šele doma ..."
Prve tri dni so bili bolj turisti

in si ogledali marsikaj zani-
mivega, med drugim tudi
Nasin center v Huntsvillu,
potem pa so si vzeli še nekaj
ur za pripravo na tekmova-
nje. Če so se doma celo šol-
sko leto pripravljali, so morali
kar nekaj znati, drugo pa je
odvisno od iznajdljivosti in ta-
lenta. Tekmovanje so začeli
optimistično razpoloženi in
se v skupinskem programira-
nju kar dobro odrezali. "Novo
je bilo že to, da smo delali v
skupini, prej smo bili tekme-
ci. Dobro smo se organizirali

in si razporedili delo." Tek-
movanje je bilo razdeljeno na
dva dela: najprej so tri ure in
pol programirali, potem pa so
imeli eno uro za posamično
reševanje dvanajstih kratkih
računalniških nalog. Dobro
so se odrezali in med dvanaj-
stimi skupinami finalistov v
skupini Intermediate 3 (sku-
pine srednješolcev s po tremi
tekmovalci) zasedli odlično
tretje mesto. Tekmovalci so
se vpisali na tri različne štu-
dijske smeri: fiziko, matema-
tiko in računalništvo.

Uspeh na tekmovanju v ZDA
Trije maturanti Škofijske klasične gimnazije, vsi trije Gorenjci, so dosegli tretje mesto na 
mednarodnem računalniškem tekmovanju.

Mentorica Helena Medvešek in tekmovalci Matej Žebovec iz Smlednika, Nace Hudobivnik
iz Naklega in Jurij Volčič iz Škofje Loke

Krvavec

Na Krvavcu pobirali kamenje

Na Krvavcu so v soboto že tradicionalno začeli poletno sezo-
no s pobiranjem kamenja. Tradicionalne akcije se je udeležilo
več kot 120 prijateljev Krvavca, med njimi člani Pašnih skup-
nosti Jezerca in Kriška planina, člani smučarskega kluba Tri-
glav in Združenja učiteljev in trenerjev Kranj, imetniki sezon-
skih smučarskih vozovnic, zaposleni in drugi. V štirih urah so
pobrali približno sto kubičnih metrov oziroma okoli 170 ton
kamenja, ki ga bodo porabili za obnovo cest in urejanje okoli-
ce ob postajah žičniških naprav. S tem tudi letos kravam na kr-
vavških pašnikih ne bo tako hudo škripalo med zobmi. Kabin-
ska žičnica bo sicer v poletni sezoni obratovala vsak dan. S. Š.

Kamnik

V rebalansu največ za zimsko službo

Kamniški svetniki so sprejeli rebalans proračuna. S prerazpo-
reditvijo sredstev želi občina ublažiti posledice gospodarske
krize, zato so sedem tisoč evrov namenili za odpiranje novih
delovnih mest, po pet tisoč evrov pa Karitas in Rdečemu kri-
žu, čeprav so mnogi svetniki opozarjali, da bi moralo biti de-
narja za humanitarne organizacije precej več. Dodatna sred-
stva so namenili knjižnici v Šmarci, z osemdeset tisoč evri so
svetniki potrdili tudi težko pričakovano dokapitalizacijo druž-
be Velika planina, d. o. o., sto tisoč evrov pa so z rebalansom
namenili za nakup Plačnikove železniške postaje, kjer bo ob-
čina uveljavila predkupno pravico. Največ razburjenja je pov-
zročilo povišanje postavke za zimsko službo, ki je s 450 tisoč
evrov poskočila na 850 tisočakov. J. P.



Slovesnost ob 60-letnici PD Gozd Martuljk
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na
slovesno akademijo ob 60-letnici Planinskega društva Gozd
Martuljk v četrtek, 25. junija, ob 18. uri v domu krajanov v
Gozd Martuljku.

Slovenski dan vrtnic
Volčji Potok - Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije in Arboretum
Volčji Potok vabita ljubitelje vrtnic na večer med vrtnicami -
družabno srečanje ljubiteljev vrtnic ob cvetočih rožnih grmih
in ob svečavi bakel, ki bo potekalo danes v sklopu petega
slovenskega dneva vrtnic. Prireditev se bo pričela ob 18. uri. 

V Terme Laško in v Atomske toplice
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča vse
člane, da že sprejemajo vplačila za enodnevni izlet, ki bo 11.
julija v Terme Laško, hotel Olimia in ogled Pivo cvetje.
Hkrati obveščajo, da samo še do torka, 23. junija, spreje-
majo vplačila za 7-dnevno zdravljenje v Atomskih toplicah v
Podčetrtku. Uradne ure vsak torek in četrtek od 15. do 17. ure
v Kranju tel. 04/2023-433.

Na Kozji vrh
Tržič - Vodniški odsek PD Tržič v soboto, 27. junija, vabi na
Kozji vrh (1628 m). Odhod posebnega avtobusa bo ob 7. uri
izpred OŠ Tržič. Informacije in prijave po tel. 5971 536 do
četrtka, 25. junija.

20. družinski pohod na Jakoba
Preddvor - Turistično društvo Preddvor organizira v nedeljo,
21. junija, tradicionalni, že 20. družinski pohod na Sv. Jakob.
Prvega je pred dvajsetimi leti pripravil sedanji župan občine
Preddvor g. Miran Zadnikar. Ob okroglem jubileju bo v koči
PD Iskra na Sv. Jakobu ob 9.30 tudi prijateljsko srečanje
gorenjskih županov.

Kolesarski izlet
Kranj - Kolesarska sekcija Društva upokojencev Kranj vabi
23. junija na tekmovanje v okviru srečanja kolesarjev
Slovenije. Tekmovanje bo potekalo od balinišča v smeri
Komendska Dobrava-Cerklje (Jenkova lipa)-Zalog-Komend-
sko balinišče. Proga je dolga 15 kilometrov. Zbor bo ob 7.15
pred društvom, tekmovanje pa se bo začelo ob 9. uri na
balinišču Komenda na Podborštu.

V Bad Kleinkirchheim
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo na izlet v
Bad Kleinkirchheim, od tu pa peš po nenaporni poti do
gorske vasice St. Oswald. Hoje bo za okrog 4 ure. Izlet bo v
četrtek, 2. julija, odhod avtobusa izpred Creine bo ob 7. uri.
Prijave sprejemajo v društveni pisarni do 29. junija.

V Strunjan
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi 7. julija na kopalni izlet
v Strunjan, v Hotel Salinera. Odhod izpred Creine bo ob 7. uri. 

Merčunov pohod
Tržič - Jutri, v soboto, 20. junija, bo ob 7. uri v Domu pod
Storžičem začel Merčunov pohod in družabno srečanje.
Vabi Društvo diabetikov Tržič, dodatne informacije lahko
dobite po tel.: 040/674 559.

DU Bitnje-Stražišče obvešča
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče vabi
na naslednje izlete oz. prireditve: v četrtek, 2. julija, bo izlet
na Veliko planino, odhod avtobusa bo ob 6.30 iz smeri
Bitenj proti Stražišču, izlet ni zahteven, prijave in vplačila
sprejema Cirila Resman v ponedeljek, 22. junija, v društveni
pisarni v Bitnjah ter izjemoma v torek, 23. junija, ob uradnih
urah v Šmartinskem domu v Stražišču, lahko se prijavite
tudi po tel.: 040/268 005; 25. julija se lahko udeležite ogle-
da gledališče predstave V Ljubljano jo dajmo, ki bo Na Stu-
dencu pri Domžalah, odhod avtobusa bo ob 19.30 z avto-
busnih postaj od Žabnice do Kranja, prijavite se v prostorih
društva oz. po tel.: 031/585 598 ali 040 350 589; v ponedel-
jek, 13. julija, na kopalni izlet v Izolo z odhodom ob 6. uri z
avtobusnih postaj od Žabnice do Stražišča, prijave čim prej
po tel.: 041/706 673 ali 04/2310 061; v torek, 14. julija, bo
kolesarski izlet na relaciji Naklo-Križe-Golnik-Stražišče, start
bo ob 8.30 na Baragovem trgu pred Šmartinskim domom v
Stražišču, vozili boste 4 ure, natančnejše informacije lahko
dobite pri Janezu Arhu po tel.: 041/253 366.

OBVESTILA

IZLETI

Zbiranje prijav za srečanje invalidov
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj, Begunjska 10,
že sprejema vplačila za tradicionalno srečanje invalidov v
pisarni društva ali neposredno pri poverjenikih na terenu, ki
bo v soboto, 27. junija, v športni dvorani v Cerkljah s
pričetkom ob 10. uri. Za tiste brez, bo organiziran avtobus-
ni prevoz iz Kranja.

Fotografska delavnica
Trenta - V okviru 3. umetniške delavnice Trenta Ars, ki bo v
dolini Trente potekala od 20. do 26. junija, bo letos prvič or-
ganizirana tudi fotografska delavnica Triglavskega narodne-
ga parka z naslovom V svetu krivopetnic. Fotografska
delavnica bo v četrtek, 25. junija, zborno mesto je Informa-
cijsko središče TNP Dom Trenta ob 8. uri. Prijave zbirajo do
24. junija po tel.: 031/260 192.

Ogled planšarske stavbe
Podljubelj - Tržiški muzej vabi na obisk v planšarsko stavbo
Kaser, ki bo postavljena na ogled na Pastirskem dnevu v
Podljubelju jutri med 13. in 18. uro. Obiskovalci bodo lahko
pokusili tudi planšarske dobrote.

Krvodajalska akcija
Škofja Loka - Rdeči križ Škofja Loka vabi na krvodajalsko 
akcijo, ki bo 22., 23. in 24. junija v Škofji Loki, v Šolskem cen-
tru na Podnu. Kri lahko darujete med 7. in 13. uro. S seboj
prinesete osebni dokument.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri ob 9. uri v Dom kra-
janov Primskovo, Jezerska cesta 41, na proučevanje Svetega pis-
ma z okvirno temo: Kako je Bog dokazal in kaže, da nas ljubi. 

Dojenje
Škofja Loka - Mednarodna zveza za dojenje (LLLI) vabi na
srečanje danes ob 16.30 v prostorih Zdravstvenega doma
Škofja Loka. Tema srečanja bo uvajanje goste hrane. Infor-
macije - tel. 04/510 8001 (Irena) in 01/3611 320 (Andreja).

Koncert zbora Mysterium
Kranj - Koncert KPZ Mysterium Kranj bo jutri ob 20. uri v
Gimnaziji Kranj.

Glasbeni festival VOX LACI 2009
Jezersko - Več kot 80 otrok iz otroškega pevskega zbora 
CiCiDO GS Zagorje ob Savi in otroškega pevskega zbora
Jezersko se bo predstavilo na koncertu s programom
otroških pesmi slovenskih in tujih skladateljev. Koncert bo v
nedeljo ob 18. uri v Kulturnem domu Korotan na Jezerskem.

Koncert Vox Carniolus Jesenice
Jesenice - Koncert Komornega zbora Vox Carniolus Jesenice
bo danes ob 19.45 v cerkvi sv. Lenarta na Jesenicah.

Koncert Perpetuum Jazzile
Tržič - Koncert vokalnega ansambla Perpetuum Jazzile bo
danes ob 20. uri v atriju Občine Tržič.

Koncert verskih popevk
Mojstrana - Vokalna skupina Triglavski zvonovi in KUD Jaka
Rabič Dovje Mojstrana vabita na Koncert verskih popevk, ki
bo v nedeljo ob 19. uri v cerkvici sv. Klemena v Mojstrani. 

Koncert otroškega pevskega zbora Iskrice 
Škofja Loka - Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi na
1. koncert otroškega pevskega zbora Iskrice, ki bo danes ob
19.45 v župnijski cerkvi sv. Jakoba v Škofji Loki. 

Poroka Štefa Vampiča
Bled - Komedijo Poroka Štefa Vampiča v izvedbi KUD Bo-
hinjska Bela, sekcije Gledališče Belansko, si lahko ogledate
v sredo, 24. junija, ob 19. uri v Info središču Triglavska roža
na Bledu.

Ježek Pikec
Tržič - V okviru Tržiških poletnih prireditev se bo jutri ob 10.
uri v atriju Občine Tržič začela otroška predstava Ježek
Pikec.

PREDSTAVE

KONCERTI

PREDAVANJA
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V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.
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Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov
+ poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si

Jelena Justin
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

DVOSOBNO stanovanje (možna preu-
reditev v 2,5-sobnega) na Drulovki, po-
polnoma obnovljeno z opremljeno ku-
hinjo, cena: 113.000,00 EUR, ☎
031/868-863 9003757

ODDAM

GARSONJERO na Planini, ☎ 041/
786-850 9003571

GARSONJERO, popolnoma opremlje-
no, center Radovljice. Kličite med 19.
in 20. uro, ☎ 04/53-36-610, 031/
449-712 9003760

MANJŠE stanovanje: soba, kuhinja,
kopalnica, lasten vhod, okolica Kranja,
☎ 070/702-040 9003761

ENOSOBNO stanovanje v starejši hiši
v Kamni Gorici pri Radovljici, ☎
051/208-844 9003723

V HIŠI v Radovljici oddam dvosobno
stanovanje z vrtom in parkirnim prosto-
rom v urejenem, mirnem delu Radovlji-
ce, ☎ 040/576-155, ga. Anka 9003729

NUDIM

SOBE samskim osebam ali delavcem,
s souporabo kopalnice in kuhinje, v
Stražišču pri Kranju, parkirni prostor,
cena 120 EUR/mes skupaj s stroški,
☎ 070/868-617 9003672

HIŠE
PRODAM

HAFNARJEVO NASELJE, prodamo
polovico stanovanjskega dvojčka, ☎
051/388-822 9003671

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo, ☎ 051/388-822 9003670

V PREDDVORU je v pripravi gradnja
stanovanjskega dvojčka, ☎ 051/388-
822 9003669

V STARI LOKI je v pripravi gradnja sta-
novanjskega dvojčka, ☎051/388-822

9003668

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

VIKEND z vinogradom, v bližini Treb-
njega, ☎ 041/760-293 9003696

POSESTI
PRODAM

PRI ŠKOFJI LOKI prodamo parcelo z
gradbenim dovoljenjem za dvojčka, ☎
051/388-822 9003674

VIRMAŠE, prodam zelo lepo parcelo
na robu zazidljivih zemljišč s čudovitim
razgledom, ☎ 051/388-822 9003675

NJIVO v Češnjevku, v izmeri 4654 m2,
☎ 04/25-22-375 9003711

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO v najem v Škofji Loki - Gro-
harjevo naselje, 16 m2, za daljši čas,
☎ 070/828-240 9003710

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

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

SEAT Alhambra, l. 01 85 KW, dizel, 6
prestav, kovinsko srebrna, 7 sedežev,
servisna knjiga, odlično ohranjen in
brezhiben, ☎ 031/674-044 9003703

VOLKSWAGEN GOLF II, l. 92 avtoma-
tik 1,8B, v račun vzamem mizarski
stroj, prvi lastnik, informacije zvečer,
☎ 031/638-753 9003687

VOLKSWAGEN Polo 1.6, l. 97,
47.000 km, servo, ABS, 5 vrat, cena
po dogovoru, ☎041/549-713 9003740

KUPIM

OSEBNI avto, enoprostorec s sedmimi
sedeži, ohranjen, letnik 2004-2007,
☎051/311-180 9003721

DRUGA VOZILA
POČITNIŠKO prikolico, ☎031/692-827

9003727

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LETNE GUME 165/70/14 nova Kle-
ber, rabljena Continental, po en kos,
☎ 041/858-149 9003743

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

SUZUKI Ignis: komplet novih platišč in gum,
165/70/14 M+S ter prenosno klimo 12 V za
avto ali vikend, ☎ 041/722-625 9003750

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

KROŽNO vodno žago ali namizni rezal-
nik za rezanje kamenja, granita, kera-
mike ... s pomikom mize, rabljena, pro-
fesionalna, ☎ 040/352-095 9003688

MANJŠO mizarsko kombinirko, ☎
031/372-504 9003738

VILIČAR Indos, 2 toni, diesel, servo
volan, ☎ 041/878-507 9003706

POSLOVNI STIKI

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BETONSKE cevi fi 10, fi 15, fi 20 in
opeko Zidak, ☎ 051/684-167 9003697

KUPIM

ŠPIROVCE, 10 kom, 10 x 12 ali 10 x 14,
dolžina 6 - 7 m, ☎04/25-51-464 9003720

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

DVOKRILNA garažna vrata 250 x 220
cm s kovinskim okvirom in podbojem,
☎ 051/441-745 9003741

LIPOVA notranja krila, 4 kom., dobro ohra-
njena, cena 50 EUR, ☎031/203-998

9003699

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 9003351

DRVA možnost plačila na obroke, me-
trska 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 razžagana in njiv-
sko prst, ☎ 031/561-707 9003690

PEČ za centralno ogrevanje (olje in trda go-
riva) skupaj z bojlerjem, gorilcem in avtoma-
tiko. Prodam tudi visokotlačni čistilec (125
bar), ☎041/378-617 9003667

STANOVANJSKA
OPREMA
GOSPODINJSKI APARATI
PRODAM

GLOBINSKI vodni sesalec, ☎
031/686-922 9003718

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

KOLEKTORJE za gretje vode IMP, ☎
04/25-23-273 9003684

GLASBILA
PRODAM

MIDI modul Korg i 5M in Roland SC-
88, intonator Voice - One, ugodno,
brezhibno, ☎ 041/589-989 9003713

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

FANTOVSKO kolo, 24 col, malo rab-
ljen in lepo ohranjen, cena 80 EUR, ☎
031/491-190 9003719

MOŠKO 26-colsko kolo na 18 prestav,
vsa oprema in nove rolerje št. 42, ☎
041/858-149 9003744

VEČ RABLJENIH koles, moških in
ženskih znamke Rog poceni prodam,
☎ 04/25-11-978 9003709

TURIZEM
ODDAM apartmaje in sobe v Metajni - Pag,
hiša na sami plaži primerno za družine z
otroki,☎00385/989-230-982 9003460

V NOVIGRADU oddam apartma za 4
osebe, lepa lokacija blizu morja, ☎
041/685-470 9003708

HOBI
PRODAM

KOMPLET slovenskih znamk v albumu
Marimi od leta 1991-2009, ☎ 04/53-
18-664 9003714

STARINE
PRODAM

STARINE - več komatov, volovskih jar-
mov (30-90 EUR), zbirko 10 parov sta-
rodobnih lesenih smuči v kompletu
(1.000 EUR), vinsko prešo na vzvod 4 x
2 x 1,5 m (550 EUR) za turistično deko-
racijo, muzej, ☎ 041/640-314 9003759

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

OTROŠKI voziček - marelo, zložljivo,
lupinico, avtosedež in nahrbtnik za
otroka, ☎ 041/378-103 9003732

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
SONČNA očala, okulistični pregledi za
očala in kontaktne leče. Popust za upoko-
jence 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

ZAJCE liščke, starost 6 mesecev, ☎
040/735-487 9003747

PODARIM

ŠTIRI MLADE MUCKE dobrim ljudem, sta-
re 2 meseca, ☎04/59-57-240 9003630

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PLUG Lemken 2 + 1 lahke izvedbe, ☎
031/736-300 9003705

SLAMOREZNICO in dvobrazdni plug,
☎ 040/616-625 9003737

TRAKTOR Lindner 85 KM 300 delo-
vnih ur star dve leti, ☎ 040/951-707

9003735

ZGRABLJALNIK 280 SIP, nakladalno
prikolico 25 SIP, seno v kockah, ☎
031/343-177 9003681

KUPIM

FREZA za zemljo, Tomo Vinkovič, pre-
klop na štiri vijake, lahko tudi v okvari
ali slabšem stanju, ☎ 041/677-605

9003725

TRAKTOR Zetor, lahko poškodovan ali
slabše ohranjen, ☎ 031/450-241

9003694

TRAKTOR Zetor, Univerzale, Štore ali
IMT, ☎ 051/203-387 9003715

PRIDELKI
PRODAM

ČEŠNJE na drevesu, cena 20 EUR za
celotno drevo, ☎ 04/25-51-457 9003680

ODDAM

KOŠNJO travnika, brezplačno, ☎
04/51-41-114 9003763

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA belgijca starega 10 dni, ☎
031/416-894 9003754

BIKCA simentalca starega 14 dni, ☎
041/378-802 9003755

ČB bikca, ☎ 041/347-475 9003746

ČB BIKCA, starega 3 tedne, ☎
041/254-711 9003726

DVA ČB bikca, ☎ 031/596-077 9003751

KOZICO, staro eno leto, primerno za
zakol, cena 60 EUR, ☎031/469-506

9003717

KRAVO primerno za dojiljo, ☎
041/612-263 9003689

MESNATEGA mladega jagenjčka, ☎
04/51-41-111 9003745

PAŠNO telico ciko, brejo 8 mesecev,
☎ 04/25-03-220 9003682

PAŠNO kravo dojiljo s teletom bikcem,
☎ 04/57-23-634, 041/798-668

9003731

TELICO simentalko za nadaljnjo rejo,
☎ 04/53-33-123 9003753

TELIČKO mesne pasme limuzin, staro
3 tedne, ☎ 041/937-640 9003702

TELIČKO simentalko staro 10 dni, ☎
04/51-85-163 9003734

TELIČKO simentalko staro 14 dni, ☎
031/827-556 9003739

TRI jagenjčke, ☎051/441-713 9003685

VEČ ČB telet, ☎ 04/58-03-056
9003693

KUPIM

BIKCA SIMENTALCA, starega do 10
dni, ☎ 041/503-623

BIKCA ali telico simentalca, starega do
10 dni, ☎ 051/204-264 9003691

BIKCA simentalca starega do 14 dni,
☎ 041/841-835 9003704

BIKCA mesne pasme, teža okrog 150
kg, ☎ 041/916-180 9003707

BIKCA simentalca ali križanca, 10 dni
starega, ☎ 04/53-38-851 9003716

BIKCA simentalca ali mesne pasme
težkega nad 130 kg, ☎ 031/888-608

9003736

OSTALO
PRODAM

MESO za na žar ali razkosano po vaši
želji, tudi dostavim, ☎ 041/566-429

9003733

JALOVO kravo simentalko za zakol,
pšenico in ječmen, Sp. Bitnje 21, ☎
04/23-11-964 9003762

MONTAŽNO hladilnico, dolžina 2,7
m, širina 1,8 m, višina 2,3 m, ☎
031/360-536 9003683

PLASTIČNE sode, 200 l, 5 kom, pri-
merne za namakanje sadja, dostava,
☎ 040/431-634 9003695

KUPIM

TOČILO za med, 3 ali 4 satarje, ☎
031/441-622 9003692

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

9003637
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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, novograd-
nja. 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 povezani 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
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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.

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 kopal-
nice 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
obnove, 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
uporabne stanov. površine na
parceli velikosti 1144 m2, l. izgr.
1999, cena 439.000,00 EUR, v kateri
je vključena tudi vsa oprema izde-
lana 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,
ostalo 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 dogovoru.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 149
EUR/m2 in še cca. 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek.

www.gorenjskiglas.si

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

LOTO
Rezultati 48. kroga 
- 17. junija 2009

2, 3, 9, 16, 23, 28, 37 in 20

Lotko: 2 0 0 4 9 1

Loto PLUS:
2, 3, 16, 25, 33, 34, 36 in 13

Predvideni sklad 
49. kroga za Sedmico:

950.000 EUR

Predvideni sklad 
49. kroga za Lotka:

60.000 EUR
Predvideni sklad 

49. kroga za PLUS:
40.000 EUR

Renault Clio, let. 2004; Renault
Clio, let. 2000; Renault Twingo, let.
1999; Renault Kangoo, let. 2000;
Renault Megane, let. 2000; Škoda
Fabia, let. 2003; Seat Ibiza, let.
1999; VW Golf, let. 1999; Hyundai
Accent, let. 2002; Daewoo Matiz,
let. 2003; Opel Corsa, let. 1999; Cit-
roën Saxo, let. 1999; Fiat Punto, let.
2000; Hyundai Getz, let. 2003.

ČEŠNJEVEK 22, CERKLJE 

KREDIT  NA POLOŽNICE

Garancija
TEL.: 031/490 012
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BAR MONIKA išče dekle za delo v strež-
bi. Delovni čas od 12. do 18 . oz. po do-
govoru, Šipec Monika s.p., Velesovo
56a, Cerklje, ☎ 040/330-060 9003657

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

IŠČEMO prijetno dekle za delo v kava
baru, delo je dvoizmensko, v Stražiš-
ču, Jakelj in ostali d.n.o., Benedikova
1, Kranj, ☎ 070/868-617 9003673

ZAPOSLITEV za prodajalko IV. stopnje,
urejeno in komunikativno za prodajo ig-
rač, tekstila in darilnega programa. Pisne
ponudbe na naslov: Sonček, d. o. o., Ce-
sta svobode 15, 4260 Bled 9003758

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo te-
lefonista/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

ZAPOSLIMO mizarja, Mizarstvo Robert
Zadnikar s.p., Stara c. 44, Naklo, ☎
031/371-659 9003656

IŠČEM

IŠČEM DELO kot renovator vrtnih pal-
čkov in slik krajine tihožitja, ☎
04/252-13-74 9003712

IŠČEM DELO varstvo otrok, okolica
Kranja, ☎ 051/224-068 9003728

IŠČEM DELO, urejam zelenice in žive
meje, ☎ 041/718-008 9003658

IŠČEM DELO, pomoč pri pospravlja-
nju, delo na vrtu, Kranj okolica, Tržič
okolica, ☎ 031/227-726 9003700

IŠČEM DELO, mlajši upokojenec va-
jen del v vrtu, na kmetiji, gradbišču,
itd., ☎ 040/651-199 9003724

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, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni, SGP Beni, d.o.o., Struževo 7,
Kranj, ☎ 041/561-838 9003404

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d.n.o., Jelov-
škova 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, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
marniki, markize, www.asteriks.net

9003354

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

9003560

DELAMO vsa zidarska dela, notranje
omete in fasade z našim ali vašim ma-
terialom, Arjaniti, d.o.o., Žabnica 47,
Žabnica, ☎ 041/288-473, 041/878-
386 9003359

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/557-871

9002882

GRADBENIK REXHO d.n.o., Adergas
13, Cerklje, izvaja od temeljev do strehe,
notranji ometi, vse vrste fasad, kamnite
škarpe, adaptacije, urejanje in tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/589-996 9003379

GRADBENO PODJETJE KRANJ
d.o.o. Zupanova 6, Šenčur izvaja vsa
gradbena dela, notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni,☎ 051/354-039 9003319

IZDELUJEM kamnite škarpe in tlakujem
dvorišča, Azem Tafilaj s.p., Zg. Bitnje 101 a,
Žabnica, ☎040/995-538 9003283

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravila sta-
rih, nudimo dimne obloge, dimne
kape. Novak & Co, d.n.o., Ljubljanska
89, Domžale, ☎ 031/422-8009003360

NUDIM pomoč pri vzdrževanju hiše, čiš-
čenje, žaganje drv, odvoz smeti, urejanje
zelenic ter kultiviranje zemlje, Stanislav
Jereb, Groharjevo nas. 11, Šk. Loka, ☎
041/758-958, 041/593-219 9003698

POSEK in spravilo lesa na območju
Gorenjske, M-LES, Matej Urh, s.p.,
Bodešče 18, Bled, ☎ 031/561-613

9003756

PREVZAMEM vsa zidarsko-fasaders-
ka dela z vašim ali našim materialom,
Aluloski Georgie s.p., Alpska cesta 13,
Bled, ☎ 031/524-914 9003659

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

IŠČEM

POMOČ za dementno osebo, ☎
031/868-401 9003752

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

PLESNI TEČAJI za posameznike,
pare, manjše skupine in mladoporo-
čence - začetki in trajanje po dogovo-
ru! Studio Tango, Britof 316, Kranj, ☎
041/820-485 9003192

UČINKOVITE inštrukcije angleščine,
francoščine, nemščine, slovenščine , ma-
temetika in fizika za osnovne šole in sred-
nje šole; priprave na popravne izpite,
Mentor, Mirjana Trbič s.p., Žanova ul. 34,
Kranj, ☎ 041/656-053

9003748

ZASEBNI STIKI
DEKLETA zastonj spoznajte moške
različnih starosti in poklicev z vse drža-
ve, ☎ 03/57-26-319, 031/807-376

9003662

ŽELIŠ spoznati osebo, z njo skleniti
iskreno prijateljstvo, partnerstvo, za-
upanje, da združeno polepšava si je-
senske dni. Gore, narava, motorizem ti
niso tuja, bodi star 50-58 let, šifra:
GORENJKA - 50

9003701

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za
vse, ki si želite trajnih, resnih razmerij.
Imamo ogromno ponudb., ☎
031/505-495

9003663

OBVESTILA
OČIVIDCE manjše prometne nezgode
v Radovljici z malo šolarko 16. 6.
2007, prosim, če se javite, sledi na-
grada, ☎ 041/602-395

9003749

RAZNO
PRODAM

A lestve, dol 1-4 m (3-12 klinov), Zbilje
22, Medvode, ☎ 041/981-210

9003730

HARMONIKO B, Es, As poceni pro-
dam, rezan les češnje 0,180 m3,
vhodna vrata macesen, ☎ 04/23-12-
101, 040/244-823

9003686

OVČJE kože, strojene, ☎ 051/380-
329 9003722

www.pogrebnik.com

ZAHVALA

V 63. letu nas je po hudi bolezni mnogo prezgodaj zapustil naš
dragi mož, oče, stari oče, tast, brat in stric

Alojz Janez Kalan
p. d. Kokolov Lojze z Jame

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem,
sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje,
sveče in maše. Zahvaljujemo se g. župniku Janezu Šavsu za lep
poslovilni obred, pogrebni službi Navček, pevcem, nosačem in
g. Marjanu Robleku za lep poslovilni govor. Vsem imenovanim
in neimenovanim, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani,
nas tolažili in našega dragega Lojzeta v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Jama, Goričica pri Ihanu, junij 2009

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je v 64. letu starosti zapustil naš dragi
mož, oče, dedi, brat, stric in tast

Janez Valant
iz Predoselj

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam sočutno izrekli soža-
lje, darovali cvetje in sveče. Hvala gasilskemu društvu iz Predo-
selj, Svetu Krajevne skupnosti Predoslje in praporščakom. Ne-
izmerno smo hvaležni podjetjem Sava Kranj, Merkur, d. d., in
Mersteel, d. o. o. Iskrena hvala pevcem iz Predoselj, trobentaču,
pogrebnemu podjetju Navček in g. Sreču Jermanu za lepo
opravljen obred. Posebna zahvala gre govorniku g. Andreju Bi-
tencu za res lep govor.
Vsem najožjim sorodnikom in dobrim sosedom pa smo neiz-
merno hvaležni za besede tolažbe in nesebično pripravljenost
pomagati v teh, nam tako težkih trenutkih. Vsem prav še enkrat
iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

Minilo je leto dni, odkar smo se mnogo prezgodaj poslovili od dragega moža, očeta, starega ata

Andreja Hafnerja
1939 - 2008, iz Frankovega naselja 85 v Škofji Loki

V naših srcih je pustil mnogo toplih spominov.

V spomin žena Tinka, sin Tomaž z Lidijo, sin Marko z Nives, 
vnuki in vnukinje Špela, Meta, Lenart, Urban, Jerca in Manca.

V Škofji Loki, 15. junija 2009

ZAHVALA

V 73. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek in stric

Ivan Škrjanec
iz Škofje Loke

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje,
podarjeno cvetje in sveče. Hvala službi nujne medicinske pomoči Škofja Loka. 

Hvala tudi gospodu župniku Matiju Selanu, pevcem in pogrebni službi Akris za lepo
opravljen obred. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

V SPOMIN 
Kako bi pozabili,
kar srčno smo ljubili.

Tridesetega junija bo minilo leto dni, odkar nas je zaradi hude bolezni 
za vedno zapustil dragi mož in oči 

Sandi Čeč
Iskrena hvala vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, nam še 

vedno pomagate ter hvala vsem, ki se Sandija spominjate in mu prižigate svečke. 

Majda, Kaja, Teja

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz SAVATECH - Mešalnice

Janez Valant
rojen 1946

Od njega smo se poslovili v torek, dne 16. junija 2009, ob 16. uri na pokopališču 
v Predosljah. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv Sava

www.gorenjskiglas.si

Ni večje bolečine,
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.

Dante

Pozdravljeno bodi
Sorško polje, 
kjer moji očaki
v grobih leže,

kjer zibel je moja
stala nekdaj,
kjer rojstna stoji še
hiša mi zdaj.

(S. Jenko)

Pojte, pojte, drobne ptice,
preženite vse meglice,
da bo sijalo sončece
na moje drobno srčece.

(slovenska ljudska)

Kogar nosiš v srcu, 
ta ne umre, 
ostaja ljubezen in spomin na skupne dni, 
ostaja upanje na snidenje tam med zvezdami.

V SPOMIN

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

Frančiške Dolžan
roj. Bolka, *1929 +2009

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem, ki ste sočustvovali z nami, darovali cvetje, sveče, za
mašne namene in nam v težkih trenutkih stali ob strani. Posebna
zahvala g. Stanku Boljki in g. Jožetu Klunu za lepo opravljeno
pogrebno slovesnost ter lepe poslovilne besede. Še enkrat hvala
vsem, ki ste jo spoštovali in jo imeli radi. Priporočamo jo v molitev.

Hčerka Marta z družino
Kranj, junij 2009
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo še sončno in poletno vroče. Ponoči se bo poobla-
čilo, v soboto bo oblačno in deževno. Občutno hladneje bo.
V nedeljo bo precej oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Še
bo hladno in vetrovno.

PETEK

12/30°C
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Matjaž Gumzej, Radovljica:

"Vsak dan se vozim proti
Ljubljani in prav neverjetno
je, koliko časa traja vožnja.
Samo za preboj skozi zapo-
re med Peračico in Tržiško
Bistrico rabim pol ure. Kata-
strofa!"

Dina Kavčič

V štirih Mercatorjevih cen-
trih (Savski otok, Primskovo,
Jesenice in Lesce), ki so so-
delovali v nagradni igri, ste v
nabiralnike oddali kar 401
kartonček. 

Obljubili smo, da bomo iz-
žrebali 48 srečnežev, ki jih
bomo brezplačno odpeljali
na enodnevni izlet. In ker
obljuba dela dolg, so tukaj
imena izžrebancev: Zdenka
Starman, Besnica; Irena
Furlan, Kranj; Štefanija
Drol, Žabnica; Pavla Vrhov-
nik, Mavčiče; Vinko Hobič,
Kranj; Marija Hafner, Kranj;
Anton Medvešek, Kranj; An-
drej Starman, Besnica; Jože
Jeram, Kranj; Jože Zavrl,
Mavčiče; Matjaž Bercko,
Besnica; Marinka Čufar, Je-
senice; Marjeta Poljanec,
Medvode; Ivanka Markovič,
Podnart; Karolina Hobič,
Kranj; Irena Mravlje, Kranj;
Sonja Bercko, Besnica; Jože
Čufar, Jesenice; Franci Po-
dobnik, Jesenice; Slavko
Panjtar, Blejska Dobrava;
Tadej Šporn, Blejska Do-
brava; Marija Blaž, Cerklje;
Vili Kamenšek, Kranj; Mi-
roslava Pavlič, Kranj; Mar-
janca Omejc, Kranj; Minka
Sračnjek, Bled; Milka Podo-
bnik, Jesenice; Milka Šilar,
Žabnica; Blanka Martinjak,
Kranj; Francka Jarc, Naklo;
Francka Riga, Kranj; Marija

Košnik, Kranj; Stanko Jan-
žekovič, Železniki; Milka
Globočnik, Cerklje; Korne-
lija Štempihar, Kranj; Vin-
ko Osterman, Kranj; Mira
Cmrečnjak, Besnica; Angel-
ca Kokalj, Selca; Rica Panj-
tar, Blejska Dobrava; Fanika
Potočnik, Šenčur; Alenka
Korošec, Žirovnica; Marija
Korošec, Jesenice; Iztok
Skuber, Jezersko; Anica
Perčič, Golnik; Marija Med-

vešek, Kranj; Vinko Bene-
dik, Selca; Marjan Perčič,
Golnik in Jelka Juratovec,
Radovljica. 

Ker ste imeli srečo pri žre-
bu, si rezervirajte sredo, 15.
julija. Takrat se bomo skupaj
odpravili raziskovat Gorenj-
sko. Najprej se bomo osveži-
li na svežem zraku na Voglu,
popoldne nadaljevali s kopa-
njem v vodnem parku.
Vmes bomo počeli še marsi-

kaj zanimivega, družbo nam
bosta delala tudi direktorica
Gorenjskega glasa Marija
Volčjak,in vodja oddelka za
operativni marketing  v Mer-
catorju Janez Strniša. Vse,
kar boste rabili za izlet, je
udobna obutev, kopalke in
obilica dobre volje. Organi-
zator izleta je Turistična
agencija Odisej. Obvestilo z
natančnimi napotki boste
prejeli po pošti.
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Zbirali ste štiri številke
Od februarja do maja ste v prilogah Gorenjskega glasa izrezovali številke in jih lepili na kartončke.

Mateja Vavpotič, Podvin:

"Ko grem proti Ljubljani, se
od doma odpravim četrt ure
prej kot sicer, ker vem, kaj
se bo zgodilo nekaj kilome-
trov naprej ... Kakorkoli, ve-
sela sem avtocestnega od-
seka proti Jesenicam."

Preddvor 

V nedeljo jubilejni pohod na Sv. Jakob

Pred dvajsetimi leti je sedanji župan občine Preddvor Miran
Zadnikar, takrat predsednik turističnega društva, organiziral
prvi družinski pohod do cerkve sv. Jakoba. V nedeljo, 21. ju-
nija, Turistično društvo Preddvor vabi na že 20. družinski
pohod na Sv. Jakob. Izhodiščna točka je v Podaku ob 7. uri,
pri koči PD Iskra pa bo od 8. do 12. ure kulturni in zabavni
program, vmes bo ob 10.30 tudi maša v cerkvi sv. Jakoba.
Župan občine Preddvor pa bo okroglo obletnico izkoristil za
sproščen pogovor z drugimi gorenjskimi župani in njihovi-
mi družinami. V koči na Jakobu jih pričakuje ob 9.30. D. Ž.

Kranj

Odprt nov prodajno servisni center BMW

Avtohiša Malgaj, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil
BMW, je v sredo, 17. junija, z otvoritvenim dogodkom v Kra-
nju na Mirka Vadnova 2a odprl velik sodoben prodajno ser-
visni salon BMW. Strankam bodo poleg celotne palete vozil
BMW zagotavljali servis, diagnostiko vozil, karoserijske sto-
ritve ter posebnost, celovito ponudbo nege vozil. Poleg tega
bo kupcem na voljo cel program originalne dodatne opreme
in nega vozil. Ob odprtju je v novem salonu zaposlenih 12
strokovnjakov, izključno iz gorenjske regije. Nov objekt so s
prerezom traku uradno odprli Andrej Malgaj, lastnik Avtohi-
ša Malgaj, Günther Schuster, finančni direktor BMW Group
Srednja in Vzhodna Evropa, in kranjski župan Damijan Per-
ne.  M. G.

Neskončna 
gradnja cest
Marjana Ahačič

Minuli konec tedna je go-
renjsko cestno omrežje spet
doživelo infarkt. Nič bolje ni
med tednom, ko vozniki za
pot med Kranjem in Radov-
ljico porabijo še enkrat toliko
časa, kot bi ga, če bi bila av-
tocesta normalno prevozna.

Janez Mavec, Radovljica:

"Predlagam, da se vsi, ki od-
ločajo o gradnji avtoceste,
za mesec dni preselijo na
našo, gorenjsko stran grad-
bišča, in se od tu vozijo v
Ljubljano, pa bodo kmalu
hitreje gradili."

Klavdija Baškovč, Radovljica:

"Vsak dan se vozim v Ljub-
ljano. Tudi zastoje bi spreje-
la, če bi na gradbišču videla
kakšnega delavca, pogosto
ne dela nihče. Meni pa ti za-
stoji vsak dan vzamejo vsaj
po pol ure v vsako stran."

Miran Zupan, Lancovo:

"V Kranj se vsak dan vozim
po stari cesti. Tu se zgoščen
promet ne pozna tako zelo
kot na avtocesti, pet minut
več potrebujem do Kranja,
če grem v času največje gne-
če, to je ob sedmih zjutraj."
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Janez Strniša in Marija Volčjak pri žrebanju nagrajencev. / Foto: Tina Dokl
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SKANDINAVCI 
OGRELI PUBLIKO 

Skandinavska zasedba Röyksopp je
na nedeljskem koncertu v Križankah
navdušila. Norveškemu dvojcu sta
se na odru pridružila tudi basist in
pevka. / Foto: Anka Bulovec

02

LJUDJE

GVARANA
NAMESTO KAVE

Na dobrodelni dražbi prodali rožnati
hladilnik, predstavili so novo utekoči-
njeno energijo, izbirali izvirne klobu-
ke, Alenka Gotar pa se (očitno) vrača
na pevske odre - v duetu z Oliverjem
Dragojevićem. / Foto: arhiv pevke

KULTURA

GLASBA SPREMINJA
IN ZDRUŽUJE

Zadnji dan junija se bo v Kranju začel
64. kongres Mednarodne zveze Glas-
bene mladine, na katerem se bo zbralo
več kot sedemdeset delegatov iz
petindvajsetih držav. 
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GLASBA, KINO

atalija Verboten
se je pri snema-
nju novega vide-
ospota predvsem
sladkala. Tako je

namreč zahteval scenarij za
novo pesem Ma kje si ti?, ki
ga je z ekipo posnela na Ran-
ču Burger Veniše v Savinjski
dolini. Pri scenariju za novi
videospot je pomagal Dare
Kaurič, sicer tudi avtor sklad-
be, ki je z Natalijo sodeloval
že v preteklosti. 

"Dare si je zaželel, da bi
pekla 'seksi pecivo', zato smo
se odločili za med, ki sem ga
skušala politi po roladi z ba-
nano, ki mi jo dan prej spe-
kla tašča. Mimogrede, recept
si bom dobro zapomnila, saj
je sladica več kot izvrstna.
Toda to rulado je Dejan žal
pozabil v avtu, medtem ko
me je maskerka ličila. Ne
samo, da je bila rolada peče-
na, po mojem se je na vro-
čem soncu še skuhala," raz-
laga nasmejana Natalija. Ru-
lada z banano je, ko jo je po-
lila s kostanjevim medom,
postala komaj prebavljiva,

ampak za spote je treba vča-
sih tudi malce potrpeti, še
dodaja pevka.

Za Natalijino celostno po-
dobo je tokrat poskrbela
Urša Drofenik, po konča-
nem snemanju spota pa je
bila noč še dolga, saj kot je že
omenila, je včasih treba potr-
peti: "Član ekipe Rubicon
Neno je dan pred snema-
njem povil sina in smo na-
zdravili, naslednji dan pa
smo snemali še videospot z
Modrijani."

Zgodba videospota Ma kje
si ti? pripoveduje, kako Nata-
lija čaka svojega fanta, ki ga
igra njen prijatelj, znani ma-
riborski cvetličar Iztok Harb.
Medtem ko mu peče pecivo,
fanta ni in ni, namesto tega
pa pridejo fantje iz benda
oziroma igralci v spotu, ki jih
je - lahko bi rekli - režiser
Branc Grabovec, načrtno
zbral iz vseh vetrov: pevec
Rusko, plesalec Gregor Ce-
sar, bobnar skupine Sons
Marko Žigon in Natalijin so-
prog Dejan Bojič. 

Kako se zgodba razplete,
vam razkrije videospot, ki so
ga že začeli predvajati na ma-
lih ekranih. 

BANANO JE ZALILA 
Z MEDOM
Natalija nestrpno pričakuje svojega izvoljenca, mu peče seksi pecivo, a žal fanta ni od nikoder. Kako
se zgodba zaključi, vam razkriva videospot za Natalijino pesem Ma, kje si ti?.

Bejbi bum ljubljencev slovenske zabavne glasbe je v
razcvetu. Saška Lendero je rodila ravnokar, Wernerjeva
Andreja pričakuje julija, najnovejša pa je novica, da naj
bi do konca leta postal oče tudi Jani Ipavec, vodilna figu-
ra priljubljene skupine Atomik Harmonik. Naraščaj
pričakuje s svojim dekletom Nino Mavrin. Po novem je
Kamničan tudi gostinec, tako da se mu v prihodnosti še
nekaj časa ne obetajo dolgočasni dnevi.
Andreja Brozovič je javnost seznanila z novico, da z Wer-
nerjem pričakujeta otroka v podobnem časovnem obdobju,
kot je to storila ljubljenka ljudskih src Saška Lendero. Saško
je rojstvo sicer prehitelo, tako da sta s srčnim izbrancem
Mihom Hercogom postala ponosna starša zdrave deklice
Arije v začetku tedna, medtem ko naj bi Andreja rodila
ravno okoli svojega rojstnega dne - okoli 13. julija.

VROČA ŽEMLJICA

Alenka Brun

N

Naših 30 let

Zbor vodi: Andrej ŽagarŠKOFJA LOKA

Vabljeni na koncert

Spoštovani!

Vabimo vas na koncert ob 30-letnici
Pevskega zbora Lubnik.

Veseli vas bomo
v torek, 23. junija 2009, ob 20. uri

v Kristalni dvorani v Škofji Loki.
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Ponosna starša dojenčice Arije: Saška in Miha / Foto: Tina Dokl

Jani in Nina naj bi v družinsko okolje 'dobila' otroški jok
že konec leta. / Foto: Tina Dokl 

Program Planet Tuš Kranj

Petek, 19. 6.
20.30, 23.20 ANGELI IN DEMONI
16.10, 21.10, 23.25 BORBA
15.50, 18.10, 20.20, 22.30 
HANNAH MONTANA
21.30, 23.40 
KRVAVO VALENTINOVO 3D (18+)
16.40, 19.10, 21.20 23.30 
PREKROKANA NOČ
18.30 ROCK'N'ROLL PIRATI
17.15 ROKOBOREC
15.30, 18.00 TERMINATOR: ODREŠITEV
19.35 TUJCI

Sobota, 20. 6.
12.00, 20.30, 23.20 ANGELI IN DEMONI
13.50, 16.10, 21.10, 23.25 BORBA
11.30, 13.40, 15.50, 18.10, 20.20, 22.30
HANNAH MONTANA
12.40, 21.30, 23.40 
KRVAVO VALENTINOVO 3D (18+)
13.00, 16.40, 19.10, 21.20, 23.30 
PREKROKANA NOČ
11.00, 18.30 ROCK'N'ROLL PIRATI
17.15 ROKOBOREC
15.30, 18.00 TERMINATOR: ODREŠITEV
14.50, 19.35 TUJCI

Nedelja, 21. 6.
12.00, 20.30 ANGELI IN DEMONI
13.50, 16.10, 21.10 BORBA

11.30, 13.40, 15.50, 18.10, 20.20 
HANNAH MONTANA
12.40, 21.30 
KRVAVO VALENTINOVO 3D (18+)
13.00, 16.40, 19.10, 21.20 
PREKROKANA NOČ
11.00, 18.30 ROCK'N'ROLL PIRATI
17.15 ROKOBOREC
15.30, 18.00 TERMINATOR: ODREŠITEV
14.50, 19.35 TUJCI

Ponedeljek, 22. 6.
20.30 ANGELI IN DEMONI
16.10, 21.10 BORBA
15.50, 18.10, 20.20 HANNAH MONTANA
21.30 KRVAVO VALENTINOVO 3D (18+)
16.40, 19.10, 21.20 PREKROKANA NOČ
18.30 ROCK'N'ROLL PIRATI
17.15 ROKOBOREC
15.30, 18.00 TERMINATOR
19.35 TUJCI

Torek, 23. 6.
20.30 ANGELI IN DEMONI
16.10, 21.10 BORBA
16.50 HANNAH MONTANA
21.30 KRVAVO VALENTINOVO 3D (18+)
16.40, 19.10, 21.20 PREKROKANA NOČ
18.30 ROCK'N'ROLL PIRATI
17.15 ROKOBOREC
15.30, 18.00 TERMINATOR
19.35 TUJCI
19.00 TRANSFORMERJI 2: MAŠČEVANJE
PADLIH (PREMIERA)

KINO SPORED

Natalija se je pri snemanju videspota znašla tudi v vlogi
slaščičarke. / Foto: arhiv pevke

kandinavska zased-
ba Röyksopp, ki se
mudi na veliki ev-
ropski turneji, je na
nedeljskem koncer-

tu v Križankah navdušila.
Kot predskupina je najprej
ogrevala domača french hou-
se zasedba Rotor z basistom
Janijem Hacetom, potem je
pod odrske žaromete stopil
težko pričakovani popularni

elektronski dvojec Röyksopp
aka Svein Berge in Torbjorn
Brundtland. Nastop je popes-
trila tudi pevka Anelli Dre-
cker (na fotografiji), ki je za-
blestela tudi s posebnim pri-
hodom na oder - prišla je
celo oblečena v sovo. 

Skladbam z albuma Juni-
or, na katerem najbolj izsto-
pa The Girl And The Robot,
so se na koncertu pridružile
še prejšnje uspešnice, Norve-
žane pa je na koncu publika
na oder priklicala še trikrat.

RÖYKSOPP V KRIŽANKAH

Anka Bulovec

S



lasbena mladi-
na Slovenije, ki
prav letos praz-
nuje tudi 40 let
delovanja, orga-

nizira kongres krovne orga-
nizacije, Mednarodne zveze
Glasbene mladine, prvič v
svoji zgodovini v Sloveniji.
Da bo kongres od 30. junija
do 5. julija potekal v Kranju,
pa je nedvomno zasluga
Kranjčanke Petre Mohorčič,
že več let predsednice slo-
venske Glasbene mladine
in šest let članice, zadnja tri
leta pa tudi podpredsednice
mednarodne zveze. "Ko
sem bila pred leti kot pred-
stavnica Slovenije na prvem
takem kongresu na Irskem,
sem si rekla, da ga bomo
enkrat organizirali tudi v
Sloveniji. Najprej sem pre-
pričala vse v naši organiza-
ciji, potem pa sem vsako
leto na kongresu lobirala za
Slovenijo in na srečo je bil
termin za letos prost. Kot
Kranjčanka sem se seveda
potrudila, da dogodek pri-
peljem v svoje mesto," je
povedala Petra Mohorčič in
dodala, da se bo kongresa
udeležilo več kot sedemde-
set delegatov iz petindvajse-
tih držav ter mladih glasbe-
nikov iz različnih delov sve-
ta. Osnovni namen organi-
zacije je tako vzgoja mladih
poslušalcev kot promovira-
nje mladih glasbenikov. Po-
udarek gre predvsem h ka-
kovostni izkušnji mladih
ljudi na področju glasbe,
bodisi kot poslušalcev bodi-
si kot aktivnih mladih glas-
benikov. V Sloveniji velik

pomen dajejo tudi sloven-
ski ljudski glasbi. 

Letošnji naslov kongresa
je Glasba spreminja. "Verja-
memo, da vsaka kakovostna
izkušnja, ki jo ima mladi
človek z glasbo, lahko pri
njem pusti pozitivne posle-
dice. Tudi, če jo samo po-
sluša, ga ta lahko navduši,
spodbudi k razmišljanju.
Glasba razbija predsodke in
ustvarja pozitiven odnos do
sveta," razmišlja Mohorči-
čeva. V pestrem spremlje-
valnem programu kongresa
bodo na sporedu različni
glasbeni in drugi umetniški
dogodki. Poseben pomen
vsako leto posvečajo projek-
tu Imagine, mednarodne-
mu kolažu najstniških sku-

pin različnih glasbenih slo-
gov. Sledil bo tudi bogat
koncertni program, s skupi-
nami, kot so Stop, slovenski
tolkalni projekt, Trio Volk
folk, skupina Etno histria,
pripravili so program za
otroke, ki bo potekal v do-
poldanskih urah. Otroci,
povabili so tudi najmlajše iz
nekaterih kranjskih vrtcev
ter mladino iz Dnevnega
centra Škrlovec, bodo pri-
sluhnili šaljivim in liričnim
pesmim Tamare Kranjec
Laganin, spoznavali bodo
ljudske plese, pozavno na
duhovit način bo predstavil
jeseniški Teater za vse, Jo-
seph Rakotorahalahy bo
predstavil glasbo Madaga-
skarja ... Na ogled bo tudi

fotografska razstava Glasba
spreminja, udeleženci kon-
gresa pa se bodo lahko ude-
ležili tudi odkrivanja zakla-
da, ki ga organizatorji pri-
pravljajo skupaj z Gorenj-
skim muzejem. 

"Termin za kongres smo
v tem času izbrali tudi zato,
da lahko sodelujemo s Festi-
valom Carniola, ki je že uve-
ljavljeno festivalsko ime. S
koncerti smo se tako tudi
mi pridružili festivalu," še
dodaja Mohorčičeva. Osred-
nje prizorišče dogajanj bo
Pungert na koncu starega
dela Kranja, ob slabem vre-
menu pa se bodo nekateri
dogodki selili v prostore
bližnje Glasbene šole Kranj
oziroma v Galerijo Dali. 
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GLASBA SPREMINJA IN ZDRUŽUJE
Zadnji dan junija se bo v Kranju začel 64. kongres Mednarodne zveze Glasbene mladine, na katerem
se bo zbralo več kot sedemdeset delegatov iz petindvajsetih držav. Pester spremljevalni program v
koncertih, delavnicah za otroke, razstavah. 

Igor Kavčič

G

"Glasba spreminja ljudi," je prepričana Petra Mohorčič, predsednica Glasbene mladine
Slovenije in članica Mednarodne zveze Glasbene mladine. / Foto: Igor Kavčič

Škofja Loka

Bogat kulturni teden 

V Škofji Loki od srede do sobote poteka Mednarodna kon-
ferenca o Managementu naravne in kulturne dediščine. V
okviru konference se bodo poleg predavanj na temo revita-
lizacije starih mestnih jeder, priložnostih pri upravljanju
kulturne dediščine, spreminjanja vloge javnih prostorov v
mestu, vključevanju kulture in kulturne dediščine v razvoj
turističnih produktov, zvrstili tudi različne delavnice in kul-
turni dogodki od glasbenih večerov do gledališke predsta-
ve, razstav ... Že danes, v petek, 19. junija, ob 20. uri bodo
na Škofjeloškem gradu odprli razstavo o stavbni zgodovini
Škofjeloškega gradu, v Avli osnovne šole Škofja Loka - Me-
sto pa bo že ob 18. uri odprtje mednarodne filatelistične
razstave Magelofila. V ponedeljek, 22. junija, ob 20. uri pa
bo odprtje prenovljenega Sokolskega doma in Kristalne
dvorane. Nastopila bo vokalna skupina Trio Kvartet, za njo
pa Godalni orkester Glasbene šole Škofja Loka. V torek, 23.
junija, pa bo v Kristalni dvorani na slavnostnem koncertu
ob 30. obletnici delovanja nastopil Pevski zbor Lubnik. I. K.

Kranj

Muzejska noč v Kranju

V soboto, 20. junija, se tudi v Gorenjskem muzeju pridru-
žujejo akciji Muzejska noč, ko bodo v večernih urah odprli
vrata galerij, razstav ... Ob 18. uri bo v Mestni hiši na spo-
redu ustvarjalna delavnica izdelovanja mozaika, ki jo bo vo-
dila akademska slikarka, restavratorka mag. Irena Jeras Di-
movska. Pripravili so tudi razstavo, na kateri bodo pred-
stavljene najnovejše zlate najdbe s kranjskega Lajha in naj-
dbe z gradu Khislstein. Ob 19. uri bo dr. Milan Sagadin iz
kranjske območne enote ZVKD predstavil nenavadne in iz-
jemne najdbe z gradu Khislstein. Ob 20. uri bo predstavi-
tev knjige Trenutki tišine za Prešerna. Knjiga vsebuje 20 go-
vorov, ki jih je imel prof. Franc Drolc na predvečer Sloven-
skega kulturnega praznika ob Prešernovem nagrobniku v
letih 1989 - 2009, ob 23.15 bo sledilo javno vodstvo po stal-
ni arheološki razstavi Železna nit. Vodila bo dr. Verena Vi-
drih Perko, ki vas bo ob polnoči popeljala tudi po Kostnici,
arheološkem spomeniku, ki je urejen ob župnijski cerkvi v
Kranju. V Prešernovi hiši bodo ob 20. uri študenti Akademi-
je za likovno umetnost prikazali, kako nastajajo nove ikone
in kako se restavrirajo stare ikone. Ob 23. uri bo po stalni
razstavi Dr. France Prešeren - življenje in delo, s poudar-
kom na Prešernovem času v Kranju vodila Beba Jenčič. I. K.

Dob pri Domžalah

Festival gorenjskih komedijantov 

Danes, v petek, 19. junija, ob 21. uri se bo na letnem gleda-
lišču na Dobu pri Domžalah s predstavo Poroka Štefana
Vampiča v izvedbi KD Bohinjska Bela - Gledališče Belansko
začel tradicionalni že 12. festival gorenjskih komedijantov, ki
pod okriljem Javnega sklada za kulturne dejavnosti velja tudi
za medobmočno srečanje gledaliških skupin Gorenjske. V
okviru festivala bo do nedelje skupaj na ogled sedem gleda-
liških predstav, ki jih je kot najboljše v iztekajoči se sezoni za
festival izbral selektor Goran Schmidt. Še danes, v petek, ob
22.30 bo v kulturnem domu na Dobu sledila predstava Voli
(Election day) v izvedbi KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora.
Sobotni program bo trojni. Ob 20. uri bo v kulturnem domu
na sporedu predstava Jaz sem Branko Skupine Smeh pri
Mladinskem gledališču Tržič, ob 21. uri bo v letnem gledališ-
ču sledila predstava Disput Gledališča Bohinjska Bistrica, ob
22.30 pa v kulturnem domu še predstava Na klopci brez gat
(prikrita opolzkost vsakdana) Kulturnega društva Kruh, Križe.
V nedeljo se bo festival zaključil s predstavama Coprniška kr-
vava rihta v Loki z Loškim odrom Škofja Loka ob 21. uri v let-

nem gledališču, v sosednji dvorani pa bo ob 22.30 na spore-
du še predstava Žena mojega moža Skupine AKSA, DPD
Svoboda France Mencinger, Javornik-Koroška Bela. Tudi le-
tos bodo za igralske dosežke podelili posebna priznanja
JSKD. Za glavno žensko vlogo jo bo prejela Anja Gantar, za
glavno moško vlogo Marko Koder, za stransko žensko vlogo
Jasna Koron, za stransko moško vlogo Iztok Drabik, poseb-
no priznanje selektorja pa bo prejel David Ahačič. I. K.

Kranj

Mysterium na gimnaziji

Jutri, v soboto, 20. junija, ob 20. uri bo v Gimnaziji Kranj
poslovilni koncert Komornega pevskega zbora Mysterium z
zborovodkinjo Urško Fabijan. Slednja se namreč v ZDA
odpravlja na podiplomski študij glasbene umetnosti. Na
tokratnem koncertu se bodo simbolično sprehodili po
Ameriki, saj bodo zapeli od starih ameriških ljudskih pesmi,
se zazibali ob živahni črnski duhovni glasbi, užili melodije
muzikalov in se ustavili ob moderni zborovski glasbi
Amerike. I. K. 
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PETEK  19. 6.

09.20 Kaj storiti? 10.10 Katastrofe stoletja
11.00 Živalski čudeži 11.50 Napaka? 12.15
Novinar v modrem 13.05 Spremenilo mi je živ-
ljenje 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 Žival-
ski čudeži 18.55 Urgenca 19.45 Lov na duhove
20.10 Urgenca v L. A.-ju 21.00 Ženske morilke
21.50 Popolna obsedenost 22.50 Nepojasnje-
ni dogodki 23.35 Pod nožem 00.00 Urgenca v
L. A.-ju

09.40 Punčka iz cunj, 121. del 10.30 Pepelka,
9. del 11.25 V iskanju očeta, 116. del 12.20 Po-
cholo, 45. del 13.10 Vojna žensk, 16. del 14.05
Osamljena srca, 9. del 15.00 Silna ljubezen, 68.
del 15.55 Pepelka, 9. del 16.45 Pepelka, 10.
del 17.40 Okus po tebi, 119. del 18.35 Silna lju-
bezen, 69. del 19.30 Punčka iz cunj, 121. del
20.20 Pepelka, 10. del 21.10 Silna ljubezen,
69. del 22.05 Pocholo, 45. del 23.00 Sanjski
moški, 35. del 23.55 Vojna žensk, 16. del 

SOBOTA  20. 6.

08.55 Policisti iz Rena 09.45 Oddelek za pogre-
šane 10.35 Spremenilo mi je življenje 12.10
Reševanje živali 13.00 Kdo pa misliš, da si?!
13.55 Policisti iz Rena 14.45 Oddelek za pogre-
šane 15.35 Spremenilo mi je življenje 17.10
Prevaranti 17.55 Duhovi v hotelih 18.50 Na
sledi morskemu psu 19.45 Lov na duhove
20.10 Zadnja priložnost 21.00 Border Force
21.50 Same v New Yorku 22.40 Na sledi mor-
skemu psu 23.30 Policijske enote 00.20 Zadnja
priložnost 

06.55 Vojna žensk, 12.-16. del 11.20 Kuhamo s
slavnimi, 7.-8. del 12.20 Silna ljubezen, 65.-69.
del 16.50 Dora, 71. del 17.40 Maria Rosa išče
ženo, 14. del 18.35 Pepelka, 29. del 19.30 Dan
v raju, romantična komedija, Argentina (2003)
21.20 Sužnja Isaura, 12. del 22.05 Tako je živ-
ljenje, 56. del 23.00 Moške zgodbe21. del
23.55 Spremljevalci, 10. del

NEDELJA  21. 6.

07.40 Okoljska straža 08.05 Kdo pa misliš, da
si?! 08.55 Nevarno delo 09.45 Oddelek za po-
grešane 10.35 Spremenilo mi je življenje 12.10
Reševanje živali 12.35 Reševanje živali 13.00
Kdo pa misliš, da si?! 13.55 Nevarno delo 14.45
Oddelek za pogrešane 15.35 Spremenilo mi je
življenje 17.10 Prevaranti 18.00 Vohunjenje
18.25 Vohunjenje 18.50 Čudežno živi 19.40
Srhljivo 22.20 Pokopane skrivnosti 00.00 Ču-
dežno živi  

06.55 Pepelka, 6.-10. del 11.20 Latinskoame-
riška glasba 12.20 Okus po tebi, 115. -119.del
16.50 Dora, 72. del 17.40 Maria Rosa išče ženo,
15. del 18.35 Sužnja Isaura, 12. del 19.20 Dan
v raju, romantična komedija, Argentina (2003)
21.15 Tako je življenje, 33. del 22.05 Tako je
življenje, 56. del 23.00 Moške zgodbe 23.55
Spremljevalci, 11. del 

PONEDELJEK 22. 6.

09.20 Kaj storiti? 10.10 Katastrofe 11.00 Ži-
valski čudeži 11.50 Napaka? 12.15 Novinar 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?
17.15 Katastrofe stoletja 18.05 Živalski čudeži
19.00 Urgenca 19.50 Lov na duhove 20.15
Urgenca v L. A.-ju 21.05 Najpomembnejši do-
kazi 21.55 Medicinski detektivi 22.50 Nepo-
jasnjeni dogodki 23.35 Pod nožem 00.00 Ur-
genca v L. A.-ju

09.40 Punčka iz cunj, 122. del 10.30 Pepelka,
10. del 11.25 V iskanju očeta, 117. del 12.20
Pocholo, 46. del 13.10 Vojna žensk, 17. del
14.05 Osamljena srca, 10. del 15.00 Silna lju-
bezen, 69. del 15.55 Pepelka, 10. del 16.45 Pe-
pelka, 11. del 17.40 Okus po tebi, 120. del
18.35 Silna ljubezen, 70. del 19.30 Punčka iz
cunj, 122. del 20.20 Pepelka, 11. del 21.10 Sil-
na ljubezen, 70. del 22.05 Pocholo, 46. del
23.00 Idoli, 1. del 23.55 Vojna žensk, 17. del

TOREK  23. 6. 

09.20 Kaj storiti? 10.10 Katastrofe 11.00 Žival-
ski čudeži 11.50 Napaka? 12.15 Novinar v mo-
drem 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? 17.15
Katastrofe stoletja 18.05 Živalski čudeži 19.00
Urgenca 19.50 Lov na duhove 20.15 Urgenca v
L. A.-ju 21.05 Najpomembnejši dokazi 21.55
Medicinski detektivi 22.50 Nepojasnjeni dogod-
ki 23.35 Pod nožem 00.00 Urgenca v L. A.-ju 

09.40 Punčka iz cunj, 123. del 10.30 Pepelka,
11. del 11.25 V iskanju očeta, 118. del 12.20
Pocholo, 47. del 13.10 Vojna žensk, 18. del
14.05 Osamljena srca, 11. del 15.00 Silna lju-
bezen, 70. del 15.55 Pepelka, 11. del 16.45 Pe-
pelka, 12. del 17.40 Okus po tebi, 121. del
18.35 Silna ljubezen, 71. del 19.30 Punčka iz
cunj, 123. del 20.20 Pepelka, 12. del 21.10 Sil-
na ljubezen, 71. del 22.05 Pocholo, 47. del
23.00 Idoli, 2. del 23.55 Vojna žensk, 18. del

SREDA  24. 6.

09.20 Kaj storiti? 10.10 Katastrofe 11.00 Žival-
ski čudeži 11.50 Napaka? 12.15 Novinar v mo-
drem 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? 17.15
Katastrofe stoletja 18.05 Živalski čudeži 19.00
Urgenca 19.50 Lov na duhove 20.15 Urgenca v
L. A.-ju 21.05 Najpomembnejši dokazi 21.55
Medicinski detektivi 22.50 Nepojasnjeni dogod-
ki 23.35 Pod nožem 00.00 Urgenca v L. A.-ju

09.40 Punčka iz cunj, 124. del 10.30 Pepelka,
12. del 11.25 V iskanju očeta, 119. del 12.20
Pocholo, 48. del 13.10 Vojna žensk, 19. del
14.05 Osamljena srca, 12. del 15.00 Silna lju-
bezen, 71. del 15.55 Pepelka, 12. del 16.45 Pe-
pelka, 13. del 17.40 Okus po tebi, 122. del
18.35 Silna ljubezen, 72. del 19.30 Punčka iz
cunj, 124. del 20.20 Pepelka, 13. del 21.10 Sil-
na ljubezen, 72. del 22.05 Pocholo, 48. del
23.00 Idoli, 3. del 23.55 Vojna žensk, 19. del

ČETRTEK  25. 6. 

09.20 Kaj storiti? 10.10 Katastrofe 11.00 Ži-
valski čudeži 11.50 Napaka? 12.15 Novinar 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?
17.15 Katastrofe stoletja 18.05 Živalski čudeži
19.00 Urgenca 19.50 Lov na duhove 20.15
Urgenca v L. A.-ju 21.05 Najpomembnejši do-
kazi 21.55 Medicinski detektivi 22.50 Nepo-
jasnjeni dogodki 23.35 Pod nožem 00.00 Ur-
genca v L. A.-ju

09.40 Punčka iz cunj, 125. del 10.30 Pepelka,
13. del 11.25 Ker ljubim Glorio, 1. del 12.20
Pocholo, 49. del 13.10 Vojna žensk, 20. del
14.05 Osamljena srca, 13. del 15.00 Silna lju-
bezen, 72. del 15.55 Pepelka, 13. del 16.45 Pe-
pelka, 14. del 17.40 Okus po tebi, 123. del
18.35 Silna ljubezen, 73. del 19.30 Punčka iz
cunj, 125. del 20.20 Pepelka, 14. del 21.10 Sil-
na ljubezen, 73. del 22.05 Pocholo, 49. del
23.00 Idoli, 4. del 23.55 Vojna žensk, 20. del
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TV SPORED

"Po dolgem času sem spozna-
la simpatičnega moškega. Si-
cer je trdil, da je ločen, vendar
sem ga vsaj trikrat v tisti uri,
na kavi, vprašala, ali je prepri-
čan, da je ločen, če slučajno ni
še vedno poročen. Tisto noč
sem sanjala o njegovi (bivši)
ženi. Ne spominjam se točno
v kakšnem kontekstu niti
kakšna je bila, samo srečala
sem jo, vendar mi je nekaj že-
lela povedati, nekaj mi je go-
vorila. Skratka se je pojavila v
delčku sanj. Je to odziv na
moje nezaupanje?" Karin

Draga Karin,
zakonska žena predstavlja v
sanjah željo po intenzivnih
medčloveških odnosih ali

po partnerstvu in se pojavi
predvsem pri osamljenih
ljudeh. Stare sanjske knjige
vidijo v tem simbolu nazna-
nilo velikega razočaranja.
Seveda je možno, da so tvo-
je sanje izraz nezaupanja,
saj očitno nisi preveč verje-
la njegovim besedam, dru-
gače mu ne bi večkrat po-
stavila istega vprašanja.
Razčisti sama s sabo, od
kod izvira tvoje nezaupanje.
Če je nezaupanje sad prete-
klih odnosov, moraš nujno
opraviti z njim, saj boš v na-
sprotnem primeru zastrup-
ljala in onemogočila vsak
nov odnos. Če pa ti je neza-
upanje izzval prav ta moški,
ne bi bilo napak, da prisluh-

neš svarilu svojega "šeste-
ga čuta" in se izogneš razo-
čaranju. Če si se medtem že
ujela v mrežo in še vedno
ne veš, ali je poročen ali lo-
čen, si lahko pomagaš z ne-
katerimi značilnostmi ob-
našanja moškega, ki prikri-
va, da je poročen: 1. nikoli
ne bo imel časa čez vikend ali
ob praznikih; 2. nikoli se ne
bosta dobila v njegovem sta-
novanju; 3. ko bosta skupaj,
bo vedno izklopil mobilni te-
lefon, saj bi bilo na moč ne-
prijetno, če bi ga presenetila
žena ali otroci, medtem ko
sta skupaj; 4. vedno te bo pe-
ljal v kakšno zakotno restav-
racijo - po možnosti izven
mesta, v katerem živita, z iz-

govorom, da si želi intimne-
ga vzdušja.
Obrni čas, ko si sama - sebi
v prid. Bodi dobra do sebe
in bodi pozorna na to, kaj
potrebuje tvoja duša. Zave-
daj se, da je vse odvisno od
mišljenja in da je lahko to
včasih kar usodno. Če ne
vemo, kaj hočemo, bodo ču-
deži življenja šli mimo nas.
Zaradi tega razmisli, kaj pri-
čakuješ od moškega in kaj ti
je pri moškemu posebno
pomembno. Vsaka zveza,
vsak odnos je sestavljen iz
dajanja in prejemanja - kak-
šen je tvoj delež v zvezi? Uči
se iz preteklih izkušenj. Ne
prepuščaj vsega le goli sre-
či, ampak zavestno ustvarjaj
svoje življenje s ciljnim raz-
mišljanjem, hotenjem in de-
janjem. 
Tako boš priklicala v svoje
življenje ljudi, ki so name-
njeni temu, da s tabo delijo
srečo. Želim ti vse najlepše.

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ 

časih je čisto vse-
eno, kakšno je
vreme, je nekdo
slabe volje; raz-
mišljajo ljudje

sploh kaj ali določene stvari
napišejo pač ... kar tako, le to-
liko da nekaj napišejo. Ob ta-
kih povabilcih in krajših hai-
kujevskih stvaritvah se le na-
smehnem, saj dnevno priro-
ma v moj portalov spletni na-
biralnik najmanj pet tovrst-
nih stvaritev.

Med vsem tem elektron-
skim osvajanjem pa se ved-
no najdejo posebne cvetke.

Strašno vztrajen je bil očit-
no poklicni ženski zabavljač,
ki je vedno začel s 'čau', za-
ključil pa kar z imenom in
telefonsko številko. Njegovo
sporočilce je bilo polno slov-
ničnih napak, nekako v tonu,
ali mi je kaj vroče, ali sem za
kaj vročega in naj si dovolim,
da mi bo še bolj vroče, saj si
z njim lahko popestrim po-
steljne radosti in si osladkam
življenje. Lahko se že takoj
zvečer oglasim pri njem, saj
bo z veseljm polizal mojo

muco in s svojim tičkom
prodiral v mojo češpljico. Za-
ključil je z logično hipotezo,
da mi vrhunec naslade nika-
kor ne uide. Dodal je še ne-
kaj na temo 'sladkega sokca',
tako da sem dobila predsta-
vo, da je dec tako hud v po-
stelji, da bi ne bila dovolj
čaša, temveč bi rabila lavor
za ves proizvedeni 'sokec' ...

"Nisi dovolj kolesarila. Ni-
maš obribsane riti," je redno
ponavljal drugi model, ki
misli, da pomeni osvajanje
ženske vožnja z dvoživko in
spodbudne besede, oprem-
ljene z negativnim prizvo-
kom. Efekt je seveda obra-
ten, razen če je dama na oni
strani ekrana mazohistično
ali pa samouničujoče razpo-
ložena do svoje osebnosti,
značaj pa z veseljem podredi
moškemu ter se ob vsem le
blago nasmehne, češ to je
pač njegov način izkazovanja
ljubezni.

Nekateri so narejeni na ho-
ruk. Predvsem so neučakani
za znoret. Ne odpišeš takoj,
pa je katastrofa že na tvojem
pragu. Tragokomičen cirkus.
Pač ne odgovoriš na žgolenje
'joj, kako si lušna na fotogra-

fiji s tvojega profila', in v ne-
kaj minutah se začne bom-
bandiranje v stilu 'če daješ
vse na mojo petnajst let staro
fotko, potem si res ena na-
vadna pleharca, najbolj poce-
ni in z dioptrijo' ali pa si eno-
stavno skupek nekih eno-
zložnic, med katerimi se ti
potem najbolj vulgaren izraz
za moško orodje zdi pravo
olajšanje. 

Med zanimivejšimi pri-
merki je bil tudi spletni ju-
nak, ki je pošiljal svoje dolge
stvaritve vsepovprek in veli-
kokrat se je zgodilo, da je isto
ljubezensko erotično izpo-
ved dnevno naslovil na naj-
manj tri ženske na portalu.
Pogosto je na koncu stavkov
uporabljal klicaje. Vedno je
pisal o tem, kako nam bo
uresničil naše fantazije, se
bo ljubil z nami, kako smo
ga pritegnile s svojim profi-
lom, smo vse po vrsti izjem-
ne, sam pa se je največkrat
opisal kot strasten, romanti-
čen, lep atletski - skratka, v
superlativih. Celo to je dodal,
da je zdrav. Potem nekaj na-
pletal o čvrstih joškicah, stra-
sti in ognju, kako ga bomo
čutile vse do maternice, kako

se bo njegov klin sprehajal
po nas in v nas ... 

Jejhata ...
Mislim, da ga je večina

žensk na portalu blokirala,
morda ena ali dve vesta celo,
kakšen je, ker sta nanj slučaj-
no naleteli na enem izmed
spletnih srečanj, na nekem
pikniku. Menda je ves dan
stal za šankom, žulil svoj pir
in bil večino časa tiho. Ko-
munikacija v živo mu očitno
dela probleme, zato pa je to-
liko bolj pogumen, ko mu
roke daš računalniško tip-
kovnico. In erotično ustvarja-
len tudi.

Najkrajše osvajanje sem
doživela dvakrat. Prvi stavek
se je glasil: 'Pozdravi svojo
muco,' drugi pa je bil vpraša-
nje: 'Bi dominirala online?' 

Prisrčen pa se mi je zdel
čustveni izliv mladeniča na
klepetu, ki se je končal prehi-
tro, da bi lahko kaj več izve-
dela o njem. 

"Koji avijon od bejbe si pa
ti?"

Nisem mogla drugače kot:
"Uni iz muzejske trate, iz

Brnika."
Potem pa je zmanjkalo

elektrike ...

LAVOR ZA SLADKI SOKEC (63)

Lea Peterlin

V

Nova Rock

Dunajski festival Nova Rock 2009 se začenja danes in bo
trajal do nedelje. Zvečer bomo lahko uživali ob Metallici,
divjih zamaskirancih Slipknotih in Nine Inch Nails. V
soboto bo glavna luč svetila na Placebo, Kaiser Chiefs in
In Extremo. Zadnji dan, v nedeljo, pa se bomo od festivala
poslovili z Limp Bizkit, Machine Head in Die Toten Ho-
sen. Tudi čez dan bo spanje prepovedano, saj bodo v
sklopu festivala Nova Rock nastopili še Chris Cornell,
Guano Apes, Disturbed, Faith No More. M. Z.

Urban festival 2009 zadnjo soboto v juniju

Zadnjo soboto v mesecu juniju bodo ljubljanske Križanke
premierno gostile festival urbane umetnosti, kulture in
glasbe Urban festival 2009, ki bo letos potekal pod
nazivom Be Yourself - Be Free. Na dveh prizoriščih se
bodo zvrstile predvsem tuje glasbene zasedbe, med ka-
terimi izstopata skupina Kosheen in makedonski glas-
benik Kiril Džajkovski. Nastopili bodo tudi Dobioza Kolek-
tiv (Bih), Vrooom (Srb), Mistake Mistake (Srb), Non (Slo),
Yarah Bravo from One Self, Zlatko, DJ Borka ... A. B.



PETEK_19. 06. 2009 05

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

V petkovi temi dneva ob 9.15 bo naš gost župan občine
Cerklje Franc Čebulj. Popoldan bo glasbeno obarvan, saj
je na sporedu priljubljena radijska lestvica, pometali
bomo po slovenski glasbeni sceni, ob 19. uri pa se bomo
neposredno vključili v dogajanje na Slovenskem trgu, od
koder bomo prenašali naš tradicionalni Megasrčkov kon-
cert, na katerem bo nastopilo 19 glasbenikov in skupin in
kjer bomo skupaj nazdravili našemu 19. rojstnemu dne-
vu. Reportažnemu zapisu s petkovega žura pa boste lah-
ko prisluhnili v sobotnem dopoldnevu. Ob 13.30 boste
lahko oddali svoj glas za naj kopališče, po 19. uri pa se
bomo preselili na prizorišče festivala Carniola. Naši ne-
deljski gostje ob 9.15 bodo člani skupine 4 Play, če boste
pravilno odgovorili na zastavljeno nagradno vprašanje ob
10.15, pa si boste prislužili brezplačno kosilo, seveda ob
plačilu dveh. Nedeljsko radijsko razglednico pa vam bo z
Bleda tokrat poslal Peter Šalamon.

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

Danes ob devetih bomo spregovorili o sestrah Uršulin-
kah in domu duhovnosti, ki so ga zgradile, dopoldne vas
povabili na balvansko plezanje, na mednarodno filateli-
stično razstavo in rojstnodnevno praznovanje škofjelo-
ške Name, s popoldansko petkovo razglednico pa se
bomo podali med konjenike. V soboto dopoldne bomo
spremljali srednjeveško Venerino pot, popoldne pa
športna dogajanja. Naš nedeljski gost bo mladi jadralec
Dan Poljšak, v kmetijski oddaji ob enajstih pa bomo go-
vorili o zatiranju bolezni in škodljivcev v našem vrtu. V
ponedeljek ob devetih bomo spregovorili o obnovi So-
kolskega doma, ob pol enih pa vas povabili na Terčeljev
dan v Davčo. V torek dopoldne se bomo spet potopili v
Vrelce zdravja in lepote, popoldne namenili kulturi, zve-
čer pa se zavrteli na vrtiljaku stare glasbe. V sredo ob de-
vetih bomo predstavili novo številko Loških razgledov,
ob enajstih gostili župana Železnikov Mihaela Prevca,
ob pol enih pa predstavili letošnje nagrajence občine
Žiri. Zvečer bo Andreja Čamernik gostila Vanjo Kuštrin
in skupino Alibi. Na praznični četrtek vas bomo ob de-
vetih povabili na praznovanja na našem koncu, ob enaj-
stih predstavili zanimivega gosta, zvečer pa vam poklo-
nili posnetek zadnjega večera slovenskih viž v narečju.

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

V petek ne zamudite oddaje Moja dežela ob 14.10 in odda-
je Živimo lepo ob 16.10. V soboto in nedeljo sledijo pono-
vitve tedenskih pogovornih oddaj in veliko dobre glasbe, v
ponedeljek pa ne zamudite Zdravstvenega kotička ob
12.10. V torek naj izpostavimo šaljivi Skriti mikrofon ob 13.
uri, oddajo Moja dežela ob 14.10 in Babičine nasvete ob
15.10. V sredo prisluhnite oddaji Rože&Vrt ob 14.10, izve-
deli boste, katere začimbe ne smejo manjkati v vašem za-
sebnem raju, bodisi na vrtu, terasi ali zgolj v lončku na
okenski polici. V četrtek se boste lahko nasmejali ob odda-
ji Miha ga pihne ob 13. uri, poskrbeli pa bomo tudi, da na
ta praznični dan ne bo manjkalo dobre glasbe. 

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

V petek ob 20.30 bo v oddaji Iz Mohorjeve skrinje Alenka
Veber gostila klinično psihologinjo magistro Bernardo Lo-
gar. Govorili bosta o smrti, oziroma o razumevanju in
sprejemanju smrti bližnjega. Ob 21. uri bomo slišali nekaj
poglavij iz Apostolskih del. V soboto bomo z Brezij od 9.
ure naprej, do predvidoma do 12.30 prenašali 41. romanje
starejših, bolnikov in invalidov. Sveta maša, ki jo bo daro-
val mariborski nadškof Kramberger, se bo začela ob
10.30. Pred nami so mašniška posvečenja, zato bo odda-
ja Naš gost posvečena našim bodočim duhovnikom. Mi-
sijonska obzorja vabijo v Albanijo ob 21.15. Slišali boste
utrinke iz življenja naše misijonarke. Ponedeljkova odda-
ja PRO bo že imela bolgarski pridih, predstavili bomo
sedme radijske počitnice. Bodite z nami ob 20.30.

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

Dve vprašanji za en evro

Kako se imenuje najugodnejši kredit, ki ga lahko
dobite v NLB? Ultra kredit

Zakaj na slovenskih avtocestah največ 
obnovitvenih del poteka v poletni sezoni? 
Tako turisti v Sloveniji ostanejo vsaj več kot
dve uri.

Mali Brat 

Popravljen predlog na
temo meje med Slovenijo in
Hrvaško, ki ga je prejšnji te-
den obema v sporu sodelujo-
čima stranema poslal evrop-
ski komisar za širitev Oli
Rehn, je naletel na različen
odziv tako pri Slovencih kot
pri Hrvatih. In medtem, ko
se mi navadni ljudje ukvarja-
mo s tem, kaj je kateri politik
izjavil v javnosti, sta oba pred-
sednika vlad naš Borut Pahor
in lepe njihove Ivo Sanader,
ne glede na mnenje državne-
ga zbora oziroma sabora, Oli-
ju že odpisala. Vsak v predpi-
sanem rdečem pismu. Mali
Brat, sposoben in hiter, sem
se spet znašel ob pravem
času na pravem mestu, pre-
stregel sem njuni pismi med
vlado in poštnim nabiralni-
kom in vedoželjen, kot sem,
prebral, kaj sta napisala.

Borut

Ejga, Oli, kva boš hodu na
Hrvašk, tam je na morju itak

svinska voda, alge, meduze,
pa vse sorte not plava, še
kakšni ostanki z vojske pa to.
Da ne rečem, kelnarji te
sploh ne opazjo, če že na da-
leč ne kažeš, da imaš debelo
denarnico. Pa kamorkoli po-
gledaš, maš rdeče-belo ša-
hovnico. Po pa igraj šah na
morju.

Lejga, ti prid lepo k nam v
Slovenijo, ti bomo pokazal
zlato ribico, pokluške gozdo-
ve, predstavili ti bomo pro-
jekt za zimske olimpijske
igre, boš videl, to je boljš
kot najboljša holivudska
komedija, če boš pršu pa ja-
nuarja, boš pa lahko smu-

čal na starodobnih žični-
cah. Bomo talarčke zakupl
za cev dan samo zate. V
Sloveniji se povsod ravna-
mo po načelu pravičnosti
Ex aequo et bono, kar bi po
slovensko pomenilo - za tok
dnarja je tokle. A ni to pra-
vično. Hrvati pa ponujajo
velik za mal denarja, pol pa
izpade mal za velik denarja.

Zmeri tvoj Borut

Ivo

Čuj, Oli, veš kak čemo ti
mi dati, kar češ poželit. Pri-
premili smo ti tijedan dana
na brodiču sa poznatom pe-
valjkom, možeš dobiti dva
dana s našim fudbalerima,
vatrenima iz hrvatske repre-
zentacije, za tebe smo spre-
mili največju zagrebačku
šniclu u istoriji Zagreba. Ne-
moj, da hodiš onim Sloven-
cima, oni su inaše podalpski
Hrvati, pa su se nam u posli-
jednjih dvesto godina nešto
izrodili, pa smo jih odcijepili
od matice Hrvatske ...

Mi nemamo vinjetu, po-
bračemo ti one vaše evre na
mnogo finiji način. Neče bo-
ljeti, nečeš ni osetiti. Ali, ako
češ doči u januaru, napravi-
čemo ti skijašku stazu sa
Sljemena preko Zagreba do
Petrinje in našeg Gavrilovi-
ća. Sredičemo ti osobne tre-
nere Ivicu in Janicu, koji so
mnogo bolji nego oni Janko
in Metka iz Slovenije.

Uvijek tvoj Ive

Za katero destinacijo se bo
odločil Oli Rehn? Naj to
ostane julijsko nagradno
vprašanje. Ko se vrnem z do-
pusta, vam sporočim. Vedno
vaš Mali Brat. 

SMUČAT, PLAVAT, SMUČAT,
PLAVAT ... 
Takole nekako ta trenutek najbrž razmišlja evropski komisar za širitev Oli Rehn. Borut in Ivo sta 
mu namreč poslala odgovora na njegov predlog o razrešitvi mejnega spora. Mali Brat sem uspel 
prestreči pošto in pokukati v pismo. 

Mali Brat 

"Dovolj sem imel najeda-
nja komisarja za promet pri
Evropski komisiji Antonia
Tajanija, za te kur..eve vinje-
te, zato sem se odločil, da
uvedemo tako imenovane
mini vinjete," je povedal mi-
nister Vlačič in dodal: "Razu-
mem Tajanija, kot Italijan se
namreč zavzema za svoje so-
narodnjake, predvsem za ti-
ste, ki hodijo iz Trsta v casi-
no na Škofijah in morajo za
dobrih sto metrov vožnje po
slovenskem ozemlju do casi-
noja kupiti vinjeto. Ker v ca-
sinoje hodijo predvsem gost-
je, za katere je značilno, da
živijo v slabem socialnem

stanju in pomanjkanju in ne
morejo kupiti vinjet po 15 ev-
rov."

Kot smo še izvedeli od mi-
nistra, bodo tako od julija na-
prej v veljavi že določene vi-
njete: tedenska za 15 evrov,
mesečna za 30 evrov in letna
za 95 evrov; uvedli pa bodo
novo, tako imenovano mini
vinjeto, katere veljavnost bo
12 ur in bo stala samo 0,12
evra. Ta bo namenjena pred-
vsem obiskovalcem casino-
jev, bencinskih servisov, ob-
mejnih gostiln ... Kot smo iz-
vedeli iz prvih odzivov, so v
Evropi z našo odločitvijo za-
dovoljni. Prometni minister
pa je prepričan, da Dars za-
radi tega ne bo imel izgube,

saj bodo tranzitne turiste, ki
se samo peljejo skozi Slove-
nijo, v državi skušali zadr-
žati več kot 12 ur. V ta na-
men so se na Darsu odločili
za številne prometne zapo-
re, prenove cestišč in podo-

bne zadeve, ki so idealne za
nastajanje zastojev. "In če
bodo tujci v Sloveniji več
kot 12 ur, kar vam garanti-
ram, si bodo morali nabaviti
tedensko vinjeto. Enostavno,
mar ne."

Gor dol naokol’

MINI VINJETE 0,12
Prometni minister dr. Patrick Vlačič popustil zahtevam Evrope. Odločil se je za tako imenovane mini
vinjete 0,12, ki bodo veljale kratko, le 12 ur in bo zanje potrebno odšteti 12 centov. 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Pomladno sonce"

Z zanimanjem prebiram vašo
rubriko, saj velikokrat potola-
žite ljudi, ki imajo življenje
postavljeno na glavo. Tudi jaz
bi rada izvedela, kako bo z
mano.

Vidim, da vas obkroža veli-
ko topline, saj imate okoli
sebe veliko sončkov. Zraven
pa pride tudi polno skrbi, a
pač je to tako, nikoli zares
ne živimo samo zase. S
hčerko imate lep odnos, ki
temelji na zaupanju. Ima
partnerja, na katerega se
lahko zanese v pravem po-
menu besede. To je veliko
vredno, saj vidim, da jima
bo s skupnimi močmi uspe-
lo, in v času dveh let se obe-
ta naraščaj, pravi mali ču-
dež, ko boste najmanj priča-
kovali. Kljub mnogim prete-
klim zapletom bo vse šlo po
naravni poti, saj so zdrav-
stvene težave psihičnega iz-

vora. V odnosu z vašo
mamo vam priporočam po-
trpežljivost. Vaša mama je
trmoglava oseba in svojega
mnenja o vas ne bo spreme-
nila. Sestra bo sama spo-
znala, da je živela v zmoti,
ko vas je obtoževala za stva-
ri, ki jih niste nikoli zakrivili,
saj vas ima navsezadnje
zelo rada. Mama močno
vpliva na njeno mnenje, saj
je oblasten človek, ki želi
imeti vse pod nadzorom.
Obeta se vam pogovor na
štiri oči s sestro in spoznali
boste, da ni vse tako črno,
kot vidite sedaj. Mama se
bo omehčala ob pomoči ses-
tre, saj je pomembno, da v
taki situaciji nastopita druž-
no.
Vnuku, za katerega me spra-
šujete, se obeta kariera pol-
na uspehov, saj je zelo am-
biciozen mladenič, ki že
zdaj ve, kaj hoče. Lepo se
imejte!

"Zagrenjeni"

Spoštovana Tanja. Mnogo-
krat prebiram vašo rubriko in
sem ugotovil, da najdete od-
govor še na tako kočljivo vpra-
šanje. Zato sem se tudi sam
odločil, da vam pišem. Hvala.

Naj vam najprej povem, da
ste preobremenjeni, saj
usmerjate energijo tja, ka-
mor je čisto nepotrebno, saj
stvari ne morete nadzorova-
ti, in še manj nanje vplivati.
Živite življenje, počnite
stvari, ki so vam všeč, osta-
lo bo prišlo samo od sebe.
Sin, za katerega me sprašu-
jete, je zadovoljen s svojim
načinom življenja in se ne
čuti, da bi bil za kakršnokoli
stvar v življenju prikrajšan.
Po več neuspešnih vezah, si
je utrdil kožo in točno ve,
kaj želi in išče, a pač še ni
prišel njegov čas. Je zelo za-
upljiv človek in dokaj hitro
se naveže, čeprav svoja čus-

tva skriva. Oseba, s katero
se druži sedaj, ni napačna, a
sin še ni čisto pripravljen na
resne začetke. Trenutna
zveza je samo prehodna in
mu predstavlja nekakšen
most do prihodnosti. Pre-
den se ustali, mu vidim po-
novno obuditev zveze iz
preteklosti, in šele takrat bo
spoznal, kaj je zares zamu-
jal in kakšen tip ženske mu
ustreza. Ustalil se bo v roku
dveh let, ko bo spoznal ose-
bo, ki mu bo resnično odgo-
varjala. Skupaj bosta složna
in podobna si bosta v nači-
nu razmišljanja. Možno je
tudi, da bo ta oseba iz podo-
bne profesije in da skupaj
celo odpreta podjetje oziro-
ma poslovno sodelujeta.
Želim vam veliko sreče v
življenju, lepo se imejte.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Utrujeni od bremen in odgovornosti bomo ta dan posveti-
li lenarjenju. V iskanju sončnih žarkov se bomo sproščali in
uživali v lepih trenutkih. Dan bo čudovit.

20. junija 2009
Sobota 
Cvetka, Silva, Božidar

Načrte, ki smo jih kovali za današnji dan, nam bodo pre-
prečile družinske obveznosti, tako da bomo dan preživeli
nič kaj nedeljsko. Čaka nas lepa novica.

22. junija 2009
Ponedeljek
Hace, Urška, Pavel

Zaradi nasprotujočih se mnenj so možni prepiri v zakonu.
Poskusimo prisluhniti partnerju, saj je komunikacija zelo
pomembna. Nad izidom bomo presenečeni.

23. junija 2009
Torek
Pina, Krista, Joco

Nekdo nam bo pretirano delil nasvete in to v trenutkih, ko
jih bomo najmanj potrebovali. Zna se zgoditi, da bomo
nervozni, nekateri lahko postanejo užaljeni.

24. junija 2009
Sreda
Janez, Niko, Vanja

Današnji dan bo lep, na vsakem koraku nas bo čakala
sreča. Samskim se obeta nova romanca, vezanim pa obu-
ditev že obstoječe zveze in njena potrditev.

25. junija 2009
Četrtek
Vili, Jaroslav, Hinko

Ljubosumje, ki nas spremlja po nepotrebnem, naj le ne bo
moto današnjega dne. Če se poglobimo vase, bomo spoz-
nali, da ni vse tako črno, kot vidimo mi.

26. junija 2009
Petek
Janez, Pavel, Stojan

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
rešitev + 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".

Kdo kar brez oblike 
kroži med ljudmi, 
čist, moči velike, 
ljubljen je, mori?

Izžrebali in nagradili bomo
dva pravilna odgovora
(enega, ki ga bomo prejeli
preko SMS, in drugega, ki
ga bomo prejeli po pošti).
Nagrado boste prejeli po
pošti. Pravilna rešitev zad-
nje objavljene uganke se
glasi mraz. Pravilno sta
odgovorila Helena in Bar-
bara Frelih.

21. junija 2009
Nedelja
Lojze, Slavica, Mito

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

Dan bo kot naročen za srečanje v dvoje. Ob prijetnem dru-
ženju bomo dobili polno energije, ki jo bomo še kako po-
trebovali po napornem delovnem dnevu.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Pred vami je malce naporen teden. Nabralo se vam bo
več različnih opravkov, ki ste jih v preteklosti nepre-
mišljeno predlagali. V okolju, v katerem delate, boste
prišli do zaključka, da niste vi tisti, ki se morate vedno
prilagajati.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Ravno takrat, ko si boste hoteli vzeti malo časa samo
za sebe, se bo vse zgrnilo nad vas. Od službe, kjer ste
seveda nepogrešljivi, in od vaših domačih, ki vas bodo
hoteli imeti ob sebi. A kljub vsemu, čas se bo našel, če
bo želja dovolj močna.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Zaradi dobre novice, ki jo boste v kratkem prejeli, bo-
ste z lahkoto ustvarili in dosegli svoj cilj. Dobro pre-
mislite, kako boste razpolagali z denarjem. Nekdo se
jezi, ker ste ga postavili na stranski tir. Ne odlašajte
več in si vzemite čas.

Rak (22. junija - 22. julija)
Ker boste spet pretiravali pri zapravljanju denarja, se
na posledice tega kar pripravite. V družinskem krogu
boste naleteli na veliko nerazumevanje in vložiti boste
morali precej truda, da bodo poslušali vaše načrte. Kaj
hočete, to bo le zato, ker niste izpolnili obljube. 

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Zaradi preobilice dela boste naredili nekaj napačnih
zaključkov, posledice, ki bodo sledile, pa so plaz hu-
dih besed s strani domačega okolja. Na koncu ne bo
nič kaj hujšega, saj boste z dobro voljo hitro postavili
stvari na svoje mesto.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Dogodki vas bodo začeli prehitevati in komaj boste
kos sprotnemu dogajanju. Marsikaj, kar vam je do se-
daj ostalo skrito, se bo pokazalo. Zelo prijetno boste
presenečeni tudi zaradi financ, saj imate v mislih kar
grozno sliko.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Na splošno boste imeli v tem tednu veliko volje in
energije. Lahko boste uresničili marsikatero vašo za-
misel. Malo se boste zapletli, a s potrpežljivostjo bo-
ste našli pravo pot. Večkrat bi se lahko po pomoč obr-
nili k prijateljem.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
V krogu prijateljev se raje ugriznite v jezik, saj vedno
ni dobro, da rečete tisto, kar mislite. Bolj boste pre-
mišljevali, večje priložnosti bodo šle mimo vas. Na vi-
diku je denar, s tem pa tudi boljše počutje. Sreda bo
vaš dober dan.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Skrajni čas je, da se začnete zavedati, da tako ne gre
več naprej. Obtožujete sebe in druge. V koncu tedna
boste povabljeni v dobro družbo. Naklepetajte in na-
smejte se, saj je to za vas najboljša sprostitev. Še
malo in dopust bo tu.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Ravno ob pravem času boste za več dni povabljeni na
obisk k prijateljem, saj ste res potrebni počitka. Ob
nekem finančnem izdatku morate biti previdni, saj ne
bo vse tako preprosto, kot bo sprva slišati. Modra re-
šitev vas bo rešila iz zagate.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Nehali si boste zatiskati oči pred resnico. Kaj je prav
in kaj ne, tega še najmodrejši ne vedo. Poti je več in
vsaka je prava. Spremembe v vašem življenju so nuj-
no potrebne in tega se boste začeli zavedati. Nič stra-
hu, ne boste sami.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Težave boste rešili z dobro voljo. S takšnimi in drugač-
nimi izzivi se boste spoprijeli brez omahovanja, kajti
pred vami so trdni cilji, ki so dobra naložba za prihod-
nost. Ne pozabite na svoje najbližje. Veseli boste obiska.
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NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade:
1. nagrada: kino kartica Joker s šestimi vstopnicami
2. nagrada: kino kartica Joker s štirimi vstopnicami
3. nagrada: kino kartica Joker z dvema vstopnicama

Tri nagrade podarja tudi Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno z črk
iz oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)

pošljite na dopisnicah do srede, 1.  julija 2009, na
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj.

Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Goren-
jskega glasa pred poslovno stavbo.

www.kolosej.si

www.kolosej.si

Z daljšimi in toplejšimi dnevi se je dogajanje iz Koloseja De
Luxe premaknilo tudi na njegovo teraso. Medtem ko gledalci
kino predstav uživajo ob gledanju filmov v prijetno ohlajenih
dvoranah, si lahko predvsem ljubitelji dobre glasbe vsak četrtek
in petek na terasi Star Cafeja privoščijo užitek ob spremljanju
jazz, soul in funky ritmov. Od 5. junija pa vse do konca julija
bodo namreč ti večeri rezervirani za nastope perspektivnih glas-
benikov iz vse Slovenije, ki se bodo v okviru KolosejFesta pote-

govali za glavno nagrado - nastop na KranFestu. Nastopi se
bodo začenjali ob 20. uri.

Vsako soboto pa bodo na svoj račun prišli predvsem najmlajši
oziroma njihovi starši. Na terasi pred Kolosejem De Luxe bodo na-
mreč čez vse poletje organizirane Kolosejeve pravljične urice.
Medtem ko bodo odrasli v miru klepetali, se bodo otroci zabavali
ob prebiranju pravljic, risanju, petju in igranju. Najbolj pridni obis-
kovalci pravljičnih uric bodo tudi nagrajeni. Družili se bomo vsako

soboto, med 10. in 13. uro. V primeru dežja se tako KolosejFest
kot pravljične urice prestavijo v avlo kinocentra. 

S poletjem pa se začenja še ena novost - Kolosejeva velika nagrad-
na igra - Zabavomanija. Vsi, ki bodo do konca avgusta obiskovali ki-
nocentre Kolosej, si ogledali film, igrali bowling ali si privoščili osveži-
tev v enem od barov, bodo prejeli nalepke, ki zbrane na letaku omo-
gočajo sodelovanje v nagradnem žrebanju. Glavna nagrada je več kot
vabljiva - priigrate si lahko osebni avto Ford Fiesto. Letos je Kolosej
omogočil še lažjo pot do nagrad in je od potrebnih šestih, dve nalep-
ki že podaril. Zbrati in nalepiti na letak jih je potrebo samo še štiri. Več
o nagradni igri si lahko preberete na www.kolosej.si/zabavomanija.

Pestro poletno dogajanje v Koloseju De Luxe
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orenje in Zlatar-
na Celje že dve
leti sodelujeta z
mednarodno
organ izac i j o

Europa Donna pri zbiranju
denarja za preventivne aktiv-
nosti pri ozaveščanju o raku
dojk in za posodobitev medi-
cinske opreme za zgodnje
odkrivanje rakavih obolenj.
V Gorenju so posebej za ta
namen izdelali serijo rožna-
tih retro hladilnikov ter k so-
delovanju povabili Zlatarno
Celje, ki je prispevala nakit
zanje, dragocene pentlje iz
belega zlata, posute z lesketa-
jočimi cirkoni, s katerimi so
hladilniki okrašeni. 

V Moskvi sta se tako pod-
jetji nedavno pridružili do-

brodelni akciji, ki jo vsako
leto v okviru aktivnosti boja
proti raku dojk organizira
Avon. Tokrat so na dobrodel-
ni loteriji, kateri sta kasneje
sledila manifestacija in rock
koncert, podarili že peti rož-
nati hladilnik, v tem letu pa
sta predvideni še dve podo-
bni, samostoji dobrodelni
akciji, kjer bosta podjetni
spet sodelovali.

Pri Medexu pa so gvarano,
južnoameriško rastlino, ki
raste ob reki Amazonki v
Braziliji, utekočinili, jo po-
imenovali Che Guarana ter z
nekaj dodatki in lepo emba-
lažo na nedavni novinarski
konferenci predstavili kot na-
pitek, prehransko dopolnilo.
Ker sama gvarana vsebuje
kofein, je Che Guarana lah-
ko odlično nadomestilo za
kavo. 

Arboretum Volčji Potok je
spet gostil Lady piknik v slo-
gu angleških vrtnih zabav in
hollywoodskih filmov. Po-
sebnost piknika je, da vsakič
med obiskovalci izbirajo naj-
bolj zanimivo in izvirno po-
krivalo oziroma klobuk.
Tako so letos v moški katego-
riji zmagali skupina Victory,
novinarka in televizijska vo-
diteljica Pia Pustovrh je iz-
stopala v kategoriji ženskih
klobukov, hči novinarke Kat-
je Cah Švarc in vnukinja Vla-
ste Cah Žirovnik Maša Cah
Švarc pa v kategoriji otroških
klobukov. Lady vrtna zabava
je imela tudi dobrodelno
noto. Gostje so z nakupom
skic za obleko miss Universe
slovenskih modnih obliko-
valcev pomagali deklicama iz
socialno in zdravstveno ogro-
žene družine. 

Casino Izola pa je konec
tedna slavnostno proslavil
prvo obletnico delovanja.
Svečko na razkošni trinad-
stropni torti so upihnili ob
prisotnosti povabljenih, za
glasbeno popestritev je po-
skrbela pevka Alenka Gotar
z opernim in pop progra-
mom, zbrane pa nagovoril
tudi direktor casinoja Elvir
Tabaković.

Očitno pa se sveže samska
Alenka Gotar vrača na glas-
beno sceno, saj smo izvedeli,
da pripravlja (oziroma je že
skoraj končala) zanimiv glas-
beni projekt. Z znanim hrva-
škim pevcem Oliverjem
Dragojevićem sta namreč
posnela duet za skladbo
Samo ti, za katero je besedi-
lo napisala Alenka sama,
glasba in aranžma pa sta
delo Boštjana Grabnarja. 

DRUŽABNA KRONIKA

Spremenila bo spol

Chastity Bono, hči pevke Cher in pokojne-
ga Sonnyja, bo spremenila spol. "Sprejel
je pogumno odločitev, da bo počastil svo-
jo pravo identiteto," je sporočil predstav-
nik in dodal, da so se priprave na proces
začele v začetku leta. Štiridesetletna pisa-
teljica, aktivistka in zvezdnica resničnost-

ne televizije, ki je istospolno usmerjenost razkrila pred
dvajsetimi leti, je ponosna na svojo odločitev in upa, "da
bo njegova odločitev za spremembo spola odprla srca in
dušo javnosti glede tega vprašanja".

Zaroka na koncertu

Igralka Drea de Matteo, najbolj
znana iz nadaljevanke Sopranovi, se
je zaročila z dolgoletnim partnerjem,
country pevcem Shooterjem Jenning-
som. Med svojim koncertom v mes-
tu Utica v ameriški zvezni državi

New York jo je poklical na oder in presenetil. Kasneje je
na twitterju zapisal, da je presrečen in da Utice nikoli ne
bo pozabil, Drea pa je, čeprav je privolila, jezna nanj.
Zaročenca imata leto in pol staro hčerko Alabamo.

Brezmesni ponedeljki in domača zelenjava

Po ZDA in Avstraliji je nekdanji
Beatle Paul McCartney začel kam-
panjo za "brezmesne ponedeljke"
tudi v Veliki Britaniji. Otočane na-
govarja, naj se vsaj enkrat teden-
sko odpovedo mesu, s čimer bi
upočasnili klimatske spremembe.

"Zeleno" se obnaša tudi britanska kraljica Elizabeta II., ki je
v Buckinghamski palači dobila svojo zelenjavno gredico, pr-
vič po 2. svetovni vojni. Gojijo paradižnik, fižol, čebulo, por
in korenje, s čimer ne le pomagajo preživeti starim vrstam
semen, temveč tudi ohranjajo dediščino in zgodovino.

Sumljiva smrt brata Mie Farrow

Šestinšestdesetletnega kiparja Patricka
Farrowa, brata igralke Mie Farrow, so našli
mrtvega v njegovi galeriji v Castletonu,
mestu blizu meje z New Yorkom, potem
ko so prejeli klic na pomoč neznane žen-
ske. Policija je njegovo smrt označila za
sumljivo - vzrok smrti bo razkrila avtopsi-

ja, drugih podrobnosti pa do takrat ne dajejo. To je za Mio
že druga družinska tragedija v zadnjih mesecih, decembra
lani je po dolgi bolezni izgubila 35-letno hčer Lark Previn.

Z duhovitimi vložki je program Lady vrtne zabave pove-
zovala Ana Marija Mitič, med moškimi pa je tako s
klobukom kot s celotnim videzom navdušil pevec, no-
vinar in maneken Erik Ferfolja. / Foto: Zaklop 

VRTIMO GLOBUSGVARANA NAMESTO KAVE
Na dobrodelni dražbi so prodali rožnati hladilnik, predstavili so novo utekočinjeno energijo, 
že tradicionalo izbirali izvirne klobuke, Alenka Gotar pa se (očitno) vrača na pevske odre.

Za trinadstropno torto je direktor Casinoja Izola Elvir
Tabaković (v ozadju) potreboval pomoč. / Foto: arhiv organizatorja

Alenka Gotar je s svojim glasbenim programom v soboto
prisotnim pripravila pravi koncert. / Foto: arhiv organizatorja

Skupina Victory je navdušila na vrtni zabavi v moški 
kategoriji klobukov. / Foto: Zaklop

Voditeljski obraz Tv Golice in družabna kronistka Pia 
Pustovrh je kraljevala med ženskimi klobuki. / Foto: Zaklop

Predsednica uprave Medex Aleša Kandus je spregovorila o
prvem slovenskem naboju energije, Che Guarani. / Foto: Zaklop

Regina si je nadela velikanski klobuk, ki gaje lahko obrnila
na ven ali noter. / Foto: Zaklop

Alenka Brun
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