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Vinjete nepravične tudi
za nas
Ukinitev polletnih vinjet je udarila po
žepu predvsem tiste, ki v teh dneh
kupujejo nove avtomobile. Nezado-
voljni so tudi avtoprevozniki. Ker se
jim je cestnina zvišala za 40
odstotkov; grozijo, da bodo 1. avgus-
ta zaprli promet na avtocestah. 
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AKTUALNO VREME

jutri: padavine bodo ponehale
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"Naslednjič nas bo
odneslo!"
Domačini Koroške Bele opozarjajo,
da je struga potoka Bela tako napol-
njena z gozdno nesnago, da bo ob
naslednjem hujšem deževju prišlo do
katastrofe. Ob lepem vremenu
povsem nedolžen potok se ob
deževju spremeni v divji hudournik.
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GORENJSKA

Ko petletnik še lula v
posteljo ...
Skoraj devet odstotkov slovenskih
petletnikov še moči posteljo. Vam,
staršem, naj ne bo nerodno in o
težavi povejte zdravniku. V Splošni
bolnišnici Jesenice imajo celo Šolo
lulanja.

13

Siemens odšel iz
Iskratela
"Sodelovanje s Siemensom je bilo za
Iskratel vsekakor zgodba o uspehu.
Ne samo, da smo se izvlekli iz krize,
pač pa smo se iz tega skupnega
posla veliko naučili ter se kapitalsko
okrepili," pravi Andrej Polenec,
glavni direktor Iskratela.

Danes bo oblačno z dežjem,
vmes bodo plohe. V sredo bo
oblačno, padavine bodo do
večera ponehale. V četrtek bo
sončno, proti večeru bodo plohe.

17

EKONOMIJA

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

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

. NASVET

16/23°C

Leto LXII, št. 53, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih naklada: 22.000 izvodov www.gorenjskiglas.si

Maja Bertoncelj

Kranj - Smučarski skakalci so
poletno sezono s celinskim
pokalom začeli na treh tek-
mah v Sloveniji. Prva je bila v
petek v Velenju, druga in
tretja pa sta bili v soboto in
nedeljo na skakalnici pod
Šmarjetno goro v Kranju,
kjer se je zbralo kar 87 tek-

movalcev iz 18 držav, v vlogi
organizatorja pa se je znova
izkazal SK Triglav Kranj. 

Uvodne tekme sta zazna-
movala Robert Kranjec iz
vrst Triglava in Primož Pikl
(Ljubno BTC), ki sta v Vele-
nju skupaj stala na najvišji
stopnički, v soboto je nato
zmagal Pikl pred Kranjcem,
v nedeljo pa je bil suvereno

najboljši Kranjec, medtem
ko je Pikl po ponesrečenem
skoku ostal brez točk. Izmed
Gorenjcev sta se izkazala še
Triglavan Jure Bogataj, ki je
bil v Velenju dvanajsti, v Kra-
nju pa sedmi in osmi, in
Mitja Mežnar iz NSK Tržič
Trifix (13., 8., 14.). 

Kranjec postavil
rekord skakalnice
Na prvih treh tekmah celinskega pokala v smučarskih skokih, eni v Velenju
in dveh v Kranju, se je najbolj izkazal Robert Kranjec. Dosegel je dve zma-
gi, drugo mesto in z 118,5 metra nov rekord kranjske skakalnice.

Jasna Paladin

Kamnik - Rojstna hiša Ru-
dolfa Maistra na Šutni, ki je
pred nekaj leti dobila pre-
novljeno zunanjo podobo,
še vedno ostaja brez vsebi-
ne. Kot je povedal župan
Tone Smolnikar, občina
podpira ureditev spominske
sobe, a Cerkev objekta noče
prodati, zato doslej do dogo-
vora med Občino Kamnik
in župnijskim uradom ni
prišlo.

"Po pogovoru z župnikom
Tonetom Dularjem, ki
upravlja cerkveno lastnino
na Šutni, ni nobenih ovir za
takojšen pričetek urejanja
spominske sobe. Ima le dva
pogoja - stavbe ne bodo pro-

dali in v stavbi ne sme biti
gostinskega lokala," je pove-
dal svetnik Matej Tonin, ki
je  pred nedavnim pri obra-
vnavi rebalansa letošnjega
občinskega proračuna vložil
amandma za prerazporedi-
tev 260 tisoč evrov v ta na-
men, ki pa ni bil podprt. V
stavbi je sicer treba urediti
izolacijo, vodovod, kanaliza-
cijo in druge napeljave, tla-
ke in celotno notranjo opre-
mo, zato občina vztraja pri
odkupu ali dolgoročnem
najemu, saj sicer v zasebno
lastnino ne sme vlagati,
prav tako pa Kamničani ne
morejo računati na sredstva
države, saj stavba nima sta-
tusa kulturnega spomenika
državnega pomena.

Maistrova hiša ostaja prazna
Župnijski urad Kamnik hiše noče prodati, občina pa zavrača vlaganje v zasebno lastnino.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana - Včeraj do zaključ-
ka redakcije so iz nacional-
nega referenčnega laborato-
rija za influenco Inštituta za
varovanje zdravja potrdili že
štirinajsti primer nove gripe
v Sloveniji. Zadnja obolela je
mlajša ženska, ki se je pred
dnevi vrnila iz Londona. Tri-
najst obolelih se je okužilo v
tujini (v Veliki Britaniji,
Franciji, ZDA, Grčiji, ena na

križarjenju z ladjo po Srednji
Ameriki), v enem primeru
pa je šlo za prenos okužbe
znotraj države. Po vsem sve-
tu se število okuženih pove-
čuje, in ker v poletnih mese-
cih veliko ljudi potuje, stro-
kovnjaki pričakujejo, da bo
zbolelih za novo gripo vse
več tudi pri nas. Zato se mo-
ramo zdaj še bolj zavedati
pomena, ki ga ima ustrezna
higiena pri preprečevanju
širjenja okužbe.

Robert Kranjec (desno) in Primož Pikl sta zaznamovala uvodne tekme celinskega pokala. 

Danes priloga:

Maistrova hiša na Šutni zaradi nesoglasij, povezanih z last-
ništvom in upravljanjem, ostaja prazna.
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Še več zbolelih za gripo
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VSAK PRVI TOREK V MESECU

Nečitljivih kuponov ne objavljamo.

Kupon za brezplačni mali oglas
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod-
nost velja samo za naročnike časopisa Gorenjski glas. 
Kuponi so veljavni pol leta. Na hrbtni strani morajo imeti
odtisnjen naslov naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu
ali brez kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za
naročnike (20 %). Kupon ni veljaven za objavo pod šifro ali z
navedbo: naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega
malega oglasa ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi
s. p.). Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Blei-
weisova cesta 4, 4000 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47;
za torkovo številko Gorenjskega glasa do petka do 14. ure in
za petkovo številko do srede do 13.30. V malooglasnem od-
delku na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju pa smo vam na razpola-
go od ponedeljka do četrtka od 8. do 19. ure in ob petkih od 
8. do 16. ure. 

MALI OGLAS                                   julij/09
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❏ prodam ❏ kupim ❏ oddam ❏ najamem    

❏ podarim      ❏ iščem          ❏ nudim          ❏ zamenjam

✂       

✂  

Danica Zavrl Žlebir 

Kranj - Aleksander Ravnikar
je bil rojen leta 1951 v Ljublja-
ni. Po končani gimnaziji v
Kranju se je vpisal na pravno
fakulteto Ljubljani. Njegova
prva služba je bila v ZSMS,
kjer je leta 1973 začel kot
predsednik mednarodne ko-
misije, 1974 pa se je tam red-
no zaposlil. Od 1979 do
1986 je delal kot sekretar ob-
činske skupščine na občini
Kranj, naslednji dve leti je bil
vodja splošne službe v takrat-
ni Iskri Kibernetiki, potem
pa v Skupščini republike Slo-
venije, kjer je bil aprila 1988
izvoljen za podpredsednika
slovenske skupščine, pristo-
jen za področje družbenih
dejavnosti. Bil je predsednik
prve raziskovalne komisije v
slovenski skupščini in koor-
dinator zakona, s katerim je
bila Zdravljica na podlagi
ustave urejena kot slovenska
himna. Mandat mu je prene-
hal maja 1990. V naslednjih
letih je delal v gospodarstvu,
v Iskri Commerce Ljubljana
kot pomočnik generalnega

direktorja, nato kot direktor
Iskre Commerce, medna-
rodnega trgovskega podjetja,
do konca leta 1997 je bil tudi

član uprave Iskre Holding in
njene pravne naslednice
Iskre, do leta 2003 je bil v de-
lovnem razmerju v Iskri, za-
tem pa v javnem podjetju
Ljubljanske tržnice Ljubljana
kot prokurist in od leta 2003
kot direktor podjetja. Lani je
bil na parlamentarnih volit-
vah na listi SD izvoljen za po-
slanca državnega zbora.

Politično aktiven je bil že
od nekdanje ZSMS naprej,
pozneje pa v takratni Zvezi
komunistov, kjer je bil od
1986 do konca 1988 predsed-

nik občinskega komiteja v
Kranju, od leta 1990 pa svet-
nik in vodja svetniške skupi-
ne ZLSD v mestnem svetu
Mestne občine Kranj. Kot
svetnik in vodja svetniške
skupine je bil ves čas član
predsedstva območne organi-
zacije ZLSD Kranj in član
predsedstva mestnega odbo-
ra ZLSD Kranj, dva mandata
tudi predsednik nadzornega
odbora ZLSD Slovenije, delal
je v družbenopolitičnih orga-
nizacijah na področju politič-
nega sistema in mednarod-
nih odnosov, pa tudi v več
društvih (pevski zbor, pred-
sednik košarkarskega kluba,
predsednik UO kranjskega
festivala športnega in turistič-
nega filma, v klubih OZN,
zvezi tabornikov, bil predsed-
nik Zveze organizacij za teh-
nično kulturo). Poročen je bil
z ženo Andrejo, oče treh
otrok in dedek.

Poslanke in poslanci SD v
državnem zboru so ob smrti
svojega poslanskega kolega
sporočili: ”Poslanke in po-
slanci SD smo ob žalostni ve-
sti o nenadni smrti našega
prijatelja in sodelavca globoko
pretreseni. Kolega Sandija se
bomo vedno spominjali kot
delovnega, poštenega in po-
končnega človeka. Pogrešali
bomo njegove jasne misli in
duhovite domislice, ki so nam
pogosto bogatile delo. Takšen
bo Sandi vedno med nami.
Ob tem žalostnem trenutku
pa njegovi družini izrekamo
globoko in iskreno sožalje.”

Umrl je Sandi Ravnikar
Umrl je Kranjčan Aleksander Ravnikar, poslanec državnega zbora iz vrst Socialnih demokratov in
mestni svetnik, vodja svetniške skupine SD v Kranju.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Avtokarto prejme MARJAN LUKANC iz Dupelj.

Sandi Ravnikar / Foto: Tina Dokl

Ljubljana 

V četrtek seja državnega zbora

V četrtek se bo z vprašanji poslank in poslancev začelo juli-
jsko zasedanje državnega zbora. Dnevni red obsega 29 točk.
Poleg več zakonskih predlogov sta na dnevnem redu tudi
dva predloga o odreditvi parlamentarne preiskave. Eden se
nanaša na ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih
funkcij, ki so sodelovali pri gradbenih naložbah javnega
pomena, drugi pa na sum klientelizma in koruptivnega rav-
nanja ministra Gregorja Golobiča pri pridobivanju javnih
sredstev za podjetja v skupini Ultra, pri domnevnem
izogibanju plačila davka in za njegovo odgovornost pri
slabo zavarovanih posojilih, ki jih je banka NLB odobrila za
podjetja v skupini Ultra. D. Ž.

Ljubljana 

Mladi forum za zamenjavo dveh ministrov

Predsednik Mladega foruma SD Marko Kastelic je predsed-
nika vlade Boruta Pahorja pozval, naj zamenja ministra Kar-
la Erjavca in Mateja Lahovnika, vlado pa, naj "znova najde
vsebinski kompas". Zamenjavo ministra za gospodarstvo
utemeljuje s težavami, ki jih ima vlada na področju pro-
tikriznih ukrepov, kjer je gospodarska komponenta pomem-
ben dejavnik pri premagovanju krize in kjer mladi pogreša-
jo angažma gospodarskega ministra Mateja Lahovnika. Za
okoljskega ministra Karla Erjavca pa pravijo, da se več uk-
varja s problematiko upokojencev in drugimi vprašanji kot
pa s trajnostno politiko naše države. Vladi še priporočajo,
naj sledi alternativnemu vladnemu programu SD. D. Ž.

Ljubljana 

Predstavniki vlade v svetu TNP

Štiriletni mandat šestih predstavnikov vlade v Svetu javnega
zavoda Triglavski narodni park je potekel maja letos. Vlada je
kot ustanoviteljica prejšnji teden imenovala nove člane. To
so: Katarina Groznik Zeiler, Eva Štravs Podlogar, Jože Dular,
Silvester Gabršek, Alenka Kovšca in Darij Krajčič. D. Ž.

Ne vem, vseeno
mi je
11%

Ne, posebej 
starejši ljudje, ki

živijo v blokih 
na Gradnikovi 
cesti in nimajo 
avtomobila, so 

zaradi te 
odločitve zelo 

prizadeti
73%

Da, v času 
gospodarske

krize je 
potrebna 

racionalizacija
16%

Se vam zdi odločitev Mercatorja, 
da zapre trgovino Volčji hrib 
v Gradnikovi ulici, primerna?

Ne vem
4%

Veseli me, da je 
Radovljica 

mesto mladih,
sem prinašajo 
novo energijo 
izvirne ideje

29%

Okoli obeh šol 
bi postavil 

ograjo, ker me 
motijo mladi, k
s cigaretami in 
steklenicami v 
roki postopajo 

po mestu
4%

Srečo imamo, 
da imamo v 

mestu kar dve 
srednji šoli, a bi
dijakom morali 
najti poseben 
prostor, kjer bi 
lahko preživljali

čas
63%

Kakšno je vaše mnenje 
o dokaj velikem številu mladih, 
ki vsak dan prihajajo v Radovljico?

Matevž Pintar

Radovljica - Dobra četrtina
Radovljičanov si želi v stavbi,
kjer je bil nekoč Merkur, par-
kirno hišo. 23 odstotkov jih
meni, da bi stavbo morali po-
dreti in na njenem mestu
urediti park z drevesi in zele-
nicami. 18 odstotkov na tej lo-
kaciji predlaga nakupovalni
center, 8 odstotkov knjižnico,
4 odstotki stanovanja ter po 3

odstotki mladinski center in
kulturni center. Desetina
nam na vprašanje ni znala
odgovoriti, 4 odstotki pa so
navedli druge predloge. 

Da sta v Radovljici dve
srednji šoli, je po mnenju
večine (63 odstotkov) velika
sreča, vendar bi dijakom mo-
rali najti poseben prostor,
kjer bi lahko preživljali čas
med odmori, prostimi urami
in čakanjem na avtobuse. 29

odstotkov vprašanih veseli,
da je Radovljica mesto mla-
dih, ki prinašajo novo energi-
jo in izvirne ideje. Štirje od-
stotki bi okoli obeh šol posta-
vili ograjo, ker jih motijo
mladi, ki s cigaretami in ste-
klenicami v roki postopajo
po mestu. 

Odločitev Mercatorja, da
zapre trgovino Volčji hrib v
Gradnikovi ulici, ocenjuje 73
odstotkov vprašanih kot ne-

primerno, saj so starejši ljud-
je iz okoliških blokov, ki ni-
majo avtomobila, zaradi te
odločitve zelo prizadeti. 16
odstotkov odločitev podpira,
saj je v času gospodarske kri-
ze potrebna racionalizacija.

Zahvaljujemo se vsem, ki
ste v anketi sodelovali. V
Klicnem studiu slepih na šte-
vilki 04/51 16 404 smo do-
segljivi za vse, ki bi se želeli
na Gorenjski glas naročiti.

Nekdanji Merkur, dijaki in Mercator

Ob smrti poslanca Aleksandra Ravnikarja, člana
poslanske skupine SD, se bodo lahko v preddverju ve-
like dvorane Državnega zbora vpisovali v žalno knjigo
vsak dan do pogreba od 9. do 16. ure. Žalno knjigo pa
so včeraj odprli tudi v galeriji Mestne občine Kranj.
Vanjo se bodo občani lahko vpisovali vsak dan do
pogreba od 8. do 18. ure.



Simon Šubic

Kranj - Nove cene vinjet ozi-
roma cestnin za osebna in
tovorna vozila, ki na sloven-
skih avtocestah veljajo od 1.
julija, razburjajo ne samo av-
toprevoznike, ki grozijo z ne-
plačevanjem cestnin, temveč
tudi tiste voznike, ki te dni
kupujejo nov avtomobil. Ker
so polletne vinjete ukinili,
morajo za vožnjo po avtoce-
stah do konca letošnjega leta
kupiti letno vinjeto po 95 ev-
rov. Te pa ne bodo mogli
uporabljati naslednjih dva-
najst mesecev, temveč samo
do 31. januarja 2010, dokler
veljajo letošnje vinjete. 

Nakup letne vinjete, pa če-
prav velja samo še sedem
mesecev, je ekonomično še
vedno bolj opravičljiv kot pa
nakup mesečnih vinjet za na-
slednjih pet mesecev (s 1. de-
cembrom namreč začno ve-
ljati že letne vinjete za leto
2010), saj bi bilo potrebno za-
nje odšteti kar 150 evrov. Za
dodatno razburjenje pa je mi-
nistrstvo za promet poskrbe-
lo z odločitvijo, da se polletne
vinjete 09/6, ki so luknjane
na 1. julij 2009 ali kasnejši
datum veljavnosti, uporablja-
jo samo kot mesečne vinjete.
Tisti, ki so pohiteli in polletne
vinjete kupili pred njihovo
umaknitvijo s prodajnih po-
lic, prodajalca pa nagovorili,
da jim jo je preluknjal na 1.
julij, se morajo torej obrisati
pod nosom. Če bi dali vinjeto

preluknjati na 30. junij, bi se
za 35 evrov vozili še pol leta,
tako pa samo mesec dni. 

Medtem ko navadni smrt-
niki nimamo nobene moči
in možnosti, da bi spremeni-
li neljubo odločitev oblasti,
pa to ne velja za avtoprevoz-
nike, ki so prejšnji teden za-
grozili, da bodo 1. avgusta
prenehali plačevati cestnino
in se začeli voziti po cestnin-
skih stezah za osebna vozila,
če ministrstvo za promet ne
bo do 31. julija omogočilo iz-
vajanja elektronskega cestni-
njenja v prostem promet-

nem toku, kakor se je mini-
strstvo lani dogovorilo z
Obrtno-podjetniško zborni-
co Slovenije. Če jih bodo pri
tem ustavili policisti ali pred-
stavniki Darsa, se bodo pre-
vozniki na cestninskih posta-
jah popolnoma ustavili in
tako ustavili celoten promet,
je opozoril predsednik sekci-
je za promet pri OZS Andrej
Klobasa. Avtoprevozniki
vztrajajo, da bi morala država
do uvedbe elektronskega
cestninjenja v prostem pro-
metnem toku zanje odpreti
tudi lokalne ceste. 

Ker se je s 1. julijem za 40
odstotkov podvišala tudi cest-
nina za tovorna vozila, kate-
rih največja dovoljena masa
presega 3,5 tone, avtoprevoz-
niki opozarjajo, da ta ukrep
ne bo prispeval k blažitvi kri-
ze v cestnem transportu.
"Slovenska javnost in vlada
se morata zavedati, da je slo-
vensko avtoprevozništvo v
krizi in da je tako v krizi oko-
li 260.000 ljudi, ki delajo v
tej panogi ali so z njo poveza-
ni," je dodal član upravnega
odbora sekcije Aleksander
Bizjak.

Vinjete nepravične tudi za nas
Ukinitev polletnih vinjet je udarila po žepih predvsem voznike, ki te dni kupujejo nov avtomobil. 
Ta vladni ukrep torej ne spodbuja nakupov avtomobilov. 
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Boštjan Bogataj

Kranj - Konec junija je bilo
na Zavodu RS za zaposlova-
nje prijavljenih 86.481 brez-
poselnih, kar je za trideset
odstotkov več kot decembra
lani in za 42 odstotkov več
kot pred letom. Junija je bilo
na gorenjskih uradih za delo
prijavljenih 6402 brezposel-
nih ali skoraj 41 odstotkov
več kot konec leta 2008 in za
77,5 odstotka več kot junija
lani. V zadnjem letu se je
brezposelnost najbolj poviša-
la na Škofjeloškem, saj se je
več kot podvojila, skoraj pod-
vojila se je na območju Ura-
da za delo Radovljica.

Prejšnji mesec se je 432
brezposelnih, ki so bili pri-
javljeni na uradih zavoda Ob-
močne službe Kranj, zaposli-
lo, iz evidence brezposelnih

je bilo odjavljenih 675 oseb.
Zavod sicer s programi aktiv-
ne politike zaposlovanja
spodbuja k zaposlovanju
brezposelnih in izobraževa-
nju. Trenutno gorenjski de-
lodajalci veliko povprašujejo
po subvencijah za zaposlitev
brezposelnih (do osem tisoč
evrov), med brezposelnimi
pa velja interes za pridobitev
subvencije ob samozaposlit-
vi in za različne tečaje, krajša
usposabljanja in izobraževa-
nja.

V začetku junija je začel
veljati ukrep delnega povrači-
la plače delavcem na začas-
nem čakanju na delo, s kate-
rim želi Vlada zaustaviti str-
mo naraščanje števila brez-
poselnih. Do konca junija je
Zavod RS za zaposlovanje po
internetu prejel 205 vlog de-
lodajalcev za 9246 delavcev,

za kar naj bi porabili dobrih
32 milijonov evrov za povra-
čilo plač (skupno je na voljo
121 milijonov), za povračilo
obveznega usposabljanja de-
lavcev pa pet milijonov evrov
(skupno 13 milijonov iz ev-
ropskega sklada). "Ti podatki
so zgolj informativni, saj
morajo delodajalci elektron-
ske vloge še natisniti in po-
slati k nam," pojasnjuje Ta-
nja Gerkšič iz zavoda. 

Na podlagi oddanih vlog
naj bi zavod prve pogodbe z
delodajalci sklenil v drugi
polovici meseca, vendar
bodo pravico do povračila
plače vsi delodajalci, ki so
vlogo oddali junija, lahko
koristili od 1. julija. Podjet-
jem pravica do ukrepa pri-
pada največ 12 mesecev, na
posameznega zaposlenega
pa za največ šest mesecev

(na čakanju hkrati ne sme
biti več kot polovica zaposle-
nih). Na konkretno vpraša-
nje, ali lahko podjetje vse
delavce na začasnem čaka-
nju ves ta čas usposablja (po
naših informacijah naj bi
tako v enem od kranjskih
podjetij vsi zaposleni delali,
polovica pa jih bo na navi-
deznem čakanju na delo),
nismo dobili konkretnega
odgovora. "Delavcem na za-
časnem čakanju na delo, za
katere prejemajo delno pov-
račilo nadomestila plač, mo-
rajo delodajalci zagotoviti
obvezno usposabljanje za
najmanj 20 odstotkov časa
čakanja na delo, v skladu s
predloženim programom
ohranitve in dviga kakovosti
delovnih mest in razvoja
človeških virov v podjetju,"
odgovarja Gerkešova.

Prek dvesto prijav za nov ukrep
Brezposelnost na Gorenjskem in v Sloveniji še vedno raste. Z novim ukrepom naj bi ohranili 
do 25 tisoč delovnih mest.

Tržič 

Danes znova s civilnima iniciativama

Po četrtkovi seji občinskega sveta, na kateri so razpravljali o
možnosti, da regijsko odlagališče Kovor za leto dni sprejme
tudi polovico sortiranih odpadkov iz mestne občine Kranj in
sosednjih občin, se je župan Borut Sajovic v petek sestal s
predstavniki novo nastale civilne iniciative iz Kovorja. Nav-
zoč je bil tudi kranjski podžupan Stane Štraus, ki je predsta-
vil stališče mestne občine Kranj. Župan Borut Sajovic nam
je po sestanku povedal, da je bil ta konstruktiven, saj so se
Kovorjani ogradili od politizacije problema. Do odločitve pa
na prvem sestanku še ni prišlo, pač pa so se dogovorili, da
se vodstvo občine danes znova sestane s predstavniki kra-
jevne skupnosti Kovor in z obema civilnima iniciativama.
Do 15. julija sicer ni pričakovati odločitve, ali bo Kovor za-
časno sprejel kranjske smeti, je dejal Sajovic, obstaja pa
možnost, da to uredijo dolgoročno. D. Ž.

Kranj

Za nižje cene zgolj pet odstotkov uporabnikov

Za cenejšo elektriko prek paketa Porabim, kar rabim, ki ga je
pred meseci predstavil distributer Elektro Gorenjska se je
do konca junija odločilo 4100 odjemalcev električne energi-
je. "Nekaj pristopnih izjav še pričakujemo, zato ocenjuje-
mo, da bo končno število odjemalcev novega paketa okoli
4200. S tem smo zelo zadovoljni," je povedala Renata Križ-
nar, vodja službe za marketing v Elektro Gorenjska. Podjet-
je sicer oskrbuje približno 74 tisoč gospodinjstev, vsi, ki so
sprejeli njihov paket Porabim, kar rabim, pa bodo po novem
plačevali dejansko mesečno porabo (porabo bodo morali
mesečno sporočati). Rezultati akcije so presegli pričakova-
nja distributerja, ki obljublja nove akcije v skrbi za učinkovi-
to rabo energije. Spletna aplikacija Porabim, kar rabim je na
voljo za vse (tudi če se niso priključili paketu), ki želijo v de-
setih korakih zmanjšati porabo elektrike. B. B.

Medvode

Javna seznanitev za štiripasovnico

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor je ob-
javil javno seznanitev s spremenjenimi rešitvami dopolnje-
nega osnutka državnega prostorskega načrta za navezoval-
no cesto Jeprca-Stanežiče-Brod. Javna seznanitev bo tudi v
sejni sobi občine Medvode, in sicer v četrtek, 9. julija, z za-
četkom ob 19.30. Na javni seznanitvi bodo predstavljene
spremenjene rešitve, ki so nastale kot posledica pripomb in
predlogov z lanske javne razgrnitve dopolnjenega osnutka
državnega prostorskega načrta za to prepotrebno štiripa-
savnico proti Ljubljani. Gradivo bo sicer na vpogled tudi na
Občini Medvode od 7. do 20. julija. M. B.

Slovenski avtoprevozniki grozijo, da bodo 1. avgusta zaprli promet na avtocestah. / Foto: Tina Dokl
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Jezersko 

Gamsi smučali na ledeniku pod Skuto

Šestnajstega tekmovanja za pokal kristalnega gamsa na Va-
dinah, na ledeniku pod Skuto, ki ga je organizirala LD Jezer-
sko in je potekalo tudi v počastitev občinskega praznika, se
je kljub slabemu vremenu udeležilo 94 lovk in lovcev iz 31
lovskih družin iz vse Slovenije. Najhitrejši lovec na progi je
bil član LD Luče Mirko Kramar iz kategorije gamsi - srednji
stari kozli, najstarejši udeleženec pa gams - veteran, 80-let-
ni Stane Logar, ki je član LD Rakovnik. Ekipna zmaga je pri-
padla LD Dovje pred LD Bistra in LD Šmartno na Pohorju.
Tekmovanje so končali z druženjem v lovskem domu LD Je-
zersko pod Turni. Nastopali so tudi rogisti iz LD Selca in
harmonikar, domačin Gašper Tičar. D. Ž. 

Urša Peternel

Koroška Bela - "Tokrat smo
jo dobro odnesli, prihodnjič
pa take sreče ne bomo ime-
li!" so po nedavnem hudem
deževju prepričani domačini
zgornjega dela vasi Koroška
Bela, ki živijo tik ob potoku
Bela. Ob lepem vremenu
povsem nedolžen potok se
ob deževju spremeni v divji
hudournik, ki pridrvi s str-
mega pobočja Karavank. Po-
tok je svojo moč nazadnje
pokazal 19. junija letos, ko je
ob močnem deževju presto-
pil strugo in, poln polomlje-
nega drevja, vejevja, skal in
druge nesnage, privršal sko-
zi vas. Domačini so prepriča-
ni, da so imeli veliko srečo,
da s seboj ni odnesel dela
vasi ... V zgodovini se je to že
zgodilo, leta 1789 je drobir-
ski tok Bele uničil in prekril
štirideset hiš, bile so tudi
smrtne žrtve. Eden od doma-
činov, ki že nekaj let opoza-
rja na problem zapolnjene
struge potoka Bela, je Janez
Vilman. Kot pravi, potok
Bela spremlja že štirideset
let, zato ga pozna v "dno
duše", od izvira do izliva.
Glavni problem je po njego-
vih besedah gozdna nesna-
ga, ki se nabira v strugi. Last-
niki gozda ob potoku - gre za
Agrarno skupnost Javornik-

Koroška Bela in zasebno last-
nico z Jesenic - namreč ne
skrbijo za redno čiščenje
struge. Zato se v njej nabira
polomljeno drevje, ki ob de-
ževju naredi zamašek v stru-
gi in za njim se nabira
ogromno materiala, ki nato z
velikansko silo pridrvi proti
vasi.

Skupina domačinov je s
problemom seznanila tako
Občino Jesenice kot Urad za
upravljanje z vodami na Mi-
nistrstvu za okolje in pros-
tor, stanje so si ogledali goz-

darji in tudi gozdarski in-
špektor. Nastalo je nekaj za-
pisnikov, zares ukrepal ni ni-
hče. Na ministrstvu za oko-
lje so jim pojasnili, da je po
zakonu za odstranjevanje
nesnage z vodnih in prioba-
lnih zemljišč ob vodah odgo-
voren lastnik. Zavod za goz-
dove je zato oba lastnika
opozoril, da bi bilo glede na
stanje hudournika podrto in
nagnjeno drevje treba od-
straniti. A lastnika se za opo-
zorilo ne zmenita, inšpektor-
ji, ki bi ju morali prisiliti v to,

pa ne ukrepajo. Domačini,
ki jim je nedavno divjanje
hudournika Bele nagnalo
strah v kosti, pravijo, da so se
pripravljeni organizirati
sami in z motornimi žagami
razžagati drevje v strugi. A
kaj, ko jih lastniki gozda lah-
ko tožijo za motenje posesti
... Se bodo ponovili Železni-
ki ali Kropa? Krajane Koro-
ške Bele je strah. Pravijo, da
so za zdaj imeli srečo. Pri-
hodnjič je morda ne bodo
imeli. Jih bo, skupaj s hiša-
mi, odnesla podivjana voda?

”Naslednjič nas bo odneslo!”
Domačini s Koroške Bele opozarjajo, da je struga potoka Bela tako napolnjena z gozdno nesnago, da
bo ob naslednjem hujšem deževju prišlo do katastrofe.

Mateja Rant

Bled - Možnost uporabe EM
tehnologije jim je predstavila
Veronika Klinar, ki se je s
tem prvič seznanila pred tre-
mi leti na mednarodnem
kongresu v Nemčiji. Gre za
zelo preprosto tehnologijo, je
pojasnila, saj v naravi le do-
damo tako imenovane učin-
kovite mikroorganizme, ka-
terih število se je zaradi one-
snaževanja ter pretirane rabe
kemikalij in mineralnih gno-
jil precej zmanjšalo. V svetu,
je poudarila, to že veliko upo-
rabljajo, zato je želela za to
navdušiti tudi pristojne na
blejski občini, da bi s pomoč-
jo omenjene tehnologije po-
skrbeli za čistejše jezero.

EM tehnologija, je razložila
Veronika Klinar, temelji na
tako imenovanih učinkovitih
organizmih. "Odlična meša-
nica prek osemdesetih mikro-
organizmov v EM proizvaja
močno regeneracijo, obnovo
in antioksidativno moč." Po-
magali naj bi vzpostavljati na-

ravno ravnotežje potrebnih
mikroorganizmov, ki prema-
gujejo gnitje, bolezni in druge
degenerativne procese. Ome-
njena tehnologija naj bi bila
uporabna tako v kmetijstvu in
živinoreji kot pri čiščenju od-
padnih in drugih voda. "Zato
sem prišla na idejo, da bi z
omenjeno tehnologijo očistili
tudi Blejsko jezero, saj bi bilo
to v dobrobit vseh." Tudi turi-
zem na Bledu sloni prav na
jezeru, zato so se po besedah
župana Janeza Fajfarja z veli-
kim zanimanjem seznanili z
omenjeno tehnologijo. "Za-
devo skupaj s strokovnjaki, ki
se spoznajo na to področje, še
proučujemo." V vsakem pri-
meru, je še dodal, pa je ne bi
takoj uporabili za čiščenje je-
zera, ampak sprva mogoče za
čiščenje pritokov v jezero.
"Zlasti pritoka Mišce, ki je po
našem prepričanju med naj-
večjimi onesnaževalci jezera."
Prav tako naj bi omenjeno
tehnologijo predstavili okoli-
škim kmetom, da bi zmanjša-
li onesnaževanje z gnojnico.

Z mikroorganizmi
do čistega jezera
V občini Bled so se seznanili z možnostjo uporabe
tako imenovane EM tehnologije pri čiščenju jezera.

Domačin Koroške Bele Janez Vilman kaže polomljene veje, drevje in skale v strugi potoka
Bela, ki se ob deževju spremeni v divji hudournik.

Simon Šubic

Krvavec - Na Krvavcu je v so-
boto potekalo tradicionalno
srečanje gorenjskih planin-
cev, ki ga je ob 110-letnici
kranjskega planinstva pri-
pravilo pri svojem Planin-
skem domu na Gospinci pri-
pravilo Planinsko društvo
Kranj (PD). Ob tej priložno-
sti so najzaslužnejšim čla-
nom podelili priznanja pla-
ninskega društva in nazive
častni član društva, podelili
pa so tudi štiri posebna pri-
znanja Planinske zveze Slo-
venije (PZS). 

Dvaindvajset gorenjskih
planinskih društev je poveza-
nih v Meddruštveni odbor
planinskih društev Gorenj-
ske (MDO), v katerega so
vključena še tri društva gor-
ske reševalne službe in ple-
zalni klub. Po besedah pred-
sednika Franca Benedika je
MDO Gorenjske z okoli
9800 člani tretje največje v

Sloveniji, društva pa skrbijo
za 315 planinskih poti v Kam-
niško-Savinjskih Alpah, Ka-
ravankah in Julijskih Alpah.
Ob tem je opozoril, da mno-
žično planinarjenje, ki se v
zadnjem obdobju pojavlja
tudi v ekstremnih oblikah,
precej obremenjuje naravo,
zato je skrb za ohranitev na-
rave med najpomembnejši-
mi nalogami planincev. 

Planinsko društvo Kranj je
s 1132 člani največje na Go-
renjskem. Kot je povedal
predsednik društva in PZS
Franc Ekar, so prva pravila za
Kranjsko podružnico Sloven-
skega planinskega društva
na pobudo kranjskega župa-
na Cirila Pirca napisali že
1894, vendar jih oblast ni
odobrila, tako da so kranjsko
podružnico ustanovili šele
pet let kasneje. Med večjimi
mejniki v delovanju PD
Kranj je postavitev Prešerno-
ve koče na Stolu in prevzem
Valvazorjevega doma nad

Završnico v letu 1910, ki pa
so ju med drugo svetovno
vojno požgali. Leta 1946 so
ustanovili PD Kranj, od leta
1949 do 1959 so gradili pla-
ninski dom na Kališču. V
petdesetih letih so izpeljali
velike investicije na Šmarjet-
ni gori (hotel, cesta, vodovod
...) in Krvavcu (obnova pla-
ninskega doma, hotel, tovor-
na žičnica, elektrovod, vodo-

vod ...), kar pa so v letu 1973
prenesli na kranjsko občino.
Začetek vrhunskega kranj-
skega alpinizma sega v leto
1962, ko so preplezali mont-
blanški greben Penterey, 13.
maja 1979 pa Andrej Štrem-
felj in Nejc Zaplotnik kot
prva Kranjčana osvojila
Mont Everest. Leta 1977 so
zgradili koči na Ledinah in
na Gospinci. 

Srečanje planincev na Krvavcu
Letošnje srečanje planinskih društev Meddruštvenega odbora Gorenjske je potekalo na Krvavcu.

Zbranim planincem je zapel tudi velik ljubitelj planin -
tenorist Janez Lotrič.
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Suzana P. Kovačič

Kranj - Prostovoljno gasil-
sko društvo (PGD) Bitnje je
imelo v soboto slovesnost
ob prevzemu novega gasil-
skega vozila GV1 na prire-
ditvenem prostoru v Sred-
njih Bitnjah. "Lani je naše
društvo praznovalo 80-let-
nico in v vseh teh letih delo-
vanja so naša načela ostala
enaka: pomagati sovašča-
nom in vseh drugim, ki po-
trebujejo pomoč. Prek 330
nas je danes, od tega je od
60 do 70 gasilcev usposo-
bljenih za intervencije.
Novo sodobno vozilo je za
društvo vsekakor velika pri-
dobitev," je povedal Miran
Pogačnik, predsednik PGD
Bitnje. Vozilo v vrednosti

60 tisoč evrov so financira-
li iz občinskega proračuna,
denar za dodatno opremo v

znesku nekaj čez šest tisoč
evrov je zagotovilo društvo.
Kot je povedal kranjski pod-

župan in eden od botrov
novega vozila Bojan Ho-
man, so naslednji na vrsti
za tako pridobitev besniški
gasilci. Predsednik Krajev-
ne skupnosti Bitnje Boris
Oblak je dejal: "Čestitam
vam za to prepotrebno pri-
dobitev in vam želim, da bi
še naprej delali tako dobro
na področju povezovanja v
naši skupnosti."

Vozilo je blagoslovil žup-
nik Bojan Likar, v kultur-
nem programu pa si je ve-
lik aplavz prislužila otroška
folklorna skupina iz vrtca
Biba. 

Ob tej priložnosti so naj-
bolj zaslužnim gasilcem
PGD Bitnje podelili dru-
štvena, občinska in državna
priznanja. 

Od leve: skrbnik vozila Jure Eržen, Bojan Homan, 
poveljnica PGD Bitnje Barbara Guzelj in Miran Pogačnik

Mateja Rant

Bled - Tako so zapisali v
predstavitvi novega pusto-
lovskega vodnika, ki je izšel
kot prvi iz zbirke Ven! Out-
door Slovenia. Zbirka bo v
prihodnjih letih domačim in
tujim pustolovcem predstav-
ljala najzanimivejše kotičke
slovenske narave. Vodnik
zajema pohodništvo, tre-
king, kolesarjenje, soteska-
nje in športno plezanje na
območju od razglednih Ka-
ravank in očarljivega Bleda
do gozdne svežine Pokljuke
in zamaknjenega Bohinjske-
ga jezera. 

Skoraj štirideset tur so
premišljeno izbrali tako, po-
udarjajo avtorji, da so z
ustreznimi izkušnjami in
opremo varne in zabavne,

njihove težavnostne stopnje
pa segajo od izletov za lenob-
ne dni do podvigov za najza-
htevnejše športnike. Zasno-
vali so ga tako, da se uporab-
nik ne bo izgubljal med dol-
gimi opisi, ampak bo dobil
vse ključne informacije.
Opisi so zato kratki, jedrnati,
šaljivi in predvsem informa-
tivni. Najpomembnejši po-
datki so prikazani tudi gra-
fično, saj je v vodniku več
kot štirideset nazornih zem-
ljevidov in skic, pri izbiri pri-
mernega izleta, dodajajo av-
torji vodnika, pa je uporabni-
ku v pomoč tudi razčlenjen
sistem ocenjevanja zahtev-
nosti. Poleg tega so vključili
še prek dvesto fotografij.
Vodnik je izšel v slovenščini
in angleščini, na voljo pa je v
knjigarnah ali prek spleta.

Pustolovski vodnik 
po Gorenjski
Bled in Bohinj, pustolovski vodnik ponuja
najžlahtnejši izbor pestrih dejavnosti na 
svežem zraku v enem od turistično in športno
najprivlačnejših kotičkov Gorenjske.

Gozd-Martuljek

Jubilej planinskega društva

S slovesnostjo v domu krajanov so pred kratkim proslavili
šest desetletij delovanja Planinskega društva Gozd-Martul-
jek. "Osnovno poslanstvo društva je ohranjanje tradicije pla-
ninstva v Rutah in Srednjem Vrhu, zato posebno skrb posve-
čamo delu z mladimi," je na prireditvi poudarila predsednica
društva Oti Mertelj. Člani društva sicer veliko prostovoljnega
dela vložijo tudi v vzdrževanje planinskih poti in objektov, ob
tem pa poleg izletov in pohodov, ki jih pripravljajo za svoje
člane, organizirajo še številne druge dejavnosti, kot so preda-
vanja in športna tekmovanja. S projektom Živi zdravo za na-
ravo medse želijo pritegniti tudi druge krajane, v načrtu pa
imajo še ustanovitev sekcije za varstvo gorske narave. Dru-
štvo je ob jubileju izdalo zbornik z naslovom Po sledeh rutar-
ških planincev, v katerem je opisano delo društva v zadnjem
desetletju. V njem so objavili tudi ljudsko pripoved o Srebr-
nokrilcu, kot jo je zapisal planinski pisatelj Ivan Bučer in za
katero Dušica Kunaver pravi, da prinaša dragocena sporoči-
la iz davnine ter predstavlja pomembno dopolnitev legendar-
nemu Zlatorogu. Na slovesnosti pa je predsednik Planinske
zveze Slovenije podelil častne znake PZS: bronastega Sari
Mertelj in Mojci Sluga, srebrnega Klemenu Gričarju in Ingu
Robiču ter zlatega Alojziju Hlebanji. M. A.

Škofja Loka 

Tina Šubic potuje na mednarodno biološko
olimpijado 

Škofjeloški gimnazijci tudi letos beležijo uspehe v znanju. V
minulem šolskem letu so na državnih tekmovanjih osvojili
kar 22 zlatih priznanj, tri prva mesta in osem uvrstitev med
prve tri. Moč znanja se odraža v pravi pahljači šolskih po-
dročij od jezikov, kot so ruščina, latinščina in angleščina, do
znanja kemije, logike, fizike, matematike in biologije. Poro-
čali smo že o tretješolcu Klemenu Steguju, ki si je s tretjim
mestom v logiki prislužil potovanje na Poljsko, kjer bo sode-
loval na lingvistični olimpijadi. Maturantka Tina Šubic pa po
zaslugi prvega mesta iz znanja biologije potuje na medna-
rodno biološko olimpijado, ki bo na Japonskem. D. Ž.

Škofja Loka 

Izposojajo tudi kolesa

Od 1. julija naprej si lahko turisti v Škofji Loki izposodijo
tudi kolo. Najamejo ga lahko na sedežu Lokalne turistične
organizacije Blegoš in za enodnevno uporabo plačajo osem
evrov, za štiriurno pet evrov, za čelado pa evro na dan. Če
kolo najamejo za dva ali tri dni, je dnevna cena šest evrov,
za štiri- do šestdnevni najem pa pet evrov na dan. D. Ž.

Na pomoč z novim vozilom 
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Smučarski skakalec kranj-
skega Triglava Robert Kranjec
je že na začetku poletne sezo-
ne pokazal, da je v dobri for-
mi. V poskusnem skoku za
prvo tekmo celinskega pokala
v Kranju je v soboto pristal
celo pri 118,5 m, kar je nov re-
kord skakalnice. "Treningi so
drugačni od lani. Začeli smo
prej, skoncentrirani smo na
olimpijske igre, motivacija je
še na višji ravni. Za zdaj kaže
vse v redu," je povedal Robert
Kranjec, ki tekme ni vzel nič
drugače, kot če bi štela za sve-
tovni pokal: "Tekma je tekma.
Za nastop na celinskem poka-
lu sem se odločil zato, ker je
pri meni na začetku vedno
prisotna trema. Preveč se
kontroliram in to se mi pozna
na prvih tekmah." Njegov re-
kordni skok pa ni najdaljši,
kar jih je naredil na skakalni-
ci pod Šmarjetno goro. "Na
treningu sem enkrat doskočil

pri 120 m, sicer pa na trenin-
gih skačemo od 105 do 115
m," je še pojasnil.

V kakšnem smislu so se
skakalci A-ekipe treninga za
olimpijsko sezono lotili dru-
gače, pa smo vprašali trenerja
Matjaža Zupana, ki pravi:
"Gre za detajle, je pa res, da
smo letos delali več na moči,
poleg tega smo priprave zače-
li prej. Po Planici so imeli
fantje le deset, štirinajst dni
premora. To se pozna in sko-
ki so že kar na visoki ravni.
Več je tudi individualnega
treninga, kar pomeni, da
mora biti tekmovalec za tak
način dela bolj motiviran. Ker
je pred nami olimpijska sezo-
na, to ni težava." Naslednja
postaja celinskega pokala bo
konec tedna v Beljaku, nato
bodo imeli fantje nekaj dni
aktivnega dopusta, konec ju-
lija jih čaka skupni trening v
Wisli na Poljskem, potem pa
že tekme poletnega grand
prixa. Robert Kranjec je na kranjski skakalnici doskočil pri 118,5 m.

Več športnih novic 
in rezultati na : 

www.gorenjskiglas.si/
novice/sport/

Kranjec postavil rekord
skakalnice

Simon Šubic

Šenčur - V naslednji košar-
karski UPC ligi bodo nastopi-
li tudi šenčurski košarkarji, ki
so nenadejano prejeli povabi-
lo Košarkarske zveze Sloveni-
je za igranje v prvoligaški
konkurenci. "Izziv smo spre-
jeli po temeljitem premisle-
ku, potem ko smo se v pogo-
voru z glavnimi pokrovitelji
in tudi občino prepričali, da
smo tudi finančno sposobni
storiti ta korak. Ne smemo si
namreč privoščiti, da bi klub
zaradi tega obubožal," je po-
vedal Aleš Puhar, predsednik

košarkarskega kluba Šenčur
CP Kranj. Šenčurjani so sicer
zadnjo 1.B ligo končali na
petem mestu, povabilo za
prvo ligo pa so prejeli po zavr-
nitvi Zagorja, Rogaške, Bra-
nika in Postojne. Kljub temu
menijo, da ne gre za darilo,
temveč potrditev dobrega
dela v zadnjih letih. 

Pred klubskim vodstvom
in trenerjem Martinom Go-
rencem je sedaj naloga dodat-
no okrepiti moštvo, da se bo
dostojno kosalo s prvoligaško
konkurenco. "Ekipo smo že
sestavili za nastopanje v 1.B
ligi, pripeljali smo tri nove ig-

ralce - Deana Bunčiča in Du-
šana Dolinarja iz Cerknice
ter Grego Jankoviča iz TCG
Mercatorja. Sedaj se bomo
morali še enkrat ozreti na-
okrog in poiskati še tri pri-
merne okrepitve, saj ne želi-
mo le igrati, temveč tudi ob-
stati v prvoligaški konkuren-
ci," napoveduje Puhar.
Okostje lanske ekipe ostaja,
vključno z najboljšim strel-
cem in igralcem lanske 1.B
lige Romanom Horvatom in
Lukom Gorencem, prvi orga-
nizatorje 1.B lige. Klubski
proračun se jim bo podvojil
na približno 150 tisoč evrov. 

V prvi ligi tudi Šenčurjani 
Poleg Heliosa Domžal in TCG Mercatorja bodo od gorenjskih ekip 
v naslednji UPC ligi igrali tudi košarkarji Šenčurja CP Kranj. 

Plavalni klub Kamnik organizira

8. PLAVALNI MITING 
"VERONIKA 2009"
Sobota, 11. julija 2009

Kamnik, letni olimpijski bazen "Pod skalco"
(50 m, 8 prog)

Začetek tekmovanja ob 9.30

Vljudno vabljeni, vstopnine ni!
www.veronika.si Šenčurski košarkarji bodo nenadejano okusili prvoligaško konkurenco. Sobotni žreb jim je v

prvih kolih za tekmece namenil Parklje, TCG Mercator, Luko Koper, Krko, Rudar Trbovlje ...

Kranj 75 prvak 
v linipolu

V Portorožu je potekal final-
ni turnir štirih najboljših iz
predtekmovanja v linipolu
oziroma malem vaterpolu.
Finala se ni udeležila ekipa
Terme Ptuj, zato so Kranj
75, Kamnik nočna mora in
Kamnik starejši finalni tur-
nir odigrali po sistemu vsak
z vsakim. Največ so pokaza-
li vaterpolisti Kranja 75, ki so
v prvem srečanju brez več-
jih naporov premagali Kam-
nik starejše z 2 : 0 (6 : 0, 6 :
1), nato pa z 2 : 0 (6 : 1, 6 :
5) še Kamnik nočna mora.
Kranj 75 je v Portorožu na-
stopil v postavi: Roman Na-
glič, Damjan Podjed, Janez
Grašič, Darko Zupanič, Kle-
men Podvršček, Gašper Ka-
lan in Gregor Košir. J. M.

Na Bledu ekipno 
EP za ženske v golfu 

Včeraj se je na Bledu s slo-
vesnostjo ob odprtju  uradno
začelo Evropsko ekipno pr-
venstvo za ženske v golfu, ki
na blejskem igrišču za golf
poteka že tretje leto zapored.
Tekmovanja se udeležuje 18
ekip držav članic Evropske
zveze za golf, zaključilo pa
se bo s podelitvijo priznanj
najboljšim trem ekipam v
soboto, 11. julija, predvido-
ma ob 18. uri. M. B.

Torti za Anjo in Nino

Slovenski športniki so uspešno končali nastope na sredozem-
skih igrah v Pescari v Italiji. Uspešni so bili tudi plavalci in v
Plavalnem klubu Žito Gorenjka Radovljica so v četrtek spreje-
li Anjo Klinar, osvojila je zlato medaljo na 400 m mešano z
novim rekordom iger ter bronasto medaljo na 200 m meša-
no, in Nino Cesar, ki se je domov vrnila s srebrno medaljo na
800 m prosto in novim državnim rekordom. M. B.

Hokejisti Utika tretji v finalu avstrijske lige

Edini slovenski predstavnik v avstrijskem državnem prven-
stvu v in-line hokeju, moštvo HK MegaTeam Utik, se je
pretekli konec tedna merilo z najboljšimi štirimi avstrijskimi
klubi v finalu lige ÖIHL. Prvi dan so izgubili obe tekmi, najprej
s St. Mareinom s 7 : 8 in nato s kasnejšimi prvaki La Roche z
Dunaja s 4 : 13, v nedeljo pa so najprej v podaljšku z zlatim
golom kapetana Štefana Nahtigala premagali lanske prvake
Avstrije Kizbühel s 7 : 6, v zadnji, odločilni tekmi za končno
tretje mesto pa proti domačinom, moštvu VST Völkermarkt,
zmagali s 14 : 9 in osvojili pokal za tretje mesto. Za naj-
boljšega igralca Utika je bil izbran 41-letni veteran Igor
Hriberšek, ki dela kot trener v italijanskem Arezzu. Med
avstrijskimi inline hokejskimi strokovnjaki je bil poleg
Hriberška obilice simpatij in čestitk deležen tudi Rok Tičar,
hokejist HK Acroni Jesenice, ki se je vrnil s Švedske, kjer je
igral za moštvo Timra IK. M. B.

Bron za Vidmarjevo in Bertonclja

Na dveh velikih tekmovanjih sta se pretekli konec tedna
izkazala tudi športna plezalka Maja Vidmar iz Škofje Loke in
telovadec Sašo Bertoncelj iz Gorenje vasi pri Retečah. Vid-
marjeva je bronasto medaljo v težavnostnem plezanju os-
vojila na svetovnem prvenstvu v Xiningu na Kitajskem,
Bertoncelj pa je bil na konju z ročaji prav tako bronast na 25.
poletni Univerzijadi, ki te dni poteka v Beogradu. M. B.

Nina Cesar (levo) in Anja Klinar na sprejemu v Radovljici 

Hokejisti Utika s pokalom za 3. mesto
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Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Naslov bi moral biti mika-
ven za Gorenjce. Nočem napi-
sati nobenega novega vica na
račun naše varčnosti, ampak
predstaviti rekreiranje, za kate-
ro me skuša navdušiti prijatelj,
ki je znan po blindirani denar-
nici. Podučil me je, da imam
verjetno vsaj en par tekaških
copat na zalogi. Lahko so tudi
starejši letnik, le da so celi.
Opazil je tudi, da imam kratke
hlače in majico, torej mi manj-
kajo samo še - palice. Potem
sem ga skušal podučiti, da je
plavanje verjetno še cenejša
oblika rekreacije pa mi je od-
govoril, da še vedno velik od-
stotek ljudi ne zna plavati. Ho-
diti pa zna vsakdo, ki lahko.

Palice, namenjene za nor-
dijsko hojo stanejo približno
dvajset evrov in so uporabne,
dokler jih ne zlomite. Nordij-
ska hoja? Če bi bili bolj ažur-
ni, bi ji lahko rekli tudi go-
renjska hoja. Nordijsko hojo
so si izmislili že v tridesetih
letih prejšnjega stoletja v obli-
ki nadomestne vadbe smu-
čarskih tekačev. Iznajdljivi
Finci so sredi devetdesetih let
to obliko rekreacije razširili
med množice navdušenih
pohodnikov in sprehajalcev z
enostavnim namenom; iz-
boljšati zdravje državljanov.
Nordijska hoja ima danes
svojo krovno organizacijo
INWA in po zadnjih poda-
tkih se že šest milijonov ljudi
po svetu ukvarja s to obliko
rekreacije.

V Sloveniji je nordijska
hoja doživela svoj razmah na
področju zdravstva v obliki
delavnic za izboljšanje in
ohranjanje zdravja ljudi, naj-
večkrat kot dodatna ponud-
ba v zdraviliščih in seveda v
športnih društvih. Danes je
nordijska hoja že izbirni
predmet na Fakulteti za
šport in je zelo priljubljena
med številnimi rekreativci. 

Osebno sem bil vedno
mnenja, da je hoja dolgočas-
na za tipa, ki potrebuje pre-
cejšnjo dozo adrenalina, če
hoče določeno početje ozna-
čiti za vznemirljivo. Pri na-
vadni hoji ne čutim pretoka
glikogena v glukozo, zato
sem bil vedno skeptičen, ali
je to dobro zame. S palicami
je vse skupaj malce drugače.
Hočeš ali nočeš moraš tudi
malce razmišljati, zato po-
stane vse skupaj zanimivo in
zabavno. 

Palice sem si kupil pri
znanem trgovcu s Črnivca
pri Brezjah, ki mi je lani pro-
dal že kompletno smučarsko
tekaško opremo, in sem si
ga zapomnil predvsem zara-
di njegovega svežega pogle-
da na miganje teles in glav
za naše dobro. No, pri njem
sem opazil, da znajo biti take
palice tudi presneto drage.
Nisem se pustil zmesti, zato
sem si nabavil tiste začetni-
ške, ki naj bi bile zame do-
volj dobre, preden popolno-
ma ne "padem not". Bolj kot
cena je pomembna višina
palic, ki jo boste najlažje
ugotovili, če boste svojo tele-
sno višino pomnožili z 0,68.
Torej, če sem visok 188 cen-
timetrov, pride višina palic
127,84 cm; kupil sem si tele-
skopske, kar pomeni, da jih
lahko raztegneš od 63 do 135
centimetrov. Zanje sem od-
štel celih petintrideset evrov,

lahko bi pa tudi devetnajst,
vendar mi barva ni bila všeč-
na. V prospektu piše, da so
narejene iz aluminija 7075
F56, so dvodelne teleskop-
ske, premer 16/14mm, raz-
tegljive od 65 do 135 cm,
eloksirane, blokzapore, ročaj
Dual density, nordijska leva
in desna zanka, nordijska
krpljica s karbidno konico in
gumijasto kapico. Vidite,
tudi "navadne" pohodne pa-
lice so tehnološki dosežek,
zato je dobro, da se pred na-
kupom posvetujete s stro-
kovnjakom, da ne boste po-
tem bentili, da ste kupili pre-
kratke, pretežke, pretanke s
slabim ročajem, slabo koni-
co ... Pretiravati vam ni treba
in za začetek so tudi te za
dvajset evrov več kot samo
dobre. Torej, palice sem
imel doma, zdaj sem se mo-
ral spraviti ven in jih uporab-
ljati.

Julij je mesec, ko se o kolesar-
stvu največ govori. Tour de
France je mati in kraljica vseh
kolesarskih dirk. Tour je naj-
večja, najboljša, najbogatejša,
najspektakularnejša kolesarska
dirka na svetu. Tour je dirka
vseh dirk. In če neham hvaliti
s presežniki, potem moram na-
pisati še, da julija vsako leto
presegam rekorde v sedenju ob
televiziji. Letos bo enako, saj
dobro kaže, da bo zanimivo
vse do zadnje etape v Parizu.

Glasovi rekreativci smo
imeli v petek svoj specialni
Tour. Preden smo v Besnici
začeli piknikirati, smo se loti-
li Bičkove skale. Toplo pripo-
ročam vožnjo s kolesom tja
gor. Bil sem žleht in sem pred
štartom kot tudi med samo
vožnjo proti oblakom trosil de-
zinformacije tistim, ki še niso
kolesarili do Bičkove skale. V
tistem trenutku se nisem mo-
gel spomniti, kako krstiti tiste,
ki bodo prvič priplezali tja
gor, pa sem nakladal, da je od
Dražgoš naprej osem kilome-
trov 25-odstotne strmine in da
se na nekaterih delih s čelom
dotikaš asfalta, če pa pogledaš
nazaj padeš na hrbet. Nisem
bil prepričljiv, ker mi je vsak
"novinec" odgovoril, da bi ta
klanec spadal med svetovna
čudesa, če bi bilo res, in bi oni
zagotovo že slišali za ta kole-
sarski K2. Ves čas sem se zlo-
bno hihital in še naprej ob-
ljubljal strmino, ki ji ni para
daleč naokoli. Hihitanje mi je
izginilo z lic že v Podblici in
do Dražgoš sem bil skupaj z
drugimi ves trd od klančine.
Ko v "centru" Dražgoš zaviješ
proti Bičkovi skali, ti že
zmanjka prestav. Rečeš si, da
noben asfalt ne more biti tako
strm, da se ga ne bi dalo pre-
kolesariti, in rineš tisto ubogo
kolo pod sabo predse. Pedala
se vrtijo v počasnem posnetku,
kapljice švica izpod čelade se
spreminjajo v potočke in po-
točki v slapove. Na stegnih bi
se dalo speči nekaj perutničk
in ražnjičev, medtem ko že
razmišljaš, ali imaš potrjeno
zdravstveno izkaznico. Orto-
pedska čakalnica bo nasled-
nja, v kateri bom čakal na po-
moč, pozabi na klopco sredi
piknik placa in krožnik, poln
mesnih dobrot. Kako so Nem-
ci prišli tja gor, ti ni jasno? So
jahali gamse? Kako je Biček
sem gor prinesel mitraljez? In
potem zapelješ v zadnjih pet-
sto metrov klanca. Slika izgi-
ne, ton ugasne. Skušaš se
spomniti, koliko meri petsto
metrov. Naenkrat zmanjka
asfalta, kar pomeni, da je za
specialkarje tu konec sveta.
Najprej ne veš, ali si prišel do
vrha ali pa se tod že ni dalo
več asfaltirati poti. Ustaviš se
in sestop s kolesa na taki str-
mini mora biti pospremljen s

srečo, drugače si lahko hitro
na oblazinjenih kolesarskih
hlačah oz. zadnjici. Jaz sem
padel že nekaj metrov pred
koncem asfalta. Pritiskal sem
na pedala, kolikor sem zmo-
gel, in nisem opazil, da so
zobnik, menjalnik in veriga
skregani med sabo ali pa z
mano. Niso ubogali mojih
ukazov, ki sem jih prenašal s
tlačenjem pedal in komunici-
ranjem prek prestavnih ročic.
Ko sem najbolj pritisnil desni
pedal, se je veriga izmaknila
zobniku, obrat je šel v prazno,
reprodukcijski del mednožja
pa skoraj na fajfo oziroma to-
porišče, ki drži krmilo. Obse-
del sem na asfaltu in počakal
tiste, ki niso padli, da bi se
skupaj spustili v dolino. Od
Dražgoš do Bičkove skale oz.
konca asfalta je 2,38 km in
zadnjih tristo metrov je skoraj
25-odstotni klanec. V celotni
turi smo premagali 857 me-
trov višinske razlike, kar je 43

metrov več, kot pa če bi šli iz
Kranjske Gore do vrha Vršiča.
Tam kjer se asfalt neha, je vi-
soko 1118 metrov nad morjem. 

Piknik za tekače in kolesar-
je je uspel, pojedli in spili smo,
kar smo za pet evrov dobili, in
šli domov počivat za sobotno
preizkušnjo. Naš član in staro-
sta rekreativnega kolesarjenja
na Slovenskem Branko Dež-
man je spet organiziral tradici-
onalno dirko na Jezersko v spo-
min svojemu očetu, padlemu
borcu NOB, kolesarju, Alojzu
Dežmanu - Branku. Na dirki
sem moral zmagati, če sem se
hotel vpisati v zgodovino.
Uspelo mi je. Ne zlahka, am-
pak spet z muko in prešvicano
majico. Danes je torek, in če
mi kdo omeni klance, ga presli-
šim. Če mi kdo omeni pečeno
meso ubitih živali, ga tudi pre-
slišim. S polno hitrostjo bom in
bomo kolesarili naprej v pole-
tno sezono. Vendar: preden bo
mera polna, se bomo vozili
tudi po ravnem. 

Jutrišnja Glasova tura gre
še po isti poti kot prejšnji te-
den, prihodnji teden pa priha-
ja nova. 

S polno hitrostjo naprej

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin
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Najcenejša rekreacija je
nordijska hoja

Janez Ferlic

Le kdo od tekačev ne po-
zna ovala okoli posestva
Brdo, ki velja za eno bolj pri-
ljubljenih tekaških stičišč
gorenjskih tekačev, ne naza-
dnje tudi sprehajalcev in ko-
lesarjev. Sam sem ta krog v
dolžini nekaj manj od dese-
tih kilometrov pretekel že
neštetokrat in lahko rečem,
da je trasa primerna tako za
popolne rekreativne tekače
kot za tiste boljše atlete, ki
običajno na tej krožni trasi
opravljajo intenzivne tempo
teke. Predvsem v zadnjem
času pa sem opazil nekaj,
kar res bode v oči. Odvrženi
ovitki raznih energijskih ge-
lov, ploščic in drugih zadev,
ki jih mnogi na običajnem
tekaškem treningu sploh ne
potrebujejo, so lepo razpore-
jeni po celotni progi in so

skrajno neprimeren okras
narave. Podobno stanje opa-
zim, ko tečem dolge cestne
teke v okviru maratonskih
priprav, ko se moram s čim
zamotiti in to je po navadi
opazovanje okolice. Tako v
obcestnih jarkih ležijo vsi
mogoči ovitki raznih šport-
nih prehranskih dodatkov,
ki služijo kolesarjem in teka-
čem. Dvomim, da bi navad-
ni sprehajalec s seboj na
sprehod vzel energijski gel.
Torej, zakaj športnik odvrže
embalažo, ki je sicer težka le
kakšen dekagram? Točen
odgovor je težko poiskati.
Očitno tisti športnik z nara-
vo nima pravega sočutja. Na-
rava je za nas okolje, kjer se
prek športa kalimo, preizku-
šamo in postajamo močnejši
tako fizično kot psihično. Da
se potem na tak način one-
snažuje, je nedopustno deja-

nje. Marsikdo bo rekel: "Kaj
se pa tista mala embalaža ob
cesti sploh pozna." Pa se po-
zna in prav neokusen doda-
tek naravi je, ki jih je vedno
več. Če lahko tekač, kolesar
ali katerikoli vzdržljivostni
športnik večino svojega tre-
ninga ta dodatek normalno
nosi v svojem žepu, naj em-
balažo potem tudi prinese
do doma in jo odda v pros-
tor, ki je za to primeren: v
koš za smeti. Te "okraske"
sem srečal tudi že po planin-
skih stezicah, kar me še bolj
"pogreje", in bom povsem
naravnost povedal, da ima 
tisti, ki odvrže odpadek v
lepo planinsko okolje, zelo
nizko raven športne etike.
Marsikdo pa sploh ne potre-
buje tovrstne kemije, ampak
je to prišlo že kar nekako v
"modo". Športnik naj se v
osnovi zanaša zgolj na zav-

zet trening, vztrajnost in po-
trpežljivost. Vrhunsko dode-
lana oprema ali razni dodat-
ki, ki jih je na trgu vedno več,
so velikokrat le želja kot pre-
sežek potrebe in posamez-
nik se s tem prej razvaja kot
krepi. 

Če vas bom kje videl, da bo
kdo odvrgel kakšen ovitek
energijskega gela ali karkoli
drugega, boste od mene pov-
sem upravičeno kakšno sli-
šali. Tako prijetno, poučno
in ravno prav direktno. Pros-
tora za šport je dovolj za vse
in bodimo hvaležni naravi
za vse, kar nam lepega da.
Zatorej bodite, dragi tekači,
kolesarji in vsi drugi, ki se
preizkušate v naravi, njej
hvaležni in jo pustite zgolj
tako, kot je. Pa še to. Če se
srečamo, se med seboj po-
zdravimo in bo več pristne-
ga odnosa. 

Malce športne etike

Tone Červ
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Kranj 

Vinjen sedel na motor

V soboto zvečer se je v Kranju hudo ponesrečil petdesetlet-
ni domačin. Ob 19.15 se je peljal po Škofjeloški cesti iz sme-
ri Bitenj proti Benedikovi ulici. V križišču je zavil levo v sme-
ri Benedikove ulice, pri tem pa pripeljal preblizu desnemu
robu vozišča, zato je s prednjim delom motorista trčil v vo-
gal stanovanjske hiše. Po trčenju je padel po tleh in zadel v
kmetijski delovni stroj. Na kraju nesreče je zanj najprej po-
skrbela dežurna zdravnica iz Zdravstvenega doma Kranj,
nato pa so ga kranjski odpeljali v Klinični center Ljubljana.
Vozniku bodo policisti zaradi povzročitve prometne nesreče
izdali plačilni nalog, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa
obdolžilni predlog na pristojno sodišče, so sporočili z Op-
erativno-komunikacijskega centra Kranj. 

Žiri 

S štirikolesnikom priletel na pločnik

V petek okoli 20.30 se je na Jezerski cesti v Žireh zgodila
prometna nesreča, v kateri se je huje ranil 36-letni voznik
štirikolesnika, doma iz Žirov. Žirovec se je s štirikolesnikom
peljal po Jezerski ulici proti regionalni cesti Žiri-Trebija. Ko
je pripeljal do desnega nepreglednega ovinka pri stanovanj-
ski hiši Jezerska ulica 24 in vožnjo nadaljeval po daljši rav-
nini, je zapeljal preblizu desnega roba vozišča. S prednjim
delom štirikolesnika je trčil v dvignjen robnik pločnika, nato
zapeljal na pločnik in trčil še v bližnjo v ograjo. Štirikolesnik
se je po trčenju prevrnil na bok, voznik pa je obležal na ploč-
niku. Na kraju so vozniku pomagali reševalci Zdravstvenega
doma Škofja Loka, nato pa so ga odpeljali na nadaljnje
zdravljenje v Klinični center v Ljubljano. 

Radovljica

Padel v krožnem križišču

Na krožnem križišču izven Radovljice se je v četrtek ob 18.45
zaradi nepravilne strani vožnje hudo ponesrečil petnajstlet-
nik iz okolice Radovljice. S kolesom z motorjem se je peljal
iz Radovljice proti Lescam. V krožišču je pred izvozom nena-
doma spremenil smer vožnje, zapeljal na pesek na robu vo-
zišča, izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču. S. Š.

SAMO 6,85 EUR

5/22/08 2

SSSAMSSSAMO
SSAMS

O

5 
666666666666,,,,885EEEEUEUUREEUEUEUUR

6
SAMO 

6,85 
EUR

www.knjigarna.com
080 19 22

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE 

OCENE V OSNOVNI ŠOLI

angleš
čina

matem
atika

sloven
ščina

AMOSAMOSAMO

55 66,85
UREUREUR

AGE IN VAJE ZA BOLJŠE 

NI ŠOLI

SAMO 

6,85 
EUR

5/22/08   2:35:08 PM

D
N

09
03

61
  I

  H
el

ik
op

te
r

 Adijo 

 slabe 
 ocene!

Matjaž Gregorič

Podbrezje - Gasilci Gasilske
zveze Naklo so ob občin-
skem prazniku izvedli reše-
valno vajo gašenja požara na
objektu v Podbrezjah. Člani
prostovoljnih gasilskih dru-
štev Naklo, Duplje, Žeje in
Podbrezje so na kraj do-
mnevnega požara na kmetiji
pri Matijovc' prispeli že ne-
kaj minut po sproženem
alarmu in takoj začeli gasiti,
tako da v resničnih okolišči-
nah ne bi imeli večjih težav s
pripravami tehnike in mo-
štva. Nekaj manjših težav so
imeli le z zvezami, zato je,
kot je poudaril predsednik
gasilske zveze Naklo Brane
Teran, pomembno, da se

takšne pomanjkljivosti od-
pravijo prav z vajami ter do-
dal, da jih bodo po analizi
odpravljali z dodatnim de-
lom in izobraževanjem v
društvih ter na ravni občin-

ske gasilske zveze. Na vaji, ki
jo je spremljal tudi nakelski
župan Ivan Štular, je skupaj
sodelovalo 70 gasilcev iz
vseh štirih prostovoljnih
društev.

Za vajo gorela kmetija Vrata

Pogrešanega našli
mrtvega

V četrtek so v Vratih sprožili
iskalno akcijo za 61-letnim
Krištofom Peklajem iz Med-
vod, ki so ga pogrešali od 27.
junija. V akciji so sodelovali
policijski in vojaški helikop-
ter, gorski reševalci iz Moj-
strane ter vodniki psov za
iskanje pogrešanih oseb in
vodniki lavinskih psov. Našli
so ga mrtvega v Rdečem
grabnu v Vratih. S. Š.

Kranj

Divjal po gorenjski avtocesti

Policija še vedno zbira informacije o vseh prekrških, ki jih je
voznik osebnega vozila Audi A4 povzročil v soboto
popoldne med vožnjo po gorenjski avtocesti. 
Med 14. in 17. uro so policisti na gorenjskem delu cestnega
križa v skladu z mesečnim načrtom dela izvajali poostren
nadzor prometa s pomočjo policijskega helikopterja. Ob
14.30 so na viaduktu Lešnica pri prehitevanju po odstavnem
pasu opazili voznika osebnega avtomobila Audi A4 srebrne
barve, karavanske izvedbe in z registrsko številko KR 81-10J.
S Policijske uprave Kranj sporočajo, da je voznik, ki jim ga je
kasneje uspelo ustaviti, med vožnjo po avtocesti Podtabor-
Karavanke in regionalni cesti Hrušica-Jesenice storil več hu-
jših cestnoprometnih prekrškov, z divjo vožnjo pa je ogrožal
tudi druge voznike. Med drugim je prehiteval vozila po
odstavnem pasu avtoceste in po desnem pasu avtoceste, na
regionalni cesti Hrušica-Jesenice pa vozil po nasprotni
strani vozišča, prehiteval v predoru in v "škarje". Zaradi
storitve kaznivega dejanja predrzne vožnje v cestnem
prometu policija morebitne priče prosi, da na klicno številko
113 posredujejo svoje podatke in točen kraj, kjer so bile zara-
di vožnje osumljenca ogrožene. S. Š. 

Ljubljana

Napada osumljen tudi Škofjeločan

Ljubljanski kriminalisti so zaradi napada na udeleženca lite-
rarnega večera lezbične in gejevske literature Mitjo Blažiča
prejšnji teden pridržali Ljubljančana, stara 21 in 22 let, ter
18-letnega Škofjeločana. Ljubljančanoma je preiskovalni
sodnik odredil pripor, Škofjeločanu pa hišni pripor, je v pet-
ek povedal vodja kriminalistov na Policijski upravi Ljubljana
Branko Japelj. Po njegovih besedah gre za člane ali simpati-
zerje neke navijaške skupine ali društva. Pri hišnih preiska-
vah njihovih domov so kriminalisti zasegli podkape in ko-
vinske palice. Vse tri so osumili spodbujanja sovraštva, na-
silja ali nestrpnosti, dejanj nasilništva in povzročitve sploš-
ne nevarnosti, za kar je predvidena kazen do treh let zapo-
ra. Kriminalisti so do osumljenih prišli tudi s pregledova-
njem spletnih forumov, preiskava pa še ni zaključena, saj
poskušajo identificirati še druge sodelujoče v napadu. S. Š.
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Počitnice so zrelostni
izpit za otroke

Zrcalce, zrcalce na steni
povej ... 
Prikupno zrcalo je lahko
lepo darilo za rojstni dan. 

Vrtec na počitnicah
Obiskali smo otroke v vrtcih
na Posavcu in v Mojstrani.
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Ko petletnik še lula v
posteljo
Skoraj devet odstotkov 
slovenskih petletnikov 
še moči posteljo. 
Vam, staršem naj ne bo 

nerodno in o težavi 
povejte zdravniku, 
svetuje specialistka
pediatrije Tina Ahačič.

Na poti do samostojnosti
Otrok samo

vzame, kar
mu je 
ponujeno,
in se ne
sprašuje,
kako bo to

vplivalo 
na njegovo
življenje. 
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Dežela Trnuljčic 
o dolgem času
smo spet z
vami. Minili sta
zima ter po-
mlad in pred

nami je nemirno poletje.
Obljubljajo nam neurja, po-
polni Sončev mrk, nesoglas-
ja s sosedi in znotraj države,
mogoče še kakšen mutiran
virus in potem bo spet šola
pa novo leto. Takole ringara-
jamo od leta do leta in člo-
vek se počuti, kot da je šel
samo dvakrat spat. Prvič, ko
je snežilo, in drugič na mor-
ju. Pa bi bilo za koga mogo-
če bolje, da bi prespal kar
celo leto. Vsaj za tiste, ki ob-
čutijo recesijo. Ta zloglasna
beseda se je tako močno za-
žrla v vse kotičke našega živ-
ljenja, da je prekosila celo
novo gripo in druge tegobe
tega časa. Nekega dne bo ne-
kdo rekel: "Zdaj je pa ni
več," in potem se bomo zbu-
dili kot Trnuljčice iz dolgega
spanja. Žal nam bo, ker so

nas preplašili, izigrali in v
njenem imenu uničili še ti-
stih nekaj vrednot, o katerih
se je zdelo, da še niso pov-
sem izumrle. Čakam na ta
dan in ostajam budna. Do
takrat pa bomo še naprej vsi
tekmovali, kdo bo dal pa-
metnejši predlog za preži-
vetje v finančni krizi. Ne
morem se sprijazniti s tem,
da bi noge namakala v škafu
vode in zraven pela dalma-
tinske pesmi. In najbrž je
sploh pregrešno misliti na
plažo pri naših sosedih, ker
lahko postanem tako potiho
njihova zaveznica, če nesem
domačinom na Pagu nekaj
drobiža. Pri tem pa lahko
pošiljam pozitivne misli
vsem družinam, ki bodo le-
tos ostale doma. Predvsem
bodo te misli koristno upo-
rabili otroci, ki nimajo poj-
ma, kaj je finančna kriza.
Mogoče jih bodo imeli na-
mesto jader, s katerimi bi
morali pluti po srečnem

otroštvu. Najprej jih navadi-
mo, da je bankomat kot lušt-
na igrača, ki bruha denar,
potem pa jim čez noč začne-
mo razlagati o tem, da ni de-
narja. Pokažemo jim vse le-
pote potrošniške družbe in
se naslajamo ob vtikanju
kartic v terminale, potem pa
jim očitamo, da so razvajeni
mulci, ker hočejo še in še.
Če nismo odrasli navadni
goljufi. Fej in fuj, nakupo-
valni vozički, pojdimo vsi v
planine in zapojmo Kekčevo
pesem. Za to potrebujemo
le žemljo ali dve, liter mali-
novca in že imamo krasne
počitnice. Ni ga čez svež
zrak in košček domače zem-
lje. Če na njej raste še solata
in če ti je ne stolče toča, pa
je življenje skoraj popolno.
Koga vlečemo za nos z vse-
mi temi floskulami o izgub-
ljenem svetu? Mar nismo
bili rojeni za kupovanje,
mar ni vse to sezidano z na-
menom, da zapravljamo?

Kdo laže, da ne mara po-
trošniške družbe, ko pa se v
njej pretakajo cekini. Kajti,
če bi bilo res komu mar za
blaginjo tega naroda, ne bi
otrokom kradli zemlje in jo
spreminjali v nakupovalne
centre. Če bi koga res skrbe-
li otroci, ne bi družinam po-
darjali paketov s špageti,
marveč bi poskrbeli, da bi
njihovi starši lahko delali in
dostojno zaslužili. Če se
kdo komu smili, potem se
meni smilijo vsi ti pajaci, ki
se igrajo male bogove. Koš-
ček usmiljenja tam in na-
smešek tu pa bo glasek več
na volitvah. Samo, da ima-
mo strategije. Zdrave pame-
ti nam je namreč že zdavnaj
zmanjkalo. 

Nimam nasveta. Ujeli smo
se v past in iz nje lahko pri-
leze le vsak sam. Vse drugo
je blef. 

Pazite nase in na vse, ki jih
imate radi. 

P
Damjana Šmid

socialna pedagoginja

Nekega dne je gusar Edi Banovski iz-
vedel, da se ob nabrežjih Mure skriva
veliki zaklad v skrinji, ki je polna zlata.
Tam jo je dal zakopati sam veliki pirat
Mure enonogi Pepe Verženski.
Edi Banovski se je odločil, da ta za-

klad poišče in ga Pepetu Verženske-
mu ukrade. Za to predrzno akcijo je
potreboval tudi pomočnike, zato je
poklical skupaj svoje prijatelje in
znance ter jim razložil svoj načrt.
Vse, ki so privolili v njegov plan in so
se mu pridružili, je seznanil z načr-
tom dela; najprej je treba izdelati svo-
jo zastavo, takšno kakršno imajo tudi
drugi gusarji. Predlagal je smrtno gla-
vo z prekrižanimi sabljami. Z njegovo
idejo so se vsi strinjali in naredili so
zastavo. Najprej so poiskali kos črne-
ga blaga in nanj z belo barvo narisali
mrtvaško glavo in dve prekrižani sab-
lji. Zastavo so pritrdili z vrvico na le-
seno palico in svojo zastavo slavnost-
no izobesili v taboru. Ker nobeden ra-
zen gusarja Edvarda Banovskega ni
izgledal kot gusar, se je bilo treba tudi
primerno obleči. Vsi so si na glave na-
deli rute kot čisto pravi gusarji, si ob-
lekli gusarske majice, čez oko nadeli
črn trak, obesili v ušesa velike okrogle
uhane, zavihali hlače nad koleni in si
sezuli čevlje. Po opravljenem delu so
bili že kakor čisto pravi gusarji. Ko so
se zvečer razšli, so zastavo sneli z
droga in se domenili, da bodo nasled-

nji dan zjutraj, ko bodo pripravili na-
črt, kako priti do zaklada čim varneje,
spet slavnostno izobesili zastavo.
Naslednje jutro so prišli v Edvardov
tabor vsi njegovi privrženci in spet
slavnostno izobesili zastavo, nato od-
šli k zajtrku, da se okrepčajo, nakar so
se spet sešli. Edvard Banovski je sku-
paj z prijatelji izdelal zemljevid. V ta-
boru so se orientirali in v naravi po-
iskali reko Muro. Ugotovili so, da je
reka Mura vzhodno od tabora, in jo
vrisali na zemljevid. Prav tako so na
zemljevid vrisali tudi svoj tabor v kra-
ju Banovci. Po orientaciji, ki so jo iz-
vedli s kompasom, so tudi ugotovili,
od kod jim preti največja nevarnost:
iz Veržeja, kjer domuje najstrašnejši
gusar daleč na okoli - enonogi Pepe
Verženski. Tudi Veržej so vrisali na
zemljevid in sedaj so si že imeli pred-
stavljali, kje naj bi bil njihov zaklad,
kajti Edvard Banovski je malo vedel,
kje je zaklad zakopan.
Po posvetu so odšli na kosilo, se spet
malce okrepčali in se popoldne spet
srečali. Edvard Banovski jim je razlo-
žil, da se na bojni pohod ne more iti
brez znanja bojevanja, zato jim je po-
kazal, kako se strelja z lokom, in vsak
si je nato izdelal svoj lok, prav tako pa
tudi nož. Po končanih bojnih posve-
tih jim je Edvard Banovski povedal,
da bo naslednji napočil veliki dan, ko
bodo odšli iskat svoj zaklad.

Banovski
gusar

www.terme-banovc i . s i
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Damjana Šmid 

in za starše ... 
as je, da malce
poenostavimo
počitnice. V
množici po-
nudb za otro-
ke, mladostni-
ke in družine

smo začeli pozabljati na to,
čemu pravzaprav služijo po-
čitnice. Saj se še spomnite
počitnic, kajne? Ko smo leža-
li v šotoru in igrali tarok, do-
kler nas sonce ni zbezalo na
plan. Potem smo pojedli
kruh s pašteto in se šli hladiti
v Soro. Popoldne se je vedno
našlo kakšno delo proti dolg-
času. Zvečer smo lovili kres-
nice in moledovali za še eno
noč v šotoru. Teden dni mor-
ja s starši ali s sorodniki je bil
pika na i in prav vseeno nam
je bilo, da avto ni imel klime
in da nas med vožnjo ni ni-
hče zabaval. Pobruhali smo
brisače in se končno zapodili
v morje. Tobogan v vodi je bil
za nas kot Amerika. Bili smo
polni bušk, zagoreli, nadiha-
ni svežega zraka in tako zelo
svobodni. Saj vem, bili so
drugačni časi. Ni se treba vra-
čati nazaj, le nekaj več vred-
nosti dodajmo temu, kar ima-
mo. Konec koncev imamo na
razpolago več kot kdaj prej. 

Čas za prijatelje
Starši imamo radi nadzor in
v imenu varnosti onemogoči-
mo našim otrokom marsika-
teri samostojen korak. Preživ-
ljanje počitnic imejmo v mis-
lih že med letom, ne šele ta-
krat, ko nastopijo. Odhod na

tabor je veliko lažji, če gre
otrok že prej od doma za dan
ali dva. Mlajši ko so otroci,
krajša naj bo doba odsotnosti.
Starejši ko je otrok, več naj
ima priložnosti, da preživlja
dopoldneve s prijatelji. Vedno
pretehtajmo razloge za dejav-
nosti in zrelost otroka za sa-
mostojno preživljanje časa
doma. Današnji otroci že ka-
žejo primanjkljaj za prevze-
manje pobud in lastne aktiv-
nosti. Kar čakajo in čakajo: da
bo mama poskrbela, oče pri-
nesel, teta na delavnici po-
spravila ... Zato jim organizi-
rane stvari ustrezajo (roko na
srce, tudi nam staršem), ker
ni treba veliko razmišljati.
Gredo in se imajo lepo. Pride-
jo domov in vzdihujejo, da
bodo umrli od dolgčasa ... Naj
bodo počitnice razdeljene na
več koristnih področij - na de-
javnosti, ki otroka veselijo, na
samostojnost doma, na skup-
no preživet čas in tudi na
dolgčas ... Dolgčas je samo

nasprotje kratkočasja. Če ne
poznamo prvega, se je težko
lotiti drugega. Zato ga otrok
mora občutiti. Odrasle potre-
buje pri tem le toliko, da ga
spodbujamo k aktivnemu
preživljanju prostega časa.
Televizor in računalnik smo
pri tem razglasili za največja
sovražnika, čeprav nista. Pa-
sivnost je naš največji sovraž-
nik, televizor in računalnik pa
sta samo predmeta. 

Starši kot animatorji? 
Starši ne (z)moremo gledati
otrok, ki se dolgočasijo. Zato
prepogosto skočimo v akcijo
in postanemo njihovi anima-
torji. K temu pripomore še
slaba vest, ker smo veliko v
službi. Naši starši se z nami
niso veliko igrali, ker so prav
tako kot današnji starši imeli
veliko dela. To nam je bolj ko-
ristilo kot škodovalo, saj smo
lahko bolj izkoristili svoje
ustvarjalne ideje. Če želimo,

da bodo otroci imeli prijatelje,
jih poklicali, se dogovarjali, se
družili in preživljali z njimi
prosti čas, potem jih k temu
spodbujajmo. Ne vzgajajmo
individualistov, ki so sami
sebi dovolj, ko jim je dolgčas,
pa nekoga uporabijo kot sred-
stvo in ga potem odvržejo. Naj
vlagajo svoj čas in energijo v
prijateljstva. Počitnice so več
kot primerne za spoznavanje
novih ljudi in za sklepanje pri-
jateljstev. Tudi za to jih je tre-
ba potisniti en korak naprej
od znanega v neznano. Iz me-
sta na deželo, z dežele v me-
sto, s hribov k morju in od
morja v hribe. Le novi izzivi
nas nekaj naučijo, le spre-
memba nam pokaže bogastvo
vsakdanjika, ki ga imamo.
Ljubeče in vztrajno potiskaj-
mo naše mladiče na rob gnez-
da in uživajmo v pogledu, ko
vzletijo. In če nas spet zagrabi
želja, da bi otrokom preganja-
li dolgčas, sedimo v kot in po-
čakajmo, da nas mine ... 

Sam doma 
Pogosto vprašanje staršev se
glasi, kdaj lahko otrok osta-
ne sam doma in za koliko
časa. Ni odgovora, ki bi ve-
ljal za vse. Pomembni sta
otrokova starost in zrelost, v
prvi vrsti pa moramo poskr-
beti za varnost. Otroci se
razlikujejo po stopnji odgo-
vornosti in zato jih na to na-
vajajmo s krajšimi obdobji,
ko smo nekje v bližini doma
(na dvorišču, v trgovini, ki je
oddaljena pet minut, ko pe-
ljemo psa na sprehod in se
vrnemo čez deset minut in
podobno). Pogovorimo se o
vseh vrstah "kaj bi naredil,
če bi: ... gorelo, bil lačen, ne-
kdo pozvonil, te bolela gla-
va" ipd. Informacije so moč
in več kot otrok ve, bolj se bo
počutil varnega. Seveda pa
je praksa povsem drugačna
od teorije in le izkušnje
otroka nekaj naučijo. Otrok,
ki je sam doma, mora znati
uporabljati telefon, poklicati
na številke za pomoč ali
starše. Poleg tega naj ima v
bližini (v bloku, na vasi)
odraslo osebo, s katero se
dogovorimo, da malce pre-
veri, kaj otrok počne. Dobri
sosedski odnosi so v takšnih
primerih veliko vredni. Naj-
več pa je vredna otrokova pri-
pravljenost na ta izziv in nje-
govo prepričanje, da bo zmo-
gel. Dosegljivost po telefonu,
jasna pravila, medsebojno
zaupanje in postopno poda-
ljševanje časa naše odsotno-
sti so dejavniki, ki otroka pri
tem spodbujajo. 

Počitnice so zrelostni
izpit za otroke

Č

SummS mm
SummerCAMP

Poletna šola 
angleškega, nemškega, 
španskega ali portugalskega jezika 
v čudoviti naravi Rogle in Ribnice na 
Pohorju. Namenjena je osnovnošolcem, 

starim od 6. do 15. let.
MORE THAN LEARNING - učenje skozi igro, 

šport, petje, zabavo in spoznavanje narave.

Pohitite s prijavami, število mest je omejeno!

info@hisajezikov.com
www.hisajezikov.com   

080 22 31
MODRA ŠTEVILKA

Termini: 
26.07.-01.08. 
in 16.08.-22.08.

Starši ne 
(z)moremo 
gledati otrok, 
ki se dolgočasijo. 
Zato prepogosto 
skočimo v akcijo
in postanemo 
njihovi 
animatorji. 
K temu pripomore
še slaba vest, 
ker smo veliko 
v službi. Naši
starši se z nami
niso veliko igrali,
ker so prav tako
kot današnji 
starši imeli veliko
dela. To nam je
bolj koristilo kot
škodovalo.

GREMO V HRIBE!
● Pohodne hlače, srajce, puloverji,

puliji, aktivno perilo, brezrokavni-
ki, jakne ...

● Celoten program za odrasle in
otroke

● Visoka kvaliteta in ugodna cena
● Preizkušeni materiali
● Prisluhnemo potrebam uporab-

nikov
● Izdelamo tudi po meri

www.gornik.si - 04/51 332 51; 041/335 912
P. S.: Z izrezanim oglasom Vam priznamo 15%

popust na vse izdelke iz programa GORNIK.

✂✂
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Z igro do učenja
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Damjana Šmid

aši otroci in
mladostniki
so premalo
razgibani, te-
lesna aktiv-
nost mladih

upada in fantje krepko pre-
kašajo dekleta po količini
časa, ki ga posvetijo športu.
Vse to so podatki, ki bi nas
morali skrbeti, saj spada te-
lesna aktivnost med dejav-
nosti, ki zelo vplivajo na
zdravje, na zdrav življenjski
slog tudi v kasnejših letih,
ne samo v otroški dobi. Kar
se Janezek nauči, to Janez
zna ... Vzroki za naštete pri-
manjkljaje so razvidni, če se
le malo ozremo naokrog.
Otroci ne hodijo peš, ker je
to nevarno. Peš ne hodijo
niti takrat, ko bi lahko, ker
iščejo lagodnost in izkoristi-
jo vsako priložnost, ki se jim
ponudi za prevoz. Tudi pri
kolesarjenju imamo starši
pomisleke, saj smo kot pro-
metni udeleženci priče vsa-
kodnevnim nesrečam. Dvo-
rišča postajajo parkirišča in
igrišča so zbirališča. Kva-

dratni metri v stanovanjih
bolj omejujejo kot spodbuja-
jo gibanje. Prosti čas otrok
postaja organiziran in skr-
čen zaradi tisoč in ene dejav-
nosti. Pa vendarle - odrasli
lahko poskrbimo za večjo te-
lesno aktivnost otrok in jih
pri tem vodimo. 
Poletje kar kliče po gibanju
in izkoristimo ta čas kot na-
ložbo za jesen. Človeško telo
je ustvarjeno za gibanje in
zato je tovrstna lenoba prav-
zaprav boj proti samemu
sebi. H gibanju bi morali
spodbujati čim večji delež
šolske populacije, saj se po-
sledice kažejo tudi na šol-
skem področju. Priporočljiv
odmerek gibanja je vsaj eno
uro vsak dan. 
Otrok, ki ima zadovoljeno to
potrebo, se lažje uči, dosega
boljše rezultate, ima dobro
samopodobo in se hitreje
vključuje v družbo. S šport-
no dejavnostjo poskrbimo
za prekrvitev, vplivamo na
imunski sistem in poskrbi-
mo za boljše delovanje mož-
ganov. To vpliva na koncen-
tracijo, na grobo in fino mo-
toriko, ki jo otroci potrebuje-

jo pri risanju, pisanju,
ustvarjanju, na usklajevanje
gibov, na razvoj čutov ... 
Razgiban otrok se lažje spo-
pada s stresom, s tekmoval-
nostjo in storilnostjo, ki jih
srečuje na vsakem koraku.
Otrok, ki se ukvarja s šport-
no dejavnostjo, lažje sledi

pouku, saj ga telo ne meče
ves čas s stola. Otroci, ki pre-
živijo veliko časa pred televi-
zorji in za računalniki, so
pogosteje nemirni. S tele-
sno aktivnostjo pa vplivamo
tudi na nadlogo modernega
časa - prekomerno telesno
težo. 

V dobro vseh nas, predvsem
pa naših otrok razmislimo o
družinski telovadbi, o različ-
nih možnostih gibanja in
sproščanja ter bodimo otro-
kom dober zgled. Možgani,
mišice, kosti in celice v tele-
su nam bodo hvaležne za
vsak prehojeni korak ... 

Telo je hvaležno za vsak
prehojeni korak
Razgiban otrok se lažje spopada s stresom, s tekmovalnostjo in storilnostjo, ki jih srečuje na vsakem koraku. Otrok, 
ki se ukvarja s športno dejavnostjo, lažje sledi pouku, saj ga telo ne meče ves čas s stola.

Ana Hartman

ajraje rišem
za otroke in
jim zgodbe
predstavljam
na svoj način
prek ilustracij,

kar me že dolgo veseli. Zdi se
mi, da se znam zelo dobro vži-
veti v to," ugotavlja 21-letna
Veronika Vesel iz Šenčurja, ki
bo jeseni začela obiskovati če-
trti letnik Akademije za likov-
no umetnost in oblikovanje,
smer slikanje. Še posebej je
ponosna na svoje ilustracije v
sveže izdani slikanici Bilko po-
maga čebelici Eli. Ta je pri za-
ložbi Otroci izšla kot nadalje-
vanje zgodbic za lahko noč, ki
jih je avtor Stane Ivanov pripo-
vedoval svojim otrokom.
Veronika je lani na oglasni de-
ski na akademiji opazila oglas,
da iščejo ilustratorja za slikani-
co. "Narisati smo morali, kako
si predstavljamo škratka,
sama pa sem zraven dodala še
manjšo knjižico iger za ani-
matorje in otroke s svojimi ilu-
stracijami, ki je izšla pri Mla-
dinskem cehu. Očitno jim je
bila moja risba všeč, saj so na

koncu med osmimi prijavlje-
nimi kandidati izbrali prav
mene," se spominja mlada
ilustratorka. Izdelava ilustracij
za slikanico, v kateri škrat Bil-
ko pomaga ozdraveti poškodo-
vani čebelici Eli, je bil njen
prvi večji tovrstni projekt. Pred
tem je z ilustracijami s tušem
v črno-beli tehniki opremila že
omenjeno knjižico iger, tokrat
pa se je morala 'spopasti' z

barvami. Vse ilustracije je iz-
delala v akvarelu, čeprav pred
tem ni veliko ustvarjala v tej
tehniki, bolj se je posvečala
akrilnemu slikanju. A kot pra-
vi, so se ji akvarelne ilustracije
drugih avtorjev od nekdaj zde-
le čarobne ...
Z zanimanjem je spremljala
tudi potek nastajanja slikani-
ce. "Prisotna sem bila tudi pri
tiskanju. Presenečena sem

bila, da je barva v tiskani izda-
ji izpadla drugače, bolj medlo
kot na originalu, kar se pri ak-
varelni tehniki pogosto doga-
ja," je pojasnila Veronika, ki se
je ob tem projektu veliko na-
učila. Nihče v njeni družini
doslej ni imel takšne umetni-
ške žilice, Veronika pa jo bo,
kot zatrjuje, v prihodnje ne-
dvomno izkoristila za ilustrira-
nje otroških knjig.

Najraje riše za otroke
Pred kratkim izdano slikanico Bilko pomaga čebelici Eli je z ilustracijami opremila
Veronika Vesel, študentka Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.
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Človeško telo je

ustvarjeno za 
gibanje in zato je
tovrstna lenoba
pravzaprav boj
proti samemu
sebi. H gibanju bi
morali spodbujati
čim večji delež
šolske populacije,
saj se posledice
kažejo tudi na
šolskem podro-
čju. Priporočljiv
odmerek gibanja
je vsaj eno uro
vsak dan. 

Veronika Vesel svojo prihodnost vidi v ilustriranju otroških knjig. 
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Nasvet

Suzana P. Kovačič

Otrok ima plenico čez dan
suho več ur in to je prvi
znak, da ga starši lahko za-
čnejo spodbujati, naj gre na
kahlico. Nekateri otroci so
tega sposobni pri dveh letih,
v starosti treh let je čez dan
suhih že 98 odstotkov otrok.
Nič ni narobe, če je to kakš-
no leto kasneje, otroku je
treba dati čas in biti pri tem
potrpežljiv. "Ko se otrok od-
vaja od plenic, ga je treba
pogosto spraševati, ali ga
tišči lulat. Starši otroka lah-
ko tudi pozitivno nagrajuje-
jo, nikakor pa ga zato, ker
se je pomočil v hlačke, ne
kaznujejo," pravi dr. Tina
Ahačič, specialistka pedia-
trije v Splošni bolnišnici Je-
senice. 
Po dopolnjenem petem letu
starosti naj bi otrok nadzo-
rovano praznil mehur in
naj bi bil suh tudi ponoči,
vendar 8,7 odstotka sloven-
skih petletnikov še moči po-
steljo, fantje pogosteje kot
deklice. O motnji (primarni
nočni enurezi) govorimo,
če gre za uhajanje seča med
spanjem pri otroku, ki je
starejši od pet let, ki nima
obolenja centralnega živ-
čevja in še ni bil suh več kot
šest mesecev skupaj. "O
tem ne smemo molčati in
se moramo pogovoriti z

otrokovim zdravnikom. Če
tega ne storimo, to otroka
vodi v vse hujše stiske, od-
klanjanje dodatnih šolskih
dejavnosti, kot je šola v na-
ravi, izguba samozavesti ...
Včasih so motnjo povezova-
li s psihično obremenitvijo
otroka, kot je ljubosumnost
ob rojstvu sorojenca, danes
vemo, da je psihična stiska
otroka prej posledica moče-
nja postelje kot obratno,"
opozarja Ahačičeva. 
Čeprav motnja večinoma
prej ali slej spontano mine,
tudi brez zdravljenja, je
prav, da motnjo po otroko-
vem petem letu prepozna-
mo, k njej pravilno pristopi-
mo in jo zelo preprosto
uspešno zdravimo, poudar-
ja sogovornica: "Po pregle-
du v ambulanti otroku sve-
tujemo, kako naj uživa te-
kočine, in mu damo dnev-
nik lulanja, ki je prilagojen
njegovi starosti; vanj lepi
nalepke, kdaj je suh, kdaj
moker, zabeleži vnos teko-
čin ... Skratka, gre za pozi-
tivno motivacijo. Za trdo-
vratne primere imamo v
naši bolnišnici tudi Šolo lu-
lanja. Otroci so pri nas pet
dni, za začetek jih naučimo,
kako naj pravilno pijejo.
Večino tekočine morajo po-
piti dopoldne do zgodnjega
popoldneva, potem pa vse
manj. Za lulanje si mora

vedno vzeti dovolj časa.
Otrok je pri petih letih do-
volj star, da sam upošteva
napotke. Na to temo jim je
na voljo tudi knjiga Nejc in
njegov nagajivi mehurček
avtorice dr. Anamarije Me-
glič, specialistke pediatrije,
in ilustratorke Marjance La-
pajne." 
Pomagati se da na več nači-
nov in eden od ukrepov je,

da otroku dajemo zvečer
sintetični hormon dezmo-
presin v obliki tablet, ki zni-
ža izločanje urina ponoči.
Tabletke lahko predpiše
tudi otrokov pediater. "Če
se po približno treh mese-
cih motnja močenja še ved-
no ne uredi, pa je treba na-
rediti še dodatne preiskave.
Nekateri otroci imajo na
primer majhen volumen

mehurja, lahko gre za vnet-
ja, redkeje pa za nevrološke
težave. Poleg zdravil v obli-
ki tabletk pri nas obstajajo
tudi alarm v obliki spodnjih
hlač, ki ponoči opozori na
uhajanje urina. Pri tem
mora sodelovati cela druži-
na, saj se pogosto zgodi, da
alarm prej slišijo starši, kot
pa otrok, ki trdno spi," za-
ključi Tina Ahačič. 

Kako naj lulam?

Najbolj prav je, da grem 
lulat vsaki dve do tri ure. 
Če me lulat tišči bolj 
pogosto, se potrudim, da 
zdržim vsaj dve uri. Ponoči 
spim in me ne 
budijo za lulanje. Med lulanjem 
opazujem sliko na steni. 
Polulam se v miru. Lulam tako 
dolgo, da je moj mehur čisto 
prazen. Med lulanjem 
s trebuščkom naredim balon, 
da je moj mehur čim bolj 
sproščen, curek pa neprekinjen. 
Za deklice: Na stranišču sedim 
vzravnano, če z nogami ne 
sežem do tal, si podstavim škatlo. 
Za dečke: Ko lulam, stojim.

Kako naj pijem?

Pij katerokoli 
tekočino, ki jo
imaš rad. Pij ves
dan, vsaj šest-
krat, vsaki dve
uri. Največ popij
dopoldne, malo
manj opoldne 
in najmanj 
popoldne. Zvečer
ne pij nič. Juha,
tekočina s 
sadjem, tekočina
ob zajtrku ... 
se ne šteje v 
shemo pitja. 

Ko petletnik še
lula v posteljo
Skoraj devet odstotkov slovenskih petletnikov še moči posteljo. Vam, staršem naj ne bo nerodno in o težavi povejte zdravniku.
V Splošni bolnišnici Jesenice imajo Šolo lulanja.

Dr. Tina Ahačič, specialistka pediatrije
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Vzgoja
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Suzana P. Kovačič

rvič sem prišel v
Slovenijo pred
šestimi leti. Os-
tal sem zaradi
Anje, ki sem jo
spoznal na po-

potovanju skozi Saharo v
Maroku. S soprogo Anjo, ki
prihaja iz Cerkelj, in sedem-
mesečno hčerko Zaro živi-
mo v Kranju. Sicer prihajam
iz Sydneyja. Pogrešam so-
rodnike, a mi je življenje v
Sloveniji zelo všeč. Vaša de-
žela je zelo v redu za vzgojo
otrok. Pozimi se rad spustim
po smučarskih strminah na
Krvavcu, sicer pa večino pro-
stega časa posvečam hčerki.
Pohvaliti moram tudi odlič-
no slovensko kuhinjo, imam
srečo, da moj tast rad in do-
bro kuha," pripoveduje Steve
Hartley malce v angleščini,
malce v slovenščini. 
Ko sva se pogovarjala, se je
intenzivno pripravljal na
Berlitzeve poletne jezikovne
tabore, ki tradicionalno po-
tekajo za otroke in mladino

na Mariborskem Pohorju. V
slovenskem okolju govorijo
angleško, nemško ali špan-
sko. "Učitelji smo izključno
rojeni govorci, ki poučuje-
mo svoj materni jezik po
preizkušeni metodi, vsi pa
smo usposobljeni za delo z
otroki. Učenje jezika poteka
v sproščenem in zabavnem
vzdušju, tuj jezik se udele-
ženci učijo skozi igro. To
pomeni, da niso v stiku s tu-
jim jezikom samo pri po-
uku, ampak tudi pri vseh
drugih aktivnostih, kot so
športne igre, družabne ak-
tivnosti, kopanje, pohodi,
poletno sankanje ... Druži-
mo se v manjših skupinah,
glede na to koliko predhod-
nega znanja že imajo udele-
ženci, seveda pa udeleženci
lahko prehajajo iz ene sku-
pino v drugo," je na kratko
povzel Steve, ki ima potuho
v domačem okolju - soproga
je namreč učiteljica angleš-
čine in je zato lahko še mal-
ce bolj "len" pri učenju slo-
venskega jezika ... No ja, saj
mu kar gre ... 

Otroci imajo
glavno besedo
Steve Hartley je že nekaj let Kranjčan.
Avstralca po rodu je tisoče kilometrov
stran od doma očarala Slovenka. Steve
dela v jezikovni šoli Berlitz, beseda je
nanesla tudi na poletne jezikovne 
tabore za mlade.

Steve Hartley I Foto: Tina Dokl

Damjana Šmid, 
socialna pedagoginja

dgovor pozna-
mo starši, kajti
mi odločamo o
tem, v kolikšni
meri bo naš
otrok samosto-

jen. Otrok samo vzame, kar
mu je ponujeno, in se ne
sprašuje, kako bo to vplivalo
na njegovo življenje. Otroku
ni mar, če se njegove super-
ge zapenjajo "na ježka" ali
imajo vezalke. Vzame tisto,
kar mu damo. Izbere lahko
najlažjo pot, nekaj srednjega
ali težke preizkušnje. Odlo-
čitve so odvisne od tega, koli-
ko je star, kakšne so njegove
sposobnosti, izkušnje, koliko
zaupa vase, kakšen karakter
je, kako ga spodbujamo ali
zaviramo pri samostojnosti. 

Začnimo že pred šolo 
Prava ljubezen je tista, ki
vzgaja samostojne osebe, ki
znajo "stati na svojih nogah".
Ljubeči starši ponudijo otro-
ku vsak dan tisoč in eno mož-
nost za pridobivanje samo-
stojnosti in s tem večajo med-

sebojno zaupanje ter otroko-
vo pozitivno samopodobo.
Zato je malce provokativno
vprašanje za vsakega starša:
Kako bo jutri moj otrok preži-
vel brez mene? Bolj kot skrbi-
mo za otrokovo lagodnost,
manj je pripravljen za življe-
nje. Manj kot je pripravljen,
bolj skrbimo zanj še naprej.
Tako se začenjajo nikoli kon-
čane zgodbe odvisnosti in ne-
zdrave navezanosti. 
Predšolsko obdobje je idealno
obdobje, ki ponuja priložnosti
na vseh področjih - hranjenje,
oblačenje, druženje z vrstniki,
skrb zase in za svoje stvari,
pospravljanje, varnost v pro-
metu, vključevanje v družbo.
Pri katerih dejavnostih omo-
gočamo otroku čim večjo sa-
mostojnost in kje ga zavira-
mo? Si vzamemo dovolj časa,
da se otrok sam obleče, obuje,
pospravi za seboj ali v večni
naglici raje mi naredimo na-
mesto njega? Ali smo dovolj
potrpežljivi, ko čakamo na
prve samostojne poizkuse? 

Navade in pohvale 
Dejavnosti naj bi ponavljali
toliko časa, da postanejo na-

vade. Z avtomatizacijo po-
skrbimo za to, da se otroku
zdi samoumevno, da nekaj
stori sam, in tako je manj
pogajanja, izsiljevanja, joka-
nja. Zato je ponavljanje že
naučenega bistvenega po-
mena. Če ne vemo, kaj naj

bi otrok že počel v posamez-
nih obdobjih, vprašajmo ali
poiščimo v literaturi. Tudi
vzgojiteljice v vrtcu ali učite-
lji v šoli so bogat vir opažanj
in izkušenj - vprašajmo jih,
kaj menijo o samostojnosti
našega otroka. 

Na poti do samostojnosti
Biti samostojen ali ne biti samostojen otrok - to je zdaj vprašanje ... 
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Ustvarjamo

1 Material, ki ga potrebujemo: 
- lesen okvir,
- akrilne barve, čopiči,
- univerzalno lepilo,
- steklene zvezdice, srčki, leseni
okraski, školjke ..., 

- ogledalo, ki ustreza velikosti okvirja.

2 Izdelava: 
- lesen okvir prebarvamo z akrilno
barvo in počakamo, da se posuši,

- nanj nalepimo okraske, ki jih izber-
emo glede na priložnost, 

- če nimamo okraskov, lahko otroci
nanj kaj narišejo ali napišejo, 

- pri steklarju kupimo kos ogledala in
ga pritrdimo na zadnjo stran okvirja, 

- za lepljenje ogledala priporočamo
posebno lepilo,
zato je bolj
praktično, da
izdelani okvir
nesemo k
steklarju, ki nam
varno in
učinkovito pritr-
di ogledalo na
okvir 

Zrcalce, zrcalce 
na steni povej ... 
Prikupno zrcalo je lahko lepo darilo za rojstni dan ali majhna pozornost ob
pomembnih dogodkih za otroke. Manjši okvir, ogledalo in poljubni okraski vas bodo
stali približno pet evrov. Doma pobrskajte še za lepilom in barvami, k temu dodajte
ustvarjalnost in zrcalce je pripravljeno za otroške nasmeške.  Besedilo: Damjana Šmid, foto: Tina Dokl

Poiščite deset razlik

Nagradno vprašanje: Na sliki je glavno mesto Nizozemske.
Kako se imenuje? Odgovore nam do petka, 31. julija, pošljite
na dopisnicah na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega
glasa pred poslovno stavbo. Med odgovori bomo izžrebali
nekoga, ki bo prejel knjižno darilo.

Nagrajenec iz zadnje številke (pravilen odgovor je bil Atene)
je Jure Kristan iz Krope, ki bo prejel knjigo Asterix in Briti. 
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NAGRADNA KRIŽANKA
Izžrebane reševalce križanke čakajo 

tri knjižne nagrade Mala črna pošast.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk 
z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)
pošljite na dopisnicah do petka, 17. julija 2009 na

GORENJSKI GLAS, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj.
Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik 
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

Mala črna pošast je super knjiga za polet-
no počitniško branje! Zabavna, napeta in
včasih kar majčkeno strašna, a poučna
zgodba o pravem prijateljstvu. Spoznali
boste glavna junaka in odkrili močvirsko
skrivnost. Obsega 36 strani.
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Naj vrtec

Starši&otroci, torek, 7. julija 2009

Mladi novinar
OŠ Simona Jenka Kranj, 2. b razred

Trli smo orehe
in pekli piškote
Vilma Kumše

ot v času naših
dedkov in babic
smo se tudi mi
lotili peke pi-
škotov. Bilo je
zabavno, saj

smo spoznali, da orehov
sploh ni tako težko stolči,
bolj potrpežljiv pa moraš
biti pri prebiranju, da med
jedrca ne zaide kakšna lupi-
na ali celo kakšen črv. Prav-
kar strti orehi so zelo okusni

in kar težko smo se uprli, da
nismo vseh že sproti jedli.
Medenjake smo oblikovali z
rokami. Majhne kroglice so
v pečici narasle na hlebčke.
Kako omamno je dišalo po
medu in cimetu! Domači
prijatelj je svoje ime verjet-
no dobil po tem, ker ga lah-
ko mimogrede pričaraš in ti
pri peki sploh ne povzroča
težav. Dišeče piškote smo
ponudili gostom na predsta-
vi za starše, nekaj pa smo jih
pojedli tudi sami. Mmmm!!

K

Kako smo trli orehe
V redu je bilo. Nič se nisem
udaril v prst, ko sem trl ore-
he. Zelo lahko je bilo. Oreh
streš tako, da ga postaviš na
sredinsko črto in udariš s
kladivom. Nato pobereš ven
užitno plast oreha, lupino
pa vržeš proč. Jakob

Ko smo trli orehe, sem kakš-
nega tudi pojedla. Bili so
zelo dobri. Tamara

Niti malo ni bilo težko, ko
smo trli s hrestačem. S kla-
divom pa je bilo težje. Bilo
je zanimivo in poučno. Neža

Orehe smo trli zato, da bi
spekli piškote. S kladivom

smo trli orehove lupine, da
bi dobili jedrca. Klemen

Kako smo pekli 
piškote

Vsi smo lahko pomagali.
Spekli smo piškote z orehi,
domačega prijatelja in med-
enjake. Piškote smo naredili
za predstavo Zrcalce, na ka-
tero smo povabili starše,
bratce in sestrice. Žiga

Ko smo pekli piškote, je bilo
zelo fino. Z učiteljico smo
šli v gospodinjsko učilnico,
ker je tam pečica. Učiteljica
je dala peči piškote. Zelo so
bili okusni. Meta

Marjana Ahačič

vrtcih je v
teh dneh pre-
cej manj
otrok kot po-
navadi, saj je
čas družin-

skih dopustov, a večinoma
se jih nabere približno pol-
ovica običajnega števila.
Združeni so v skupinah raz-
lične starosti, dopoldnevi te-
čejo v malo bolj sproščenem
vzdušju, a vendarle: vrtci so
tudi poleti odprti tako kot
običajno - od pete zjutraj do
četrte popoldne. 

Zadovoljni v novem
vrtcu na Posavcu
"Igramo se človek ne jezi se,
pa s kockami, gremo na sta-
ro igrišče, ker drevesa in tra-
va tukaj še niso zrasla, pa na
tobogan in v peskovnik,"
hiti razlagat skupinica šes-
tletnikov na poti z igrišča.
"Če nam je zelo vroče, se pa
slečemo," si ne delajo nobe-
nih težav s temperaturami. 
Čisto novi vrtec na Posavcu,
eden od sedmih v okviru
VVZ Radovljica, med počit-
nicami gosti tudi malčke z
Brezij. Vseh otrok skupaj je
zdaj za štiri skupine: dve v
prvem in dve v drugem sta-
rostnem obdobju, sicer jih
je na Posavcu pet in na
Brezjah dve. Otroci pravijo,
da se imajo dobro, posebej
tisti z Brezij so navdušeni
nad velikimi, svetlimi pros-

tori v vrtcu. V njih pravza-
prav niso prav veliko: če je
le mogoče, se odpravijo na
igrišče. Kar na nekaj sto me-
trov oddaljenega starega,
ker se na novem, tik ob vrt-
cu, še niso dobro zarasla
drevesa in trava, na starem
pa je prijetno in hladno.
Vzgojiteljice so malčkom
pripravile pester poletni
program, v katerega so
vključile teme, ki se navezu-
jejo na morje in poletje.
Tako imajo otroci veliko gi-
balnih in rajalnih iger, pa
iger z vodo. "Ne boste verje-
li, ampak v tem bolj dežev-
nem poletju za igro izkori-
stimo celo luže ob igrišču,"
sta povedali vzgojiteljici
Dragica Pfajfar Habjan in
Sabina Kananovič. "Otroci
se sicer pri tem malo bolj

umažejo, ampak s seboj
imamo pripomočke za či-
ščenje in starši so razume-
vajoči, otroci pa več kot nav-
dušeni!"
V skupinah, ki so drugačne
kot sicer, otroci sklepajo
nova prijateljstva in izme-
njujejo vtise s počitnic.
"Otroci imajo pravzaprav
radi spremembe, o katerih
navdušeno pripovedujejo v
vrtcu ... Starši bi bili včasih
presenečeni, če bi vedeli,
kaj vse povedo," se nasmeje-
ta vzgojiteljici. 
Kot pravita, program, ki ga
skupaj pripravijo pred pole-
tjem, prilagajajo vremenu
in se trudijo, da bi bili čim
več zunaj, na igrišču, kjer
dajo otrokom proste roke
pri odločanju o tem, kako bi
se igrali. "Pogosto tudi sami
dajo idejo za to, kaj bi poče-
li, potem pa prehajajo iz ene
aktivnosti v drugo. Res,
vzdušje je zdaj med počitni-
cami v vrtcu še posebej
sproščeno in poletno."
Poletju so se v vrtcu prilago-
dili tudi s prehrano, povesta
vzgojiteljici. Bolj lahka je, za
posladek pa kdaj pa kdaj
tudi kakšen sladoled. Sicer
pa vsi vrtci v okviru VVZ Ra-
dovljica že drugo leto sode-
lujejo v projektu Varno s
soncem. "Tako starše kot
otroke opozarjamo na upo-
rabo sončnih očal, zaščitne
kreme in pokrival, pa o tem,
kako pomembno je, da do-
volj pijemo in smo v najhuj-
ši vročini v senci," je pove-
dala Sabina Kananovič.

V Mojstrani se poleti
najraje kopajo
Otroci v mojstranskem vrt-
cu imajo okolico urejeno
tako, da je sence dovolj, če-
prav je na vhodu v dolino

Vrata morda za kakšno sto-
pinjo hladneje kot v nižjih
delih Gorenjske. Kljub
temu bodo pred vrtec že
kmalu postavili bazenčke z
vodo, ki se jih že vsi ne-
znansko veselijo. "Poleti se
pri nas redno kopamo, star-
ši pa nam prijazno nosijo
sveže brisače in kopalke," je
povedala vzgojiteljica Leona
Gomboc. Letos bodo prav
vse poletje tudi tematsko
posvetili vodi, viru življenja.
Povezali jo bodo z dramsko
in glasbeno umetnostjo - se
igrali gibalne in rajalne igre
in prepevali pesmi o vodi, z
vodo v steklenicah bodo
ustvarjali glasbo ter poslu-
šali zvočne slike vode. Eks-
perimentirali bodo z vodo
in barvami, pa z vodo in
mivko ter se kopali, špricali
in igrali z mlinčki, ladjicami
in vodnimi baloni. "Pred-
vsem se neznansko radi ko-
pajo," je povedala vzgojite-
ljica Leona Gomboc. "V vrt-
cu mi niti malo ni dolgčas,
ampak poleti je vseeno naj-
bolje takrat, ko gremo na
morje," pa je dodal Nik.
"Rad lovim ribe in nabiram
školjke, na morju imam pa
tudi dva prijatelja, Poldija in
Fredija - raka!"
V vrtec v Mojstrani je bilo
med letom vključenih 65
otrok, med počitnicami pa
jih tja prihaja od petnajst do
dvajset. Tudi tu so skupine
starostno mešane, kar ne
predstavlja nobene težave,
celo nasprotno: starejši po-
gosto poskrbijo za mlajše in
močnejši za šibkejše, na kar
so zelo ponosni, je še pove-
dala vzgojiteljica, ki dodaja,
da imajo v Mojstrani odlične
pogoje za sprehode v različ-
ne smeri, če je dež, se pa z
veseljem odpravijo v imenit-
no telovadnico v bližnji šoli.

Neža Lakota, Dovje, 5 let
"Najraje sem zunaj, na gugal-
nici. Veselim se, da se bomo
tudi v vrtcu kmalu kopali.
Letos sem se že, na morju.
Tja sem šla z mamo in
atom." 

Maks Fister, Prezrenje, 6
let
"Rad hodim v vrtec. Tudi
poleti - če mi je prevroče,
grem pa v senco ... Z
vrtcem sem bil tudi v
koloniji v Pineti, kjer je
bilo zelo lepo."

Vrtec na počitnicah
Čeprav so vrtci tudi poleti odprti kot ponavadi, je v igralnicah čutiti vedro in
sproščeno poletno vzdušje.

Poleti se misli otrok vrtijo okoli vode, morja. Tudi tele barčice so nastale z mislijo nanjo.

Zajčki in Gamsi iz vrtca v Mojstrani obožujejo plezanje po
drevesih, najljubša zabava pa je poleti seveda povezana z
vodo. 

V
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Štefan Žargi

Kranj - Pred dobrima dvema
tednoma smo že poročali o
tem, da so trije največji last-
niki kranjskega visoko teh-
nološkega podjetja Iskratel
dosegli sporazum o odkupu
deleža Siemensa in s tem
predčasnem končanju part-
nerstva ter tudi umiku Go-
renjske banke iz lastništva
Iskratela. O tem, kaj je po-
menilo sodelovanje s Sie-
mensom, smo se pogovarjali
z glavnim direktorjem Iskra-
tela Andrejem Polencem.

Kakšna je zgodovina sode-
lovanja Iskratela s Siemen-
som?

"Sodelovanje s Siemen-
som v obliki joint venture se
je začel skoraj natanko pred
20 leti, maja 1989, in bil
sklenjen za 25 let. Generalno
gledano je bila to uspešna
zgodba. Tedanja Iskra Tele-
matika je bila s skoraj pet ti-
soč zaposlenimi veliko pod-
jetje, sredi 80. let v ekonom-
ski in tehnološki krizi, teda-
nji sistem pa ni bil naklonjen
potrebnim ukrepom pre-
strukturiranja, zlasti ne od-
puščanju delavcev. Podjetje
je imelo veliko izgubo, če-
prav so tedaj imeli dober po-
ložaj na jugoslovanskih trgih
in bili poslovno uveljavljeni
na vzhodnih trgih, ni pa ime-
lo več za trg primernega iz-
delka, saj so se centrale Me-
taconta tehnološko že izte-
kle. Pozitivno je sicer bilo, da
je imelo precej tehnološko
usposobljenega kadra. Seve-
da pa ni bilo možnosti, da bi
razvili svoj nov produkt, saj
bi zanj potrebovali razvojno
delo več deset tisoč človek-
let, vložek nekaj sto milijo-
nov dolarjev in popolno pre-
obrazbo podjetja. Razvoj veli-
kega telekomunikacijskega
sistema je bil nerealen, saj
zato ni bilo na razpolago po-
trebnih finančnih in kadrov-
skih virov. Za obstoj podjetja
na trgu je bilo nujno potreb-
no strateško partnerstvo."

In kako je vstopil Siemens?
"Slovenija je v teh letih

rahljanja vezi v Jugoslaviji
iskala svoje poti na Zahod na
eni strani, podjetje Siemens
pa se uveljavilo kot veliki te-
lekomunikacijski ponudnik,
ki je potreboval trge tudi na
vzhodu. Pomislekov je bilo
tedaj veliko, zlasti strah, da
bo novi partner zatrl lastni
razvoj. Predvsem niti Alcatel
niti na začetku Siemens ni-
sta pristajala na pravo part-
nerstvo, pravi joint venture z
vlaganjem, tudi odkupom
naših izdelkov, pač pa ponu-
jala le prodajo licence. Dra-

matični zasuk je pomenil v
Iskri Telematiki obisk bavar-
skega kanclerja Straussa, ki
mu je v dveh tednih sledila
kvalitetna ponudba Siemen-
sa: nakup 47-odstotnega de-
leža, pravi joint venture za 25
let, 25 milijonov mark vlaga-
nja, dostop do trgov, odkupo-
vanje naših izdelkov in stori-
tev - kasneje so bile to razvoj-
ne storitve. Posebej po-
membno pa je bilo za nas, da
je Siemens pristal na tudi
drugo produktno linijo - pro-
dukcijo malih central SI
2000, ki so bile rezultat na-
šega znanja. V zahtevnih po-
gajanjih smo si že v družab-
niški pogodbi izpogajali pra-
vico do razvoja lastnega siste-
ma pod pogojem, da bo ta
program posloval pozitivno."

Je bilo sodelovanje s Sie-
mensom torej zgodba o
uspehu?

"Joint venture s Siemen-
som je bil za Iskratel vseka-
kor zgodba o uspehu. Ne
samo, da smo se izvlekli iz
krize, pač pa smo se iz tega
skupnega posla ogromno na-
učili v organizaciji, vodenju
in kontroli poslovnih proce-
sov ter se postopoma tudi ka-
pitalsko okrepili. Pomembno
smo se dokazali, ko smo
uspešno prebrodili krize za-
radi razpada jugoslovanskih
trgov 2001 in krizo v Rusiji.
Če je bilo razmerje ob začet-
ku sodelovanja med produk-
ti Siemensa in našimi lastni-
mi produkti 80 proti 20, so
se deleži po desetih letih iz-
ravnali. Siemens nam je ra-
zumljivo, ko je ugotovil po-
tenciale na ruskem trgu, pa
tudi na trgih razpadle Ju-
goslavije, začel zmanjševati
prodajne pravice, hkrati pa
so se na trgu vse jasneje ka-
zale potrebe po digitalnih
centralah manjših kapacitet.
S takimi centralami pa smo
sledili razvoju, jih digitalizi-
rali in Siemens nas ni mogel,
dokler smo izpolnjevali po-

slovne plane, omejevati. Na-
sprotno: Siemensov razvoj
velikih sistemov je zastal, za-
čela se je kriza tega nekoč
najuspešnejšega Siemenso-
vega področja, za nas pa je bil
to le pospešek pri razvoju
lastnih izdelkov. Danes lah-
ko rečemo, da če ne bi ravna-
li tako, nas danes ne bi bilo.
V letih 2003, 2004 je proda-
ja Siemensovih central prak-
tično zamrla, ostale so garan-
cijske pogodbe in servisira-
nje. Siemens je vsebinsko
postal le še finančni partner
Iskratela.

Leta 2006 se je telekomu-
nikacijski del Siemensa
združil s finsko Nokio in za-
htevali smo, da se ob tem
razjasni tudi naša pozicija.
Ker zadovoljivega in za nas
sprejemljivega odgovora ni
bilo, smo predlagali predčas-
no prekinitev družabniške
pogodbe. Pogajanja o izsto-
pu, zlasti ceni, so v trikotni-
ku Siemens, Gorenjska ban-
ka in Iskratel intenzivno tra-
jala leto in pol. Pomembno
vlogo pri ceni odkupa je pri-
čela igrati vse ostrejša gospo-
darska kriza."

Delež Siemensa je odkupila
družba Iskratel Telekom
Holding. Za kakšno družbo
gre in kako je postala po-
membna lastnica Iskratela
Gorenjska banka?

"Iskratel Telekom Holding
je nastal že konec 80. let po
tedaj veljavni Markovićevi
privatizacijski zakonodaji, ko
smo v podjetjih iskali lastni-
ke. Ker je zašel v težave in ni
odplačeval kreditov, je Go-
renjska banka konvertirala
dolg v lastniški delež, podo-
bno pa tudi neodplačan dolg
prek Slovenske razvojne
družbe (SRD). Zanimivo je,
da je to premoženje že takoj
začelo dajati velike donose.
Res smo se ob razhodu in
dogovoru o odkupu Siemen-
sovega deleža tudi z Gorenj-
sko banko dogovorili, da se

do leta 2012 umakne iz last-
ništva Iskratela. Rečem lah-
ko, da je bila vloga Gorenjske
banke kot pomembnega fi-
nančnega partnerja za Iskra-
tel zelo pomembna, hkrati
pa naj ugotovim, da bo za ta
delež in za svojo vlogo bri-
ljantno poplačana."

Je Iskratel sposoben samo-
stojnega poslovanja brez
partnerja?

"Predvsem naj poudarim,
da je Iskratel že nekaj let po-
slovno in produktno povsem
samostojna družba z razviti-
mi vsemi potrebnimi funk-
cijami. Naučili smo se vse:
od že tradicionalnega razvo-
ja - inženirji Kranja so vedno
vztrajali, da moramo imeti
lasten razvoj, lastne izdelke;
novih tehnologij, kontrole,
prodaje, marketinga. Zna-
mo in si zaupamo, da lahko
proizvajamo svetovno kon-
kurenčen sistem. Seveda si
želimo novih partnerstev,
vendar po naši iniciativi, iz-
biri, da lahko našo ponudbo
še okrepimo, dopolnimo, za-
okrožimo in si omogočimo
dostop do novih trgov. Pri-
pravljamo nov strateški na-
črt in želimo, da v lastništvo
vstopijo menedžment ter za-
posleni. Ustanavljamo druž-
bo Fintel, preko katere
bomo izvajali lastninjenje
vodstva in zaposlenih. Z
vložki želimo doseči 17-
odstotno lastništvo Iskratela,
kolikor sedaj znaša lastni de-
lež, kasneje morda tudi kon-
trolni delež. Razmišljamo
celo o komanditni družbi,
pripravljamo nove statusne
rešitve, ki bodo pripravljene
in transparentno objavljene
jeseni."

Od kod sicer denar za od-
kup Siemensovega deleža?

"V Iskratelu smo vedno
vztrajali, da mora imeti to-
vrstna družba, ki je na trgih
izpostavljena velikim niha-
njem, spremembam in tve-
ganjem, zadosti velike rezer-
ve, na kar sta pristala tudi
največja lastnika. Naši izdel-
ki so investicijsko blago, to
pa je v krizah naprej na uda-
ru. S temi rezervami smo
prebrodili krizo nekaterih dr-
žav, npr. Rusije, tehnološko
krizo ob prehodu na IP-
tehnologijo, finančne, tečaj-
ne krize. Poleg uporabe re-
zerv je bila tudi naša poseb-
nost izplačevanje dobičkov v
gotovini, kar je bilo pri tej po-
ravnavi upoštevano. Zagoto-
vim lahko, da zaradi odkupa
lastniških deležev družbe ne
bomo finančno izčrpali. Jo-
int venture s Siemensom
smo so sicer predčasno, ven-
dar korektno zaključili."

Siemens odšel iz Iskratela
Po letu in pol pogajanj so se sporazumeli za predčasno prekinitev družabništva med Iskratelom in
Siemensom. Novega partnerja bodo iskali po lastni izbiri.

Andrej Polenec / Foto: Tina Dokl

Ljubljana

Delničarjem Žita 3,05 evra dividende

Delničarji Žita so na petkovi skupščini potrdili predlagano
uporabo bilančnega dobička in spremembe v nadzornem
svetu. Družba je ob koncu lanskega leta imela 24 milijonov
evrov bilančnega dobička, po predlogu uprave in nadzorne-
ga sveta so ga 23 milijonov evrov prenesli v letošnje poslov-
no leto, milijon evrov pa so namenili za dividende. Delničar-
ji bodo prejeli 3,05 evra bruto dividende na delnico, ki jim jo
bo družba nakazala 28. oktobra. Na skupščini so za člana
nadzornega sveta spet izvolili Adrijana Rožiča iz Kapitalske
družbe, namesto Marka Krečiča pa Marka Notarja, sicer na-
mestnika direktorja Termoelektrarne Ljubljana. C. Z.

Zgornji Brnik

V Aerodromu del dobička tudi za dividende

Družba Aerodrom Ljubljana je ob koncu lanskega leta ime-
la nekaj manj kot 5,4 milijona evrov bilančnega dobička. Po
predlogu uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta naj bi ga 1,6 milijona evrov namenili za izplačilo dividend,
vsega drugega pa za rezerve. Če bodo na četrtkovi skupšči-
ni soglašali s tem predlogom, bodo lastniki navadnih in
prednostnih delnic najkasneje v treh mesecih po skupščini
prejeli dividende v znesku 43 centov bruto na delnico. Na
skupščini naj bi kot predstavnike delničarjev v nadzornem
svetu izvolili nove člane, za to so predlagani Peter Habjan,
Franc Željko Županič, Marko Mulej in Milan Kneževič, štiri-
letni mandat pa naj bi se jim začel 10. julija. C. Z.

Ljubljana

Obveščanje o nevarnosti toče

Tudi zavarovalnica Generali je 1. julija uvedla brezplačno ob-
veščanje preko SMS sporočil o nevarnosti toče v Sloveniji,
za to pa ni pogoj sklenjeno zavarovanje. Na storitev, ki so jo
poimenovali Generali alarm, se lahko prijavijo naročniki in
predplačniki operaterjev mobilne telefonije Mobitel, Si.mo-
bil, Debitel, M Mobil in Izi mobil, ki pošljejo SMS sporočilo
s ključno besedo Generali alarm na številko 2929. Zaneslji-
vost in točnost informacij o vremenskih razmerah zagotav-
lja republiška agencija za okolje. C. Z.

Ljubljana

Za prvega moža Triglava devet kandidatov

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je na nedavni seji obra-
vnaval poročilo o poteku postopka za imenovanje novega
predsednika uprave, pri tem pa je ugotovil, da se je na raz-
pis prijavilo devet kandidatov. Nadzorniki so podprli še do-
kapitalizacijo Triglav Osiguranje Zagreb kot eno od možnih
opcij nadaljnjega poslovanja družbe, vendar le pod pogo-
jem, da racionalizirajo njeno poslovanje. Soglašali so tudi s
podpisom pisma o nameri za združitev Abanke Vipa in Go-
renjske banke. C. Z.

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Družbe Medve-
šek Pušnik Borznoposredni-
ška hiša (MP BPH), Poteza
skupina in Publikum hol-
ding so podpisale pismo o
nameri, s katerim so se zave-
zale, da bodo začele posto-
pek za združitev treh borz-
noposredniških "hiš" - MP
BPH, Poteza in Publikum v
eno borznoposredniško
družbo ter za združitev dveh
družb za upravljanje - MP
DZU in Publikum PDU v
eno družbo za upravljanje. V
postopku združevanja pred-
videvajo tudi ustanovitev
nove skupne holdinške druž-
be, ki bi postala lastnica
združene borznoposredni-
ške družbe in združene
družbe za upravljanje. Delni-

čarji obeh družb bi postali
delničarji holdinške družbe,
ta bi imela v lasti tudi službe
za podporo delovanja družb
v novi skupini, najprej pa naj
bi se ji pridružila računovod-
ska služba. Sedež holdinške
družbe in združene borzno-
posredniške družbe bo pred-
vidoma v Ljubljani. 

O združitvi bodo odločali
delničarji družb na skupšči-
nah. Najprej bodo začeli po-
stopek za združitev borzno-
posredniških družb in za
ustanovitev holdinške druž-
be. Če bo postopek potekal
brez zapletov, se bo združe-
vanje predvidoma zaključilo
v začetku leta 2010. Dotlej
bodo vse borznoposredniške
družbe in družbe za uprav-
ljanje poslovale kot samo-
stojne družbe.

Iz treh borznih
družb v eno 
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Cveto Zaplotnik

Škofja Loka - "Obsežnejšega
praznovanja zaradi recesije
ne bo, zadružnikom pa
bomo ob jubileju omogočili
brezplačen ogled kmetijsko
živilskega sejma v Gornji
Radgoni," je dejala direktori-
ca zadruge Anica Frelih in
poudarila, da v zadrugi tudi
občutijo posledice sedanje
krize. Odkupne cene mleka,
živine in lesa so se znižale,
poslabšala se je plačilna dis-
ciplina, zmanjšala se je pro-
daja gradbenega materiala ...
Novih naložb letos ne načrtu-
jejo, v Klavnici Škofja Loka,
ki je v večinski lasti zadruge,
pa nadaljujejo priprave na se-
litev klavnice iz mesta na
Trato. Rok za preselitev je
leto 2018, vendar bi to radi
storili že do leta 2013, ko se
konča program razvoja pode-
želja. Trenutno pripravljajo
načrte, na razpisu za državni
in evropski denar namerava-
jo sodelovati v letu 2010. V
klavnici so se v zadnjih petih
mesecih odkupne cene živi-
ne znižale za približno deset
odstotkov, direktor Mitja
Vodnjov ocenjuje, da se ver-
jetno vsaj do oktobra še ne
bodo zvišale. Razlog za padec
cen je ob enaki ponudbi živi-
ne manjša poraba mesa in
mesnih izdelkov. Cene kož
so v zadnjega pol leta padle
kar za 90 odstotkov.

Velike naložbe v trgovino

Škofjeloška zadruga je lani
poslovala pozitivno, ustvarila
23 milijonov evrov prometa,
od tega približno dve tretjini
s trgovino. Kot je povedala
vodja komerciale Mira Hof,
so v zadnjih desetih letih za
naložbe v trgovski del name-
nili več kot 3,5 milijona ev-
rov. V tem obdobju so zgra-
dili novo trgovino s kmetij-
skim in gradbenim materia-
lom na Trati in za skladišče-
nje kupili še dodatnih 3500
kvadratnih metrov zemljišča,
prenovili živilsko trgovino na
Češnjici in lani v Poljanah
odprli še trgovski center s po-

nudbo kmetijskega in grad-
benega materiala ter meša-
nega blaga. S temi investici-
jami so okrepili predvsem
prodajo gradbenega materia-
la, blaga za vrtičkarje in za ši-
roko porabo, v ponudbi živil
pa dajejo poudarek izdelkom
z lokalnega območja.

Premalo ekološkega 
mleka

V zadrugi so lani odkupili
enajst milijonov litrov mleka,
od tega so ga poldrugi mili-
jon litrov predelali v lastni
mlekarni, preostalega so
prek Mlekopa prodali Ljub-
ljanskim mlekarnam. Kot je
povedala vodja mlekarne Ce-
cilija Lukančič Valič, so se
tudi kot majhna mlekarna
lahko prilagodili zahtevam
Evropske unije in tržnim raz-
meram. S posodobitvijo
prostorov in opreme so pri-
dobili ovalni žig, ki jim omo-
goča trženje po vsem trgu Ev-
ropske unije. Lani so zgradili
skladišče in čistilno napravo,
iz katere odpadne vode lahko
spuščajo na mestno čistilno
napravo, z denarjem evrop-
skega sklada pa so sofinanci-
rali sodoben parni kotel in
avtomatizacijo pranja v mle-

karni. Že uveljavljeni ponud-
bi izdelkov so dodali nove
okuse topljenih sirov ter sad-
ne skute, izdelovati so začeli
tudi albuminsko skuto, to je
sladko skuto iz sirotke. Pred-
lani so pridobili certifikat za
ekološko predelavo mleka, le-
tos so kupcem poleg ekolo-
škega pasteriziranega mleka
ponudili še ekološko skuto in
ekološki sir. Povpraševanje
po ekoloških pridelkih je več-
je od ponudbe, vendar za to
nimajo dovolj mleka. 

Višje odkupne cene lesa

Škofjeloška zadruga je tudi
med pomembnejšimi trgovci
z lesom, v zadnjih desetih le-
tih ga je letno odkupila od 22
do 36 tisoč kubičnih metrov.
Kot je povedal vodja odkupa
Jernej Nastran, vse več lesa
prodajo v tujino, predvsem v
Avstrijo, pri iglavcih je ta de-
lež trenutno približno 40-
odstoten. Z denacionalizacij-
skimi postopki so pridobili 25
hektarjev gozdov v katastr-
skih občinah Studeno in
Dražgoše, uredili so tudi skla-
dišče lesa na Bukovici. Od-
kupne cene lesa so se zaradi
krize zmanjšale od 10 do 15
odstotkov, plačilni roki so se

podaljšali. Pred dnevi so od-
kupne pogoje nekoliko iz-
boljšali: cene iglavcev so zvi-
šali od tri do pet odstotkov in
plačilni rok skrajšali s 45 na
30 dni.

V zadrugi doslej še niso
končali denacionalizacije,
postopki so še ”odprti” za del
stanovanjske stavbe v Polja-
nah, za tri stanovanja v Škof-
ji Loki ter za dvoje stavbnih
zemljišč, dva objekta in sta-
novanje v Železnikih. 

Ko smo predsednika za-
druge Franca Kalana vpraša-
li, ali se kmetu splača biti
član zadruge, je dejal: "Manj-
ši kmetje večinoma prodaja-
jo preko zadruge, večji iščejo
tudi druge prodajne poti, pri
tem pa je pomembno, da je v
zadrugi zanesljivo plačilo za
prodane pridelke." Direktori-
ca Anica Frelih je ob tem do-
dala, da zadruga daje svojim
članom (vseh je 579) poro-
štva pri najemanju posojil za
financiranje pridelave, jim
prej plača odkupljeni les kot
drugim, ob veliki ponudbi ži-
vine pa daje pri odkupu
prednost zadružnikom.
Ustvarjenega dobička doslej
še nikoli ni delila med za-
družnike, ampak ga je vedno
namenjala za razvoj.

Sto deset let loške zadruge
V soboto bo minilo 110 let od ustanovitve Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka.

Vodilni škofjeloške zadruge: (od leve) Cecilija Lukančič Valič, Mira Hof, Franc Kalan, Jernej
Nastran in Anica Frelih 

Kranj

Jedilna koleraba tehtala 1,74 kilograma

Marija in Doro Bogataj iz Stražišča sta tudi letos tako kot
običajno kupila sadike jedilne kolerabe pri kmetu v Križah,
vendar tako obilne "letine" kot letos še nista imela. Ena od
kolerab je v njunem vrtu ob hiši zrasla v pravo velikanko. Ko
so jo izpulili, je tehtala 1,74 kilograma in imela 53,5 cen-
timetra obsega, sam gomolj pa je meril v višino enajst cen-
timetrov. Kljub neobičajni velikosti je bila zdrava, nič ni
počila, kar se rado zgodi, niti ni "olesenela". "Pol smo je že
pojedli, žena je iz nje, skupaj s korenjem in krompirjem,
pripravila okusno juho," je povedal Doro. C. Z.

Sorica

Strela ubila tri ovce

V četrtek okrog poldneva se je na Soriški planini razbesnela
nevihta, med katero je strela udarila v tri odrasle ovce, ki so
se pasle na vrhu vzpetine, in jih ubila. Ubite ovce so bile last
dveh rejcev, ki bosta odškodnino uveljavljala pri zavaroval-
nici. Kot je povedal Tone Gartner iz Zgornje Luše, sicer
predsednik ovčerejske pašne skupnosti Soriška planina 2, je
bila še sreča, da se ovce med nevihto niso na tistem mestu
zadrževale v tropu, sicer bi bila škoda še večja. Rejci namreč
še vedno niso pozabili dogodka izpred dveh desetletij, ko je
strela pobila trop s 160 ovcami. Letos se na Soriški planini
pase 142 ovc, na planino so jih prignali ob koncu maja, paša
bo trajala približno do sredine septembra. "Na planini se
pojavlja tudi medved, doslej škode še ni bilo, pastir pa vsa-
ko noč zapre ovce v ogrado," pojasnjuje Tone Gartner. C. Z.

Kranj

Dva nova razpisa za dodelitev pomoči kmetijam

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v pet-
ek objavilo dva nova razpisa o dodelitvi finančne pomoči
kmetijam. V okviru razpisa za ukrep Finančna pomoč za na-
domestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem go-
spodarstvu bo na razpolago 57 tisoč evrov za nadomestilo
škode, ki je nastala zaradi požara ali strele na objektih, na-
menjenih za osnovno kmetijsko pridelavo, in povračilo ško-
de ni urejeno z drugimi predpisi. Do pomoči bodo upraviče-
ne kmetije z najmanj pet tisoč evri škode, dobile pa bodo
lahko od 1500 do 7500 evrov pomoči. Drugi razpis je name-
njen posodabljanju kmetij, ki izvajajo ukrep Pomoč mladim
prevzemnikom kmetij. Za naložbe v kmetijsko mehanizaci-
jo je možno pridobiti trideset odstotkov vrednosti, najvišja
stopnja pomoči pa je šestdeset odstotkov. C. Z.

Gorenja vas

Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov

Razvojna agencija Sora bo v soboto dopoldne pripravila na
parkirišču pri poslovnem centru v Gorenji vasi tržnico kme-
tijskih pridelkov in izdelkov. Na stojnicah bodo ponujali iz-
delke blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca in druge
kakovostne izdelke - pekovske in mlečne izdelke, domače
jušne rezance, med z oznako Slovenski med ter izdelke do-
mače in umetnostne obrti. C. Z.
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

Pavla Kliner

Tudi roža sv. Urše 
Med našimi predniki je bil

vrednik (Teucrium chamae-
drys) priljubljena zel. Rekli
so mu bučnica, komandl,
mrzlični koren, krčnica,
mrzličnik, roža sv. Urše, sto-
ženica, vrhovka, želodčnik,
žuljevka, celo vrtnica. 

Prihaja njegov čas 

Vredniku godijo suha ap-
nenčasta tla, skalnata poboč-
ja in svetlejši gozdovi. Vred-
nik je majhen, do trideset
centimetrov visok grm z rde-
če vijoličastimi vejami. Cveti
rožnato rdeče od julija do
septembra. V tem času nabi-
ramo cvetočo zel, ki jo na hi-
tro posušimo v senci. 

Kašelj in zlomi 

Zdravilnost rože sv. Urha
so poznali že v antiki. Rim-
ski zdravniki so ga predpiso-
vali pri dolgotrajnem kašlju.
V srednjem veku je bila ras-
tlina še bolj cenjena. Upo-
rabljali so jo pri zdravljenju
zlomov skupaj z obema so-
rodnima vrstama, mačjim
vrednikom (Teucrium ma-
rum) in žajblastim vredni-
kom (Teucrium scordonia). 

V vinu odpravlja gliste 

Stare zeliščarske bukve pi-
šejo, da je treba vrednik na-
močiti v vinu - ta pripravek je
zdravilo za zdravljenje zlo-
mov. Ljudsko zdravilstvo pri-
sega, da napitek, ko zel prek
noči namočiš v vinu in zju-
traj na tešče spiješ, pomaga
pri odpravljanju glist. 

Ubija bakterije 

V današnjem ljudskem
zdravilstvu je želodčnik ce-
njen kot pravi balzam za raz-
boleli želodec. Grenčine, ki
se izlužijo v čaju, na tešče hi-
tro popravijo nelagodno raz-
položenje v želodcu. Urhov-
ka deluje antiseptično in ubi-
ja bakterije v želodcu in čre-
vesju. Poleg tega je odličen
diuretik, torej spodbuja odva-
janje vode. Pomaga izločati
sluz iz pljuč in želodca, zdra-
vi žolčne težave in beli tok.
Uporabljajo naj ga sladkorni
in bolniki zaradi trebušne sli-
navke. Pomaga pri večini že-
lodčnih težav, driski, po-
manjkanju teka in odpravlja-
nju krčev. Zdravi še artritis. 

V čaju in juhi 

Čaj iz urhovke pripravimo
tako, da veliko žlico zdroblje-
nega zelišča kuhamo pet mi-
nut v četrt litra vode. Pijemo
zjutraj na tešče in zvečer
pred spanjem. Zoper ne-
spečnost in astmo ga pijemo
večkrat na dan, po požirkih.
Vrednik lahko dodajamo
tudi v juhe in k zelenjavi. Kot
začimba popestri zlasti jedi
iz krompirja. 

Vino proti slabokrvnosti 

Pri slabokrvnosti uživamo
vino, v katerem smo osem dni
namakali dvesto gramov vred-
nika na liter vina. Zunanje se
zel uporablja v obliki močne-
ga prevretka, ki ga v obliki ob-
kladkov polagamo na poškod-
be, rane, zmečkanine in he-
moroide. Pri obolenju dihal in
bezgavk dobro denejo obloge
z vrednikovim čajem. 

V R A K O V I H K L E Š Č A H ,  2. DEL

Marjeta Smolnikar

Prvinski nagon

Vrednik uredi želodec 
Roža sv. Urha oz. urhovka, kot tudi pravijo vredniku, je pravi balzam za razboleli želodec. Karel Veliki
pa si je z njo denimo pozdravil protin ... Tedenski jedilnik

Nedelja - kosilo: kokošja juha z rezanci in mesnimi koščki,
svinjski kotleti na žaru s cigansko omako, kumarična solata
s krompirjem in bučnim oljem, marelična pita; večerja: so-
lata iz kurjega mesa z oljkami, slanim sirom, paradižnikom
in listi zelene solate, kruh
Ponedeljek - kosilo: krompirjeva juha z jurčki, prepečene
palačinke s skuto, višnjev kompot; večerja: glavnata solata s
paradižnikom, hrenovke, kruh
Torek - kosilo: zelenjavna juha, goveji zrezki v lastnem soku,
pečen krompir z majaronom, solata z majonezno polivko;
večerja: testenine z maslenimi drobtinicami, kompot
Sreda - kosilo: kremna juha iz blitve, piščančja rižota, rdeča
pesa v solati; večerja: zapečen krompir z jajci in
parmezanom, zelena solata
Četrtek - kosilo: kremna juha iz bučk, skutni krompirjevi
svaljki, glavnata solata z rukolo; večerja: grah z jajci, toast,
jogurt
Petek - kosilo: juha iz sladkega zelja, ocvrte ribe, krompir v
koscih, radič s fižolom; večerja: čebulni zavitek, jogurt
Sobota - kosilo: kumarična hladna juha, čevapčiči, kajmak,
ajvar, lepinje, paradižnikova solata; večerja: špinačni cmoki
s parmezanom, mešana solata

Marelična pita iz krhkega testa

Testo: 400 g moke, 200 g masla, 120 g sladkorja v prahu, 2 ru-
menjaka, 1 žlica kisle smetane, lupina 1 limone, 1 vaniljin slad-
kor, 1 pecilni prašek
Marelični nadev: 500 g marelic, 100 g sladkorja; za posip slad-
kor v prahu

Moko in pecilni prašek presejemo v skledo, nanjo nadrobi-
mo maslo in s prsti pregnetemo v drobljance. Nato dodamo
še ostale sestavine in na hitro zgnetemo testo. Svaljek testa
zavijemo v folijo in za eno uro postavimo v hladilnik. Okro-
gel pekač za pite namažemo z maslom in dve tretjini pot-
lačimo na dno in rob pekača, iz preostalega pa pripravimo
tanke svaljke za mrežo. Marelice operemo, odstranimo
koščice, polovice povaljamo v sladkorni moki, pokapljamo z
mareličnim likerjem ali dobrim sadjevcem ter razporedimo
po testu. Čez položimo mrežo, ki jo ob robu pritisnemo na
testo. Pekač postavimo v ogreto pečico in pečemo 35 minut
pri 160 stopinjah C. Že malce ohlajeno pito potresemo s
sladkorno moko, razrežemo na trikotnike in ponudimo s
kompotom.

Grah z jajci

1 jogurtov lonček kuhanega graha, 2 jajci, 1 dl mleka, sol, poper
iz mlinčka, peteršilj, 1 žlica masla

Na maslu prepražimo kuhan grah, prelijemo s stepenimi ja-
jci, ki smo jim dodali začimbe. Pečemo samo toliko časa, da
preliv zakrkne. 

Zdrav človek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor drži.

Skratka. Rak je tu. Nepri-
čakovano. Nenapovedano.
Nezaželeno in nenačrtovano,
pa čeprav smo ga pred tem
morda leta dolgo izzivali in
nehote vabili: s predajanjem
stresu, z nezdravo prehrano
in z nezdravim načinom živ-
ljenja nasploh, z oholostjo in
kdo ve s čim vse še. 

Kaj zdaj? Nekaj drži kot
pribito: javkanje, stokanje, jo-
kanje, zapiranje vase, brez-
smiselno spraševanje, zakaj
prav jaz, jeza, ne pomagajo.

Nič od tega ne pomaga. Na-
sprotno. V novih okoliščinah
sta strah in jeza največja sov-
ražnika življenja. Celo večja
od raka samega.

Zanimivo. Smrt in boleči-
na prežita na nas tako rekoč
za vsakim vogalom, a vendar
ne otrpnemo, ko se, denimo,
vsako jutro usedemo v avto in
se odpeljemo na drugi konec
mesta v službo ali zlezemo v
traktor in se odpeljemo na
njivo ali si celo vbrizgamo
prvo dnevno dozo heroina ali
- pravzaprav je nemogoče na-
šteti vse nevarnosti, katerim
se vsak dan vede in nevede iz-
postavljamo. V trenutku, ko
zdravnik izreče besedo rak,

pa nam zaledeni kri v žilah
in otrpnemo kot kača. 

V svojem bistvu, v globini
svoje duše smo ljudje, očitno,
skrajno nerazumna, da ne
rečem nerazložljiva bitja.
Srečni tisti, ki se v trenutku
resnice spet zberejo in posta-
vijo nazaj na trdne noge. Ne-
srečni tisti, ki si ne dajo nič
dopovedati in se vsako jutro
zbudijo z mislijo na bolezen,
da o namišljeni bolečini in
smrti niti ne govorim, čeprav
jim čisto nič ne manjka. No
ja, razen suhoparne diagno-
ze: rak na ... ah, kjer koli že
bodi. Ampak, diagnoza
sama na sebi ni še nikogar
pokopala. Še najmanj hipo-

ma. Kar se, nasprotno, dogo-
di v neštetih primerih vsako-
vrstnih nesreč ali so zaradi,
denimo, avtomobilske nesreče
ljudje do zadnjega dne prikle-
njeni na posteljo ali voziček
in odvisni od dobre volje so-
rodnikov in prijateljev.

Hočem reči: rak ima na ti-
soče različnih obrazov in no-
benemu, niti enemu na čelu
ne piše: takrat in takrat boš
zaradi njega umrl. Umrli pa
bomo tako ali tako vsi. Moški
in ženske. Bogati in revni. Bol-
ni in zdravi. Politiki in zidar-
ji. Skratka, vsi po vrsti. (Kar je
edino pravično in dobro, am-
pak to ne spada v kontekst mo-
jega dnevnika.)

In toliko, kolikor ima rak
obrazov, je poti in načinov,
kako se z njim soočiti ter spo-
pasti. Bistveno, poudarjam,
bistveno je, da vsak najde svojo
pot, svoj način preživetja ali,
če hočete, življenja z rakom.

Se spominjate moje prijate-
ljice Teje? Srečali sva se na
Golniku in spoprijateljili. Po-
dobno kot jaz je imela adeno-
karcinom desnega pljučnega
režnja. Žal, kmalu bo leto, od-
kar je med angelčki, če se izra-
zim prizanesljivo. Najmanj
kar je, si je moja prijateljica
Teja življenje skrajšala sama.
Z nezaupanjem vase in z ne-
nehnim nezadovoljstvom. 

(Se nadaljuje.)
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Vrednik uspeva na kamnitih pobočjih
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Kropa - Tudi letos so Kropar-
ji s Kovaškim šmarnom
praznovali krajevni praznik,
ki ga praznujejo na dan, ko
je pred več kot tristo leti se-
dem fantičev v gozdu nad
vasjo našlo sliko kroparske
Matere božje, kasneje pa so
njej v čast na tem mestu po-
stavili cerkev. Kovaški šma-
ren je domače turistično dru-
štvo ob pomoči številnih dru-
gih krajevnih organizacij in
posameznikov pripravilo že
trinajstič po vrsti. Pričeli so
ga v petek z odprtjem dveh
razstav: v muzejski hiši Fov-
šaritnica so predstavili izse-
ljensko zgodbo Pavle in Jože-
ta Vidic, ki sta iz Krope odšla
v Združene države Amerike,
v Kovaškem muzeju pa raz-
stavo unikatnih risb z naslo-
vom Oko in drevo v Kropi ro-
jenega Toneta Lazarja. V
muzeju je bila v dneh Kova-
škega šmarna na ogled tudi
razstava o še enem znameni-
tem Kroparju, tenoristu An-
tonu Dermoti. Pestro šport-
no in kulturno dogajanje je v
soboto tudi letos v Kropo pri-
vabilo obiskovalce od blizu in
daleč: dopoldne so se lahko
udeležili slikarske kolonije
otrok in ljubiteljskih slikar-
jev, si v vigenjcu Vice ogleda-
li taljenje rude, ob cerkvi sv.
Lenarta pa kuhanje oglja.
Prisluhnili so godbi Gorje in
si ogledali sprevod udeležen-

cev Kovaškega šmarna ter
nastop folklorne skupine
Voše. V goste so Kroparji to-
krat povabili tudi prijatelje iz
Stare Gore, kraja v osrčju
Slovenskih goric, kjer je več
kot dvajset let učiteljevala in
pomembno vplivala na tam-
kajšnje življenje v Kropi roje-
na pesnica Kristina Šuler. In
ker oba kraja povezuje tudi
tradicija kovanja, so Kroparji
prepričani, da bodo sodelo-
vali in prijateljevali tudi v pri-
hodnje. 

Kovaški šmaren je v nede-
ljo zaključila maša za pokoj-
ne kovače. Kovači iz kropar-
skega Uka, ki še danes kuje-
jo in soustvarjajo bogato ko-
vaško izročilo, pa so prazno-
vali že v četrtek, 2. julija,
prav na dan kovaškega praz-
nika. "Mislim, da smo lahko
ponosni, da imamo sredi
Krope največjo kovaško de-
lavnico v Sloveniji, kjer še
tolčemo železo in dnevno
potrjujemo in nadaljujemo
kroparski fenomen," je dejal
Tomaž Peternel, direktor
Uka. Tam so v soboto pripra-
vili dan odprtih vrat, kjer so
obiskovalcem pokazali, kako
kujejo železo danes, predsta-
vili pa so jim tudi prenovljen
razstavni salon, v katerem so
na ogled izdelki Uka ter ko-
vane umetnine, ki so nastale
na kovaških kolonijah, ki so
jih v okviru Kovaškega šmar-
na pripravili v preteklih le-
tih. 

Kroparski kovači praznovali
Kovaški šmaren je priložnost, da spoznamo bogato preteklost kovaške Krope.

Jasna Paladin

Kamnik - Središče Kamnika
bo to poletje še posebej ži-
vahno, saj je Agencija za tu-
rizem in podjetništvo sku-
paj z Občino Kamnik sredi
Glavnega trga uredila pravo
mestno plažo, ki bo do kon-
ca meseca središče druže-
nja, športnih iger na mivki,
glasbe in drugih dogodkov.

"Po uspešni zimski iz-
kušnji, ko je središče mesto
oživelo s postavitvijo drsa-
lišča na prostem, smo se
odločili, da tudi poletno do-
gajanje obogatimo s šport-
nim in kulturnim progra-
mom. Do konca julija se bo
tako na Kamniški plaži na
Glavnem trgu odvijalo mar-
sikaj, programski del pa bo
večji del zasnovan na doma-
čih ustvarjalcih, tako šport-
nih klubov kot glasbenih in
plesnih skupin. Tedenski
program je sestavljen te-
matsko, od ponedeljka do
srede z glasbo iz ozvočenja,

ob četrtkih, petkih in sobo-
tah pripravljamo športna
dogajanja ter koncerte, ne-
deljski dopoldnevi so name-
njeni delavnicam za otroke.
Ob športnem igrišču smo
postavili tudi igrala za otro-

ke in mali bazenček za
osvežitev," je povedala di-
rektorica agencije Andreja
Eržen.

V Agenciji za turizem in
podjetništvo so tudi to pole-
tje pripravili redna vodenja

po Kamniku v slovenskem
in angleškem jeziku, ob so-
botnih večerih celo z lanter-
no. Prav tako tudi to poletje
med Arboretumom in sre-
diščem mesta vozi turistič-
ni vlakec.

Poletna plaža sredi Kamnika
Glavni trg se je čez poletje spremenil v plažo s pravo mivko in poletnim dogajanjem.

Kranj, Domžale 

Dobre besede in dobra dejanja

V Mercatorjevih nakupovalnih centrih v Kranju in v Domža-
lah so konec tedna pripravili prireditvi, s katerima so podpr-
li humanitarno akcijo Iz dobrih besed rastejo dobra dejanja.
Na obeh je nastopil Godalni kvartet Fiasco, kvartet študen-
tov Akademije za glasbo v Ljubljani, dobitnik študentske
Prešernove nagrade, obiskovalci so uživali ob nastopu ples-
nega para, otroci v otroških delavnicah, vsi pa ob nastopu
zanimivih artistov. V Domžalah je prepeval Andrej Šifrer.
Mercator je v tej humanitarni akciji letos že namenil sto ti-
soč evrov Rdečemu križu in Karitas za ljudi, ki so se znašli v
nepričakovani gmotni stiski. Teh je že okoli sto tisoč, zato
se akcija nadaljuje, končali pa jo bodo jeseni z osrednjo pri-
reditvijo v nakupovalnem centru v Šiški. Skupen znesek, ki
ga namerava trgovski velikan podariti v dobrodelne namene
za pomoč revnim, zlasti še otrokom, pa bo dosegel petsto
tisoč evrov.  Na sliki: s prireditve v Mercatorjevem centru na
Primskovem. D. Ž.

Škofja Loka 

Zabavno oslovsko tekmovanje

Že četrtič zapored so si lahko Ločani ogledali oslovske dirke,
ki jih skupina zanesenjakov pripravlja v sklopu praznovanja
gasilcev iz Stare Loke. "Srečali smo se pred leti na neki tekmi
v Žireh in postali družba. Začeli smo prirejati oslovske dirke,
s katerimi želimo ljudi zabavati," je povedal Janez Jugovic, or-
ganizator, tekmovalec in lastnik oslička Rožleta. Oslovska dir-
ka, na kateri je v soboto popoldne sodelovalo šest jezdecev na
oslih, je potekala v treh disciplinah. Najprej so tekmovalci
skušali na kopje natakniti klobaso, nato je sledil duel na iz-
padanje, na koncu pa so se preizkusili še v eni od gasilskih
veščin. Tekmovanje je bilo zabavno zaradi oslovske nepred-
vidljivosti, saj si živali niso zlahka pustile vsiliti volje svojih
lastnikov. Osli imajo pač svoj trmasti značaj! Poleg domačih
(prifarških) so prišli tudi tekmovalci iz Žirov in okolice Ljub-
ljane, sicer pa sodelujejo tudi Primorci. D. Ž.

Železniki

Gasilci naj zberejo več denarja

Na zadnji seji so se občinski svetniki seznanili z ugotovitvami
gradbenega odbora za gradnjo gasilskega doma PGD Želez-
niki. Ta je že pred časom ugotovil, da trenutno na območju
mesta Železniki ni na voljo primernih zemljišč za gradnjo ga-
silskega doma, zato so sklenili, da je najbolj smiselna nad-
gradnja gasilskega orodišča v industrijski coni Alples v eno-
nadstropno stavbo. Predsednik PGD Železniki Damjan Mo-
horič je znova spomnil, da ima orodišče v nekdanji avtome-
hanični delavnici kar nekaj pomanjkljivosti: "Delo in izobraže-
vanje mladine sta oteženi, ogrevanja ni, zato moramo pozimi
vodo v vozilih ogrevati." Župan Mihael Prevc je svetoval, da
naj v PGD Železniki čim prej poskrbijo za idejne projekte:
"Občina bo sodelovala pri tej investiciji, a se tudi občinskega
proračuna loteva recesija." V razpravi je bilo slišati, da se bo
PGD Železniki moral aktivneje lotiti zbiranja sredstev med
krajani in organizirati različne prireditve, kakor so denimo
pred nedavnim za nakup novega gasilskega vozila uspešno
zbirali denar v PGD Selca, na te očitke pa je Mohorič odvrnil,
da je precej lažje zbirati denar na podeželju kot v mestih. A. H.

Takole so se nekoč v Kropi igrali otroci, v soboto pa malčki
iz folklorne skupine Voše. / Foto: Anka Bulovec

Kovači danes: v kroparskem Uku so v soboto pripravili dan
odprtih vrat. / Foto: Anka Bulovec
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Športne igre na mivki vsak dan privabijo številne obiskovalce, predvsem mlade družine in
osnovnošolce.
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Boris Bergant

Prihajajo vroči dnevi in
čas, ko se je zelo prijetno
osvežiti s sladoledom, če je
domač, še toliko bolje. Izum
je že star; že Kitajci in Rim-
ljani so se sladkali z njim. V
vseh teh letih se je spreme-
nila le tehnika priprave.
Dandanes poznamo več vrst
sladoledov: kremne, desert-
ne, penaste sladolede, kasa-
te, granite, parfaite in sorbe-
te. Sladoled je lahko samo-
stojen posladek ali pa ga z
dodatki pripravimo v živo-
barvno in dekorativno sladi-
co. Pri tem lahko uporabimo
različne vrste svežega in
konzerviranega sadja, peci-
vo, sadne in čokoladne obli-
ve, lešnike, orehe, sladkorne
okraske in podobno.

Vaniljin kremni sladoled

Potrebujemo: 2 jajci, 5 ru-
menjakov, 20 dag sladkorja,
2 vrečki vaniljinega sladkor-
ja, 2 lista želatine, 0,5 l slad-
ke smetane.

Jajci, rumenjake, sladkor
in vaniljin sladkor stepajte
v kotličku nad soparo, do-
kler zmes dobro ne naraste
in se zgosti. Kremo odstavi-
te, primešajte v vodi namo-
čeno želatino in jo na ledu
stepajte, dokler se ne ohla-
di. Primešajte stepeno slad-

ko smetano, nalijte v model
in zamrznite.

Limonin sladoled

Potrebujemo: 5 limon, 15
dag sladkorja, 2 dl sladke
smetane, 0,5 l mleka.

Limone ožemite, dodajte
sladkor in zavrite, da se slad-
kor povsem stopi. Sirup
ohladite, primešajte stepeno
sladko smetano in mleko.
Mešanico zlijte v strojček za
pripravo sladoleda ali v mo-
del in med občasnim meša-
njem zamrznite.

Borovničev sladoled 
z jogurtom

Potrebujemo: 0,5 kg bo-
rovnic, 8 žlic sladkorja, sok
dveh limon, 1 jogurt, 0,5 l
sladke smetane.

Borovnice zmeljite z me-
šalnikom, dodajte sladkor in
limonin sok ter na štedilni-
ku prevrite. Maso ohladite,
primešajte jogurt in stepeno
sladko smetano ter zamrzni-
te v modelu ali strojčku za
sladoled.

Kavna granita

Potrebujemo: 0,5 l ekspres
ali odcejene turške kave, 10
dag sladkorja, 1 zavitek vani-
ljinega sladkorja, 1 žličko ka-
kava v prahu.

V še vročo kavo zmešajte
sladkor, vaniljin sladkor in
kakav v prahu. Vse skupaj
ohladite, prelijte v model in
zamrznite. Vsake pol ure
kavo premešajte. Granita je
zelo osvežujoč, zmrznjen in
zdrobljen sladek sirup, ki so
mu slavo nadeli na Siciliji in
v okolici Neaplja.

Pomarančni sorbet

Potrebujemo: 4 dl sveže
stisnjenega pomarančnega
soka, sveže iztisnjen sok ene
limone, 15 dag sladkorja, 1
beljak.

Sladkor skuhajte v enem
decilitru vode in ohladite.
Primešajte pomarančni in
limonin sok, nalijte v mo-
del in zamrznite. Maso ob-
časno premešajte, in ko za-
čne kristalizirati, primešaj-

te še sneg iz beljaka. Sorbet
je izboljšana granita in je
postal obvezna točka klasič-
nega francoskega menija.

Jagodov parfait

Potrebujemo: 0,5 kg sve-
žih jagod, 0,5 l sladke smeta-
ne, 4 jajca, 6 žlic sladkorja.

Jagode pretlačite, smeta-
no stepite, jajčne rumenja-
ke skupaj s tremi žlicami
sladkorja stepite v penasto
zmes, iz beljakov pa stepite
trd sneg ter mu vmešajte
preostale tri žlice sladkorja.
Vse sestavine skupaj narah-
lo zmešajte in z maso na-
polnite poljuben podolgo-
vat model ter čez noč za-
mrznite. Parfait je najbolj
kremast med sladoledi in je
tudi brez mešanja zelo ra-
hel.

Sladoledi

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Muzika je v
rodu, pravi Tone Benedik,
saj so v njegovi družini že
oče in bratje igrali harmoni-
ko, v širši družini pa je bilo
kar dvanajst muzikantov.
Naučil se je igrati doma in
pozneje, ko je bil v partiza-
nih. Tam je bil najprej kurir
v Baški grapi, hodil je tudi v
bolnico Franja, pozneje pa
so ga zaradi bolezni določili
za kuharja. S Tončko sta se
spoznala po vojni, na eni od
kmetij v Dolenjem Brdu, ka-
mor so mladi hodili igrat bi-
ljard, kjer se je igralo in ple-
salo. Tončkina in Tonetova
poroka je bila skromna, v do-
mači leseni hiši, ženin je
imel poročno obleko na kar-
te, nevesta si jo je sešila
sama. Prva skupna leta so
bila težka: drug za drugim so
se jima rodili trije otroci,
Tončka je skrbela zanje,
medtem ko je bil Tone v
službi, živeli so na karte. Naj-
prej sta živela v Hotavljah,
nato v Gorenji vasi, nato sta
dobila službi v škofjeloškem
LTH. V Škofji Loki živita že

44 let. Življenje ni bilo lahko,
ena najtežjih izkušenj je bila
izguba sina, ki je umrl v pro-
metni nesreči. Ostali sta jima
hčeri, od katerih je ena sedaj
že upokojena. Tako kot Ton-
čka je tudi hči za moža dobi-
la muzikanta, za njo pa še
vnukinja. Kaže, da se na svoj-
stven način nadaljuje družin-
ska tradicija. Podobno je s
čipkami, s katerimi se je pre-
življala revna Tončkina dru-

žina, ona sama že od četrtega
leta naprej. Sedaj se z njimi
ukvarja že Tončkin vnuk. 

Še veliko bi lahko napisali
o trdem, a zanimivem življe-
nju bisernih zakoncev Bene-
dik. Do nedavnega sta še ob-
delovala vrtiček za Kamnitni-
kom, danes jima zdravje tega
ne dopušča več. Tone je dol-
go igral po ohcetih, izletih in
proslavah, danes le še doma
raztegne harmoniko. Včasih

sta rada obiskovala koncerte,
oba imata namreč rada glas-
bo, Tončka jo ima posneto
na več kot tisoč kasetah. In
plesala sta tudi rada. Tako
kot na zlati poroki pred dese-
timi leti na biserni najbrž ne
bosta, zabave pri Sv. Andre-
ju, ki jima jo pripravljata hče-
rini družini, pa se že zelo ve-
selita. Bisernima zakoncema
tudi mi iskreno čestitamo za
jubilej!

Tončka je dobila muzikanta
Zakonca Benedik iz Škofje Loke 9. julija obhajata biserno poroko. Tončki je bilo dvajset let, Tonetu pa
tri leta več, ko sta se poročila leta 1949. Tone je bil muzikant in še danes rad raztegne harmoniko.

Bisernoporočenca Tončka in Tone Benedik

Recesija? Ne!
Ena sama velika
svinjarija!

Tudi letos so se maturantje
prišli poklonit Prešernu, za
njimi pa je ostalo tako kot po
kakšnem orkanskem vetru. Po
tleh so ležale prazne pločevin-
ke in razbite steklenice. In to
naj bi bila bodoča inteligenca
naroda. Istega dne zvečer sem
se podal na Slovenski trg, kjer
sem želel ob koncu Tedna mla-
dih prisluhniti ansamblom, ki
so se vrstili na osrednjem odru.
Tla so bila še vedno polna po-
sledic maturantskega stampe-
da skozi mesto - vse naokrog
pločevinke, plastični kozarci in
razbite steklenice! Skrajno ob-
jestno in povsem nekulturno. 

Vsa ta nesnaga pa me je kot
kulturnega delavca spomnila še
na eno veliko svinjarijo, ki pa se
dogaja kar v kulturi. Bil bi krivi-
čen, če bi obdolževal kar po dol-
gem in počez, zmotilo pa me je
predvsem dejstvo, da marsikate-
ra dogajanja v kulturi nimajo
nič skupnega s kulturo, saj obsta-
jajo tudi društva, tako imenova-
ni fantomi. Vsako leto napišejo
program dela, ki ga morajo
predložiti ob raznih razpisih, na
katera se prijavljajo. Denar pa
ne konča namensko, ampak čis-
to nekje drugje ali pa se neporab-
ljen kopiči na računu, čeprav
mora biti porabljen ter se mora-
ta priliv in odliv ujemati do cen-
ta. Ko sem opozoril na ta pro-
blem, sem prejel šokanten odgo-
vor - veste, velikokrat ta sredstva
damo samo zato, da imamo mir
pred njimi! 

Recesija, odpuščanja, vsak
dan več lačnih ... hm! Pa poglej-
mo, kam gre denar v društvih,
namenjen seveda za razne kul-
turne prireditve in dejavnosti -
člani izvršnega odbora si rado-
darno delijo sejnine, hodijo na
večerje za izbrance, predsedniki
imajo službene, pregrešno drage
telefone. Kar naježil sem se, ko
sem slišal izraz "pisarna v žepu"
- le kaj društvo potrebuje pisarno
v žepu? Mar zato, da se dogovo-
rijo za "fešto" nekje za Savo? De-
nar se neporabljen kopiči na ra-
čunih, pa vendar še vedno prosja-
čijo za nova ali pa celo dodatna
sredstva! Program imajo veliko-
krat samo napisan, da ne rečem
kar prepisan od neke druge kul-
turne institucije, izvajajo pa ga
ne! In to v času, ko se marsikate-
ra kulturna organizacija narav-
nost otepa s finančnimi proble-
mi, kako v času recesije in okleste-
nega proračuna izpeljati vse za-
stavljene programe in ostati v po-
zitivni ničli, da ne bi zapadli v
kak minus. 

Ne želim posploševati proble-
ma, ali pa delati krivico tistim
kulturnim organizacijam in
društvom, ki se trudijo izpolniti
zastavljene programe in cilje.
Moja kritika je namenjena ti-
stim društvom, ki so kulturi bolj
v sramoto kot v čast. In takih
fantomov niti ni tako zelo
malo, seveda pa nekateri narav-
nost bodejo v oči! Za maturan-
ti je ostala svinjarija po tleh, v
kulturi pa ... Upam, da bo tole
pismo zaleglo za kakšen teme-
ljit pretres tistih kulturnikov, ki
samo govore, da so kulturniki,
njihova dejanja in obnašanje
pa kažejo na vse kaj drugega!

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

Spominska slovesnost pri Ruski kapelici
Vršič - V nedeljo, 26. julija, bo ob 10. uri spominska slovesnost
pri Ruski kapelici, po slovesnosti pa program v Kranjski Gori;
ob 11.45 odprtje razstave ruskih ikon v hotelu Larix, ob 12.15
družabno srečanje članov DSR ter gostov iz Ruske federacije in
Slovenije, na katerega vabijo organizatorji Občina Kranjska
Gora, Društvo Slovenija-Rusija in Veleposlaništvo Ruske fe-
deracije. Na družabnem srečanju bodo nastopili ruski gardisti
in garda slovenske vojske, v kulturnem programu pa bo
nastopila tudi pevka Manca Ismailova. Razstava ikon v hotelu
Larix bo odprta do 31. julija.

Kranjskogorski festival kulinarike in vina
Kranjska Gora - Vabljeni na Kranjskogorski festival kulinarike in
vina, ki bo od 9. do 11. julija. Predstavilo se bo več kot 25 različnih
vinarjev na vinsko kulinarični tržnici in kuharji s slow foodi (Ana
Roš, Eric in Janez Bratovž). Vse tri dni bo poskrbljeno za obilico
zabave z glasbenimi skupinami: ansambel Zlatorogi, The 80th
band, Gino band, Denis Novato in Atomik Harmonik. Več in-
formacij na brezplačni modri številki 080/88 30 ali na 04/588 44
77 ali na info@hitholidays-kg.si ter www.hitholidays-kg.si.

Kolesarska dirka za Zlato čipko
Železniki - ŠD Kamikaze organizira 11. kolesarsko dirko za Zlato
čipko, ki bo v soboto, 11. julija, s startom ob 10. uri izpred tovarne
Alples v Železnikih. Več si lahko preberete na www.kamikaze.si.

Kopalni izlet v Izolo
Žabnica - DU Žabnica vabi na kopalni izlet v Izolo 3. avgus-
ta ob 7. uri, odhodi bodo izpred vseh avtobusnih postaj od
Kranja proti Trati. Cena je 20 evrov, vključeni so pa avto-
busni prevoz, cestnine, kosilo, zavarovanje in organizacijske
stroške. Doplačila: 4 evre za kopanje v notranjem ali zunan-
jem bazenu. Prijave se pričnejo zbirati v ponedeljek 13. juli-
ja med 13. in 15. uro na telefon 04/231 19 32 pri Mari Pečnik
do zasedbe avtobusa. Rok plačila do 20. julija.

Na Križno goro
Kokrica - DU Kokrica vabi na Križno goro, kamor se bomo
povzpeli v soboto, 11. julija. Zbrali se bomo ob 8. uri pred
Domom krajanov na Kokrici, se z avtomobili odpeljali do
Čepulj, kjer bomo vzeli pot pod noge.

IZLETI

PRIREDITVE

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL.: 04/53 15 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 27. 8. - 30.
8., 31. 8. - 5. 9., 3. 10 - 6. 10; TRST: 9. 7.; PELJEŠAC: 21. 9. - 28. 9.; KOPALNI
IZLET - IZOLA: 6. 7., 13. 7., 20. 7.; DUGI OTOK: 18. 8. - 22. 8.; POREČ
KOPALNI: 22. 7.; MEDŽOGORJE: 9. 10 - 11. 10. 

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.

DELAVEC BREZ POKLICA
do 19. 7. 2009; ANASSY, d.o.o., GOLNIK
83, GOLNIK
do 10. 7. 2009; LASER, Bled, d.o.o., VURNI-
KOVA UL. 2, LJUBLJANA
do 8. 7. 2009; LASER, Bled, d.o.o., VURNI-
KOVA UL. 2, LJUBLJANA
do 12. 7. 2009; NATON, d.o.o., C. 24. JUNI-
JA 25, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
POMOŽNI DELAVEC
do 30. 7. 2009; ASIMA HALILOVIĆ S.P., DE-
LAVSKA C. 10, KRANJ
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
do 11. 7. 2009; ATILA, d.o.o., JEŠETOVA
UL. 5, 1230 DOMŽALE
do 1. 10. 2009; DRAGAN ILIEV, S.P., OBA-
LA 126, 6320 PORTOROŽ
do 22. 7. 2009; HRIBAR - BLESK, Kranj,
d.o.o., SAVSKA C. 34, KRANJ
do 8. 7. 2009; VZGOJNOVARSTVENA
ORGANIZACIJA JESENICE, C. CIRILA TAV-
ČARJA 21, JESENICE
TESAR OPAŽEV
do 9. 7. 2009; K K - MONT, d.o.o., GODE-
MARCI 13, 9243 MALA NEDELJA
CVETLIČAR
do 9. 7. 2009; MAJDA STANONIK, S.P., ZA-
KOBILJEK 15, POLJANE NAD ŠKOFJO
LOKO
PEK
do 14. 7. 2009; ENTERTAINMENT d.o.o.,
OBALA 114 A, 6320 PORTOROŽ - PORTO-
ROSE
do 6. 8. 2009; GRATIS, d.o.o., CEROVEC
PRI ŠMARJU 3 A, 3240 ŠMARJE PRI JEL-
ŠAH
KLJUČAVNIČAR
do 10. 7. 2009; GNS, d.o.o., SPUHLJA 112,
2250 PTUJ
VARILEC
do 10. 7. 2009; GNS, d.o.o., SPUHLJA 112,
2250 PTUJ
do 28. 7. 2009; REA METAL, d.o.o., RAJ-
ŠPOVA UL. 18, 2250 PTUJ
do 8. 8. 2009; REA METAL, d.o.o., RAJŠPO-
VA UL. 18, 2250 PTUJ

do 8. 7. 2009; TEHNOMONT d.o.o., RAZLA-
GOVA UL. 11, 2000 MARIBOR
IZOLATER INŠTALACIJ
do 8. 7. 2009; TEHNOMONT d.o.o., RAZLA-
GOVA UL. 11, 2000 MARIBOR
AVTOMEHANIK
do 14. 7. 2009; AVTOHIŠA KRANJ, d.o.o.,
LJUBLJANSKA C. 22, KRANJ
do 8. 7. 2009; AVTOHIŠA KRANJ, d.o.o.,
LJUBLJANSKA C. 22, KRANJ
do 8. 7. 2009; GRADBENO PODJETJE BO-
HINJ, D.D., TRIGLAVSKA C. 8, BOHINJSKA
BISTRICA
TAPETNIK
do 8. 7. 2009; TRGODOM NO. 1, d.o.o., ZA-
PUŽE 10 B, BEGUNJE
ZIDAR
do 8. 7. 2009; RAMIZ ZUKIĆ S.P., BUKOVI-
CA 18 A, SELCA
DIMNIKAR
do 19. 7. 2009; REGIUS, d.o.o., ZAGREB-
ŠKA C. 20, 2000 MARIBOR
PRODAJALEC
do 13. 7. 2009; ACRON, d.o.o., POD GRA-
DOM 2, 2380 SLOVENJ GRADEC
do 8. 7. 2009; DAVORINA PIRC, S.P., C.
SVOBODE 7, BLED
do 15. 7. 2009; VENERA SHOP, d.o.o., ZG.
JEZERSKO 82, ZG. JEZERSKO
KUHAR
do 11. 7. 2009; OSNOVNA ŠOLA MATIJE
VALJAVCA, ŠOLSKA UL. 9, PREDDVOR
do 8. 7. 2009; SLOREST, d.o.o., LIKOZAR-
JEVA UL. 3, LJUBLJANA
NATAKAR
do 18. 7. 2009; NJAM NJAM SLAŠČICE,
d.o.o., JURČKOVA C. 225, LJUBLJANA
BOLNIČAR-NEGOVALEC
do 15. 7. 2009; CENTER ZA SOCIALNO
DELO ŠK. LOKA, PARTIZANSKA C. 1 D, ŠK.
LOKA
do 11. 7. 2009; OBALNI DOM UPOKOJEN-
CEV KOPER, KROŽNA C. 5, 6000 KOPER 
SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
do 10. 7. 2009; ARCTUS, d.o.o., TRINKOVA
UL. 2, 6000 KOPER
do 25. 7. 2009; HOTEL LEONARDO, d.o.o.,
KONJIŠKA C. 6, 2317 OPLOTNICA
do 7. 7. 2009; HOTEL MALOGRAJSKI
DVOR, d.o.o., SLAMNIKARSKA C. 18, 1230
DOMŽALE

do 13. 7. 2009; MANPOWER, D.O.O., DU-
NAJSKA C. 49, LJUBLJANA
do 8. 7. 2009; MARMITE, d.o.o., KOROŠKA
C. 10, KRANJ
do 16. 7. 2009; TEHNOCAR, d.o.o., BRODE
20, ŠK. LOKA
do 26. 7. 2009; TIP-TOP DESIGN, d.o.o.,
KOMPOLJE 68, 1312 VIDEM - DOBREPO-
LJE
do 12. 7. 2009; GREGOR SODJA, S.P., BO-
HINJSKA ČEŠNJICA 81, SREDNJA VAS V
BOHINJU
STROJNI TEHNIK
do 13. 7. 2009; A1-REMONT KRANJ, d.o.o.,
LJUBLJANSKA C. 22, KRANJ
ELEKTROTEHNIK
do 16. 7. 2009; KREATA, d.o.o., GORENJ-
SKA C. 39, NAKLO
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK
do 11. 7. 2009; PREDENCE, d.o.o., DVOR-
SKA VAS 37 A, BEGUNJE
RAČUNALNIŠKI TEHNIK
do 11. 7. 2009; SITRA d.o.o., SP. OTOK 23,
RADOVLJICA
FARMACEVTSKI TEHNIK
do 10. 7. 2009; MIKONA, d.o.o., PREDILNI-
ŠKA C. 14, TRŽIČ
KOZMETIČNI TEHNIK
do 15. 7. 2009; MANCA MALI, S.P., ALP-
SKA C. 37 B, LESCE
EKONOMSKI TEHNIK
do 8. 7. 2009; PREVAJALSKI STUDIO EKO,
d.o.o., POLJANSKA C. 14, LJUBLJANA
do 19. 7. 2009; RATIO, d.o.o., STRUŽEVO 3,
KRANJ
KOMERCIALIST
do 26. 7. 2009; ZALOŽBA MIKLOŠIČ,
d.o.o., PARTIZANSKA C. 3, 2000 MARIBOR
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK
do 11. 7. 2009; OSNOVNA ŠOLA 16. DE-
CEMBRA, UL. ALOJZA RABIČA 7, MOJ-
STRANA
do 8. 7. 2009; VZGOJNOVARSTVENA
ORGANIZACIJA JESENICE, C. CIRILA TAV-
ČARJA 21, JESENICE
ZDRAVSTVENI TEHNIK
do 11. 7. 2009; OBALNI DOM UPOKOJEN-
CEV KOPER, KROŽNA C. 5, 6000 KOPER 
LABORATORIJSKI TEHNIK
do 2. 8. 2009; OZG, ZDRAVSTVENI DOM
ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK. LOKA

SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
do 18. 7. 2009; AGENTA 36 d.o.o., STEGNE
27, LJUBLJANA
do 8. 7. 2009; ALPINA, d.d., Žiri, STROJAR-
SKA UL. 2, ŽIRI
do 7. 7. 2009; HOTEL MALOGRAJSKI DVOR
d.o.o., SLAMNIKARSKA C. 18, 1230 DOM-
ŽALE
do 27. 7. 2009; KURATOR d.o.o., STUDE-
NEC 17, 1260 LJUBLJANA - POLJE
do 7. 9. 2009; MERKUR zavarovalnica d.d.,
DUNAJSKA C. 58, LJUBLJANA
do 13. 7. 2009; TRENKWALDER, d.o.o., LE-
SKOŠKOVA C. 9 E, LJUBLJANA
do 19. 7. 2009; MIHA BOHINC S.P., LANGU-
SOVA UL. 26, RADOVLJICA
EKONOMIST ZA ANALIZE IN PLANIRANJE
do 10. 7. 2009; TISKARNA KNJIGOVEZNI-
CA RADOVLJICA, d.o.o., LJUBLJANSKA C.
56, RADOVLJICA
EKONOMIST ZA DENARNIŠTVO, FINANCE, RAČUNO-
VODSTVO
do 8. 7. 2009; GIMNAZIJA ŠK. LOKA, POD-
LUBNIK 1 B, ŠK. LOKA
UČITELJ RAZREDNEGA POUKA
do 18. 7. 2009; OSNOVNA ŠOLA MATIJE
ČOPA KRANJ, UL. TUGA VIDMARJA 1,
KRANJ
PREDMETNI UČITELJ BIOLOGIJE
do 18. 7. 2009; OSNOVNA ŠOLA MATIJE
ČOPA KRANJ, UL. TUGA VIDMARJA 1,
KRANJ
INŽ. KEMIJE
do 8. 7. 2009; KENEX d.o.o., SELA PRI DO-
BOVI 3 A, 8257 DOBOVA
UNIV. DIPL. INŽ. AGRONOMIJE
do 10. 7. 2009; TERRAPLANT d.o.o., OREŠ-
JE NAD SEVNICO 23, 8290 SEVNICA
DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA (VS)
do 9. 7. 2009; K K - MONT, d.o.o., GODE-
MARCI 13, 9243 MALA NEDELJA
UNIV. DIPL. PRAVNIK
do 17. 7. 2009; NOTARKA - MARIJA MUR-
NIK, KOROŠKA C. 21, KRANJ
DIPL. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK (VS)
do 11. 7. 2009; OSNOVNA ŠOLA MATIJE
VALJAVCA PREDDVOR, ŠOLSKA UL. 9,
PREDDVOR
PROF. RAZREDNEGA POUKA
do 11. 7. 2009; OSNOVNA ŠOLA 16. DE-
CEMBRA MOJSTRANA, UL. ALOJZA RABI-

ČA 7, MOJSTRANA
do 15. 7. 2009; OSNOVNA ŠOLA STANETA
ŽAGARJA LIPNICA, LIPNICA 12, KROPA
PROF. FRANCOŠČINE
do 8. 7. 2009; GIMNAZIJA ŠK. LOKA, POD-
LUBNIK 1 B, ŠK. LOKA
PROF. ANGLEŠČINE
do 8. 7. 2009; GIMNAZIJA ŠK. LOKA, POD-
LUBNIK 1 B, ŠK. LOKA
do 8. 7. 2009; OSNOVNA ŠOLA DAVORINA
JENKA CERKLJE, KRVAVŠKA C. 4, CER-
KLJE
PROF. ŠPANŠČINE
do 8. 7. 2009; GIMNAZIJA ŠK. LOKA, POD-
LUBNIK 1 B, ŠK. LOKA
PROF. KEMIJE
do 8. 7. 2009; GIMNAZIJA ŠK. LOKA, POD-
LUBNIK 1 B, ŠK. LOKA
AKADEMSKI GLASBENIK PROF. ZA KLAVIATURNE
INSTRUMENTE
do 10. 7. 2009; GLASBENA ŠOLA KRANJ,
POŠTNA UL. 3, KRANJ
PROF. MATEMATIKE IN FIZIKE
do 11. 7. 2009; OSNOVNA ŠOLA VODICE
Ob šoli 2, Vodice, OB ŠOLI 2, 1217 VODICE
AKADEMSKI GLASBENIK VIOLIST
do 10. 7. 2009; GLASBENA ŠOLA KRANJ,
POŠTNA UL. 3, KRANJ
AKADEMSKI GLASBENIK TROBENTAR
do 10. 7. 2009; GLASBENA ŠOLA KRANJ,
POŠTNA UL. 3, KRANJ
AKADEMSKI GLASBENIK TOLKALEC
do 10. 7. 2009; GLASBENA ŠOLA KRANJ,
POŠTNA UL. 3, KRANJ
AKADEMSKI GLASBENIK KONTRABASIST
do 10. 7. 2009; GLASBENA ŠOLA KRANJ,
POŠTNA UL. 3, KRANJ
AKADEMSKI GLASBENIK FLAVTIST
do 10. 7. 2009; GLASBENA ŠOLA KRANJ,
POŠTNA UL. 3, KRANJ
AKADEMSKI GLASBENIK KLARINETIST
do 10. 7. 2009; GLASBENA ŠOLA KRANJ,
POŠTNA UL. 3, KRANJ
DR. MEDICINE
do 11. 7. 2009; BOLNIŠNICA SEŽANA,
CANKARJEVA UL. 4, 6210 SEŽANA
do 9. 7. 2009; OZG, ZD BLED, ZDRAVSTVE-
NI DOM BOHINJ, MLADINSKA C. 1, BLED
do 9. 7. 2009; OZG, ZDRAVSTVENI DOM
JESENICE, C. MARŠALA TITA 78, JESENI-
CE

do 26. 7. 2009; OZG, ZDRAVSTVENI DOM
TRŽIČ, BLEJSKA C. 10, TRŽIČ
DR. DENTALNE MEDICINE
do 29. 8. 2009; OZG, ZDRAVSTVENI DOM
ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK. LOKA
do 19. 7. 2009; OZG, ZDRAVSTVENI DOM
TRŽIČ, BLEJSKA C. 10, TRŽIČ
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)
do 11. 7. 2009; VISOKA ŠOLA ZA ZDRAV-
STVENO NEGO JESENICE, SP. PLAVŽ 3, JE-
SENICE
DR. MEDICINE SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE
do 9. 7. 2009; OZG, ZD BLED, ZDRAVSTVE-
NI DOM BOHINJ, MLADINSKA C. 1, BLED
DR. MEDICINE SPECIALIST PEDIATRIJE
do 23. 7. 2009; OZG, ZDRAVSTVENI DOM
RADOVLJICA, KOPALIŠKA C. 7, RADOVLJI-
CA
do 29. 8. 2009; OZG, ZDRAVSTVENI DOM
ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK. LOKA
UNIV. DIPL. SOCIALNI DELAVEC
do 8. 7. 2009; CENTER ZA SOCIALNO
DELO ŠK. LOKA, PARTIZANSKA C. 1 D, ŠK.
LOKA
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
do 19. 7. 2009; BLAGOJČO MICOV S.P., KO-
LODVORSKA C. 7, KRANJ
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
do 29. 8. 2009; OZG, ZDRAVSTVENI DOM
ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK. LOKA
do 11. 7. 2009; VISOKA ŠOLA ZA ZDRAV-
STVENO NEGO JESENICE, SP. PLAVŽ 3, JE-
SENICE
NPK Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
do 12. 7. 2009; VARNOST VIČ, d.d., KOPR-
SKA UL. 94, LJUBLJANA

Prosta delovna mesta objavljamo po podatkih Zavo-
da RS za zaposlovanje. Zaradi pomanjkanja prosto-
ra niso objavljena vsa. Prav tako zaradi pregledno-
sti objav izpuščamo pogoje, ki jih postavljajo deloda-
jalci (delo za določen čas, zahtevane delovne izkuš-
nje, posebno znanje in morebitne druge zahteve).
Vsi navedeni in manjkajoči podatki so dostopni:
- na oglasnih deskah območnih služb in uradov za
delo zavoda;
- na domači strani Zavoda RS za zaposlovanje:
http://www.ess.gov.si;
- pri delodajalcih.
Bralce opozarjamo, da so morebitne napake
pri objavi mogoče.

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
PROSTA DELOVNA MESTA NA
GORENJSKEM (m/ž)

Nova Oselica

Srečanje Janezov v Novi Oselici

Ta konec tedna Turistično društvo Sovodenj vabi na tradici-
onalni prireditvi. V soboto od 16. ure naprej vabijo v Novo
Oselico Janeze na že 22. srečanje, ki ga bodo popestrili z za-
bavnimi igrami in izborom naj Janezov. Že ob 13.30 pa na
Sovodnju vabijo še na peti pohod ob delu rapalske meje, ob
15. uri bo maša z vojaškim duhovnikom pri mejniku 36/I pri
Novi Oselici. Le dan kasneje bo še 38. praznik koscev, ko se
bodo v košnji pomerila dekleta in žene, v grabljenju pa fant-
je in možje. B. B.

Več kuharjev in natakarjev - DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA! (Ljubljanski grad,
Ljubljana) 
Na ljubljanskem gradu odpiramo gostilno, v kateri bomo pripravljali in stregli tipič-
ne slovenske jedi. K sodelovanju vabimo večje število visoko motiviranih, ustvar-
jalnih in odgovornih kuharjev ter natakarjev, ki so pripravljeni sprejeti naš izziv. 
Ponujamo delo v novem gostinskem lokalu na najprestižnejši lokaciji v centru
Ljubljane, raznoliko in pestro delo ter stimulativen zaslužek. GRAJSKA PLOŠ-
ČAD gostinstvo, d. o. o., Grajska Planota 1, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do
30. julija 2009. Več na www.mojedelo.com.

Analitik - programer, m/ž (Žiri) 
Iščemo strokovnjake, ki jim ni tuje področje AD/domen, poštnega sistema Exchange,
okolij Linux in VMware, poznavanje področja SQL, poznavanje protokolov TCP/IP. Če
želite delati v podjetju, ki se nenehno razvija in širi svoje poslovanje, če vam ni tuje med-
narodno sodelovanje, ste gotovo pravi za nas. Alpina, d. d., Žiri, Strojarska ulica 2,
4226 Žiri, prijave zbiramo do 24. julija 2009. Več na www.mojedelo.com.

Vodja podjetja-direktor-menedžer (Cerklje) 
Iščemo sodelavca v manjšem podjetju za vodenje obstoječega poslovanja in šir-
jenje poslovanja na področjih: organizacija in vodenje proizvodnje, komerciala,
nabava itd. K.L.K., d. o. o., Mengeška cesta 26, 1236 Trzin, prijave zbiramo do
1. avgusta 2009. Več na www.mojedelo.com.

Sprejemnik vozil v servis, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo IV. ali V. stopnjo ustrezne izobrazbe, organizacijske in komunikacij-
ske sposobnosti, izkušnje s popravilom vozil so prednost, poznavanje dela z ra-
čunalnikom, znanje angleškega jezika in najmanj 3 leta delovnih izkušenj z ena-
kimi ali podobnimi deli. Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 6 mese-
cev in 3-mesečnim poskusnim delom, kasneje možnost sklenitve za nedoločen
čas. Avtohiša Kranj, d. o. o., Ljubljanska c. 22, 4000 Kranj, prijave zbiramo do
1. avgusta 2009. Več na www.mojedelo.com.

Mehanik, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo izobrazbo avtomehaniške oziroma druge ustrezne smeri, vsaj 3 leta
delovnih izkušenj in samostojno diagnosticiranje napak na vozilih. Delovno raz-
merje bomo sklenili za nedoločen delovni čas s 3-mesečnim poskusnim delom.
Avtohiša Kranj, d. o. o., Ljubljanska c. 22, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 1. av-

gusta 2009. Več na www.mojedelo.com.

JAVA programer, m/ž (delo od doma) 
Za več naročnikov s področja informacijske tehnologije iščemo nove sodelavce
za delovno mesto JAVA programer. Vsa podjetja ponujajo ustvarjalen in zanimiv
nabor projektov. Delo na tem delovnem mestu v vseh podjetjih omogoča tako
osebnostni kot strokovni razvoj. Na podlagi delovne uspešnosti je ponujena mož-
nost dolgoročnega napredovanja v želeni smeri. MANPOWER, d. o. o., PE Ljub-
ljana I, Vodovodna 101, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 1. avgusta 2009. Več
na www.mojedelo.com.

Voznik - prodajalec, m/ž (Ljubljana, Škofja Loka) 
Za našega naročnika, ugledno slovensko pekarno, iščemo voznika prodajalca.
Delo poteka na terenu, na točno določeni lokaciji, kamor se pripeljete in proda-
jate kruh, slaščice in druge pomembne izdelke. Odgovorni boste za prodajo iz-
delkov ter prevzem kupnine za plačano blago iz prodajnega asortimaja družbe.
Delo je dopoldansko in poteka od ponedeljka do sobote, nedelje in prazniki
prosto. MANPOWER d.o.o., PE Ljubljana II, Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana,
prijave zbiramo do 30. julija 2009. Več na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant, m/ž (Tržič) 
Mikona, d. o. o., je zasebno podjetje, ki na področju prodaje kozmetičnih in far-
macevtskih izdelkov deluje že od leta 2000. Podjetje ima sedež v reprezentativ-
ni vili v Tržiču, kjer so tako glavni poslovni prostori kot tudi skladišče. Iščemo ose-
bo z močno samoiniciativo, samostojno, komunikativno, dosledno, natančno, za-
nesljivo, hitro. Izobrazba: farmacevtski oziroma kot alternativa kemijski tehnik,
biotehnik. Mikona, d. o. o., Predilniška cesta 14, 4290 Tržič, prijave zbiramo do
29. julija 2009. Več na www.mojedelo.com.

Prodajalec/svetovalec, m/ž (Kranj) 
Obvezne so delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih. Od novega sodelav-
ca pričakujemo veselje do timskega dela, fleksibilnost, prijaznost in ustrežljivost
do strank oz. kupcev, pozitiven odnos do dela in sodelavcev, komunikativnost.
OBI, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 29. julija
2009. Več na www.mojedelo.com.

Komercialist za čistilno opremo, m/ž, v Kranju (Kranj) 
Imate izkušnje iz prodaje čistilne opreme in sanitarnega potrošnega materiala?
Zelo radi komunicirate, znate svetovati in imate dobro izražene prodajne sposo-
bnosti? Pridružite se našemu naročniku, ki zaradi širitve poslovanja na območju
Kranja išče primerne kandidate. Trenkwalder kadrovske storitve, d. o. o., Lesko-
škova cesta 9 e, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 26. julija 2009. Več na
www.mojedelo.com.

CNC operater, m/ž (Zgoša - Begunje na Gorenjskem) 
Zahtevano znanje: najmanj zaključena srednja šola tehnične smeri, znanje mate-
matike (trigonometrija, koordinatni sistemi), poznavanje računalnikov, CNC-stro-
jev in njihovega delovanja. Seaway Group, d. o. o., Pot na lisice 2, 4260 Bled,
prijave zbiramo do 15. julija 2009. Več na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Podutiška 92, 
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

STANOVANJE v Stražišču, pritličje
stanovanjske hiše, 61,80 m2, CK na
plin, v celoti adaptirano, ZK, 90.000
EUR, ☎ 041/826-647

9003869

HIŠE
NAJAMEM

HIŠO v okolici Kranja, Škofje Loke ali
Medvod, ☎ 040/265-283

9003922

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

DAEWOO Nexia 1.5, l. 97, cena po
dogovoru, ☎ 040/734-235 9003987

HYUNDAI Atos, l. 2002, 53.000 km,
cena: 2.500,00 EUR, ☎ 031/599-
770 9003981

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

VILICE od viličarja Indos, ☎ 041/214-
500 9003975

ŽIČNO erozijo l. 99, v obratovalnem
stanju, ☎ 041/669-689 9003983

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO hlodovino in celulozni
les iglavcev, ☎ 041/758-932 9003811

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 9003928

DRVA mešana: bukev, gaber, javor, je-
sen, hrast, možnost razreza in dostave,
cena 40 EUR, ☎ 070/323-033 9003926

DRVA možnost plačila na obroke, me-
trska ali razžagana, možnost dostave,
☎ 040/338-719 9003927

DRVA kvalitetna hrastova,  cepljena
drva, metrska ali razžagana, možna
tudi dostava, ☎ 041/639-348 9003953

STANOVANJSKA
OPREMA

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

ZMRZOVALNO omaro s 6 predali
ugodno prodam, ☎ 04/25-11-451,
040/899-468 9003977

VRTNA OPREMA
PRODAM

BAZEN, 1 leto rabljeno, 366 x 76 cm,
cena po dogovoru, ☎ 040/232-490

9003986

TURIZEM
V KRANJSKI GORI oddam apartma in vi-
kend v Radovni, ☎031/311-056 9003980

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

VSAK DAN sveže rezano cvetje lilij in
gladiolin, Smolej, Luže 22a, ☎
04/25-36-565, 041/789-608 9003969

KMETIJSTVO
PRIDELKI
PRODAM

ČEŠNJE, kvalitetne domače hrustavke,
dnevno sveže nabrane, ugodno prodaja-
mo, Kmetija Princ, Hudo 1 (pri Kovorju),
Tržič, ☎ 041/747-623 9003786

KUMARICE za vlaganje, ☎ 041/551-
970 9003948

LETOŠNJE seno v kockah, ☎
051/213-350 9003979

VINO cviček, dolenjski vinogradni oko-
liš, ☎ 031/447-603 9003954

VZREJNE ŽIVALI
KUPIM

BIKA simentalca, pašenega, težkega
okoli 400 kg, ☎ 031/343-177 9003971

PRODAM

BREJE telice simentalke ter 2 bikca do
300 kg, ☎ 041/246-507 9003956

DVA ČB BIKCA, 10 dni starega, Gori-
če 19, ☎ 031/230-413 9003984

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
031/387-371 9003985

OSTALO
V TRGOVINI KOROTAN v Struževem 20 v
Kranju dobite razne vrste kozarcev in stekle-
nic. Vabljeni! Korotan, d. o. o., Struževo 20,
Kranj, ☎04/20-24-235 9003803

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

BAR MONIKA zaposli dekle za delo v
strežbi, delovni čas po dogovoru, Ši-
pec Monika, s. p., Velesovo 56a, Cer-
klje, ☎ 040/330-060 9003918

DOSTAVA hrane PICANTO Kranj red-
no zaposli izkušenega picopeka, odlič-
no plačilo, Justr, d. o. o., Sejmišče 1,
4000 Kranj, ☎ 041/505-084 (Igor),
☎ 031/473-816 (Matej) 9003782

USTREZNO osebje za delo v restavra-
ciji na Bledu, Okarina, Koritenska c.
18, Bled, ☎ 041/632-369 9003976

ZAPOSLIMO šoferja B-kategorije, po-
goj: komercialist, Mesarija Gregorc,
Franc Gregorc, s. p., Golniška c. 102,
Kranj, ☎ 041/635-033

9003900

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

9003970

ZAPOSLIM sodelavca v avtoremontni de-
javnosti, montaža avtostekel, zaželene iz-
kušnje, Jelovčan, d. o. o., Žabnica 24,
Žabnica, ☎ 041/756-188 9003917

ZAPOSLIM orodjarja z nekajletnimi
delovnimi izkušnjami, Jež Janez s.p.,
Selo pri Vodicah 8, Vodice,☎ 041/
669-689 9003982

IŠČEM

IŠČEM DELO, košenje zelenic (tudi na
strmini), obrezovanje žive meje, ☎
041/718-008 9003972

POSLOVNI STIKI

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 9003679

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s.
p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, la-
melne zavese, plise zavese, komarniki,
markize, www.asteriks.net 9003929

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

DELAMO vsa zidarska dela, notranje ome-
te in fasade z našim ali vašim materialom, Ar-
janiti, d.o.o., Žabnica 47, Žabnica, ☎
041/288-473, 041/878-386 9003931

IZDELAVA podstrešnih stanovanj po
sistemu Knauf, montaža strešnih oken
Velux in polaganje laminatov, izd. bru-
naric in nadstreškov, prevozi z avtodvi-
galom, Damjan Mesec s.p., Jazbine,
Poljane, ☎ 041/765-842 9003940

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, zi-
dava, montaža novih, popravila starih, nu-
dimo dimne obloge, dimne kape. Novak
& Co, d.n.o., Ljubljanska 89, Domžale,
☎ 031/422-800 9003360

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan
hrup, 10 let garancije. BE & MA, d. o.
o., Ekslerjeva 6, Kamnik, ☎ 01/83-
15-057, 041/694-229 9003973

IŠČEM

IŠČEM moškega za pomoč na kmetiji, z iz-
pitom B-kat. ☎040/803-066 9003974

MLAD PAR z 8-mes. otrokom, ki živi v
bližini Bleda in Gorij, išče izkušeno ose-
bo za varstvo otrok in pomoč  v gospo-
dinjstvu. Približno 15 ur na teden; dolgo-
ročno. Prednost izkušnje in tuji jeziki.
Pokliči, ☎ 040/623-423 9003978

ZASEBNI STIKI
IŠČEM dekle brez prihodkov, stanova-
nja, ki bi se preselila na moj dom. Po-
goj poštenost.☎ 041/240-4039003905

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za ljudi
vseh starosti, brezplačno za mlade ženske.
☎031/505-495, 031/ 836-378 9003904

RAZNO
V TRGOVINI KOROTAN v Struževem
20 v Kranju dobite dobite jedilni slad-
kor po 25 kg po ugodni ceni. Korotan,
d. o. o., Struževo 20, Kranj, ☎ 04/
202-42-35 9003804
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Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66

GSM 051/320 700, Email: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o.
MAISTROV TRG 7, 

4000 KRANJ
TEL.: 04/23-81-120, 

04/23-66-670

041/755-296, 040/204-661, 
041/900-009

e-pošta: itd.nepremicnine@siol.net
www.itd-plus.si

www.jur-tan.si

JUR-TAN, nepremičnine, d. o. o.
PE Cankarjeva ulica 03 
(staro-mestno jedro), 

4000 Kranj, tel.: 04/236-92-14,
mobi: 041/451-857

e-pošta: info@jur-tan.si

Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj
www.nepremicnine.gnd.si

e-naslov: info@gnd.si
tel: +386 4 281 39 04, 
fax: +386 4 281 39 07
gsm: +386 31 536 578
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ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame

Anice Križaj
Petričkove mame z Godešiča

se svojci iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti
ter darovali cvetje in sveče.
Posebej se zahvaljujemo njenemu najstarejšemu vnuku, orga-
nizaciji ZB in organizaciji RK za lepe besede ob njenem
slovesu.

Žalujoči: vsi njeni 

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
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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.

LOTO
Rezultati 53. kroga 

- 5. julija 2009
15, 23, 28, 32, 33, 34, 39 in 6

Lotko: 1 9 5 8 6 7
Loto PLUS: 6, 8, 14, 18,

25, 35, 37 in 30

Predvideni sklad za 
54. krog za Sedmico:

1.700.000 EUR
Predvideni sklad 54. kroga

za Lotka: 490.000 EUR
Garantirani sklad 54. kro-
ga za PLUS: 60.000 EUR

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

MALI OGLASI, ZAHVALE

www.pogrebnik.com

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

Spoznavanje krajev iz filma Moje pesmi, 
moje sanje
Žabnica - DU Žabnica vabi na izlet, kjer bodo spoznavali kraje
iz filma Moje pesmi, moje sanje, ki bo 5. avgusta. Odhod bo
ob 5. uri zjutraj izpred vseh avtobusnih postaj od Virmaš proti
Kranju z običajnimi postanki do Salzburga. Prihod nazaj v Slo-
venijo bo v večernih urah. Cena je 40 evrov, vsebuje pa avto-
busni prevoz s cestninami in parkirninami, vstopnina, vodenje
in organizacijske stroški ter dodatno zavarovanje. S seboj imej-
te en osebni dokument. Prijave se pričnejo zbirati v ponede-
ljek, 13. julija, med 13. in 15. uro na telefon 04/231 19 32 pri Mari
Pečnik do zasedbe avtobusa. Rok plačila je do 1. avgusta.

Pohod na Struško (Veliki vrh, 1944 m) 
- Karavanke
Žabnica - DU Žabnica vabi na pohod na Struško oz. Veliki
vrh (1944 m) - Karavanke v sredo, 15. julija, z odhodom ob
6. uri izpred vseh avtobusnih postaj od Sv. Duha proti
Stražišču. Odpeljali se bomo na Gorenjsko do Javorniškega
Rovta 975 m. Prijave in vplačila sprejema Lojzka Dolenc na
tel. 04/231 17 15 ali 051/246 390 od 8. do 10. julija med 13.
in 15. uro do zasedbe avtobusa. Rok plačila je 11. julij. Cena
je 14 evrov, vsebuje pa prevoz, vodenje in zavarovanje. 

Obvestilo: Planiranega izleta na Krniško Glavico ni mogoče
izvesti zaradi poškodovanih poti.

Večeri z okusom pod marelo: Tomaž Pengov
Kranj - V Klubarju na letni terasi bo 11. julija nastop enega
najpomembnejših slovenskih kantavtorjev Tomaža Pengova
s pričetkom ob 22. uri, vstop prost. Informacije: www.ksk.si

Koncert X Muza
Bled - V trgovskem centru Bled v Cocktail bar Apropos bo 9.
julija koncert skupine If ob 21. uri, ki bodo izvajali glasbo
skupine Pink Floyd. Koncert X Muza (art pop, rock, jazz,
tango, šanson) bo 10. julija ob 21. uri. Vstopnine ni. Infor-
macije: www.apropos-bled.si 

KONCERTI

OSMRTNICA

V 101. letu življenja nas je zapustila draga teta

Marija Simčič -
Meri

iz Tržiča, nazadnje stanovalka doma Petra Uzarja Tržič.

Pokopali jo bomo v petek, 10. julija 2009, ob 11. uri na
tržiškem pokopališču.

Žalujoči: nečakinja Magda Lesjak in nečak Miloš 
Bevc z družinami

SPOROČILO O SMRTI

Kar živi, umre, da se iz časnosti prelije v večnost.
(William Shakespeare)

Sporočamo žalostno vest, da je po hudi bolezni 
nenadoma umrl 

Aleksander
Ravnikar

(1951-2009)

dolgoletni član Sveta Mestne občine Kranj.

Spominjali se ga bomo po njegovem dolgoletnem
družbenem in političnem delovanju ter prizadevanju 
za spremembe na bolje, tako v kranjski občini kot pri

opravljanju funkcij na državni ravni.

Iskreno sožalje izrekamo njegovi družini.

Župan Damijan Perne v imenu Sveta Mestne občine
Kranj in občinske uprave
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo oblačno z dežjem, vmes bodo plohe in nevihte. V
sredo bo oblačno, padavine bodo oslabele in do večera pone-
hale. V četrtek bo sončno, proti večeru bodo nastajale plohe.
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Maja Olip:

Zdi se mi, da se Lesce že
tako prehitro razvijajo in da
zato bloki ne bi bili najbolj
primeren način gradnje. Ve-
liko je že pozidanega, indi-
vidualne hiše bi pomenile
manjši poseg v prostor.

Ana Hartman

Tržič - V soboto je dogajanje
v Tržiču zaznamoval prvi
Svetovni festival tržiških br-
žol. "Gre za nekakšno ovčjo
obaro, ki je edinstvena speci-
aliteta, zato je škoda, da jih
ne bi ponesli v širni svet," je
poudarila Marjana Zupan,
predsednica tržiškega turi-
stičnega društva, ki je bržo-
ljado pripravilo v sodelova-
nju z občino in Prostovolj-
nim gasilskim društvom Tr-
žič. Tradicija kuhanja trži-
ških bržol sega v 17. stoletje,
o njih je pisal že Valvasor.
"Marsikje jih še kuhajo, a
večinoma le ob Šuštarski ne-
delji, zato je namen festivala
tudi, da bržole ne bi šle v po-
zabo in da pokažemo bogato
kulinarično dediščino. Pre-
malo cenimo tisto, kar je
naše," je dodala Zupanova.

V atriju občine Tržič je
bilo pestro vso soboto. V
sklopu prve bržoljade je na-
mreč potekal sejem starih
predmetov, predstavili so se
različni rokodelci, pod vod-
stvom slikarja Saša Gantarja
je potekala slikarska delavni-
ca, izkupiček od prodanih
slik namenili gluhi študent-
ki Petri Čanak iz Zvirč, atrij
so krasila otroška likovna
dela na temo ovc in bržol, tr-
žiški muzealci so pripravili
delavnico izdelovanja pred-
pasnikov, podljubeljski šo-

larji pa so prevzeli delavnico
izdelovanja ovčk ter prikaz
pletenja in predenja.

Obiskovalci so z velikim za-
nimanjem spremljali tudi pet
ekip, ki so se pomerile v ku-
hanju bržol v kotličkih na od-
prtem ognju. Tričlanska stro-
kovna komisija pod vod-
stvom kuharskega mojstra
Andreja Kuharja je imela tež-
ko delo. Poudarila je, da bi
bili zmagovalci lahko prav vsi,
prvo mesto in prehodni pokal
pa je dodelila ekipi Jezerska
ovčka, ki so jo sestavljali Silvo
in Matej Plaznik ter Mici So-
klič in Majda Gašperlin. "Na

voljo smo imeli dva kilogra-
ma mesa, dober kilogram
krompirja, kilogram čebule,
poper, sol, brinove jagode, od
začimb pa mora prevladovati
šetraj, a ne preveč. Bržole je
nato naša kuharica Mici še
malo 'zacoprala', vse skupaj
pa se počasi na zmernem
ognju kuha tri ure," je razlo-
žil Silvo Plaznik. Kot je dejal,
so pri njih doma bržole na je-
dilniku vsaj dvakrat na me-
sec: "Mladina ni pretirano
navdušena nad njimi, a sta-
rejši jih imamo zelo radi, pa
še zdrave so." Drugo mesto je
komisija dodelila ekipi Turi-

stičnega društva Tržič, tretje
pa ekipi Peka. Poleg že ome-
njenih sta tržiške bržole ku-
hali še ekipi Modri dirkač iz
Tržiča in medobčinskega
društva gluhih in naglušnih
Auris Kranj. 

Jezerjani pa ne slovijo le
po kuhanju tržiških bržol,
pač pa so očitno tudi zelo do-
bri jedci. V igri Naj jedec je
namreč porcijo bržole najhi-
treje - v minuti in štirih se-
kundah - pojedla Helena
Plaznik z Jezerskega, drugi
je bil Tržičan Boštjan Moč-
nik, tretji pa Kranjčan An-
drej Osterman.
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

V Tržiču dišalo po bržolah
Minulo soboto je v Tržiču potekal prvi svetovni festival tržiških bržol. Najboljše so presenetljivo
skuhali Jezerjani.

Jasmina Ališič:

Kot prepričana "zelena" ni-
sem prav za nobeno grad-
njo več - ne za hiše še manj
za bloke. Sama sicer živim v
bloku, a tako rekoč iz prve
vrste lahko spremljam, kako
okoli mene raste beton.

Novorojenčki

Minuli tedne smo Gorenjci dobili 48 novih prebivalcev, od
tega v kranjski porodnišnici 30, v jeseniški pa 18. V Kranju se
je rodilo 19 deklic in 11 dečkov. Najtežji je bil deček, ki je teh-
tal 4190 gramov, najlažja pa deklica z 2110 grami. Na Jese-
nicah se je rodilo 10 deklic in 8 dečkov. Najlažja je bila de-
klica z 2440 grami, najtežji deček pa 3690 gramov.

Jesenice

Močno deževje zalivalo ceste in kleti

Včeraj okoli poldneva se je na Jesenicah in v okolici razdiv-
jalo neurje z močnim dežjem. Obilica vode je povzročila
kopico nevšečnosti, zalilo je številne kleti, poplavljene so
bile ceste, nekaj časa tudi magistralna cesta med Žirovnico
in Jesenicami pri Acroniju. Člani civilne zaščite, poklicni
gasilci in člani šestih prostovoljnih gasilskih društev so
takoj odšli na teren in pomagali pri črpanju vode. U. P.

Ljubljana

Priključek na Celovško zaprt vse poletje

Včeraj so začeli obnavljati obe priključni rampi, ki ob predo-
ru Šentvid vodita s Celovške ceste v Ljubljani na gorenjsko
avtocesto in obratno, zato bo priključek Ljubljana Šentvid
zaprt za promet predvidoma do konca avgusta, so sporoči-
li z Darsa. Promet bo v času zapore preusmerjen prek šent-
viškega predora na priključek Koseze oziroma priključek
Brod. Izvozno-uvozni rampi sta del stare šentviške galerije
in ju je ob obilnejšem deževju zaradi dotrajane hidroizolaci-
je velikokrat zamakalo. Poleg obnove hidroizolacije bodo
opravili tudi sanacijo in zaščito betonov, prebarvali bodo
tudi stene. S. Š.

Proti gradnji blokov

Marjana Ahačič 

Glede na ostro polemiko o
tem, ali spremeniti občinske
prostorske dokumente in
tako za stavbo nekdanjega
Merkurja v Lescah omogoči-
ti gradnjo blokov, smo kraja-
ne Lesc vprašali za mnenje,
kaj se jim zdi primerneje:
bloki ali individualne hiše. 
Foto: Anka Bulovec

Boris Šantel:

Saj smo vsi proti blokom,
mar ne? Hiše naj bodo za
nekdanjim Merkurjem, blo-
ke pa, če jih že morajo, naj
gradijo na primernejših lo-
kacijah. Prepričan sem, da
bi se našel tak prostor.

Aleksandra Teskač:

Bloki? Zakaj pa ne, saj mla-
di tako ali tako nimajo kjer
živeti. Lesce so zelo lep kraj
in mislim da tega niti bloki,
če so primerno postavljeni v
prostor in primerno načrto-
vani, ne bodo spremenili.

Matej Burgar:

Če bi gradnja blokov pripo-
mogla k razvoju Lesc, sem
za. A le pod pogojem, da je
prostorska umestitev pri-
merna in da to podpirajo
tudi krajani. Le pod tem po-
gojem bi gradnjo podprl.

Ekipa Jezerska ovčka je postala zmagovalka prvega Svetovnega festivala tržiških bržol. 
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA
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GODBENIKI PO
AVSENIKOVIH NOTAH

Slavko Avsenik mlajši (levo) je predsed-
niku Pihalnega orkestra Jesenice-Kranj-
ska Gora Andreju Noču za izvrstno ig-
ranje izročil kipec Slavka Avsenika. 
/ Foto: Jože Košnjek

02

LJUDJE

V DOBREM IN
SLABEM

Udeležili smo se prvega golfskega
turnirja Koren Sports Golf Challenge v
Smledniku, s Tušem je na morju gos-
tovalo že prek tri tisoč otrok, Urška in
Janez pa sta v soboto končno rekla
'da'. / Foto: Tina Dokl

KULTURA

OBLETNICA SORŠKE
KULTURE

KUD Oton Župančič Sora je bil us-
tanovljen leta 1949. Šest desetletij de-
lovanja so praznovali s slavnostno
akademijo. 
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GLASBA

latkova vez s po-
ezijo sega še v
srednješolska leta,
ko se še ni ločeval
od zvezka in

svinčnika. Poezija se je kas-
neje povezala z melodijo in
začele so nastajati skladbe.
Njegova glasbena pot se je
oblikovala skozi freestyle tek-
movanja ter razna sodelova-
nja, dokončno pa je na širšo
slovensko glasbeno sceno
treščil septembra 2007, ko je
izšla njegova prva samostoj-
na plošča, naslovljena po nje-
govem življenjskem motu
Svet je lep. Leto 2008 je Zlat-
ko okronal z izdajo dveh
plošč, Zlatko in prijatelji in
Svet je lepši. Poleg nesporne-
ga talenta ga odlikuje tudi
ustvarjalna hiperaktivnost,
entuziazem in popolna pre-
danost glasbi, kar ga danes
umešča v sam vrh slovenske
hip hop scene. Njegovo glas-

bo so zaznamovale ulice blo-
kovskega naselja in kritičen
pogled na obstoječo situacijo
in življenje. Kot otrok s fužin-
skih ulic se z glasbo želi do-
takniti naslednje generacije.

Pred kratkim se je pojavil
tudi v videospotu Hip Hop z
Juliette Justine, njegov aktu-
alni single Mi je žal pa je rav-

no tako dobil vizualno podo-
bo. Omenjeni komad smo
lahko slišali na letošnjih Vik-
torjih, izšel pa je na plošči
Svet je lepši. Te dni pa na te-
levizije prihaja tudi video-
spot, ki je nastal iz video ma-
teriala posnetega med odda-
jo Izštekani. Zlatko je pred
kratkim pod naslovom Teori-

ja 585 izdal posebno izdajo s
posnetki z omenjenega na-
stopa v oddaji Izštekani, ki
vsebuje album, DVD ter
knjigo. 

Skladba Mi je žal daje vpo-
gled v Zlatkovo videnje sveta,
govori o zavedanju, da grdo
ravnamo z našo zemljo in s
sočlovekom, o zablodelih du-
šah, ki nas obkrožajo, in stor-
jenih napakah, ki nas sprem-
ljajo, a je kljub temu treba
poiskati svojo, pozitivno in
optimistično pot, obdržati
upanje in vero v človeka ter
iskati svetle trenutke v življe-
nju.

Namesto surovega beata
elektronskih bobnov in loo-
pov v zvoku Mi je žal vladata
klasična kitara in konge. Mi-
nimalistična in svetla podla-
ga pa ustvarja mehko ležišče
za odlično odpete linije z iz-
razito čutno interpretacijo
Tine Marinšek, pevke skupi-
ne Tabu, kar komadu Mi je
žal, da še dodatno noto zani-
mivosti.

ZLATKU JE ŽAL
Alenka Brun

Z

Poletje pozitivnih vibracij 

Kranjski izbruhov bazen do konca tedna gosti festival
Summer of positive vibration. Včeraj so koncertirali
ameriški Kultur Shock, danes ob 22. uri pa gostijo ska
jazz reggea večer. Nastopili bodo New York Ska Jazz
Ensemble, ki so ustanovili trije bivši člani skupine The
Toasters. Sreda je namenjena skupini Fire dub perform-
ance, četrtek rok koncertu, kjer boste lahko prisluhnili
skupinam Mit, First Strike in Arthem, petkov program je
prepuščen DJ-evskim rokam, v soboto pa se obeta met-
al koncert (I Screm, I vs. I in Pesadilla). A. B.

Malibu so prvi med asi

Ob koncu 4. sezone oddaj Prvi na vasi je v maju in juni-
ju potekalo glasovanje za naziv Prvi med asi. V dra-
matičnem zaključku glasovanja je skupina Malibu
premagala ansambel Pogum in si prislužila žlahten
naziv ter glavno nagrado, snemanje videospota. Pogu-
movci kljub temu niso ostali praznih rok, saj so si z
drugim mestom prislužili snemanje pesmi. Tudi za tret-
je mesto se je bil pravi športni boj, ki ga je dobil Boštjan
Konečnik. Ustvarjalci oddaje Prvi na vasi zdaj odhajajo
na zaslužene počitnice, da si naberejo moči in svežih
idej pred novo, 5. sezono oddaj. A. B.

Na Zbiljski noči uspešnice skupine Queen

V soboto, 11. julija, se na obali jezera v Zbiljah spet obe-
ta prvovrstna zabava z veliko novostmi. Rdeča nit
prireditve še naprej ostaja raznolik glasbeni program za
vse generacije. Tudi letos ga bodo sooblikovali popu-
larni slovenski glasbeni izvajalci Vlado Kreslin in Mali
Bogovi, skupina Mambo Kings, Manca Špik, skupina
4Play in Veseli svatje. Prvič pa prihajajo v Zbilje tudi tuji
glasbeniki, ki niso z območja nekdanje Jugoslavije. Za
posebno glasbeno presenečenje bodo poskrbeli člani
zasedbe Merqury Band, ki bodo kot uradna imitacijska
skupina legendarnih Queenov, poskrbeli za preigravan-
je njihovih največjih uspešnic. Njihov pevec Ferdinando
Altavilla na odru pooseblja karizmo Freddyja Mercuryja,
s svojim glasom in videzom pa tudi njegove bleščeče in
spektakularne koncertne nastope. To bo prav gotovo
posebna poslastica za oboževalce. A. B.

Dragi naročniki,

želite avtokarto?

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

Nagradna igra traja do razdelitve vseh avtokart (600 kom).
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a je Avsenikova
glasba univer-
zalna in jo je
zato mogoče iz-
vajati v različnih
izvedbah, ne le v

izvirnem narodnozabavnem
kvintetu, je dokazalo tudi
prvo tekmovanje pihalnih
godb v izvajanju Avsenikove
glasbe. V kulturnem centru
Joža Ažmana v Bohinjski Bi-
strici so ga v soboto organizi-
rali Občina Bohinj, Javni
sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti, Založba
in Galerija Avsenik, Turizem
Bohinj, Glasbeno društvo
Bohinj in Zveza slovenskih
godb. V ocenjevalni komisiji
so bili prvovrstni glasbeniki
Alojz Zupan, dr. Wolfgang
Suppan in Slavko Avsenik
mlajši. Zaradi nekaterih od-
povedi je tekmovalo pet
godb: Glasbeno društvo Bo-
hinj, Pihalni orkester Muta,
Pihalni orkester Mežica, pi-

halni orkester Jesenice-Kran-
jska Gora in Pihalni orkester
Lesce Slovenija. V kategoriji
B so zlati plaketi prejeli god-
beniki iz Mežice in Mute, do-
mača bohinjska godba pod
vodstvom Marka Žirovnika
pa srebrno. V kategoriji A je
pihalni orkester z Lesc pod

vodstvom Marka Možine
prejel zlato plaketo, pihalni
orkester Jesenice-Kranjska
Gora pod vodstvom Domna
Jeraša pa zlato plaketo s po-
hvalo. Organizatorji prvega
tekmovanja so prepričani, da
bo na naslednjih tekmova-
njih udeležba številnejša, saj

je, kot je dejal Slavko Avse-
nik mlajši, "naša glasba pi-
halnim godbam blizu". Prek
ekrana je godbenike nagovo-
ril tudi Slavko Avsenik starej-
ši in dejal, da je "največja sre-
ča glasbenikov glasba sama,
zato so zmagovalci vsi nasto-
pajoči."

GODBENIKI PO
AVSENIKOVIH NOTAH
V kulturnem centru Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici je bilo v soboto prvo tekmovanje pihalnih
orkestrov v igranju Avsenikove glasbe.

Jože Košnjek

D

Razigrani godbeniki igrajo pred kulturnim domom.
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UD Oton Župančič
Sora je bil ustanov-
ljen leta 1949. Šest
desetletij delovanja
so praznovali s slav-

nostno akademijo, ki je pote-
kala 26. junija. Društvo je
znano po dobrih igralcih, re-
citatorjih, pevcih, folklori-
stih, pa tudi po likovni sekci-
ji, ki vsako leto organizira Ex
tempore Sora. Letošnji bo že
petnajsti.

Zgodovina društva se je
začela pisati s samostojnim
uprizarjanjem gledaliških
del. Moški pevski zbor, ki je
že pred leti praznoval 50-let-
nico obstoja, je bil, časovno
gledano, le nekoliko mlajši
član društva, še leto mlajši
pa je bil ženski zbor, ki je
prepeval 44 let. Iz obeh zbo-
rov je nastal mešani pevski
zbor, ki je žel uspehe več kot
30 let. Pred dvema letoma pa
je povsem na novo začel pre-
pevati mlad mešani pevski
zbor, ki s svojim dobrim pet-
jem navdušuje poslušalce.
Pod okriljem pevskih zborov
je bil leta 1992 ustanovljen

mešani oktet Lipa, v letu
1996 pa je začel prepevati
zborček mladih deklet, ki so
si nadele ime Polončice. V
začetku sedemdesetih let
(1974) je v društvu zaplesala
prva otroška folklorna skupi-
na, nekaj let kasneje je bila
ustanovljena še mladinska.
Folklorna dejavnost v Sori le-

tos praznuje 35-letnico. Naj-
mlajša dejavnost v društvu
pa je slikarska. 

Sorški kulturni delavci
imajo torej veliko za pokaza-
ti in vse to smo lahko videli
na slavnostni akademiji ob
praznovanju obletnice. "Da-
nes smo ponosni na vse ti-
sto, kar smo dosegli. Dru-

štvo trenutno šteje okrog
120 članov, ki delujejo v de-
vetih sekcijah: mešani pev-
ski zbor, moški pevski zbor,
mešani oktet, dekliški zbor,
tri folklorne skupine, dram-
ska skupina in likovna sekci-
ja," je ob tem povedal Franc
Plešec, predsednik KUD
Oton Župančič Sora. 
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Najstarejši zbor v društvu je Moški pevski zbor, ki deluje že od leta 1952. / Foto: Peter Košenina

Duplje

Češki folkloristi navdušili

V okviru občinskega praznika občine Naklo, so prejšnji
ponedeljek v dvorani Gasilskega doma v Dupljah skupaj
nastopili češki in nakelski folkloristi. Češka folklorna
skupina Seniori se je v Dupljah ustavila v okviru gosto-
vanj v naši državi, predstavili pa so plese in pesmi, ki iz-
hajajo iz tradicionalnih obrti in kmečkih opravil. Češki
gostje so s svojim programom navdušili občinstvo, za
dobro voljo pa so poskrbeli tudi člani domače folklorne
skupine Društva upokojencev Naklo. M. G.

Voglje

Četrta mednarodna kolonija V-oglje

V Lončarskem ateljeju zakoncev Barbe in Nika Štembergar
Zupan v Vogljah poteka 4. Mednarodna kolonija umetni-
ške keramike V-oglje 2009. Kolonijo, na kateri sodelujejo
priznani umetniki, so odprli v nedeljo v Muzeju občine
Šenčur, potekala pa bo do 18. julija. V muzeju te dni pote-
kajo tudi predstavitve udeležencev. Danes zvečer ob 19.
uri se bodo tako predstavili Katinka Dietz (Nemčija), Joer-
gen Hansen (Danska) ter Alenka Vidrgar, Barba in Niko
Štembergar Zupan (Slovenija). 11. julija bo na vrtu lončar-
skega ateljeja v Vogljah od 17. ure dalje bo družabno po-
poldne, poskusili boste lahko tudi golaž iz kotla, ob 20. uri
pa prisluhnili predstavitvi Jaroslava Hrustalenka. S. Š.

Škofja Loka 

Pihalni orkestri v Škofji Loki

V Škofji Loki je bil konec tedna prvi mednarodni festival
pihalnih orkestrov, ki so ga pripravili občina Škofja Loka,
Mestni pihalni orkester Škofja Loka, Folklorna skupina
Škofja Loka in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Fes-
tivala so se udeležili pihalni orkestri: Marezige, Godba
na pihala Alpina Žiri, ki se je v zadnjih letih močno pom-
ladila, Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora, iz
Danske je prišla vrhunska zasedba mladih glasbenikov,
ki delujejo v Občinskem šolskem orkestru Kopenhagen,
iz Nemčije pa Pihalni orkester Freising. D. Ž.

Razstava osmih mladih ustvarjalcev
V kamniški Galeriji Veronika je na ogled razstava s pro-
vokativnim naslovom Kri-za-vizije, ki jo je skupaj pripravi-
lo osem mladih kamniških umetnikov: slikarji Nina Kočar,
Oliver Pilić, Matevž Sterle in Jure Volgemut, kipar Jan Out-
rata, fotograf Jernej Vavpetič ter Špela Žavbi Outrata in
Matic Sterle, ki sta se predstavila z videom. ”To je že naša
četrta skupna razstava. Pred štirimi leti sem k sodelovan-
ju povabil vse mlade Kamničane, ki se resneje ukvarjajo z
vizualno umetnostjo, in nihče me ni zavrnil. Doslej smo
razstavljali v Kamniku in Ljubljani, želimo pa si, da bi tudi
Kamnik imel kakšno pravo galerijo za naše razstave,” je
povedal pobudnik sodelovanja Jan Outrata. Razstava bo
na ogled do 26. julija. J. P.

OBLETNICA 
SORŠKE KULTURE
Kulturno umetniško društvo Oton Župančič Sora letos praznuje 60 let delovanja. 

Maja Bertoncelj

K

Avtorji na odprtju razstave v Galeriji Veronika
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aruhinja pravic
gledalcev in po-
slušalcev Miša
Molk (na foto-
grafiji) je svoje

izsledke predstavila pro-
gramskemu in poslovnemu
vodstvu ter Programskemu
svetu. Sodelovanje s pro-
gramskim in poslovnim vod-
stvom označuje kot optimi-
stično, saj meni, da se mora-
jo tako prvi kot drugi navadi-
ti na novost, ki jo je predvidel
zakon o RTV Slovenija. V
prihodnjih letih, je prepriča-
na, bo institut varuha pravic
gledalcev in poslušalcev svoj
končni pomen, začrtani ob-
seg dela in načinu sodelova-
nja z vodstvom RTV Slove-
nija samo še pridobil. 

Zaradi zaščite in učinko-
vitih poti sporočanja mnenj
in pripomb o ustreznosti
programskih vsebin, pro-
gramskih shem in drugih s
programom povezanih ak-
tivnosti v javnih radiotelevi-
zijskih organizacijah je in-
stitut varuha pomemben
tudi v drugih evropskih dr-
žavah in varuhinja je zato
predstavila še načine dela in
financiranja varuhov pravic
gledalcev in poslušalcev
drugje po Evropi ter njihove
tedenske, štirinajstdnevne

ali mesečne radijske in tele-
vizijske oddaje, v katerih
pritožbe obravnavajo sproti.
Vodstvo našega javnega za-
voda pa je opozorila na za
gledalce moteče elemente,
kot so netočnost predvajanja
oddaj, število ponovitev v
programih, preveč oglasov,
premalo kakovostnega raz-
vedrila, nepravilna raba slo-

venskega jezika - predvsem
v televizijskih oddajah, na
sovražne zapise in netenje
nestrpnosti v komentarjih
uporabnikov spletne strani
RTV Slovenija, na zakodira-
ne oddaje, problematiko
senzorno oviranih invalidov,
neuravnoteženost glasnosti
zvoka, na preveč verskih vse-
bin, na parlamentarni pro-

gram in pristransko poroča-
nje. "Napake se počasi, a
vztrajno odpravljajo, in pre-
pričana sem, da je bilo prvo
leto ne le poizkusno, temveč
tudi izrednega pomena za
obe strani komunikacije, tako
za naše odjemalce programov
kot za javni zavod RTV Slove-
nija," je še povedala Miša
Molk.

PREMALO KAKOVOSTNEGA
RAZVEDRILA 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Miša Molk je predstavila svoje prvo letno
poročilo. Kot uspešno ocenjuje predvsem dejstvo, da so gledalci in poslušalci prepoznali možnost
odzivanja na nepravilnosti in napake, ki se pojavljajo v programih, sodelovanje z vodstvom zavoda
pa se bo, verjame, še izboljšalo. 

Mineva eno leto, odkar pritožbe in pripombe poslušalcev in gledalcev radijskih in televizij-
skih programov RTV Slovenija ureja varuhinja njihovih pravic, ki mora delovati povsem ne-
odvisno. / Foto: arhiv RTV SLO

Alenka Brun

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

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

Pozdravljene
gore

V
kipi Sveta na Kanalu
A se bo namreč z za-
četkom jesenske se-
zone pridružil vodi-
teljski obraz znanih

Popovih Trenj. Uroš Slak bo
postal osrednji voditelj odda-
je Svet, prvič pa bo gledalce
iz studia pozdravil že 31. av-
gusta, ko bo oddaja po pole-
tnem terminu znova trajala
eno uro. Marko Potrč se tako
očitno dokončno poslavlja
od svojega voditeljskega stol-
čka, prvič pa je beseda tekla o
tej temi v času menjav na
konkurenčni televiziji, ko so
se na nacionalki odločali za
nove voditelje nedeljskega
Tistega lepega popoldneva. 

"Uroš ne samo, da je izvr-
sten voditelj, pač pa tudi iz-
jemno dober poznavalec ak-
tualnega dogajanja doma in
po svetu. S projektom Svet
na Kanalu A smo že pred
dvema letoma štartali kot z
izjemno ambicioznim pro-
jektom, ki smo ga vseskozi
nadgrajevali, nova kadrovska
okrepitev oziroma prihod
Uroša k nam pa nas bo zago-
tovo pripeljala do samega

vrha med slovenskimi infor-
mativnimi programi," je po-
vedal Bojan Traven, odgo-
vorni urednik informativne-
ga programa Kanala A, Uroš
Slak pa se novega izziva ve-
seli:

"Svet že vse od začetkov vi-
dim kot drzen, uspešen
'trend setter' informativnih
vsebin v našem prostoru, kot
oddajo, ki od sogovornikov z
mlado in prodorno ekipo ter-
ja konkretne odgovore, eks-
kluzivno odkriva številne
zgodbe in je z uredniško po-
litiko že vseskozi na strani
'malega človeka'. Kot takšen
je zagotovo ena najperspek-
tivnejših oddaj, ki ima še ve-
liko potenciala za razvoj." 

IZ TRENJ  V SVET
"Prihod Uroša Slaka v oddajo Svet in Liga
prvakov pomenita dve veliki jesenski programski
pridobitvi Kanala A," meni Pavel Vrabec, 
namestnik generalnega direktorja Pro Plus. 

Alenka Brun

E



FILM, KINO, MODA
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SUDOKU
Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed ode-
beljenih devetih kvadratov.

Sestavila: Petra F.

KINO SPORED

Torek, 7. julija 
15.10, 17.20, 19.30, 21.40
V ŽRELU PEKLA
16.50, 21.20 SVETI JUTRIJ UBIJE ZMAJA
19.20 TUJCI
15.00, 17.00, 19.00, 21.00
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
(sinhronizirano)

Sreda, 8. julija 
15.40, 17.50, 22.00 V ŽRELU PEKLA
20.00 BRÜNO
16.50, 21.20 SVETI JURIJ UBIJE ZMAJA
19.20 TUJCI
15.00, 17.00, 19.00, 21.00
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
(sinhronizirano)

Četrtek, 9. julija 
16.10, 18.00, 19.50, 21.40 BRÜNO
17.40, 19.30, 21.20 ODRASLI
15.00, 17.00, 19.00, 21.00
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
(sinhronizirano)

Petek, 10. julija
16.10, 18.00, 19.50, 21.40, 23.30
BRÜNO
17.40, 19.30, 21.20, 23.10 ODRASLI
15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
(sinhronizirano)

Sobota, 11. julija
14.20, 16.10, 18.00, 19.50, 21.40,
23.30 BRÜNO
15.50, 17.40, 19.30, 21.20, 23.10
ODRASLI
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
3D (sinhronizirano)

Nedelja, 12. julija 
14.20, 16.10, 18.00, 19.50, 21.40
BRÜNO
15.50, 17.40, 19.30, 21.20, 23.10
ODRASLI
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
(sinhronizirano)

Ponedeljek, 13. julija
16.10, 18.00, 19.50, 21.40 BRÜNO
17.40, 19.30, 21.20, 23.10 ODRASLI
15.00, 17.00, 19.00, 21.00
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
(sinhronizirano)

Četrtek, 9. julija
20.30 ROCK `N`ROLL PIRATI

Petek, 10. julija
20.30 DRŽAVNIŠKE IGRE

Sobota, 11. julija 
18.30 ROCK `N`ROLL PIRATI
20.45 DRŽAVNIŠKE IGRE

Nedelja, 12. julija
20.00 ROCK `N`ROLL PIRATI

Torek, 7. julija
20.40  BORBA
15.40, 18.50 
HANNAH MONTANA
16.00, 18.20 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
sinhronizirano
15.00, 17.10, 19.20, 21.30 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
16.30, 18.40, 20.50 
PREKROKANA NOČ
17.20, 20.30 
TRANSFORMERJI 2: MAŠČEVANJE PADLIH
21.00  UGRABLJENA

Sreda, 8. julija 
20.40 
BORBA
15.40, 18.50 
HANNAH MONTANA
16.00, 18.20 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
sinhronizirano
15.00, 17.10, 19.20, 21.30 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
16.30, 18.40, 20.50 
PREKROKANA NOČ
17.20, 20.30 
TRANSFORMERJI 2: MAŠČEVANJE PADLIH
21.00 
UGRABLJENA

Kino Železar Jesenice je zaključil s
predvajanjem filmov za sezono
2008/2009. Vrata se ponovno odprejo
septembra, kjer vas bo čakala sezona
2009/2010 in vsi filmski hiti.

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico 
do spremembe sporeda.

KINO ŽELEZAR, JESENICE

PLANET TUŠ, KRANJ

KINO SORA, ŠKOFJA LOKAKOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

Rešitev

ahkotna kremna rde-
čila so kot nalašč
primerna za naraven
poletni make up.
Uporaba je nekoliko

drugačna, kot ste je mogoče
vajene pri izdelkih v prahu,
vendar pa se izplača preizkusi-
ti, saj je čisto mogoče, da vas
bodo kremni izdelki očarali. 

Za zdrav naraven videz

Kremna rdečila so bolj
primerna za normalno ali
suho kožo in manj primerna
za mastno kožo in aknasto
kožo. Če vam je všeč naravna
podoba, preprost slog ličen-
ja, ki ne zahteva več plasti

ličil, je kremno rdečilo ideal-
na izbira.

Izbira barve

Barva rdečila naj bo kar se
da naravna; za odtenek tem-
nejša kot vaša najljubša na-
ravna šminka bo ravno pra-
va. Lahko pa se uščipnete v
lica in poiščete odtenek, ki
ustreza barvi vaših lic. Krem-
na rdečila s sijajem so bolj
primerna za večerno ličenje,
saj delujejo manj naravno.

Skladnost tekstur

Čeprav kremno rdečilo de-
luje zelo naravno in sveže,
vam priporočam, da uskla-
dite teksture svojih ličil, kar
pomeni: če uporabljate suhi

puder, naj bo tudi rdečilo v
prahu. Kajti kremna rdečila
se ne nanašajo lepo čez suha
ličila in puščajo madeže. 

Nanašanje

Za preprost nanos poz-
abite na čopiče, gobice ali ap-
likatorje, katere dobite sku-
paj s rdečilom, kajti z našteti-
mi pripomočki je nanašanje

kremnega rdečila težje. Lažje
in lepše ga boste nanesle s
prsti. Rdečilo razmažite po
samem vrhu lic, dokler se
popolnoma ne vpije v kožo.
Ne mažite rdečila predaleč
proti ušesom ali predaleč
navzdol. Po potrebi postopek
ponovite, saj je bolje, da krem-
no rdečilo nanašate previdno
in po malem, kot da ga pri
prvem nanosu nanesete pre-
več. Praviloma drži, da potre-
bujete več kremnega rdečila,
kot če ga nanašate direktno na
kožo, saj se ta vpije v kožo,
kadar pa imate narejeno pod-
lago tekočega pudra, se rdečilo
ne vpije v kožo, zato ga boste
potrebovale manj. Če želite,
lahko nanos na koncu fiksi-
rate s tanko plastjo mineralne-
ga pudra v prahu.

KREMNA RDEČILA SO HIT POLETJA
Tania Mendillo

L

riindvajsetega ju-
lija prihaja v slo-
venske kinemato-
grafe grozljivka
Zadnja hiša na

levi. Film je režiral Dennis Ili-
adis, v njem pa igrajo Garret
Dillahunt, Michael Bowen,
Joshua Cox, Riki Lindhome,
Aaron Paul, Sara Paxton, Mo-
nica Potter, Tony Goldwyn in
drugi. Zgodba: najstnica Mari

se s staršema odpravi na po-
čitnice ob jezeru, toda med
obiskom prijateljice v bliž-
njem mestu ju ugrabi skupi-
na neuravnovešenih zločin-
cev. Po nečloveškem izživlja-
nju ju ustrelijo, nato pa se za-
radi pokvarjenega avtomobila
zatečejo v bližnjo hišo, last
Marinih staršev. Mari se
hudo ranjena sredi noči vrne
domov, zgrožena starša pa se
odločita, da bosta s kriminalci
obračunala na krut in neiz-
prosen način.

ZADNJA HIŠA NA LEVI
Če bi zlobni ljudje prizadeli nekoga, ki ga imate
radi, kako daleč bi šli, da bi vi prizadeli njih? 

Alenka Brun
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enter za sloven-
ščino na oddel-
ku za slovenisti-
ko Filozofske fa-
kultete je tudi le-

tos pripravil Mladinsko po-
letno šolo slovenskega jezi-
ka, ki jo obiskuje 125 mla-
dih iz sedemnajstih držav.
"Največ jih je iz Argentine,
od koder je prišlo 33 matu-
rantov, v Sloveniji pa bodo
kar ves mesec. Velika sku-
pina prihaja iz zamejstva,
torej z avstrijske Koroške

in iz Italije, mladi pa priha-
jajo tudi iz Makedonije, Sr-
bije, Bosne, Hrvaške, Nem-
čije, Kanade, Belgije, Nizo-
zemske, ZDA ...," je pove-
dala Damjana Kern, vodja
poletne šole. Večina mladih
je v Slovenijo prispela ko-
nec junija, poletno šolo slo-
venskega jezika pa bodo za-
ključili ta konec tedna. Bi-
vajo v dijaškem domu na
Poljanah (Ljubljana), vsak
dopoldan pa imajo štiri ure
pouka na Srednji zdravstve-
ni šoli, spoznavajo pa tudi
slovenske kraje. Minuli te-
den so odkrivali Gorenjsko:

v četrtek so jih vodiči kranj-
skega turističnega društva
popeljali po Kranju, v sobo-
to pa so odkrivali še lepote
Bleda.

"V Sloveniji sem že bila
nekajkrat in mi je zelo všeč,
še bolj je 'zelena' kot Italija.
Ljubljana in Maribor sta
lepa, pa tudi Kranj, kjer naj-
prej zagledaš Prešernov
kip," nam je ob obisku go-
renjske prestolnice zaupala
Marta Donnini, 15-letna dija-
kinja iz Furlanije Julijske
krajine. Nima sicer sloven-
skih korenin, a so jo starši
pred tem poslali v slovensko

šolo v Doberdobu. "Sloven-
ščina mi je zelo všeč, zelo se
zanimam za slovensko zgo-
dovino in literaturo, še pose-
bej so mi všeč Gregorčič,
Prešeren, Vodnik," pravi
Marta, ki upa, da ji bo znanje
slovenščine nekoč prišlo
prav tudi na poklicnem po-
dročju.

V poletni šoli slovenskega
jezika, ki jo izvajajo ob pod-
pori Ministrstva za šolstvo in
šport ter Urada za Slovence
po svetu, še nikoli ni bilo
tako veliko mladih. Lani jih
je bilo denimo 90, leto pred
tem pa nekaj čez 60.
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SUDOKU 
ZA
OTROKE

Navodilo za reševanje:
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. Upoštevajte:
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat.
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat.
3. V vsakem pravokotniku s 3 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat.

Sestavila: Eva in Bine 

Rešitve:

V četrtek so mladi iz tujine, ki se učijo slovenščino, obiskali Kranj, v soboto pa so odkrivali lepote Bleda. / Foto: Tina Dokl

RADI SE UČIJO SLOVENŠČINO
Poletno šolo slovenščine obiskuje 125 mladih iz sedemnajstih držav. Ogledali so si tudi Kranj in Bled.

Ana Hartman

C

okviru Tuševe-
ga dobrodelnega
projekta Pričaraj-
mo nasmeh bo le-
tos v sodelovanju

z Rdečim križem in dobavi-
telji na Debelem rtiču letova-
lo petsto otrok iz socialno
ogroženih družin iz vse Slo-

venije, skupno v sedmih letih
že 3600. Prva skupina se-
demdesetih otrok je letovanje
začela 29. junija, preostale se
bodo zvrstile do konca avgu-
sta. Otroke, ki letujejo na De-
belem rtiču, izbere Rdeči križ
Slovenije v sodelovanju z ob-
močnimi združenji, centri za
socialno delo in strokovnimi
službami na osnovnih polah.
V Tušu jim v okviru projekta

zagotovijo polni penzion,
malice in napitke, izlete in
druge dejavnosti, spremstvo
vzgojiteljev, zdravstveno
oskrbo ter prevoz na letova-
nje in domov. V Rdečem kri-
žu so letos prejeli za letova-
nje otrok bistveno več pro-
šenj kot pretekla leta, kar je
posledica naraščanja brezpo-
selnosti in števila družin z
nizkimi dohodki.

TUŠ ZA OTROKE IZ 
SOCIALNO OGROŽENIH DRUŽIN

Cveto Zaplotnik

V

Otroške spise in pesmi
lahko pošljete tudi na: 
ana.hartman@g-glas.si

TISOČ UGANK
ZA ŠOLARJE

Franc Ankerst vam zas-
tavlja naslednjo uganko:

Kako je ime prašičku 
iz gline,

ki v svojem trebuščku
shranjuje cekine? 

Do petka nam pošljite
SMS z vsebino ug+reši-
tev+ime, priimek in na-
slov na številko 031/691
111. Nekdo bo prejel
knjižno nagrado. Ime
nagrajenca bomo obja-
vili prihodnji torek. Reši-
tev prejšnje uganke se
glasi cigareta. Izžrebali
smo Klemena Koblarja
(Javorniški Rovt).

OTROŠKA PERESA

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

Matic in kača Staša

Matic je bil ves vesel, ko je dobil kačo Stašo. Ko se je z njo
sprehajal po mestu, so ju vsi čudno gledali. Ampak Matic se
ni oziral na to, kaj porečejo drugi.
Naenkrat je zagledal svojega najboljšega prijatelja Jaka.
Hitro je stekel do njega, da bi mu predstavil kačo Stašo.
Staša pa je Jaku zlezla za hlače in Jaka se je polulal. Matic se
je temu iz srca nasmejal. Kačo je hotel pokazati še drugim,
zato je šel z njo naravnost v trgovino. A glej ga zlomka, kače
naenkrat ni bilo več. Matic je pregledal vso trgovino, kačo pa
je končno zagledal na stropu. Le malo je manjkalo, da ni
padla prodajalki na glavo. Matic je hitro stekel iz trgovine. 
Doma je bil cel cirkus. Kačo je moral oddati v živalski vrt.
Sedaj si je omislil psa. A kot veste, so bile tudi tukaj težave.

Zala Pestotnik, PŠ Jezersko
Narobe dan

Ko sem se zjutraj zbudil in odprl oči, sem ležal pod posteljo.
Vstal sem in si na glavo poveznil copate. Na noge sem obul
rokavce in odšel v dnevno sobo. Mami me je pogledala in
rekla, kako sem lep. Debelo sem pogledal mami in videl sem,
da ima na nogah majico. V kuhinji sem si kruh namazal na
marmelado. Odpravil sem se k pouku v gasilski dom. 

Krištof Pestotnik, PŠ Jezersko 

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si



yundaijeva lim-
uzina Sonata je v
tej južnokorejski
avtomobilski hiši

nedvomno model z največ
prenovami in osvežitvami in
eden od teh zrelostnih izpi-
tov je bil uprizorjen tudi lan-
sko jesen. Osvežitveni posegi
sicer niso bili revolu-
cionarni, vseeno pa dovolj
opazni, da so pri Hyundaiju
z mirno vestjo zapisali, da je
avtomobil temeljito prenovl-
jen. 

Zunanji kirurški posegi so
zajeli predvsem sprednji in
zadnji del; nova in večja je
maska hladilnika, preobliko-
vani so žarometi, dodane so
kromirane letvice in vse to
prispeva k večji eleganci, ki
je izrazitejša tudi v notran-
josti. Armaturna plošča in
sredinska konzola sta nam-
reč skoraj v celoti zasnovani

na novo, poleg tega glasba iz
radijskega sistema lahko
odslej "prihaja" v kabino
tudi prek zunanjih nosilcev
zvoka. Delno usnjeno oblaz-
injenje sedežev na najvišji
ravni opreme Sonati prispe-
va tudi ščepec prestiža, in
kdor ni preveč izbirčen ali
mahnjen na zveneče avto-
mobilske znamke, lahko v

tem avtomobilu najde tudi
poslovno limuzino. 

Pri Hyundaiju so že pred
časom prisluhnili želji evrop-
skih kupcev po sodobnem
turbodizelskem motorju. So-
nata, ki se je rojevala tudi v
Hyundaijevih evropskih raz-
vojnih oddelkih, kjer so pred-
videli, da se bo v njenem
nosu vrtel tudi 2,0- litrski
turbodizelski štirivaljnik, ki
so mu v najnovejši izdaji
povečali moč in popravili
navorno krivuljo. Motor je
hkrati uglajen in dovolj di-
namičen, da se elegantna
limuzina premika s pri-
čakovano energičnostjo in
da pri tem v potniški kabini
ne povzroča pretiranega

hrupa. Menjalnik je zdaj
šeststopenjski, dovolj dobro
sledi motorju in prestavna
ročica je dokaj natančna.
Vse skupaj je dovolj za
udobno vožnjo, sicer pa se
kombinacija udobja in
voznih lastnosti izkažeta
predvsem na dolgih vo-
žnjah, saj avtomobil ni
utrujajoč. Sonata je s svojo
velikostjo seveda naravnana
predvsem na udobje; pod-
vozje se dokaj mehko odzi-
va na cestne grbine, vendar
brez nadležnega pretirane-
ga nagibanja in nihanja
karoserije. Seštevek vsega
pa je nevpadljiv, a z voznimi
lastnostmi prepričljiv in soli-
den avtomobil. 
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AVTOMOBILIZEM

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

PONOVNO DODATNO UGLAŠEVANJE
Test: Hyundai Sonata 2.0 CRDi Premium

Matjaž Gregorič

H

Gibna prostornina: 1991 ccm
Največja moč pri v/min: 110 kW/150 KM 
Najvišja hitrost: 203 km/h
Poraba goriva po EU norm.: 7,8/5,8/6,0 l/100 km
Maloprodajna cena: 24.490 EUR
Uvoznik: Hyundai Avto Trade, Ljubljana

NA KRATKO

AUDI: Znamki Audi je v
segmentu prestižnih vozil
uspelo obdržati vodilno vlo-
go, saj tržni delež še vedno
dosega skoraj 45 odstotkov,
v mesecu juniju je dosegel
celo 50 odstotkov. V drugi
polovici leta na slovenski trg
že v juliju prihaja prenovlje-
ni Audi Q7 ter v septembru
novi Audi A5 Sportback. 

DACIA: Mineva deset let,
odkar je romunsko Dacio
prevzel francoski Renault.
Od predstavitve modela Lo-
gan leta 2004 so skupaj pro-
dali že skoraj milijon vozil te
romunske znamke. V letu
2008 je rast prodaje znašala
11,7 odstotka, v prvih petih
mesecih letos pa 15,5 od-
stotka. Prihodnje leto bo na-
red nov model s štirikoles-
nim pogonom.

MINI: Okroglih 50 let je mi-
nilo od takrat, ko je prvi pri-
merek legendarnega MINI
zapeljal s proizvodnega tra-
ku tovarniškega obrata. V
počastitev abrahama Mini
predstavlja svojo kolekcijo
50 Years Collection, ki jo se-
stavljajo kosi oblačil in dru-
gi modni dodatki. M. G.

red več kot desetimi
leti je bil Lexus RX
eden prvih prestižnih
športnih terencev,

predvsem pa prvi s hibridnim
pogonom. Celo generacijsko
dobo je avtomobil prestal
brez večjih sprememb, med-
tem ko je njegov naslednik
oblikovno in tehnično dovolj
drugačen, da se lahko odloč-
no podaja v bitko s časom in
tekmeci. Nova generacija mo-
dela RX ne prinaša s seboj re-
volucionarnega oblikovnega
preobrata, vendar je zuna-
njost posodobljena do te
mere, da je že na prvi pogled
vidno, da gre za povsem nov
avtomobil. Še bolj kot obli-
kovni napredek in sveža za-
snova notranjosti pa so po-
membne spremembe v dro-
bovju. Različica s hibridnim
pogonom RX 450h ima mo-
dificiran bencinski motor,
3,5-litrski šestvaljnik s 155 ki-
lovati (210 KM), ki mu pri
delu pomagata še elektromo-

torja, na sprednji osi z močjo
123 kilovatov in na zadnji s 50
kilovati. Slednja omogočata
počasnejšo vožnjo samo z
električnim pogonom v raz-
dalji treh kilometrov in s hi-
trostjo do 50 kilometrov na
uro. Voznik električni pogon
lahko vključi z gumbom na
armaturni plošči, delovanje
pogonskega sklopa pa sprem-
lja na zaslonu. Električna mo-
torja sta opremljena z nikelj-
metalno baterijo, ki se polni
med zaviranjem in tudi med
delovanjem bencinskega mo-
torja. Za tiste, ki jim ni toliko

mar za ekonomiko in varova-
nje okolja, ostaja na izbiro
različica RX 350, ki ima v
nosu zgolj 3,5-litrski šestvaljni
bencinski motor, ki terenca
žene z 204 kilovati (277 KM),
vsakokrat pa se s pomočjo in-
teligentnega sistema navor
prenaša na vsa štiri kolesa.
Skoraj odveč je poudarjati, da
se Lexus RX ponaša s popol-
no opremo za varnost in udo-
bje, kot se za prestižne avto-
mobile spodobi. Bencinski
RX 350 je naprodaj za naj-
manj 58.000, RX 450h pa za
64.700 evrov. 

NASLEDNJA STOPNJA HIBRIDNOSTI
Novi Lexus RX ima novo obliko in izpopolnjen hibridni pogon.

Matjaž Gregorič
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lada zdravnica
Urška Bačov-
nik se je z Ja-
nezom Janšo v
javnosti prvič

pojavila pred tremi leti, na
proslavi ob dnevu reformaci-
je. Pri Slovencih je zbudila ve-
liko zanimanja, sledilo je odo-
bravanje. Mediji kaj več o njej
kot to, da je zdravnica, navdu-
šena alpinistka in Janezova iz-
branka, niso poročali. Urški je
uspelo, da je svoje zasebno
življenje ohranjala zase.

Prepoznaven lik slovenske
politike Janez Janša pa je s
svojo dvajset let mlajšo iz-
branko že večkrat med ljudmi

zbudil ugibanja, kdaj jo bo po-
peljal pred oltar. V soboto je to
resnično storil. V izbranem in
ozkem krogu prijateljev in
družine s čim manj (medij-
ske) javnosti okoli sebe. Neka-
teri povabljeni so dobili vabila
na poroko v zadnjem hipu. 

Cerkveno sta se Janez in Ur-
ška poročila v Drežnici nad Ko-
baridom. Nevesta je bila v be-
lem, ženin v črnem, pogled pa
je poleg nasmejanega nevesti-
nega obraza pritegnil tudi njen
šopek, ki je bil iz travniškega
cvetja. Pred matičarja sta stopi-
la na Kekčevi domačiji v Trenti,
kjer ju je poročil bovški župan,
Janšev osebni prijatelj in stran-
karski kolega Danijel Krivec.

Podjetje Koren Sports pa
je pred kratkim na najnovej-

šem igrišču Diners Golf &
Country Club v Smledniku
pripravilo prvi golf turnir Ko-
ren Sports Golf Challenge,
namenjen vsem ljubiteljem
golfa in tistim, ki naj bi to
šele postali. Golfisti so se
tako preizkusili v golfskem
turnirju (način igre: stable-
ford), v popoldanskih urah
pa smo prisotni negolfisti s
pomočjo vodja njihove golf-
ske akademije Aleša Grego-
riča spoznavali prve udarce
in se zabavali na bližnji zele-
nici v zabavnem tekmovanju
'putting challenge', kjer smo
mimogrede ugotavljali, kako
pomembne so natančnost,
zbranost in lahkost udarca,
saj teren do želene luknje ni
vedno raven. 

Ker pa je čas počitnic, je
Tuš v sodelovanju z Rdečim
križem Slovenije in dobavite-
lji tudi letos v okviru dobro-
delnega projekta Pričarajmo
nasmeh omogočil petsto
otrokom iz socialno ogrože-
nih družin teden nepozabnih
počitnic na morju. Osnovno-
šolci iz vse Slovenije, ki bi si-
cer poletje preživeli doma na
vročih betonskih igriščih,
bodo tako teden dni na Debe-
lem rtiču uživali, se igrali, iz-
obraževali in ustvarjali. 

Prva skupina sedemdese-
tih otrok iz Pirana, Izole, Ko-
pra, Idrije, Tolmina, Nove
Gorice, Ajdovščine in Seža-
ne je letovanje začela 29. ju-
nija, preostale pa se bodo
zvrstile do konca avgusta.

DRUŽABNA KRONIKA

Slovo od Michaela Jacksona

Danes bodo v družinskem krogu poko-
pali Michaela Jacksona, zaradi ogromne-
ga zanimanja pa bodo javno spominsko
slovesnost za njegove oboževalce pri-
pravili v losangeleškem Staples centru.
Več kot 1,6 milijona ljudi se je prijavilo
za brezplačne vstopnice, a prek žreba jih

bodo podelili le 17.500. Kralja popa naj bi pokopali v 25
tisoč dolarjev vredni krsti, pozlačeni s 14-karatnim zla-
tom, notranjost pa krasi moder žamet. V podobni krsti
počiva legenda soula James Brown.

Usodna zadušitev

Zdravnik, ki je vodil avtopsijo na 72-let-
nem igralcu Davidu Carradinu, ki so ga v
začetku junija našli obešenega v omari
hotelske sobe v Bangkoku, je sporočil,
da je Kung Fu zvezdnik umrl zaradi za-
dušitve. "Vzrok smrti je nenamerna za-
dušitev, nezmožnost dihanja, zakaj se je

to zgodilo, pa še raziskujemo," je povedal Michael Ba-
den, ki ga je najela pokojnikova družina. "Ni umrl zara-
di naravnih vzrokov, sodeč po položaju zvezanega tele-
sa niti ne zaradi samomora, zato ostane samo še neke
vrste naključna smrt," dodaja.

Zbolel za novo gripo

Dvajsetletni britanski igralec Rupert
Grint, ki v filmih o Harryju Potterju igra
čarovnikovega najboljšega prijatelja
Rona Weasleyja, je zbolel za lažjo obliko
nove gripe. Mladenič hitro okreva in se
veseli, da se bo lahko kolegom pridružil
na premieri šestega filma Harry Potter in

Princ mešane krvi, ki prihodnji teden prihaja tudi v slo-
venske kinematografe, takoj po tem pa se bo vrnil na
snemanje najnovejšega nadaljevanja.

Največje zaslužkarice

Angelina Jolie je najbolje plačana holly-
woodska igralka preteklega leta, kaže
Forbesova študija. Lani je zaslužila 27
milijonov dolarjev in s tem prehitela več-
no tekmico, bivšo ženo svojega partner-
ja Brada Pitta Jennifer Aniston, ki je 'na-
grabila' 25 milijonov dolarjev. Na tretjem

mestu je s 24 milijoni Meryl Streep, četrta Sarah Jessica
Parker s 23 milijoni, peta pa Cameron Diaz, ki je boga-
tejša za 20 milijonov dolarjev.

VRTIMO GLOBUSV DOBREM IN SLABEM
Udeležili smo se prvega golfskega turnirja Koren Sports Golf Challenge v Smledniku, s Tušem je na
morju gostovalo že prek tri tisoč otrok iz socialno ogroženih družin, Urška in Janez pa sta v soboto
po številnih ugibanjih končno rekla 'da'.

Predsednik Rdečega križa Slovenije Franc Košir je 
generalnemu direktorju Tuš Holdinga Aleksandru Svetelšku
izročil priznanje za uspešno sedemletno partnerstvu pri 
dobrodelnem projektu Pričarajmo nasmeh. 

Janez Janša in Urška Bačovnik sta rekla 'da' (v dobrem in
slabem) prvo julijsko soboto. Izbrala sta sončen dan, cerkev
v Drežnici nad Kobaridom, pred matičarja pa sta stopila na
Kekčevi domačiji v Trenti.

Morda mu je ponagajala žogica: razmišljajoči analitik in
publicist Leon Magdalenc. / Foto: Tina Dokl

Andrej Jesenko, Stojan Žibert, Jaka Čuješ in Viktor Ječnik Matija Koren (Koren Sports) in hči Iša / Foto: Tina Dokl

Direktor znamke Audi Darko Horvat, njegova golfska torba
ter pogled v fotoaparat / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

M

Letošnja obleka za Natalijo Zakšek, izbrano mlečno
kraljico zelenih dolin, simbolizira pretakanje mleka, zele-
na v detajlih pa predstavlja neokrnjeno naravo dolin.
Pravljična obleka je iz bele svile, posute s kristali, in je
delo Maje Ferme. / Foto: MF Studio (Peter Marinšek)
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