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Slovenci, malo več 
poguma
V nedeljo se je okrog tisoč romarjev
iz Slovenije, zamejstva in izseljenstva
udeležilo romanja "treh Slovenij" k
Marijinemu svetišču na Višarjah. Et-
nolog in sociolog Silvester Gabršček
je predavanje sklenil z mislijo: Slo-
venci, malo več poguma. 

3

AKTUALNO VREME

jutri: večinoma sončno
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Postavili ledeni 
plezalni stolp
Pri Športni dvorani Medvode so od-
prli deset metrov visok ledeni plezal-
ni stolp. Septembra naj bi v steni pr-
vič plezali tudi po ledu - v prvi tovrst-
ni umetni ledeni steni na prostem na
svetu. Ledeni plezalni stolp je tudi po-
slovna priložnost.

8

ZANIMIVOSTI

Medved v bližini Besnice
Medved je med 18. in 20. julijem lo-
mastil v gozdovih pod Mohorjem in
za Rovnikom, le kilometer proč od
najbližje hiše v Zgornji Besnici. V Go-
renjskem lovsko upravljavskem ob-
močju se po oceni zavoda za gozdo-
ve zadržuje devet medvedov.
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Ritmi glasbe, 
vonj krompirja
Minuli konec tedna je po središču
Kranja odmevala glasba, prikrajšani
niso bili ljubitelji kulture, športa in
dobre hrane, na svoj račun so prišli
tudi najmlajši. Kranfest je privabil na
tisoče obiskovalcev od blizu in daleč.

Danes bo oblačno in deževno,
sprva bodo vmes tudi nevihte.
Ohladilo se bo. V sredo in
četrtek bo večinoma sončno, 
jutra bodo sveža.

16

ZADNJA

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

Kranj - Številni planinci po
Sloveniji so jezni zaradi na-
mere Planinske zveze Slove-
nije in Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije, da
izvirnik Aljaževega stolpa z
vrha Triglava preselijo v Slo-
venski planinski muzej v
Mojstrani, na njegovo mesto
pa postavijo repliko. 

Aljažev stolp, kulturni
spomenik državnega pome-
na, naj bi torej naslednje
leto, 115 let po njegovi posta-
vitvi na vrhu slovenskega
očaka, postal osrednji ekspo-
nat planinskega muzeja, kot

je napovedal predsednik
PZS Franc Ekar. Čeprav naj
bi po zagotovilih PZS name-
ravano preselitev z navduše-
njem podprlo vseh enajst
meddruštvenih odborov, je
Ekarjeva napoved povzročila
burne reakcije v velikem
delu članstva in pri drugih
gornikih. Med najglasnejši-
mi kritiki so člani Združenja
Prijatelji Triglava, ki so o
svojem nestrinjanju obvesti-
li celo predsednika države in
predsednika vlade, za petek,
7. avgusta, pa napovedujejo
protest na vrhu Triglava, nji-
hov član Bojan Ambrožič iz
Ljubnega pa je na Facebooku

odprl stran proti zamenjavi
stolpa.

"Če drugega ne, so ti pro-
testi prenagljeni. Planinska
zveza in zavod za varstvo
kulturne dediščine samo
predlagata, da se Aljažev
stolp strokovno pregleda in
ugotovi, v kakšnem stanju
je. Če se bo pokazalo, da ga
je treba zaradi trajne ohra-
nitve spraviti na varno, ga je
po našem mnenju najbolj
primerno preseliti v Sloven-
ski planinski muzej," odgo-
varja Franc Ekar. Strokovni
pregled stolpa naj bi po nje-
govih besedah opravili še ta
teden.

Aljažev stolp razdvaja planince
Namera Planinske zveze Slovenije, da na Triglavu postavi repliko Aljaževega
stolpa, izvirnik pa preseli v planinski muzej, je razhudila številne planince.

Marjana Ahačič

Kropa, Radovljica - V okviru
praznovanj ob občinskem
prazniku so včeraj v Kropi
odprli obnovljene prostore
zdravstvene postaje, kjer de-
lujeta splošna ambulanta
družinske medicine in lekar-
na. Novi prostori obsegajo le-
karno ter ambulanto s čakal-
nico in drugimi prostori.
Prenova zdravstvene postaje,
ki se sedaj iz neprimernih
prostorov v prvem nadstrop-
ju seli v precej lažje dostopno
pritličje, se je začela pred
dvema letoma. Investicijo v
vrednosti 415 tisoč evrov vodi
Občina Radovljica, s po dvaj-
setodstotnimi deleži pa sta jo
sofinancirala še Osnovno

zdravstvo Gorenjske in Go-
renjske lekarne. V izpraznje-
nem prvem nadstropju in
mansardi stavbe občina na-

črtuje ureditev štirih nepro-
fitnih stanovanj. 

Sicer pa so s prireditvami
ob občinskem prazniku, 5.

avgustu, ki ga Radovljica
praznuje v spomin na usta-
novitev Cankarjevega bata-
ljona, začeli že v nedeljo, ko
so na Linhartovem trgu dvig-
nili zastavo 27. Festivala Ra-
dovljica 2009 ter v okviru
Srečanja mest na Venerini
poti pripravili srednjeveško
tržnico starih slovenskih obr-
ti in živahen kulturni pro-
gram. Praznovanje nadalju-
jejo danes z odprtjem sonč-
ne fotovoltaične elektrarne
na centralni čistilni napravi
in zbirnem centru za ravna-
nje z odpadki, osrednja slo-
vesnost pa bo v sredo zvečer
na Linhartovem trgu, kjer so
pravkar zaključili še obnovo
prednjega pročelja graščine
in njenih kletnih prostorov.

Odprli Zdravstveno postajo Kropa
Ob občinskem prazniku v Radovljici odpirajo obnovljeno zdravstveno postajo v Kropi, pročelje 
radovljiške graščine in sončno fotovoltaično elektrarno na centralni čistilni napravi.

Na vrhu Triglava naj bi že naslednje leto stala kopija Aljaževega stolpa. / Foto: Jure Tomažin

Mateja Rant

Ljubljana - Vlada je na seji
minuli teden ob tem poobla-
stila stalnega predstavnika
Slovenije pri Evropski uniji
Igorja Senčarja, da predlog
posreduje pristojnim institu-

cijam Evropske unije. Vlada
pa bo s tem predlogom sez-
nanila tudi odbor državnega
zbora za zadeve Evropske
unije. Janez Potočnik je ob
tem izjavil, da je ob odločitvi
vlade počaščen.

Podprli Potočnika 
za komisarja
Vlada je podprla predlog premiera Boruta Pahorja,
da za slovenskega člana komisije tudi 
v naslednjem mandatu predlaga dosedanjega 
komisarja Janeza Potočnika.

Nekdanja Plamenova tovarniška ambulanta se iz prvega
nadstropja skupaj z lekarno seli v primernejše pritličje.
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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
oddelku na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju pa smo vam na razpo-
lago od ponedeljka do četrtka od 8. do 19. ure in ob petkih od 
8. do 16. ure. 

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

❏ prodam ❏ kupim ❏ oddam ❏ najamem    

❏ podarim      ❏ iščem          ❏ nudim          ❏ zamenjam

✂       

✂  

V sporočilu za javnost po
seji vlade so zapisali, da je za
Slovenijo sprejemljivo dose-
danje delovno področje, za
katerega je bil zadolžen ko-
misar, prav tako pa tudi delo-
vna področja, ki ustrezajo iz-
obrazbi, delovnim izkuš-
njam in do sedaj pridoblje-
nim znanjem predlaganega
kandidata. Po mnenju pred-
sednika vlade Boruta Pahor-
ja je Janez Potočnik svoje
delo doslej opravljal vestno
in dobro, prislužil pa si je
tudi številne reference, ki so
pripomogle k temu, da ga
znova predlagajo za člana ko-
misije. Ob tem je Janez Po-
točnik poudaril, da je ob od-
ločitvi vlade počaščen, do-
končna odločitev tako o spre-
jemu njegove kandidature
kot tudi o dodelitvi resorja pa
je v pristojnosti predsednika
Evropske komisije. Prihod-
nost sicer po njegovem pri-
naša še veliko izzivov tako za
Slovenijo kot celotno Evrop-

sko unijo, prednostna naloga
pa po njegovem ostaja boj
proti gospodarski krizi. "Ra-
stoče število brezposelnih, fi-
nančni sistem, ki še vedno
ne deluje, kot bi moral, in
vprašanje ravnotežja med
ustvarjanjem povpraševanja
z javnimi sredstvi in dolgo-
ročno vzdržnostjo proraču-
nov, so izzivi, ki zahtevajo
vso pozornost," je poudaril

Potočnik in dodal, da kljub
krizi ostaja ključno, da pri-
hodnja Evropska komisija v
partnerstvu z državami člani-
cami nadaljuje iskanje odgo-
vorov na izzive 21. stoletja,
kot so podnebne spremem-
be in energetska varnost, sta-
ranje prebivalstva, preskrba s
hrano in pitno vodo, revšči-
na, potencialne pandemije,
globalna varnost, biotska raz-

novrstnost in podobno. "Za-
črtati moramo pot, ki bo v
času vse večje globalne sood-
visnosti in povezanosti omo-
gočila vsem državljanom Ev-
ropske unije, da se bodo lah-
ko v svet odprti Evropi še na-
prej počutili doma in ohrani-
li svoje dostojanstvo, da bodo
vedno našli svoje mesto v ev-
ropski družbi znanja," je še
dejal Potočnik.

Meni še, da je Slovenija kot
članica Evropske unije ohra-
nila in nadgradila ugled, ki
ga je pridobila v času pristop-
nih pogajanj. "Videna je kot
dobro organizirana država, ki
ima jasne poglede na svoje
interese in jih zna konstruk-
tivno uveljaviti. To ji omogo-
ča, da se lahko postavi na
stran tistih rešitev, ki so naj-
bolj koristne tudi za skupni
evropski interes. Veseli me,
če sem kot član Evropske ko-
misije - institucije, ki ima na-
logo braniti skupni evropski
interes - lahko po svojih mo-
čeh prispeval k tej podobi," je
še dodal Potočnik.

Podprli Potočnika za komisarja

Parkirišč je 
dovolj, in da bi 

živeli v 
kvalitetnejšem 

okolju, bi 
morali imeti 
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urediti javni 
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radovljiške 
smeri
40%
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7% N = 95

Kje bi si želeli urediti večje krajevno parkirišče?

Ne vem
11%

Precej 
pomembneje bi 

bilo obnoviti 
razpadajočo 
kapelico z 
Langusovo 

fresko v centru 
vasi
38%

Vsekakor je 
prav, saj je bil 

že čas, da 
znameniti rojak 
dobi spomenik 
v rodni Kamni 

Gorici
51%

N = 95

Menite, da je prav, da so pred stavbo krajevnega 
doma postavili spomenik Matevžu Langusu?

Matevž Pintar

Predstavljamo vam odgo-
vore 95 naključno izbranih
prebivalcev Kamne Gorice,
ki so sodelovali v telefonski
anketi. Zastavili smo jim
vprašanji o parkirišču v
Kamni Gorici in o postavit-
vi spomenika Matevžu Lan-
gusu. Zanimalo nas je tudi,
ali bi se po njihovem mne-
nju Kamna Gorica bolje

razvijala v novi, manjši ob-
čini Lipniška dolina.

Da je parkirišč dovolj in da
bi živeli v kvalitetnejšem oko-
lju, bi morali imeti manj avto-
mobilov in urediti javni pre-
voz, meni 41 odstotkov vpra-
šanih. 40 odstotkov si jih želi
večje krajevno parkirišče pred
vstopom v vas z radovljiške
smeri, 7 odstotkov pa na pros-
toru sedanjega športnega
igrišča. Več kot polovica jih

meni, da je prav, da so pred
stavbo krajevnega doma po-
stavili spomenik Matevžu
Langusu, saj je bil že čas, da
ga znameniti rojak dobi v
rodni Kamni Gorici. 38 od-
stotkom se zdi, da bi bilo pre-
cej pomembneje obnoviti
razpadajočo kapelico z Lan-
gusovo fresko v središču vasi.
Kar tri četrtine jih je prepriča-
nih, da se Kamna Gorica v
novi, manjši občini Lipniška

dolina ne bi bolje razvijala,
ker bi le-ta pomenila samo
več stroškov. Nasprotno meni
21 odstotkov, saj ni prav, da o
življenju in razvoju kraja od-
ločajo v Radovljici, kjer ostane
tudi večina denarja.

Lepa darila smo pripravili
za vse, ki bi želeli Gorenjski
glas prebirati v poletnih dneh.
Za naročilo nas lahko pokliče-
te v Klicni studio slepih na
številko 04/51 16 404.

Langusov spomenik v Kamni Gorici

Janez Potočnik / Foto: Tina Dokl 
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Avtokarto prejme ALOJZ JEROVŠEK iz Komende.

Jesenice

Zadovoljni z opravljenim delom 

V počastitev spominskega dneva občine Jesenice je območna
organizacija Socialnih demokratov Jesenice pripravila tradici-
onalno družabno srečanje. Predsednik in poslanec v držav-
nem zboru Tomaž Tom Mencinger je v uvodu spregovoril o
aktualnih gospodarskih in političnih razmerah v Sloveniji in
ožji lokalni skupnosti. Zavrnil je neupravičene očitke, da je se-
danja vlada kriva za vse gospodarske težave, stečaje in social-
ne probleme. Zavzel se je, da Slovenija stopi skupaj in tudi v
času recesije išče nove izzive in priložnosti. 
"Čaka nas trdo delo, da bomo premostili težave. Tega smo va-
jeni in zato krizo v Sloveniji in na Jesenicah lahko izkoristimo
kot priložnost. Dokaz za to so projekti, ki se uspešno nadalju-
jejo naprej. Nove pomembne naloge nas čakajo v pripravah
na lokalne volitve prihodnje leto, kjer pričakujem veliko anga-
žiranost vseh naših članov," je poudaril Mencinger. Na sreča-
nju so šestim članom podelili znake za dolgoletno uspešno
delo v stranki in širši družbeni skupnosti. Zlati znak je prejel
Miro Harej z Jesenic, srebrna Ivanka Zupančič z Jesenic in
Vladimir Omahen iz Rateč, bronastega pa Marija Sitar iz Ži-
rovnice ter Ljuba Tavčar in Ana Marija Korošec z Jesenic. J. R.
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Ljubljana 

Zoran Klemenčič glavni inšpektor za obrambo

Vlada je na zadnji seji na predlog ministrice za obrambo
imenovala Zorana Klemenčiča za glavnega inšpektorja za
obrambo. Zoran Klemenčič, sicer Kranjčan, je univerzitetni
diplomirani obramboslovec. Neposredno pred imenova-
njem za glavnega inšpektorja za obrambo je bil sekretar v
Sektorju za obrambno planiranje v Direktoratu za obram-
bno politiko, sicer pa že od leta 1990 v organih državne
uprave opravlja najzahtevnejše strokovne in vodstvene nalo-
ge, predvsem na obrambno-varnostnem področju. Med
drugim je bil tudi vodja Centra za obrambno usposabljanje
v Poljčah. Zoran Klemenčič je nosilec reda Slovenske vojske
in reda Slovenske vojske z zvezdo. D. Ž.

Ljubljana

Udeleženci gasilskih olimpijskih iger 
pri ministrici

Udeležence 14. gasilskih olimpijskih iger članic in članov ter
17. gasilskih olimpijskih iger mladine v Ostravi je v petek
sprejela tudi ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič. Na
gasilskih olimpijskih igrah je nastopilo petnajst slovenskih
ekip, ki so dosegle izjemen rezultat, saj so skupaj osvojile
sedem medalj, od tega štiri zlata odličja. Med najboljšimi
sta bili tudi dve gorenjski ekipi. Najboljše v svoji kategoriji
so bile mladinke PGD Zbilje, v ženski kategoriji B, v katero
sodijo gasilke, stare nad trideset let, pa so se najbolje odre-
zale gasilke iz Begunj. M. R.
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Jože Košnjek

Višarje - V nedeljo se je okrog
tisoč romarjev iz Slovenije,
zamejstva in izseljenstva ude-
ležilo 21. romanja treh Slove-
nij k Marijinemu svetišču na
Višarjah/Monte di Lussari v
Kanalski dolini v Italiji. Ro-
manje želi spodbujati sodelo-
vanje Slovencev v državi Slo-
veniji z rojaki v sosednjih dr-
žavah in po svetu. Nekateri so
se v jutranjem hladu iz Žab-
nic/Camporosso povzpeli na
goro peš, večina pa s sodobno
gondolsko žičnico. Letošnje
romanje, ki sta ga organizira-
la Rafaelova družba in Zveza
evropskih izseljenskih du-
hovnikov, se je začelo že v če-
trtek, 30. julija, z višarskimi

dnevi mladih na temo Moje
korenine in s spoznavanjem
Kanalske doline in Rezije. Z
mladimi so bili etnolog in so-
ciolog Silvester Gabršček,
predsednik Zveze izseljen-
skih duhovnikov Janez Pucelj
in strokovni sodelavec v Ev-
ropskem parlamentu Kle-
men Žumer.

Nedeljsko srečanje na Vi-
šarjah je začel Silvester Gabr-
šček s predavanjem Kje so
meje? Ko je govoril o različ-
nih mejah v našem življenju,
ki so nam jih postavljali dru-
gi tudi zato, da bi nas slabili,
je dejal, da nam je sedaj, ko
imamo svojo državo, lažje,
vendar se obnašamo, kot da
ne bi vedeli, kaj bi z njo.
Spomnil se je zavednih Slo-

vencev, tudi duhovnikov, ki
so v neprijaznih razmerah
negovali in spodbujali slo-
vensko identiteto, samoza-
vest, kulturo in jezik. Danes,
ko vidnih meja ni več, se vse-
eno sprašujemo, kje so še
ostale. Ali nastajajo nove? Ali
smo jih ukinili samo zato, da
bi omogočili lažji pretok ka-
pitala, pri vrednotah, kulturi,
jeziku in sožitju pa smo jih
obdržali. Sedanja kriza znova
postavlja vprašanje spoštova-
nja vrednot, tudi krščanskih,
ki smo jih zanemarjali. Čisto
brez meja pa le ne gre, je de-
jal Silvester Gabršček. Odloč-
no jih moramo postaviti pri
obrambi naše identitete in ob
tem spoštovati druge, da
bodo lahko tako, kot želimo

mi, govorili in peli, kot jih je
mati učila. "Slovenci, imej-
mo malo več poguma, saj
nas predvsem narodna za-
vednost in samozavest delata
enakopravne. Tudi v Sloveni-
ji skušajmo spoštovati svoj
jezik in kulturo tako, kot ju
spoštujejo rojaki v zamejstvu
in po svetu," je povedal Silve-
ster Gabršček. V razpravi po
predavanju je bilo slišati tudi
opozorila, da naj narodno za-
vedno ravna tudi "evropska
smetana", Slovenci, ki delajo
v ustanovah Evropske unije.
Urška Makovec iz Vipavske
doline, ki dela na sodišču Ev-
ropskih skupnosti v Luksem-
burgu, je na dvome odgovo-
rila: "Dlje smo zunaj, bolj
smo Slovenci!"

Slovenci, malo več poguma
S to mislijo je v nedeljo na Višarjah sklenil svoje predavanje etnolog in sociolog Silvester Gabršček z
ministrstva za kulturo.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Zavarovalnica Tri-
glav, Sava Kranj, Zvon Ena
Holding in Merkur so kot
največji delničarji Abanke
Vipe in Gorenjske banke
podpisali pismo o nameri
kapitalskega povezovanja
obeh bank v eno banko. Kot
so ob tem sporočili iz Aban-
ke in Gorenjske banke, so se
največji lastniki seznanili z
namero uprav obeh bank,
da začneta s postopki za
uresničitev poslovne zamisli

o kapitalskem povezovanju
bank; hkrati so na podlagi
doslej zbranih informacij o
poslovanju obeh bank pod-
prli pripravo podlag za odlo-
čanje o kapitalskem povezo-
vanju. S tem bi nastala po
bilančni vsoti druga največja
banka v Sloveniji.

Kranjska Sava ima kot naj-
večja lastnica Gorenjske
banke 45,9 odstotka delnic
(in 49,8 odstotka glasoval-
nih pravic), hkrati je s 23,8-
odstotnim deležem tudi dru-
ga največja delničarka Aban-

ke. Zavarovalnica Triglav je s
25,6-odstotnim deležem naj-
večja lastnica Abanke, v Go-
renjski banki pa je s štirimi
odstotki tretja največja last-
nica. Kranjski Merkur je s 13
odstotki drugi največji delni-
čar Gorenjske banke, Zvon
Ena Holding pa je imel ob
koncu junija v lasti 2,4 od-
stotka Abanke. In kdo so še
ostali večji lastniki bank? V
Abanki so to (poleg že ome-
njenih) še Gorenjska banka
s skoraj 10-odstotnim lastni-
škim deležem, Triglav vza-

jemni skladi - Delniški Tri-
glav steber 1 s 7,3 odstotka,
Hit Nova Gorica s 6,1 odstot-
ka, BPT Tržič s 4,7 odstotka,
Vipa Holding s 3,7 odstotka,
Daimond s 3,5 odstotka in
Slovenska odškodninska
družba z 2,2 odstotka, v Go-
renjski banki pa ima Iskra
ISD Kranj 2,7 odstotka del-
nic, Telekom Slovenije 1,6,
Domel Železniki 1,6, Aero-
drom Ljubljana 1,5, Turistič-
no društvo Lesce 1,4, M1
Ljubljana 1,2 in Gradis sku-
pina G 1,1 odstotka delnic.

Predavanje Silvestra Gabrščka na prireditvenem prostoru
za cerkvijo na Višarjah

Med romarji je bil tudi nekdanji gvardijan frančiškanskega
samostana na Brezjah pater Ciril Božič.

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica - "V Tri-
glavskem narodnem parku so
vikendi rasli in še rastejo kot
gobe po dežju in teh nezako-
nitih spreminjanj kmetijskih
objektov v počitniške očitno
ni mogoče ustaviti. Da mno-
žeči se počitniški objekti po-
menijo razvrednotenje kul-
turne krajine, obremenitve v
okolju ter najpogosteje unič-

enje etnološke dediščine, me-
nimo, da ni treba posebej iz-
postavljati. Občina Bohinj
neprestano opozarja pristoj-
ne inšpekcijske službe na
nedovoljene posege, ki se iz-
vajajo, vendar tudi po prete-
ku več let na terenu ni nobe-
nih vidnih ustavitev del, sa-
nacij oziroma drugih pri-
mernih izvršilnih dejanj. Na-
sprotno, kršitelji nemoteno
nadaljujejo izvajanje svojih
idej in posledično uničevanje
okolja. Pridružujejo pa se

jim vedno znova tudi drugi,
saj sankcij tako ali tako ni. To
lahko obravnavamo kot po-
smeh vaši in naši službi," je
v pismu, ki ga je ministru
Karlu Erjavcu poslal pred
kratkim, zapisal bohinjski
župan Franc Kramar. Kot je
dejal, ga je k pisanju javnega
poziva spodbudilo prav poro-
čilo inšpekcije, iz katerega je
razvidno, da niti eden od
ukrepov, ki so jih izvedli v zad-

njih dveh letih, ne predvide-
va izdaje odločbe o odstranit-
vi spornega objekta. 

"V Občini Bohinj ugotav-
ljamo, da država 18 let ne
funkcionira pravno, saj lah-
ko vsakdo počne, kar se mu
zljubi," je v pismu še zapisal
župan Kramar, ki dodaja, da
ga posebej moti to, da se ni-
hče od tistih, ki so gradili na
črno, ni nikoli oglasil na ob-
čini, kjer bi vsaj vprašal, kaj
in kako lahko na določenem
prostoru gradi. 

Nezadovoljni z 
delom inšpekcije
Župan Franc Kramar je ministra za okolje in
prostor Karla Erjavca pozval k ukrepanju.

"Občina Bohinj je na Inšpektorat RS za okolje in pros-
tor, OE Kranj v letu 2008 in 2009 podala bistveno več
zaprosil za inšpekcijski ogled in ukrepanje kot samo
enajst. Težko verjamemo, da so inšpektorji samo v treh
primerih ugotovili tolikšne nepravilnosti, da je prišlo do
izvršb," je do poročila inšpekcije kritičen župan Kramar.

Največji lastniki podpirajo združitev

Štefan Žargi

Ljubljana - Sindikat delavcev
energetike je za 24. avgust
napovedal dveurno opozoril-
no stavko v družbah, kjer de-
luje sindikat. Ne strinjajo se s
predlogom o reorganizaciji
elektrodistribucijskih podje-
tij, zato zahtevajo ustavitev
vseh aktivnosti ter vzpostavi-

tev socialnega dialoga. Stav-
kali bodo v vseh podjetjih v
elektrodistribuciji in proiz-
vodnji, kjer dela okoli 8000
ljudi, in sicer bodo sklicali
zbore delavcev, ne bo šlo za
izklope elektrike, je za STA
povedal predsednik Sindika-
ta delavcev dejavnosti ener-
getike Slovenije Franc Dolar.
Na ministrstvu za gospodar-

stvo so namreč na podlagi
sprejetega odzivnega poroči-
la na revizijsko poročilo ra-
čunskega sodišča o poslova-
nju teh podjetij v letu 2007,
pa tudi direktiv Evropske
unije, pripravili predlog, po
katerem je predvidena razde-
litev sedanjih petih distribu-
cijskih podjetij na pet tržnih
in pet omrežnih družb, doka-

pitalizacija družbe sistem-
skega operaterja distribucij-
skega omrežja električne
energije (Sodo) z državnim
deležem v petih omrežnih
družbah, pridobitev 100-
odstotnega deleža v omrež-
nih družbah z odkupom ali
menjavo ter združitev Sodo
in omrežnih podjetij v enovi-
to družbo. Sindikate ob pred-
lagani reorganizaciji skrbi za
ekonomsko-socialni položaj
zaposlenih.

V elektrodistribuciji je napovedana stavka
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Mateja Rant

Bohinj - Tako je bilo tudi mi-
nulo nedeljo, ko so v izredno
vročem dnevu številni iskali
osvežitev v prijetno hladni
vodi Bohinjskega jezera.
Parkirišče pri gostišču Kra-
mar se je tako povsem na-
polnilo že zgodaj dopoldne,
zato sta pobiralca parkirnine
voznike usmerjala na parki-
rišče na travniku čez cesto.
Pri tem sta imela kar precej
dela, saj so nekateri le težko
razumeli, da bodo morali
prehoditi nekaj korakov, pre-
den bodo lahko noge namo-
čili v jezero.

No, to zagotovo ni veljalo
za družino Martič iz Podnar-
ta, ki se je ustavila že na edi-
nem brezplačnem parkiriš-
ču v Bohinju, ki je od jezera
oddaljeno nekaj sto metrov.
S sabo so namreč pripeljali
kolesa in tako pot do jezera
izkoristili še za rekreacijo.
"Pa še bolj ekološko je to," je
poudarila Lea Martič. Prišli
so na kopanje, je še dodala,
na splošno pa se po njenem
v Bohinju lažje diha, saj je za
kakšno stopinjo hladneje kot
drugje. Brezplačno parkira-
nje je izkoristil tudi Martin
Podboj iz Postojne, ki ga
prav tako ni motilo, da se bo
moral do jezera še malo
sprehoditi. Moti pa ga nekaj
drugega: "Glede na to, da naj
bi bila to turistična občina,
res ne razumem, da ne mo-
rejo najti denarja za obnovo
ceste vsaj do najbližjih vasi.
Tako je luknjasta, da si sam

že ne bi upal kolesariti po
njej," je bil kritičen.

Tisti, ki so pozno dopol-
dne še želeli parkirati tik ob
jezeru, so se morali žal spri-
jazniti, da to ne bo mogoče.
"Danes smo parkirišče zapr-
li že okrog 10.30. Mnogi že-
lijo naprej, da bi zložili vsaj
prtljago, vendar potem na-
stane taka gneča, da ne mo-
rejo ne naprej ne nazaj. Zato
dovoz dovolimo le tistim
voznikom, ki imajo v avtu
nosečnice ali invalide," je po-
jasnil pobiralec parkirnine
Matjaž Špruk, ki je imel pre-
cej dela z "odganjanjem"
najbolj vztrajnih voznikov,
ki jih ni ustavil niti plastični
trak, napet čez cesto. Dela ni
zmanjkalo niti Anžetu Ur-

bancu, ki je parkirnino pobi-
ral na parkirišču čez cesto.
"Tu je tako kot pri Kramarju
prostora za okrog tristo avto-
mobilov, odpremo pa ga ta-
krat, ko je parkirišče ob jeze-
ru zapolnjeno," je pojasnil in
dodal, da kljub temu, da je tu
parkiranje precej bolj ugod-
no, in sicer dva evra na dan,
se številni niso pripravljeni
sprehoditi do jezera. Nekate-
rim pa se je zdelo, da je tudi
dva evra preveč. "Sploh gle-
de na to, kako je urejeno to
parkirišče," se je pridušal
mimoidoči. Po mnenju To-
maža Vebra iz Železnikov pa
je to kar sprejemljiva cena,
zlasti glede na to, da je za
parkiranje tik ob jezeru treba
odšteti kar evro na uro. To

sta v svoji denarnici občutila
tudi Olga in Tone Platiša iz
Škofje Loke, ki sta ob tem iz-
računala, da je to še vedno
cenejše, kot če bi si kopanje
z družino omislila v kakem
od gorenjskih bazenov in
plačala vstopnino. Parkirala
bi tudi na malce bolj oddalje-
nem parkirišču, sta pojasni-
la, a ob njunem prihodu še
ni bilo odprto. "Včasih sva
vedno tam parkirala in tako
prihranila še za kavo." No,
najdražje pa so v nedeljo za-
gotovo parkirali tisti, ki so si
kljub parkirnemu listku pri-
služili opozorilo redarstva,
ker so parkirali tam, kjer to
ni dovoljeno. Kazen za na-
pačno parkiranje namreč
znaša kar štirideset evrov.

Pločevinast obroč okrog jezera
Zlasti ob koncu tedna se v Bohinj zgrne tudi množica enodnevnih obiskovalcev, ki z avtomobili 
zapolnijo vse proste kotičke na parkiriščih ob jezeru.

Jesenice

Spominski dan občine Jesenice 

Občina Jesenice od leta 1998 1. avgust obeležuje kot spo-
minski dan, prej je bil občinski praznik. Borci in drugi obča-
ni so se doslej 1. avgusta zbirali na Obranci na Mežakli. Tam
se je Cankarjeva četa leta 1941 spopadla z Nemci. To je bil
prvi oboroženi boj partizanov na Gorenjskem. Letos so se
odločili za spremenjen program spominskega dneva. Dele-
gacija predstavnikov Občinskega odbora ZZB za vrednote
narodno-osvobodilnega boja in Občine Jesenice je odnesla
venec k spomeniku na Obranci, spominska prireditev pa je
bila na Čufarjevem trgu na Jesenicah. Zbrane je najprej po-
zdravil župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger. Slav-
nostni govornik, predsednik Območnega odbora ZZB za
vrednote narodnoosvobodilnega boja Bratko Škrl, je obudil
spomine na junaška dejanja jeseniških kovinarjev, ki so pred
68 leti s puško v roki sprejeli okupatorje. Izrazil je zadovolj-
stvo, da je Občina Jesenice ohranila 1. avgust kot spominski
dan. V kulturnem programu so lepo število Jeseničanov, ki
so se zbrali na Čufarjevem trgu, posebej navdušili člani Par-
tizanskega pevskega zbora pod vodstvom dirigenta Franca
Gornika z udarnimi pesmimi narodnoosvobodilnega boja.
Nastopila sta tudi igralca gledališča Toneta Čufarja Nataša
Trček Pristov in Bojan Dornik. J. R.

Mateja Rant

Gorje - V koči lahko tako zdaj
prespi okrog trideset oseb,
nudijo pa tudi toplo prehra-
no, vendar bolj enostavne
jedi, kot so jedi na žlico in 
testenine, je poudarila vodja
gospodarskega odbora pri
PD Gorje Marica Okršlar. 

Uspelo jim je namreč po-
praviti vsaj leseni del koče,
ki so ga po besedah Marice
Okršlar podprli z jeklenimi
vrvmi, na enem delu pa z le-
senimi oporniki. Prizidek, je
dodala, pa je preveč poško-
dovan, da bi ga lahko upo-
rabljali. V njem so usposobi-
li zgolj kuhinjo in električno
postajo. Kljub temu ga bodo
poskušali nekako pokriti, da
bi ga zavarovali pred zimo.
"Zavedamo se namreč, da
bodo minila leta, preden
bodo končani vsi postopki
za začetek gradnje nove
koče, saj je potrebno upošte-

vati tudi vse naravovarstvene
elemente, zato smo posku-
šali najti vsaj zasilno reši-
tev," je poudarila Marica
Okršlar. V društvu namreč
odločno podpirajo odločitev
o gradnji nove koče, ki bi jo
postavili približno osemde-
set metrov višje, na platoju,
je razložila Marica Okršlar,
kjer bi bila varna pred plazo-
vi. Po ocenah bo gradnja
nove koče vredna okrog dva
milijona evrov, pri čemer 
računajo tudi na denar z 
različnih razpisov. "Verjetno
pa bo minilo vsaj 10 do 15
let, preden bo stala nova
koča," je pojasnila Marica
Okršlar. Prav zato so se od-
ločili za zasilno obnovo po-
drte koče, v katero so doslej
vložili že skoraj 80 tisoč 
evrov. "Denar je zagotovilo
naše društvo, zaradi česar
smo morali prekiniti inves-
ticijo v koči Planika," je še 
dodala Marica Okršlar.

Kočo zasilno uredili
V Planinskem društvu Gorje so poskrbeli, da so
pozimi podrto kočo na Doliču za silo usposobili.

V nedeljo dopoldne so se parkirišča ob Bohinjskem jezeru hitro polnila. / Foto: Tina Dokl

Ana Hartman

Vrba - Besede ministrice za
kulturo Majde Širca, ki je 8.
februarja ob slovenskem
kulturnem prazniku v Vrbi
obljubila, da bodo Prešerno-
vo rojstno hišo zaščitili kot
spomenik državnega pome-
na, bodo očitno kmalu posta-
le resničnost. "Do razglasit-
ve bo prišlo v kratkem. Čaka-
mo samo še na dopolnjene
strokovne podlage regijske-
ga zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine," so sporočili z
ministrstva za kulturo.

Prešernova rojstna hiša
(pa tudi Finžgarjeva hiša v
Doslovčah) bi že morala do-

biti novega upravljavca, saj
bi se Gorenjskemu muzeju
julija iztekla pogodba za
upravljanje, a je ministrstvo
zaradi priprav na razglasi-
tev Prešernove hiše za spo-
menik državnega pomena
pripravilo aneks k pogodbi
o zakupu in vodenju Prešer-
nove in Finžgarjeve rojstne
hiše za dobo treh mesecev
(do konca oktobra) oz. do
razglasitve. Na ministrstvu
so še pojasnili, da ta čas 
pripravljajo javni ciljni raz-
pis za zakup, upravljanje in
vodenje obeh hiš.

Poročali smo že, da se na
nov razpis verjetno ne bo
prijavil Gorenjski muzej

(eden od razlogov je tudi
spor z bližnjim sosedom), si
pa uspeha na razpisu moč-
no želijo v Zavodu za turi-
zem in kulturo Žirovnica, ki
zdaj upravlja Čopovo hišo in
Janšev čebelnjak. Kot pravi
njegov direktor Janez Dol-
žan, bodo v primeru prido-
bitve upravljanja obeh hiš
ohranili sodelovanje z Go-
renjskim muzejem. Za obis-
kovalce pripravljajo Prešer-
no pot, ki naj bi na nekoliko
bolj sproščen način prikaza-
la del sedanje poti kulturne
dediščine v občini Žirovni-
ca. Potekala bo od Prešerno-
ve hiše v Vrbi do čebelnjaka
za Osnovno šolo Žirovnica v

Zabreznici, kjer se bo mož-
no preizkusiti tudi v čebelar-
stvu, ki ima v vaseh pod Sto-
lom bogato tradicijo. "V Pre-
šernovi hiši želimo oživiti
črno kuhinjo, ponudbo bi
obogatili s kovanjem srebr-
nika z ročno stiskalnico, zra-
ven parkirišča v Vrbi bo sep-
tembra zaživela tržnica, saj
smo pred kratkim preko
projekta Gorenjska košari-
ca, ki ga je vodil BSC Kranj,
uspeli pridobiti osem stoj-
nic v skupni vrednosti 8.500
evrov. Želimo si, da Vrba
čim bolj zaživi in postane
vhodna točka za obiskovalce
naše občine," je napovedal
Dolžan.

Prešernova hiša v Vrbi bo kmalu
spomenik državnega pomena
Zaradi razglasitve Prešernove hiše v spomenik državnega pomena je ministrstvo Gorenjskemu muzeju 
upravljanje s hišo podaljšalo do konca oktobra. Zatem si upravljanje želi prevzeti Zavod za turizem in 
kulturo Žirovnica.

Blejska Dobrava

Razstava slik ob obnovi cerkve sv. Štefana

Obnova podružnične cerkve svetega Štefana na Blejski 
Dobravi je končana in vse je že pripravljeno na slovesno 
blagoslovitev, ki bo 23. avgusta ob 10. uri. Slovesnost s 
sveto mašo bo daroval nadškof in metropolit Alojz Uran. Že
v petek, 7. avgusta, pa bo ob 18. uri v kulturnem domu na
Blejski Dobravi odprtje razstave slik in fotografij domačih
avtorjev, ki so del svojega umetniškega opusa poklonili 
kot pomoč pri obnovi zvonika. S. Š.
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Stojan Saje

Strahinj - Pred tremi leti so
sredi vasi odprli novo kana-
lizacijsko omrežje in ob-
novljene komunalne nape-
ljave v centru Strahinja.
Lani so nadaljevali dela v
južnem in vzhodnem delu
vasi. Letošnjo pomlad so
dogradili 2300 metrov fe-
kalne in 400 metrov mete-
orne kanalizacije. Obenem
so obnovili 600 metrov vo-
dovoda, pol kilometra javne
razsvetljave in na nekaj
manj kot treh kilometrih
ulic položili asfalt. Pod pro-
tipožarnim bazenom so 
obnovili vaško korito in
kamnito ploščad. Celotna
investicija je občino stala
700 tisoč evrov. Občina je
poskrbela, da so upravljav-
ci posodobili še druge na-
peljave.

"Zelo sem vesel, da je
Strahinj sedaj tak, kot mora
biti sodobna vas. Od okrog
170 hiš se le tri ne morejo
priključiti na javno kanali-
zacijo, ker je treba narediti
nekaj sekundarnih vodov.
Drugi bodo to storili v še-
stih mesecih. Zahvaljujem
se vsem vaščanom, ki so so-

delovali pri dokončanju te
pomembne naložbe. Žal
smo imeli nekaj težav zara-
di nerazumevanja posa-
meznikov, zato so se dela
zavlekla in podražila. Hva-
ležen sem, da je vse zaplete
reševal Ivan Fic iz občinske
uprave. Pohvalim lahko
tudi izvajalce, Cestno pod-
jetje Kranj," je dejal na pet-

kovi slovesnosti Janez Štu-
lar, župan Občine Naklo.
Kot je menil direktor tega
podjetja Branko Žiberna, je
po končanih delih Strahinj
veliko lepši. Prebivalci te
vasi lahko sporočijo v Spod-
nje Duplje, kjer enaka dela
potekajo sedaj, da se na
koncu uredijo težave v za-
dovoljstvo vseh.

Domačini v Strahinju so
dokazali, da so res zadovolj-
ni. Zbranim so zaigrali mla-
di harmonikarji Blaž Logon-
der, Jaka in Miha Štular ter
Daša Mihelič. Po blagoslovu,
ki ga je opravil župnik Janez
Zupanc, so gospodinje po-
stregle s pecivom, organiza-
torji pa so poskrbeli za malo
veselico ob pogostitvi.

Strahinj je sodobna vas
Občina Naklo je končala gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v Strahinju. Ob odprtju 
prisrčna slovesnost.

Mateja Rant

Bled - Skupina mladih pros-
tovoljcev, ki jih je za glasnike
človekovih pravic usposobil
zavod Voluntariat ob finanč-
ni podpori Evropske komisi-
je in Sveta Evrope, so na člo-
vekove pravice minuli četr-
tek opozarjali tudi na Bledu.
Pozornost mimoidočih so
poskušali vzbuditi z bobna-
njem po rumenih plastičnih
sodih, na katerih so bile zapi-
sane nekatere kršitve člove-
kovih pravic in posamezniki,
ki so najbolj prispevali k uve-
ljavitvi človekovih pravic.

"Naš glavni namen je dvig-
niti zavest o pomembnosti
človekovih pravic, saj sta naj-
večji oviri pri tem prav neza-
nimanje in ignoranca," je
poudarila mlada prostovolj-
ka Maja Skalar, ki je skupaj z

vrstniki iz osmih držav poto-
vala po Sloveniji in razširjala
glas o človekovih pravicah.
Ideja za projekt se je porodi-
la skupini mladih, ki verja-
mejo, so zapisali, da je mo-
žen boljši svet, v praksi pa so
jo poskušali udejanjiti mladi
aktivisti s Češkega, Nizo-
zemskega, iz Francije, Itali-
je, Srbije, Velike Britanije,
ZDA in Slovenije. Mimoido-
če so želeli spomniti, da si ne
smemo zatiskati oči, ko so
nekaterim kršene človekove
pravice, in ne smemo skloni-
ti glave, ko so kršene nam.
Namesto običajnega podpi-
sovanja peticije pa so tokrat
organizirali fotopeticijo, je še
dejala Maja Skalar. Vsak se
je namreč lahko fotografiral
v okvirju iz papirja, na kate-
rem je pisalo Podpiramo člo-
vekove pravice.

Glasniki človekovih pravic
Mladi glasniki človekovih pravic so se na popotovanju
po Sloveniji v četrtek ustavili tudi na Bledu.

Veseli Strahinjci so s harmonikami popestrili prisrčno slovesnost.

Vilma Stanovnik

Kranj - "Zima, ki se je zavle-
kla pozno v pomlad, ter mu-
hasto poletno vreme z obili-
co padavin je zelo vplivalo
na obisk planinskih koč,
zlasti v Triglavskem pogor-
ju. Obisk je bil do sedaj zla-
sti slabši tudi ob koncih
tedna, upamo pa, da bo bo-
lje v avgustu, ko je vrhunec
sezone. Obiskovalci k nam

prihajajo iz vseh koncev Ev-
rope, manj pa je letos do-
mačinov," pravi predsednik
Planinske zveze Slovenije
Franci Ekar, ki pa je navdu-
šen nad organizacijo pla-
ninskih taborov, ki jih pri-
pravljajo različna društva.
Letos so zelo popularni, saj

je organiziranih okoli dve-
sto, eden med najmnožič-
nejšimi tudi na Jezerskem. 

Pri planinskih društvih in
oskrbniki koč tudi opažajo,
da je obiskovalcev hribov ve-
liko, vendar pa se le redki
odločajo, da v kočah tudi
prespijo. "Obisk naše koče
na Blegošu je te dni zelo do-
ber, tako med tednom kot
tudi ob vikendih. Veliko pri-
haja družin, kljub temu da

imamo prenočitev za več kot
trideset planincev, pa se le
redki odločijo prespati. Ble-
goš je izredno primeren kot
izhodišče za kratke izlete, ne
pa za daljše ture in morda je
to vzrok, da letno prenoči 
le med sto in sto petdeset
planincev," pravi Jože Sta-

nonik, predsednik PD Škof-
ja Loka, in dodaja, da je te
dni manjši obisk na Lubni-
ku, saj se planinci raje odlo-
čajo za daljše ture. Tako so
tudi ležišča na Lubniku
slabše zasedena in je moč
vedno dobiti prostor. 

"Tako slabo vreme kot re-
cesija se pozna tudi pri obis-
ku naše koče, predvsem je
manj nočitev, čeprav smo

ena redkih koč, ki ponuja-
mo celo sobe s tuši. Obisk
je bil zlasti slabši maja in 
junija, sedaj se popravlja 
in upam, da bo na vrhuncu,
do 15. avgusta, bolje," pravi
Marko Čufar, najemnik
Koče na Gozdu, in dodaja,
da se pri njih mnogi ustavi-
jo predvsem, da se odžejajo,
manj pa je letos povpraševa-
nja tudi po hrani.

Obisk planinskih koč doslej slabši
Čeprav je trenutno vrhunec počitnic, ki jih številni radi preživljajo tudi v hribih, je bil do konca julija
obisk v gorenjskih planinskih kočah precej skromen.

Koča na Blegošu je ena tistih, ki je poleti dobro obiskana,
le redki pa se odločijo, da v sicer lepo urejenih sobah tudi
prespijo.

Cena prenočevanja v planinskih kočah je pri nas v
ečina med 6 in 13,5 evra za člane ter med 12 in 27 
za nečlane PZS, odvisna je od kategorije sob oz. 
števila ležišč. Ponujajo tudi družinske popuste.

Mladi glasniki človekovih pravic so se ustavili tudi na Bledu.

Naklo

Odprli bodo zbirni center

Občina Naklo je zgradila nov zbirni center za ločeno zbrane
koristne odpadke v industrijski coni v Naklem. Stoji južno od
stavb podjetja Merkur, dostop pa je s ceste na Okroglo. Na
približno 1.300 kvadratnih metrih so uredili ločena odlagališ-
ča za 24 različnih vrst odpadnih materialov. Prebivalci iz ob-
čine Naklo bodo lahko brezplačno odložili do en kubični me-
ter ločenih odpadkov iz gospodinjstev in oddali kosovne od-
padke. Center bo začel obratovati v torek, 11. avgusta. Odprt
bo ob torkih in sobotah od 9. do 12. ure ter ob četrtkih od 16.
do 19. ure. V petek, 7. avgusta, ob 12. uri bo v novem centru
krajša slovesnost ob dokončanju te pomembne naložbe. S. S.

Selca, Dolenja vas

Zaključujejo z gradnjo kanalizacije

V teh dneh se v občini Železniki zaključuje eden največjih
projektov - gradnja sekundarne fekalne kanalizacije Selca-
Dolenja vas, ki sta jo izvajali podjetji Hidrotehnik in Puh. 
Letos so zgradili okoli 950 metrov sekundarnih vodov na-
sproti pokopališča v Selcih in 980 metrov v Dolenji vasi, kjer
so že lani zgradili 2,5 kilometra kanalizacijskih vodov, tako da
je zdaj celotno naselje kanalizacijsko opremljeno. Vrednost
investicije je ocenjena na 1,2 milijona evrov, od tega je 748 
tisoč evrov občini prvič doslej uspelo pridobiti iz evropskih
strukturnih skladov. A kot opozarja župan Mihael Prevc,
podobno kot ostale slovenske občine še vedno niso dobili 
obljubljenega evropskega denarja in so ga morali založiti:
"Upamo, da bomo denar čimprej dobili, žalostno pa je, da se
zatika zaradi birokratskih postopkov." Prihodnje leto bodo po
besedah Prevca zgradili še čistilno napravo v Dolenji vasi
(vrednost 700 tisoč evrov), kamor bo vezan novozgrajen 
kanalizacijski sistem Selca-Dolenja vas, na katerega do leta
2011 nameravajo priključiti 254 stanovanjskih objektov (139 v
Selcih in 115 v Dolenji vasi). "Počasi prihajamo h koncu enega
največjih projektov na področju varstva okolja v Železnikih, 
ki smo ga začeli že pred petimi leti," je dodal župan. A. H.
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Branko Maček

Kranj - Organizatorji državne-
ga prvenstva v odbojki na
mivki so na ploščadi pred MO
Kranj tokrat turnir Astec Be-
ach Volley Open izpeljali brez
značilnosti preteklih let - dež-
ja. Številni gledalci, ki so oba
dneva napolnili tribune, so vi-
deli zanimive obračune.

Na petkovem, prvem delu
turnirja, ni bilo prav nobenih
presenečenj, saj so se prav
vse vodilne ekipe uvrstile v
četrtfinale. Na treh igriščih v
ŠC Vogu v Besnici in na cen-
tralnem igrišču v Kranju sta
bili najbliže presenečenju
prav mlada gorenjska igralca
Kržišnik in Pogačnik, ki sta
šele v podaljšku nizov klonila
proti Mohoriču in Ponikvar-
ju. Četrtfinalne tekme so bile
po pričakovanju veliko bolj
izenačene, ko pa je že vse ka-
zalo, da tudi tu ne bo prišlo
do izpada katere od vodilnih
štirih ekip, je v zadnji ženski
četrtfinalni tekmi Oblakovi in
Kališnikovi uspelo z odlično
igro presenetiti Dimčevo in
Kristanovo in se uvrstiti v so-
botni polfinale. Oba ženska
polfinala sta potekala po pri-
čakovanjih, saj sta obe ekipi,

ki letos nastopata predvsem v
tujini, izkoristili svoje izkuš-
nje in v odločilnih trenutkih
naredile manj napak, tako da
sta se sestri Fabjan ter dvojica
Vodeb/Jakob uvrstili v finale.
V prvem moškem polfinalu
sta se Zemljak ter Djordjevič
Kamenik maščevala bratoma
Pokeršnik za poraz na Ptuju,
v finalu pa sta se jima zanes-
ljivo pridružila tudi Perhaj in
Potočnik. 

V ženski tekmi za tretje
mesto je za prvo medaljo
"Gorenjske" poskrbela Tjaša
Zupan, ki je s svojo soigralko
Jeleno Strel Kosmač po zani-
mivi tekmi ugnala Oblakovo
in Kališnikovo, pri moških
sta se tretjega mesta veselila
brata Pokeršnik. Finale pri
ženskah je prinesle izvrstno
predstavo, pa vendarle stare
in nove državne prvakinje -
Eriko in Simono Fabjan.

Toda Martina Jakob in An-
dreja Vodeb sta v finalu igra-
li izvrstno in le odtenek na
koncu sicer izenačenega dvo-
boja je odločil tekmo. V mo-
škem finalu sta Perhaj in Po-
točnik silovito začela in sta,
preden sta se nasprotnika
sploh dobro ogrela, že nabra-
la neulovljivo prednost, tudi
v drugem nizu igrala zelo
zbrano in povsem zasluženo
ponovila lanskoletni uspeh.

Lanska prvaka ubranila naslov
Na državnem prvenstvu v odbojki na mivki v Kranju sta naslov ubranili Erika in Simona Fabjan pri
ženskah in moška dvojica Jernej Potočnik in Gregor Perhaj.

Simon Šubic

Štefanja Gora - V organizaci-
ji Lokostrelskega kluba Fe-
niks Kranj je minuli konec
tedna na Štefanji Gori poteka-
lo lokostrelsko državno prven-
stvo v disciplini arrowhead.
Okoli 70 tekmovalcev iz 27
klubov je v soboto streljalo na
dvanajst označenih in dva-
najst neoznačenih tarč v nara-
vi, naslednji dan pa so se prvič
v Sloveniji pomerili še v tek-
mah na izločanje, kakor dolo-
čajo nova pravila mednarodne
lokostrelske zveze. Absolutni
državni prvaki so postali Uroš
Klička iz Varinga Novo mesto,
ki je v sestavljenem loku pre-
senetljivo ugnal klubskega ko-
lega in prvega favorita Dejana
Sitarja iz Dvorij, v golem loku
Mihael Kosec (Kamnik) Dra-
vograda, v ukrivljenem loku
pa Matija Žlender (Ankaran).
Pri ženskah je v sestavljenem
loku slavila Maja Pavlin Mar-
cen (Dravograd), v ukrivlje-
nem pa Dolores Čekada (Va-
ring Novo mesto).

"Ker smo sredi poletja, je
bila udeležba na državnem pr-
venstvu nekoliko pod pričako-
vanji, vseeno pa so na Štefanjo

Goro prišli vsi najboljši slo-
venski lokostrelci, tudi večina
reprezentantov. Pomerili so se
na precej razgibani in zato za-
htevni progi, ki so jo pohvalili
tako tekmovalci kot predstav-
niki Lokostrelske zveze Slove-
nije, ki nam je za organizacijo
državnega prvenstva podelila
39 od 40 možnih točk. Še naj-
več problemov je lokostrelcem
povzročala vročina, na kar pa
kot organizatorji nismo imeli
nobenega vpliva," je bil na
koncu zadovoljen predsednik
lokostrelskega kluba Feniks
Kranj Dragotin Novak.

Na Štefanji Gori smo vide-
li tudi dva državna rekorda; s
381 krogi ga je v sestavlje-
nem loku pri članicah posta-
vila končna zmagovalka
Maja Pavlin Marcen, prav
tako v sestavljenem loku pa
ga je pri mlajših dečkih s kar
384 krogi dosegel tudi deset-
letni Staš Modic iz domačega
kluba. "Ker je bila proga pre-
cej zahtevna, nisem računal
na tako dober rezultat, a očit-
no so se mi obrestovali dobri
treningi," je povedal obetav-
ni lokostrelec kranjskega 
Feniksa. 

Lokostrelce motila le vročina
Na Štefanji Gori je minuli konec tedna potekalo lokostrelsko državno 
prvenstvo v disciplini arrowhead. 

Gregor Perhaj in Jernej Potočnik (desno) sta se v soboto veselila novega naslova 
državnega prvaka v odbojki na mivki. / Foto: Tina Dokl

Desetletni Staš Modic je z državnim rekordom poplačal
trud organizatorja državnega prvenstva - lokostrelskega
kluba Feniks Kranj. / Foto: Goran Vitez

Drugo leto v Lampre
Kolesar iz Begunj na Go-
renjskem Grega Bole je vo-
zil za ekipo Amica Chips-
Knauf, ki pa je razpadla. Se-
daj je znano, da bo do kon-
ca sezone dirkal v dresu
Adrie Mobil, za prihodnjo
sezono pa je dogovorjen z
ekipo Lampre. "Podpisal
sem pogodbo z Adrio do
konca sezone, kljub temu
da sem imel še nekatere
druge možnosti: Katjuša,
Fuji, Navigare, vendar bi
povsod moral ostati leto in
pol. Ker pa sem bil za pri-
hodnjo sezono že prej do-
govorjen z Lamprejem, sem
se po premisleku skupaj z
Milanom Erženom odločil,
da do konca sezone dirkam
v dresu novomeškega klu-
ba," je povedal Grega Bole,
ki si je letos vzel malce več
časa za dopust na morju:
"Da sem spočil predvsem
glavo, od vsega, kar se je
dogajalo z našo ekipo." Nje-
gov prestop morajo potrditi
še na Mednarodni kolesar-
ski zvezi, saj je prestopni
rok že potekel, Bole pa upa,
da bo v dresu Adrie lahko
nastopil že ta teden, na 
dirki 1.1 kategorije v Italiji.
"Potem me čakajo še tri dir-
ke v Avstriji, dirka Ljubljana-
Zagreb, vojaško svetovno
prvenstvo, želim pa si seve-
da tudi nastopa na član-
skem svetovnem prven-
stvu," je še dejal. M. B.

Bled

Veljko podajalec namesto Vlada

Pri Odbojkarskem klubu ACH Volley so prejšnji teden preki-
nili že sklenjeno pogodbo s srbskim podajalcem Vladom Pet-
kovićem. Prekinili so jo na njegovo prošnjo, saj je dobil zanj
izredno ugodno ponudbo iz Južne Koreje. Vodstvo ACH Vo-
lleyja je pristalo na prekinitev pogodbe, novo pa sklenilo z
njegovim starejšim bratom, 32-letnim Veljkom Petkovićem,
prav tako odličnim podajalcem z dolgoletnimi izkušnjami v
številnih klubih v Srbiji in predvsem na tujem. Iz kluba prva-
kov so tudi sporočili, da bodo odbojkarji ACH Volleyja pripra-
ve na sezono začeli s treningi v domači dvorani v Radovljici
10. avgusta. V. S.

Maja Bertoncelj

Ribčev Laz - Kajak kanu klub
Bohinj je v soboto organizi-
ral tretji bohinjski kajakaški
maraton v kajaku na mirnih
vodah za rekreativce in za dr-
žavno prvenstvo kategorij od
15 let dalje. Nastopilo je osem-
deset tekmovalcev, udeležba
pa je bila mednarodna. Naj-
bolj zanimiv je bil obračun v
članski kategoriji, kjer je Jošt
Zakrajšek v zadnjih 2,5 kilo-
metra 20 kilometrov dolge
proge strl odpor zasledoval-
cev, predvsem Marka Ban-
dlja. 

Zakrajšek je sicer odličen
kanuist na divjih vodah, sve-
tovni podprvak. Bohinjski
kajakaški maraton je bila
zanj prva tekma na mirnih
vodah. "Mirne vode so zame
izziv. Nastopil sem s sposo-
jenim čolnom. Tega športa
se mislim v prihodnje še bolj

resno lotiti. Zaenkrat pa še
nabiram kilometre. Nad
zmago nisem presenečen,
sem pa na startu pogrešal
Korenjaka, tako da bi bila
konkurenca še večja. V pri-
hodnje bom skušal kombini-
rati tako kanu kot kajak.
Upam, da se bom že letos na
mirnih vodah preizkusil tudi
v tujini," je bil zadovoljen
Jošt Zakrajšek, 26-letnik iz
Trzina, ki tekmuje za KKK
Tacen. V Bohinju je veslal
drugič, enkrat je bil v čolnu
kot član štafete na triatlonu
jeklenih. Rad bi se ga udele-

žil tudi letos, a se datum pre-
kriva s tekmo na divjih vo-
dah. "Morda pa pridem
samo odveslat, potem pa ta-
koj na divje vode. To bi bil
nov izziv," je še dodal Za-
krajšek, ki si kljub veliki koli-
čini treninga občasno še ved-
no vzame čas za kakšen met
na koš, košarko je treniral v
osnovni šoli, zanimajo pa ga
tudi jahanje, plezanje in de-
skanje na vodi. 

Tekmovali so tudi rekrea-
tivci in zanimivo, najhitrejša
na 15 kilometrov pri ženskah
je bila do nedavnega odlična
športna plezalka Lučka Fran-
ko iz Škofje Loke. In kako to,
da je "prestopila" v kajak?
"Fant me je prepričal, da na-
stopim na letošnjem triatlo-
nu jeklenih in pred enim
mesecem sem v KKK Bohinj
začela veslati. Stane Kle-
menc me je prijavil na ta ma-
raton, ne da bi sploh vedela.

Prvič sem naenkrat prevesla-
la 15 kilometrov. Cilj na tri-
atlonu pa je priti do cilja.
Bomo videli, kako bo. Pri-
pravljam se kar dobro, seve-
da poleg službe. Delam kot
arhitektka," je pojasnila Luč-
ka Franko, za katero je bila to
prva ne-plezalna tekma. Si-
cer pa so se na tekmi izkaza-
li tudi drugi Gorenjci. Med
ml. dečki je zmagal Rok
Šmit, med ml. deklicami
Anja Lužnik, med st. dekli-
cami Ines Matuc, pri rekrea-
tivkah nad 50 let pa Nevenka
Leskovšek (vsi KKK Bohinj). 

Lučka vesla
Kanuist Jošt Zakrajšek je zmagal že na svoji 
prvi tekmi na mirnih vodah. Med rekreativkami 
je bila na startu tudi nekdanja športna plezalka
Lučka Franko

Jošt Zakrajšek je navijačem pomahal po svoji prvi tekmi 
na mirnih vodah.



Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Pred kratkim sem iz središ-
ča Zagreba prejel prijateljev te-
lefonski klic, ki je poleg pozdra-
va in lepih želja vseboval še eno
veliko prošnjo. "Purgerji" so
znani in množični obiskovalci
Kranjske Gore, vendar v zim-
skem času. Prijatelj že dolgo let
skupaj z družino vsako zimo
preživi deset dni na smučka-
nju v tem, za njih, prelepem
gorenjsko-slovenskem narav-
nem biseru. Letos se je prvič
vprašal, ali Kranjska Gora ob-
staja tudi poleti ali je to samo
snežna princesa, ker ne more
biti kraljica, ker je to že Planica
... Da ne bi preveč zakomplici-
ral z mislimi, me je poklical in
prosil, da mu zrihtam aranž-
ma za štiričlansko družino v
Kranjski Gori v avgustu in mu
seveda še pred rezervacijo
sporočim, kaj lahko počne
tam gori takrat, ko ni snega.

Ni bilo drugega kot spraviti
cesto pod noge oz. kolesa av-
tomobila in iti se lastnoročno
in lastnoočesno prepričati, kaj
lahko človek počne v Kranjski
Gori, ko ne more smučati?

Najlažje je zaviti najprej v
prvi turistično informacijski
biro in se delati bolj butastega,
kot že si, sem. Ob lepem po-
zdravu sem ženski v najbolj-
ših letih, ki je sedela v nepo-
spravljeni pisarni, potožil, da
se zelo rad rekreiram, torej fi-
zično in psihično naprezam,
ne da bi me kdo silil v to, ter
sprašujem, ali mi lahko kako
pomaga oziroma kaj lahko
ponudi rekreaciji željnemu
človeku v Kranjski Gori, ko ni
snega? Ženska mi je dala ve-
deti, da bi me lahko porabila
tudi za žgačkane rekreacije,
vendar sem njeno namero že
na štartu zatrl, češ da je v bis-
tvu tak moj prijatelj iz Zagreba
in jaz sprašujem v njegovem
imenu v slovenskem jeziku.
Oči so se ji iskrile, ko je opazi-
la, da so se moje oči za trenu-

tek, ampak res samo za trenu-
tek, zataknile za njen globoki
izrez dekolteja. Ponudila mi je
sledeče: vodne športe na Savi
in Soči, pohodništvo, golf, ko-
lesarjenje, wellnes, alpinizem,
fotolov, ribolov, kolesarjenje,
dogodivščine za otroke, pri-
prave za športnike, poletno
sankališče, igralništvo ... in
skoraj tisto, kar sem mislil, da
ona misli, pa nisem upal vpra-
šati, ali resno misli. Torej, po-
hodništvo sem moral črtati,
ker purgerji neradi hodijo. Al-
pinizem, da, fotolov, da, ribo-
lov, da, kolesarjenje, da, well-
nes, ne, dogodivščine za otro-
ke, da, igralništvo, ne, ker je
preškrt, poletno sankališče,
obvezno. Potem sem se spom-
nil, da je tako ali tako brez 
veze, da iščem naprej, ker bo
tako samo kolesaril, gostilne
pa vse prav dobro že pozna.
Ne zato, ker sem sam privrže-
nec kolesarjenja, ampak že, ko
se pelješ od Mojstrane naprej
proti Kranjski Gori, lahko opa-
ziš, da je lepo urejena kolesar-
ska steza, ki pelje ob glavni ce-
sti, prepolna kolesarjev. Po
njej se peljejo cele družine, tu-
risti in tisti, ki pridejo trenirat.
Zdaj je kolesarska steza spelja-
na vse do italijanskega Trbiža
in predstavlja nekakšno kole-
sarsko oazo v Sloveniji. Kdor
ne pride s kolesom na strehi
avtomobila v Kranjsko Goro,
ima možnost sposoditi si ga
domala na vsakem koraku, kar
je tudi hvale vredno in zelo
praktično. Ko sem se bolje po-
zanimal, sem spoznal, da
Zgornjesavska dolina postaja
podobna italijanskim Dolomi-
tom, kar se tiče kolesarske re-
kreacije. Že nekaj let tja hodi
ogromno tistih s cestnimi kole-
si in še več, se mi zdi, tistih z
gorskimi. Za gorske kolesarje
je še posebej poskrbljeno. Prid-
ni podjetneži so naredili pravi
kolesarski park, ki ga boste pre-
poznali pod imenom Bike
park in je speljan pod Vitran-
cem. Poligon je sicer name-

njen tistim bolj izkušenimi
gorskimi kolesarjem, a je poleg
te proge in vsepovsod drugje
toliko drugih bolj "normalnih"
dobro označenih poti, da boste
imeli en teden dopusta prema-
lo, če boste hoteli vse prevoziti. 

V nadaljnji raziskavi sem na-
letel na ponudbo izleta v Kek-
čevo deželo, kar bo zagotovo
najzanimivejše za prijateljeve
otroke. Ženo bo lahko poslal
med alpiniste, da jo bo imel
čim višje od sebe. Zadovoljno
sem si čestital in ga že skoraj
poklical, da bi mu sporočil, da
sem opravil nalogo, a sem se

spomnil, da moram preveriti
še zasedenost hotelskih sob in
"privatnih" apartmajčkov. Pre-
senečen sem ugotovil, da je še
veliko prostih sob, a so me opo-
zorili, da prihaja praznik obči-
ne Kranjska Gora, kar pomeni,
da bo ponudba dogodkov krat
deset in takrat Zgornjesavska
dolina postane pretesna.

Na koncu sem le poklical
prijatelja in mu z veseljem
sporočil, da se bo v poletnem
času lahko veliko več rekreiral
kot pa v zimskem. Dal sem
mu garancijo in sem prepri-
čan, da ne bo reklamacije.

Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Začel sem s pripravami za
svetovno novinarsko prvenstvo,
ki bo septembra v Kranju. Več
kot mesec prej sem se odločil, da
ničesar ne prepustim naključju.
Moja forma mora biti optimal-
na. Za dosego le-te sem začel ži-
veti športno, kar pomeni popol-
noma drugače, kot sem vajen.
Ne jem nič mastnega in nič
sladkega in ne pijem alkohola
ter gaziranih pijač. Izogibam se
ponujenih cigaret in zakajenih
prostorov, pravzaprav se izogi-
bam gostilnam in kafičem, da bi
ne prišlo do skušnjave. Da, sek-
sam pa še zmeraj, hvala za
vprašanje, ker s polnimi rezervo-
arčki se ne da sedeti na kolesu
več ur na teden, pardon na dan,
ker sem urnik treninga popisal
dnevno. 

Lastnim, dolgoletnim izkuš-
njami navkljub sem si moral
priznati, da bi za kvaliteten tre-
ning rabil pomoč. Ni mi bilo tre-
ba predolgo premišljevati, ko
sem se spomnil, da imamo v
organizacijskem odboru svetov-
nega novinarskega prvenstva
človeka, ki o kolesarstvu in kole-
sarjenju praktično in teoretično
ve prav vse: Franc Hvasti.

Človek, ki ga ni treba posebno
predstavljati, je pravi naslov, na
katerega lahko pošlješ milijon
vprašanj in boš dobil še več odgo-
vorov nazaj. O njegovi preteklo-
sti vem že vse, a kot je sam več-
krat poudaril, se po njej ne ozi-
ra, ker je še vedno zazrt le v pri-
hodnost. Človek, ki mu energije
ne zmanjkuje, ampak je opaziti,
da je ima vsako leto več. Trenut-
no nam pomaga organizirati
prihajajoče prvenstvo, zato nas o
uspešnosti po tehnični plati ne
skrbi pretirano, ker človek z nje-
govim znanjem in izkušnjami
vsako stvar, ki se je loti, izpelje
odlično. Ponosen, da bo svetovna
krovna kolesarska organizacija
UCI v Kranju podeljevala mav-
ričaste majice za najboljše novi-
narje kolesarje na svetu, se nam
je pridružil z željo, da bo ta pri-
reditev ostala v trajnem spominu
slovenske kolesarske zgodovine
ter kot dogodek, ki bo našo drža-
vo s Kranjem na čelu postavil v
članke skoraj vseh vodilnih ev-
ropskih in svetovnih medijih.
Franc Hvasti je od leta 1957, ko
je kot mladenič začel z resnim
kolesarjenjem, neprekinjeno že
52 let tesno povezan s tem špor-
tom. Kot tekmovalec je najbolj
znan po treh zmagah na naši
najstarejši in najprestižnejši dir-
ki Po ulicah Kranja. Bil je jugos-
lovanski mladinski in članski pr-
vak. Njegovo pravo življenjsko
delo je bila trenerska kariera. Kot
selektor in trener je nastopil kar
na štirih olimpijadah in sedem-
najstih svetovnih prvenstvih. Na
začetku osemdesetih let je iz pe-
pela dvignil celotno jugoslovan-

sko kolesarstvo in potem ob kon-
cu osemdesetih še avstrijsko, kjer
je bil skoraj štiri leta prav tako
zvezni selektor reprezentance.
Zdaj je direktor kolesarskega klu-
ba Sava Kranj in "kolesarski"
manager. Je član predsedstva ko-
lesarske zveze Slovenije in seveda
nepogrešljiv pri vsem, kar je pove-
zano s kolesi in kolesarji v Kra-
nju. Med poznavalci in strokov-
njaki velja za alfo in omego slo-
venskega kolesarstva že več ko
trideset let. Na zanimivem sreča-
nju kolesarskih generacij, ki se je
pred kratkim zbrala v Kranju in

na katerega so prišli skoraj vsi
bivši tekmovalci iz vse bivše Ju-
goslavije, ki jim je ta šport še ved-
no pri srcu, je bilo zanimivo gle-
dati, kako se obnašajo v njegovi
prisotnosti. Ko je govoril on, so
bili vsi tiho ter z odprtimi usti in
našpičenimi ušesi poslušali. Če
ni govoril, so mu stalno zastav-
ljali vprašanja. Zato sem se ga
lotil tudi sam. Ne smem razkriti
skrivnosti mojega treninga, ker
sem slišal, da je s strani konku-
rence Gorenjski glas postal never-
jetno bran časopis. Lahko napi-
šem edino to, da ne vem, ali bom
zdržal vse te treninge in tale
športni način življenja. Doma
me že malce postrani opazujejo,
vsak dan sem bolj suh in kitast,
iz normalnega desca se levim v
tekmovalni stroj, ki je programi-
ran le za boj do bele ciljne črte.

To ni hec, kar pišem. Pred-
stavljajte si, da moram danes
dvajsetkrat prešprintati klanec
čez Senično? Groza ... in potem
ne bom smel spiti piva ali dveh.
Ne smem, tako piše v planu tre-
ninga. Samo izotonični napitki
pridejo v poštev. Zdaj bi moral
globoko zavzdihniti in s kazal-
cem vrtati po lobanjski senci. Pa
ne bom. Saj po trinajstem sep-
tembru bom spet stari jaz. 

S Hvastijem ob boku nekako
lažje prenašam bolečine trenin-
ga. Njegova zanimiva preteklost
in načrti za prihodnost človeku
tankajo energijo in če po pravici
napišem, sem se zapletel v vse to
najbolj zaradi tega, da bi se pri-
bližal takemu kolesarskemu veli-
kanu, kot je Franc Hvasti. Ob
njem je vse nekako lažje in odlo-
čitev, da nam pomaga pri orga-
nizaciji svetovnega prvenstva, je
bila res zadetek v polno.

Brez Hvastija ne bi šlo ...

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin
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Kaj početi v Kranjski Gori?

Proste sobe se vedno najdejo. Poletno sankanje

Žičnica je poleti zadolžena za pohodnike in kolesarje.

Kranjska Gora je dobro izhodišče za planinske ture.

Franc Hvasti
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Ana Hartman

Stari vrh - Tradicionalna kul-
turno-etnografska prireditev
Dan oglarjev je v nedeljo na s
soncem obsijani Stari vrh
privabila številne obiskovalce
od blizu in daleč. "Vesel sem,
da ste se kljub vročini tudi le-
tos zbrali v tako velikem šte-
vilu," je zbrane na prireditve-
nem prostoru na Grebljici
uvodoma pozdravil Janez
Dolenc, predsednik Turistič-
nega društva Stari vrh, ki pri-
reja Dan oglarjev.

Za razliko od preteklih let,
ko so na prireditvi ponavadi
šele prižgali kopo, pa je bila
ta v nedeljo že kuhana. "Pri-
žgali smo jo teden dni pred
Dnevom oglarjev, da smo le-
tos po dolgih letih lahko zno-
va pokazali, kako kopo trga-
mo. To pomeni, da iz nje do-
bivamo oglje, ki ga s kopar-
skimi grabljami ločujemo od
zemlje. Glede na to, da smo
postavili kopo z 20 'kubiki'
bukovih drv, bi morali dobiti
okoli 1.600 kilogramov og-
lja," je razložil Anton Kokelj
iz Mlake nad Lušo, ki je zara-
di kuhanja kope dober teden
dni bival na Starem vrhu v
skromni koparski bajti.
"Vreme je bilo lepo, dolgčas
mi ni bilo, saj se tu ustavlja-

jo kolesarji, turisti, prišel je
tudi gorenjevaški župan. Ob-
časno je na kopo popazil moj
brat, saj ne moreš ves teden
pustiti žene doma," je v šali
dodal Anton.

Kaj so včasih oglarji jedli, je
na prireditvi pokazala Anica
Ramovš, ki je pripravila ko-
ruzne žgance z ocvirki: "Po
večini so si ocvirke privoščili
le premožnejši, drugi pa so
uporabljali tudi kravji loj." Ob

oglarjenju so prikazali še dru-
ge običaje, povezane s tem
opravilom; Franc Bizovičar iz
Hotovlje je predstavil upora-
bo oglja v kovaštvu in izdelavo
gozdarskih srpov, obiskovalci
pa so si ogledali tudi spravilo
lesa, pajsanje hlodov, v kate-
rem so se pomerili obiskoval-
ci, in sekanje drv. Žagali so jih
z amerikanko, pri tem pa je
gozdarjem na pomoč prisko-
čila tudi ena od obiskovalk,

Sonja Stare iz Kovorja. "Ker
smo včasih doma žagali z
amerikanko, sem si rekla, da
moram preveriti, ali imam še
kaj kondicije. No, nekaj je
očitno še premorem," je deja-
la Sonja, ki je bila prvič na
Dnevu oglarjev. "Zelo pohval-
no je, da turistično društvo
ohranja te običaje, saj mladi-
na danes slabo ve, koliko ga-
ranja je spremljalo oglarje-
nje," je še dodala.

Prikazali tudi trganje kope
Na 38. Dnevu oglarjev minulo nedeljo na Starem vrhu so po dolgih letih znova prikazali trganje kope.

Maja Bertoncelj 

Medvode - Pred kratkim so
pri Športni dvorani Medvode
odprli ledeni plezalni stolp.
Visok je deset metrov, sestav-
ljen iz štirih plezalnih sten, v
katerih bo moč plezati skozi
vse leto, predvidoma od sep-
tembra do maja tudi po ledu,
kar pomeni, da bo to prva to-
vrstna umetna ledena plezal-
na stena na prostem na svetu. 

Idejni oče ledenega plezal-
nega stolpa v Medvodah je
Zlato Plešnik iz Ljubljane,
podjetnik in alpinist, v šport-
nem društvu Freeappro-
ved.com zadolžen za izobra-
ževanje. Kot pravi, so se mu
s postavitvijo stolpa uresniči-
le sanje: "Od prve ideje in za-
misli, razmišljanja, študije,
konstruiranja in preizkuša-
nja ideje lednega plezanja na
umetni steni je preteklo že
kar nekaj časa. Zamislil sem
si ledeni plezalni stolp z de-
set metrov višine. Sestavljen
je iz štirih samostojnih sten.
Vsaka stena je široka dva me-
tra in na vsaki so štiri smeri.
Skupaj so postavljene v stolp.

V prvi vrsti je namenjena
lednemu plezanju, kjer bi
lahko predvidoma plezali od
septembra do maja. Z mno-
žico modelov sem preverjal
konstrukcijo stolpa, zamrzo-
vanje in izdelavo ledu v raz-
ličnih pogojih. S sprotnimi
izboljšavami sem prišel do
rešitve, ki sem jo dal v izdela-
vo podjetju, ki izdeluje lese-
ne konstrukcije. V stenah je
hladilna instalacija, predvi-
doma konec meseca pa
bomo namestili še hladilni
agregat. Stene so opremljene
z oprimki, kar omogoča tudi
suho plezanje. Z regulacijo
bomo lahko določili različne
vrste plezanja naenkrat. Vsa-
ka stran ima svojo konfigura-
cijo in s tem tudi različno te-
žavnost. Stolp je s tako rešit-
vijo uporaben za plezanje
skozi celo leto."

Vrednost projekta je oce-
njena na okrog 50 tisoč evrov.
"Doslej sem vse financiral
sam, se pa dogovarjam tudi s
sponzorji. Sem podjetnik in
moja želja je, da bi takšne
stolpe, stene izdeloval tudi za
trg," je še pojasnil Plešnik. 

Postavili ledeni plezalni stolp 
Pri Športni dvorani Medvode so odprli deset metrov visok ledeni plezalni stolp. Septembra naj bi v
steni prvič plezali tudi po ledu - v prvi tovrstni umetni ledeni plezalni steni na prostem na svetu.

Obiskovalci so z zanimanjem opazovali trganje kope.

Plezalni stolp naj bi ledno plezanje omogočal že septembra.

JAVNI POZIV 
zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za zunanje sodelavce

projekta SOSED/NACHBAR

(1) GORENJSKI GLAS, d. o. o., Kranj objavlja javni poziv, s katerim poziva zainteresi-
rane posameznike, da kandidirajo za zunanje sodelavce projekta SOSED/NACHBAR. 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.

(2) Kandidati se lahko prijavijo na naslednja odprta mesta:
1. strokovnjak za urejanje časopisa, z naslednjimi nalogami:

- postavitev koncepta in zasnove slovenskega in slovensko/nemškega časopisa,
- uredništvo časopisa,
- zbiranje, izmenjava in urejanje novic,
- koordinacija sodelavcev,
- evalvacija vsebin; 

2. strokovnjak za urejanje interneta, z naslednjim nalogami:
- postavitev koncepta in zasnove spletnega mesta v slovenščini in nemščini,
- uredništvo spletnega mesta,
- urejanje aktualnih novic, forumov, blogov, nasvetov,
- koordinacija sodelavcev,
- skrb za promocijo,
- zagotavljanje virov podatkov za prireditve,
- evalvacija vsebin;

3. novinarji, z naslednjimi nalogami:
- pisanje in objavljanje novic, člankov, informacij, blogov, 
- zbiranje multimedijskega gradiva,
- izmenjava novic,
- spremljanje aktualnega dogajanja na slovenski in avstrijski strani,
- delo na terenu;

4. asistent projekta, z naslednjimi nalogami:
- pridobivanje in zbiranje projektne dokumentacije,
- analiziranje projektne dokumentacije in priprava za poročanje o delu na pro-

jektu,
- finančno sledenje projekta,
- časovno sledenje projekta,
- koordinacija partnerjev in izvajalcev; 

5. strokovnjak za projektno poročanje, z naslednjimi nalogami:
- projektno vodenje,
- strateško načrtovanje,
- koordinacija in organizacija dela v timu,
- izvajanje analiz stanja,
- izdelava poročil o napredku projekta,
- poročanje o delu na projektu,
- vodenje in izdelava projektne dokumentacije,
- celostno vodenje projekta;

6. strokovnjak za informiranje, ozaveščanje, diseminacijo in trajnost, z naslednjimi
nalogami:

- analiziranje rezultatov projekta,
- promocija rezultatov projekta,
- informiranje javnosti o rezultatih projekta,
- organizacija prireditev in dogodkov,
- razširjanje rezultatov projekta in povezovanje z drugimi sorodnimi projekti,
- strategija nadaljnjega življenja projekta.

(3) Splošni pogoji za sklenitev sodelovanja so:
1. za mesto pod točko 1:

- najmanj VI. stopnja izobrazbe, družboslovne ali podobne smeri,
- zaželeno več kot 10 let delovnih izkušenj v novinarstvu, v časopisni dejavnosti,
- zaželeno več kot 5 let delovnih izkušenj pri urejanju časopisnih vsebin,
- prepoznavnost v novinarskih krogih,
- aktivno znanje slovenščine,
- vsaj pasivno znanje nemščine,
- reference na področju sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo;

2. za mesto pod točko 2:
- najmanj VII. stopnja izobrazbe, družboslovne ali podobne smeri,
- zaželeno več kot 5 let delovnih izkušenj pri urejanju spletnih vsebin,
- zaželeno več kot 3 leta delovnih izkušenj v novinarstvu,
- reference na projektih postavitve spletnih strani,
- aktivno znanje slovenščine,
- vsaj pasivno znanje nemščine,
- reference na področju sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo;

3. za mesto pod točko 3:
- najmanj V. stopnja izobrazbe, družboslovne ali podobne smeri,
- zaželeno več kot 5 let delovnih izkušenj na področju novinarstva,
- zaželene izkušnje na področju kulture,
- aktivno znanje slovenščine,
- vsaj pasivno znanje nemščine,
- reference na področju sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo;

4. za mesto pod točko 4:
- najmanj VI. stopnja izobrazbe, družboslovne ali podobne smeri,
- zaželeno več kot 1 leto izkušenj na področju izvajanja in evalviranja ter nadzo-

ra projektov,
- dobro poznavanje projektnega načina dela,
- aktivno znanje slovenščine,
- vsaj pasivno znanje nemščine,
- dobro poznavanje zakonodaje in predpisov s področja strukturnih skladov EU;

5. za mesto pod točko 5:
- najmanj VII. stopnja izobrazbe, družboslovne ali podobne smeri,
- zaželeno vsaj 10 let delovnih izkušenj na področju izvajanja, evalviranja ter

nadzora projektov,
- zaželeno vsaj 3 leta delovnih izkušenj pri vodenju mednarodnih projektov,
- reference na področju poročanja na projektih strukturnih skladov EU,
- aktivno znanje slovenščine,
- vsaj pasivno znanje nemščine,
- odlično poznavanje zakonodaje in predpisov s področja strukturnih skladov EU;

6. za mesto pod točko 6:
- najmanj VI. stopnja izobrazbe, družboslovne ali podobne smeri,
- zaželeno vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju stikov z javnostmi,
- aktivno znanje slovenščine in nemščine,
- reference na področju promocije in razširjanja rezultatov mednarodnih projektov,
- reference na področju organiziranja prireditev,
- reference na področju sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo.

(4) Kandidati morajo posredovati prijavo in življenjepis, iz katerega so razvidne refer-
ence, strokovne izkušnje in kompetence. Življenjepis mora biti izdelan v Europass ob-
liki, priložena pa morajo biti tudi dokazila.

(5) Prijave z življenjepisom in prilogami morajo biti vložene oziroma prispeti na naslov:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, najkasneje v 8 dneh po objavi (ne glede na način dostave).
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj - javni poziv", z nave-
deno oznako javnega poziva "Javni poziv za zunanje sodelavce projekta
SOSED/NACHBAR".

(6) Gorenjski glas, d. o. o., Kranj bo vse pravočasno in ustrezne prispele prijave
obravnaval v skupini za izvedbo projekta SOSED/NACHBAR.

(7) Kandidati bodo obveščeni le v primeru izbora za sodelovanje, z njimi pa bodo
sklenjene avtorske ali podjemne pogodbe za največ do konca trajanja projekta (30.
6. 2012). V teh postopkih ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

(8) Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost
navedb v prijavi.

Marija Volčjak, direktorica
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Štefan Žargi

Kranj - Pred dobrim tednom
so na Območni zbornici za
Gorenjsko Gospodarske
zbornice Slovenije izdali Pre-
gled poslovanja gospodarstva
gorenjske regije v letu 2008,
v katerem so podatke iz poro-
čil o poslovanju družb in
podjetnikov, ki jih je pripra-
vila Agencija za javnopravne
evidence in storitve (AJPES),
obdelali primerjalno z giba-
nji v državi. Povzemamo ne-
katere najpomembnejše po-
datke in primerjave.

Gorenjska 
pod povprečjem

Na Gorenjskem smo imeli
lani 4.768 gospodarskih
družb, pri čemer je kar 93,6
odstotka mikro družb, 4,1
odstotka malih, 1,1 odstotka
srednjih in 1,2 odstotka veli-
kih. Skupaj so predstavljale
9,2 odstotka vseh družb v
Sloveniji in zaposlovale
44.413 delavcev, ali 8,7 od-
stotka vseh zaposlenih v dr-
žavi. Deleži najpomembnej-
ših gospodarskih parame-
trov o poslovanju kar precej
odstopajo (glej grafikon): go-
renjske gospodarske družbe
so lani ustvarile 7,6 odstotka
prihodkov slovenskih gospo-
darskih družb in imele 7,6
odstotka odhodkov. Neto do-
dana vrednost predstavlja 8
odstotkov vse dodane vred-

nosti v Sloveniji, medtem ko
je bil čisti dobiček gorenjskih
družb le 6,8 odstotka dobič-
ka družb v Sloveniji in na
Gorenjskem je nastalo 5,3
odstotka slovenske izgube.

Manj dodane vrednosti

Še najboljši (pa tudi najpo-
membnejši) podatek o
ustvarjeni neto dodani vred-
nosti precej zbledi ob ugoto-
vitvi, da je bila ta le za 2 od-
stotka večja kot v letu 2007,
na zaposlenega pa znašala le
32,6 tisoča evrov, ali le za 1,5
odstotka več kot leto poprej.
V Sloveniji je znašala neto
dodana vrednost na zaposle-
nega 35 tisoč evrov, kar je za

4 odstotke več kot v letu
2007. To pomeni, da je neto
dodana vrednost tako na Go-
renjskem kot tudi v Sloveniji
nazadovala za rastjo cen živ-
ljenjskih potrebščin, torej je
bila realno manjša kot v letu
pred tem.

Med regijami vse nižje

Primerjave z drugimi slo-
venskimi regijami kažejo, da
Gorenjska nazaduje. Tako
po številu gospodarskih
družb in zaposlenih ter po
premoženju že zaseda četrto
mesto, po doseženih prihod-
kih od izvoza proizvodov in
storitev pa je padla na peto
mesto. Na nekoč trdnem

tretjem mestu so gorenjske
gospodarske družbe po števi-
lu družb, ki so preteklo leto
sklenile z izgubo na substan-
ci. Podatki o rasti dodane
vrednosti (2 odstotka) kažejo,
da se Gorenjske družbe ne
bodo kmalu povzpele višje,
saj so po rasti med regijami v
državi na predzadnjem me-
stu. Gorenjske družbe iz leta
v leto za redno poslovanje
uporabljajo več tujih virov fi-
nanciranja, kar jim draži
proizvode, storitve in slabša
konkurenčnost na trgu.

Boljši le pri pokritosti
uvoza

Čeprav so gorenjske go-
spodarske družbe lani po
vrednosti prodaje na tuje
trge gledano regionalno za-
sedle le peto mesto, pa je
prav izvoz v primerjavi z uvo-
zom najsvetlejši podatek go-
renjskega gospodarstva. V
Sloveniji se je lani pokritost
uvoza z izvozom namreč
zmanjšala iz 90,4 na 86,2
odstotka, saj se je izvoz pove-
čal za 2,2, uvoz pa za kar 7,2
odstotka, medtem ko znaša
pokritost gorenjskih družb
112 odstotkov. Zgovoren po-
datek pa je, da se je izvoz na
Gorenjskem znižal za 3 od-
stotke, uvoz pa za 2 odstotka.
Največji gorenjski izvozniki
so Acroni, Sava Tires, TCG
Unitech Lth ol, Merkur in
Iskratel.

Med regijami nazadujemo
Gorenjska pri poslovanju gospodarskih družb med regijami zaseda četrto mesto, po rasti dodane
vrednosti pa predzadnje.

Ljubljana

Zbirateljski kovanci ob poletih v Planici

Vlada je v četrtek sprejela uredbo, s katero je določila obseg
izdaje, sestavine, vrednost in glavne značilnosti zbirateljskih
kovancev, ki jih bo izdala ob pomembnih dogodkih v pri-
hodnjem letu. Ob dogodku Ljubljana - svetovna prestolnica
kulture bo izdala štiri tisoč zlatnikov z nominalno vrednost-
jo sto evrov, šest tisoč srebrnikov, ki bodo nominalno vred-
ni po trideset evrov, in tristo tisoč dvokovinskih kovancev po
tri evre. Ob 200-letnici ustanovitve Botaničnega vrta v Ljub-
ljani bo izdala milijon spominskih kovancev po dva evra, ob
svetovnem prvenstvu v poletih v Planici pa pet tisoč zlatni-
kov po sto evrov in sedem tisoč srebrnikov z nominalno
vrednostjo trideset evrov. C. Z.

Kranj

Zbirajo podatke o računih v tujini

Republiška davčna uprava je pozvala občane, da najkasneje
do 11. septembra sporočijo davčnemu uradu podatke o ra-
čunih, ki jih imajo odprte pri bankah in hranilnicah v tujini.
Na predpisanem obrazcu, ki ga lahko dobijo v davčnih ura-
dih in izpostavah ali si ga natisnejo s spletne strani davčne
uprave, morajo davčnemu organu sporočiti številke raču-
nov, naziv banke ali hranilnice in ime države. Če tega ne
bodo storili v roku, je za prekršek zagrožena globa v znesku
od 210 do 1.200 evrov. C. Z.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Abanka je od konca
lanskega leta do letošnjega
polletja bilančno vsoto pove-
čala za 190 milijonov evrov,
na nekaj več kot štiri milijar-
de evrov, in z 8,2-odstotnim
tržnim deležem zadržala tret-
je mesto v slovenskem banč-
nem prostoru. V prvem pol-
letju je ustvarila 8,06 milijo-
na evrov dobička po obdavčit-
vi, dobiček je bil za dobrih 62
odstotkov nižji kot v enakem
lanskem obdobju in za 55 od-
stotkov manjši, kot so načrto-
vali. Dobiček so zmanjšale

oslabitve, neto odhodki od
oslabitev so v lanskem prvem
poletju znašali nekaj več kot
4,1 milijona evrov, letos pa
22,2 milijona evrov. Banka je
v prvem polletju za zaščito
pred kreditnim tveganjem
sprejela številne ukrepe, med
drugim je zaostrila kreditne
standarde, vključila dodatne
zaveze v kreditne pogodbe,
vodila strožjo politiko zavaro-
vanja posojil in bolj temeljito
spremljala svoje komitente.
Ker se razmere v gospodar-
stvu tudi v drugi polovici leta
ne bodo bistveno izboljšale,
bo oblikovala še dodatne osla-
bitve in rezervacije. Kapital-

sko ustreznost se je celo zvi-
šala - v lanskem prvem pollet-
ju je bila 12,7-odstotna, v le-
tošnjem 13-odstotna.  

Kar zadeva lastništvo ban-
ke, se je število delničarjev v
enem letu, med lanskim in
letošnjim prvim polletjem,
znižalo s 1.142 na 1.129, knji-
govodska vrednost delnice
pa je v tem obdobju porasla s
47,21 na 48,27 evra. Deset
največjih delničarjev ima v
lasti skoraj 90 odstotkov del-
nic, med njimi je v letošnjem
prvem polletju prišlo do ne-
katerih sprememb. Največja
delničarja, to sta Zavaroval-

nica Triglav s 25,6 odstotka
delnic in Sava Kranj s 23,8
odstotka delnic, sta ohranila
enak lastniški delež, kot sta
ga imela ob koncu lanskega
leta. Tretji največji delničar
Abanke je postala Gorenjska
banka, ki je imela ob koncu
leta 2008 le 31 delnic, letos
ob polletju pa 719.031 oz.
skoraj deset odstotkov. Med
novimi lastniki banke je BPT
Tržič, ki je s 4,8-odstotnim
deležem šesti največji delni-
čar Abanke. Zvon Ena Hol-
ding je imel letos ob polletju
le še 2,4 odstotka delnic, ob
koncu lanskega leta pa 17,2
odstotka.

Dobiček občutno
manjši kot lani
Abanka je v letošnjem prvem polletju ustvarila
8,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 62 
odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju.

Štefan Žargi

Ljubljana - Po podatkih o gi-
banju cen življenjskih po-
trebščin, ki jih je statistični
urad objavil v petek, je Slo-
venija v juliju z 0,9-odstot-
nim znižanjem cen v tem
mesecu dosegla tudi med-
letno znižanje cen - deflaci-
jo, saj ta znaša 0,6 odstot-
ka. K temu so največ pri-
spevale pocenitve oblačil
(za 18,1 odstotka), obutve
(za 11,6 odstotka), sezonske
hrane (sadja, rib, zelenjave,

mesa, mleka), rabljenih av-
tomobilov in cestnih prevo-
zov, dražje so bile počitni-
ce, naftni derivati, zavaro-
valne in gostinske storitve.
Na Uradu za makroeko-
nomske analize in razvoj
(UMAR) ocenjujejo, da so
ključni razlog nižjih cen
nižje cene surovin, pritiske
na rast cen pa zadržujejo
neugodna gospodarska gi-
banja. Ocenjujejo, da je de-
flacija začasne narave in da
bomo ob koncu leta znova
zabeležili inflacijo.

Prvič v zgodovini Slovenije v deflaciji

Škofja Loka

Za najem v LTH ni zanimanja

V petek je potekel rok za prijave na razpis za najem prosto-
rov in opreme v Loških tovarnah hladilnikov - LTH, ki so, kot
je znano, v stečaju. Stečajni upravitelj Dušan Taljat nam je
povedal, da prijav do vključno petka niso prejeli, niti za po-
goje najema ni bilo vprašanj oziroma zanimanja. Tako bodo
prostori LTH - nekoč ponosa škofjeloškega gospodarstva,
ostali hiša strahov in veliko vprašanje je, ali jih bo sploh mo-
goče oziroma za kakšno ceno prodati. Š. Ž.

Ljubljana

Sporazuma z avtoprevozniki še ni

Slovenski avtoprevozniki se z državo še pogajajo. Kot smo v
petek v pogovoru z glavnim tajnikom Avtoprevozniške zbor-
nice Slovenije predstavili, zahtevajo nižje cestnine, vračanje
previsokih trošarin na gorivo, ureditev plačilnih rokov in
večji nadzor nad tujimi prevozniki. V petek se je z avtopre-
vozniki pogajal finančni minister, prometni minister pa naj
bi po četrtkovem pooblastilu vlade do 17. avgusta pripravil
nov predlog sporazuma. Š. Ž.

Rast cen življenjskih potrebščin (inflacija)
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Deleži gorenjskega gospodarstva v Sloveniji

Abanka je v petek pridobila državno poroštvo za izda-
jo obveznic na mednarodnem finančnem trgu v višini
750 milijonov evrov. Obveznice naj bi izdala še letos,
denar pa namenila za refinanciranje obveznosti do tu-
jih bank ter za povečanje obsega posojil gospodarstvu
in prebivalstvu.
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Cveto Zaplotnik

Kranj - V sredo smo v ured-
ništvo prejeli klic, da se je v
gozdovih v bližini Besnice
zadrževal medved. Novico
smo preverili v kranjski ob-
močni enoti zavoda za goz-
dove, kjer nam je Miran Haf-
ner, vodja odseka za gozdne
živali in lovstvo ter hkrati
tudi gospodar lovske družine
Jošt - Kranj, povedal, da se je
medved med 18. in 20. juli-
jem res pojavil v gozdovih v
bližini Besnice, kar dokazu-
jejo sledi v blatu v gozdovih
pod Mohorjem in za Rovni-
kom, to je na območju med
Zgornjo Besnico in Nemilja-
mi. "V besniške gozdove je
po vsej verjetnosti prišel z
območja Jelovice, pri tem
dvakrat prečkal cesto med
Besnico in Dražgošami in še
v isti noči odšel v gozdove v
zgornji Selški dolini, kjer so
v tistih dneh tudi opazili sle-
di enako široke sprednje
šape," je pojasnil Miran Haf-
ner in dodal: "To je bil manj-
ši medved, z dvanajst centi-
metrov široko sprednjo šapo
in težak od 100 do 130 kilo-
gramov. Da se je pojavil v bli-
žini Besnice, je precej nena-
vadno, saj ga na tem območ-
ju nismo sledili že več let."

V Gorenjskem lovsko
upravljavskem območju se

že po tradiciji zadržuje od
pet do osem medvedov, po
oceni, ki so jo v zavodu za
gozdove izdelali na podlagi
opažanj in drugih znakov
navzočnosti v času od 7. apri-
la do 8. maja, pa naj bi jih
bilo letos devet, kar je največ
v zadnjih desetih letih. Štirje
medvedi naj bi bili na ob-
močju Jelovice, Pokljuke in
Notranjega Bohinja, dva na
območju Poljanske doline in
Dolomitov in trije v Karavan-
kah in Kamniško-Savinjskih
Alpah, nekateri med njimi se
verjetno občasno gibljejo
tudi po sosednjih lovsko
upravljavskih območjih in
po območju Avstrije. Letos
so se pojavili tudi v predelih,

kjer prej pet, deset let niso
opazili sledi ali drugih zna-
kov navzočnosti: v dolini Ko-
kre, na Jezerskem, v bližini
Hudečevega boršta na Zapla-
ti. "Če se medved pojavi ta-
koj spomladi, je velika verjet-
nost, da je na tistem območ-
ju tudi prezimoval. Ker še ni
trave, gozdnih sadežev in ze-
lišč, mora veliko prehoditi,
da dobi dovolj hrane, pretež-
no poginulo divjad," je pojas-
nil Miran Hafner in dodal,
da doslej kakšne večje škode
ni povzročal, bilo je le nekaj

napadov na čebelnjake in si-
lažne bale. Običajno je naj-
več škode avgusta, ta čas pa
šele prihaja. 

Na Gorenjskem ni redne-
ga odstrela medvedov, mo-
žen je le izjemni odstrel pro-
blematičnih "osebkov" na
podlagi odločbe agencije za
okolje. Letos doslej za to še
ni bilo potrebe, lani pa je
agencija takšno dovoljenje
izdala Lovski družini Sorica
za odstrel medveda, ki je na-
padal drobnico na Soriški in
Dajnarski planini.

Medved v bližini Besnice
Med 18. in 20. julijem je medved lomastil v gozdovih pod Mohorjem in za Rovnikom, le kilometer
proč od najbližje hiše v Zgornji Besnici. V Gorenjskem lovsko upravljavskem območju se po oceni
zavoda za gozdove zadržuje devet medvedov.

Cveto Zaplotnik

Poženik - Na Šimnovi kme-
tiji, kjer gospodarita Zofka
in Jože Glavan, obdelujejo
2,5 hektarja lastne in najete
kmetijske zemlje, gospoda-
rijo z dobrima dvema hek-
tarjema gozda, redijo štiri
krave in še vedno oddajajo
tudi mleko. No, število re-
pov v hlevu se jim je pred
kratkim skoraj podvojilo - s
štirih na sedem! Njihova li-
sasta krava Izabela je na-
mreč v petek, 24. julija, po-
vrgla trojčke - dva bikca in
teličko. "Že ko je bila visoko
breja, sem vedel, da bosta
dva telička, saj se je na zu-
naj videlo premikanje na
obeh straneh trebuha," je
dejal Jože in poudaril, da
porod ni bil težaven. "Ko
sem tisti petek šel po kosilu
pogledat v hlev, je en teliček

že ležal pri kravi. Poklical
sem soseda, ki mi vedno po-
maga pri telitvah, in je naj-
prej potegnil iz krave enega
telička, nato pa še enega.
Trojčki! Na kmetiji jih še
nismo imeli, dvojčki so bili
nazadnje pred približno pet-
indvajsetimi leti."

Ko smo se v petek mudili
na Šimnovi kmetiji, smo se
lahko tudi sami prepričali,
da so trojčki zdravi in razpo-
sajeni. Kravo je telitev neko-
liko izčrpala in je vstala šele
potem, ko ji je pomagal živi-
nozdravnik. Ker sama nima
dovolj mleka, teličkom doda-
jajo še mleko od druge kra-
ve, Zofka pa jim vsak dan
vmes za priboljšek zmeša
tudi jajce. In kakšna usoda
čaka trojčke? "Vse tri bomo
prodali, le toliko bomo poča-
kali, da jih vidijo tudi vnuč-
ki, ki so zdaj še na morju."

Vilma Stanovnik

Kranj - Program Bio užitek,
ki je sofinanciran s strani Ev-
ropske unije in republike
Slovenije, so minulo soboto
predstavili tudi v središču
Kranja. "Na našo pobudo so
nas letos povabili na Kran-
fest, kar je zelo dobra stvar in
nekakšen model razvitih de-
mokracij naših sosedov, ki so
ekološke praznike naredili
kot nekaj patriotskega in lo-
kalno turističnega pomena.
S tem oživljajo mrtva mesta
poleti, obiskovalci pa se si
tega želijo vsak teden, pose-
bej če ob tem potekajo še
spremljevalni programi," je
povedal Boris Fras, predsed-
nik Zveze ekoloških kmetov
Slovenije, ki je ob posebni
stojnici obiskovalcem rad
razložil, kako je moč kuhati

dobro in preprosto, pokusiti
pa je bilo moč tudi eko pivo.

Obiskovalci so si z zani-
manjem ogledovali in po-
skušali izdelke, med tistimi,
ki so ponujali doma pridela-
ne eko izdelke, pa je bila
tudi Marija Konc iz ekološke
kmetije Kozina: "Na naši
kmetiji pridelujemo žita, ki
jih predelamo v različne
moke, naredimo pa tudi pe-
civo, rezance in podobno.
Gojimo tudi govedo, proda-
jamo mleko in mlečne izdel-
ke. Nekaj prodamo kar
doma, pa tudi na kranjski
ekološki tržnici. Kljub temu
da so ekološka živila in iz-
delki malce dražji, pa je za-
nimanja zanje vedno več, saj
je vedno več različnih aler-
gij, mlade družine pa vedno
bolj pazijo, kaj otroci in
sami pojedo."

Letos medved še ni povzročil večje škode, bilo je le nekaj
napadov na čebelnjake. / Foto: arhiv ZGS-OE Bled

Miran Hafner iz kranjskega
zavoda za gozdove 

Užitek z ekološkimi živili
Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije je ob
Kranfestu pripravila bio dan, poleg okusne hrane
smo lahko pokusili tudi bio pivo.

Predsednik zveze ekoloških kmetov Boris Fras je 
obiskovalcem rad razložil vse o akciji Bio užitek, preizkusili
pa so lahko tudi bio pivo. / Foto: Tina Dokl

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

Pr' Šimnu imajo trojčke
Na Šimnovi kmetiji v Poženiku je bil vesel dogodek:
krava Izabela je povrgla tri teličke. Število repov 
v hlevu se je s tem skoraj podvojilo.

Jože in Zofka pri trojčkih v hlevu / Foto: Gorazd Kavčič

V Gorenjskem lovsko upravljavskem območju so pri
spomladanskem ocenjevanju števila medvedov ugoto-
vili njegovo navzočnost v petnajstih loviščih. 
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

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

Marjeta Smolnikar

Trikotnik življenja

Marelica, zaveznik
zdravja, lepote in pameti 
Marelice naj bi izjemno dobro dele otrokom, športnikom in ljudem, ki se dnevno srečujejo z velikimi
intelektualnimi in duševnimi napori. Sadež večne mladosti, kot marelici tudi pravijo, kakopak polepša
tudi kožo in lase ter okrepi vid.

Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: meso na žaru po istrsko, stročji fižol s kis-
lo smetano, kuhan krompir s peteršiljem, pehtranov zavitek,
kompot z rabarbaro; Večerja: ostanki mesa z žara, kajmak,
lepinje, kumarična solata s koprom in šalotko.
Ponedeljek - Kosilo: bučna kremna juha s sirovimi tortelini,
pečen piščanec, zeljnata solata s fižolom; Večerja: zelenjav-
na ponev z jajci in dišavnicami, toast.
Torek - Kosilo: polnjene paprike, pire krompir, sadna solata
s sladoledom; Večerja: skutni cmoki z belim zdrobom, viš-
njev kompot.
Sreda - Kosilo: cvetačna juha, piščančje perutke na žaru, ra-
dič s krompirjem v solati; Večerja: sirna plošča, marinirane
pečene paprike, koruzni kruh.
Četrtek - Kosilo: zelenjavna enolončnica z zdrobovimi žlični-
ki, koruzna polenta, zabeljena z ocvrto čebulo, kurja jetrca v
omaki, radič s fižolom v solati; Večerja: široki rezanci z ore-
hi, sadni sok. 
Petek - Kosilo: fižolova kremna juha z riževimi rezanci, ja-
bolčni zavitek iz listnatega testa; Večerja: ocvrte sardele, oki-
san krompir s čebulo in oljkami, bela štruca. 
Sobota - Kosilo: pleskavice na žaru, kajmak, ajvar, lepinje;
Večerja: mešana solata z mortadelo, zrnat kruh, nektarine. 

Meso na žaru po istrsko

Potrebujemo: 50 dag perutnine brez kosti (piščančje, puranove
prsi), 30 dag svinjske ribice, 15 dag svinjskih ledvičk. 

Meso narežemo na majhne zrezke, pokapljamo jih z oljem,
solimo, popramo, poljubno začinimo (origano, timijan, rož-
marin ...), pustimo kakšno uro v marinadi, da se meso nav-
zame začimb, nato pa spečemo na žaru. Pečeno meso iz-
menično nanizamo na nabodala in zložimo na kuhan in s
kislo smetano zabeljen stročji fižol. Zraven ponudimo ku-
han krompir, potresen s sesekljanim peteršiljem.

Mešana solata z mortadelo

Potrebujemo: 20 dag mortadele, pol kilograma stročjega fižola,
2 sveži papriki (po možnosti dveh barv), 4 paradižnike, 2 čebu-
li, 10 dag sira gauda, 2 trdo kuhani jajci, ter olje, sol, poper, kis
in morda še malo majoneze. 

Mortadelo narežemo na kocke. Fižol očistimo, nekajkrat
prerežemo in skuhamo. Papriki narežemo na manjše kose
in na hitro zdušimo na malo maščobe. Čebulo sesekljamo,
sir in paradižnik zrežemo na poljubne kosce. Vse skupaj
zmešamo, začinimo in okrasimo s četrtinkami jajc. Solato z
mortadelo ponudimo dobro ohlajeno. 

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

Žal sta moji prijateljici Teja
in Metka v sorazmerno krat-
kem času po odkritju bolezni
umrli. Obe sta umrli za rakom
na pljučih in obe v enem naj-
lepših življenjskih obdobij.
Metka se je morala od tega sve-
ta posloviti pri devetinštiridese-
tih letih, potem ko se ji je rak iz
pljuč preselil v glavo in v kosti.
Teja je umrla stara štiriinpet-
deset let. Bolezen ji ni prizana-
šala in se je iz pljuč razširila
na jetra. Umrla je isto leto, ko
je dopolnila polno delovno
dobo in naj bi uživala v zaslu-
ženem pokoju.

Zakaj sem se toliko zadrža-
la pri Teji in Metki? Zato, ker
sem želela počastiti njun spo-
min. Zato, ker sta Teja in
Metka v neizmerni želji po
življenju klonili pred lažnimi
upi in to dejstvo je za dragocen
opomin. Zato, ker se zave-
dam, da je rak v marsikaterem
primeru smrtonosna bolezen,
zaradi katere umirajo milijoni
ljudi po vsem svetu in pred tem
si ne smemo zatiskati oči. A,
vendar. Za vse nas, ki smo za
to boleznijo zboleli, in za vse,
ki - žal - še bodo zboleli, obsta-
ja realno in neprecenljivo upa-
nje. 

Upanje, ne daje le moči, pač
pa tudi zdravi. Enako po-
membna kot upanje sta ljube-

zen in vera. Pravzaprav so
upanje, vera in ljubezen svoje-
vrsten življenjski trikotnik,
znotraj katerega je človekovo
življenje varno in srečno.

V preteklih dveh letih, od-
kar se soočam z (lastnim) ra-
kom na pljučih, me niso obda-
jali zgolj črnogledost, jok in
smrt. Nasprotno. Srečala sem
na desetine ljudi, ki živijo z
rakom in so srečni. In o teh
ljudeh želim pisati. Srečala
jih nisem le na Golniku, pač
pa tudi na ulici, v lokalu, v
hribih, na izletu, na počitni-
cah na morju, v cerkvi. Skrat-
ka, kamor koli sem v preteklih
dveh letih šla, kjer koli sem se
gibala, povsod sem naletela na
ljudi z rakavo izkušnjo; če ni-

majo ali niso okusili raka na
svoji koži, so ga na koži svoje-
ga bližnjega bodisi sorodnika
bodisi prijatelja, kar prav tako
ni lahko. Skupno vsem tem
ljudem je, da se veselijo vsake-
ga dne sproti, da cenijo življe-
nje, da so dobrovoljni in ljube-
či. In še eno skupno lastnost
imajo: ne nasedajo lažnim
upom.

Gospod Dragan Adam je
star petinšestdeset let, (kaže
pa jih vsaj deset manj). Spo-
znala sem ga na začetku svo-
je rakave kariere, če se smem
tako izraziti in sicer v ljub-
ljanski nunski cerkvi (uradno
cerkev Sv. Trojice).

Potem ko sem obdelala tako
rekoč že vse alternativne mož-

nosti in poglede na soočenje z
boleznijo, da ne rečem na
ozdravitev - mimogrede, za
sprejem sem prosila celo zdaj
že pokojnega predsednika Ja-
neza Drnovška, saj sem takrat
verjela, da lahko s svojimi iz-
kušnjami pomaga tudi meni -
sem se podala še v božji hram,
se pravi, v naročje svete trojice,
in Vsemogočnega prosila za
čudež. Počasi sem namreč za-
čela dojemati, da me lahko pri
življenju ohrani le čudež ozi-
roma ponižna in iskrena vera
v Boga. Kar na takratni stop-
nji mojega duhovnega življe-
nja niti ni bilo tako zelo daleč
od čudeža. 

(Se nadaljuje.)
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Pavla Kliner

Sliva iz Armenije 

Latinsko ime za marelico
Prunus armeniaca, prevede-
no v slovenščino se glasi pre-
cej bolj preprosto, kot kaže
njeno učeno botanično ime -
skratka marelici lahko po
mili volji rečete tudi - sliva iz
Armenije. Ime izvira iz dej-
stva, da jih je Aleksander Ve-
liki najprej opazil v Armeniji
in jih od tam prinesel na sta-
ro celino. Že pred več kot šti-
rimi tisočletji so te slastne
poletne sadeže že gojili na
Kitajskem, kjer naj bi se tudi
najprej pojavile. Pri nas jih

gojimo v zavetnih in toplih
legah. Najbolj vam bodo po-
plačale, če jim boste name-
nili mesto ob južnih stenah
stavb.

Vsebuje največ vitamina A

Marelica od vsega sadja
vsebuje največ provitamina A
oz. betakarotena. Poleg tega
se lahko pohvali tudi z bogato
vsebnostjo vitamina B1, B2,
vitamina C, kalija, železa, kal-
cija in fosforja. V njih se skri-
va tudi veliko sadnih kislin,
kot sta denimo citronska in
jabolčna kislina. Sveže mare-
lice vsebujejo malo kalorij in
veliko vlaknin.

Pri intelektualnih 
naporih 

Velik zagovornik pozitiv-
nega vpliva marelic na
zdravje je bil arabski kirurg
Mešue, ki jo je uporabljal
zoper bolečine v ušesih,
nosu in proti hemoroidom.
Betakaroten, ki je v tako ve-
likih količinah prisoten v
marelicah, velja za antioksi-
dant, ki po raziskavah pre-
prečuje bolezni srca in oži-
lja ter rakava obolenja. Va-
ruje pred prostimi radikali,
obnavlja celice, krepi od-
pornost, izboljšuje kri in
spodbuja delovanje jeter.
Zreli marelični sadeži z do-
mačega vrta so hranilni in z
vitamini bogat poobedek, ki
naj si ga privoščijo še zlasti
otroci, slabokrvni, športniki
ter ljudje, ki se dnevno sre-
čujejo z velikimi intelektu-
alnimi napori. Zaradi beta-
karotena ostrijo vid v mra-
ku in ponoči. Gotovo je tudi
to, da uživanje marelic vpli-
va na lepši videz kože, noh-
tov in las. Po njih koža po-
stane napeta in sijoča. Na
marelice pa ne pozabimo
niti pri boleznih dihal. 

Sveže, suhe ali v 
kompotu

Sveže marelice so poleg
vsega naštetega tudi dobro
odvajalo. Suhe marelice
imajo več kalorij kot sveže,
so precej nasitne, a kljub

temu zelo zdravo in zažele-
no živilo. Suhe marelice
vsebujejo še več betakarote-
na, železa in kalija, kot sve-
že. Med drugim pospešuje-
jo izločanje vode in natrija
iz telesa. Marelični kompot
naj bi koristil revmatikom,
marelice, kuhane v olju, pa
naj bi zaustavljale drisko.
Marelice se odsvetujejo lju-
dem z želodčnimi in jetrni-
mi težavami. Zaradi inten-
zivne kisline so marelice
idealno sadje za kuhanje
marmelade. Slednjega se
dobro zavedajo tudi gorenj-
ske gospodinje, ki so prave
mojstrice pripravljanja
slastne domače marelične
marmelade. Marelični sok
naj bi prispeval k lepi polti,
zlasti če ga uporabimo tudi
v kopeli: za kad vode potre-
bujemo liter soka. 

Marelični čaj za zunanjo
uporabo 

Ponekod si iz marelic pri-
pravljajo tudi čaj v obliki
prevretka, ki ga uporabijo
za obkladke proti ušesnim
in nosnim boleznim ter he-
moroidom. Za liter prevret-
ka vzamemo sto gramov
narezanih marelic, ki jih
nekaj minut kuhamo v
vodi, pokrijemo in pustimo
stati petnajst od dvajset mi-
nut, nato precedimo, ohla-
dimo in uporabimo za ob-
kladek. Marelice so koristen sadež za slabokrvne. 

www.gorenjskiglas.si
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Simon Šubic

Kranj - Z zvonika kranjske
cerkve sv. Kancija, Kancija-
na, Kancijanile in Prota so v
petek popoldne kranjski po-
klicni gasilci rešili obolelo
osebo in jo s pomočjo vrvne
tehnike spravili na trdna tla.
Če bi šlo za resnično situaci-
jo in ne samo reševalno vajo,
bi obolelega na tleh sprejela
ekipa Nujne medicinske po-
moči Kranj in ga odpeljala v
kranjski zdravstveni dom ali
v ljubljanski Klinični center. 

Po besedah strokovnega
vodja Gasilsko reševalne
službe Kranj Mateja Kejžar-
ja, kranjski gasilci vsako leto
pripravijo več specialnih re-
ševalnih vaj, med njimi tudi
reševanja z visokih objektov,
do katerih je otežen dostop
bodisi zaradi njihove višine
bodisi zaradi zasedenih in-
tervencijskih poti. "Posebej v
naselju Planina stanovalci
avtomobile parkirajo na 
intervencijskih poteh, tako

da z gasilskimi vozili, tudi
lestvijo, ne moremo do vseh
objektov. Prav zato pri reše-
vanjih na višinah ali v globi-
nah sodelujemo s kranjski-

mi gorskimi reševalci," je
pojasnil Kejžar in dejal, da
so tudi s petkovo reševalno
vajo želeli opozoriti kranjsko
javnost na težave gasilcev pri

dostopu do visokih objektov.
Na tokratni vaji so sodelovali
poklicni gasilci, ki so uspo-
sobljeni za reševanje z vrvno
tehniko. 

Gasilci splezali na zvonik
Kranjski gasilci nekaterih objektov v Kranju ne morejo doseči z lestvijo, zato si pri reševanju pomagajo
z vrvno tehniko, kakršno uporabljajo gorski reševalci. 

Gorenjska

Prvi vikend avgusta po tradiciji prometni zastoji

Prvi avgustovski konec tedna so se proti morju in drugim tu-
rističnim krajem vile dolge kolone vozil, saj so se v več ev-
ropskih državah začele poletne počitnice. Prometno-infor-
macijski center je o večjih zastojih poročal tudi z Gorenjske-
ga, najpočasneje se je razgreta pločevina premikala od Lesc
proti Podtaboru ter proti Bledu. Podobne razmere na naših
cestah napovedujejo tudi za prihodnji konec tedna. S. Š.
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Kranjska Gora

Kolesar si je zlomil stegnenico

V soboto popoldne se je v kolesarskem parku v Kranjski
Gori na vrhu spusta hudo ponesrečil kolesar. Zlomil si je
stegnenico, zato so na pomoč priskočili gorski reševalci 
iz Kranjske Gore in dežurna ekipa gorskih reševalcev z
zdravnikom z Brnika, ki so ranjenega kolesarja z vojaškim
helikopterjem prepeljali na zdravljenje v bolnišnico na 
Jesenice. S. Š.

Kranj 

Roparja odnesla sto očal

Neznana storilca sta v petek popoldne oropala prodajalno z
očali, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Ob 18.20 sta
vstopila v prodajalno s temnima nogavicama čez glavi in s
polic odnesla okoli sto očal. Ko je prodajalka želela prepre-
čiti krajo, sta ji zagrozila z napadom. Po dejanju sta storilca
kraj zapustila. Kranjski kriminalisti poizvedujejo za moški-
ma, od katerih je bil eden visok med 170 in 175 centimetri,
srednje do suhe postave, ima temno rjave velike oči, oble-
čen pa je bil v temno oziroma črno trenirko z belimi črtami.
Drugi ropar je bil visok okoli 175 do 180 centimetrov, suhe
postave, oblečen pa je bil v temna oblačila. Roparja sta pov-
zročila za približno šest tisoč evrov gmotne škode. 

Bled 

Ukradel tablete

Neznani storilec je v petek okoli 20.30 vlomil v lekarno na
Bledu in si prilastil več škatlic Apaurina in Helexa. Gmotna
škoda znaša štirideset evrov. Policisti bodo napisali kazen-
sko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kranju. 

Kamnik

V Kamniku plenili po lokalih

Športno društvo v Kamniku bo moralo kupiti novo zalogo 
cigaret, če jim po nedavnem obisku vlomilca sploh še 
ostalo kaj denarja. Neznani tat je namreč iz društvenih 
prostorov poleg večje količine cigaret pobral tudi gotovino,
s čimer je društvo oškodoval za okoli tisoč evrov. V Kamni-
ku so vlomili še v dva gostinska lokala; iz enega so tatovi 
odnesli približno šeststo evrov gotovine, iz drugega pa
okroglega tisočaka. S. Š. 

Lancovo 

V Savi našli truplo pogrešane

V soboto kmalu po poldnevu so Policijsko postajo Radovlji-
ca obvestili, da so v reki Savi pri Lancovem našli žensko 
truplo. Kasneje so ugotovili, da gre za Matejo Fortič iz 
Ribnega, ki so jo pogrešali od 18. julija. Truplo so iz vode
potegnili potapljači iz potapljaške reševalne službe Bled.
Policisti so tujo krivdo izključili. S. Š.

Ker do vrha zvonika gasilska lestev ne seže, si morajo gasilci pomagati z vrvjo. / Foto: Matic Zorman

Simon Šubic

Domžale - Ljubljanski kri-
minalisti so v petek prijeli
30-letnega moškega iz oko-
lice Vodic in ga osumili 
poskusa umora, so včeraj
sporočili s Policijske upra-
ve Ljubljana. Preiskovalni
sodnik je zanj v nedeljo že
odredil pripor. 

Kot je pojasnila tiskovna
predstavnica PU Ljubljana
Maja Adlešič, je Operativno
komunikacijski center v
Ljubljani 24. julija popol-
dne prejel obvestilo, da so v
okolici Domžal na njenem
domu našli hudo ranjeno
81-letno žensko, ki so jo ta-
koj odpeljali na zdravljenje
v ljubljanski Klinični cen-

ter. Kriminalisti so pri ogle-
du kraja dogodka in z zbira-
njem obvestil ugotovili, da
je žensko ranila tretja ose-
ba. V nadaljnji preiskavi so
kriminalisti opravili več
razgovorov, informacije pa
zbirali tudi na druge nači-
ne. Na podlagi zbranih do-
kazov so minulo soboto od-
vzeli prostost 30-letnemu

moškemu iz okolice Vodic,
sorodniku napadene žen-
ske. "Osumljeni je 23. julija
v popoldanskem času prišel
na obisk ter pogovor k žrtvi.
V določenem trenutku je
izkoristil nemoč žrtve, jo z
nevarnim predmetom več-
krat udaril po glavi in nato
kraj zapustil," je pojasnila
Adlešičeva. 

Ovaden poskusa umora
Tridesetletnik iz okolice Vodic naj bi pred slabima dvema tednoma poskusil ubiti 81-letno sorodnico. 

Simon Šubic

Kranj - Minuli konec tedna
se je zaradi lepega vremena
v gore podalo veliko planin-
cev, zato so imeli tudi gorski
reševalci znova povečan ob-
seg dela. V soboto zgodaj
zjutraj so njihovo pomoč po-
trebovali trije planinci, ki so
med vzponom na Črno prst
zašli v zahtevno brezpotje.
Posredovali so reševalci Po-
staje GRS Bohinj, ki so jih
varno in nepoškodovane po-
spremili v dolino. Ob 8.35
istega dne je vojaški helikop-
ter z ekipo za reševanje v go-
rah in gorskimi reševalci iz
Mojstrane poletel na Brino-

vo glavo pod Šplevto v dolini
Vrat. Zaradi bolečin v prsih
je tam omagal planinec, ki
so ga z vitlom dvignili v heli-
kopter in prepeljali v bolniš-
nico. Okoli 13. ure si je pla-
ninka poškodovala nogo na
poti od Male Mojstrovke pro-
ti Tičarjevemu domu na Vr-
šiču. Posredovali so bovški
gorski reševalci ter dežurna
ekipa gorskih reševalcev in
zdravnik z Brnika, ki so po-
škodovano planinko z voja-
škim helikopterjem prepe-
ljali na zdravljenje v bolniš-
nico na Jesenice. Dobro uro
kasneje si je planinka poško-
dovala gleženj na Svetem Ja-
kobu, zato so jo kranjski gor-

ski reševalci in poklicni ga-
silci prenesli do doline ter jo
prepeljali na zdravljenje v
Zdravstveni dom Kranj.
Okoli 16. ure se je na Borno-
vi poti v Podljubelju poško-
doval planinec. Tržiški reše-
valci so ga z nosili prenesli
do vozila in ga prepeljali v
zdravstveni dom.

V nedeljo je pomoč gor-
skih reševalcev prvi potre-
boval planinec, ki je zaradi
obolelega kolena omagal
na Jezercu približno pet-
najst minut od Planine
Konjšcica. Posredovali so
bohinjski reševalci ter obo-
lelega planinca prenesli in
prepeljali do ceste na Rud-

nem polju, kjer ga je pre-
vzela žena in odpeljala v
dolino. Okoli 13. ure si je
planinka na poti s Slemena
proti Vršiču v občini Kranj-
ska Gora zvila gleženj, po-
sredovali so reševalci iz
Kranjske Gore, ponesreče-
no planinko pa so z voja-
škim helikopterjem prepe-
ljali v jeseniško bolnišnico.
Ob 16.30 sta hrvaška pla-
ninca prosila za pomoč, ker
sta na poti z Vršiča v Tamar
v Črnih vodah naletela na
podrto planinsko pot. Zara-
di slabe opreme in utruje-
nosti nista upala naprej. V
dolino so ju pospremili re-
ševalci iz Rateč. 

Delovni vikend za gorske reševalce
Gorski reševalci so imeli tudi minulo soboto in nedeljo obilico dela.



GRADBENI DELAVEC
do: 16.08.2009; GASTRONOMIJA KR-
STEV, d.o.o., FERRARSKA UL. 12,
6000 KOPER
DELAVEC BREZ POKLICA
DELAVEC V PROIZVODNJI AVTOMO-
BILSKIH SVETIL; do: 27.08.2009; NA-
TON, d.o.o., C. 24. JUNIJA 25, 1231
LJUBLJANA - ČRNUČE
POMOŽNI DELAVEC
do: 05.08.2009; PREKLADANJE GUM
BLAGOJČO MICOV S.P., KOLODVOR-
SKA C. 7, KRANJ
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
POMOČ V STREŽBI; do: 05.08.2009;
ELIZABETA KURALT S.P., TRBOJE 39,
KRANJ
POMOČNIK MONTAŽERJA STAVB.
POHIŠTVA; do: 08.08.2009; UROŠ
CENČEK S.P., DOBRAVSKA UL. 5, JE-
SENICE
ŽELEZOKRIVEC; do: 01.10.2009;
DRAGAN ILIEV, S.P., OBALA 126,
6320 PORTOROŽ
ČISTILEC; do: 08.08.2009; HRIBAR -
BLESK, Kranj, d.o.o., SAVSKA C. 34,
KRANJ
ČISTILKA; do: 05.08.2009; HRIBAR -
BLESK, Kranj, d.o.o., SAVSKA C. 34,
KRANJ
MONTER STROJNIH INŠTALACIJ; do:
05.08.2009; MANPOWER D.O.O.,
KOROŠKA C. 14, KRANJ
VARILEC; do: 08.08.2009; SIFLEKS,
d.o.o., TRŠKA C. 5, 3254 PODČETR-
TEK
VOZNIK CESTNIH MOTORNIH VOZIL
do: 12.08.2009; SANDI, d.o.o., DOV-
JE 12 H, MOJSTRANA

PEK
do: 06.08.2009; GRATIS, d.o.o., CE-
ROVEC PRI ŠMARJU 3 A, 3240 ŠMAR-
JE PRI JELŠAH
MIZAR
do: 08.08.2009; GRADBENO POD-
JETJE BOHINJ, D.D., TRIGLAVSKA C.
8, BOHINJSKA BISTRICA
do: 05.08.2009; JOŽE MALI S.P., TU-
PALIČE 58, PREDDVOR
BRUSILEC
do: 05.08.2009; BIROM, d.o.o, LJUB-
LJANSKA C. 45, 1241 KAMNIK
VARILEC
do: 08.08.2009; REA METAL, d.o.o.,
RAJŠPOVA UL. 18, 2250 PTUJ
do: 03.09.2009; REA METAL, d.o.o.,
RAJŠPOVA UL. 18, 2250 PTUJ
do: 05.08.2009; TEHNOMONT,
d.o.o., RAZLAGOVA UL. 11, 2000 MA-
RIBOR
IZOLATER INŠTALACIJ
do: 05.08.2009; TEHNOMONT,
d.o.o., RAZLAGOVA UL. 11, 2000 MA-
RIBOR
ELEKTRIKAR ENERGETIK
do: 06.08.2009; GASTRONOMIJA KR-
STEV, d.o.o., FERRARSKA UL. 12,
6000 KOPER 
ELEKTROMONTER
do: 30.08.2009; DOBRA NAVEZA,
d.o.o., PUŠNIKOVA UL. 1, 2000 MARI-
BOR
POLAGALEC PODOV IN TLAKOV
do: 09.08.2009; LITOSTROJ - LITO-
STROJSKO INVALIDSKO PODJETJE,
d.o.o., LITOSTROJSKA C. 50, LJUB-
LJANA
VOZNIK
do: 08.08.2009; DACAR, d.o.o.,
BREG OB SAVI 28, MAVČIČE
PRODAJALEC
do: 05.08.2009; OBI, d.o.o., JUR-

ČKOVA C. 226, LJUBLJANA
KUHAR
do: 23.08.2009; KREK, Ribno, d.o.o.,
SAVSKA C. 35, BLED
do: 05.08.2009; MARCHE GOSTIN-
STVO, D.O.O., GASILSKA C. 53, ŠEN-
ČUR
NATAKAR
do: 24.08.2009; ZHANG, d.o.o., GO-
RENJA VAS - RETEČE 12, ŠK. LOKA
SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
KUHAR; do: 29.09.2009; HOTEL LEO-
NARDO, d.o.o., KONJIŠKA C. 6, 2317
OPLOTNICA
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA IN AV-
TODVIGALA; do: 05.08.2009; STEEL-
TRANS, d.o.o., C. ŽELEZARJEV 8, JE-
SENICE
VODOINŠTALATER; do: 08.08.2009;
TEHNOMONT, d.o.o., RAZLAGOVA UL.
11, 2000 MARIBOR
VARNOSTNIK; do: 24.08.2009; VAR-
NOST MARIBOR, d.d., KRALJEVIČA
MARKA UL. 5, 2000 MARIBOR
POSLOVNI SEKRETAR; do: 13.08.
2009; VEDA INVEST, d.o.o., ANKA-
RANSKA C. 7 B, 6000 KOPER 
PREMOŽENJSKO SVETOVANJE; do:
26.09.2009; GREGOR SODJA S.P.,
BOHINJSKA ČEŠNJICA 81, SREDNJA
VAS V BOHINJU
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK
do: 16.08.2009; ENERGA SISTEMI,
d.o.o., CELOVŠKA C. 228, LJUBLJA-
NA
GRADBENI TEHNIK
do: 05.08.2009; GRADBENIŠTVO
PRESTOR, d.o.o., C. NA RUPO 85,
KRANJ
EKONOMSKI TEHNIK
do: 16.08.2009; INTERŠTIRN, d.o.o.,
BREG OB SAVI 47, MAVČIČE
GRAFIČNI OBLIKOVALEC

do: 15.08.2009; SIGN FACTORY,
d.o.o., SUŠKA C. 7, ŠK. LOKA
SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠ-
NA IZOBRAZBA
INŠTRUKTOR; do: 16.08.2009; AVTO-
ŠOLA STOP, d.o.o., STRITARJEVA UL.
5, KRANJ
PRODAJALEC V TRGOVINI S TEKSTIL-
NIMI IN USNJENIMI IZDELKI; do:
11.08.2009; LION STYLE, d.o.o., STE-
LETOVA C. 8, 1241 KAMNIK
ZASTOPNIK II; do: 07.09.2009; MER-
KUR zavarovalnica d.d., DUNAJSKA C.
58, LJUBLJANA
VODJA IZMENE IN NASTAVLJALEC
STROJEV ZA BRIZGANJE GUMI-
TEHNIČNIH IZDELKOV; do:
08.08.2009; SILIKO, d.o.o., BREZJE
PRI DOBROVI 10, 1356 DOBROVA
NATAKAR; do: 20.08.2009; TAJMS
d.o.o., JUŽNA C. 97, 6310 IZOLA -
ISOLA
INŽ. STROJNIŠTVA
do: 16.08.2009; ORODJARSTVO KNI-
FIC, d.o.o., POT NA PILARNO 12, TR-
ŽIČ
do: 08.08.2009; SILIKO, d.o.o.,
BREZJE PRI DOBROVI 10, 1356 DO-
BROVA
INŽ. ELEKTROENERGETIKE (VSŠ)
do: 30.08.2009; DOBRA NAVEZA,
d.o.o., PUŠNIKOVA UL. 1, 2000 MARI-
BOR
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA
REFERENT; do: 23.08.2009; ALFA SP,
d.o.o., LETALIŠKA C. 16, LJUBLJANA
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA; do:
10.08.2009; ŠOLSKI CENTER ŠK.
LOKA, PODLUBNIK 1 B, ŠK. LOKA
NEPREMIČNINSKI POSREDNIK; do:
13.08.2009; VEDA INVEST, d.o.o., AN-
KARANSKA C. 7 B, 6000 KOPER 
UNIV. DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA

do: 13.08.2009; RAZVOJNI CENTER
ORODJARSTVA SLOVENIJE, KIDRIČE-
VA UL. 25, 3000 CELJE
UNIV. DIPL. INŽ. RAČUNALNIŠTVA IN
INFORMATIKE
do: 11.08.2009; LEA, d.o.o., FINŽ-
GARJEVA UL. 1 A, LESCE
DIPL. EKONOMIST (VS)
do: 26.09.2009; ELVEZ, d.o.o., UL.
ANTONA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA
GORA
DIPL. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH
OTROK (VS)
do: 08.08.2009; OSNOVNA ŠOLA
OREHEK KRANJ, ZASAVSKA C. 53 C,
KRANJ
PROF. DEFEKTOLOGIJE ZA DUŠEV-
NO MOTENE
do: 05.08.2009; OSNOVNA ŠOLA HE-
LENE PUHAR KRANJ, KIDRIČEVA C.
51, KRANJ
PROF. ANGLEŠČINE
do: 19.08.2009; EURO ŠOLA LJUB-
LJANA, LITOSTROJSKA C. 40, LJUB-
LJANA
PROF. SPECIALNE IN REHABILITA-
CIJSKE PEDAGOGIKE
do: 05.08.2009; OSNOVNA ŠOLA HE-
LENE PUHAR KRANJ, KIDRIČEVA C.
51, KRANJ
DR. MEDICINE
do: 16.08.2009; OZG, ZD BLED,
ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ, MLA-
DINSKA C. 1, BLED
do: 16.08.2009; OZG, ZDRAVSTVENI
DOM JESENICE, C. MARŠALA TITA
78, JESENICE
do: 06.08.2009; OZG, ZDRAVSTVENI
DOM RADOVLJICA, KOPALIŠKA C. 7,
RADOVLJICA
do: 27.08.2009; OZG, ZDRAVSTVENI
DOM TRŽIČ, BLEJSKA C. 10, TRŽIČ
DR. DENTALNE MEDICINE

do: 29.08.2009; OZG, ZDRAVSTVENI
DOM ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK.
LOKA
do: 20.08.2009; OZG, ZDRAVSTVENI
DOM TRŽIČ, BLEJSKA C. 10, TRŽIČ
DR. MEDICINE SPECIALIST SPLOŠ-
NE MEDICINE
do: 16.08.2009; OZG, ZD BLED,
ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ, MLA-
DINSKA C. 1, BLED
DR. MEDICINE SPECIALIST PEDIA-
TRIJE
do: 27.08.2009; OZG, ZDRAVSTVENI
DOM RADOVLJICA, KOPALIŠKA C. 7,
RADOVLJICA
do: 29.08.2009; OZG, ZDRAVSTVENI
DOM ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK. LOKA
UNIV. DIPL. SOCIALNI DELAVEC
do: 05.08.2009; ZAPOSLITVENI CEN-
TER LIST, UL. MIRKA VADNOVA 6,
KRANJ
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
do: 29.08.2009; OZG, ZDRAVSTVENI
DOM ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK.
LOKA

Prosta delovna mesta objavljamo po
podatkih Zavoda RS za zaposlova-
nje. Zaradi pomanjkanja prostora
niso objavljena vsa. Prav tako zaradi
preglednosti objav izpuščamo pogo-
je, ki jih postavljajo delodajalci (delo
za določen čas, zahtevane delovne
izkušnje, posebno znanje in morebit-
ne 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 za-
poslovanje: http://www.ess.gov.si;
- pri delodajalcih
Bralce opozarjamo, da so morebitne
napake pri objavi mogoče.
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ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
PROSTA DELOVNA MESTA NA
GORENJSKEM (m/ž)

Maja Bertoncelj

Mali Lošinj - Otok Lošinj je
med Slovenci priljubljena
turistična točka in veliko jih
dopust preživi v kampu Či-
kat pri mestu Mali Lošinj.
Predvsem med Škofjeločani
pa je že dobro poznano, da je
žena direktorja kampa Škof-
jeločanka, 44-letna Andreja
Andrenšek Vukajlović, dekli-
ško Janša, ki se je na ta otok
preselila pred dobrimi osmi-
mi leti.

"Na Lošinj sem "zašla"
povsem po naključju. Leta
1999 sva šli s prijateljico in
otroki na dopust v kamp Či-
kat. Imeli sva rezervirano
prikolico, a je nisva našli. Za
pomoč sva zaprosili na re-
cepciji in poiskati nama jo je
pomagal takratni vodja re-
cepcije Zlatko Vukajlović,
moj sedanji mož. Tako sva se
spoznala. V začetku leta
2001 sem nato prodala sta-
novanje v Podlubniku in se s
hčerko iz prvega zakona, ki
je bila takrat stara 10 let in
pol, preselila v Mali Lošinj,"
je pojasnila Andreja Andren-
šek Vukajlović. Aprila istega
leta je rodila sina in se poro-
čila. Z iskanjem zaposlitve
na otoku ni imela težav. Pred
selitvijo na Lošinj je bila za-
poslena v Vrtcu Škofja Loka.
"Eno leto sem bila na porod-
niški, leta 2002 pa sem dobi-
la zaposlitev kot predstavnica
turistične agencije Kompas,
kar sem še danes. Poleg tega

od aprila do oktobra na radij-
ski postaji Radio Jadranka v
slovenščini berem turistične
informacije, od oktobra do
junija pa imam plesne delav-
nice za otroke. Pozimi tudi
veliko prevajam," je poveda-
la. Tudi po službeni dolžno-
sti ima torej v poletnih mese-
cih redno stik s Slovenci,
tudi s Škofjeločani, saj je na
Lošinju opaziti veliko avto-
mobilov z loškim grbom na
tablicah. "Mož včasih reče,
da mi sploh ni treba v Škofjo
Loko, ker pride Loka kar
sem. (smeh) Velikokrat se
name obrnejo tudi za infor-
macije o letovanju na Loši-
nju, tako da imam včasih ob-

čutek, da v Loki na "placu"
visi moja telefonska številka
(smeh)," je dejala, zadovolj-
na, da se srečuje z ljudmi iz
Slovenije. Na otoško življe-
nje se je sicer kar hitro priva-
dila, čeprav predvsem v zim-
skih mesecih pogreša Slove-
nijo: "To kar drži, da starejši
kot si, bolj ti domača zemlja
diši. Zame bi bilo idealno, če
bi od aprila do oktobra živeli
v Malem Lošinju, ostale me-
sece pa v Sloveniji, vendar to
ne gre, saj imata otroka šolo.
Bomo videli, kaj bo prinesel
čas. Tudi tukaj mi ni nič hu-
dega, a lepo se je vrniti. Sicer
pa oba otroka tekoče govorita
slovensko, razume pa jo tudi

mož, ki se vsaj osnovne stva-
ri zna v slovenščini tudi spo-
razumeti." 

Za konec smo jo še pov-
prašali, če se na Lošinju kaj
pozna gospodarska kriza, če
je letos kaj manj turistov. Kot
pravi, se kriza tudi pri njih
pozna: "Gostje sicer še ved-
no pridejo, a za krajši čas.
Najbolj se pozna v hotelih,
medtem ko so kampi dobro
zasedeni. Mož pravi, da je v
nekaterih terminih kamp Či-
kat zaseden celo bolje kot
lani. V kampu letno zabeleži-
jo okrog 230 tisoč nočitev, od
velike noči do konca oktobra
se zvrsti od 30 do 35 tisoč go-
stov."

Škofjeločanka na Lošinju
Andreja Andrenšek Vukajlović se je na otok Lošinj preselila pred dobrimi osmimi leti. Tja jo je vodila
ljubezen. Poročena je z Zlatkom Vukajlovićem, direktorjem med Slovenci priljubljenega kampa Čikat. 

Škofja Loka

Prinesli so delček Dalmacije

Od sredine julija na Mestnem trgu v Škofji Loki vsak konec
tedna potekajo poletne prireditve pod skupnim naslovom Pi-
sana Loka. Tako se je najprej predstavila skupina Langa,
prejšnjo soboto je zapela Tinkara Kovač, minulo soboto pa je
množico obiskovalcev razvnela glasba klape Dalmacija, ki je
požela velik aplavz. Ta konec tedna bo v Škofji Loki gostovala
Nuša Derenda, 15. avgusta Mariachi Bronce & Tango Malevo,
22. avgusta Kingstoni, 29. avgusta pa še skupina Tabu. V. S.

Klapa Dalmacija je navdušila Škofjeločane in obiskovalce.

Andreja Andrenšek Vukajlović na obali v kampu Čikat, v ozadju otok Susak
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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL.: 04/53 15 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 27. 8. - 30.
8., 30. 8. - 2. 9., 31. 8. - 5. 9., 3. 10 - 6. 10; TRST: 17. 9.; PELJEŠAC: 21. 9. - 28.
9.; KOPALNI IZLET - IZOLA: 3. 8., 6. 8., .10. 8., 13. 8, 17. 8.; DUGI OTOK: 18.
8. - 22. 8.; MEDŽOGORJE: 9. 10 - 11. 10.; GOLI OTOK: 7. 9.; BERNARDIN:
7. 9., 4. 10. - 7.10., 15. 11.- 18. 11.; RIM 19. 11. - 12. 11.; TOPOLŠČICA: 31. 8. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

Kuhar m/ž (Kranj) 
Opis: samostojna priprava obrokov (malic) v skladu s količinskimi normativi in a' la
carte; naročanje in prevzem živil iz skladišča, kontrola roka trajanja živil; skrb za
tehnično in higiensko stanje v kuhinji, skladno s sprejetimi HACCP načeli. Pričaku-
jemo: IV. stopnjo strokovne izobrazbe gostinske smeri - kuhar; 5 let delovnih izkušenj
ali V. stopnjo strokovne izobrazbe gostinske smeri - kuhar. Reina, d. d., Savska loka
1, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 30. 08. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Voznik avtočrpalke m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: poklicno šolo - strojna, avtomehanik ali druge podobne smeri; zaželene
delovne izkušnje; potrdilo o NPK - nacionalni poklicni kvalifikaciji; stalno pripravljenost
za delo na terenu, po potrebi v podaljšanem delovnem času; vozniški izpit kategorije
C; licenco za strojnika črpalke. Delo obsega: prevažanje avtočrpalke, tudi za potrebe
betoniranja; delo je pretežno na terenu. SGP Tehnik, d. d., Stara cesta 2, 4220 Škof-
ja Loka, prijave zbiramo do 21. 08. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Sodelavec za obračun plač m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo VII. ali VI. stopnjo izobrazbe ekonomske smeri, dobro poznavan-
je finančne, računovodske in davčne zakonodaje ter plačne politike, poznavanje dela
z računalnikom. Nudimo vam stimulativno plačilo, prijetno in stabilno delovno okolje,
odlične možnosti za strokovni in osebni razvoj. SGP Tehnik, d. d., Stara cesta 2,
4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 09. 08. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Elektroinštalater m/ž (Bled) 
Zaposlimo elektroinštalaterja z najmanj triletno šolo, ki ima najmanj 3 leta delovnih
izkušenj na področju elektrotehnike. Od vas pričakujemo samostojnost, urejenost,
komunikativnost in poznavanje osnovnih računalniških okolij. Vestno delo bo
opaženo in nagrajeno. Ponujamo vam delo v mladem, inovativnem okolju, službeni
telefon in avtomobil ter ob uspešnem delu možnost napredovanja. PMT KLIMA
COMMERCE, BLED, d. o. o., Pot na Lisice 8, 4260 Bled, prijave zbiramo do 19.
08. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Vodja projekta m/ž (Bled) 
V svoj kolektiv sprejmemo Vodjo projektov m/ž. Imejte vsaj 3 leta delovnih izkušenj na
področju izvajanja projektov ali sodelovanja pri projektih, veljavno vozniško dovoljen-
je, nujno poznavanje strojne stroke - energetike, pasivno znanje angleškega jezika,
prilagodljivost in organizacijske sposobnosti. Nudimo redno delovno razmerje, dobri
delovni rezultati bodo nagrajeni. PMT KLIMA COMMERCE, BLED, d. o. o., Pot na
Lisice 8, 4260 Bled, prijave zbiramo do 08. 08. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Vodja kuhinje m/ž (Terme Snovik (Kamnik)
V Termah Snovik - Kamnik zaposlimo Vodjo kuhinje m/ž. Pričakujemo osebo z vsaj 5
let delovnih izkušenj v kuhinji in vsaj 2 leti pri vodenju kuhinje, samostojno znanje
priprave jedi po naročilu in penzionskih jedi, organizacijske sposobnosti, poznavanje
sistema HACCAP, varnosti pri delu in higiene, kreativnost pri delu. Delo za nedoločen
čas, dobro plačilo za dobro opravljeno delo. Terme Snovik - Kamnik, d. o. o., Molko-
va pot 5, 1240 Kamnik, prijave zbiramo do 12. 08. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Vodja strežbe m/ž (Terme Snovik (Kamnik)
V Termah Snovik - Kamnik zaposlimo Vodjo strežbe m/ž. Pričakujemo - osebo z vsaj 5
let delovnih izkušenj v strežbi in 3 leta kot vodja strežbe, poznavanje pravil strežbe jedi
po naročilu in penzionskih jedi, organizacijske sposobnosti, komunikacijske sposob-
nosti, znanje slovenskega, angleškega in nemškega jezika, poznavanje vin, zaželeno
tudi vinski svetovalec, zaključeno IV. stopnjo. Terme Snovik - Kamnik, d. o. o., Molko-
va pot 5, 1240 Kamnik, prijave zbiramo do 12. 08. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot višji svetovalec m/ž na področju poslo-
vanja s srednje velikimi in majhnimi podjetji v Kranju (Kranj) 
V ekipo želimo pridobiti sodelavca/ko, ki bo s svojo energijo in pozitivno na-
ravnanostjo prispeval/a k dobremu delovnemu vzdušju, s svojimi prodajnimi
veščinami pa pripomogel/la k doseganju odličnih rezultatov celotne prodajne
ekipe. Naloge bodo med drugim obsegale pridobivanje novih ciljnih strank, skrb
za vzpostavljanje in ohranjanje dolgoročnega odnosa s strankami, svetovanje ...
UniCredit Banka Slovenija, d. d., Kadrovska služba, 1000 Ljubljana, prijave zbi-
ramo do 08. 08. 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 sposobnosti?
Pridružite se našemu naročniku, ki zaradi širitve poslovanja na območju Kranja išče
primerne kandidate. Trenkwalder kadrovske storitve, d. o. o., Leskoškova cesta 9e,
1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 29. 08. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Delavec v delavnici cinkanja m/ž (Lesce) 
Vas odlikujejo tehnične sposobnosti, imate odgovoren odnos do dela in sredstev
dela, ste učljivi, iščete varno in dolgoročno zaposlitev?! Vabimo vas k prijavi. MAN-
POWER, d. o. o., PE Kranj, Koroška cesta 14, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 14.
08. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Poslovni sekretar/sekretarka (Kranj) 
V majhnem dinamičnem kolektivu zaposlimo poslovno sekretarko/sekretarja. Pričaku-
jemo: vsaj VI. stopnjo izobrazbe (lahko absolventski staž), dobro poznavanje orodij Ms
Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Project, Visio), odlično obvladovanje inter-
neta, aktivno uporabo tujih jezikov (obvezno: angleško, zaželeno: nemško, italijansko,
srbsko/hrvaško, makedonsko, rusko),... Asiistech, d. o. o., Tavčarjeva 27, 4000
Kranj, prijave zbiramo do 28. 08. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Projektni vodja za področje IS m/ž (Kranj) 
Zaposlimo projektnega vodjo za vodenje razvojnih projektov na področju informacij-
ske tehnologije. Pričakujemo poglobljeno poznavanje metod in tehnik projektnega
vodenja ter širok vpogled v področje IT/IS. Asiistech, d. o. o., Tavčarjeva 27, 4000
Kranj, prijave zbiramo do 28. 08. 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

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

Veselo pri Avseniku
Begunje - Jutri, 5. avgusta, bodo po Avsenikovo marelo v Be-
gunjah igrali Veseli Begunjčani, v petek, 7. avgusta, hišni
ansambel Avsenik in v sredo, 12. avgusta, ansambel Zupan.
Začetek nastopov bo ob 19. uri. 

Na Debeli rtič
Škofja Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka vabi na mor-
je - Debeli rtič. Če bo zanimanje veliko, bodo izlet ponovili
še v sredo, 19. avgusta. Odhod avtobusa bo ob 7. uri zjutraj
izpred avtobusne postaje v Škofji Loki. Prijave sprejemajo v
pisarni društva vsako sredo in petek od 9. do 11. ure oziro-
ma do zasedenosti avtobusa.

Spominski park v Kamniški Bistrici
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo na pohod 
v spominski park v Kamniški Bistrici. Izlet bo v četrtek, 13.
avgusta, odhod posebnega avtobusa bo ob 8. uri izpred
Globusa. Hoje bo za okrog 3 ure. Prijave z vplačili spreje-
majo v društveni pisarni do ponedeljka, 10. avgusta.

Razstava lesenih intarzij Štefana Klemenca
Tržič - V galeriji Atrij Občine Tržič bodo v četrtek, 6. avgus-
ta, ob 18. uri odprli razstavo lesenih intarzij Štefana Kle-
menca.

V Ljubljano jo dajmo
Škofja Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka vabi v Letno
gledališče Domžale na ogled predstave - komedije V Ljub-
ljano jo dajmo in sicer v petek, 14. avgusta. Odhod avtobusa
bo ob 19.30 izpred avtobusne postaje v Škofji Loki. Prijave z
vplačili sprejemajo v pisarni društva v sredo in petek do
vključno 7. avgusta med 9. in 11. uro. 

PREDSTAVE

RAZSTAVE

IZLETI

PRIREDITVE

OSMRTNICA

Z žalostjo Vam sporočamo, da se je v 87. letu starosti 
po dolgi bolezni od nas poslovila naša draga mama 

Marija Škantar 
z Ribčevega Laza 33 v Bohinju.

Pogreb drage pokonice bo jutri, v sredo, 
5. avgusta 2009, ob 16. uri na pokopališču v Srednji vasi.

Žara bo na dan pogreba od 9. do 15.30 v poslovilni 
vežici v Bohinjski Bistrici.

Svojci cvetje hvaležno odklanjamo v korist Doma 
starostnikov sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju.

Žalujoči hčerki Mihela in Mira z družinama

Boris Bergant

Pečenje na žaru naj bo do-
godek, čas za druženje in
sprostitev, zato kar preidimo
k predlogom.

Piščančji file s slanino in
rožmarinom

Za 4 osebe potrebujemo: 80
dag piščančjega fileja brez ko-
sti, 8 tanjših rezin mesnate
slanine, 8 svežih vršičkov rož-
marina in sol.

Piščančje fileje narežite
na 8 medaljončkov, na vsa-
kega položite en vršiček
rožmarina in okrog vsakega

posebej ovijte v rezino sla-
nine. Medaljončke specite
na žaru in jih postrezite z
vašo najljubšo solato.

Nabodala z gobami in
kraškim pršutom

Za 5 oseb potrebujemo: 50
dag poljubnih gob (jurčkov,
šampinjonov, šitak ...), 30 dag
kraškega pršuta, 3 žlici oljčne-
ga olja in 1 lonček navadnega
jogurta.

Gobe dobro operite in jih v
kuhinjski krpi osušite. Vsako
gobo razpolovite in jo ovijte s
tanko rezino pršuta. Tako
pripravljene nabadajte na pa-

ličice. Nabodalo z obeh strani
specite na žaru, jih postrezite
z navadnim jogurtom, ki ga
zmešate, da dobite preprosto
omako, ki ji lahko dodate svo-
jo najljubšo začimbo.

Škampova nabodala 
s smokvami, 
rožmarinom in medom

Za 2 osebi potrebujemo: 12
očiščenih škampovih repkov, 2
sveži smokvi, 1 žlico medu, sok
pol limone, 1 žlico svetle soji-
ne omake, 1 žlico oljčnega
olja, vejico rožmarina in sol.

Smokve operite in vsako
narežite na pet krhljev. Na
vsako leseno palčko nabodite
škampove repke in mednje
krhlje smokev tako, da za-
čnete in končate s škampo-
vim repkom. Nabodala nalo-
žite na krožnik, jih posolite,
posujte z nasekljanim rož-
marinom in natrite z mari-
nado, ki jo napravite tako, da
zmešate skupaj med, limo-
nov sok, sojino omako in olj-
čno olje. Nabodala pustite v
hladilniku marinirati vsaj pol
ure, nato pa jih na žaru z
obeh strani opecite.

Bučkini zvitki s sušenim
paradižnikom in feto

Za 4 osebe potrebujemo: 2
bučki, 6 posušenih paradižni-
kov iz olja, 10 dag sira feta, 3
žlice oljčnega olja, 1 strt strok
česna, nekaj lističev bazilike,
sol in sveže mlet poper.

V skledo nadrobite feta
sir, dodajte narezan para-

dižnik, sesekljan česen, na-
trgano baziliko, sol in sveže
mlet poper. Dobro preme-
šajte, potem pa mešanico
razdelite na sredino vzdolž-
no narezanih bučk. Rezine
bučk zavijte od konca proti
sredini, da dobite zavitke, ki
jih spnite z zobotrebci. Za-
vitke premažite z oljčnim
oljem in jih specite na vro-
čem žaru.

Marinirana svinjska 
rebrca

Za 5 oseb potrebujemo: 1,5
kg pustih svinjskih rebrc, 1
manjšo čebulo, 1 dl olja, 1 žlič-
ko gorčice, 1 žličko sojine oma-
ke, 2 stroke česna, malo sveže
sesekljanega rožmarina in sol.

Svinjska rebrca razdelite
na več manjših delov, jih so-
lite in prelijte z marinado, ki
jo napravite tako, da skupaj
zmešate vse druge sestavine.
Takšna rebrca postavite vsaj
za eno uro v hladilnik, potem
pa jih specite na vročem
žaru.

Piščančji medaljončki s
sezamom

Za 5 oseb potrebujemo: 1 kg
piščančjega fileja brez kosti, 5
žlic sezamovih semen, olje, sol
in sveže mlet poper.

Piščančji file narežite na
medaljončke, jih solite ter
popoprajte in povaljajte v se-
zamovih semenih. Meda-
ljončke dobro pokapljajte z
oljem in jih specite na vro-
čem žaru.

Še več jedi na žaru
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

TRISOBNO stanovanje, 103 m2, v
centru Jesenic, cena 69.900 EUR, ☎
041/652-920 9004483

HIŠE
PRODAM

DVOJČEK - energetsko zasnovana
polovica enote stanovanjskega dvojč-
ka, IV. pod. faza, na lepi lokaciji, ugod-
no, ☎ 051/388-822 9004405

HAFNARJEVO NASELJE - prodamo
polovico stanovanjskega dvojčka, ☎
051/388-822 9004304

PREDDVOR - pričenjamo z gradnjo
stanovanjeskega dvojčka na čudoviti
lokaciji, ☎ 051/388-822 9004308

V PODREČI prodam stanovanjsko
novogradnjo, ☎ 051/388-822 9004302

V STARI LOKI je v pripravi gradnja
stanovanjskega dvojčka, ☎ 051/388-
822 9004306

VIRMAŠE - Šk. Loka prodamo stano-
vanjsko hišo ter dvojčka v gradnji,
ugodno, ☎ 051/388-822 9004305

POSESTI
PRODAM

PARCELO z gradbenim dovoljenjem
za dvojčka v Preddvoru, ☎ 051/388-
822 9004401

PRI NAKLEM prodam parcelo z grad-
benim dovoljenjem za dvojčka, ☎
051/388-822

9004307

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

9004314

VIRMAŠE - prodam zelo lepo parcelo
na robu zazidljivih zemljišč s čudovitim
razgledom, ☎ 051/388-822 9004303

KUPIM

NEZAZIDLJIVO parcelo, 400 m2 - prib-
ližno, za vrtičkarstvo, 15 min vožnje iz
Kranja, ☎ 041/502-301 9004432

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Clio 1.2, lepo ohranjen, l.
1997, cena 1.000 EUR ali po dogov-
oru, ☎ 041/496-904 9004484

GRADBENI
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možna dosta-
va, ☎041/718-019 9004492

DRVA možnost plačila na obroke,
metrska ali razžagana, možnost
dostave, ☎ 040/338-719 9004493

DRVA - mešana: bukev, gaber, javor,
jesen, hrast, možnost razreza in
dostave, cena 40 EUR, ☎ 070/323-
033 9004494

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KOTNO sedežno garnituro, za sim-
bolično ceno prodam, ☎ 04/51-36-
121 9004488

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

9003997

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

JORKŠIRSKI TERIER, pritlikav, dolge
svilnate dlake, mladiči priznanega
slovenskega vzreditelja, z rodovnikom,
☎ 04/51-31-452, 031/669-039

9004472

PODARIM

KUŽKE mešančke, kratkodlake, manj-
še rasti, ☎ 031/753-331 9004404

KMETIJSTVO
PRIDELKI
PRODAM

ZGODNJA JABOLKA, hruške in slive,
ugodno, Kmetija Princ, Hudo 1 (pri
Kovorju), Tržič, ☎ 041/747-623 9004444

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BELE PIŠČANCE za dopitanje,
Stanonik, Log 9, Škofja Loka, ☎
041/694-285 9004467

BIKCA ČB, starega 7 dni, ☎
040/355-865 9004474

BIKCA ČB, starega 1 teden, ☎
04/53-31-310 9004481

BIKCA IN TELIČKO - dvojčka, lisaste
pasme, stara 14 dni, ☎041/912-499

9004486

ČB BIKCA, 7 dni starega, Goriče 19,
☎ 031/230-413 9004485

ČB BIKCA, starega 14 dni, ☎
041/873-887 9004487

DVA BIKA simentalca, težka okrog
280 kg, ☎ 040/981-046 9004476

DVE TELIČKI simentalki, stari 10 in
30 dni, ☎ 031/568-144 9004480

MLADO jagnje za zakol ali rejo, možna tudi
dostava, ☎041/967-960, 031/ 506-673

9004478

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev
in seme 1 letne trave, ☎ 04/23-11-
608 9004475

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, ☎
041/840-724 9004490

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

REDNO zaposlimo picopeka v Piceriji
Aon Andro v Bohinju, Prohotel, d. o.
o., Prešernova ul. 4, Radovljica, ☎
031/396-907 9004277

IŠČEM

IŠČEM DELO - učinkovite inštrukcije
in individualno učenje angleščine, fran-
coščine, nemščine, slovenščine; lek-
toriranje; priprave na izpite; matemati-
ka in fizika za osnovne in srednje šole,
☎ 041/656-053 9004408

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi SKALA, d. n. o., Struževo
3 a, Kranj, ☎ 041/222-741 9003679

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

9004489

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični pre-
mazi, barvanje napuščev in fasad, dekora-
tivni ometi in opleski, Pavec Ivo, s. p., Pod-
brezje 179, Naklo, ☎031/392-909

9004207

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

9004002

IZDELAVA zunanjih in notranjih finskih
savn ter polaganje laminatov in gotovih
parketov. M & V Vrtačnik in partner, d.
n. o., Šinkov turn 23, Vodice, ☎
031/206-724 9004275

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravila 
starih, nudimo dimne obloge, dimne
kape. Novak & Co, d. n. o., Ljubljans-
ka 89, Domžale, 031/422-800

9004471

IZVAJAMO VSA GRADBENA DELA
od temeljev do strehe, kvalitetno,
Loanina 2007, Gradbeništvo, d.o.o.,
Glavni trg 14, Kranj,  loanina.guta
@gmail.com, ☎ 041/ 257-328

9004470

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena
tesnila, do 30 % prihranka pri ogrevan-
ju. 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 9004491

IŠČEM

IŠČEM gozdnega delavca za delo na
avstrijskem Koroškem v bližini Boro-
velj, ☎ 0043/664-2356443

9004473

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

9004477

POSLOVNI STIKI

ZASEBNI STIKI
PODJETNIK išče dekle za skupno delo
in življenje, ☎ 041/240-403 9004281

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje
dnevno poveže veliko ljudi z vse
države, vseh starosti - brezplačno za
mlajše ženske, ☎ 031/836-378,
031/505-495 9004278

ŽENITNA posredovalnica Loni, Po-
lona Vidic, s. p., Naselje Heroja Maro-
ka 5, Sevnica, po vsej Sloveniji in za
vsa starostna obdobja, če ste osaml-
jeni in želite najti sebi primerno osebo,
☎ 031/680-747 9004382

RAZNO
PRODAM

BREZOVA in češnjeva cepljena drva in
motor Kawasaki 125 ccm, l. 1999, ☎
031/528-774 9004479

PODARIM

MEHANSKI pisalni stroj ”Adler”  in po
simbolični ceni prodam el. stroj ”Tri-
umpf”, ☎ 041/602-395 9004482

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

NE ZAMUDITE ● NE ZAMUDITE ● NE ZAMUDITE 

SAMO do 6. AVGUSTA 2009 !!

ODPRODAJA OPREME 
ZA ŠPORTNE TRGOVINE 

(pulti, stojala, varnostne kamere ...) 
V POSLOVNI CONI A 12 

v Šenčurju.

Za ogled in nakup pokličite na GSM 041/652 200. 
Opremo odprodaja VBKS Kranj. 
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HLADILNA TEHNIKA - SERVIS IN MONTAŽA
● hladilnice 

● hladilne vitrine ARNEG
● industrijski hladilni sistemi 

● 24-urni servis hladilne tehnike
E-market d. o. o. - tel. 03/564 44 44, 041/700 861

E-
m

ar
ke

t 
d.

 o
. o

., 
C

. 3
. j

ul
ija

 1
3,

 h
ra

st
ni

k

FESST, d. o. o., 
nepremičninska
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax: 236 73 70
E-pošta: 
info@fesst.si
Internet: 
www.fesst.si

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

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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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

ODDAMO prostor – lokal v 
Cerkljah, Trg Davorina Jenka 10.  
Prostor se nahaja v pritlièju 
Hribarjeve hiše v centru Cerkelj in 

2meri 50,80 m . Cena najema: 6 
EUR/m . Veè na: www.gbkr.si, 
telefon: 04/208-44-77.

2

ODDAMO poslovne prostore v 
Radovljici, Gorenjska cesta 16.
Pisarniški prostori se nahajajo v 
poslovnem objektu Gorenjske 
banke in v I. nadstropju 54,20 m , 
v II. nadstropju 240 m2 in v III. 
nadstropju 96 m . Cena najema: 
6 EUR/m . Veè na: www.gbkr.si, 
telefon: 04/208-44-77.

2

2

2

ODDAMO poslovne prostore na 
Jesenicah, Cesta maršala Tita 8.
Pisarniški prostori se nahajajo v 
poslovnem objektu Gorenjske 
banke in sicer v I. nadstropju, v 
velikosti 44,10 m  ter mansardi v 
velikosti 130 m2. Cena najema: 
6 EUR/m . Veè na: www.gbkr.si, 
telefon: 04/208-44-77.

2

2

LOTO
Rezultati 61. kroga 
- 2. avgusta 2009

2, 4, 18, 27, 30, 37, 38 in 22

Lotko: 3 8 4 6 7 8
Loto PLUS:

1, 2, 10, 20, 32, 33, 35 in 31

Predvideni sklad 62. kroga za
Sedmico: 325.000 EUR

Predvideni sklad 62. kroga za
Lotka: 240.000 EUR

Predvideni sklad 62. kroga za
PLUS: 117.000 EUR

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

ZAHVALA

Ob izgubi dragega moža, očeta in dedija

Marjana Kodriča

se zahvaljujemo vsem, ki so ga pospremili na njegov prerani grob, g. župniku 
za lepo opravljen obred, pevcem in Komunalnemu podjetju Kranj.

Žena Zlata in sinova Boštjan in Uroš z družinami

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je umrl

Pavel Rupar st.
(26. 6. 1933)

šofer v pokoju iz Tržiča

Pogreb pokojnega bo danes, v torek, 4. avgusta 2009, ob 16. uri na pokopališču v Tržiču.
Žara s posmrtnimi ostanki bo istega dne od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Žalujoči: žena Ivica, sinova Igor in Pavel z družinama, sorodniki in prijatelji

www.gorenjskiglas.si
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Srečo Mohorč, Radovljica:

"Če je stolp v resnici v sla-
bem stanju, potem se mi zdi
njegova preselitev v planinski
muzej modra rešitev. Vendar
pa nekateri zatrjujejo, da je s
stolpom vse v redu. Odločijo
naj zato strokovnjaki."

Vilma Stanovnik

Kranj - Medtem ko so se de-
kleta pred Kranjsko hišo sre-
di vročega sobotnega dopol-
dneva trudila, da bi obisko-
valcem prikazala, kako pre-
prosto je izdelati klobuk in
kako pomembna sta pri tem
domišljija ter pravi materia-
li, so se številne stojnice šibi-
le od različnih dobrot. Še
prav posebej je bilo veselo na
tistih, kjer so v pokušino po-
nujali kranjske klobase.
"Kranjska klobasa je bila
med Slovenci in Gorenjci
vedno priljubljena, odkar
smo dobili v Gornji Radgoni
zlato medaljo za najboljšo
kvaliteto med vsemi proizva-
jalci s certifikatom, pa se je
zanimanje za njeno pokuši-
no še povečalo," je povedala
Ivica Arvaj, ki je pridno reza-
la klobaso za pokušino, saj je
bilo obiskovalcev ob stojnici
ves čas veliko. 

Prav tako so si pazljivo
ogledovali pripravo pražene-
ga krompirja, z njegovo pri-
pravo pa so se trudili znani
Kranjčani, med njimi tudi
podžupan Bojan Homan in
svetniki. "Pri pripravi praže-
nega krompirja je najpo-
membneje, da opozicija
nadzira občinsko kuhinjo.
Zato mislim, da bo kvaliteta
pripravljene hrane zagotovo

boljša," je svoje neutrudno
delo pri pripravi krompirja
komentirala kranjska občin-
ska svetnica Nada Mihajlovič
in nato priznala, da je prav
pražen krompir njen naj-
ljubši. "Tudi doma veliko-
krat pripravim pražen krom-
pir, imam pa lepe spomine
na čase, ko je mama doma
ob nedeljah vedno pripravila
pražen krompir, juho z do-
mačimi rezanci in v njej ku-
hano govedino," je tudi do-
dala Mihajlovičeva, s kuhar-
skimi sposobnostmi pa so se
izkazali tudi vsi ostali tekmo-
valci, saj so trije veliki plad-

nji praženega krompirja po-
šli v trenutku. 

Nad velikim številom obis-
kovalcev, pa tudi nad vreme-
nom, ki je minuli konec ted-
na končno razveselilo organi-
zatorje različnih prireditev, je
bila navdušena tudi direkto-
rica Zavoda za turizem Kranj
Natalija Polenec. "Očitno
smo si tokrat organizatorji
prislužili tudi vremensko po-
zitivne vibracije, tako da je bil
obisk Kranfesta res izjemen.
Mesto je tako ponoči utripalo
z ritmi glasbe, tudi prek 
dneva pa je bil obiskovalcev
veliko. Nismo jih sicer uspeli

natanko prešteti, vendar pa je
pražen krompir izginil v re-
kordnem času. Velik obisk
tako ponoči kot podnevi pa
za nas pomeni, da smo pri-
pravili program, ki domačine
in obiskovalce zanima," je
bila zadovoljna Natalija Pole-
nec, tudi obiskovalci, ki so
mesto napolnili že v petek
popoldne, zabave željni pa so
ostali še vso noč in se vrnili 
v soboto, pa so po vrsti ugo-
tavljali, da Kranj s svojimi 
pobratenimi mesti ter za-
nimivo kulturno dediščino 
lahko pokaže marsikaj in živi
vse dni v letu.
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Ritmi glasbe, vonj krompirja
Marsikaj je minuli konec tedna v Kranj privabilo obiskovalce od blizu in daleč, saj je po vsem
središču mesta odmevala glasba, prikrajšani niso bili ljubitelji kulture, športa in dobre hrane, na svoj
račun pa so prišli tudi najmlajši.

Edvard Erzetič, Škofja Loka:

"Idejo zelo podpiram, saj se
mora ohraniti prvotna obli-
ka Aljaževega stolpa. Gre za
slovensko svetinjo, ki jo je
treba na dostojen način
ohraniti, tako kot to počno
tudi drugod po svetu."

Svetinjo 
naj zaščitijo
Simon Šubic

Vse kaže, da bodo Aljažev
stolp z vrha Triglava presta-
vili v planinski muzej, na
očaku pa postavili njegovo
kopijo. Podpirate idejo pla-
ninske zveze in zavoda za
varstvo kulturne dediščine?

Foto: Gorazd Kavčič

Duško Glisić, Kranj: 

"Glejte, kolikor sem sezna-
njen s to zadevo, se mi zdi
povsem v redu, da ukrepajo
in na ta način zaščitijo Alja-
žev stolp. Nenazadnje gre
za spomenik, ki ga je treba
ohraniti."

Rasim Čaušević, Jesenice:

"Če je res v tako slabem sta-
nju, kot pripovedujejo, po-
tem je res najbolje, da stolp
prestavijo v muzej. Še ved-
no je bolje, da se ohrani v
muzeju, kot da bi propadel
na Triglavu."

Luka Zupan, Tržič:

"Dvomim, da je stolp res v
tako slabem stanju, da bi ga
bilo treba umakniti s Trigla-
va, če pa res propada, po-
tem je bolje, da na njego-
vem mestu postavijo kopijo,
original pa shranijo v muzeju."

Kranj

Krvi primanjkuje, poziv krvodajalcem

V zadnjih tednih so se zaloge krvi tako zmanjšale, da ne 
zadoščajo več za potrebe bolnikov in ponesrečencev. Zavod
za transfuzijsko medicino Ljubljana in Rdeči križ Slovenije
zato pozivata krvodajalce, da se v čim večjem številu udele-
žijo rednih krvodajalskih akcij ali da sami pridejo na odvzem
krvi. Še posebej vabita krvodajalce krvne skupine A pozitivna
in 0 pozitivna. Na odvzem krvi lahko pridejo na zavod za
transfuzijsko medicino v Ljubljani (Šlajmerjeva 6) vsak delovni
dan od 7. do 17. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure. C. Z.

Napoved za Gorenjsko

Danes bo oblačno in deževno, sprva bodo vmes tudi 
nevihte. Ohladilo se bo. V sredo in četrtek bo večinoma
sončno, jutra bodo sveža.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Pred leti v Kranju pomembna obrt, klobučarstvo, je oživelo ob letošnjem Kranfestu, 
obiskovalci pa so lahko tudi sami izdelali svoj klobuk. / Foto: Tina Dokl

GLASOV JEŽ

Reteče imajo svoj Pag, Cres, Hvar ...

Le zakaj bi na morje hodili na Kvarner, v Dalmacijo? Pojdite
v Reteče! Reteče imajo svoje morje, pravzaprav kopico
(cestnih) otokov, ki so jih poimenovali Pag, Cres, Hvar, Rab,
Krk, Pašman ... Izvirno, domiselno, ni kaj! Le tega ne vemo,
ali je to že rešitev slovensko-hrvaškega spora o meji na mor-
ju, protest proti številnim otokom, s katerimi naj bi umirili
promet ali kaj drugega? Nekaj pa ob tem vendarle opozarjamo:
s teh otokov ne skačite na glavo ali "na ploh", bo bolelo! 
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Novorojenčki

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 32 novih
prebivalcev. V kranjski porodnišnici se je rodilo 12 deklic in
8 dečkov. Najtežja je bila deklica s 4120 grami, najlažji pa
deček, ki je ob rojstvu tehtal 2550 gramov. Na Jesenicah se
je rodilo 7 deklic in 5 dečkov. Najtežja je bila deklica, ki je
tehtala 3940, najlažji deček pa je tehtal 2300 gramov.
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O NJIH BOMO ŠE
SLIŠALI

Na Bledu je bila pred kratkim dvanaj-
sta Glasbena delavnica flavte Pikolo,
na kateri je svoje znanje poglabljalo
enajst mladih flavtistk.

03

LJUDJE

ADI NASMEJAL, JAN
OČARAL

Recept za uspeh: pravi izbor glas-
benih imen, pisan na kožo gorenjski
ženski, ki potem s seboj pripelje fanta
ali prijateljice, pomeni uspeh za orga-
nizatorje tradicionalne Kranjske noči.
/ Foto: Matic Zorman 

TELEVIZIJA

KOT MAMA IN ATA

Otroški in mladinski program Tele-
vizije Slovenija je pred kratkim za-
ključil s snemanjem otroškega filma
in nanizanke Kot mama in ata.
Ravno tako pa ne počivajo mladi iz
Prekmurja. Pod taktirko Maje Pret-
tner zgodba dobiva podobo.

04
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GLASBA

esedilo za pesem
Ona je kača je pri-
spevala priljublje-
na pevka in mlada
mamica Saša Len-

dero, melodijo in aranžma
pa Mihael Hercog. Izvajalka
Niki pravi, da se v besedilu
omenjene pesmi lahko najde
marsikatera ženska. Ko imaš
nekoga močno rad, morda
tega on ne opazi, ker ga sku-
ša obrniti druga, sam pa ne
vidi in ne začuti iskrene lju-
bezni v bližini. Ona je kača je
kombinacija nežnosti in ra-
zočaranja, jeze in žalosti.

Niki (izhaja iz 'valilnice
mladih (pop) talentov' agen-
cije Lendero & Co., kot ne-
kateri hudomušno imenuje-
jo agencijo) je 24-letna Belo-
kranjka. Zaradi želje po več-
jem uspehu se je preselila v
Ljubljano in odkar pomni,
je želela postati pevka: "Za
dušo pojem že od malega,

profesionalno pa zdaj dobri
dve leti. V tem času sem po-
snela že štiri pesmi in tri vi-

deospote." Zase pravi, da
skuša biti čimbolj pozitivna
in nasmejana in si želi, da

bi bili ljudje, ki jo obkrožajo,
ravno taki. Verjame, da z ve-
liko dobre volje v življenju
lahko marsikaj dosežemo.

Za pesem Ona je kača je
že posnela videospot, ki je
bil tudi pogoj za prijavo na
festival Pesem poletja
2009. Pevka je želela, da v
spotu ne bi nastopila sama,
zato ji je pred kamerami
družbo delala 1,70 metra
dolga Irana - dobro leto star
piton. Sicer so kače v Niki
do snemanja videospota
predstavljale velik strah in je
tako prav ponosna, da ga je
za snemanje premagala.

"Kljub temu da sem bila
trikrat pri Irani na obisku,
da sem jo dobro spoznala,
me je bilo na snemanju še
vedno pošteno strah, ko se
je plazila po meni in me ne-
kajkrat kar dobro stisnila.
Priznam, da se nisem pov-
sem znebila strahu pred ka-
čami. Če bi jih namreč sre-
čala v naravi, bi se še vedno
tresla." 

ONA JE KAČA 
Zadnje čase se poleg lepih deklet v videospotih uveljavljajo tudi posebne domače živali. Največkrat
nastopajo prijazni pitoni, si pa pevci oziroma pevke omislijo tudi škorpijone in pajke.

Alenka Brun

B

Skoraj dvometrska Irana in Niki, ki je za trenutek pozabila,
da se kač pravzaprav boji. / Foto: arhiv pevke

nogi trdijo, da
je Nuša De-
renda še ved-
no najboljša
slovenska pop

pevka, svojih oboževalcev in
vseh, ki se veselijo poletja, pa
tudi tokrat ne bo pustila
hladnih. Na njeni, še vedno
aktualni zgoščenki Prestiž,
je med skladbami tudi čisto
nova skladba pevke, ki že vr-
sto let navdušuje vsakega, ki
je povezan z glasbo. Pesem
Še v sebi skrivam je Nuša
hranila prav za letošnje pole-
tje. Čustveno izpovedna
skladba, s temperamentnimi
latino ritmi, govori o spomi-

nu neke ženske. Kljub vse-
mu, kar se ji je zgodilo, v
sebi še vedno goji čustva do
moškega, ki ga ljubi.  V ref-
renih skladba deluje zelo
plesno, s kitarsko polnim
aranžmajem pa je poslastica
za ušesa, ki rada slišijo dobre
in z občutkom odigrane ki-
tarske linije. Avtorsko za
skladbo stojijo Raay in Vera
Landa, pri aranžmaju pa je
Raayu stal ob strani še Bor
Zuljan. Nuša pa ostaja ena
tistih najbolj delavnih pevk,
saj jo tudi v poletnih mese-
cih lahko vidite in slišite
marsikje po Sloveniji. Pred
kratkim smo ji prisluhnili v
Kranju in pod odrom se je
trlo ljudi, ki ji vedno znova
radi prisluhnejo.

NUŠA DERENDA V 
POLETNIH RITMIH

Alenka Brun

M

Lady GaGa pride naslednjič

Pred časom so nam sporočili, da bo Ljubljano obiskala
tudi znana Lady GaGa, vendar je napovedani septembrs-
ki koncert do nadaljnjega prestavljen. Ravno tako so
odpovedani vsi drugi termini na balkanskem in vzhodno-
evropskih tržiščih. Z izvrstnim, a zahtevnim managemen-
tom se slovenski organizatorji pogovarjajo in usklajujejo
za novi razpoložljivi termin. 
Križanke pa bo 8. septembra obiskal legendarni Paul
Young ob 21. uri. O njem že vemo, da je to umetnik, ki je
prodal več kot trideset milijonov plošč in da ima za seboj
svetovno kariero. V lanskem letu je obeležil 25-letnico naj-
uspešnejšega med albumi z istoimensko svetovno turne-
jo No Parlez. Vendar na odru ne bo sam, ob sebi bo imel
še uspešno, prodorno, lepo in vsestransko Nino Badrić, ki

jo slovensko občinstvo dobro pozna. Konec septembra pa
bo Križanke obiskal še Dado Topić, oktobra pa kralj
romske glasbe Šaban Bajramović. A. B.
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naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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KULTURA
Bohinj

Druga polovica Festivala Kanal

Festival Kanal je po mnenju obiskovalcev najbolj inova-
tiven dogodek zadnjih desetih let v Bohinju. Je osvežitev
poletnih bohinjskih večerov. Mavrica raznovrstnih glas-
benih sredinih večerov, ki jih tudi letos povezuje razs-
tavni del. V preteklih letih so na razgretih kamnitih tleh
'grabna' pod Coffee house Paviljonom navduševali
mnogi glasbeniki s svojimi različnimi nastopi in zvrstmi
glasbe. 
Letos bo obfestivalsko dogajanje še bolj zabavno kot
doslej. Imeli bomo tri fotografske razstave, ki bodo na
ogled od junija do septembra. Sredine koncerte kot del
obfestivalskega dogajanja spremljajo tako nedeljski
večerni folklorni nastopi Folklorne skupine KD Bohinj, ki
smo jih poimenovali: Folklorni večeri v parku. 
Festival Kanal, kot vsako leto, tudi tokrat predstavlja po-
letno ponudbo sredi tedna. Nastopali so že Aleksander
Mežek, Dej še'n litro, The Sexual band, Da Phenomena
prihaja v goste 5. avgusta in za zaključek Tomo Jurak
skupaj z Janezom Zmazkom - Žanom - 12. avgusta. A. B.

Kranj

Plastike in risbe Tomaža Šebreka

V sredo, 5. avgusta, bodo v galeriji Kranjske hiše na
Glavnem trgu 2 v Kranju odprli razstavo plastik in risb
Tomaža Šebreka. Razstava bo odprta od 5. do 30. av-
gusta vsak dan ob 8. do 19. ure, ob nedeljah in praznikih
od 9. do 18. ure. A. B.

Ljubljana

Poletni koncerti v Ljubljani

V četrtek, 30. julija, je v okviru Poletnih koncertov v atri-
ju Mestnega muzeja Ljubljana 09 nastopil izvrstni češki
pianist Lukas Klansky, ki velja v svoji domovini za enega
največjih glasbenih talentov. Kljub svoji mladosti (20
let) je navdušil občinstvo z virtuoznostjo in izredno zre-
lo interpretacijo. Predstavil se je z deli Bacha, Beethov-
na in Chopina. Občinstvo je bilo navdušeno. V četrtek,
6. avgusta, ob 21. uri pa bosta v atriju Mestnega muze-
ja Ljubljana nastopili violončelistka Karmen Pečar in ki-
taristka Katja Porovne Silič s programom Paganini na
violončelu. A. B.

8. – 23. avgust

www.festival-radovljica.si

27. Festival Radovljica 2009 sta podprla Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije in Ob~ina Radovljica.

Radovljica, Velesovo,  Ljubljana

Brezplačni festivalski avtobus: 
ob 19 uri izpred hotela Creina v Kranju

elavnica je bila iz-
jemno uspešna,
saj so se udeležen-
ke izredno ujele
in povezale med

seboj. To je pripomoglo k
uspešnosti obeh koncertov,
na katerih so prikazale osvoje-
no znanje in občinstvu preda-
le svojo interpretacijo zaigra-
nih skladb," je bila po zaključ-
ku Glasbene delavnice flavte
Pikolo, ki je med 24. in 31. ju-
lijem potekala v dijaškem
domu na Bledu, zadovoljna
mentorica Alenka Zupan, si-
cer profesorica na koprski
umetniški gimnaziji in glas-
beni šoli. Enajst učenk glasbe-
nih šol iz Lendave, Šmartnega
pri Litiji, Kopra, Izole in z
Vrhnike se je občinstvu prvič
predstavilo na sredinem kon-
certu na Blejskem gradu s
skladbami od baroka do mo-
derne, na petkovem zaključ-
nem koncertu v Hotelu Golf
pa jih je za klavirjem sprem-
ljala še Jenny Bajlo, pianistka
iz Pule. "Oba koncerta sta bila
za poslušalce čudovito doži-
vetje. Na petkovem koncertu
so se udeleženke ob zvokih
ansambelske, komorne in so-
listične igre še zadnjič pred-

stavile občinstvu ter tako star-
šem in drugim gostom preda-
le vse bogastvo enotedenske
delavnice. Poslovili smo se z
bučnim aplavzom in slavnost-
no torto," je pojasnila Zupa-
nova, ki je zaradi selitve v Av-
stralijo tokrat pripravila zad-
njo glasbeno delavnico na
Bledu.

In kako je potekalo delo na
delavnici? "Vsaka udeleženka
je imela dnevno individualno

uro z mano in s korepetitorko
Jenny Bajlo. Vse so igrale tudi
v ansamblu flavt, kar omogo-
ča, da se navadijo na komor-
no igranje v skupini. Rečem
lahko, da so poglobile svoje
znanje, osvojile so tako teh-
nično plat učinkovitega igra-
nja kot tudi muzikalno - in-
terpretacijsko plat. Naučile so
se obnašanja na odru, stika s
samim seboj in občinstvom,"
je strnila Zupanova in dodala,

da so udeležbo na delavnici
letos omogočili tudi najmlaj-
šim flavtistkam, ki so zaklju-
čile prvi razred flavte. 

O mladih flavtistkah, ki so
minuli teden svoje znanje po-
glabljale na Bledu, bomo v
prihodnosti verjetno še sliša-
li, saj danes nekatere udele-
ženke preteklih glasbenih de-
lavnic uspešno študirajo flav-
to tako na akademijah za
glasbo v Ljubljani kot v tujini.

Udeleženke letošnje glasbene delavnice flavte Pikolo z mentorico Alenko Zupan

O NJIH BOMO ŠE SLIŠALI
Na Bledu je bila pred kratkim dvanajsta Glasbena delavnica flavte Pikolo, na kateri je svoje znanje
poglabljalo enajst mladih flavtistk.

Ana Hartman

D

Ljubljana

Umetniki za Darfur

V petek, 7. avgusta, bo ob 18. uri v Hribarjevi dvorani na
Ljubljanskem gradu na pobudo Toma Križnarja,
združenja Gibanje za pravičnost in razvoj ter izolske ga-
lerije Arka odprtje prodajne razstave slik slovenskih umet-
nikov z naslovom Darfur - Vojna za vodo. Izkupiček bo na-
menjen nakupu prenosne vrtalne naprave za črpanje vode
v Darfurju. Na prodajni razstavi, ki bo trajala do konca
septembra in se bo zaključila z dražbo, bodo med drugim
umetniška dela Jožeta Tisnikarja, Franceta Slane, Iztoka
Geistra in Bogdana Borčiča. A. B.

Ljubljana

Trnfest 09

Do 30. avgusta v Ljubljani poteka že 18. tradicionalni festi-
val Trnfest 09. Program Trnfesta 09 obeta tako domače in
tuje nastopajoče, med katerimi lahko med izpostavimo
Red Five Point Star (21. 8.), Kvinton (24. 8.) in za zaključek
festivala The Stroj Machine (30.8.), koncerta ameriških
zasedb Botanica (9. 8.) in The Aggrolites (18. 8.), nemške
zasedbe Noetics (14. 8.), francoske La Scana del Domingo
(12. 8.), afriške Amaduo Diarra (3. 8.) in avstrijske Matatu
ter kralja romskega saksofona Ferusa Mustafova &
Džambo Aguševi brass band (10. 8.). A. B.

"
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TELEVIZIJA

lavna junaka
Kot mama in
ata sta dvojčka
Viktor in Vikto-
rija. Njuna star-

ša sta evangeličanska du-
hovnika, ki se odpravljata
na simpozij v Nemčijo. V
tem času naj bi za dvojčka
skrbela teta Irma, kar malo
preveč redoljubna in nadvse
goreča zagovornica zdrave
prehrane. Ker pa Viktor
nadvse uspešno oponaša
očetov glas, dvojčka uprizo-
rita prevaro. Tako teta Irma
sprejme telefonski klic, v
katerem ji 'oče Viki' razloži,
da otrok ni treba čuvati, ker
gresta s staršema na pot.
Viktor je tako prepričljiv, da
teta ne dvomi o sporočilu,
in tako je pred bratcem in
sestrico teden dni brezskrb-
nih počitnic, ko ju nihče ne
bo nadziral. Ker pa je vsaka
laž slej kot prej razkrita,
tudi njuna prevara pride na
dan. Viktor in Viktorija se-
veda trdita, da v primeru
tete Irme ni šlo za laž, pač
pa sta si zgolj reševala živ-
ljenje pred njenimi ne naj-
bolj priljubljenimi vzgojni-
mi metodami. 

Glavne vloge je režiser
Miki Roš zaupal preverje-
nim igralcem, s katerimi je
že doslej dobro sodeloval.
Ludvik Bagari se dobro
znajde v vlogi očeta Vikija,
Urška Hlebec v vlogi mame
Vike, Sandi Šalamon kot
Viktor in Vita Živko kot
Viktorija. S prvimi tremi se
je srečal pri snemanju na-
daljevanke Kako sem videl

svet izpod mize, z Vito Živ-
ko pa pri snemanju poto-
pisne nadaljevanke Zlatko
Zakladko. Obe pa ste lahko
že spremljali na 1. progra-
mu Televizije Slovenija.
Glavnim igralcem se pri-
družujejo tudi Nino Dotto,
Alenka Tetičkovič, Gojmir
Lešnjak Gojc, Berta Kološa
in kuža As. Zanimivo je, da
vsi igralci govorijo v lendav-
skem narečju. Direktor fo-
tografije in glavni snemalec
je prekaljeni Janez Kališnik
(Ne čakaj na maj, Ples v
dežju, Halgato in drugi fil-
mi ter vrsta televizijskih
projektov), režiser pa ome-
njeni Miki Roš. 

Pred nami sta torej nova
simpatična slovenska se-
demdelna mladinska nada-
ljevanka in film, na ekranih
pa bo projekt zaživel predvi-
doma prihodnje leto. 

Da mladi v Prekmurju ne
počivajo, pa dokazuje dejstvo,
da skupina nadobudnežev
pod okriljem Mladinskega 
informativnega in kultur-
nega kluba Murska Sobota to
poletje snema celovečerni
film. Pod taktirko mlade reži-
serke, sicer študentke zadnje-
ga letnika novinarstva Maje 
Prettner bodo tako ustvarili
film poln tragikomičnih situ-
acij, nepozabnih trenutkov,
dobre glasbe in ljubezni.

Zgodba je sicer postavljena
v sedanji čas, Prekmurje pa je
v tej zgodbi vse prej kot za-
ostalo in ruralno področje, ki
zavira in ne pusti dihati, kot
se je pogosto prikazovalo v do-
sedanjih filmih. Je okolje, ki
je še kako živo, še posebej ker
se tu odvija ljubezenska zgod-
ba dveh generacij, ki imata ve-
liko več skupnih stvari, kot se
zdi na začetku. Vse pa pove-
zuje mlad fant, razpet med
dvema okoljema, žuri, fak-
som, nerazčiščenimi odnosi
in občutki, katerih razrešitev
bi pomenila srečen konec?
Film naj bi doživel svojo pre-
miero na različnih festivalih
poleti drugo leto.

KOT MAMA IN ATA
Otroški in mladinski program Televizije Slovenija je pred kratkim zaključil s snemanjem otroškega 
filma in nanizanke Kot ata in mama. Snemati so začeli junija, celotno dogajanje pa je postavljeno v 
tipično prekmursko okolje. Ravno tako pa ne počivajo mladi iz Prekmurja. Pod taktirko Maje Prettner
zgodba dobiva podobo.

Alenka Brun

Knjiga ”Gorenjska Vodnik” 
predstavlja Gorenjsko na 312 straneh. 
Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih zemljevidov 
in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine 
v slovenščini in šestih svetovnih jezikih.

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina. 
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.

Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po 
e-pošti: narocnine@g-glas.si 
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Coldplay v živo

V soboto, 8. avgusta (TVS 2 23.25), si oglejte posnetek
koncerta Coldplay Live at BBC. Ob izidu svoje zadnje
plošče Viva la Vida or Death and All His Friends je 
skupina Coldplay že na začetku testirala svoje najbolj
zveste privržence. Še na dnevni svetlobi so organizirali
koncert pred stavbo BBC-ja in postregli z materialom
novega albuma in še nekaj največjih hitov iz preteklosti.
Ne zamudite tega dokaj intimnega glasbenega pozno
popoldanskega nastopa, ki prinaša še nikoli videne in
slišane različice skladb skupine Coldplay. A. B.

Dokumentarci ta teden

Danes zvečer (TVS 1, ob 23. uri) ne zamudite zadnjega
dela francoske dokumentarne serije Razgaljeni: Hosni
Mubarak, ki je grenak okus poraza, kot večina Egipčanov,
spoznal med šestdnevno vojno leta 1967. Tedaj je Izrael

napadel arabske države in v nekaj urah uničil njihovo vo-
jaško moč, zasedel zahodni breg, Gazo, sirsko Golansko
planoto in egiptovsko Sinajsko puščavo. 
Ob 19. uri pa na TVS2 ne spreglejte Sedem obdobij Rocka
- Kaj svet pričakuje - britanski indie rock, kjer vas bodo 
(v ponovitvi) znova seznanili s skupino Oasis. 
Četrtek ob 21. uri na TVS1 pričakujte Vrnitev v Evropo: 
Bosna in Hercegovina, avstrijsko dokumentarno oddajo,
kjer boste lahko spremljali tudi Geralda Knausa iz Evrop-
ske pobude za stabilnost ter Bošnjakinjo Alido Vračić 
pri proučevanju vsakdanjega življenja in dediščine nove
države. 
V petek ob 18.05 pa ne spreglejte angleške dokumentarne
serije Izjemne živali - najbolj človeška opica, kjer oran-
gutan Azy (na sliki) osuplja znanstvenike s svojimi izjem-
nimi sposobnostmi v matematiki, jeziku in logiki. V 
besednih preizkusih lahko premaga ljudi. Poleg tega se
ponaša z neverjetnim dolgoročnim spominom. TVS 2 pa
bo ob 20. uri gostil Uganke svetega pisma - Kralji. Tokrat
bodo govorili o Davidu. A. B.

G

Glavne vloge je režiser Miki Roš zaupal preverjenim igralcem, s katerimi je že doslej dobro
sodeloval. / Foto: arhiv ekipe Kot ata in mama
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mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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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, 4. 8.
16.50, 19.10, 21.30 SNUBITEV
17.00, 20.00
HARRY POTTER IN PRINC MEŠANE KRVI
16.40, 18.40
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
(sinhronizirano)
20.40 BORBA

Sreda, 5. 8.
16.50, 19.10, 21.30 SNUBITEV
17.40
HARRY POTTER IN PRINC MEŠANE KRVI
20.00 VSE MOJE BIVŠE
16.00, 18.00
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
(sinhronizirano)
20.40 BORBA

Četrtek, 6. 8.
17.10, 19.20, 21.30 VSE MOJE BIVŠE
16.40, 19.00, 21.20 SNUBITEV
17.30
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
(sinhronizirano)
19.30, 21.50    ZADNJA HIŠA NA LEVI 
(Ne priporočajo mlajšim od 16 let!)

Petek, 7. 8.
17.10, 19.20, 21.30, 23.50
VSE MOJE BIVŠE
16.40, 19.00, 21.20, 23.40
SNUBITEV
17.30
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
(sinhronizirano)
19.30, 21.50, 0.10
ZADNJA HIŠA NA LEVI

Sobota, 8. 8.
15.00, 17.10, 19.20, 21.30, 23.50
VSE MOJE BIVŠE
14.20, 6.40, 19.00, 21.20, 23.40
SNUBITEV
15.30, 17.30
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
(sinhronizirano)
19.30, 21.50, 0.10
ZADNJA HIŠA NA LEVI

Nedelja, 9. 8.
15.00, 17.10, 19.20, 21.30
VSE MOJE BIVŠE
14.20, 6.40, 19.00, 21.20
SNUBITEV
15.30, 17.30
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
(sinhronizirano)
19.30, 21.50
ZADNJA HIŠA NA LEVI

Ponedeljek, 10. 8.
17.10, 19.20, 21.30 VSE MOJE BIVŠE
16.40, 19.00, 21.20 SNUBITEV
17.30
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
(sinhronizirano)
19.30, 21.50    ZADNJA HIŠA NA LEVI

Torek, 4. 8.
18.45, 20.50 BRÜNO
Priporočljiva starost: 18 let ali več!
15.00, 18.00, 21.00 
HARRY POTTER IN PRINC MEŠANE KRVI
19.30 LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
15.10, 17.20 LEDENA DOBA 3: 
ZORA DINOZAVROV sinhronizirano
16.00, 18.30 LEDENA DOBA 3: 
ZORA DINOZAVROV 3D sinhronizirano
16.15 PREROKBA
16.30, 18.50, 21.10 SNUBITEV
20.40 V ŽRELU PEKLA
21.40 ZADNJA HIŠA NA LEVI
Priporočljiva starost: 18 let ali več!

Sreda, 5. 8.
18.45, 20.50 BRÜNO
Priporočljiva starost: 18 let ali več!
15.00, 18.00, 21.00 
HARRY POTTER IN PRINC MEŠANE KRVI
19.30 LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
15.10, 17.20 LEDENA DOBA 3: 
ZORA DINOZAVROV sinhronizirano
16.00, 18.30 LEDENA DOBA 3: 
ZORA DINOZAVROV 3D sinhronizirano
16.15 PREROKBA
16.30, 18.50, 21.10    SNUBITEV
20.40    V ŽRELU PEKLA
21.40    ZADNJA HIŠA NA LEVI
Priporočljiva starost: 18 let ali več

Petek, 7. 8.
19.00   PREKROKANA NOČ
21.00 UGRABLJENA

Sobota, 8. 8.
19.00 UGRABLJENA 
21.00 PREKROKANA NOČ

Nedelja, 9. 9.
19.00   PREKROKANA NOČ
21.00 UGRABLJENA

Kino Železar Jesenice je zaključil s predva-
janjem filmov za sezono 2008/2009. Vrata
se spet odprejo septembra, ko vas bo čakala
sezona 2009/2010 in vsi filmski hiti.

KINO ŽELEZAR. JESENICE

LINHARTOVA DVORANA, RADOVLJICA

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

Rešitev

i si želeli stabil-
nejšega razpolože-
nja, lepše kože,
boljšega delovanja
celotnega imun-

skega sistema, manj gub in
konec koncev vitkejšo po-
stavo? Vsi vemo, da preko-
merno uživanje sladkorja
vodi k debelosti, saj nam
sladkor daje le prazne kalo-
rije in ne vsebuje vitaminov
ali mineralov. Torej, izbolj-
šajte svoje prehranjevalne
navade in se odrecite slad-
korju.

Sladkor povzroča 
staranje in gubanje kože

Sladkor naj bi bil eden
pomembnih krivcev pri 
gubanju kože. Strokovnjaki
to razlagajo tako, da se zara-
di visoke ravni sladkorja v

krvi v koži začne glikacija,
to pa je proces, pri katerem
se krvni sladkor veže na
vlakna kolagena in jih nare-
di trdnejša. Ta zaradi tega
izgubijo prožnost in elastič-
nost in posledično se koža
povesi in guba. Pri grajenju
kolagena v koži pomagajo
beljakovine, omega-3 maš-
čobne kisline in zelenjava,
ki vsebuje lutein, špinača,
paprika, solata pa tudi vsa
temno zelena zelenjava. 

Sladice vsebujejo 
največ sladkorja

Žal nas je malo takšnih,
ki bi si privoščili le en griž-
ljaj sladice. Običajno poje-
mo več sladkarij, celo tortico,

celo čokolado ali paket pi-
škotov. In ker ravno slad-
karije vsebujejo največ slad-
korja, je bolje s trdno odloč-
nostjo odreči se tem slad-
kim skušnjavam ali pa vsaj
zmanjšati količino zaužitih
sladkarij. In kako? Nekaj
preprostih trikov vam bo
olajšalo boj v skušnjavi. 

Ne izločite vsega sladkorja
iz vsakodnevne prehrane

Hrana, ki vsebuje narav-
ne sladkorje, je koristna,
zato je nikar povsem ne iz-
ločite iz svojega jedilnika.
Med 'zdrave sladkorje' spa-
dajo na primer žitarice z
medom, svežim ali posuše-
nim sadjem, sladke in slast-

ne so tudi banane, ananas,
jagode, češnje ... 

Izognite se stradanju

Če boste večkrat dnevno
zaužili nekaj hranilnega, 
se boste izognili veliki la-
koti in nekontroliranemu 
uživanju hrane. V primeru
volčje lakote je namreč veli-
ko bolj verjetno, da boste
posegli po kalorični hrani z
veliko sladkorja in maščob.

Kadar je želja po sladkem
zelo močna, se sladici nikar
ne odrecite

Če tudi po nekaj minutah
želja po sladkem ne mine,
pojejte en košček čokolade,
ali en piškot, sicer se bo 
želja ojačala do te mere, 
da boste na koncu pojedli 
trikrat večjo količino, kot 
bi jo sicer.

Izognite se vonjem, 
ki spodbujajo apetit

Izpostavljenost vonjem
pražene čebule, česna ali
slanine spodbuja tek. Spet
druge vonjave možgan-
ski center za vonj tako zme-
dejo, da na lakoto prepros-
to pozabite. Čudeže dela-
jo arome vanilje, cimeta,
pomaranče in limone.

ežiserka roman-
tičnih filmov Od-
pleši svoje sanje
in Vedno priča,

nikoli nevesta Anne Fletc-
her predstavlja zgodbo
stroge in uspešne urednice
Margaret, ki ji zaradi pre-
tečene vize grozi izselitev

iz Amerike. Da bi obdržala
službo, si izmisli poroko 
s svojim nič hudega slu-
tečim pomočnikom Andre-
wom. Ob igranju popol-
nega para se odpravita 
k Andrewovi družini na
Aljasko, kjer kljub števil-
nim težavam in prigodam
počasi spoznavata, da se
lahko tudi največja naspro-
tja zares privlačijo.

PRIHAJA NE(Z)VESTA 
Snubitev je romantična komedija, 
ki v kinematografe vabi oboževalce priljubljene 
Sandre Bullock.
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LEPOTNE SKRIVNOSTI

BREZ SLADKORJA PROSIM
Tania Mendillo

B

R
Alenka Brun

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe sporeda.



rganizatorj i
Kranfesta so
tudi letos po-
sebno pozor-
nost namenili

najmlajšim, Pungert na kon-
cu starega dela Kranja pa je bil
tako znova prizorišče Otroške-
ga Kranfesta. Ta je bil v petek
popoldne glasbeno obarvan,
saj so otroci izdelovali ljudska
glasbila, pod spretnimi prsti
so nastajali predvsem lončeni
basi, pa tudi perilniki in tr-
stenke iz slamic. Svoj prvi lon-
čeni bas je izdelala tudi devet-
letna Pia iz Kranja. "Postopek
izdelave je enostaven. Najprej
moraš na spodnji del slamice
močno privezati kos balona,
ki ga potem napneš na lon-
ček. Prste zmočiš z vodo, po-
drgneš po slamici in inštru-
ment že igra," je strnila Pia.
Otroci so s svojimi inštru-
menti nato sodelovali v glas-
beni predstavi Mojca in štirje
godci. "Preizkusili so tudi ne-
kaj drugih inštrumentov, ki
smo jih izdelali v centru Krice
Krace: ropotulje, piščalke, gr-
movnike ...," je dodala Nataša
Herlec, vodja Otroškega cen-
tra Krice Krace, ki je bedel nad
programom Otroškega Kran-
festa.

Še več vrveža je bilo na
Pungertu v soboto. Otroci so
izdelovali lutke, z zanima-
njem so si ogledali predstavo
Od zemlje do žemlje, poslad-
kali so se s palačinkami, ki so
si jih prislužili z risanjem slik
(jeseni bodo razstavljene v
centru Krice Krace), popol-
dansko dogajanje pa sta po-
pestrila klovna, izdelovanje
jadralnih letal ter poslikava
obrazkov in helijevih balo-
nov. Svojo energijo so malčki
sproščali tudi s skakanjem po
senu in čofotanjem v bazen-
čkih.
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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:

OTROŠKI VRVEŽ NA PUNGERTU
V petek in soboto je bil na Pungertu na koncu starega dela Kranja Otroški Kranfest.

Ana Hartman

O

udi letos so v ur-
šulinskem samo-
stanu pri Svetem
Duhu pri Škofji
Loki s počitniški-

mi dnevi osnovnošolskim
otrokom popestrili poletne
mesece. Rdeča nit tridnevne-
ga programa, ki se ga je ude-
ležilo več kot 60 otrok, je bila
voda. "Ta, vse bolj dragoceni
dar je našel mesto v celotnem
programu: v katehezah so se
udeleženci, razdeljeni v sku-
pine, pogovarjali o treh od-
lomkih iz svetega pisma, po-
vezanih z vodo, tudi nekatere
delavnice so bile povezane z
vodo, denimo izdelovanje ak-
varijev, pranje avtomobila,
mlinčki in eksperimenti z
vodo; po obveznih vodnih ig-
rah pa tako ali tako ni bilo ve-
liko otrok, ki ne bi bili mo-
kri," je pojasnil animator Ja-
nez Porenta. Za nameček so

si otroci in animatorji (letos je
bilo precej novincev) ogledali
še Centralno čistilno napravo
na Suhi pri Škofji Loki, obis-
kali pa so jih še gasilci iz Pros-
tovoljnega gasilskega društva
Virmaše-Sveti Duh ter jim

predstavili svoje delovanje,
opremo in nekaj akcij.

"Navdušenje otrok je bilo
očitno, animatorji ter sestri
Silva Potočnik in Marija Irena
Stele, ki sta skrbeli za vodenje
in koordinacijo počitniških

dni, pa so bili po koncu utru-
jeni, a zadovoljni z opravlje-
nim delom. Uspešna izvedba
je lepa spodbuda za naprej,
saj nas že konec leta čaka nov
enodnevni sobotni Angelin
dan," je še dodal Porenta.

VODA JE DAR ...
Voda je bila rdeča nit nedavnih počitniških dni za otroke v uršulinskem samostanu pri Svetem Duhu
pri Škofji Loki.

Ana Hartman

T

TISOČ UGANK ZA MALČKE
Franc Ankerst vam zastavlja naslednjo uganko:

Drobcena lučka v travi brli,
nad travo zapleše, se v noč izgubi.

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime,
priimek in naslov na številko 031/691 111. Nekdo bo pre-
jel knjižno nagrado. Ime nagrajenca bomo objavili pri-
hodnji torek. Rešitev prejšnje uganke se glasi podvoz.
Izžrebali smo Gala Mladenoviča iz Podnarta.

OTROŠKA PERESA

Potepuh je lenuh

Živel je potepuh, ki ima velik klobuk.
Živi v hiši s polno miši.

Tale potepuh se imenuje lenuh, 
ima potepuhinjo za kuhinjo in

mačko za sračko.
Lenuh je postavil na pult lonec,

iz njega se je začel konec.

Patricija Ferlic in Lia Kern, Senično

Na počitniških dnevih v uršulinskem samostanu v Svetem Duhu se je zbralo več kot 
60 otrok. / Foto: s. Judita Mihelčič

Za poslikavo helijevih balonov je bilo veliko zanimanja. / Foto: Tina Dokl 

Energijo so otroci sproščali tudi s skakanjem po senu.
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o so nasmeški na
ustnicah v kriznih
časih redki in kisli, je
lepo, če so veseli vsaj

avtomobili. Med tistimi, ki bi
znali koga spraviti v dobro vo-
ljo, je Citroënova "prostorska
škatla" z uradno oznako C3
Picasso. S podpisom slavnega
slikarja, ki ima pri Citroëno-
vih velikoprostorskih avtomo-
bilih že domovinsko pravico,
so ga zasnovali v duhu novih
časov in spremenjenih potreb
kupcev, ki želijo, da bi v avto-
mobilu, ki ne bi bil prevelikih
mer, imeli veliko prostora
zase in za prtljago. Zunanje
poteze odsevajo igrivost in
mladost, spredaj ima C3 Pi-
casso visoko privihnjen nos z
velikima žarometoma, vetro-
bransko steklo je izjemno veli-
ko in nasploh so steklene po-
vršine razkošne. Bočne linije
so manj izrazite, na strmo
odrezanem zadku pa so luči
razdeljene med strešna ste-
brička in odbijač.

Najnovejši avtomobil s pod-
pisom slavnega slikarja, ki so
ga pri Citroënu očitno "zaku-
pili" na daljši rok, je seveda na-
menjen vsem, ki se prepozna-
jo v aktivnem življenjskem
slogu in tudi tistim, ki jim čas
teče nekoliko počasneje. Prila-
godljivost potniške kabine po-

trjuje z enim potegom zložlji-
va zadnja klop, ki se pogrezne
v dno. Zanimivo je, da C3 Pi-
casso, ki je komaj kaj daljši od
tipičnih novejših predstavni-
kov spodnjega razreda, v sebi
skriva prtljažnik, ki presega
pričakovanja v tej velikostni
skupini. Nekoliko slabša od
pričakovanj pa je prostornost
za voznika in sopotnika na
desnem sedežu. Vzdolžnica je
sicer povsem ustrezna, težave
pa nastanejo, ko se voznikovo
desno koleno neprestano doti-
ka široko odmerjene sredin-
ske konzole. Citroënovi notra-
nji arhitekti so se zasnove ar-
maturne plošče spet lotili pov-
sem po svoje. Zato je pred
voznikovimi očmi digitalni
dobro zasenčen in rdečkasto
osvetljen zaslon z vsemi po-
datki, ki jih potrebuje za vož-
njo, k sreči pa so se odrekli vo-
lanu s fiksno sredico, s kate-

rim "posiljujejo" voznike več-
jih modelov. Kajpak v potniški
kabini ne manjka številnih od-
lagalnih prostorov in na hrb-
tiščih sedežev sta zložljivi mi-
zici, ki najbolj razveseljujeta
mlajše potnike. 

Vprašanje, ali je C3 Picasso
dovolj velik in zrel avtomobil
za dizelski pogonski stroj, je
na mestu. Toda, jasen je tudi
odgovor: z že znanim 1,6-
litrskim turbodizelskim štiri-
valjnikom je le težko ustreliti v
prazno. Ta motor ima zado-
stno zalogo navora za lagodno
vožnjo brez pogostega pretika-
nja ali za spodobno hitro poto-
vanje ob skoraj zgledni ekono-

mičnosti in nenazadnje z do-
kaj čistim izpuhom. Menjal-
nik s kratko na vrh sredinske
konzole nameščeno ročico je
natančnejši, kot je v navadi pri
Citroënu, pogonski stroj je na
trenutke nekoliko glasnejši,
kot bi si želela ušesa voznika
potnikov, podvozje pa rahlo
preveč čvrsto za popolno udo-
bje tudi na grbinastih cestah.

A vseeno staviti na nove
čase, nove navade in drugač-
ne življenjske običaje, morda
vendarle ni povsem zgreše-
no. Marsikaj ne bo več tako,
kot je bilo in marsikaj se spet
vrača nazaj. Morda tudi avto-
mobili škatlastih oblik. 
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AVTOMOBILIZEM

TEHNIČNI PODATKI

ŠKATLE SO SPET MODERNE
Test: Citroën C3 Picasso 1.6 HDi Exclusive

Matjaž Gregorič

K

reden se odpravimo
na daljše potovanje z
avtomobilom, mora-
mo poleg stanja pre-

voznega sredstva in varne
namestitve prtljage preveriti
tudi sebe. Dolge vožnje so
namreč stresne in zahtevajo
veliko napora. Cilj je zagoto-
vo tudi prispeti na cilj v do-
brem razpoloženju, zato hi-
trost ne sme biti najpo-
membnejša. Dolga potova-
nja zahtevajo pogosta ustav-
ljanja, da si odpočijemo, kaj-
ti utrujenost vpliva na kon-
centracijo, otopi voznikovo

odzivnost in sposobnost pre-
soje ter povečuje nevarnost
prometne nesreče. Ko začu-
timo nelagodje, bolečine v
vratu, rokah in ramenih ali
zamegljen vid, so to značil-
nosti, s katerimi telo opozor-
ja, da je potreben počitek.
Povečanje glasnosti glasbe,
pitje kave ali kofeinskih na-
pitkov ali ustavljanje lahko
pomagajo na kratkih razda-
ljah, vendar tako ne moremo
preprečiti utrujenosti. Ko se
pojavi zaspanost, se je najbo-
lje za volanom zamenjati z
drugim voznikom ali se
ustaviti in zadremati. Potni-
kom v avtomobilu, še pose-
bej otrokom, je lahko med

potjo slabo. Za preprečeva-
nje slabosti so dostopna raz-
lična zdravila, ki jih je treba
vzeti pred začetkom potova-
nja, vsekakor pa v skladu z

navodili zdravnika ali farma-
cevta. Vrtoglavico in slabost
je mogoče začasno ublažiti z
odpiranjem okna ali izho-
dom iz avtomobila. 

DO CILJA VARNO IN SPOČITI
Dolge vožnje zahtevajo več postankov in osvežitve.

Mere: d. 4,078, š. 1,730, v. 1,621 m, medosje 2,540 m 
Prostornina prtljažnika: 385/1510 l 
Teža (prazno v./ dovoljena): 1289/1771 kg 
Vrsta motorja: štirivaljni, turbodizelski 
Gibna prostornina: 1560 ccm 
Največja moč pri v/min: 66 kW/90 KM pri 4000 
Največji navor pri v/min: 215 pri 1750 
Najvišja hitrost: 172 km/h 
Pospešek 0-100 km/h: 13,4 s 
Poraba goriva po EU norm.: 6,4/ 4,0/ 4,7 l/100 km 
Emisija CO2 g/km: 125 (Euro IV)
Maloprodajna cena: 19.490 EUR 
Uvoznik: Citroen Slovenija, Koper 

Matjaž Gregorič

P
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ajveč kritik je
Kranjska noč do-
živela velikokrat
ravno na račun
izbora glasbe. Že

ta je bil včasih takšen, da po-
tencialnega obiskovalca zade-
va ni kaj preveč zanimala. Le-
tos se je sicer (moška) rockov-
ska mladina pritoževala, da je
vse skupaj 'en živ dolgčas', a
obisk v petkovih večernih
urah je govoril drugače. Sploh
Adi Smolar je s svojim hudo-
mušnim nastopom napolnil
prostor pred Prešernovim gle-
dališčem do zadnjega stola
oziroma stojišča. Nič slabše
ni bilo na prizorišču, kjer sta

nastopili Nuša Derenda in
Alenka Godec. Pungert je go-
stil letošnje zmagovalce Melo-
dij morja in sonca Jazz Stati-
on in tam se je trlo ljubiteljev
tovrstne glasbe, vmes pa smo
lahko prisluhnili saksofonu,
zasanjani na stopnišču zrli v
igro luči na bližnjem cerkve-
nem obzidju ali pa se ustavili
na Maistrovem trgu, kjer sta
Double truble preigravala
znane komade. Slovenski trg
- kjer je Radio Belvi znova go-
stil različne glasbene povab-
ljence, je zaživel šele okoli
polnoči. Mambo Kingsi so
pripravili teren in potem je trg
'vzcvetel'. Nastopil je težko
pričakovani Jan Plestenjak in
marsikatero dekle je zaradi
(starševske) policijske ure ža-

lostno odšlo domov že pred
njegovim nastopom.

Sobota je bila ravno tako
glasbeno živahna, medtem ko
je v jutranjih urah izstopala
peka praženega krompirja,
zvečer pa finale državnega pr-
venstva v odbojki na mivki. So
pa zvečer Glavni trg najprej
zavzeli živahni in svojevrstni
Beer Belly z gosti, sledil je na-
stop Kontrabantovcev, ter po-
tem priljubljenega (a specifič-
nega) Cubisma. Pred hote-
lom Creina je nastopil Miro
Todosevski (spominjate se ga
iz realističnega šova v Make-
doniji, kjer je sodelovala tudi
takratna TV3, Miro pa je celo
zmagal, ter prepoznavnost
unovčil v glasbi) s Ujdi ban-
dom, prostor pred Prešerno-

vim gledališčem je že v petek
gostil Štefko in Poldko, v so-
boto pa ravno tako stand up
komedijanta Mikija in Ran-
ka, Maistrov trg Samuela Lu-
kasa, ki se vse bolj uveljavlja
na glasbeni sceni, Pungert
zmagovalca Kolosejfesta Ju-
piter 42 in italijanski Pabo e il
mare, svoje oboževalce pa je
pritegnila tudi Tinkara Kovač,
ki se je zadnje čase posvečala
predvsem vlogi mame in se
počasi vrača na slovensko
glasbeno sceno. Za enega in-
ternetnih portalov pa je pove-
dala že letos maja, da jeseni
na glasbene police pošilja al-
bum Best Off, na katerem bo
zbrala svoje najboljše uspeš-
nice, dodala pa mu bo tudi
novi skladbi. 

DRUŽABNA KRONIKA

Četrtič očka

Igralec s pestrim ljubezenskim življe-
njem Jude Law, ki ima z nekdanjo ženo
dva sinova in hčerko, bo še četrtič očka.
Njegova predstavnica je povedala, da je
"po lanski zvezi od biološke matere izve-
del, da bo oče otroka, ki se bo rodil jese-
ni". Z žensko nista več v razmerju, a na-

merava imeti pomembno vlogo v otrokovem življenju,
še pravi publicistka. Bodoča mamica naj bi bila mane-
kenka s Floride Samantha Burke, ki je za prvorojenko že
izbrala ime Sophia.

Bogastvo deli z bližnjimi

Član skupine Black Eyed Peas Will.i.am
je razkril, da je, odkar je slaven, kupil pet
hiš za svoje sorodnike. "Najboljše pri
slavi je, da lahko kupujem hiše za svojo
družino. Doslej sem jih kupil pet. Naj-
prej eno za mamo, nato za babico, zdaj
pa iz geta selim teto in bratrance," pravi

glasbenik, ki bogastvo rad deli z najbližjimi: "Menim, da
so to sanje vsakega otroka - zaslužiti dovolj denarja, da
lahko spremeniš življenje tistim, ki jih imaš rad."

Po osmih letih pred oltar

Igralec Mark Wahlberg in manekenka
Rhea Durham, ki sta par od leta 2001 in
imata tri otroke, sta se minulo soboto po-
ročila. Obred v katoliški cerkvi na Beverly
Hillsu je bil intimen in romantičen, poleg
otrok sta povabila le dvanajst najbližjih.
"Končno čutim, da sva zrela za ta korak

in nama bo uspelo," je povedal v začetku leta. Misel, da
bi se poročila v rodnem Bostonu, pa sta opustila, ker "bi
prišlo veliko več sorodnikov, zato bi bilo tudi prepiranje."

Pogreša seksistično družbo

Škotski igralec Gerard Butler si želi, da bi
lahko ženskam odkrito delil komplimen-
te, kar pa je v današnji družbi nespre-
jemljivo. "Če so mi všeč njene prsi, bi ji
to z veseljem povedal. Vendar v vljudni
družbi tega ne smeš, kar je škoda," pravi
zvezdnik nove romantične komedije

Grda resnica. "Nekaj tako preprostega, kot je spolna pri-
vlačnost, kar je v naši DNK, kar je osnova družbe, smo
obrnili v nekaj zapletenega. Ustvarili smo pravila, ki nas
zadržujejo in težje povezujejo med seboj."

Mirela Korać, miss Universe Slovenije 2009, je v soboto
zjutraj poletela proti Bahamom, proti Atlantisu v mestu
Nassau na Paradise Islandu, kjer se bo 23. avgusta
udeležila svetovnega izbora Miss Universe. / Foto: arhiv dekleta

VRTIMO GLOBUSADI NASMEJAL, JAN OČARAL
Recept za uspeh: pravi izbor glasbenih imen, pisan na kožo gorenjski ženski, ki potem s seboj 
pripelje fanta ali prijateljice, pomeni uspeh za organizatorje tradicionalne Kranjske noči. Letos jim 
je v petek uspelo, pa tudi v soboto ni bilo slabo.

Novinarka Pop TV-ja Mateja Ropoša pa je najprej Jana pro-
sila za izjavo in potem se je pevec moral kar precej skloniti,
da je nastala prisrčna fotografija obeh. / Foto: Tina Dokl

Kranjčanka Manca Bežek (Zavod za turizem Kranj) je izrazila
željo, ali se lahko fotografira z glasbenima divama, Alenko
Godec in Nušo Derenda. Želji smo ustregli. / Foto: Tina Dokl

Brez pleskavic Kranjska noč ni prava noč. / Foto: Tina Dokl

Vipovci so imeli svoj šotor na Pungertu. Ujeli smo razpolože-
ne Miroslava Braca Cvjetičanina, Boštjana Gunčarja, Gregor-
ja Grašiča, Andreja Dolenca in Matjaža Beguša. / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

N

Televizija Slovenija se je tudi 'udeležila' petkove Kranjske
noči. Gorenjska zasedba: Jan Novak iz Škofje Loke in znani
snemalec, Kranjčan, Tine Golob. / Foto: Tina Dokl

France Prešern se je tokrat odločil za negibni položaj. / Foto: Tina Dokl




