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V KIK-u še kar stavkajo
V kamniškem KIK-u se že tretji teden
nadaljuje stavka nezadovoljnih delav-
cev, ki upravi očitajo nenehno kršenje
podpisanega sporazuma. Delavci so
pred dnevi dobili junijske plače, a le
minimalne, zato razočarani vztrajajo
pri svojem.
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AKTUALNO

Danes bo spremenljivo oblačno
s krajevnimi padavinami. 
V soboto bo sončno z jutranjo
meglo po nižinah. V nedeljo 
bo povečini sončno.

VREME

jutri: sončno ..
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Osovnikar po rekord,
Kejžar po slovo
Jutri se v Berlinu začenja svetovno pr-
venstvo v atletiki, člana slovenske eki-
pe pa sta tudi Matic Osovnikar iz
Škofje Loke in Roman Kejžar iz Želez-
nikov. Matic želi na prvenstvu popra-
viti rekord, Romanu bo to verjetno 
zadnja velika tekma.
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ŠPORT

Nečedni posli v LTH
Stečajni upravitelj LTH-ja Dušan Ta-
ljat odkriva dokumente o čudnih po-
slih, ki jih je v zadnjih mesecih skle-
palo nekdanje vodstvo. Za zdaj še ne
ve, ali bo z izpodbijanjem poslov v 
zadnjih mesecih lahko zbral dovolj
stečajne mase za poplačilo delavcev.
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Turisti ljubijo zeleno
”Vse je zeleno, nikjer ni nobene gne-
če ... Sprehodi po gozdu, nabiranje
gob, mir ... Prijazni ljudje in dobra
hrana ... Tisoč možnosti za izlete ...,”
je le nekaj mnenj tujih turistov, ki v
teh dneh preživljajo dopust na Go-
renjskem.
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GG+

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

Kamnik - V kamniške vrtce
je trenutno vključenih 1008
otrok, od tega 894 v VVZ
Antona Medveda in 114 v
koncesijski vrtec Peter Pan,
a 1. septembra bo brez pred-
šolskega varstva ostalo 132
otrok. Mladi starši so se zato
organizirali v civilno iniciati-
vo ter občinsko upravo, svet-
nike in medije seznanili s te-
žavami, s katerimi se sooča-
jo. Občini Kamnik očitajo,
da ignorira Zakon o vrtcih in
druge predpise, diskriminira
otroke in ženske iz socialno
šibkejših družin sili nazaj za
štedilnike. Težave z vrtci se v
Kamniku pojavljajo že nekaj
let, sploh po naselitvi 320

stanovanj v t. i. Skladovih
blokih in Metuljčku, ki so jih
naselile večinoma mlade
družine, a na občini zatrjuje-
jo, da se s problematiko
predšolskega varstva vsesko-
zi intenzivno ukvarjajo. V
zadnjih treh letih so odprli
19 novih oddelkov, v letih
2007 in 2008 pa so za inve-
sticije v otroško varstvo na-
menili skoraj dva milijona
evrov. "Država je tu naredila
svoje, težave pa ostajajo obči-
nam. Brezplačni vrtci za dru-
gega in tretjega otroka so
povpraševanje staršev pove-
čali za kar trideset odstotkov,
kritje programa v višini tri-
deset odstotkov pa je postalo
breme občin. Prav tako nam
težave povzročajo nadstan-

dardne zahteve inšpekcij," je
povedal župan Tone Smol-
nikar in dodal, da so na obči-
ni v zadnjem letu objavili
tudi dva razpisa za koncesi-
jo, a žal neuspešno.

Občinska uprava zato in-
tenzivno išče rešitev za grad-
njo novega vrtca. V tem ted-
nu so si že ogledali dve naj-
primernejši lokaciji. Ena je v
zgradbi nekdanjega kultur-
nega doma na Duplici, še
najverjetnejši pa je prizidek
k obstoječemu centralnemu
vrtcu na Novem trgu, kjer bi
lahko uredili dodatnih osem
oddelkov. Vsaj začasno reši-
tev pa bi, kot je opozoril opo-
zicijski svetnik Matej Tonin,
lahko prinesli mobilni vrtci -
kontejnerji.

Kamniški vrtci premajhni za vse
V kamniških vrtcih s 1. septembrom ne bo prostora za 132 otrok.

Izjemno visoka obrestna 
mera za depozite 
od 91 do 180 dni.
www.gbkr.si

Dodatne oddelke bo občina skušala zagotoviti s prizidkom k vrtcu na Novem trgu.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Jutri, v soboto, je
praznik - veliki šmaren, ki je
od 1992. leta dalje dela prost
dan. Za praznik bo tudi na
Gorenjskem slovesno. Neka-
teri dogodki bodo že danes,
večina jih bo jutri. Osrednji
dogodek bo romanje na
Brezje, kjer bo somaševanje
vodil ljubljanski nadškof
Alojz Uran. V župniji Prim-
skovo bodo proslavili 280-
letnico sedanje cerkve, blago-
slovili obnovljeno cerkev in

pripravili župnijsko srečanje,
v Lescah bodo blagoslovili
obnovljeni oltar, maše bodo
na Kredarici, na Jasenjah
nad Gozd Martuljkom in na
Goreljku, maša v sloven-
skem jeziku pa bo tudi pri
Mariji na Otoku ob Vrbskem
jezeru. Poleg romanj bo ko-
nec tedna na Gorenjskem še
nekaj drugih množičnih pri-
reditev, veliki šmaren pa je
tudi vrhunec turistične sezo-
ne. Ker vremenoslovci napo-
vedujejo lepo vreme, bo ži-
vahno tudi na glavnih cestah.

Jutri praznični dan
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Mateja Rant

Kranj - V okviru varčevalnih
ukrepov vlade so varčevalne
programe, s katerimi so
stroške poslovanja znižali na
najnižjo možno raven, pri-
pravili tudi v upravnih eno-
tah. Ob tem so z ministrstva
za javno upravo sporočili, da
posamezne upravne enote
načrtujejo tudi ukinitev ne-
katerih krajevnih uradov in
prostorov za sklepanje za-
konskih zvez. Pri upravnih
enotah na Gorenjskem so
nam zagotovili, da sicer
ohranjajo vse obstoječe kra-
jevne urade, a bodo ponekod
razmislili o zmanjšanju šte-
vila uradnih dni oziroma
uradnih ur na posameznih
krajevnih uradih.

Prihranke so upravne eno-
te sicer iskale predvsem pri
zniževanju materialnih stro-
škov, zmanjšanju sredstev za
reprezentanco in krčenju šte-
vila usposabljanj za zaposle-
ne. Pri upravni enoti Kranj
so po besedah načelnice Olge
Jambrek poleg tega zmanjša-
li tudi nekatere obratovalne
stroške in najemnine, ker so
izpitni center preselili na se-
dež upravne enote, poslovne
prostore za nekatere krajevne
urade pa koristijo skupaj z
drugimi državnimi organi,
predvsem s policijo. Ob tem
je pojasnila, da varčevalne
ukrepe sicer izvajajo že dlje
časa. "Tako smo v zadnjih

dveh letih od petih službenih
avtomobilov dva odstopili
drugim državnim organom,
po tehtnem premisleku smo
zmanjšali število uradnih dni
na krajevnih uradih, ukinili
krajevni urad Mavčiče in v
zadnjih treh letih zmanjšali
število zaposlenih za deset
odstotkov." 

Glede krajevnih uradov pa
poudarja, da jih v Sloveniji
precej množično ukinjajo,
saj si jih država po njenih be-
sedah v tem času preprosto
ne more privoščiti. Upravna
enota Kranj recimo samo za
najem prostorov in obrato-
valne stroške za pet krajev-
nih uradov na leto plačuje
skoraj 13 tisoč evrov. "Zato
tudi proučujemo možnost
ukinitve oziroma v prvi vrsti

predvsem zmanjševanja šte-
vila uradnih dni na krajevnih
uradih, kjer je krajevni urad
od sedeža upravne enote od-
daljen manj kot deset kilo-
metrov," je razložila Olga
Jambrek. Z župani pa se po-
skušajo dogovoriti tudi za
znižanje najemnin za najem
prostorov za krajevne urade,
saj jih, pravi Olga Jambrek,
ponekod koristijo celo brez-
plačno. Poudarila je še, da
varčevanje ne vpliva na kako-
vost storitev za občane. Po-
dobno je zatrdila Darja Po-
točnik iz upravne enote Ra-
dovljica, ki pravi, da so pri-
hranke iskali predvsem na
njihovi strani, ne na škodo
dostopnosti storitev za stran-
ke. Med drugim so se odpo-
vedali tudi počitniškemu

delu študentov in vsem več-
jim naložbam, opravljajo le
nujna vzdrževalna dela. O
ukinitvi krajevnih uradov na
Bledu in v Bohinjski Bistrici
pa zaradi velikega obsega
storitev niso razmišljali, je še
dodala Darja Potočnik. 

Načelnica upravne enote
Jesenice Alenke Burnik je
razložila, da si že ves čas pri-
zadevajo za racionalno in
učinkovito delovanje, v maju
pa so sprejeli še nekatere do-
datne varčevalne ukrepe. Za-
gotovila je, da o ukinitvi kra-
jevnega urada v Kranjski
Gori ne razmišljajo, prav tako
pa bodo obdržali poročno
dvorano v Kosovi graščini. Po
besedah načelnika upravne
enote Škofja Loka Branka
Murnika so delo njihovih
krajevnih uradov racionalizi-
rali že pred leti, ko so glede
na obseg storitev povečali šte-
vilo uradnih ur na krajevnem
uradu Žiri, zmanjšali pa so
jih v Železnikih in Gorenji
vasi. Poudaril je še, da so že
pred zadnjimi varčevalnimi
ukrepi poskušali poslovati ra-
cionalno in še vedno gledajo,
da nimajo nepotrebnih stro-
škov. Tako so se recimo lani
odrekli enemu od treh služ-
benih avtomobilov. Tudi na-
čelnica upravne enote Alenka
Maršič je poudarila, da jih 
zadnji varčevalni ukrepi niso
bistveno prizadeli, saj so že
pred tem stroške oklestili, ko-
likor se je dalo.

Krajevni uradi za zdaj ostajajo
Kljub zniževanju stroškov poslovanja v upravnih enotah na Gorenjskem ta čas ohranjajo vse 
obstoječe krajevne urade.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Zvesti Gorenjskemu glasu
Ozka, strma in ovinkasta cesta vas bo med sveže zelenimi
travniki pripeljala do vasice z enajstimi hišami, Gozda pod
Kriško goro. Tam v popolnem gorskem miru uživata Tončka
in Jože Šturm. Jože prihaja iz Selške doline in se spominja, da
je Gorenjski glas naročil v gostilni Pri Lojzki in ga spremlja vse
od takrat. Tončka skomigne z rameni in doda, da je to tak ča-
sopis, ki ga kar moraš imeti. Jože je bil zaposlen pri Gozdni
upravi, vozil je tovornjak, nato avtobus - na avtobusu sta se
tudi spoznala. Tončka prihaja iz Zgornje Bele, delala je v Tek-
stilindusu. Ker sta rada hodila v hribe, še posebej na Kriško
goro, se je Jože zanimal za parcelo za vikend v Gozdu. Izve-
del je, da je naprodaj hiša, katere lastniki živijo v Avstriji. Sam
se je lotil temeljite obnove, saj je bila vas med vojno požgana.
Tončka pravi, da ji je bilo na začetku težko in sprva sploh ni
hotela gor. Sčasoma se je navadila. Zdaj se, ko pogreša civili-
zacijo, usede v avto in se najmanj dvakrat tedensko odpelje v
Kranj ali Tržič. Šest let sta bila oskrbnika koče na Kriški gori,
in če sta stopila na kup peska pred kočo, sta videla na lastno
dvorišče. Povesta, da gresta rada v toplice, obiskov pa imata
vedno manj, saj se prijatelji in "žlahta" redčijo. D. K.

Ljubljana

Original naj ostane na vrhu Triglava

Protestnikom zoper demontažo Aljaževega stolpa in njego-
vo premestitev v Slovenski planinski muzej v Mojstrani so
se pridružili tudi pri Svetovnem slovenskem kongresu (SSK)
in v SLS. "Zdi se, da namestitev v muzeju, kjer bo stolp na
vidiku in dotiku planinsko ozaveščenim in neozaveščenim,
pomeni skrunitev te edinstvene, planinsko in zgodovinsko
izjemno priljubljene stavbe," je poudaril predsednik SSK dr.
Boris Pleskovič in dodal, da je za skrunitev mogoče označi-
ti tudi nadomestitev stolpa na vrhu Triglava s kopijo, ki ni
odigrala zgodovinske vloge. Poslanec SLS Janez Ribič je ob
tem ministrstvo za kulturo pozval, da mora storiti vse za za-
ščito originalnega Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. "Alja-
žev stolp ni komercialni predmet, temveč simbol sloven-
stva, poln zgodovinske vrednosti, in velik spomin vsakega
planinca, ki se je kdaj povzpel na vrh Triglava." M. R.

Ljubljana

Za boljši položaj mladih

"Zavedamo se izjemnega pomena mladih in njihovega pri-
spevka k družbi znanja, zato bomo s svojimi politikami še
naprej prispevali k boljšemu položaju mladih," so ob 12. av-
gustu, mednarodnem dnevu mladih, sporočili z Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve. Tako so z namenom
lažjega dostopa do zaposlitve, poudarjajo na ministrstvu, za
mlade pripravili številne programe aktivne politike zaposlo-
vanja in druge ukrepe za spodbujanje zaposlovanja mladih.
Med drugim so uvedli zakonske olajšave za delodajalce, ki
zaposlijo mlade, in olajšave za delodajalce za nadomestno
zaposlitev za starša, ki koristi dopust za nego in varstvo
otroka. M. R.

V upravni enoti Kranj varčujejo tudi tako, da poslovne 
prostore za nekatere krajevne urade koristijo skupaj 
z drugimi državnimi organi. / Foto: Gorazd Kavčič
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Avtokarto prejme MITJA SLAPAR iz Križ.

Mateja Rant

Kranj - Izjava predsednice NSi
Ljudmile Novak v zvezi z ob-
novo Partizanske bolnišnice
Franja je pred časom močno
odmevala. Po njenem mne-
nju bi bilo namreč treba stro-

kovno oceniti, v kakšnem ob-
segu bi bilo bolnišnico v pri-
hodnosti še smiselno obna-
vljati. Na to so se odzvali tudi
pri ministrstvu za kulturo, ki
je pozvalo k bolj spoštljivemu
odnosu do kulturne dedišči-
ne. Bolnišnico Franja, je po-

udarila Ljudmila Novak, sicer
šteje za dragocen spomenik
humanitarne pomoči v času
NOB. Vprašuje pa, ali jo je
smiselno vedno znova obnav-
ljati in v to vlagati velika sred-
stva. Prepričana je, da bi mo-
rali denar davkoplačevalcev,

še zlasti zdaj, ko vlada social-
na revščina, uporabljati bolj
racionalno. Ministrstvo za
kulturo je njen poziv označilo
za neprimeren, nedopusten
in nedostojen. Za mnenje o
tem pa smo povprašali tudi
naključne mimoidoče.

Obnovi se ne smemo odpovedati
Izjava predsednice NSi Ljudmile Novak o smiselnosti nadaljnje obnove bolnišnice Franja je pred 
časom močno odmevala v javnosti.

Metka Terzev, Kranj: 

"Gre za kulturni spomenik,
znan tudi v svetu. Menim,
da bi morali obnovo, če so
jo začeli, tudi nadaljevati,
kriznim časom navkljub. Če
se za vse najde denar, se bo
tudi za to."

Zdravko Šprajcar, Kranj: 

"Bolnišnica Franja je edin-
stvena zadeva. Menim, da
njena obnova ni tak strošek,
da bi se ji morali odpoveda-
ti. Tudi v času krize gredo
še večje vsote za kaj bolj ne-
potrebnega."

Robert Primožič, Preddvor: 

"Rojen sem v Cerknem in
sem ponosen na Franjo. Je
pomembna za našo nacio-
nalno zavest. Prepričan
sem, da obnova ne stane
tako veliko in gre bolj za
iskanje izgovorov."

Pavla Pogačar, Kranj: 

"Bolnišnica Franja ima velik
zgodovinski pomen in mora
ostati. Prepričana sem, da
zaradi tega nihče ne bo pri-
krajšan in bodo denar za so-
cialno ogrožene že našli
drugje."
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Tončka in Jože Šturm
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Jasna Paladin

Kamnik - V kamniškem KIK-
u se že tretji teden nadaljuje
stavka nezadovoljnih delav-
cev, ki upravi očitajo neneh-
no kršenje podpisanega spo-
razuma. Delavci so pred dne-
vi sicer dobili junijske plače,
a le minimalne, zato razoča-
rani vztrajajo pri svojem.

"V ponedeljek je direktor
stavkovnemu odboru posre-
doval predlog novega spora-
zuma z bistvenimi vsebinski-
mi spremembami od veljav-
nega, seveda v škodo delav-
cev. Že doslej je bil spora-
zum večkrat kršen, zato pa ni
bilo krivo slabo finančno sta-
nje podjetja, ampak nepri-
pravljenost direktorja urediti
pomembna področja delo-
vnih razmer, ki pa ne zahte-
vajo večjih finančnih sred-
stev. Tudi pri plačah se zati-
ka, saj doslej nobena obljuba
ni bila izpolnjena pravočasno
in v dogovorjenem obsegu.
Naš pogoj za prekinitev stav-
ke je takojšne izplačilo plače
za mesec junij vsem delav-
cem v višini, opredeljeni s
sklenjenim sporazumom," je
sporočil predsednik stavkov-
nega odbora Stane Zobavnik.
Njegov namestnik Marjan
Cipot je v sredo dejal, da so
delavci razočarani in nervoz-
ni in da si želijo stečaja, kako

pa negotovo stanje med za-
poslenimi vpliva na že tako
slabo stanje podjetja, kakšni
bodo nadaljnji ukrepi uprave
in kaj lahko pričakujemo od
sklicane skupščine konec av-
gusta, pa smo vprašali direk-
torja Aleša Erbežnika, ki je
pred dnevi prekinil dopust in
se vrnil na delo.

"Zaradi stavke vsak dan iz-
gubimo štiri tisoč evrov, in
čeprav so se delavci na nefor-
malnih pogovorih strinjali s
predlogom novega sporazu-
ma, ki ga pač prilagajamo
trenutnemu stanju, je stav-

kovni odbor sporazum zavr-
nil. Delavci so pripravljeni
delati, naročila imamo, brez
dela bo denarja za plače še
manj, a določeni ljudje s Sta-
netom Zobavnikom na čelu
stanje izkoriščajo in nekateri
delavci se zato celo bojijo de-
lati. Na mestu direktorja
vztrajam zato, da izpolnim
zakonske pogoje, in delavci
so za junij dobili plače, v sre-
do smo jim plačali tudi razli-
ko od minimalne plače. Kako
bo z izplačilom za julij, bo
znano v prihodnjih dneh," je
povedal Aleš Erbežnik in do-

dal, da bi podjetje, ki je eno
redkih v Evropi, ki izdeluje
črni smodnik, rešilo že pet-
sto tisoč evrov. Ali bodo sta-
nje z dokapitalizacijo rešili
trije med seboj sprti lastniki
ali svež kapital od zunaj, pri
čemer se omenja kamniški
podjetnik Joc Pečečnik, naj
bi bilo znano na skupščini, ki
je sklicana 31. avgusta.

Delo je doslej izgubilo de-
set zaposlenih, v prihodnjih
mesecih naj bi se jih približ-
no deset še upokojilo, nadalj-
nja odpuščanja pa niso pred-
videna.

V KIK-u še kar stavkajo
Delavci KIK-a so prejeli minimalne plače za junij, ker pa se s sporazumom, ki jim ga je ponudil 
direktor, ne strinjajo, stavkajo že petnajsti dan.

Suzana P. Kovačič

Kranj - Ambrozija je razširje-
na po nižinskem svetu Slo-
venije do nadmorske višine
šeststo metrov, k nam se je
razširila iz vzhodne Evrope.
Najbolj razširjena je pelino-
listna ali kratka ambrozija.
Raste na peščenih krajih,
zlasti ob prometnih cestah,
ob vodah, na nasipih in sme-
tiščih, ob železnici, na robo-
vih njiv in na zapuščenih

njivah. "Ambrozija je enolet-
nica, zraste od petnajst cen-
timetrov do dva metra viši-
ne. Rastlina v jeseni odmre
in zimo preživi v obliki se-
men, ki kalijo od konec mar-
ca do začetka julija. Mlade
rastline intenzivno rastejo
predvsem v juniju in naj-
zgodnejše začnejo cveteti že
v juliju. Glavno obdobje cve-
tenja je od sredine avgusta
do sredine septembra, ko
cveti več kot dve tretjini ras-

tlin," je sporočila Andreja
Kofol Seliger iz Inštituta za
varovanje zdravja. 

"Pri ljudeh, ki so alergični
za pelod ambrozije, se razvi-
je sezonski alergijski rinitis.
Svetujemo jim zadrževanje v
notranjih prostorih v času, ko
so koncentracije peloda v zra-
ku visoke. Prostore naj zrači-
jo predvsem ponoči, perila
naj ne sušijo zunaj. Po giba-
nju zunaj naj oblačila slečejo
in operejo. Večinoma izogi-

banje alergenu ne zadošča in
je za lajšanje simptomov po-
trebno uporabiti tudi zdravi-
la, ki jih predpiše izbrani
zdravnik," je povedala Miha-
ela Zidarn, dr. med., specia-
listka internistka - alergologi-
nja v Bolnišnici Golnik.

Alergijski rinitis seveda
vpliva na kakovost življenja.
"Bolniki pa se po svoji preso-
ji odločijo, kdaj so simptomi
toliko moteči, da je treba 
obiskati zdravnika. Pelod je
relativno velik in se zaradi
tega ustavi v nosu in ne pride
globlje v pljuča, tako da veči-
noma ne povzroča poslabša-
nja astme. Res pa lahko akti-
ven alergijski rinitis zaradi
peloda ambrozije poslabša
urejenost astme pri bolnikih,
ki že imajo astmo," je še po-
vedala Mihaela Zidarn.

Ambrozija je hud alergen
Trdovraten plevel ambrozija največ cveti od sredine avgusta do sredine
septembra. Pri osebah, ki so alergične za pelod ambrozije, se razvije 
sezonski alergijski rinitis.

Jasna Paladin

Kamnik - Začetek gradnje po-
vezovalke B31 med Ljubljan-
sko cesto in obvoznico je vse
bližje. Občina Kamnik je
gradbeno dovoljenje že pri-
dobila, v teh dneh pa se za-

ključuje natečaj za izbor izva-
jalca gradnje, s katerim obči-
na načrtuje podpisati pogod-
bo že do konca meseca, ko
naj bi tudi se začela gradbena
dela. Investicija zajema grad-
njo dveh križišč, treh premo-
stitvenih objektov, oboje-

stranski pločnik, kolesarske
steze, prestavitev komunal-
nih vodov in cesto v dolžini
520 metrov. V sodelovanju
mednarodnim konzorcijem
bodo zgradili tudi karbonski
most Future Bridge, ki bo
prvi v tem delu Evrope. Kot je

poudaril župan Tone Smol-
nikar, je investicija vredna
šest milijonov evrov, a občina
iz izvirnega dela proračuna
za to ne bo namenila niti
evra, saj bodo projekt financi-
rali iz namenskega komunal-
nega prispevka in evropskih
sredstev, uspeli pa so se do-
govoriti tudi za 30-odstotno
znižanje prvotne cene. 

Povezovalna cesta do septembra 2010

Cveto Zaplotnik

Kranj - Infond Holding, ki je
prek verige podjetij v lasti Bo-
ška Šrota in poslovneža Pier-
paola Ceranija, je vse manjši
lastnik Pivovarne Laško in
Mercatorja. Že prejšnji teden
so NLB, Banka Celje in Aban-
ka zasegle delnice Pivovarne
Laško in Mercatorja, s kateri-
mi so zavarovale posojila In-
fond Holdingu, v ponedeljek
sta to storili še Gorenjska
banka in Banka Koper. V Go-
renjski banki so potrdili in-
formacijo, da je banka v po-
nedeljek prek borze prodala
vse delnice Mercatorja in Pi-
vovarne Laško, ki jih ji je za
zavarovanje kreditov zastavila
družba Infond Holding. Pivo-
varna Laško je v sredo na
spletni strani v obvestilu o po-
membnem deležu navedla,
da je Gorenjska banka v po-
nedeljek pridobila 542.448
delnic družbe, kar predstavlja
6,2 odstotka delnic in glaso-
valnih pravic. Na vprašanja,
naslovljena Gorenjski banki,
ali je Infond Holding res dol-
goval Gorenjski banki 42,5

milijona evrov, kot je bilo sli-
šati v javnosti, ali si je banka z
zasegom delnic v celoti popla-
čala posojilo in komu jih je
prodala, so iz banke odgovori-
li, da odnosov s posameznim
komitentom ne razkrivajo.

Infond Holding je za NLB
oz. za njeno družbo Fin-Do,
na katero je banka prenesla
zasežene delnice, že predla-
gal sodišču izdajo začasno
odredbe, s katero naj bi ji
onemogočil glasovanje na
bližnji skupščini delničarjev
Pivovarne Laško; enako pa
naj bi v prihodnjih dneh sto-
ril tudi za druge banke upni-
ce, ki so zasegle delnice. In-
fond Holding je še predlagal
sodišču, da kupcem delnic
Pivovarne Laško in Merca-
torja prepove nadaljnje raz-
polaganje z zaseženimi del-
nicami, saj naj bi bilo sporno
to, da so jih banke prodale
same sebi. V Pivovarni Laško
so napovedali, da bodo v
kratkem vložili tožbo proti
Infond Holdingu, ker ji dol-
guje približno 110 milijonov
evrov in ni pravočasno porav-
nal obveznosti.

Z delnicami se je poplačala
tudi Gorenjska banka 

Kamnik

Občina ureja varne šolske poti

Občina Kamnik je letos izdelala koncept varnih šolskih poti,
postavila 110 prometnih znakov in izvedla številne investici-
je ob cestah skozi dolino Črne in Tuhinjsko dolino. V okviru
urejanja varnih poti so zgradili pločnik, prehod za pešce, in
semafor v Šmartnem na križišču za Pšajnovico, še pred za-
četkom šolskega leta pa bodo uredili prehode za pešce v Lo-
kah, Srednji vasi, Lazah in Buču, pločnik in javno razsvetlja-
vo v Sp. Stranjah ter prehod za pešce pred OŠ Stranje. J. P.

Nesoglasja delavcev z upravo se vrstijo že celo poletje, kljub tržno izredno dobremu 
položaju podjetja, saj razlog za pričakovani stečaj ni v gospodarski krizi, pač pa v nenehnih
sporih treh lastnikov.



Suzana P. Kovačič, 
Jasna Paladin

Kranj, Kamnik, Bled - V mla-
dinskem hotelu Bledec, ki je
le nekaj minut hoda odda-
ljen od Blejskega jezera, so
imeli julija 1391 nočitev. Ob-
iskalo jih je 748 gostov, ki so
v povprečju ostali dve noči. V
pisani druščini so bili mladi
iz Nemčije, Francije, Velike
Britanije, Nizozemske, Slo-
venije, Španije in Irske.
"Najbolj so se zanimali za
oglede Triglavskega narod-
nega parka, Bohinja in Bleda
z okolico, Kranjske Gore, Vr-
šiča, Soče, Bovca, Pirana,
Ljubljane, Postojnske in
Škocjanskih jam. Zanimali
so jih tudi slovenska kultura
in običaji, domača kuhinja,
športne aktivnosti in druže-
nje z domačini," je povedala
Andreja Lebar iz mladinske-
ga hotela Bledec, v katerem
je 13 sob s 55 ležišči; nočitev
z zajtrkom v sobi z več ležiš-
či (tri do sedem) stane 18 do
20 evrov na osebo, nočitev z
zajtrkom v dvoposteljni sobi
pa 24 do 26 evrov na osebo. 

Tudi v kamniškem družin-
skem Hostlu Pod skalo so z
letošnjim poletjem zadovolj-
ni. "V Kamniku smo to de-
javnost začeli povsem na

novo in po dveh sezonah bi
težko pričakovali kaj več. Ju-
nija je bila zasedenost zelo
dobra, celo za deset odstot-
kov boljša kot lani, julija jo je
tudi nam zagodlo vreme,
tako da je bila zasedenost sob
45-odstotna, od prve polovice
avgusta pa spet pričakujemo
veliko. Struktura naših go-
stov je zelo različna, saj nis-
mo le hostel, ampak imamo
tudi prenočišča s tremi zvez-
dicami," je povedala Vesna
Resnik in dodala, da preno-
čišče z zajtrkom za imetnike
kartic mednarodnih hostel
združenj stane 22 evrov, za
vse druge pa 25,5 evra na ose-
bo. Imajo deset dvopostelj-
nih sob, med gosti pa je letos
največ Nemcev in Špancev,
pa tudi Madžarov, Franco-
zov, Italijanov in Skandinav-
cev. V teh dneh gostijo tudi
nekaj glasbenikov, ki bodo
nastopili na Kamfestu, njiho-
vi gostje pa v Kamniku in
okolici najraje obiščejo staro
mestno jedro, dolino Kamni-
ške Bistrice, Veliko planino
in Arboretum.

Dva mlada Irca sta sredi
prejšnjega tedna prenočeva-
la v Dijaškem in študent-
skem domu v Kranju, v kate-
rem so že pred nekaj leti de-
set sob preuredili za potrebe

hostla. "Imamo več kategorij
gostov. Eni so popotniki, ki
se naključno ustavijo v Kra-
nju, spet drugi so športne
skupine, udeleženci kultur-
nih dogodkov, ki si nočitev
zagotovijo že z rezervacijo
prek interneta. Julija smo
imeli v domu največ sloven-
skih gostov (296 nočitev),
Srbov (65 nočitev), enega
Švicarja in enega Avstrijca.
Švicar se je na primer zelo
navdušil nad Kamniško Sa-
vinjskimi Alpami in Logar-
sko dolino. Gostje radi po-
hvalijo lepo slovensko nara-

vo ter prijaznost ljudi. Radi
obiščejo staro mestno jedro
Kranja, se pa čudijo, da v
mestu ni prenočišča," je po-
vedala Judita Nahtigal iz Di-
jaškega in študentskega
doma. Nočitev v triposteljni
sobi pri njih stane 12 evrov
na osebo, v dvoposteljni pa
14 evrov. Kuhinjo odprejo,
če imajo nad petnajst gostov.

Hostli na Gorenjskem so
še v Bohinju, Kranjski Gori
in v Podkorenu, vendar nam
na vprašanja o nočitvah in
strukturi gostov (še) niso od-
govorili. 

Cenijo slovensko gostoljubje
Na Gorenjskem so mladinski hoteli v Podkorenu, Kranjski Gori, na Bledu, v Bohinju, Kranju in 
v Kamniku. Poleg kulturnih in naravnih znamenitosti mladi turisti pohvalijo prijaznost ljudi, pa tudi
slovensko kuhinjo. 
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Marjana Ahačič

Radovljica - Slovesno odprtje
bodo pripravili v nedeljo, 16.
avgusta, ob 10. uri. "Načrti
za prenovo Valvasorjevega
doma pod Stolom so obstaja-
li že dolgo," je povedal pred-
sednik Planinskega društva
Radovljica Franci Ažman, za
investicijo pa smo se odloči-
li, ker želimo dom poslej še
aktivneje vključiti v izobraže-
valno dejavnost, saj naj bi
postal center za planinske
vodnike, gorske kolesarje ter
ena od možnosti za organi-
zacijo šole v naravi." 

Zato so se najprej lotili
zunanje ureditve; posadili

drevje in grmičevje ter po-
stavili nove klopi in tako
povečali kapaciteto za štiri-
deset novih sedežev. Nato
so se odločili še za prizidek
na vzhodni strani objekta,
kamor so prestavili tudi
vhod. Kot je povedal Až-
man, naj bi bil vhod na tem
mestu že v prvotnih načrtih
Valvasorjevega doma, seda-
nji pa naj bi služil dostavi
in oskrbniku, a je vse do se-
daj stavba imela le slednje-
ga. V prizidku je prostora
še za trideset gostov, kar
pomeni, da se je celotna ka-
paciteta gostinskih sedežev
v notranjem delu povečala
na 65. Planinsko društvo je

ob tem še zamenjalo tudi
vsa ležišča v domu, posodo-
bilo kuhinjo in na novo
opremilo učilnico. Za pro-
jekt so namenili približno

sedemdeset tisoč evrov; na-
črtujejo, da bodo obnovo
Valvasorjevega doma za-
ključili prihodnje leto s po-
stavitvijo čistilne naprave. 

V nedeljo bodo odprli 
prenovljeni Valvasorjev dom
Planinsko društvo Radovljica je prenovilo spalne prostore in dogradilo gostinski del planinskega
doma, prihodnje leto še čistilna naprava.

Valvasorjev dom je ob koncih tedna odprt vse leto,
med sezono, to je od zadnjega vikenda v maju do 
prvega vikenda v oktobru, pa vsak dan.

Prenovljeni Valvasorjev dom bodo odprli v nedeljo ob 10.
uri. Planinsko društvo poziva vse, ki načrtujejo prihod, 
naj, če je le mogoče, avtomobile pustijo v dolini in se na 
pot odpravijo peš.

Vesna Resnik v eni od sob Hostla Pod skalo, ki so v 
avgustovskih dneh spet precej zasedene. / Foto: Jasna Paladin

Urša Peternel

Jesenice - Maja letos je v ob-
činah Jesenice, Kranjska
Gora, Žirovnica in Gorje za-
čel delati prvi občinski in-
špektor Gregor Jarkovič. Za-
poslen je v Medobčinskem
inšpektoratu in redarstvu Je-
senice, ki je skupni organ
štirih občin. Po nekaj mese-
cih dela Jarkovič ugotavlja,
da je ena najbolj žgočih pro-
blematik nedovoljeno odla-
ganje odpadnega in gradbe-
nega materiala v naravno
okolje. "Prek prijav, razgo-
vorov in že opravljenih in-
špekcijskih ogledov smo
ugotovili, da je problematika
nedovoljenega odlaganja od-
padnega gradbenega in dru-
gega odpadnega materiala v
naravno okolje veliko večja,
kot smo pričakovali," je po-
vedal. Tako lastniki zemljišč
kot občani se do naravnega
okolja obnašajo nevestno in
ravnajo samovoljno. Zato
inšpektor opozarja, da je po
veljavni zakonodaji vsakrš-
no odlaganje gradbenega in
drugega odpadnega materi-
ala v naravno okolje brez
ustreznih dovoljenj in sogla-
sij države kaznivo. Ob tem
je posebej opozoril, da odgo-
vornost nosijo tako povzro-
čitelji, če so ti znani, kot tudi
lastniki zemljišč, na katerih
so odpadkih. V primeru, da
povzročitelja ne morejo od-

kriti, je namreč odpadke dol-
žan počistiti lastnik zemljiš-
ča, je opozoril Jarkovič. Ob
tem je še dodal, da je kazni-
vo tudi zasipanje ali odlaga-
nje materiala v struge, vrta-
če, kotanje, tudi če so na
zemljiščih v zasebni lasti.

V prihodnjih dneh 
bo začel delati še drugi
občinski inšpektor Aleš
Koželj, ki je bil doslej
zaposlen kot inšpektor
za promet na PU Kranj.

Poleg črnega odlaganja od-
padkov je inšpektor v zad-
njem času odkril tudi več
primerov izkopov peska, ka-
menja, mivke, zemlje ...
Tudi to so, kot je poudaril,
nedovoljeni posegi v narav-
no okolje, saj pomenijo ne-
zakonito izkoriščanje mine-
ralnih in drugih surovin.
"Opozarjamo, da je tovrstno
ravnanje kaznivo, ne glede
na lastništvo zemljišča in so-
glasje lastnika, saj je za vsa-
kršno pridobivanje tovrstnih
surovin potrebna ustrezna
koncesija države," je dejal
Jarkovič. V inšpektoratu
bodo, kot je napovedal Gre-
gor Jarkovič, v vseh primerih
kršitev ukrepali resno in zav-
zeto, z vsemi potrebnimi
prekrškovnimi in inšpekcij-
skimi postopki.

Inšpektor nad črna 
odlagališča
Ča povzročitelja ne morejo odkriti, je odpadke
dolžan počistiti lastnik zemljišča. 

Radovljica

Sto let Marije Mrovlje

V Domu dr. Janka Benedika so v sredo počastili stoti rojstni
dan Radovljičanke Marije Mrovlje. Slavljenko so obiskali 
njeni najbližji, osebje doma pa jo je presenetilo s pesmijo in
pogostitvijo. Čestitkam se je pridružil tudi radovljiški podžu-
pan Jože Rebec. Marija Mrovlje je v dom prišla pred dobrim
mesecem, do tedaj pa je vsa leta živela pri snahi Zorki v Ra-
dovljici. Obe hčeri namreč živita v tujini - Jelka na Šved-
skem, Marija pa v Trstu. Eden od sinov je umrl že v otro-
štvu, od smrti drugega, alpinista Milana, ki se je ponesrečil
v gorah, pa je le dan pred njenim stotim rojstnim dnem mi-
nilo triindvajset let. Kot pravi vnuk Uroš, si je babica, ko je
bila še pri močeh, čas najraje krajšala z branjem, včasih tudi
z vrtnarjenjem. Kar dvajset let pa je pospravljala prostore ra-
dovljiške občinske uprave. V zadnjem času ji moči usihajo,
zato je odšla v dom, kjer jo obiskujejo domači in prijateljici:
Silva, ki se je prav tako kot Marija v Radovljico preselila z
Dolenjske, ter soseda Vilma. M. A.

Marija Mrovlje s hčerko Marijo in snaho Zorko
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Ana Hartman

Kranj, Jesenice - Marsikateri
otrok zaradi socialne stiske
družine poletnih počitnic
ne bi preživel na morju, če
jim tega ne bi omogočile
humanitarne organizacije.
Med tisoč otroki, ki bodo le-
tos letovali v otroškem leto-
višču Zveze društev prijate-
ljev mladine Jesenice v Pi-
nei, je osemdeset otrok z Je-
senic, iz Kranjske Gore in
Žirovnice, ki bodo ob pod-
pori občin in Zveze prijate-
ljev mladine Slovenije na
morje odšli brezplačno ali
pa vsaj po znižanih cenah.
"Število je primerljivo s pre-
teklimi leti. Na nas otroke
iz socialno ogroženih dru-
žin napotijo šolske svetoval-
ne službe, Center za social-
no delo Jesenice, nekatere
predlagamo mi, včasih pa
starši tudi sami oddajo
prošnjo za brezplačno leto-
vanje otrok," je pojasnila
Albina Sršen, predsednica
Zveze društev prijateljev
mladine Jesenice. Vpliva re-
cesije ne opaža niti pri plač-
ljivih letovanjih, saj je zani-
manje zanje enako kot v
preteklih letih: "Staršem
damo možnost obročnega
odplačevanja, da otrokom
lažje omogočijo počitnice
na morju. Res pa je, da si
marsikatera družina za raz-
liko od preteklih let ne
more več privoščiti skupnih

počitnic na morju. Nekateri
imajo sorodnike na Hrva-
škem, v Bosni in Srbiji in
počitnice preživijo tam,
spet drugi pa ostanejo
doma, hodijo na jeseniško
kopališče, v mladinski cen-
ter ..."

Otroški vrvež je tudi letos
preplavil Pinesto v Novigra-
du, kjer bo v sklopu zdrav-
stvenih letovanj, ki jih orga-
nizira kranjska družba Pi-
nesta, uživalo okoli tisoč
otrok iz Gorenjske, največ
iz občine Kranj. Med njimi
je skoraj 230 otrok iz social-
no ogroženih družin, ki le-
tujejo povsem brezplačno;
187 kranjskim osnovnošol-
cem sta to omogočila Zavod
za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in občina Kranj,
39 otrokom iz različnih go-
renjskih krajev pa Zveza
prijateljev mladine Sloveni-
je prek projektov Pomežik
soncu in Letovanje otrok 
s posebnimi potrebami. 
Večina preostalih otrok ob
podpori občin letuje sub-
vencionirano (le okoli dvaj-
setim otrokom starši plaču-
jejo ekonomsko ceno). "Šte-
vilo otrok, ki letujejo brez-
plačno oz. subvencionira-
no, je podobno kot v prete-
klih letih," pravi Rajko Ko-
žar, direktor družbe Pine-
sta. Center za socialno delo
Kranj je za brezplačno leto-
vanje v Pinesti letos lahko
predlagal dvesto otrok, kar

je 16 več kot lani, je pojasni-
la Ljiljana Dvizac: "Za zdaj
smo lahko še vsem otro-
kom iz socialno ogroženih
družin omogočili brezplač-
no letovanje, nekaj mest je
zaradi odpovedi ostalo celo
prostih. Otroke za brez-
plačno letovanje predlagajo
kranjske šole, končni izbor
pa naredimo na centru za
socialno delo, glede na fi-
nančni kriterij in morebitne
zdravstvene težave, saj so
kolonije tudi zdravstvene." 

Prek kranjskega območ-
nega združenja Rdečega
križa bo na Debelem rtiču
brezplačno letovalo 78
otrok; petdeset so jih na
morje peljali s pomočjo Za-
voda za zdravstveno zavaro-

vanje, občin UE Kranj in
krajevnih organizacij Rde-
čega križa, za 15 otrok je
sredstva prispevala Funda-
cija Fiho, dvanajst jih bo na
morju uživalo po zaslugi
akcije Engrotuša. Nekaj jih
bo na morje še odšlo v sklo-
pu akcije Rdečega križa Pe-
ljimo jih na morje. "Za zdaj
smo na morje lahko peljali
vse otroke iz socialno ogro-
ženih družin. Nismo še
opazili bistveno večjega
povpraševanja po brezplač-
nih letovanjih, ga pa priča-
kujemo prihodnje leto, saj
se tudi število tistih, ki ho-
dijo k nam po pomoč, pove-
čuje," je povedala Milka Mi-
klavčič, sekretarka kranj-
skega Rdečega križa.

Brezplačno na morje
Kljub recesiji letos ni bistveno večjega zanimanja za brezplačna letovanja otrok. Na kranjskem Rdečem
križu ga pričakujejo prihodnje leto, saj se število družin, ki hodijo po pomoč, vztrajno povečuje.

Stojan Saje

Tržič - Naselji Sebenje in Ži-
ganja vas še nimata javne ka-
nalizacije. Odpadne vode iz
hiš odvajajo prek greznic v
podtalnico in vodotoke. Ob
večjih nalivih nastajajo teža-
ve zaradi poplavljanja delov
vasi Sebenje. Zato se je Obči-
na Tržič odločila za gradnjo
sekundarne fekalne kanali-
zacije v skupni dolžni prek
4,2 kilometra. Na koncu Se-
benj jo bodo priključili na
primarno kanalizacijo, ki jo
bodo gradili v okviru projek-
ta Odvajanje in čiščenje od-
padnih voda ter oskrba s pit-
no vodo v občini Tržič. V ta
projekt sodi tudi obnova
prek 2,5 kilometra sekundar-
nega vodovoda in omrežja
hidrantov. Na tej trasi bodo
zamenjali premajhne in do-
trajane salonitne cevi.

Za gradnjo sekundarne
kanalizacije, ki bo stala blizu
1,87 milijona evrov, bo pri-
speval 85 odstotkov upraviče-
nih stroškov Evropski sklad
za regionalni razvoj. Drugi
del denarja bo zagotovila Ob-
čina Tržič iz proračuna.

"Naš cilj je, da speljemo od-
padne vode iz naselij Sebe-
nje, Žiganja vas, Retnje in
Breg na centralno čistilno
napravo na Brezovem, kjer
se je začela gradnja 23. julija.
Razmere v tem delu občine
so bile zaradi neurejenih od-
plak ekološko sporne. Pod
naseljem Snakovo bodo
zgradili zadrževalni bazen in
povezovalni kanal do Sebenj,
da bi onemogočili nadaljnje
iztekanje odplak v okolici.
Tako bodo preprečili tudi
razlivanje fekalnih voda po
poljih in vrtovih ob močnem
deževju. Svetu KS Sebenje-
Žiganja vas smo skupaj z iz-
vajalci iz Cestnega podjetja
Kranj že predstavili celoten
projekt," je povedal Borut
Sajovic, župan Občine Tržič.

Gradbena dela v Sebenjah
in Žiganji vasi se bodo zače-
la prihodnji teden. Načrtuje-
jo številne delne zapore in
občasno popolne zapore pro-
meta na posameznih odse-
kih cest. Do konca prihod-
njega leta bodo priključili na
javno kanalizacijo obe vasi,
kjer živi okrog 850 prebival-
cev.

Kanalizacija še za 
dve vasi
Kmalu se bo začela gradnja kanalizacije v Sebenjah
in Žiganji vasi. Obenem tudi obnova vodovoda.

Otroci iz Zgornje Gorenjske tudi letos letujejo v otroškem
letovišču Zveze društev prijateljev mladine Jesenice v Pinei.

Fo
to

: J
an

ko
 R

ab
ič
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Janez Kuhar

Cerklje - V nedeljo, 16. av-
gusta, dan po velikem
šmarnu, je na Krvavcu vsa-
ko leto žegnanje oziroma
semenj. Sveta maša bo ob
10. uri v kapelici Marije
Snežne, ki je bila zgrajena
pred osemdesetimi leti po
načrtih arhitekta Jožeta
Plečnika. Ob lepem vreme-
nu pričakujejo na Krvavcu
več kot tisoč ljudi, med nji-
mi številne krajane vasi
pod Krvavcem, planince in
pohodnike. 

Po končani maši bo za-
bava pri vseh gostinskih
objektih. Na planšariji Vi-
ženčar na Kriški planini
bodo igrali Gamsi, na turi-
stični kmetiji pr' Florjan
pa Gašperji. Na Krvavec se
je možno peljati s kabin-
sko žičnico, v nedeljo pa
bosta od 8.30 do 13. ure
obratovali tudi sedežnici

Gospinca in Kriška plani-
na. Dostop je možen tudi
po asfaltirani cesti iz Cer-
kelj skozi Grad mimo Sti-
ške vasi in Sv. Ambroža do
planine Jezerca oz. naprej
po makadamski cesti do
zgornje postaje žičnice na
Gospincu.

Ob blagoslovitvi Doma
na Krvavcu 1925. leta so
mnogi izrazili željo, da bi v
bližini doma postavili še
kapelo. Aljažev klub iz
Ljubljane jo je po Plečni-
kovih načrtih zgradil, leta
1929 pa jo je blagoslovil
ljubljanski škof Gregorij
Rožman. Prvih deset let je
imela status zasebne kape-
le, od leta 1939 pa pripada
cerkljanski fari. V poletnih
mesecih (julij, avgust, sep-
tember) je maša v kapeli
vsako nedeljo ob 15. uri, 
ta konec tedna pa bo tudi
jutri, na veliki šmaren, ob
15. uri.

Žegnanje na Krvavcu 
Letos mineva osemdeset let od blagoslovitve
kapelice Marije Snežne na Krvavcu.
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Suzana P. Kovačič

Kranj - Na Območnem zdru-
ženju Rdečega križa (OZRK)
Kranj imajo trenutno 670
prosilcev za prehranske iz-
delke. Če prištejemo še nji-
hove družinske člane, imajo
na območju Upravne enote
Kranj več kot dva tisoč ljudi,
ki potrebujejo pomoč v hrani.
Kot je povedala sekretarka
OZRK Kranj Milka Miklav-
čič, se število prosilcev iz me-
seca v mesec veča; samo juli-
ja in prve dni avgusta so dobi-
li deset novih. "Na zalogi ima-
mo šeststo prehranskih pake-
tov, dodatno pa še moko, te-
stenine in olje. Septembra
pričakujemo dobavo pre-
hranskih izdelkov od Funda-
cije za financiranje invalid-
skih in humanitarnih organi-
zacij ter iz akcije Rdečega kri-
ža Slovenije (RKS) Lepo je de-
liti. Oktobra naj bi dobili hra-
no iz intervencijskih zalog,
higienske potrebščine pa iz
Mercatorjeve akcije Iz dobrih
besed rastejo dobra dejanja.
Decembra pričakujemo še
eno pošiljko hrane od RKS.
Če se ne bo precej povečalo
število novih prosilcev, naj bi
to zadoščalo do konca leta, a
nihče ne ve, kakšna bo situa-
cija jeseni," je povedala Milka
Miklavčič. Upravičenci pre-
hranske pakete dobijo na pet
do šest tednov. V enem pake-
tu je kilogram sladkorja, kilo-

gram riža, liter kisa, liter olja,
zavitek testenin, zavitek pi-
škotov, mesni narezek, pašte-
ta, pšenični zdrob, konzerva
sardin, marmelada in napi-
tek. Kadar je na zalogi, k pa-
ketu dodajo še tri kilograme
pralnega praška. "Donatorji
se odzivajo, a bi bili zelo vese-
li, če bi jih bilo še več. Tudi
posamezniki v času, ko v
skladišču delimo prehranske
pakete, še vedno lahko prine-
sejo in darujejo originalno
pakirano hrano, konzerve
hrane, da le ni pretečen rok,"
je povedala Miklavčičeva. 

Skladišče OZRK Kranj je v
zaklonišču na Gregorčičevi
ulici v Kranju, za dvig pake-

tov hrane je odprt vsak torek
in četrtek od 9. do 11. ure. "V
tem času delimo tudi šolske
potrebščine, ki smo jih kupi-
li iz lastnih sredstev. Priprav-
ljenih imamo 310 zavitkov
potrebščin in še nekaj male-
ga rezerve za osnovnošolske
otroke. Tako šolske potreb-
ščine kot paketi hrane pa se
lahko dvignejo le s poseb-
nim vabilom," je povedal
Miro Drča, vodja skladišča, v
katerem imajo tudi kar nekaj
obutve in oblačil. "Po oblači-
la pa lahko pride kdorkoli ob
ponedeljkih med 14.30 in
16.30 ter ob sredah med 9.
in 12. uro. Če tekstil - opran
in zložen - želi kdo darovati,

naj povem, da je največ pov-
praševanja po športnih obla-
čilih, posteljnini, otroških
oblačilih, spodnjem perilu in
tudi po igračah," je še pove-
dal Drča. Poleg njega v skla-
dišču pomagajo prostovoljke
Slavka Blatnik, Slavka Geor-
gieva, Cilka Pelko, Majda
Kuhar in Ani Jurančič.

"Vedno več imamo prosil-
cev za plačilo položnic, na
primer za elektriko in za do-
datno zdravstveno zavarova-
nje. Žal lahko le izjemoma
ustrežemo majhnim zne-
skom, ker za ta namen ni-
mamo dovolj lastnih sred-
stev," je še povedala Miklav-
čičeva.

Davča

Dan teric v Davči

Turistično društvo Davča ta konec tedna na davški domači-
ji Vrhovc prireja tradicionalno že 24. kulturno-etnografsko
prireditev Dan teric. Jutri, v soboto, bodo ob 18. uri prikaza-
li predelavo lanu od bilke do platna s starimi šegami in
navadami, ob 19.30 si bodo obiskovalci lahko ogledali do-
mačo igro Otrok prihaja avtorice Antonije Oblak iz
Žirovskega Vrha, po 21. uri pa bo sledila zabava s skupino
Mambo kings. Še bolj pestro bo v Davči v nedeljo. Ob 14. uri
bo slavnostno odprtje Dneva teric, v kulturnem programu
bo nastopil Pihalni orkester Alples z mažoretkami, ob 14.30
se bodo obiskovalci lahko nasmejali humoristu Marjanu
Šarcu, kasneje pa še igralcem Turističnega društva Žirovski
Vrh, ki bodo odigrali skeč Fina gospa avtorice Lucije Kavčič.
Kulturnemu programu bo sledil etnografski del prireditve s
predelavo lanu od bilke do platna, po 16. uri pa bo veselica
z ansamblom Tonija Verderberja. A. H.

Dragocen je vsak paket hrane
Na Območnem združenju Rdečega križa Kranj imajo 670 prosilcev za prehranske izdelke. Pripravili
so tudi zavitke šolskih potrebščin. 

Maja Bertoncelj

Dragočajna - Avto kamp
Smlednik v Dragočajni se
razprostira na 4,5 hektarja,
tri tisoč kvadratnih metrov je
nudističnega dela. Ima sto
enot in tri novejše bungalo-
ve, kar pomeni, da naenkrat
lahko sprejme okrog tristo
gostov. V sredo, ko smo obis-
kali kamp, je bilo prostih
mest dovolj, so pa v kampu z
letošnjo sezono za zdaj zado-
voljni, saj je na ravni lanske.

"Julija je kamp obiskalo
1300 gostov, zabeležili smo
tri tisoč nočitev. V primerja-
vi z enakim obdobjem lani
to pomeni, da je število noči-
tev enako, čeprav je kamp
lani julija obiskalo tristo go-
stov več," je povedal Srečo
Rozman, predsednik Turi-
stične zadruge Dragočajna-
Moše, ki je lastnica kampa.
Kot pravi, med tujimi gosti
prevladujejo Nizozemci, ve-
liko je tudi Nemcev, Franco-

zov, Italijanov. Kamp Smled-
nik je zanje izhodiščna točka
za ogled bližnjih mest: Ljub-
ljane in predvsem Gorenj-
ske. "Največ sprašujejo, kako
se pride do Ljubljane in do
bližnjih mest, kaj je vredno
ogleda. Večinoma pridejo
kar pripravljeni, vedo, kaj si
želijo ogledati. Pri nas lahko
dobijo tudi propagandni ma-
terial, vključno z zemljevi-
dom Ljubljane," je dejal Ti-
len Stenovec, receptor v
kampu.

V kampu pa je tudi veliko
Slovencev, predvsem pavša-
listov. Teh je okrog 35. Zanje
je poleti kamp Smlednik
skorajda pravi dom. Kot so
povedali, jim je všeč, ker je
urejen, ker je v senci, po-
membno pa se jim zdi tudi,
da imajo možnost brezžič-
nega dostopa do interneta,
medtem ko se kopajo ne, saj
je Sava kar precej hladna.
Imajo pa v kampu možnost
drugega športnega udejstvo-

vanja, tudi na igrišču za te-
nis in za odbojko na mivki.
V ponudbi kampa je tudi
prostor za piknik in izposoja
avtodoma. Ponudbo bodo v
prihodnje še razširili, saj
gradijo nov objekt. "Name-
sto sedanjega gostinskega
objekta, ki je premajhen in
dotrajan, gradimo novega, v

katerem bodo restavracija,
nove sanitarije in sobe. Upa-
mo, da ga bomo odprli vsaj v
dveh letih," je pojasnil Roz-
man. In ne nazadnje: kamp
Smlednik je konkurenčen
tudi cenovno. Cena za odra-
slo osebo na noč je osem ev-
rov in vključuje tudi prostor
za kampiranje.

V kampu Smlednik največ Nizozemcev
V avto kampu Smlednik je obisk na ravni lanskega. Julija je kamp obiskalo 1300 gostov, zabeležili 
so tri tisoč nočitev. Dodatno ponudbo bo prinesel nov objekt, ki ga gradijo.

Prostovoljke delijo prehranske pakete ob torkih in četrtkih dopoldne. 

Karin Grein
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Kamp Smlednik je dobra izhodiščna točka za oglede 
bližnjih mest.

Valentin Marinšek

Jezersko - Ekipa starodobnih
kolesarjev se je v soboto, 1.
avgusta, odpravila na vrh Je-
zerskega, kjer je bil včasih
mejni prehod. Sestavljali so
jo Ana in Valentin Marinšek
ter Tilka in Jože Meglič, ki so
tja prispeli po več urah na-
pornega kolesarjenja in ne-
kaj pešačenja. Ker so redni
bralci Gorenjskega glasa, se
med počitkom niso mogli
upreti branju gorenjskih no-
vic, za malico pa so si privoš-
čili domačo klobaso.

Starodobni kolesarji so na
poti vzbudili veliko zanima-

nja, saj imajo še iz predvoj-
nih časov dobro ohranjena
kolesa, tudi kolesarsko opre-
mo in obleko. Ob vračanju v
dolino so se ustavili v Domu
starejših v Preddvoru in med
oskrbovanci naleteli na nav-
dušenje: občudovali so stara
kolesa in se spominjali svoje
mladosti.

Starodobni kolesarji so ak-
tivni vse leto, pred kratkim
so bili na Blejskih dnevih,
gostovali so v Ljubljani in v
Postojni, načrtujejo obisk
Portoroža in Divače. Ko se
bo poletje izteklo, bodo kole-
sa zamenjali za starodobne
smuči. 

Starodobniki na Jezerskem

Med počitkom so brali Gorenjski glas.
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Radovljica - Minuli konec
tedna se je z odprtim držav-
nim prvenstvom v Radovljici
končala letošnja poletna pla-
valna sezona. Spomladi je
mesto selektorja prevzel
Kranjčan Roni Pikec, ki smo
ga prosili za kratko oceno
dosežkov naših reprezentan-
tov. 

Kako komentirate uspešnost
slovenskih plavalcev na vseh
letošnjih največjih tekmova-
njih?

"Zame je pomembno
predvsem dejstvo, da smo
reprezentanco močno po-
mladili. Treba se je zavedati,
da nekateri, ki so trenutno v
ospredju, ne bodo večno tek-
movali in da je treba skrbeti
za podmladek še v času, ko
se mladi lahko učijo na nji-
hovih izkušnjah. Če pa oce-
njujem rezultate na sveto-
vnem prvenstvu, lahko re-
čem, da sem zelo zadovoljen
z rezultati Emila Tahiroviča
in Matjaža Markiča, ki sta se

uvrstila v veliki finale, Mat-
jaž pa je imel nekaj minut
celo evropski rekord. Po-
membno je tudi, da sta po
26 letih spet dva naša plaval-
ca skupaj, v isti disciplini,
nastopila v velikem finalu
svetovnega prvenstva v veli-
kih bazenih. To sta zagotovo
dosežka, ki bosta ostala v
zgodovini našega plavanja.
Poleg tega moram pohvaliti

štafete, zlasti štafeto 4 x 200
metrov za dekleta, ki je v
Rimu za pet sekund izbolj-
šala državni rekord. Mislim,
da je to štafeta, ki bo lahko
uspešna tudi v Londonu čez
tri leta na olimpijskih igrah,
saj imajo dekleta še precej
rezerve. Mislim, da bi jim
lahko uspela uvrstitev v fina-
le. Tudi moška štafeta 4 x
100 metrov mešano ima
lepo bodočnost, saj se Robi
Žbogar razvija v odličnega
hrbtaša." 

Nekaj plavalcev je iz sveto-
vnega prvenstva prišlo tudi
razočaranih?

"Res je bilo malce grenke-
ga priokusa zlasti med mlaj-
šimi reprezentanti, saj so
nekateri plavali bistveno
slabše, kot so pričakovali in
kot so nato plavali na držav-
nem prvenstvu. Delno je
bila vzrok za to gotovo tre-
ma ob prvem velikem tek-
movanju, nekateri pa so
tempirali formo za druga
tekmovanja. Tako je Tjaša
Oder z več kot odliko odpla-

vala na mladinskem evrop-
skim prvenstvu, kjer je osvo-
jila zlato in srebrno kolajno,
prav tako smo imeli še kar
nekaj plavalcev v finalu in s
tem moram biti zadovoljen.
Podobno je bilo na sredo-
zemskih igrah, kjer smo pri-
čakovali tri odličja, domov
smo jih prinesli pet. Tudi
dve zlati kolajni na univerzi-
jadi, ki sta jih osvojila Godec
in Isakovićeva, sta zadovolji-
li naša pričakovanja."

Kako ocenjujete dosežke Sa-
re Isaković?

"Treba je vedeti, da je ime-
la Sara letos za seboj težko
leto, ko se je morala prilaga-
jati na novo življenje. Zadnja
leta je bila vseskozi doma,
imela je utečen ritem, ukvar-
jala se je zgolj s plavanjem,
zadnje leto pa se ji je življe-
nje ob študiju v Ameriki
močno spremenilo. Mislim
pa, da ni treba biti zaskrb-
ljen, treba ji je dati čas in
prepričan sem, da bo spet
dosegala rezultate, ki si jih
želi."

Kranjčan Roni Pikec, selektor
slovenskih plavalnih 
reprezentanc / Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice

Nasvidenje kapetan, pozdravljen trener

Potem ko so jeseniški hokejisti v precej spremenjeni posta-
vi začeli priprave na novo sezono, jih to nedeljo, 16. avgu-
sta, čaka že prva prijateljska tekma. Palice bodo prekrižali z
ekipo hokejistov iz prijateljskega Beljaka, tekma med Acro-
nijem Jesenicami in VSV pa bo tudi priložnost, ko se bo od
aktivne igralske kariere poslovil dolgoletni kapetan jeseni-
škega moštva Dejan Varl. Dejan pa ekipe Acronija ne bo za-
pustil, saj se je že letos poleti odločil, da kariero nadaljuje
kot pomočnik trenerja v taboru državnih prvakov. Tekmo v
dvorani Podmežakla si bo mogoče ogledati brezplačno, za-
čela pa se bo ob 19. uri. V. S.

Radovljica

Kubanec v moštvu blejskih odbojkarjev

Pred začetkom pripravljalnega obdobja se je vodstvo naših
odbojkarskih prvakov, ekipe ACH Volleyja, dokončno razšlo
z dosedanjim srednjim blokerjem Davorjem Čebronom,
hkrati pa so podpisali enoletno pogodbo z novim sprejemal-
cem, ki prihaja s Kube. Gre za 36-letnega in 192 cm visoke-
ga Ramona Moya Gata. Del ekipe ACH Volleyja, ki ne nasto-
pa v slovenski reprezentančni sestavi, se je ta teden zbral v
športni dvorani v Radovljici, Ramon Moya Gato, ki je v mi-
nulih dneh prestal tudi podrobne zdravniške preglede v
Ljubljani, pa se jim bo pridružil prihodnji teden. V. S.

Selca

Na Rovnu Selca open

Športno društvo Selca bo od danes do nedelje organizator
tradicionalnega druženja športnikov Selca open, ki bo hkrati
tudi praznik malega nogometa. Na igriščih na Rovnu bo na-
mreč potekal malonogometni turnir, poleg tega pa se bodo
športniki družili še ob pikadu, namiznem nogometu, tenisu,
rokometu, odbojki na mivki, hokeju na rolerjih in ulični košar-
ki. Poskrbljeno bo tudi za zabavo s koncertom. V. S.

Belluno

Zmage Elanu, Vodišku in Sajovičevi

Slovenski padalci so bili minuli konec tedna na tekmi sve-
tovnega pokala vnovič izvrstni. Moštvo Elan v postavi Ro-
man Karun, Uroš Ban, Senad Salkič, Borut Erjavec in
Domen Vodišek je v Bellunu suvereno zmagalo, druga leška
ekipa Flycom, za katero skačejo Gorazd Lah, Matej Bečan,
Irena Avbelj, Jurij Kozjek in Maja Sajovic, pa se je uvrstila tik
pod stopničke. Poleg ekipnega zmagoslavja je med moški-
mi slavil Domen Vodišek z imenitno serijo ničel. Slovenski
uspeh sta začinili še Maja Sajovic z zmago med posamezni-
cami in Irena Avbelj, ki je bila druga. Naši že danes potuje-
jo na Slovaško, kjer jih čaka svetovno vojaško prvenstvo,
naslednja tekma svetovnega pokala pa bo na sporedu zad-
nji vikend avgusta v avstrijskem Zell am Seeju. Z. R.

Kranj

Vaterpolska reprezentanca v Carigradu

Slovenska članska vaterpolska reprezentanca je po desetih
dnevih priprav v Kopru v sredo odpotovala na prvo letošnjo
mednarodno preizkušnjo. V Carigradu namreč ta konec
tedna poteka mednarodni turnir Ispolo Memorial, na
katerem poleg naših nastopajo še reprezentance Ni-
zozemske, Francije, Slovaške, Srbije (mlada reprezentan-
ca) in domačinov, Turčije. Po vrnitvi domov bodo naši
vaterpolisti znova trenirali v Kopru, kjer bodo ostali do pet-
ka, ko se bo v Kranju začel Tristar turnir, ki bo trajal do
nedelje, 23. avgusta. J. M.

Bled

Za tekače tudi kremna rezina

Člani Športno turističnega društva Olimpik z Bleda se že
pripravljajo na 1. blejski mali maraton, ki bo prihodnjo
soboto, 22. avgusta, potekal ob Blejskem jezeru. Ob 14. uri
bo start Riklijevega pohoda na Stražo, ob 16. uri bo na blej-
ski promenadi Zakijev tek za otroke, ob 17. uri pa bo start
malega maratona na 21 kilometrov in družinskega teka na
šest kilometrov. Vsi udeleženci prireditve bodo imeli brez-
plačno parkiranje, vsakega pa bo čakala tudi znamenita blej-
ska kremna rezina. Prijave že sprejemajo na spletni strani
www.blejskimaraton.com, tam pa dobite tudi več informacij
o prireditvi, ki ji bo po razglasitvi rezultatov ob 20. uri sledi-
la tudi zabava s koncertom Omarja Naberja. V. S.

Mladi so dobili priložnost
Selektor naših plavalnih reprezentanc Roni Pikec je zadovoljen z letošnjo poletno sezono, predvsem
z napredkom nekaterih mladih upov slovenskega plavanja.

Vilma Stanovnik

Kranj - Trinajst slovenskih
atletov bo od jutri do prihod-
nje nedelje merilo moči z
najboljšimi atleti sveta, ki jih
v Berlinu pričakujejo prek
dva tisoč sto. "Z normami
smo imeli na seznamu sicer
štirinajst atletov, a Brigita
Langerholc zaradi nosečno-
sti ostaja doma. Za cilj smo
si zastavili eno medaljo, po-
leg tega pa še vsaj eno do dve
uvrstitvi v finale in prav toli-
ko v polfinale," je pred odho-
dom naših atletov v Nemčijo
poudaril predsednik Atletske
zveze Slovenije Peter Kuko-
vica in dodal, da so vsi naši
atleti izkušeni tekmovalci, ki
so se za prvenstvo pripravlja-
li vsak po svojih najboljših
močeh. Med tistimi, ki imajo
največ izkušenj, je tudi 43-
letni maratonec Roman Kej-
žar iz Železnikov, za katere-
ga bo to najbrž zadnji nastop
na velikem tekmovanju. "V
Berlinu sem dvakrat nastopil
že zelo dobro, zato je moj cilj
izboljšati svoj najboljši rezul-
tat na velikih tekmovanjih:

teči boljše od dveh ur in tri-
indvajset minut. Že lani po
olimpijskih igrah sem name-
raval končati tekmovalno ka-
riero, ker pa sem imel nor-
mo za svetovno prvenstvo že
narejeno, sem slovo prestavil
na letos. Če mi v Berlinu
uspe res odličen tek, pa bom
morda še premislil," pravi
Roman Kejžar.

"Rad bi tekel najhitreje le-
tos, želim pa si popraviti tudi
rekord. Navadno sem šel

vedno na velika tekmovanja
s takim ciljem. Čeprav rezul-
tati v tej sezoni niso bili taki,
kot bi jih želel, pa mi je sedaj
steklo in na prvenstvu bom
iz kroga v krog skušal napre-
dovati ter se uvrstiti v polfi-
nale, kar bi bil ob močni
konkurenci lep uspeh," pra-
vi naš najboljši šprinter,
Škofjeločan Matic Osovni-
kar.

Slovenska atletska repre-
zentanca ima najmočnejše-

ga aduta zagotovo v zlatem
olimpijcu, metalcu kladiva
Primožu Kozmosu, dobro
pripravljen pa na svetovno
prvenstvo odhaja tudi meta-
lec krogle Miroslav Vodo-
vnik. Poleg omenjenih bodo
v Berlinu v dresu Slovenije
nastopali še: Boštjan Buč,
Jurij Rovan, Pia Tajnikar, Sa-
bina Veit, Sonja Roman,
Nina Kolarič, Marija Šestak,
Snežana Rodić in Martinka
Ratej.

Osovnikar po rekord, 
Kejžar po slovo
Jutri se v Nemčiji začenja svetovno prvenstvo v atletiki, člana slovenske ekipe pa sta tudi Gorenjca
Matic Osovnikar in Roman Kejžar.

Slovenski atleti s trenerji in vodstvom reprezentance pred odhodom v Berlin / Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Šubic

Kranj - Kljub sodnim počitni-
cam so v sredo na Okrož-
nem sodišču v Kranju pričeli
soditi 22-letnemu Kranjčanu
Damijanu Bečkanoviću, ki
naj bi 4. aprila letos oropal
kiosk Pekarne Kovor pred
hotelom Creina v Kranju.
Storilec je tega dne okoli
19.15 s pištolo v roki zagrozil
prodajalkama, naj mu izroči-
ta denar in hrano. Zaradi
groženj s smrtjo sta prodajal-
ki nazadnje roparju izročili
sedemdeset evrov gotovine
in za dvanajst evrov burekov.
"Tega dejanja nisem storil in
s tem nimam nič," je sodnici
Andrijani Ahačič dejal ob-
dolženi, ki mu zaradi kazni-
vega dejanja ropa grozi od
enega do deset let zapora.
Bečkanović trdi, da je v času
ropa jedel v okrepčevalnici
Pinki v središču Kranja. Še
pred tem, da je bil na urjenju
za varnostnika, potem v Pin-
kiju na Primskovem, nakar
je skočil domov pod tuš in se
odpravil jest v kranjsko mest-
no jedro. "To lahko potrdi
tudi prodajalec, ki še vedno
dela v Pinkiju," je dejal.

Na prostor za priče je sto-
pila Hadyera Mustafa, ena
od obeh prodajalk, ki sta ti-
stega večera delali v kiosku s

hitro prehrano. "Damijana
Bečkanovića ne poznam,
kar sem že dvakrat poveda-
la," je povedala. Prav tako ni
znala povedati, kam je ropar
spravil denar. "Ali se boji-
te?" je zanimalo sodnico, ki
jo je spomnila, da je na sod-
ni prepoznavi storilca po-
drobno opisala. "Nič se ne
bojim. Denarja pa mu ni-
sem jaz izročila, ampak so-
delavka Ismija Ramadani,"
je odgovorila. 

Sledilo je zaslišanje polici-
sta Tomaža Horvata, ki se je

4. aprila po prejemu obvesti-
la o ropu s sodelavcem odpe-
ljal proti centru Kranja.
"Tam sem zagledal osebo, ki
je ustrezala opisu storilca, v
roki je imela črno vrečko. Ko
je ta oseba zagledala policij-
ski avtomobil, je zbežala pro-
ti kanjonu Kokre. Stekel sem
za njo, in ko sem se ji pribli-
žal na nekaj metrov, je sple-
zala na vrt neke hiše. Med
plezanjem se je oseba z ob-
razom obrnila proti meni in
tedaj sem prepoznal Bečka-
novića. Rekel sem mu, naj

počaka, a je stekel naprej," je
razložil.

Okolico kranjske sodne
stavbe je med privedbo Da-
mijana Bečkanovića in ob
njegovem odhodu (pripor so
mu podaljšali še za dva me-
seca) budno opazovalo več
policistov, kar se zgodi le ma-
lokrat. Kot smo neuradno iz-
vedeli, naj bi avstrijski organi
Bečkanovića povezovali z
neko ugrabitvijo v Avstriji, to
pa naj bi bil tudi poglavitni
razlog za policijsko varova-
nje kranjskega sodišča. 

Ropar zahteval tudi bureke
Dvaindvajsetletni Kranjčan Damijan Bečkanović zanika, da bi 4. aprila oropal kiosk s hitro prehrano
pred hotelom Creina v Kranju. Ropar je tedaj vzel sedemdeset evrov in nekaj burekov.

Kamnik

Zagorelo v kamniški smodnišnici

Nemalo zaskrbljenosti je včeraj dopoldne povzročil gost ob-
lak črnega dima, ki se je malo pred 10. uro začel dvigati izza
obzidja kamniškega KIK-a, kjer proizvajajo črni smodnik in
razstrelivo. Kot nam je uspelo izvedeti iz prvih uradnih spo-
ročil, je zagorel zapuščen obrat pirotehnike - starejša lesena
lopa z odpadno plastiko in leseno embalažo. Življenja ljudi
in premoženje naj ne bi bila ogrožena, saj je lopa od glavnih
objektov s smodnikom oddaljena vsaj kilometer. Gasilci so
ogenj hitro omejili in pogasili, policisti pa so zaradi varnosti
zaprli regionalno cesto iz Kamnika v Stranje. Ali je šlo za po-
žig, kriminalisti še preiskujejo. J. P. 

Jesenice 

Kolesar padel na pločnik

V sredo zvečer se je na Cesti Cirila Tavčarja na Jesenicah zgo-
dila prometna nesreča, v kateri se je hudo ranil 81-letni do-
mačin. Okoli 19.45 se je s kolesom peljal po omenjeni cesti.
V bližini večstanovanjske hiše je iz neznanega razloga padel
na pločnik in obležal hudo ranjen. Reševalci so ga odpeljali v
tamkajšnjo bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. S. Š.

Domžale

Vzeli ”samo” televizor

Pred dnevi so nepridipravi
brez dovoljenja lastnika
vstopili stanovanje v Dom-
žalah. Po pregledu vseh
prostorov so se na koncu
odločili, da s seboj odnese-
jo "samo" televizor, vreden
približno petsto evrov. S. Š.

Obdolženemu Kranjčanu Damijanu Bečkanoviću je sodišče pripor podaljšalo za dva meseca.

Simon Šubic

Kranj - Med vožnjo po go-
renjski avtocesti iz Podtabo-
ra proti Kranju ste pred nad-
vozom Strahinj verjetno že
opazili velika znaka "var-
nostna razdalja" in bele
oznake na cestišču. Gre za t.
i. samokontrolni test za za-
dostno varnostno razdaljo,
so nam pojasnili na Družbi
za avtoceste Republike Slo-
venije. Takšen sistem je že
postavljen tudi na vzhodni
mariborski avtocestni obvoz-
nici, v kratkem pa bo tudi na
štajerski, dolenjski in pri-
morski avtocesti. 

"Dars je po naročilu pro-
metnega ministrstva pri-
pravil več možnih lokacij
na avtocestnem omrežju v
Sloveniji, ena od teh je tudi
na gorenjskem avtocest-
nem kraku. Signalizacija za
'pravilo dveh sekund' ima
namen, da voznike spomni
na ustrezno varnostno raz-
daljo in da jim samokontro-
la 'zleze pod kožo'. V okvi-

ru postavitve tovrstne sig-
nalizacije so predvidene tri
obcestne table: prva tabla se
postavi na razdaljo 500 me-
trov pred začetkom testa,
druga na začetek testa in
tretja na konec testa na raz-
dalji 65 metrov (oz. 50 me-
trov na hitri cesti) od druge
table," je pojasnil Marjan
Koler iz službe za komuni-
ciranje. Mesto postavitve
signalizacije je izbrano na
"iztegnjeni" trasi, kjer ni
druge signalizacije, po-
membno pa je tudi, da od-
seki z novo samokontrolo
niso zelo prometno obre-
menjeni.

Premajhna varnostna raz-
dalja je eden najbolj pogo-
stih vzrokov za prometne
nesreče na avtocestah in hi-
trih cestah. "Velika večina
voznikov vozi preblizu zara-
di nepoznavanja dolžine za-
ustavitvene poti, ki jo njiho-
vo vozilo pri zaviranju glede
na hitrost in stanje vozišča
opravi, velik del pa skuša z
agresivnim 'prilepljenjem

na zadek" prednje vozilo
spraviti s prehitevalnega na
vozni pas. Med temi zadnji-
mi je glede na statistiko naj-
več mladih voznikov," pojas-
njuje Koler. 

Zakon o varnosti v cest-
nem prometu v 29. členu
predpisuje varnostno raz-
daljo, ki jo voznik prevozi v
dveh sekundah. Globa za
kršitev je 125 evrov. Pri na-

ših severnih sosedih na pri-
mer opravljajo meritve var-
nostnih razdalj, kaznovanje
pa je odvisno od odstotka
dejanske razdalje, glede na
predpisano minimalno var-
nostno razdaljo, ter od hi-
trosti. Kaznovanje doseže
tudi štiristo evrov, pripis
kaznovalnih točk in od-
vzem vozniškega dovolje-
nja do treh mesecev. 

Kontrolni test varnostne razdalje
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji je na gorenjski avtocesti postavila samokontrolni test 
za zadostno varnostno razdaljo pri nas. 

Samokontrolni test varnostne razdalje je na gorenjski avtocesti
postavljen pred nadvozom Strahinj v smeri proti Kranju.
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Policisti so regionalno cesto, ki pelje mimo smodnišnice,
zaradi varnosti za nekaj časa zaprli za ves promet.

Žiri 

Odpira svojo trgovino?

Neznani storilec je v noči na torek vlomil v poslovni prostor
na Trgu svobode v Žireh. Natančno je pregledal notranjost,
nazadnje pa je "izbral" večje število mobitelov, spominskih
kartic, USB-ključev, MP3-predvajalnikov in prenosni telefon.
Lastnika je oškodoval za okoli 12.500 evrov. 

Kranj 

Rad bi se igral

Neznani storilec je v noči na četrtek vlomil v trgovino s teh-
ničnim blagom v Kranju in odnesel igralno konzolo XBOX,
tip Elite. Gmotna škoda znaša 330 evrov. 

Kranj 

Ponarejen dvestotak

Kranjski policisti svetujejo, da ste ob prejemu bankovcev za
dvesto evrov, za katerega obstaja sum, da je ponarejen, po-
zorni na serijske številke Z00324568466. Pred dnevi je na-
mreč uslužbenec banke v Kranju pri štetju dnevnega izku-
pička odkril domnevno ponarejen bankovec za dvesto ev-
rov. Policisti bodo bankovec poslali v strokovni pregled, na
podlagi ugotovitev pa bodo nato napisali kazensko ovadbo
na kranjsko tožilstvo. 
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Tuji turisti o Gorenjski

Na sliki: na turističnem vlaku, ki vozi po Bledu, je veliko tujih turistov. I Foto: Gorazd Kavčič

LTH: sumijo na nečedne posle Uroš Feldin iz Naklega 
namerava preteči Slovensko
planinsko transverzalo.

Šestnajstletni Jan Oblak iz 
Škofje Loke - junak v golu
Olimpije
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Boštjan Bogataj

Kot kaže, se nezaupljivost
delavcev in sindikalistov (v več-
ji meri je temu botrovalo neiz-
plačilo plač) v primeru prejš-
njih vodstev podjetja izkazuje
za pravilno, saj postopki odkri-
vanja poslov, ki so bili v LTH
sklenjeni v kratkem obdobju
pred stečajem, kažejo, da so bili
vsaj neobičajni, morda celo ne-
zakoniti. "Posle, ki jih je sklepa-
lo vodstvo v kratkem obdobju
pred začetkom stečaja, lahko
razdelimo v dve skupini; gre za
običajna izpodbijanja, ki so pri-
sotna pri vsakem stečaju na eni
strani (gre za primere poravna-
vanja obveznosti upnikom iz
redne proizvodnje, z zapira-
njem dolgov s prodajo blaga ali
terjatev), na drugi strani pa so
bolj neobičajni posli, ko se
dolžnik izredno potrudi in, na
primer, prodaja tudi nepremič-
nine v tujini," pravi Dušan Tal-
jat, stečajni upravitelj Loške to-
varne hladilnikov (LTH) v
stečaju.

V zadnjih tednih najdeni
dokumenti kažejo, da je vod-
stvo LTH nekatere dolgove
nekaterim upnikom poravna-
valo na neobičajen način, dru-
gi upniki so bili oškodovani.
"Vse premoženje bomo sku-
šali pridobiti nazaj v stečajno
maso z izpodbojnimi pravni-
mi dejanji, saj je ta lastnina
trenutno še v rokah in lasti
kupcev," pojasnjuje Taljat. Iz-
tok Hohnjec, zadnji predsed-
nik nadzornega sveta LTH
pred uvedbo stečaja (še vedno
sodeluje z Milošem Kodre-
tom, zadnjim predsednikom
uprave), je do stečajnega
upravitelja zelo kritičen. "Ta-
ljat ne pozna ne podjetja ne
dejavnosti, zato ne vem, kako
se lahko ukvarja s tem po-
slom," pravi Hohnjec.

Sporna prodaja 
nepremičnin 

David Švarc, nekdanji glavni
sindikalist v podjetju, pravi, da
odkrivajo vse več dokumentov,
ki dokazujejo nečedne posle
Primoža Pegama, v nekaj pri-
merih tudi zadnjega predsed-
nika uprave Miloša Kodreta.
"Z dokumenti sem že pred ča-
som obiskal kriminaliste, ki pa
se jih niso želeli dotakniti, zato
bomo po sodnih počitnicah
ovadbe, če jih ne bo podal ste-
čajnik, podali v sindikatu," pra-
vi Švarc. Več kot čudno se mu
zdi tudi poplačilo dobavitelja
Kovintrade (162 tisoč evrov), ki
je bilo izvedeno le teden pred
odstopom Pegama, tudi pro-
daja nepremičnin v tujini se je

izvedla tik pred njegovim od-
hodom. 

"Pri pregledu poslov prihaja
do utemeljenih sumov, da so
nekatere terjatve, ki so se po-
plačevale iz prodaje nepremič-
nin, sporne. Gre za vsaj neobi-
čajen način, epilog bo možen
drugje. Terjatve LTH so se za-
pirale celo tako, da niso prišle
do upnika, ampak do upniko-
vega upnika. To je čudno in se
s takimi posli do sedaj še ni-
sem srečal," dodaja Taljat in
potrdi spornost poslov z nepre-
mičninami v tujini. Do tega
tedna je Dušan Taljat ugotovil
prodajo treh nepremičnin v tu-
jini. Gre za več sto tisoč evrov
vredne posle, koliko so v resni-
ci vredni in kdo stoji za njimi,
slednji ne želi ugibati ali raz-
kriti. Po naših informacijah
naj bi Primož Pegam, nekda-
nji finančnik LTH, prek navi-
deznih dolgov (listine naj bi
bile marca narejene za dve leti
nazaj) prodal stanovanje v Puli
ter poslovne prostore v Zagre-
bu (Buzin) in Beogradu.

Za stečajnega upravitelja in
sindikalista pa je sporna tudi
prodaja blagovne znamke
LTH, ki je bila izvedena tik
pred uvedbo stečaja. Za proda-
jo blagovne znamke Kodreto-
vemu podjetju Agovit je Hoh-
njec vedel, vendar se mu ne
zdi sporna: "Blagovna znamka
LTH je bila s pobotom petsto
tisoč evrov prodana, čeprav je
danes vredna manj kot nič. Če
bi bilo drugače, bi že prej v tu-
jini prodajali skrinje z znamko
LTH in bi imeli na trgu nekda-
nje Jugoslavije več kot le odsto-
ten tržni delež." Za prodajo ali
prenos blagovne znamke ste-
čajni upravitelj zahteva preklic,
za Hohnjeca pa je to le neum-
no tratenje časa. Bolj po-

membna in kritična je zanj
prodaja nepremičnin v tujini,
za katero nekdanji predsednik
nadzornega sveta krivi Pega-
ma in meni, da gre za krimi-
nalno dejanje. 

Dolg bo znan oktobra

Ali bodo delavci, ki letošnjih
plač niso videli, lahko iz stečaj-
ne mase poplačani, Taljat da-
nes ne ve: "Terjatve delavcev so
prednostne, enako je tudi s ter-
jatvami države. Vsi ti bodo po-
plačani enako." Njegova 
bistvena naloga bo razveljavi-
tev poslov, ki so bili sklenjeni v
zadnjih mesecih. "Dvomim,
da bodo upniki premoženje
prostovoljno vrnili, zato bomo
najbrž morali s sodnimi po-
stopki doseči povečanje stečaj-
ne mase. Preizkus terjatev da-
nes še ni v fazi, ko bi lahko
ugotavljali njeno višino in
možnost poplačila prednost-
nih in navadnih terjatev," pravi
Taljat. Do sedaj se je prijavilo
prek tristo upnikov, del jih že
preizkušajo, obveznosti pa
bodo znane v začetku oktobra. 

Še pred potekom tega roka
stečajni upravitelj prepričuje
sodišče, naj pospeši prodajo
funkcionalne celote tovarne.
Iskanje kandidatov za odkup
celote v prvem poskusu ni bil
uspešen. "Pred kratkim smo
objavili tudi razpis za najem
prostorov, vendar trenutno
pravega zanimanja ni. To seve-
da ne pomeni, da pri deljeni
prodaji tega ne bi mogli ures-
ničiti," pojasnjuje Dušan Ta-
ljat. Hohnjec trdi, da na po-
nudbo za najem LTH-jevih
prostorov stečajni upravitelj ni
niti odgovoril. Danes v podjet-
ju LTH v stečaju dela dvanajst
delavcev, od 15. do 31. julija jih

je še skoraj trideset zaključeva-
lo nedokončana naročila za
znane kupce. Tovrstnih del ne
bo več.

Polnjenje stečajne mase
bo dolgotrajno

"Podjetje je zelo izčrpano za-
radi zoženega obsega poslova-
nja v zadnjih mesecih pred ste-
čajem, zato je odprtih soraz-
merno zelo malo terjatev. Ti-
sto, kar bi lahko pospešilo zbi-
ranje stečajne mase, vendar in-
solvenčni zakon dopušča le
majhen obseg tovrstnih po-
slov, so prodaje zalog, v katerih
so finalni proizvodi, poškodo-
vano in salonsko blago. Cene
so znane in s cenitvijo ter pro-
dajo na dražbi ne bomo 
ničesar dosegli," pove Taljat.
"Za poplačilo terjatev delavcev
bi stečajni upravitelj moral na-
brati od tri do štiri milijone ev-
rov. Tega niti ne pričakujem,
vendar bi lahko pridobil več sto
tisoč evrov nazaj, morda vsaj
polovico denarja," je razočaran
sindikalist Švarc. 

Vrednost nepremičnin
LTH naj bi znašala 21 mili-
jonov evrov, konec maja pa je
podjetje bankam NLB dolgo-
valo 14,1 milijona evrov in
Hypu sedem milijonov evrov.
Slednja terjatev naj bi bila
sporna, saj je Hypo financiral
nakup nove proizvodne linije,
kasneje pa zaradi neplačevanja
obrokov vknjižil hipoteko na
nepremičnine. Približno 2,5
milijona evrov naj bi bilo pod-
jetje dolžno davkariji, več kot
tri milijone delavcem, Agovitu
Miloša Kodreta pa 1,8 milijona
evrov. Če bi hipoteki Hypa
lahko upravičeno oporekali, bi
bilo premoženja dovolj tudi za
poplačilo delavcev.

"Podjetje je zelo izčrpano zaradi zoženega 
obsega poslovanja v zadnjih mesecih pred 
stečajem, zato je odprtih sorazmerno zelo malo
terjatev," pravi Dušan Taljat, stečajni upravitelj
LTH v stečaju, in še: "Pri pregledu poslov 
prihaja do utemeljenih sumov, da so nekatere
terjatve, ki so se poplačevale iz prodaje
nepremičnin, sporne. Terjatve so se zapirale
celo tako, da niso prišle do upnika, ampak do
upnikovega upnika." I Foto: Gorazd Kavčič

David Švarc, nekdanji glavni sindikalist v 
podjetju: "Z dokumenti sem pred časom obiskal
kriminaliste, ki pa se jih niso želeli dotakniti.
Čudnih poslov in neplačanih delavcev je preveč,
da bi lahko mižali na obe očesi. Nekdanji 
finančnik Pegam je februarja pravil, da bo 
osebno bankrotiral, aprila pa je z nasmehom
odšel. Zdaj vemo, zakaj." I Foto: Gorazd Kavčič

"Prodaje LTH-jevih nepremičnin v tujini so
zares čudne. Menim, da gre za kriminalne
posle, ki so zreli za zapor, vpletena pa sta
Pegam in Kovintrade," pravi Iztok Hohnjec,
zadnji predsednik nadzornega sveta LTH pred
stečajem, ki pa se mu prodaja blagovne znamke
nekdanjemu predsedniku uprave LTH Milošu
Kodretu ne zdi sporna. I Foto: Gorazd Kavčič

Mnenja

Več kot tristo delavcev Loške tovarne hladilnikov (LTH) je danes prijavljenih na Zavodu RS
za zaposlovanje. Prve letošnje dohodke so prejeli v minulih dneh, nekdanji vodilni pa so,
kot kaže, pred potopom opravili tudi nekaj nečednih poslov. I Foto: Gorazd Kavčič

petek, 14. avgusta 2009

Nečedni posli v LTH
Stečajni upravitelj LTH Dušan Taljat odkriva dokumente s čudnimi posli, ki jih je v zadnjih mesecih
sklepalo nekdanje vodstvo. Ali bo z izpodbijanjem poslov v zadnjih mesecih lahko zbral dovolj 
stečajne mase za poplačilo delavcev, še ne ve.
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Reportaža

Monika Lopez Rall, Sevilla: "Prišla sem, da 
obiščem prijateljico, in našla čudovito zeleno in
mirno deželo. V štirinajstih dneh sem obiskala
številne kraje v Sloveniji, a mi je od vsega 
najbolj všeč prav Gorenjska s svojimi mogočnimi
hribi in zeleno naravo."

Caterina in Silvano Bianchi, Genova: "Kranjska
Gora se je v dvajsetih letih seveda zelo 
spremenila, v mnogih ozirih na bolje, seveda,
čeprav bi si zdaj malce egoistično želela nekaj
nekdanjega miru in manj apartmajev v kraju."

Maria in Franco Guaerra, Trst: "Počitek, sprehodi
v čudovite doline in občutek miru je tisto, kar
naju že več kot štirideset let vleče v Kranjsko
Goro. Pa prijazni ljudje - domačini in turisti - 
s katerimi sva sklenila številna prijateljstva."

Družina Kukovič, Slovenske Konjice: "Ko smo
se odpravljali sem, so se prijatelji ponorčevali,
naj za v mondeni Bled nikar ne jemljem kratkih
hlač s seboj, ker nikjer ne bo priložnosti, da bi
jih nosil ... K sreči Bledu do Monte Carla še
malo manjka."

Marjana Ahačič

"Vse je zeleno, nikjer no-
bene gneče," je navdušena
Monica Lopez iz Sevilje.
"Sprehodi po gozdu, nabira-
nje gob, mir ...," dodajata za-
konca Guaerra iz Trsta. "Pri-
jazni ljudje in dobra hrana,"
dodajata Bianchijeva iz Ge-
nove. "Prijetna klima, udo-
ben hotel, tisoč možnosti za
izlete," odgovore na vpraša-
nje o tem, zakaj so se odloči-
li, da dopust preživijo na Go-
renjskem, strne Peter Kuko-
vič iz Slovenskih Konjic.

Na pol poti 
do Monte Carla

Turistični delavci na Bledu
in v Kranjski Gori pravijo, da
so z julijskim obiskom turi-
stov kar zadovoljni. "Morda
je nekaj manj gostov iz bolj
oddaljenih krajev; Nemci in
Angleži so že lani prišli v
manjšem številu kot leto po-
prej, a so jih nadomestili
gostje iz bližnjih italijanskih
pokrajin ter Slovenci. Teh je
bilo na primer v našem dru-
žinskem hotelu Savica še
lani le pet odstotkov, letos pa
se je številka povzpela že na
petindvajset," je povedala
Alenka Bešter, vodja odno-
sov z javnostjo pri Sava hote-
lih Bled. Med njimi je tudi
Peter Kukovič z družino iz
Slovenskih Konjic. "S part-
nerko sva redna obiskovalca
Gorenjske že zadnjih deset
let. Ponavadi sva se odpravila
v Bohinj, pred kratkim pa
sva od prijateljev izvedela za
udoben in prijeten družinski
hotel Savica na Bledu. In ker
je najina Alja stara šele tri
leta in pol, smo se odpravili
sem. Navdušeni smo, tu je
vse, kar potrebujemo. Še vre-
me, ki nas je zaradi slabe na-
povedi malo skrbelo, se kar
drži, tako da smo se lahko
kopali in obiskali Vintgar,
danes se odpravljamo proti
slapu Savica, jutri pa bomo
čolnarili, morda jo bomo
mahnili na kolesarski izlet."

Pravi, da mu je Bled z oko-
lico všeč; če bi že moral kaj
pokritizirati, je to malce slab-
še razvita infrastruktura.
"Ampak za vse nikoli ni do-
volj denarja, in če bi bil človek
siten, bi bil najbrž kar doma,
ker mu nikjer ne bi bilo všeč.
Ko smo se odpravljali sem, so
se prijatelji ponorčevali, naj
za v mondeni Bled nikar ne
jemljem kratkih hlač s seboj,
ker nikjer ne bo priložnosti,
da bi jih nosil ... Ampak do
Monte Carla Bledu k sreči še
malo manjka ..."

Osupljivo zeleno 
in mirno

"Kaj pa vem, če bi prišla v
Slovenijo, če ne bi tu imela
prijateljice Tatjane," z na-
smehom pripoveduje Moni-
ka Lopez Rall, učiteljica
nemškega jezika iz španske
Sevilje, ki je za štirinajst dni
prišla na obisk v Radovljico.
"Ko sem se odločala za pri-
hod, sem na eni od naših tu-
rističnih agencij povprašala
za možnosti organiziranega
potovanja. Čeprav so mi z
rahlim začudenjem nad
mojo idejo zagotovili, da je
za destinacijo Slovenija še
"veliiikoooo" prostora, se ni-
sem ustrašila. Na pot sem se
na koncu odpravila v lastni
režiji in seveda mi ni žal. Pa
tudi Španci Slovenijo očitno
kar dobro poznajo, saj sem
dva srečala celo pri koči v Kr-
nici," pravi in skupaj s prija-
teljico plane v smeh, ko
(spet) poskusi izgovoriti za-
pleteno ime čudovite alpske
doline. "Veliko potujem, pri-
jatelje imam vsepovsod in
tako rekoč povsod po Evropi
lahko razumem vsaj kakšno
besedo jezika, ki ga govorijo
domačini. Razen v Sloveni-
ji," pravi. "Vrba, Tržič, Vršič
...," med smehom našteva
gostiteljica. "Neizgovorljivo,"
se vda učiteljica tujih jezikov.

Pravi, da ji je v Sloveniji
povsod všeč; ogledala si je
Prekmurje pa Dolenjsko in
seveda Ljubljano, a najbolj
navdušena je prav nad Go-
renjsko. "Če bi me prijatelji
doma vprašali, v kateri del
Slovenije naj se odpravijo, bi
prav gotovo priporočila Go-
renjsko: hribi in čudoviti ze-

leni gozdovi, ki jih tam, kjer
živim jaz, ni, se mi zdijo ču-
doviti. Pa kraji, kakršna sta
Škofja Loka ali Kropa! Ljub-
ko, umirjeno in prijetno!
Morda - a le po mojih izkuš-
njah - ne drži čisto, kar je za-
pisano v vodičih, namreč, da
so ljudje zelo prijazni. Turi-
stična vodička v Kropi in re-
dar na parkirišču v Ljubljani
že nista bila!

Desetletja počitnic 
v Kranjski Gori

Mir in zelenje je tisto, kar
zakonca Caterino in Silvana
Bianchi iz Genove že ena-
indvajset let vleče na Gorenj-
sko. Najprej sta prihajala v
Bohinj, zdaj pa že zelo dolgo
v hotel Kompas v Kranjski
Gori. Sprehodi, obiski bliž-
njih krajev, mir in počitek je
tisto, kar ju vsako leto vleče k
nam. "Kranjska Gora se je v
dvajsetih letih seveda zelo
spremenila, v mnogih ozirih
na bolje, seveda, čeprav bi si
zdaj malce egoistično želela
nekaj nekdanjega miru in
manj apartmajev v kraju,"
pravita. Navdušena pa sta
nad odnosom hotelskega
osebja. "Kot prijatelji smo že,
vedno nas posebej toplo
sprejmejo," pravita. Kako
tudi ne, dodaja Rada Rajlič,
vodja strežbe v hotelu Kom-
pas. "Takšnih gostov si pač
vsak lahko samo želi: umirje-
nih, prijetnih, elegantnih.
Vsako leto sproti se veselimo
njunega prihoda."

S posebno pozornostjo
svoja gosta iz Italije pričakajo
tudi v hotelu Lek. Kako tudi
ne, ko pa Maria in Franco
Guaerra k njim prihajata že

celih 35 let! V Kranjsko Goro
sta prvič prišla pred 42 leti.
Pravita, da si je kar težko
predstavljati, kaj vse se je v
tem času spremenilo. Pa z
veseljem spremljata tudi
spremembe, povesta uglaje-
na gosta iz Trsta, ki imata
Kranjsko Goro za svoj drugi
dom. Prihajata namreč kar
štirikrat na leto; pred osem-
najstimi leti sta prav v hotelu
Lek preživela tudi desetdnev-
no osamosvojitveno vojno. V
Kranjski Gori sta tako z do-
mačini kot z nekaterimi dru-
gimi gosti, ki prav tako že de-
setletja prihajajo tja, sklenila
številna prijateljstva. "Sem
sva povabila tudi moževe so-
rodnike s Sicilije. Zanimivo,
da so bili nad Kranjsko Goro
najbolj navdušeni prav mla-
di, to naju zelo veseli. Zave-
dava se, da večina Italijanov
sem prihaja zaradi igralnice,
naju pa najbolj privlačijo
sprehodi v Krnico in Tamar,
pa čudovite rože in gozdovi,
pa gobe, seveda ...," In prav
zares se ne moreta spomniti,
da bi ju v vseh teh letih tu kaj
motilo, še pravita. Če bi ju, bi
se pač ne vračala znova in
znova. Jadran Kostič, vodja
strežbe v hotelu Lek, je pono-
sen na goste, kot sta zakonca
Guaerra. Kar nekaj podo-
bnih že desetletja prihaja k
njim. "Cenijo oseben pristop
ljudi, ki skrbijo zanje, pa se-
veda mir, počitek in naravo.
Mi pa poskrbimo, da se tu
počutijo sprejete in dobro-
došle. Kako tudi ne - večina
zaposlenih v hotelu je tu že
več kot deset let in z gosti, ki
prihajajo že tako dolgo, smo
razvili prav poseben odnos,"
še dodaja.

Turisti ljubijo zeleno 
Večina tistih, ki v teh dneh dopustujejo na Gorenjskem, k nam prihaja zaradi bujne zelene narave in
umirjenega ritma življenja. 

Turisti, ki v teh dneh prihajajo na Gorenjsko, so navdušeni predvsem nad mirom in
neokrnjeno naravo / Foto: Gorazd Kavčič
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Zanimivost

Vilma Stanovnik

Jan Oblak je letos januarja
dopolnil 16 let. Do prejšnje-
ga tedna je bil zgolj eden
upov slovenskega nogome-
ta, ki je s svojimi obramba-
mi navdušil nogometne
strokovnjake, za navijače pa
je bil skorajda anonimnež.
Ko pa je v 2. krogu prvič v
karieri kot prvi vratar Olim-
pije branil na prvenstveni
tekmi v prvi ligi, je z odlični-
mi obrambami poskrbel za
prvo prvenstveno zmago
Olimpije. Po derbiju v Novi
Gorici je bil izbran za naj-
boljšega igralca kroga. Jan,
ki je visok 187 centimetrov
in tehta 80 kilogramov, je
bil tudi eden junakov sobot-
nega srečanja v Mariboru.
Po tekmi sva se pogovarjala
pri njem doma, v Franko-
vem naselju v Škofji Loki.

Zadnji dnevi so bili zate go-
tovo naporni. Je bilo že veli-
ko intervjujev?

"Najhuje je bilo prve dni
po tekmi v Novi Gorici, ko je

bilo treba največkrat odgo-
varjati na vprašanja novinar-
jev. Gotovo sem imel deset
intervjujev. To je bilo zame
najbolj nenavadno, saj če-
prav igram nogomet že de-
set let, do takrat nisem imel
še nobenega. Sedaj sem se
že malo privadil."

Se še spomniš, kako je bilo
na prvih treningih?

"Ati Matjaž je treniral no-
gomet pri Ločanu, bil je vra-
tar in še sedaj igra pri vetera-
nih. Tako je tudi mene peljal
na igrišče v Puštal in že takoj
sem se postavil v gol. Kasne-
je sem kakšno tekmo tudi ig-
ral, toda vedno sem želel biti
vratar. Dve leti sem bil pri
Ločanu, nato pa me je opazil
trener vratarjev Zoran Mato-
vič iz Olimpije in me povabil
v Ljubljano. Čeprav se je pet-
krat tedensko začela vožnja
proti Ljubljani, sta me starša
podpirala, bil sem vedno bolj
navdušen in sem vztrajal."

Kdaj si prvič nastopil za
moštvo Olimpije?

"Za različne ekipe bra-
nim že od začetka, s član-
sko ekipo pa sem kot tretji
vratar začel trenirati letos
pozimi. Na prvi tekmi v 2.
ligi sem s člani igral maja
proti Muri. Na začetku le-
tošnje sezone je bilo reče-
no, da naj bi bil tretji vratar,
nato pa sem bil postavljen
za drugega. Po slabši igri
na prvi tekmi, ko smo izgu-
bili proti Interblocku, pa
sem prvič dobil priložnost
in v drugem krogu branil
proti Hitu Gorici."

Že na prvi tekmi v prvi ligi
pa si postal najboljši igra-
lec. Kako si doživel to tek-
mo?

"Vsa ekipa je dobro igrala
in tudi meni je uspelo nekaj
dobrih obramb. Zmagali
smo in to mi je največ pome-
nilo."

V moštvu si najmlajši.
Kako se počutiš?

"Zelo dobro, čisto enako-
pravno. Kot bi bili enako
stari."

Bil si tudi že na dveh preiz-
kušnjah v tujini. Kakšni iz-
kušnji sta za teboj?

"Lani poleti sem bil v Em-
poliju v Italiji, letos v Fulha-
mu v Angliji. Razlika glede
pogojev je velika in gotovo si
nekoč želim igrati v tujini.
Za zdaj pa sem zadovoljen
pri Olimpiji, želim si čim
več braniti."

Si igral tudi že za reprezen-
tanco?

"Igral sem za reprezentan-
co do 16 let proti Italiji, ko-
nec avgusta me čakata dve
prijateljski tekmi v Črni gori,
oktobra me s selekcijo do 17
let čakajo kvalifikacije za ev-
ropsko prvenstvo."

Imaš ob nogometu čas še
za kaj drugega?

"Rad imam tudi druge
športe, vendar za resno treni-
ranje nikoli ni bilo časa. Kon-
čal sem prvi letnik srednje
strojne šole v Škofji Loki, kjer
imajo za športnike veliko ra-
zumevanja. Prosti čas pa rad
preživljam z dekletom."

Junak v golu Olimpije
Letošnje državno nogometno prvenstvo se je prejšnji mesec šele dobro začelo, za vedno pa se ga bo
zapomnil 16-letni Škofjeločan Jan Oblak, ki je bil junak 2. kroga 1. SNL, odlično pa je branil tudi na
derbiju med Mariborom in Olimpijo.

Jan Oblak je pri 16 letnih že odličen vratar. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Slovenska planinska
transverzala je dolga osem-
sto kilometrov. Začne se v
Mariboru, konča v Ankara-
nu, vmes pa preči Pohorje,
Kamniške Alpe, Karavanke,
Julijske Alpe, več predgorij
in se nadaljuje po vročem
Primorju do obale. Med pla-
ninci je zelo priljubljena, po
njej rad hodi tudi Uroš Fel-
din iz Naklega. Zaključuje jo
že petič. Tokrat pa se je odlo-
čil, da jo bo premagal v
enem kosu in da jo bo prete-
kel, kar pomeni, da ima za to
časa vsega štirinajst dni. Do-
slej je to uspelo štirim: Fran-
cu Kaučiču - Kavki in Marku
Dovjaku leta 1983 v enajstih
dneh, s tem da sta en dan
počivala zaradi prehoda vre-
menske fronte, dvakrat Ra-
dovanu Skubicu - Hilariju
(leta 1995 in 1997) in kot če-
trtemu Milanu Župancu leta
2002. Bo kot peti zapisan
Uroš Feldin? Letos je dopol-
nil petdeset let in kot pravi,
bo ta preizkus zanj darilo sa-
memu sebi za Abrahama. 

Zakaj ste se odločil, da bo-
ste Slovensko planinsko
transverzalo pretekli?

"Že od leta 1983, ko sta jo
uspešno v enem kosu pre-
magala moja prijatelja Dov-
jak in Kaučič, sanjam, da bi
jo v enem zamahu premagal
tudi sam. Najprej sem jo na-
meraval prehoditi, ker pa
sem v zadnjih letih tudi sam
športno zelo aktiven, pred-
vsem v ultramaratonih in
gorskih tekih, pa je moj na-
črt to izjemno naporno pot
preteči, torej jo premagati v
vsaj štirinajstih dneh. Sem v
letih, ko mislim, da jo še lah-
ko pretečem."

Prehodili, pretekli boste kar
osemsto kilometrov?

"Zanimivo je, da naše pla-
ninske transverzale ni še ni-
hče natančno izmeril, pred-
vsem ne višinske razlike. S
seboj bom imel GPS, tako da
upam, da bom izmeril na-
tančno dolžino poti in tudi
višinsko razliko, ki je ogrom-
na. Šele potem se bo videlo,
kako velik izziv in kakšen
napor predstavlja ta pot."

Verjetno pa vas ne žene
samo to?

"Sem velik ljubitelj Slo-
venske planinske transver-
zale. Zaključil sem jo že šti-
rikrat, zaključujem peto, kar
pomeni, da bo polna že peta
knjižica. Po njej me žene
predvsem to, ker je lepo spe-
ljana po vseh slovenskih go-
rah, narava je izjemno lepa,
bo pa seveda zame to tudi iz-
ziv: ali sem sposoben štiri-
najst dni vsak dan hoditi in
teči okrog šestdeset kilome-
trov. Izziv je torej tudi šport-
ni, čeprav vem, da nisem
konkurenčen štirim, ki jim
je ta podvig že uspel. To so
bili vsi vrhunski maratonci,
ki pa se jim bom skušal vsaj
približati. Moj namen je po-
leg uspešno premagane poti
tudi njeno propagiranje." 

Koliko kilometrov ste do-
slej naenkrat že pretekli?

"Pred dvema letoma sem
dosegel rekord na progi, na
kateri poteka maraton štirih
občin. V dvajsetih urah in
pol sem naredil 105 km,
15.300 višinskih metrov. Ta

rekord je sedaj že izboljšan.
Lani sem tržiških deset vr-
hov pretekel v 21 urah, letos
sem po njih vodil prijatelje
in nam jih je prav tako uspe-
lo premagati v enem dnevu.
Bil sem na Koroških 24 ur,
pretekel sem Pohorje ..." 

Kje pričakujete, da vam bo
na poti najtežje?

"Izdelal sem si natančen
terminski plan za vseh štiri-
najst dni. Na dan bom hodil
od deset do dvanajst ur, mar-
kirano pa je še približno en-
krat več. Od Maribora do An-
karana je pot uradno marki-
rana za dobrih 236 ur.
Upam, da bom jaz zanjo po-
treboval okrog 140 ur. Načr-
tujem, da bom cilj dosegel v
petek, 28. avgusta, proti ve-
čeru, seveda če bo vse v redu
z vremenom in mojim zdrav-
jem. Pričakujem, da mi bo
najtežje od Ajdovščine proti
morju, predvsem zaradi vro-
čine, ki je nimam preveč rad.
Poleg tega upam, da me ne
bo v visokogorju ujela kakšna
strela. Prav nevihte v visoko-
gorju me najbolj skrbijo."

Na pot svojih sanj
Uroš Feldin iz Naklega se bo jutri podal na pot Slovenske planinske transverzale. Nič posebnega, 
če se ne bi odločil, da jo bo opravil v enem kosu in pretekel, kar pomeni, da jo mora premagati 
v štirinajstih dneh. Doslej je to uspelo štirim.

Uroš Feldin / Foto: Gorazd Kavčič

"Lani poleti sem bil v Empoliju 
v Italiji, letos v Fulhamu v Angliji. 
Razlika glede pogojev je velika in 
gotovo si nekoč želim igrati v tujini.
Za zdaj pa sem zadovoljen pri 
Olimpiji, želim si čim več braniti."

"Če mi uspe, bo to zame veliko osebno
zadovoljstvo. To so moje sanje 25 let 
in upam, da jih sedaj uresničim. 
Kondicijsko naj bi bil torej dobro
pripravljen, ker pa bo to velik logistični
in finančni zalogaj, sem vesel, da je
Hranilnica LON iz Kranja glavni
pokrovitelj mojega projekta."
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Zanimivost

Maja Bertoncelj

Stevensovi so znana druži-
na, v prvi vrsti po baletu, na
Gorenjskem predvsem po
Baletni šoli Stevens. Za-
dnjih dvanajst let živijo v
Spodnjih Pirničah v občini
Medvode. Lokacijo je izbral
Andrew, sicer Anglež iz me-
sta Hastings, ki ga je v Slo-
venijo pripeljal balet in tukaj
je spoznal tudi svojo seda-
njo ženo, takrat še Neno Vr-
hovec. 

"To je dolga zgodba. Nekaj
časa sem plesal v Benetkah,
nato pa me je pot vodila v
Slovenijo, saj je v SNG Ope-
ri in baletu Ljubljana ena
plesalka potrebovala plesal-
ca. No, to je bila moja seda-
nja žena. Bilo je leta 1989,"
se v smehu spominja An-
drew. Združil ju je torej ba-
let, ljubezen obeh že od otro-
štva. Občasno skupaj na
odru zaplešeta še danes, na-
zadnje sta se predstavila v
Pepelki, predstavi njune Ba-
letne šole Stevens, ki bo pri-
hodnje leto praznovala deset
let delovanja. Šolo vodita, v
njej pa tudi poučujeta. V Pir-
ničah jo obiskuje 120 učen-

cev, na podružnici v Naklem
pa 50. Poleg tega Nena pleše
v ljubljanski Operi in baletu,
Andy vodi baletni oddelek
na Glasbeni šoli Jesenice.
Kot tujec v Sloveniji se je na
naše življenje hitro privadil.
Za državljanstvo ni zaprosil,
tako da ima samo angleške-
ga, je pa Slovenija postala
njegov prvi dom. "Z družino
se še vračamo v moj domači
kraj, vendar ne poleti, več-
inoma za božič ali pa jeseni,
spomladi. Hastings leži tik
ob morju, vendar se kopati
tam ne da. Voda zgleda
umazana. Ko sem prvič vi-
del Sredozemsko morje,
sem bil čisto šokiran. Nisem
bil vajen gledati tako lepega
morja," je povedal Andrew
in dodal, da mu je življenje v
Sloveniji zelo všeč: "Vse je
boljše kot v Angliji. Ko gre-
mo tja na obisk in ko se vra-
čamo v Slovenijo, na letalu
vedno rečem, da grem do-
mov. Vsi, ki pridejo k nam
iz Anglije na obisk, so nav-
dušeni." Več težav pa je
imel s slovenščino. Učiti se
jo je začel šele po približno
desetih letih bivanja v Slove-
niji. "Ko sem samo plesal v

Operi, znanja slovenščine
nisem potreboval. Tudi z
Neno sva se sporazumevala
v angleščini. Potem sem se
odločil, da bi rad postal uči-
telj baleta, in brez slovenšči-
ne to ni šlo. Eno leto sem
obiskoval tečaj. Bilo je kar
težko. Sedaj razumem vse,
tudi povedati znam veliko,
le včasih ne najdem pravega
izraza. Doma se z otrokoma
pogovarjam v angleščini,
Nena pa v slovenščini. Ko
smo vsi skupaj, govorimo
angleško," še pojasni. 

Imata dva otroka, oba z
dvojnim imenom. Njun prvi
sin Peter John je star 14 let.
Ni se odločil za balet, je pa
uspešen plavalec kranjskega
Triglava. Plavanje obiskuje
od četrtega leta starosti.
"Nisva razočarana, ker ne
nadaljuje družinske tradici-
je in ni plesalec baleta, ki pa
ga sicer rad pogleda. Podpi-
rava tudi njegovo plavalno
kariero. Prideva na tekme,"
je povedala Nena, Andrew
pa je dodal: "Zavedam se, da
je v plavanju zelo uspešen. S
takšnimi časi bi bil tudi v
Angliji državni prvak." Peter
John bi lahko plaval tudi za

Veliko Britanijo. Ima na-
mreč dvojno državljanstvo,
tako kot njegov mlajši brat
Martin Adam. Kot plavalec
veliko obeta. Na letošnjem
državnem prvenstvu je v
svoji kategoriji osvojil štiri
zlate in pet srebrnih medalj,
na 50 m prsno je za vsega
dve stotinki zgrešil državni
rekord. "Treninge imam
vsak dan, razen v nedeljo.
Moji najboljši disciplini sta
prsno in hrbtno," pravi Pet-
er John. Desetletni Stevens
jr., Martin Adam, je v 2. raz-
redu postal plezalec in treni-
ra pri ŠD Vertikala, poskusil
se je tudi v plavanju, a po-
tem ni vztrajal, v 3. razredu
pa je začel plesati balet in se
predstavil v kar nekaj pred-
stavah. Naslednja vloga ga
čaka v Hrestaču, vendar se
še ni odločil, ali bo z bale-
tom sploh nadaljeval. "Za
balet sem se odločil povsem
sam, vedno bolj pa ugotav-
ljam, da ni tako lahko biti
baletnik. Bolje se počutim v
steni," obrazloži Martin
Adam. Nena za konec pravi,
da je zelo adrenalinski, ne-
ustrašen, ob tem pa doda, da
je tudi na odru dober. 

Družina Stevens: Nena in Andrew, zadaj Peter John in levo
Martin Adam 

Stevensovi iz Pirnič
Nena Vrhovec Stevens in Andrew Stevens sta znana baletna plesalca, balet pleše tudi njun 
mlajši sin Martin Adam, starejši sin Peter John pa je uspešen plavalec. V svoji kategoriji je postal
štirikratni državni prvak.

Renata Globočnik

Skorajšnja absolventka Fakul-
tete za upravo Mojca Urh je
prvi julijski teden skupaj z
Mihom Čebuljem skrbela za
to, da je na oratoriju v Cer-
kljah 198 otrok brezskrbno
preživljalo prosti čas pod vod-
stvom več kot šestdesetih ani-
matorjev. Kot animatorka se
je julija udeležila tudi Počit-
nic Biserov v Portorožu, ki so
namenjene otrokom iz soci-
alno ogroženih družin. To pa
ni bil prvi tovrsten Mojčin ta-
bor, saj je del lanskega poletja
preživela kot ena izmed pros-
tovoljcev, ki so se odpravili na
enomesečni tabor na Mada-
gaskar. 

Njihov glavni namen je bil
zbrati sredstva za misijonarje
in material za oratorije, kjer so
sodelovali. Priprave, ki so
vključevale tudi cepljenji proti
hepatitisu A in B ter jemanje
tablet proti malariji, so trajale
štiri mesece. 22-letne Mojce

pred odhodom ni bilo strah.
Odpotovati v Afriko si je na-
mreč želela že dalj časa. Kot
pravi, je življenje Malgašev
preprosto, ljudje so bolj odpr-
ti, razveselijo se malenkosti in
vse delajo zelo počasi. "Ko
prideš tja, vidiš realno sliko
Madagaskarja, takoj opaziš
podhranjene otroke in doži-
viš kulturni šok." V družbi
imajo večji položaj moški:
"Pri njih beseda zvestoba ne
obstaja. Poroke so, vendar
imajo moški otroke tudi z več
ženskami."

Kot plačilo za svoje delo
Malgaši dobijo riž. "Že zelo
malo denarja jim bistveno
olajša življenje. Lesena hiška
za eno družino je vredna dve-
sto evrov, 150 evrov stane letno
šolanje otroka, dvajset evrov
gre za mesečno prehrano,"
pojasnjuje Mojca. "Lakota na-
stopi predvsem pozimi, ko ni
sadja, kot so banane, papaja,
kokos. Smrti je veliko tudi za-
radi bolezni," pove Mojca. 

Najbolj nevarna in usodna
bolezen za marsikaterega
Malgaša, ki si ne more privoš-
čiti zdravil, je malarija. Za njo
je zbolela tudi ena udeleženka
tabora, vendar je ozdravela.
Dostopa do zdravstvene oskr-
be nimajo vsi: "Če zbolita sta-
rejši in otrok, bodo najprej po-
magali starejšemu. V prime-
ru, da zbolita fant in dekle,
bodo najprej poskrbeli za fan-
ta." Podeželski prebivalci ku-
hajo na ognju ter živijo brez
elektrike in avtomobilov. 

Na Madagaskarju velik po-
men pripisujejo posmrtne-
mu življenju. Pogrebi so pri
njih polni veselja, za umrlim
ne žalujejo. "Nesejo ga po
celi vasi, piskajo na rogove in
pojejo. Moški umrlega, zavi-
tega v liste bananovca, nesejo
v družinsko grobnico, žen-
ske pa počakajo zunaj. Gre
za povezovanje krščanstva in
tradicionalnih obredov."
Drugačna je tudi njihova tri-
inpolurna maša: "Veliko je

plesa in petja. Vse je bolj spro-
ščeno." 

Na jugu otoka je devet ple-
men, katerih pripadniki se
med seboj razlikujejo po barvi
kože in načinu življenja. Živi-
jo v lesenih kočah. Ponekod
so bivališča iz blata, v mestih
se pojavljajo zidane hiše.
Prostovoljci so večinoma spali
pri misijonarjih, nekje pa kot
domorodci. Tam ni bilo ko-
palnice in stranišča. "Sredi
vasi smo imeli 'lavor' vode,
kjer smo se umivali. Misijo-
narji imajo že kopalnice s tuši,
tam je deževnica, tople vode
skoraj ni," pojasnjuje Mojca. 

Mojca si bo popotovanje za-
pomnila po dotikih, nasmehih
in zgodbah ljudi: "Vedno so
hodili za nami, nas čohali po
laseh in nam delali kitke."
Meni, da bi moral takšno iz-
kušnjo doživeti vsak: "Ko pri-
deš nazaj, znaš ceniti vsako
stvar. Šele takrat veš, kaj imaš.
Ljudi sprejmeš takšne, kot so,
ne delaš razlik."

Nepozaben obisk Madagaskarja
Vodja cerkljanskega oratorija Mojca Urh je julija letovala s socialno ogroženimi otroki, lani pa je
pobližje spoznala življenje na Madagaskarju.

Andrew Stevens: "V Sloveniji je vse
boljše kot v Angliji. Ko gremo tja na
obisk in ko se vračamo v Slovenijo, na
letalu vedno rečem, da grem domov.
Vsi, ki pridejo k nam iz Anglije na 
obisk, so navdušeni."

Mojca pomaga malgaškim otrokom na delavnicah.
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Prejšnji teden 
ena smrtna žrtev
Slovenski policisti so prejšnji teden obravnavali
119 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba
umrla, 160 udeležencev pa se je lažje ali težje
ranilo. Zadnji konec tedna se je pripetilo sedem
prometnih nesreč, v katerih se je ranilo osem
oseb. Najpogostejši vzroki nesreč so bili
nepravilni smer in stran vožnje ter prekrški z
vozilom. Po podatkih generalne policijske 
uprave je letos na naših cestah umrlo 106 oseb,
devetnajst manj kot v enakem obdobju lani.

Damjana Šmid

moj pogled

Stres naš vsakdanji (7)
Bolj ko človek koplje po svo-
ji duši, več dela ga čaka. Bolj
ko se ukvarja z drugimi,
manj vidi samega sebe.
Tako se nam običajno pri
stresu kot bumerang vrne
vse tisto, kar smo nekam tla-
čili in se delali, da tega ni.
Pri stresu so pomembni tri-
je dejavniki. Da smo pozorni
na svoje počutje in tako hitro
prepoznamo znake alarma,
ki nam jih pošilja telo. Poleg
tega nas čaka vsakodnevno
delo pri krepitvi psihofizične
kondicije, na kar radi poza-
bljamo. Tretji dejavnik pa se
nanaša na situacijo, ko smo
preslišali znake alarma in se
znajdemo v fazi izčrpanosti
in takrat primerno ali pa ne-
primerno ukrepamo. Od
vseh treh dejavnikov je od-
visna kvaliteta našega življe-

nja. Iz srca vam priporočam
svoje priljubljeno poletno
branje z naslovom Srečni
kar tako. Knjiga je kot nalašč
napisana za razmišljanje o
tem, zakaj smo srečni ali ne-
srečni. Poleg tega je v njej
kopica dejavnosti, ki nas
spravijo iz pasivnega v aktiv-
no stanje in v odgovornost
do svojega življenja. Skupna
točka napisanega pa je v
tem, da sreča ni naključje in
da okoliščine nimajo tako
velikega pomena, kot jim
pripisujemo. Na večino na-
šega odzivanja in krmiljenja
lahko vplivamo sami in
množica informacij, ki jih
vsak dan dobivamo, ne sme
in ne more biti povod za
našo srečo ali nesrečo. Tako
kot so dejali že zdavnaj mo-
dreci - problemov ni, je le

naš odziv na dogodke. Za-
mudiš letalo - je to sreča ali
nesreča - kdo bi to vedel? Iz-
gubiš službo - sreča ali ne-
sreča? Zlomiš si nogo - sreča
ali nesreča? Vse je odvisno
od posameznikovega glediš-
ča. Zato je tudi pojmovanje
stresa osebna stvar. Nekomu
je stres že skrb za otroke in
kuhanje kosila, drugemu
povzroča stres vožnja do
Ljubljane, tretjemu modra
nogavica med belim peri-
lom. Vendarle smo zato
optimisti na boljšem, čeprav
nam nekateri očitajo naivno
razmišljanje o tem, da je
vsaka stvar za nekaj dobra.
Če bomo pogledali čez sto
let na svoje življenje, kaj
bomo videli? Kaj se je spla-
čalo? Za kaj smo se sekirali
in zakaj premalo smejali? 

Takrat sem bil le neuki delavec brez šol (2)

Nenavadna zgodba

"Doma z mojo izbiro niso
bili preveč zadovoljni. Obe-
ma, tako očetu kot mami,
so ideje o bratstvu in eno-
tnosti smrdele in do južnih
sosedov sta bila zelo neza-
upljiva. Govorila sta mi, da
so med vojno počeli "svinja-

rije", a ko sem ju vprašal,
kakšne, sta umolknila. Vi-
del sem, da ju je bilo strah,
zato sem zunaj domačih
sten o naših pogovorih raje
molčal. A z Milico se nisva
menila za svarila. Tudi ona
- bila je iz meščanske druži-
ne - je slišala marsikatero
krepko na moj račun, češ,
da sem le neuki delavec
brez šol ..."
Petru je bilo komaj devet-
najst let, ko mu je Milica
povedala, da je noseča, in ni
jima kazalo drugega, kot da
se poročita. To so bili časi,
ko so bili nezakonski otroci,
zlasti v meščanskem okolju
sredi Zagreba, kjer je živela
Milica, prekleti. A poroka še
zdaleč ni bila tako bleščeča,
kot bi si mlada dva želela.
Njegovi in njeni sorodniki
so za mizo sedeli vsaksebi,
saj že na pogled niso imeli
nič skupnega. Miličini so
bili elegantni in v klobukih,
ki so jih privlekli iz bogvedi
katere skrinje, saj so bili
preveč meščanski, da bi se
jih dalo kupiti v trgovini,
Petrova žlahta pa je bila bolj
okorno podeželska in videlo
se je, da so meščani nad nji-
mi vihali nosove, kot da bi
smrdeli. 
"A midva sva bila noro za-
ljubljena, mar nama je bilo
za vse dobronamerne na-
svete, ki sva jih bila delež-
na. Miličina mama me je,
takoj za tistim, ko je izvede-
la, da bo postala stara
mama, nekoč poklicala k
sebi in me vprašala, če se
sploh zavedam, da bom po-
slej moral vzdrževati še
ženo in otroka. Ponosno
sem se izprsil, da mi je to
jasno, da pa imam dvoje
zdravih rok in se zato tega
ne bojim. Obrnila se je 
vstran, četudi sama ni ime-
la nobenih šol, imela pa je
povsem drugačno vzgojo od

moje in ta očitno pridnosti
in delavnosti ni vključeva-
la," grenko pripomni Peter. 
Potem pobrska po škatli s
fotografijami in mi pokaže
eno, s katere je resno zrla
starejša gospa in že en sam
pogled nanjo me je prepri-
čal, da Peter v pripovedova-
nju ni pretiraval. Po dru-
žinskih zvezah so Milici
omogočili, da se je po pre-
kinitvi študija zaposlila na
banki, kar je bila ena naj-
večjih napak, ki sta jih mla-
da zakonca že takoj na za-
četku skupnega življenja
naredila. Milica je bila tako
po duši kot po ambicijah iz-
razita humanistka in delo
na banki jo je povsem za-
morilo. Piko na i so naredi-
le še nosečniške težave, da
o pomanjkanju denarja ne
govorimo. S Petrom sta ži-
vela v manjšem stanovanju
ene od Miličinih tet, ki se je
zato, da sta imela mlada
dva kam iti, preselila na de-
želo. Za svojo dobrodelno
gesto pa je od njiju pričako-
vala brezpogojno hvalež-
nost, ki sta jo morala izka-
zovati na vsakem koraku. 
"Zame je bilo v Zagrebu
pošastno težko. Nisem znal
jezika, vajen sem bil diha-
nja z naravo, pogrešal sem
domače travnike, živino,
domače. Vse mi je bilo tuje,
še služba, ki sem jo dobil v
neki mehanični delavnici.
Na veliko se je goljufalo,
strankam smo zaračunavali
nove dele, četudi smo imeli
v neki baraki več razdrtih
avtomobilov, iz katerih smo
- po potrebi - jemali že upo-
rabljene dele. Šef je bil zelo
iznajdljiv, s še dvema po-
močnikoma pa je počel ne-
katere stvari, ki so bile že
na robu kriminala. Odkrito
priznam, da sem imel v
sebi še precej te domače
poštenosti, nisem se stri-

njal s tistim, kar sem videl,
a sem se bal izgubiti služ-
bo, zato sem molčal in de-
lal, kar so mi ukazali. Ker
nisem ne kadil ne pil, sem
moral delati še namesto
drugih, čik pavze so bile v
tistih časih strašno pogoste
... Domov sem prihajal
umazan in utrujen, kar je
bilo za najin zakon zelo sla-
bo. Milica tega ni bila vaje-
na, in prej, preden sem sto-
pil v kuhinjo, sem se moral
v lavorju umiti. Kopalnice
še nisva imela in ta njena
potreba po čistoči se mi je
zdela nesmiselna, če že ne
žaljiva. Če sem kaj zagodr-
njal, je stisnila ustnici v
ravno črto, se obrnila stran
in pričela jokati. Tega pa ni-
sem prenesel. Vdal sem se
v usodo in naredil vse, da je
bila srečna in zadovoljna ob
meni." 
Sredi septembra se jima je
rodil sin, ki je v njuno živ-
ljenje vnesel po eni strani
več bližine, po drugi strani
pa cel kup dodatnih želja
po več denarja. Peter je de-
lal po cele dneve, kajti Mili-
ca je želela dati otroku vse
tisto, kar je videla tudi pri
kolegicah. Za voziček, ki so
ga prešvercali iz Italije, so
dali celo premoženje. Za
pogostitev ob krstu prav
tako. Pa še župnika je bilo
treba podmazati, kajti Mili-
čina družina je bila, na vi-
dez, med najbolj zavedni-
mi, zato se to, da so nesli h
krstu prvega vnuka, ni sme-
lo izvedeti. 
"Denarja jim nikoli ni bilo
zadosti. Kar naprej so me
priganjali, naj si dobim
kakšen dodaten posel, da bo
več cvenka. In ko sem imel
tega pritiska že do vrh gla-
ve, sem nekoč, ko me je šef
prosil, naj mu nekaj prine-
sem čez mejo, iz Trsta, brez
razmišljanja pristal ..."

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Tatove si je dobro 
zapomnila
Na ljubljanskem okrožnem sodišču so na 
nekajmesečne zaporne kazni obsodili trojico iz
romskega naselja Brezje pri Novem mestu, ker
je 8. februarja iz parkiranega avtomobila pri
pokopališču v Sostrem ukradla denarnico, v kateri
so bili poleg gotovine tudi osebni dokumenti in
bančna kartica. Četrti sostorilec jo je odnesel s
pogojno obsodbo. Obdolženi so trdili, da so
nedolžni, vendar jim sodišče ni verjelo, saj je
med drugim razpolagalo z zelo natančnimi 
osebnimi opisi, ki jih je podala oškodovanka.
Zapisala si je tudi registrsko tablico njihovega
avtomobila. Oškodovanka je namreč še
pravočasno opazila, da ji je četverica vlomila v
avtomobil, zato se je odpeljala za njimi in jih
kmalu tudi izsledila.   

Drogo prodajala 
tudi na Gorenjskem
Zaradi preprodaje prepovedane droge so na
ljubljanskem okrožnem sodišču izrekli zaporni
kazni dvema Ljubljančanoma - enemu tri leta
zapora, drugemu pol leta manj. Državi bosta
morala plačati tudi 32.500 evrov, kolikor sta v
treh mesecih zaslužila s preprodajo, pokriti pa
bosta morala tudi sodne stroške. Ljubljančana
so kriminalisti prijeli lansko poletje, potem 
ko so ju tri mesece na skrivaj opazovali in 
prisluškovali njunim telefonskim pogovorom.
Od avstrijske policije so namreč prejeli namig,
da drogo prodajata tudi tamkajšnjim odvisnikom.
Precej dokazov je v kriminalistični preiskavi
zbral tudi tajni policijski delavec, saj sta mu
Ljubljančana na treh lokacijah na Gorenjskem
skupaj prodala kar 553 gramov mamil. Skoraj
tristo gramov kokaina po ceni od štirideset do
petdeset evrov naj bi v tem času priskrbela tudi
eni od svojih rednih odjemalk. V hišnih
preiskavah so policisti na njunih domovih našli
še dodatnih 127 gramov kokaina in skoraj 44
gramov amfetamina, 218 gramov laktoze, ki 
se uporablja za redčenje kokaina, elektronsko
tehtnico, stiskalnico in kovinsko pestilo za
drobljenje oziroma mletje snovi.  
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Knjige in ljudje

Miha Naglič

Gorazd Kocijančič je širši
javnosti poznan predvsem
po kapitalnem dejstvu, da je
prevedel celega Platona v
slovenščino in za ta podvig
prejel Sovretovo nagrado.
Tudi sicer gre za enega naj-
večjih filozofov pri nas, za
pesnika in esejista, ki je za
knjigo filozofskih esejev
(Tistim zunaj, 2004) prejel
tudi Rožančevo nagrado. V
letih 2007 in 2008 pa je po-
skrbel še za en podvig: v ve-
liki čitalnici Narodne in
univerzitetne knjižnice v
Ljubljani se je pred izbrano
publiko pogovarjal z naj-
boljšimi avtorji različnih
knjižnih zvrsti: o filozofski
knjigi s Tinetom Hribar-
jem, o pesniški s Tomažem
Šalamunom, o psihoanalit-
ski z Mladenom Dolarjem,
o teološki z Edvardom Ko-
vačem, o literarnoteoretski
z Jankom Kosom, o zgodo-
vinopisni z Jankom Prun-
kom, o potopisni s Pavlom
Rakom in o kozmološki z
Markom Uršičem. Pri tem
ni šlo za vprašanje, kaj je
knjiga nasploh, ampak
predvsem o tem, kaj lahko
preberemo v najboljših
knjigah navedenih zvrsti.
Na premišljena in iskriva
vprašanja je dobil prav take
odgovore, avtorizirane zapi-
se o pogovorih, ki jih je pri-
pravila Sabina Barle Kra-
gelj, pa objavil v knjigi z na-
slovom Kaj je ... knjiga?.

V pogovoru z akademikom
Tinetom Hribarjem, prva-
kom slovenskih filozofov,
ni šlo brez vprašanja, kaj je
filozofija in kdo so filozofi.
Po Hribarju so to tisti, ki si
upajo odgovoriti na vpraša-
nje vseh vprašanj: Kaj je bi-
vajoče? "Kdor na tak ali
drugačen način skuša od-
govoriti na to vprašanje, je
filozof. Kdor do tega vpra-
šanja sploh ne pride ali pa
se mu zdi nepomembno,
ni filozof." Aristotel ga je še
dodatno zaostril in se vpra-
šal: Kaj je bivajoče kot biva-
joče? "Na videz to ni velik
premik, a v resnici je. Naj
premik ponazorim z bolj
'konkretnimi' vprašanji, z
izhodiščnim vprašanjem iz
vsakdanjega življenja. Kaj
je smreka? In: Kaj je smre-
ka kot smreka? Smreka kot
smreka ni smreka, ampak
je drevo. Gremo naprej in
vprašamo: Kaj je drevo kot
drevo? Drevo kot drevo ni
drevo, ni nič drevesastega,
ampak je, recimo, stvar.
Kaj je stvar kot stvar? Stvar
kot stvar ni stvar, ni nič
stvarnega, marveč je bivajo-
če. In sedaj smo pri Aristo-
telovem vprašanju: Kaj je
bivajoče kot bivajoče? Tu
pa se začnejo že glavni filo-
zofski problemi: Ali je biva-
joče kot bivajoče tudi nekaj
bivajočega ali pa bivajoče
kot bivajoče, poudarek je
na kot, ni nič bivajočega?
Gre za vprašanje, po grško
mišljeno, o bivajočnosti bi-

vajočega; ne gre več za bi-
vajoče samo, temveč za ti-
sto, po čemer bivajoče
sploh je to, kar je, se pravi,
za tisto, po čemer sploh
biva kot bivajoče ..." Tako:
to besedovanje je lep pri-
mer tistega, kar lahko pre-
beremo v najboljših filozof-
skih knjigah. 

In zdaj še precej drugačen
način razmišljanja. "Ena
najlepših stvari v evropski
zgodovini je to, da se je raz-
cvetela človekova svoboda,
da so se njegove pravice ne-
izmerno razmahnile. Če
mislimo, kako je recimo
leta 1940 živel kmet, kako
je takrat živel delavec v Ev-
ropi, tega ne moremo pri-
merjati s tem, kako je živel
leta 1973, ko je nastopil vi-
šek socialne emancipacije.
Kako je živela ženska? Po-
drejeno. Velika večina
doma, v kuhinji, pazile so
otroke. Potem pa se je zgo-
dila ženska emancipacija.
Do svobode, uveljavljanja
svobode res na vseh mogo-
čih področjih. Šolstvo - kdo
vse je lahko hodil pred dru-
go svetovno vojno v šolo.

Vzemimo salzburško deže-
lo. Tu se je zgodila plane-
tarna razlika. Kako je ubogi
salzburški kmet živel leta
1973 in kako živi 1977 ali
pa danes? Ali pa delavec v
železarni v Linzu ... Kaj so
njegovi otroci lahko priča-
kovali od življenja? Naša
svoboda in možnost uve-
ljavljanja, izživljanja svoje
človečnosti, vseh svojih ta-
lentov - to je bistveno. In
brez dvoma se je to v drugi
polovici 20. stoletja zgodilo
evropskemu človeku. Raz-
gledanost, dostopnost izob-
razbe ... Da ne govorimo
najbolj banalnih stvari, o
takih rečeh, kot je tehnolo-
ški napredek, ki je velik,
ampak sam na sebi ne po-
meni veliko. Avtomobiliza-
cija, ceste, kaj vse to pome-
ni. To je tako spremenilo
življenje. Vzemite vasice v
Polhograjskih Dolomitih.
Nekatere so (le) osemnajst
kilometrov daleč od Ljub-
ljane. Dokler tam ni bilo
cest, dokler ni bilo avtomo-
bila, so živeli kot v 19. sto-
letju ... Živeli so skromno
na svojih kmetijah. Danes
živijo tako kot jaz v mestu.
Gledajo televizijo, hodijo v
službo, cesta je speljana,
vozijo se z avtom. Njim se
je življenje spremenilo bolj
kakor nam v mestih. To je
prav." Tako pa je govoril
zgodovinar Janko Prunk,
ko je napovedal izid svoje
nove knjige o racionalistič-
ni civilizaciji ...

Jože Košnjek

med sosedi
Jutri, 15. avgusta, ob pol enaj-
stih dopoldne bo v koroškem
romarskem središču Marija
na otoku/Maria Woerth pri
Vrbskem jezeru/Woerther
See slovenska maša v počasti-
tev velikega šmarna. Daroval
jo bo vikar celovške škofije,
slovenski duhovnik Jože Mar-
ketz, pel pa bo cerkveni zbor
iz bližnjih Hodiš/Keutsc-
hach. Marija na otoku je pri-
ljubljena in dobro znana tudi
med številnimi Slovenci.
Otok, ki je bil do 18. stoletja
res otok, potem pa je zaradi
znižane gladine Vrbskega je-
zera postal polotok, sodi med
najstarejša krščanska naselja
na Koroškem, je bil prvič
omenjen leta 875 v listini frei-
sinškega škofa. Cerkev je
okrog leta 900 zgradil škof
Waldo. Postala je izhodišče
za misijonsko delovanje na

Koroškem. Na otoku so trije
pomembni stavbni spomeni-
ki. Prvi je župnijska cerkev sv.
Primoža in Felicijana, ki je
središče Marijine božje poti,
drugi je zimska ali rožnoven-
ska cerkvica, tretji pa kostni-
ca. Župnijska cerkev, v kateri
je zgodnjebaročni oltar iz leta
1658, ima kipe treh zavetni-
kov: Primoža, Felicijana in
Marije z Jezusom. Marijin
kip je nastal okrog leta 1460
in je med najstarejšimi stva-
ritvami iz tega časa na Koro-
škem. V baročnem oltarju je
razpelo iz 16. stoletja, v krstni
kapeli pa sta zelo stari gotski
tabli, ostanek krilnega oltarja
iz leta 1470. Zahodno od žup-
nijske cerkve je preprosta
zimska ali rožnovenska cer-
kev. Zgodovinarji so ugotovi-
li, da je bila zgrajena leta 1155
in obnovljena leta 1355. Njena

največja znamenitost so ro-
manske freske iz 12., morda
pa celo iz druge polovice 11.
stoletja. Freske so najstarejši
primerek stenskega slikarstva
na južnem Koroškem. Za
župnijsko cerkvijo, na robu
pokopališča, pa stoji tretja po-
sebnost otoka, dvonadstrop-
na romanska kostnica, zgra-
jena leta 1276. V njenem
spodnjem nadstropju so ne-
kdaj shranjevali kosti iz pre-
kopanih grobov, v zgornjem
nadstropju pa je bila kapela.
Če bo šel morda kdo jutri ali
kadarkoli k Mariji na otoku,
na katerem je še v prvi polovi-
ci preteklega stoletja prevla-
dovala slovenska beseda, naj
se med potjo ustavi v Hodi-
šah/Keutschach, ki ležijo le
nekaj kilometrov nad južno
obalo Vrbskega jezera. Hodi-
še najdemo zlahka. Če priha-

jamo iz ljubeljske strani, pred
Celovcem zavijemo levo proti
Vetrinju/Viktring in nadalju-
jemo pot do Hodiš in sosed-
njih, žal Slovencem iz Slove-
nije manj znanih vasi, v kate-
rih še govorijo slovensko.

Hodiše so znane po župnij-
ski cerkvi sv. Jurija, ki je bila
prvič omenjena leta 1237. 
V vasi je tudi graščina iz 17.
stoletja, v kateri je bil nekdaj
sedež koroškega okrožnega
sodišča. 

Knjige in knjigoljubi (7)

Kaj je ... knjiga?

Jutri bo na Marijinem otoku na Vrbskem jezeru maševal 
vikar celovške škofije, slovenski duhovnik Jože Marketz. 
Fotografija je s proslave pri Peršmanu nad Železno Kaplo.

Slovenci v zamejstvu (155)

Romarji k Vrbskemu jezeru

Naslovnica knjige

Filozofa Tine Hribar in Gorazd Kocijančič
Gorazd Kocijančič, 
Kaj je ... knjiga?, 
zapis osmih pogovorov,
LUD Literatura, 
Ljubljana, 2009, 
216 strani, 19 evrov
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razgled

"Tovornjak, ki je pred leti
zgorel v predoru pod Mont
Blancom, je v Italijo vozil
margarino, ki so jo v Belgiji
naredili iz italijanskih sonč-
nic. Iz Italije v Nemčijo pre-
važajo mleko, v Nemčiji ga
potem predelajo v jogurt,
tega prepeljejo v Brindisi, od
koder gre v Grčijo, tam iz
njega naredijo 'grško' feto in
jo nato prodajajo v Nemčiji.
S kmetij v severni Nemčiji
naj bi na Sicilijo vozili uma-
zan krompir, ga tam oprali
in prepeljali nazaj. Česen in
navadno kredo za pisanje do-
bimo iz Kitajske, od tam naj
bi bili prišli tudi kamniti rob-

niki, ki so jih ob slovenskem
predsedovanju EU uporabili
pri urejanju cest v okolici
Brda. Vse v imenu 'trga brez
meja', pa naj stane, kolikor
hoče. Ko se voziš po naših ali
še bolj po italijanskih avtoce-
stah, ne moreš mimo pomis-
li, da je edini namen preva-
žanja blaga sem ter tja preva-
žanje samo." Tako je v ime-
nitnem članku z naslovom
Deglobalizacija (v Mladini,
10. julija 2009) dr. Jože
Mencinger (gorenjski rojak,
rojen na Jesenicah) slikovito
karikiral enega od absurdov
globalizacije.
V Evropi je torej globalizacija
dostikrat absurdna, v Afriki
je tudi nečloveška. Mencin-
ger jo prikaže na umišlje-
nem primeru afriškega kme-
ta; ta orje z lesenim plugom,
ki ga vleče bivol, a pridelka, s
katerim je preživljal družino,
ne more več prodati (ker se
ni "specializiral"). Multinaci-
onalki, ki ima plantaže v bli-
žini, ne more konkurirati,
zaposliti se v njej ne more,
ker ga zaradi uporabe sodo-
bne tehnologije ne potrebu-
jejo, preostane mu, da proda
zemljo in gre životarit v ene-
ga do slumov na robovih ve-
lemest; "svobodna trgovina
mu ni vzela le dela in zemlje,
vzela mu je človeško dosto-
janstvo". "Morda se bo ta
kmet odpravil na tvegano pot
v Evropo, kjer bo, če bo imel
srečo, na črno obiral jagode
in breskve."
Človek se sprašuje, kam to
pelje. Bi bilo mogoče obdrža-
ti dobre strani globalizacije
in se otresti slabih? Globali-
zacija nam je prinesla tudi
sodobno informacijsko ko-
munikacijsko tehnologijo (ta
jo je pravzaprav šele omogo-
čila), brez katere si življenja

ne moremo več zamisliti.
Kdo bi se odrekel mobilne-
mu telefonu, elektronski
pošti in svetovnemu spletu?
Se jim tudi ne bo treba, saj
nam jih nihče ne poskuša
vzeti. Hkrati pa, kot ugotavlja
dr. Mencinger, globalizacija
že popušča. "Deglobalizacija
že poteka. Svetovna trgovin-
ska menjava se je v nekaj
mesecih zmanjšala za četrti-
no, v najbolj odprtih gospo-
darstvih za tretjino ali več, če-
prav se je BDP v istem obdo-
bju zmanjšal le za nekaj od-
stotkov. V tujini zaposleni
delavci se vračajo domov.
Neposredne tuje naložbe so
se vsaj prepolovile, neto toko-
vi kapitala so se obrnili; odli-
vi dobičkov so v državah, za-
svojenih s tujimi neposred-
nimi naložbami, močno pre-
segli prilive kapitala. Vred-
nost kapitala na večini sveto-
vnih borz se je prepolovila.
Vsa merila, ki se uporabljajo
za merjenje globaliziranosti
sveta in držav, kažejo na 
hitro zapiranje nacionalnih
gospodarstev. Tudi EU se 
dejansko že zapira, in to se
bo, ne glede na retoriko o od-
prtosti, najbrž nadaljevalo
tudi po krizi, saj sicer čez 
desetletje ne bomo mogli več
najti izdelka, ki bi bil narejen
v Evropi, narejenega drugje
pa ne bomo mogli kupiti."
Evropa bo morala znova pre-
misliti tudi famozno lizbon-
sko strategijo; ta med dru-
gim predvideva, da bomo 
živeli predvsem od znanja,
spregledala pa je, "da je 
znanje še bolj mobilno kot
kapital in da ga v Šanghaju
ni nič manj kot v Lizboni ...".
Kakorkoli že: treba bo delati
tudi še kaj konkretnega, 
proizvajati, tega pa smo na
Gorenjskem vajeni.

Deglobalizacija
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica
Vladni predsednik Borut Pa-
hor po srečanju s hrvaško vlad-
no predsednico Jadranko Kosor
na dvorcu Trakošćan v skopo
odmerjenih informacijah jav-
nosti: "Je čas, ko mora dati po-
litika jasna stališča, kar smo
storili, ko smo podprli pobudo
Evropske komisije za mediaci-
jo, in je čas, ko morata politika
in diplomacija napraviti svoj
del naloge na diplomatskem
parketu." In še: "Imejmo pred
očmi dejstvo, da rešujemo en
problem, ki se je kot snežna
kepa valil od osamosvojitve
dveh držav." In še: "Sedaj je čas
za tiho diplomacijo." Povedano
drugače: so zadeve, za katere je
zaželeno, da jih množična ob-
čila obesijo na velik zvon, in so
zadeve, za katere bi bilo najbo-

lje, da ne bi o njih zunaj posve-
čenih političnih krogov nihče
črhnil niti besedice; da bi se to-
rej vsi vedli v maniri opic, od
katerih se ena drži za usta, ena
za ušesa, ena pa za oči.
S stališčem vladnega predsedni-
ka Boruta Pahorja se stoodstot-
no strinjam. Vsaj v aktualnem
primeru. Torej, ko gre za dvo-
stranske strokovne pogovore in
iskanje optimalne rešitve glede
meje v Piranskem zalivu (ali
kje drugje) je v korist obeh stra-
ni, da javnost v to ne vtika svo-
jega nosu. Se razume, povsem
nekaj drugega, je, ko stroka in
politika najdeta načelno rešitev.
Takrat je na potezi najširša
javnost, da o politični rešitvi
pove svoje mnenje. Na držav-
nem vodstvu pa je, da to mne-

nje javnosti, torej naroda, upoš-
teva. 
Očitno je tako, da so želje in
priporočila vladnega predsedni-
ka Boruta Pahorja nekaj, res-
ničnost pa nekaj drugega. Na-
mreč, po srečanju na vrhu ni
preteklo niti štiriindvajset ur,
ko se je v javnosti na obeh stra-
neh meje že šušljalo o tako ime-
novanem kondominiju, o skup-
ni suverenosti nad (menda)
sporno morsko površino. Skrat-
ka, nekdo je "zapel" in izdal
strogo konspirativen pogovor.
V zvezi s konspiracijo (mimo-
grede, termin pomeni tajno, pri-
krito delovanje, zlasti za dosego
političnega cilja) mi je prišla na
misel neka čisto druga družbeno
politična izkušnja. Mislim na
dogajanje v Sloveniji tik pred

koncem in po koncu druge sveto-
vne vojne, ko je bila v strogi kon-
spiraciji, recimo, ustanovljena
partijska tajna policija (poznej-
ša OZNA, ta se je preimenovala
v Udbo, ta pa v SDV), ko je
prav tako v strogi konspiraciji,
recimo, OZNA (glej: Iz arhivov
slovenske politične policije, stran
7; založba Veda) s pomočjo iz-
branih enot in oficirjev II. divi-
zije KNOJ izvedla množične
likvidacije slovenskih ali tujih
vojnih ujetnikov, političnih na-
sprotnikov in drugih civilistov in
tako dalje in tako naprej, dokler
ne naletimo na grozovito odkrit-
je v Hudi Jami, kjer gomazijo
nerazkrite duše že umrlih in še
živečih množičnih morilcev.
V nasprotju z medijskim raz-
krivanjem tihe diplomacije v

zvezi z mejo v Piranskem zali-
vu so povojni poboji pravo čudo
molčečnosti. Spomin morilcev
iz tega najgrozovitejšega ob-
dobja slovenske zgodovine je 
dobesedno okamnel. Tudi šest
desetletij po moriji ni spomina,
ki bi - pogojno rečeno - vedel po-
vedati, kdo je množične umore
ukazal in kdo izvršil.
Kajpada ne gre za nikogaršnjo
izgubo spomina, pač pa za
strogo obvarovano in varovano
skrivnost, kateri je (v strogi kon-
spiraciji) zaprisežena sloven-
ska politična elita od druge sve-
tovne vojne naprej. A ne le poli-
tična, ampak tudi policijska,
tožilska in sodniška. Če ne bi
bilo tako, bi bili morilci že
zdavnaj razkriti. Vsaj sama v
to verjamem. 

Vaš razgled

Poletna vročina je lahko hudo neznosna ne samo za ljudi, ampak tudi za
živali. Ko smo se tako pred kratkim šli hladit v gorski svet, točneje na Vršič,
smo ugledali zgornji prizor, ob katerem nihče ne more ostati ravnodušen.
Ovce, čeprav ne dolgo nazaj ostrižene, so bile na razbeljenem soncu že tako
pregrete, da so senco, sicer samo košček, poiskale kar pri avtomobilih. S. Š.

Tri opice

petek, 14. avgusta 2009
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Raj za jadranje na deski (surfanje) ni le na Braču, na Pelješču in drugje ob
Jadranskem morju. Ko potegne veter, "oživi" tudi Bohinjsko jezero, kjer je
prvo avgustovsko nedeljo nastal tale posnetek. C. Z.
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Boštjan Bogataj

Zg. Brnik - "Skupno je potni-
kov letos manj za 19 odstot-
kov, v prvih šestih mesecih
na račun lanskega predsedo-
vanja Slovenije Evropski uni-
ji za petino manj, julija pa v
primerjavi z lanskim julijem
za devet odstotkov manj, kar
je primerljivo z evropskim
povprečjem," na vprašanje o
vplivu krize na poslovanje v
prvih sedmih letošnjih me-
secih odgovarja Zmago Sko-
bir, predsednik uprave Aero-
drom Ljubljana.

Čeprav je bil julij za turi-
stično gospodarstvo zelo
uspešen (glej desno), pa pri
letalskem prometu (tako Ae-
rodrom kot Adira) beležijo
manjši promet zaradi za-
ostrenih gospodarskih raz-
mer. Poslovno okolje, v kate-
rem poslujejo letališča in le-
talski prevozniki, se je v prvih
mesecih leta poslabšalo bis-
tveno bolj, kot so načrtovali,
saj je letalski promet upadel
po vsej Evropi (pri potnikih) v
povprečju za 9,6 odstotka.
"Neugodni trendi s konca
leta 2008 so se odrazili še in-
tenzivneje in so tudi razlog
za pripravo rebalansa poslov-
nega načrta za leto 2009. Se-

daj zmanjšujemo prvotno
načrtovani obseg prometa,
pri potnikih za tri, pri premi-
kih letal za slabih pet in pri
tovoru za dobrih 21 odstot-
kov," pojasnjuje Skobir.

Med ukrepe zaradi nižjega
prometa štejejo tudi poseg v
načrtovane investicije, ki so
jih zmanjšali za dobrih 13
milijonov evrov, vendar še
vedno sledijo srednjeročne-
mu načrtu razvoja. "Določe-
ne investicije časovno odla-
gamo, določene pa glede na
trenutne razmere iz načrta

umikamo. Omejili smo za-
poslovanje, zamrznili eskala-
cijo plač, omejili nadurno
delo, prevetrili vse pogodbe
in plačilne roke dobaviteljev
ter se skušali dogovoriti za
boljše plačilne pogoje, pazlji-
vo ravnamo z energijo in ma-
terialom, s čimer smo do se-
daj prihranili še dodatna dva
milijona evrov," pojasnjuje
predsednik uprave. Kljub za-
ostrenim pogojem poslova-
nja Aerodrom v prihodnjem
letu čaka gradnja terminala
2, nemoteno tečejo tudi po-

stopki za gradnjo t. i. Letali-
škega mesta.

V poletni sezoni z Letališča
Jožeta Pučnika leti devet red-
nih letalskih prevoznikov na
32 destinacijah, 12 čarterskih
prevoznikov pa na tridesetih
linijah. Od marca znova štiri-
krat tedensko Finnair pove-
zuje Slovenijo s Helsinki, ea-
syJet je povečal število letov
(deset tedensko), ADR je po-
leti uvedel linijo z Madri-
dom, vrnili so se poletni leti v
Barcelono, Manchester in
Dublin.

Za petino manj potnikov
"Zmanjšujemo prvotno načrtovani obseg prometa, pri potnikih za tri, pri premikih letal za slabih pet
in pri tovoru za dobrih 21 odstotkov," pojasnjuje Zmago Skobir.

Ljubljana

Milijoni za investicije in zaposlitve

Ministrstvi za gospodarstvo in za delo sta objavili skupni
razpis v vrednosti skoraj 72 milijonov evrov za sofinancira-
nje že začetih razvojno investicijskih projektov za krepitev
dolgoročne konkurenčnosti podjetij ter spodbujanje preza-
poslovanja in samozaposlovanja. Razpis je sestavljen iz treh
delov: za razvojno investicijske projekte (za dopolnitev virov
za financiranje izvajanja že začetih investicij na področjih
raziskav in tehnološkega razvoja ter razvoja znanja in ključ-
nih kompetenc), za prezaposlovanje delavcev (za ohranitev
zaposlitve in preprečevanje brezposelnosti) in samozapos-
litve (za spodbujanje samozaposlitev v podjetjih, ki želijo
del svoje dejavnosti prenesti na delavce). B. B.

Boštjan Bogataj

Ljubljana - "Največji padec
števila potnikov je na linijah,
ki so bile vezane na predse-
dovanje EU (nemške desti-
nacije), medtem ko na bal-
kanskih trgih število potni-
kov narašča. Kljub temu
nam je lani uspelo znižati
dolgoročno zadolženost Adi-
re za deset milijonov evrov
oziroma 14 odstotkov, letos
naj bi jo znižali še za nadalj-
njih devet milijonov," o letoš-
njem poslovanju v težkih go-
spodarskih časih pravi pod-
predsednik uprave Marjan
Ravnikar.

Ustrezno tem podatkom
so v Adrii ustvarili tudi nižje
prihodke iz poslovanja, saj
znaša padec knjiženih pri-
hodkov v prvih šestih mese-
cih (v primerjavi z letom
prej) dvajset odstotkov. "Višji
padec prihodkov kot padec
števila potnikov gre na račun
premika zakupa letalskih
kart iz poslovnega v ekonom-
ski razred, kar je zagotovo
odraz recesije v gospodar-

skih družbah, ki letijo z
nami, pa tudi višjih stroškov
na račun dveh novih letal v
floti," pravi Ravnikar. Od-
hodke so sicer znižali za 14
odstotkov. 

Poslovni načrt je načrtoval
205 milijonov skupnih pri-
hodkov, kar je enako višini
ustvarjenih prihodkov v letu
2008. Načrt bi bil izvedljiv s
prek 1,3 milijona prepeljanih

potnikov, vendar rezultati za-
htevajo rebalans načrta.
"Največji padec potnikov
opažamo na linijah Bruselj,
München in Frankfurt, naj-
manjši pa na linijah Saraje-
vo, Istanbul in Podgorica. V
primerjavi z letom 2008 pa
se nam je promet na linijah,
s katerimi povezujemo Bal-
kan z osrednjo in Zahodno
Evropo, celo povečal, največ

na linijah Priština, Tirana in
Skopje," pravi Ravnikar. V
oceni za leto 2009 so načrto-
vali še povečano število po-
tnikov na leta 2008 na novo
vpeljanih linijah (Stockholm,
Bukarešta, Atene), kar se
uresničuje, ugodno je zapol-
njena tudi nova linija proti
Madridu. 

Zaradi posledic gospodar-
ske krize so močno znižali
stroške administracije, pro-
daje in marketinga pa tudi
stroške dobaviteljev in stro-
ške dela, čeprav letos operi-
rajo z dvema letaloma več
kot lani. "Ne varčujemo pa
pri stroških, ki zagotavljajo
varnost in zanesljivost lete-
nja, torej pri stroških za
usposabljanja, simulatorje,
varnostne preglede, vzdrže-
vanja in podobnega," še po-
jasnjuje Ravnikar, ki priča-
kuje, da se bo stanje proti
koncu sezone letenja delno
stabiliziralo in da bi bil
končni letni načrt dosežen s
precej manjšim odmikom,
kot kažejo podatki prvega
polletja. 

Padec na račun predsedovanja
Adria Airways, vodi jo Tadej Tufek, je v prvih šestih mesecih leta prepeljala nekaj čez 644 tisoč 
potnikov oziroma za 15 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

Boštjan Bogataj

Kranj - Po uradnih podatkih
Statističnega urada je bilo v
Sloveniji v prvih petih mese-
cih leta za odstotek več turi-
stov kot v enakem obdobju
lani, julija pa je bil obisk še
znatno boljši (za sedem
odstotkov). Dimitrij Piciga, di-
rektor Slovenske turistične
organizacije: "Odločitev za
okrepitev oglaševalskih aktiv-
nosti slovenske turistične po-
nudbe na domačem trgu se je
izkazala za pravilno. Ob dobri
obiskanosti turističnih desti-
nacij v juliju in ob predpostav-
ki, da bo vreme turizmu na-
klonjeno, lahko pričakujemo
nadaljevanje pozitivnega tren-
da tudi v avgustu in bistveno
boljše rezultate v drugi polovi-
ci letošnjega leta."

Tako so bile julija hotelske
kapacitete v Kranjski Gori za
deset odstotkov bolje zasede-
ne kot v juliju 2008 (delno je
na pozitivne številke vplival
tudi na novo odprti hotel
Špik). Spremenila se je struk-
tura gostov, veliko več je slo-
venskih. Delež domačih go-
stov je znašal 31 odstotkov ali
za osemdeset odstotkov več
kot julija lani, za 56 odstotkov
je bilo več gostov iz Italije. Za
četrtino manj turistov je bilo
iz Nemčije, iz Izraela celo za

38 odstotkov, iz držav Bene-
luksa pa za petino.

Mirjam Žerjav, direktorica
Lokalne turistične organizaci-
je Kranjska Gora, je povedala:
"Z zasedenostjo hotelov v
preteklem mesecu smo zado-
voljni, pričakujemo pa še
končne podatke o številu no-
čitev v zasebnih sobah in
apartmajih, ki so bili za pri-
bližno trideset odstotkov slab-
še zasedeni kot v lanskem ju-
liju. V avgustu beležimo veli-
ko rezervacij v zadnjem tre-
nutku, na kar pa v veliki meri
vpliva tudi vreme." 

Na Bledu je slika nekoliko
drugačna. V hotelskih nasta-
nitvenih kapacitetah in v pen-
zionih so julija ustvarili za
pet odstotkov manj nočitev
kot julija lani, kar pa vseeno
pomeni bistveno izboljšanje
trenda gibanja števila gostov
in njihovih nočitev, glede na
predhodne mesece. Eva
Štravs Podlogar, direktorica
Turizma Bled, pravi: "Obis-
kanost nam vliva optimizem,
vendar bo pri končnih poda-
tkih števila gostov in njihovih
nočitev igralo pomembno
vlogo vreme. Veseli nas, da se
izboljšuje obisk nemških go-
stov ter pozitivni trendi pri
domačih gostih, ki pa v skup-
nih številkah še vedno ne
predstavljajo velik delež."

Obisk se povečuje
V Kranjski Gori je bilo julija občutno več turistov,
popravlja se tudi obisk Bleda.

www.gorenjskiglas.si

dnevno sveže novice    kažipoti   pisma bralcev    priloge     razvedrilo

Za vas že 60 let beležimo čas

Poslovno okolje, v katerem poslujejo letališča in letalski prevozniki, se je v prvih mesecih
leta poslabšalo bistveno bolj, kot so načrtovali, zato so v Aerodromu Ljubljana v prvih
šestih mesecih našteli za 19 odstotkov manj potnikov kot v istem obdobju lani. 

Adria Airways manj potnikov beleži predvsem na linijah
Bruselj, München in Frankfurt ter povečanje na linijah 
Priština, Tirana in Skopje. / Foto: Gorazd Kavčič
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Cveto Zaplotnik

Selo - Maks Vrečko in Jože
Mulej imata že vsak svojo
"zgodbo o uspehu". 39-letni
Maks se je na kmetiji na
Zgoši pri Begunjah uveljavil
s pridelovanjem Baronovih
jagod ter z izdelovanjem raz-
ličnih marmelad, sokov in ja-
godnih piškotov. Ko je z ja-
godami izpolnil vse cilje, ki
si jih je zastavil, je blagovno
znamko skupaj s tehnologijo
pridelovanja prodal in se po-
svetil novi dejavnosti - popu-
larizaciji uporabe "žive vode"
v kmetijstvu, s katero je že
pri pridelovanju jagod dose-
gel odlične rezultate. 40-letni
Jože, po izobrazbi ekono-
mist, je bil v svoji poklicni
karieri že molzač na farmi,
inšpektor na carini in proda-
jalec kmetijske mehanizaci-
je, najuspešnejši pa je kot
kmet. Na kmetiji, ki so jo
preselili iz središča vasi na
obrobje, obdelujejo devetde-
set hektarjev zemljišč, redijo
devetdeset glav goved, od
tega štirideset do petdeset
krav molznic, in se ukvarjajo
s turizmom. V novi hiši je
trideset ležišč in šestdeset se-
dežev v jedilnici.

Tržnica brez posrednikov

Podjetna kmeta zdaj tudi
poslovno sodelujeta. Maks
vodi projekt za uveljavitev
blagovne znamke Sveže.si in
postavitev spletne tržnice,
Jože bo v okviru te blagovne
znamke v kratkem postavil
pet mlekomatov za prodajo
svežega mleka. "S spletno
tržnico poskušamo vzposta-
viti neposreden stik med pri-
delovalci sveže, kakovostne
hrane in potrošniki. Če so
vmes še posredniki - veletr-
govina in maloprodaja, cena
naraste, kakovost pa se zni-
ža," ugotavlja Maks in doda-
ja, da je spletna tržnica nasta-

la na podlagi izkušenj pri
prodaji kmetijskih pridelkov
po internetu. Kot pravi, je na
internetu veliko povpraševa-
nje po kmetijskih pridelkih
in izdelkih, vendar je težava v

tem, da internet postaja po-
doben neprehodnemu goz-
du, kjer je vedno težje najti
prave informacije. "Kmetje
se pri predstavljanju svoje
dejavnosti na internetu sre-
čujejo z različnimi težavami.
Interneta ne poznajo dovolj
dobro ali ne prepoznajo nje-
gove pomembnosti pri po-
speševanju prodaje, vse sku-
paj pa je predrago. Če pa in-
ternetne strani že imajo, se z
njimi nimajo časa ukvarjati
ali jih iskalniki ne najdejo,"
ugotavlja Maks in poudarja,

da jim spletna tržnica omo-
goča enostavno predstavitev
svoje dejavnosti oz. ponud-
be. Na tržnici se lahko pred-
stavijo le z osnovnimi poda-
tki, možna je tudi povezava
na internetno stran, ki jo
kmetija že ima, ali izdelava
lastne strani v okviru spletne
tržnice.

Sveža hrana iz avtomatov

"Na spletni tržnici so "stoj-
nice" že postavljene, na stoj-
nicah pa za zdaj še ni kme-
tov, ki bi ponujali kakovostne
pridelke in izdelke - mleko in
mlečne izdelke, sadje, zele-
njavo, jajca, med, kruh in še
nekatere druge pridelke. Po-
trošnik bo, na primer, s kli-
kom na sadje izvedel, kje ga
lahko kupi, z iskalnikom se
bo lahko omejil samo na kup-
ce iz Gorenjske. Če se bodo
naša pričakovanja izpolnila,
bo v enem letu na spletni trž-
nici svojo ponudbo predstav-
ljalo približno dvesto kmetij
iz vse Slovenije," pravi Maks
in poudarja, da bo tržnica za-
čela delovati, ko bo Jože Mu-
lej predstavil ponudbo sveže-

ga mleka iz mlekomatov.
Mulejevi, ki na dan namolze-
jo od sedemsto do osemsto li-
trov mleka, bodo postavili pet
mlekomatov: pri poslovni
stavbi Triglavskega narodne-
ga parka na Bledu, pri kavar-
ni Jeglič v bližini prehoda čez
železniško progo v Lescah, ob
kavarni Ambienti za avtobus-
no postajo v Radovljici, v ne-
kdanji vremenski hišici na-
sproti železniške postaje na
Jesenicah in v Kranju, kjer pa
se za lokacijo še niso dogovo-
rili. Na Bledu bo mlekomat
predvidoma začel delovati
danes, v Lescah in v Radovlji-
ci prihodnji petek, na Jeseni-
cah do konca avgusta in v
Kranju do sredine septem-
bra. "Prodajali bomo polno-
mastno, neobdelano in dnev-
no sveže mleko," pojasnjuje
Jože in razkriva nadaljnje na-
črte. "Na kmetiji se bomo lo-
tili še predelave mleka, za to
sem se letos že usposabljal v
Franciji. Na lokacijah, kjer
bodo mlekomati, bomo po-
stavili še avtomate za prodajo
nekaterih vrst mlečnih izdel-
kov pa tudi krompirja, jajc,
kruha, sadja ..."

Spletna tržnica Sveže.si in
sveže mleko iz mlekomatov
Maks Vrečko z Zgoše je "postavil" spletno tržnico kmetijskih pridelkov in izdelkov Sveže.si, 
Jože Mulej s Sela pri Bledu pa mlekomate za prodajo svežega mleka.

Kranj

Naziv šampion za Koklov akacijev med

Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni je bilo v okviru pri-
prav na letošnji kmetijsko živilski sejem mednarodno ocenje-
vanje medu. Triinštirideset čebelarjev iz Slovenije, Avstrije in
Hrvaške je na ocenjevanje dalo 69 vzorcev medu. Naziv šam-
pion za med z najvišjim številom točk je prejel akacijev med
Čebelarstva Kokl iz Potoč pri Preddvoru. Poleg Kokla, ki je do-
bil še srebrno medaljo za gozdni med in bronasto za kosta-
njev oz. lipov med, so se izkazali še nekateri gorenjski čebe-
larji. Čebelarstvo Cirer Jožefa in Anton iz Rafolč pri Lukovici je
prejelo zlato medaljo za gozdni, kostanjev, akacijev, hojev in
cvetlični med in srebrno za smrekov med, Čebelarstvo Peter-
ka Franc iz Domžal zlato medaljo za gozdni, hojev in akacijev
med ter Drago Pančur z Lancovega zlato medaljo za gozdni
med in srebrno za drugo vrsto gozdnega medu. C. Z.

Srednja vas v Bohinju

Predstavitev različnih načinov košnje

Na terenih smučišča Senožete v bohinjski Srednji vasi bo
danes, v petek, opoldne predstavitev različnih načinov koš-
nje. Prikazali bodo delo s traktorji Goldoni, stroji SIP Šem-
peter in tudi mulčerji Berti. Udeležba na predstavitvi šteje
tudi kot izobraževanje za kmetijsko okoljske ukrepe. C. Z.

Na mlekomatu bo za liter
svežega mleka treba od-
šteti en evro in za pol li-
tra pol evra, pet odstot-
kov od vsakega prodane-
ga litra pa bodo namenili
v dobrodelne namene
društvu Sožitje.
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√ Zakladnica znanja od A do Æ

√ Praktiœni nasveti za vsako priloænost 

300 vpraøanj 

o psih
Dodatek: 

Naœrt

nege

Kranj

Nov razpis za mlade prevzemnike kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v okviru
programa razvoja podeželja objavilo dva nova javna razpisa
za dodelitev finančne pomoči. Za pomoč mladim prevzemni-
kom kmetij je na voljo 12 milijonov evrov nepovratnih sred-
stev, višina pomoči znaša do štirideset tisoč evrov na posa-
meznika. Do pomoči so upravičeni vlagatelji, ki se ukvarjajo s
kmetijsko oz. gospodarsko dejavnostjo, so starejši od 18 in
mlajši od štirideset let in prvič lastniško prevzemajo kmetijo.
Po razpisu za finančno pomoč ob smrti, invalidnosti ali ne-
sposobnosti za delo na kmetiji je na razpolago 57 tisoč evrov,
posameznik bo lahko dobil od 3750 do 7500 evrov pomoči.
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo sprejemala
vloge do objave obvestila o zaprtju razpisov. C. Z.

Kranj

Moja žival, moja odgovornost

Republiška veterinarska uprava je društvom, ki delujejo na
področju zaščite živali, razdelila deset tisoč letakov, s kateri-
mi naj bi opozarjali lastnike živali na odgovornost, ki jo ima-
jo za dobrobit živali in za njihova dejanja. Letaki so nadaljeva-
nje lani začete akcije Moja žival, moja odgovornost, ta bo tra-
jala tudi v prihodnje, letos pa zaradi varčevalnih ukrepov ne
bodo postavili velikih jumbo plakatov. Letaki opozarjajo na
pet osnovnih svoboščin živali, na zakonsko ureditev in na za-
grožene kazni. Živali ne smejo trpeti lakote, žeje, bolečin, po-
škodb, bolezni, strahu in neugodja, imeti morajo primerno bi-
vališče in možnosti za vedenje, ki je značilno za posamezno
vrsto. Za kršitve so zagrožene kazni od dvesto do osemsto ev-
rov, za mučenje pa celo zapor do enega leta. C. Z.

Maks Vrečko in Jože Mulej ob enem od mlekomatov

Vašca

Na Gorenjskem letos 80 hektarjev ovsa

V ponedeljek, 10. avgusta, se je na Gorenjskem začela žetev
ovsa. Letos je posejanega okrog osemdeset hektarjev, kar je
nekaj več kot pretekla leta. Razlog za to je povečanje števila
konj. Letošnji posevki so lepi in tudi dobri, pravi Marija Ka-
lan iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. Povprečen pri-
delek se giblje od tri do štiri tone na hektar, ponekod tudi
več, namenjen pa je predvsem krmi za konje. Od žit, ki jih
pri nas poznamo, oves uspeva najvišje v hribih. Rad ima de-
ževne, hladne pokrajine z dolgimi in svetlimi dnevi. Prvot-
no, približno do sredine 17. stoletja, je bil ovseni močnik ali
kuhan oves tudi pri nas, predvsem na podeželju, glavni del
dnevne prehrane. Po tem so ga sejali predvsem kot drago-
ceno krmo za konje. Danes oves v ljudski prehrani v glav-
nem uporabljajo za ovsene kosmiče. K. J.
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Janez Štrukelj

Jedi za poletne dni K U H A R S K I R E C E P T I88

Jelena Justin

Prebudili smo se v čudo-
vito jutro. Oskrbnica Koc-
bekovega doma na Korošici
Mojca nam je pripravila
ocvrta jajca in kavo, kupili
smo si dodatno vodo, si
oprtali nahrbtnike ter se
odpravili naprej. Ker s Ko-
rošice obstajata dve možno-
sti vzpona na Ojstrico, smo
se odločili, da izberemo
eno pot za vzpon, drugo za
sestop, zato se odpravimo
direktno iz koče po poti čez
travnik do sedla Sedelce,
kjer nas smerokaz usmeri
levo proti Ojstrici. Prečimo
južno pobočje, hodimo des-
no proti vzhodu, dokler ne
pridemo do grebena, po ka-
terem poteka Kocbekova
pot na Ojstrico. Ta pelje
tudi mimo Male Ojstrice,
2017 m, ki jo moramo nuj-
no obiskati. Na njenem
vrhu je miniaturni Aljažev
stolpek z vpisno knjigo in
žigom, z njega pa čudovit
razgled na Robanov kot in
Krofičko. Upam, da bo
zmagal zdrav razum, da v
hribih v prihodnosti ne
bomo občudovali le minia-
turnih Aljažkov, kjer pa sto-
ji pravi Aljažev stolp, pa ko-
pijo, ki bo brez čustvenega
naboja in simbolnega po-
mena v srcu Slovencev. 

Nadaljujemo po grebenu
naprej proti Ojstrici. Tik
pod vrhom si moramo ob-
časno pomagati tudi z roka-
mi, na nekaj mestih so tudi
varovala. Z vrha se odpre
čudovit razgled po celotni
verigi Kamniško Savinjskih

Alp; pod nami je Logarska
dolina s slapom Rinka,
Okrešljem, Mrzlo goro. A
nam pogled uhaja naprej
proti zahodu, proti Planja-
vi. A do tja nas čaka kar dol-
ga in razgibana pot.

Z vrha sestopimo po za-
hodnem grebenu. Držimo
se desno. Pot je šodrasta,
krušljiva, zato trden korak.
Po poti nadaljujemo kar na-
prej proti sedlu Škarje.
Vmes prečimo dve snežišči,
zato previdno in ne pozabi-
te na dereze in cepin, če se
na prečenje odpravljate v
zgodnjem poletju. Škarje so
nekakšen naraven prehod,
ki ga krasijo kubistične
skulpture, katerih avtor je
Mati Narava; le prepustimo
se toku domišljije in videli
bomo marsikaj. S sedla
Škarje se povzpnemo na
Lučko Brano oz. Babo,
2244 m, na enega od ne-
imenovanih dvatisočakov in
na Vilice, 2344 m, ni pa
nujno, saj se lahko držimo
tudi spodnje poti. Pozor pa
pod Vilicami. Markacije so
dokaj obledele in kar naen-
krat se znajdemo na robu,
ko je konec poti. Hm? Kaj
pa zdaj? Stopimo še korak
naprej in pod seboj bomo
zagledali jeklenico, ki se
spušča proti melišču. Mar-
kacije nas po melišču vodijo
najprej skoraj naravnost
navzgor, nato pa pot zavije
levo, kjer prečimo snežišče.
Še nekaj korakov in že smo
na vzhodnem grebenu Pla-
njave. S poti se desno odce-
pi enosmerna pot do vrha te
mogočne gore. 

S Planjave najprej sesto-
pimo do poti, kjer smo prej
zavili proti vrhu, nato pa
nadaljujemo desno oz. pro-
ti zahodu do Kamniškega
sedla čez Sukalnik. Pot je
speljana pod zahodno ste-
no Planjave, in pomagamo
si tudi z jeklenicami. Pot
preči tudi pozimi znano
Wisiakovo grapo, kjer pote-
ka znana alpinistična smer.
Grapa se imenuje po San-
diju Wisiaku, Skalašu, in
ob poti lahko tudi vidimo
spominsko tablo. V tem
delu je bilo pred nekaj ted-
ni še potrebno prečenje
precej velikega snežišča,
zato v primeru, da je sneg
poledenel, zbit in trd, sve-
tujem OBVEZNO uporabo
cepina in derez. Sploh v ju-
tranjih urah zna biti mesto
zelo delikatno. Zahodno
steno Planjave krasijo raz-
lične skulpture, ki dovolijo

domišljiji, da se prosto
sprehaja. A previdno! Še
vedno smo v gorah.

Mimo izrazitih skal, ime-
novanih Babe, se spustimo
do Kamniškega sedla, do
doma, ki nam bo dal varno
zavetje in mirno noč.

Če imamo še kaj moči,
če je še lepo vreme in nis-
mo prepozni, se lahko
povzpnemo še na Brano,
2252 m, ki je nekakšna hiš-
na gora Kamniškega sedla,
sicer si pa privoščimo poči-
tek in uživajmo v večer-
nem soncu. Oskrbnik Si-
mon nam bo pa kaj dobre-
ga skuhal, saj bo tretji dan
fizično in tehnično najza-
htevnejši.

Nadmorska višina: 2350 m
in 2399 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: ★★★★★ 

Planinski kotiček: Ojstrica (2350 m)-Planjava (2399 m)-Kamniško sedlo (1834 m)

Visokogorski treking, 2. dan
Pred nami je drugi dan našega visokogorskega trekinga po Kamniško Savinjskih Alpah. Čaka nas razgleden
in razgiban dan, kjer bomo morali uporabiti tudi nekaj zimskega znanja hoje po visokogorju.

Kuhano jagnje z zelenjavo

Sestavine: 70 dag jagnjetine -
plečka ali rebra, 10 dag kore-
nja, 8 dag peteršiljeve korenine,
10 dag mladih čebulic, 20 dag
svežega zelja, sol, poper, lovo-
rov list, česen, 20 dag svežega
paradižnika, 20 dag krompir-
ja, kis po okusu.

Priprava: Jagnjetino nareže-
mo na kose, ki jih naložimo
v kozico z narezano zelenja-
vo. Nato dodamo začimbe, ki
jih povijemo v šopek, da jih
kasneje lažje poberemo iz
juhe. Jed počasi kuhamo sla-
bi dve uri. Običajno jo ponu-
dimo kot enolončnico. Če jo
ponudimo v obliki menuja,
meso in zelenjavo narežemo

nekoliko bolj na drobno.
Juha bo odlična, če vanjo za-
kuhamo vodne žličnike.

Koprc s sirovo skorjo

Sestavine: 70 dag koprca, 6
dag masla ali margarine, 4
dag moke, osminka l mleka,
sol, poper, malo muškatnega
oreščka, 8 dag sveže naribane-
ga sira - parmezana.

Priprava: Očiščen in opran
koprc narežemo na četrtine.
Liste sesekljamo in postavi-
mo na stran. V slani vreli
vodi kuhamo koprc 35 mi-
nut. Ognjevarno posodo na-
mažemo z margarino. Peči-
co segrejemo na 220 stopinj
Celzija. Koprc odcedimo in

osminko l vode zadržimo. V
ponvi razpustimo žlico mas-
la ali margarine, dodamo
moko in naredimo svetlo ru-
meno prežganje, ki ga zalije-
mo z vodo od koprca, prilije-
mo mleko in vse skupaj ku-
hamo še nekoliko časa.
Omako začinimo s soljo, po-
prom in naribanim muškat-
nim oreščkom. Koprc zloži-
mo v pekač, ga potresemo s
sesekljanimi listi koprca in
prelijemo z omako. Po oma-
ki potresemo še sir in kosmi-
če masla ali margarine. Jed
pečemo približno 15 minut. 
Priporočilo: Da bo jed bolj iz-
datna, ji v sredino lahko
damo popečene kose piš-
čančjega mesa in vse skupaj

zapečemo. Poleg ponudimo
zeleno solato. 

Čokoladna rulada

Sestavine: 6 jajc, 15 dag sladkor-
ja, 1 dl olja, 15 dag moke, 2 dag
kakava, pol pecilnega praška.
Čokoladna krema: 25 dag mas-
la ali margarine, 5 dag slad-
korja v prahu, 6 dag čokolade,
1 žlička maraskina.

Priprava: Pripravimo testo iz
rumenjakov, ki smo jim do-
dali polovico sladkorja in po
kapljicah tudi olje. Ko je masa
penasto umešana, dodamo
moko, pecilni prašek in ka-
kav, to zmešamo in dodamo
sneg beljakov, v katere smo
vtepli preostali del sladkorja.

Narahlo premešamo. Pekač
namažemo z maslom ali
margarino, ga potresemo z
moko in po njem razgrnemo
pripravljeno maso. V segreti
pečici na 180 stopinj Celzija
ga spečemo. Pečen biskvit
zvrnemo na posladkano ku-
hinjsko krpo in ga takoj zvije-
mo in odvijemo ter ohladimo.
Krema: Maslo ali margarino
penasto umešamo, med me-
šanjem dodamo sladkor v
prahu in raztopljeno čokola-
do. Nazadnje primešamo še
maraskino. Rulado navlaži-
mo z rumovo vodo ali kom-
potovo vodo in jo premaže-
mo s pripravljeno čokoladno
kremo, potresemo s kaka-
vom in ponudimo. 

Pogled na Ojstrico z Lučke Brane oz. Babe

Miniaturni Aljažek na Mali Ojstrici  

Pogled s Sukalnika na Kamniško sedlo in zahodni del 
Kamniško Savinjskih Alp / Vse fotografije: Jelena JustinTam, kjer je rdeča skala, je vzhodni greben Planjave. 
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O D L O M E K I Z P R I G O D E T O S O V B A Z E N

Janez Kavar

Kriške prigode

Na zahodni strani velikega
bazena je stal skakalni stolp, na
vzhodni strani pa je bil majhen,
nekaj deset centimetrov globok
otroški bazen. Voda v otroškem
bazenu je bila zaradi majhne
globine, pa tudi zaradi "injekcij"
malih kopalcev, precej bolj topla
od vode v velikem bazenu. Tik ob
otroškem bazenu je stala betoni-
rana strojnica s črpalko za čišče-
nje vode, stranišči in tušem za
prhanje. Na streho strojnice se je
dalo priti z zadnje strani. Vzvi-
šena ploščad nad kopališčem je
bila priljubljeno mesto za sonče-
nje mlajših kopalcev. Na skakal-
ni stolp kratkohlačniki nismo
smeli, razen če si se že "okoraj-
žil" skočiti vsaj s prve etaže stol-
pa. Sicer pa so obe ploščadi stol-
pa obvladovali že malo starejši
najstniki in najstnice, ki so bili
na drugi in vrhnji etaži tudi bolj
skriti očem, ko se je vnemala
kakšna poletna romantična
zgodba. Magično privlačnost za

nabrito kriško mularijo so seveda
imele tudi lesene kabine za pre-
oblačenje. V marsikateri deski je
zaradi izpadle grče zijala kakš-
na luknjica za kukanje v notra-
njost kabine. Posebej ob sobotah
in nedeljah je ob kaj veljavnih tr-
žiških lepotičkah na Tosov ba-
zen prihajalo tudi veliko prakti-
kantk za medicinske sestre, ki so
opravljale prakso v bolnišnici na
Golniku. Te so bile seveda vedno
poseben izziv za vrle kriške in
okoliške fante, mlajšim pa za ku-
kanje v kabine. Mehkih brisač iz
frotirja tisti čas večinoma še nis-
mo poznali, ampak trdo tkane.
Če si jo od kakšnega razjarjene-
ga dekleta, ki te je zalotilo pri ku-
kanju v kabino, dobil po hrbtu z
mokro trdo brisačo, je zelo bolelo.
A so bila takšna boleča kaznova-
nja hitro pozabljena in vse se je
začenjalo znova in znova.

Ko je bilo v šestdesetih letih v
Križah ustanovljeno športno
društvo TVD Partizan, je to

pričelo poleti prirejati na Toso-
vem bazenu tudi plavalna tek-
movanja. V plavanju so pred
Križani prednjačili plavalci iz
Tržiča. Sem in tja pa so se pla-
valnih tekmovanj udeležili tudi
plavalci iz Kranja in Radovlji-
ce, kjer je plavanje imelo večjo
tradicijo in dobre športne dosež-
ke. Posebna točka plavalnih tek-
movanj v Križah so bili tudi
skoki s stolpa. Tudi pri skokih so
prednjačili Tržičani, nekateri s
sijajnimi akrobacijami z najviš-
je etaže stolpa. Sem in tja se jim
je pridružil tudi kdo od Križa-
nov. Mihčev Slavko, moj vrst-
nik, je bil še kratkohlačnik, ko-
rajžno pa je že upal skočiti na
glavo z vrha stolpa in seveda
vedno požel silen aplavz. Med
skoke je bila vedno uvrščena
tudi kakšna šaljiva zgodbica.
Navadno jo je uprizarjal Janez
Ahačič - Fogl iz Tržiča, izvrsten
telovadec in smučar. Majhne,
čokate postave, oblečen v žensko

krilo in z bogatim, s travo na-
polnjenim modrcem se je pojavil
na vrhu skakalnega stolpa, ne-
kajkrat uprizoril grozen strah
pred skokom, potem pa elegant-
no skočil v frfotajočem širokem
krilu s salti v veliko veselje in
smeh množičnega občinstva. 

Plavalna tekmovanja na To-
sovem bazenu so bila navadno
združena z veselico po koncu
tekmovanja. Prijeten hlad pod
smrekami ob Tosovi gostilni ob
bazenu je bil kot nalašč za teda-
nje veseljačenje in poletno hlaje-
nje. Navadno so se fantovske
pretepaške strasti na "auf biks"
med veselico, ko se je ta prevesi-
la že v nočni del, hudo razgrele.
Tudi pri teh stvareh so za povod
velikokrat poskrbele brhke prak-
tikantke iz golniške bolnišnice,
pa tudi domačinke, če se fantje
niso spopadli pač - kar tako. Pri
fantovskem pretepanju so
"prednjačili" junaki iz Kovorja
in Golnika. Križani nekoč kot

dobri pretepači nis(m)o preveč
sloveli - s kakšno redko izjemo
sem in tja. Tosov bazen je bil lo-
kacijsko kot nalašč za poravna-
vanje računov med Kovorjani
in Golničani, nekakšen nevtra-
len teren. Nočni veselični pretep
se je za marsikaterega razgrete-
ga pretepača velikokrat končal v
bazenu, v oblačilu in s čevlji na
nogah seveda. Sem in tja je bil
vržen v bazen tudi kakšen pre-
tepač - neplavalec. Pa v Toso-
vem bazenu ni nikdar nihče
utonil, izdatno napil vode iz
bazena pa se je marsikdo!

Knjigo lahko kupite tudi na
Gorenjskem glasu, Bleiweiso-
va cesta 4 v Kranju, vsak 
dan od 8. do 19. ure, v petek
do 16. ure, tel.: 04/201 42 41
ali narocnine@g-glas.si. Red-
na cena knjige je 14,90 evra,
naročnikom priznamo 20-
odstotni popust.
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LOTO
Rezultati 64. kroga - 12. avgusta 2009

7, 8, 10, 11, 21, 24, 31 in 1
Lotko: 4 2 6 6 2 0

Loto PLUS: 3, 15, 16, 18, 28, 33, 35 in 19

Garantirani sklad 65. kroga za Sedmico: 200.000 EUR
Predvideni sklad 65. kroga za Lotka: 45.000 EUR
Predvideni sklad 65. kroga za PLUS: 145.000 EUR

"Prijaznost" 
urgentne 
ambulante v
Kranju

Kot najverjetneje mnogim
med vami se je tudi meni zad-
njič zgodilo, da sem morala ob-
iskati zdravnika sredi noči.
Vzrok za ta nočni obisk urgent-
ne ambulante v Kranju so bile
grozne bolečine v trebuhu.

Med 3.30 in 4. uro zjutraj
sem prispela, ko so me sprejeli,
pa se je name vsul plaz nič kaj
prijetnih besed, citiram; "Ja, kaj
pa ti misliš, da jaz lahko storim
tlele, to se vidi samo v filmih, to
moraš iti v laboratorij zjutraj,
kaj sploh hodiš sem," in še kakš-
na zanimiva besedna zveza se
je našla v besednjaku zdravni-
ce, ki je takrat delala. 

Menim, da je to njena služ-
ba: ne glede na to, koliko je ura,
mora sprejeti bolnika. Mislim,
da takšno uro ne pridejo tja
ljudje, ki se dobro počutijo, am-
pak tisti, ki ima najverjetneje
kakšne težave. Vsekakor bi vsa-
komur prijala kakšna prijetna
beseda ob vseh bolečinah, ki jih
ima. 

No, zdravnica me je potem le
pregledala, ulegla sem se na po-
steljo in me pretipala. To je sto-
rila zelo grobo, mislila sem, da
tako mora, ko pa so to storili v

bolnišnici na Jesenicah, sem vi-
dela, da se to da storiti tudi veli-
ko nežneje.

Vprašala me je le še, kdaj so
se bolečine pojavile, napisala
napotnico in dejala: "Tle
imaš." Sama sem jo le še vpra-
šala, ali je to sedaj napotnica za
bolnišnico ali kaj drugega.
Rada pa bi tudi omenila, kaj je
pisalo na napotnici: "Bolečine v
spodnjem desnem delu trebuha.
Zjutraj gre na dopust." Zdrav-
nici sem ob prihodu razložila,
da sem se odločila za obisk ur-
gence, ker sem se zjutraj name-
ravala odpraviti na dopust, a
sem mnenja, da napotnica ni
namenjena pisanju o tem, kaj
bolnik namerava. 

Oče me je odpeljal takoj na
Jesenice, kjer pa sem doživela
čisto drugačno zgodbo. Sestre,
zdravniki, vsi so bili tako pri-
jazni, čisto nasprotje zdravnice
v dežurni ambulanti v Kranju. 

Na Jesenicah so me operira-
li in povedali, da sem imela že
dodobra vnet slepič in da je bil
skrajni čas, da so me operirali.

Vsa zahvala in spoštovanje
gre vsemu osebju v bolnišnici Je-
senice, vsi so se strokovno izka-
zali. Menim, da bi bilo treba
vse te zdravnike iz Kranja za
kakšen teden poslati v bolnišni-
co na Jesenice, da se naučijo
bontona, kakšnega morajo ime-
ti osebe z nazivom "zdravnik".

Lea

Vilma Stanovnik

Kranj - Kranjčana Braneta
Kešpreta dobro poznajo vsi,
ki zahajajo v kranjski pokriti
ali trenutno letni bazen. Če-
prav je kot reševalec iz vode
malce više od drugih, pa je
navadno bolj v ozadju in
skrbno opazuje, kaj vse se
dogaja v bazenu in ob njem.
"Imam že toliko izkušenj, da
takoj opazim, če se kdo ne-
navadno obnaša. Hitro tudi
vem, kdo v resnici potrebu-
je pomoč in kdo se pretvar-
ja," pravi Brane, ki se še do-
bro spominja, kdaj je opra-
vil licenco za reševalca iz
vode. 

"Imel sem možnost, da
dobim delo pri Zavodu za
šport, kjer so potrebovali re-
ševalca iz vode. Tako sem se
odločil, da grem na tečaj in
leta 1984 sem bil prvi profe-
sionalni reševalec v Kranju
z licenco," pravi Brane, ki se
je vedno rad rekreativno
ukvarjal s športom, pri 56
letih pa je tudi najstarejši re-
ševalec iz vode v Sloveniji.
"Že včasih je bil izpit za reše-
valca zahteven, danes pa je
še bolj. Tudi mi, ki že dolgo
opravljamo to delo, moramo
redno na preverjanja, trenut-
no je to vsaka tri leta. Mnogi
se mi čudijo, kako mi sploh

še uspe pridobiti licenco, ki
zajema izpit prve pomoči, pa
tudi zdravniški pregled," do-
daja Brane, ki je v četrt sto-
letja ob bazenu in v bazenu
doživel marsikaj. "Najbolj
grenak spomin imam na do-
godek, ko je sredi dneva pri-
šla na bazen družina z otro-
ki. Fant, star 16 let, je skočil
v bazen in opazoval sem,
kdaj ga bom zagledal. Ker
pa ga ni bilo, sem skočil za
njim, ga privlekel iz bazena
in začel oživljati. Ko je prišla
zdravniška ekipa, so mi pri-

znali, da sem postopal pra-
vilno, fant pa je imel vgrajen
spodbujevalnik srca in je
nato umrl. Bilo mi je res
hudo in še kar nekaj časa je
trajalo, da sem se sprijaznil,
da zanj pač ni bilo rešitve,"
razlaga Brane, ki je imel k
sreči podobnih primerov pri
svojem delu malo, čeprav je
nekajkrat reševal življenja,
še večkrat pa se ukvarjal z
različnimi poškodbami. 

"Mislim, da je naša ekipa
reševalcev tukaj v Kranju res
odlična, in čeprav sem naj-

starejši, se z vsem dobro uja-
mem. Naš vodja Milan Grah
je izredno skrben in upam si
reči, da v Sloveniji ni takih
reševalcev, kot smo mi," je
prepričan Brane, ki pa je
malo manj zadovoljen s pla-
čilom za res odgovorno
delo. "Spadamo pod Minis-
trstvo za obrambo in smo v
zares nizkem plačilnem raz-
redu. Toda, ker v tem pokli-
cu uživam in ker ob tem
delu ostajam mlad, mi ni
težko," še dodaja Brane Ke-
špret.

Brane Kešpret je najstarejši reševalec iz vode v Sloveniji, svoje odgovorno delo pa še 
vedno opravlja z veseljem.

Brane je reševalec iz vode
že četrt stoletja
Brane Kešpret je izpit za reševalca iz vode opravil že pred petindvajsetimi leti, kljub vedno 
zahtevnejšim preverjanjem znanja pa vztraja v poklicu in uživa ob mladi ekipi, ki skrbi za varnost 
in red na kranjskih bazenih.



Koncert ansambla Svetlin
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica v soboto, 12. sep-
tembra, ob 20. uri vabi v Poletno gledališče Studenec na ju-
bilejni koncert ansambla Svetlin. Gostje večera so Nuša
Derenda, tenorski trio Eroica, ansambel Lojzeta Slaka, Stane
Petrič, folklorna skupina Iskra Emeco, igralec - humorist
Marjan Šarec in voditelj Boštjan Romih. Prijave sprejema
Jerica Kraševec 24. avgusta med 13. in 15. uro po tel. 513 28
41 ali 040/345 243. Rok plačila je 2. september (Jerica Anka,
Mara). Odhod bo ob 18.30 izpred AP od Kranja proti Trati.

Koncert klasične glasbe
Tržič - V okviru Poletnih prireditev bo jutri, v soboto, 15. 
avgusta, ob 20.30 v cerkvi Marijinega oznanjenja koncert
klasične glasbe.

Kajžnkova hiša odprta
Jesenice - Gornjesavski muzej Jesenice obvešča, da bo
Kajžnkova hiša v Ratečah odprta tudi na Vaški dan v soboto,
15. avgusta, od 12. do 18. ure. Poleg stalne zbirke z zloženko
in knjižico Etnološka dediščina Rateč je na voljo nov 
16-mesečni koledar Dolina skozi čas 2009-2010.

Occursus
Tržič - V Galeriji Vogal na Trgu svobode 30 bodo v ponedel-
jek, 17. avgusta, ob 10. uri odprli razstavo slik akademskih
slikarjev Jožeta Megliča in Dušana Premrla z naslovom 
Occursus.

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

Gorska tekma na Uskovnico, veselica in
izobraževanje
Srednja vas v Bohinju - Športno društvo Srednja vas v Bo-
hinju organizira v petek 14. avgusta, tradicionalno gorsko
tekmo za vse kategorije na planino Uskovnico. Štart je ob
17. uri s parkirišča pri smučišču Senožeta, cilj je pri planin-
ski koči PD Srednja vas na Uskovnici. Prijave na startu na
dan prireditve od 15. do 16.55. Ob 18. uri bo v Senožetih
veselica z ansamblom Slovenski zvoki. Za uvod v dogajanje
pa Strojni krožek Bled, kmetijska svetovalna služba Bohinj
in ŠD Srednja vas organizirajo od 12. do 16. ure na smučišču
Senožeta prikaz strojne košnje in mulčanja travnikov na str-
mih terenih s traktorji. Udeležba na predstavitvi šteje za izo-
braževanje SKOP.

Bavarski plesalci pri Avseniku
Begunje - Danes zvečer, 14. avgusta, ob 19. uri se obeta pri
Avseniku v Begunjah zanimiv glasbeni in plesni dogodek. V
goste prihaja folklorna skupina iz bavarskega mesta Bogen,
ki bo plesala po taktih Avsenikove glasbe. V živo jo bo izva-
jal Avsenikov hišni ansambel. 

XI. Tržiške igre veselja in smeha
Tržič - XI. Tržiške igre veselja in smeha bodo v nedeljo, 16.
avgusta, ob 19. uri na Letnem kopališču Tržič.

V Lienške Dolomite
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj obvešča, da bo planin-
ski izlet v Lienške Dolomite v soboto in nedeljo, 22. in 23.
avgusta. Odhod z osebnimi avtomobili izpred hotela Creina
bo v soboto, 22. avgusta, ob 5. uri in ne ob 4., kot je bilo
navedeno v že objavljenem okvirnem razpisu. O natančnem
poteku tur, opremi in drugih podrobnostih se boste pogo-
vorili tudi na sestanku, ki bo v torek, 18. avgusta, ob 18. uri
v pisarni društva.

Na Strmo peč
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi svoje člane in
druge planince v soboto, 5. septembra, na Strmo peč (Za-
hodni Julijci, Italija) po poti Norina. Odhod z osebnimi av-
tomobili ali kombijem izpred hotela Creina bo ob 3.30. In-
formacije in prijave z vplačilom akontacije pri vodnikih: Tat-
jana, 051/603 475 oz. tatjana.cvetko@gmail.com, Stanko,
040/206 164 oz. stanko.dolensek@celzija.si.

Na Kamniškega dedca in Ovčji vrh
Tržič - Vodniški odsek PD Tržič vabi v sredo, 19. avgusta, na
1583 metrov visoki Kamniški dedec. Odhod bo ob 7. uri izpred
OŠ Tržič. V nedeljo, 23. avgusta, pa vabijo na Ovčji vrh (2024
metrov) v Avstriji. Odhod bo ob 6. uri izpred OŠ Tržič. Infor-
macije in prijave po tel. 5971 536 do zasedbe mest.

Na Mahavšček
Gozd-Martuljek - Iz Planinskega društva Gozd-Martuljek
vabijo na pohod na Mahavšček (2008), in sicer v nedeljo,
16. avgusta. Ob 5. uri se boste z osebnimi avtomobili odpel-
jali izpred penziona Špik v Gozd-Martuljku do koče pri Savi-
ci. Tura je celodnevna. Prijave do petka pri Mojci, 041/821
366, Sari, 041/554 014 in Renati, 031/532 963. 

Na Kamniški vrh
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur
vabi člane v sredo, 19. avgusta, na pohod na Kamniški vrh.
Odhod z osebnimi avtomobili ob 6. uri iz Šenčurja. Skupne
hoje bo 4 do 5 ur. V primeru slabega vremena bo pohod
prestavljen. Informacije tel. št. 25 31 591. 

IZLETI

PRIREDITVE

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: 17. 8., 19. 8. 24. 8.; DUGI OTOK: 18. 8. - 22. 8.;
MEDŽOGORJE: 9. 10 - 11. 10.; GOLI OTOK: 7. 9.; BERNARDIN: 7. 9., 4. - 7.
10, 15. - 18. 11; RIM 19. 11. - 22. 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.

STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ, Šorlijevo naselje, dvosobno
v III. nadstr. izmere 64,82 m2, l. gr.
1968, kopalnica v celoti obnovljena,
drugo potrebno obnove, cena
106.000 EUR
KRANJ, Planina II, dve dvosobni,
pritl. v izmeri 61m2 in 65m2, nizek
objekt, l. grad. 2004, cena 110.000
EUR, možnost vselitve po dogovoru
KRANJ, Vodovodni stolp, trisobno v
I. nadstr. izmere 82,08 m2, l. gr.
1964, delno obnovljeno l. 2003 -
okna, balkonska vrata, ogrevanje kla-
sično, plin v bloku, vpisano v ZK,
cena 110.000 EUR
KRANJ, Planina Huje, dvosobno, vi-
soko pritličje v izmeri 79,37 m2, l. gr.
1953, obnovljeno razen kopalnice l.
2005-2008, lastna etažna CK na olje,
vpisano v ZK, cena 97.000 EUR
BISTRICA PRI TRŽIČU, enosobno,
visoko pritličje v izmeri 40 m2, po-
trebno obnove, CK, l. gr. 1973, cena
63.000 EUR
PREDDVOR, enosobno v mansardi
izmere 48,00 m2, v hiši so samo šti-
ri stanovanja, l.izgr. 1960, stanova-
nje izdelano l. 1991, CK, cena 79.500
EUR
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
KRANJ, Drulovka, manjša visoko pri-
tlična hiša tlorisa 30 m2 na parceli

velikosti 500 m2, l. gr. 1951, v celoti
prenovljena in opremljena l. 2009, v
pritličju-kuhinja, jedilnic z dnevno
sobo, WC, v nadstr.-spalnica, po-
možni prostor in kopalnica, CK, naj-
več za dve osebi vseljivo takoj, cena
630 EUR/mesečno + stroški + 2x var-
ščina
KRANJ, Planina I, enosobno v I. nad-
stropju izmere 22,86 m2, l. gr. 1958,
v celoti prenovljena l. 2007, kuhinja
opremljena, največ za eno osebo,
cena 250 EUR + stroški + 1x varščina,
vseljivo takoj
HIŠE - PRODAMO
KRANJ, Sp. Besnica, visokopritlična,
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti
549 m2, CK na olje, tel. garaža, dva
parkirna mesta, sončna lega, hiša je
lepo vzdrževana, l. grad. 1981, cena
296.000 EUR, vselitev možna konec
leta 2009 
TRSTENIK, na izredno lepi sončni lo-
kaciji, medetažna s 300 m2 uporab-
ne stanov. površine na parceli veliko-
sti 1144 m2, l. gr. 1999, cena 439.000
EUR, v kateri je vključena tudi vsa
oprema, izdelana po meri
VIKEND - PRODAMO
TRSTENIK - Orle, zidan, visokopritli-
čen, tlorisa 46 m2 na parceli velikosti
478 m2, lepa sončna lokacija, garaža,
dostop tlakovan, ob vikendu tudi
manjša brunarica, l. gr. 1997, cena
250.000 EUR
PARCELA - PRODAMO
KRANJ, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2, za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še ok. 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem
glasu 24. julija 2009, je bilo podjetje Seeline iz Kranja, ki zastopa
blagovne znamke, namenjene tako mladim kot mladim po srcu.
Podjetje zastopa svetovno znani športni znamki Helly Hansen in
TBS. Tokrat je žreb določil naslednje nagrajence: 1. nagrada: maji-
ca za športne aktivnosti - Marjeta Štiblar, Kranj; 2. nagrada: majica
za dopustniške dni - Matej Kolar, Medvode; 3. nagrada: kapa s šil-
tom - Ivan Kociper, Preddvor. 4., 5. in 6. nagrado, ki jo podeljuje
Gorenjski glas, prejmejo: Ani Fajon, Cerklje; Tamara Mohorič, Žab-
nica; Herta Kočevar, Ljubljana

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 14. julija 2009 v
Gorenjskem glasu, je Kolosej de Luxe iz Kranja. Nagrade prejmejo:
1. nagrada: kino kartica Joker s šestimi vstopnicami: Leon Nahtigal,
Škofja Loka; 2. nagrada: kino kartica Joker s štirimi vstopnicami:
Meta Bizjak, Kranj; 3. nagrada: kino kartica Joker z dvema vstopni-
cama: Milena Potočnik, Radovljica; Tri nagrade, ki jih podarja
Gorenjski glas, prejmejo: Rajko Okorn, Zg. Besnica; Nejc Bogataj,
Kranj; Klemen Koblar, Jesenice

Nagrajenci nagradne križanke DAVIDOV HRAM, objavljene 31.
julija v Gorenjskem glasu. 1. nagrada: nakup v vrednosti 50 EUR
prejme Sandi Kastelic, Kranj; 2. nagrada: nakup v vrednosti 30 EUR
prejme Jana Kumelj, Golnik; 3. nagrada: nakup v vrednosti 20 EUR
prejme Draga Pisovec, Visoko. Nagrajencem čestitamo.

Družinski pohod k partizanski bolnici Košuta
Preddvor - Občinski odbor borcev za vrednote NOB Pred-
dvor vabi v soboto, 22. avgusta, na družinski pohod k parti-
zanski bolnici Košuta. Zbor pohodnikov bo ob 9. uri na
zgornjem parkirišču nad Vaškarjem v Bašlju.

Na srečanje upokojencev in v Kvarnerski zaliv
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na srečanje
gorenjskih upokojencev v četrtek, 3. septembra, v Predos-
ljah. Odhod bo ob 8.30 izpred vseh avtobusnih postaj od
Virmaš do Kranja. Prijave bodo zbirali v ponedeljek in
torek, 17. in 18. avgusta, med 13. in 15. uro po telefon 23 11
932 - Mara Pečnik. Rok plačila je 19. avgust. Izlet v Kvar-
nerski zaliv: otok Krk in okolica in bo v torek, 8. septembra.
Odhod bo ob 5. uri zjutraj iz Kranja proti Trati. Prijave bodo
zbirali v ponedeljek in torek, 17. in 18. avgusta, med 13. in
15. uro po telefonu 2311 932 - Mara Pečnik, do zasedbe 
avtobusa, v vsakem primeru do 19. avgusta, ker potrebuje-
jo točno število zaradi rezervacije ladje. Rok plačila je 2.
septembra.

Na Donačko goro
Žirovnica - Planinsko pohodna sekcija Društva upokojencev
Žirovnica vabi v torek, 18. avgusta, na planinski pohod na
Donačko goro. Odhod avtobusa ob 6. uri z avtobusne
postaje Moste, ustavljal bo na vseh postajah do Rodin. Hoje
bo do 5 ur, možna je tudi lažja pot. Prijave sprejema Drago
Kajdiž, tel.: 58 01 469 ali 031/535 799.

Proučevanje Svetega pisma Kranj
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri, v soboto, 15. 
avgusta, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na prouče-
vanje Sv. pisma z okvirno temo: Ali se je tudi tvoja ljubezen
ohladila? Razgovor bo povezovala Vladimir Odorčić. Vstop-
nine ni.

Ustvarjajmo s kamni
Tržič - V okviru Poletnih prireditev bo v soboto, 15. avgusta,
ob 10. uri v atriju Občine Tržič delavnica za otroke Ustvarjaj-
mo s kamni iz Tržiške Bistrice.

Glasbeni festival VOX LACI 2009
Jezersko - Na četrtem koncertu festivala se bosta predstavili
beograjski umetnici: flavtistka Olga Kapor in harfistka Di-
jana Sretenović z deli Telemanna, Rossinija, Zabela, Faure-
ja, Lauberja, Ravela, Nielsna in Iberta. Koncert bo v nedeljo,
16. avgusta, ob 18. uri v cerkvi sv. Ožbalta na Jezerskem.

KONCERTI

OBVESTILA

PREDAVANJA
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

TRISOBNO stanovanje, Kranj, Planina
I,  87.44 m2, adaptirano 2004, ZK,
T2, cena po dogovoru, ☎ 041/466-
683 9004744

ODDAM

DVOSOBNO na Podlubniku v Šk.
Loki, 300 EUR in stroški, ☎ 041/257-
100 9004705

DVOSOBNO v Ljubnem, samski ose-
bi s polletnim predplačilom najemnine,
☎ 040/389-518 9004721

TRISOBNO stanovanje z dvema balko-
noma in lastnim vhodom v okolici Pred-
dvora, ☎ 040/979-022

9004643

ZAMENJAM

GARSONJERO v Kranju na Planini,
lahko tudi za večje stanovanje, ☎
040/551-268 9004642

STANOVANJE za hišo, drugo po do-
govoru, ☎ 04/20-41-431

9004652

HIŠE
PRODAM

DVOJČEK - energetsko zasnovana
polovica enote stanovanjskega dvoj-
čka, IV. pod. faza, na lepi lokaciji,
ugodno, ☎ 051/388-822 9004745

DVOSTANOVANJSKO, starejšo, z vr-
tom, na podeželju, ☎ 040/719-377

9004659

HAFNARJEVO NASELJE - prodamo
polovico stanovanjskega dvojčka, ☎
051/388-822 9004628

HIŠO novogr., Medvodae - okolica,
155 m2, V. gr. faza, novogr. 09, 280
m2 zemlje, P+1+M, odprt pogled na
gore, sončna lokacija, 217.000 EUR,
☎ 051/371-112 9004606

PREDDVOR - začenjamo z gradnjo
stanovanjskega dvojčka na čudoviti lo-
kaciji, ☎ 051/388-822 9004624

PRITLIČJE starejše hiše s 300 m2
vrta, lasten vhod, ☎ 040/225-052

9004718

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo, ☎ 051/388-822 9004630

V STARI LOKI je v pripravi gradnja sta-
novanjskega dvojčka, ☎ 051/388-
822 9004626

VIRMAŠE - Šk. Loka prodamo stano-
vanjsko hišo ter dvojčka v gradnji,
ugodno, ☎ 051/388-822 9004627

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

BRUNARICO, 4 x 4 m, z 2 m nadstre-
ška, primerna za vikend ali vrtno uto,
☎ 041/515-139 9004734

POSESTI
PRODAM

BABNI VRT, p. Preddvor, ugodno pro-
dam 1/6 zazidljive parcele - 8.012 m2 in
1/6 parcele - 651 m2, na kateri stoji
stavba. Sodni postopek fizične razdelit-
ve je v teku, ☎ 04/25-56-363 9004660

PARCELA z gradbenim dovoljenjem za
dvojčka v Preddvoru, ☎ 051/388-
822 9004622

PRI NAKLEM prodam parcelo z grad-
benim dovoljenjem za dvojčka, ☎
051/388-822 9004625

PRI ŠKOFJI LOKI prodamo parcelo z
gradbenim dovoljenjem za dvojčka in
hišo, ☎ 051/388-822 9004623

VIRMAŠE - prodam zelo lepo parcelo
na robu zazidljivih zemljišč s čudovitim
razgledom, ☎ 051/388-822 9004629

NJIVO, primerno tudi za vrtičkarje.
Olševek - Preddvor 1800 m2 ☎
051/616-929 9004661

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

100 m2, 60 m2, 40 m2, v Škofji Loki,
☎ 040/531-667 9004725

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj, d.
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj,
04/20-11-413, 041/707-145, 031/
231-358 9004508

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinski odkup, prodaja na
obroke, MEPAX, d. o. o., Planina 5,
Kranj, ☎ 041/773-772, 040/773-
772 9004495

FIAT Punto 1.2 - 16 V, Dinamic Plus, l.
2004, 62.000 km, z vso opremo, ☎
031/738-208 9004716

FIAT Tipo 1.7D Diesel, l. 1993, cena
po dogovoru, ☎ 031/842-788

9004709

KIA Rio 1.3 RS, l. 2004, 30.000 km,
klima, 5 vrat, kot nov, cena: 4.000,00
EUR, ☎ 041/227-338 9004685

RENAULT Clio 1.2, l. 1998, 117.000
km, bele barve, reg. do 6/2010, ☎
041/705-107 9004698

RENAULT Clio 1.2, RT, l. 1999, 3 vra-
ta, reg. do decembra, ☎ 040/435-
254 9004736

RENAULT Scenic 1.9 DCI, ohranjen,
120 KM, Dynamiq Lux z veliko opre-
me, temno siv, 135.000 km, 02/04
let., 1. lastnik, slovenski, cena:
8.600,00 EUR, ☎ 031/693-664

9004662

VOLKSWAGEN Polo karavan 1.9 SDI,
l. 1998, 132.000 km, rdeče barve,
cena po dogovoru, ☎ 041/722-625

9004683

DRUGA VOZILA
PRODAM

TOVORNO prikolico (750 kg), Hrastje
71, ☎ 04/23-24-358

9004724

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

AVTOKLIMO, prenosno, 12 V za avto
ali vikend, komplet novih platišč in gum
za Suzuki Ignis 165/70/14 M+S, ☎
041/722-625 9004743

NOVO letno gumo Kleber 165/70/14,
en kos, ☎ 041/858-149

9004694

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

9004498

TEHNIKA
PODARIM

TELEVIZOR, dobro ohranjen, 52 cm,
☎ 04/25-11-452, 041/871-137

9004697

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

MIZARSKI ponk, ☎ 041/903-412
9004654

SEKULAR za žaganje drv s koritom, ☎
04/20-46-578, 031/812-210

9004587

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

ARMATURNO mrežo, 8-6 mm, ugod-
no, ☎ 041/358-048

9004730

KURIVO
PRODAM

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

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

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

9004494

DRVA, suha, bukova, 5 m, ☎ 041/
774-436 9004640

DRVA za butare za krušno peč, buko-
va, 45 m3 in mešalec za beton, ☎
031/201-393 9004649

DRVA, metrska, gaber, ☎ 040/663-
399 9004742

SUHA bukova drva in kupim kravo za
zakol, ☎ 041/608-642 9004647

SUHA bukova, mešana drva, prevoz in
razrez, ☎ 051/412-165 9004670

SUHE butare, ☎ 04/25-03-688
9004731

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KOTNO sedežno garnituro vel. 290 x
200, ☎ 041/911-835 9004684

KOTNO sedežno garnituro, 250 x
170, poceni, ☎ 041/369-154 9004717

PODARIM

TROSED, raztegljiv (”pingvin”), s pre-
dalom, ☎ 031/840-233 9004707

GOSPODINJSKI 
APARATI
KUPIM

PRALNI STROJ, ohranjen, in franco-
sko posteljo, dimenzije 160 x 200,
brez jogija, ☎ 04/51-82-643

9004701

PRODAM

ZMRZOVALNO omaro Gorenje, viši-
na: 140 cm, rabljeno, ugodno, ☎
031/365-003 9004703

ZMRZOVALNO skrinjo LTH, dobro
ohranjeno, 200 l, ☎ 04/59-57-883

9004723

OGREVANJE, HLAJENJE
KUPIM

CISTERNO za kurilno olje, 1500 do
2000-litrsko, ☎ 041/875-809 9004732

PEČ, novo ali malo rabljeno Küpper-
busch na drva za etažno ogrevanje, ☎
041/845-384 9004651

VRTNA OPREMA
PRODAM

VRTNO GARNITURO, novo, masivni
les, za 280 EUR in okrogline, roke za
brunarice, po 16 EUR, ☎ 041/369-
014 9004712

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

GUMIJASTI čoln Maestral 9 in motor
Tomos 4,5 KS, ☎ 041/364-504

9004656

OTROŠKO KOLO, skiro, motor na
akumulator, gokard, ☎ 040/849-483

9004733

TURIZEM
IZPOSOJAMO avtodom, l. 2007,
max. 6 os., cena 80-99 EUR/dan,
MCP, s. p., Poljane 50, Poljane nad
Škofjo Loko, ☎ 031/603-333 9004414

POREČ - ČERVAR, apartma za 4 do 5
oseb, pritličje s teraso, obnovljeno,
oddam, ☎ 00385/95-848-50-55,
040/463-000 9004677

UGODNO oddamo turistične sobe in
apartma v zaledju Kopra, info@rooms-
kozlovic.si, ☎ 041/248-964 9004669

UGODNO oddam apartma na Rabu,
☎ 0038551/721-346 9004719

STARINE
PRODAM

MLINSKA kamna, starinska za 200
EUR; starinske smuči, lesene, kom-
pletne po 50 in 120 EUR; jarme, ko-
mate po 50 in 100 EUR, ☎ 041/640-
314 9004676

STARO poslikano skrinjo, potrebno
obnove in novo SIM kartico, ☎
031/452-104 9004729

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

OTROŠKO POSTELJO, 70 x 140 z
vzmetnico, 2 kom. in otroško trokolo
Schwin, 2 kom, ☎ 051/428-887

9004657

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
SONČNA očala, okulistični pregledi za
očala in kontaktne leče. Popust za
upokojence 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

VSAK DAN sveže rezano cvetje gladi-
ol, prodam tudi svežo rdečo peso,
Smolej, Luže 22/A, ☎ 04/25-36-
565, 041/789-608 9004464

KUPIM

PSIČKO zlati prinašalec brez rodovni-
ka, ☎ 031/253-703 9004679

PODARIM

DVA mlada mucka, ☎ 031/865-859
9004680

DVE MUCKI, sivo-beli, stari 2 meseca,
Zasip pri Bledu, ☎ 031/874-521

9004631

MLADE mucke, ☎ 041/754-547
9004682

NA KMETIJO, ki ni ob cesti, ali vest-
nim ljudem s hišo oddam dva triletna
črna muca, ☎ 031/443-049

9004646

ŠTIRI MUCKE bele barve, ☎ 041/
508-843 9004645

TRI MLADE mucke, ☎ 04/53-38-
446 9004609

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
POLJSKI prebiralnik krompirja, ☎
041/991-983 9004638

PRODAM

DVOOSNO traktorsko prikolico, ☎
031/352-605 9004710

NAKLADALNO za seno, 17 m3, ☎
041/529-544 9004727

PLUG Lemken Opal 90, ☎ 041/878-
507 9004673

KUPIM

PVC CISTERNO za vodo, 1000 l, ☎
041/315-635 9004696

ROTACIJSKO kosilnico, 165 cm, rab-
ljeno, na manjši kmetiji, ☎ 040/133-
969 9004711

SEJALNICO Amazone, 2,5 m, ☎
031/736-300 9004674

SILOKOMBAJN Mengelle, enoredni,
v dobrem stanju, ☎ 040/355-865

9004648

TRAKTOR IMT 533 ali 539, ☎
031/868-034 9004560

TRAKTOR Ursus, ☎ 051/639-777
9004561

TRAKTOR Štore Zetor Univerzal ali
IMT, plačilo takoj, ☎ 051/203-387

9004666

PRIDELKI
PRODAM

DROBNI krompir za krmo, ☎ 041/
386-871 9004687

JEDILNI krompir in krompir za krmo,
Škofja Loka, ☎ 041/857-703

9004708

KORUZO, silažno, 30 a, ali menjam za
bikca sim., težkega do 120 kg, ☎
04/25-22-610, 041/229-159

9004713

KROMPIR, beli, jedilni, pridelan brez
herbicidov, ☎ 041/728-092 9004692

KUMARICE in papriko za vlaganje, ☎
041/694-890 9004739

PIRO, pridelano na ekološki kmetiji, ☎
031/505-087 9004658

STOJEČO silažno koruzo - poceni, ☎
040/813-147, od 8h do 9h

9004688

SUHE okrogle bale, otavo, seno, sla-
mo in silažne bale, možna dostava, ☎
041/675-453 9004737

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA, čb, starega 10 dni, za simbo-
lično ceno, ☎ 040/128-893 9004722

BIKCE in teličke, stare en teden, ☎
041/239-328 9004650

BREJE telice po izbiri, ☎ 041/752-
990 9004667

DVE TELICI simentalki, breji 9 mese-
cev, ☎ 031/599-783 9004672

DVE TELIČKI, čb, stari dva tedna, ☎
041/275-447 9004720

JAGENJČKE za zakol. Težki so od 27
do 32 kg, ☎ 031/521-307 9004704

JARKICE, rjave, v začetku nesnosti,
bele piščance za zakol, 1 kg - 1,80
EUR, rdeče peteline, ☎ 01/36-27-
029 9004689

KOBILO, črno, pasme črni lipica-
nec/hanovranc, staro 10 let, za nadalj-
njo rejo ali zakol, ☎ 04/51-41-266

9004699

KRAVO simentalko s prvim teletom,
sortirnik krompirja - poljski, z motorjem
in seme enoletne trave, mnogocvetne,
☎ 031/796-783 9004690

NESNICE - rjave, grahaste, črne, tik
pred nesnostjo, brezplačna dostava na
dom. Vzreja nesnic Tibaot, Babinci 49,
Ljutomer, ☎ 02/58-21-401 9004406

PRAŠIČE, težke ok. 40 kg, ☎ 04/25-
95-600 9004686

TELIČKE simentalke, stare 14 dni do
7 mesecev, ☎ 040/418-399 9004706

TELIČKO simentalko, težko 180 kg,
☎ 04/23-16-850 9004678

TRI BIKCE, čb, stare 14 dni, ☎
041/347-499 9004675

ŽREBIČKA, starega 15 mesecev, to-
plokrvni mešanec, vajen osnov, pri-
den, ☎ 041/276-445 9004741

KUPIM

ZAJCA lisca za pleme, starega 4 me-
sece, ☎ 040/562-959 9004702

OSTALO
PRODAM

GAJBICE, nove, lesene, klasične, pri-
merne za krompir, jabolka in podobno,
☎ 031/429-527 9004714

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO DOBI kuhar picopek, Restavra-
cija Tonač, Grmičeva 1, Kranj Čirče,
☎ 041/799-411 9004740

REDNO ALI ŠTUDENTSKO delo v
baru v Cerkljah. Delo po dogovoru.
Bartolič Marija, s. p., Trg Davorina Jen-
ka 3, Cerklje, ☎ 031/552-649

9004602

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov za
varovanje zdravja. Oglejte si www.sinko-
pa.si, Sinkopa, d. o. o., Žirovnica 87, Ži-
rovnica, ☎ 041/793-367 9004641

V REDNO delovno razmerje sprejme-
mo komercialista za trženje radijskega
programa z izkušnjami. Prijave z življe-
njepisom na: info@potepuh.com. Tur-
istični radio Potepuih, d. o. o., Pot na
Lisice 4, Bled 9004644

IŠČEM

IŠČEM DELO, inštrukcije, dobre
osnove - pogoj za uspeh na izpitu iz
nemščine, ☎ 040/242-057 9004700

IŠČEM DELO kot vzgojitelj otrok in po-
magam pri drugih gos. storitvah v dop.
času, ☎ 051/256-605 9004695

IŠČEM DELO, pomoč pri hišnih opra-
vilih (košnja, štihanje), varujem hišne
ljubljenčke, ☎ 041/419-888

9004726

IŠČEM DELO, varstvo otroka, Gorenj-
ska, ugodno, ☎ 041/376-174 9004735

DUO ROLO išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno in narodno glasbo,
☎ 041/224-907 9004691

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, la-
melne zavese, plise zavese, komarniki,
markize, www.asteriks.net 9004489

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični
premazi, barvanje napuščev in fasad,
dekorativni ometi in opleski, Pavec Ivo,
s. p., Podbrezje 179, Naklo, ☎
031/392-909 9004207

BELJENJE, barvanje oken, vrat, na-
puščev, ograj, odstranjevanje tapet in
plesni, antinikotinski premazi, poslika-
va otroških sob, za upokojence 10 %
popust, Zupan Primož, s. p., Golniška
c. 99, Kranj, ☎ 031/868-393 9004738

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

SVETOVANJE iz angelskih kart po te-
lefonu ali na domu, Patricija Kolarič, s.
p., Za žago 2, Bled, ☎ 051/385-903

9004639

TLAKOVANJE dvorišč, polaganje rob-
nikov, izdelava betonskih in kamnitih
škarp, Milutin Bijelić, s. p., Struževo
28, Kranj, ☎ 041/711-842 9003839

IŠČEM

IŠČEM gozdnega delavca za delo na
avstrijskem Koroškem v bližini Boro-
velj, ☎ 0043/664-2356443 9004473

POSLOVNI STKI

ZASEBNI STIKI
36-LETNI obrtnik želi spoznati iskreno
dekle od koderkoli za trajno razmerje,
☎ 041/229-649

38-LETNI moški iščem preprosto dekle
za resno zvezo, ☎ 041/281-343 9004664

DEKLE, če si želiš skupnega dela, živ-
ljenja, pokliči razočaranega očka s sa-
mostojno dejavnostjo, ☎ 041/959-
192 9004634

IŠČEM partnerico s prevoznim sred-
stvom ali družino, pri kateri bi v zame-
no za življenjsko oskrbo pomagal pri
delih z možnostjo prostih nedelj in
praznikov. Šifra: Gorenjska 9004665

LEPA AFRIŠKA gospodična, stara 22
let, zelo osamljena, resno iščem za-
nesljivega moškega katerekoli starosti
za trajno zvezo z možno poroko; Jo-
sephine Berchie, P. O. Box 1181, Su-
nyani - B/A/R, Ghana - W/Africa

9004663

UMETNIK išče žensko za skupno
ustvarjanje lepih trenutkov, ☎ 031/
534-946 9004693

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za
vse generacije, zastonj za mlajše
dame, ☎ 031/505-495 9004633

ŽENSKE različnih starosti in poklicev,
želijo spoznati resne partnerje, ☎
031/505-495 9004635

RAZNO
NAREDIM vam stensko sončno uro,
☎ 04/51-01-674 9004653

PRODAM

GRAMOFONSKE plošče (69 kom.) z
gramofonom za 50 EUR, ☎ 031/725-
437 9004668

KOMBAJN za krompir ”Ana”, suhe
hrastove plohe in deske ter več m3
smrekovih desk, ☎ 041/986-541

9004637

Zaposlimo: 

KUHARJE in KUHARSKE
POMOČNIKE (m/ž)

za delo v Kranju, Radovljici,
na Bledu in Golniku

Ugoden delovni čas 
in plačilo

Prijave:
SODEXO

Prehrana in storitve, d. o. o., 
Kadrovska služba, 
Železna cesta 16, 

1000 Ljubljana
Informacije: 01/420 58 16

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

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

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



LESENEA lestve, dol 1-4 m (3-12 klinov), Zbi-
lje 22, Medvode, ☎041/981-210 9004728

MASIVNO vrtno garnituro (lipa) in nakladal-
ko SIP, 17-kubično, ☎041/980-371

9004671

PISALNO mizo, 117 x 78 (30 EUR); ti-
skalnik Lexmark Z45 (15 EUR), fantov-
sko kolo Scirocco, lepo ohranjeno (60
EUR), ☎ 031/491-190 9004715

VRATNE izreze - hrast in dve ležišči za
simbolično ceno, dobro ohranjeno, ☎
04/59-57-328 9004681

PODARIM

VEČ VRST kozarcev, zaves, radio z
zvočniki, ☎ 031/456-880 9004655
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ZAHVALA

Vrlo ženo, kdo jo najde!
Njena vrednost je daleč nad biseri.
Sv. pismo, Prg 31

Poslovili smo se od naše ljubeče žene in dobre mame

Marije Šparovec
rojene Šlibar, s Planine 11 v Kranju,

ki je prestopila prag večnosti 4. avgusta 2009.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste se v teh dneh poslovili od naše drage žene in
mame, zanjo molili, prinesli cvetje in sveče, darovali za sv. maše,
sočustvovali z nami in nam tako ali drugače stali ob strani. Zahvala
duhovnikom za lepo opravljen pogrebni obred in darovane sv.
maše ter spremljanje v zadnjih tednih njenega življenja.
Hvala vsem v upanju, da to ni dokončno slovo, ampak le
trenutek na poti v večnost.

Žalujoči: mož Franc, sinovi Franc, Viktor in Janez z družinami

ZAHVALA

V 75. letu starosti nas je zapustila draga žena, mama, stara
mama in teta

Frančiška Kokalj
rojena Viharnik, p. d. Pirčeva mama iz Predoselj

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, znancem in sode-
lavcem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, darove za sv.
maše in spremstvo na njeni zadnji poti. Posebno zahvalo smo
dolžni g. župniku Janezu Jenku za vse obiske v času njene bolez-
ni in pogrebni obred, pevcem iz Predoselj, govorniku g. Bitencu,
ge. Veri, pogrebni službi Navček, nosačem in praporščakom.
Vsem, ki ste kakorkoli počastili njen spomin, še enkrat iskrena hvala.

VSI NJENI
Predoslje in Golica, 4. avgusta 2009

ZAHVALA

Po težki bolezni nas je v 79. letu za vedno zapustila naša draga
žena, mama in babica ter sestra, teta, tašča in botra

Marija Leskovar
iz Kranja, Šorlijeva 7

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom, znancem za pomoč, izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in
sveče ter za spremstvo na njeni zadnji poti. Posebna zahvala gre
osebju negovalnega oddelka bolnišnice Golnik za požrtvovalno
in nadvse skrbno nego in pomoč v času njene bolezni in ob
njeni zadnji uri. Najlepša hvala tudi gospodu župniku Mitji
Štirnu za lepo opravljen pogrebni obred, govornikoma Žani in
Zdravku za lepo izbrane tolažilne besede, pevcem in pogrebne-
mu zavodu.

Žalujoči: mož Boris ter sinova Boris in Bojan z družinama
Kranj, avgusta 2009

V 82. letu starosti nas je zapustil naš ljubljeni mož, oči, ata, 
dedi in stric

Ludvik Podlesnik
Iskreno se zahvaljujemo za izrečeno pisno in ustno sožalje, po-
darjeno cvetje in sveče. Hvala g. župniku za lepo opravljen
obred, pevcem za zapete žalostinke, trobentaču za zaigrano
Tišino, pogrebni službi JEKO-in, cvetličarni Zvonček na Bl. Do-
bravi ter sostanovalcem Titove 87; osebju kardiološkega oddelka
za skrb in nego, posebno pa dr. Poklukarju in vsem, ki ste ga
pospremili na zadnji poti. Vsem imenovanim in neimenovanim,
ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani, iskrena hvala.

Žalujoči: žena Angelca in hčerki Zvonka in Jelka z družinama
Jesenice, Dole pri Litiji, Ljubljana, Grosuplje

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama,
stara mama, prababica, sestra, teta, tašča in botra

Jožefa Sušnik
iz Nemškega Rovta

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečeno ustno in pisno sožalje, podarjene sveče,
denarne prispevke za vaško cerkev, farno cerkev in Zavod sv. Mar-
tina v Srednji vasi ter spremstvo na njeni zadnji poti. Posebna za-
hvala sosedom za nesebično pomoč, hvala zdravnici in osebju Za-
voda sv. Martina za skrb in nego v času njenega bivanja v domu in
Špančevi Minki za pomoč. Hvala gospodu župniku za lepo oprav-
ljen obred, pevcem za zapete žalostinke in pogrebni službi Novak.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni domači
Nemški Rovt, avgusta 2009

ZAHVALA
Pride čas,
ko si izmučeno srce
želi le spati,
duša pa v
večnost potovati.

V 87. letu nas je za vedno zapustila naša mama

Francka Šolar
s Sp. Dobrave

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in vsem, 
ki ste jo spremili na njeni zadnji poti, nam izrekli ustno ali pisno sožalje, poklonili cvetje in

sveče. Hvala tudi g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred ter pevcem za lepo petje.

Vsi njeni
Avgusta 2009

ZAHVALA

V 66. letu starosti nas je po hudi in dolgotrajni bolezni za vedno zapustila 
naša draga mama in babica

Irena Zajc Butorac
iz Radovljice

Ob slovesu naše drage mame se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sosedom, njenim sodelavcem Pošte Slovenije in društvu upokojencev

Radovljica za ganljive besede, pevcem in radovljiškemu župniku ter pogrebni službi 
Novak za lepo opravljen obred. Posebej pa se zahvaljujemo Jani Šmitek, ki je pokojnici

stala ob strani ves čas njene bolezni. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskreno hvala.

Žalujoči: hči Bojana z družino ter vnuka Aljoša in Matjuš

ZAHVALA

Ob izgubi dragega moža, očeta in brata

Marjana Kastigarja
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče ter
spremstvo na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala dr. Rupnikovi ter vsemu osebju oddelka 700
in negovalnega oddelka bolnišnice Golnik.

Vsi njegovi

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Odšla si tja,
kjer ni trpljenja in bolečine.
Čeprav boli, ker te ni,
hvala za lepe dni.

Ostalo grenko je spoznanje,
to je resnica, niso sanje,
da te več nazaj ne bo,
ker si za vedno vzel slovo.

ZAHVALA

Hvala ti mama, za rojstvo, življenje,  
za čas, za ljubezen, skrbi, 
hvala za bisere, stkane v trpljenju, 
naj večna ti lučka gori.
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. 
V soboto bo sončno z jutranjo meglo po nižinah. V nedeljo
bo sončno, popoldne so možne nevihte.

PETEK
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Helena Tomšič, Kranj: 

"Menim, da je ta vsota tako
majhna, da ne bo bistveno
pripomogla k preživetju. 
A tistim, ki nimajo nič, bo
verjetno malo pomagalo in
je zato v danih možnostih v
redu."

Mateja Rant

Gorje - V Blejskem Vintgar-
ju se ob lepih dnevih kar
tare obiskovalcev, ki se lah-
ko v hladu soteske skrijejo
pred poletno vročino in
obenem uživajo ob lepotah
te naravne znamenitosti.
Na dan tako naštejejo od
šeststo do osemsto obisko-
valcev, tako da vodja gospo-
darskega odbora pri PD
Gorje Marica Okršlar ugo-
tavlja, da letošnja sezona
očitno le ne bo tako slaba,
kot je sprva kazalo. 

"Obisk soteske se je moč-
no povečal šele po 20. juliju,
med obiskovalci pa prevla-
dujejo tujci," je pojasnila
Marica Okršlar. Zato priča-
kuje, da jim bo tudi letos
uspelo doseči številko osem-
deset tisoč obiskovalcev, ko-
likor so jih ponavadi našteli v
preteklih nekaj sezonah. Le

tako, je pojasnila Marica
Okršlar, jim bo uspelo pokri-
ti letošnje investicije. Vsako

leto namreč pred začetkom
sezone, ki se ponavadi začne
sredi aprila, poskrbijo za vr-
sto vzdrževalnih del v sote-
ski. "Letos smo recimo v
spodnjem delu soteske ob-
novili veliko pohodnih poti,
ki jih je 'načela' jesenska vi-
soka voda. Poleg tega smo
obnovili tudi del galerij in
zgornje mostiče. Vse skupaj
je bilo vredno okrog trideset
tisoč evrov, v kar pa ni vštet
davek na dodano vrednost."
Ob tem so letos izpeljali še
eno večjo, skoraj petdeset ti-
soč evrov vredno naložbo, in
sicer so namestili dodatnih

sto metrov varovalnih ograj
in 120 metrov pomožnih za-
ščitnih ograj, ki zadržujejo
padanje kamenja. Okrog 14
tisoč evrov so odšteli še za
ureditev vstopnega prostora
pred vhodom v sotesko. Za
varnost in udobje obiskoval-
cev poskrbijo tudi tako, da
vsako jutro še pred odprtjem
sotesko pregledajo in opravi-
jo nujna popravila, če so po-
trebna. Vsak obiskovalec je z
nakupom vstopnice, ki za
odrasle stane štiri, za otroke
pa dva evra, tudi nezgodno
zavarovan, je še opozorila
Marica Okršlar. 
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

V objemu soteske Radovne
Sotesko Blejski Vintgar v teh dneh obišče tudi do osemsto obiskovalcev na dan.

Milan Zupanec, Kranj: 

"Menim, da je kratkoročno
to dobra in dobrodošla
rešitev. Na dolgi rok pa so
potrebni drugačni ukrepi.
Predvsem bi bilo treba z
ukrepi na trgu dela spodbu-
diti zaposlovanje."

Vsak evro pride prav

Mateja Rant

Konec avgusta bodo upravi-
čencem izplačali poseben
dodatek za socialno ogrože-
ne v višini od osemdeset do
dvesto evrov. Po mnenju
naših sogovornikov sicer to
ne bo bistveno pomagalo k
preživetju najbolj socialno
ogroženih, kljub temu pa v
sedanjih kriznih časih vsak
evro pride prav.
Foto: Gorazd Kavčič

Filip Kocijančič, Kranj: 

"Vsak evro, ki ga imaš, 
pomaga, vendar bi morali
skrbno pretehtati, komu 
pripada in komu ne. Mnogo
je primerov, ko so upraviče-
ni do socialne pomoči, če-
prav jim ne pripada."

Petra Markič, Duplje: 

"Lahko, da je to prava obli-
ka pomoči najrevnejšim, a 
znesek ni ne vem kako velik
in bo verjetno hitro pošel. 
Če bi res hoteli pomagati, 
bi jim morali to izplačati
vsak mesec."

Uroš Kuhar, Britof: 

"Ne vem, če bo to lahko 
veliko pomagalo - to je za
en tank bencina, pa še malo
bo ostalo. Večji problem je,
da mladi nočejo delati. 
Treba jih je zaposliti, pa bo
tudi denar."

Hotavlje 

Večer slovenskih podoknic in Semanji dan

Turistično društvo Slajka Hotavlje ob krajevnem prazniku
jutri, 15. avgusta, ob 20. uri, vabi na Šupcov travnik na Večer
slovenskih podoknic. Obiskovalce bodo pozdravili s 
fanfarami, nastopil bo tudi kvartet Krehovci, pihalna godba
iz Žirov, skupina Štedientje, sledila bo še izvedba domače
veseloigre v poljanskem narečju. Za druženje in ples bo
nato poskrbel ansambel Veseli svatje. V nedeljo se bodo
Hotaveljčani po maši v sprevodu z muzikanti zbrali v
središču vasi ob vaškem znamenju, kjer se bodo predstavili
na fotografijah in predstavili domače izdelke, nastopili bodo
tudi domači harmonikarji. Od 16. ure naprej bo za zabavo
skrbel ansambel Štok, zvečer pa še skupina Kingston. B. B.

Lesce 

Miting malega letalstva

Alpski letalski center Lesce-Bled prireja jutri, 15. avgusta, 
Miting malega letalstva in tekmovanje za 21. Alpski pokal 
radijsko vodenih maket pravih letal. Na tekmovanju, ki bo
potekalo med 10. in 17. uro, pričakujejo petdeset udele-
žencev iz Avstrije, Italije, Nemčije, Hrvaške in Slovenije. 
Prikazali bodo pilotiranje reaktivnih, motornih batnih in 
jadralnih akrobatskih letal ter helikopterjev na daljavo. S 
kamero, ki bo vgrajena v radijsko vodeni model, bodo 
snemali prireditev iz zraka in predvajali posnetke na televi-
zijskem zaslonu. Na prireditvenem prostoru bodo modelar-
ji in njihovi prijatelji poskrbeli za prijetno počutje obiskoval-
cev. Zaradi povečanega prometa na avtocesti priporočajo
gledalcem, da se pripeljejo do Lesc po stranskih cestah. 
Pri parkiranju vozil ob prireditvenem prostoru naj upošte-
vajo navodila redarjev. S. S.

Mladoporočenci

Na Bledu so se 1. avgusta poročili: Robert Novak in Urška
Šimnic, Tilen Dežman in Maja Tina Miklič, Enes Zahirović in
Izeta Lokmić, Žiga Troha in Tina Kržišnik ter Daniel Fischer
in Dijana Stevović, v Preddvoru 8. avgusta Henri Louis Syl-
vain Gustin in Marjeta Opara, na Bledu Gregor Matvos in
Melanie Leslie Lorenzo, Anže Mihovec in Simona Zupanec,
Primož Hrovat in Petra Murn, Anže Langus Petrović in Nika
Ravnik, Boštjan Legat in Anja Malnar, v Podvinu Rok Müller
in Tanja Beravs, v Radovljici pa Gregor Bevc in Špela Sitar.
Mladoporočencem čestitamo in jim podarjamo polletno
naročnino na Gorenjski glas.

Pri Planinskem društvu Gorje so skupaj z gorjanskimi
občani in strokovnimi delavci Triglavskega narodnega
parka poskrbeli tudi za ponovno prehodnost
Pokljuške soteske, ki sta jo pred tremi leti močno
poškodovala žled in snegolom. Konec avgusta bodo
prenovljeno sotesko tudi uradno odprli. Marica
Okršlar je pojasnila, da so lesene galerije v tej soteski
zgradili že leta 1930, eno leto po ustanovitvi
planinskega društva. Poimenovali so jih po kraljeviču
Andreju in to ime bodo obdržali tudi v prihodnje, je
dejala Marica Okršlar. 

Blejski Vintgar ob lepih dnevih obišče tudi do osemsto obiskovalcev. / Foto: Gorazd Kavčič

KRATKE NOVICE
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DEVETA VESELA
HARMONIKA

Na Senici pri Medvodah se je 24 har-
monikarjev potegovalo za zmagoval-
ca Vesele harmonike Senica 2009.
Zmaga je šla na Dolenjsko.

02

LJUDJE

DRUGO MESTO ZA
PIRANSKI ZALIV

Na 35. svetovnem prvenstvu v
pripravi klasičnih koktajlov, ki je 10.
in 11. avgusta potekalo v Berlinu, je
barman Miro Petrevčič iz blejskega
Grand Hotela Toplice osvojil drugo
mesto. / Foto: Tina Dokl

KULTURA

MALE PLASTIKE 
VELIKEGA FORMATA 

Bili smo v Mali galeriji v Kranju na od-
prtju razstave likovnih del akademske
kiparke Štefke Košir Petrič: "Delam,
gnetem in oblikujem glino. To mi po-
meni zelo veliko, lahko bi rekla, da je to
moje življenje."
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GLASBA, KINO

PLANET TUŠ, KRANJ

Petek, 14. avgusta
15.10, 19.20, 21.30, 23.40 
G-FORCE 3D
17.20, 20.20, 23.20 
HARRY POTTER IN PRINC MEŠANE KRVI
17.00, 21.15, 23.25 
J.C.V.D.
17.10 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
3D sinhronizirano
16.30, 18.50, 21.10, 23.30 
SNUBITEV

19.05 
V ŽRELU PEKLA
15.50, 18.40, 21.00, 23.10 
VSE MOJE BIVŠE

Sobota, 15. avgusta
13.10, 15.10, 19.20, 21.30, 23.40 
G-FORCE 3D
11.20, 14.20, 17.20, 20.20, 23.20 
HARRY POTTER IN PRINC MEŠANE KRVI
12.40, 17.00, 21.15, 23.25 
J.C.V.D.
11.00, 17.10 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV

3D sinhronizirano
13.00, 16.30, 18.50, 21.10, 23.30 
SNUBITEV
14.50, 19.05 
V ŽRELU PEKLA
12.00, 15.50, 18.40, 21.00, 23.10 
VSE MOJE BIVŠE

Nedelja, 16. avgusta
13.10, 15.10, 19.20, 21.30 
G-FORCE 3D
11.20, 14.20, 17.20, 20.20 
HARRY POTTER IN PRINC MEŠANE KRVI
12.40, 17.00, 21.15 

J.C.V.D.
11.00, 17.10 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
3D sinhronizirano
13.00, 16.30, 18.50, 21.10
SNUBITEV
14.50, 19.05 
V ŽRELU PEKLA
12.00, 15.50, 18.40, 21.00
VSE MOJE BIVŠE

KINO SPORED

a Senici je v
organizaciji tam-
kajšnjega KUD
Fran Saleški
Finžgar deveto

leto potekalo tekmovanje v
igranju na diatonično har-
moniko Vesela harmonika
Senica 2009. V štirih starost-
nih skupinah se je predstavi-
lo 24 tekmovalcev. Lanske
zmagovalke Kristine Pahor
tokrat na Senico ni bilo, smo

pa kljub temu slišali kvalitet-
ne harmonikarje, predvsem
mlade, ki so navdušili tudi
strokovno komisijo.

V najmlajši starostni sku-
pini (letniki 1997 in mlajši)
je bila s 87 točkami najboljša
Ana Jesenovec iz Stare Loke.
V skupini 2 (letniki 1993 do
1996) je zmagal Blaž Brudar
iz Vinje vasi pri Novem me-
stu, ki je z osvojenimi 88 toč-
kami postal tudi skupni zma-
govalec letošnje Vesele har-
monike. V skupini 3 (letniki
1964 do 1992) je največ točk,

85, zbral Tadej Drlink iz Ma-
lenskega Vrha, v najstarejši
skupini (rojeni leta 1963 in
starejši) pa Marjan Vehovec
iz Smlednika (65 točk). Letos
so s pokali prvič nagradili
tudi tri najbolj povprečne tek-
movalce, tiste, ki so bili po
osvojenih točkah v zlati sredi-
ni. To so bili Matija Grčar iz
Radomelj (68 točk), že ome-
njeni Marjan Vehovec in
Nina Legan iz Dvora pri Žu-
žemberku (oba 65 točk). 

"Na Senici sem nastopil
prvič. Predstavil sem se z Lu-

pinčevo skladbo z naslovom
Od vasi do vasi. Harmoniko
igram sedem let, moj učitelj
pa je Tomaž Kastelic, ki igra
pri Mladih Dolenjcih. To je
že moja petindvajseta zma-
ga. Največ mi pomeni zmaga
iz lanskega leta, ko sem v
Kranju postal Mercatorjev
harmonikar leta. Je pa vsaka
zmaga veliko vredna, saj je
konkurenca povsod huda, in
da zmagaš, moraš biti do-
ber," je povedal Brudar, le-
tošnji zmagovalec Vesele
harmonike. 

DEVETA VESELA HARMONIKA
Na Senici pri Medvodah se je 24 harmonikarjev potegovalo za zmagovalca Vesele harmonike Senica
2009. Zmaga je šla na Dolenjsko.

Maja Bertoncelj

N

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

Zmagovalci po starostnih skupinah (z leve): Blaž Brudar, Tadej Drlink, Ana Jesenovec in
Marjan Vehovec

Navdušila je tudi 10-letna
Ana Jesenovec iz Stare Loke.
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Pisana Loka 2009
Poletne prireditve  v Škofji Loki

Anketa

Matjaž Hlebec iz Kranja: 

"Bil sem že na več kot tride-
set njihovih koncertih. Nji-
hova zadnja turneja me je
zelo presenetila. Zelo malo
glasbenikom po tolikem
času uspe še kaj narediti.
Vedno znova presenetijo.
Očitno jim je to usojeno."

Ožbij Zmagaj iz Prevalj: 

"Drugače ne hodim veliko
na koncerte, izjema so sku-
pina U2, ker so mi zelo všeč
in imajo zmeraj odlične
koncerte. Bil sem že na šti-
rih njihovih koncertih. Na
današnjem mi je bila zelo
všeč scena."

U2 še vedno 
preseneča
Tina Dokl

Obiskovalce koncerta v Za-
grebu smo povprašali, kaj
pričakujejo od skupine U2,
po njem pa, kako jim je bil
koncert všeč. Vsi so se stri-
njali, da je bila scena odlič-
na, skupina U2 pa jih tudi
po tridesetih letih na glasbe-
ni sceni vedno znova pozi-
tivno preseneča.

Tim Krajačič iz Kranja: 

"Na koncertu U2 sem prvič.
Večkrat sem že hotel iti, se-
daj pa ko so že trideset let
na sceni in ker je koncert v
Zagrebu, sem se odločil, da
grem. Od koncerta pričaku-
jem mega žur."

Matjaz Valentar iz Žirovnice: 

"Koncert je bil nedvomno
najboljši. Bil sem že tudi
pred štirimi leti na Dunaju,
s katerim sem bil tudi zado-
voljen. Na koncert v Zagreb
sem šel tudi zaradi scene,
ker sem slišal, da je super
huda." 

Matej Raspet iz Ljubljane: 

"Koncert U2 v Zagrebu je bil
fenomenalen. Eden najbolj-
ših koncertov, kar sem jih
do sedaj videl." 

Prvi festival kranjske klobase

Leta 2004 so v Hiši kulinarike Jezeršek začeli strokovno
ocenjevati in izbirati najboljše kranjske klobase. Skrb za
najbolj razpoznaven prehranski izdelek in kulinarično
mojstrovino Slovenije letos nadgrajujejo s prvim Festi-
valom kranjske klobase, ki bo v Sori potekal prihodnji ko-
nec tedna. 20. avgusta bo strokovno in ljubiteljsko oce-
njevanje kranjskih klobas, 21. avgusta veliki koncert naj-
lepših Avsenikovih melodij z ansamblom Gregorji in 35-
članskim simfoničnim orkestrom ter gostom Gregorjem
Avsenikom, 22. avgusta pa družabna prireditev Pomežik
luni s Čuki. M. B.



Bohinj

Fotoimpresionizem Anke Bulovec

V sredo, 12. avgusta, ob 19. uri so v zanimivi galeriji Ka-
nal v Bohinju odprli še bolj zanimivo razstavo fotografij
z naslovom Impression. Fotografinja Anka Bulovec, tudi
stalna zunanja sodelavka Gorenjskega glasa, v zuna-
njem ambientu Kanala na velikih platnih za transparen-
te (120x90cm) namreč razstavlja impresionistične foto-
grafije. Posebnost teh je predvsem v tehniki fotografira-
nja, saj je avtorica učinek, podoben potezam čopiča im-
presionističnih slikarjev dosegla med samim fotografi-
ranjem in ne v post produkciji. "Bistvo je v tem, da sem
ta učinek dosegla med pritiskom na sprožilec fotoapara-
ta," razlaga Bulovčeva in dodaja: "Vedno sem bila pre-
pričana, da je mogoče fotografijo spraviti tudi na raven
slikarstva. Sicer gre za idejo, ki jo razvijam že sedem let,
in skoraj si upam trditi, da gre za mojo pogruntavščino,
saj doslej še nisem zasledila, da bi kdo take fotografije
delal v podobni "tehniki" kot jaz." Razstavljenih je devet
del, motivno vezanih predvsem na krajine in tudi na de-
tajle (drevesa, sončnice, regrat ...), ki jih je avtorica po-
snela na Krasu, v Davči, okolici Bleda, nekaj fotografij pa
je nastalo na zapuščenih solinah v Strunjanu. Skrivnosti
nastajanja fotografij za zdaj ne želi izdati, saj ji, kot 
pravi sama, v tako nasičenem mediju, kot je fotogra-
fija, ravno ta način fotografskega izražanja omogoča 
tisto, kar je. Sicer je to njena druga samostojna umet-
niška razstava, odprta pa bo vse do konca meseca 
septembra. I. K.
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ala galerija Li-
kovnega druš-
tva Kranj to po-
letje presega
svoje ime, saj v

svojem nekaj kvadratnih me-
trov majhnem zavetju tre-
nutno pestuje še eno veliko
likovno, tokrat kiparsko-
slikarsko, razstavo. Če smo v
juliju lahko uživali v nekoliko
provokativni postavitvi avto-
rja mlajše generacije Zorana
J. Srdića, nas od srede naprej
v galerijskih prostorih navdu-
šujejo male plastike in skice
zanje avtorice v zrelih ustvar-
jalnih letih, akademske ki-
parke Štefke Košir Petrič.
Častitljiva gospa v vseh po-
gledih tako pojavnem kot ge-
neracijskem in likovno
ustvarjalnem, ki bo konec le-
tošnjega leta dopolnila triino-
semdeset let, se tokrat pred-
stavlja z okrog dvajset mali-
mi plastikami, ki jih je ustva-
rila predvsem v zadnjih letih.
Bronaste skulpture na ste-
nah spremljajo skice in štu-
dije, ki so kiparki služile za
osnovo pri kiparjenju. 

"Je bron tisti material, ki
vam pri kiparskem delu naj-
bolj ustreza?" vprašam.
"Skulpture, ki jih vidite tukaj
na razstavi, imam doma še
vse v terakoti, take kot sem

jih naredila. Iz vsake sem
potem dala narediti po tri
odlitke iz brona. Tri in nič
več. Razlog za to je pred-
vsem praktične narave, saj
sem pred leti za razstave na-
menjala dela v glini, pa so se
ta marsikdaj tudi razbila. V
tem smislu je bron bolj trpe-
žen," je povedala Štefka Ko-
šir Petrič in dodala, da ji je
glina seveda najbližja: "Ko
modeliram, najbolj pogosto
delam z glino. Veste, glina
mi najbolj leži, ko delam, je
gnetljiva in jo lahko čutim v
prstih. Tako lahko v celoti
delujem preko gline in z njo,
glina je namreč material, ki
je zelo direkten. Z glino go-
voriš, jo čutiš, prijemaš." 

Kot je ob odprtju povedal
umetnostni zgodovinar dr.
Damir Globočnik, je Košir
Petričeva v svoj motivni re-
pertoar vključila stilizirano
človeško figuro oziroma fi-
guralno skupino ter fantazij-
ske rastlinske oblike, v kate-
rih lahko pogosto slutimo
odseve človeške fiziognomi-
je. Pogoste teme njenega ki-
parstva so: družina, mati z
otrokom, nevesta, partner-
stvo, iskanje harmonije v
medčloveških odnosih, po-
vezanost človeka z naravo,
življenjska moč narave ... Po-
dobno velja tudi za risbe, ski-
ce oziroma osnutke za pla-
stike, ki jih avtorica tokrat pr-

vič predstavlja v javnosti. V
njih lahko vidimo predvsem
koščke intimne izpovedi 
oziroma osebno obarvane li-
kovne meditacije, okrepljene
z odkrito ali zastrto simboli-
ko, dodaja Globočnik. 

"Ko na podlagi skice za-
čnem delati skulpturo, ved-
no naredim le eno, saj je pre-
prosto ne morem ponoviti in
narediti še ene enake," raz-
mišlja dolgoletna članica
kranjskega Likovnega druš-
tva. Štefka Košir Petrič se 
tokrat predstavlja v zares 
izjemni kiparski formi: "Naj
razstavim tudi skice, me je
navdušil kolega. Zadnje čase
jih na razstavah ni, meni pa

se povsem v pedagoškem
smislu zdi, da je smiselno
pokazati tudi skice. Otroci
najprej v roke vzamejo
svinčnik in začnejo risati."
Avtorica s tem seveda bolj
razkriva svoje delo samo.
Kot je povedala, še vedno
ustvarja, trenutno ima na
mizi figuro v glini, le še do-
končati jo mora. "Če bom 
le mogla, jo bom kmalu 
dokončala, saj je kiparstvo
moje življenje in mi trenut-
no pomeni zelo, zelo veliko."
Ko sem izrazil željo, da bi si
nove stvari ogledali na kateri
naslednjih razstav, je duho-
vito pripomnila: "Pravijo Hr-
vati: pozlatile vam se usta..."  

f o t o g r a f i j a m i
portretov mentor-
jev pa tudi mladih
glasbenikov, njiho-
vih učencev, se v

Galeriji Pungert tokrat pred-
stavlja fotograf Zoran Kozi-
na, stalni sopotnik glasbe-
nih dogodkov na Pungertu.
Zakaj prav portret? "Okoliš-
čine, v katerih se odvijajo
koncerti tu na Pungertu, so
posebne, gre za osvetlitev,
moteče elemente v ozadju
odra ... V takih razmerah je
portret zagotovo najbolj pri-
meren fotografski žanr,"
svojo odločitev, da razstavi
portretno fotografijo, razla-
ga Zoran Kozina, katerega
priljubljen žanr je sicer tudi
makrofotografija. Pri izboru
del za razstavo se je odločal

predvsem po kvaliteti, saj je
želel pokazati predvsem
portrete, za katere meni, da
so mu bolje uspeli. Gre na-
mreč za posnetke lanskega
Jazz Kampa, ko je na neka-

terih večerih vreme krojil
dež in je bilo njegovo delo
pri tem nekoliko oteženo.
Čeprav fotografira v digital-
ni tehniki, je nekaj fotografij
črno belih, kar lahko dodat-

no pričara vzdušje jazz kon-
certa. 

Jazz kamp Kranj se bo si-
cer že šestič po vrsti začel da-
nes zvečer. Organizatorja,
brata Gregor in Primož Gra-
šič, pa sta poleg delavnic za
mlade bodoče jazz glasbeni-
ke, ki bodo tudi letos poteka-
le pri odličnih mojstrih jazz-
ovskih instrumentov, poskr-
bela tudi za koncertne večere,
ki bodo ponujali obilo glasbe-
nih užitkov tja do 23. avgusta.
Letošnja koncertna ponudba
bo bogata.  Poleg jazza bo pri-
hodnjo soboto na Pungertu
že ob 10. uri dopoldne na
sporedu razstava udeležen-
cev Art Kampa, in sicer na
različnih lokacijah v starem
mestnem jedru, ob 15. uri pa
bo tudi dražba na delavnici
nastalih del. Art Kamp je na-
mreč tudi novost letošnjega
dogajanja na Jazz Kampu,
mentorja pa bosta akademski
slikar Zmago Puhar in likov-
na pedagoginja Eva Puhar.
Jazzovskega tedna v Kranju
letos tudi dež ne bo mogel
odplakniti, saj se bodo vsi
koncerti ob slabem vremenu
selili v Galerijo Dali.

ZA UVOD FOTO JAZZ 
Fotografska razstava Zorana Kozine v sredo v Galeriji Pungert najavlja 
začetek letošnjega Jazz Kampa Kranj, ki se bo s koncertom mentorjev 
glasbenih delavnic odprl danes zvečer.

Igor Kavčič

M

Igor Kavčič

S

MALE PLASTIKE VELIKEGA FORMATA 
V sredo smo bili v Mali galeriji na odprtju razstave del akademske kiparke Štefke Košir Petrič: 
"Delam, gnetem in oblikujem glino. To mi pomeni zelo veliko, lahko bi rekla, da je to moje življenje."

Posebno toplino in žensko mehkobo, ki jo izžareva kiparka
Štefka Košir Petrič, je mogoče zaznati tudi v njenih malih
skulpturah velikega formata. / Foto: Gorazd Kavčič

Zoran Kozina je poskrbel za fotografski uvod v letošnji Jazz
Kamp - tudi na tokratni naslovnici Razvedrila. / Foto: Gorazd Kavčič
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11.00 Reševalci 11.50 Živalski vrt 12.15 Kaj
storiti? 13.05 Super otroci 13.55 Napaka?
14.20 Kdo pa misliš, da si?! 15.10 Nesnagi za
petami 15.35 Zamolčane zdravniške zgodbe
16.25 Spremenilo mi je življenje 17.10 Odd-
elek za pogrešane 18.00 Reševalci 19.00 Kdo
pa misliš, da si?! 19.50 Nesnagi za petami
20.15 Proti vrhu 21.05 Medicinski detektivi
21.55 Ženske za rešetkami 22.45 Žena, mati
in lovka na glave 23.35 Pod nožem 00.05 Pro-
ti vrhu 

09.40 Calypso, 23. del 10.30 Pepelka, 49. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 37. del 12.20 Pocholo,
85. del 13.10 Vojna žensk, 56. del 14.05 Os-
amljena srca, 49. del 15.00 Silna ljubezen, 108.
del 15.55 Pepelka, 49. del 16.45 Pepelka, 50.
del 17.40 Zaljubljena, 6. del 18.35 Silna
ljubezen, 109. del 19.30 Calypso, 23. del 20.20
Pepelka, 50. del 21.10 Silna ljubezen, 109. del
22.05 Pocholo, 85. del 23.00 Idoli, 40. del
23.55 Vojna žensk, 56. del 

SOBOTA,  15. 8.

08.05 Kdo pa misliš, da si?! 08.55 Kaj storiti?
09.40 Mestni zdravniki 10.30 Spremenilo mi
je življenje 12.10 Rojstvo 13.05 Kdo pa misliš,
da si?! 13.55 Kaj storiti? 14.40 Mestni
zdravniki 15.30 Spremenilo mi je življenje
17.10 Katastrofe stoletja 18.00 Čudežno živi
18.50 Novinar v modrem 19.40 Zakon v Los
Angelesu 20.10 Zadnja priložnost 20.55
Resnični zločini 21.45 Jasnovidni detektivi
22.35 Novinar v modrem 23.25 Obsedenost
00.20 Zadnja priložnost 

11.20 Kuhamo s slavnimi, 23. in 24. del 12.20
Silna ljubezen, 104.-109. del 16.50 Dora, 87.
del 17.40 Maria Rosa išče ženo, 30. del 18.35
Portreti igralcev 19.30 Ena in edina ljubezen
21.20 Sužnja Isaura, 20. del 22.05 Tako je živl-
jenje, 64. del 23.00 Moške zgodbe, 7. del 23.55
Spletne spletke, 13. del 

NEDELJA,  16. 8.

07.40 Dobili ste delo 08.05 Kdo pa misliš, da
si?! 08.55 Kaj storiti? 09.40 Mestni zdravniki
10.30 Spremenilo mi je življenje 12.10 Rojst-
vo 13.05 Kdo pa misliš, da si?! 13.55 Kaj stori-
ti? 14.40 Mestni zdravniki 15.30 Spremenilo
mi je življenje 17.10 Katastrofe stoletja 18.00
Žena, mati in lovka na glave 18.50 Otrok za
rešitev najinega sina 19.45 Zdravilni piki
20.35 Talenti 21.05 Zločini v Avstraliji 22.15
Sprememba spola 23.55 Otrok za rešitev na-
jinega sina 

06.55 Pepelka, 46.-50. del 11.20 Latin-
skoameriška glasba 12.20 Zaljubljena, 2.-6. del
16.50 Dora, 88. del 17.40 Maria Rosa išče ženo,
31. del 18.35 Sužnja Isaura, 20. del 19.20 Ena
in edina ljubezen 21.15 Tako je življenje, 41.
del 22.05 Tako je življenje, 64. del 23.00 Moške
zgodbe, 8. del 23.55 Sanjski moški, 1. del 

PONEDELJEK, 17. 8.

10.55 Reševalci 11.45 Živalski vrt 12.15 Kaj
storiti? 13.05 Urgenca 13.55 Napaka? 14.20
Kdo pa misliš, da si?! 15.10 Nesnagi za petami
15.35 Zamolčane zdravniške zgodbe 16.25
Spremenilo mi je življenje 17.10 Oddelek za
pogrešane 18.00 Reševalci 19.00 Kdo pa mis-
liš, da si?! 19.50 Nesnagi za petami 20.15
Srhljivo 21.05 Medicinski detektivi 21.55
Ženske za rešetkami 22.50 Žena, mati in lovka
na glave 23.35 Pod nožem 00.00 Srhljivo 

09.40 Calypso, 24. del 10.30 Pepelka, 50. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 38. del 12.20 Pocholo,
86. del 13.10 Vojna žensk, 57. del 14.05 Os-
amljena srca, 50. del 15.00 Silna ljubezen, 109.
del 15.55 Pepelka, 50. del 16.45 Pepelka, 51.
del 17.40 Zaljubljena, 7. del 18.35 Silna
ljubezen, 110. del 19.30 Calypso, 24. del 20.20
Pepelka, 51. del 21.10 Silna ljubezen, 110. del
22.05 Pocholo, 86. del 23.00 Idoli, 41. del
23.55 Vojna žensk, 57. del 

TOREK,  18. 8. 

10.55 Reševalci 11.45 Živalski vrt 12.15 Kaj
storiti? 13.05 Urgenca 13.55 Napaka? 14.20
Kdo pa misliš, da si?! 15.10 Nesnagi za petami
15.35 Zamolčane zdravniške zgodbe 16.25
Spremenilo mi je življenje 17.10 Oddelek za
pogrešane 18.00 Reševalci 19.00 Kdo pa mis-
liš, da si?! 19.50 Nesnagi za petami 20.15
Srhljivo 21.05 Medicinski detektivi 21.55
Ženske za rešetkami 22.50 Žena, mati in lovka
na glave 23.35 Pod nožem 00.00 Srhljivo 

09.40 Calypso, 25. del 10.30 Pepelka, 51. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 39. del 12.20 Pocholo,
87. del 13.10 Vojna žensk, 58. del 14.05 Os-
amljena srca, 51. del 15.00 Silna ljubezen, 110.
del 15.55 Pepelka, 51. del 16.45 Pepelka, 52.
del 17.40 Zaljubljena, 8. del 18.35 Silna
ljubezen, 111. del 19.30 Calypso, 25. del 20.20
Pepelka, 52. del 21.10 Silna ljubezen, 111. del
22.05 Pocholo, 87. del 23.00 Idoli, 42. del
23.55 Vojna žensk, 58. del 

SREDA,  19. 8.

10.55 Reševalci 11.45 Živalski vrt 12.15 Kaj
storiti? 13.05 Urgenca 13.55 Napaka? 14.20
Kdo pa misliš, da si?! 15.10 Nesnagi za petami
15.35 Zamolčane zdravniške zgodbe 16.25
Spremenilo mi je življenje 17.10 Oddelek za
pogrešane 18.00 Reševalci 19.00 Kdo pa mis-
liš, da si?! 19.50 Nesnagi za petami 20.15
Srhljivo 21.05 Medicinski detektivi 21.55
Ženske za rešetkami 22.50 Žena, mati in lovka
na glave 23.35 Pod nožem 00.00 Srhljivo 

09.40 Calypso, 26. del 10.30 Pepelka, 52. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 40. del 12.20 Pocholo,
88. del 13.10 Vojna žensk, 59. del 14.05 Os-
amljena srca, 52. del 15.00 Silna ljubezen, 111.
del 15.55 Pepelka, 52. del 16.45 Pepelka, 53.
del 17.40 Zaljubljena, 9. del 18.35 Silna
ljubezen, 112. del 19.30 Calypso, 26. del 20.20
Pepelka, 53. del 21.10 Silna ljubezen, 112. del
22.05 Pocholo, 88. del 23.00 Idoli, 43. del
23.55 Vojna žensk, 59. del 

ČETRTEK, 20. 8. 

10.55 Reševalci 11.45 Živalski vrt 12.15 Kaj
storiti? 13.05 Urgenca 13.55 Napaka? 14.20
Kdo pa misliš, da si?! 15.10 Nesnagi za petami
15.35 Zamolčane zdravniške zgodbe 16.25
Spremenilo mi je življenje 17.10 Oddelek za
pogrešane 18.00 Reševalci 19.00 Kdo pa mis-
liš, da si?! 19.50 Nesnagi za petami 20.15
Srhljivo 21.05 Medicinski detektivi 21.55
Ženske za rešetkami 22.50 Žena, mati in lovka
na glave 23.35 Pod nožem 00.00 Srhljivo 

09.40 Calypso, 27. del 10.30 Pepelka, 53. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 41. del 12.20 Pocholo,
89. del 13.10 Vojna žensk, 60. del 14.05 Os-
amljena srca, 53. del 15.00 Silna ljubezen, 112.
del 15.55 Pepelka, 53. del 16.45 Pepelka, 54.
del 17.40 Zaljubljena, 10. del 18.35 Silna
ljubezen, 113. del 19.30 Calypso, 27. del 20.20
Pepelka, 54. del 21.10 Silna ljubezen, 113. del
22.05 Pocholo, 89. del 23.00 Idoli, 44. del
23.55 Vojna žensk, 60. del 
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TV SPORED

"V mojih sanjah sem videla
same številke. Bile so napi-
sane z malo in veliko pisavo,
nekatere pa so kar prosto leb-
dele v zraku. Pred nedavnim
sem obiskala neko vedeže-
valko. Ta mi je rekla, da bom
zagotovo zadela na lotu. Tudi
sicer sem že slišala, da števil-
ke v sanjah pomenijo velik 
denarni dobitek. Je to res?" 

Jasna

Draga Jasna, od časa do
časa se zares zgodi, da sanj-
ske številke postanejo glavni
dobitek na loteriji. Ljudska
tradicija je prepričana, da
številke, ki jih vidimo v sa-
njah, napovedujejo uspeh in
dobiček, vendar bi si jih mo-
rala natančno priklicati v
spomin. Sicer ne bi vsega
stavila na to, saj se takšne
sanje večinoma povežejo z
materialnimi zadevami v

resničnem življenju. Mogoče
se trenutno preveč ukvarjaš
z lastništvom? Številke so
lahko povezane tudi s kakš-
no telefonsko ali hišno šte-
vilko, ki se je v budnem sta-
nju ne moremo spomniti.
Njihova simbolnost je tema,
s katero se je ukvarjal že Pi-
tagora, saj so ljudje že od
pradavnine prepričani, da
lahko z določeno kombinaci-
jo številk ugodno vplivamo
na svojo trdo usodo in jo
spremenimo. Tako so dobile
številke v vseh religijah svoj
specifični pomen, predvsem
številke od 0 do 13, ki jim
tudi sanjska razlaga posveča
posebno pozornost. Na sim-
bolni ravni izražajo naše
lastnosti in želje, podarjajo
pa tudi namig, kaj moramo
spremeniti, da bi postali
srečnejši: 0 je simbol nirva-
ne in skrite popolnosti. Vča-

sih izraža željo po notra-
njem miru. V sebi skriva tudi
obljubo, da lahko uspe vse,
česar se lotimo. 1 simbolizi-
ra neodvisnost in samospo-
štovanje, pa tudi neumnosti,
ki jih počnemo zaradi preve-
like zagledanosti vase, 2 je
številka nasprotij, govori o
temi in svetlobi, ki ju nosimo
v sebi. V sanjah se pojavi kot
opozorilo, da se moramo
nujno truditi za notranjo har-
monijo. 3 simbolizira svobo-
do, pogum in entuziazem. 4
je simbol zvestobe, iskreno-
sti in uravnoteženosti. V ne-
gativnem smislu kaže na
pretirano konzervativnost in
lenobo. 5 je simbol telesa
(glava, roke, noge) in njego-
vih potreb. Alkimisti so vide-
li v njej ključ do združitve šti-
rih elementov. Na splošno
kaže na izobilje možnosti, ki
jih ponuja življenje. 6 je šte-

vilka idealistov. Simbolizira
odgovornost, nadmoč in šte-
vilne priložnosti. 7 že od pra-
davnine pripisujejo magično
moč. Je številka filozofov in
simbolizira notranjo moč in
globino. 8 simbolizira po-
slovno sposobnost, kontrolo
in moč. V negativnem smis-
lu kaže na topost in domi-
nanco. 9 je znamenje inteli-
gence, razuma, morale in
ročnih spretnosti. V sanjah
govori o pomanjkanju kon-
centracije in brezciljnosti. 10
simbolizira nov začetek, ki
bo uspešen, če bomo upoš-
tevali pretekle izkušnje. 11
napoveduje duhovni razvoj,
opominja pa tudi, da je za-
dnji čas za ukrepanje. 12 je
simbol zaključene celote in
popolnosti. V sanjah se po-
javi kot vsota vseh naših iz-
kušenj ter napoveduje zače-
tek novega življenjskega ob-
dobja in število 13 se inter-
pretira kot celovitost življe-
nja in osebnosti. 
Če dobitka na lotu ne bo, ne
bodi razočarana in se raje
zanašaj na sebe in svoje
sposobnosti. 

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ 

ija je dobesed-
no 'pristala' s
svojim polom
na parkirnem
p r o s t o r u .

Gume so zacvilile, zaloputni-
la je z vrati.

"Pa ta je usekan. Dvojno!"
"Kaj noriš?"
Usedla se je za mizo in

delovala skregano sama s
seboj. Natakarico je ošinila
s pogledom, češ, 'naj ti ne
bo dolgčas, postrezi, potem
pa se spokaj za šank'. 

Vsa nervozna me je vpra-
šala, če bom čik.

"Alo, saj veš, da ne kadim."
"Pa ta je nor."
"Kdo? V kaj si se pa spet

zapletla?"

"Pravzaprav ..., v nič. 
Spoznavam svojega seda-
njega ljubimca. Pa ... ne
vem, no ... Si rečem: konč-
no eden - ima denar in ne
zapleta stvari po nepotreb-
nem. Mislim, ima denar v
smislu, da ne bom spet 
dajala za pijačo, ga živela 
in še skrbela, da bo opran
in nafutran. Pa potem -
zgolj slučajno, izvem, da je
poročen."

S pogledom je sledila na-
takarici.

"Zadavila bi ga."
Končno je dobila na

mizo kavo, takoj plačala in
hitela nadaljevat zgodbo.

"Pa spravim v promet
enega starega ljubimca.
Dolenjca. Saj veš, ga malce
'obrneš okoli', pa je kot
nov. Recimo. Ampak se je

že po nekaj dneh izkazalo,
da je bila poteza napačna.
Ima kolegica prav, ko pra-
vi, da kadar je meni dolg-
čas, sem sama sebi najbolj 
nevarna in delam največje
oslarije." 

Mija je tako hitela priži-
gat cigareto, da sem samo
čakala, kdaj se bo opekla.

"Torej? V kako oslarijo 
si spet zabredla?"

"Nič posebnega," je
momljala in inhalirala, kot
bi bilo zadnjič.

"Kako nič posebnega, ko
pa si besna kot ris?"

"Ma, starega ljubimca
sem 'zalaufala' in ta je 
pa res poročen in seveda
ne bi bil on, če mi ne bi 
že za dobrodošlico na vra-
tih razložil, kako se je 

slučajno zjutraj znašel v
apartmaju z eno krasno,
fenomenalno, fantastično,
super dišečo mladenko. 
Ampak res, čisto slučajno.
Sicer ni vedel, kako je pri-
šla v njegovo pisarno, ker
se večine večera ni spom-
nil - fantje so ga pač pili,
njo pa mu je gotovo dedek
Mraz spustil po dimniku ...
In seveda ni mogel, da 
je ne bi potem zjutraj
'nabrisal', ker take 'sočne'
priložnosti vendar ne more
izpustiti. No, potem pa je
sledil podroben opis ... Ti
povem, da sem ga samo
gledala in razmišljala, če
mu ne bi tokrat kar dveh
kondomov nataknila."

"In?"
"Nič. Rekla sem mu, naj

ženi to razloži. Če si upa."

NI MOGEL, DA JE NE BI (71)

Lea Peterlin
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TV Dnevnik dobil Jasmino Jamnik

Osrednjo nacionalno informativno oddajo TV Dnevnik bo
od nedelje dalje vodila novinarka Informativnega programa
TV Slovenija Jasmina Jamnik. Na voditeljskem mestu infor-
mativne oddaje Poročila jo je nadomestil novinar regional-
nega RTV centra Maribor Saša Krajnc. Jasmina se bo 15. av-
gusta ob 19. uri prvič predstavila gledalcem nacionalne te-
levizije pri vodenju osrednje dnevne informativne oddaje
TV Dnevnik, ki poteka v živo iz studia 3 Televizije Slovenija.
Jasmina Jamnik se tako pridružuje obstoječemu timu 
voditeljev TV Dnevnika, ki ga sestavljajo Manica Janežič
Ambrožič, Elen Batista Štader, Igor Jurič in Dejan Ladika. 
Kot novinarka Informativnega programa Televizije Slove-
nija je bila jeseni leta 2002 uspešno sprejeta na avdiciji
RTV Slovenija in začela aktivno sodelovati v televizijskem
novinarstvu. A. B.
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Radio Kranj 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)

V petkovi dopoldanski temi ob 9.15 boste lahko slišali nekaj več
o izobraževalno promocijski akciji Centra za trajnostni razvoj
podeželja Kranj - Spoznajte in uživajte v trajnostni potrošnji
vaše družine. Akcijo bo predstavil Uroš Brankovič. Ob 10.30
bomo predstavili sobotni Vaški dan v Ratečah. V sobotnem po-
poldnevu ne zamudite oddaje za ljubitelje gora in planin - Radij-
ski nahrbtnik ob 16.15. Verski oddaji Pot do luči lahko prisluhne-
te ob 19.30. V nedeljo ob 9.15 bo govorila glasba Jana Plestenja-
ka, pod Radijsko razglednico ob 13.30 pa se bo podpisala Petra
Lombar. Obiskala bo Kamnik, Mekinje in Tunjice. S hokejistom
Mitjo Šivicem se bo v ponedeljkovi rubriki Se res poznamo ob
9.15 pogovarjala Katja Štucin. Vsak tretji torek v mesecu ob 16.15
predstavimo Naj prostovoljca. Mladinski oddaji Puberteta zade-
ta, lahko prisluhnete v sredo, takoj po 19. uri, če imate radi ro-
kovsko glasbo, nikar ne zamudite četrtkove oddaje Drobtine iz
zgodovine roka, pod katero se podpisuje Darko Torkar. 

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

Kam vse se lahko odpravite v prihodnjih dneh, če vam le čas do-
pušča, izveste ob poslušanju našega radia - namigov tudi v pri-
hodnjem tednu ne bo manjkalo. Poskrbeli pa bomo tudi za tiste,
ki se jim prejšnje šolsko leto ni izteklo po načrtih ali pa se še ved-
no odločajo, kje naj nadaljujejo šolanje, saj bomo pričeli predva-
jati pogovorne oddaje Predstavljamo izobraževalne ustanove. Ne
pozabite pa tudi na redne tedenske oddaje, o katerih več izveste
na naši spletni strani, v rubriki Program Radia Potepuh. 

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

V petek ob 20.30 bo večerni kviz. Marjan pripravlja nove nalo-
ge, ob katerih se boste lahko prijetno zabavali ali pa si celo pri-
služili knjižno nagrado. Ob Opernem nokturnu ob 22. uri se
bomo zadržali v začetku poletja 1953, ko je sopranistko Mario
Callas njena glasbena pot pripeljala na gostovanje v kraljevo
operno hišo Covent Garden v Londonu. V soboto bo oddaja Za
življenje, za danes in jutri izjemoma ob 16. uri. V njej boste
lahko prisluhnili novi oddaji iz cikla Pot v samostojnost, v ka-
teri bomo spregovorili o razlikah med moško in žensko nara-
vo. Naš gost ob 18.15 bo krajinski ekolog in gozdarski strokov-
njak dr. Boštjan Anko. Nedelja prinaša oddajo Slovencem po
svetu in domovini ob 17. uri. Letos mineva 60 let od začetkov
slovenskega šolstva v Argentini. Pogovarjali smo se z referent-
ko osnovnošolskih tečajev Alenko Schiffrer. 

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

Danes bomo po 9. uri pogledali v nebo, ob 10.10 bomo skupaj
iskali 1001 nasvet, vaše malo oglase bomo sprejemali po 15.
uri. Sobotno jutro bo namenjeno otroškemu programu, v okvi-
ru katerega bomo po 9. uri obiskali tudi vrtec Janina v Kranju.
V nedeljo bomo vaše male oglase sprejemali po 11. uri. Ob
9.10 bo naš gost predsednik ribiške družine Bled Samo Novak,
ob 13.10 pa direktor nepremičninskega sklada pokojninskega
in invalidskega zavarovanja Florijan Bulovec. Po 10. uri boste
slišali prispevek s tradicionalnega srečanja na Brezjah, po 17.
uri pa se bomo v popotniškem kvizu odpravili na Brezje. V po-
nedeljek bo ob 8.10 na vrsti oddaja Jejmo malo, jemo zdravo,
program pa bo po 13. uri predvsem v znamenju športa. V to-
rek bomo ob 9.10 pogledali na filmska platna, ob 15.10 pa pre-
brali ponudbo prostih delovnih mest. Ob 16. uri boste lahko
slišali pregled dogodkov v občini Bohinj. Sreda in četrtek bo-
sta minila v znamenju že znanih oddaj.

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

Danes ob devetih vas bomo povabili na festival kranjske klo-
base v Soro, ob pol enih bomo izbirali najodmevnejši dogodek
minulega tedna, s popoldansko razglednico pa spoznavali kra-
je in ljudi ob Savi. V soboto popoldne bomo preverili športna
dogajanja. Naš tokratni nedeljski gost bo Valter Majnik, ki za
hobi zbira akvarije, popoldne pa bo z vami klepetala Cvetka Vr-
hovec. V ponedeljek ob devetih bomo obiskali idrijski muzej,
po 18. uri pa boste v spremstvu Jane Jenko popotovali. V torek
ob devetih bomo oddajo aktualno posvetili žirovskim gasil-
cem, ki bodo konec tedna proslavili svojo 110-letnico, sledili
bodo vrelci zdravja in lepote, popoldanski kulturni Tu in tam,
zvečer pa Torkov glasbeni vrtiljak z Darkom Kisovcem. V sre-
do bomo oddajo aktualno namenili problemom vrtčevskega
varstva v Škofji Loki in gradnji nadomestnega vrtca, ob pol
enih vas povabili na festival v Bohinj, zvečer pa na planet glas-
be, kjer bomo tokrat gostili Jerneja Dermoto. V četrtek pa
bomo z županom Milanom Čadežem preverili investicije in
dogajanje v občini Gorenja vas-Poljane.

Mali Brat 

Medtem ko po mnogo letih
gradbeno izvajalskih vzponov
in padcev vendarle kaže, da
bodo tudi za javnost končno
odprli cestni odsek čez Reber-
nice, Komisije za tehnični
pregled vsakodnevno oprav-
ljajo svoje zahtevno delo po
novih, prenovljenih in drugih
cestnih odsekih po Sloveniji.
Komisije so neodvisne, saj
nanje nimajo vpliva niti izva-
jalci niti naročniki. Običajno
v njih deluje deset do dva-
najst strokovnjakov, ki pokri-
vajo vsak svoje področje, in
na podlagi strokovnih ugoto-
vitev podajo strokovne pri-
pombe o napakah, ki naj bi
jih izvajalci gradenj odpravili.
Uspešni odpravi napak sledi
uporabno dovoljenje. No, tik
pred zaključkom redakcije
smo izvedeli, da so Rebernice
dobile zeleno luč. Zeleno žar-
nico so menda uvozili iz Bra-
zilije in moramo reči, da res
lepo zeleno sveti.

Najboljši nadzor je 
"horsepower"

Pa vendarle, kot sem Mali
Brat (kdo pa drugi) izvedel iz
prve roke, je nadležni organ

v Evropski skupnosti ustano-
vil tudi Evropsko skupino za
nadzor nacionalnih Komisij
za tehnične preglede, ki je
sestavljen praviloma iz dveh
članov, ki prihajata iz druge
države. Živimo pač v času,
ko je očitno dobro, da vsake-
ga nadzornika nadzira nov
nadzornik.

Govoril sem s strokovnja-
koma iz Romunije, ki tre-
nutno pregledujeta novo-
gradnje, prenove in druga
dela na slovenskih cestah.
Nicolae in Adriano sta izku-
šena nadzornika že tri leta,
tokrat sta v Sloveniji, spo-
mladi pa sta prišla iz Finske,
kjer sta nadzirala tamkajšnje
nadzornike. 

Kako se počutita v Sloveni-
ji? "Počutiva se odlično."

Kako odlično? "Zelo odlič-
no."

Aha. Kaj s kolegom počne-
ta tu? "S konjsko vprego se
voziva po avtocesti, ko ta še
ni odprta. Izjemen občutek,
vam povem."

Zakaj z vprego? "To je edi-
no prevozno sredstvo, ki ga
imava." 

Aha. Kako pa vesta, ali je
naša Komisija za tehnični
pregled dobro opravila svoje
delo? "Veva."

Kaj ima konjska vprega s
tem? "E šele zdaj ste postavi-
li pravo vprašanje. Prav konj
je tisti, ki v svojem životu ta-
koj začuti, kaj je v redu in kaj
ne. Konj ima to nadnaravno
moč, tako imenovano "hor-
sepower", ko lahko s teht-
nim konjskim premislekom
pove, ali bo šlo ali ne."

Kako se sporazumevate?
"Če enkrat zahrza, pomeni
da, če dvakrat zahrza, pome-
ni ne. Preprosto, mar ne."

Moti le grafit Jaroslav
8.01.2006

V nadaljevanju smo oba
strokovnjaka, mednarodna
nadzornika vprašali, kaj sta
ugotovila pri pregledu in
kontroli slovenske komisije
na cestnem odseku Reberni-
ce. 

"Cestni odsek Rebernice
je lepo pozidan, oprijem
konjskih kopit je odličen.
Res ne vem, kje ste dobili
tako odličen asfalt. Pa banki-
ne, že na oko so lepe srebr-
ne. Veste, konj se jih nič ne
boji in se brez problema
ustavi ob njih, da bi mulil
travo izza bankine. Predor je
odličen. Konj se do te mere
ustraši, da v njem ne more

odvajati. No, ne more se
usrati, ker ga vse te lučke
tako očarajo, da še sam ne
ve, kdaj je skozi na drugi
strani. Kot veste, pa bi bilo
res nerodno, če bi po predo-
ru ležali konjski dreki. Ven-
darle je lažje, če so na dnev-
ni svetlobi, kjer jih je lažje
odstraniti ali pa jih vsaj po-
hodimo ne. Ovinkov ni toli-
ko, tako da konjska vprega
lahko razvije dovolj veliko hi-
trost, kar je nujno za nemo-
teno odvijanje prometa. Ure-
jeno je tudi s požarno var-
nostjo, saj se zaradi mehko-
be asfalta konju ne morejo
vžgati kopita ..."

Kot sta povedala, je edina
napaka, nevšečnost, nerod-
nost ali kako bi rekli, ta, da je
na drugem kilometru ob
robu cestišča s kredo napis
Jaroslav 8.01.2006. Očitno je
bil to trenutek domotožja
enega od slovaških gradbe-
nih delavcev, ki je davnega
leta 2006 napisal, kar pač je.
In slovenska Komisija za
tehnični pregled je ta napis
spregledala in dala zeleno
luč. Romuna sta se odločila,
da zeleno luč zadržita še toli-
ko časa, da nekdo pobriše ta
napis s kredo. Potem bo vse
v redu.

KONJ-NAJBOLJŠI
NADZORNIK
Pogovarjali smo se s predstavnikoma Evropske skupine za nadzor nacionalnih Komisij za tehnične
preglede, ki jo po državah evropske skupnosti pošilja nadležni organ v Bruslju. "Naše delo je 
natančno in zahtevno. Ustreznih kvalifikacij ni mogoče pridobiti z izobrazbo, štejejo znanje in 
izkušnje. Nadzor izvajamo samostojno," sta povedala predstavnika evropske skupine za nadzor, 
ki sicer prihajata iz Romunije.
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Otroci"

Z vašimi odgovori sem že bila
zadovoljna, saj so tako topli
in iz srca. Komaj čakam petke
z vašo stranjo. Zanima me
življenjska pot mojih treh 
hčera in sina. Kaj pa bo meni
osebno še prinesla prihod-
nost? Iz srca vas pozdravljam
in želim veliko lepega v 
naprej.

Načrti, ki jih ima starejša
hči, so idealni in seveda z
malo truda izvedljivi. Samo
realizacijo lahko pričakuje v
prvih mesecih naslednjega
leta. Tudi pri zdravju se ji
obetajo dobre spremembe.
V odnosu s prijateljem ji ne
vidim nobenih težav. Stano-
vanjski problem vaše druge
hčerke se bo rešil bolje, kot
si to lahko sploh predstav-
lja. Njena odločitev, da se je
ločila od partnerja, je bila
edina pravilna in skrbi, ki si

jih delate, so povsem odveč.
Še naprej ji stojte ob strani,
saj ji to veliko pomeni. Vsa-
ka palica imam dva konca.
Slabši konec te palice bodo
ljudje, ki so vam škodovali,
kmalu okusili na lastni koži.
Ne gre za maščevanje, am-
pak tak je zakon karme.
Tretja hči je na življenjski
prelomnici, temelje ima trd-
ne, zna se postaviti zase in
videti je, da ji uspe marsikaj,
kar si želi. Kasneje vidim, da
se bo odločila še za nadalj-
nje izobraževanje, ki ni po-
vezano z njeno trenutno za-
poslitvijo. V ljubezni jo kma-
lu čakajo lepe spremembe.
S tem se bo uredila marsika-
tera težava, ki bremeni tudi
vas. Vaš sin je precej zaprte
narave, kar najbrž že veste.
Trenutno se vrti v krogu in
ne najde nobene rešitve. Po
svoji krivdi se je znašel v
taki situaciji, da lahko le čas
naredi svoje. A kot vidim, se

stvari kmalu izboljšajo in
tudi njemu posije sončni ža-
rek, po katerem tako hrepe-
ni. Ste dobrosrčni, spreje-
mate modre odločitve, mar-
sikaj ste doživeli in čeprav
ste psihično velikokrat na
tleh, se znate dvigniti iz te-
žav. Srečali se boste z ne-
kom, ki vam je v preteklosti
veliko pomenil in vi njemu.
Še v naprej vam želim, da
ste tako pozitivni in pogum-
ni. Srečno.

"Zvončica"

Stara sem 17 let in imam
same skrbi. Večinoma zaradi
ljubezni, pa tudi s starši se 
ne razumem najbolje. Kaj
lahko naredim, da se mi kaj
spremeni?

Imaš čudovita starša, ki ti
znata biti tudi prijatelja, le
tega se ne zavedaš. S tem,
ko ti kakšno stvar omejita, ti

hočeta pokazati, da ju zate
skrbi in te imata rada. Ne
obsojaj nobenega izmed nji-
ju, ampak delaj na tem, da
se vaši odnosi izboljšajo.
Tvoje skrbi niso nič manjše
kot od nekoga, ki je starejši.
Vsak človek za sebe najbolj
ve, tako kot ti, ko se tebi tvo-
je težave zdijo največje. To
poletje ti uspe omrežiti srce
fanta, za katerim se že dol-
go oziraš, do sedaj enostav-
no še ni bilo prave priložno-
sti, ne pa to, da mu ti ne bi
bila všeč. Presenečena boš!
Ne vem, zakaj vedno po-
misliš na najslabšo mož-
nost. Fant, ki te nagovarja,
ni pravi zate, zato zadevo
čim prej zaključi in se ne od-
zivaj več na njegove trike, ki
ti povzročajo samo slabo
voljo. Imej se lepo. 

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Izjava nekoga, ki nam veliko pomeni, nas bo presenetila 
in ostali bomo brez besed. Na splošno se bodo čez dan
vrstila razna zanimiva presenečenja.

15. avgusta 2009
Sobota 
Marija, Rosana, Taras

Utrujeni in naveličani okolice bomo iskali prostor pod 
soncem, kjer nas nihče ne bi našel. Nekaterim bo to s 
trudom uspelo, vsem na žalost ne.

17. avgusta 2009
Ponedeljek
Milica, Jacint, Vojan

Čaka nas prijetno presenečenje in obilo dobre volje. Ko 
bo treba narediti korak naprej, ne bomo oklevali, saj bodo
vsi odgovori jasni, naše želje pa tudi.

18. avgusta 2009
Torek
Alenka, Helena, Jelica

Sprejeli bomo izziv, ki se nam bo ponujal in celo sebe
bomo presenetili s svojo iznajdljivostjo. Manjši spor v 
domačem okolju bomo obrnili v svoj prid.

19. avgusta 2009
Sreda
Vito, Tekla, Boleslav

Vztrajnost in potrpežljivost se nam bosta končno obrestovali.
S tem, ko smo se namenili spremeniti odnose do določenih
ljudi, bomo sebe imeli veliko raje.

20. avgusta 2009
Četrtek
Berni, Samo, Svito

Malce težav že takoj v začetku dneva si bomo nakopali 
s tem, ker bo naše mnenje odstopalo od večine, a to ne
pokvari uspeha, ki nas čaka.

21. avgusta 2009
Petek
Ivana, Zdenko, Baldo

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

Nepovabljena je
brez besed, srca,
le s pojavo svojo
dolg izterjat zna.

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna od-
govora (enega, ki ga
bomo prejeli preko SMS,
in drugega, ki ga bomo
prejeli po pošti). Nagra-
do boste prejeli po pošti.
Pravilna rešitev zadnje
uganke se glasi v ptičji
kletki. Med prispelimi
odgovori smo zasledili le
Marijo Višak.

16. avgusta 2009
Nedelja
Rok, Štefe, Hana

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

Za vsako težavo se vedno najde tudi prava rešitev, zato 
se ne bomo preveč obremenjevali in uživali v čudovitem
dnevu, ki je pred nami.

Oven (21. marca-21. aprila) 
Spet si boste postavili previsoka merila. S tem si 
nakopljete samo slabo voljo. Odločitve boste morali
sprejeti, to, da si prestavljate čas realizacije, pa je le
vaša krivda in neutemeljen strah. Prijetno boste 
presenečeni na čustvenem področju.

Bik (22. aprila-20. maja)
Zapadli boste v konflikte z različnimi ljudmi, vendar
se temu ne boste mogli izogniti. Hude besede so 
včasih potrebne, le glejte, da ne boste pretiravali. 
Finance se vam bodo precej popravile, saj boste 
prejeli več denarja, ki ga boste zelo veseli.

Dvojčka (21. maja-21. junija)
Obdobje, ki je pred vami, bo zelo dobro za reševanje
starih in tekočih uradnih zadev. Kar se tiče denarnih
zadev, vam bo vaša naravna previdnost prišla zelo
prav, saj se boste s tem izognili nespametni naložbi.
Vzemite si svojih pet minut.

Rak (22. junija-22. julija)
Veselili se boste, da je vendarle že čas za malo miru,
vendar se bodo obiski vrstili drug za drugim. Kot 
vedno se boste tudi tokrat znašli. Na čustvenem 
področju se boste še malo lovili, nato pa se vam 
tehtnica premakne na pozitiv.

Lev (23. julija-23. avgusta)
Končno boste ugotovili, kaj je tisto, kar pravzaprav 
hočete. Spustili se boste v boj, brez vseh omejitev in
nepomembnih pravil. Ljudje v vaši okolici bodo sprva
začudeni, a se s tem ne boste kaj preveč obremenjevali.
Petek bo vaš dober dan. 

Devica (24. avgusta-23. septembra)
Prav nikomur ne boste dovolili, da vas spravi iz tira.
Počutje bo izvrstno in od energije boste prekipevali.
Rešile se vam bodo tudi neke stare zadeve, na katere
ste že skoraj pozabili, a so vseeno pomembne. Darilo
od ljubljene osebe vas bo presenetilo. 

Tehtnica (24. septembra-23. oktobra)
Življenje se vam bo postavilo na pravi tir in končno
boste postali dovzetni za nove stvari. V ljubezni boste
nekaj časa stali v križišču, a z odločitvijo raje ne hitite.
Poslovno se vam obetajo spremembe, ki bodo za vas
vsekakor pozitivne.

Škorpijon (24. oktobra-22. novembra)
Ob koncu tedna se boste zabavali v dobri družbi. 
Pričakujte velike spremembe, tudi na ljubezenskem
področju. Ne zanašajte se na druge. Zaupajte vase 
in premislite o prijatelju, če je res tako iskren, kakor 
deluje. Kot veste, vsaka šola nekaj stane. 

Strelec (23. novembra-21. decembra)
Pazite na izražanje svojih čustev. Ste prenapeti, zato
vaše izjave ne bodo nikogar očarale, temveč ravno 
nasprotno. O svoji bolečini govorite, ne pa, da jo 
skrivate v sebi. Okolica, pa naj bo domača ali poslovna,
ne more vedeti, kaj vas tare. 

Kozorog (22. decembra-20. januarja)
V vaši glavi se vedno porajajo nove in nove ideje. Tudi,
če ni vidne realizacije, se zaradi tega nikakor ne obre-
menjujete, ampak pojdite dalje. V prihodnjih dneh se
boste znali sprostiti in si privoščiti krajši dopust.

Vodnar (21. januarja-19. februarja)
Znova boste dobili popolni nadzor nad situacijo in se
veselo podali tako v delo, kot tudi izboljšali privatno
življenje. Čustveno ravnotežje boste sicer še lovili, a 
pristanete na pravi nogi. Potrebni ste ljubezni, sprejmite jo.

Ribi (20. februarja-20. marca)
Nehali si boste zatiskati oči pred resnico. Kaj je prav
in kaj ne, tega še najmodrejši ne vedo. Poti je več 
in vsaka je prava. Spremembe v vašem življenju so
nujno potrebne in tega se boste začeli zavedati. Nič
strahu, ne boste sami.
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NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade:
1. nagrada: nakup v Salonu Prevc v vrednosti 40 eur
2. nagrada: nakup v Salonu Prevc v vrednosti 30 eur
3. nagrada: nakup v Salonu Prevc v vrednosti 20 eur

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do
srede, 26. avgusta 2009, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4,
4001 Kranj, p.p. 124. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

Salon pohištva Kranj Dorfarje 17, Žabnica, tel.: 04/502 19 00, 051/314 861 info@prevc.si
Salon pohištva Ljubljana BTC Hala 10, tel.: 01/541 18 20, 051/314 862 prevc@btc-city.si

Ob nakupu
katerekoli otroške
sobe nad 1000
EUR dobite darilni
bon v vrednosti 
30 EUR za nakup 
v Mladinski knjigi
Kranj in Ljubljana. 

Ob nakupu
vgradnih 
omar Akron 
vam 
nudimo
15-odstotni 
gotovinski 
popust. 

Ob nakupu spalnice Balada nad 900 EUR 
70-odstotni gotovinski popust na določene postelje,
pisalne mize in mostove.

Akcije, razen kuhinj, trajajo do 30.9. 
Za podrobnosti povprašajte na prodajnih mestih.

Ob nakupu kuhinj SVEA dobite glede na vrednost
nakupa subvencije od 200 do 600 EUR. 
Akcija traja do 31. avgusta.

akcijska ponudba ta hip
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eč kot osemsto
barmanov iz 52
držav je minula
dva dni v Berlinu
tekmovalo v pri-

pravi klasičnih koktajlov in v
atraktivnem mešanju pijač.
Barman Miro Petrevčič (sicer
s Kokrice pri Kranju) je s svo-
jim long drink koktajlom z
imenom Piranski zaliv osvo-
jil odlično drugo mesto v ka-
tegoriji klasičnih koktajlov.
Prepričal je tako komisijo, ki
je opazovala pripravo pijače,
kot tudi zahtevne preizkuše-
valce, ki so ocenjevali videz,
aromo in okus koktajla. Zma-
go je slavil Slovak Vladimir
Banak, tretja pa je bila Čehi-
nja Šarka Janova. Naš drugi

predstavnik Rok Dobnikar
(Gostilna Dobnikar) pa je v
atraktivni pripravi koktejlov
pristal na 25 mestu, njegov
Pat & Mat pa je bil peti.

Če v obdobju recesije ne-
kateri propadajo, se zgodi, da
drugi pripravljajo teren za
boljše čase; če eni zapirajo,
drugi odpirajo. Najbolj znani
blagovni znamki obutve in
oblačil za mlade in tiste malo
starejše, katerih cene so pri-
merne za vsak žep, sta pred
kratkim odprli še dve novi
poslovalnici v Sloveniji.
Nemški New Yorker še eno v
celjskem tušu, Deichmann
pa bo svoj izbor čevljev ponu-
jal po novem tudi na Viču.
Odprtja so bila v njihovem
stilu: zabavna in družabna.

V Kropi pa je na športnih
terenih letnega kopališča

pred nedavnim potekala za-
nimiva športno zabavna pri-
reditev: turnir v prstometu
(balinanje, balinčkanje, ploš-
čkanje, pravi avtor besede pa
je Travnik Tomaž iz Čirč pri
Kranju) Grafiti Open 2009.
Tekmovanje so letos organi-
zirali že tretjič, nastopilo pa
je prek šestdeset moških in
dvajset žensk, ki so se pome-
rili v dveh disciplinah - posa-
mezno ter tarča. Tekmovalci
so bili večinoma iz gorenj-
skih krajev, eden iz Črnom-
lja in skupina Primorcev iz
okolice Nove Gorice, kjer go-
jijo tudi etnološko obarvano
tekmovanje 'škulja' (natanč-
no metanje kamna ali zida-
ka). V moškem finalu sta se
na koncu neizprosno borila
Simon Kokelj iz Renč (Pri-
morska) in Franci Faganel iz

Podnarta, ki je po podaljšani
igri na razliko tudi zmagal
in tako osvojil prestižni po-
kal turnirja. V ženskem fi-
nalu pa je Jožica Zakotnik
(Vešter-Škofja Loka) prema-
gala Gordano Kostovski iz
Podnarta.

Konec tedna pa bo spet
pester za misice in mistre.
Jutri bomo v Ljubljani dobi-
li letošnjo miss mivke, na
Tartinijevem trgu v Piranu:
Piran - z zvezdami pod
zvezdami pa bodo danes iz-
birali miss Slovenije za
miss Alpe Adria Internatio-
nal 2009. Naj pa vas spom-
nimo še na Kranjskogorske
dneve športa in zabave pri-
hodnji vikend, kjer bo pet-
kov večerni del bolj komedi-
jantski, sobota pa glasbeno
obarvana.

DRUŽABNA KRONIKA
DRUGO MESTO ZA PIRANSKI ZALIV
Na 35. svetovnem prvenstvu v pripravi klasičnih koktajlov, ki je 10. in 11. avgusta potekalo v Berlinu,
je barman Miro Petrevčič iz blejskega Grand Hotela Toplice osvojil drugo mesto. 

Gino letos intenzivno nastopa. Poleg Mance Špik in drugih
ga bomo spremljali na Kranjskogorskih dnevih. / Foto: Tina Dokl

Prstomet se vse bolj uveljavlja. Po nasmejanih obrazih 
sodeč, gre za zabaven šport.

Piranski zaliv je osvojil drugo mesto. / Foto: Tina Dokl

Na sredini: znana Štajerka Miša Margan in Majda Vrhovnik
(stiki z javnostjo za New Yorker) 

Alenka Brun

V

Spet je ob odprtju nove poslovalnice za glasbo skrbel DJ. 
Tokrat mu je delala družbo (vremenarka) Danica Lovenjak. 

V Celju se je družila tudi Nataša Kirn. / Foto: arhiv NY

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

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

Jelena Justin

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov
+ poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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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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Lea Grilc prihaja z Blejske Dobrave. Stara je šestnajst let 
in že od malih nog jo spremlja glasba. Obožuje ples, petje
in gledališče. Obiskuje umetniško gimnazijo v Novi Gorici.
Letos je že drugič nastopila na Prvem glasu Gorenjske, 
kjer je bila četrta. Trenutno snema svojo drugo pesem, za
glasbeno mentorico pa si je izbrala Marto Zore, s katero
odlično sodeluje. / Foto: Janez Pipan




