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Čez vikend brezplačno
parkiranje
Od prejšnjega tedna naprej veljajo
nekatere spremembe pri parkiranju v
Kranju. Podaljšali so čas brezplačne-
ga kratkotrajnega parkiranja, ob so-
botah, nedeljah in praznikih pa je par-
kiranje brezplačno. 

5

GORENJSKA

Danes bo še precej jasno,
popoldne so možne posamezne
nevihte. Jutri bo pretežno
oblačno s padavinami. V
nedeljo bo sončno, a bolj sveže.

VREME

jutri: oblačno s padavinami ..
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Bog ima enega svetnika
na dan dovolj
Frančiškanski pater Ciril Božič, ki je
bil do leta 2001 gvardijan samostana
na Brezjah, potem pa se je vrnil v Av-
stralijo, je moral leta 2007 na opera-
cijo tumorja v glavi. Kljub slabim na-
povedim je bil prepričan, da bo preži-
vel.
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GG+

Dilema: hitrost ali cena
Andrej Marinc, stečajni upravitelj
dveh velikih gorenjskih podjetij v ste-
čaju, Elana in Planike, želi stečaja za-
ključiti do konca leta. Kot je dejal, o
višini nagrade za to delo nima slabe
vesti, saj je sodišču predlagal le pe-
tino tega, kar bi lahko dobil.

17

V domači hiši ima 
mini vrtec
Veronika Cerkovnik z Zgornje Bele
ima zasebno varstvo predšolskih
otrok in je ena redkih v Sloveniji, ki je
to dejavnost tudi uradno registrirala.
Prvega otroka je sprejela maja letos,
zdaj jih ima šest, stare od enega do
dveh let.

24

ZADNJA

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Leto LXII, št. 66, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih naklada: 22.000 izvodov www.gorenjskiglas.si

Vilma Stanovnik

Bled - "Imamo štiri posad-
ke, večinoma so prenovlje-
ne ali nove in to je obetavno.
Predvsem pa je pomembno
zato, ker sta do svetovnega
prvenstva pri nas na Bledu
le še dve leti in seveda si že-
limo, da bi doma lahko
spremljali res uspešne na-
stope naših reprezentan-
tov," je ob predstavitvi štirih
slovenskih posadk, ki bodo
Slovenijo zastopale na bliž-
njem svetovnem prvenstvu
v Poznanju na Poljskem,
poudaril predsednik Vesla-
ške zveze Slovenije Denis
Žvegelj.

V Poznanju bo namreč
nastopilo dvanajst sloven-
skih veslačev, od tega po-
lovico Gorenjcev. Naš naj-
boljši veslač Iztok Čop (VK
Bled), ki večino sezone vesla
v dvojnem četvercu, bo ob
sebi v čolnu imel še Janeza
Zupanca, Janeza Juršeta in
Gašperja Fistravca (vsi VK
Dravske elektrarne Mari-
bor). Posadka, ki je letos na
tekmah svetovnega pokala v
Luzernu in Münchnu osvo-
jila tretji mesti, sicer obljub-
lja boj za finale, izkušeni Iz-
tok Čop pa je ob tem zelo
previden. "Nekajkrat nam je
že uspelo ujeti pravi ritem
in upam, da nam bo to

uspelo tudi v polfinalu na
Poljskem. Zavedam se, da
bodo odločale malenkosti,
saj so čolni zelo izenačeni.
Mislim, da so favoriti Polja-
ki, za nas pa upam, da nam
bo uspelo veslati v finalu,"
pravi Iztok Čop.

Več kot fantje v letos na
novo sestavljenem dvojnem
četvercu si želijo veslači v že
uigranem četvercu brez kr-
marja. "Finale smo že videli,
prav tako četrto mesto. Zato
letos ne bom zadovoljen, če
pridemo domov brez kolaj-
ne," je povedal najizkušenej-
ši član, Miha Pirih.

Veslači najboljši v pravem trenutku
Vrhunec letošnje veslaške sezone bo svetovno člansko prvenstvo 
v Poznanju, tja pa so včeraj zadovoljni odpotovali tudi naši veslači, saj so
na Bledu uspešno zaključili sklepne priprave.

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

V pomlajeni slovenski ekipi je kar polovico gorenjskih veslačev. / Foto: Gorazd Kavčič� 7. stran

Predstavitev študijskih programov v Kranju:
21. avgust 2009 ob 16. uri (dodiplomski)

in ob 18. uri (podiplomski)

www.fov.uni-mb.si

Na Fakulteto za organizacijske vede 
z ugodnimi posojili 

Gorenjske banke 

Izberi znanje ... izberi prihodnost 

Matjaž Gregorič

Kranj - Kriminalisti Sektorja
kriminalistične policije Poli-
cijske uprave Kranj so od za-
četka letošnjega leta zbirali
informacije in dokaze o sed-
merici, ki je na območju Kra-
nja in Tržiča v najmanj štirih
ilegalnih laboratorijih gojila
konopljo, ki bi jim prinesla
okoli 50 tisoč evrov zaslužka.
Kot je na včerajšnji novinar-
ski konferenci ob zaključku
kriminalistične preiskave po-
vedal vodja sektorja krimina-
listične policije na PU Kranj
Boštjan Lindav, je glavni
osumljenec 35-letni Kranj-
čan, ki so mu že dvakrat za-
segli sadike konoplje, leta

2004 na nizozemsko-nemš-
ki meji 168, dve leti kasneje
pa na nemško-avstrijski meji
še 440 sadik. Skupaj z njim
so policisti včeraj pred pre-

iskovalno sodnico Okrožne-
ga sodišča v Kranju privedli
še tri osumljence, za katere
je bilo odrejeno sodno pridr-
žanje, dva bosta ovadena po

redni poti, pri enem pa kri-
minalistom ni uspelo zbrati
dovolj dokazov. V dvanajstih
hišnih preiskavah je bilo za-
seženih 336 sadik konoplje,
večja količina namenske
opreme za gojenje in prede-
lavo, več mobilnih telefonov
in telefonskih kartic ter
manjša količina že posušene
konoplje in drugih predme-
tov, ki dokazujejo kazniva
dejanja neupravičene proiz-
vodnje in prometa s prepove-
danimi drogami. Sedmerica
naj bi poleg hidroponičnega
gojenja konoplje z močno
svetlobo, dodajanjem vode in
umetnih gnojil, kar poveča
pridelek, prepovedano drogo
tudi prodajala.

Zasegli konopljo iz laboratorijev
Kranjski kriminalisti so razbili združbo, ki se je več mesecev ukvarjala s pridelavo konoplje.

Kranjski kriminalisti so uspešno zaključili večmesečno 
preiskavo in prijeli sedmerico domnevnih gojiteljev konoplje.
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Danica Zavrl Žlebir

Završnica - Z vojaško vajo so
tokrat inscenirali razmere,
ko naj bi širše območje Go-
renjske prizadel potres, ko bi
bile pretrgane vse cestne ko-
munikacije in bi bil mogoč le
prevoz po zraku. Pripadniki
15. helikopterskega bataljona
so v sodelovanju z drugimi v
sistemu zaščite in reševanja
prikazali primer, kako sode-
lujejo v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesre-
čami. Uprizorili so reševanje
v gorah, helikopterski prenos
tovora na nedostopno podro-
čje in reševanje gozdnega
požara s pomočjo helikopter-
ja in letala. Helikopterska po-
moč sicer vsebuje reševanje
v gorah, prevoze ob elemen-
tarnih nesrečah, izvidovanje
in gašenje požarov, oskrbo
na nedostopnih mestih, iska-
nje in reševanje na kopnem
in iz vode ter usposabljanje
pripadnikov elementov siste-
ma varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami. V zad-
njih letih so med drugim 
sodelovali pri gašenju velikih
požarov na Kosovu, v Make-
doniji in Grčiji ter pri popla-
vah v Kropi in Železnikih.

Vajo Završnica 2009 si je
v družbi načelnika general-
štaba Alojza Štajnerja in več

politikov (med njimi sta bila
tudi gorenjska poslanca in
župana Borut Sajovic in To-
maž Tom Mencinger ter žu-
pan občine Žirovnica Leo-
pold Pogačar) ogledala
obrambna ministrica Ljubi-
ca Jelušič. Dejala je, da Slo-
venska vojska veliko sodeluje
v sistemu zaščite in reševa-
nja, ob tem pa opozorila na
paradoks, da se ob povečeva-
nju nalog s tega področja
zmanjšuje obrambni prora-
čun države. Letos so s heli-
kopterji opravili že skoraj to-
liko naletov kot lani vse leto,
več ko letijo, več je potrebne-
ga vzdrževanja (tudi v tujini),

s tem pa tudi več stroškov, je
dejala ministrica in ocenila,
da gre pri teh nalogah za te-
žak, zahteven, odgovoren in
tudi drag posel. Zato so se
morali odločiti za prednost-
ne naloge pri uporabi heli-
kopterjev, kjer ne bodo krnili
reševalnih poletov, zmanjše-
vale pa se bodo naloge vo-
jaško-civilnega sodelovanja,
kjer se bodo s sodelavci odlo-
čili o prednostnih nalogah.
Posadke Slovenske vojske
veliko sodelujejo v gorskem
reševanju. Do septembra so
ves čas v pripravljenosti na
brniškem letališču, od tedaj
naprej pa bodo ob koncih

tedna. Poleg ministrice je
usposobljenost ekip pohvalil
tudi načelnik generalštaba
Alojz Štajner, ki je dejal, da
so na področju reševanja
usposobljeni bolje kot njiho-
vi kolegi v drugih državah za-
vezništva, kar se je pokazalo
zlasti pri gašenju požara
predlani na Kosovu. Sodelo-
vanje na vaji je kot veliko ob-
veznost in čast ocenil vodja
gorskih reševalcev Miro Po-
gačar. V helikopterskem re-
ševanju sodelujejo z vojsko
in policijo, glede krčenja pro-
računa pa je izrazil upanje,
da teh nalog ne bi okrnili in
da bi ostali primerljivi z dru-
gimi državami. Ob dejstvu,
da je bilo reševalnih poletov
letos že okoli 270 (lani pa vse
leto okoli 300), je opozoril,
naj ljudje odhajajo v gore bo-
lje pripravljeni, čemur je v
Završnici pritrdil tudi pred-
sednik Planinske zveze Slo-
venije Franc Ekar. Da bi ljud-
je reševalne akcije plačevali,
kadar gredo v gore slabo pri-
pravljeni, pa je menil, da je
to treba urediti prek sistema
zavarovanja. Ob vaji Završni-
ca 2009 sta o sodelovanju v
sistemu zaščite in reševanja
spregovorila tudi Anton Ko-
ren iz Gasilske zveze Slove-
nije in poveljnik Civilne za-
ščite Miran Bogataj.

Več reševanja, manj denarja
Na vojaški vaji v Završnici so se pripadniki 15. helikopterskega bataljona urili za sodelovanje pri 
izvajanju nalog zaščite in reševanja. Vajo Završnica 2009 si je ogledala tudi ministrica za obrambo
Ljubica Jelušič in nekateri politiki.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Podarjamo nekaj knjig
Pri nas se je nabralo nekaj knjig, ki vam jih želimo podariti.
Te knjige so:
- Jesenice, mesto jekla in cvetja
- Nekoč je bilo jezero, folklorne pripovedi iz Poljanske doli-
ne in njenega pogorja
- Vida Košmelj: Železniki skozi čas
- Dr. Dušan Plut: Zeleni planet? Prebivalstvo, energija in
okolje v 21. stoletju
- France Stele: Večne lipe
Če si želite katero od teh knjig, nam naslov knjige skupaj s svo-
jimi podatki najkasneje do petka, 28. avgusta, pošljite na Go-
renjski glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj ali na koticek@g-glas.si.
Če bo interesentov za eno knjigo več, bomo prejemnika 
izžrebali, knjigo pa mu bomo poslali po pošti. D. K.

Ljubljana

Svetovni dan humanitarnega delovanja

Decembra lani je Generalna skupščina Združenih narodov
razglasila 19. avgust za Svetovni dan humanitarnega delova-
nja. Namen tega dne je okrepiti zavedanje javnosti o pome-
nu humanitarnega delovanja po vsem svetu in počastiti hu-
manitarne delavce, ki so izgubili življenja ali bili poškodova-
ni med opravljanjem svojega dela. Leta 2008 je bilo kar 260
humanitarnih delavcev ubitih, ugrabljenih ali resno poško-
dovanih v nasilnih napadih. Ubiti in ranjeni so ljudje, kate-
rih edini motiv je pomagati drugim, posledično pa je zaradi
napadov zmanjšana tudi pomoč, ki je ključna za preživetje
civilistov, med katerimi je mnogo žensk in otrok. Vsa sveto-
vna prizadevanja morajo biti zato usmerjena v zagotavljanje
varnosti humanitarnih delavcev, ki s svojim delovanjem re-
šujejo življenja. V preteklem desetletju se je število ljudi, ki
so jih prizadele katastrofe, potrojilo, in sicer na povprečno
211 milijonov ljudi na leto, med katerimi ženske in otroci
predstavljajo 65 odstotkov vseh prizadetih. Pomoč otrokom
in zaščiti njihovih pravic v najtežjih razmerah po vsem sve-
tu zagotavlja Unicef. D. Ž.

Bled

Na Bledu o svetovni gospodarski krizi

V okviru Strateškega foruma Bled, ki ga organizirata Center
za evropsko prihodnost in ministrstvo za zunanje zadeve,
bodo konec avgusta na Bledu že četrto leto zapored gostili
državnike, politike, gospodarstvenike in različne strokovnja-
ke, ki se ukvarjajo s strateškimi izzivi prihodnosti. Letošnja
razprava bo namenjena svetovni gospodarski krizi in njene-
mu vplivu na gospodarske in geopolitične spremembe v Ev-
ropi in Evraziji. M. R.

Tržič

Kanalizacija že, kaj pa mladi

Iz občinske organizacije SDM v Tržiču so na župana Boruta
Sajovica naslovili javno pismo, v katerem kritično ugotavlja-
jo, kako se občina ukvarja z gradnjo kanalizacije (85 odstot-
kov bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, ostalo
občina), medtem ko problematiki mladine in mladih družin
ne posveča pozornosti. "V občinskem odboru podmladka
Slovenske demokratske stranke Tržič menimo, da bi se lah-
ko za izgradnjo mladinskega centra v Tržiču našla ustrezna
sredstva iz letnega občinskega proračuna. Za uresničitev le-
tega bi moral trenutni tržiški župan Borut Sajovic malo pri-
sluhniti tudi potrebam mladih," sporoča predsednik SDM
Tržič Viktor Kirn. "Že v preteklosti je bilo moč v lokalnih ča-
sopisih zaslediti županovo pismo, v katerem se je opredelil
do težave glede zbiranja mladine pred garažami v Bistrici
pri Tržiču. V SDM Tržič se sprašujemo, kaj je bilo storjene-
ga za mladino v naši občini, poleg igrišča v Kovorju, kjer je
župan tudi doma? Tako ali drugače je to igrišče večji del
dneva prazno." D. Ž.

Ministrica Ljubica Jelušič si je v družbi nekaterih politikov z
zanimanjem ogledala reševalno vajo. / Foto: Gorazd Kavčič

Helikopterska enota dobro usposobljena za gašenje požarov Čestitke udeležencem vaje Završnica 2009
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izžrebanemu naročniku časopisa

Avtokarto prejme IVAN KALAN iz Lesc.

Ali menite, da bi se zaradi prometa obremenitev
ceste toliko povečala, da bi bila potrebna 
izgradnja nove dovozne ceste, ki bi bila 
speljana mimo naselij?   

Da, v roku 
enega leta

25,8%

Da, zgraditi 
takoj
42,5%

Ne, ni 
potrebna

29,8%

Neopredeljeni
1,9%

N=252

Matevž Pintar

Kakšno mnenje imajo pre-
bivalci krajevne skupnosti
Kovor o prihodnosti odlaga-
lišča odpadkov in o gradnji
nove dovozne ceste? Občina
Tržič je naročila telefonsko
anketo, ki jo je izvedel Klicni
studio slepih iz Škofje Loke
in smo je del že objavili v
prejšnji številki. 

Dograditev nove dovozne
ceste mimo naselij je zahteva
nove civilne iniciative. Ta-
kojšnjo gradnjo te ceste pod-

pira 42,5 odstotka vprašanih,
četrtina (25,8 odstotka) jih
meni, da se nova dovozna ce-
sta lahko zgradi v roku enega
leta po začetku dovažanja
smeti. Slaba tretjina vpraša-
nih (29,8 odstotka) meni, da
nova dovozna cesta na depo-
nijo ni potrebna. Glede na
naselje, kjer bivajo, pa so se
prebivalci za takojšnjo grad-
njo ceste odločili sledeče: v
naselju Kovor jih tako meni
47,5 odstotka, v naselju Loka
35,6 odstotka in v Zvirčah
40,3 odstotka vprašanih. 

Večina Kovorjanov podpira gradnjo dovozne ceste
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Boštjan Bogataj

Kranj - Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske je pred
časom začela izvajati projekt
Zbirni kataster gospodarske
javne infrastrukture (GJI)
Gorenjske. V prvi fazi so za-
jeli podatke o 198 kilometrih
vodovodov, s čimer so vzpo-
stavili operativni kataster za
vzdrževanje vodovodne in-
frastrukture. Evropski pro-
jekt je vreden skoraj 194 ti-
soč evrov, od tega je devet
občin prispevalo dobrih 55 ti-
soč evrov. "Občine morajo
kot skrbniki GJI po zakonu
poskrbeti za vpis v zbirni
kataster pri Geodetski up-
ravi. Ker gre za regijski pro-
jekt, pa smo dodano vred-
nost našli v boljšem pregle-
du elementov GJI, ki bo
omogočala boljši razvoj
občin in regije," je povedal
Stevo Ščavničar, direktor
agencije. 

Na vprašanje, kaj konkret-
nega bodo imeli od projekta
Gorenjci, Ščavničar odgovar-
ja, da boljše, cenejše in
zanesljivejšo oskrbo z vodo:
"Prihodnost oskrbe z vodo
bo mirnejša, saj bo Gorenjs-
ka lažja načrtovala gradnjo

(večjih) vodovodnih siste-
mov." Z zbirnim katastrom
lahko Gorenjska na enem
mestu prikaže vse vodovode,
pa je pojasnil izvajalec Igor
Dimnik iz podjetja Kaliopa:
"To nam omogoča, da lahko
enostavno pregledamo in
presojamo izpade različnih
sistemov, ki so med seboj
povezani. Sistem bo v veliko
pomoč komunalnim podjet-

jem pri preprečevanju okvar.
Tako bi morali urediti tudi
druge katastre."

Kljub velikim besedam pa
ima zbirni kataster (zaenkrat
le za vodno omrežje) eno, a
veliko napako. Pri projektu je
sodelovalo zgolj devet občin,
zato o zanesljivosti sistema
za vso Gorenjsko težko govo-
rimo! Preostala polovica
občin se ni vključila, ker ima-

jo infrastrukturo že vpisano
pri Geodetski upravi, druge
so v procesu vpisa, tretje so
dale prioritete drugim zade-
vam. Tako, na primer, pri Kr-
vavškem vodovodu pri pro-
jektu nista sodelovala občina
Cerklje (kjer je izvir), voda pa
napaja tudi Mestno občino
Kranj in Občino Preddvor, ki
sta sodelovali. "To pomeni,
da bo večje breme na izvajal-
cu gospodarske službe, saj
bo s slabšimi podatki težje
upravljal celoten vodovod,"
pojasnjuje Ščavničar.

Z drugo fazo projekta
(vključile naj bi se vse gorenj-
ske občine) bodo kataster na-
jprej dopolnili s podatki o
kanalizaciji, cestami in javno
razsvetljavo. Ti podatki pa
bodo le osnova do regional-
nega geografskega informa-
cijskega sistema, ki bo vsebo-
val tudi podatke iz centralne-
ga registra prebivalcev, min-
istrstva za okolje in prostor, o
prometni infrastrukturi, reg-
ister poslovnih subjektov, z
vrisom tematskih poti, ... Pri
projektu so sodelovale občine
Kranj (nosilka projekta),
Bled, Bohinj, Gorje, Kranjs-
ka Gora, Preddvor, Radovlji-
ca, Naklo in Škofja Loka.

Zanesljivejša oskrba z vodo
Gorenjska je bogatejša za zbirni kataster vseh vodovodnih sistemov v regiji. Pri projektu je 
sodelovala zgolj polovica občin.

Mateja Rant

Kranj - Na prvi pogled je tako
videti, da so učitelji skoraj
dva meseca na dopustu. Ven-
dar pri ministrstvu za šolstvo
pojasnjujejo: "Tudi v času,
ko imajo učenci počitnice, na
šolah potekajo dejavnosti, ki
so vezane na zaključek stare-
ga in priprave na novo šolsko
leto, zato mnenje, da so uči-
telji poleti dva meseca doma,
ne drži." V praksi pa je očit-
no vseeno malo drugače, saj
bi v juliju in avgustu verjetno
učitelje zaman iskali v šolah. 

To nam je potrdil tudi rav-
natelj osnovne šole Franceta
Prešerna iz Kranja Aleš Žit-
nik. Pojasnil je, da so v skladu
s šolskim koledarjem za le-
tošnje šolsko leto učitelji svo-
je delo v šoli končali 1. julija,
znova pa so se vrnili v šolo
včeraj. V tem času so učitelji
izkoristili letni dopust, pre-
ostale dni, za katere zmanjka
dopusta, pa naj bi učitelji na-
doknadili v času, ko v šolah
poteka pouk. "V letošnjem
šolskem letu je bilo vsega
skupaj petdeset dni, ko ni bilo
pouka in torej otrok ni bilo v
šoli. Učitelj začetnik ima reci-

mo 23 dni dopusta, ki jih od-
štejem od teh petdeset dni.
Preostale ure pa mora učitelj
nadoknaditi," je razložil Aleš
Žitnik. To lahko stori recimo
z nadomeščanjem, izobraže-
vanjem ob prostih dnevih,
udeležbo na pedagoških kon-
ferencah, pripravo taborov ...
"V šolah imajo sicer to različ-
no rešeno. Pri nas smo se do-
govorili za določena pravila,
čeprav vsem mogoče niso
bila po volji," je še dodal Žit-
nik. Pri šolskem ministrstvu
namreč odločitev o tem pre-

puščajo vsakemu ravnatelju
posebej: "O načinu izrabe let-
nega dopusta odloča v skladu
z zakonom ravnatelj, ki delav-
cu razporeja vse navedeno
delo v času pouka in počitnic
tako, da nemoteno poteka vz-
gojno-izobraževalno delo in
da imajo delavci možnost iz-
rabiti pripadajoči letni do-
pust." Dodali so, da v skladu s
119. členom zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja delovna ob-
veznost učitelja poleg pouka
zajema tudi sprotno vsebin-

sko in metodično pripravo na
vsako posamezno uro pouka,
pripravo didaktičnih pripo-
močkov za pouk, popravlja-
nje in ocenjevanje izdelkov
učencev, sodelovanje s starši,
sodelovanje v strokovnih
organih šole in opravljanje
nalog razrednika. Med učite-
ljeve obveznosti sodi tudi
organizirano strokovno izob-
raževanje in izpopolnjevanje,
zbiranje in obdelava podatkov
v zvezi z opravljanjem vzgoj-
no-izobraževalnega in druge-
ga dela, mentorstvo učen-
cem, sodelovanje s šolami in
visokošolskimi zavodi, ki 
izobražujejo strokovne delav-
ce, mentorstvo pripravnikom
ter urejanje kabinetov, zbirk,
šolskih delavnic, telovadnic,
igrišč, nasadov in podobno.
Prav tako naj bi skrbeli za
organiziranje kulturnih,
športnih in drugih splošno
koristnih in humanitarnih
akcij, pri katerih sodelujejo
učenci, pripravo in vodstvo
ekskurzij, izletov, tekmovanj,
šole v naravi, letovanj in ta-
borjenj, ki jih organizira šola,
ter opravljanje drugih nalog,
določenih z letnim delovnim
načrtom.

Počitnice nadoknadijo med letom
Šole med počitnicami večinoma samevajo, saj se skupaj z učenci na počitnice odpravijo tudi učitelji.

Kranj

Danes začetek ramazana

Danes, 21. avgusta, se začenja 30-dnevni ramazan, ki je za
muslimane najpomembnejši mesec. Končal se bo 20. sep-
tembra z ramazanskim bajramom. V času ramazana izpolnju-
jejo muslimani svojo tretjo praktično dolžnost, dolžnost po-
sta, med katerim se še posebej intenzivno posvečajo branju in
razlaganju božjih besedil v Kur'anu, med sončnim vzhodom
in zahodom pa ne smejo jesti, piti in kaditi, ne spolno občeva-
ti in izgovarjati grdih besed. Ramazan je čas, ko mora človek
premagati telesne strasti in za sočloveka narediti čim več do-
brega. Islamska skupnost v Sloveniji bo med ramazanom iz-
vajala svoje programe v osemnajstih mestih, med njimi tudi v
Kranju, na Jesenicah, v Tržiču, v Škofji Loki in v Kamniku, ki jih
bosta obiskala tudi mufti islamske skupnosti v Sloveniji dr.
Nedžad Grabus in tajnik Nevzet Porić. Ena od tem pogovorov
bo tudi zbiranje denarja za gradnjo islamskega središča v
Ljubljani. Na zemljišču med Parmovo in Kurilniško ulico v
Ljubljani, kjer naj bi zgradili center, bo jutri zvečer ob 20. uri
srečanje vernikov z večerjo in molitvijo na prostem.  J. K.

Ljubljana

Cepivo konec septembra ali oktobra

"Prve pošiljke cepiva proti virusu nove gripe bomo v Slove-
niji prejeli istočasno in v enakih časovnih razdobjih kot dru-
ge države naročnice iz Evropske unije, predvidoma konec
septembra ali oktobra," je sporočila Nina Černilec iz Službe
za odnose z javnostmi pri ministrstvu za zdravje in dodala,
da je postopek v zvezi s pogodbo za 800 tisoč odmerkov ce-
piva v zaključni fazi podpisovanja. S tem si je Slovenija za-
gotovila dobavo cepiva za 400 tisoč ljudi, saj bo vsako ose-
bo treba cepiti dvakrat. Cepljenja bodo potekala v štirih in-
tervalih, prostovoljno, prvi bodo na vrsti zdravstveni delavci
in še nekateri drugi delavci v javnih službah (policisti, gasil-
ci). Ministrstvo v zvezi z dobavo cepiv sodeluje z družbama
GlaxoSmithKline in Novartis. "Potekajo dogovori za nakup
še dodatnih odmerkov cepiva, skupno naj bi tako v Sloveni-
ji zagotovili 1.300.000 odmerkov cepiva, kar bi zadostovalo
za 650 tisoč ljudi," je povedala Černilčeva. Ali po cepljenje
povsem brezplačno, še ni znano. S. K.

Jesenice

Letni kino na Stari Savi

V soboto ob 21.30 bo na Stari Savi na Jesenicah še druga le-
tošnja kino predstava na prostem. Predvajali bodo komedi-
jo Prekrokana noč. Ogled bo brezplačen, sodi pa pod okrilje
poletnih prireditev na Stari Savi, za katere letos skrbi Razvoj-
na agencija Zgornje Gorenjske. U. P.

Stevo Ščavničar: "Žal mi je, da niso sodelovale vse občine,
saj so podatki za manjkajoče osiromašeni. To vpliva tudi
na ekonomski razvoj občin." / Foto: Tina Dokl 

Aleš Žitnik / Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjski glas



Urša Peternel

Jesenice - Potem ko so lani
pomagali obnoviti dom dru-
žine Svishta, v Človekoljub-
nem dobrodelnem društvu
UP z Jesenic letos nadaljuje-
jo s projektom Moj dom.
Tokrat bodo pomagali dru-
žini Kljaho z Jesenic. Kot je
povedala Faila Pašić Bišić iz
društva UP, se je družina
Kljaho na Jesenice preselila
v zgodnjih devetdesetih le-
tih kot begunska družina iz
Bosne in Hercegovine. Sto-
odstotni invalid Ibro z osta-
relo materjo trenutno živi v
kletnem prostoru družinske
hiše v Podmežakli, a stano-
vanjski prostor je neprime-
ren za bivanje invalida. Po
besedah Faile Pašić Bišić je
Kljahovima zdaj Občina Je-
senice zagotovila neprofitno

občinsko stanovanje, v kate-
rega se bosta preselila, ko
bodo dokončana obnovitve-
na dela. Stanovanje pa je
brez stanovanjske opreme,
ki si je Ibro in njegova
mama, ki se preživljata s so-
cialno pomočjo, ne moreta
kupiti. Zato jima bo poma-
galo društvo UP. "Stanova-
nje želimo urediti v prijeten,
prijazen in topel bivalni
prostor. Potrebujemo ku-
hinjo, omare, štedilnik, je-
dilno mizo s stoli, prepro-
ge, posodo, kopalniško opre-
mo, posteljo in drobni in-
ventar," je povedala Faila
Pašić Bišić. Vsi, ki bi želeli
sodelovati v akciji, lahko 
pomoč za nakup opreme
nakažejo na račun društva
UP Jesenice, in sicer: TRR:
03186-1000301790, je po-
vedala Faila Pašić Bišić. 

Topel dom za invalida 
in njegovo mater
Jeseniško društvo UP bo pomagalo opremiti stanovanje dvočlanske družine Kljaho - stoodstotnega
invalida Ibra in njegove ostarele matere.
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Mateja Rant

Bled - Letos je minilo devet-
deset let, kar so se blejski če-
belarji organizirali v druži-
no. Zato bodo v nedeljo v
Ribnem pripravili sloves-
nost, na kateri bodo skupaj s
čebelarji iz Gorij razvili tudi
društveni prapor. Obe druži-
ni sta se namreč pred trinaj-
stimi leti združili v čebelar-
sko društvo Bled - Gorje. 

"Na praporu bo simbolizi-
ran čebelji ples, ki je način
komuniciranja med čebela-
mi. S tem naj bi na simbo-
len način tudi čebelarje, po-
sebej obe naši družini, spod-
bujali h komuniciranju in
sodelovanju," je pojasnil
član društva Janez Štember-
gar. Ta čas po besedah pred-
sednika društva Lovra Lega-
ta društvo združuje 54 čebe-
larjev, ki gospodarijo s 700
do 750 panji. "Družina Bled

šteje 36 čebelarjev s 510 pa-
nji, družina Gorje pa 18 čla-
nov s 180 panji. Delujemo
na območju od obronkov
Pokljuke pa vse do sotočja
Save Bohinjke in Dolinke,"
je pojasnil Legat in dodal, da
se čebelarji med sabo zelo
razlikujejo, vsak ima nek
svoj način dela ali kakšno
posebnost. "Vendar vsi sku-
paj delamo z istim ciljem,
ohraniti in pomagati kranj-
ski čebeli, ki je na našem se-
verozahodnem delu Slove-
nije avtohtona, a se tega pre-
malo zavedamo." Poudaril
je še, da imajo v svojih vr-
stah kar pet članov osemde-
setletnikov, ki skupaj gospo-
darijo z okrog sto panji.
Obenem pa se trudijo tudi s
podmladkom čebelarskega
društva. V društvu imajo
tako kar osem mladih čebe-
larjev, ki so zelo dejavni pri
čebelah.

Blejski čebelarji 
praznujejo
Čebelarska družina Bled bo v nedeljo praznovala
90-letnico delovanja. Ob tej priložnosti bodo
razvili prapor čebelarskega društva Bled - Gorje.

Čebelarska družina Bled praznuje devetdesetletnico 
delovanja (od leve proti desni: član čebelarskega društva
Bled - Gorje Janez Štembergar, podpredsednik društva Jože
Brodnik in predsednik društva Lovro Legat). / Foto: Anka Bulovec

Cerklje

Preplastitev ceste Grad-Ravne

Zaradi preplastitve vozišča bo lokalna cesta Grad-Ravne
predvidoma od 19. do 31. avgusta polovično, nekaj časa pa
tudi popolnoma zaprta v dolžini 2000 metrov, so sporočili
z Občine Cerklje. Dela bodo potekala med 7.30 in 19. uro. V
času polovične zapore bo promet potekal izmenično eno-
smerno, v času popolne zapore pa po obvozu preko Šentur-
ške Gore, Sidraža in Kamnika. Popolna zapora ceste bo
predvidoma od 25. do 28. avgusta, prav tako pa bo potekala
med 7.30 in 19. uro. Občina poziva vse voznike, da v času
popolne zapore ne vozijo po asfaltiranem cestišču zaradi
ohladitve asfalta. V primeru slabega vremena bodo na splet-
ni strani občine Cerklje objavljene spremembe o zapori ce-
ste. Voznike tudi naprošajo, da upoštevajo obvestila in spre-
menjeno prometno signalizacijo. S. Š.

Ibro Kljaho z materjo 

Suzana P. Kovačič

Zgoša, Kranj - Na vrata hiš
stanovalcev v vasi Zgoša pri
Begunjah je v ponedeljek
zvonila mlajša ženska, ki se
je predstavljala z imenom
Dijana Raković in je prosila
za denarne prispevke za
hudo bolno osemletno hčer-
ko Doro, ki čaka na trans-
plantacijo ledvic v Nemčiji.
Ženska je bila po pripovedo-
vanju ene od tamkajšnjih
stanovalk kar prepričljiva in
ji je pustila telefonsko števil-
ko. Ker pa je zrno dvoma
vendarle ostalo, saj je Rako-
vićeva imela pri sebi le
zdravniško potrdilo s Hrva-
ške, je njena telefonska šte-
vilka prišla do Gorenjskega
glasa z željo, naj podatke

preverimo. Dijana Raković,
kot se je tudi novinarki Go-
renjskega glasa v sredo zju-
traj predstavila po telefonu,
je povedala, da smo jo dobili
tik pred odhodom na Hrva-
ško in da za srečanje z novi-
narko nima časa. "V Kranju
stanujem v podnajemni-
škem stanovanju, sem hrva-
ška državljanka in tudi
zdravstveno zavarovanje
imam urejeno na Hrva-
škem. Hčerko v ponedeljek
peljemo v Stuttgart na presa-
ditev ledvice, ki jo bo daroval
bližnji sorodnik. Operacija
stane 60 tisoč evrov, polovi-
co bo prispevala hrvaška
zdravstvena zavarovalnica,
polovico denarja smo morali
zbrati sami, tudi preko raz-
nih institucij. Na koncu je

zmanjkalo še približno se-
demsto evrov, zato sem se
odločila za zbiranje prosto-
voljnih prispevkov, pomagali
so tudi pri Karitasu v Ljublja-
ni," je povedala Rakovićeva
in dodala, da so se hrvaški
zdravniki odločili, da je bolje
za hčerko, da jo operirajo v
Nemčiji.

Več informacij po telefonu
nismo dobili, papirjev, kot so
na primer zdravniška potrdi-
la, nismo videli. Na splošno
pa velja, kot je povedal vodja
Oddelka za upravne notra-
nje zadeve na Upravni enoti
Kranj Bojan Miklavčič:
"Prostovoljnih prispevkov
brez odločbe upravnega
organa se ne sme zbirati. S
to odločbo se tisti, ki pobira-
jo prispevke, izkažejo na te-

renu. To velja za slovenske
državljane, kaj šele za tujce.
V nasprotnem primeru gre
lahko le za beračenje." 

Tajnik na škofijski Karitas
v Ljubljani Jože Rovtar je po-
jasnil: "Preden se odločimo
za denarno pomoč človeku v
stiski, temeljito preverimo
podatke, saj za resničnost
podatkov jamčimo tudi z na-
šim računom, kamor se na-
kazujejo prostovoljni pri-
spevki. Bedimo tudi nad
tem, da se prejeti denar de-
jansko porabi za to, za kar je
bil namenjen. Lahko da je
omenjena gospa dobila po-
moč v obliki hrane, v denar-
ju pa od nas zagotovo ne.
Običajno pa človeku v stiski
najprej poskuša pomagati
župnijska Karitas, na ob-
močju katere ta človek prebi-
va."

Ne glede na to, kaj si mis-
lite o zgornji zgodbi, od lju-
di, ki trkajo na vaša vrata, za-
htevajte dokument uradnega
organa. In ne kakršnegakoli
papirja ... 

Prosila je za denar
"Za bolno hčerko", kot je povedala ženska, ki se je stanovalcem v Zgoši in
kasneje tudi novinarki predstavila z imenom Dijana Raković. 

Kovor

Plin tudi do Kovorja

Podjetje Petrol - plin uresničuje načrt za povezavo plinovod-
nega omrežja v tržiški industrijski coni Loka z naseljem
Kovor. Z Občino Tržič se je dogovorilo za hkratno izvedbo
del ob obnovi vodovoda na klancu pod podružnično šolo
Kovor. Delavci Komunale Tržič od 11. avgusta zamenjujejo
stare vodovodne cevi, gradijo fekalno in meteorno kanali-
zacijo ter dograjujejo javno razsvetljavo. Ob novem plinovo-
du bodo v zemljo položili tudi električne kable. Zaradi del je
lokalna cesta med Kovorjem in križiščem na Loki zaprta za
promet. Izvajalci predvidevajo, da bodo dela na 250 metrov
dolgem odseku končali še ta mesec, zatem pa bodo cesto
na novo asfaltirali. S. S.
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Stojan Saje

Jelendol, Dolina - Septembr-
sko neurje pred dvema leto-
ma je povzročilo obsežno ško-
do tudi v občini Tržič. Največ
posledic so povzročile narasle
reke, zlasti Tržiška Bistrica.
Udor lokalne ceste Tržič-Je-
lendol tik pred predorom v
Dovžanovi soteski so začeli
popravljati takoj. Nato so se
lotili sanacije struge reke. Nove
oporne zidove so zgradili v
naselju Slap, v mestu in Pre-
ski v Tržiču. Vrsto del so opra-
vili tudi na drugih vodotokih,
predvsem na Mošeniku.

Avgusta letos je prišlo na
vrsto popravilo dveh manjših
mostov na cesti v Dolino ozi-
roma Jelendol. Pod prvim
mostom, ki stoji pred vho-
dom v Dovžanovo sotesko, se
izliva Vranji potok proti Trži-
ški Bistrici. Visoka voda je
med neurjem poškodovala
armirano betonsko ploščo.
Odnesla je tudi zavarovanje
dna v strugi pod mostom,
spodkopala opornike in raz-
galila temelje mostu. Podo-

bne poškodbe so nastale na
mostu tik pred vasjo Jelendol,
kjer je bil močno spodkopan
desni opornik, odneslo pa je
tudi brežino na tej strani.

Poškodbe na obeh mosto-
vih so se poslabšale tudi za-
radi velikih obremenitev na
cesti, ki jih povzročajo težki
tovornjaki zaradi prevozov

lesa v dolino. Zato se je Obči-
na Tržič odločila, da nameni
okrog 26 tisoč evrov za nuj-
na popravila mostov. Delavci
Podjetja za urejanje hudour-
nikov so na mostu pred Je-
lendolom popravili poškodo-
vani opornik, zavarovali dno
struge reke in utrdili desno
brežino s štirinajst metrov

dolgo kamnito zložbo. Sedaj
končujejo dela na spodnjem
mostu, kjer je bilo popravil
še več. Tlakovali so dno stru-
ge potoka, zaščitili obe breži-
ni z zidom iz kamna in beto-
na ter popravili poškodovano
mostno ploščo. Na novo bo
treba asfaltirati le še del po-
škodovane ceste.

Obnovili poškodovana mostova
Sanacija mostov na cesti Tržič-Jelendol bo Občino Tržič stala okrog 26 tisoč evrov. Poškodbe iz 
neurja leta 2007.

Trideset predstavnikov indijske vlade je prišlo tudi v Kranj.

Senično

Zabava, šport in semenj

Krajevna skupnost Senično nadaljuje tradicijo avgustovskih
prireditev ob krajevnem prazniku. Danes ob 19. uri se bo za-
čel Veseli večer pod vaško lipo, kjer bo za zabavo skrbel an-
sambel Maj. Sobotni popoldan bo minil v duhu športnega
druženja na igrišču v Seničnem. Udeleženci bodo lahko ig-
rali odbojko, košarko, mali nogomet in badminton. V nede-
ljo bodo pripravili v sodelovanju s Turističnim društvom Tr-
žič Vaški semenj. Začel se bo ob 9. uri v središču vasi pod
cerkvijo. Tam bodo postavili stojnice z izdelki domače obr-
ti. Na obisk so povabili čevljarja, ki bo prikazal ročni način
izdelave oziroma popravila obutve. Otroke vabijo v ustvar-
jalno delavnico, v kateri bodo izdelali svoj par obutve, sku-
paj z odraslimi pa bodo oblikovali kamen lojevec. S. S.
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Kranj

Indijce zanima komunalna urejenost

Minulo sredo se je na Gorenjskem mudila delegacija pred-
stavnikov indijske vlade, ki je te dni na obisku v Sloveniji. 
V prostorih Mestne občine Kranj so goste sprejeli župan 
Damijan Perne, podžupan Bojan Homan in direktor Komu-
nale Ivan Hočevar. "Sodelovanje med Kranjem in Aswinom
Schrestho, ki je častni konzul Nepala v Sloveniji, traja že  vrsto
let, saj nam je veliko pomagal pri odpravah naših alpinistov.
Je velik ljubitelj gora in prosil nas je, da jih ob obisku njihove
vlade v Sloveniji gostimo tudi v Kranju. Prišlo je trideset pred-
stavnikov, ki jih najbolj zanima področje komunale, saj je v
Indiji komunala največji problem. Zato smo k sodelovanju ob
obisku povabili direktorja Komunale Ivana Hočevarja, ki jim
je pripravil vrsto koristnih informacij," je povedal podžupan
Bojan Homan, gostje pa so z zanimanjem prisluhnili tako iz-
kušnjam na področju komunale kot pri razvoju Kranja, ki se
iz industrijskega spreminja tudi v turistično mesto. V. S.

Končuje se tudi obnova mostu, kjer se izliva Vranji potok v Tržiško Bistrico.

Vilma Stanovnik

Kranj - Potem ko je že juni-
ja kranjski Mestni svet spre-
jel novo odredbo o določitvi
javnih parkirnih površin,
kjer se plačuje parkirnina
ter o višini in načinu plače-
vanja, je odredba od prejš-
njega tedna tudi v veljavi.
Tako sedaj območje kratko-
trajnega parkiranja obsega-
jo parkirišča na Slovenskem
trgu, na delu Gregorčičeve
ulice, od križišča s Stritarje-
vo ulico do križišča s Koro-
ško cesto, Na Skali, na Blei-
weisovi cesti pred poslovno
stavbo Gorenjske banke in

na vzdolžnih parkirnih
prostorih, ki mejijo na par-
kirišče na Hujah, ob Liko-
zarjevi cesti. Novo območje
kratkotrajnega parkiranja je
tako ob Likozarjevi cesti.
Parkirnina se plačuje vsak
dan od 7. do 17. ure, ob so-
botah, nedeljah in prazni-
kih pa se ne plačuje. Na ob-
močjih kratkotrajnega par-
kiranja je sedaj moč parki-
rati do dve uri (prej le uro),
ob tem pa je prva ura parki-
ranja brezplačna. Uro brez-
plačnega parkiranja je moč
koristiti enkrat na dan, ven-
dar pa je treba uporabljati
kartico, ki jo izdajo pri

Mestni občini Kranj. Po
preteku dveh ur je treba vo-
zila umakniti z območja
kratkotrajnega parkiranja. 

Tako na območju kratko-
trajnega parkiranja kot na
parkiriščih, kjer trajanje
parkiranja ni omejeno, je
parkiranje prvo uro brez-
plačno, nato pa je za vsako
začeto uro treba plačati en
evro parkirnine. Parkirnino
je moč plačati s kartico iz-
dano s strani MO Kranj,
GSM aparatom, z gotovino
ali plačilno kreditnimi kar-
ticami, ki so označene na
parkomatih oziroma avto-
matskih blagajnah.

Kot pravi Ana Vizovišek z
MO Kranj, se bo do konca leta
spremenil tudi režim parkira-
nja na parkiriščih, na katerih
trajanje parkiranja časovno ni
omejeno: na ploščadi med
stavbo Mestne občine Kranj
in restavracijo Brioni, parki-
rišču na Hujah ob Likozarjevi
cesti, parkirišču pri Zlati ribi,
parkirišču pri Zdravstvenem
domu in parkirišču pri Čebe-
lici. Parkirišče pri Čebelici bo
po novem (predvidoma jese-
ni) za stanovalce, ki imajo v
območju za pešce stalno ali
začasno prebivališče, rezervi-
rano le med 17. uro popoldne
in 8. uro zjutraj. 

Čez vikend parkiranje brezplačno
Od prejšnjega tedna so v veljavi nekatere spremembe pri parkiranju v Kranju, saj se je podaljšal čas
brezplačnega kratkotrajnega parkiranja, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa je parkiranje brezplačno.

Žiri 

Praznovanje žirovskih gasilcev

Prostovoljno gasilsko društvo Žiri, ki ima 340 članov, bo 
ta in prihodnji konec tedna praznovalo 120-letnico ustano-
vitve. Do sedaj so žirovski gasilci praznovali delovno, saj so
povsem obnovili svoj dom (pred dnevi so asfaltirali še del
dovozne ploščadi), danes pa začnejo s praznovanji. Danes
ob 19. uri bo v njihovem domu Slavnostna seja, jutri pa 
občinska vaja. Prihodnjo soboto, 29. avgusta, bo še gasilska
parada od osnovne šole do gasilskega doma v Žireh. Tega
bo blagoslovil pomožni škof Anton Jamnik, slavnostna 
govornica pa bo Ljubica Jelušič, ministrica za obrambo.
Uradnemu delu bo sledila veselica. Na sliki: Člani društva 
so več mesecev porabili za obnovo doma in za to odšteli 40
tisoč evrov. Prihodnje leto pa si želijo kupiti novo gasilsko
cisterno. B. B. / Foto: P. M. B.



Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - 31. decembra
lani je skladno z določili
uredbe prenehalo obratovati
odlagališče nenevarnih od-
padkov v Dragi. Do 30. juni-
ja letos, ko je odlagališče
Draga dokončno prenehalo
delovati, so nanj zaradi pri-
merne zaokrožitve oblike in
zapolnitve kope na odlagališ-
ču odložili še nekaj ton od-
padkov. Trenutno tako pote-
ka dokončna sanacija odla-
gališča, pri kateri urejajo
ustrezne prekrivne sloje.
Prejšnji teden je izvajalec na
lokacijo odlagališča navozil
približno 10 tisoč kubičnih
metrov prekrivnega materia-
la (zaglinjeno zemljino in
humus) ter več kot 7 tisoč
kubičnih metrov materiala
za protipoplavni nasip. Nato

so začeli z razporejanjem in
izravnavo materiala po povr-
šini odlagališča ter gradnjo
dovoznih in servisnih cest za
vzdrževanje zaprte deponije.
Prihodnji teden bo izvajalec

položil drenažne cevi, izdelal
(obnovil) zbiralnik izcednih
vod in uredil črpališče.
Hkrati bodo položili in ob-
novili komunalne in ener-
getske vode. Do konca sep-

tembra pričakujejo še mon-
tažo ograje in dokončna dela
na objektu. 

Vrednost pogodbenih del
znaša 173.800 evrov, do se-
daj nastali stroški za uredit-
vena dela po načrtu neizve-
denih del pa po informacijah
z občine Škofja Loka znašajo
okrog 200 tisoč evrov. 

V Dragi smetišča, kamor
so odlagali odpadke iz štirih
občin na Škofjeloškem, ne
bo več. Kam bodo smeti vo-
zili sedaj? Kot nam je pove-
dal župan občine Škofja
Loka Igor Draksler, po odlo-
čitvi ministrstva za okolje in
prostor ter v dogovoru z last-
niki odlagališča Mala Meža-
kla na Jesenicah škofjeloške
smeti odlagajo tam. V pri-
hodnje pa je odlaganje od-
padkov odvisno od dogovora
na Gorenjskem.

Smetišče v Dragi sanirajo
Začela se je dokončna sanacija zaprtega odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov v Dragi.
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Smetišče v Dragi so zasuli z 10 tisoč kubiki zemlje.

Škofja Loka

Brv čez Soro bodo obnovili

Malo brv za pešce, ki gre z avtobusne postaje proti staremu
delu Škofje Loke čez Selško Soro, bodo v prihodnjih dneh za-
čeli obnavljati. Predvidena je celovita rekonstrukcija in sanaci-
ja mostička, čigar namembnost se po prenovi ne bo spremi-
njala in bo še naprej namenjen nemotoriziranim uporabni-
kom. Rok za dokončanje gradbenih del je 17. oktober letos,
pogodbena vrednost naložbe pa blizu 230 tisoč evrov. Denar
za obnovo bodo v največji meri namenili iz občinskega prora-
čuna, delno pa jo bo sofinancirala tudi vladna služba za lokal-
no politiko in regionalni razvoj. Brv, čez katero gre kakih šest
tisoč pešcev, več kot tristo kolesarjev in dvesto otroških vozič-
kov dnevno, je za tolikšen "promet" preozka, slabo je osvet-
ljena, zaradi neustreznega odvajanja vode in zimskega solje-
nja pa je tudi močno načeta konstrukcija mostu. Med obno-
vo bo most seveda zaprt, obhod za pešce, obvozi za kolesar-
je in ostale nemotorizirane uporabnike pa bodo urejeni in
označeni prek Kamnitega (Kapucinskega) mostu. D. Ž.

Ena od nalog projekta GROZD, ki ga izvajamo v okviru Fundacije Vincen-
ca Drakslerja, je vzpostavitev močnega in prepoznavnega nevladnega
sektorja na Gorenjskem. Ker se zavedamo, da znanja ni nikoli preveč, nu-
dimo nevladnim organizacijam možnost brezplačnih individualnih sveto-
vanj z različnih področij. Tako so na voljo: projektno, pravno, davčno in
računovodsko svetovanje, svetovanja s področja promocije in organizira-
nja v NVO, zbiranja sredstev prijavljanja na razpise in oblikovanja javnih
politik. V želji po zagotavljanju kar najkvalitetnejših informacij smo k so-
delovanju povabili izkušene svetovalce.
Prav tako pa so predstavnikom in članom nevladnih organizacij na voljo
skupinska usposabljanja, ki potekajo v obliki delavnic. Znanja, pridoblje-
na na usposabljanjih, lahko nevladne organizacije uporabijo v vsakda-
njem delovanju, dolgoročno pa udeležba na tovrstnih usposabljanjih pri-
pomore k dvigu kakovosti storitev, ponujenih s strani NVO.
Več o svetovanjih in usposabljanjih najdete na www.grozd.eu 
ali po telefonu: 04/23 61 346. 

V torek, 25. avgusta, ob 17. uri bo v prostorih Mestne 
občine Kranj, v sejni sobi 16 potekalo usposabljanje 
za predstavnike nevladnih organizacij. Tanja Kozina in
Beno Fekonja iz Fundacije Vincenca Drakslerja za 
odvisnike bosta predstavila postopek prijave na 
Razpis za sofinanciranje dejavnosti preprečevanja 
odvisnosti od drog in obravnave zasvojenih na območju 
gorenjske statistične regije za obdobje 2009/10 ter 
možne oblike pomoči pri prijavi na razpise na podlagi
projekta GROZD. Usposabljanje bo trajalo tri šolske ure.
Delavnica je brezplačna. Informacije in prijave 
sprejemamo po e-pošti usposabljanje@grozd.eu ali na 
tel. št.: 04/236 13 46 ali preko spletnega obrazca na
www.grozd.eu. 

V petek, 28. avgusta, bo v prostorih Mestne občine Kranj,
v sejni sobi 16 potekala regijska predstavitev programa
Evropa za državljane ter programa Mladi v akciji.
Namen dogodka je predstaviti programe EU potencialnim
prijaviteljem ter jim omogočiti, da se seznanijo z dobrimi
praksami in tako lažje pridobijo sofinanciranje za 
mednarodne projekte. Predstavitev je namenjena 
občinam, društvom, zavodom, ustanovam in ostali 
zainteresirani javnosti.
Udeležba na dogodku je brezplačna. Informacije in 
prijave sprejemamo po e-pošti info@ezd.si

Brezplačna svetovanja in usposabljanja za nevladne organizacije
Fundacija Vincenca Drakslerja v okviru projekta GROZD nudi predstavnikom nevladnih organizacij brezplačna 
individualna svetovanja in skupinska usposabljanja.

Utrinek z delavnice računovodstvo za NVO
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Žiri 

S kolesom po Žireh

Žirovci jutri, v soboto, vabijo na novo preizkušnjo s starim
imenom - Žirovski kolesarski krog. Na najzahtevnejšo, 55-
kilometrsko razdaljo se bodo kolesarji iz centra Žirov poda-
li ob 9. uri, na 30-kilometrsko ob 10. uri in na družinskih 20
kilometrov ob 11. uri. Organizator udeležencem zaračunava
štartnino, ki vključuje kartonček za žige na kontrolnih toč-
kah, pijačo, hrano in majico. Prijave zbirajo jutri, v turistični
pisarni v Žireh, od 7.30 naprej, in kolesarje opozarjajo, da je
uporaba čelade obvezna. B. B.

Jasna Paladin

Snovik - Člani etnološke sek-
cije Turističnega društva Tu-
hinjska dolina bodo v Bizja-
kovih dolinah pri Termah
Snovik danes, jutri in v nede-

ljo pripravili etnološko prire-
ditev Bilo je nekoč, na kateri
bodo dali poudarek prikazu
furmanskih običajev in opra-
vil. Prireditev se bo začela da-
nes ob 20. uri s predstavo ko-
medije na prostem Kulturno

umetniškega društva Ivana
Cankarja iz Šmartnega v Tu-
hinju z naslovom Gosposka
kmetija. Jutri bo v termah se-
jem domačih dobrot, spo-
minkov, kvačkanih izdelkov,
različnih izdelkov iz lesa in

drugih zanimivosti. Obisko-
valci si bodo lahko ogledali,
kako so včasih pletli iz lička-
nja, pokrivali strehe s slamo,
izdelovali košare in druga
dela. Osrednja prireditev pa
bo v nedeljo, z začetkom ob
15. uri, ko bodo v sprevodu z
vozovi in konji predstavili ne-
kdanja dela in opravila fur-
manov, ki so vozili po dolini.

Furmanstvo v Tuhinjski dolini
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Miha Pirih bo tudi tokrat v
čolnu z mlajšim bratom To-
mažem, Rokom Rozmanom
(vsi VK Bled) in Rokom Ko-
landrom (VK Dravske elek-
trarne Maribor). Treninge je
prejšnji teden malce zmotila
vročina in slabo počutje
Roka Rozmana, ki ga je v
čolnu zamenjal mladi blejski
veslač Urban Ulčar, ki je tudi
rezerva na letošnjem sveto-

vnem prvenstvu.  "Na sveto-
vnem prvenstvu se lahko
zgodi marsikaj in zato je
prav, da imamo rezervnega
veslača," je pred odhodom
na Poljsko pojasnil selektor
Miloš Janša, ki je bil zadovo-
ljen z zadnjimi pripravami,
ki so jih veslači opravili v
Mariboru, v Bohinju, na Ble-
du in v Münchnu.

Selektor Janša je pohvalil
zlasti napredek bratov Luka
in Jana Špika (oba VK Bled),

z njunim veslanjem v dvoj-
nem dvojcu pa je bil zadovo-
ljen tudi izkušeni Luka: "Od
Luzerna do sedaj je trening
potekal zelo dobro, celo z
zdravjem in poškodbo ni
bilo težav. Mislim, da sva res
napredovala in želiva si
uspešno dirkanje. Zavedava
pa se, da je konkurenca zelo
zgoščena in da bo težak že
boj za finale." 

Boja za finale pa si tokrat
še ne obetata mlada Matevž

Malešič in Jure Cvet (VK
Ljubljanica), ki sta se v lah-
kem dvojnem dvojcu letos
že izkazala s tretjim me-
stom na sredozemskih ig-
rah in drugim mestom na
svetovnem prvenstvu do 23
let. S tema rezultatoma in
uspešnim testiranjem sta si
kot četrti slovenski čoln pri-
služila pot na svetovno pr-
venstvo, ki se z uvodnimi
tekmami v nedeljo začenja v
Poznanju.

Izkušena posadka četverca brez krmarja z bratoma
Tomažem in Miho Pirihom (na sredini) ter Rokom
Rozmanom (desno) in Rokom Kolandrom (levo) si na
Poljskem obeta eno od kolajn. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj

Balinarski turnir ob prazniku

Balinarski klub Bratov Smuk bo ob krajevnem prazniku in ob
25-letnici obstoja kluba jutri, v soboto, pripravil tradicionalni
turnir v balinanju. Organizatorji na turnirju pričakujejo 16
ekip, ki se bodo na balinišču Bratov Smuk zbrale ob 8. uri. Po
krajši slovesnosti se bo začel turnir na izpadanje. V. S.

Kranj

Nova preizkušnja za naše vaterpoliste

Po osvojenem šestem, zadnjem mestu na mednarodnem
turnirju Ispolo Memorial minuli konec tedna v Carigradu,
našo člansko vaterpolsko reprezentanco ta konec tedna
čaka nastop na domačem turnirju Tristar v Kranju. Turnir se
bo začel danes zvečer, na njem pa bodo nastopile kar tri re-
prezentance, ki so sodelovale na turnirju v Carigradu (Slova-
ška, Turčija in Slovenija), njim pa se bo priključila še repre-
zentanca Velike Britanije. Kot pravi selektor Marino Cetin,
bo tokrat na turnirju pomemben tudi rezultat, čeprav bo naj-
večji poudarek vendarle na uigravanju reprezentance. J. M.

Veslači najboljši v pravem trenutku

Vilma Stanovnik

Kranj - Podvodni hokej je si-
cer med manj poznanimi
športi, v gorenjski prestolni-
ci in okolici pa ima zadnja
leta precej pristašev. "Tridi-
menzionalni šport, ki ga je
gledalcem težko nazorno
prikazati, je ravno zaradi
tega pri nas manj poznan,
čeprav ga igramo že trinajst
let. Svoje začetke ima že v
50-ih letih prejšnjega stolet-
ja, ko ga je za vzdrževanje
telesne pripravljenosti zače-
la igrati angleška vojna
mornarica. Danes se ta di-
namični šport igra že v 25
državah sveta. V Sloveniji
nas je z njim navdušil prav
sedanji predsednik športne
sekcije pri CMAS organiza-
ciji, Francoz Tomas de Tre-
bons, ki je bil naš prvi tre-
ner. Od takrat smo sodelo-
vali že na petih evropskih in
dveh svetovnih prvenstvih.
Na zadnjem prvenstvu, sve-
tovnih podvodnih CMAS
igrah v italijanskem Bariju,
smo dosegli tudi največji
uspeh, saj smo osvojili tret-
je mesto. Predvsem zaradi
tega uspeha so pričakovanja
visoka tudi tokrat, čeprav
nam manjka težkih tekem,"
pravi reprezentant iz Druš-

tva za podvodni hokej Kranj
Boštjan Kernc.

Svetovno prvenstvo v pod-
vodnem hokeju bo tokrat
pri nas prvič, začelo pa se
bo jutri, v soboto, s sloves-
nim odprtjem ob 20. uri.
Tekmovanje na kranjskem
bazenu bo trajalo ves teden,
do sobote popoldne, ko
bodo na sporedu odločilne
tekme. Trije člani slovenske
reprezentance so iz Kranja
(Klemen Dovžan, Primos

Rappl in Boštjan Kernc),
ostali so iz Ljubljane (Ivan
Uršič Drolc, Tomaž Bizjan,
Peter Grossman, Mare Ho-
čevar, Jaka Lah, Martin Pe-
gan in Borut Rijavec). Se-
lektor je Rudi Brajdič, stro-
kovni pomočnik pa Francoz
Francois Botton. 

"Da bi šport čimbolj pri-
bližali tudi gledalcem,
bomo na tribuni pripravili
prenose tekem na velikem
platnu. Torej, lepo vabljeni,

da si pridete ogledat zani-
miv šport," tudi pravi Bošt-
jan Kernc.

Prvenstvo, ki bo potekalo
pod okriljem svetovne potap-
ljaške organizacije CMAS,
pripravlja Slovenska potap-
ljaška zveza v sodelovanju s
Študentskim športnim druš-
tvom pH Ljubljana in Druš-
tvom za podvodni hokej
Kranj. Za gledalce in navija-
če bo vstop na tekme v kranj-
ski bazen prost.

Hokejski obračuni pod vodo 
Od jutri do naslednje sobote bo v kranjskem bazenu potekalo svetovno prvenstvo v podvodnem
hokeju, organizatorji pričakujejo osemnajst ekip.

Naša ekipa na tekmovanjih v podvodnem hokeju sodeluje že osem let. / Foto: Milan Glavina - Tyson 

MEDNARODNI ČLANSKI VATERPOLSKI 
TURNIR ''TRISTAR''

Letno kopališče v Kranju

Petek, 21. 8. 2009, ob 20.30: SLOVENIJA - TURČIJA
Sobota, 22. 8. 2009, ob 20.30: SLOVENIJA - SLOVAŠKA

Nedelja, 23. 8. 2009, ob10.30: SLOVENIJA - ANGLIJA

VSTOPNINE NI, VABLJENI
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Brata Luka (desno) in Jan Špik (levo) sta zaključne treninge
opravila brez težav in poškodb, v čolnu pa se vedno bolje
ujemata, zato v Poznanju upata na nastop v finalih
obračunih. / Foto: Gorazd Kavčič

�1. stran

NK Ločan ima 80 let
Vilma Stanovnik

Škofja Loka - Čeprav na slo-
venskem in gorenjskem no-
gometnem zemljevidu loški
nogomet zadnja leta pomeni
zalo malo (zadnjo sezono so
člani izpadli v 2. gorenjsko
ligo), pa ima bogato 80-letno
zgodovino, ki jo bodo v klu-
bu letos tudi skromno obele-
žili. Tako bodo jutri na nogo-
metnem igrišču v Puštalu
pripravili turnir mladih upov
loškega nogometa. Najprej
bo turnir 12-letnikov, ki bodo
začeli igrati ob 12. uri. Sode-
lovali bosta dve ekipi NK Lo-
čana, Kondorja in Poleta. Ob
16. uri bo sledil turnir starej-
ših dečkov U14, kjer pa bo
udeležba močnejša, saj bodo
poleg domače ekipe sodelo-
vale še ekipe NK Olimpije,
Ilirije in Livarja iz Ivančne
Gorice. Finalna tekma bo ob
19. uri. "Turnir je namenjen

tako praznovanju jubileja
kot tudi našemu namenu,
da ob začetku nove sezone
preizkusimo mlade ekipe.
Odločili smo se namreč za
sodelovanje s sosednjim Po-
letom in skupaj sestavili eki-
pe od 13 do 18 let," pravi tre-
ner mladih loških nogome-
tašev David Švarc, ki je nav-
dušen nad dejstvom, da se
veliko mladih Ločanov zani-
ma za nogomet in ga želi ig-
rati, žal pa imajo zelo slabe
pogoje za treniranje in igra-
nje, saj je igrišče v Puštalu v
denacionalizacijskih postop-
kih, tako da jim ne dovolijo
niti nujnih vzdrževalnih del,
prav tako pa nimajo prepo-
trebnega rezervnega igrišča.
Kljub temu vztrajajo, tekmu-
jejo z vsemi selekcijami ter
upajo na pomoč občine in
vseh, ki jim ni vseeno za ob-
stoj škofjeloškega nogo-
meta.

Mladi Ločani radi igrajo nogomet, a imajo slabe pogoje za
treninge / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj - V sredo nekaj pred
trinajsto uro so bili kranjski
poklicni gasilci obveščeni, da
je na ostrešju enega od skla-
dišč tekstilnega podjetja
Aquasava izbruhnil požar.
Pred tem so vzdrževalna
dela na objektu opravljali de-
lavci litijskega podjetja Lan,
ki so, potem ko so opazili og-
njene zublje, takoj obvestili
vratarja, slednji pa gasilce.
Na prizorišče požara je nekaj
minut po alarmu prispelo
dvanajst gasilcev Gasilsko
reševalne službe Kranj, ki se
jim je pridružilo še 48 pros-
tovoljnih s Primskovega,
Stražišča, Golnika, Mavčič
in Bitenj.

Kot je pojasnil vodja inter-
vencije Tomaž Vilfan, so
imeli gasilci pri gašenju ne-
malo težav, saj so zaman
skušali odpreti vodo v tovar-
niških hidrantih, zato so si
morali pomagati s črpalko in
vodo črpati iz reke Save. Po-
leg tega so jih ovirale visoke
temperature in gost dim, ki
se je valil iz ostrešja, zato 
so  gasilci s pomočjo gasilske
lestve gasili s plinskimi ma-
skami na obrazih. Kot kaže 
je zagorela lesena strešna

konstrukcija, ogenj pa se je
prebil skozi salonitno kriti-
no. Delavci podjetja so z 
gorilnikom na valovite salo-
nitne plošče varili bitumen-
ske skodle. Med varjenjem
se je vžgal lesen nosilec ene
od plošč, požar pa se je razši-
ril na ostali del ostrešja. Ga-
silci so se z ognjem borili 
več kot dve uri, z intervenci-
jo pa so zaključili šele pozno
popoldne.

V skladišču so bila shra-
njena poliamidna vlakna
ljubljanskega Julona, ki je
tako kot Aquasava del itali-
janske skupine Bonazzi. V
požaru k sreči ni bil nihče
poškodovan, v požaru je po-
gorelo približno 45 kvadrat-
nih metrov ostrešja, po prvih
ocenah pa je nastalo za pri-
bližno 15 tisoč evrov škode.
Policisti bodo zoper izvajalca
vzdrževalnih del podali ka-

zensko ovadbo zaradi kazni-
vega dejanja povzročitve
splošne nevarnosti.

Sicer pa so kranjske po-
klicne gasilce dobro uro po
izbruhu požara v Aquasavi
poklicali še iz obrata Exo-
term, kjer je zagorelo v
transformatorski postaji.
Do njihovega prihoda so
delavci Elektro Gorenjske
izklopili elektriko in ogenj
je ugasnil.

Gasilci v Aquasavi naleteli
na prazne hidrante
Na ostrešju enega od objektov kranjske Aquasave je požar povzročil za približno 15 tisočakov škode.

Jasna Paladin

Kamnik - V Kamniku in oko-
lici se že več tednov vrstijo
požari na kozolcih in drugih
manjših objektih, nedavni
požig lesene barake na ob-
močju KIK-a pa je med do-
mačini povzročil nemalo
strahu. Požigalca namreč še
vedno niso prijeli.

Po nekajdnevnem zatišju,
ko je že kazalo, da podtak-
njenih požarov ne bo več, sta
v noči na torek spet zgorela
dva kozolca. Kamniški gasil-
ci so bili nekaj minut pred 2.
uro zjutraj poklicani v Pod-
gorje, pol ure za tem pa je
zagorel tudi kozolec v Godi-
ču. Prvi objekt je gasilcem
skoraj v celoti uspelo rešiti,
drugi pa je pogorel skoraj v
celoti. Kot so sporočili s Poli-
cijske uprave Ljubljana, poli-
cisti v teh dneh izvajajo vse
ukrepe, da bi storilca oz. sto-
rilce čim prej prijeli. "Na ob-

močju Policijske postaje
Kamnik so policisti in krimi-
nalisti v obdobju od 1. janu-
arja 2009 do danes obravna-
vali 29 požarov na različnih
objektih. V osmih primerih
je bil z ogledom kot vzrok
požara ugotovljen naravni

pojav (saje, pregreta izolaci-
ja, samovžig ...), obravnava-
nih pa je bilo tudi šest travni-
ških požarov. V dvanajstih
primerih policisti in krimi-
nalisti vzroke za požar še
ugotavljajo, v treh primerih
pa je vzrok požara že znan,

policisti pa zbirajo obvestila
z namenom izsleditve storil-
cev," je sporočil Vinko Stojn-
šek, tiskovni predstavnik PU
Ljubljana. 

Kljub temu da so tarča
požigalca večinoma kozol-
ci, pa je s požigom objekta
znotraj kamniške smodniš-
nice dokazal, da s svojimi
dejanji lahko ogrozi večji
del mesta in da razmere v
smodnišnici še zdaleč niso
urejene, saj na varovano
območje lahko vstopijo tudi
nepridipravi. "Gasilci, ki
smo sodelovali v teh akci-
jah, smo zelo prizadeti, saj
se je v javnosti že začelo na-
migovati, da požiga nekdo
izmed nas. To lahko odloč-
no zanikam. Smo prosto-
voljci in sredi noči vstaja-
mo zato, da pomagamo
drugim," je ogorčen pove-
dal poveljnik PGD Kamnik
Jože Oblak.

V minulih dneh je bilo za-
žganih tudi nekaj zabojni-
kov za smeti v središču me-
sta in kartoni z oblačili pred
skladiščem Rdečega križa
Kamnik, a slednji požigi naj
bi bili povezani s preveč raz-
igrano in predrzno mladino,
ki se v večernih urah vrača s
Kamfesta. 

Požigalec še vedno na delu
Ko je že kazalo, da so policisti požigalca prijeli, sta v noči na torek v okolici 
Kamnika zgorela še dva kozolca.

Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov,
aparatov in sistemov, d. d., Lipnica

Smo podjetje s 50-letnimi izkušnjami na področjih finomehanike, 
elektromehanike in elektronike, z lastnim razvojem in trženjem 

zahtevnih sistemov, izdelkov in tehnologij, 
v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in proces 
nenehnih izboljšav, predvsem pa motivirani, sposobni in 

prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja 
prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih 

prejelo mednarodni naziv "VLAGATELJI V LJUDI".

Družba šteje 470 sodelavcev.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite 

svoje poklicne ambicije.

Zaposliti želimo:

VODJO NAČRTOVALCEV KAKOVOSTI (m/ž)

z univerzitetno izobrazbo tehnične smeri (elektro ali strojna) 
in funkcionalnimi znanji s področja kakovosti, standardov 

in vodenja projektov, zaželena znanja s področja obvladovanja 
metod kakovosti FMEA, MSA, APQP, SPC in PPAP in izkušnje 

z avtomobilsko industrijo, zahtevano je aktivno znanje 
vsaj enega tujega jezika (nem. ali ang.).

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost, 
pripravljenost za timsko delo, zanesljivost, ažurnost ter željo po 

pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, Vas vabimo, 
da se nam pridružite.

Način zaposlitve po dogovoru.
Prijavo s kratkim življenjepisom ter potrebnimi dokazili pošljite 

v 8 dneh po objavi na naš naslov:

ISKRA MEHANIZMI, d. d., Lipnica
Lipnica 8, 4245 Kropa, tel. (04) 53 55 109, faks: (04) 53 36 593

www.iskra-mehanizmi.si
E-pošta: bbenedicic@iskra-mehanizmi.si

Kranjska Gora

Plačal s ponarejenim bankovcem

Gost v enem izmed kranjskogorskih hotelov je v soboto pri
plačilu hotelskih storitev unovčil bankovec za 50 evrov.
Bankovec ima serijsko številko V14965389247, zaradi suma, da
je ponarejen, so ga policisti zasegli in poslali na ekspertizo. 

Bled

Izginile registrske tablice

Neznanec je v torek s parkiranega avtomobila v Zaki vzel regi-
strski tablici z oznako KR 81-78K, ki pripadata osebnemu avto-
mobilu Toyota Corolla Verso. Policisti skušajo izslediti tudi
druge storilce, ki so v minulih tednih kradli registrske tablice z
avtomobilov. Če jih bodo odkrili, jih seveda čaka roka pravice.

Rateče 

Zadišale so jim cigarete

Nepridipravi so v noči na sredo vlomili v poslovni prostor in
iz notranjosti odnesli 1400 paketov cigaret različnih znamk.
Lastnika so z dejanjem oškodovali za približno 60 tisoč
evrov. Policisti ljubiteljev kajenja še niso izsledili. M. G.

Bled

Spregledal in zadel peško

V torek ob pol deveti zjutraj je prišlo do prometne nesreče
na parkirišču Mercatorjeve trgovine na Bledu. 27-letni do-
mačin je z avtomobilom vzvratno zapeljal s parkirišča trgo-
vine in pri tem spregledal 84-letno peško, doma z Bleda, ki
je stopila s pločnika. Zadel jo je z zadnjim desnim delom,
zaradi česar je padla na tla in se pri tem poskušala ujeti z
desno roko, ki si jo je zaradi padca zlomila. Prvo pomoč ji je
dala dežurna zdravnica ZD Bled, nato pa so jo z reševalnim
vozilom odpeljali jeseniško bolnišnico. Policisti bodo nepre-
vidnega voznika naznanili tožilstvu. 

Jesenice

Domačina našli mrtvega
V sredo zvečer so na ob-
močju bivšega Fiproma na-
šli mrtvega moškega. Polici-
sti so ugotovili, da gre za 
53-letnega domačina, krimi-
nalisti vzrok smrti še pre-
iskujejo, odrejena je bila 
obdukcija. M. G.

Gasilci so ob začetku gašenja v Aquasavi naleteli na prazne tovarniške hidrante, ovirala pa
sta jih tudi dim in vročina. / Foto: Gorazd Kavčič

Ogenj se s kozolca v Godiču k sreči ni razširil na bližnje 
stanovanjske hiše.
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AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOST

NA ROBU

KNJIGE IN LJUDJE

Pogovor PogovorZanimivost

Tema: 

Kako so izkoriščena 
gorenjska jezera

Na sliki: Gorenjska nima morja, ima pa veliko jezer, ki omogočajo različne dejavnosti - 
kopanje, veslanje, ribolov ... / Foto: Gorazd Kavčič 

Psihiater Andrej Žmitek 
je kritičen do novega zakona 
o duševnem zdravju.      stran 11

Če ti sredi Ukrajine raznese 
avtomobilski motor ...   

stran 13

Pater Ciril Božič: "Bog ima 
dovolj enega svetnika na dan."

stran 12
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Aktualno

Mateja Rant

Ob številnih večjih ali
manjših gorenjskih jezerih
se v teh dneh, ko se tempera-
ture povzpnejo tudi čez tride-
set stopinj, kar tare kopalcev.
Seveda sta najbolj oblegani
največji jezeri, Bohinjsko in
Blejsko, zlasti domačini pa si
radi osvežitev poiščejo tudi v
nekaterih manjših jezerih in
bajerjih. V torek popoldne je
bila tako recimo polna kopal-
cev tudi obala Čukove jame
na Kokrici pri Kranju. Uživa-
li so ob namakanju v prijetno
hladni vodi, tisti, ki verjame-
jo v zdravilno moč tamkajš-
nje ilovice, pa so se odeli tudi
v blatno "oblačilo". Na števil-
nih drugih jezerih pa si je
poleg kopanja mogoče omis-
liti še mnoge druge aktivno-
sti, od vožnje s čolnom, kaja-
kom in kanujem do ribolova
in celo deskanja na vodi.

Za najbolj pestro ponudbo
je razumljivo poskrbljeno na
Bohinjskem in Blejskem je-
zeru. Bohinjsko jezero ima
po besedah Vide Kovačič iz
Turizma Bohinj v teh dneh
od 22 do 24 stopinj in zato
ponuja prijetno ohladitev.
Ob obali so med drugim šte-
vilni skriti kotički, ki po ne-
napisanem pravilu veljajo za
nudistične in kjer se je mo-
goče soncu in vodi prepustiti
povsem brez obleke. Tisti, ki
jim je voda vseeno premrzla
za kopanje, se lahko po jeze-
ru popeljejo z lesenim čol-
nom ali kanujem. Izposojo
čolnov ob jezeru omogoča
kar šest ponudnikov, za na-
jem čolna ali kanuja pa je po-
trebno odšteti šest evrov na
uro. "Organizirajo tudi šolo
kajaka in vodene izlete s ka-
jakom po jezeru. Potem so
tu še razni programi vožnje s
kanuji, med katerimi je zelo
privlačen večerni izlet s ka-
nuji ob soju bakel," je razlo-
žila Vida Kovačič. Razen tega
po Bohinjskem jezeru vozita
dve turistični ladji, in sicer
ladja Bohinj, ki lahko sprej-
me 52 potnikov, in ladja Zla-
torog s 75 sedeži. V glavni se-
zoni, je pojasnila Vida Kova-
čič, vozita med 10. in 18. uro
na vsakih 40 minut. Domači
jadralni klub poleg izposoje
jadrnic na jezeru organizira
tudi tečaje jadranja, v družbi
usposobljenih inštruktorjev
pa je mogoče še potapljanje v
jezeru. Vetrovno vreme

mnogi izkoristijo tudi za de-
skanje na vodi. "V bistvu so
na jezeru dovoljene vse vrste
plovil, razen motornih čol-
nov na bencinski pogon," je
pojasnila Vida Kovačič. Od 1.
marca do sredine novembra
na svoj račun pridejo tudi ri-
biči, pri čemer je za ribiško
karto treba odšteti 13 oziro-
ma 25 evrov na dan, odvisno
od tega, ali ribe lovijo z obale
ali iz čolna. 

Precej "oblegano" je tudi
Blejsko jezero, ki se segreje
še za kakšno stopinjo več kot
Bohinjsko jezero. Okoli jeze-
ra je urejena sprehajalna pot,
veliko možnosti pa je tudi za
aktivnosti na jezeru. "Zelo
popularna je izposoja čol-
nov, za kar je na Bledu pet
uradnih ponudnikov. Tradi-
cijo pa predstavlja tudi vož-
nja s pletnjo na otok," je raz-
ložila direktorica Turizma
Bled Eva Štravs Podlogar.
Zelo dejavno, je nadaljevala,
je še blejsko društvo za pod-
vodne dejavnosti, ki omogo-
ča tudi izposojo opreme za
potapljanje. V torek je bilo
zelo živahno tudi v Čukovi
jami, ki je bila že zgodaj po-
poldne polna kopalcev. "To
je moj prvi dom," se je poša-
lila Zdenka Holy, ki pravi, da
poleti v Čukovi jami preživi
skoraj več časa kot doma.
"Ob lepem vremenu sem
vsak dan tukaj na umirjanju
živcev. Voda je čudovita, ima
vsaj 26 stopinj." Med počit-
nicami se skoraj vsako po-
poldne v Čukovi jami kopa
tudi Nikolaj Štern z otroki
Markom, Dominikom, Kle-
menom in Rokom. "Ko pri-
de iz službe, pa se nam pri-

druži še mami Špela. Vsi
uživamo - starejša dva v vodi,
mlajša dva pa se zabavata
tudi na travniku." Kot pravi,
prav nič ne pogrešajo - hrano
in pijačo prinesejo s sabo v
hladilni torbi, ko so pozabili
kremo za sončenje, pa so na-
mesto tega uporabili kar je-
zersko ilovico. "Mi se nama-
žemo za zabavo, nekateri pa
so prepričani, da je blato
zdravilno. Pomagalo naj bi
pri težavah z luskavico," je še
pojasnil Nikolaj Štern. Oko-
lico je včasih urejalo tam-
kajšnje turistično društvo, ki
je imelo tu tudi brunarico z
gostinsko ponudbo. "Zdaj je
ostal le še pomol ob obali, ki
smo ga mi zgradili," je pojas-
nil podpredsednik turistič-
nega društva Kokrica Janez
Rihter. Zemljišče je namreč
zdaj v zasebni lasti. Lastniki,
združeni v konzorcij Bobo-
vek, se z zavodom za varstvo
narave, ministrstvom za
okolje in prostor, centrom za
trajnostni razvoj podeželja
in lokalno skupnostjo dogo-
varjajo o nadaljnjem razvoju
tega območja, je pojasnil
predstavnik omenjenega
konzorcija Klemen Zabret.
Poskrbijo pa, da je vsaj trava
pokošena.

Kakšen kopalec se kljub
hladni vodi najde celo v jeze-
ru Jasna v Kranjski Gori.
Tudi ob tem jezeru je bil vča-
sih gostinski objekt, ki pa je
pogorel in namesto njega so
na tem mestu zrasli apart-
maji, nad čemer, priznavajo
v turističnem društvu Kranj-
ska Gora, domačini niso naj-
bolj navdušeni. Kopalce pri-
vablja še jezero Kreda v Ra-

dovni, a tudi tu si razen ohla-
ditve v vodi kaj več ni mogo-
če obetati. Povsem drugače
je na Zbiljskem jezeru, kjer
so kopalci pravzaprav v
manjšini, saj ob obali ni pri-
merno opremljenega prosto-
ra za dostop v jezero, je po-
jasnil gospodar turističnega
društva Zbilje Uroš Košir.
Tudi voda je bolj hladna, saj
ima po njegovih besedah
zgolj okrog 20 stopinj. Kljub
temu pa se kdo odloči za
skok v jezero s čolna, je dejal
Košir. Za izposojo, za katero
je treba odšteti pet evrov,
imajo na voljo 22 lesenih čol-
nov in tri kanuje. "Urejena
so tudi tri igrišča za odbojko
na mivki ter rokometno in
košarkarsko igrišče. Začeli
smo delati tudi vaški trg, v
okviru katerega bosta tudi
gledališče na prostem in va-
ška tržnica." Sprostiti se je
mogoče tudi ob ribolovu, pri
čemer dnevne karte stanejo
od 12 do 15 evrov. Na svoj ra-
čun, je še dodal Košir, pride-
jo tudi občudovalci narave,
saj imajo v okolici jezera veli-
ko možnosti za opazovanje
labodov, rac in drugih vod-
nih ptic. Predvsem domačini
se kopajo tudi v Trbojskem
jezeru, v čolnarni ob jezeru
pa si je po besedah natakarja
v čolnarni Žige Jurharja mo-
goče izposoditi čoln za izlete
po jezeru.

Ne preveč občutljivi na
mraz zaplavajo tudi v Plan-
šarskem jezeru na Jezer-
skem, sicer pa se lahko po je-
zeru popeljejo v čolnu, ki si
ga je mogoče izposoditi v go-
stišču pri jezeru. Ob jezeru je
mogoče srečati še ribiče, ne-
kateri pa si tam postavijo
tudi šotor. Kopalce smo sre-
čali tudi v Preddvoru, kjer
ima voda okrog 22 stopinj, je
razložila vodja strežbe v ho-
telu Bor Ivana Voga. Sicer pa
za štiri evre na uro nudijo iz-
posojo lesenega čolna in ka-
nuja, karte za ribolov pa sta-
nejo 15 evrov na dan. "Ob so-
botah za poroke čoln posebej
okrasimo za slikanje neveste
in ženina," je dejala Irena
Voga. Ob jezeru se pogosto
ustavljajo tudi kolesarji, ki se
lahko spočijejo na 12 počival-
nikih ob jezeru. V okolici je-
zera pa naj bi bile tudi bio-
energetske točke, je dejala
Ivana Voga, če gre seveda
verjeti merjenjem, ki so jih
opravili pred leti.

petek, 21. avgusta 2009

Od kopanja 
do opazovanja ptic
Poleg Blejskega in Bohinjskega jezera so na Gorenjskem za kopanje primerna še številna druga 
manjša jezera. Na večini od teh so dobro poskrbeli tudi za dodatno ponudbo, saj, če ne drugega, 
ponujajo vsaj kak čoln za izposojo. 

Žiga Jurhar, čolnarna Trboje: "Na nacionalni 
televiziji so nas predstavili kot neodkrit turistični
biser. V jezeru se kopajo, počasi se razvija tudi
druga ponudba. Na jezeru organizirajo otroško
šolo jadranja, poskrbeli smo za gostinsko 
ponudbo, urejeno je igrišče za odbojko na mivki."

Lucija Sedič, obiskovalka Čukove jame: "Dolgo
so me nagovarjali, naj se namažem z ilovico 
iz jezera, pa nisem verjela v njene zdravilne
učinke. Po operaciji rame pa sem poskusila in
po enem tednu mi je to pomagalo bolj kot vsake
tablete. Zdaj spet lahko dvignem roko."

Alessandro di Trani, obiskovalec Preddvora: 
"Tu mi prijata tišina in dober zrak. Doma sem
namreč v bližini Rima, kjer sem navajen gneče
in hrupa. Tu je prav prijetno - plavam, počivam
in se sprehajam."
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PREJELI SMO

Odgovor na 
članek Nečedni
posli v LTH

V članku Nečedni posli v
LTH novinarja Boštjana Bo-
gataja dne 14. avgusta 2009, je
veliko podtikanj, neresnic in
zavajanja bralcev o mojem de-
lovanju v LTH Škofja Loka, d.
d., za kar se bo avtor zagovar-
jal na Častnem razsodišču
DNS. Moje delo pri reševanju
podjetja iz težav je bilo kljub
nečloveškim pritiskom ravno
nasprotno, kot ga prikazuje ta
članek. 

Kot vselej do sedaj poudar-
jam, da sem vse posle v LTH
Škofja Loka, d. d., izvajal na
podlagi sklepov in odločitev

organov družbe, v korist druž-
be in preprečitvi stečaja podjet-
ja. Za te moje trditve obstojajo
ustrezni sklepi in pogodbe v
podjetju. Podtikanja in nami-
govanja, da sem si poplačal
terjatve iz naslova lastništva,
odločno zavračam.

Potem ko je interesna skupi-
na, ki je ves čas preprečevala,
da bi sanacija LTH Škofja
Loka, d. d., uspela in ji ni bilo
mar za izgubljena delovna
mesta, dosegla svoj cilj, se je po-
javila nova skupina, ki hoče
preusmeriti pozornost od svo-
jih dejanj v podjetju po 20.
aprilu 2009, ko sem odstopil
kot namestnik predsednika
uprave. 

Primož Pegam
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Pogovor

Suzana P. Kovačič

Se vam zdi nov Zakon o du-
ševnem zdravju (Zakon)
dober?

"Zakon sem pogledal pre-
cej natančno, dober se mi pa
ne zdi." 

Veliko členov določa posto-
pek neprostovoljne hospita-
lizacije. Ker je to tako ob-
čutljivo področje?

"Možnost neprostovoljne
hospitalizacije je obstajala že
pred sprejetjem Zakona in
ne gre za novost ne v Slove-
niji, še manj v Evropi. V pri-
meru, da gre za hujšo obliko
duševne bolezni, smemo
bolnika hospitalizirati proti
njegovi volji pod določenimi
pogoji, če na primer bolnik
ogroža sebe ali druge ali če
povzroča veliko materialno
škodo in se tega ne da rešiti
na drug način, kot z nepros-
tovoljno hospitalizacijo. Kar
pomeni, da je njegovo zdrav-
stveno stanje zelo resno."

Kaj pa je potem novega v
zvezi s tem?

"Razlike so v praktični iz-
vedbi. V prejšnji zakonodaji
je področje neprostovoljne
hospitalizacije urejalo pri-
bližno enajst členov, zdaj jih
je več kot sto. Postopki so
zdaj bolj natančni, a tudi veli-
ko bolj zakomplicirani. Do
sprejetja novega Zakona je
postopek neprostovoljne ho-
spitalizacije potekal takole:
osebni zdravnik, ki so ga po-
klicali svojci, sosedje ... je
ocenil, ali je bolnik hudo du-
ševno bolan, ali ogroža sebe
ali druge in ali potrebuje
sprejem na intenzivni odde-
lek psihiatrične bolnišnice.
Če je presodil, da je zdravlje-
nje nujno, ga je z reševalnim
vozilom napotil v bolnišnico,
kjer ga je pregledal sprejem-
ni zdravnik, ki je ocenil nje-
govo zdravstveno stanje. Če
smo bolnika zadržali, je bila
bolnišnica dolžna o tem ob-
vestiti sodišče, ki je k nam
napotilo posebno komisijo, v
kateri so bili sodnik, sodni iz-
vedenec psihiater in odvet-
nik. Komisija je izdala sklep,
ali je neprostovoljna hospita-
lizacija upravičena. Ta uredi-
tev je bila enostavna, funkcio-
nalna in je zagotavljala sodno
kontrolo nad tako občutlji-
vim področjem, kot je omeje-
vanje človekovih pravic.

Po novem je postopek
sprejema v redkih zelo nuj-
nih primerih podoben, pri
drugih, a zdravstveno še ved-
no resnih primerih pa se je

zapletel v tolikšni meri, da
lahko traja tudi do pol leta do
sprejema v bolnišnico. V psi-
hiatriji je pa tako kot v drugih
vejah medicine: prej začneš
zdraviti, večja je možnost za
uspeh." 

Bolnik ima po novem več
zastopnikov. Kaj to pome-
ni?

"Bolnik je, če govoriva o
neprostovoljni hospitalizaci-
ji, dobil kar štiri zastopnike:
odvetnika v postopku pred
sodiščem, zastopnika, ki bo
skrbel za uresničevanje bol-
nikovih pravic na intenziv-
nem oddelku, zastopnika pa-
cientovih pravic po Zakonu o
pacientovih pravicah in zako-
nitega zastopnika za tiste
bolnike, ki opravilno niso
sposobni ali so mladoletni.
Kje vidim problem? Hudo
duševno bolni ljudje, ki jih
sprejmemo na intenzivni od-
delek, so dostikrat nezauplji-
vi in ne razumejo narave svo-
je bolezni. To se lahko pojavi
na primer pri bolnikih s shi-
zofrenijo, zlasti če imajo pre-
ganjalne blodnje. Kaj bodo z
mano naredili, zakaj so me
privedli, če sem pa zdrav?
Zelo pomembno je, da si pri-
dobimo njegovo zaupanje,
zato da ga lahko začnemo
čim prej zdraviti, da ga pri-
pravimo do tega, da se bo z
nami pogovarjal, da bo vzel
zdravila. Načelno ni nič na-
robe, če kdo pride k pacientu
in se z njim pogovarja in mu
skuša dodatno pomagati v
njegovi stiski. Je pa problem,
da država s tem, ko bolniku
namenja kar štiri zastopnike,
izraža zelo veliko nezaupa-
nje do vseh, ki delamo v tej
ustanovi. S tem država bolni-
ku sporoča: bodi pozoren,
bodi nezaupljiv, zato ti daje-
mo zastopnike, da bodo va-
rovali tvoje koristi.""

Ampak da ne bo prišlo do
napačnega vtisa: neprosto-
voljnih hospitalizacij in du-
ševnih bolnikov, ki bi ogro-
žali sebe ali druge, ni veliko.

"Ni jih veliko, mora pa biti
to občutljivo področje strogo
urejeno. Pa saj temu nihče
ne nasprotuje in kot sem de-
jal, sodni nadzor je ves čas že
bil. Zelo redki so bili v prete-
klosti primeri, ko je komisija
odločila, da nekega bolnika
ne smemo več zadrževati v
bolnišnici.

Z novim Zakonom se je
pojavila paradoksna situacija:
če se držimo zakona in pride
k nam bolnik, ki bi se želel
zdraviti na intenzivnem od-

delku, ga tja ne smemo spre-
jeti, če nikogar ne ogroža.
Lani smo imeli na moškem
in ženskem intenzivnem od-
delku okrog sedemsto bolni-
kov, od tega jih je bilo med
30 in 40 sprejetih ob naspro-
tovanju. Vsi ostali so se stri-
njali s sprejemom. Če se dr-
žimo novega zakona, bomo
imeli 650 pacientov v enem
letu, ki jih ne bomo mogli
oziroma smeli sprejeti.
Bomo kršili zakon, da bomo
delali v korist bolnikov?"

Z zakonom smo dobili tudi
koordinatorje za nadzorova-
no izvenbolnišnično zdrav-
ljenje, pojavlja se tudi ter-
min skupnostna psihiatrič-
na obravnava.

"V prvem primeru gre za
nov način obravnave, ko bol-
niku ni treba v bolnišnico,
ampak se lahko zdravi doma,
t. i. nadzorovano ambulant-
no. Ali pa je prišel iz bolniš-
nice, pa zdravljenje še nujno
potrebuje. Ni jasno, kako bo
ta obravnava potekala, saj je
nadzorovanje zdravljenja pri
ambulantni obravnavi pogo-
sto neizvedljivo. 

Skupnostna obravnava pa
je širši pojem in zajema raz-
lične terapevtske aktivnosti,
ki potekajo izven bolnišnice.
Dom je le dom in nekatere
duševne motnje se še hitreje
pozdravi v domačem okolju.
To zagotovo ni slabo. Zakon
uvaja več možnosti za psiho-
socialno pomoč v domačem
okolju, tudi za svojce bolni-
kov z duševnimi motnjami
bo to zelo dobrodošlo. Velik
problem skupnostne obra-
vnave pa je premajhno števi-
lo zdravnikov v ambulantni

mreži glede na potrebe, tu
žal ni pričakovati izboljšanja
stanja."

Zakon dopušča tudi kakšne
nove metode zdravljenja?

"Bolj jih omejuje in celo
diskriminira zdravljenje du-
ševnih bolezni v primerjavi z
zdravljenjem telesnih bolez-
ni. En tak primer je zdravlje-
nje z višjimi odmerki zdravil,
kot jih je predpisal proizvaja-
lec. V medicinskih strokah
se občasno uporabijo taki od-
merki zaradi boljšega učin-
ka. Razen v psihiatriji; pri
nas to sodi pod posebne me-
tode zdravljenja. Ali lahko
bolniku lahko damo večji od-
merek, odloča konzilij. Za
vsak primer posebej in to
tudi v primeru, če bolnik ra-
zume svojo bolezen in se s
tem strinja.

Drugo je elektrokonvulziv-
na terapija, po starem elektro
šok. V Sloveniji tega že več let
ni, Zakon ga opredeljuje kot
posebej nadzorovano metodo
zdravljenja, v tujini pa to me-
todo uporabljajo z uspehom
pri zelo hudih oblikah dušev-
nih motenj. Sodoben način
uporabe je dosti neškodljiv,
na splošno nima nič več
stranskih učinkov kot zdravi-
la. Če pa pogledava samo in-
terno medicino, tam vsako-
dnevno in seveda brez dodat-
nega nadzora države uporab-
ljajo zdravljenje z električnim
tokom v primeru določenih
motenj srčnega ritma.

Tretja metoda, ki pa je pri
nas povsem prepovedana, je
zdravljenje duševnih motenj
s kirurškimi metodami. Vča-
sih so bile te metode grobe,
ker to področje ni bilo dovolj

dobro raziskano. Danes v tu-
jini na kongresih poročajo o
dobrih rezultatih, metode so
zelo natančne. Naj vam po-
nazorim na primeru: če ima
nekdo hudo obliko epilepsi-
je, se tudi pri nas občasno
odločijo za operativen poseg,
pri katerem izrežejo delček
možganov. Čeprav govorimo
o istem organu, možganih,
pa kirurško zdravljenje težke
duševne bolezni ni dovolje-
no; ob tem sploh ne gre več
za "rezanje", ampak npr. za
vstavljanje nekakšnih drob-
nih spodbujevalnikov. Da ne
bo pomote: ni potrebe, da bi
te tri metode v psihiatriji
uporabljali na široko. Name-
njene so le bolnikom s pose-
bej hudimi duševnimi mot-
njami, kjer drugi načini
zdravljenja niso uspešni.
Dejstvo pa je, da se Zakon
obnaša neenako do tega, ali
gre za duševne ali telesne
motnje."

Iz vaših besed razberem, da
je Zakon zelo nenaklonjen
predvsem stroki. Kdo ga je
pripravljal? 

"Kot vem, so imeli glavno
besedo ljudje iz ministrstva,
nevladnih organizacij ...
Stroka je posredovala veliko
pripomb v različnih fazah
nastajanja zakona, sprejetih
je bilo relativno malo. Pesi-
mističen sem tudi glede na-
cionalnega programa dušev-
nega zdravja, ki je v pripravi.
Daleč je od pravih vsebin, ki
bi pripomogle k izrazitejše-
mu napredku. Vtis je, da ga
bomo dobili zato, ker ga pač
predpisuje zakon, ne pa zato,
da dosežemo pomembno iz-
boljšanje stanja."

Bolnik dobil več zastopnikov
Minuli teden je začel v celoti veljati novi Zakon o duševnem zdravju. Psihiater Andrej Žmitek iz Psihiatrične bolnišnice Begunje je
do zakona kritičen, zlasti iz vidika stroke. Prim. 

Andrej
Žmitek, 
dr. med.

Prim. Andrej Žmitek, dr. med.

"Z novim 
Zakonom se je
pojavila 
paradoksna 
situacija: če se
držimo zakona
in pride k nam
bolnik, ki bi se
želel zdraviti na
intenzivnem 
oddelku, ga tja
ne smemo 
sprejeti, 
če nikogar ne 
ogroža ... Bomo
kršili zakon, da
bomo delali v
korist bolnikov?"
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Pogovor

Jože Košnjek

Pater Ciril Božič, človek ši-
rokih obzorij in duha, se je
zapisal v spomin številnih
Slovencev, še posebej obis-
kovalcev Brezij iz domovine
in tujine. Od leta 1995 do
leta 2001 je bil gvardijan
frančiškanskega samostana
na Brezjah in rektor bazilike
Marije Pomagaj. Brezje je
odprl v svet. Maja leta 1996
je med svojim prvim obis-
kom Slovenije pred podobo
Marije molil tedanji papež
Janez Pavel II. Brezje so 
obiskali mnogi domači in
tuji politiki, ta romarski kraj
pa je bil predvsem zaradi pri-
zadevanj patra Cirila in nje-
govih sobratov 1. januarja
leta 2000 izbran za sloven-
sko narodno svetišče.

Leta 2001 se je pater Ciril
vrnil v Avstralijo. Med leto-
ma 1982 in 1992 je deloval v
slovenski katoliški misiji v
Sydneyju, tokrat pa mu je
bilo zaupano vodenje Slo-
venske katoliške misije v
Melbournu v zvezni državi
Viktoriji. Slovensko katoliško
središče v Kewu v Melbour-
nu ni le versko, ampak tudi
kulturno, socialno in izobra-
ževalno središče Slovencev v
tem delu Avstralije, saj obse-
ga cerkev svetih bratov Cirila
in Metoda, Baragov dom z
Baraga Hostelom, Baragovo
knjižnico z okoli štiri tisoč
knjigami, Slomškovo šolo in
dom Matere Romane, ki se
imenuje po sestri Romani
Toplek in je namenjen skrbi
za starejše. Slovenski misi-
jon organizira šolo sloven-
skega jezika in izdaja tudi ča-
sopis Misli. Pater Ciril Božič
je eden od štirih slovenskih
frančiškanov, ki delujejo v
Avstraliji. V Sydneyju sta pa-
tra Valerijan Jenko in Darko
Žnidaršič, v Adelaidi pa Ja-
nez Tretjak. 

Pri mami in očetu

Pater Ciril je včeraj po do-
brih dveh tednih bivanja v
Sloveniji odpotoval nazaj v
Avstralijo. V torek smo ga po-
vabili na Gorenjski glas. Ko
je bil še na Brezjah, smo z
njim izvrstno sodelovali, v
Avstraliji pa je odprl vrata mi-
sijonskega središča tudi šte-
vilnim Gorenjcem, ki so po-
tovali po avstralski celini. Po-
vabilo za obisk in pogovor, ki

ga objavljamo, je zato tudi
dejanje hvaležnosti.

Lani ste bili doma. Tudi letos
niste mogli brez Slovenije. Je
za vaše vračanje domov pose-
ben razlog?

"Razlog je preprost. V vasi
Veliki Orehek v bližini Stopič
pri Novem mestu, kjer sem
bil rojen, imam še živa
mamo in ata. Mama Marija
je stara 87 let, ata Alojz pa 84
let. Ko sem letos v bolnišnici
v Melbournu obiskal neko
gospo, me je sestra vprašala,
ali je morda moja mama.
Ime ji je bilo Marija, pisala pa
se je Božič. Ko sem odhajal,
me je prosila, naj jo še obi-
ščem. Žal je po nekaj dneh
umrla. Kot njen duhovnik
sem jo tudi pokopal. Ko sem
se poslavljal od te gospe, sem
sklenil, da moram domov k
staršema sedaj, ko si lahko še
skupaj v zidanici natočimo
cvička, si nazdravimo in se
poveselimo, in ne šele takrat,
ko bi zbolela ali celo umrla."

Ob novici, da ste morali
predlani na zahtevno opera-
cijo tumorja v glavi, smo
bili v skrbeh. Kako je sedaj
z zdravjem?

"Ko sem bil pred leti na
daljšem obisku v Sloveniji,
sem v jeseniški bolnišnici pri
doktorju Branetu Brodniku,
ki je tudi moj letalski prija-
telj, opravil temeljit zdravni-
ški pregled, med katerim so
odkrili tumor v glavi. Nič do-
brega mi niso obetali. Po po-
novnih preiskavah v Avstrali-
ji so me 14. februarja leta
2007, na god mojega zavet-
nika Cirila, operirali. Pater
Darko iz Sydneyja, s katerim
sva bila skupaj tudi na Brez-
jah, me je celo strašil, da je
14. februarja tudi dan Cirilo-
ve smrti. Darko, veš, Bog
ima enega svetnika na dan
kar dovolj. Prepričan sem, da
bom preživel. Operacija je
uspela in počutim se dobro."

Se v Avstraliji pogosto
spomnite Slovenije, Brezij?

"Marija Pomagaj z Brezij
nas spremlja tudi v Avstraliji.
Ko smo lani obhajali 40-let-
nico blagoslovitve naše cer-
kve svetih bratov Cirila in
Metoda, ki je bila prva sloven-
ska cerkev v Avstraliji, smo
zgradili tudi majhno cerkvi-
co, ki bo postala sčasoma
božja pot v nadškofiji Melbo-

urne. Njeno pročelje krasi
motiv Marije z Brezij. V so-
boto, 12. septembra, bomo v
bližini Brisbana blagoslovili
novo slovensko kapelico, ki
se bo pridružila kapelicam
drugih narodov, ki živijo v
Avstraliji. Naš umetnik Aloj-
zij Jerič je tudi zanjo naredil
lep mozaik Marije Pomagaj,
ki smo ga pred mojim odho-
dom v Slovenijo že prepeljali
v Avstralijo. S Slovenijo in
Brezjami smo kar trdno po-
vezani. Sploh so Brezje nekaj
posebnega. Ko sem danes do-
poldne na Brezjah fotografi-
ral križ in kip Svete družine,
sem srečal Slovence iz Av-
stralije, ki živijo v manjšem
mestu, dobrih 150 kilometrov
stran od Melbourna. Kje se
najdemo? Na Brezjah, ki so
resničen kraj srečevanja."

Avstralija je še 
obljubljena dežela

V Sloveniji si težko pred-
stavljamo velikost župnije,
za katero skrbite. Vam kdo
pomaga?

"Imam zelo pridne sode-
lavce: pastoralni svet, gospo-
darski odbor, društvo sv.
Eme, v katerem poskrbijo
tudi za hrano tistih, ki si je
sami ne zmorejo zagotoviti,
molitvene skupine, pevsko in
folklorno skupino in še druge
pomočnike. Po operaciji so
še bolj skrbni in pozorni do
mene. Organizirajo se in me
spremljajo na daljših potova-
njih. Letos na Jožefovo sem
na primer najprej daroval
mašo doma, potem sem hitel

v slovensko društvo Jadran in
nato naprej v 150 kilometrov
oddaljeni Morwell, kjer sem
daroval zvečer ob šestih ve-
černo mašo. Zamudil sem
samo pet minut. Moja župni-
ja je res velika, saj obsega
zvezno državo Viktorijo in
otok Tasmanijo. V njej živi
okrog 1400 Slovencev, s kate-
rimi smo povezani tudi s ča-
sopisom Misli. Vsaka dva
meseca izide v 1500 izvodih.
Trudim se, da mašujem v
vseh krajih, v katerih živijo
Slovenci. Vsako drugo nede-
ljo v mesecu imam ob deve-
tih najprej mašo v Melbour-
nu, po njej pa sedem v avto in
se odpeljem v 90 kilometrov
oddaljeni Geelong, kjer
imam mašo ob pol dva-
najstih. Sledi obisk starejših
in bolnih ter kosilo in sreča-
nje z verniki v Domu Ivana
Cankarja. Ob petih popoldne
se vračam v Melbourne. Spo-
toma mašujem v 70 kilome-
trov oddaljenem St. Albansu.
Najmanj štirikrat na leto po-
tujem v 150 kilometrov odda-
ljeni Morwell, najmanj dva-
krat na leto pa v okrog 300 ki-
lometrov oddaljeno Wodon-
go. Na 800 kilometrov odda-
ljeno Tasmanijo pa potujem
z letalom. Poleg maš moram
te kraje obiskati še v primeru
krstov, pogrebov, porok in
drugih dogodkov, kjer me že-
lijo zraven."

Je Avstralija še zanimiva za
priseljevanje tujcev, tudi
Slovencev?

”Še. Iz Slovenije sprej-
mem na teden najmanj štiri

prošnje za pomoč pri prese-
litvi v Avstralijo. Pišejo nam
posamezniki in tudi mlade
družine in prosijo, če bi jim
lahko v našem katoliškem
misijonu zagotovili začasno
streho nad glavo. V Avstralijo
prihaja vedno več ljudi iz
Azije in vojnih ubežnikov iz
Afrike. Avstralija je še multi-
kulturna, vendar ne več tako,
kot je bila nekdaj.”

Ali tudi v Avstraliji najdete
čas za svojo veliko ljubezen,
za letenje?

”Petega decembra lani, za
moj 55. rojstni dan, so mi fa-
rani pripravili veliko prese-
nečenje. Kar sami so določi-
li, da moram maševati že ob
osmih zjutraj. Pater bo že
vedel zakaj, so dejali. Po
maši so me posadili v avto-
bus in po uri vožnje sem se
znašel pred helikopterjem.
Užival sem v pilotiranju. Po-
tem smo odšli na skupno
kosilo in večerjo. Pripravili
so mi res nepozabno praz-
novanje.”

Kdaj se spet srečamo
doma?

"Najverjetneje prihodnje
leto, ko bo kapitelj sloven-
skih frančiškanov. Tako kot
Slovenija doživljam letos
tudi sam svojo avstralsko
polnoletnost. Deset let, med
letoma 1982 in 1992 sem de-
loval v Sydneyju, sedaj pa
sem že osem let v Melbour-
nu, kjer se dobro počutim in
kjer me imajo ljudje radi. Če
Bog da, bi rad še naprej ostal
med njimi."

Bog ima enega svetnika 
na dan dovolj

Frančiškanski pater Ciril Božič, ki je bil do leta 2001 gvardijan samostana na Brezjah, je moral leta 2007, na obletnico smrti
svojega zavetnika Cirila, na operacijo tumorja v glavi. Kljub slabim napovedim je bil prepričan, da bo preživel.Pater

Ciril Božič

Pater Ciril Božič z Gorenjskim glasom / Foto: Danica Zavrl Žlebir

”Iz Slovenije
sprejmem na 
teden najmanj
štiri prošnje 
za pomoč pri
preselitvi 
v Avstralijo. 
Pišejo nam 
posamezniki in
tudi mlade 
družine in 
prosijo, če bi jim
lahko v našem
katoliškem 
misijonu 
zagotovili 
začasno streho
nad glavo.”
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Zanimivost

Igor Kavčič

Spačkarji, v Sloveniji se
nas je ime prijelo po najbolj
znanem Citroenovem mode-
lu 2CV ali spačku, se vsaki
dve leti odpravimo v eno od
evropskih držav na svetovno
srečanje ljubiteljev teh sim-
patičnih starodobnikov. Le-
tos je organizacija pripadla
češkim kolegom, ki so sreča-
nje pripravili zadnji teden ju-
lija v mestecu Most na seve-
ru države. Ker je Češka za
potešitev našega potovalnega
duha vendarle nekoliko pre-
blizu, saj bi v tempu "šport-
no lahkotno" pot opravili v
manj kot enem dnevu, smo
si tokrat omislili manjši ovi-
nek po jugovzhodni Evropi.
Po tranzitu skozi Hrvaško in
Srbijo smo zaokrožili po
osrednjem delu Romunije,
se preko Moldavije zapeljali v
Ukrajino in letoviško Odeso
ob Črnem morju, nato pa na
sever do glavnega mesta Ki-
jev in od tam nazaj preko
Poljske do Češke in spačkar-
skega srečanja. Prijatelja Aljaž
in Darja Stare sta se nam,
Igorju, Ingrid in devetletni
Zali Juliji, po tednu Bolgarije
pridružila v Romuniji. 

V tem zapisu se bom osre-
dotočil predvsem na dogo-
dek iz Ukrajine, ki je na neki
način zaznamoval potovanje
in našo petčlansko druščino
postavil pred zanimiv preiz-
kus. Petkovo popoldne smo
preživeli v Kijevu, v družbi
petih, šestih tamkajšnjih av-
tomobilističnih novinarjev,
ki so na novinarsko konfe-
renco prišli pogledat naša
dva spačka. Kot posebnost ju
je želel predstaviti naš kijev-
ski prijatelj Micheil Herz-
berg, mladenič iz oglaševal-
ske agencije Industria, kate-
re solastnik je Kranjčan
Anže Jereb, ki že sedem let
živi v Kijevu. Ljudje počnejo
marsikaj, mi potujemo s
temi avtomobili, smo razla-
gali novinarjem, od katerih
je eden ob gledanju v motor
vprašal, ali se to kdaj pokva-
ri? "Pravzaprav ne. Če pa že
pride do kakšne nezgode,
nekaj rezervnih delov ima-
mo s seboj," smo odgovorili.
Vse se da popraviti, razen ... 

... če raznese 
avtomobilski motor 

Udarilo je, kot bi razneslo
manjšo bombo tam spredaj.
Glasen pok, ropot kovine,
smrad po olju in potem tiši-
na. Strah vzbujajoče. Zgodi-
lo se je na vrhu klanca hitre
ceste nekaj kilometrov iz

mesta Rivne, več kot 350 ki-
lometrov iz Kijeva v smeri
proti Lvovu, od katerega nas
je ločilo še slabih 200 kilo-
metrov. Zapeljal sem na od-
stavni pas. Ne da bi pogledal
pod pokrov motorja, sem ve-
del, da je ta izdihnil. Ko sem
minuto kasneje v rokah dr-
žal razbite kose bloka motor-
ja, se niti še nisem dobro za-
vedal, da smo morda na kon-
cu naše poti. V Ukrajini, kjer
v Kijevu menda le obstajata
dva spačka, seveda ni mogo-
če dobiti novega motorja.
"Kam z avtom, vso prtljago,
bo treba nazaj v Kijev in po-
čakat prvo letalo za Sloveni-
jo?" mi po desni prehiteva
skozi možgane. Pokličem
Aljaža, ki je ustavil kilometer
nižje ob dnu klanca: "Maši-
no je razneslo." 

Kaj storiti? Po glavi šviga
milijon misli. Če bi imel v
roki svinčnik in list papirja,
bi Einsteinovi relativnostni
teoriji lahko v trenutku napi-
sal dodatek. Padajočo mora-
lo je dvigovala potreba po
preživetju. Moramo naprej,
saj ni vsega konec. Bomo že
zdržali. Aljaž je že razmišljal
konkretno, kje dobiti drug
motor. V Ukrajini? Ne. S
Poljske, Slovaške, Češke ...
Mogoče je še kdo od naših
spačkarjev doma in bi pripe-
ljal motor do Češke. Kako
bomo mi prišli tja? "Doma v
kleti imam motor od diane,
ki sicer stoji kakih 10 let,
ampak je odličen in ima le
80 tisoč kilometrov. Poklical
bom očeta, naj ga pripravi.
Kdo bi ga lahko pripeljal?"
Sobota je, vsi so že nekje na
poti na srečanje na Češkem.
Kaj pa Gorazd? Pokličem
brata, če ima kaj časa? Za-
kaj? Ah, en motor bi rabil
pripeljat v Ukrajino. Čakaj
malo, a bom do ponedeljka
nazaj? Ja bi šlo. Bravo za Go-
razda, dobro nam gre.

V nadaljevanju se je odvi-
jalo z bliskovito naglico. Sko-
raj sočasno pokličem Miloša
Prislana na veleposlaništvo v
Kijev, ki pove, da me bo čez
deset minut poklical Boris s
konzulata, odličen operati-
vec za take zadeve, ki pozna
nekega Slovenca blizu Lvo-
va. Boris pokliče prej in pre-
skoči dejstvo, da se slišiva pr-
vič v življenju. Kje ste, kako
je, zdržite. Da mi številko
Slavka Finka, Slovenca, ki
živi v mestu Stryi, 70 kilo-
metrov proč od Lvova, ki ima
avtoprevozniško podjetje in
med drugim tudi vlečno
službo. Sreča. Odlično nam
gre. Pokličem Slavka, ki ob-
ljubi, da bo po nas prišel nje-

gov delavec in odpeljal spač-
ka k njemu v delavnico. Naj
počakamo kake štiri ure. Za-
radi slabih cest in številnih
zapor smo jih čakali šest, a
bili vseeno izjemno veseli
simpatičnega Romana. 

Domov, k Slavku

Naložimo spačka, se vsi
trije stisnemo v šoferjevo ka-
bino in gremo. Vmes izvem,
da je Gorazd že naložil mo-
tor, da bo v Kamniku pobral
prijatelja Aleša in da bosta
krenila proti Dunaju. "Ko se
boste pri Slavku naspali, se
jutri slišimo, da bomo videli,
kako naprej. Treba bo neka-
ko uvoziti motor," je sporočil
Boris. Šoferju se je spalo,
nam prav tako. Z razliko od
njega smo mi lahko izkori-
stili ... Zadovoljni, da gremo.
Domov? Ja, počutil sem se,
kot da smo doma, ko smo ob
četrti zjutraj zapeljali v me-
sto Stryi na dvorišče pred
Slavkovo delavnico. Posebej,
ko se je pripeljal Slavko, Ro-
man ga je vrgel iz postelje,
da bi nas pozdravil in name-
stil v stanovanje nad delavni-
co. Jutri je nov dan, se vidi-
mo, vratar vam bo odprl de-
lavnico, lahko začneta "šrav-
fat". Gorazdu še sporočim,
naj obrne z Dunaja na jug,
saj naj bi šel čez mejni pre-
hod Čop med Madžarsko in
Ukrajino in ne kje na Slova-
škem. 

Preden sva z Aljažem za-
čela podirati eksplodirani
motor, sem še poklical Bori-
sa, kaj meni, kako bo brat z
motorjem opravil na meji.
Znotraj EU motor v celoti ve-
lja kot rezervni del, ne potre-
buješ nobenih dokumentov.
Ukrajina je zunaj. Potem ko
je Boris govoril s šefom cari-
ne na Čopu, menda ga je do-
bil na dopustu v hribih, mi je
na voljo ponudil dve možno-
sti, da avto prepeljemo do
mejnega prehoda in tam
vstavimo motor, ter gremo
nazaj na Madžarsko, ali pa
da se opravi začasni uvoz in
bomo motor lahko menjali
pri Slavku. Da to zna stati ka-
kih 50 evrov, da bo nekdo
pomagal izpolniti papir, in
mogoče še kaj tovrstne "do-
bre volje", da bo vse skupaj
hitreje in brez problemov
mimo. Z Aljažem sva izbra-
la drugo možnost, saj sva
imela pri Slavku vse pogoje,
delavnico, orodje, dvižni
most ... Medtem sva z Alja-
žem stari motor snela z me-
njalnika in vse pripravila za
nadomestni motor. Aljaž ob-
vlada vso mehaniko v spač-

ku, jaz sem mu lahko le asi-
stiral. Prav žalostno so videti
uničeni bati.

Motor je vžgal 

Ob tretji je Slavko šel Go-
razdu naproti in čez nekaj
minut smo iz prtljažnika nje-
govega C5 že jemali nado-
mestni motor. Na meji? "Ko
sva prišla na mejo, je carinik
takoj, ko naju je videl, pokli-
cal vodjo izmene, ta je gledal
motor, kimal z glavo, se po-
smejal in rekel, le peljita na-
prej. Čez mejo sva šla kot, da
imava predsednika v avtu," je
bil presenečen Gorazd. Bra-
vo Boris. Gorazd in Aleš sta
kmalu obrnila nazaj, saj ju je
v ponedeljek čakala služba. V
34 urah sta naredila 2250 ki-
lometrov. Vsa čast fantoma.

Montaža motorja v spač-
ka nam ni delala problemov
in ob deveti zvečer smo obr-
nili ključ. Spaček je zapre-
del, našemu veselju ne kon-
ca ne kraja. Ko smo zvečer
zapili menjavo, smo Slavka,
po rodu iz Novega mesta,
temeljito izprašali, kako se
je znašel v Ukrajini. Prišel
je pred dvanajstimi leti, se
poročil z domačinko in za-
čel z vlečno službo in avto-
busnimi prevozi. Zdaj ima
turistično agencijo. 

Človeška solidarnost 

Ko smo zjutraj odhajali
proti Lvovu, sem še enkrat
poklical Borisa in mu pred-
vajal zvok motorja. Nisem
vedel, kako naj se mu zahva-
lim, opravil je veliko delo.
Sam je le skromno pripom-
nil, da zato v tujih državah
obstajajo ljudje kot on, da
nudijo pomoč svojim držav-
ljanom v stiski. Mnogo pre-
skromno za delo, ki ga je
opravil tisti vikend v Ukraji-
ni. Prav tako velja za Slavka,
ki nam je nudil vso pomoč
in eno redkih prostih nedelj
preživel z nami. Izkazala sta
se Gorazd in Aleš in navse-
zadnje tudi midva z Alja-
žem. Izjemna izkušnja, ki v
času, ko se pehamo za de-
narjem in pri tem pozablja-
mo na sočloveka, še daje
upanje, da si ljudje še zna-
mo pomagati med seboj, ko
je to potrebno. Ko sem kas-
neje razmišljal o vsem sku-
paj, sem spoznal, da sta mo-
goče tudi pozitivno razmiš-
ljanje in dejstvo, da se nismo
vdali v usodo, opravila svoje.
Namreč, vse od eksplozije
motorja naprej se je odvijalo
najbolje, kakor se je le lahko.
Pravi pozitivni Murphy. 

Včasih raznese motor 
Zgodba o pozitivnem razmišljanju in človeški solidarnosti. O dveh Slovencih v Ukrajini, Borisu Goletu
in Slavku Finku, o bratu Gorazdu in prijatelju Aljažu.

Zadovoljna ekipa pred Slavkovo delavnico po
opravljenem poslu: (z leve) Aljaž, Slavko, Darja,
Igor, v ospredju Ingrid in Zala Julija

Z Aljažem sva ob pogledu pod pokrov motorja
lahko le potrdila žalostno diagnozo, motorja 
ni več.

Kako žalosten je pogled na razbit blok motorja.
Z menoj je opravil več kot 30 tisoč kilometrov.

Tako, nadomestni motor je v avtu, še nekaj 
vijakov in na vrsti bo preizkus. Uspelo je, motor
je vžgal v prvem poskusu. / Foto: Gorazd Kavčič, Darja Stare 
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Prejšnji teden trije mrtvi
Slovenski policisti so v preteklem tednu 
obravnavali 141 prometnih nesreč, v katerih se je
poškodovalo 196 oseb, tri osebe pa so izgubile
življenje, so sporočili z generalne policijske
uprave. Zadnji konec tedna se je na naši cestah
zgodilo devet prometnih nesreč, v katerih se je
poškodovalo dvajset oseb, en udeleženec pa je
umrl. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je
bila neprilagojena hitrost. Letos so slovenske 
ceste terjale 110 smrtnih žrtev, v enakem 
obdobju preteklega leta pa 130 smrtnih žrtev.

Damjana Šmid

moj pogled

Ustavimo nasilje (1)
Sredi vročih poletnih dni
smo dobili v branje podatke
raziskave o nasilju v sred-
njih šolah, ki jo je opravila
Dijaška organizacija Slove-
nije. Lotili so se znanega in
trdega oreha, rezultati razis-
kave pa ne presenečajo. Po-
hvalno je, da so se tega loti-
li mladi, saj bodo tako mo-
goče le naredili korak več v
pravo smer. Uspeh nareje-
nega bo že v tem, če bo vsaj
en mladostnik prej sprego-
voril ali ukrepal ob nasilju,
ki se mu dogaja. Podatek,
da si več kot petdeset odstot-
kov dijakov ne želi svetoval-
nega razgovora o nasilju, ki
se jim zgodi, nas bi moral
skrbeti. Vzroki za to so lah-
ko različni, med njimi je po-
gosto strah zaradi maščeva-

nja nasilnežev. To kaže na
nemoč in slabe mehanizme
pri obravnavanju nasilja. Če
pogledamo širše, pa je to že
problem pravne države. Kdo
je zaščiten in kdo se mora
braniti sam, kakor ve in
zna. Tudi tako, da si tiho, da
se ti ne zgodi še kaj hujšega.
Le s pogostimi dejavnostmi,
ki bodo zajemale tako pre-
poznavanje, ukrepanje ter
preprečevanje, bo mogoče
prišlo do sprememb. Do ta-
krat pa je še veliko če-jev.
Večina odraslih je do tega
problema brezbrižna, do-
kler niso v nasilje vključeni
sami ali njihovi otroci. Ves
čas govoriti, da je nasilja
preveč in da to ni dobro, je
pač premalo. Nihče pa ne
pove, da se nasilje dobro

prodaja. Črna kronika je ju-
tranji obrok za mnoge ljudi.
Računalniške igrice z nasil-
no vsebino so najbolj zaže-
lene in mladi pridejo do
njih prej, kot bi smeli. Pri-
zori iz njih vas bodo sprem-
ljali še ponoči, pa čeprav jih
boste videli samo enkrat.
Televizija razen opozorilnih
znakov ne naredi prav veli-
ko, da bi skrbela za to, kaj
mladi gledajo. Dekleta ob
gledanju plehkih nanizank
dobijo prave izobraževalne
tečaje o opravljanju, ignori-
ranju, verbalnem nasilju,
maščevanju in spletkarje-
nju ... Da vse to preneseš v
pravi svet, ni potrebno prav
veliko pameti ... Več je po-
trebuješ, da se lahko vsemu
temu upreš. 

Takrat sem bil le neuki delavec brez šol (3)

Nenavadna zgodba

Sredi septembra se jima je
rodil sin, ki je v njuno življe-
nje vnesel po eni strani več
bližine, po drugi strani pa
cel kup dodatnih želja po
več denarja. Peter je delal po
cele dneve, kajti Milica je že-

lela dati otroku vse tisto, kar
je videla tudi pri kolegicah.
Za voziček, ki so ga prešver-
cali iz Italije, so dali celo
premoženje. Za pogostitev
ob krstu prav tako. Pa še
župnika je bilo treba pod-
mazati, kajti Miličina druži-
na je bila, na videz, med naj-
bolj zavednimi, zato se tega,
da so nesli h krstu prvega
vnuka, ni smelo izvedeti. 
Peter je bil na sina zelo po-
nosen in takoj, ko je bila
Milica pri močeh, sta ga od-
nesla pokazat tudi domov.
To so bili posebej slovesni
trenutki, kajti njegovi starši
so imeli do moškega po-
tomca še veliko bolj spoš-
tljiv odnos, kot če bi se Pet-
ru rodila hči. 
"Ne pozabi urediti papirjev
na matičnem uradu," mu je
zabičala mama, ker je žele-
la, da je njen vnuk pred-
vsem Slovenec. Čeprav se
mu je takrat, v zgodnjih
šestdesetih letih zdelo brez
zveze, da to počne, je vse-
eno prisluhnil mamini
prošnji. Milica je nekaj go-
drnjala, a ne preveč, saj je
bil nacionalizem še v povo-
jih in še nikomur se ni niti
sanjalo, kaj bo ta čez deset-
letja prinesel narodom, ki
so takrat, vsaj na videz, žive-
li v bratstvu in enotnosti. 
"Kot sem ti že omenil, nama
z Milico v naslednjih letih ni
bilo z rožicami postlano.
Med nama se je prepad, ki je
botroval izobrazbi in tudi
okolju, iz katerega sva izha-
jala, vedno bolj poglabljal.
Začela sva se prepirati, tihi
tedni, ko se je ona preselila
k staršem, jaz pa sem v na-
jinem stanovanju ždel sam,
so se vedno bolj daljšali. Po-
stajal sem živčen in razoča-
ranje nad zavoženim življe-
njem me je vedno bolj žrlo.
Nekako nama je uspelo, da
sva se dogovorila, da za ne-

kaj let odidem na delo v
Nemčijo. Milica je menila,
da nama bo odsotnost dobro
dela in da si bova - ob moji
vrnitvi - drug drugega bolj
želela. Ubogal sem jo in po
zvezah našel službo v eni od
Mercedesovih tovarn, kjer
sem po srečnem naključju
pristal v razvoju. Omogočili
so mi izobraževanje, kar
sem zagrabil z obema roka-
ma. Hitro sem se priučil
tudi jezika in naneslo je
tako, da sem začel razmiš-
ljati, da pa morda nisem
tako zabit, kot so mi, med
vrsticami, nenehno dopove-
dovali Miličini sorodniki. Po
treh letih, kar sem se prese-
lil v Nemčijo, sem se vpisal
tudi na interno univerzo,
kjer so se izobraževali Mer-
cedesovi delavci za različne
profile. Kdor je želel, pa je
potem naredil ustrezne dife-
rencialne izpite tudi na dr-
žavni univerzi, da si je s tem
pridobil še splošno veljavno
izobrazbo. Časa sem imel
dovolj, saj sem med knjiga-
mi preživel domala vse vi-
kende in redkokdaj so me
kolegi uspeli zvabiti na keg-
ljanje ali na pivo. Pred seboj
sem imel le en cilj: zaslužiti
dovolj denarja in se vrniti v
Zagreb, da tam na ustrezen
in primeren način poskrbim
za družino. Žal sva se z Mi-
lico ob vsakem obisku prepi-
rala. Bolelo me je srce, saj je
bil sin nenehno zraven in vi-
del sem, da mu ni vseeno.
Takrat je bil že šolar, imel je
same petice, a kljub temu
sem imel občutek, da z njim
ni vse tako, kot bi moralo
biti. Imel je že dvanajst let,
še zmeraj je občasno močil
posteljo. Žena ga ni hotela
peljati k zdravniku, ker se ji
je zdelo sramotno, da bi za-
grebška smetana, ki ji je pri-
padala, izvedela, da je z nje-
nim otrokom nekaj narobe.

Zato sem ga nekoč naložil v
avto in stopil po pomoč in
nasvet k slovenskemu urolo-
gu. Še dobro, da sem to sto-
ril, kajti sin je imel neko pri-
rojeno napako, ko mu je, če
povem po domače, zapiralka
sečevoda delala v obratni
smeri, kot bi morala. Žal
operacije, ki bi otroku po-
magala, takrat v Sloveniji še
niso delali, menda so jo bili
vešči vojaški zdravniki v Be-
ogradu, zato sem pregovoril
Milico, da sta prišla k meni v
Nemčijo. Tam bi mu lahko
pomagali. Saj ne vem, če je
tole, kar bom sedajle pove-
dal, za v javnost, a vseeno:
Miličina babica je bila odloč-
no proti, da sina operirajo
Nemci, celo mene je prego-
varjala, naj si ne drznem iz-
ročiti njenega vnuka krvni-
kom, ki so se med vojno uči-
li medicine na ujetnikih v ta-
boriščih ..., kvasila je še kup
podobnih neumnosti brez
repa in glave. Nazadnje smo
jo pomirili z lažjo, ker ni šlo
drugače. Ženska je bila za-
slepljena od sovraštva do
Nemcev, a denar, ki sem ga
pošiljal od tam Milici, ji pa
ni smrdel, ali kaj?!"
V Nemčiji, kjer ni bilo niko-
gar od sorodnikov, da bi Mi-
lico ščuval, so se njuni pre-
piri umirili in naneslo je
tako, da je zanosila in potem
drugega otroka rodila v
Nemčiji.
"Peter mlajši ima še danes
dvojno državljanstvo, nem-
škega in hrvaškega," se na-
smehne Peter in mi pokaže
fotografijo dolgolasca, sede-
čega na težkem motorju. 
"Ta otrok je po meni pode-
doval ljubezen do bencina
in vsega, kar smrdi po
njem," je nadaljeval. Vseeno
pa ne pozabi pohvaliti prve-
ga sina, Ota, ki je svoj čas
prejel kot obetaven pianist
veliko nagrad in priznanj.

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Strela sta zletela v prazno
V Mariboru so na pet let in pol zapora obsodili
55-letnega domačina Marijana Piliha, ker je 
18. maja letos poskušal ubiti nekdanjo ljubico
Ivanko in njenega partnerja. Mariborčan se je
na sodišču svojega dejanja pokesal in se tudi
opravičil obema oškodovancema. Dejanje je 
storil osem dni potem, ko ga je Ivanka zapustila.
Prekinitve zveze ni prenesel, zato jo je večkrat
klical, da bi jo pregovoril, a se mu na klice ni
javljala. Usodnega dne se je vinjen (v krvi je
imel 1,5 promila alkohola) odpravil do skupnega
stanovanja nekdanje ljubice in njenega novega
partnerja, s seboj pa je "zaradi varnosti" vzel
tudi pištolo. Zmotil ju je ob pitju jutranje kavice.
Opazila sta ga še pravočasno, zato je partner
stekel k vratom, da bi obdolženemu preprečil
vstop, a je temu še uspelo skozi odprtino
dvakrat ustreliti, k sreči ni nikogar zadel. Na
dvorišču naj bi potem Mariborčan v novega
Ivankinega partnerja znova uperil pištolo in
nekajkrat sprožil, vendar pa je bilo orožje že
prazno. Tožilstvo je na sodišču dokazovalo, da je
imel obdolženi namen ubiti oškodovanca, zato je
predlagalo dvakrat po sedem let zaporne kazni. 

Kmalu spet o streljanju 
na voznika
Prihodnji teden se bo na ljubljanskem
okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje strelcu 
z avtobusne postaje v Ljubljani, 23-letnemu
Dušku Bojaniću. Obdolženi naj bi storil poskus
uboja in povzročitve splošne nevarnosti, s tem
ko naj bi 11. decembra lani ob pol šestih zjutraj
na glavni avtobusni postaji streljal na voznika
Alpetourjevega avtobusa, 49-letnega Kranjčana
Rada Likarja, še pred tem pa je trikrat ustrelil v
zrak pred bližnjo železniško postajo. Bosanski
državljan, ki je v Ljubljani delal začasno kot 
picopek, trdi, da se dogodka ne spominja, 
ker da je bil močno pijan. Zagovornik zato trdi,
da je bil Bojanić neprišteven, medtem ko sodna
izvedenka meni, da je bil zgolj bistveno 
zmanjšano prišteven. Dvome o tem, koliko je
obdolženi tega dne spil, naj bi odpravila priča
Svetislav D., ki je z njim popival. Težava je, ker
sedaj živi v Bosni. 
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Knjige in ljudje

Miha Naglič

To pot se posvetimo 55. zvez-
ku Loških razgledov (LR). Za
bibliotekarje ti sicer niso
knjiga, uvrščajo jih v razde-
lek "periodične publikacije".
Toda ko letošnji zvezek vza-
meš v roke, deluje povsem
knjižno. Obsega namreč kar
464 strani in vsebuje 46 pri-
spevkov, ki jih je napisalo 48
avtorjev. Koliko je šele vseh
strani in vseh avtorjev v 55
zvezkih oziroma letih izhaja-
nja. Loški razgledi so vrh
tega domoznanski zbornik z
najdaljšo neprekinjeno tradi-
cijo izhajanja na Sloven-
skem, so zapisali na spletni
strani Muzejskega društva
Škofja Loka, ki jih izdaja že
od leta 1954. 
Da je njihov razgled res ši-
rok, se vidi tudi v letošnjem
zvezku. Sega od hroščev, ki
rijejo pod površjem loškega
ozemlja, do enega najvidnej-
ših slovenskih filozofov, ki je
na tem istem ozemlju preži-
vel najlepši del svojega otro-
štva. Kaj veste o hroščih? To,
da so, kaj več pa najbrž ne;
kdo bi se posvečal tem zani-
krnim bitjem! Gospod Bojan
Kofler, ki je po stroki magi-
ster farmacije, sicer pa velik
poznavalec teh živalic, ima o
njih drugačno mnenje.
"Hrošči (Coleoptera) so naj-
številnejša živalska skupina
na svetu. Najdemo jih prak-
tično v vsakem kotičku zem-
lje. Avtorji si glede števila

vrst niso enotni, tako da za-
sledimo v literaturi zelo raz-
lične vrednosti, od 300 tisoč
do 400 tisoč vrst. Od tega
okrog 24 tisoč vrst hroščev
pripada družini krešičev (Ca-
rabidae), rod krešičev (Cara-
bus) šteje več kot 800 vrst.
Živali tega rodu so sorazmer-
no velike (od 1 do 5 in tudi
več centimetrov) in kot take
znane tudi zunaj ožjega kro-
ga strokovnjakov, saj nam
neredko pridejo pred oči; za-
res živahne so šele ponoči,
ko se odpravljalo na roparske
pohode ..." (Nadaljevanje v
LR.)
Filozof, ki sem ga napovedal,
pa je Milan Komar (1921-
2006), o njem piše Zorko
Simčič. Rodil se je v Ljublja-
ni, otroška leta, ki se jih je
spominjal kot najlepših v
svojem življenju, je preživel
v Loki, umrl je v Buenos Ai-
resu, pokopan je na Žalah.
Njegovi starši so se pred fa-
šizmom zatekli v Jugoslavijo,
on je iz nje zbežal pred ko-
munizmom. V Argentini je
postal eden najbolj uglednih
univerzitetnih profesorjev fi-
lozofije in avtor petnajstih
knjig. "Človek se ne rodi kot
popolna stvar, ampak je ne-
kakšen zasnutek. Mora šele
postati. Vsa človeška narava
kliče po tej popolnosti, hoče
se izpopolniti, dozoreti, rasti,
resnično biti človek, udeja-
njiti svoje možnosti in se
uresničiti. To, kar je zahteva
človekove narave, je hkrati

tudi dinamizem, vendar te
zahteve ni mogoče uresničiti
izven resnice. Samo v smeri
resnice je ta uresničitev
sploh mogoča."

Spet drugače, bolj konkret-
no, je na človeka gledal dok-
tor Alojzij Homan (1863-
1922), ki ga spoznamo v
članku doktorja Toneta Ko-
širja. Doma je bil pri Homa-
nu na loškem Placu, medici-
no je doštudiral v Gradcu,
služboval v raznih krajih, na-
zadnje in najdlje v Radečah
pri Zidanem Mostu. Napisal
je tudi več strokovnih knjig.
V knjigi Postrežba bolni-
kom, ki je izšla 1899 pri ce-
lovški Mohorjevi v nakladi
78.100 izvodov (!), je veliko
nasvetov, ki so še danes zani-
mivi, v (pred)zadnjem letu
19. stoletja pa so bili tako re-
koč nujni. Iz naslednjega iz-
vemo, kako so takrat matere
povijale otroke. "Nekatera
mati otroka tako tesno povi-
ja, da se mi v srce usmili, ke-
dar vidim kaj takega. Roke,
noge, prsi, sploh vse telo je

tako s povoji povito, da se
otrok ne more niti ganiti, niti
prosto dihati. Tako tesno po-
vijanje je nespametno škod-
ljiva navada, ki se mora od-
praviti. Na živ način s prime-
ro nagovori mater, ki vztraja
pri povijanju. Zakaj pa ne
pustiš, da bi tudi tebi poveza-
li roke in noge in te tako pu-
stili vso noč? Zato, ker veš,
da tega ne strpiš, ker veš, da
ne bi vso noč spala, da ne bi
mogla dihati itd. Glej, ravno
tako je z dojencem ..."
Navedli smo odlomke iz treh
"razgledov", pa jih je še 43.
Če bi jih samo našteli, bi jih
bilo za nov članek. Tako
omenimo samo še posebni
razdelek z naslovom Trubar-
jevo leto na Loškem. V njem
izstopa članek Judite Šega in
Borisa Golca o izjemnem do-
kumentu, ki so ga našli v
freisinškem fondu arhiva v
Münchnu (Bayerisches Ha-
uptstaatsarchiv): razglas v
slovenščini iz leta 1590; ta
vabi na javno dražbo premo-
ženja loških protestantov, ki
bi morali zaradi vztrajanja v
"krivi" veri v izgnanstvo ...
Tri in pol stoletja pozneje,
leta 1945, je šel v "prostovolj-
no" izgnanstvo dr. Milan Ko-
mar, kot pripadnik primor-
skih domobrancev in tudi on
predvsem iz duhovnih razlo-
gov. Se torej zgodovina po-
navlja ali ne? Naj se ali ne,
vredno jo je zapisovati in bra-
ti - in tej nalogi služijo tudi
Loški razgledi.

Jože Košnjek

med sosedi
V nedeljo so v Svečah/Sue-
tschach v Rožu na Koroškem
odprli 29. slikarski teden.
Njegov organizator je Slo-
vensko prosvetno društvo
Kočna, ki bo septembra praz-
novalo 100-letnico delovanja,
njegova predsednica pa je dr.
Tatjana Feinig. Odprla ga je
županja občine Bistrica v
Rožu/Feistritz im Rosental
Sonja Feinig. Središče umet-
niškega dogodka je domačija
in galerija pokojnega sloven-
skega kiparja Franceta Gor-
šeta ob cerkvi sredi vasi.
Umetnik Gorše, rojen leta
1897 v okolici Sodražice na
Dolenjskem, je še pred kon-
cem druge svetovne vojne
bežal v Trst in od tam leta
1952 naprej v Ameriko, od
koder se je leta 1971 vrnil v
Rim. Vleklo ga je v bližino
domovine. Za dom je izbral

Koroško, najprej Korte nad
Železno Kaplo, nato pa Sve-
če, kjer je s posredovanjem
prijateljev kupil Vrbnikovo
domačijo. Vrbnikovi, pisali
so se Muden, so bili zavedni
Slovenci. Gorše je v Svečah
uredil atelje in galerijo. Na
vrtu so postavljeni kipi zna-
menitih koroških Slovencev,
začenši z dr. Andrejem Ein-
spielerjem. Po umetnikovi
smrti leta 1986 na Golniku
skrbi za Goršetov dom in ga-
lerijo Slovensko prosvetno
društvo Kočna. 
Na tokratnem slikarskem
tednu, ki se bo končal jutri, v
improviziranih ateljejih v
Svečah in okolici ustvarja
šest umetnic in umetnikov.
Iz Slovenije sta v Svečah aka-
demska slikarka, ilustratorka
in oblikovalka Marija Prelog
iz Ljubljane in akademski

slikar, oblikovalec, grafik in
fotograf Zmago Puhar iz
Kranja. Iz Avstrije sodelujeta
na slikarskem tednu ilustra-
tor in karikaturist Heinz Ort-
ner iz Beljaka in študentka
slikarstva na akademiji za li-
kovno umetnost na Dunaju
Kristin Kelich z Dunaja. Iz

Italije sta prišli slikarki in ob-
likovalki Daria Cerqueni iz
Trsta in Sabrina Feroleto, ki
je končala akademijo lepih
umetnosti v Carrari. Slikar-
ski teden je bil združen tudi
z družabnostjo in ustvarjal-
nostjo mladih. Umetnice in
umetniki so slikali in kiparili

skupaj z otroki in jih učili sli-
karskih in kiparskih tehnik
in veščin. Sveški slikarski te-
den je ena od najstarejših
kulturnih prireditev na Koro-
škem. 
V Železni Kapli, kjer je v Fo-
rumu Slovenskega prosvet-
nega društva Zarja na osred-
njem trgu razstava starih
družinskih fotografij iz Ka-
ple in okolice z naslovom
Mozaik podob, v galeriji Vor-
spann/Vprega pa razstava
del znanega koroškega sli-
karja Hansa Staudacherja, se
že pripravljajo na spominski
večer ob 123-letnici rojstva
dr. Angele Piskernik, zaved-
ne koroške Slovenke, ugled-
ne znanstvenice, botaničarke
in varuhinje narave. Spo-
minski večer bo v četrtek, 27.
avgusta, ob 19.30 v farni dvo-
rani v Železni Kapli.

Knjige in knjigoljubi (8)

Loška enciklopedija

Udeleženci letošnjega slikarskega tedna v Svečah. Prvi z
leve je Zmago Puhar iz Kranja. / Foto: Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (156)

Slikarji v Goršetovih Svečah

Naslovnica letošnjih Loških razgledov

Naslovnica prvih Loških razgledov

Loški razgledi 55
(2008), domoznanski
zbornik, uredila Judita
Šega, izdalo Muzejsko
društvo Škofja Loka,
2009, 464 strani, 20
evrov
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razgled

Kaj smo na Gorenjskem de-
lali v minulem stoletju? Bili
smo železarji, lesarji, tkalci,
čevljarji ... To je bilo že pred
2. sv. vojno, po njej smo za-
čeli proizvajati tudi bolj za-
htevne izdelke, telefone,
električne števce, hladilnike
... Na začetku 21. stoletja vidi-
mo, da je večina teh delovnih
panog izumrla ali še umira.
Tekstilne tovarne so skoraj
vse že zaprte, čevljarji v Trži-
ču in Žireh se borijo za pre-
živetje, v Kranju jih ni več, na
Jesenicah proizvajajo samo
še visoko kakovostna jekla,
od Iskre je le še nekaj isker,
vrag jemlje tudi škofjeloški

LTH ... Človek se sprašuje,
kaj bodo naši ljudje delali v
tem stoletju?
V naši državi se je to vpraša-
nje še posebej izpostavilo ob
"reševanju" Mure. Je Muro
sploh mogoče rešiti? Če so-
dim po enem najboljših član-
kov enega najboljših avtorjev,
kar sem jih bral to poletje, to
sploh ni mogoče. "V svetu, v
katerem določa ceno dela v
industriji 'kitajska', zanje ni
več rešitve. Saj prav za to gre:
prišli smo v stanje, v katerem
kratkoročne politike ne zale-
žejo več. Edina rešitev sedaj
je, da se Slovenci naučijo de-
lati še kaj drugega, kot je ti-
sto, kar delajo 'kitajci' ..."
Tako piše dr. Franček Dreno-
vec v kapitalnem članku z na-
slovom Pred nevihto (Mladi-
na, 12. junija 2009). Kitajsko
piše z malo, ker jih je več, in
"kitajce" prav tako, ker jih je
še veliko več kot Kitajcev. Več
milijard. Kako naj jim kon-
kurirata dva milijona Sloven-
cev? Težko oziroma le tako,
da začnemo delati "še kaj
drugega". A kaj je to drugo?
Drenovec ugotavlja, da ima-
mo na Slovenskem "ogro-
men potencial rasti" samo še
v dveh skupinah storitev; v
prvi so pravne, ekonomske,
računalniške in tehnične, v
drugi pa "javne storitve",
predvsem tiste v zdravstvu in
visokem šolstvu. Pri obeh gre
za izrazito visokotehnološke
panoge, utemeljene na viso-
ko kvalificiranem delu. Naj-
brž je res tako. A kako preob-
raziti Murine šivilje ter trži-
ške in žirovske čevljarje v ra-
čunalniške programerje,
davčne svetovalce, odvetnike,
zdravnike in univerzitetne
profesorje ... Kaj takega tudi
po čudežu ni mogoče; tega
ne zmore niti brezjanska Ma-

rija Pomagaj. To bi zmogel le
njen Sin, a vprašanje, če bi
hotel, če je taka njegova volja.
Bojim se, da ni - da si bomo
morali pomagati kar sami.
Velikokrat smo si že. Ko so
konec šestdesetih v Idriji za-
prli rudnik, niso ostali brez
dela le rudarji kopači, ampak
tudi veliko tehnično izobra-
ženih ljudi. Ti so se pre-
usmerili v elektrokovinsko
industrijo, razvili že obstoje-
ča in ustanavljali nova pod-
jetja in iz teh so nastale cer-
kljanska Eta, spodnjeidrijska
Hidria in idrijski Kolektor;
slednji sta zdaj že svetovni
korporaciji s sedežem v ozki
dolini, ki meji na gorenjski
jug. Kjer so ljudje, volja in
znanje, je torej tudi pot. A
Drenovec meni, da se tudi tej
vrsti industrije pri nas čas že
odšteva. Izjema je visokoteh-
nološka farmacija, novome-
ška Krka, denimo, v kateri
ima že polovica zaposlenih
univerzitetno izobrazbo.
Njen sosed Revoz je že druga
zgodba; odvisen je od stanja
na globalnem avtomobil-
skem trgu ter od Renaulta in
francoske milosti; ta pa je go-
tovo z omejenim jamstvom.
V industriji, tudi če je visoko-
tehnološka, torej ni rešitve?
Komaj trideset let je - še
pomnite, tovariši? - ko je Sta-
ne Dolanc odpiral najsodo-
bnejšo jeklarno na Jesenicah
in ob tem ponosno izjavil, da
bomo Slovenci še naprej že-
lezarji, pravi proletarci, ne pa
kuharji in natakarice, ki stre-
žejo tujce in so jim na uslugo
na bližnjem Bledu. Mož še
pomislil ni, da kranjska Sava
ne bo več proizvajala gum,
ampak se bo povsem posveti-
la golfu, turizmu in finanč-
nim "produktom" ... Ja, Sava
teče, nič ne reče.

Kaj delati?
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica
No, tako. Pa sem se vrnila. S
počitnic, namreč. Enajst dni
sem preživela v Šepurini, na
otoku Prvić, nasproti Vodic
oziroma Šibenika. Hrvaška
(politika) gor ali dol, dežela je
lepa. (Mimogrede, v vseh enaj-
stih dneh nisem niti enkrat sli-
šala izgovoriti zemljepisno-
političnega pojma Piranski za-
liv, še manj je na to temo kdo
razpravljal.) In sorazmerno
poceni; če človek pač ne rine v
Dubrovnik ali v katero drugo
razvpito dalmatinsko turistič-
no atrakcijo. Reci in piši, iz-
borna večerja za dve osebi v
okusno in izvirno opremljeni
domači "konobi" (pečena ba-
rakuda na šepurinski način,
maslen krompir, blitva, pol li-
tra vina - priznam, nobeni od

naštetih jedi se nisem niti po-
skušala upreti) stane sto petde-
set kun. Kavica stane osem
kun, kilogram fig na improvi-
zirani tržnici dvanajst kun in
tako naprej. Brez zamere, am-
pak slovenski "strokovnjaki" in
kar je drugih turističnih delav-
cev se gredo lahko obrti učit v
Šepurine.
Skratka, na otoku Prvić sem
bila prvič in še se bom vrnila.
(Vsaj upam, da se bom.) Naj-
bolj me je prevzelo to, da ni na
otoku z dvema obmorskima
mestecema niti enega avtomo-
bila; kar posledično pomeni, da
ni niti onesnaženosti niti hru-
pa. Celo na vrhuncu turistične
sezone je življenje v Šepurinah
prvinsko, da ne rečem človeško,
a nikakor dolgočasno. Nena-

zadnje, večinska turistična po-
pulacija so mlade družine z
dvema, v številnih primerih pa
kar s tremi otroki, kar daje me-
stecu svojevrsten utrip. 
In potem se je zgodilo, kar se
na dan sv. Roka v Šepurinah
godi zadnja štiri leta. Kajpada,
mimo in celo proti volji doma-
činov in turistov. Policija pa
nič. (Podobno kot v Sloveniji
ali kjer koli drugje v "civilizira-
ni" Evropi.) Na tako rekoč de-
viški dalmatinski otoček se je s
čolni privlekla (drugače, žal,
ne morem reči) neznatna sku-
pina mladcev ter preko mobil-
nih telefonov v manj kot dveh
urah organizirala tako imeno-
vani reve party, čigar bistvo je
ekstazy, se pravi, droga, smisel
pa v naslajanju reverjev. Na-

mreč, v naslajanju z "bonbon-
čki" in v nič manjšem, po mo-
jem trdnem prepričanju celo
večjem naslajanju nad nedolž-
nimi in nemočnimi žrtvami.
Se pravi, nad klasično, lahko
bi rekla civilizirano populacijo
domačinov in turistov, ki so
morali nemogoče, nečloveške,
cvileče in bobneče, vesoljske
zvoke, ki jim rečejo glasba, po-
slušati do petih zjutraj. Celo
komarji so se to noč potuhnili.
Povedano drugače. Maksi-
malno petdeset objestnežev se
je drogiralo in maltretiralo
kakšnih tisoč petsto normal-
nih in miroljubnih Zemlja-
nov do petih zjutraj, organom
pregona pa se ni zdelo vredno
temu narediti konca. Bistvo je
v tem, da bi se lahko zainte-

resirana mularija s svojo dro-
go in glasbo "zabavala" na
katerem koli drugem bližnjem
otoku. Ampak. Hec je v tem,
da ni noben bližnji otok nase-
ljen in bi reverji ostali brez 
tistega "gušta" oziroma nasla-
de, ki jo zaužijejo z maltreti-
ranjem nemočnih žrtev.
Torej, v maniri reka, vse je en-
krat prvič, sem bila proti svoji
volji navzoča na reve partyju.
Zdaj, ko sem ga doživela in
tudi preživela, se sprašujem,
kaj čaka civilizacijo, ki s po-
močjo politike in drugih virov
oblasti eksistira brez vrednot
oziroma, katere vrednote so
zabava do onemoglosti? Kar
se mene tiče, verjamem, da
hodi ta civilizacija po robu
propada. 

Vaš razgled

V teh lepih avgustovskih dneh nas pot rada zanese v hribe, ki ponujajo tudi
lepe razglede. Posnetek je v nedeljo nastal za kočo na Kofcah, v ozadju pa
se vidi Veliki vrh. Opazovali smo, kako vročino prenašajo krave. Sicer pa
imajo na Kofcah tudi konje, koze in kokoši. M. B.

Vse je enkrat prvič

petek, 21. avgusta 2009

Človeku se kar spočije oko na dopustniško razpoloženi mladi družinici, 
ki smo jo v fotografski objektiv ujeli na poti do Bohinjskega jezera. 
Menda je tudi temperatura vode kar prijetna, 24 stopinj Celzija so izmerili
v sredo. S. K. / Foto: T. D. 
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Štefan Žargi

Ljubljana - V zadnjih mese-
cih se je v javnosti razplame-
nela polemika o nagradah
stečajnim upraviteljem in
med ekscesnimi primeri se
omenja tudi stečajni upravi-
telj Elana, 50-letni ekono-
mist Andrej Marinc, ki vodi
tudi stečaj Planike. Povpraša-
li smo ga, kako potekata
omenjena stečaja in kaj
meni o polemiki o nagradah.

Kako dolgo se ukvarjate s
stečajnimi postopki in kako
ste za ta posel organizirani?

"Že kar dolgo časa. Tega
bo že kar petnajst let, pri če-
mer moram poudariti, da se
stečaji med seboj lahko kar
precej razlikujejo. Tako po
vrsti, kot zlasti po velikosti
družbe. Doslej smo to delo
opravljali kot fizične osebe,
po novem zakonu pa smo
lahko tudi samostojni pod-
jetnik ali d. o. o. Sam sem si
izbral s. p."

O stečajnih upraviteljih je
mogoče slišati različne oce-
ne. Predvsem, da se preveč
ukvarjate s pravnimi po-
stopki in premalo s premo-
ženjem. Večina stečajnih
upraviteljev je pravnikov, ki
se jim očita, da imajo pre-
malo izkušenj v gospodar-
stvu. Vi ste ekonomist.
Kakšne izkušnje imate?

"V gospodarstvu delam 25
let kot svetovalec, menedžer,
krizni menedžer. Vodil sem
vrsto sanacij, prestrukturi-
ranj, reševanj zdravih jeder v
podjetjih, prisilnih poravnav
in sodeloval pri stečajih. Bil
sem sodelavec tako imenova-
nega Koržetovega sklada, na
katerega so bila, kot je zna-
no, prenesena podjetja v te-
žavah. Pozneje smo delali
tudi na privatizaciji posa-
meznih podjetij. Najrazlič-
nejših izkušenj se je nabralo
resnično veliko. Žal pa se
podjetja prepozno odločajo
za stečaj in je premoženja ter
možnosti za rešitev veliko-
krat bolj malo."

Najbolj znani ste kot stečaj-
ni upravitelj Elana, katerega
stečajni postopek se vleče
že kar 19 let. Sredi aprila ste
uspeli z zadnjo - četrto de-
litvijo stečajne mase in na-
povedali končanje stečajne-
ga postopka. Je torej že za-
ključen?

"Najprej naj omenim, da
sem v stečajnem postopku
že četrti ali celo peti stečajni
upravitelj in da postopek vo-
dim le zadnja štiri leta. Lah-
ko pa zatrdim, da ni nobene-
ga objektivnega razloga, da je
trajal tako dolgo.

Kar zadeva razdelitev ste-
čajne mase, je ta skoraj v ce-
loti razdeljena, težavo ima-
mo samo z nekaterimi upni-
ki, ki nam niso poslali na-
tančnih podatkov o tem, kam
naj jim nakažemo denar.
Prodati moramo še eno
manjšo terjatev do Komerci-
alne banke Triglav."

Po objavljenih podatkih je
bilo 820 upnikov, ki so pri-
javili za 4,5 milijarde tolar-
jev terjatev, kar bi po tečaju,
ki je veljal ob uvedbi evra,
pomenilo 18,8 milijona ev-
rov. Po istih podatkih pa je
bilo 42,2 milijona evrov ste-
čajne mase. Kolikšno je bilo
torej poplačilo upnikov v
stečaju Elana?

"Vaši podatki bodo kar dr-
žali. Upniki so bili v primeru
stečaja Elana nominalno po-
plačani 210-odstotno. Seveda
je potrebno upoštevati, da je
postopek trajal 19 let, kar po-
meni, da je potrebno za to
obdobje upoštevati obresti in
inflacijo. Po naših izračunih
so upniki realno, ob upošte-
vanju inflacije v tem obdo-
bju, dobili poplačanih pri-
bližno 60 odstotkov svojih
terjatev."

Kaj, poleg omenjenih težav
z nakazili, še ovira formalni
zaključek stečaja?

"Kot je znano, je sindikat
Elana vložil tožbo zaradi viši-
ne nagrade stečajnemu
upravitelju. Želim si, da bi
bilo to kmalu rešeno in da bi
stečajni postopek tudi for-
malno zaključili do konca
leta."

Prebrali smo lahko, da vam
je sodišče prisodilo za vaše
štiriletno delo 234 tisoč ev-
rov, preračunano to pomeni
slabih 4.700 evrov na me-
sec. Kako utemeljujete viši-
no te nagrade?

"Številka je na prvi pogled
resnično velika, reakcija pa
pričakovana. Pri tej nagradi
nimam nobene slabe vesti.

Nagrade si nisem izmislil,
ampak sem si jo odmeril na
podlagi kriterijev iz veljavne
zakonodaje, pri čemer me-
nim, da ti kriteriji omogočajo
skrajno in nesorazmerno ve-
liko nagrado. Zato sem se sa-
moomejil na le del tega, kar
kaže izračun po kriterijih. Po
kriterijih bi lahko nagrada
znašala 1,15 milijona evrov,
ali 770 tisoč, če upoštevamo
mojo udeležbo v tem postop-
ku. Predlagal sem torej le
petino tega. Predlog je seve-
da subjektiven, ravnal sem
se po praksi drugih. Upošte-
val sem merilo približno 0,5
odstotka od razdelitvene
mase. To pomeni, da upnik,
ki naj dobi 100 evrov stečaj-
ne mase, da za nagrado pol
evra. V Sloveniji boste našli
le malo stečajev, pri katerih
nagrada pomeni tako nezna-
ten del mase, ki so jo dobili
upniki. Trenutne polemike o
nagradah ocenjujem kot bolj
populistične kot strokovne in
prehajanje iz ene skrajnosti v
drugo.

V medijih se skuša vredno-
titi vloženo delo, upnika pa
zanima predvsem, koliko bo
iz stečaja dobil, koliko je bil
stečajni upravitelj učinkovit.
Tudi v razvitih državah so
nagrade odvisne od višine
poplačil. Z vidika trajanja
stečaja seveda nismo bili
učinkoviti, vendar lahko od-
govarjam le za zadnja štiri
leta, ko sem popolnoma za-
vožen postopek, ki je kar 10
let miroval, uspel pognati in
zaključiti v najkrajšem mož-
nem času."

Stečajni postopek Planike
se je začel jeseni 2004.
Kako poteka?

"Tudi za stečajni postopek
Planike lahko rečem, da smo
tik pred koncem. Unovčeno
je več kot 90 odstotkov ste-
čajne mase, mučimo se s
prodajo enega dela nepre-
mičnine - velike stavbe Plani-
ke v Kranju. Uspeli smo pro-
dati okoli 80 odstotkov te

stavbe in v njej je sedaj že ve-
liko novih podjetnikov. Pri-
čakujemo, da bomo v teh
mesecih pripravili delitev
stečajne mase. Ker je odprtih
še nekaj pravd, si še ne upam
oceniti, kolikšno bo poplačilo
upnikov v primeru Planike,
mislim pa, da bo kar dobro."

Del Planike v Turnišču pa
še uspešno dela ...

"Po mojem mnenju je ta
del eden lepših primerov,
kako se lahko ohranijo zdrava
jedra ter se obenem povečajo
koristi upnikov. Situacija je
bila pred stečajem na las po-
dobna trenutnemu stanju v
Muri. Praktično cela tovarna
je ostala nedotaknjena, s pri-
vatizacijo je nastala sloven-
sko-nemška družba, ki za te
čase izjemno uspešno poslu-
je. Nenazadnje se ohranja
tudi blagovna znamka Plani-
ka. To je nedvomno uspeh v
tem stečaju, žal pa nam dela
proizvodnje v Kranju ni uspe-
lo ohraniti. Ni bilo pravega
investitorja, pa tudi izdelki
niso bili konkurenčni."

Praktično vse stečajne po-
stopke spremljajo tudi, kot
ste omenili, različne prav-
de, sodni postopki zaradi
različnih interesov upni-
kov. So sodni zaostanki tudi
vzrok za dolgotrajnost ste-
čajnih postopkov? Kako ste
kot ekonomist kos tem
pravdam?

"Seveda brez pravnih sve-
tovalcev pri tem delu ne gre.
V primeru stečajnega po-
stopka Planike imam, poleg
vzdrževalca, v ekipi tudi pra-
vnika. Kar pa zadeva delo so-
dišč, lahko rečem, da so se
zbudila, da se stanje občutno
izboljšuje, tako da ne bi bilo
prav kriviti za dolgotrajnost
postopkov sodišča. Vsak se
ima pravico pritožiti na vseh
razpoložljivih ravneh. Pri ve-
likih stečajih so pritožbeni
postopki običajni, lahko se
vlečejo kar nekaj let, pri če-
mer je lahko glavnina upni-
kov že zdavnaj poplačana.

Tudi hitrost ni vedno vse.
Unovčevanje premoženja ni
enostavno, zlasti ne v seda-
njih razmerah. Pri stečaju je
vedno dilema: hitrost ali
cena. Lep primer je prav že
omenjena stavba Planike v
Kranju. Takoj po začetku ste-
čaja smo dobili ponudbe za
celotno stavbo z okoli mili-
jon in pol evrov. Po štirih le-
tih dodatnih naporov smo za
doslej 80 odstotkov stavbe iz-
tržili že več kot 4 milijone ev-
rov, kar pomeni vsaj za pe-
tino boljše poplačilo upnikov.
Dovolj zgovoren podatek, da
je delo upravitelja v zelo veli-
kih stečajih kreativno." 

Dilema: hitrost ali cena
Stečajni upravitelj dveh velikih gorenjskih stečajev Andrej Marinc želi stečaja Elana in Planike končati
do konca leta.

Žiri

Alpina: manj modne, več športne obutve

V ponedeljek je bila skupščina družbe Tovarna obutve Alpi-
na Žiri, na kateri je edini delničar Alpina Holding sprejel
sklep, da bilančni dobiček v višini 1,44 milijona evrov osta-
ne nerazporejen. Kot je pojasnil predsednik uprave in last-
nik Matjaž Lenassi, je Alpina lani ustvarila za okoli 58 mili-
jonov prihodkov od prodaje, kar je približno enako kot leto
poprej, medtem ko se je dobiček v višini 200 tisoč evrov zni-
žal na šestino dobička iz leta 2007. Svetovna gospodarska
kriza je najbolj prizadela Alpinino prodajo v Rusiji in Franci-
ji in občutneje se zmanjšuje prodaja modne obutve, pove-
čuje pa prodaja športne obutve. Če je modna obutev nekdaj
predstavljala 60 odstotkov prodaje, se je razmerje uravno-
vesilo. Zaradi krize so letos načrtovali padec prihodkov od
prodaje, vendar kaže, da bodo morda dosegli enake kot lani,
dobiček pa naj bi bil višji. Š. Ž.

Ljubljana

Tokrat še ne bo električnega mrka

Kot smo že izčrpno poročali, bo v ponedeljek v vseh sloven-
skih elektropodjetjih med 10. in 12. uro opozorilna stavka, s
katero želijo sindikati opozoriti vlado, da se ne strinjajo z
napovedano reorganizacijo elektrodistribucijskih podjetij, ki
jih namerava že z novim letom razdeliti na omrežni in pro-
dajni del. Kot so včeraj pojasnili na Sindikatu delavcev de-
javnosti energetike Slovenije, zahtevajo takojšnjo ustavitev
vseh aktivnosti v zvezi s to reorganizacijo in začetek teme-
ljitega socialnega dialoga. Če vlada tega opozorila ne bo
upoštevala, napovedujejo za 14. september generalno stav-
ko v slovenski elektroenergetiki, pri čemer omenjajo, da
utegnejo tedaj "izključiti celo Slovenijo". Š. Ž.

Andrej Marinc

SREDNJEØOLSKI PROGRAMI – izredni øtudij
• PREDØOLSKA VZGOJA (SSI) – NOVO
• PREDØOLSKA VZGOJA – poklicni teœaj – NOVO
• BOLNIŒAR – NEGOVALEC
• TRGOVEC
• EKONOMSKI TEHNIK – PTI
• v sodelovanju s CDI UNIVERZUM LJUBLJANA

STROJNI TEHNIK – PTI (zakljuœek øolanja)

USPOSABLJANJE ZA NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC   

OSNOVNA ØOLA ZA ODRASLE 8. in 9. razred – øolanje brezplaœno

UNIVERZITETNI PROGRAMI
VISOKOØOLSKI STROKOVNI PROGRAMI
VIØJEØOLSKI PROGRAMI
• EKONOMSKA FAKULTETA LJUBLJANA

VISOKA POSLOVNA ØOLA – kvaliteta øtudija - EQUIS 
- diplomirani ekonomist
Smeri: • raœunovodstvo

• management
• mednarodno poslovanje
• turizem
• træenje

• FAKULTETA ZA STROJNIØTVO MARIBOR
- vpis v 1. letnik – diplomirani inæenir strojniøtva,
- po merilih za prehode – vpis v 3. letnik  

• Izobraæevalni zavod HERA Ljubljana 
VIØJEØOLSKI PROGRAM:
- ekonomist - raœunovodja 
- poslovni sekretar

NOVO
PEDAGOØKA FAKULTETA KOPER
usposabljanje za pridobitev pedagoøko-andragoøke izobrazbe

i Informacije
04 280 48 00

www.luniverza.si 

Znanje je kot zlato, oplemeniti naøe æivljenje.
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Cveto Zaplotnik

Letošnja statistika je žalost-
na, bolj črna kot druga leta.
Koliko nesreč se je že zgo-
dilo?

"Statistika res ne obeta ni-
česar dobrega, po številu
gozdnih nesreč s smrtnim
izidom smo že zdaj skoraj na
povprečju zadnjih štirinajst
let. V zasebnih gozdovih
umre na leto povprečno de-
vet ljudi, letos jih je po naših
podatkih umrlo že sedem.
Če k temu prištejemo še
umrle, ki se sicer niso pones-
rečili v gozdu, vendar so se
pri delu z motorno žago in
pri podiranju dreves, je šte-
vilka še višja. Žal ne razpola-
gamo z natančnimi podatki,
za nesreče z najhujšimi po-
sledicami izvemo iz medijev.
Vsako smrtno nesrečo potlej
podrobno analiziramo, pri
tem ugotavljamo, zakaj se je
zgodila, kako je bil ponesre-
čeni opremljen za delo v goz-
du, koliko je bil star ..."

Poleg smrtnih je vsako leto še
veliko nesreč z lažjimi in huj-
šimi posledicami. Koliko?

"Natančnih podatkov ni-
mamo, ocenjujemo pa, da je
na vsako nezgodo s smrtnim
izidom še približno sto ne-
zgod z blažjimi posledica-
mi."

So na Gorenjskem nesreče
pogostejše kot v ravninskih
pokrajinah?

"Natančnih podatkov o ne-
srečah po regijah nimamo.
Na Gorenjskem jih je kar
precej, deloma zaradi razgi-
banega terena, verjetno pa
tudi zato, ker želijo lastniki
čim več gozdnih del opraviti
sami. Veliko nezgod pa je
tudi v ravninskem Prekmur-
ju. Tam prevladuje drobna
gozdna posest, kmetje so
malo odvisni od gozda in so
za delo v gozdu tudi bolj sla-
bo opremljeni."

Kam se uvršča Slovenija po
številu nesreč v gozdu, če jo
primerjamo z drugimi
gozdnatimi državami?

"Slovenija je po tem v ev-
ropskem vrhu. Na to res ne
moremo biti ponosni."

So nesreče pogostejše v za-
sebnih gozdovih kot v dr-
žavnih?

"V državnih gozdovih jih
je veliko manj kot v zaseb-
nih, a tudi ne tako malo, kot
bi morda mislili."

Kaj so najpogostejši razlogi
za nesreče v gozdu?

"To so podcenjevanje ne-
varnosti dela v gozdu, nezna-
nje, neprimerna opremlje-
nost, nezadostna fizična pri-
pravljenost ... Gospodarska
kriza in z njo povezana brez-
poselnost je povzročila, da
delajo v gozdu tudi ljudje, ki
prej niso nikoli. To je verjet-
no eden glavnih razlogov za
povečanje števila nesreč v le-
tošnjem letu."

V zavodu za gozdove pri-
pravljate analizo o oprem-
ljenosti z osnovno gozdar-
sko opremo. Kaj kažejo prvi
rezultati?

"Primerjava z devetdeseti-
mi leti kaže, da vse več kme-
tov pri delu v gozdu uporab-
lja osnovno gozdarsko opre-
mo, še zlasti se je povečala

uporaba čelad. Kmetje bi to
opremo uporabljali še bolj
dosledno, če bi bil to tudi po-
goj zavarovalnic pri kritju za-
varovalnih rizikov oz. izplači-
lu zavarovalnine. V nekate-
rih evropskih državah takšen
sistem že deluje."

Koliko stane osnovna goz-
darska oprema?

"Osnovna oprema, kamor
spadajo čelada z zaščitno
mrežo in glušniki, hlače, ki
preprečujejo urez z motorno
žago, zaščitni čevlji in roka-
vice, jopič, pas in pripomoč-
ki za prvo pomoč, stane toli-
ko, kot je približna vrednost
sedmih kubičnih metrov
lesa. Strošek ni tako velik, da
si ga kmetje ne bi mogli pri-
voščiti."

Kakšne nesreče prevladuje-
jo, kdaj so najpogostejše?

"Veliko več je nesreč pri
sečnji kot pri spravilu lesa.
Največ se jih zgodi okrog
enajstih dopoldne ter okrog
štirih popoldne. Če pogleda-
mo po dnevih, jih je največ
ob sobotah, takrat polkmet,
ki je med tednom v službi,
dela v gozdu. Po mesecih jih
je največ v prvi tretjini leta,
avgusta in oktobra." 

So med ponesrečenimi po-
gosteje starejši?

"Največ je starih od petde-
set do šestdeset let, zelo moč-
no pa je zastopana tudi sku-
pina starejših od šestdeset."

Zakaj lastniki, ki za delo v
gozdu nimajo ne opreme in
ne znanja, ne najamejo za
to profesionalnih izvajalcev
del? Je to predrago?

"Če nekaj ne znaš sam
narediti, je bolje, da ti to na-
pravi tisti, ki zna, ker je to
praviloma ceneje. Za delo v
gozdu, ki je zelo nevarno, to
še posebej velja. Drobni po-
sestniki ne najemajo drugih
izvajalcev, ker so prepričani,
da to sami znajo, in ker želi-
jo z lesom čim več zaslužiti.
Izvajalcev del je precej, o
njihovih cenah pa bi težko
govoril."

Koliko kmetov gre vsako
leto skozi različne tečaje
usposabljanja za varno delo
v gozdu?

"Na tečajih je vsako leto od
2.500 do 3.000 kmetov, od
leta 1995 dalje se jih je zvrsti-
lo okrog 25 tisoč, vseh lastni-
kov, ki sami delajo v gozdu,
pa je po naši oceni od 70 do
100 tisoč. Tečaji so najpo-
membnejša oblika usposab-
ljanja, a ne edina. Na sejmih
prikazujemo varno delo v
gozdu in nagovarjamo pred-
vsem kmečke žene, naj bodo
pozorne, kako opremljeni
odhajajo njihovi možje v goz-
dove. Organiziramo tudi pre-
davanja, izdajamo zloženke,
opozarjamo na nevarnosti
dela v gozdu preko medijev,
veliko koristnih napotkov je
na naši spletni strani, prireja-
mo tekmovanja sekačev ..." 

Kaj svetujete lastnikom
gozdov?

"Lastnikom svetujem, naj
delo zaupajo drugim, če
sami za to niso dobro uspo-
sobljeni in opremljeni. Če
delajo sami, naj ne hodijo v
gozd sami, uporabljajo naj
osebno varovalno opremo,
pri delu pa naj bodo skrajno
previdni." 

Sekači umirajo v gozdovih
V gorenjskih gozdovih sta se v dobrem tednu zgodili dve nesreči s smrtnim izidom. "Ob takšnih 
nesrečah se mi zdi, kot da so vsa naša prizadevanja za varno delo v gozdu zaman," pravi Jurij Beguš
z Bleda, sicer vodja oddelka za gozdno tehniko v Zavodu za gozdove Slovenije.

Brdo pri Lukovici

Med tudi v manjših kozarcih

Čebelarska zveza Slovenija je lani v okviru prizadevanj za
boljšo prodajo medu uvedla poseben kozarec, s katerim se
slovenski med že na zunaj razlikuje od drugega, večinoma
uvoženega medu, ki se pojavlja v nakupovalnih središčih.
Za začetek so bili na voljo kozarci prostornine 720 mililitrov,
čebelarji so jih doslej napolnili več kot petsto tisoč. Ker po-
rabniki povprašujejo tudi po manjših količinah medu, bo če-
belarska zveza ponudila čebelarjem še kozarca manjše
prostornine - 370 in 212 mililitrov. Manjša kozarca bosta
skupaj s pokrovčki in nalepkami na voljo pri sedanjih distri-
buterjih od sredine septembra dalje, kasneje pa bodo za ta
dva kozarca pripravili tudi darilno embalažo. C. Z.

Cerklje

Na Krvavcu se pase skoraj štiristo glav živine

Na Krvavcu, kjer imajo svoje pašnike na planini Jezerca in
Kriški planini kmetje iz vasi pod Krvavcem, se je pašna se-
zona začela po 8. juniju, živina se bo v hleve vrnila okrog
malega šmarna (8. septembra), v primeru slabega vremena
pa še nekaj dni prej. Na obeh planinah se letos pase skup-
no 397 glav živine. Vse mleko, ki ga namolzejo, predelajo v
brunarici Sonček na Gospinci, na planšariji Viženčar in turi-
stični kmetiji Pr' Florijan na Kriški planini. Prodajo ga števil-
nim pohodnikom, ki se pod vrh planine lahko pripeljejo z
gondolo ali z avtom. K. J.

Jurij Beguš

KGZ, z. o. o., Škofja Loka organizira za člane zadruge ogled
47. mednarodnega kmetijsko živilskega sejma (AGRA) v Gornji
Radgoni dne 2. septembra 2009.

Odhod avtobusa bo ob 5.30 iz Železnikov. Avtobus bo ustavljal
na vseh postajah po Selški dolini. Zadnja vstopna postaja bo v
Škofji Loki ob 6. uri pred Tehnikom.

V primeru, da bo prijav dovolj, bo peljal en avtobus s Trebije in
prav tako ustavljal na vseh avtobusnih postajah.

Prijave zbiramo do ponedeljka, 31. avgusta 2009 -
tel. 04/5130 300.

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA, z. o. o., 
ŠKOFJA LOKA
Kidričeva cesta 63 A, 4220 Škofja Loka

Cveto Zaplotnik

Lahovče - Društvo kmetij-
skih inženirjev in tehnikov
Gorenjske in Kmetijsko goz-
darski zavod Kranj naj bi ju-
tri, v soboto, na KŽK-jevih
njivah v Lahovčah pripravila
letošnje gorenjsko tekmova-
nje v oranju. Tekmovanja ne
bo, prireditelja sta ga zaradi
premajhnega števila prijav
odpovedala. 

Kot je povedal Franci Pav-
lin iz kmetijsko gozdarskega
zavoda, se je na razpis prija-
vilo šest tekmovalcev, a ker
sta potem dva umaknila pri-
javo, so se odločili, da za tako
majhno število oračev tek-
movanja zaradi organizacij-
skih stroškov ne bodo pri-
pravljali. V najboljših časih je
na gorenjskem tekmovanju
sodelovalo več kot dvajset

oračev, razdeljeni so bili celo
v več skupin, zadnja leta jih
je bilo običajno le od pet do
deset. In kaj naj bi bil razlog
za majhno zanimanje? Za to
sta predvsem dva vzroka,
ugotavlja Franci Pavlin in do-
daja, da bi orači za uspeh pri
oranju s plugom krajnikom
potrebovali poseben tekmo-
valni plug in da se pri oranju
z obračalnim plugom na tek-
movanjih orje drugače ("na
klin") kot se doma na kmeti-
ji. Bo torej letošnje državno
prvenstvo v oranju brez ude-
ležbe gorenjskih oračev? To
ni nujno. V društvu kmetij-
skih inženirjev in tehnikov
se dogovarjajo z dvema ora-
čema, da bi (z društveno
podporo) nastopila na držav-
nem tekmovanju, ki bo 1.
septembra v Moravskih To-
plicah.

Gorenjskega tekmovanja 
v oranju ne bo

Dolgoletna tradicija gorenjskih tekmovanj v oranju je 
prekinjena.
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Janez Štrukelj

Jedi za poletne dni K U H A R S K I R E C E P T I89

Jelena Justin

Jutro se je začelo s sonč-
nim vzhodom. Zajtrk, ki bo
deloma zadostil naše prehra-
njevalne želje in nam dal
energijo za čez dan, je tudi
za nami, zato le pot pod
noge, saj nas čaka najdaljša
tura, ki je tudi tehnično naj-
bolj zahtevna.

S Kamniškega sedla se v
smeri markacij proti Turski
gori odpravimo pod severno
pobočje Brane. Pot se začne
rahlo spuščati, kar naenkrat
pa se drzno spusti v grapo,
kjer v poletnih mesecih, če je
bila obilna zima, še vedno
leži sneg, ki ga načeloma ni
potrebno prečiti, saj ga pot
obide. Pri spustu nam po-
magajo jeklenice. Smo na
prelazu Kotliči. Če si bomo
vzeli trenutek časa, bomo
ugotovili, da nas iz Kotliče-
vih stebrov gledajo čudni
okamneli ksihti. Groteskne
grimase, živalske glave ...
Čelado imamo že na glavi,
saj se gibamo po skalnem
svetu, prepadnem, kjer lah-
ko vsak trenutek kakšen ka-
menček prileti z višine. Vsto-
pamo v zavarovano plezalno
pot. Nam je tisto jutro delček
poti kazal mogočen kozorog,
ki je občasno tudi spustil ka-
menje po skalovju navzdol.
Pot je atraktivno speljana
skozi prepih, ki se imenuje
Sod brez dna. Še nekaj višin-
skih metrov in vrh Turske
gore je dosežen. Do sem
smo potrebovali dve uri. V
daljavi pred seboj vidimo
Skuto, naš naslednji vrh.

Po zahodnem grebenu se
spustimo do Turskega žleba,
pogledamo v globino, nato pa
nadaljujemo naprej po poti
proti Skuti. Malenkost višje je
razcep, kjer pot desno zavije
proti Rinkam, ki pa jih bomo
obiskali ob kakšni drugi pri-
ložnosti. Vzpon nanje bi nam
vzel preveč časa. Preko Malih
podov, kjer je spet nekaj sne-
ga, pridemo pod skalni gre-
ben Skute, kjer nas čaka za-
htevna zavarovana plezalna
pot. Njena značilnost je ta, da
na poti skorajda ni jeklenice,
temveč le klini, zato je sestop
po tej poti še bolj zahteven
kot vzpon. Previdnost pri na-
predovanju mora biti na vr-
huncu, saj se gibljemo po
svetu, kjer so skalne ploskve
posute z drobirjem, kjer lah-
ko napačen korak povzroči
katastrofo. Najprej dosežemo
južni greben, ki nas popelje
na vrh. Do Skute smo s Tur-
ske gore potrebovali dve uri.
Z vrha se nam odpre svet Ve-
likih podov, pred seboj pa vi-
dimo Štruco, Grintovec in
Kočno. Kako lep je svet, ki ga
raziskujemo. 

Z vrha Skute se spustimo
proti Štruci in svojim ramam
poklonimo nekaj minut od-
mora. Odložimo težke nahrb-
tnike in se brez njih povzpne-
mo na Štruco, 2457 metrov.
Gora izrazite štrucaste oblike
nima markacij, a možic na
njenem vrhu je dobro viden.
Vrnemo se po nahrbtnike in
nadaljujemo do Škrbine, kjer
si nadenemo plezalni pas in
samovarovalni komplet. Čaka
nas lep, zračen in adrenalin-

ski greben Dolgega hrbta.
Njegovo prečenje z naše stra-
ni je bistveno bolj zahtevno
kot pa iz obratne smeri, saj se
na tistih dveh tehnično naj-
bolj zahtevnih delih, ko lahko
pljunemo v tisočmetrsko glo-
bel, spuščamo in klinov ne vi-
dimo pod svojimi nogami.
Previdno! Prvi tak spust je
preko trebuha, ko pod nami,
za trenutek, zazija praznina.
Adrenalinski je tudi pomol-
ček, na katerega moramo sto-
piti. Stoji sam, za nič se ne
moremo prijeti in sestopiti
moramo iz njega. Po osvoje-
nem vrhu sledi še spust do
Mlinarskega sedla in tik nad
njim je še naslednji zahteven
del. Pazimo, s katero nogo
stopimo na kakšen klin, da se
nam ne bo zapletlo. Sestopi-
mo na Mlinarsko sedlo, od-
koder nas čaka še spust

mimo bivaka Pavla Kemperla
(trenutno postavljajo novega)
do Cojzove koče na Kokr-
škem sedlu. Svetujem vam,
da se za to turo oborožite s te-
kočino. Meni je je na Mlinar-
skem sedlu zmanjkalo in pri
bivaku sem že kar pisano gle-
dala. Dobro, da so bile vmes
zaplate snega, da sem si z
njim ohladila roke in vrat in
lažje prenašala vročino. Pod
bivakom pot poteka v senci in
tam neka skala čudežno
opravlja malo potrebo. Kako
sem bila vesela te vode. Kot
da bi sredi puščave zagledala
oazo. Saj, Veliki podi pravza-
prav so puščava, le da skalna-
ta. 

Nadmorska višina: 2532 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 9 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski kotiček: Turska gora (2251 m) - Skuta (2532 m) - Štruca (2457 m) 
- Dolgi hrbet (2473 m) - Kokrško sedlo (1781 m)

Visokogorski treking, 3. dan
Tretji dan visokogorskega trekinga po Kamniško-Savinjskih Alpah je najbolj naporen in tudi tehnično
najbolj zahteven. Teža, ki jo v nahrbtniku povzročajo plezalni pas, samovarovalni komplet in čelada,
se bo izkazala za dobrodošlo. 

Beluševa smetanova juha

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

Priprava: Beluše operemo
in olupimo. Vršičke vzamemo
za jušni vložek. Ostale dele
najprej skuhamo v slanem
kropu in nato pretlačimo. Pre-
tlačene beluše damo v juho z
beluševo vodo. Naredimo pre-
žganje in juho vežemo. Vršič-
ke kuhamo posebej, da ne raz-
padejo. Juho začinimo, s soljo,
poprom in muškatnim ore-
škom. Nazadnje dodamo še li-
monin sok in z vodo razredče-
no kislo smetano.

Nadevane perutninske prsi 

Sestavine: 40 dag zmletih pe-
rutninskih prsi, 8 dag gnjati, 8
dag prekajenega in kuhanega
jezika, 1 perutninske prsi, 15
dag teletine, 6 dag korenčka, 6
dag rdeče sveže paprike, 1 dl
sladke smetane, 5 dag pistacij, 3
dag graha, sol, poper, muškatni
orešček, vejica rožmarina, bazi-
lika po okusu, malo konjaka.

Priprava: Perutninske prsi
potolčemo v obliki pravokot-
nika. Perutninske prsi in tele-
tino večkrat zmeljemo, doda-
mo na kocke narezano gnjat
in jezik, korenje, papriko in
grah ter očiščene pistacije, za-
činimo in dodamo sladko
smetano. Dodamo še dva ru-

menjaka, malo konjaka in do-
bro zmešamo. S pripravljeno
mesno mešanico nadevamo
perutninske prsi, jih zvijemo
v rulado, zavijemo v alufolijo
in damo kuhat v slano vodo.
Kuhamo jih 30 minut. Galan-
tin v vodi ohlajamo čez noč.
Naslednji dan ga dekorativno
narežemo in naložimo na
ploščo ali krožnik. Dekorira-
mo s sadjem. Poleg ponudi-
mo eno izmed hladnih solat
in cumberland omako.

Cumberland omaka: Brus-
nice v cedilki spasiramo, do-
damo ribezov žele, nekaj rde-
čega vina, sol, poper, sok ene
pomaranče, malo gorčice in
nastrgan hren. Omaki lahko
dodamo nekaj na rezance na-

rezanih pomarančnih olup-
kov.

Sirovi štruklji po poljsko

Sestavine za vlečeno testo: 30
dag namenske moke, 1 jajce,
mlačna okisana in slana voda
po potrebi.

Priprava testa: Iz naštetih
sestavin naredimo vlečeno
testo, ga oblikujemo v hleb-
čke in jih premažemo z ol-
jem. Tako pripravljeno testo
se bo lepše vleklo in se ne bo
trgalo. Spočito testo razvalja-
mo na pomokanem prtu.
Robove odrežemo, testo na-
mažemo z maščobo in nato s
pripravljenem nadevom in
zvijemo v štrukelj. Zavijemo

ga v alufolijo, ki jo namaže-
mo z oljem in potresemo s
presejanimi drobtinami. Ku-
hamo v slanem kropu 30 mi-
nut. Kuhane odvijemo in
razrežemo. Prelijemo jih z
na maslu prepraženimi
drobtinami.

Priprava nadeva: 40 dag
skute, 2 dl kisle smetane, 2
jajci, 8 dag margarine, 8 dag
drobtin, 12 dag kruha, sol,
poper. Skuti primešamo jaj-
ci, na kocke narezan svež bel
kruh. Nadev po okusu zači-
nimo. Nekaj maščobe razpu-
stimo in pokapamo po razva-
ljanem testu. Dve tretjini te-
sta namažemo s pripravlje-
nim nadevom. Testo zvije-
mo v štrukelj. 

Pot skozi Sod brez dna / Foto: T. Z. P.

Razgled s Skute; Štruca, Dolgi hrbet, Grintovec in Kočna.
Spodaj so Veliki podi. / Foto: Jelena Justin

Telovadba pri prečenju Dolgega hrbta / Foto: Jelena Justin

Če imaš srečo, ti del poti kaže prav poseben gorski vodnik;
kozorog. / Foto: Jelena Justin
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Podnart-Kropa-
Kamna Gorica-
Lipniška dolina

Podobno kot gospoda Mež-
ka je tudi mene presenetil re-
zultat ankete med prebivalci
Podnarta, Krope in Kamne
Gorice, v kateri jih je uredniš-
tvo GG vprašalo za mnenje o
občini Lipniška dolina. Večina
anketirancev ni navdušena za
novo samostojno občino. Ker
pa sem sam zagovornik manj-
ših "življenjskih" občin, bi rad
pojasnil moje razloge za tako
prepričanje.

1. V Ustavi republike Slove-
nije je osnovna lokalna samo-
upravna skupnost občina. Poj-
ma krajevna skupnost ustava
ne pozna, zato so krajevne
skupnosti pravno popolnoma
nezaščitene in je njihova avto-
nomija, finančna in vsaka
druga, odvisna samo od vsako-
kratnega župana in občinske-
ga sveta. Zato je smiselno, da

se krajevne skupnosti, ki jim
zakonodaja to omogoča, odlo-
čijo za samostojno občino. 

2. Občina je neke vrste go-
spodarsko podjetje in podobno
kot mala podjetja je mala obči-
na bolj prilagodljiva.

3. Mala občina je bolj demo-
kratična, župana in svetnike
ne izbirajo mediji ali lobiji,
ampak občani izberejo ljudi,
ki jih poznajo, vedo, da so spo-
sobni, pošteni in pripravljeni
delati za skupnost.

4. Mala občina je bolj pre-
gledna, manj nepravilnosti se
lahko skrije ali "pomete pod
preprogo".

5. Manjše občine ima tudi
naša soseda Avstrija, ki je v
razvoju lokalne samouprave
kar nekaj desetletij pred nami
in ima zato z majhnimi obči-
nami bogate izkušnje.

6. V Sloveniji so majhne ob-
čine večinoma uspele, ne samo
na Štajerskem, pač pa tudi v
naši soseščini. Že pred 40 leti,
ko sem živel v Žirovnici, so se
občani jezili in govorili, da že
desetletja čakajo na pločnik in
razsvetljavo na nevarni glavni

cesti, vendar se nič ni premak-
nilo, dokler Žirovnica ni posta-
la samostojna občina. Pa tudi,
če se zapeljete skozi Gorje, 
boste videli, kaj vse so uredili,
odkar so samostojna občina. 

Lipniška dolina je geograf-
sko omejeno območje, je kot ne-
kakšna majhna pokrajina na
robu Zgornje Gorenjske, kraje
v njej povezuje skupna bogata
zgodovina in pomenbni mož-
je, ki so jih dali slovenskemu
narodu. Krajevne skupnosti, ki
naj bi oblikovale novo občino,
imajo približno enako število
prebivalcev, kar bi onemo-
go-čalo prevlado ene krajevne
skupnosti.

Predstavil sem argumente
"za" samostojno občino Lipni-
ška dolina, čeprav se zavedam,
da je veliko argumentov tudi
"proti". Upam, da bo tudi ta
članek spodbudil razpravo,
tehtanje argumentov "za" in
"proti" in da bodo prebivalci
Lipniške doline našli najboljšo
rešitev.

Avgust Mencinger, 
občinski svetnik N.Si

Na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 in 36/08), Svet Viš-
je strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, Prešernova 32,
4260 Bled, razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA/DIREKTORICE 
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene v 53. in 55. členu
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer:
- za direktorja Višje strokovne šole je lahko imenovan, kdor ima

veljaven naziv predavatelja višje šole in najmanj pet let delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju. 

Direktor bo imenovan od 1. 1. 2010 za obdobje petih let.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev,
kratkim življenjepisom, potrdilom o nekaznovanju v skladu s 107.
a) členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja ter načrtom vodenja šole v 15 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled,
Prešernova 32, 4260 Bled, z oznako: "Ne odpiraj - za razpis".
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku tridesetih dni po
končanem postopku izbire.

Višja strokovna šola 
za gostinstvo in turizem Bled
Prešernova 32, 4260 Bled
www.vgs-bled.si

Ana Hartman

Podljubelj - Marija in Franc
Janc iz Podljubelja sta pred
kratkim praznovala zlato po-
roko. Pričakovala sta skrom-
nejše praznovanje, a je zla-
toporočenca že zjutraj pov-
sem nepričakovano v dobro
voljo spravil domačin Jože
Švab z igranjem na harmo-
niko. Poročno zaobljubo sta
nato obnovila v župnijski
cerkvi v Tržiču, kjer so ju
pričakali sorodniki in prija-
telji od vsepovsod, nato pa bi
se morala podati na slavje v
Podljubelj, kjer so jima pot
prekrižali sovaščani ... Pred
njuno hišo so namreč pri-
pravili šrango z obilico sme-
ha, čakal pa ju je tudi za-
pravljivček, s katerim sta se
nato popeljala po vasi do
doma krajanov na slavje, ki
je ob živi glasbi in plesu tra-
jalo vse do petih zjutraj.
"Zlate poroke ne bova nikoli
pozabila. Niti sanjalo se
nama ni, da bosta sin in

hčerka poskrbela za takšna
presenečenja," sta povedala
zlatoporočenca in dodala, da
je bila njuna poroka pred
petdesetimi leti precej
skromnejša.

Usodni 'da' sta tedaj 21-let-
na Marija in leto dni starejši
Franc dahnila 8. avgusta
1959 v Novem mestu. Od
tam namreč izvira Marija, ki
je kot osemnajstletno dekle
prišla za varuško v Podlju-
belj, kjer je spoznala bodoče-
ga moža. "Prvič sva se videla
v trgovini," se spominja
Franc, ki izvira iz podljubelj-
ske domačije pr' Bohinc.
Iskrica med njima je presko-
čila, dve leti kasneje sta si
ljubezen obljubila za večno.
V zakonu sta se jima rodila
sin Franci in hči Rezka, živ-
ljenje pa so si uredili v hiši,
ki jo je Franc podedoval po
stari mami. "Sproti smo jo
obnavljali, kolikor je bilo
možno. Treba je bilo veliko
odrekanja," pove Marija, ki
je upokojitev dočakala v

Peku, medtem ko je Franc
vrsto let delal v Gradbenem
podjetju Tržič, nazadnje pa
je bil zaposlen v banki.

Vseskozi sta aktivna v lo-
kalni skupnosti; Franc je že
dvajset let predsednik doma-
čega kulturno-umetniškega
društva in 50 let gasilec PGD
Podljubelj, ki ga je včasih
tudi vodil, Marija pa je pred-

sednica podljubeljske krajev-
ne organizacije Rdečega kri-
ža in poverjenica pri Druš-
tvu invalidov Tržič. Vitalnost
ohranjata s hojo v hribe in
obdelovanjem vrta, veliko
pozornosti namenjata ro-
žam, največje veselje pa jima
predstavljajo vnuki Sandra,
Dejan, Miha in Janja ter pra-
vnuka Lovro in Hana.

Plesala sta do petih zjutraj
Zlatoporočencema Mariji in Francu Jancu iz Podljubelja so sosedje pripravili šrango.

Zlatoporočenca Marija in Franc Janc iz Podljubelja

PREJELI SMO

mali oglasi
04/201 42 47, 

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

Škofja Loka, Medvode

Izlet k sosedom

Stanovalci Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja
Loka so se sredi avgusta odpravili na tradicionalni izlet.
Tokrat so se odločili za obisk Centra starejših v Medvodah
in ogled Zbiljskega jezera. Izleta se je udeležilo več kot štiri-
deset stanovalcev, med njimi so bili tudi slepi in slabovidni
ter stanovalci na invalidskih vozičkih, za katere so orga-
nizirali spremstvo. V Centru starejših Medvode jih je v
družbi sodelavcev prijazno sprejela direktorica Vesna Stari-
ha, jim predstavila življenje in delo v domu, jih popeljala na
ogled doma, na koncu pa so jih še pogostili. Nato so se
izletniki odpravili k Zbiljskemu jezeru, kjer so si privoščili
kavico, sladoled ali kaj sladkega, labodom in račkam v vodi
pa nadrobili suhega kruha. D. Ž.

Lesce

Srečanje hroščev na Letališču Lesce

Na leškem letališču se je včeraj začelo 18. mednarodno sre-
čanje zračno hlajenih Volkswagnovih vozil Lesce - Bled
2009. Organizator je VW Hrošč klub Slovenija in kot je de-
jal glavni organizator Jože Felicijan - Speedy, pričakujejo bli-
zu dvesto vozil iz več kot desetih držav. Srečanje bo poteka-
lo do nedelje, za obiskovalce pa bo najbolj zanimiv dan so-
bota, ko si bodo lahko ogledali vsa zbrana vozila, ki jih je Fe-
licijan poimenoval kar največji muzej starodobnih vozil na
prostem. Vstop bo prost, vsa pijača bo po 99 centov. V ne-
deljo se bodo udeleženci odpeljali na panoramsko vožnjo
na Šmarjetno goro. Podelili bodo tudi pokale za najlepša vo-
zila, za klub z največ člani, najstarejše vozilo, najstarejšega
udeleženca ... U. P.
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov 
Kažipot brezplačno samo enkrat.

Etnološki dan

Kranj - Turistično društvo Kranj jutri organizira Etnološki
dan. Prireditev bo potekala na Glavnem trgu od 8. do 13. ure.

48 ur balinanja

Podnart - Balinarski klub Podnart že 22. organizira 48 ur
balinanja. Prireditev se bo na balinišču v Podnartu začela
danes ob 16. uri, končala pa v nedeljo ob 16. uri. V petek
pripravljajo tudi srečelov. 

Gasilski veselici

Zgornji Brnik - Prostovoljno gasilsko društvo Zgornji Brnik
prireja v nedeljo ob 16. uri gasilsko veselico pri gasilskem
domu na Zgornjem Brniku.
Lancovo - Prostovoljno gasilsko društvo Lancovo prireja
jutri ob 19. uri na športnem igrišču na Lancovem gasilsko
veselico z bogatim srečelovom. V primeru slabega vremena
bo veselica v zadružnem domu na Lancovem.

Življenje v času mamuta

Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi vse krajane jutri ob
17. uri na prireditev Življenje v času mamuta na športnem
igrišču pri Čukovem bajerju.

Festival praženega krompirja

Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 5. sep-
tembra, v Radeče na 9. svetovni festival praženega krompir-
ja. Odhod avtobusa bo ob 8. uri izpred pošte Šenčur. Infor-
macije in prijave zbira do srede, 2. septembra, Franci Erzin,
tel. 041/875-812.

Od Beljaka do Celovca

Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na turistični izlet 
od Beljaka do Celovca in sicer v torek, 25. avgusta. Odhod
avtobusa bo ob 7. uri izpred hotela Creina v Kranju. Prijave
zbirajo v pisarni društva do ponedeljka, 24. avgusta, oziroma
do zasedbe avtobusa.

Kolesarski izlet

Kranj - Iz kolesarske sekcije Društva upokojencev Kranj vabi-
jo v torek, 25. avgusta, na kolesarski izlet na relaciji Kranj-
Cerklje-Križ-Kamnik-Dom v Kamniški Bistrici-Kamnik-
Moste-Smlednik. Odhod bo ob 8. uri izpred društva. Izlet je
zahteven, proga je dolga 90 kilometrov.

Hmeljska pot

Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo na pohod 
po Hmeljski poti (Žalec in okolica) in sicer v soboto, 29. 
avgusta, z odhodom avtobusa ob 7. uri izpred Creine. Hoje
po ravnem bo za 4 ure, pot je v obe smeri skupaj dolga 14
kilometrov. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni
do srede, 26. avgusta.

Na srečanje gorenjskih upokojencev

Žirovnica - Iz Društva upokojencev Žirovnica vabijo na 19.
srečanje upokojencev Gorenjske, ki bo v četrtek, 3. septembra,
v Predosljah. Prijave z vplačili sprejemajo do 1. septembra v
pisarni društva. Obenem vabijo tudi na turistični izlet v Višave
v Avstrijo. Prijave in informacije v torkih in četrtkih na sedežu
društva ali po tel.: 5801-304 ali mobi 041/765-426.

Izleti in koncert

Bitnje, Stražišče - Iz Društva upokojencev Bitnje Stražišče
vabijo na naslednje izlete: 1. septembra bo izlet na Veliki
Snežnik, odhod avtobusa bo ob 6.30 iz Bitenj proti Stražišču,
prijave in vplačila sprejemajo v Bitnjah 24., v Stražišču pa 26.

IZLETI

PRIREDITVE

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.

avgusta, lahko tudi po tel.: 040/268 005; jubilejni koncert
ansambla Svetlin na Studencu pri Domžalah bo 12. septem-
bra ob 16.30, odhod avtobusa od Žabnice proti Kranju bo ob
15. uri, prijave in vplačila sprejemajo v Bitnjah 24., v Stražišču
pa 26. avgusta, lahko tudi po tel.: 031/585 598 ali 040/350 598;
kolesarski izlet Smlednik-Tacen-Šmartno-Vodice-Stražišče bo
8. septembra, zbor bo ob 8.30 na Baragovem trgu pred
Šmartinskim domom; kolesarski izlet v neznano (zaključek)
bo 22. septembra, trajal bo 4 ure, natančnejše informacije po
tel.: 041/253 366; piknik gorenjskih upokojencev bo 3. sep-
tembra, odhod avtobusa bo ob 9. uri z vseh postaj od Žabnice
do Stražišča, prijave z vplačili v času uradnih ur v prostorih
društva ali po tel.: 041/706 673 ali 2310 061 do zasedbe avto-
busa; izlet Klepčeva pot-Kranj-Kočevje bo 17. septembra,
odhod avtobusa ob 7. uri s postaj od Žabnice proti Stražišču,
prijave z vplačili sprejemajo v ponedeljek, 7. septembra, v
Spodnjih Bitnjah in v sredo, 9. septembra v Stražišču, lahko
pa tudi po tel.: 040/696 163 in sicer do zasedenosti avtobusa.

Spominski Miholov pohod

Velka planina - Letos mineva 20 let od smrti člana Mihe
Habjana-Mihola in PD Bajtar Velika planina zato vabi jutri
na Miholov pohod na Kokrsko sedlo. Zbor na sedlu bo ob
11. uri, ko bo tudi krajša slovesnost. 

Na Krn

Kranj, Preddvor - Planinsko društvo Kranj in Planinska sekcija
Preddvor vabita člane v soboto, 29. avgusta, na planinski izlet
na Krn. Tura tehnično ni zahtevna, je pa vseeno potrebna
kondicija. Odhod avtobusa bo ob 5. uri iz Preddvora in ob 5.15
izpred Mercatorja na Primskovem. Prijave in informacije:
Janez Planinc, tel.: 040/260 930 do četrtka, 27. avgusta.

Proučevanje Svetega pisma 

Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri ob 9. uri v Dom
krajanov Primskovo na proučevanje Svetega pisma z
okvirno temo Ali Bog potrebuje čaščenje in če, kakšno? 
Razgovor bo povezovala Jože Jensterle. Vstopnine ni.

Razpis za fotografije Jesenice - mesto cvetja
Jesenice - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in Občina
Jesenice v sodelovanju s Fotografskim društvom Jesenice in
pod pokroviteljstvom FZS razpisuje razstavo fotografij na
temo Jesenice - mesto jekla in cvetja. Rok za oddajo del 
je 25. avgust. Predviden termin odprtja razstave je 12. sep-
tember 2009. Več informacij in prijavni obrazec dobite na
elektronskem naslovu maja.klinar@ragor.si.

Brezplačna kiparska delavnica za otroke
Škofja Loka - Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka bo v
sodelovanju s kiparko Marijo Bizjak iz Čirč pri Kranju
pripravilo kiparsko delavnico za obdelavo gline. Delavnica
bo v četrtek, 27. avgusta, od 14. do 19. ure. Delavnica bo v
Hrašah pri Smledniku, v primeru slabega vremena pa v 
atriju starega župnišča na Mestnem trgu 38 v Škofji Loki. 
Informacije in prijave na telefon 051/344 119 ali na e-pošta:
jznidarsic@gmail.com. 

Obisk kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni
Preddvor - Občina Preddvor skupaj z odborom za kmetijst-
vo in gozdarstvo organizira v ponedeljek, 31. avgusta, ogled
47. mednarodnega kmetijsko živilskega sejma v Gornji Rad-
goni in izlet po Prlekiji. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred
občine. Prijave z vplačili sprejemajo v sprejemni pisarni
Občine Preddvor do srede, 27. avgusta, do 13. ure, informa-
cije pa dajejo na telefonski številki 04/2751 000.

Španska kitarska glasba in Panda
Bled - Na zgornji ploščadi Trgovskega centra Bled bo v
torek, 25. avgusta, nastopila skupina Ritmo de la noche s
špansko kitarsko glasbo, v petek, 28. avgusta, pa ko koncert
skupine Panda. Oba koncerta se bosta začela ob 21. uri.
Vstopnine ni.

Slike Ljubice Zorko
Jesenice - V Razstavnem salonu Dolik bodo danes, v petek,
21. avgusta, ob 18. uri odprli razstavo likovnih del slikarje
Ljubice Zorko iz Žirovnice.

RAZSTAVE

KONCERTI

OBVESTILA

PREDAVANJA

LOTO
Rezultati 66. kroga - 19. avgusta 2009

13, 18, 21, 23, 27, 34, 36 in 16
Lotko:

1 2 8 3 9 0
Loto PLUS:

11, 16, 23, 25, 32, 35, 38 in 12
Garantirani sklad 67. kroga za Sedmico: 200.000 EUR

Predvideni sklad 67. kroga za Lotka: 115.000 EUR
Predvideni sklad 67. kroga za PLUS: 155.000 EUR

RAZPIS ZA MESTO
Vodja projekta SOSED/NACHBAR

GORENJSKI GLAS, d. o. o., Kranj objavlja mesto 
Vodja projekta SOSED/NACHBAR (m/ž)

Opis dela:
- izvedba postopkov za izbor sodelavcev na projektu in oblikovanje 

projektne skupine,
- vodenje projektne skupine,
- usmerjanje in koordinacija dela na projektu,
- stalno sodelovanje z avstrijskimi partnerji na projektu,
- stalno sodelovanje s sofinancerjem projekta - Služba Vlade RS za 

lokalno samoupravo in regionalno politiko,
- stalno sodelovanje z notranjimi in zunanjimi sodelavci projekta,
- sodelovanje z Evropsko komisijo,
- priprava vsebinskih ter finančnih poročil in analiz o delu na projektu,
- priprava in izvedba javnih naročil in razpisov,
- promocija in evalvacija rezultatov projekta,
- priprava strategije implementacije in nadaljnjega razvoja projekta.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- najmanj univerzitetna izobrazba, zaželeno s specializacijo  

ali magisterijem, družboslovne, tehnične ali ekonomske smeri,
- popolna računalniška pismenost in redna uporaba sodobnih 

komunikacijskih orodij,
- najmanj 10 let dokazljivih delovnih izkušenj pri vodenju večjih projektov

kulturnega, medijskega ali širše-družbenega značaja,
- dokazljive izkušnje sodelovanja na projektih v mednarodnem prostoru

in pri projektih, ki se sofinancirajo iz EU strukturnih skladov,
- aktivno znanje slovenskega, angleškega in nemškega jezika,
- odlično poznavanje zakonodaje in predpisov s področja strukturnih 

skladov EU,
- poznavanje medijskega in kulturnega prostora v Sloveniji in Avstriji.

Kandidati morajo posredovati prijavo in življenjepis, iz katerega so razvidne
izobrazba, dosedanje zaposlitve, reference, strokovne izkušnje in kompe-
tence. Življenjepis mora biti izdelan v Europass obliki, priložena pa morajo
biti tudi vsa potrebna dokazila (kopija diplome). Prosimo, da zaradi hitrejše
obravnave vlog, v prijavi navedete tudi svoje kontaktne podatke (mobilna
številka, naslov elektronske pošte).

Prijave z življenjepisom in prilogami morajo biti vložene oziroma prispeti na
naslov: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj,
najkasneje v 7 dneh po objavi, do 15. ure (ne glede na način dostave). 
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj - razpis
za Vodjo projekta SOSED/NACHBAR".

Delovno razmerje se bo z izbranim kandidatom sklenilo za čas trajanja 
projekta, ki traja do 30. junija 2012, z možnostjo redne zaposlitve. Vsi
kandidati bodo o izboru pisno obveščeni.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki: 04/201-42-14.

Marija Volčjak, direktorica
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Na osnovi sklepa razpisne komisije objavljamo prosta dela:

DIREKTORJA ZADRUGE (m/ž)

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

- da imajo visoko izobrazbo kmetijske ali gozdarske stroke,
- da imajo 4 leta delovnih izkušenj,
- da na osnovi zadružnih pravil izdelajo program nadaljnjega

delovanja zadruge.

Mandat direktorja traja 4 leta.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazilo o izpolnjevanju pogojev in
program v 15 dneh po objavi na naslov: KGZ GOZD BLED, z. o.
o., Za žago 1 A, Bled, z oznako "ne odpiraj, za razpisno komisijo". 

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 10 dneh po odločitvi 
Upravnega odbora.

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: 24. 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. 
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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

SOBE v Šenčurju za dve osebi, imajo
lastne kopalnice, internet in TV
priključek, ☎ 059/046-113 9004780

V ŠENČURJU oddajam sobe za dve
osebi z lastnimi kopalnicami, interne-
tom in TV, ☎ 051/704-087 9004779

ENOSOBNO stanovanje na Jesenic-
ah, kličite po 25. avgustu, ☎
041/500-943 9004809

ENOSOBNO stanovanje v pritličju v
Kamni Gorici pri Radovljici, ☎
051/208-844 9004863

DVOSOBNO stanovanje v Škofji Loki,
Novi svet, delno opremljeno, ☎
040/830-960 9004784

DVOSOBNO opremljeno stanovanje v
Ljubnem samski osebi s polletnim
predplačilom najemnine, ☎ 040/389-
518 9004837

HIŠE
PRODAM

DVOJČEK - energetsko zasnovana
polovica enote stanovanjskega dvojč-
ka, IV. pod. faza, na lepi lokaciji, ugod-
no, ☎ 051/388-822 9004745

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

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

V PODREČI prodam stanovanjsko
novogradnjo, ☎ 051/388-822 9004630

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

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

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

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

KUPIM

ALI NAJAMEM leseni vikend 3 x 5 ob
vodi na Gorenjskem, ☎ 031/441-543

9004805

POSESTI
PRODAM

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

TRAVNIK, raven, 778 m2, po 12,00
EUR, smer Sv. Jošt (Pševo), ☎
041/625-606 9004790

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

POSLOVNO-STANOVANJSKI prostor
v izmeri 157 m2 v centru Kranja -
nebotičnik, ☎ 041/625-606 9004791

ODDAM

DVORANO ok. 720 m2, primerno za
vsako obrt ali skladišče, cena po do-
govoru, ☎ 04/53-33-239 9004787

SKLADIŠČE (poslovni prostor) v
neposredni bližini Kranja - Struževo v
izmeri 120 m2.Tomby, d. o. o, Struževo
3, Kranj, ☎ 041/677-925 9004789

GARAŽE

ODDAM

ZLATO POLJE, pri pošti, ☎ 04/25-
31-502 9004808

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 Multipla, 1,9, diesel, l. 2000/07,
izredno ohranjen, slovensko poreklo,
servisna knjiga, ugodno ali menjam za
cenejše vozilo, ☎ 040/261-999
9004841

FIAT Panda, 1.3, 4 x 4 Diesel, l.
2008, 8.800 km, servisna knjiga, prvi
lastnik, kot nova. Avto Lušina, d. o. o.,
Šk. Loka, ☎ 04/50-22-000,
041/630-754 9004799

OPEL Corso, 1.4 i, l. 94, sive barve,
opravljen servis - olje in zavore, cena:
450,00 EUR, ☎ 040/304-708, Matic

9004800

RENAULT Clio, 1.2, l. 1997, rdeče
barve, reg. do 2/10, ☎ 031/795-393

9004839

VOLKSWAGEN Polo karavan, 1.9,
SDI, l. 1998, 132.000 km, s klimo,
rdeče barve, cena po dogovoru, ☎
041/722-625 9004835

DRUGA VOZILA
PRODAM

KOMBI Citroën C 25 D, ☎ 041/986-
155 9004824

MOTORNA KOLESA
PRODAM

KITAJSKI skuter z večjimi kolesi 50
ccm, štiritaktni, primeren za starejše,
nov, ☎ 040/282-485
9004818

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 9004834

PLATIŠČA, GUME za različne avte,
več dimenzij, malo rabljeni akumula-
torji, ☎ 041/722-625 9004498

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR močen - kovinski z el. mo-
torjem 7,5 kW, klino 55 cm, koritom za
debela drva ter mizo, ☎ 031/239-
234 9004825

KROŽNO ŽAGO z reskarjem SCM, ☎
031/511-102 9004859

SEKULAR za žaganje drv s koritom, ☎
04/20-46-578, 031/812-210 9004836

KUPIM

STISKALNICO H-izvedbe s pomično
mizo, 20 do 40 t, ☎ 041/489-151
9004833

PODARIM

ŠIVALNI STROJ Bagat - Slavica, ☎
031/506-562 9004822

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BANKINE, deske, plohe, ☎ 04/25-
03-088, 031/343-161 9004869

KVALITETEN suh hrastov in smrekov
les, primeren za izdelavo masivnega
pohištva, ☎ 040/223-642
9004871

LESENI OPAŽ za obijanje sten, 22
m2, š: 7 cm, ☎ 04/25-11-978
9004829

PONTE, ok. 240 kosov, bankine 2
m3, kabel 4 x 35 ali ok. 75 m, ☎
041/316-614 9004826

KUPIM

SMREKOVO hlodovino - lubadar, ☎
04/25-03-088, zvečer 9004868

STAVBNO POHIŠTVO

PRODAM

TERMOPAN okna v lesu - 150 x 130
in 167 x 130, vrata - 70 x 223, za sim-
bolično ceno, ☎ 041/271-515
9004830

KURIVO
PRODAM

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

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

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

SUHA bukova drva, ☎ 041/767-339
9004748

SUHA bukova in mešana drva, ☎
041/841-632 9004806

SUHA bukova drva, ☎ 031/351-172
9004823

SUHA bukova drva in meso teleta, ☎
041/456-052 9004862

SUHA bukova, razžagana drva in
njivsko prst, ☎ 031/561-707 9004872

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KUHINJO, malo rabljeno, v obliki črke
L, 240 x 370 cm, krem barve, z rf 
koritom, ☎ 040/161-491 9004870

PODARIM

TRIDELNI REGAL za dnevno sobo, 
d: 3 m, v: 220 cm, delno razstavljen,
☎ 041/271-515 9004831

GOSPODINJSKI
APARATI
PODARIM

ŠTEDILNIK, 2 plin, 4 elektrika, ☎
04/51-22-654 9004816

OGREVANJE, 
HLAJENJE
OGREVANJE, solarni sistemi, plinske
in vodovodne instalacije, toplotne 
črpalke. Termoinstal Tomaž Česnik, 
s. p., Krnica 11, Zg. Gorje, ☎
041/893-682 9004847

PRODAM

BOJLER 200 l za centralno, črpalko in
espanzijsko posodo, malo rabljeno, ☎
031/563-347 9004865

PEČ za centralno ogrevanje, Viadrus,
V22, 50 KW, 9 členov, ☎ 041/730-
958 9004786

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNI harmoniki PROSTOR B
Es As in MELODIJA C F B in televizor
TOSHIBA LCD TV 32 AV 500 P, še v
garanciji, ☎ 041/624-480 9004788

SINTESAJZER Yamaha DGX 630, 7-
oktavski, 270 ritmov, 503 zvoki, na
podstavku, lahko kot klavir, digitalni
ekran, cena: 600 EUR, ☎ 040/230-
884 9004793

TROBENTO B, 330,00 EUR, ☎
031/360-536 9004860

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

ROČNO URO Casio z višinomerom,
barometrom in štoparico za planince,
☎ 04/20-46-682 9004819

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

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

OTROŠKI avtosedež Maxi-Cosi (9 m -
3 l), zložljivo posteljico, nahrbtnik za
otroka in lupinico, ☎ 041/378-103
9004855

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
SONČNA očala, okulistični pregledi za
očala in kontaktne leče. Popust za up-
okojence in študente ob nakupu očal.
Optika Aleksandra, Qlandia Kranj, ☎
04/23-50-123, Optika Saša Tržič, ☎
04/59-22-802 9003997

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

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

BELVIJEVA PREMIERA: 

GARFIELD IN FESTIVAL ZABAVE
Sinhronizirano!

Sreda, 26. avgusta, 
ob 18. uri v Koloseju DeLuxe Kranj

Podarjamo 10 x 2 vstopnici! Opišite mačka Garfielda in odgovore 
do ponedeljka, 24. avgusta, pošljite na koticek@g-glas.si. 

Deset izžrebanih parov si bo premiero ogledalo brezplačno!w
w
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STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Šorlijevo naselje, dvosobno v
III. nadstr. izmere 64,82 m2, l. izgr.
1968, kopalnica v celoti obnovljena,
ostalo potrebno obnove, cena
106.000,00 EUR.
Kranj, Planina II, dve dvosobni, pritl.
v izmeri 61,00 m2 in 65,00 m2, nizek
objekt, l. izgrad. 2004, cena
110.000,00 EUR, možnost vselitve
po dogovoru.
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v I.
nadstr. izmere 82,08 m2, l. izgr.
1964, delno obnovljeno l. 2003 -
okna, balkonska vrata, ogrevanje kla-
sično, plin v bloku, vpisano v ZK,
cena 110.000,00 EUR.
Kranj, Planina - Huje, dvosobno, vi-
soko pritličje v izmeri 79,37 m2, l.
izgr. 1953, obnovljeno razen kopalni-
ce l. 2005-2008, lastna etažna CK na
olje, vpisano v ZK, cena 97.000,00
EUR.
Bistrica pri Tržiču, enosobno, visoko
pritličje v izmeri 40 m2, potrebno
obnove, CK, l. izgr. 1973, cena
63.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 79.500,00
EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visokopri-
tlična hiša tlorisa 30 m2 na parceli
velikosti 500 m2, l. izgr. 1951, v celo-
ti prenovljena in opremljena l. 2009,
v pritličju-kuhinja, jedilnica z dnevno
sobo, WC, v nadstr. - spalnica, po-
možni prostor in kopalnica, CK, naj-
več za dve osebi vseljivo takoj, cena
630,00 EUR/mesečno+stroški+2x
varščina.
Kranj, Planina I, enosobno v I. nad-
stropju izmere 22,86 m2, l. izgr.
1958, v celoti prenovljena l. 2007, ku-
hinja opremljena, največ za eno ose-
bo, cena 250,00 EUR+stroški+1x var-
ščina, vseljivo takoj.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična,
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti
549 m2, CK na olje, tel. garaža, dve
parkirni mesti, sončna lega, hiša je
lepo vzdrževana, l. izgrad. 1981, cena
296.000,00 EUR, vselitev možna ko-
nec leta 2009.
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, medetažna z 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena
439.000,00 EUR, v kateri je vključe-
na tudi vsa oprema izdelana po
meri. 
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža, do-
stop tlakovan, ob vikendu tudi manj-
ša brunarica, l. izgr. 1997, cena
250.000,00 EUR.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še cca. 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek.

Dragi naročniki,

želite avtokarto?

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

Nagradna igra traja do razdelitve vseh avtokart (600 kom).

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i



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

PODARIM

DVE MLADI muci, potomki siamke,
stari 9 tednov, ☎ 040/169-157
9004854

MLADE mucke, ☎ 041/754-547
9004777

MUCKE, stare 3 mesece, ☎
040/761-585 9004852

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CISTERNO, plastično, ☎ 041/722-
592 9004778

IZKOPALNIK krompirja, dvovrstni, 
Polak, ☎ 041/970-782 9004838

MLIN za mletje sadja brez motorja,
možno montirati na cirkular, cena:
50,00 EUR, ☎ 051/233-322 9004810

SAMONAKLADALKO SiP - 17 m3,
Novi Pionir in tračne grablje SiP - 220
cm, ☎ 031/491-028 9004861

TRAKTOR Zetor 4340, 2000 ur, 4 x 4,
12.500 EUR, ☎ 041/387-810 9004873

KUPIM

FREZO za zemljo Tomo Vinkovič, 
priklop na štiri vijake, lahko tudi v 
okvari, ☎ 041/677-605 9004864

MLIN - kmečki, šrotar, ☎ 031/764-
799 9004783

TRAKTOR Štore Zetor Univerzal ali
IMT, plačilo takoj, ☎ 051/203-387
9004666

PRIDELKI
PRODAM

HRUŠKE - VILJAMOVKE, 0,80 EUR /
kg in ČEŠPLJE za marmelado ugodno
prodajamo. Kmetija Princ, Hudo 1,
Tržič, (pri Kovorju), ☎ 041/747-623
9004757

JABOLKA že lahko dobite pri Markuti,
Čadovlje 3, Golnik, ☎ 04/25-60-048
9004801

JEČMEN in pšenico, ☎ 041/260-
691 9004827

JEDILNI beli krompir, ☎ 04/25-21-
024 9004856

KRMILNI, jedilni krompir, ☎
041/869-791 9004761

KRMILNI krompir, Žabnica 39, ☎
041/378-939 9004844

KROMPIR, debeli in drobni, lahko
dostavim, ☎ 031/585-345
9004782

VINO - cviček, kakovosten, možna
dostava, ☎ 041/385-493 9004776

VZREJNE ŽIVALI

PRODAM

ALI MENJAM mirnega belega kozla,
☎ 041/879-257 9004815

BIKCA simentalca, starega štiri
mesece, ☎ 04/51-46-705 9004814

BIKCA simentalca, starega 3,5 mese-
cev, ☎ 051/289-935 9004840

BIKCA, rjavo-lisaste pasme, težkega
150 kg, ☎ 04/57-43-448, 051/834-
106 9004846

BIKCA, starega 14 dni, ☎ 041/348-
226 9004848

BIKCA, čb, starega 10 dni, ☎
041/378-771 9004795

BIKCE dva SL, SL-RH, MB, ☎
040/246-660 9004774

ČB BIKCA, starega en teden. Žabnica
39, ☎ 041/378-939 9004845

ČB BIKCA, starega 14 dni, ☎
041/209-677 9004851

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎
041/586-662 9004857

DVA BIKCA simentalca, težka 240 in
180 kg, ☎ 04/51-82-054 9004792

DVE TELIČKI simentalki, stari 17 dni,
☎ 031/250-114 9004867

KOBILO, brejo z žrebetom; kobilo,
brejo, staro 3 leta; sanskega kozla 
in kozo, ☎ 041/443-331
9004866

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

OVNA, starega tri mesece, ☎
041/971-595 9004813

TELETA limuzin, starega 2 meseca,
☎ 04/53-36-448 9004850

TELICI - obe visoko breji, pašni. 
Andrej Zorč, ☎ 04/57-21-671 9004817

TELICO simentalko (pašno), staro 
17 mesecev, težko pribl. 480 kg, ☎
04/51-46-301 9004812

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
04/53-38-851 9004828

OSTALO

PRODAM

GAJBICE, nove, lesene, klasične za
krompir, jabolka in podobno, ☎
031/429-527 9004858

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

FANT ali dekle dobi občasno delo 
v strežbi, Gostilna Logar, Hotemaže 
3 a, Preddvor, ☎ 041/335-979,
041/369-051 9004781

KUHARJA, zaželene izkušnje,2A, d.
o. o., Zg. Bitnje 32, Žabnica ☎
040/237-817, po 18. uri 9004775

ZAPOSLIM trgovca za prodajo avtode-
lov, Krničar Milan, s. p., Avtokleparst-
vo, Dvorje 93, Cerklje, ☎ 041/331-
396 9004849

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo 
zastopnike za terensko prodajo artik-
lov za varovanje zdravja. Oglejte si
www.sinkopa.si, Sinkopa, d. o. o.,
Žirovnica 87, Žirovnica, ☎ 041/793-
367 9004641

REDNO zaposlim delavca z izkušnjami
v mizarski delavnici, Stare Roman, s.
p., Sp. Senica 21 c, Medvode, ☎
041/695-272 9004842

V REDNO delovno razmerje spre-
jmemo mizarja. Delo se opravlja v PC
Žeje pri Komendi. Leska, d. o. o., Ul.
Konrada Babnika 25, Ljubljana
Šentvid, ☎ 041/675-048 9004762

V REDNO delovno razmerje spre-
jmemo operaterja na mizarskem stroju.
Zaželena srednješolska izobrazba,
delo se opravlja v PC Žeje pri Komen-
di. Leska, d. o. o., Ul. Konrada Babni-
ka 25, Ljubljana Šentvid, ☎ 041/675-
048 9004763

ZAPOSLIM delavca za delo v mizarski
delavnici, Mizarstvo Robert Zadnikar,
s. p., Stara cesta 44, Naklo, ☎
041/645-385 9004843

IŠČEM

IŠČEM DELO - čiščenje stanovanj,
hiš, okolica Kranja in Tržiča, ☎
031/227-726 9004804

IŠČEM DELO - nega starejših in bol-
nih, vsa gospodinjska dela, ☎
040/756-409 9004820

DUO ROLO išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno in narodno glasbo,
☎ 041/224-907 9004803

IŠČEM DELO - dipl. energetik,
odstranjujem vse vrste bolečin, ☎
040/623-453 9004807

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 9004469

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije,
tlakovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo
7, Kranj, ☎ 041/561-838 9004770

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, ☎ 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, 
rolete, lamelne zavese, plise zavese,
komarniki, markize, www.asteriks.net
9004489

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

IZDELAVA podstrešnih stanovanj, po-
laganje laminatov in razna mizarska
popravila, M & V Vrtačnik in partner, 
d. n. o., Šinkov turn 23, 1217 Vodice,
☎ 031/206-724
9004853

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravila star-
ih, nudimo dimne obloge, dimne kape.
Novak & Co, d. n. o., Ljubljanska 89,
Domžale, ☎ 031/422-800
9004794

IZVAJANJE vseh vrst gradbenih del:
tlakovanje dvorišč, manjša zidarska
dela, fizična dela, adaptacija kopalnic.
Zidarstvo TIP TOP, d. o. o., Hrastje 48,
Kranj, ☎ 061/115-746
9004605

POSEK in spravilo lesa na območju
Gorenjske, M-LES, Matej Urh, s. p.,
Bodešče 18, Bled, ☎ 031/561-613
9004747

PREVZAMEM vsa zidarsko-fasaders-
ka dela, Aluloski Georgie, s. p., Alpska
cesta 13, Bled, ☎ 040/719-338
9004749

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

POSLOVNI STIKI
ZASEBNI STIKI
IŠČEM partnerico s prevoznim sred-
stvom ali družino, pri kateri bi v zameno
za življenjsko oskrbo pomagal pri delih
z možnostjo prostih nedelj in
praznikov. Šifra: Gorenjska
9004665

MLAJŠI PODJETNIK z otrokom išče
dekle s poštenimi, resnimi nameni 
za skupno življenje in delo, ☎
041/240-403
9004796

RAZOČARAN 40-letni moški z mlajšim
otrokom išče dekle, ki bi živelo z njima,
☎ 041/959-192
9004798

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za
vse, ki si želite poštenih, trajnih
razmerij, ☎ 031/836-378 9004797

OBVESTILA
Sem Zofija Svete in sem stanovala v
Križah pri Čamilu Keranoviću. Prosila
bi, če se mi javi gospod, ki je mojemu
pokojnemu možu dal vikend v Novem
Gradu l. 1988/89, ker sem navedena
kot dedič, ☎ 040/328-709 9004785

RAZNO
PRODAM

LESENE A lestve, dol. 1-4 m (3-12 
klinov), Zbilje 22, Medvode, ☎
041/981-210 9004728

POROČNO OBLEKO - enkrat
oblečeno, št. 40, kot nova, zelo
poceni,☎ 041/540-617 9004832

VLEČNO KLJUKOza Golf II; eno novo letno
gumo Kleber 165/70/14; žensko 27-col-
sko kolo Rog, 10 prestav, vsa oprema, nove
gume, ☎041/858-149 9004802

PODARIM

NAGRADNE KUPONE podjetja Bra-
mac za nakup strešnikov ali solarnih
komponent, ☎ 04/23-34-314 9004821
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ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, babica, prababica, teta,
sestrična, tašča, botra

Marija Martinjak
rojena Kosem iz Grada pri Cerkljah

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za
vso pomoč, izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala
vsem, ki ste jo v času bolezni obiskovali. Hvala gospodu župniku Gradišku za vse obiske

v času njene bolezni in pogrebni obred. Hvala zdravstvenemu osebju za nego. Hvala
vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Vsem imenovanim

in neimenovanim iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
Grad, Cerklje, Dvorje, Velesovo, avgusta 2009

ZAHVALA

V 66. letu se je tiho poslovil od nas naš dragi mož, oče, stari ata,
stric, svak, nečak in bratranec

Ivan Veternik
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem, bivšim Ivanovim sodelavcem, pašni skupnosti Sori-
ca, ki so nam izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče. Posebno
zahvalo smo dolžni dr. Marjeti Terčelj, dr. Milanu Udirju, dr.
Hlebanji z Onkološkega inštituta, osebju bolnišnice Golnik.
Iskrena hvala stricu Vinku in svaku Milovanu za skrb in pomoč.
Iskreno se zahvaljujemo župnikoma g. Jožetu Klunu in g.
Francu Kavašu za lep pogrebni obred ter pevcem za zapete
žalostinke, nosačem in pogrebni službi Navček.
Iskrena hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Mara, sin Jani, hčerka Nina, hčerka Jolanda in
sin Damjan z družinama
Mlaka pri Kranju, Tenetiše, Hrastje, 13. avgusta 2009

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka

Breda Milič
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Sodelavci Sveta gorenjskih sindikatov

Ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih pridnih rok ostaja.
Molče s solzami se borimo,
"naj bo le mora", si želimo.
A žal, nebo nas ne posluša,
od žalosti boli nas duša.

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

ZAHVALA

Ob smrti 

Cecilije Sep
upokojene učiteljice

se zahvaljujemo krajevni organizaciji Zveze borcev Železniki, Osnovni šoli Železniki,
njenim sodelavkam, sosedom in njenim prijateljem pri udeležbi na njeni zadnji poti.

Posebna zahvala gre ge. Anči Bogataj za poslovilni govor. 
Vsem še enkrat hvala.

Družine: Pfajfar, Kopina in Žigart

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. 
NUMERO UNO, Kukovec Robert
s.p., Mlinska 22, 2000 Maribor,
02/252-48-26, 041/750-560

Vabimo vas, da se vpišete v programe:

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI in PT)
EKONOMSKI TEHNIK (SSI, PTI)
GASTRONOMSKO-TURISTIČNI
TEHNIK (SSI)
ADMINISTRATOR (SPI)
PRODAJALEC (SPI)
BOLNIČAR-NEGOVALEC (SPI)
MATURITETNI TEČAJ (MT)

Programi srednjega strokovnega
izobraževanja (SSI) trajajo od dve do 
štiri leta, program poklicno tehniškega 
izobraževanja (PTI) dve leti, programi 
srednjega poklicnega izobraževanja (SPI)
eno do dve leti, poklicni in maturitetni tečaj
(PT in MT) eno leto. 

Informacije: 04/506 13 60 
www.lu-skofjaloka.si
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo še precej jasno, popoldne so možne posamezne
nevihte. V soboto bo pretežno oblačno s pogostimi plohami
in nevihtami. V nedeljo bo spet sončno, a bolj sveže.
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Cveto Kneževič, Begunje: 

"Letala in padalci me sploh
ne motijo. Jih niti ne slišim.
Veliko bolj glasni so he-
likopterji; ko letijo čez vas,
se včasih prav zemlja tre-
se ..."

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Zgornja Bela pri
Preddvoru - V Sloveniji je le
štiriindvajset varuhov pred-
šolskih otrok na domu, ki so
vpisani v register pri minis-
trstvu za šolstvo in šport. Po
podatkih ministrstva so v
naši bližini po ena varuška v
Moravčah, Medvodah, Dom-
žalah in tudi Veronika Cer-
kovnik z Zgornje Bele pri
Preddvoru je med tistimi, ki
ima uradno registrirano de-
javnost varstva predšolskih
otrok. Pred tem je bila se-
demnajst let profesorica v tr-
govski šoli, po izobrazbi je
diplomirana ekonomistka z
opravljenimi pedagoško-an-
dragoškimi izpiti. "Že ves
čas sem imela veliko željo
ukvarjati se z majhnimi
otroki in ko sem raziskovala,
ali je sploh povpraševanje po
zasebnem varstvu otrok,
sem ugotovila, da je to kar
precejšnja tržna niša, saj so
vrtci precej zasedeni. V vrtcu
v Preddvoru na primer tre-
nutno še nimajo jaslic," je
povedala Veronika Cerkov-
nik, ki je registrirala dejav-
nost kot samostojna podjet-
nica. Prvega otroka je spreje-
la maja letos, zdaj jih ima
šest, stare od enega do dveh
let. Otroci so iz domačega
kraja in bližnje kranjske in
šenčurske občine. Tudi Pra-

vilnik dovoljuje največ šest
otrok na odraslo osebo. S
septembrom bo zaposlila po-
močnico, tako da bosta lahko
sprejeli več otrok. "Da sem
dobila dovoljenje za to dejav-
nost, sem na ministrstvo za
šolstvo in šport morala posla-
ti uporabno dovoljenje, ki
dokazuje, da je hiša varna za
dejavnost varstva predšol-
skih otrok. Obvezno je bilo
treba priložiti še potrdilo o
nekaznovanosti in podatke o
izobrazbi. To delo je prijet-
no, dinamično, a tudi zelo

odgovorno in nisem si mo-
gla zamišljati, da ne bi imela
urejenih vseh papirjev," je
povedala Cerkovnikova. 

Pritličje domače hiše na
Zgornji Beli so uredili za po-
trebe varstva otrok in s tem
prostore ločili od stanovanj-
skega dela. Imajo igralnico,
spalnico, kuhinjo, toaletne
prostore, na vrtu pa ograjeno
otroško igrišče s peskovni-
kom. Otroci dobijo zajtrk,
kosilo in malico, vmes pa še
kak prigrizek, na primer sad-
je. Kosilo vsak dan skuha in

jim ga dostavi Veronikina
mama. Otroke običajno pri-
peljejo v varstvo okrog osme
ure zjutraj in jih pridejo
iskat do četrte ure popoldan.
"Eno in dvoletniki, ki so v
varstvu, potrebujejo še veliko
crkljanja in enostavnih mo-
toričnih vaj. Radi pojemo in
plešemo, ob lepem vremenu
pa smo seveda veliko zunaj
na vrtu. Ko bodo starejši, mi
bo velik izziv izvajanje pred-
pisanega kurikuluma za vrt-
ce," je razkrila načrte sogo-
vornica. 
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Mini vrtec v domači hiši 
Veronika Cerkovnik ima zasebno varstvo predšolskih otrok in je ena redkih v Sloveniji, ki ima to 
dejavnost tudi uradno registrirano. 

Mateja Gortnar, Zgoša: 

"Letal sploh ne slišim, smo
jih navajeni. Hrup se mi ne
zdi prevelik; ni nič bolj glas-
no, kot če nekdo vžge avto.
Ko v zraku vidim padalce,
pa jih z veseljem pogledam."

Koga motijo 
letala in padalci?
Urša Peternel

Člani Društva proti širitvi in
hrupu letališča Lesce so prej-
šnji teden dosegli, da je voj-
ska začasno ustavila polete
vojaškega letala pilatus, iz ka-
terega trenirajo člani sloven-
ske padalske reprezentance.
Pa je hrup vojaškega letala
res tako moteč za domačine?

Matjaž Planinšek, Lesce: 

"Letališče je v Lescah že več
kot šestdeset let in ne
razumem ljudi, ki so vedeli,
kje gradijo hiše, zdaj pa se
pritožujejo. Mene letala niti
malo ne motijo."

Darja Valant, Zapuže: 

"V Zapužah živimo šele
nekaj let, a smo se na letala,
ki letijo nad vasjo, navadili.
Zato me nič ne motijo. 
Mislim, da je veliko drugih
stvari, ki so bolj moteče."

Jozef Žilih, Hlebce: 

"Mislim, da večina Hleb-
čanov še opazi ne letal in
padalcev. Jaz nimam nič
proti padalcem. Če koga
motijo, pa ima vso pravico,
da to tudi pove."

Mladoporočenci

V Škofji Loki sta se 12. avgusta poročila David Ross Haysom
in Angela Pintar, 15. avgusta pa na Bledu Fatmir Hamzić 
in Amira Karović, Miloš Gregorič in Anja Kovač ter, Adam
Velić in Ferisa Henda, v Podvinu Rok Praprotnik in Petra
Petrović, v Radovljici pa Roman Finžgar in Vanja Fister 
Finžgar. Mladoporočencem čestitamo in jim podarjamo
polletno naročnino na Gorenjski glas.

Veronika Cerkovnik z dveletno Katjušo in leto dni staro Anjo 

Ob sredinem povratku domov so naše atlete pričakali številni
navijači, največ čestitk pa je dobil Primož Kozmus, ki se je
naslova svetovnega prvaka veselil s trenerjem Vladimirjem
Kevom, ministrom Igorjem Lukšičem in predsednikom AZS
Petrom Kukovico. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Brnik - Od sobote v Berlinu
poteka svetovno prvenstvo v
atletiki, ki je prineslo veliko
veselja tudi slovenski ekipi,
saj je Primož Kozmus v
metu kladiva osvojil naslov
svetovnega prvaka. V sredo
je zlato kolajno prinesel do-
mov, že na Brniku pa so tako
njega kot trenerja Vladimirja
Keva pričakali navdušeni

navijači na čelu z ministrom
za šolstvo in šport Igorjem
Lukšičem in predsednikom
AZS Kranjčanom Petrom
Kukovico. Žal nov podvig ni
uspel Škofjeločanu Maticu
Osovnikarju, saj je v teku na
100 metrov s časom 10,52 iz-
padel že v kvalifikacijah.
Jutri, v soboto, ob 11.45 pa
nastop čaka še našega mara-
tonca Romana Kejžarja iz
Železnikov.

Kozmus doma z zlato kolajno



PRILOGA GORENJSKEGA GLASA

08 PE
TE

K_
21

. 0
8.

 20
09GLASBA, KINO

BRAZIL 
V PORTOROŽU

V vročem Portorožu je Alya snemala
novi videospot. V čudovitem ambi-
entu lokala Alaya je zabava trajala
ves dan in se zavlekla pozno v noč,
saj je tudi tematika pesmi Brazil po-
letna.  / Foto: arhiv pevke

02

LJUDJE

ŠTAJERKE OSVAJAJO
SLOVENIJO

Kadar govorimo o lepotnih izborih,
se zgodi, da med prvimi tremi pre-
vladujejo Štajerke. Miss mivke je
postala Ptujčanka, miss Slovenije
za Miss Alpe Adria International
2009 pa Celjanka. / Foto: Zaklop

KULTURA

ZA ZAKLJUČEK V
FRANCIJO IN ITALIJO 

Po dobrih desetih dneh se z današ-
njim koncertom francoskih komič-
nih kantat ter tradicionalno glasbo z
juga Italije v nedeljo zaključuje le-
tošnji Festival Radovljica.
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GLASBA, KINO

PLANET TUŠ, KRANJ

Petek, 21. 8.
15.10, 19.20, 21.30, 23.50
G-FORCE 3D
18.30 GOMORA
17.10 LEDENA DOBA 3: 
ZORA DINOZAVROV 3D sinhronizirano
16.10, 21.20, 23.40 LJUBIMKI
17.00, 20.20, 23.30
NESLAVNE BARABE
16.20, 18.40, 21.00, 23.20
SNUBITEV
15.50, 18.20, 20.40, 22.50
VSE MOJE BIVŠE

Sobota, 22. 8.
13.10, 15.10, 19.20, 21.30, 23.50
G-FORCE 3D
18.30 GOMORA
11.00, 17.10
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
3D sinhronizirano
12.10, 16.10, 21.20, 23.40
LJUBIMKI
13.00, 17.00, 20.20, 23.30
NESLAVNE BARABE
14.00, 16.20, 18.40, 21.00, 23.20
SNUBITEV
12.00, 15.50, 18.20, 20.40, 22.50
VSE MOJE BIVŠE

Nedelja, 23. 8.
13.10, 15.10, 19.20, 21.30 G-FORCE
3D
18.30 GOMORA
11.00, 17.10
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
3D sinhronizirano
12.10, 16.10, 21.20 LJUBIMKI
13.00, 17.00, 20.20
NESLAVNE BARABE
14.00, 16.20, 18.40, 21.00
SNUBITEV

12.00, 15.50, 18.20, 20.40
VSE MOJE BIVŠE

Ponedeljek, 24. 8.
15.10, 19.20, 21.30 G-FORCE 3D
18.30 GOMORA
17.10 LEDENA DOBA 3: 
ZORA DINOZAVROV 3D sinhronizirano
16.10, 21.20 LJUBIMKI
17.00, 20.20 NESLAVNE BARABE
16.20, 18.40, 21.00 SNUBITEV
15.50, 18.20, 20.40 VSE MOJE BIVŠE

KINO SPORED

e je ponavadi na
snemanjih video-
spotov najbolj zo-
prno čakanje
med postavitvami

različnih scen in neskončno
ponavljanje prizorov, pravi
Alya, je bila tokrat bolj nepri-
jetna vročina, ki je pridno to-
pila ličila na razgretih tele-
sih. Ekipa je imela tako veli-
ko dela, nasmejana Alya pa
je med premori poklepetala
s številnimi oboževalci in ra-
dovedneži, ki so si ob koktaj-
lu ogledali snemanje kar na
licu mesta. Ravno klepet in
dostopnost pevke pa sta pov-
zročila, da je Brazil kmalu
odmeval iz številnih ust in
ga ni bilo opazovalca, ki se
ne bi našel v kakem delu po-
letno obarvanega besedila
omenjene pesmi. 

Za snemanje videospota
se je preko Alyine spletne
strani prijavilo tudi veliko

njenih oboževalcev in štiri-
deset najboljših je dobilo
priložnost, da z njo tudi za-
plešejo. 

Po pevkinem mnenju so
najboljši prizori v spotu na-
stali zvečer na pomolu, ob
sončnem zahodu, kjer so se
nekateri že malce raznežili,

spet drugi žurali s koktajli do
pozne noči. 

"Na koncu smo v Alayi
celo prekinili njihov redni
program (trebušni plesi), ker
smo morali posneti še zadnji
prizor - koncert, ampak smo
se vsi zelo zabavali in tudi
občinstvo je bilo več kot nav-

dušeno, da smo jim popestri-
li večer na tak način," še do-
daja pevka.

Videospot na male ekrane
prihaja še pred koncem me-
seca, septembra pa se obeta
tudi velika promocija Alyi-
nega aktualnega albuma
Nonstop.

BRAZIL V PORTOROŽU
V vročem Portorožu je Alya snemala novi videospot. V čudovitem ambientu lokala Alaya je zabava
trajala ves dan in se zavlekla pozno v noč, saj je tudi tematika pesmi Brazil poletna. Režisersko 
taktirko je tokrat prevzel Branco Grabovac, sodelovalo pa je kar štirideset statistov.

Alenka Brun

Č

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe pro-
grama.

Kranjskogorski dnevi športa in zabave

Tradicionalna prireditev bo tudi letos konec avgusta ponu-
jala možnost ogleda ali sodelovanja na športnih turnirjih
v odbojki na mivki, košarki, malem nogometu ali na festi-
valu teka. Zabavni del se bo v prireditvenem šotoru Arena,
kjer se bodo zvrstili številni glasbeni nastopi. Petek bo na-
menjen stand upovcem. V Pabu Legende bodo nastopili
od 21. ure dalje Vanči Žorž ter Vid Valič in Ivan Šarić (SLO
vs. CRO). Sobota: od 10. do 19. ure: Poletna zabava z DJ
Mac-om in hostesami; glavni oder šotora Arena - 16.00-
18.00: otroški program (koncert: Iztok Orešnik, predstava:
Cirkuško klovnski vrtiljak, disco zabava z otroškimi plesi),
po 18. uri pa nastopijo Foxy teens, 4 Play, Petra Slapar, Bri-
gita Šular, Lepi Dasa, Alya, Manca Špik, Gino in band, pri-
reditev pa bo povezoval bo Matjaž Javšnik. Že od 9. ure
dalje se bodo odvijali številni športni dogodki, afterparty
bo v Pabu Legende, Disco Kompas pa bo gostil poletno
zabavo s s Playboy dekleti, Go-Go plesalkami & barman
show. Nedelja bo namenjena Kekčevemu otroškemu po-
letnemu dnevu v Kranjski Gori. A. B.

Kingstoni na loškem Placu

Jutri zvečer bo v sklopu prireditev Pisana Loka v starem
mestnem jedru znova nastopila idrijska skupina King-
ston. Koncert se začne že ob pol devetih zvečer. P. M. B.

Letošnja nočna izmena 

V petek, 28. avgusta, bo v Anhovem že 9. tradicionalni
koncertni dogodek Nočna izmena. Na letošnji bodo na-
stopili Šank Rock, Alya in Društvo mrtvih pesnikov, pred
njimi pa še Aperion, Frezzas in U.P. A. B.

Že šestič boste žurali z razlogom 

Na zadnjo počitniško soboto, 29. avgusta, bo v parku
Tivoli na zelenici za bazenom (Pasja raven) potekal že
šesti tradicionalni Žur z razlogom. Znani slovenski mo-
bilni operater bo mlade znova spodbujal k dobrodelno-
sti in jim ob tem omogočil, da se ob ritmih elektronske
glasbe zabavajo z DJ Umekom, ki se je še pred iztekom
tisočletja uveljavil kot pomemben igralec na globalni
tehno sceni. Dogodek bo trajal od 17. do 23. ure. Več na
orto.si/zurzrazlogom. A. B. 

Jesenski loški Alter - Fest: In Memoriam prof.
Peter Hafner (1958 - 2009)

V septembru (v petek, 11., in soboto, 12. septembra) v
MKC Pri Rdeči ostrigi pripravljajo jubilejno 5. izvedbo fe-
stivala drugačne glasbe, naslovljenega enostavno Alter-
Fest. Tokratni Alter-Fest bomo posvetili zvestemu podpo-
rniku festivala, ljubitelju dobre godbe in profesorju mate-
matike na škofjeloški gimnaziji, letos spomladi preminu-
lemu Petru Hafnerju. Zato so se odločili tudi za podna-
slov festivala in sicer In Memoriam prof. Peter Hafner
(1958-2009).
Na vabilo in koncerte Petru v spomin so se odzvali izva-
jalci, kot so slovenska kantavtorska legenda Marko Bre-
celj, trenutno eden najboljših glasbenikov na področju Ex-
Yu - Damir Avdić (alias Bosanski psiho), sežanski multi-
inštrumentalist Tovariš Strmoglavljen, prekmurski vražji
kantavtor Dani Kavaš in vsem dobro znani pivški zabav-
ljači Ana Pupedan, ki bodo nastopili v petek. V sobotnem
delu pa bodo nastopili radomeljski rnka-rnkovci Nikki 

Louder, mariborski panknrolerji Muškat Hamburg,
zagrebški rokenrolerji Erotic Biljan & His Heretics in živa
legenda Tomaž Pengov. A. B.

Vesolje veselja z Joss Stone

Eden naših največjih slovenskih mobilnih operaterjev bo
4. septembra že drugo leto zapored priredil brezplačni
jesenski festival Vesolje veselja, ki se bo odvijal v središ-
ču Ljubljane, na lokaciji bodoče Emonike. Program letoš-
njega festivala bodo sestavljali številni znani glasbeniki,
voditeljski trio pa Peter Poles, Klemen Slakonja in Ota
Roš. Osrednja zvezda letošnjega festivala Vesolje veselja
bo svetovno znana soul in R&B pevka, dobitnica prestiž-
ne glasbene nagrade Grammy - Joss Stone. Festivalsko
dogajanje bodo popestrili priznani slovenski izvajalci:
Siddharta, Neisha, Leeloojamais, Zlatko, Maya, Fusion
Pop in Glam. Piko na i bodo festivalu dodali tudi hip hop
plesalci, ki bodo nastopili pod vodstvom koreografa
Mihe Krušiča. A. B.

www.gorenjskiglas.si

dnevno sveže novice    kažipoti   pisma bralcev    priloge     razvedrilo

Za vas že 60 let beležimo čas
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Tržič

Slike pokojnih umetnikov

Minuli ponedeljek so odprli v tržiški galeriji Vogal razsta-
vo z naslovom Occursus, na kateri je na ogled izbor del
akademskih slikarjev Jožeta Megliča in Dušana Premrla.
Kot je ob odprtju dejala direktorica Tržiškega muzeja Me-
lanija Primožič (na sliki), gre za dodatno kulturno ponud-
bo domačinom in turistom v času dopusta. S prireditvi-
jo - na ogled bo vsak delavnik do 27. avgusta med 10. in
12. uro ter 17. in 19. uro - želijo spodbuditi tudi prodajo
nedavno izdane monografije o slikarju Megliču. Kustos
Aljaž Pogačnik je obiskovalcem pojasnil, da gre za sreča-
nje oziroma pogled dveh različnih likovnih sodobnikov
na enak motiv, vedute iz tržiškega okolja. S. S.
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KULTURA

estival je letos pos-
tregel z zelo raznoli-
kim programom, saj
smo oziroma še
bomo v skoraj štiri-

najstih dneh prisluhnili glas-
bi od gregorijanskega korala
do del sodobnih skladateljev
in ljudske glasbe. Prava po-
slastica bosta tudi zaključna
koncerta festivala. Že danes
zvečer, ob 20. uri, bo v ba-
ročni dvorani Radovljiške
graščine nastopil francoski
kontratenorist Dominique
Visse z ansamblom Cafe
Zimmermann. Visse slovi
kot eden najboljših interpre-
tov komičnih vlog v baroč-
nih operah. Ob spremljavi
sedmih instrumentalistov
uveljavljenega francoskega
ansambla bo svoj pevski in
igralski potencial izkazoval v
komičnih kantatah iz Fran-
cije 18. stoletja, kot so Don
Kihot, Efeška vdova in Sonata
... Odigral bo tudi do pet raz-
ličnih vlog v eni skladbi.

Visse je glasbenik, ki se v
mnogočem razlikuje od ste-
reotipov, ki jih pripisujemo
pevcem. Menda je navdušen
motorist, ki se po ozkih uli-
cah Pariza v prometni gneči
vozi zgolj z motorjem in ob-
lečen v usnjene motoristične
obleke. Najraje pije mrzlo
pivo, obožuje sir in nosi
množico srebrnih uhanov in

prstanov. Njegov brat je zla-
tar in oblikovalec nakita, svoj
nakit pa Visse kupuje na po-
tovanjih po vsem svetu, kjer
naleti na zanimiv izdelek.
Bržkone bo tudi v Sloveniji
našel kaj zase. Akademsko
izobraženi flavtist in orga-
nist je svoj talent za falsetno
petje odkril po naključju, saj
v ansamblu niso imeli de-
škega soprana, zato so vsi
njegovi člani poskušali, kako
se znajdejo znotraj njega.
Pred dvajsetimi leti se je šo-
lal kar sam, saj izobraževa-
nja za kontratenorje pravza-
prav ni bilo. Pravi, da glas
mora biti prožen, za to ni no-

bene metode. Enostavno
vzameš skladbo in jo zapo-
ješ. V slogu stare glasbe par-
te, ki jih izvaja, izpiše sam.
Gre za glasbeno raziskova-
nje in odprtost, ki je daleč od
današnjega razumevanja
klasične glasbe, zato ni čud-
no, da sodeluje tudi z jazzov-
skimi glasbeniki. 

V nedeljo bo festivalska
vrata zapirala italijanska za-
sedba Pino de Vittorio en-
semble, ki ga vodi pevec in
igralec Pino de Vittorio (na
fotografiji). V sestavu sta še
dva glasbenika, ki igrata po-
sebne vrste kitaro, tako ime-
novano chiatarro battente,

violončelist in tolkalist. To-
krat bodo v Radovljiški graš-
čini zazvenele tarantele, se-
renade, žalostinke, ljube-
zenske in delovne pesmi z
juga Italije. Pino de Vittorio
ima za seboj bogato glasbe-
no in gledališko kariero, po-
znavalci stare glasbe pa ga
poznajo predvsem kot člana
ansambla Capella della Pie-
ta de' Turchini. Pred tridese-
timi leti se je začel posvečati
glasbeni tradiciji svoje rod-
ne Puglie in se še vedno vra-
ča k pesmim, ki so mu pri-
nesle sloves izjemnega per-
formerja z razpoznavnim
barvitim glasom.

Igor Kavčič

F

ZA ZAKLJUČEK ROMANSKO
Po dobrih desetih dneh se z današnjim koncertom francoskih komičnih kantat ter tradicionalno 
glasbo z juga Italije v nedeljo zaključuje letošnji Festival Radovljica.

Pino de Vittorio bo s svojim ansamblom predstavil tradicionalno glasbo z juga Italije.

Pisana Loka 2009
Poletne prireditve  v Škofji Loki

Škofja Loka

Grudnove Šmikle v Sokolskem

Danes, v petek, 21. avgusta, ob 20. uri bo v Kristalni dvo-
rani Sokolskega doma koncert pevskega zbora Grudnove
Šmikle iz Železnikov, ki ga uspešno vodi zborovodkinja
Marjeta Naglič. Predstavile bodo skladbe Gallusa, Schu-
manna, Verdija, Čopija, Nikolovskega, Lebiča, pa tudi
ljudske iz Slovenije in zamejstva. Čez nekaj dni se pevke
odpravljajo na mednarodno pevsko tekmovanje na Ohrid
v Makedoniji, zato se ob tej priložnosti obračajo na
poslušalce, naj namenijo prostovoljne prispevke, kar jim
bo olajšalo pot na tekmovanje. I. K.

Ljubljana

Red dot za studio IlovarStritar

Studio za vizualne komunikacije IlovarStritar je letošnji
dobitnik prestižne mednarodne nagrade red dot (Red Dot
Communication Design Award). Studio je nagrado prejel
za celostno podobo Festivala slovanskega filma, ki je juni-
ja 2008 potekal v Bruslju. Naročnik projekta je bil Forum
slovanskih kultur. Studio IlovarStritar sta lani ustanovila
Robert Ilovar in Jernej Stritar, uveljavljena oblikovalca z bo-
gatimi izkušnjami na področju celostnih podob in ča-
sopisnega oblikovanja (Stritar je med drugim tudi avtor
celostne podobe Gorenjskega glasa). Nagrajena celostna
podoba je bil njun prvi skupni projekt in prvi projekt stu-

dia IlovarStritar. Red Dot Communication Design Award
je sicer priznana mednarodna nagrada, za katero je bilo
tokrat prijavljenih več kot šest tisoč del iz več kot 40 držav.
IlovarStritar je tokrat edini dobitnik nagrade v Sloveniji, v
preteklih letih pa so jo pri nas dobili Gorenje, Gigodesign
za Elan, Jure Miklavc za Alpino in nekateri drugi. Tokrat je
prvič, da je slovenski studio dobil nagrado na področju
celostnih podob. Nagrade bodo podelili na slavnostni
podelitvi 9. decembra v Essnu. Celostna podoba Festivala
slovanskega filma se bo s tem uvrstila tudi v največjo stal-
no razstavo sodobnega oblikovanja na svetu. I. K.

Kamnik

Še zadnjič Oko Kamnika

Foto klub Kamnik vabi na ogled razstave fotografij na
prostem z naslovom Oko Kamnika - Panorame, ki bo na
ogled od 22. avgusta do 5. septembra 2009 na Glavnem
trgu v Kamniku. Oko Kamnika, razstava fotografij na
prostem, ki jo pripravljajo člani Foto kluba Kamnik, je z
letošnjo temo panorame zadnja v tem ciklusu. Projekt se je
začel leta 2005 z ustanovitvijo Foto kluba Kamnik z na-
menom predstaviti mesto Kamnik skozi fotografski objek-
tiv amaterskih fotografov. Kamnik smo želeli prikazati v ra-
zličnih pogledih ter fotografije približati ljudem z izdelavo
panojev, primernih za razstavišče na prostem. Projekt
smo vsako leto nadgrajevali, tako tehnično kot tudi vse-
binsko, in z leti je nastala serija kvalitetnih razstav. I. K.
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PETEK,  21. 8.

10.55 Reševalci 11.45 Neverjetno 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 po-
grešane 18.00 Reševalci 19.00 Kdo pa misliš,
da si?! 19.50 Nesnagi za petami 20.15 Srhljivo
21.05 Medicinski detektivi 21.55 Ženske za re-
šetkami 22.50 Žena, mati in lovka na glave
23.35 Pod nožem 00.00 Srhljivo 

09.40 Calypso, 28. del 10.30 Pepelka, 54. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 42. del 12.20 Pocholo,
90. del 13.10 Vojna žensk, 61. del 14.05 Osam-
ljena srca, 54. del 15.00 Silna ljubezen, 113. del
15.55 Pepelka, 54. del 16.45 Pepelka, 55. del
17.40 Zaljubljena, 11. del 18.35 Silna ljubezen,
114. del 19.30 Calypso, 28. del 20.20 Pepelka,
55. del 21.10 Silna ljubezen, 114. del 22.05 Po-
cholo, 90. del 23.00 Idoli, 45. del 23.55 Vojna
žensk, 61. del

SOBOTA,  22. 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 Kata-
strofe stoletja 18.00 Čudežno živi 18.50 Novi-
nar v modrem 19.45 Zakon v Los Angelesu
20.10 Mejna policija 21.00 Resnični zločini
21.50 Jasnovidni detektivi 22.40 Novinar v
modrem 23.30 Težke odločitve 00.15 Mejna
policija

11.20 Kuhamo s slavnimi, 25. del 11.50 Kuha-
mo s slavnimi, 26. del 12.20 Silna ljubezen,
110.-114. del 16.50 Dora, 89. del 17.40 Maria
Rosa išče ženo, 32. del 18.35 Portreti igralcev
19.30 Argentinec v New Yorku, drama, Argen-
tina (1998) 21.20 Sužnja Isaura, 21. del 22.05
Tako je življenje, 65. del 23.00 Moške zgodbe,
9. del 23.55 Sanjski moški, 2. del

NEDELJA,  23. 8.

07.40 Dobili ste delo 08.05 Kdo pa misliš, da
si?! 08.55 Kaj storiti? 09.40 Mestni zdravniki
10.30 Medij 11.20 Medij 12.10 Rojstvo 12.35
Rojstvo 13.05 Kdo pa misliš, da si?! 13.55 Kaj
storiti? 14.40 Mestni zdravniki 15.30 Medij
17.10 Katastrofe stoletja 18.00 Žena, mati in
lovka na glave 18.50 Divji mož 19.45 Zgodbe o
preživetju 20.35 Talenti 21.05 Zločini v Avstra-
liji 22.15 Policijske enote 23.55 Divji mož 

06.55 Pepelka, 51.-55. del 11.20 Latinskoame-
riška glasba 12.20 Zaljubljena, 7.-11. del 16.50
Dora, 90. del 17.40 Maria Rosa išče ženo, 33.
del 18.35 Sužnja Isaura, 21. del 19.20 Argenti-
nec v New Yorku, drama, Argentina (1998)
21.15 Tako je življenje, 42. del 22.05 Tako je
življenje, 65. del 23.00 Moške zgodbe, 10. del
23.55 Sanjski moški, 3. del 

PONEDELJEK, 24. 8.

10.55 Reševalci 11.45 Neverjetno 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 po-
grešane 18.00 Reševalci 19.00 Kdo pa misliš,
da si?! 19.50 Nesnagi za petami 20.15 Srhljivo
21.05 Medicinski detektivi 21.55 Ženske za re-
šetkami 22.45 Žena, mati in lovka na glave
23.35 Pod nožem 00.00 Srhljivo 

09.40 Calypso, 29. del 10.30 Pepelka, 55. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 43. del 12.20 Pocholo,
91. del 13.10 Vojna žensk, 62. del 14.05 Osam-
ljena srca, 55. del 15.00 Silna ljubezen, 114. del
15.55 Pepelka, 55. del 16.45 Pepelka, 56. del
17.40 Zaljubljena, 12. del 18.35 Silna ljubezen,
115. del 19.30 Calypso, 29. del 20.20 Pepelka,
56. del 21.10 Silna ljubezen, 115. del 22.05 Po-
cholo, 91. del 23.00 Idoli, 46. del 23.55 Vojna
žensk, 62. del  

TOREK,  25. 8. 

11.45 Neverjetno 12.15 Kaj storiti? 13.05 Ur-
genca 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 živ-
ljenje 17.10 Oddelek za pogrešane 18.00 Na
sledi morskemu psu 19.00 Kdo pa misliš, da si?!
19.50 Nesnagi za petami 20.15 Srhljivo 21.05
Medicinski detektivi 21.55 Ženske za rešetkami
22.45 Žena, mati in lovka na glave 23.35 Pod
nožem 00.00 Srhljivo 

09.40 Calypso, 30. del 10.30 Pepelka, 56. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 44. del 12.20 Pocholo,
92. del 13.10 Vojna žensk, 63. del 14.05 Osam-
ljena srca, 56. del 15.00 Silna ljubezen, 115. del
15.55 Pepelka, 56. del 16.45 Pepelka, 57. del
17.40 Zaljubljena, 13. del 18.35 Silna ljubezen,
116. del 19.30 Calypso, 30. del 20.20 Pepelka,
57. del 21.10 Silna ljubezen, 116. del 22.05 Po-
cholo, 92. del 23.00 Idoli, 47. del 23.55 Vojna
žensk, 63. del  

SREDA,  26. 8.

11.45 Neverjetno 12.15 Kaj storiti? 13.05 Ur-
genca 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 živ-
ljenje 17.10 Oddelek za pogrešane 18.00 Na
sledi morskemu psu 19.00 Kdo pa misliš, da si?!
19.50 Nesnagi za petami 20.15 Srhljivo 21.05
Medicinski detektivi 21.55 Ženske za rešetkami
22.45 Žena, mati in lovka na glave 23.35 Pod
nožem 00.00 Srhljivo  

09.40 Calypso, 31. del 10.30 Pepelka, 57. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 45. del 12.20 Pocholo,
93. del 13.10 Vojna žensk, 64. del 14.05 Osam-
ljena srca, 57. del 15.00 Silna ljubezen, 116. del
15.55 Pepelka, 57. del 16.45 Pepelka, 58. del
17.40 Zaljubljena, 14. del 18.35 Silna ljubezen,
117. del 19.30 Calypso, 31. del 20.20 Pepelka,
58. del 21.10 Silna ljubezen, 117. del 22.05 Po-
cholo, 93. del 23.00 Idoli, 48. del 23.55 Vojna
žensk, 64. del  

ČETRTEK, 27. 8. 

11.45 Neverjetno 12.15 Kaj storiti? 13.05 Ur-
genca 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 živ-
ljenje 17.10 Oddelek za pogrešane 18.00 Na
sledi morskemu psu 19.00 Kdo pa misliš, da si?!
19.50 Nesnagi za petami 20.15 Srhljivo 21.05
Medicinski detektivi 21.55 Ženske za rešetkami
22.45 Žena, mati in lovka na glave 23.35 Pod
nožem 00.00 Srhljivo  

09.40 Calypso, 32. del 10.30 Pepelka, 58. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 46. del 12.20 Pocholo,
94. del 13.10 Vojna žensk, 65. del 14.05 Osam-
ljena srca, 58. del 15.00 Silna ljubezen, 117. del
15.55 Pepelka, 58. del 16.45 Pepelka, 59. del
17.40 Zaljubljena, 15. del 18.35 Silna ljubezen,
118. del 19.30 Calypso, 32. del 20.20 Pepelka,
59. del 21.10 Silna ljubezen, 118. del 22.05 Po-
cholo, 94. del 23.00 Idoli, 49. del 23.55 Vojna
žensk, 65. del 
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● Romantica
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● Romantica

● Reality TV

TV SPORED

"V sanjah sem videla pikapo-
lonico. Bila je tako živa, lepa,
rdeča, kot v naravi. Ni se pre-
mikala. Pikapolonico sem že
videla v naravni lepoti, pa
tudi na vrtu sem jo našla dve
leti nazaj, vendar mrtvo na li-
stu, jo pa hranim kot simbol
sreče na srčkovem kamnu, ki
ga je izoblikovala narava."

Paradiš D. 

Draga Paradiš D.,
pikapolonica je hrošč. Hroš-
či so nenasitni požeruhi,
zato jih mnogi ljudje doživ-
ljajo kot nekaj umazanega in
ker se hranijo s človekovimi
poljščinami, celo kot nadlo-
go. Francozi in Nemci so po
vsej verjetnosti spremenili

mnenje o rdečem, črno pik-
častem "prinašalcu sreče",
saj so pred nedavnim doži-
veli pravo invazijo pikapolo-
nic, ki so vdirale skozi okna
in prek balkonov v stanova-
nja ljudi, iskale hrano in si
pripravljale prezimovališče.
V sanjah ima včasih isto iz-
razno moč, ki jo pripisujemo
vsem insektom: je simbol
strahu ali občutka, da smo
ogroženi. Ta ogroženost lah-
ko izvira iz vsakodnevnega
stresa ali iz neke ljubezenske
zveze, s katero si nismo čis-
to na jasnem. Pikapolonica
lahko simbolizira tudi večne
vzpone in padce v življenju.
Če se nahajamo v nevšeč-
nem in kritičnem obdobju,

nastopa kot simbol upanja
in tolažbe, da bo že še šlo na
bolje, v nasprotnem primeru
svari pred samozadovolj-
stvom. Obnašanje tvoje
sanjske pikapolonice razkri-
va vsaj eno točko, s katero se
sama poistovetiš in na osno-
vi tega bi lahko sklepali na-
prej. Ker si svoje sanje opisa-
la na zelo preprost in kratek
način, ne ostane kaj dosti
prostora za globljo razlago,
zato se bova držali bolj
splošne simbolike, ki ti naj
pomaga pri razčlenjevanju
pomena. Splošna ljudska
tradicija jo opisuje kot zna-
menje preproste biti, zaradi
katere smo pri drugih ljudeh
zelo priljubljeni. Med dru-

gim ima isto vlogo kot skara-
bej, hrošč govnač, ki je v sta-
rem Egiptu bil posvečen
bogu Soncu, namreč da va-
ruje pred zlom. Arabci verja-
mejo, da pikapolonica napo-
veduje dogodek, ki bo pove-
zan z velikim veseljem. Če jo
vidimo migotati naokoli, bi
morali pohiteti z odloženim
delom, če jo vidimo odleteti,
nas bo sreča za kratek čas
zapustila. Če jo ulovimo, bi
morali visoka pričakovanja
malce omejiti in postati bolj
skromni. Če pikapolonico
ubijemo, pa se bodo trenut-
ne težave kmalu rešile. Per-
zijci menijo, da pikapolonica
v sanjah simbolizira človeka
v naši bližini, ki je precej sov-
ražno razpoložen in da bi si
morali nekatere prijatelje
zelo natančno pogledati.
Naša tradicija trdi, da je pi-
kapolonica garancija za hitro
rešitev težav in da prinaša
srečo in dobiček. 

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ 

enske smo si s sa-
mostojnostjo pri-
borile tudi pravico
do pranja lastnega
kolesa. Kako to

storimo, pa obstaja več nači-
nov. Izbiramo lahko med sit-
nim, prijaznim in tudi solza-
vim načinom. Odvisno, kdo
nam svetuje: siten, prijazen
ali solzav moški.

"Najprej kolo opereš s
šamponom, ki je namenjen
pranju avtomobila. Potem
vzameš bencin in navaden
čopič. Imaš kakšen čopič?
Drugače vprašaj fotra, če ima
kakšnega. Pa tudi bencina ne
potrebuješ na litre, samo toli-
ko, da očistiš zobnike in kole-
sarsko ketnico. Potem ponav-
ljaš čiščenje s čopičem in 
brisanje s krpo toliko časa,

dokler na njej ni več made-
žev. Pa krpa naj bo čista. Naj-
bolje, da vzameš kar kakšne
stare spodnjice. Tiste za tvojo
veliko rit bodo ravno pravš-
nje," navdušeno pripoveduje
Sitnež in doda še, da je fino,
če so spodnjice bele barve in
iz bombaža.

Potem sledijo še navodila,
kakšno olje je najboljše za na-
maz ketnice in opis pravilne-
ga načina ponovnega brisanja
ketnice ter zaključek: "Pa ne
zlivaj olja nanjo v galonah ... Z
njo moraš biti zelo nežna."

Prijaznež podobno zgodbo
razloži v bolj mirnem tonu, s
precej normalnejšim izra-
zom na obrazu in manj kri-
ljenja z rokami. V bistvu mu
lahko že poveš navodila, ki ti
jih je posredoval Sitnež in ti
pač pokima, kjer se strinja; te
popravi, kjer misli, da se za-
devo lahko uredi na druga-

čen način. O kakih spodnji-
cah ni govora, Sitneža pa po-
imenuje s 'težakom'.

Solzaveži pa so moški - jaz
pač tako poimenujem dolo-
čen tip moškega, na primer,
sveže ločene očke, mlajše od
štiridesetih, ki na vrat na nos
iščejo novo žensko, ker ne
znajo biti samski, jih je strah
štirih sten. Po eni strani sicer
razumem željo, po drugi pa
je lepo, če tudi oni mene ra-
zumejo, da ne razmišljam o
tem, da bi se zapletala z ne-
kom, ki je v podzavesti še
poln strahov, prečustven in
preobčutljiv za moj način
razmišljanja.

Ne posplošujem, ker se
tudi čustvene reakcije mo-
ških med seboj razlikujejo.
Največkrat so to precej pre-
več prijazni moški. Takšni
čustvenčki ti kolo očistijo
celo preveč ali ti ga kar pelje-

jo na servis, da ti ga tam ope-
rejo in naoljijo, kar pa zna
biti precej varianta daj - dam,
saj tisti trenutek, ko mu za-
upaš kolo, je to zanj sprejet-
je, s tem si ga potrdil za pri-
jatelja in ti si (baje), povedo,
vse. In ker si tako po novem
njegov 'najboljši' prijatelj, se
ti kar nekajkrat na dan mi-
mogrede 'izlije', kako se je
pač gospa odločila, da njej pa
po sedmih letih to ni več to
in kratek opis celotnega
skupnega obdobja ti ne uide.
Cena pranja kolesa pač.

In tako se ženske brez
kakšnih razmišljanj veliko-
krat odločijo, da peljejo svoje
kolo (kot tudi avtomobil) naj-
raje kar na servis, ker tam je
pač večja verjetnost, da te
samo vprašajo, kakšno stori-
tev bi gospa želela - brez od-
večnih razlag, opisa ločitev in
starih spodnjic.

NAVODILA (72)

Lea Peterlin

Ž

Na glavnem odru so prejšnji teden nastopili tudi člani 
legendarne skupine Demolition Group. / Foto: Matic Zorman

Rekorden obisk Kamfesta

Kamniški festival Kamfest se je prevesil v sklepni del,
organizatorji pa so že zdaj zelo zadovoljni nad velikim ob-
iskom koncertov na vseh prizoriščih po mestu. Izjemen
obisk so zabeležili prvi dan festivala, ko je nastopila sku-
pina The Stroj, zadovolji so tudi z več kot 500 prodanimi
vstopnicami za enega od vrhuncev festivala - nastop violi-
nista Lajka Felixa. Ker je organizatorjem letos naklonjeno
tudi vreme, na malograjskem hribu, ki sicer omogoča
omejeno število obiskovalcev, vsak dan naštejejo več sto
ljudi. Po včerajšnjem odličnem koncertu kamniške Klape
Mali grad, bodo na glavnem odru nocoj nastopili člani
francoske zasedbe La Scana del Domingom, v parku Evro-
pa pa bo za tem še predstava Dejmo Stisn't Teatra in Gle-
dališča Glej Čefurji, raus!, že popoldne pa se bodo v straž-
nem stolpu predstavili kamniški alpinisti. Letošnji šesti
Kamfest se bo zaključil jutri s koncertom Katalene. J. P.
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HUMOR
RADIJSKI SPOREDI

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

V petkovi dopoldanski temi ob 9.15 bomo govorili o plavanju. V
popoldanskem programu se bomo oglasili z robinzonskih počit-
nic na Voglu, ob 18.40. Takoj zatem poklepetali še z Urošem Fel-
dinom, tako kot počnemo že ves teden ob tej uri. Seveda nas iz
dneva v dan zanima, kje točno na Slovenski planinski transverza-
li se nahaja. Njegov načrt je premagati izjemno naporno pot v
samo dveh tednih, kar je pogoj, da je uvrščen med tiste redke
smrtnike, ki so to traso pretekli in ne prehodili. Sobotni dopoldan
med 9. in 13. uro bo v znamenju praznika rekreativnega kolesar-
stva v Kranju. Neposredno se bomo oglašali v program z Glav-
nega trga v Kranju, kjer se bo predstavilo 17 turističnih predstav-
nikov krajev, ki jih je Rekreatur do sedaj že obiskal. Pridružile se
jim bodo tudi ekipe udeleženke letošnjega Rekreatura, med njimi
tudi ekipa Radia Kranj. Ljubitelji Wernerjeve glasbe prisluhnite v
nedeljo ob 9.15, če pa vas zanima, od kod bo Peter Šalamon po-
slal radijsko razglednico, prisluhnite med 13.30 in 14. uro. Pone-
deljkov gost v oddaji Se res poznamo bo trener edine slovenske
ekipe ameriškega nogometa, Uroš Valant. Skupni nočni program
s ponedeljka na torek in s torka na sredo pa bomo spet pripravi-
li v studiu Radia Kranj.

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

Namigov za izlete in potepanja po naši deželico tudi tokrat ne
bo manjkalo. Opozorili bomo na dogodke in prireditve, ki se
obetajo, posebno prednost pa dajemo predstavitvam izobraže-
valnih ustanov, saj bi radi z besedo poskrbeli za tiste, ki se jim
prejšnje šolsko leto ni izteklo po načrtih ali pa se še vedno od-
ločajo, kje nadaljevati šolanje. Počitniški dnevi se bližajo koncu
in poskrbeti bo treba tudi za izobraževanje, tako za otroke kot
za odrasle, saj so pred vrati še vpisi za šolanje ob delu in študi-
ji za odrasle. Ne pozabite pa tudi naših rednih oddaj.

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

V petek ob 17. uri bomo v oddaji Zanimivosti nočnega neba go-
vorili o mrku na Kitajskem in povabili na opazovanje nočnega
neba na Mangartskem sedlu. Ob 18.15 bo v oddaji Spoznanje
več, predsodek manj sogovornik dr. Drago Ocvirk odgovarjal na
vprašanje, kaj je laični in sekularni fundamentalizem. Sobota ob
9. uri kliče: Računaj name! Sobotna iskrica prinaša utrip, ki ga je
letos v slovenska mesta in vasi prinesel oratorij. V oddaji Iz živ-
ljenja vesoljne Cerkve v nedeljo ob 9. uri boste spoznali zakonca
Turbitt iz Združenih držav Amerike. Kot člana Prenove v Duhu
potujeta po vsem svetu in pričujeta o svojem odnosu z Jezusom.
Oddaja Slovencem po svetu in domovini ob 17. uri prinaša novi-
ce o taboru slovenskih otrok. Med Graditelje slovenskega doma
pa smo prišteli Žigo Herbersteina. Prisluhnite ob 19. uri.

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 male oglase bomo sprejemali po 15. uri.
Ob 13.10 bomo v oddaji Doktor Petek govorili o skrbi za otroške
zobe. Ob 16. uri bo na vrsti Razgled s Triglava na občino Bled. So-
botno jutro bo namenjeno otroškemu programu, v nedeljo bomo
male oglase sprejemali po 11. uri. Ob 9.10 bo naša gostja Marin-
ka Uršič iz Kranjske Gore, ki je pred kratkim izdala svoj knjižni pr-
venec. Po 10. uri boste slišali prispevek z vojaške vaje v Završni-
ci. V ponedeljek bo ob 8.10 na vrsti oddaja Jejmo malo, jemo
zdravo, program pa bo po 13. uri predvsem v znamenju športa.
Po 19. uri bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji narodnozabav-
ne glasbe. V torek boste ob 16. uri lahko slišali pregled dogodkov
v občini Gorje. V sredo se boste ob 14.10 znova popeljali z Zlato
kočijo po valovih lepih starih melodij. Ob 16. uri bomo pregleda-
li dogajanje v občini Jesenice, oddaja Moda in čas pa bo na spo-
redu 18.10. V četrtek bomo po 7. uri odkrivali Zaklade ljudske
modrosti, čez dve uri bo na sporedu Triglavski zeleni vrtiček. 

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

Danes ob devetih bomo spregovorili o letošnji poletni Pisani Loki
in prireditvah, ki se obetajo jeseni; ob enajstih boste slišali repor-
tažo z ocenjevanja kranjskih klobas, s popoldansko razglednico
pa se podali ob toku najprej obeh, nato pa združene Sore. V
soboto dopoldne bomo slišali ponovitev oddaje Vprašanja in
pobude, popoldne pa namenili športu. Naš tokratni nedeljski gost
ob devetih bo Anton Bežek s Fužin, aktualni bomo v ponedeljek
ob devetih, po 18. uri pa bomo obiskali jamarje v Gorenji vasi. V
torek ob devetih bomo oddajo aktualno namenili dodatku za so-
cialno ogrožene, popoldne pripravili kulturni Tu in tam, za zan-
imive oddaje pa bomo poskrbeli tudi v sredo in četrtek.

Mali brat

Potem ko se v teh poletnih
dneh v naši sicer precej
umirjeni deželici dviguje
prah, seveda neupravičen,
zaradi sprememb program-
skih paketov največjega slo-
venskega ponudnika digital-
ne televizije, se snovalci
omenjenih paketov in kako-
pak novih poslovnih prilož-
nosti pri tem komunikacij-
skem gigantu ne dajo. Mno-
gi naročniki, ki so lansko je-
sen veselo nabavljali tako
imenovani Tri O paket, so
pri prenavljanju program-
skih paketov v juliju dobili
dodatek v obliki okroglih pet-
najstih evrov, čeprav naj bi v
obljubljeni shemi po novem
plačljivi programi bili za-
stonj, in so precej jezni. Se-
veda neupravičeno. Kaj pa si
mislijo, svet mora iti naprej
in programske sheme tudi.
Že tisti filozof je rekel panta
rei, vse teče, od piva do Ferli-
ca. Zakaj se potemtakem ne
bi pretakalo tudi med pro-
gramskimi shemami. 

Kot sem, Mali Brat, pri
svojem delu vedno iznajdljiv
in pronicljiv, od prijatelja, ki
za tega velikega ponudnika
po slovenskih mestih in va-
seh vleče optične kable, izve-

del, da so v pripravi novi
edinstveni paketi za vsak
okus, sem hitro zastrigel z
ušesi in se natančneje poza-
nimal, za kaj gre. Izvedel
sem, da imajo v načrtu pred-
vsem dva nova paketa SivOL
in Telekon. Pa poglejmo, kaj
naj bi ponujala. SivOL bo se-
stavljen in dveh podpaketov,
rdečega in črnega. V rdečem
bodo naročniki tako prvič v
zgodovini imeli priložnost
vplivati na program iz doma-
čega naslanjača. Primer: na
televiziji se bodo vrteli le par-
tizanski filmi, edini politiki,
ki se bodo pojavljali v poroči-
lih, bodo člani SD, Milan
Kučan naj bi imel svoj talk
show, program pa bo zaradi
svoje rdeče naravnanosti še
posebej primeren ženskam,
kadar bodo imele tiste dni.
Več, če se bo na televiziji po
pomoti pojavil politik iz
SDS, NSi ali pa kakšen
Rode, recimo, boste s priti-
skom na gumb omenjenim
sporočili, naj ne delajo gneče
tam, kjer jih ni treba. Rdeče-
mu obratna programska po-
nudba bo v črnem paketu.
Nič rdečih politikov, samo
dokumentarci o domobran-
cih, prenosi žegnanj, obhajil
in podobno. Ob pojavih rde-
čih politikov, da ne rečem

Zmaga Jelinčiča, bo stranka
le z gumbom tega lahko tudi
poslala v ku...

Novost bo tudi paket Tele-
kon. Gre za programe, ki
bodo namenjeni domačim
živalim, teletom in konjem,
kot pove naslov programa,
hkrati pa ne bo manjkalo
specialističnih programov o
prašičih, da ne rečem o ov-
cah. Program OvcaTV bo še
posebej pisan na kožo Slo-
vencem, avtorji program-

skih paketov so celo mnenja,
da se bo večina Slovencev
prepoznala v njem ... Poseb-
nost teh programov bo sin-
hronizacija, krulilo, hrzalo,
blejalo se bo izključno v slo-
venščini. 

Toda pozor, gre za strogo
zaupne podatke, zato Mali
Brat ne odgovarjam za na-
knadne spremembe pro-
gramskih shem. Mogoče jih
sploh ne bo in bo ostalo le
pri poskusnih projektih.

NOVI PAKETI ZA VSAK OKUS
Največji slovenski ponudnik digitalne televizije menda pripravlja nova programska paketa SivOL in
Telekon. Zadoščeno bo vsem, tudi najzahtevnejšim okusom.

Mali brat

Zadnjič v petek se s prija-
teljem Velikim Bratom pe-
ljeva tja do Ribčevega Laza,
tja pod most mal' račke 
nafutrat', pol pa naprej do
Ukanca, pa še na kakšen
pirček, pa to. Saj veste,
paše takole po celem tednu
napornega šihta mal'
počit'. In glej ga šmenta,
tamle v Soteski, tam nekje,
kjer naj bi se začela občina
Bohinj pri cesti maha en
Švaba. 

"Guten tag, sori, entšuldi-
gen zi bite, mama ena pro-
blem, ajne švirigkajt." 

"U, madonca, kvaj' s temu
tipam. Kva pa hoče, komaj
ga zastopim," rečem Velike-
mu Bratu in prijazno nada-
ljujem: "Welhe problem zi
haben?"

Nakar se mu je odprlo: "Ih
vozil durh Karavanken tu-
nel, und na desna stran za-
gleda tabla Bled 6 km, Bo-
hinj 16 km. Und ajne šone
bild od Bled und Bohinj.
Aber Bled kome nah 6 kilo-
meter, und dan ih fare, vo-
zim 16 kilometer, aber Bo-
hinj niht, Bohinja ni, und ih
fare 26 kilometer und Bonih
noh imer niht, Bohinja še
zmeraj ni ... Und dan ih fare
curuk, peljal sem nazaj. Und
ih sage vo ist di ferdamte Bo-
hinj?

Pa sem razmišljal, kaj naj
mu rečem, da Bohinja sploh
ni, da se tako imenuje samo
občina in je tabla tam pred
odcepom Bled malo varljiva.
Da po šestih kilometrih do
Bleda in še desetih nadalje-
vanja, ne bomo prišli do Rib-
čevega Laza, kvečjemu do

Soteske, kjer se začne bo-
hinjska občina. Od tam na-
prej je še kakih deset kilome-
trov do Bohinjske Bistrice,
pa še deset do Ribčevega
Laza in cerkvice ... Približno,
saj ne vem natančno. No, in

kako naj mu to zdaj razlo-
žim, besnemu švabu, ki je
najbrž tudi hotel samo račke
futrat in potem iti na pir in
klobaso ... 

In sem rekel: "Farst du
hinter mir, ih ge da ..." 

Gor dol naokol’

VO IST VOHINJ UND KIRHE?
Kako je Nemec Hans v Soteski iskal Ribčev Laz in bentil čez števec v svojem avtu, ki kaže za 
kakih 20 kilometrov narobe. 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Makalonca"

Uspelo mi je dokončati šolo,
se zaposliti in roditi tri otroke.
Vse je videti kot v pravljici.
Vendar se pojavljajo težave,
ki jih kar noče biti konec.
Partner ima sto želja, vendar
nobene ne uresniči. Imam
občutek, da misli, da se bo
vse kar samo od sebe rešilo.
Vse finančno breme ostaja na
mojih bremenih. Trudim se,
kakor pač vem in znam. Kaj
sem storila v življenju naro-
be? Svetla točka so moja
služba in sodelavci. Mislim,
da brez njih ne bi zmogla. 

Draga Makalonca, vaše
dolgo pismo sem prebrala
večkrat in ne vem, kje naj
začnem z odgovori. Veliko
je bilo napak, oziroma sla-
bih odločitev na vaši poti
življenja. A kot se ve, napak
ni, ker vsaka odločitev v da-
nem trenutku je najbolj

prava in zato je brez zveze,
da se obtožujete in sebe
krivite za nesrečo, ki vas
spremlja. Ljudem v svoji
okolici, pa naj bodo to vaši
ali njegovi starši in vaš
partner, ste dali veliko pri-
ložnosti, da bi se spremeni-
li, a vašega klica na pomoč
ni slišal nihče. Kam vas
vodi ta pot naprej, seveda,
če še naprej ostanete na
njej. Odgovor je preprost,
sami boste zboleli in prišli
tako daleč, da ne boste
zmogli niti koraka. Niste
sami, imate otroke, ki ne
morejo brez vas, in zato je
tudi odločitev preprosta,
pot je vedno samo naprej
in v križišču, pred katerim
stojite, ste samo vi in vaši
otroci. Partnerjevih groženj
s samomorom ne smete je-
mati resno, sam sebe ima
precej rad in tega ne bi sto-
ril. To dela samo zato, da bi
vas na silo obdržal pri sebi

in mu ni mar, kako se vi ob
tem počutite, niti ne otroci.
Denarja, na katerega raču-
na iz tujine, ne bo nikoli vi-
del, ker je bila potegavšči-
na. Njegov karakter je agre-
siven in napadalen, kar ste
že okusili, in tak človek se
nikoli ne spremeni in vsako
upanje k temu je brezplod-
no. Najlažje je krivdo temu
iskati pri drugih ljudeh,
vendar to stvari še poslab-
ša, ne pa da jih rešuje. Te-
žav z njegovim očetom še
ni videti konca, dobro se
počuti, ker ve, da drži vse
niti v svojih rokah in to tudi
dobro izkorišča. Tudi vi ni-
ste imeli ne vem kako lepe-
ga otroštva, pa ste postali
čudovit človek. Kje in kaj
delate narobe, me sprašu-
jete. Samo to, da se preveč
trudite in dovolite, da ved-
no znova hodijo po vas. In
tako dobrota postane siro-
ta. Kaj bi bilo, če bi bilo,

lahko izveste samo na en
način, stopite korak naprej
in metuljčki v trebuhu vam
bodo pokazali pravo smer.
Veliko boste spremenili, a
ne še tako kmalu. Obstaja
celo možnost, da se odloči-
te za zakon, kar pa vama ne
reši težav. Še boste namreč
vztrajali in se borili proti
vetru, a brez uspeha. Ko
bosta minili dve leti, pa
vam bo kar čez noč postalo
jasno, da je zadnji čas, da
vstanete in greste svojo
pot. In tam, na novi poti
vas čaka vse tisto, kar me
sprašujete, če kdaj bo. In
tudi vaši sodelavki, ki vam
nesebično stoji ob strani,
se bo ob tem naredil lep
nasmešek, ki bo trajal in
trajal. Želim vam vse lepo
in srečno.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Odzvali se bomo nepričakovanemu povabilu in izkoristili
dneve ob morju. In čeprav se okolica ne bo strinjala z našo
odločitvijo, nam to ne bo mar.

22. avgusta 2009
Sobota 
Timotej, Tejka, Mirč

Sam začetek dneva bo težak in naporen. Okoliščine, v 
katerih se bomo znašli, bodo k sreči nam v prid in z 
zaključkom dneva bomo še kar zadovoljni.

24. avgusta 2009
Ponedeljek
Jernej, Neca, Ema

Čustva bodo tista, ki bodo prebudila metulje, in poleteli
bodo visoko, da ne bomo mogli dohajati ne misli in ne
besed, ki so dolgo čakale neizgovorjene.

25. avgusta 2009
Torek
Ludvik, Joca, Greg

Ker bomo še vedno pod lepim vtisom včerajšnjega dne, se
nam obetajo same lepe stvari in neki dogodek nas bo še
prav posebej prijetno presenetil.

26. avgusta 2009
Sreda
Aljoša, Čerin, Viktor

Novice, povezane z našim finančnim stanjem, nas bodo
spravile v slabo voljo. A z malo vztrajnosti in iznajdljivosti
nam bo uspelo priti do uspešnega načrta.

27. avgusta 2009
Četrtek
Monika, Zlatko, Svetka

Dolgo že odlašamo z neko zadevo, ki nam v resnici veliko
pomeni, čeprav drugim tega ne pokažemo. Ne bo drugega
izhoda, zato končno naredimo korak naprej.

28. avgusta 2009
Petek
Avguštin, Hermes, Sara

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".

Je duhovitost,
v njem je resnica,

starih izkušenj
srž, govorica.

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
objavljene uganke se
glasi položnica. Med pri-
spelimi odgovori nismo
zasledili pravilnega.

23. avgusta 2009
Nedelja
Roza, Mohor, Gorazd

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

Dan je ugoden za razne investicije, tako naložbe kot večje
nakupe. Razočarani pa bomo nad obljubo prijatelja, ki se
seveda ne bo uresničila.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Odpirale se vam bodo čudovite priložnosti za dober
zaslužek. S tem se vam lahko kasneje ponudijo
možnosti za izpolnitev vaših starih ciljev. Na splošno
bi se lahko večkrat obračali k svoji notranji intuiciji in
jo seveda tudi upoštevali.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Skrbi zaradi denarja bodo tokrat odveč, saj se vam 
bo zadeva uredila bolje, kot pričakujete. Nakup, za
katerega se odločate, se vam bo obrestoval, zato nikar
preveč ne odlašajte. V zadnjem trenutku se boste 
odločili za spremembe.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Pestro dogajanje na čustvenem področju bo močno
vplivalo na vaš način razmišljanja. Bilanca, ki jo boste
izračunali, vas bo v istem hipu razočarala in tudi 
presenetila. Končno se boste začeli zavedati napak, ki
ste jih vedno znova ponavljali.

Rak (22. junija - 22. julija)
Dobre novice se vam odpirajo v pošti, ki jo že kar
nekaj časa pričakujete. Samo premišljevanje vam 
ne bo rešilo problemov, ampak morate zato tudi 
nekaj narediti. V poslovnem krogu se raje izognite
prepirom, saj za to ni primeren čas.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Kljub raznim nasprotovanjem boste vztrajali pri svojih
načelih in ne boste se hoteli premakniti niti za mili-
meter. Reakcije bodo različne, kar pa vam ne bo vzelo
poguma. V delovnem okolju boste sredi tedna zelo
presenečeni.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Z razpletom dogodkov boste zelo zadovoljni, a kljub
temu boste še iskali odgovore. Marsikdo vas ne bo
razumel, a taki pač ste, navajeni ste na plevel med
žitom. Dogodek, od katerega veliko pričakujete, se bo
preložil za določen čas.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Upočasnili boste tempo in si vzeli čas zase. A ne za
dolgo, kajti že sredi tedna boste dejavni na vsaj treh
različnih področjih. Želeli si boste uspehov in tudi
naredili vse v to smer. Dobra volja bo prevladovala in
samo to je pomembno.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Svoje misli boste skušali spraviti v določen red, drugo
pa je, kako vam bo to tudi uspelo. Nasvetov ne boste
pripravljeni sprejemati in navkljub težavam boste
hoteli vse reševati sami. Sobota bo vaš dober dan. 

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Zaradi nepremišljenih dejanj si boste spet delali sive
lase, saj vas bo prazna denarnica še kako opominjala
na to. Na nekaj, kar že dolgo časa čakate, boste morali še
malo počakati, a zmaga bo sladka. Novic boste zelo veseli.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Že nekaj časa premišljujete o večjem nakupu, a se
nikakor niste mogli odločiti. Ta teden je pravi čas, da
to storite. Neverjetno boste zadovoljni, saj boste 
presegli svoje zmogljivosti, tako finančno kot v
potrpežljivosti. Presenečenje ... 

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Pravijo, da sreča raste iz brazd bolečine, ni pa nujno. Pre-
senečenje, ki se vam obeta v tem tednu, bo tako veliko,
da kar nekaj časa ne boste mogli verjeti, da se vse to lepo
dogaja prav vam. In ne bo le iluzija, vse bo resnično.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Vso energijo boste usmerili v poslovne investicije in s
tem hkrati uresničevali stare želje. V naslednjih dneh
bodite še posebej pazljivi pri dogovoru z nekom, ne
sme vas preslepiti dejstvo, da ga dobro poznate.
Poslušajte svoj notranji glas.



Filmski abonmaji, letos tudi za starejše
Tudi letos so v Koloseju pripravili filmske abonmaje, ki se jim je prvič pridružil še 
seniorski. Vsi abonmaji predstavljajo izbor najboljših filmov preteklega leta 
in prihajajočih filmov in so namenjeni najstnikom "s stilom", filmskim strastnežem
in romantikom ter letos tudi starejšim gledalcem. 
Kolosejeva novost, senior abonma, vsebuje sedem vnaprej izbranih zahtevnejših 
filmov. Namenjen je starejši in zahtevnejši populaciji, ki pripomore, da se filmska 
kultura razvija naprej in ostaja tam, kamor sodi, v kinodvorane. 
Pop, sanjski in zaljubljeni abonma vsebujejo sedem filmov: štirje so določeni 
v naprej, en je film presenečenja, dva filma pa izberete sami. 
Pop abonma je namenjen najstnikom, starim od 13 do 18 let. Filmi v abonmaju 
so izbrani za občinstvo, željno akcije in novih dogodivščin. 

Sanjski abonma je namenjen vsem, starejšim od 15 let. Filmi, ki so našli svoje 
mesto v abonmaju, imajo umetniški pridih in so nekoliko zahtevnejši, a hkrati dovolj
popularni, da so všeč širšemu občinstvu.
Abonma za zaljubljene je namenjen vsem nepopravljivim romantičnim dušam,
vsem, ki se imajo radi tako ali drugače, ter vsem, ki so jim všeč romantične ljubezenske
komedije. 

(In) kako do filmskega abonmaja?
Obstajajo trije načini: poiščete zloženko v svojem kinu ali pokličete po telefonu 
(01) 520 55 10 ali pa pišete na abonma@kolosej.si. Cena abonmaja v kranjskem
Koloseju De Luxe je 26 evrov. 
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Nagrade:
1. nagrada: filmski abonma po izbiri nagrajenca
2. nagrada: filmski abonma po izbiri nagrajenca
3. nagrada: filmski abonma po izbiri nagrajenca
4. nagrada: filmski abonma po izbiri nagrajenca
5. nagrada: filmski abonma po izbiri nagrajenca
Pet nagrad podarja tudi Gorenjski glas.
Rešitve križanke (nagradno geslo, vpisano v kupon iz križanke)
pošljite na dopisnicah do srede, 2. septembra 2009, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi
v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.
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ljubljanski Lagu-
ni so v soboto
uspešno zaključi-
li poletne serije
odbojkarskih tur-

nirjev za pokal Mobitel Hit,
izbrali miss mivke, za glasbe-
no razpoloženje je najprej po-
skrbela skupina Victory, nato
pa sta se jim na odru pridru-
žila še Juliet Justine in trenut-
no najbolj vroč reper Zlatko.

Zadnji turnir največje slo-
venske serije v odbojki na
mivki so malce presenetljivo
dobili člani ekipe MaJaRoN.
V Laguni so Majaroni pome-
tli z vsemi letošnjimi najbolj-
šimi in si priigrali svojo prvo

zmago. V finalu so bili še tret-
jič letos 'prekratki' (obakrat
proti Cico teamu) lanski prva-
ki Avto adut, tretji pa so bili
po zmagi proti Gužva baru
skupni zmagovalci letošnje
sezone, okamniški odbojkarji
Cico team.

Dobili pa smo tudi novo
miss mivke. Izbirala jo je
osemčlanska žirija in se na
koncu strinjala, da si naslov
miss mivke 2009 najbolj za-
služi 19-letna Ptujčanka
Nastja Breg, ki je zmagala že
na prvem predizboru v Kam-
niku, a jo je končni 'rezultat'
finala precej presenetil. 

Tokrat so prav vse nazive
pobrale Štajerke, saj sta poleg
Ptujčanke slavili še Maribor-
čanki: prva spremljevalka je

postala Nina Geršak, druga
pa Megi Knuplž.

Tartinijev trg v Piranu je
konec tedna že osmič gostil
glasbeno-lepotni večer Piran -
Z zvezdami pod zvezdami,
kjer so izbirali tudi miss Slo-
venije za Miss Alpe Adria In-
ternational 2009. Na izboru
je sodelovalo dvanajst fina-
listk iz vse Slovenije, ki so se
predstavile v kar petih izho-
dih. Med izhodi smo lahko
spremljali nastope bolj in
manj znanih glasbenih
imen: Rusko, Mateja Malnar,
Alen, Patricija, Uporniki,
Manja Plešnar, Sons so zape-
li z Alenko Gotar, Matija
Jahn, tenorji Caruso in skupi-
na TAngels. Prireditev sta po-
vezovala Lara Komar in Jan

Jakopin, žirijo pa so sestavlja-
li pokrovitelji prireditve in
častna gosta Tara Zupančič
(aktualna miss Alpe Adria
International) in Peter Klinc
(mister International Slove-
nije). Z lento najlepše se je
tudi v Piranu okitila Štajerka,
22-letna Celjanka Gea Erja-
vec, prva spremljevalka je po-
stala 19-letna Koprčanka Si-
mona Boškovič, druga pa
leto dni mlajša Pirančanka
Amela Čehič. Simona je pre-
jela še naziv miss Sponka
TV, Gea pa miss Subrina
Professional. 

Po razglasitvi je nastopila
še skupina Albakiara, konec
prireditve pa je v našem mor-
skem mestecu oznanil že tra-
dicionalni ognjemet.

DRUŽABNA KRONIKA

ŠTAJERKE OSVAJAJO SLOVENIJO
Kadar govorimo o tem ali onem lepotnem izboru, potem se največkrat zgodi, da med prvimi tremi
prevladujejo Štajerke. Tako smo letos dobili novo miss mivke - slavila je Ptujčanka, miss Slovenije za
Miss Alpe Adria International 2009 pa je postala Celjanka.

Miss Alpe Adria International 2009 je postala Gea Erjavec,
prva spremljevalka Simona Boškovič, druga pa Amela Čehič.

Med glasbenimi imeni je na Tartinijevem trgu nastopila tudi
skupina Sons z Alenko Gotar.

Gorenjski predstavnici sta se uvrstili v finale, a je bila sreča
na koncu naklonjena Štajerkam. Kamničanka Nina Žagar in
Tržičanka Urša Zagmajster. / Foto:  Zaklop

Tara Zupančič in Peter Klinc 

Alenka Brun

V

Majaroni, zmagovalci letošnjega odbojkarskega turnirja

Miss mivke 2009 je postala Ptujčanka Nastja Breg, poleg
nje pa sta slavili še Mariborčanki: Nina Geršak in Megi
Knuplž (prva in druga spremljevalka). 

Pokopan na rojstni dan

Michaela Jacksona bodo pokopali 29. av-
gusta, ko bi praznoval svoj 51. rojstni
dan, je sporočila njegova družina. Dogo-
vorili so se, da bo pokopan na Glendale
Forest Lawn Memorial Park, pokopališču
v predmestju Los Angelesa. Prvič je jav-
nost nagovoril tudi njegov osebni zdrav-

nik dr. Conrad Murray, ki je pod drobnogledom preisko-
valcev. V posnetku na YouTubu zatrjuje, da je naredil
vse, kar je bilo v njegovi moči. "Povedal sem resnico in
verjamem, da bo resnica zmagala," pravi.

Drugič mamica

Priljubljena kanadska pevka Celine Dion
je drugič noseča, sporoča njena pred-
stavnica, rodila pa naj bi maja prihodnje
leto. Z možem Renejem Angelilom sta
"oba zelo srečna", dodaja, še toliko bolj,
ker je zanosila po zdravljenju na newyor-
ški kliniki za plodnost. Tam so ji poma-

gali tudi pred osmimi leti, pred rojstvom prvega sina
Reneja-Charlesa. Deček bo te dni na Floridi prvič presto-
pil šolski prag, še pravi predstavnica.

Spet se ločujeta

Igralca Sean Penn in Robin Wright
Penn, poročena sta trinajst let, se že
tretjič ločujta. Dvakrat je vlogo za loči-
tev podal on, prvič decembra 2007,
drugič pa aprila letos. Obakrat sta si
premislila in dala zakonu še eno prilož-
nost, tokrat pa je zahtevek vložila ona.

Po poročanju revije People kot razlog navaja nepremos-
tljive razlike, skrbništvo za mlajšega, 16-letnega sina
Hopperja si bosta delila (starejši sin Dylan je star 18 let),
sporazumno naj bi razdelila tudi premoženje.

Italijanska poroka

Alyssa Milano, znana iz televizijske na-
daljevanke Čarovnice, se je poročila s
hollywoodskim agentom Davidom Bu-
gliarijem na njegovem družinskem pose-
stvu v New Jerseyju. "Želela sva poroko,
ki odseva naju kot par," pravi igralka, ki
se prvega srečanja z možem spominja
kot "prisrčno darilo". "Moja italijanska

družina še vedno vsak teden skupaj je nedeljsko večer-
jo. Želela sva ujeti ta občutek. Ljudje, ki si podajajo ču-
dovite sklede hrane, se pogovarjajo in smejijo," opisuje
svojo italijansko poroko.

VRTIMO GLOBUS

Letošnja miss Universe Slovenije, 22-letna Mirela Korać,
je že na začetku avgusta odpotovala proti Bahamom,
kjer bo letos izbor 'najlepše v vesolju'. Lepotice čaka ve-
liki finale, svetovni izbor Miss Universe 2009. Posnetek
si lahko ogledate s komentatorko Oto Roš (na fotografi-
ji) v ponedeljek zvečer na Kanalu A. /Foto: Kanal A




