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Vrtec Naklo poka 
po šivih
V občini Naklo je bil letos nenavadno
velik vpis otrok v vrtec. Dobili so 101
prijavo, zavrniti pa bi morali kar 49
vseh prosilcev oziroma 36 iz občine.
Tega ne morejo narediti, zato so iska-
li začasne rešitve.

3

AKTUALNO VREME

jutri: pretežno jasno
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Tragičen konec tedna
V peskokopu na Zgornjem Brniku so
našli truplo 34-letnega domačina.
Umrli je najverjetneje popravljal to-
vorno vozilo, pri čemer ga je stisnilo
pod keson vozila. V prometni nesreči
na Črnivcu pa je v soboto umrl 58-let-
ni motorist iz Virmaš.

10

KRONIKA

Kupil bi si kolo
In nimam pojma, kakšnega, niti na
kaj moram biti še posebej pozoren,
vem samo, kje ... To so ponavadi be-
sede tistih, ki so se odločili kolesariti.
Pred odločitvijo razmislite, po kakš-
nih cestah se boste vozili, kolikokrat
na teden, mesec, leto ...

16

Skuter za Aleksandra
Namesto za cigarete, kavo in sok so
dijaki Srednje šole Jesenice del žep-
nine namenjali v poseben sklad in v
le nekaj mesecih zbrali dovolj denar-
ja za nakup skuterja za gibalno ovira-
nega sošolca Aleksandra Klančarja z
Jesenic.

Danes bo pretežno jasno. Jutri
se vreme ne bo spremenilo. V
četrtek bo spremenljivo oblačno,
popoldne bodo nastajale 
krajevne plohe in nevihte.

24

ZADNJA

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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. SVET V GIBANJU
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Leto LXIII, št. 41, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Marjana Ahačič

Lesce - Leško letališče je ko-
nec tedna dobilo uporabno
pa tudi veljavno gradbeno
dovoljenje. Potem ko je bilo
na začetku meseca v zad-
njem hipu preklicano že 
napovedano odprtje letališča,
je Upravna enota Radovljica
v četrtek vendarle izdala upo-
rabno dovoljenje za rekon-
struirano asfaltno vzletno
pristajalno stezo in z odločbo
odredila enoletno poskusno
obratovanje letališča. V tem
času bosta po pridobitvi
obratovalnega dovoljenja in
skladno z okoljevarstvenim
dovoljenjem izvedena prvo

ocenjevanje in obratovalni
monitoring hrupa, ki morata
izkazati, da emisije pri obra-
tovanju letališke steze ne
presegajo predpisanih mej-
nih vrednosti in da so izpol-
njeni parametri glede vplivov
na okolje. Kot je povedal ra-
dovljiški župan Janko S. Stu-
šek, na podlagi odločitve
upravne enote že v začetku
tega tedna pričakujejo tudi
obratovalno dovoljenje, ki
jim ga bo izdal Direktorat za
civilno letalstvo, uradno od-
prtje letališča pa načrtujejo
sredi prihodnjega meseca.

Z odločitvijo upravne eno-
te je zadovoljen tudi direktor
Alpskega letalskega centra

Lesce Pavel Škofic, ki je po-
vedal, da bodo na prenovlje-
ni stezi lahko vzletala in pri-
stajala hitrejša, tišja in okolju
bolj prijazna letala, ter pou-
daril, da je leško letališče re-
gistrirano kot turistično in
športno. 

Razpleta pa se tudi konflikt
med ALC in Aeroklubom
Lesce. Letala, ki jih uporab-
ljajo piloti leškega aerokluba,
namreč zaradi nepodpisane
pogodbe med ALC in klu-
bom že dva meseca ne letijo.
"Dogovora še ni, smo se pa
po dolgem času vendarle za-
čeli konstruktivno pogovarja-
ti," je optimističen podpred-
sednik kluba Andrej Kolar.

Letališče Lesce ima uporabno dovoljenje
Upravna enota Radovljica je v četrtek vendarle izdala uporabno dovoljenje
za novo vzletno pristajalno stezo na leškem letališču.

Nova vzletno pristajalna steza na letališču v Lescah bo prazna le še do sredine tedna. 

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju - Pred svetov-
nim nogometnim prven-
stvom, ki se bo 11. junija za-
čelo v Južnoafriški republiki,
so se minuli petek na Brdu
pri Kranju predstavili nogo-
metaši, ki bodo naše barve
zastopali na največjem nogo-
metnem dogodku na svetu.
Pridružili so se jim tudi pri-
jatelji, sorodniki in strokov-
no vodstvo slovenske repre-
zentance, za konec pa so na-
stopili tudi člani glasbene
skupine Siddharta. Kot so
pred nedeljsko potjo na za-
ključne priprave v italijanske
Dolomite povedali naši no-
gometaši, se bodo na prven-
stvu trudili po svojih močeh.

Nogometaši so se predstavili
Minuli teden so se člani naše nogometne reprezentance zbrali na skupnih pripravah, v petek so se
predstavili na Brdu pri Kranju, v nedeljo pa odpotovali v Italijo.

Naša nogometna reprezentanca, v kateri so tudi Kranjčani Bojan Jokič, Aleksander 
Radosavljevič in Darjan Matič, se je pred odhodom na zaključne priprave predstavila na
Brdu pri Kranju. / Foto: Jadran Krt
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Glasova preja

Gremo v Franjo!

Partizansko bolnišnico Franjo, svetovno znani 
spomenik humanosti v vojnem času, je 
18. septembra 2007 uničila katastrofalna povodenj.
Zdaj je obnovljena in spet vabi na oglede. 
O njeni obnovi in prihodnosti bomo spregovorili
tudi na Glasovi preji, naša gosta bosta muzealec 
in državnozborski poslanec Samo Bevk in 
Ivana Leskovec, direktorica Mestnega muzeja Idrija.
Z njima se bo pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v Galeriji Krvina v Gorenji vasi v četrtek,
27. maja 2010, ob 19. uri.

Prosimo vas, da udeležbo na Glasovi preji 
sporočite po telefonu na številko 04/201-42-00, 
v Galerijo Krvina na številko 04/510 73 00
ali po elektronski pošti na naslov 
info@g-glas.si.

Vljudno vabljeni!
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Mateja Rant

Kranj - "Hrvaška je takšen
sporazum ponujala že ves
čas in bi ga lahko sklenila še
vsaka vlada doslej, če bi le
upoštevali, kar je v sporazu-
mu postavljeno na prvo me-
sto, to je uporabo mednarod-
nega prava kot glavnega vo-
dila arbitrom pri reševanju
mejnega spora med Hrvaško
in Slovenijo. A v mandatu
naše vlade na to nismo želeli
pristati, kajti mednarodno
pravo ne zagotavlja pravične
meje," je argumente proti ar-
bitražnemu sporazumu str-
nil Lovro Šturm. Branko
Grims pa je prepričan, da bi
z zavrnitvijo arbitražnega
sporazuma na referendumu
celo okrepili pogajalsko izho-
dišče slovenske vlade. 

Lovro Šturm je bil kritičen
do dela sedanje vlade, saj
smo po njegovih besedah na-
zadovali na vseh področjih.
Sklenitev arbitražnega spora-
zuma pa poskušajo prikazati
kot dosežek te vlade, je še do-
dal. "A če jim je do zdaj spod-

letelo vse, česar so se lotili,
kako lahko pričakujemo, da
bo zdaj drugače," se je spra-
ševal ob tem. Opozoril je, da
mednarodno pravo določa
razpolovitev Piranskega zali-
va in zato Sloveniji ne dopuš-
ča tega, kar je imela doslej, to
je prostega dostopa do med-
narodnih voda, kar je po nje-
govih besedah naš vitalni in-
teres, če želimo zagotoviti ob-
stoj Luke Koper. Prepričan
je, da bi zato morali uporabi-

ti tudi druge mehanizme za
reševanje medsebojnih spo-
rov med državami, zlasti
uporabo načela zunanje pra-
vičnosti. "Samo tako lahko
Slovenija doseže, da bi bilo
slovensko morje v neposred-
nem stiku z mednarodnimi
vodami. S sedanjim sporazu-
mom pa v najboljšem prime-
ru lahko dobimo služnostno
pot do odprtega morja," je
poudaril Šturm. Po prepriča-
nju Branka Grimsa gre pri

arbitražnem sporazumu za
preusmerjanje pozornosti od
nesposobnosti in razvojne
"impotentnosti" sedanje vla-
de, zato so začeli iskati zuna-
njega sovražnika v Hrvaški.
Vprašal pa se je tudi, ali
bomo znali izkoristiti institut
referenduma, da bomo zašči-
tili svoje vitalne interese. "Da
ne bomo izgubljeni Koroški
ter Trstu in Gorici dodali še
izgubljenega Piranskega zali-
va," je končal Grims.

Sporazum ne zagotavlja
pravične meje
Tako sta na javni tribuni mestnega odbora SDS Kranj o arbitražnem sporazumu razmišljala nekdanji
minister Lovro Šturm in poslanec državnega zbora Branko Grims.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANGELCA ROBIČ iz Gozd-Martuljka.

Danica Zavrl Žlebir

Cerkno - Projekt obnove par-
tizanske bolnišnice Franja, ki
jo je septembra 2007 pov-
sem opustošilo neurje, je
končan. Na sobotni slovesno-
sti so obnovljeno Franjo zno-
va odprli, slavnostna govorni-
ca je bila ministrica za kultu-

ro Majda Širca. Partizanska
bolnišnica Franja je začela
delovati 23. decembra 1943 v
Dolenjih Novakih pri Cerk-
nem, v njej je začel delati dr.
Viktor Volčjak, nato je vode-
nje prevzela dr. Franja Bojc
Bidovec, po kateri je tudi do-
bila ime. Do konca vojne se je
v bolnici zdravilo prek tisoč

ranjencev. Po vojni so jo spre-
menili v muzej in sedaj velja
za zgodovinski spomenik, ki
ima tudi znak evropske de-
diščine. Za oglede so jo prvič
odprli maja 1946, za kulturni
spomenik je bila razglašena
1952, za spomenik državnega
pomena 1999, leto dni kas-
neje pa je bila vpisana v po-

skusni seznam svetovne de-
diščine pri Unescu. Z obnovo
v poplavi uničenih barak pa
so želeli partizansko bolniš-
nico čim bolj verodostojno
ohraniti. Stroški sanacije so
znašali 2,4 milijona evrov,
poleg osrednjega dela kultur-
nega spomenika pa so poskr-
beli tudi za trajno sanacijo
poti, struge potoka in zgradili
sistem pregrad, ki jo bodo po-
slej bolje varovale pred pobes-
nelimi vodami.

Odprli obnovljeno Bolnico Franja

Argumente proti arbitražnemu sporazumu sta na javni tribuni mestnega odbora SDS Kranj
predstavila Lovro Šturm in Branko Grims. / Foto: Tina Dokl

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Osvežitveni tečaj nemškega jezika

Če želite osvežiti znanje nemščine ali pa celo začeti čisto od
začetka, je za vas prava ponudba tečaj, ki se bo začel v po-
nedeljek, 31. maja. Potekal bo ob ponedeljkih in sredah od 8.
ure do 10.15 na Gorenjskem glasu. Cena je dvesto evrov, za
naročnike Gorenjskega glasa pa le 180 evrov z vsem vključe-
nim gradivom. Poučevala bo prijazna "native speaker" uči-
teljica Helena, ki pričakuje vaše prijave na: 031/750 763.

Grdobec Shrek

Mnogi se že veselijo ogleda animiranega filma Shrek - za
vedno. Prvi si ga boste lahko ogledali na Belvijevi premieri,
ki bo jutri, ob 18. uri v Koloseju Deluxe v Kranju. Gorenjski
glas bo podelil nekaj parov vstopnic. Če si premiero želite
ogledati brezplačno, čim prej pošljite e-pošto na naslov:
info@g-glas.si. V vrstico Zadeva vpišite Shrek, v sporočilo
pa svoje podatke (ime, priimek, naslov in telefon). Podatki
bodo uporabljeni izključno za obveščanje prejemnikov
vstopnic. D. K.

Škofja Loka 

SD predstavila kandidata za župana

Območna organizacija socialnih demokratov Škofja Loka je
predstavila kandidata za župana občin Škofja Loka in Žiri. Kot
pravi predsednica območne SD Mirjam Jan Blažič, sta pov-
sem sveža politična obraza. Brane Jesenovec, sicer samostoj-
ni podjetnik, je Žirovcem znan kot član občinskega sveta, svoj
županski program pa je strnil v pet točk. Zavzel se bo za bolj-
še cestne povezave, med njimi tudi za cesto Žiri-Logatec in za
žirovsko obvoznico, ki bo razbremenila središče Žirov in
omogočila dostop v nastajajočo industrijsko cono. Gradnja
ali obnova osnovne šole v Žireh, ureditev ključne infrastruktu-
re, boljše sodelovanje z mladimi in kvaliteta življenja za vse
generacije pa so drugi njegovi cilji. Kandidat za župana Škof-
je Loke pa je Bojan Luskovec, inženir elektroenergetike in ma-
gister menedžmenta, zaposlen kot direktor ene od organiza-
cijskih enot Elektra Gorenjske. Med njegovimi prednostnimi
nalogami za županski mandat pa so uresničitev kohezijskih
projektov, ureditev prometne infrastrukture (čim prej je treba
zgraditi poljansko obvoznico, pri teh projektih pa se zavzema
za širok konsenz ljudi v okolju), ureditev poplavnega območ-
ja porečja obeh Sor in Sore na območju Škofje Loke, zagotav-
ljanje kakovosti življenja za vse generacije in sistemski pristop
k energetskim sanacijam v občini. Bojan Luskovec je skupni
kandidat strank SD in LDS v Škofji Loki. Za obe občini pa je
Jan Blažičeva še dejala, da je bilo sodelovanje z aktualnima
županoma dobro, a po štirih mandatih je čas, da se poslovi-
ta in si odpočijeta od županovanja. D. Ž.

Danica Zavrl Žlebir 

Brdo - V petek je na delov-
nem posvetu na Brdu ves
dan zasedala slovenska vla-
da. Predsednik vlade Borut
Pahor je po posvetu za iz-
boljšanje konkurenčnosti
gospodarstva napovedal dva
bistvena elementa. Eden od
njiju je rebalans proračuna,
za kar naj bi izhodišča spre-
jeli že junija, predvideva pa
precejšnje zmanjšanje stro-
škov, saj želijo javnofinančni
primanjkljaj znižati pod pet

odstotkov BDP. Drugo je na-
daljevanje reform. "Če se
odločimo biti povprečni,
nam ni treba skozi refor-
me," je dejal Pahor. Če pa
želimo biti konkurenčni in
iz krize iziti kot najbolj dina-
mično gospodarstvo, pa so
reforme nujne, dodaja. Če-
prav se zaradi reform po-
stavlja vladi po robu več
družbenih skupin, je Pahor
pripravljen tvegati tudi neza-
upnico. Sicer pa bodo refor-
me zlasti na trgu dela (med
njimi je tudi zakon o malem
delu, ki se mu je v sredo na
demonstracijah upirala štu-
dentska in dijaška populaci-
ja), do konca maja potekajo
usklajevanja predlagane po-
kojninske reforme, treba bo
preoblikovati in racionalizi-
rati javni sektor.

Z reformami iz povprečja
Vlada je na delovnem posvetu na Brdu razpravljala o tem, kako se izviti iz
povprečja razvitosti.

Od leve: kandidata Brane Jesenovec in Bojan Luskovec, 
Mirjam Jan Blažič (SD) in Jože Galof (LDS)

Vlada na Brdu o rebalansu proračuna in o nujnosti reform
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Podnart 

Večer s prometnim ministrom

Socialni demokrati iz Radovljice znova vabijo na ministrski
večer. Njihov gost bo tokrat minister za promet Patrick Vla-
čič, in sicer v soboto, 29. maja, ob 19. uri v Joštovem hramu
v Podnartu. D. Ž.



3
GORENJSKI GLAS
torek, 25. maja 2010 AKTUALNO info@g-glas.si

Vilma Stanovnik

Kranj - Ker je Kranj velika ob-
čina, trenutno v njej poteka
precej novih in obnovitvenih
gradbenih del, kot zatrjujejo
odgovorni, pa niso pozabili
niti na investicije v krajevnih
skupnostih, ki jih je vsako
leto več, zanje pa porabijo
tudi precej denarja. 

"Letos smo za gradnjo
manjših parkirišč po krajev-
nih skupnostih v občinah
namenili okoli 250 tisoč ev-
rov, prav tako vlagamo v do-
move krajevnih skupnosti.
Želimo si namreč, da imajo
v vseh krajih, kjer takšne do-
move imajo, res urejene,
zato smo letos zanje name-

nili okoli 150 tisoč evrov.
Med večjimi investicijami je
obnova sanitarij in vhoda

doma na Kokrici, obnova
podstrehe na Trsteniku, ob-
nova doma v Predosljah, le-

tos pa nam bo uspelo do
konca obnoviti dom v Mavči-
čah. Prav tako skrbimo za
športne parke in površine po
krajevnih skupnostih, letos
so z večjimi zneski na vrsti
Bitnje, Britof in Hrastje.
Prav tako bo letos več denar-
ja namenjenega urejanju
pokopališč po krajevnih
skupnostih, prav tako pa so
se začela tudi dela na glav-
nem pokopališču v Kranju,
skupaj pa naj bi za to porabi-
li okoli tristo tisoč evrov,"
pravi podžupan Igor Velov
in dodaja, da po krajevnih
skupnostih obnavljajo in
gradijo nove ceste in kole-
sarske steze, letos bodo za to
namenili več kot šeststo ti-
soč evrov. Prav tako obnav-
ljajo vodovode, tako da so le-
tos v proračunu za krajevne
skupnosti namenili okoli
dva milijona evrov. To pa je
precej več kot pred leti, ko je
bilo denarja za investicije le
okoli štiristo tisoč evrov.

Obnovili bodo tudi pokopališča
V kranjski občini naj bi letos za investicije po krajevnih skupnostih porabili
okoli dva milijona evrov, med njimi pa je tudi prenova pokopališč.

Jasna Paladin

Lukovica - V Lukovici se je
po besedah župana Mateja
Kotnika začela ostra bitka za
županski stolček. Pred dnevi
ga je predsednik nadzornega
odbora Vinko Pirnat skupaj s
še šestimi svetniki namreč
ovadil državnemu tožilstvu
in prijavil komisiji za prepre-
čevanje korupcije, saj naj bi
župan kršil zakonodajo pri
prodaji zemljišč, kjer bo gra-
dil Stanovanjski sklad, in
prodaji gozda nad kamnolo-
mom, ki naj bi bil po njego-
vem prodan prepoceni.

Župan Kotnik, ki je na po-
moč pri dokazovanju svoje
resnice poklical policijo, na-
ročil pa je tudi revizijo po-
stopka prodaje zemljišč, pri
katerih se mu očita tudi po-
narejanje zapisnikov, je ar-
gumente predstavil na novi-
narski konferenci, kjer je od-
ločno zanikal, da bi s prodajo
zemljišč oškodoval občinski
proračun. Prav tako je pred-
stavil elektronsko pismo, v
katerem Vinko Pirnat, ne-
kdanji direktor občinske
uprave in lokalni pivovar, po-
nuja petsto litrov piva tiste-
mu, ki bi zanetil zdrahe, ki bi
spodnesle župana in mu
onemogočile vnovičen man-
dat. Župan bo Pirnata prija-
vil Kosovi komisiji za prepre-
čevanje korupcije. Da pa
bodo predvolilne razmere v
občini še bolj vroče, je pred-

sednik občinskega odbora za
gospodarske javne službe
Gregor Bajde na novinarski
konferenci kljub prošnji za
zaupno uporabo razkril do-
kument, ki je po njegovem
mnenju največja kolaboraci-
jo proti lukoviškemu narodu
po drugi svetovni vojni. Gre
namreč za pismo podjetja
Strabag, ki si že dlje prizade-
va postaviti asfaltno bazo, iz
katerega je razvidno, da naj
bi 'trije najvplivnejši
Lukovčani': Tomaž Beden,
Bernard Urbanija in Stani-
slav Smrkolj v zameno za
podporo asfaltni bazi zahte-
vali določene koristi. 

Vsi omenjeni kakršno koli
vpletenost v nečedne posle
ostro zanikajo, o obtožbah pa
bodo zdaj odločali na držav-
nem tožilstvu, policiji in ko-
misiji za preprečevanje ko-
rupcije.

Obtožbe o korupciji 
Nadzorni odbor lukovške občine župana obtožuje
nepravilne prodaje zemljišč, župan pa vrača 
udarec s prijavo Kosovi komisiji.

Urša Peternel

Jesenice - Starši so ob red-
nem vpisu, ki je potekal mar-
ca, v jeseniške vrtce vpisali
kar 231 otrok. To je za štiride-
set več kot lani, povečan je
zlasti vpis najmlajših. A kot
je povedala ravnateljica
Vzgojno varstvene organiza-
cije Jesenice Zdenka Kovač,
bodo kljub temu jeseni lahko
sprejeli vse malčke. Z Obči-
no Jesenice so se namreč do-
govorili, da bodo odprli dva
nova oddelka; prostore zanju
bodo uredili v stavbi vrtca na
Tavčarjevi 3a. "V poletnih
mesecih nas čakajo obnovit-
vena dela v stavbi, uredili
bomo dve igralnici z vsemi
potrebnimi dodatnimi pros-
tori, igriščem in opremo za
otroke prvega starostnega
obdobja," je povedala Zden-

ka Kovač. Res pa je, je doda-
la, da vsem staršem niso mo-
gli izpolniti želje po vključit-
vi otrok v želeno enoto vrtca.
Tako so dva oddelka otrok
novincev prvega starostnega
obdobja iz enote Cilke Zu-
pančič na Koroški Beli in
enote Julke Pibernik na

Tomšičevi morali preusme-
riti v enoto Angelce Ocepek
na Tavčarjevi 3a. In katere
programe bodo izvajali v no-
vem šolskem letu? Kot je po-
vedala Kovačeva, vsako leto
staršem ponudijo več različ-
nih programov, tako so letos
želeli oblikovati popoldanski

poldnevni in popoldanski
krajši program. A zanimanja
staršev ni bilo, v popoldanski
poldnevni program sta bila
vpisana samo dva otroka, za
krajši program pa ni bilo vpi-
sa. Z novim šolskim letom
bodo tako v vseh enotah izva-
jali le dnevni program.
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NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Boštjan Bogataj, Alenka Brun, Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič,
Urša Peternel, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Stanovnik, Simon Šubic,

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir, Štefan Žargi;
stalni sodelavci: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Matjaž Gregorič, Ana Hartman, Jože Košnjek,
Milena Miklavčič, Miha Naglič, Jasna Paladin, Marjeta Smolnikar, Ana Volčjak

OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar d.o.o.

TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 
Tina Dokl, Gorazd Kavčič

LEKTORICA 
Marjeta Vozlič 

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod 
št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas,
d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / 
Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od
7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih
in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska 
(enkrat letno), TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG,
St. Veit/Glan (Št. Vid na Glini), Avstrija / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 
1,50 EUR, letna naročnina: 140,40 EUR; Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% 
popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se 
upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega 
obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

Letos bodo več denarja namenili urejanju pokopališč, obnovo
na kranjskem pokopališču pa so že začeli. / Foto: Gorazd Kavčič

V vrtec sprejeli vse malčke
Čeprav so starši vpisali štirideset otrok več kot lani, bodo jeseni v jeseniških vrtcih sprejeli vse malčke.

Župan Matej Kotnik  

Stojan Saje

Naklo - Vodstvo Občine Na-
klo in člane občinskega sve-
ta je na seji v sredo izvedelo
za težavo, ki terja hitro ukre-
panje. Ravnatelj Osnovne
šole Naklo Blaž Belehar je
povedal zbranim, da je bil le-
tos nenavadno velik vpis
otrok v njihova vrtca. Dobili
so 101 prijavo, upoštevali pa
so 85 vlog staršev. Problem
je, ker sta vrtca pokala po ši-
vih že lani. Sedaj je v njih

182 otrok. Zavrniti bi morali
kar 49 vseh prosilcev oziro-
ma 36 iz občine Naklo, ker
jeseni ne bo dovolj prostih
mest v Naklem in Dupljah.
Tega ne morejo narediti,
zato so iskali začasne rešit-
ve. V Osnovni šoli Naklo bo
le en razred prvošolčkov.
Prosto učilnico bi lahko
opremili za sprejem skupine
najstarejših otrok iz vrtca. V
Dupljah lahko preuredijo
del stanovanja v učilnico,
eno od učilnic pa namenijo

za oddelek vrtca. Tudi ob tej
rešitvi bi bilo preveč pet
otrok iz občine Naklo oziro-
ma trinajst od vseh vpisanih.
Kot je pojasnila vodja vrtcev
Gabrijela Masten, velikost
oddelkov določajo strogi
normativi. V njih ne sme
biti več otrok od predpisa.

Predlog vodstva šole je do-
ber, je menil Zdravko Can-
kar. Vprašal pa je, ali bo ob-
čina imela denar za preure-
ditve šol. Župan Občine Na-
klo Janez Štular je zagotovil,

da ga bodo našli s prerazpo-
reditvami v proračunu. Po-
jasnil je, da se že pogovarja-
jo z zasebno izvajalko dejav-
nosti varstva otrok v Naklem
za sprejem presežka vpisa-
nih otrok iz občine Naklo.
Pri tem bo največja težava
dogovor z državo glede fi-
nanciranja dejavnosti. Rav-
natelj Belehar je še poudaril,
da bodo morali določiti novo
ceno zaradi zaposlitve vzgo-
jiteljice in treh pomočnic.
Občinski svet je potrdil pred-
log ravnatelja za sprejem
otrok v vrtec. Sprejel je tudi
spremembo Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec. Pri
uveljavljanju rezervacij star-
šem ne bodo priznali zniža-
nja plačil za otroke, ki jih so-
financira država.

Vrtec Naklo poka po šivih
V občini Naklo so vpisali v vrtec 49 otrok več, kot bo jeseni prostora. 
Dva oddelka v šoli Naklo in podružnici Duplje.
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Mateja Rant

Bled - Štiridnevna igrano-
doživljajska prireditev Graj-
ska poroka je v soboto dose-
gla svoj vrhunec na Blejskem
gradu, kjer so usodni da dah-
nili kar trije pari. Večno zve-
stobo so si odeti v srednjeve-
ška oblačila pred matičarjem
obljubili Tanja Urankar in
Robert Ravnikar, Polona
Habjan in Simon Zorman ter
Eva Benigar in Klemen Ko-
stič. Nekoliko pa se je zapletlo
pred prihodom na grad ...

Ob vznožju gradu je na-
mreč pare pričakala skupina
vitezov, ki je želela grad
ubraniti pred vsiljivci. Pre-
pričani so bili namreč, da
gre za tujo vojsko, zato so se
celo spopadli. Ko so ugotovi-
li, da imajo prišleki dejansko
s seboj neveste, so jih za pri-
merno odkupnino vendarle
spustili na grad, kjer so poro-
ko izpeljali do konca. Poroka
je sicer trajala kar štiri dni,

saj so se pari že v četrtek
zbrali na srednjeveški večer-
ji, pred tem pa so se predsta-
vili na prireditvenem prosto-
ru v Ribnem. Naučili so se
tudi srednjeveškega plesa, ki
so ga zaplesali na dan poro-
ke na Blejskem gradu. V pe-
tek se je dogajanje preselilo
na Bohinjsko Belo, kjer so se
moški pomerili v streljanju z

lokom, nato pa so se vsi sku-
paj okrepčali z ribiško večer-
jo. V nedeljo so se s pletnja-
mi odpravili na Blejski otok.
Pare je po Bledu in okolici
prevažalo osem kočij, za
glasbeno spremljavo pa so
skrbeli štirje lajnarji. Za po-
pestritev dogajanja je ves čas
skrbela tudi igralska skupina
viteza Gašperja Lambergar-

ja. Celoten projekt so zasno-
vali tako, je ob tem pojasnil
Matjaž Završnik, direktor
blejskega zavoda za kulturo,
ki je vodilni partner pri pro-
jektu, da ga bo mogoče tržiti
tudi v prihodnje. Tako naj bi
še dodatno razvili turistično
ponudbo, ki je vezana na
zgodovino in običaje Bleda
in okoliških vasi.

Med Grajsko poroko na Blejskem gradu / Foto: Tina Dokl

Vitezi skoraj preprečili poroko
V okviru projekta Grajska poroka so se v soboto poročili trije pari, ki so jih izbrali s pomočjo bralcev
Gorenjskega glasa. 

Stojan Saje 

Tržič - Zloščena in okrašena
avta pred gasilskim domom
na Balosu, zvoki pihalnega
orkestra Tržič in zbrani do-
mačini so v soboto napoveda-
li slovesen dogodek. Začel se
je s parado ešalona tržiških
gasilcev in gasilk, ki ga je vo-
dil poveljnik Štefan Stubljar.
Ob njem je bil v vozilu tudi
najstarejši član PGD Tržič
Gabrijel Hladnik, za zastava-
mi pa sta nosila znak mlada
gasilca Rok Mikulandra in
Anže Kavar. Prav zastopanost
vseh generacij je znova potr-
dila tradicijo gasilstva v Trži-
ču in pripadnost najstarejše-
mu društvu v občini.

"Naše društvo so ustanovi-
li pred 127 leti in uspešno de-
luje še danes. Ker so pred ga-

silci vedno nove zahteve, se
stalno izobražujemo in izpo-
polnjujemo opremo. Ker
smo imeli dva zastarela avta,
smo se leta 2007 odločili za
nakup novega gasilskega vo-
zila s cisterno. Predlani smo
kupili podvozje, lani pa dali
izdelati nadgradnjo. Za vozi-
lo, ki je stalo 229 tisoč evrov,
je 174.200 evrov prispevala
Občina Tržič, 21.800 evrov
Gasilska zveza Tržič, dva ti-
soč evrov baronica Elizabeta
Born, 1600 evrov KS Ravne
in petsto evrov KS Tržič. Lani
smo kupili še rabljen teren-
ski avto in ga preuredili v po-
veljniško vozilo. Za nakup
smo najeli 16.500 evrov po-
sojila, večino denarja za
4800 evrov vredno predelavo
pa je podarilo Orodjarstvo
Knific. Vsem donatorjem in

prebivalcem se zahvaljujemo
za pomoč," je dejal Marko
Mirt, predsednik PGD Tržič.

Tržiškemu društvu sta če-
stitala za pomembni prido-
bitvi predsednik GZ Tržič

Matjaž Potočnik in predstav-
nik GZS Jože Derlink. Priza-
devnost članstva je pohvalil
tudi tržiški župan Borut Sa-
jovic, ki je predal ključ vozila
s cisterno poveljniku. Sled-
njemu je izročila Jasna Kni-
fic ključ poveljniškega vozi-
la. Iz rok poveljnika sta klju-
ča prevzela voznika Leon Ba-
hun in Franci Mikulandra.
Sledil je krst vozil s šampanj-
cem, dekan Roman Starc pa
je opravil blagoslov.

Krstili dva gasilska avta
Tržiški gasilci so predali namenu novo vozilo s cisterno in poveljniški avto.
Vsem so se zahvalili za pomoč pri nakupu.

Planina pod Golico

Nina je nova miss narcis

Muhasto majsko vreme je v nedeljo, 23. maja, le uslišalo
organizatorje tradicionalne prireditve Praznik narcis. V do-
poldanskih urah se je najprej več tisoč ljudi iz vseh koncev
Slovenije podalo na priljubljeni vrh Golica v Karavankah. Ob
vrnitvi v dolino so jim člani Turističnega društva Golica pri-
pravili osrednjo majsko prireditev Praznik narcis. Najprej so
bile na vrsti kmečke igre, osrednji dogodek pa je bil po 17 le-
tih spet izbor najlepše med narcisami. Nekoliko negotovo
so se po toliko letih spet lotili izbora, a bili prijetno presene-
čeni nad 12 prijavljenimi dekleti. Glasove zanje so obiskoval-
ci lahko kupili s srčki. Največ jih je zbrala 20-letna študent-
ka Nina Kobal s Koroške Bele, prva spremljevalka je postala
Eva Lavtar in druga Judita Smolej, obe domačinki iz Planine
pod Golico. "Za izbor me je prijavila šefica v trgovini, kjer
pomagam. Nikoli nisem še sodelovala na kakšnem izboru
in tudi naprej nimam teh ambicij. Zame je bil to le super 
dogodek med narcisami," je s kar precej treme in nevajena
takšne pozornosti povedala nova miss narcis. J. R.

Gozd Martuljek

Ob krajevnem prazniku nov most in igrišče

V petek so v Gozdu Martuljku praznik krajevne skupnosti
zaznamovali z odprtjem nove brvi čez Savo in prenovljene-
ga večnamenskega igrišča. Staro brv je v lanskih septembr-
skih poplavah narasla Sava tako poškodovala, da jo je bilo
treba zgraditi na novo; občina Kranjska Gora je za investici-
jo namenila sedemdeset tisoč evrov. Kranjskogorski župan
Jure Žerjav je prepričan, da bo nova brv zdržala tudi tako
imenovane stoletne vode. Za večnamensko igrišče, ki ga 
bo upravljalo domače planinsko društvo, pa je občina na-
menila petdeset tisoč evrov. Na sliki: Staro brv je ob popla-
vi septembra lani narasla Sava tako poškodovala, da so 
morali na njenem mestu postaviti novo. M. A.

Novi vozili tržiških gasilcev so krstili s šampanjcem in tudi
blagoslovili. / Foto: Žan Dolinar

Prva spremljevalka Eva Lavtar, miss narsic Nina Kobal in
druga spremljevalka Judita Smolej

Naklo 

Velika goba že maja

Upokojenka Štefi Košnik iz Naklega nam je sporočila, da je
našla v gozdu na Dobravi skoraj pol kilograma težko gobo.
Najdba jo je presenetila ne le zaradi velikosti, ampak tudi
zaradi vrste gobe. Ajdov goban raste jeseni, zato je tak
primerek nenavaden za maj. Kot je dejala dan po fotografi-
ranju, je bila goba povsem zdrava in okusna. Ona in mož
Stane sta je imela dovolj za večerjo. Gobe nabira samo zase.
Ko jih je več, jih nekaj zamrzne ali vloži v kis. Zaupala je še,
da je bila po poklicu gozdarka, zato ne more brez gozda. Od
pomladi do jeseni ji je nabiranje gob najbolj priljubljena
rekreacija že vrsto let. S. S.
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Kamnik

Srečanje ljubiteljev starodobnih vozil

Člani Društva starodobnih vozil Kamnik so minulo soboto
gostili tradicionalno Mednarodno revijo starodobnih vozil
A, ki se ga je tudi letos udeležilo več deset lastnikov avtomo-
bilov, motorjev in celo avtobusa, večinoma z letnicami 
izpred druge svetovne vojne. Kot je povedal predsednik 
društva Miroslav Vrhovnik, so starodobniki v Kamnik prišli
iz vse Slovenije ter iz Avstrije in Češke, prihodnje leto pa naj
bi bila udeležba iz tujine še močnejša. Prav s češkimi prija-
telji so Kamničani letos podpisali tudi listino o prijateljskem
sodelovanju. Stare jeklene lepotce so lastniki, številni tudi
oblečeni po modi iz predvojnih let, predstavili v središču
mesta in na promocijski vožnji v okolici Kamnika. J. P. 

KRATKE NOVICE
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SVET ZAVODA 
OSNOVNE ŠOLE POLJANE
Poljane 100, 4223 POLJANE

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 - urad-
no prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela je 16. avgusta 2010.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev mo-
rajo vsebovati: dokazilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vode-
nja zavoda in kratek življenjepis z delovnimi izkušnjami v vzgoji
in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku
- s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču - izven
kraja prebivališča - zoper njega ni uveden kazenski postopek za
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost in potrdilo Ministr-
stva za pravosodje iz kazenske evidence. Prijave pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov SVET ZAVODA, Osnovna šola Polja-
ne, Poljane 100, 4223 Poljane, z oznako "PRIJAVA NA RAZPIS ZA
RAVNATELJA/RAVNATELJICO".

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zako-
nitem roku. 

Danica Zavrl Žlebir 

Škofja Loka - Na pokopališ-
ču Lipica so slovesno odkrili
spomenik padlim borcem
NOB, kjer so v skupno gro-
bišče prekopali 38 padlih
borcev iz sedmih težje do-
stopnih in neoskrbovanih
grobišč ali pa je bil njihov
pravni status neurejen. Glav-
ni razlog za prekop padlih je
bil problem opuščanja vzdr-

ževanja obstoječih grobov in
spominskih znamenj, zato je
bil interes Združenja borcev
za vrednote NOB, da je gro-
bov manj, ti pa naj bi bili laž-
je dostopni in bolje vzdrževa-
ni. Škofjeloško Združenje
borcev za vrednote NOB in
loška občina sta tudi izpeljala
ta projekt, ki je zasnovan
tako, da bodo tudi v prihod-
nje še mogoči prekopi. Na
slovesnosti pred spomin-

skim znamenjem sta sprego-
vorila škofjeloška podžupa-
nja Mirjam Jan Blažič in Ivan
Kristan v imenu Združenja
borcev za vrednote NOB. V
kulturnem programu so na
slovesnosti nastopili Trio
Quartet, Mestni pihalni orke-
ster Škofja Loka, igralka Nad-
ja Strajnar Zadnik in mode-
rator Marko Črtalič. Delega-
cije so k spomeniku položili
vence, navzoči so bili tudi

predstavniki ruskega in polj-
skega veleposlaništva, kajti
med prekopanimi žrtvami
sta bila tudi ruski borec An-
drej Iksionov in poljski Tade-
uzs Sadowski. Padlim v NOB
(na Škofjeloškem je bilo teh
bo besedah Ivana Kristana
prek devetsto, od tega blizu
petsto partizanov, preostalo
pa talci, umrli v zaporih in
taboriščniki) pa so se poklo-
nili tudi njihovi svojci.

Odkrili spomenik
padlim borcem

Danica Zavrl Žlebir 

Kranj - Alma Đikić iz Kranja,
ki je zaradi cerebralne parali-
ze od svojega štirinajstega
leta na invalidskem vozičku,
si želi osebni avto. "Za na
delo v Sončkove delavnice
me sicer pridejo iskat s kom-
bijem, toda človek ima poleg
službe (delam namreč po šti-
ri ure) še druge poti: k zdrav-
niku, na rehabilitacijo, v
Ljubljano ... Rada bi imela
svoj avto. Na zavodu za reha-
bilitacijo na Soči nam, invali-
dom, omogočijo test, s kate-
rim ugotavljajo, ali si zmo-
žen vožnje. Test sem opravi-
la, torej bi lahko vozila. Avto-
mobil stane okoli 13.500 ev-
rov (avtohiša, kjer ga kupu-
jem, mi je že omogočila po-
pust), prišteti pa je treba še
stroške predelave," pojasnju-
je Kranjčanka. K akciji za la-
sten avto jo je opogumila iz-
kušnja družine Debeljak in
njihovega rejenca Darka Đu-
rića, ki so mu številni dobro-

tniki omogočili priti do avto-
mobila, prilagojenega njego-
vi težki invalidnosti. "Poveza-
la sem se z Debeljakovimi in
oni so mi odprli pot. Potem
se je Tone Fornezzi Tof do-
mislil dobrodelnega koncer-
ta, ki ga organizira Rdeči križ
iz Kranja," je pot do dobro-
delnega koncerta pojasnila
Alma. Pred prireditvijo se je
srečala tudi z Darkom, ki je
pred nedavnim tega opravil
šoferski izpit, in kot nam je
povedal, je z avtom opravil že
okoli tristo kilometrov. 

Na dobrodelnem koncertu,
ki ga je obiskal tudi predsed-
nik Rdečega križa Slovenije
Franc Košir, prišli pa so tudi
pobratimi kranjskega Rdeče-
ga križa, krvodajalci iz Dober-
doba, so nastopili Mladi Avse-
niki (na sliki), vokalna skupi-
na Koronke, izvajalci muzika-
la Moje pesmi, moje sanje,
Butik Moped šov, Tone For-
nezzi Tof in Simona Vodopi-
vec. Vsi so se odpovedali ho-
norarju. Kot nam je povedal

predsednik Območnega
združenja RK iz Kranja Mar-
jan Gantar, so nameravali s
prodajo vstopnic za koncert
zbrati osem tisoč evrov, del iz-
kupička so namenili Almi, del
pa za pomoč revnejšim druži-
nam. In očitno jim je uspelo,
kajti vseh osemsto sedežev v
dvorani je bilo zasedenih.
Podpredsednik RK Kranj Ja-
nez Rogelj je dejal, da so do-
brega odziva zelo veseli, zlasti
še, ker njihova prireditev ni
bila edina dobrodelna ta ko-

nec tedna. Še eden od prosto-
voljcev Rdečega križa Stane
Kalan je dejal, da so se na do-
godek pripravljali mesec in
pol, Stanka Malovrh iz Dupelj
pa je povedala, da so aktivisti
od vrat do vrat prodajali vstop-
nice za koncert. "Sama sem
jih na našem območju proda-
la šestdeset," je povedala pros-
tovoljka. "Enako uspešni so
bili tudi prostovoljci v drugih
krajih. Manj uspeha pa smo
imeli s prodajo v nakupoval-
nih centrih."

Za Almin avto in za revne družine
Dobrodelni koncert Rdečega križa Kranj za ljudi v stiski je povsem napolnil dvorano na Planini.

Mateja Rant

Kranj, Škofja Loka - Plesanju
četvorke za Guinnessov sve-
tovni rekord, ki se odvija
pod okriljem Plesne zveze
Slovenije, so se v Kranju in
Škofji Loki pridružili tudi
gorenjski maturantje. V
Kranju se je po taktih Strau-
ssove glasbe po podatkih
predsednika plesnega kluba
Studio Ritem Marjana Pev-
ca zavrtelo 764 parov, v
Škofji Loki pa je pod okri-
ljem plesne šole Bolero za-
plesalo 138 parov.

Ulično četvorko so letos
plesali v 51 mestih v osmih
državah, in sicer v 23 me-
stih po Sloveniji, poleg tega
pa še na Hrvaškem, Madžar-
skem, Slovaškem, v Srbiji,
Bosni in Hercegovini, Ma-

kedoniji in na Češkem.
Pred kranjsko gimnazijo je
letos zbrane maturante na-
govoril ravnatelj gimnazije
Esic Kranj Jure Šink. "Pred
vami so najdaljše počitnice,
jeseni pa vas čakajo novi iz-
zivi. Bodite samozavestni in
pogumni, saj ste že dokaza-
li, da lahko dosežete vse in
da smo lahko ponosni na
vas." Ob koncu jih je še po-
zval, naj se sicer veselijo, a
naj uživajo varno. Letošnjo
maturantsko četvorko so
namreč podprle tudi tri nev-
ladne organizacije, ki delu-
jejo na področju zmanjševa-
nja tvegane in škodljive
rabe alkohola ter uporabe
prepovedanih drog. V želji,
da bi bil spomin na ta pose-
ben dan čim lepši, ne pa za-
megljen ali celo zaznamo-

van z nesrečo, so vse sode-
lujoče pozvali, da se ob tem
slovesnem dogodku pov-
sem odrečejo alkoholu in
prepovedanim drogam. Kot

je bilo videti tudi v Kranju,
pa povsem brez alkohola ni
šlo, saj je bilo marsikatere-
ga plesalca mogoče opaziti s
pločevinko piva v roki.

Maturanti spet plesali za rekord
Koroško cesto pred kranjsko gimnazijo so v petek točno opoldne znova zavzeli maturantje gorenjskih
srednjih šol, ki so zaplesali ulično četvorko. 
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Ulična četvorka je letos spet združila maturante v osmih
državah - plesali so jo tudi v Kranju. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Voklo - V današnjih časih je
bolj v navadi, da se trgovine
po vaseh zapirajo in ne od-
pirajo, kakor se je preteklo
soboto pripetilo v Voklem.
V tamkajšnjem gasilskem
domu so namreč februarja
zaprli Mercatorjevo franšiz-
no živilsko trgovino, ki je
obratovala slabih trideset

let. Vokljanski gasilci se
niso predali in v petih me-
secih našli novega najem-
nika - Elizabeto Kuralt oz.
njeno podjetje Trgovina in
gostilna Parizar iz Trboj.
"Zelo smo veseli, da smo
dobili novega najemnika in
ohranili živilsko trgovino.
Gasilci bi lahko te prostore
namenili za druge dejavno-
sti, a smo ves čas vztrajali

pri trgovini, predvsem zara-
di potreb starejših, pa tudi
drugih vaščanov, da jim ne
bo treba tako kot zadnjih
pet mesecev nakupovati v
Šenčurju, Kranju in podo-
bno. Se pa moramo vašča-
ni zavedati, da bo trgovina
v vasi obstala samo, če jo
bomo obiskovali. Če jo še
enkrat zaprejo, je vpraša-
nje, ali bo v Voklem še kdaj

živilska trgovina," je pove-
dal Bojan Maček, predsed-
nik Prostovoljnega gasil-
skega društva Voklo. Nova
najemnica trgovine Eliza-
beta Kuralt je povedala, da
je trgovino v Voklem odpr-
la predvsem zaradi novega
izziva, zagotovo pa je k
temu pripomoglo tudi dej-
stvo, da pozna precej Vo-
klancev. 

Po petih mesecih spet odprli trgovino
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Cveto Zaplotnik 

Kranj - Včeraj se je na Ptuju
končala razstava Dobrote slo-
venskih kmetij, na kateri so
kmetijam tudi podelili zlata,
srebrna in bronasta prizna-
nja za posamezne vrste iz-
delkov in znake kakovosti za
trikrat zapored osvojeno zla-
to priznanje za enak izdelek.
Iz Gorenjske so znak kako-
vosti prejeli Urška Šranc z
Belce pri Mojstrani za Lešn-
kov kruh, Janez Zupanec iz
Vogelj za kislo repo, Aleš Je-
rala iz Podbrezij za zlato žga-
nje in Andreja Jagodic s Poli-
ce pri Naklem za laktični sir.
Za večino izdelkov smo go-
renjske dobitnike priznanj
že objavili, tokrat jih še za

krušne izdelke. Urška Šranc
je prejela zlato priznanje za
Lešnkov kruh, Bernardka
Hribar iz Kališa pri Stahovici
zlati priznanji za buhteljne
in orehove rogljiče, Marija
Hribar, prav tako iz Kališa,
zlato za krhke flancate in
bronasto za koruzni mešani
kruh iz krušne peči, Slavka
Šinkovec z Zgornjega Jezer-
skega zlato za slane kvašene
rogljičke, Jerneja Kemperl iz
Kamnika srebrno priznanje
za krhke flancate, Ivanka
Brodar iz Radomelj srebrno
za pehtranovo potico in bro-
nasto za krofe, Greta Zlate iz
Praš srebrno za ajdov meša-
ni kruh in bronasto za kruh s
semeni, Marija Lotrič iz Pod-
blice srebrno za črni kruh,

Olga Tičar z Zgornjega Je-
zerskega srebrno za buhtelj-
ne in Anka Vodnik iz Gore-
nje Žetine srebrno za oreho-

ve rogljičke. Anton Verlič iz
Smlednika je prejel bronasti
priznanji za pšenični beli in
pšenični polbeli kruh, Mari-
ja Senožetnik iz Velikega
Hriba v Tuhinjski dolini
bronasto za mešani pšenični
kruh iz krušne peči, Olga
Povšnar iz Kokre bronasto
za orehovo potico, Majda
Možina iz Dolenčic brona-
sto za potico iz suhih hrušk,
Nežka Demšar iz Krnic pri
Novakih bronasto za pirin
kruh, Alenka Močnik iz Ži-
rovskega Vrha bronasto za
polbeli kruh, Francka Ržek z
Gorenjega Brda bronasto za
orehovo potico in Anica Ro-
bič iz Gozd Martuljka brona-
sto priznanje za Rjavcov me-
šani kruh.

Za najboljše znaki kakovosti
Na razstavi Dobrote slovenskih kmetij so znak kakovosti prejeli Janez Zupanec, Aleš Jerala, Andreja
Jagodic in Urška Šranc.

Aleš Jerala / Foto: Cveto Zaplotnik

Cveto Zaplotnik

Kranj - V uredbo je vključila
tudi spremembe in dopolnit-
ve, ki jih je decembra lani po-
trdila Komisija Evropske
unijePrvi javni razpisi bodo
na podlagi te uredbe predvi-
doma objavljeni že v dveh
tednih po njeni uveljavitvi. 

Pri ukrepu Pomoč mla-
dim prevzemnikom kmetij
se med prevzete površine kot
primerljiva kmetijska zem-
ljišča vključujejo tudi kmetij-
ska zemljišča v zaraščanju.
Pri ukrepu Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev se
uvajajo podpore tudi za na-
ložbe v nove izzive, kamor
sodijo naložbe v izboljšanje
učinkovitosti uporabe duši-
kovega gnojila in skladišče-
nja hlevskega gnoja, v proiz-
vodnjo bioplina iz organskih
odpadkov, postavitev mrež
proti toči, v tehnologije za
varčevanje vode in v naložbe,
povezane s prirejo mleka. Pri
ukrepu Dodajanje vrednosti
kmetijskim in gozdarskim
proizvodom se zgornja meja
za enostavne naložbe zvišuje
z osemdeset na sto tisoč ev-

rov, po novem pa za vlagate-
lje ne bo več starostne ome-
jitve. Pri ukrepu Obnova in
razvoj vasi ter Ohranjanje in
izboljševanje dediščine na
podeželju se najvišja stopnja
pomoči zvišuje s petdeset na
85 odstotkov priznane vred-
nosti naložbe, pri tem pa se
za preselitev kmetij iz vaških
jeder dodeljuje podpora do
sto odstotkov. Pri ukrepih
Diverzifikacija v nekmetijske
dejavnosti in Podpora usta-
navljanju in razvoju mikro
podjetij ni več zgornje sta-
rostne omejitve vlagateljev,
stopnja pomoči pa se zvišuje
s petdeset na šestdeset od-
stotkov priznane vrednosti
naložbe. 

Spremembe pri 
nekaterih ukrepih
Vlada je sprejela uredbo o ukrepih iz programa
razvoja podeželja za obdobje 2010-2013.

Uvaja se nov ukrep -
Osnovne storitve za go-
spodarstvo in podeželsko
prebivalstvo, s katerim
bodo podpirali naložbe v
širokopasovno omrežje
elektronskih komunika-
cij na območju belih lis
na podeželju.

Škofja Loka

Med kandidatkami tudi tri Gorenjke

Med dvanajstimi kandidatkami, ki se bodo na prireditvi 5. ju-
nija v novi športni dvorani na Trati pri Škofji Loki potegovale
za laskavi naziv mlade kmetice leta 2010, bodo tudi tri
Gorenjke - Irena Bogataj s Fužin pri Gorenji vasi (Društvo
podeželskih žena Blegoš), Mojca Jeraj iz Smlednika (Društvo
kmetic ter žena in deklet na podeželju Medvode) in Martina
Urbanc iz Gorič (Društvo kmečkih žena Kranj). Kandidatke
bodo najprej odgovarjale na vprašanja o pridelovanju jagod,
okrasnem vrtu, čebelarstvu, škofjeloških etnoloških značil-
nostih in dejavnosti Zveze kmetic Slovenije, nato pa se bodo
najboljše tri pomerile še v spretnostih igrah. Prireditev
pripravlja Kmečki glas v sodelovanju z Zvezo kmetic Sloveni-
je. Da bo tokrat izbor v Škofji Loki, je "kriva" Ema Kožuh od
Svetega Florjana nad Škofjo Loko, ki je zmagala lani. C. Z.

Cveto Zaplotnik 

Kranj - Kmetje so pred krat-
kim od davčne uprave prejeli
odločbe o odmeri davčnih
obveznosti za lani, pri tem
pa so ugotavljali, da so se ob-
veznosti v primerjavi s pred-
lani občutno zvišale. Kot se
je izkazalo, so na to vplivali
občutno višji povprečni zne-
ski subvencij, ki predstavlja-
jo del davčne osnove. Za nji-
ve se je povprečni znesek zvi-
šal z 51,36 na 184,04 evra na
hektar in za travnike s 109,55
na 185,03 evra. Na ministr-
stvu za finance pojasnjujejo,
da je izračun povprečnih
zneskov subvencij le posledi-
ca preproste matematike in

da na njihovo višino mimo
zakonskih določil ni mogoče
vplivati. Povprečni znesek so
izračunali tako, da so vsoto
vseh obdavčljivih kmetijskih
subvencij porazdelili na vsa
kmetijska in gozdna zemljiš-
ča po stanju katastra na dan
30. junij 2009. V letu 2007,
ki je pomenilo osnovo za do-
ločitev povprečnih zneskov
subvencij na hektar za leto
2008, je bilo (brez plačil za
območja z omejenimi mož-
nostmi za kmetovanje -
OMD) izplačanih 75,8 mili-
jona evrov subvencij, v letu
2008, ki so ga upoštevali za
izračun za leto 2009, pa
146,8 milijona evrov. Poleg
tega se je v letu 2008 v pri-

merjavi z letom prej spreme-
nilo razmerje med rastlinski-
mi in živalskimi subvencija-
mi, med plačili je bilo kar
121,5 milijona evrov enotnih
plačil, ki so se proporcional-
no porazdelila na njive in
travnike. Ker takšen sistem
obdavčitve na podlagi pov-
prečnih zneskov subvencij ni
povezan z višino in vrsto de-
janskega dohodka, se pravi-
loma dogaja, da je posamez-
nemu zavezancu pripisan
višji (lahko pa tudi bistveno
nižji znesek) od dejansko
prejetega dohodka iz tega na-
slova, prav tako pa se povpre-
čni znesek subvencij pripisu-
je vsem kmetijskim in gozd-
nim zemljiščem.

Na ministrstvu za finance
so v okviru delovne skupine,
v kateri so sodelovali tudi
predstavniki kmetijsko goz-
darske zbornice, že pripravili
predlog novega zakona o
ugotavljanju katastrskega do-
hodka, ki pa prav na zahtevo
predstavnikov zbornice v ni-
čemer bistveno ne spreminja
načina določanja dohodka od
kmetijskih subvencij. Pred-
log je celo, da bi povprečne
zneske subvencij uvrstili v
davčno osnovo vseh kmetij,
torej tudi tistih, ki subvencij
niso uveljavljale. Zakonski
predlog je trenutno v ožji
strokovni medresorski obrav-
navi in je pripravljen za širšo
razpravo. 

Ni pravnih razlogov za pritožbe
Na ministrstvu za finance pojasnjujejo, da zaradi visokih povprečnih zneskov subvencij ni pravnih
razlogov za pritožbe na odločbe o odmeri lanskih obveznosti iz kmetijstva.

OMAMLJEN.SI OD TEKA

NA BRDU PRI KRANJU
SOBOTA, 29. MAJ 2010, OB 10. URI
HUMANITARNO-REKREATIVNA PRIREDITEV
ZA POMOČ FUNDACIJI VINCENCA DRAKSLERJA

ŽUPANOV TEK
KRANJ 2010

WWW.OMAMLJEN.SI10. PESTER PROGRAM:

Startnina je 10 EUR, 5 EUR za otroke, 
učence, dijake, študente, upokojence, 
organizirane člane društev in skupine 
ter 15 EUR za družine.  Na dan 
dogodka je startnina  za 5 EUR višja.

Predhodne prijave so možne prek 
spleta na naslovu: www.omamljen.si 
ali po telefonu: 04 236 13 45,  do 
vključno 27. maja 2010 do 15. ure ali 
na sami prireditvi 29. maja 2010 od 
8.00 do 9.30.
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Boštjan Bogataj

Škofja Loka - Tekstilna indus-
trija v zadnjih letih na Go-
renjskem doživlja upad pro-
izvodnje. Pred časom je
Miha Ješe, direktor Gorenj-
ske predilnice Škofja Loka,
napovedal, da bodo aktualno
gospodarsko krizo v podjetju
še najlažje prebrodili, saj so v
zadnjih dvajsetih letih mora-
li skozi nič koliko kriz. 

Še stojite za to trditvijo?
"Mnenje sem spremenil,

čeprav je za nas še vedno laž-
je kot v preteklosti. Trg in
družbeno okolje danes veliko
težje poslujeta, poleg tega pa
vlada napačno rešuje krizo. S
sprejemanjem številnih za-
konov zmanjšujemo število
delovnih mest, namesto da
bi ohranjali vse, kar prinaša
dodano vrednost."

Govorite o povišanju mini-
malne plače?

"Tudi, predvsem pa o na-
raščajoči brezposelnosti, no-
vih delovnih mest pa ni. Ni
težava, da v konjunkturi de-
lovna mesta z nizko dodano
vrednostjo, takšna kot so pri
nas, nadomeščamo z delo-
vnimi mesti v panogah z viš-
jo dodano vrednostjo. Če ne-
komu ukineš delovno mesto,
se bo zaradi socialne pomoči
zajedel v drugega z višjo do-
dano vrednostjo. S tem pa na
ravni državi nismo naredili

nič. Vsako delovno mesto, ki
pokriva stroške, je danes veli-
ko vredno, saj smo v težkem
obdobju." 

S katerimi konkretnimi te-
žavami se soočate?

"V času najhujše recesije
ne moremo do surovin.
Bombažna preja se je le letos
podražila za štirideset odstot-
kov, povišanja pa v končne
izdelke ne moremo preliti.
Verjamem, da se bo prihod-
nje leto obrnilo, cene bodo

poskočile, vendar bomo mi
brez proizvajalcev. Propadli
bodo. V Sloveniji nas je bilo v
tekstilni industriji ob koncu
leta le še 12.400 delavcev,
število zaposlenih se je
zmanjšalo za več kot pet ti-
soč. Tudi podražitev čiščenja
voda nas bo zelo prizadela. V
treh letih naj bi se cena iz
tega ukrepa povišala za 250
odstotkov. To bo pomenilo,
da industrijskih odplak kma-
lu ne bo več veliko. Enostav-
no bomo vsi propadli."

Kako ste poslovali v Gorenj-
ski predilnici?

"Leto 2009 smo zaključili
s predvideno izgubo, znašala
je okoli pol milijona evrov.
Razlog je upad trga za četrti-
no. Do leta 2008 smo v celo-
ti realizirali ukrepe za izbolj-
šanje poslovanja, investirali
smo v relativno dobro oprem-
ljeno proizvodnjo. Na žalost
je nato trg padel, zato kapaci-
tet ne moremo dovolj izko-
riščati."

Se zaradi tega usmerjate v
turizem?

"Tudi. Turizem je garaška
dejavnost, delno se z njo
ukvarjamo že dlje časa.
Škofja Loka danes niti ne
more biti turistična destina-
cija, saj nima hotela. Mi se
usmerjamo v gradnjo manj-
šega hotela, za petdeset go-
stov, vendar bi mesto potre-
bovalo vsaj pet takšnih. V
nekaj mesecih naj bi imeli
gradbeno dovoljenje, potem
bomo počakali na evropski
razpis za sofinanciranje tu-
rističnih projektov. Danes
že tržimo počitniški objekt v
Portorožu."

Koliko vas dela v podjetju?
"Le še 174 sodelavcev

imamo, v skupni režiji nas
je le pet. Na področju ko-
dranke dobro delamo, na
področju pletiv in volnarske
predilnice pa je čutiti upad
prodaje." 

Preusmerjanje v turizem
Gorenjska predilnica je lansko poslovno leto končala s pol milijona evrov izgube. Razlogov je več, 
trenutno najhujši problem pa je povečevanje vseh vhodnih stroškov.

Miha Ješe, direktor Gorenjske predilnice, napoveduje
usmeritev v turizem.

Boštjan Bogataj

Kranj - Po številu gospodar-
skih družb in zaposlenih ter
premoženju, ki so ga družbe
izkazale v letnih poročilih za
preteklo leto, je Gorenjska,
tako Ajpes, glede na druge
regije v Sloveniji, zasidrana
na četrtem mestu. "Skupno
4923 gospodarskih družb je
lani ustvarilo 5,2 milijarde
evrov prihodkov ali 18,7 od-
stotka manj kot v letu 2008.
Na domačem trgu so prihod-
ki upadli za 18,6 odstotka, na
trgu EU za 23,6 odstotka, na
tretjih trgih pa kar za 28,2
odstotka," pojasnjuje Damja-
na Tavčar iz kranjske izpo-
stave Ajpes. 

S čistim dobičkom je leto
2009 končalo 59,8 odstotka
družb na Gorenjskem ali 251
milijonov evrov čistega do-
bička, kar je 6,5 odstotka več
kot v letu 2008. Obenem je
35,3 odstotka družb izkazalo

čisto izgubo v znesku 104
milijone evrov, kar je 5,8 od-
stotka manj kot leto prej.
"Družbe gorenjske regije so
čisti dobiček povečale in čis-
to izgubo zmanjšale, med-
tem ko so družbe na državni
ravni čisti dobiček znižale
kar za 18,3 odstotka in čisto
izgubo povečale za 37 odstot-
kov," primerjavo oriše Tav-
čarjeva. Spodbuden podatek
je tudi, da so družbe gorenj-
ske regije povečale neto čisti
dobiček za 17,5 odstotka.

V Škofji Loki 
množijo dobiček

Gorenjska zajema 18 občin.
Še vedno je glede na število
gospodarskih družb najbolj
razvita Mestna občina Kranj, v
kateri je 1738 družb zaposlo-
valo 13.708 oseb. Te družbe so
ustvarile 1,8 milijarde evrov
skupnih prihodkov in 1,73 mi-
lijarde evrov skupnih odhod-

kov. Čisti dobiček so najbolj
povečale družbe v občini Škof-
ja Loka in Radovljica. Čisto iz-
gubo so občutno povišale
družbe na Jesenicah, najbolj
pa so jo znižale družbe v obči-
ni Radovljica. Družbe v občini
Škofja Loka so neto čisti dobi-
ček povečale kar za trikrat.
Družbe v občini Jesenice pa
so iz lanskega neto čistega do-
bička v znesku 30.735 tisoč ev-
rov prešle na neto čisto izgubo
v znesku 20.610 tisoč evrov.

Najpomembnejša 
predelovalna dejavnost

Najpomembnejše podro-
čje po številu zaposlenih in
po vrednosti sredstev v letu
2009 je bilo področje prede-
lovalnih dejavnosti. 762
družb s tega področja je za-
poslovalo dobro polovico
vseh delavcev. Največ družb
je sodilo na področje trgovi-
ne, vzdrževanja in popravila

motornih vozil, zaposlovale
so 17,2 odstotka vseh delav-
cev in ustvarile 31 odstotkov
vseh prihodkov. Prav ome-
njene družbe pa so tudi naj-
bolj znižale čiste prihodke od
prodaje. V letu 2009 so štiri
področja dejavnosti izkazala
neto čisto izgubo. Največ
neto čiste izgube, 6138 tisoč
evrov, so ustvarile družbe s
področja gostinske dejavno-
sti. 41,5 odstotka vsega neto
čistega dobička so ustvarile
družbe s področja predelo-
valne dejavnosti. 

Podatke so zbrali in obde-
lali v Ajpesu, ki ta teden v
sklopu 2. evropskega tedna
podjetništva vabi tudi na dan
odprtih vrat. Ta bo v četrtek,
27. maja, ob 10. uri, ko bodo
obiskovalcem predstavili nji-
hove storitve na področju
ustanavljanja s. p. in d. o. o.,
njihove spletne storitve, med
njimi tudi zavarovanje pred
plačilno nedisciplino.

Gorenjska na četrtem mestu
Čisti dobiček je lani izkazalo skoraj dve tretjini gospodarskih družb na Gorenjskem.

Ljubljana

Delničarjem pet evrov dividende na delnico

Delničarji Delavske hranilnice bodo na junijski skupščini med
drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za lani. Hranil-
nica je lani ustvarila 467.759 evrov čistega dobička, ob koncu
leta pa je imela 809.125 evrov bilančnega dobička, od katere-
ga naj bi ga po predlogu uprave in nadzornega sveta 526.335
evrov namenila za izplačilo dividend, 23.388 evrov za udelež-
bo delavcev pri dobičku in 259.402 evrov za statutarne rezer-
ve. Če bodo delničarji na skupščini soglašali s takšnim pred-
logom, bodo najkasneje do 15. julija prejeli dividendo v zne-
sku pet evrov (bruto) na delnico. Na skupščini bodo tudi skle-
pali o pooblastilu, na podlagi katerega bo uprava lahko tri leta
kupovala lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 85 evrov in
ne višja od dvakratnika knjigovodske vrednosti delnice v času
nakupa. Hranilnica je (po podatkih s konca lanskega leta) v la-
sti 237 delničarjev, večinski 60-odstotni lastniki so različni slo-
venski sindikati, dobrih 13 odstotkov je last gospodarskih
družb, skoraj 23 odstotkov pa v lasti fizičnih oseb. C. Z.

Kranj

NLB začela prodajo obveznic

Nova Ljubljanska banka (NLB) je včeraj začela prodajo ob-
veznic v skupni nominalni vrednosti do sto milijonov evrov.
Obveznice po sto evrov lahko kupijo domače ali tuje fizične
in pravne osebe, torej tudi prebivalstvo. Letna obrestna
mera je nespremenljiva in znaša 6,25 odstotka, obresti se iz-
plačujejo 24. maja v tekočem letu, glavnica zapade v plačilo
24. maja 2017, za izplačilo pa ni državnega jamstva. Proda-
ja bo trajala do 24. junija, lahko pa se bo končala že prej, če
bo vpisana in vplačana celotna izdaja. Vpisovanje bo pote-
kalo v vseh poslovalnicah NLB in v dvanajstih poslovalnicah
Banke Celje. C. Z.

Ljubljana

Triglav posluje z dobičkom

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav se je na seji prejšnji te-
den seznanil s poročilom o poslovanju družbe v letošnjih
prvih treh mesecih. Zavarovalnica je v tem obdobju uspeš-
no poslovala, saj ji je z izvajanjem ukrepov poslovne politi-
ke, z umirjanjem razmer na finančnih trgih in s krepitvijo
optimizma na delniških trgih uspelo doseči 14,7 milijona ev-
rov dobička pred obdavčitvijo ali skoraj trikrat večjega kot v
enakem lanskem obdobju. Zavarovalnica je v letošnjem pr-
vem četrtletju obračunala za tri odstotke manj kosmatih za-
varovalnih premij in za enajst odstotkov manj kosmatih
zneskov škod. C. Z.

Kamnik

Titan je lani posloval z izgubo

Delničarji družbe Titan iz Kamnika se bodo na skupščini 10.
junija seznanili s poslovanjem družbe v lanskem letu, sklepa-
li pa bodo tudi o uporabi bilančnega dobička. Družba je lani
ustvarila 1,65 milijona evrov čiste izgube, ki so jo pokrili s ce-
lotnim prenesenim dobičkom iz let 2004, 2005 in 2006 ter z
delom dobička iz leta 2007. Po pokritju izgube je bilančni do-
biček ob koncu lanskega leta znašal nekaj manj kot 560 tisoč
evrov, o njem pa naj bi odločili v prihodnjih letih. C. Z.

VAS
BOLI 

GLAVA?
Te`ave z ogrevanjem zaradi

umazane cisterne? BREZ SKRBI
Brezpl. linija 080/21-50

EKOL d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj,
e-po{ta: komerciala@ekol.si

AKCIJA V MAJU IN JUNIJU
čiščenje cisterne do 5m3 100 EUR
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Končan je tudi ciljni stolp

Organizatorji letošnje tekme svetovnega pokala v veslanju
so že pripravljeni na prvo veliko veslaško tekmovanje, ki bo
pri nas na Bledu potekalo po več kot dvajsetih letih. Tako
bodo danes v hotelu Triglav predstavili posadke, največje pa
je zanimanje za vse tri domače čolne, v katerih bodo nasto-
pili bratje Tomaž, Žiga in Miha Pirih ter Rok Kolander (čet-
verec), Gašper Fistravec, brata Luka in Jan Špik ter Andraž
Krek (dvojni četverec) ter dvojni dvojec v postavi Matevž
Malešič in Jure Cvet. Prav tako bodo danes ob obisku pred-
sednika republike Danila Türka ob 13. uri slovesno predali v
uporabo ciljni stolp v Veliki Zaki. Tekmovanje na Bledu se
bo sicer začelo v četrtek, ko se bodo najprej pomerili vesla-
či invalidi. Jutri, v sredo, pa se zanimiv veslaški dogodek
obeta tudi na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer bo ob 17. uri
veslaško druženje z Iztokom Čopom, ki je v svojo družbo
povabil tudi nekatere slovenske legendarne športnike ter
prijatelja in sotekmovalca v čolnu Olafa Tufteja. V. S.

12. Visoški tek
9,7 km, višinska razlika +/- 100 m

Tek za Gorenjski pokal mladine
Sobota, 29. maja, ob 10. uri, 

Visoko pri Poljanah nad Škofjo Loko

Info: Gašper Debeljak, 041/369 018, 
info@sdpoljane.si, www.sdpoljane.si

Maja Bertoncelj 

Kranj - V soboto je v organi-
zaciji AK Triglav v Športnem
parku v Kranju potekal šest-
najsti mednarodni miting
mladih, tekmovanje v spo-
min na nekdanjega trenerja
Dobrivoja Vučkoviča. "Letos
smo zabeležili rekordno šte-
vilo nastopajočih. Prijavlje-
nih je 751 otrok. Že lani smo
bili s strani Atletske zveze
Slovenije nagrajeni kot orga-
nizatorji največjega mitin-
ga," je povedal Tomaž Kuko-
vica, predsednik AK Triglav. 

Miting je v prvi vrsti na-
menjen mladim atletinjam
in atletom. "Pomembno je,
da se otroci gibajo, da se sez-
nanijo tudi z zdravim nači-
nom prehranjevanja. To jim
ostane za vse življenje," pra-
vi Kukovica in dodaja, da si v
klubu v prihodnje želijo
organizirati tudi mednarod-
no člansko tekmo. 

AK Triglav Kranj ima
okrog tristo članov. Med nji-
mi je tudi Brigita Langer-
holc, ki si je v soboto ogleda-
la miting mladih in bila tudi
v vlogi napovedovalke. Obu-
dila je spomine na tekmova-
nja, ko je bila še na začetku
kariere, nekaj besed pa
spregovorila tudi o mitingu,
ki poteka v spomin na nje-
nega dolgoletnega trenerja
Dobrivoja Vučkoviča. "Ta-
krat ni bilo takšnih velikih
tekmovanj. Super je, da
imajo mladi atleti čim več
priložnosti za druženje in
primerjavo rezultatov. Kar
si je želel Vučko, še naprej
živi in vsi moramo delati na
tem in to spodbujati. Da
imamo v njegov spomin
miting, je čast in zahvala,"
je dejala Brigita, ki se je pov-
sem posvetila materinstvu,
odločitve o morebitnem na-
daljevanju atletske kariere pa
še ni sprejela.

Rekordni miting 
Na Vučkovem memorialu v Kranju je nastopilo
več kot 750 mladih atletov.

Maja Bertoncelj 

Ljubljana - V nedeljo sta se
na prvi tekmi v kvalifikacijah
za vstop v prvo nogometno
ligo na stadionu v Šiški po-
merila domači Interblock, ki
je po koncu 36. kroga Prve-
Lige zasedel deveto mesto,
in Triglav Gorenjska, ki je
sezono v drugi ligi končal na
drugem mestu. Tekmo je na
tribunah spremljalo okrog ti-
soč gledalcev, večina jih je
prišla z Gorenjskega. Nogo-
metaši Triglava so se jim za-
hvalili na najlepši način - z
zmago. Edini zadetek je v 63.
minuti tekme dal Rok Dol-
žan. Veselje na klopi Trigla-
va Gorenjske, na čelu katere
je bil trener Siniša Brkič, je
bilo razumljivo veliko. Prvi
del naloge na poti v prvo ligo
so Gorenjci opravili z odliko,
zmago pa bodo morali potr-
diti v nedeljo na domačem
stadionu. 

"Težka tekma. Sploh v za-
četku se je videlo, da je na
obeh straneh prisotna nervo-
za. Vedeli smo, da bo zmaga-
la ekipa, ki bo naredila manj
napak. Zavedali smo se nji-
hovih kvalitet, pa tudi svojih.

Pričakovali smo enakovred-
no tekmo in zasluženo zma-
gali. Pol dela je za nami. Tre-
ba bo zmagati še v Kranju,"
je povedal kapetan Dejan
Burgar ter dodal: "Če bomo v
nedeljo prvi zatresli mrežo,
bomo že zelo blizu napredo-
vanju. Tekma bo napeta, za
večino igralcev najpomemb-
nejša v karieri. Kranj in Go-
renjska si zaslužita prvoliga-

ša. Borili se bomo po najbolj-
ših močeh, in če nam bo na-
klonjena tudi sreča, uspeh
ne bi smel izostati."

Povratna tekma na igrišču
Športnega centra Kranj bo v
nedeljo, 30. maja, z začet-
kom ob 17. uri. Igralci in
vodstvo si želijo čim večje
podpore s tribun. "Cilj smo
dosegli že z uvrstitvijo v kva-
lifikacije za prvo ligo. Fantje

so na prvi tekmi pokazali
pravi odnos in zasluženo
zmagali. Vendar to še ni čas
za slavje. Čaka nas še ena
tekma in mislim, da je ekipa
zrela za novo zmago. Večji
problem pa je, ali nam bo v
primeru uvrstitve v prvo ligo
sledilo tudi okolje," pa je po
pomembni in veliki zmagi
dejal Miran Šubic, direktor
kluba.

Triglav premagal Interblock
Nogometaši Triglava Gorenjske so bili na prvi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v prvo ligo v gosteh 
z zadetkom Dolžana boljši od Interblocka. Povratna tekma v nedeljo v Kranju.

Maja Bertoncelj

Kranj - "Kranjske dirke se ne
zmaga po naključju. Taktiko
je treba imeti že prej v glavi," je
domačim kolesarjem kranjske
Save na včerajšnji predstavitvi
VN Kranja in dirke Po ulicah
Kranja, ki bosta ta konec tedna,
svetoval selektor reprezentan-
ce in trikratni zmagovalec Kra-
nja Martin Hvastija. Zanj je
prvi favorit letošnje že 43. iz-
vedbe dirke Peter Sagan, član
ProTour ekipe Liquigas Do-
imo.

VN Kranja - Memorial Filipa
Majcna je dirka kategorije 1.1,
dirka z ugledom in tradicijo. V
organizaciji KK Sava Kranj bo
potekala v soboto, 29. maja.
Prijavljenih je dvajset ekip.
"Poleg domačih ekip bosta dir-
ko verjetno krojili še ekipi Li-
quigas in ISD Neri. Za sloven-
ske kolesarje je to ena redkih
priložnosti, da se pokažejo na
dirki tako visokega ranga. Tra-
sa je takšna, da je težko predvi-
deti rezultat. Dirke delajo kole-
sarji," je povedal Miran Kavaš,
trener Savčanov in tehnični di-
rektor dirke. Franc Hvasti je to-
krat v vlogi predsednika orga-
nizacijskega odbora, njegovo
dolgoletno vlogo organizacij-

skega direktorja dirke pa je pre-
vzel Tomaž Poljanec. V soboto
bo start 177,3 km dolge dirke
ob 13. uri na Slovenskem trgu.
"Kolesarji se bodo takoj odpe-
ljali proti Gorenjski, skoraj do
Naklega, na Mlako, sledilo pa
bo osem krogov Bašelj-Bela-
Srakovlje. Za konec bodo sledi-
li še trije krogi v Kranju," je tra-
so opisal Franc Hvasti. Predvi-
den cilj je pred Gimnazijo
Kranj ob 17. uri.

Domači kolesarji Save Kranj
bodo branili lansko zmago. "V
Kranju je lepo zmagati. Kot
ekipa smo močni, in ko stopi-
mo skupaj, lahko dosežemo
veliko. Je pa še veliko drugih
ekip s podobnimi cilji. Upamo
na novo zmago," so besede
Gašperja Švaba, ki je lani prvi
prečkal ciljno črto. V dobri for-
mi je tudi letos, saj je pred dne-
vi slavil skupno zmago na etap-
ni dirki na Slovaškem. Drugi je

bil Matej Stare. Organizatorji
so letos poleg pestrega zabav-
nega programa pripravili tudi
avtobusni prevoz iz Kranja do
vzpona na Bašelj za vse, ki bi
radi dogajanje v živo spremlja-
li na enem zanimivejših delov. 

Po sobotni VN Kranja bo v
nedeljo, 30. maja, še tradicio-
nalna dirka Po ulicah Kranja,
na kateri bodo nastopili kole-
sarji vseh kategorij, tudi dečki
in mladinci. 

Kolesarji Save si želijo zmage
V soboto bo VN Kranja - Memorial Filipa Majcna, največja enodnevna kolesarska dirka 
pri nas. Prijavljenih je dvajset ekip. V nedeljo še dirka Po ulicah Kranja.

V Kranju je v šestnajsti izvedbi potekal največji atletski 
miting mladih.

Nogometaši Triglava Gorenjske (v belih dresih) so z zmago v Šiški proti Interblocku le še
korak do prve slovenske lige. / Foto: Tina Dokl

Trener kontinentalne ekipe Sava Kranj Miran Kavaš in kolesarji Matej Stare, ki je na 
predstavitev dvodnevnega kolesarskega dogajanja v Kranju prišel v družbi sina, Gašper
Švab, Vladimir Kerkez, Uroš Šilar in Nik Burjek. / Foto: Tina Dokl
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Maja Bertoncelj

Zali Log - Gorenjski pokal v
rekreativnih tekih se je v
soboto s tretjo tekmo nadal-
jeval v Zalem Logu v Selški
dolini. Tek Suša v deveti
izvedbi je potekal v organi-
zaciji ŠD Senca Zali Log.
Nastopilo je 192 tekačev, od
tega 54 v otroških kategori-
jah. 

Tekmovalci na daljši progi
(7,5 km) so morali preteči
dva kroga. V prvem sta bila v
ospredju Boštjan Hrovat
(THB) in Sebastjan Zarnik
(KGT Papež), slednji pa je v
drugem pospešil tempo in
se na koncu veselil zmage s
časom 25 minut in 3 sekund.
Hrovat je bil drugi (+ 35),
skorajda domačin Marko
Pintar iz ŠD Sorica pa tretji
(+ 47). Pri ženskah je bila s
časom 33 minut in 21
sekund najhitrejša Erika
Melihen (ŠD Kranjska
Gora), drugo mesto je z za-

ostankom dveh minut in 50
sekund osvojila Tea Vidic
(AD Radovljica), tretja pa je

bila Saša Červ iz tekaške
ekipe Gorenjskega glasa (+
3:38). Gorenjski pokal v

rekreativnih tekih se bo ta
konec tedna nadaljeval z Vi-
soškim tekom.

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin

9torek, 25. maja 2010
GORENJSKI GLAS
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Tek po ulicah Tržiča 
Organizator: ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ 
Datum: 28. maja 
Dodatne informacije: ŠZ Tržič, 05/90 10 313, 051/354 064,
www.sztrzic.si, e-naslov: sportna.zveza.trzic@t-2.net.

12. Visoški tek 
Organizator: ŠPORTNO DRUŠTVO POLJANE 
Datum: 29. maja 
Dodatne informacije: Aleš Šubic, 040/292 075, www.sdpoljane.si,
e-naslov: info@sdpoljane.si.

10. Kolesarski maraton 
Organizator: ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPICA 
Datum: 30. maja
Dodatne informacije: ŠD Špica 01/7871133, www.spica-drustvo.si,
e-naslov joze.nered@spica-drustvo.si.

Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Študentke in študentje iz
Kluba študentov Kranj so
ponovili lanski ekstremni
kolesarski vzpon.

Start vzpona, po njihovih
besedah primernega za vsa-
kega rekreativca, saj ni pre-
zahteven, vmesni deli vzpo-
na se namreč občasno zrav-
najo, kar je dobrodošlo za
kratek počitek, je bil v Stra-
žišču pred kolesarskim klu-
bom Sava Kranj. Tekmoval-
ci so morali po dveh ogre-
valnih kilometrih prekole-
sariti pet kilometrov vzpona
in premagati štiristo petde-
set višinskih metrov. Pov-

prečen naklon klanca je de-
vetodstoten. Nekje pa na-
klon doseže kar neverjetnih
dvaintrideset odstotkov,
zato je ta vzpon uvrščen

med najtežje v Sloveniji. Na
startu se je zbralo malce
manj kot sto "vzpone ljube-
čih" kolesark in kolesarjev,
kar je tudi lepa številka, gle-

de na težavnost vzpona. Po-
merili so se v devetih kate-
gorijah. 

Rekord vzpona je letos
dosegel Luka Mezgec iz ko-
lesarskega kluba Zeroqua-
tro Radenska, ki je tako po-
stal absolutni zmagovalec
kot tudi zmagovalec v svoji
kategoriji. Dosegel je never-
jeten čas 17 minut in 26 se-
kund ter tako oblekel sim-
bolično pikčasto majico, ki
jo podarja KŠK. Med žen-
skami je zmagala Rada Ža-
kelj z fascinantnim časom
26 minut in 52 sekund. Pri
takem vzponu, kot je vzpon
na Jošta, pa resnično velja,
da je zmagovalec vsakdo, ki
prikolesari do vrha.

Drugi kolesarski vzpon na Jošt

Kadar ne mečejo granitnih
kock v parlament, organizirajo
tudi športne prireditve. Ne sicer
metanje kock prek glave, kot je
to opisoval Mali brat v petko-
vem Glasu, ampak v kolesarje-
nju. In glej ga zlomka, kot na-
lašč izberejo najtežjo možno tra-
so, progo, cesto ... Vsekakor tako,
ki pelje navkreber, zelo navkre-
ber. Spet sem pozabil vprašati
pristojne, kako so polagali asfalt
na cesti, ki se vzpenja na Jošta.
Če mene vprašate, je valjar vlekel
ratrak. Že lani so me prepričali
za udeležbo in sem v cilju zatrje-
val, da me ne bodo več videli tr-
peti Jezusovih muk, pa sem spet
nasedel. Tako prijazno so pova-
bili vse člane športnega društva
Gorenjski glas, da nismo mogli
ne uslišati njihovih prošenj ... Pa
še bali smo se, da nam bodo ka-
menjali poslovno stavbo, če se ne

prikažemo na parkirišču pred
kolesarskim klubom Sava Kranj
v soboto točno ob desetih dopol-
dne.

V soboto je bil lep sončen dan
in vem, da sem bil na startu te
ekstremne preizkušnje. Potem
pa imam v spominu že nedelj-
sko jutro, pekoče noge, trd vrat,
zategnjena ramena, boleča za-
pestja in nesorazmerno razteg-
njeni ustnici. Tistemu študentu,
ki se je spomnil vzpona na Jošta,
bi rad sporočil, da se mu bo "bu-
merang" prej ali slej v življenju
vrnil. Če je na muke poslal toli-
ko ljudi, zna biti, da toliko muk
dobi nazaj. Jasno, tukaj ciljam
na njegova bodoča kolesarska
mučenja, nobenih drugih, bog
me obvaruj. Priplezati s kole-
som na Jošta, ni uspeh ampak
traparija. Ta cesta je narejena
za transport potrebščin gostilni-
čarja in cerkvenih delavcev, ni
pa namenjena kolesarjem, zato
bom povprašal na občini, ali je
možno postaviti na začetku
klanca znak: prepovedano za
kolesarje. Tako bom verjetno pri-
pomogel k nižjemu odstotku
obolelih na srcu in ožilju. Pa
tudi kak hrbet, križ, koleno bom
rešil.

Nekdo na cilju je zavpl: Tile
pa so junaki! Pa ga je nekdo po-
pravil, da prej - bedaki. Ampak,

kaj hočemo. Kolesarji taki smo
in ne bodo nas spreobrnili niti, če
nas prihodnji dve leti vabijo na
velodromsko kolesarjenje. Štu-
dentje, študentje, ne bom vas je-
zil, ker se vas bojim, odkar sem
gledal dnevnik pred nekaj večeri.
Če bi bil jaz namesto premiera,
bi ugodil vsaki vaši želji. Tudi to
je razlog, da si nisem upal reči
ne, ko sem prejel vabilo. Mogoče
ne veste, kakšne življenjske strmi-
ne vas še čakajo v življenju. Ko-
lokviji, izpiti, obvezna prisotnost
na predavanjih, dva dni star
sendvič, Primorec in Štajerec v
isti sobi, slaba frizura ... še zda-
leč niso največje življenjske
muke. Pravi življenjski klanci še
pridejo. Ponavadi takrat, ko jih
najmanj pričakujete. Ne posta-
vijo se pokonci za nepreglednim
ovinkom, temveč na povsem od-
prti, ravni cesti, takrat ko ste že

prepričani, da odlično "cruisa-
te" skozi "lajf". Zato je pohval-
no, da se pripravite na klance
že prej. Vzpon na Jošta je odlič-
na priprava. Tisti, ki so manj-
kali, so "pussyji", ki se bojijo vi-
šinskih razlik, tisti, ki pa ste pri-
rinili kolo na vrh, ste verjetno
prihodnost te dežele. Da. Včasih
so to bili odličnjaki, danes pa so
to tisti, ki v življenju znajo nekaj
pretrpeti, potrpeti. Da. To so tisti,
ki se ne bojijo nobenega klanca,
pa naj so ga z ratrakom asfalti-
rali. Taki, o tem sem prepričan,
niso metali granitnih kock v dra-
ga stekla parlamenta. Taki vedo,
da so tudi granitne kocke drage
in da jih bodo prej ali slej potre-
bovali za tlakovanje dvorišča
pred svojo novo hišo. In vendar je
študentov veliko, a še vedno pre-
malo tistih, ki si to legendarno
ime zaslužijo. Klub študentov
Kranj je odlična organizacija z
odličnimi mladci. Ne zaradi
tega, ker imajo radi kolesarstvo.
Prej bi napisal, da zato, ker ima-
jo voljo za delo.

Vsem hecom navkljub upam,
da bo prihodnje leto že tretji
vzpon na Jošta. Glasovci bomo
prišli. Da. Zopet se bom pustil
prepričati. Zopet bom trpel kot
"žvau" in zopet se mi boste za-
merili. Hvala bogu, da samo za
nekaj ur. 

Študentska hudobija

Napovednik rekreativnih dogodkov 

Tek ob jezeru
Ekipa Šport ob jezeru vabi v soboto ob 9. uri na tek ob Blejskem
jezeru, ki ga imenujemo tudi Life is good.
Sobotni tek bo potekal po ustaljenem urniku s tem, da
bomo poizkusili v svoje vrste privabiti tudi znanega gosta
iz športnega sveta. Hkrati vabimo tudi vse tekače, ki tečejo
pod okriljem športnega društva Gorenjski glas.
V soboto smo preizkušali tekaške copate znamke Salomon.
Tako smo skupaj ugotovili, da se je pred vsakim nakupom
copat priporočljivo posvetovati z strokovnjakom s tega po-
dročja. Torej imate še en razlog več, da se nam pridružite.

Pokrovitelji:
Skupina A: GG -Preddvor - Kokra - Kanonir in nazaj. Skupi-
ni B in C: GG - Preddvor - Jezersko - Preddvor - Gorenc

Pridni iz kluba KŠK / Foto: Oto Žan

V Zalem Logu je teklo skoraj dvesto rekreativcev. Nastopil je tudi predsednik domačega
športnega društva Janez Habjan (št. 110), ob njem pa legendarni Drago Frelih.

Odločil je drugi krog
Na tekmi Gorenjskega pokala v rekreativnih tekih v Zalem Logu je nastopilo 192 tekačev.

Rodeo trade, Škofja Loka, d.o.o., Mestni trg 2, Škofja Loka
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Simon Šubic

Zgornji Brnik, Črnivec - V
divjem peskokopu v bližini
Zgornjega Brnika so v nede-
ljo dopoldne našli truplo 34-
letnega moškega iz okolice
Cerkelj, so sporočili s Policij-
ske uprave Kranj. Po naših
podatkih gre za Damjana
Puclja s Spodnjega Brnika.
Policisti so tujo krivdo za
njegovo smrt za zdaj izklju-
čili, saj vse kaže, da je šlo za
splet nesrečnih okoliščin.
"Po zbranih ugotovitvah je
umrli najverjetneje poprav-
ljal tovorno vozilo, pri čemer
ga je v predelu vratu stisnilo

pod keson tovornega vozila.
Kriminalisti okoliščine smrti
še preverjajo, odrejena je
bila obdukcija, opravljen pa
bo tudi izvedenski pregled
tovornega vozila," je pojasnil
Andrej Zakrajšek, tiskovni
predstavnik Policijske upra-
ve Kranj. 

Kot so še ugotovili polici-
sti, je Pucelj umrl že nekaj
dni pred najdbo trupla.
Umrli je sicer živel sam, s
svojci pa je imel le občas-
ne stike. Kot smo izvedeli 
od domačinov, pokojni ni
imel veliko stikov niti z
drugimi ljudmi. Prav to je
verjetno tudi razlog, da je

minilo več dni, preden so
ga našli mrtvega.

Prehitro v ovinek

V soboto okoli 17. ure se
je na Črnivcu zgodila huda
prometna nesreča, v kateri
je življenje izgubil 58-letni
motorist iz Virmaš. Med
vožnjo po regionalni cesti
iz smeri Podvina proti
Brezjam je v bližini gostin-
skega lokala Moby Dick na
Črnivcu z neprilagojeno hi-
trostjo pripeljal proti desne-
mu slabše preglednemu
ovinku. V začetku ovinka je
začel zavirati, pri tem pa za-

peljal na nasprotni vozni
pas, kjer je tako silovito trčil
v varovalno odbojno ograjo,
da ga je prek motorja in va-
rovalne ograje vrglo na trav-
nik, kjer je obležal. Motor-
no kolo je po trčenju odbilo
nazaj na vozišče. 

Na kraj nesreče sta takoj
prispela policijska patrulja
in reševalno vozilo zdrav-
stvenega doma Radovljica,
a je ponesrečeni kljub ta-
kojšnji zdravniški pomoči
umrl na kraju nesreče. Pro-
metne nesreče so letos na
Gorenjskem terjale štiri
smrtne žrtve, v enakem ob-
dobju lani pa deset. 

Tragičen konec tedna
V peskokopu na Zgornjem Brniku so našli truplo 34-letnega domačina. V prometni nesreči na 
Črnivcu je v soboto umrl 58-letni motorist iz Virmaš.

Naročnikom Gorenjskega glasa predstavljamo

zanimiv predlog, kako preživeti dopust po

zelo ugodni ceni. Skupaj s turistično agencijo

Intelekta vas od 20. do 27. junija 2010 

vabimo na grški otok Samos. Redna cena

aranžmaja je 589 EUR, cena za naročnike pa

le 479 EUR (znesek, ki ga prihranite, je enak

letni naročnini na Gorenjski glas)!

Cena počitnic vključuje letalski prevoz, 

polpenzion v hotelu Hydrele Beach s 4 

zvezdicami, pijačo dobrodošlice, 

slovenskega predstavnika na lokaciji, voden

izlet po otoku v slovenskem jeziku, grško

večerjo na plaži, brezplačne ležalnike 

in senčnike ob bazenu, letališke in turistične

takse, nezgodno zavarovanje ter dodatno

zdravstveno zavarovanje z medicinsko 

asistenco. Če boste s seboj vzeli otroka, 

starega od 2 do 12 let, bo ob dveh odraslih

cena zanj 233 EUR. Dodatno si lahko doplačate

enoposteljno sobo za 82 EUR, se odpravite na

izlet z ladjo v Turčijo za 84 EUR ali na Patmos

za 57 EUR, vodeno v slovenskem jeziku.

Ker je Gorenjski glas družinski časopis, 

cena velja za celo družino. Če vas ponudba

zanima, se oglasite pri nas na Bleiweisovi 

cesti 4 v Kranju, nas pokličite na 04/201 42 41

ali nam pišite na: narocnine@g-glas.si. 

Prejeli boste potrdilo, s katerim boste na 

TA Intelekta na Prešernova 1 v Kranju lahko

uveljavljali popust za nepozaben dopust 

na otoku Samos.w
w
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GLASOVE POČITNICE

Štiriintridesetletnik s Spodnjega Brnika je nesrečno umrl v
"svojem" peskokopu na Zgornjem Brniku. / Foto: Gorazd Kavčič

Vožnja z neprilagojeno hitrostjo je bila v soboto na Črnivcu
usodna za 58-letnega motorista iz Virmaš. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Torovo - Pred cestninsko
postajo Torovo se je včeraj
dopoldne prevrnila Petrolo-
va cisterna s kurilnim ol-
jem, ki je začelo iztekati po
cestišču. Do nesreče je priš-
lo okoli 9. ure, ko je 26-let-
ni voznik tovornega vozila s
priklopnikom - cisterno po
avtocesti pripeljal iz Ljub-
ljane proti Jesenicam. Pred
cestninsko postajo je iz
neznanega razloga trčil v
odbojno ograjo, pri tem
izgubil oblast nad vozilom,
tako da se je nazadnje cis-
terna s trideset tisoč litri
kurilnega olja prevrnila.
Voznik se je v nesreči lažje
ranil in so ga odpeljali v
Klinični center v Ljubljani. 
Zaradi iztekanja kurilnega

olja so takoj poklicali ljub-
ljansko gasilsko brigado in
kranjske poklicne gasilce,
na intervencijo pa so
prispeli tudi okoliški pok-
licni gasilci. "Ob prihodu
smo najprej zaustavili
nadaljnje iztekanje olja iz
cisterne, nato smo cestišče
posuli z absorpcijskim
sredstvom. Pripeljali so
tudi nadomestno cisterno,
v katero sedaj prečrpavamo
vsebino prevrnjenega vozi-
la. Zdaj se še ne da pove-
dati, koliko olja je izteklo,"
je razložil Črt Praprotnik,
vodja druge izmene v Gasil-
sko reševalni službi Kranj.
Gasilsko intervencijo je
sicer vodila ljubljanska
gasilska brigada. Promet na
avtocesti je bil v smeri Je-
senic oviran več ur. 

Na Torovem 
prevrnilo cisterno
Iz prevrnjene cisterne tik pred cestninsko 
postajo Torovo je iztekalo kurilno olje. Posredovali
ljubljanski in kranjski poklicni gasilci. 

Kurilno olje so iz prevrnjene cisterne pred cestninsko postajo
Torovo prečrpali v nadomestno cisterno. / Foto: Gorazd Kavčič

V orientacijskem tekmovanju GZ Kokra je sodelovalo 53 ekip. 

Vrba 

Padel s strehe

Pred dnevi je na gradbišču stanovanjske hiše v Vrbi med de-
lom na višini s strehe padel 63-letni delavec iz Žirovnice ter
se huje poškodoval. Policisti so po ogledu kraja nezgode
ugotovili, da delavec ni uporabljal zaščitnih sredstev in ukre-
pov, zato sedaj preverjajo odgovornost delodajalca. S. Š.

Dvorje pri Cerkljah 

Tatovi na gradbišču

Neznani storilci so v noči na petek z nezavarovanega grad-
bišča v Dvorjah pri Cerkljah ukradli osemsto opažnih ele-
mentov, tisoč veznikov in dva tisoč veznih žabic. Tatovi so
lastnika oškodovali za okoli trideset tisoč evrov. 

Kamnik 

Odnesli gradbeni material

Nekaj noči nazaj so neznani storilci vlomili v trgovino v 
okolici Kamnika in odtujili gradbeni material (stirodur, mreže
za tlake ...). Podjetje so oškodovali za okoli 5600 evrov. S. Š.

Hrastje

Orientacijsko tekmovanje mladih gasilcev

Gasilska zveza Kokra je v soboto v Hrastju izpeljala orienta-
cijsko tekmovanje za gasilsko mladino, ki so ga organizirali
gasilci PGD Prebačevo-Hrastje. 53 ekip gasilskih društev iz
občin Jezersko, Preddvor in Šenčur se je pomerilo v šestih
kategorijah, prvouvrščeni ekipi v vsaki kategoriji pa sta si
priborili nastop na regijskem orientacijskem tekmovanju, ki
bo junija na Prebačevem. Poleg orientacije v naravi so mo-
rali mladi gasilci znati tudi osnove prve pomoči, vezati voz-
le, sklapati cevi na trojak, zvijati cevi, z vodnim curkom zbi-
ti tarčo in prenašati vodo. Med mlajšimi pionirkami je naj-
več znanja in spretnosti pokazala ekipa Prebačevo-Hrastje 2
pred Trbojami 2, pri mlajših pionirjih sta bili najboljši ekipi
Preddvor 1 in Hotemaže 1, pri starejših pionirkah Trboje in
Jezersko 2, pri starejših pionirjih Jezersko in Voglje, pri mla-
dincih Preddvor in Visoko-Milje, od mladink pa je na tekmo-
vanju sodelovala samo ekipa PGD Voklo. S. Š.
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Svet v gibanju
avtomobili in oprema            maj 2010

AVTOMOBILIZEM VZDRŽEVANJE KOLESA ZANIMIVOSTI

Test: Citroën C3
Pri francoskem avtomobil-
skem proizvajalcu so vedno
znali narediti kaj posebnega
in drugačnega od tekmecev.
Novi Citroën C3 se v razredu
malih avtomobilov skuša
uveljaviti s prijazno zuna-
njostjo.

Klimatske naprave
Prijetno ohlajena notranjost
je postala stalnica pri skoraj
vsakem novem avtomobilu.
Klimatske naprave so različ-
ne, pri njihovi uporabi pa je
treba upoštevati nekaj napo-
tkov in skrbeti za redne ser-
visne preglede.

Na pot z avtodomom
Potovanje ali počitnice z av-
todomom za marsikoga
predstavlja najbolj zanimivo
in zabavno obliko preživlja-
nja dopustniških dni. Kaj
moramo vedeti, ko se od-
pravljamo na pot s hišo na
kolesih.

stran 13 stran 14 stran 18

Matjaž Gregorič

Slovenski avtomobilski trg,
kjer so bili v zadnjih dveh le-
tih vidni predvsem minusi,
si je vendarle nekoliko opo-
mogel. To kažejo statistični
podatki o prodaji oziroma re-
gistracijah novih avtomobi-

lov, ki presegajo lanske v
enakem obdobju in to tako
pri novih osebnih avtomobi-
lih kot pri lahkih gospodar-
skih vozilih.
Letos je bilo v štirih mesecih
prvič registriranih 21.189, v
enakem lanskem obdobju pa
19.488 novih osebnih avto-

mobilov, kar lahko pomeni,
da se bodo tržna gibanja po-
stopno ustalila. Seveda pa se
prodajne številke še niso niti
zdaleč približale tistim iz-
pred treh let, ko je bilo kupo-
vanje novih avtomobilov sko-
raj evforično, statistika pa je
beležila rekordne dosežke.

Težko je verjeti, da se bodo ti
zlati časi sploh še kdaj pono-
vili, saj avtomobili sodijo
med dobrine, ki v času eko-
nomske krize, ko ljudje ko-
maj zvežejo konec meseca z
začetkom naslednjega, niso
na prednostnem seznamu
nakupov. 
Prodaja v letošnjih prvih šti-
rih mesecih sicer navdaja z
optimizmom, saj je na pri-
mer prvouvrščeni Renault
številko iz lanskega primer-
ljivega obdobja popravil kar
za tretjino in tudi nekatere
druge znamke se lahko po-
hvalijo z bistveno boljšo pro-
dajo. Prav tako jih je večina v
prvi deseterici pred razliko v
prodaji brez negativnega
predznaka, je pa res, da so
padci pri nekaterih precej
očitni. To hkrati pomeni, da
so se tudi nekoliko spreme-
nila razmerja med posamez-
nimi znamkami.
Tudi pri lahkih gospodarskih
vozilih je tržni položaj neko-
liko boljši, kot je bil v lanski
prvi tretjini. Letos je prodajal-
cem uspelo najti kupce za
1636, v lanskih prvih štirih
mesecih pa za 1577 vozil.
Kljub temu je gospodarska
kriza v tem segmentu vozil
še vedno zelo občutna, saj ne

gre pozabiti, da je bil lani v
primerjavi z letom 2008 pa-
dec prodaje skoraj 40-
odstoten.
Zanimive so tudi napovedi
za celotno letošnje leto. Ve-
čina uvoznikov previdno na-
poveduje, da bodo letošnje
skupne količine na približno
enaki ravni kot lani, le redki
si drznejo svoje cilje postaviti
bolj ambiciozno, nekaterim
se prihodnji meseci prikazu-
jejo v še slabših številkah.
K rahlim pozitivnim smerni-
cam v prvi tretjini letošnjega
leta je nedvomno pripomo-
gla tudi nadaljnja cenovna

vojna; kupci vedo, da se no-
ben nov avtomobil ne bo pro-
dal po ceni, zapisani v ceniku,
in da bodo prodajalci k sicer
oglaševanim ugodnostim
verjetno dodali še kakšno. Po
drugi strani so prodajalci za-
dovoljni, da je količina proda-
nih avtomobilov večja, a je
kljub temu finančni izplen
slabši; avtomobile je namreč
treba prodajati kljub nespo-
rnemu dejstvu, da je razlika v
ceni, ki predstavlja trgovski
zaslužek, čedalje manjša,
niso pa tudi redki primeri, ko
so avtomobili prodani z ničlo
ali celo izgubo. 

Okrevanje je lahko
tudi začasno
Prodaja novih avtomobilov je bila v letošnji prvi tretjini nekoliko boljša kot v lanski, napovedi so še
vedno previdne.

Kako kupujemo kolo
Pozna pomlad in poletje sta
pravi čas, da štiri kolesa za-
menjamo z dvema. S korist-
nimi nasveti do izbire pri-
mernega kolesa. V zadnjem
času se tudi pri nas vse bolj
uveljavljajo kolesa z električ-
nim motorjem.

Veliki 
troboj

Audi A8, BMW serije 7 
in Mercedes-Benz S se
borijo za naklonjenost 
bogatih kupcev.

stran 12

Na treh 
kolesih

Bombardierjev Can-Am
Spyder RT za tiste, ki
jim motorno kolo in
avtomobil nista dovolj.

stran 18

stran 16

Avtohiša Vrtač d. o. o. Kranj, PE Primskovo, Ručigajeva cesta 10a, 4000 Kranj,
Tel.: 04/23 44 890, Fax: 04/23 44 890, E-mail: vrtac.seat@siol.net

Prodaja novih avtomobilov v prvi tretjini leta

znamka jan.-apr. 2009 jan.-apr. 2010 razlika
RENAULT 2790 4065 1.275
VOLKSWAGEN 2092 2715 623
OPEL 1479 1842 363
CITROËN 1412 1435 23
PEUGEOT 1123 1256 133
FORD 1541 1053 -488
SKODA 768 1035 267
HYUNDAI 874 950 76
FIAT 1335 879 -456
CHEVROLET 284 807 523
TOYOTA 818 802 -16
KIA 1295 721 -574
BMW 342 560 218
MAZDA 609 522 -87
NISSAN 492 434 -58
SEAT 391 400 9
AUDI 408 373 -35
MERCEDES 266 284 18
HONDA 303 243 -60
DACIA 173 230 57

Najbolje prodajani avtomobili v letu 2009

znamka model jan.-apr. jan.-apr. razlika 
2009 2010

RENAULT CLIO 1036 1641 605
VOLKSWAGEN POLO 380 1037 657
RENAULT MEGANE 945 1028 83
OPEL ASTRA 448 833 385
VOLKSWAGEN GOLF 898 816 -82
FIAT PUNTO 1061 571 -490
KIA CEED 1057 546 -511
SKODA FABIA 435 498 63
PEUGEOT 207 610 492 -118
OPEL CORSA 497 478 -19
HYUNDAI I30 359 469 110
RENAULT SCENIC 195 396 201
CITROEN BERLINGO 227 378 151
FORD FIESTA 469 368 -101
TOYOTA YARIS 275 337 62
CHEVROLET CRUZE 12 333 321
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Prestižna vozila

Matjaž Gregorič

Krizni časi, začinjeni tudi z
bojem za zmanjšanje škodlji-
vih izpustov, niso najbolj na-
klonjeni velikim, težkim in
seveda naftno požrešnim in
okoljsko obremenjujočim av-
tomobilom. In kljub temu, da
je v prestižnem razredu dokaj
mirno, je v ozadju vedno za-
znaven bolj med tremi nem-
škimi limuzinami. 
Audi ima trenutno najnovejši
model v visokem razredu, saj
je nova generacija modela A8
zapeljala po cestah šele pred
nekaj meseci, kmalu pa bo
sledila še podaljšana izvedba.
Poleg tega je tretja generacija
Audijeve admiralske ladje na-
bita z inovativno tehnologijo,
s katero kaže roge obema naj-
večjima tekmecema. Zanimi-
vo je, da je oblikovanje zuna-
njosti dokaj zadržano, morda
skoraj nekoliko dolgočasno,
vendar se novinec tako kot
oba njegova predhodnika po-
naša z lahko aluminijasto ka-
roserijo. V notranjosti seveda
ne manjka prostornosti in vr-
hunskega udobja, ki ga za-

znamujejo kakovostni mate-
riali, dodelana klimatizacija,
sedeži, ki obvladajo tudi ma-
sažo, in seveda kakovosten ra-
dijski sistem. A8 v začetku
prihaja z dvema motorjema,
4,2-litrskim bencinskim (273
kW/372 KM) in 4,2-litrskim
turbodizelskim (258 kW/350
KM). Do jeseni se jima bo
pridružil še 3,0-litrski turbo-
dizel (184 kW/250 KM, še ne-
kaj prej pride bencinski 3,2-
litrski šestvaljnik TFSI. Pov-
sem nov je tudi osemstopenj-
ski samodejni menjalnik. Za
Audi A8 s 4,2-litrskim ben-
cinskim osemvaljnikom je
treba odšteti vrtoglavih
99.160 evrov, za različico s
4,2-litrskim osemvaljnim tur-
bodizlom pa še nekaj stota-
kov več. 
Manj kot eno leto je na sceni
tudi nova BMW-jeva serija 7.
Ta največja limuzina iz bavar-
ske kovačnice avtomobilov in
motociklov uteleša vrhunsko
tehnologijo, ki jo potem po-
stopno prenašajo tudi v manj-
še in manj prestižne modele.
Na vrhu motorne palete je
6,0-litrski dvanajstvaljnik, ki
razvije okroglih 400 kilovatov
(544 KM). Pogonski stroj je
bil razvit povsem na novo, v
celoti je izdelan iz aluminija,
ima pa še nekaj drugih posla-
stic. BMW serije 7 velja za
eno tistih limuzin, kjer se je
enako dobro voziti za vola-
nom ali pa na udobnih zad-
njih sedežih, kjer razvajene
potnike pričaka klimatizacija

z ločeno nastavitvijo, sedežni
naslonjali z masažnim učin-
kom ali hlajenjem oziroma
ogrevanjem, zaslona za pred-
vajanje DVD filmov in podo-
bno. Razkošja je seveda toli-
ko, kot si ga poželi srce in
zmore denarnica. Motorna
izbira je sicer precej pestra, ti-
sti, ki nimajo za dvanajstvalj-
nika, si lahko izberejo ben-
cinski osemvaljnik s 300
kW/407 KM), še bolj skrom-
ni pa vrstni šestvaljnik (240
kW/326 KM). Dizelske barve
zastopa vrstni šestvaljnik (225
kW/306 KM), v napol preiz-
kusni fazi pa imajo pri BMW
še različico s kombiniranim
pogonom na bencin in vodik.
Za manj kot 77.400 evrov
sedmice ni mogoče odpeljati
iz prodajnega salona, obstaja
tudi podaljšana izvedba.
Najstarejši in najbolj klasičen
med tremi zvezdniki je Mer-
cedes-Benz razreda S. Limu-

zina je bila sicer pred nedav-
nim nekoliko osvežena, še
vedno pa velja za eno najbolj
uglednih in zaželenih pri ti-
stih, ki prisegajo na trikrako
zvezdo. Tako kot oba ostala
tekmeca, ima tudi razred S
svojo podaljšano izvedbo, pri
Mercedes-Benzu pa že nekaj
časa ponujajo tudi hibridno
izvedbo. Motorna paleta je
precej pestra, razpon zmoglji-
vosti bencinskih pogonskih
strojev sega od 200 kilovatov
(272 KM) do 450 kilovatov
(612 KM) v športno nastroje-
ni različici S 65 AMG. Dizel-
ska motorja sta dva (173
KW/235 KM in 235 kW/320
KM), seveda pa se limuzina
lahko pohvali s številnimi na-
prednimi tehnološkimi siste-
mi, tudi s tistim, ki voznika
opozarja na možnost trčenja
z nasproti vozečim vozilom.
Mercedesova posebnost so iz-
vedbe s posebno tovarniško
dodatno zaščito, ki je na zu-
naj neopazna, zagotavlja pa
dodatno varnost. Kdaj bo
Mercedes-Benzova paradna
limuzina dobila popolno za-
menjavo, še ni znano, vseka-
kor zaenkrat dokaj dobro klju-
buje obema tekmecema, sta-
ne pa najmanj 84.600 evrov.

Nikoli končano rivalstvo
Med limuzinami visokega razreda se bije neizprosna bitka med tremi nemškimi znamkami.

Mercedes-Benz S

Audi A8

BMW serije 7

Prodaja v prestižnem razredu

Model prodaja 2009 prodaja letos
Audi A8 1 2
BMW serije 7 58 10
Mercedes-Benz S 7 7

priporoča Alain Prost

    Prodajana mesta:   . Center Očesne Optike Naklo. Optika Knez Radovljica
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Vrhunec optične tehnologije
Legendarni dirkač formule 1
Alain Prost še vedno dirka v po-
kalu Andros Trophy in uživa živ-
ljenje. V zadnjih letih tudi kot
ambasador blagovne znamke
SERENGETI. Vloge promotorja
za to blagovno znamko mu ni
bilo težko sprejeti - kot človek,
ki je moral slediti popolnosti v
vožnji v povezavi z vrhunsko
tehnologijo, je hitro spoznal
prednosti teh sončnih očal. Pre-
pričala ga je že kratka vožnja av-
tomobila z očali Serengeti.
Znamka Serengeti se pohvali s
tradicijo ter tehnologijo očal, ki
so jo razvili pri Cornigu, proizva-
jalcu stekel Serengeti. Tehnolo-
gijo fotocelic, ki so molekularno
vgrajena v steklo in omogočajo
samodejno zatemnjevanje ste-
kel, si je zaželela avtomobilska
industrija za vetrobranska ste-
kla. Ker pa takšna stekla za av-

tomobile niso bila cenovno
funkcionalna, jih je s pridom iz-
koristil Serengeti. 
Samodejno prilagoditev zatem-
nitve so nadgradili s filtrom za
modro svetlobo, ki močno
obremenjuje očesno mrežnico
in utruja oči, ter UV in IR filtrom
v mineralnem steklu. Vse sku-
paj je kaljeno v visokotempera-
turnih pečeh, dodan je še pola-
rizacijski filter in na trgu smo
dobili tehnološko najbolj na-
predna sončna stekla. 

Sončna očala Serengeti niso
na trgu zaradi oblike, marveč
so predvsem odličen pripomo-
ček in zaščita oči za vse, ki išče-
jo vrhunsko tehnologijo in ka-
kovostna sončna očala.
Serengeti so očala, ki jih najraje
izberejo piloti, poklicni vozniki,
profesionalci in ljubitelji narave,
saj jim le ta blagovna znamka
zagotavlja odlično zaščito ter
maksimalno udobje za oči.

Serengeti - sončna očala, 
so najbliže optični popolnosti.
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Matjaž Gregorič

Francoski Citroën se je v
zgodovino avtomobilizma
že zdavnaj zapisal kot proiz-
vajalec z izvirnimi, včasih
posrečenimi, drugič tudi
zgrešenimi idejami. Delček
tega se je seveda ohranil vse
do današnjih dni, zato ne
preseneča, da se njihovi ak-
tualni modeli še vedno raz-
likujejo od bližnjih in dalj-
nih tekmecev.
To velja tudi za novi C3, pri
katerem so se Citroënovi
strategi odločili, da ne bo pre-
segel štirih metrov dolžine,
kljub temu da je skoraj devet
centimetrov daljši od pred-
hodnika. Še vedno je torej
med najkrajšimi v razredu.
Ohranja jajčasto karoserijsko
obliko, s katero je izstopal
predhodnik, vendar ima ne-
koliko resnejši videz, ki ga
spredaj v največji meri zazna-
mujejo privihnjena žarometa
in velika maska hladilnika,
zadaj pa nekoliko bolj razpo-
tegnjene zadnje luči. Na po-
gled je še vedno ljubeznivo
prikupen, zato je mogoče
sklepati, da je všeč predvsem
nežnejšemu delu vozniške
populacije, a za volanom naj
bi bili pogosto tudi moški. 
Novosti, ki ta avtomobil sku-
šajo narediti drugačnega od
tekmecev, je veliko, v streho
podaljšano in rahlo ukrivlje-
no vetrobransko steklo, ki
meri kar 1,45 kvadratnega
metra. Vozniku in potni-
kom ponuja pogled v nebo,
pred soncem pa se je mogo-
če zaščititi s pomičnim de-
lom z obema senčnikoma.
Za to razkošje je sicer treba
doplačati pri vseh, razen pri
najbogatejšem paketu opre-
me, svetloba, ki prodira v
notranjost, pa voznike deli v
dva tabora, na tiste, ki so ta-
koj proti, in druge, ki skuša-
jo uživati v dotiku sonca.
Udobje v potniški kabini je v

okviru pričakovanj v tem ve-
likostnem razredu. Zaradi
domiselne oblike armaturne
plošče je spredaj veliko pros-
tora, voznikov in sovoznikov
sedež sta solidna, zadnja
klop nekoliko utesnjena.
Prostornost prtljažnika se
uvršča v sivo razredno pov-
prečje, nič ne bi bilo narobe,
če bi bila obdelava oblog ne-
koliko bolj kakovostna.
Voznika čaka povsem dru-
gačna armaturna plošča, kot
jo je imel prejšnji C3. Nič
več digitalnih številk in sla-

bo vidnih kazalcev motornih
vrtljajev, ampak zadovoljiva
preglednost merilnikov in
dostopnost stikal. Volan-
ski obroč, ki na spodnji 
strani ni povsem okrogel, je
opremljen z električnim ser-
voojačevalnikom, v serijski
opremi sta vedno zavorna 
sistema proti blokiranju in
za takojšnjo zagotovitev vse 
zavorne moči v sili. Pravza-
prav se zdi, da je C3 znotraj 
postal zrelejši, nikakor pa ne
dolgočasen avtomobil. Mo-
torna ponudba je daleč od

skromnosti, zato se je prav-
zaprav težko odločiti, kateri
pogonski stroj bi najbolje
ustrezal prevozniškim nalo-
gam, ki jih pretežno opravlja
C3. Poleg tega je tu še vpra-
šanje, ali je v takšnem avto-
mobilu smiselno imeti di-
zelski motor. Najmanjši
med njimi je nagnjen pred-
vsem k varčnosti, kajti
zmogljivosti vsekakor niso
dovolj trden argument, ne-
nazadnje skromnost pove
vse. Je pa turbodizelski štiri-
valjnik vsekakor vreden po-
hvale tudi, ker ni pretirano
hrupen in tresav. Kolesa se
zvesto držijo ceste, tudi vo-
lanski mehanizem je tak-
šen, da s ceste do voznikovih
rok pride dovolj povratnih
informacij, nekaj zmede
lahko nastane le ob močnej-
ših bočnih vetrnih sunkih. 
S prejšnjim C3 so imeli pri
Citroënu srečno roko, od
leta 2002 so jih prodali več
kot dva milijona. Za napo-
ved, kaj se bo dogajalo z no-
vim, bi bilo treba imeti ste-
kleno kroglo, vsekakor pa
mu v razredu, kjer prežijo
številni agresivni tekmeci,
ni posebej lahko.

Vedno za kaj posebnega 
Test: Citroën C3 Tendance HDi 70 

TEHNIČNI PODATKI
Mere: ................. d. 3,954, š. 1,708, v. 1,514 m, medosje 2,460 m 
Prostornina prtljažnika: ................................................................................. 287 l 
Teža (prazno v./ dovoljena):. .............................................. 1065/1464 kg 
Vrsta motorja:  ....................................................... štirivaljni, turbodizelski 
Gibna prostornina:................................................................................... 1398 ccm 
Največja moč pri v/min: .................................50 kW/70 KM pri 4000 
Največji navor pri v/min:...............................................160 Nm pri 2000 
Najvišja hitrost: ...........................................................................................163 km/h 
Pospešek 0-100 km/h: ...................................................................................13,7 s 
Poraba goriva po EU norm.: ............................5,2/ 3,7/ 4,2 l/100 km 
Emisija CO2 g/km:............................................................................110 (Euro V)
Maloprodajna cena:.......................................................................... 13.450 EUR 
Uvoznik:...................................................................... Citroën Slovenija, Koper 
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Vzdrževanje

Matjaž Gregorič

Klimatska naprava v avto-
mobilu je postala nepo-
grešljiv del opreme, ki za-
gotavlja pričakovano raven
udobja in nenazadnje tudi
varnosti. Znano je namreč,
da se v primerno klimatizi-
ranem prostoru znižuje
krvni tlak, kar ima ugodne
posledice za voznikovo
splošno počutje, to pa ima
velik vpliv na ravnanje in
reakcije med vožnjo.
Število kupcev novih avto-
mobilov, ki se ne odločijo,
da bo v njihovem novincu
tudi klimatska naprava, je
v zadnjih letih skoraj zane-
marljivo, tudi rabljen avto-
mobil, ki ima klimatizira-
no notranjost, se proda laž-
je. K temu so nedvomno
pripomogle tudi visoke po-
letne temperature, oziro-
ma splošne podnebne
spremembe. Pri cenejših
avtomobilih je del serijske
opreme največkrat ročna
ali mehanska klimatska
naprava s stopnjami za na-
stavitev hlajenja ali gretja,
več hitrostmi ventilatorja
in usmerjanjem klimatizi-
ranega zraka v določene
dele avtomobila oziroma
telesa. Zraven je še stikalo
za izbiranje dovoda zuna-
njega zraka ali zgolj krože-
nja tistega v kabini. Boljša
in temu primerno dražja je
samodejna klima, ki se ji
natančno nastavijo želene
stopinje, tipala pa sama
uravnavajo napravo glede
na zunanjo temperaturo.
Boljši avtomobili imajo
možnost določanja različ-
ne temperature za levo in
desno stran, posebne šobe
za dovod zraka zadaj, kar

je še posebej pomembno
pri večjih avtomobilih, zla-
sti enoprostorcih, katerih
notranjosti je zaradi velike
prostornine še težje ohla-
diti. 
Ohlajevanje zraka v avto-
mobilu nam lahko krepko
olajša potovanje v pasje
vročih dneh, seveda, če se
ravnamo po priporočilih
za uporabo klimatske na-
prave. Če je razlika med
zunanjo vročino in zra-
kom v potniški kabini pre-
velika, tvegamo, da bomo
v avtomobilu staknili pre-
hlad, zato naj bo razlika le
od tri do štiri stopinje Cel-
zija. Zračnega toka nikoli
ni priporočljivo usmeriti v
telo, saj je bolj zdravo in
učinkovito, če zrak piha v
šipe ali strop. Tako prepre-
čimo zaroševanje stekel,
notranjost vozila se hitreje
ohlaja, vlažnost zraka se
zmanjšuje. Če je avto moč-
no segret, si vzemimo ne-
kaj minut in ga najprej do-
bro prezračimo in ohladi-
mo, pri čemer je najbolje
uporabiti notranje krože-
nje zraka. Notranje krože-
nje sicer uporabljamo le v
predorih, v krajih, kjer je
zrak onesnažen, ali ko vo-
zimo za vozilom, ki izdat-
no onesnažuje okolico z
izpuhom. Enako velja na
makadamski cesti, s kate-
re se dviga veliko prahu.
Novejši avtomobili s so-
dobnejšimi elektronskimi
klimatskimi napravami
imajo tudi možnost nasta-
vitve samodejnega zapira-
nja lopute za zunanji zrak,
če je ta preveč onesnažen. 
Servis klimatske naprave je
treba običajno opraviti vsaj
vsaki dve leti oziroma na

približno 45 tisoč kilome-
trov. V tem času se namreč
v polnilnem plinu nabere
olje, ki izteče iz kompresor-
ja v hladilni sistem in dru-
gi nečisti delci, ki zmanjšu-
jejo učinkovitost hlajenja.
Na servisu klimatsko na-
pravo izpraznijo, očistijo
polnilni plin in ga znova
napolnijo. Če ga ni dovolj,
je treba dodati novega. Prav
tako je treba pregledati vse
električne sklope. Seveda je

servis včasih potreben tudi
prej, če je uporaba klimat-
ske naprave zelo pogosta
ali če deluje v težjih razme-
rah. Znaki, da klimatska
naprava potrebuje poseg,
so neprijetne vonjave, ki se
pojavijo predvsem zaradi
nečistoče v hladilnem siste-
mu, medtem ko se učinko-
vitost hlajenja zmanjša za-
radi umazanije v plinu ali,
ker je polnilnega plina v si-
stemu premalo. 

Potovanje v prijetno 
ohlajenem ozračju
Klimatska naprava je v sodobnih avtomobilih postala nepogrešljiv del opreme. 
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Boštjan Bogataj

Kranj - Čeprav je kriza tudi
na področju prodaje vozil
naredila svoje, pa se zdi, da
tako ugodnega časa za na-
kup vozila najbrž še dolgo
ne bo več. Trgovci z avtomo-
bili še nikdar niso ponujali
svojih vozil pod tako ugod-
nimi pogoji kot jih v zad-
njem letu, niti s tako visoki-
mi popusti. Morda bo po ve-
liki finančno-gospodarski
krizi vedno tako, a se do se-
daj še nikoli niso s tako veli-
ko željo skušali znebiti vo-
zil.
Težav nimajo le trgovci, am-
pak skoraj vse druge branže,
v katerih smo zaposleni Slo-
venci. V naši naravi tudi ve-
lja, da skoraj nikoli za nakup
vozila ni dovolj le privarče-
van denar, ampak si mora-
mo nekaj še sposoditi. Pri
sorodnikih največkrat ne
gre več, saj sušo v denarni-
cah, kot rečeno, občutimo
skoraj vsi, zato nam za dose-
go cilja - nakup boljšega avta
kot pred leti, saj so ti zaradi

krize cenejši - omogoča najem
kredita ali lizinga. Prvega
poznamo vsi, drugemu več-
ina (še) ne zaupa. Razlog je
banalen, češ da pri lizingu
ne postanemo lastnik vozila.
Pa čeprav ga uporabljamo le
mi in nihče drug. Medtem
pa smo Slovenci zelo dobro
sprejeli hipotekarni kredit
nepremičnin, kjer nas de-
jansko lastništvo bank nad
stanovanjem ali hišo, v kate-
ri živimo, prav nič ne moti.
Do odplačila kredita seveda,
ki pa se lahko v primeru ne-
premičnine vleče dlje kot
pri nakupu vozila s pomočjo
lizinga (tudi 25 ali 30 let). 
"Ena od bistvenih razlik
med lizingom in kreditom
je v lastništvu nad predme-
tom financiranja, in sicer je
v primeru kredita kreditoje-
malec tako pravni kot eko-
nomski lastnik predmeta fi-
nanciranja, medtem ko je
pri lizingu lizingojemalec le
ekonomski lastnik, lizing
hiša pa pravni lastnik in je v
primeru financiranja vozila
posledično vpisana tudi v

prometno dovoljenje," razli-
ke med obema viroma fi-
nanciranja pojasnjuje Tina
Filipan, pomočnica direk-
torja Summit Leasing Slove-
nija, ki spada med največje
lizing hiše v Sloveniji. Po-
sledično so ponudniki kre-
ditov in lizingov praviloma
strožji pri odobravanju kre-
dita, saj dosledno ugotavlja-
jo kreditno sposobnost kre-
ditojemalca, še najbolj je po-
membna, da mora stranki
po odplačilu vseh obvezno-
sti ostati plača oziroma po-
kojnina vaj v višini zakon-
sko določene neto minimal-
ne plače (danes 562 evrov). 
Pri lizingu gre nekoliko laž-
je, saj so finančne hiše pri
tem nekoliko bolj fleksibil-
ne, kupcem se prilagajajo
tudi z višino pologa, tudi 
zadnji obrok je lahko neko-
liko višji, posledično pa me-
sečni obroki prilagojeni
kupcu. "Kreditojemalec mo-
ra biti upokojen ali zapo-
slen za nedoločen čas oziro-
ma se mora v primeru zapo-
slitve za določen čas kredit-
na pogodba izteči dva mese-
ca pred potekom omenjene
pogodbe," pogoje nadalje
našteva Filipanova. Razen
tega mora ustrezati našim
kriterijem za ugotavljanje
kreditne sposobnosti, za kar
mora predložiti ustrezna
dokazila o plači/pokojnini
in njenih obremenitvah. Pri
lizingu so pogoji odobritve
bolj fleksibilni in so odvisni
tudi od višine pologa ter
predmeta financiranja.
Praviloma mora kupec pri
obeh načinih financiranja
nakupa (v našem primeru

vozila) plačati tudi nekaj
stroškov. V obeh primerih
gre za stroške odobritve, pri
kreditu plača tudi zavarova-
nje terjatev, zaradi lastni-
štva nad predmetom lizinga
pa Lizing hiše pri lizingu
praviloma ne zahtevajo do-
datnega zavarovanja. Filipa-
novo vprašamo še, ali velja,
da se kupci za lizing odloča-
jo pri večjih, zahtevnejših
financiranjih, za kredit pa
pri manjših naložbah?
"Tega ne bi mogli trditi, je
pa res, da imamo pri kredi-
tu s poslovno politiko ome-
jeno maksimalno višino
kredita, medtem ko pri li-
zingu maksimalna višina ni
določena, jo pa določimo
glede na oceno predmeta li-
zinga in bonitetno oceno
stranke," odgovarja sogo-
vornica.

Z lizingom hitreje 
do rešitve
Če so banke in drugi ponudniki kredita in lizinga pri odobravanju kreditov zelo natančni, 
gre financiranje nakupa z lizingom praviloma lažje.

www.euroton.si

*  Kredit na 24 obrokov vam odobrimo na podlagi pologa (109,00 EUR), stroškov odobritve kredita (9,81 EUR) in 
stroškov zavarovanja kredita (45,56 EUR). Kredit je obraèunan na podlagi obrestne mere (7,50 %) in efektivne 
obrestne mere (13,63 %). Meseèna obveznost kredita znaša 44,14 EUR. 

Skuterji BAOTIAN po 
akcijski ceni!

 NOVO PE Ljubljana-Stegne (bivši GAMA CENTER) Ulica Jožeta Jame 12, 1210 
Ljubljana-Šentvid, Tel: 0590 87 700  PE Ljubljana: Slovenèeva 24, 1000 Ljubljana, 
Tel: 01 530 30 00  PE Kranj: Šuceva ulica 23, 4000 Kranj, Tel: 04 234 48 65 

 PE Ljubljana: Tržaška cesta 383, 1000 Ljubljana, Tel: 01 200 26 70 

1090,00 €

Možnost nakupa na 
24 obrokov! *

NOVOST Èelade Nolan

Janez Novak, Cestna 123, Ljubljana, tel.: 01 123 45 67

Slovenske lizing hiše so lani v primerjavi 
z letom prej zmanjšale obseg financiranja kar 
za 35 odstotkov. Po drugi strani letošnji prvi
kvartal (v primerjavi z istim obdobjem lani) kaže
malenkostno rast. Ali drži, da so lizingojemalci
slabši plačniki, kar se še posebej kaže v času 
krize? "Z nastopom krize se je odplačevanje 
lizingojemalcev sicer nekoliko poslabšalo, 
vendar so se zapadle neplačane terjatve, ki jih 
v Summit Leasingu redno spremljamo, povečale
le za kakšnih 10 odstotkov," pravi Tina Filipan. 
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Kolesa

Miroslav Braco 
Cvjetičanin

To so ponavadi besede ti-
stih, ki so se odločili kolesa-
riti, a je sama odločitev po-
stala še najmanjši problem.
Problemi, ki so se pojavili
takoj po odločitvi, da nujno
rabim kolo, so se nizali drug
za drugim. Kot se je svet
spremenil, so se kolesa tudi
in če imate v spominu še
svojo otroško oz. najstniško
kolo ali pač tisto, ki je že ju-
huhu let staro, ste mogoče
danes v zadregi, ko ste ugo-
tovili, da nimate pojma,
kakšno kolo si kupiti. Mogo-
če niste opazili, da se kolesa
ne delijo več samo na otro-
ška, moška in ženska? Po-
tem imate resen problem, ki
pa ga bomo v Gorenjskem
glasu skušali vsaj malce omi-
liti. Danes lahko izbirate
med zelo pestrimi paletami
ponudb različnih koles. Pri
prodajalcih koles boste opa-
zili: cestna moška in ženska,
cestna z ravnim krmilom,
treking z ravnim krmilom,
lahko tudi z vzmetenjem na
prednjih vilicah, moška in
ženska, polnovzmetena gor-
ska kolesa, gorska kolesa z
vzmetenjem samo na pred-
njih vilicah, mestna kolesa z
vso opremo, ki jo rabite za
varno in udobno vožnjo. To
so tista kolesa, ki imajo luči,
prtljažnike, zaščitne strehice
ipd. Otroška kolesa za fante
in dekleta. Bmx kolesa, ki so

specializirana za posebno ko-
lesarsko panogo, a so zelo
priljubljena med mladimi.
"Cruiseri", ki so prepoznavni
po zelo širokih krmilih in
zelo zanimivem videzu ...
Nasvet številka ena, ko se od-
ločate kupiti novo kolo, je na-
slednji: predlagam, da si vza-
mete nekaj časa za premis-
lek. V premislek sodijo želje,
kje, po kakšnih cestah, poteh
se boste vozili, kolikokrat na
teden, mesec ali leto in za kaj
ga boste uporabljali. Ali kolo
rabite za prevoz na delo, na
tržnico, v trgovino, po mleko
na vas, samo do vlaka, avto-
busne postaje ali ga boste
imeli samo za vožnjo do pri-
ljubljene kavarne ... Ko se bo-
ste odločili, kje, po kakšnih
cestah se boste vozili, morate

ugotoviti, koliko časa, in po-
tem pride avtomatično do od-
govora, za koliko denarja si
bom kupil kolo. Torej izlušči-
li smo osnovo. Ugotovili
smo, kakšno kolo sploh rabi-
mo. Primer: vozil se bom po
lepih asfaltnih cestah. Ko mi
bodo začele presedati asfalt-
ne ceste, prepolne avtomobi-
lov, tovornjakov in avtobu-
sov, ko se bom začel bati bes-
nih šoferjev, bom zavil tudi
na kako stransko pot, lepo, z
makadamom obloženo ce-
sto. Peljal se bom za šport
oziroma za rekreacijo enkrat,
dvakrat, mogoče tudi večkrat
na teden. Kupil si bom tudi
kolesarske hlače, majico, če-
lado in kolesarske čevlje. Če
ste se v tej želji prepoznali,
potem je za vas treking kolo.

Treking kolo je zadnja leta
prodajni hit in je ožigosano
kot najbolj uporabno kolo za
rekreacijo ali športanje. Pre-
poznali ga boste po 28-col-
skih obročnikih, obloženih s
pnevmatikami, ki so malce
ožje od takih, kot jih ima gor-
sko kolo, in širše od tistih, ki
jih imajo specialna dirkalna
kolesa. Večina modelov ima
blažilce, amortizerje na pred-
njih vilicah, kar je dobro za
izlet po makadamskih poteh.
Sedež je nekaj vmes med
udobnostjo in "športnostjo",
a ne skrbite, še vedno so zelo
udobni. Na okvirju takih ko-
les so že nastavki, s pomočjo
katerih boste po potrebi lažje
privijačili prtljažnike oziro-
ma nosilce, zaščitne strehice
in komplet luči. Če boste vse
to namestili, boste treking
kolo lahko spremenili v poto-
valno kolo, s katerim se boste
lahko podali na malce daljše
izlete.
V preteklosti se je pri naku-
pu kolesa največkrat zatakni-
lo glede velikosti. Da, veli-
kost kolesa je tako pomemb-
na, kot je pomembna prava
velikost čevljev ali hlač. Da-
nes vam ni treba skrbeti za
to, ker so vsi prodajalci že
tako strokovno podučeni
glede tega, da boste skoraj
zagotovo dobili kolo po
meri. Tudi proizvajalci sami
zraven koles pošiljajo tudi
ustrezne mere koles glede
na mere samega kupca, tako
da je skrb zares odveč. 

Kupil bi si kolo
In nimam pojma kakšnega, niti na kaj moram biti še posebej pozoren, vem samo, kje ...

PRVI KLASIČNI KABRIOLET LEGENDARNE ZNAMKE V 
SODOBNOSTI. JE ŠPORTNIK ALI UGLAJEN GRANTURISMO?

MASERATI 
GRANCABRIO

028 evo Fotografije: Jason Furnari / Matjaž Korošak 029

 tovarni pravijo, da gre 
za štirised, in v isti sapi 
dodajajo, da je prvi resen 
kabriolet v zgodovini te hiše, 
ki je zares namenjen vožnji 
štirih odraslih potnikov. 

Ne glede na dejstvo, da si konstrukcijsko 
osnovo do potankosti, vključno z dolžino in 
medosno razdaljo, deli z nekoliko starejšim in 
bolj športno osredotočenim GT-jem. Da ne 
bo pomote – športnosti tudi ali še posebej v 
tem modelu ne poudarjajo v prvi vrsti, saj želi 
granturismo dajati predvsem vtis dinamičnega 
aristokrata, atleta v fraku. Pa tudi uživača.

Ravno to sporoča tudi svoji ciljni publiki. 
Predvsem seveda z brezčasnimi in zapeljivo 
valovitimi linijami bokov, ki jih odprta streha le 
še poudari. Priznam – veliki kabrioleti me redko 
ganejo, sploh tisti, ki jim za osnovo služijo 'zaprti' 
predniki. Toda tale grancabrio je oblikovni 
presežek. Tudi zato, ker so se oblikovalci in 
inženirji načrtno držali dimenzij in osnovnih 
oblik granturisma in jih tudi resno zmanjšan 
prtljažnik ni zavedel v skušnjavo podaljševanja 
zadka ali podobnih oblikovalskih porazov. 

To je tudi eden od razlogov, da se nad 
potniki razpenja platnena streha. Zapleteno 
konstrukcijo so zaupali nemškemu specialistu 

Edschu (ta sodeluje tudi z BMW-jem 
in Astonom Martinom), pogoj pa je bil 
lahkogradnja ter udobje. Morda odpiranje 
in zapiranje ni med najhitrejšimi (postopek 
namreč traja 28 sekund), toda voznik lahko 
streho odpre ali zapre tudi med vožnjo s 
hitrostjo do 30 km/h. Streha je trislojna, tisti 
zadnji sloj, ki ga lahko voznik otipa, pa je 
žlahtna alcantara. Ah, in še to – bodoči lastnik 
se lahko odloča med kar šestimi barvnimi 
odtenki strehe (in 14 za karoserijo).   

Slovensko Primorje tiste dni sicer ni bilo 
najbolj prijazno do kabrioletov. Toda po besedah 
odgovornih pri slovenskem zastopniku, da je 
klimatska naprava prilagojena tudi hladnim 
dnem, in da je aerodinamika – vključno z 
vodenjem zraka preko voznikove glave – odlična, 
sem sedel za volan in takoj odprl streho, ki skoraj 
neslišno zdrsne za zadnja sedeža. Najprej sem 
to hotel narediti zato, da bi bolje slišal zvok 
osemvaljnika (s Ferrarijevimi koreninami), 
in drugič, da bi preveril kakovost izdelave in 
obljubljeno ter opevano čvrstost karoserije. 
Pri Maseratiju se namreč hitro pohvalijo, da je 
celotna spreobrnitev v rasnega kabrioleta zaradi 
ojačitev in konstrukcije strehe dodala zgolj 100 
kilogramov teže (dobrih 65 jih odpade na streho), 
obenem pa so ojačitve omogočile izjemno 

V

 MASERATI GRANCABRIO

 PEUGEOT RCZ

 ALFA ROMEO GIULIETTA 1750 TBi

 PORSCHE CAYENNE TURBO

 AUDI A8 4,2 TDI QUATTRO

 BMW 530d GT

 ŠKODA SUPERB 3,6 V6 4X4

 PEUGEOT 308 1,6 THP FELINE

Redke stvari v življenju vzburjajo čutila tako kot superšportniki z zložljivimi strehami. Audijevega R8 spyderja                smo postavili ob bok jaguarju, ferrariju in porscheju. 
KONCERT NA PROSTEM 

Besede  Richard Meaden

Fotografije  Jamie Lipman

Fotografije  Thomas Črnčec 

Besede  Peter Zorenč 

Kult, šarm ali 
avantgardnost 

Citroenu je z DS3 uspel veliki met, po robu pa sta 
se mu tokrat postavila Fiatov punto evo in večni 
“evergreen” v podobi minija.

evo 079

ŽE V PRODAJI
 w w w . e v o - m a g a z i n . s i

�  NOVI LAMBORGHINIJEV 

SUPERLAHKI LP570-4

�  PEUGEOTOV RC-Z JE 

PRIJETNO PRESNEČENJE

�  PORSCHE CAYENNE 

PRIHAJA KOT MNOGO 

BOLJ ŠPORTEN SUV

�  KAKŠNA BO NOVA 

TOYOTA FT-86?

�  NOVEGA CITROENA DS3 

SMO POSTAVILI OB BOK 

MINIJA IN PUNTA EVO

Naročniška služba 02 250 23 80  

e-pošta info@evo-magazin.si 

splet www.evo-magazin.si
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Polnovzmetena kolesa: Če ste ljubitelj kolesarjenja po naj-
slabših terenih. Radi se hitro spuščate po brezpotjih in ste-
zah in pri tem uživate v udobnosti. 

Treking kolo: Je namenjeno tistim, ki kombinirate vožnjo
po asfaltu in makadamu. Treking je tudi najprimernejše
potovalno kolo, saj nanj lahko pritrdite potovalke in 
dodatne nosilce.

Cestno dirkalno kolo ali specialka: Je namenjeno 
ljubiteljem športne oz. bolj hitre vožnje. Tako kolo je 
namenjeno samo asfaltnim cestam. Kupujejo jih tisti, ki se
udeležujejo tekmovanj ali ljubitelji cestnega kolesarjenja. 

Kolesa na električni pogon: Trenutno zelo popularna in 
priljubljena kolesa, ki so postala pravi prodajni hit. Za vse
tiste, ki rabite pomoč pri poganjanju pedal. 

Zložljiva kolesa: Če brez kolesa ne morete niti na 
potovanjih in nimate veliko prostora pri transportu le-teh.
Namenjeno je kratkim kolesarskim vožnjam. 

Mestna kolesa: So uporabna zgolj za prevoz po mestu ali
krajših medkrajevnih razdaljah. Prav tako so bolj uporabna
za vožnjo po asfaltu kot pa makadamu. 
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Zanimivosti

Matjaž Gregorič

Ideja, da bi imel motocikel
tri kolesa, že zdavnaj ni več
nova, še dokaj sveža pa je za-
misel dva spredaj in eden
zadaj. Pri kanadskem Bom-
bardierju so jo uresničili v
triciklu z imenom Spyder,
ki so mu letos dodali še
športno različico Spyder RT.
In kjer koli se pojavite s tem
nenavadnim vozilom, je ob-
račanje glav naključnih opa-
zovalcev zagotovljeno, saj
trikolesnik vsaj na spred-
njem delu nekoliko spomi-
nja na motorne sani na kole-
sih.
Očitno je predvsem na ame-
riški strani Atlantika dovolj
navdušencev nad križancem
med motociklom in avtomo-
bilom. Spyder RT je vsaj to-
liko avtomobila, da se ga pri
nas vozi z vozniškim dovo-
ljenjem kategorije B, a kljub
temu njegov karakter nare-
kuje nekaj znanja na dveh
kolesih.
Še preden zaženete brbota-
joči Rotaxov pogonski stroj,
se je treba podučiti o nekate-
rih skritih posebnostih, na
primer kako prestaviti v
vzvratno, kako zavirati in kaj
početi v ovinkih. Krmilo se
sprva zdi nekoliko nerodno,
tudi na stikala za smernike
se je treba privaditi in vsaj v
prvih kilometrih je trikoles-
no pošast naporno krotiti. Z
dodajanjem plina velja biti
previden, sprva se motor do-
zdeva krotek, ob naglejšem
zasuku ročice pa zna postati
tudi brutalen. Posebno po-

zornost gre namenjati ovin-
kom, kajti v njih se trikoles-
nik ne obnaša kot motoci-
kel, torej tudi ni nagibanja,
ampak zavija kot avtomobil,
pri čemer silovitost kroti
elektronski sistem stabilno-
sti, pretirano nagibanje pa

strah pred prevračanjem, če-
prav se sprednje notranje
kolo rado odlepi od tal.
Ob tem, da se poleg voznika
na zadnji del sedeža udobno
namesti še sopotnik ali so-
potnica, je na tem triciklu še
dovolj odlagalnih mest, prt-

ljažnika sta spredaj in zadaj,
kakšen droben predalček še
kje drugje. Za udobje pa
gretje ročic, sedežev in celo
radijski sistem; glasba iz
zvočnikov se kolikor toliko
dobro sliši šele pri višjih hi-
trostih, ko pred vetrom in
delno tudi pred dežjem do-
kaj dobro ščiti veliko vetro-
bransko steklo.
In ni zanemarljivo, da je za
BRP Can Am Spyder RT-S
treba imeti toliko denarja
kot za dober avtomobil sred-
njega razreda. Užitek s tre-
mi pač tudi nekaj stane.

Užitek s tremi in na treh
Test: BRP Can-Am Spyder RT-S

Na pot s hišo na kolesih

Potovanje ali počitnice z avtodomom so lahko
prijetno doživetje.

Matjaž Gregorič

Letošnjo Internautico 2010
si je v portoroški marini
ogledalo 21 tisoč obiskoval-
cev. Na razstavnih površi-
nah je bilo moč videti pro-
grame in predstavitve več
kot dvesto razstavljavcev s
150 razstavljenimi plovili,
med katerimi so nekatera
segala tudi več kot 80 čev-
ljev v dolžino. 
Obiskovalci so na spletni
strani lahko glasovali za
"Naj plovila Internautice
2010", zmagovalce pa so
organizatorji razkrili na gala
večeru razstavljavcev. V ka-
tegoriji "Športni motorni
čoln" je drugo mesto zase-
del Master 730 EFB, laskavi
naslov plovila leta pa je pri-
padel čolnu Cayman 28.
Med jadrnicami je prestižni
naslov odnesla jadrnica Im-

pression 444, slovenskega
proizvajalca Elan, drugo me-
sto je zasedla jadrnica Ship-
man 63, tretje mesto pa
Elan 350. Naziv "Naj plovilo
Internautice 2010" v katego-
riji motornih jaht sta si na-
ziv delili dve jahti, in sicer
luksuzni Pershing 80 ter
novost italijanske ladjedelni-
ce CN Cranchi - plovilo
Cranchi Sixty 4. Drugo me-
sto je zasedlo plovilo Domi-
nator 780, tretje mesto pa
Rivarama, ladjedelnice Riva.
Naziv "Navtični projekt leta
2010" je znova pripadel hi-
bridnemu plovilu Greenline
33, posebnemu projektu slo-
venskega podjetja Seaway.
Na petkovi svečani prireditvi
so organizatorji podelili tudi
priznanje za najlepši raz-
stavni prostor Internautice
2010, ki ga je prejelo podjet-
je Dominator Yachts.

Organizatorji so svoje zveste
razstavljavce tudi presenetili
in tiste, ki so že od samih za-
četkov rasli skupaj z Inter-
nautico, tudi nagradili s po-

sebnim častnim prizna-
njem. Obisk je bil glede na
prejšnja leta vseeno nekoli-
ko nižji, kar je delno zakrivi-
lo slabo vreme.

Vetra še ne bo zmanjkalo

Na Internautici 2010 veliko novosti in nekoliko manjše število obiskovalcev.

Matjaž Gregorič

Številni motorizirani popo-
tniki, ki so se na potovanje ali
počitnice že kdaj odpravili z
avtodomom, so prepričani,
da ni boljšega načina za pre-
življanje počitniških dni. Ti-
sti, ki nimajo svojega, ga lah-
ko najamejo v eni od izposo-
jevalnic, izkušnje pa učijo, da
je to modro storiti že nekaj
mesecev pred potovanjem.
Pred odločitvijo za potovanje
z avtodomom je vsekakor po-
trebnih nekaj priprav. 

Cena najema avtodoma je
odvisna od velikosti in razre-
da avtodoma, dni najema ter
od sezone. Nizka sezona tra-
ja od sredine septembra do
sredine aprila. Ob najemu je
vedno obvezno plačilo, stro-
škom je treba dodati še zne-
sek za gorivo ob upošteva-
nju porabe, ki je seveda ob-
čutno višja kot pri osebnih
avtomobilih. 
Zelo pomembno je, da pred
najemom preverimo, ali
ima ponudnik vse potrebne
dokumente, saj nam ob mo-

rebitni nesreči zavarovalni-
ca lahko pošteno zagreni
življenje, če se izkaže, da
smo si vozilo sposodili na
črno. Za vožnjo po tujini je
treba imeti pri AMZS izda-
no dovoljenje za vožnjo tuje-
ga vozila, ki ga mora preskr-
beti lastnik avtodoma, samo
najemna pogodba v tujini
običajno ni dovolj. Vsak po-
tnik v avtodomu mora imeti
sedež s tritočkovnim var-
nostnim pasom. Med vož-
njo je obvezno treba biti pri-
pasan. Hoja po notranjosti

in poležavanje na posteljah
med vožnjo ni dovoljena in
je tudi dokaj tvegana. Dovo-
ljeno število potnikov določa
tudi število ležišč, ki pa so
različno široka in dolga. Se-
rijska oprema je pri večini
vozil enaka, obsega električ-
ni priključek za 230 voltov,
posode za čisto in umazano
vodo, jeklenke za plin, grel-
nik vode in zraka imajo vsi.
K dodatni opremi sodi poleg
prtljažnika za kolesa tudi
senčilo, ki je lahko dopolnje-
no še s stranskimi stenami.

TEHNIČNI PODATKI 
Gibna prostornina: 998 ccm
Zmogljivost: 71 kW/100 KM 
Teža vozila: 425 kg
Maloprodajna cena: 25.790 EUR
Uvoznik: Ski&Sea, Polzela 
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Kam z odpadki
odpadki - izziv ali poguba       maj 2010

Simon Šubic

Pri snovanju regijskega cen-
tra za ravnanje z odpadki
(CERO) se lovijo zadnji roki.
Po zadnjih napovedih naj bi
bil do začetka junija priprav-
ljen dokument identifikacije
investicijskega projekta
(DIIP), ki predvideva regij-
ski deponiji Kovor in Mala
Mežakla ter predelovalni
MBO obrat na Polici. O tem
je za nas v imenu konzorci-
ja CERO spregovoril Stane
Štravs, podžupan Mestne
občine Kranj. 

Kakšne so oz. bodo glavne
ugotovitve nastajajočega
DIIP-a?
"DIIP in naslednji doku-
ment, to je predinvesticij-
ska zasnova, se v tem tre-
nutku pripravljata. Čakamo
še na nekaj podatkov neka-
terih gorenjskih občin in
komunalnih podjetij, tako
da pričakujemo, da bo do-
kument pripravljen do za-
četka naslednjega meseca.
Do takrat konkretnejšega
odgovora žal ne morem po-
dati. Pa tudi od takrat na-
prej čaka CERO še nekaj po-
litičnih odločitev o samem
konceptu postavitve regij-
skega sistema ravnanja z
odpadki. Znano je, da ob-
stajajo nasprotujoči se pred-
logi glede lokacij, o čemer
se bodo morali župani oz.
občine še poenotiti."

Največ vprašanj se najbrž
vrti okoli lokacije MBO
obrata, torej na Polici oziro-
ma na Jesenicah ali pa v
Ljubljani, kjer načrtujejo
gradnjo precej velikega
MBO obrata?
"Različne želje glede lokacij
imamo predvsem za objekt
mehansko biološke obdela-
ve odpadkov. Pri tem bi rad
pojasnil, da se v Kranju z
uvedbo ločenega zbiranja

količina odpadkov, ki gredo
odlaganje, pomembno
zmanjšuje. Po mesecu ali
dveh, ko bo zaključena uva-
jalna faza, bomo znova pre-
verili, koliko odpadkov pro-
izvedejo Kranjčani. Ne pri-
čakujem, da bi imel Kranj v
prihodnosti kakšne bistve-
ne težave z reševanjem
vprašanja, kam odvažati od-
padke, saj bo veliko odpad-
kov ločenih že na izvoru. V
igri so sicer še vse tri možne
lokacije MBO objekta. Ker

se količina odpadkov z nji-
hovim ločevanjem na izvo-
ru opazno zmanjšuje, bo
treba razmisliti, ali je sploh
smiselno imeti objekt MBO
na Gorenjskem ali pa bi se
bilo racionalneje odločiti za
MBO v Ljubljani. Mislim,
da je skrajni rok za to odlo-
čitev do konca poletja, saj
moramo potem pripraviti
krovno vlogo, ki jo bomo za
projekt CERO Gorenjske
poslali na ministrstvo za
okolje in prostor."

Koliko sredstev je sploh še
rezerviranih za CERO Go-
renjska?
"Številke, ki krožijo, so raz-
lične. Po obstoječem opera-
tivnem programu bi moralo
biti na voljo še 22 ali 23 mi-
lijonov evrov, zadnjič sem s
strani ministrstva slišal celo
omembo 50 milijonov ev-
rov. Ocenjujem, da bo de-
narja zadosti. Bojazen sicer
je, da ta sredstva izgubimo,
če bi s končno odločitvijo
predolgo odlašali. Zgodba
pa je širša. Ta sredstva lah-
ko pridobimo in postavimo
regijski sistem ravnanja z
odpadki, ki bo seveda po-
tem imel svoje stroške. Dru-
ga možnost je, da se sred-
stvom odpovemo in svojega
sistema ne postavimo, od-
padke pa obdelujemo in
predelujemo drugod. Če bi
bili ti stroški manjši, potem
je ta rešitev vredna razmis-
leka. V Mestni občini Kranj
in okolici nastaja največ od-
padkov na Gorenjskem,
zato smo se vedno zavzema-
li, da je v Kranju ali nepo-
sredni bližini tudi lokacija
MBO obrata. Z ločevanjem
količina odpadkov za odla-
ganje ni več tako kritična,
zato se spogledujemo tudi z
idejo, da se odločimo za
MBO Ljubljana, ki bo precej
velik obrat."

Kaj pa lokacija deponije -
Mala Mežakla ali oz. in Ko-
vor?
"Obe odlagališči sta predvi-
deni v operativnem progra-
mu ministrstva za okolje in
prostor. Mislim, da Mala
Mežakla ni vprašljiva, neko-
liko vprašljiv pa je Kovor,
predvsem zaradi tamkajšnje
civilne iniciative. Drugo
vprašanje je, ali se ob občut-
nem zmanjšanju količine
odpadkov za odlaganje Go-
renjcem sploh splača imeti
dve deponiji."

Odločitev sprejeti do jeseni
"Ker se količina odpadkov z njihovim ločevanjem na izvoru opazno zmanjšuje, bo treba razmisliti, 
ali je sploh smiselno imeti MBO obrat na Gorenjskem ali pa bi se bilo racionalneje odločiti za MBO 
v Ljubljani," pravi kranjski podžupan Stane Štravs.

Pokakane plenice 
med mešane odpadke

Kam s posameznimi odpadki, so pogosta 
vprašanja gospodinjstev. Poiskali smo pojasnila,
v kateri zabojnik odložimo umazane plenice, 
bio razgradljive vrečke, iztrebke malih živali, 
celofan ...
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Deponija Kovor 
še za dolga leta

Na deponijo Kovor bi lahko še 
sedemdeset let vozili tržiške odpadke,
ugotavlja vodja ravnanja z odpadki in
pokopališč v Komunali Tržič Maja 
Peternelj Vavpotič.

Mešanih odpadkov je manj, odkar so odprli nov zbirni 
center za ločene odpadke. 

Stane Štravs / Foto. Gorazd Kavčič

Stojan Saje

Naklo - Komunala Kranj je
februarja obvestila Občino
Naklo, da še ni končan posto-
pek za izbiro najugodnejšega
ponudnika za odvoz in depo-
niranje mešanih komunalnih
odpadkov. Glede na to je
predlagala, da ostanejo spre-
jete cene odlaganja odpadkov
nespremenjene tudi v pri-
hodnjih mesecih. Pojasnila
je, da si že dve leti brez uspe-
ha trudijo pridobiti pozitivno
mnenje Ministrstva za okolje
in prostor RS k cenam ravna-
nja s komunalnimi odpadki.
V gradivu je predstavila, ko-
likšni so stroški odlaganja od-
padkov po zaprtju deponije
Tenetiše, pa kakšne so cene
odlaganja komunalnih od-
padkov.
"Zaradi novega sistema loče-
nega zbiranja odpadkov so se
pokazali prihranki. Ceno od-
laganja odpadkov bi bilo
možno celo znižati. Mi pred-
lagamo, da ostane enaka, raz-
liko pa bomo namenili za sa-
nacijo deponije Tenetiše. Za
ta namen ni zagotovljenega
denarja v proračunu," je ugo-
tovil na majski seji občinske-
ga sveta Ivan Fic iz uprave
Občine Naklo. Ta predlog ni
naletel na soglasje vseh ob-
činskih svetnikov. Vseeno so
potrdili predlog cen, ki veljajo
od 1. aprila za obdobje petih

mesecev. Gospodinjstva bodo
plačevala za odvoz odpadkov
enkrat na teden 0,085 evra na
mesec, za poslovno dejavnost
pa se cena giblje od 1,581 evra
(80 litrov) do 21,745 evra
(1100 litrov) na mesec. Kot je
pojasnil župan Občine Naklo
Janez Štular, bodo tudi pri
njih kmalu prešli na nov si-
stem zbiranja in odvoza ko-
munalnih odpadkov. Če se
bodo stroški zmanjšali, bodo
cene uskladili. Pohvalil je, da
se količina mešanih odpad-
kov zmanjšuje; sedaj je na
leto le dobrih 300 kilogramov
na osebo. Delno je k temu
pripomoglo tudi odprtje no-
vega zbirnega centra za loče-
ne odpadke v Naklem. Pri-
mož Bajželj iz Komunale
Kranj je občinski svet sezna-
nil, da predvidevajo uvedbo
dodatnega ločevanja odpad-
kov v občini Naklo septem-
bra. Mešane odpadke bodo
odvažali enkrat na štirinajst
dni. Vmes bodo na enak ča-
sovni interval odvažali odpad-
no embalažo, biološke odpad-
ke pa enkrat na teden. Pri
vsaki hiši bodo po trije zaboj-
niki za ločene odpadke. Le za-
bojnik za biološke odpadke
bo možno deliti s sosedom. V
takem primeru bi bil strošek
družine za odlaganje odpad-
kov celo nižji; sedaj znaša
15,39 evra, v prihodnje pa bi
bil 12,64 evra.

Cene odvoza 
odpadkov enake
V občini Naklo so sprejeli predlog Komunale
Kranj, da bodo cene odlaganja odpadkov 
nespremenjene še pet mesecev. 
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Odpadki

Boštjan Bogataj

Gorenja vas - Leta 2008 so v
občini Gorenja vas - Poljane
najprej poskusno uvedli lo-
čeno zbiranje odpadkov
prek t. i. rumenih vreč. Za-
misel se je pri prebivalcih
dobro prijela, zato so kasne-
je prešli na zabojnike za zbi-
ranje embalaže, skupno pa
danes, dve leti po začetku,
beležijo povišanje zbrane
embalaže v primerjavi s pre-
ostankom odpadkov z 22 na
45 odstotkov! "Sredi leta
2008 smo najprej testirali
ločeno zbiranje embalaže iz
kovin, sestavljenih materia-
lov (embalaže) in plastike v
naseljih Hotovlja in Hotav-
lje, hkrati pa izobraževali in
ozaveščali vse občane. Pozi-
tivni rezultati so potrdili
upravičenost ločenega zbi-
ranja embalaže, zato smo ga
novembra tega leta uvedli
po vsej občini. Seveda pa
gre pri tem le za enega od
ukrepov ravnanja z odpad-
ki," enega najučinkovitejših
primerov dobre prakse rav-

nanja z odpadki na Gorenj-
skem pojasnjuje Kristina
Knific iz gorenjevaško-pol-
janske občinske uprave. 
Meni, da se je sistem do se-
daj izkazal za pozitivnega,
vse, kar se je pokazalo za
pomanjkljivost, pa na obči-
ni sproti odpravljajo. Si-
stem ločevanja v rumeni
vreči so tako prilagodili in v
njih (ali zabojnikih) zbirajo
le embalažo iz plastike, ko-
vin in sestavljenih materia-
lov, ne pa iz stekla in papir-
ja. "Predvsem pa smo na
začetku, kljub nasprotova-
nju številnih, verjeli v us-
peh in ozaveščali naše obča-
ne," pravi Knifičeva, med
negativnimi izkušnjami pa
izpostavi problem samih
vreč, ki so marsikoga moti-
le zaradi videza in včasih
tudi neprimerne trdnosti.
Tudi zato so jih kmalu ve-
činoma nadomestili z za-
bojniki. 
"Še največje težave pa ima-
mo pri oddaji embalaže, saj
pristojno podjetje od občine
zahteva ločeno zbrano em-

balažo po frakcijah. Ugotav-
ljamo, da pristojna državna
odredba ne podpira skupne-
ga zbiranja embalaže, zato
smo okoljskemu ministr-
stvu že predlagali spremem-
bo. Sedanja odredba ni smi-
selna ne z vidika stroškov
ne učinkov," pojasnjuje Kri-
stina Knific. V občini Gore-
nja vas - Poljane se kaže, da
je bilo smiselno uvesti loče-
no zbiranje embalaže v po-
sebni vreči ali zabojniku že
pri povzročiteljih (gospo-
dinjstvih), saj se tako iz
ostanka odpadkov loči več
embalaže. "Tak sistem je
priročen, občani ga spreje-
majo pozitivno, embalaža
pa je bolj čista, kot če bi jo
izločili šele v sortirnici," trdi
Knifičeva. 
Dosledno ločevanje embala-
že (in tudi drugi ukrepi) pa
so pripomogli, da v občini
že dlje časa niso podražili
cene komunalnih odpad-
kov. Po drugi strani so stro-
ški na položnicah občanov
nekoliko višji zaradi spre-
menjene frekvence odvoza

odpadkov. Prej so imela ne-
katera gospodinjstva prevoz
urejen enkrat na mesec,
drugi dvakrat na mesec,
tretji na teden. Tudi zato je
bilo v zabojnikih veliko em-
balaže, ki jo, kot zapisano,
sedaj zbirajo v posebnih za-
bojnikih. V dobrem letu se
je v občini skupna količina
zbranih odpadkov na prebi-
valca zmanjšala iz 150 na
137 kilogramov, količina
ostanka komunalnih odpad-
kov se je zmanjšala (na letni
ravni) za 224 ton. 
Te že nekaj časa namesto v
Drago vozijo v Logatec.
"Prevoz je zaradi te spre-
membe nekoliko dražji.
Stroški zbiranja embalaže
in prevoza so se lani poveča-
li za desetino, stroški odla-
ganja odpadkov pa so bili
lani višji za 18 odstotkov kot
leto prej. Razlog so pred-
vsem dela pri zapiranju de-
ponije Draga in višje cene
odlaganja," pojasnjuje Kri-
stina Knific. V občini kljub
temu niso povišali cen stori-
tev ravnanja z odpadki. 

Prihranki z doslednim 
ločevanjem
V Občini Gorenja vas - Poljane so pred dvema letoma uspeli motivirati občane k uspešnemu ločevanju
odpadkov. Število ločenih odpadkov se je podvojilo.

Suzana P. Kovačič

Kranj - Na odlagališča od-
padkov lahko odlagamo
samo tiste odpadke, ki se jih
ne da predelati. Še najbolj
pravilno je ločevanje odpad-
kov na izvoru, v tri zabojni-
ke: za mešane odpadke, za
odpadno embalažo in za
biološke odpadke. S tem še
največ prispevamo k varova-
nju okolja in, kot je poveda-
la Klara Škrabec, predstav-
nica za odnose z javnostmi
pri Komunali Kranj, bodo v
prihodnje pristojne inšpek-
cijske službe še večji pouda-
rek namenjale preverjanju
vsebine zabojnikov. 
Med biološke odpadke sodijo
kuhinjski odpadki (zelenjav-
ni odpadki, olupki in ostanki
sadja, ostanki hrane, kosti,
čajne in kavne usedline, jajč-
ne lupine, pokvarjeni pre-
hrambni izdelki brez emba-
laže ...) in vrtni odpadki
(zemlja iz loncev rož, plevel,

lesni ostanki in žagovina ne-
obdelanega lesa, tanke veje,
listje, ostanki rož ...). "Tudi
bio razgradljive vrečke sodijo
v zabojnik za biološke od-
padke. Uporabo teh vrečk
priporočamo, če želite zašči-
titi posodo, v katero odlagate
odpadke v kuhinji. V trgo-
vinah so na voljo bio raz-
gradljive papirnate vrečke 
ali vrečke iz posebne folije.
Tako zbrane biološke odpad-
ke lahko odložite skupaj z
vrečko. Pomembno je, da
bioloških odpadkov ne odlo-
žite skupaj s plastično vreč-
ko, saj je tako v nadaljevanju
onemogočen proces prede-
lave odpadkov. Dovoljeno je
tudi odlaganje bioloških od-
padkov zavitih v časopisni
papir," je pojasnila Škrab-
čeva. Pri kranjski komunali
bodo biološke odpadke čez
vse leto odvažali enkrat na 
teden.
Umazane otroške plenice
se odlagajo v zabojnik za

mešane odpadke. To so od-
padki, ki se ne predelajo 
in zato končajo na odlaga-
lišču odpadkov. "Med me-
šane odpadke sodijo na pri-
mer tudi celofan, cigaretni
ogorki, fotografije, flomas-
tri, glavniki, manjši gli-
neni izdelki, ogledala (manj-
ša), lepilni trakovi, lončena
posoda, igrače, kasete (av-
dio in video), zgoščenke,
keramika (manjše količi-
ne), kemični svinčniki, 
tapete (manjše količine),
onesnažena embalaža,
ohlajen pepel, plenice, 
higienski vložki, pluta
(manjše količine), porcelan
(manjše količine), usnjeni
izdelki (manjše količine),
iztrebki malih živali, pesek
mačjih stranišč," je pou-
darila sogovornica. Na ob-
močjih, kjer Komunala
Kranj sedaj mešane odpad-
ke odvaža enkrat na teden,
bodo po novem mešane 
odpadke odvažali enkrat na

štirinajst dni. Na območju
večstanovanjskih objektov
pa bodo dvakrat tedenski
odvoz mešanih odpadkov
zmanjšali na enkrat teden-
ski odvoz. "Če občan meni,
da je zabojnik, ki ga ima
doma, ustrezen, od njega
ne zahtevamo menjave za
novega," je poudarila sogo-
vornica.
V zabojnik za odpadno em-
balažo oziroma v ekološki
zabojnik sodi kovinska em-
balaža (pločevinke od pijač,
konzerve prehrambnih iz-
delkov, kovinski pokrovi
kozarcev, zamaški), plas-
tična embalaža (plastenke
od pijač, plastenke od pra-
škov, mehčalcev, kozme-
tike, ki ne vsebujejo ne-
varnih snovi, plastični ko-
zarčki in lončki, vrečke, 
folije), papirna embalaža
(manjše škatle) in sestavlje-
na embalaža (tetrapak -
embalaža od mleka, sokov,
omak, ...). "V zabojnike za
odpadno embalažo, ki jih
bodo dobila gospodinjstva,
pa se ne sme odlagati ste-
kla in steklene embalaže in
ne odpadnega papirja, kot 
so časopisi, revije in podob-
no. Ti odpadki še vedno 
sodijo na ekološke otoke, 
ki jih ne bomo ukinjali," je
še povedala Klara Škrabec
in dodala, da pa zaradi
uvedbe ločenega zbiranja
odpadkov od vrat do vrat
novih ekoloških otokov ne
bodo urejali.

Pokakane plenice 
med mešane odpadke
Kam s posameznimi odpadki, so pogosta vprašanja gospodinjstev. 
Pri kranjski komunali so pojasnili, v kateri zabojnik odložimo umazane otroške
plenice, bio razgradljive vrečke, iztrebke malih živali, celofan ... 

Rezultati ločenega zbiranja odpadkov 
v občini Gorenja vas - Poljane 
(primerjava leta 2009 z letom 2008):
●  zmanjšanje zbranih ostankov komunalnih 

odpadkov za 224 ton
●  povečanje zbranih nevarnih odpadkov 

za 22,5 tone
●  povečanje zbranih kosovnih odpadkov 

za 25,4 tone
●  povečanje zbrane embalaže za 92,4 tone
●  povečanje zbranega stekla za 11,4 tone
●  gospodinjstva so opremili z več kot 200

hišnimi kompostniki
●  gospodinjstva so opremili s 786 zabojniki 

za embalažo

Rumena vreča

Petek, 28. maja 2010
Od 19. ure dalje zabava 

z veselimiSVATI, NAVIHANKAMI
in MITJA KVINTETOM

Sobota, 29. maja 2010
od 9. do 15. ure

SPOZNAVAJMO NARAVO AKTIVNO IN USTVARJALNO
delavnice v izvedbi Centra za trajnostni razvoj 

podeželja Kranj 

od 15. do 19. ure
BELOKRANJSKI DAN V PREDDVORU IN MEDNARODNO

SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN

ob 21. uri
Zabava za mlade s skupino MAMBO KINGS

Nedelja, 30. maja 2010
ob 16. uri

predstavitev društva STARI TRAKTOR Moste
in skupina Suha špaga

ob 17. uri
Predizbor za 41. Ptujski festival

V soboto in nedeljo tudi bogata ponudba na stojnicah.
VSTOP za ogled vseh dogodkov je PROST.

Dodatne informacije: media.butik@siol.net ali 051/697-737 (Boštjan).
Organizatorja prireditve:

Občina Preddvor in Agencija Media butik, d. o. o., Preddvor
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KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
Čisto je lepo.

Odpadno kovinsko, plastič-
no, papirno in sestavljeno
embalažo lahko odlagate ne-
posreno v svoj zabojnik za
odpadno embalažo (zeleni
zabojnik z rumenim pokro-
vom). Pred odlaganjem em-
balažo izpraznimo in stisne-
mo, da zmanjšamo volumen.
S tem prihranimo na prosto-
ru, sicer je zabojnik prehitro
poln. Za nadaljnjo predelavo
odpadkov je pomembno, da
odložimo embalažo brez
vsebine in večjih nečistoč.
Če imate dovolj prostora, si v
kleti pripravite ločene škatle
za zbiranje papirja, stekla in
nevarnih odpadkov. Če
prostora nimate, lahko papir
in steklo zbirate skupaj in jih

razvrstite na ekološkem oto-
ku ali v zbirnem centru za lo-
čeno zbiranje odpadkov. Ne-
varne odpadke morate zbi-
rati ločeno, da z nevarnimi
snovmi ne onesnažite dru-
gih odpadkov. Ko se nabere
dovolj odpadkov, jih odpelji-
te v zbirni center oziroma jih
oddajte v času akcije zbira-
nja nevarnih odpadkov v
mesecu oktobru.
Vse večje količine odpadkov
in ostale vrste odpadkov, kot
so uporabna oblačila, tekstil,
pohištvo, gospodinjski apa-
rati, keramika in podobno
odpeljite v zbirni center za
ločeno zbiranje odpadkov. 
V gospodinjstvu vzpostavite
tudi ločeno zbiranje biolo-

ških odpadkov. Odločite se
lahko za kompostiranje na
svojem vrtu. Če te možnosti
nimate oziroma tega ne želi-
te, se odločite za najem oz.
nakup zabojnika za zbiranje
bioloških odpadkov.
Pod kuhinjsko korito name-
stite manjšo posodo, kamor
boste odlagali ostanke hra-
ne. Če želite zaščititi posodo,
lahko uporabite biorazgrad-
ljive vrečke. V trgovinah so
na voljo biorazgradljive pa-
pirnate vrečke ali vrečke iz
posebne folije. Tako zbrane
biološke odpadke lahko od-
ložite skupaj z vrečko. Dovo-
ljeno je tudi odlaganje biolo-
ških odpadkov, zavitih v ča-
sopisni papir.

V mestni občini Kranj že od 19. aprila 2010 po-
teka razdeljevanje zabojnikov za odpadno
embalažo in za biološke odpadke. Razdeljeva-
nje zabojnikov poteka postopno, po posa-
meznih območjih. Zabojnike smo razdelili že
na območju Žabnice, Bitenj, Gorenje Save,
Besnice, Stražišča, Mavčič, Orehka in Drulov-
ke. Trenutno jih delimo na območju krajevnih
skupnosti Čirče, Hrastje, Predoslje in Britof. 
Predvidoma od 24. maja do 4. junija boste za-
bojnike dobili v krajevnih skupnostih Struže-
vo, Tenetiše, Trstenik, Goriče, Golnik in Kokri-
ca. V času med 7. in 11. junijem na Zlatem pol-
ju, Vodovodnem stolpu in v krajevni skupnosti
Center. Razdeljevanje zabojnikov bo zaključe-
no v času do 18. junija v krajevni skupnosti
Primskovo, Bratov Smuk, Huje in Planina.

Sproti tudi rešujemo vse sporočene želje po-
sameznikov ter napake pri dostavi zabojni-
kov. Tako vzporedno še vedno delimo zaboj-
nike za odpadno embalažo in biološke od-
padke v občini Šenčur.
Ko bomo zaključili z distribucijo zabojnikov v
Mestni občini Kranj, bomo naročene zabojnike
za biološke odpadke razdelili tudi v občinah
Preddvor in Cerklje.

Vsako gospodinjstvo po pošti posebej obve-
stimo in vas seznanimo z datumi spremem-
be načina odvoza in z dnevi odvoza vseh od-
padkov. Na dom prejmete tudi priročnik o
pravilnem ravnanju z odpadki. Če priročnika
še niste prejeli, nam to sporočite na 
info@komunala-kranj.si.

Odpadke lahko pravilno
ločujemo že doma
Pomembno je, da so odpadki pravilno ločeni že na izvoru, torej v
vsakem gospodinjstvu. To je tudi pogoj, da se lahko predelajo.

Razdeljevanje zabojnikov 
po občinah že poteka

Vaše tri zabojnike praznimo
ločeno. Z enim vozilom praz-
nimo zabojnike za biološke
odpadke, z drugim zabojni-
ke za odpadno embalažo in
s tretjim zabojnike za meša-
ne komunalne odpadke. Vo-
zila so označena z napisom,
katere odpadke vozilo tisti
dan odvaža.
Mešane komunalne odpad-
ke odpeljemo na odlagališ-
ča, biološke odpadke in od-
padno embalažo pa prede-
lovalcem, ki v nadaljevanju
odpadke predelajo oz. snov-
no izrabijo. 

Ločeno zbrane odpadke 
odvažamo ločeno

Vozilo, s katerim praznimo ekološke otoke, ima zabojnik s tremi prekati. Tako
lahko istočasno praznimo vse tri zabojnike na ekološkem otoku in 
zagotovimo, da so odpadki tudi pri praznjenju zabojnikov ločeno odloženi. 

V zabojnik odlagate kovinsko, plastično 
embalažo, papirno in sestavljeno embalažo.

Zbrane odpadke odpeljemo v predelavo.

Kljub temu da odpadke dosledno ločujete,
je še vedno nekaj odpadkov, ki se jih ne
da predelati. Te odložite v zabojnik za mešane
komunalne odpadke. Novi zabojniki za
odpadno embalažo in zabojniki za biološke
odpadke ne nadomeščajo vašega obstoječe-
ga zabojnika za mešane odpadke. Omogočajo le,
da odpadke dosledno ločujete že doma.

Pomembno je, da kuhinjski in vrtni odpadki ne
končajo v zabojniku za mešane odpadke, saj se
pri odlaganju bioloških odpadkov skupaj z
drugimi odpadki na odlagališčih sprošča 
toplogredni plin, ki ima negativen vpliv na 
okolje. Biološke odpadke moramo odložiti
ločeno. 
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Deponiji

Urša Peternel

Deponija Mala Mežakla je
po operativnem programu
vlade opredeljena kot odla-
gališče prvega reda in je
uvrščena v regijski koncept
reševanja problematike
odpadkov. S tem ji je zago-
tovljeno obratovanje tudi v
prihodnje; po programu naj
bi na Malo Mežaklo
dovažali odpadke iz up-
ravnih enot Jesenice,
Radovljica in Škofja Loka.
Po podatkih javnega komu-
nalnega podjetja Jeko-In, ki
je najemnik deponije, ta čas

na Malo Mežaklo dovažajo
odpadke iz občin Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica
(te tri občine so lastnice de-
ponije), Radovljica, Bohinj,
Škofja Loka, Železniki in
kranjskih občin. Občine
Žiri, Gorenja vas - Poljane,
Bled in Gorje pa kljub
temu, da po operativnem
programu sodijo na Malo
Mežaklo, niso pokazale in-
teresa in odpadke odvažajo
drugam.
Po pogodbi cena za dovoz
odpadkov iz drugih občin
znaša 85 evrov za tono, k če-
mur je treba prišteti še

okoljsko dajatev. Za primer-
javo: za jeseniško občino, ki
je ena od lastnic deponije,
cena znaša nekaj manj kot 34
evrov plus okoljska dajatev. 

Sortirnica in izkoriščanje
deponijskega plina
Kot poudarjajo v podjetju
Jeko-In, si bodo v prihodnje
prizadevali zlasti za zmanj-
ševanje količine odloženih
odpadkov oziroma za
povečevanje količine ločeno
zbranih odpadkov. Prav
količina izločenih odpadkov
na prebivalca na leto je eden
od kazalnikov kakovosti rav-
nanja z odpadki in podatki
kažejo, da se ta količina iz
leta v leto povečuje. Še v letu
2007 je količina izločenih
odpadkov pred odlaganjem
na deponijo znašala dobrih
28 kilogramov na občana na
leto, lani pa že več kot 65
kilogramov. Te količine pa
naj bi se v prihodnje še
povečale, saj so že priprav-
ljeni projekti za postavitev
sortirnice na Mali Mežakli.

To naj bi postavili zunaj de-
ponije, na zemljišču, ki bo v
lasti Občine Jesenice, ta pa
bo podelila stavbno pravico
izbranemu investitorju. Po
predvidevanjih naj bi se s
sortiranjem odpadkov
količina odpadkov, ki jih
bodo še odlagali na deponi-
jo, zmanjšala kar za četrti-
no. 
Postavitev sortirnice pa ni
edini projekt, ki ga načrtuje-
jo v občinah - lastnicah de-
ponije. Pripravljeni so tudi
projekti za energetsko izko-
riščanje deponijskega plina.
S tako pridobljenim plinom
bi po eni možnosti proizva-
jali toploto in elektriko (tako
imenovano kogeneracijo),
po drugi, bolj sprejemljivi
možnosti pa bi plin po kole-
sarski poti pripeljali do
parne centrale in bi energijo
uporabili za ogrevanje. 
Potekajo pa tudi postopki za
pridobitev evropskega
denarja za prilagoditev de-
ponije evropski zakonodaji.
Po idejnem projektu naj bi
na deponiji uredili nov

vhodni plato s pripadajoči-
mi objekti, dovoz do novega
odlagalnega polja in novo
dostopno cesto do deponije,
uredili pa naj bi tudi odla-
galno polje med starim in

novim delom deponije. Pri
tem občine Jesenice, Kranj-
ska Gora in Žirovnica, ki so
solastnice deponije, računa-
jo predvsem na evropski
denar.

Na Mali Mežakli bodo
uredili tudi sortirnico
Deponija Mala Mežakla v jeseniški občini zagotavlja rešitev problema odpadkov za prihodnjih dvajset
do trideset let.

Lani so na deponijo Mala Mežakla pripeljali okrog 35 tisoč
ton odpadkov iz občin Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica,
Radovljica, Bohinj, Škofja Loka, Železniki ter kranjskih
občin. / Foto: Anka Bulovec

Stojan Saje

Kako je urejena deponija
komunalnih odpadkov Ko-
vor, in katere posege ste
opravili tam v zadnjem
letu?
"Deponijo Kovor urejamo v
skladu z Uredbo o odlaga-
nju odpadkov na odlagališ-
čih iz leta 2006. V zadnjem
letu smo uredili bermo na
jugovzhodnem delu deponi-
je, jo zatesnili z betonsko
membrano in zasejali travo.
Postavili smo pilotno čistil-
no napravo za predhodno
čiščenje izcednih vod. Va-
njo so vgradili strojno in
procesno opremo, interne
električne instalacije in si-
stem zbiranja podatkov.
Uredili so tudi dovod izced-
ne vode in njen izpust po
predhodnem čiščenju, kjer
bo možno pridobivanje po-
datkov o parametrih izced-
ne vode. Način čiščenja vod
bodo opredelili na podlagi
tehnoloških postopkov, ki
bodo potekali v času delova-

nja pilotne čistilne naprave
ob spuščanju izcedne vode v
javno kanalizacijo in naprej
v Centralno čistilno napra-
vo."

Koliko odpadkov odložite v
Kovorju na leto, ali se količi-
ne mešanih odpadkov
zmanjšujejo, in kako daleč
ste pri ločenem zbiranju od-
padkov?
"Glede na že prej omenjeno
odredbo je treba zagotoviti z
razvrščanjem v sortirnici
vsaj izločanje papirja in le-
penke ter ločenih frakcij, to
je odpadne embalaže. Na
ekološke otoke smo postavi-
li po štiri zabojnike s prosto-
rnino 1.100 litrov. Zabojniki
z modrim pokrovom so za
odpadni papir in drobno le-
penko, zabojniki z zelenim
pokrovom za drobno emba-
lažo iz stekla, zabojniki z
rumenim pokrovom za
drobno embalažo iz plastike
ali sestavljenih materialov,
zabojniki z rdečim pokro-
vom pa za drobno kovinsko

embalažo. Zaradi dejstva,
da čakamo na izgradnjo re-
gijskega centra za ravnanje
z odpadki na Gorenjskem,
smo postavili zbiralnice za
vse štiri frakcije z ekoloških
otokov. Leta 2008 smo šte-
vilo teh zbiralnic povečali z
31 na 60. To pomeni, da
imamo zbiralnice za ločeno
zbiranje odpadnih frakcij
na 267 prebivalcev.
Ločeno zbrane frakcije z
zbiralnic zbiramo sami in
jih oddajamo družbi za rav-
nanje z embalažo oziroma
pooblaščenim zbiralcem in
predelovalcem, s katerimi je
Komunala Tržič, d. o. o.,
podpisala pogodbo o pre-
vzemu ločeno zbranih frak-
cij. Lani smo odložili na de-
ponijo Kovor 6.211.648 ki-
logramov komunalnih od-
padkov in 503.238 kilogra-
mov drugih odpadkov.
Znatne so bile tudi količine
izločenih odpadkov:
828.422 kilogramov emba-
laže, kovine, lesa in drugih
odpadkov ter 17.698 kilo-

gramov nevarnih odpadkov.
V letu 2009 smo ločeno
zbrali 52,8 kilograma od-
padkov na prebivalca, štiri
leta prej pa nismo dosegli
niti desetih kilogramov. Ta
teden sprejema občinski
svet Občine Tržič nov odlok
o ravnanju z odpadki. Z
njim je predvideno širjenje
sistema ločenega zbiranja
odpadkov. Poleg mešanih
odpadkov bomo že na izvo-
ru ločeno zbirali embalažo,
iz strnjenih naselij pa bomo
odvažali tudi biološke od-
padke."

Občina Tržič je v preteklosti
že sprejela del odpadkov iz
Kranja na deponiji Kovor.
Ponovnemu dovozu so do-
mačini nasprotovali in za-
htevali gradnjo nove dovoz-
ne ceste. Koliko bi se pove-
čal promet, če bi dovažali
del odpadkov od drugod, pa
kako smiselna bi bila grad-
nja ceste le zase?
"Po naši analizi bi se pro-
met povečal za en kamion

na uro. To pomeni osem ka-
mionov na dan, kar bi bilo
16-odstotno povečanje glede
na sedanji promet skozi Ko-
vor do tržiške deponije ko-
munalnih odpadkov. Grad-
nja obvozne ceste za dovoz
odpadkov iz občine Tržič ne
bi bila ekonomsko upraviče-
na."

Koliko prostora je na razpo-
lago in za koliko časa bi de-
ponija zadoščala za potrebe
občine Tržič? Kakšen bo
vpliv na cene komunalnih
storitev, če deponija Kovor
ne bo vključena v gorenjsko
rešitev ravnanja z odpadki?
"Na deponiji Kovor je brez
kakršnih koli posegov pros-

tora za dobrih 383 tisoč ku-
bičnih metrov odpadkov.
Samo za občino Tržič bi to
zadoščalo za več kot 70 let.
Občina Tržič ima urejeno
odlaganje odpadkov za 16 ti-
soč prebivalcev, evropska
zakonodaja pa ne predvide-
va deponije za manj kot 55
tisoč prebivalcev. Zato ni
nobene verjetnosti, da bi de-
ponija Kovor ostala samo za
tržiške potrebe. Če bi mora-
li deponijo zapreti in sami
poskrbeti za njeno sanacijo,
bi cena komunalnih storitev
drastično narasla. Iz prora-
čuna občine in iz cene sto-
ritve ravnanja z odpadki bi
morali zagotoviti kar 4,2
milijona evrov."

Deponija Kovor še za dolgo
Na deponijo Kovor bi lahko še sedemdeset let vozili tržiške odpadke, ugotavlja vodja ravnanja z
odpadki in pokopališč v Komunali Tržič Maja Peternelj Vavpotič. Kaj bo odločila država, še ne vedo.

Na deponiji Mala Mežakla vsako leto opravijo lasersko
skeniranje, na osnovi katerega izračunajo zapol-
njenost deponijskega prostora. Nazadnje so deponijo
lasersko skenirali julija lani in rezultat je pokazal, da
je deponija zapolnjena približno 40-odstotno. Do juli-
ja lani pa je bilo odloženih nekaj več kot 267 tisoč ku-
bičnih metrov odpadkov. Skupaj je na njej za 403 ti-
soč kubičnih metrov deponijskega prostora. Glede na
vsakoletno zmanjševanje količine odloženih odpad-
kov je na njej prostora še za vsaj petnajst do dvajset
let, ob morebitni širitvi pa še več.

V podjetju Jeko-In so opravili anketo med občani, v
kateri so jih spraševali, kako ravnajo z odpadki, ki na-
stajajo v gospodinjstvu. Petnajst odstotkov jih je odgo-
vorilo, da vse odpadke odložijo v zabojnik za odpadke.
Sedemdeset odstotkov papir, steklo, plastenke in plo-
čevinke nosi na ekološki otok, ostale odpadke pa odlo-
žijo v zabojnik za odpadke. Petnajst odstotkov pa od-
padke kuri oziroma jih odlaga na drug način.

Maja Peternelj Vavpotič: "Lani smo ločeno zbrali več kot 52
kilogramov odpadkov na prebivalca v občini Tržič."
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

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

Marjeta Smolnikar

Srečne sirote
Zdrav človek ima tisoč raz-

ličnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor
drži.

Ne zlo, ljubezen je tisti več-
ni apostolat, je tista večna
navzočnost v stvarstvu in v
slehernem posamezniku, ki
vrti in ohranja tuzemno res-
ničnost.

To resničnost ljubezni je v
Medžugorju dano srečati na
vsakem koraku. Celo v sirotiš-
nici, ki smo jo po vzponu na
Križevac (in po odličnem ko-
silu) obiskali. Če me spomin
ne vara, je v tem domu sirot,
ki so ga ustanovile in ga vodi-
jo častne sestre, trenutno pri-

bližno trideset otrok. Naj-
mlajši je še dojenček, star ko-
maj enajst mesecev. 

Ne gre za sirote brez star-
šev. Večina teh malčkov ima
starše, ker pa so otroci živeli v
nemogočih socialnih razme-
rah, jih je država staršem za
vedno vzela. Tisti, ki jim je
bila sreča mila, so našli svoj
novi in srečni dom v sirotišni-
ci v Medžugorju.

Otroci niso na "prodaj".
Teh otrok ni mogoče posvojiti.
Šolajo se in odrastejo v sirotiš-
nici. Številni od njih, zdaj že
odrasli ljudje, so fakultetno
izobraženi. Za šolanje in iz-
obrazbo pa ni dala država
niti ficka. Z donacijami jih
živijo in šolajo dobri ljudje, po

vsem svetu. In tisto dejstvo, ki
človeka najbolj gane, je, da se
otroci, ko odrastejo in zapu-
stijo varno gnezdo, vanj ved-
no vračajo. Ni znano, da bi
kateri od njih končal na cesti.
Povedano z drugimi beseda-
mi, v tej sirotišnici odraščajo
otroci v ljubezni, katere ne bi
bili v okolju, v katerem so bili
ustvarjeni, nikdar deležni.
Zato pravim, da so te sirote
srečne sirote.

Čeprav se večina otrok pri-
vija k častni sestri, ki je - mi-
mogrede - prava mlada lepo-
tica, in se krepko drži njene-
ga krila, se njihove oči iskrijo
kot kremen. Ker oči ne laže-
jo, verjamem, da so ti otroci
srečni. Tudi zato, ker ne ži-

vijo in ne odraščajo zgolj v
"občestvu" nun, ampak je
njihov vsakdan močno pre-
pleten s širšim družbenim
okoljem. Ja. Tudi odraščanje
sirot je lahko (v katoliški
skupnosti) nežno, mirno in
lepo. Predvsem pa brez pedo-
filije, o kateri s toliko privoš-
čljivosti pišejo in govorijo
drugače misleči; zagrizeni
nasprotniki katoliške vere in
še posebej Cerkve.

Ker sem ravno pri Cerkvi,
bi bil greh, da se tako izra-
zim, če bi v tej svoji pripovedi
prezrla popoldansko sveto
mašo.

Bilo je kot v panju. V cerkvi
in okrog nje se je gnetlo na de-
set tisoče ljudi. Tolikšna mno-

žica bi bila v večini drugih
okoliščin priložnost za sebič-
no prerivanje, brezobziren
egoizem ali celo množične iz-
grede. Vendar, ne. Nad to ne-
pregledno množico, zbrano z
vseh vetrov, je lebdel neskon-
čen mir, ljubezen in blago-
slov. Čeprav je obred potekal v
hrvaškem jeziku, so vsi zbra-
ni natanko vedeli, kaj je po-
trebno v določenem trenutku
duhovnikove molitve odgovo-
riti. In navzoči so odgovarjali
vsak v svojem jeziku. Bilo je
kot v pradavnem Babilonu, le
da so se vsi med seboj razu-
meli. Kar sem dojela kot pra-
vi čudež.

(Se nadaljuje.)
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Pavla Kliner

Naberimo cvetoče zelišče

Navadni ženiklej (Sanicu-
la europea), ki mu ljudski je-
ziki pravijo tudi kilovnik, sa-
niklej, lečuha, ali zdravje
vsega sveta, obožuje senčne
in vlažne listnate gozdove,
kjer ga tudi pri nas pogosto
srečamo. Cveti belo rožnato,
njegovi plodovi - nekakšne
glavice s kaveljčki - pa se
nam ob sprehodih po gozdu
radi primejo na obleko.
Zdravilni so vsi deli rastline.
Cvetoče zelišče s pritličnimi
listi vred nabiramo ob času
cvetenja - od maja do julija,
korenino pa kopljemo v jese-
ni. Zelišče dobro posušimo
in ga hranimo v zaprtih po-
sodah, da ne porjavi. Posuše-
no korenino zdrobimo ali
zmeljemo v prašek. Ima os-
ter, precej neprijeten okus,
zato čaj sladkamo z medom. 

Dokazana učinkovitost, 
a malo podatkov 

Navadni ženikelj sodi med
zelo dobro raziskane rastli-
ne, a kljub temu najdemo o
njem bore malo strokovnih
podatkov. Znanstveniki so
dokazali, da vsebuje veliko
učinkovitih sestavin, ki kre-
pijo zdravje in odpravljajo
nekatere težave, in s tem po-
trdili pravilno rabo ženiklja v
ljudskem zdravilstvu. Ženi-
kelj med drugim vsebuje
tudi do trinajst odstotkov sa-
poninov, alantoin, klorogen-
sko in rožmarinsko kislino.
Zlasti slednja je dobro razis-
kana. Poleg številnih drugih
odlik naj bi na levkocitih za-
virala nastanek mediatorjev,
ki povzročajo vnetja. Novejše

raziskave so potrdile veliko
učinkovitost ženikljevih
učinkovin proti določenim
virusom. Če se z ženikljem
in njegovimi zdravilnimi
močmi še niste srečali v do-
mači lekarni, vam jih bomo
v nadaljevanju razkrili. 

Kdor ima ženikelj, 
ne potrebuje kirurga ...

Da ženikelj ni le navadni,
kot mu rečemo danes, pač
pa tudi zdravilni, nakazuje
prvi del njegovega botanič-
nega imena. Izraz sanicula
izvira iz latinske besede sa-
nare, kar pomeni zdraviti.
No, nekateri so mnenja, da
beseda sanicula kaže na po-
vezavo s sv. Nikolajem (San
Nicola). Podobno, kot je bil
sv. Nikolaj obdarjen z never-
jetnimi močmi - v življenje
naj bi obudil tri dečke, ki jih
je nek gostilničar umoril,
razkosal in nasolil v sodu -
naj bi bilo tudi z ženikljem,
ki lahko dela čudeže. No,
tako so vsaj verjeli v sred-
njem veku. Bil je tako zelo
čislan, da je veljalo: "Kdor
ima ženikelj, ne potrebuje
kirurga." Z njim so zdravili
vse vrste poškodb, kožne bo-
lezni, krvavitve iz pljuč, že-
lodca in ledvic, grižo, pljuč-
ne bolezni in bolezni grla ...

Stiški dohtar meni, 
da odpravlja afte ... 

Simon Ašič je ženiklju pri-
pisoval številne zdravilne od-
like. Bil je prepričan, da čisti
kri, zdravi črevesje, želodec,
čire v želodcu, pomaga pri
pljuvanju krvi, zmanjšuje
krvni tlak, zdravi zasluzena
dihala, bolna pljuča, lajša ka-
šelj. Veliko moč mu je pripi-

soval pri zdravljenju vnetih
dlesni, ustne votline in bol-
nega žrela. Poleg tega naj bi
utrjeval majave zobe in od-
pravljal afte v ustih. Tudi zu-
nanje dosega lepe rezultate,
zlasti pri kožnih izpuščajih,
podplutbah, oteklinah in he-
moroidih. 

Kako je z njegovo rabo
danes? 

Večino spoznanj ljudske-
ga zdravilstva o učinkovito-
stih ženiklja je potrdila tudi
znanstvena medicina. Nje-
gova uporaba se dandanes
tako priporoča za spodbuja-
nje izkašljevanja, pri katarjih
dihal, proti krvavitvam že-
lodca, želodčnim in čreves-
nim boleznim, driski in pro-
ti pljučnim obolenjem. Še
bolj v ospredju je njegova zu-
nanja uporaba. Dr. Katja-
Galle Toplak v Zdravilnih
rastlinah na Slovenskem na-
vaja, da je njegova zunanja
uporaba pomembna zlasti
pri ranah in kožnih razje-

dah, ki se slabo celijo, ter pri
topih poškodbah s podplut-
bami. Tu igra vlogo alantoin,
ki pospešuje nastanek nove-
ga tkiva. Tudi saponini, ki
zavirajo rast mikroorganiz-
mov in glivic, pospešujejo
celjenje. 

Pripravimo poparek 

Pri pripravi čaja se odloči-
mo za poparek: dve žlički
ženiklja poparimo s skode-
lico vrele vode. Pri želod-
čnih težavah, driski, krvave-
nju iz ledvic in drugih teža-
vah, ki smo jih omenili, pi-
jemo po eno do dve skodeli-
ci čaja na dan. Tak čaj je pri-
meren tudi zunanje za izpi-
ranje, za obloge pri gnojnih
ranah in čirih ter za grgra-
nje pri vnetnih procesih v
ustni votlini. Proti driski in
napenjanju se obnese čajna
mešanica iz ženiklja, ko-
marčka, kumine in poprove
mete. Pripravimo jo v obliki
poparka in nesladkano pije-
mo dvakrat na dan. 

Ženikelj proti podplutbam
Navadni ženikelj je eden najboljših naravnih pomočnikov pri vseh vrstah ran, podplutbah, oteklinah,
nategnjenih mišicah, zlomih in drugih poškodbah. Ustavlja krvavitve in omili rane pri hemoroidih.

23

Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: kostna goveja juha z zelenjavo, puranji
zrezki z mlado čebulo in belim vinom v omaki, pire krompir,
berivka, pehtranka; Večerja: skutni zeliščni namaz, toast.
Ponedeljek - Kosilo: porova juha z zlatimi kroglicami, ocvrti
ribji fileji, blitva s krompirjem po dalmatinsko, radič s fižo-
lom v solati; Večerja: ocvrta zelena s sirom, črn kruh, jogurt.
Torek - Kosilo: mesni cmoki v paradižnikovi omaki (čufte),
peteršiljev krompir v kosih, zelena solata; Večerja: v rezine
slanine ovite hrenovke na žaru, kumarična solata, kruh.
Sreda - Kosilo: korenčkova juha z zdrobom, pečen piščanec,
dušen riž z grahom, rdeča pesa v solati; Večerja: ocvrti jaj-
čevci, francoska štruca, kislo mleko.
Četrtek - Kosilo: goveji zrezki v lastnem soku, široki rezanci,
mešana solata; Večerja: rižota s teletino, paradižnikova so-
lata.
Petek - Kosilo: juha iz gomoljne zelene z vlivanci, postrvi po
tržaško, krompir v koscih, mešana solata; Večerja: zelenjav-
na ponev z jajci, žemljice, jogurt.
Sobota - Kosilo: pleskavice na žaru, ajvar, krompirjeva sola-
ta z mlado čebulo in majonezo, jogurtove miške; Večerja:
peresniki z lososom, pečene paprike v marinadi.

Peresniki z lososom

Potrebujemo: 300 g peresnikov, 100 g dimljenega lososa, 180 g
kisle smetane, 2 dag pšenične bele moke, oljčno olje, drobnjak, mu-
škatni oreh, sol.

Peresnike skuhamo v slani vodi. Lososa narežemo na trako-
ve. V ponvi malo olja in kislo smetano počasi segrevamo. Do-
damo moko in muškatni orešček. Z metlico stepamo, dokler
zmes ne postane gladka. Omaki dodamo lososa in kuhamo 2
minuti. Kremasto omako prelijemo čez peresnike, dobro pre-
mešamo in kuhamo še 2 minuti. Dodamo sesekljan drobnjak.

Gornji recept smo vzeli iz kuharske knjige znanega sloven-
skega kuharja Andreja Frica "Postrv iz reke na mizo".

Jogurtove miške

Potrebujemo: 1 jogurt v lončku, 1 jajce, 2 jogurtova lončka moke,
1 žlico sladkorja, 1 žličko pecilnega praška, sol.

Vse sestavine s kuhalnico stepemo v gladko testo, nato pa z
manjšo žličko zajemamo maso, jo polagamo v vroče olje in
miške z obeh strani zlato rumeno ocvremo.

Ocvrta zelena s sirom

Potrebujemo: 1 večjo ali 2 manjši glavici zelene, 2 žlici limono-
vega soka, 2 jajci, sir edamec, sol, drobtine, olje za cvrtje.

Zeleno olupimo, narežemo na tanke rezine in jih kuhamo
v slani vodi in limonovem soku 10 minut. Odcedimo. Sir na-
režemo na enake rezine kot zeleno, naredimo "sendviče" iz
zelene in sira (zelena - sir - zelena), jih povaljamo v moki, jaj-
cu in drobtinah ter zlato ocvremo v olju.

Ženikelj pomaga pri podplutbah, oteklinah in hemorodih.
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GRADBENI DELAVEC; rok do 15.06.2010; MARKO DREVENŠEK
S.P., ŠIKOLE 28, PRAGERSKO
DELAVEC BREZ POKLICA
POMOČNIK V KUHINJI; rok do 20.06.2010; JOŠKOV HRAM,
d.o.o., ZALOG 1, NOVO MESTO
NATAKARICA; rok do 29.05.2010; PETER HOJAK S.P., STRAŽA 5,
CERKNO
TERENSKI PRODAJALEC SLADOLEDA; rok do 10.06.2010;
OGREX, d.o.o., PODREČA 5, MAVČIČE
POMOŽNI DELAVEC, SLIKOPLESKAR; rok do 30.05.2010;
SANDEX, d.o.o., MLAKARJEVA UL. 14, ŠENČUR
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA, DELAVEC LAMINER; rok do
13.06.2010; GRANIM, d.o.o., SELO PRI VODICAH 26 B, VODICE
VOZNIK CESTNIH MOTORNIH VOZIL; rok do 26.05.2010; SAN-
DI, d.o.o., DOVJE 12 H, MOJSTRANA
VOZNIK VILIČARJA; rok do 12.06.2010; MIRKO MAHORIČ s.p.,
GRADENŠAK 5 A, VOLIČINA
STROJNI LIVAR; rok do 17.06.2010; LIBER, d.o.o., KOPALIŠKA
UL. 15 A, ŠK. LOKA
NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 3 LET), VZDRŽEVALEC
VODOVODNEGA IN HIDRANTNEGA OMREŽJA; rok do
31.05.2010; JEKO - IN, d.o.o., C. MARŠALA TITA 51, JESENICE
ŽIVILEC; rok do 05.06.2010; PEKARNA POSTOJNA, d.o.o.,
KOLODVORSKA C. 5 C, POSTOJNA
MIZAR rok do 02.06.2010; JELOVICA HIŠE, d.o.o., HRIB 1, PRED-
DVOR; rok do 20.06.2010; GORUČAN JOŽE S.P., SENIČNO 36,
KRIŽE
KLJUČAVNIČAR; rok do 15.06.2010; MARKO DREVENŠEK S.P.,
ŠIKOLE 28, PRAGERSKO
OBLIKOVALEC KOVIN; rok do 13.06.2010; ISKRA, MERILNI IN-
STRUMENTI IN STIKALA, d.d., LJUBLJANSKA C. 24 A, KRANJ
VARILEC rok do 01.06.2010; MIRKO MAHORIČ s.p., GRADENŠAK
5 A, VOLIČINA; rok do 15.06.2010; MARKO DREVENŠEK S.P.,
ŠIKOLE 28, PRAGERSKO
MONTER KONSTRUKCIJ; rok do 15.06.2010; MARKO
DREVENŠEK S.P., ŠIKOLE 28, PRAGERSKO
STROJNI MEHANIK; rok do 05.06.2010; LAJOVIC TUBA, d.o.o.,
VEROVŠKOVA UL. 66, LJUBLJANA
AVTOMEHANIK; rok do 12.06.2010; MIRKO MAHORIČ s.p.,
GRADENŠAK 5 A, VOLIČINA
ELEKTRIKAR ELEKTRONIK; rok do 24.06.2010; HOBOTNICA,
d.o.o., BRITOF 204, KRANJ
GALVANIZER; rok do 24.06.2010; HOBOTNICA, d.o.o., BRITOF
204, KRANJ
KERAMIK; rok do 31.05.2010; ALEXANDER WEINGARTNER S.P.,
ZAGORCI 66 A, JURŠINCI
ŠIVILJA; rok do 24.06.2010; PAVLE LOGAR S.P., GRENC 2, ŠK.
LOKA

SLIKOPLESKAR; rok do 15.06.2010; MARKO DREVENŠEK S.P.,
ŠIKOLE 28, PRAGERSKO
AVTOLIČAR; rok do 12.06.2010; MIRKO MAHORIČ s.p.,
GRADENŠAK 5 A, VOLIČINA
FRIZER, rok do 10.06.2010; NADJA UREVC S.P., ZG. GORJE 94,
ZG. GORJE; rok do 01.06.2010; MARKO MATJAŽ S.P., RESLJEVA
C. 2, LJUBLJANA; rok do 20.06.2010; DUŠICA RAHMANOVIĆ S.P.,
PODLUBNIK 139, ŠK. LOKA; rok do 29.05.2010; TABI, d.o.o., ŽOR-
GOVA UL. 93, LJUBLJANA - ČRNUČE
KOZMETIK; rok do 28.05.2010; HIT ALPINEA, d.d., BOROVŠKA C.
99, KRANJSKA GORA
ZIDAR
rok do 03.06.2010; GVB, d.o.o., LAHOVČE 125, CERKLJE
rok do 24.06.2010; GRAMOZ - KONC, d.o.o., OLŠEVEK 5, PRED-
DVOR; rok do 31.05.2010; ALEXANDER WEINGARTNER S.P.,
ZAGORCI 66 A, JURŠINCI
STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE; rok do 24.06.2010;
GRAMOZ - KONC, d.o.o., OLŠEVEK 5, PREDDVOR
VOZNIK, rok do 26.05.2010; SIVEC JOŽE S.P., DOLENJSKA C.
417, 1291 ŠKOFLJICA; rok do 12.06.2010; MIRKO MAHORIČ s.p.,
GRADENŠAK 5 A, VOLIČINA
PRODAJALEC; rok do 26.05.2010; ECLIPTA, d.o.o., ŠIŠENSKA C.
64, LJUBLJANA
KUHAR, rok do 28.05.2010; HOTEL BELLEVUE, d.o.o., ŠMARJET-
NA GORA 6, KRANJ; rok do 20.06.2010; JOŠKOV HRAM, d.o.o.,
ZALOG 1, NOVO MESTO; rok do 26.05.2010; MACHER, d.o.o.,
FINŽGARJEVA UL. 28, LESCE; rok do 29.05.2010; PREDENCE,
d.o.o., DVORSKA VAS 37 A, BEGUNJE; rok do 02.06.2010; KOM-
PAS HOTELI BLED, D.D., CANKARJEVA C. 2, BLED
NATAKAR
rok do 28.05.2010; HOTEL BELLEVUE, d.o.o., ŠMARJETNA GORA
6, KRANJ; rok do 20.06.2010; JOŠKOV HRAM, d.o.o., ZALOG 1,
NOVO MESTO; rok do 29.05.2010; PREDENCE, d.o.o., DVORSKA
VAS 37 A, BEGUNJE; rok do 29.05.2010; STARMAN G&T, d.o.o.,
STARA LOKA 22, ŠK. LOKA; rok do 02.06.2010; KOMPAS HOTELI
BLED, D.D., CANKARJEVA C. 2, BLED
BOLNIČAR-NEGOVALEC; rok do 13.06.2010; ZAVOD ZA
SPLOŠNO SOCIALNO VARSTVO, VALVASORJEVA UL. 16, BLED;
PROŠNJE POSLATI NA: P.P. 48, BLED
SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
ZIDAR-FASADER; rok do 13.06.2010; RAMIZ ZUKIĆ S.P., BUKOVI-
CA 18 A, SELCA
VOZNIK TOVORNIH VOZIL IN VLAČILCEV; rok do 30.05.2010; BS
& CO., d.o.o., GOGALOVA UL. 2, KRANJ
PICOPEK; rok do 30.05.2010; MATEJ SELAN S.P., PODPEŠKA C.
393, NOTRANJE GORICE
SERVIREC; rok do 29.05.2010; ŠMON HELLER, d.o.o., LJUBLJAN-
SKA C. 15, BLED
ŽIVILSKI TEHNIK; rok do 05.06.2010; DON DON, d.o.o., TRDI-
NOVA POT 2 A, METLIKA
STROJNI TEHNIK, rok do 29.05.2010; BELIMED, d.o.o,
KOSOVELOVA C. 2, GROSUPLJE; rok do 27.05.2010; MANPOW-
ER, D.O.O., GOSPOSVETSKA C. 5, LJUBLJANA; rok do 05.06.2010;

TOSAMA, d.d., ŠARANOVIČEVA C. 35, DOMŽALE
AVTOSERVISNI TEHNIK; rok do 08.06.2010; INTEGRAL AVTO,
d.o.o., C. MARŠALA TITA 67, JESENICE
KEMIJSKI TEHNIK; rok do 26.05.2010; HELIOS TOVARNA BARV,
LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLIČEVO, D.O.O., KOLIČEVO 65,
DOMŽALE
TEKSTILNO KONFEKCIJSKI TEHNIK; rok do 05.06.2010; PART,
d.o.o., DUNAJSKA C. 111, LJUBLJANA
PROMETNI TEHNIK; rok do 13.06.2010; JURE ZADEL S.P., BRIN-
JE C. I 35, GROSUPLJE
KOMERCIALNI TEHNIK
rok do 02.06.2010; AVTO LUŠINA, d.o.o., GOSTEČE 8, ŠK. LOKA rok
do 29.05.2010; PAPIR SERVIS, d.o.o., POD JEŽAMI 3, LJUBLJANA
GOSTINSKI TEHNIK; rok do 20.06.2010; JOŠKOV HRAM, d.o.o.,
ZALOG 1, NOVO MESTO
TURISTIČNI TEHNIK; rok do 29.05.2010; MERTELJ MARIJA S.P.,
HOTEMAŽE 53 A, PREDDVOR
TEHNIK KUHARSTVA; rok do 29.05.2010; PREDENCE, d.o.o.,
DVORSKA VAS 37 A, BEGUNJE
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK; rok do 30.05.2010; IN-
DEO, PRODAJA INDUSTRIJSKE OPREME, d.o.o., SP. STARI GRAD
52, KRŠKO
POSLOVNI TEHNIK; rok do 07.06.2010; EUROALFA, d.o.o.,
STEGNE 21 C, LJUBLJANA
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA / SREDNJI ZDRAVSTVENIK;
rok do 02.06.2010; DOM PETRA UZARJA, ROČEVNICA 58, TRŽIČ
SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
UČITELJ VOŽNJE / VOZNIK INŠTRUKTOR B; rok do 29.06.2010;
BS & CO., d.o.o., GOGALOVA UL. 2, KRANJ
ZASTOPNIK ZA PRODAJO MERINO IZDELKOV; rok do 02.06.2010;
BREZNAR FRANC S.P., NA KLANCU 9, OREHOVA VAS
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - SVETOVALEC PRODAJE; rok do
03.06.2010; GRAWE zavarovalnica, d.d., KOMENSKEGA UL. 4,
LJUBLJANA
PRODAJALEC TURISTIČNIH ARANŽMAJEV; rok do 29.05.2010; IN-
TELEKTA, d.o.o., PREŽIHOVA UL. 5, MURSKA SOBOTA
VARUH; rok do 04.06.2010; PRIZMA PONIKVE, PONIKVE 76, VI-
DEM - DOBREPOLJE
SAMOSTOJNI KOMERCIALIST-POSPEŠEVALEC PRODAJE; rok do
13.06.2010; MIRO KUZMA S.P., ŠTALCERJI 40, KOČEVSKA REKA
SOCIALNI DELAVEC
rok do 13.06.2010; ZAVOD ZA SPLOŠNO SOCIALNO VARSTVO,
VALVASORJEVA UL. 16, BLED; PROŠNJE POSLATI: P.P. 48, BLED
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA
ŠPEDITER-DEKLARANT; rok do 29.05.2010; ALFA SP, d.o.o.,
LETALIŠKA C. 16, LJUBLJANA
TURISTIČNI PREDSTAVNIK V TUJINI, VODNIK IN ANIMATOR; rok
do 31.05.2010; INTELEKTA, d.o.o., PREŽIHOVA UL. 5, MURSKA
SOBOTA
PROGRAMER; rok do 29.05.2010; IRTUS, d.o.o., LOPATA 24 A,
CELJE
UNIV. DIPL. PRAVNIK; rok do 13.07.2010; NOTAR GORAZD
ŠIFRER, TRG SVOBODE 3, MARIBOR

PROF. MATEMATIKE; rok do 02.06.2010; EURO ŠOLA LJUBL-
JANA, LITOSTROJSKA C. 40, LJUBLJANA
PROF. FIZIKE; rok do 02.06.2010; EURO ŠOLA LJUBLJANA,
LITOSTROJSKA C. 40, LJUBLJANA
PROF. MATEMATIKE IN FIZIKE; rok do 04.06.2010; OŠ KRIŽE, C.
KOKRŠKEGA ODREDA 16, KRIŽE
UNIV. DIPL. PREVAJALEC ZA ANGLEŠKI IN NEMŠKI JEZIK;
rok do 29.05.2010; CeFormT, d.o.o., BLATNICA 1, TRZIN
AKADEMSKI GLASBENIK PIANIST; rok do 04.06.2010; GLAS-
BENA ŠOLA JESENICE, C. FRANCETA PREŠERNA 48, JESENICE
DR. DENTALNE MEDICINE; rok do 25.05.2010; OZG, ZD TRŽIČ,
BLEJSKA C. 10, TRŽIČ
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)
rok do 16.06.2010; SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, POLJE 40,
IZOLA; rok do 29.05.2010; SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, C.
MARŠALA TITA 112, JESENICE
DIPL. INŽ. RADIOLOGIJE (VS); rok do 04.06.2010; SPLOŠNA
BOLNIŠNICA IZOLA, POLJE 40, IZOLA
DR. MED. SPEC. SPLOŠNE MEDICINE; rok do 03.06.2010; OZG,
OE ZD KRANJ, GOSPOSVETSKA UL. 10, KRANJ
DR. MED. SPEC. PEDIATRIJE; rok do 03.06.2010; OZG, ZD
RADOVLJICA, KOPALIŠKA C. 7, RADOVLJICA
DR. MED. SPEC. ANESTEZIOLOGIJE Z REANIMATOLOGIJO;
rok do 30.05.2010; UNIV. KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, ZALOŠ-
KA C. 2, LJUBLJANA
DIPL. GLASBENIK KITARIST (UN)/1.bol.st/; rok do 04.06.2010;
GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA, LINHARTOV TRG 1, RADOVLJI-
CA
DIPL. GLASBENIK PIANIST (UN)/1.bol.st/; rok do 04.06.2010;
GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA, LINHARTOV TRG 1, RADOVLJI-
CA
DIPL. GLASBENIK TROBENTAČ (UN)/1.bol.st.; rok do
04.06.2010; GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA, LINHARTOV TRG 1,
RADOVLJICA
DIPL. GLASBENIK VIOLINIST (UN)/1.bol.st/; rok do
04.06.2010; GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA, LINHARTOV TRG 1,
RADOVLJICA
NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (NPK); 
Voznik v cestnem prometu; rok do 26.05.2010; SODNIKAR
NIKO S.P., PREČNA UL. 24, KRANJ
Prosta delovna mesta objavljamo po podatkih Zavoda RS
za zaposlovanje. Zaradi pomanjkanja prostora niso objavl-
jena vsa. Prav tako zaradi preglednosti objav izpuščamo
pogoje, ki jih postavljajo delodajalci (delo za dol. č., zahte-
vane del. izk., posebno znanje in morebitne druge za-
hteve). Vsi navedeni in manjkajoči podatki so dostopni:
- na oglasnih deskah območnih služb in uradov za delo za-
voda;
- na domači strani Zavoda RS za zaposlovanje:
http://www.ess.gov.si;
- pri delodajalcih
Bralce opozarjamo, da so morebitne napake pri objavi
mogoče.

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

Darja Ovsenik

V teh dneh na Gorenjskem
potekajo sprevodi in slavnos-
tne četvorke maturantov, s
katerimi ohranjajo dolgolet-
no tradicijo poslavljanja od
srednje šole in prehod v novo
življenjsko obdobje. Četvorka
je ples poklonov, gracioznih
gibov plesalk in spretnega vo-
denja plesalcev.

Za četvorko so potrebni
le prostor in veseli ljudje

Četvorka je skupinski ples
v več slikah, ki ga v dveh
vrstah pleše poljubno število
parov (deljivo s štiri) pod
vodstvom plesovodje, ki slike
napoveduje. Prva četvorka je
bila tipičen francoski dvorni
ples iz 18. stoletja in se je ne-
spremenjena ohranila vse do
danes, saj slike napoveduje-
mo v francoščini (Pantalone,
Ete, Poule, Pastourelle, Fi-
nale). Sprva je bila namen-
jena le štirim plesnim
parom (zato ime četvorka),
plesala pa se je na različno
glasbo. Zaradi svoje poseb-
nosti skupinskega plesanja
v vrstah in priljubljenosti
skladbe, na katero so plesali,
se je ples hitro razširil tudi
med meščani in kmalu po
vsej Evropi. Lepota četvorke
se poleg uglajenosti skriva
tudi v tem, da ne potrebuje
ničesar drugega kot prostor
in ljudi, ki se radi družijo in
veselijo.

Adolf Jenko oče četvorke
v Sloveniji

Kot slavnostni skupinski
ples v Sloveniji se je četvor-
ka uveljavila po zaslugi
plesnega mojstra Adolfa
Jenka, po katerem je dobila
tudi ime - Jenkova četvorka.
Kljub temu da se sicer pleše
na različno glasbo, se je pri
nas ustalila Straussova
četvorka iz operete Netopir.
Četvorka, ki jo je učil gos-
pod Jenko, je kmalu postala
vrhunec vsake večje plesne
prireditve, tradicionalno pa
so jo vsak teden plesali v
Festivalni dvorani točno ob
polnoči. Današnja matu-
rantska četvorka se od
Jenkove nekoliko razlikuje

in je delo več plesnih učitel-
jev, ki so jo priredili za ma-
turante. Njena posebnost so
dežniki, ki jih plesalke
odprejo ob poklonu plesalca
v eni od slik četvorke.

Maturantska parada 
za podiranje 
Guinnessovega rekorda

Različni plesni učitelji so
že dalj časa razmišljali, kako
bi maturantsko četvorko
prenesli na ulico in vanjo
pritegnili čim širši krog
maturantov. Prvo so orga-
nizirali maja leta 2001 v
Ljubljani. Tako plesalce kot
gledalce je navdušila ugla-
jenost in elegantni koraki, a
odmevnost prve parade žal

še ni zadostovala za vpis v
Guinnessovo knjigo rekor-
dov. Organizatorjem je vpis
uspel pozneje, ko so dosegli
priznanje nove kategorije
rekorda v sinhronem ple-
sanju sočasno na več lokaci-
jah. Ples od takrat poteka
vsako leto na izbran dan v
maju točno opoldne na uli-
cah tako slovenskih kot
evropskih mest ne glede na
vremenske razmere. Letos
je četvorko hkrati zaplesalo
več kot 30 tisoč mladih v 51
mestih osmih evropskih
držav, največ na Slovaškem.
Lepa številka, po besedah
maturantov pa je še lepši
občutek, da se veselo
poslavljanje od dijaških let
lahko zares začne.

Plesni kotiček (16)

Četvorko maturanti vzeli za svojo

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

29. MAJ 2010

smuèanje in kolesarjenje po starem

309  -    Parkiranje in zbor vseh udeležencev v bivši vojašnici Škofja Loka
00

    11        Prièetek povorke kolesarjev proti mestnemu trgu:

                 - Ogled obrtniških dnevov in stojnic

                 - Kulturni program

                 - Kolesarjenje po Škofji Loki in okoliških vaseh

                 - Zakljuèek in pogostitev v bivši vojašnici 
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25info@g-glas.sitorek, 25. maja 2010
GORENJSKI GLAS PISMA, OGLASI

Kozmetik (m/ž) (Kranjska Gora / Gozd-Martuljek) 
Kot vodilno podjetje na področju turizma in hotelirstva v občini Kranjska Gora vas
vabimo, da postanete član naše wellness ekipe. Ker želimo našim gostom ponudi-
ti le najboljše, iščemo komunikativne, prijazne, urejene in pozitivno naravnane so-
delavce v wellnessu za izvajanje masaž ter kozmetičnih storitev. Hit Alpinea, d. d.,
Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora, prijave zbiramo do 31. 05. 2010. Več na
www.mojedelo.com.

V Hotelu Bellevue vabimo medse dobrega kuharja m/ž (Hotel Bellevue Kranj -
Šmarjetna gora) 
Od kandidata pričakujemo vsaj 5 let delovnih izkušenj na delovnem mestu kuhar-
ja m/ž, samostojnost pri delu, natančnost, vestnost in poštenost, veselje do dela v
kuhinji in z ljudmi. Nudimo vam redno delovno razmerje s polnim delovnim ča-
som in poskusnim delom 3 mesece, delo s prijetnimi sodelavci v urejenem in le-
pem okolju. V primeru bivanjskih težav, pomagamo pri razrešitvi - stanovanje. Ho-
tel Bellevue, d. o. o., Šmarjetna gora 6, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 16. 06. 2010.
Več na www.mojedelo.com.

Iščemo organizatorja prodaje in prodajne zastopnike m/ž (Kranj, teren) 
Zaželene lastnosti kandidatov: poslovno trgovske spretnosti, mobilnost, lastni pre-
voz, samomotivacijska sposobnost in pozitivna naravnanost, dosedanje izkušnje v
direktni prodaji. Baldrijan, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 19, 4000 Kranj, prijave zbi-
ramo do 16. 06. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Svetovalec v prodaji turističnih aranžmajev m/ž (območje Štajerske, Prekmur-
ja, Koroške, Ljubljane, Gorenjska, Primorska, Celje z okolico, Dolenjska) 
Zaželena V. stopnja izobrazbe - turistične ali ekonomske smeri, obvezno aktivno
znanje angleškega ali nemškega jezika, dobro poznavanje dela z računalnikom v
okolju Windows (Word, Excel, Power Point), poznavanje večjih rezervacijskih siste-
mov in pridobljena licenca za IATO, vsaj 3 leta delovnih izkušenj v turizmu. Relax
Turizem, MEŽA 10, 2370 Dravograd, prijave zbiramo do 16. 06. 2010. Več na
www.mojedelo.com.

Voznik avtocisterne m/ž (Gorenjska) 
Medse vabimo voznika/šoferja za razvoz kurilnega olja m/ž, na območju Go-
renjske in Ljubljane z okolico. Vaše naloge bodo razvoz kurilnega olja strankam

z dostavnim vozilom cisterna Mb atego, obvezen izpit C-kategorije, zaželeno
tudi E-kategorije, ADR izpit je možno narediti tudi naknadno. Nudimo redno za-
poslitev. ECO PRIM S.P., Dvorje 55, 4207 Cerklje, prijave zbiramo do 11. 06. 2010.
Več na www.mojedelo.com.

Inženir strojništva m/ž (Strahinj pri Naklem) 
Vaše delo bo izdelava programov za CNC stroje in vodenje CNC strojev. Priča-
kujemo: vsaj VI. stopnja izobrazbe strojne smeri, poznavanje dela z računalni-
škimi programi za konstruiranje PRO/Engineer, SolidWorks; izkušnje s področja
konstruiranja, izdelave delavniških risb, poznavanje lastnosti kovinskih materi-
alov in proizvodnje pločevinastih izdelkov. PETAL PEČNIK, d. o. o., Strahinj 31,
4202 Naklo, prijave zbiramo do 10. 06. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Programer in operater CNC prebijalnega stroja m/ž (Strahinj pri Naklem) 
Pričakujemo vsaj V. stopnjo tehnične izobrazbe, odgovornost, samostojnost in
voljo do dela. Zaželene so izkušnje na področju programiranja in vodenja stro-
jev. Nudimo stimulativno plačilo za dobro opravljeno delo, zaposlitev za nedo-
ločen čas, možnosti izobraževanja in dinamično delo v prijetnem kolektivu.
PETAL PEČNIK, d. o. o., Strahinj 31, 4202 Naklo, prijave zbiramo do 09. 06. 2010.
Več na www.mojedelo.com.

Delavec na CNC krivilnem stroju m/ž (Strahinj pri Naklem) 
Delo zajema krivljenje različnih materialov do 3 mm, programiranje in nastavljanje
CNC stroja. Pričakujemo vsaj IV. stopnjo tehnične izobrazbe, odgovornost, samo-
stojnost, voljo do dela. Zaželene so izkušnje na podobnem delovnem mestu. 
PETAL PEČNIK, d. o. o., Strahinj 31, 4202 Naklo, prijave zbiramo do 09. 06. 2010. Več
na www.mojedelo.com.

Sodelavec za pripravo barv m/ž (Žiri) 
Delo bo obsegalo mešanje in pripravo barv, zgostil, izdelavo in arhiviranje re-
ceptur, usmerjanje merilnih instrumentov, kontrola kvalitete barv,.... Od kandi-
datov pričakujemo vsaj V. st. izobrazbe kemijske smeri, zahteva se dober vid, 
ločevanje barv ter neobčutljivost na kemikalije. Pričakujemo vsaj osnovno zna-
nje angleškega in/ali nemškega jezika ter osnovno računalniško znanje. Etiketa, 
d. d., Žiri, Industrijska ulica 6, 4226 Žiri, prijave zbiramo do 03. 06. 2010. Več na 
www.mojedelo.com.

Strojni ključavničar za delo na CNC-strojih m/ž (Lahovče pri Brniku) 
V podjetju Kovinc, d. o. o., iščemo odgovornega in ambicioznega sodelavca,
zato vabimo v našo sredino strojnega ključavničarja za delo na CNC-strojih m/ž,
ki bo zadolžen za preoblikovanje kovin na CNC strojih - razrez, upogibanje, 
prebijanje ter ostala dela skladno dogovoru. Vsaj eno leto primerljivih delovnih
izkušenj na delovnem mestu operaterja CNC strojev (razrez, upogibanje, 
prebijanje). Kovinc ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 Cerklje pri 
Gorenjskem, prijave zbiramo do 03. 06. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Natakar/kuhar m/ž (Bohinj) 
Iščemo več kuharjev in natakarjev za delo v hotelu in kampu. ALPE ADRIA TURI-
ZEM, D. O. O., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 29. 05.
2010. Več na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Litostrojska c. 44c, 
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

Razpisujemo prosta delovna mesta

● ČISTILEC II , VRTNAR IV, (m/ž), 1 delovno mesto
za določen čas s polnim delovnim časom od 1. septembra 2010 
do 31. avgusta 2011. 

Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje, kot jih za opravljanje 
nalog predpisujeta Zakon o osnovni šoli in Zakon o predšolski vzgoji.
Zaželene so delovne izkušnje.

● UČITELJ MATEMATIKE in TEHNIČNE VZGOJE (m/ž),
1 delovno mesto za določen čas od 1. septembra 2010 do 
31. avgusta 2011 s skrajšanim delovnim časom. 

Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje, kot jih za opravljanje 
nalog predpisujeta Zakon o osnovni šoli. Zaželene so delovne izkušnje.

● UČITELJ SLOVENŠČINE (m/ž), 1 delovno mesto 
za določen čas od 1. septembra 2010 do 31. avgusta 2011 
s skrajšanim delovnim časom. 

Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje, kot jih za opravljanje 
nalog predpisujeta Zakon o osnovni šoli. Zaželene so delovne izkušnje.

● UČITELJ ANGLEŠČINE IN PODALJŠANEGA 
BIVANJA (m/ž), 1 delovno mesto za določen čas od 1. septem-

bra 2010 do 31. avgusta 2011 s skrajšanim delovnim časom. 
Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje, kot jih za opravljanje
nalog predpisujeta Zakon o osnovni šoli. Zaželene so delovne izkušnje.

● UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
IN PODALJŠANEGA BIVANJA, PEDAGOG ALI
SPECIALNI PEDAGOG (m/ž), 1 delovno mesto za določen

čas od 1. septembra 2010 do 30. oktobra 2011 s polnim 

delovnim časom. 
Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje, kot jih za opravljanje 
nalog predpisujeta Zakon o osnovni šoli. Zaželene so delovne izkušnje. 

● POMOČNIK VZGOJITELJA (m/ž), 1 delovno mesto 
za določen čas od 1. septembra 2010 do 31. avgusta 2011 
s polnim delovnim časom. 

Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje, kot jih za opravljanje 
nalog predpisujeta Zakon o vrtcih. Zaželene so delovne izkušnje.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: Osnovna
šola ŽIROVNICA, Zabreznica 4, 4274 ŽIROVNICA. Obvezna priloga vlogi
je potrdilo o nekaznovanju. Razpis velja do zasedbe delovnega mesta.

Osnovna šola Žirovnica
Zabreznica 4 , 
4274 Žirovnica

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.

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 RADOVLJICA,
TEL.: 04 53 15 249, FAX: 04 53 04 230

TRST: 16. 6.; MADŽARSKE TOPLICE: 27. - 30 .5., 1. - 4. 7., 1. - 6. 7.; TOPOLŠČICA:
31. 5..;  PELJEŠAC: 18. - 25. 6., 13. - 20. 9.; DUGI OTOK: 8. - 11. 6., 28. - 31. 8., 24. -
31. 8.; GOLI OTOK: 21. 6.; NOVO: BANJA VRUČICA: 13 - 16. 6.; NOVO:
BIOTERME: 14. 6.; GRADALAND: 28. 6.

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

Upokojenci imajo talent
Žabnica - Iz Društva upokojencev Žabnica sporočajo, da je
pri najavi prireditve Upokojenci imajo talent prišlo do napa-
ke pri času prireditve. Prireditev bo danes, v torek, 25. maja,
ob 18. uri v Zadružnem domu v Žabnici.

Spoznajte svet žuželk, čebel
Bled - Delavnica TNP Petkovo popoldne v parku, na kateri
boste lahko spoznavali svet žuželk, predvsem čebel, bo v

PRIREDITVE

Preložili 
izredno sejo 

Odgovor na članek "Pre-
ložili izredno sejo", ki je bil
v Gorenjskem glasu objav-
ljen 14. maja 2010.

Prvopodpisani Jože Kuhelj
in dvanajst članov občinskega
sveta Občine Tržič že v osno-
vi, ob sklicu 4. izredne seje
Občinskega sveta Občine Tr-
žič, ni upoštevalo predpisa-
nih zahtev, ki veljajo za sklic
izredne ali redne seje. V na-
sprotju s statutom Občine Tr-
žič in poslovnikom občinske-
ga sveta Občine Tržič so
mimo župana in občinske
uprave "na lastno pest" skli-
cali izredno sejo. Vsem svet-
nikom so po pošti posredovali
sklic z dnevnim redom, na
katerega so umestili tri točke,
a brez priloženega gradiva. S
tem so pristojnost sklica seje
nepooblaščeno odvzeli župa-
nu. Šele v primeru, če župan
ne bi sklical izredne seje ob-
činskega sveta, bi jo lahko
sklicali člani, ki so zahtevo za
sklic podali. V nasprotju z ob-
činskimi akti so prav tako
sklicali sejo dveh odborov. 

Očitek občinski upravi, da
ni posredovala gradiva, je za-
vajajoče. Kako naj občinska
uprava posreduje gradivo za
izredno sejo oziroma za sejo
odborov, če so predlagatelji v
procesu sklica popolnoma iz-
ključili župana in občinsko
upravo. Poleg tega gradivo,
predvideno za eno izmed
točk, sploh še ni pripravljeno,
ker pristojni organ, to je Nad-
zorni odbor, sploh še ni opra-
vil nadzora in izdelal poroči-
la, česar sklicatelji niso preve-
rili. 

Paradoksalno je, da je bila
ena od točk sklica izredne seje
tudi t. i. zadeva Peko, za ka-
tero je bila v mesecu decem-
bru 2009 že sklicana izred-
na seja, a se je sklicatelji niso
udeležili. Točka je bila v me-
secu aprilu 2010 umeščena
tudi na dnevni red redne seje,
a je bil izglasovan umik te
točke prav s strani predlaga-
teljev izrednih sej. 

Zavedamo se, da je ne gle-
de na to, kdo je sklicatelj seje,
občinska uprava tista, ki
mora zagotoviti vso strokov-
no in administrativno pomoč
delu Občinskega sveta, ven-
dar tega nikakor ne more iz-
vajati, če se jo ob sklicu izred-
ne seje s strani predlagateljev
namerno izključuje.

Na koncu bi predlagal, da
g. Kuhelj, tako kot vsi držav-
ljani in občinski svetniki,
skladno z določbami Zakona
o dostopu do javnih informa-
cij pri zbiranju informacij
upošteva določena postopkov-
na pravila. Sklicevanje na
informacijsko blokado je ne-
potrebno in neodgovorno, še
posebej, če se g. Kuhelj poslu-
žuje neformalnih poti prido-
bivanja informacij. V zvezi z
zahtevami po bilancah dol-
gov Občine Tržič in Komu-
nale Tržič na sejah v mesecu
januarju, je vsem svetnikom,
še posebej dolgoletnim, zna-
no, da se določena gradiva,
npr. Poročila o zaključnem
računu proračuna za pred-
hodno leto in Premoženjska
bilanca občine Tržič za pred-
hodno leto, obravnavajo vsa-
ko leto v približno enakem
času kot letos. Vsa navedena
gradiva, kot tudi Poročilo
Nadzornega odbora o delu
Komunalnega podjetja Tr-
žič, bodo uvrščena na junij-

sko redno sejo Občinskega
sveta Občine Tržič.

Drago Zadnikar, 
direktor občinske uprave,

Občina Tržič

Popravek
V članku Miha Nagliča

Kako misliti partizansko
umetnost (objavljen v Snova-
njih Gorenjskega glasa, 4.
maja 2010, in od 6. maja
tudi na spletni strani časopi-
sa) omenja avtor tudi knjigo
Franca Križnarja Slovenska
glasba v narodnoosvobodil-
nem boju, pri čemer zapiše,
da je to "doktorska disertaci-
ja" imenovanega, kar pa ni
res; gre za znanstveno mono-
grafijo iz leta 1992. Moralo
bi torej pisati knjigi in ne
doktorski disertaciji. Dr.
Francu Križnarju se za na-
pako opravičujemo.

Uredništvo

Postavili bodo
berlinski zid -
zaključek

V občini Šenčur se bodo
nadaljevale obilne in visoke
gradnje. V Srednji vasi ima
investitor že pridobljeno grad-
beno dovoljenje za gradnjo
dveh večstanovanjskih objek-
tov. Hočevarjevi iz Srednje
vasi smo bili prepričani, da
10. b člen, ki ga je občinski svet
sprejel proti gradnji takih ob-
jektov, velja za celo občino
Šenčur, očitno smo bili v zmo-
ti.

Leta 2000 smo takratnega
župana g. Kerna vprašali, kje

na svoji zemlji bi lahko posta-
vili hišo. Predlagal nam je to
parcelo in mi smo tako vložili
prošnjo za spremembo na-
membnosti. Medtem sta se za-
menjala župana. Ko smo ja-
nuarja 2004 končno mislili,
da bomo lahko začeli zidati,
smo se spet ušteli. Poslali so
nas na Domplan Kranj. Tam
so nam povedali, da se na
naši parceli lahko gradijo le
visoke in obilne zgradbe. Po-
vrhu tega je to že vrisano v
grafiki. Vsa presenečena sva
šla z ženo nazaj do župana
g. Kozelja, ki naju je prepriče-
val, naj zemljo prodava (mi
takrat nismo vedeli, da ima
občina z našo zemljo drugač-
ne namene). Našo zemljo so
že prodajali investitorju, da
bi na naši zemlji zgradil blo-
ke. Mi smo ostali trdni in nis-
mo prodali svoje zemlje. Šele
po posredovanju bivšega žu-
pana g. Kerna smo dobili od-
govor, da bodo spremenili od-
lok. Vendar ga niso, temveč
so dodali odlok, ki ti dve par-
celi uvršča v svojo ureditveno
enoto. Prav radi bi vedeli, kdo
je odgovoren za to, ali kdo je
imel poleg še osebni interes.
Kako morejo sredi idilične va-
sice dopustiti tako prestižno
gradnjo, ki sploh ne spada v
našo podeželsko vas. Kako
prav pride pregovor, da je de-
nar sveta vladar in poštenost
ni nič vredna. Z zazidljivo
zemljo se je in se bo trgovalo
tudi v prihodnje, toda če se to
ne dogaja pred tvojim pra-
gom, te ne zanima. Da ima-
ta te dve parceli svoj odlok,
smo izvedeli tik pred izdajo
gradbenega dovoljenja.

Na koncu bi izrazili za-
hvalo vsem, ki so nas podpi-
rali proti takšni pozidavi. So-
sedom in vaščanom Srednje

vasi, ki so s 160 podpisi pod-
prli naša prizadevanja. (Če-
prav so ti podpisi vaščanov, ki
živijo v tej vasi, za upravno
enoto Kranj in občino Šenčur
ničelni.) Posebej izrekamo
zahvalo občinskim svetnikom
občine Šenčur, ki so nas pod-
pirali in nam skušali poma-
gati, da bi se taka gradnja
preprečila Simonu Kuharju,
Janezu Sušniku, Jožetu
Stružniku, Janezu Žumru in
Mateji Šter kot predstavnici
civilne iniciative.

Za nas je to prevara deset-
letja. Če bi nam takrat na
občini povedali, kaj namera-
vajo graditi v tem delu vasi,
ne bi spreminjali namemb-
nosti in bi tam še sedaj rasla
koruza.

Srečo Hočevar, 
Srednja vas pri Šenčurju 

www.gorenjskiglas.si



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

DVOSOBNO stanovanje, Jesenice, Ti-
tova ul., 56 m2, obnovljeno, urejena
ZK, 70.000 EUR, ☎ 041/375-318

10002838

ODDAM

SOBE v Šenčurju, delavcem, ☎
031/279-121 10002787

HIŠE
PRODAM

HIŠO v Bohinjski Bistrici, tloris 130
m2, potrebna generalne obnove, cena
105.000 EUR, ☎ 031/346-666

10002848

KRANJ izjemna lokacija ob najbolj pro-
metni cesti, prodam hišo 270 m2 in
delavnico 200 m2, primerno za po-
slovno dejavnost, parcela 1150 m2, ☎
040/855-439 10002774

POSESTI
PRODAM

GOZD, 1 ha, Begunje, ☎ 031/865-
339 10002913

KUPIM

MLAD PAR na območju Škofje Loke,
Selške ali Poljanske doline kupi manj-
šo kmetijo, ☎ 051/454-071 10002923

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

FASADNO barvo 100 kg in akrilni
omet 175 kg - demit 215 Y 67 po sim-
bolični ceni, ☎ 031/373-238

10002933

LATE, okrogle, obrezane, dolžina 3 -
4,5 m, možna dostava, ☎ 04/51-88-
063, 041/446-510 10002910

KURIVO
PRODAM

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

10002460

DRVA bukova, 50 eur, mešana, 40
eur, možnost razreza in dostave, ☎
040/338-719 10002462

STANOVANJSKA
OPREMA
VRTNA OPREMA
PRODAM

OKRASNI kozolec dim. 125 x 230 cm
za na vrt ob hiši, ☎ 040/195-911

10002920

OSTALO
PRODAM

ROČNO pleteno belo volneno pregri-
njalo za posteljo 180 x 200 cm, ☎
041/817-214 10002921

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

OHRANJEN kanu za 3 osebe z opremo in
vozičkom za transport, ☎040/195-911

10002916

TURIZEM
APARTMAJE v Metajni, hiša na plaži, odd-
am, ☎00385/989-230-982 10002440

OBLAČILA IN OBUTEV
PRODAM

MOŠKI, usnjen plašč št. 50 - 52, let-
nik 1941, dobro ohranjen, primeren za
motoriste oldtimerje cena 270 EUR, ☎
031/242-715 10002914

ŽIVALI
IN RASTLINE
PODARIM

LEPE mlade mucke, ☎ 04/23-12-
636 10002882

MUCKE, stare 7 tednov, ☎ 040/169-
157 10002885

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

IZKOPALNIK krompirja hassia IM 300
L, prevozni bazen s hladilnikom za mle-
ko, ☎ 051/352-885 10002925

PUHALNIK Tajfun, ☎ 031/690-688
10002912

KUPIM

TRAKTOR IMT 533 ali 539, ☎ 051/
778-860 10002918

TRAKTOR Ursus, ☎ 031/427-626
10002927

TRAKTOR IMT 533 ali 539 in kiper
prikolico, ☎ 051/778-322 10002926

PRIDELKI
PRODAM

USTEKLENIČENO domače žganje,
cena 4,5 EUR/l, v ponudbi tudi domače
borovničke, ☎ 040/908-242 10002932

VINO kraški teran in kraški brinjevec iz
osrčja Krasa, odlične kvalitete, ugodno
prodam in dostavim, ☎ 041/614-862

10002520

VINO cviček, kvaliteten, z oceno 15
87, ☎ 041/830-461 10002785

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎ 040/
355-865 10002919

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎ 041/
691-243 10002934

KRAVO simentalko, brejo 5 mesecev,
☎ 04/57-21-318 10002924

PUJSKE, težke 20 kg in teličko frizijko,
staro en teden, ☎ 04/51-50-400,
041/581-019 10002917

TELICO simentalko brejo 8 mes. ali
kravo brejo 7 mes., ☎ 04/51-22-840

10002930

TOPLOKRVNO kobilo, križanko z žre-
bičko, cena 1.200 EUR, ☎ 040/264-
411 10002931

KUPIM

DVE TELIČKI, simentalki ali drugi
mesni tip, stari do 6 mes., ☎
031/619-629 10002911

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

REDNO zaposlimo čistilko za polovični de-
lovni čas v Tržiču. PROSEN COM, d.o.o.,
Sp. Duplje 8, 4203 Duplje, ☎ 04/25-71-
428 10002915

DELO dobi kuhar - picopek, Gostilna
Logar, Hotemaže 3a, Preddvor, ☎
041/335-979, 041/369-051 10002793

IŠČEMO študenta ali dijaka za razvoz hra-
ne, Gostilna Logar, Hotemaže 3 a, Pred-
dvor, ☎ 041/335-979, 041/369-051

10002877
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ITD NEPREMIČNINE, d.o.o.
MAISTROV TRG 7, 

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

04/23-66-670

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

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

Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66

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

d.
o.

o.

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 14.00 in 
za objavo v torek do petka do
14.00! Delovni čas: ponedeljek,
torek, četrtek, petek neprekinjeno
od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16., 
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

Vabljeni na umetno plezalno steno
Gozd-Martuljek - Planinsko društvo Gozd-Martuljk vabi mla-
de in najmlajše člane na umetno plezalno steno v Gozd-
Martuljku vsako sredo od 17. do 19. ure. 

Tečaj gibanja po zelo zahtevnih poteh
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi svoje člane in osta-
le planince na tečaj gibanja po zelo zahtevnih poteh v Avstri-
ji. Tečaj bo izveden v soboto, 12. junija. Informacije in prija-
ve: SMS na telefon Stanko 040/206 164 ali na e-naslov:
stanko.dolensek@gmail.com.

Koncert Obrtniškega moškega pevskega zbora Kranj
Kranj - Obrtniški Moški pevski zbor Kranj vabi na letni kon-
cert Slovenskih narodnih in umetnih pesmi v četrtek, 27.
maja, ob 19.30 v Gimnazijo Kranj.

Slovenec sem
Podnart - Letošnji letni koncert Moškega pevskega zbora Pod-
nart pod vodstvom dirigenta Egija Gašperšiča Slovenec sem bo
v petek, 28. maja, ob 20. uri v Domu kulture v Podnartu.

Slike, voščilnice, nakit
Slovenski Javornik - DPD Svoboda obvešča, da bo četrtek, 27.
maja, ob 19. uri v razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slo-
venskem Javorniku odprtje skupinske razstave slik, voščilnic in
raznega nakita avtorjev Natalije Erlah, Mojce Rozman, Milene
Vovk, Liljane Markež, Mojce Rotar in Marjana Židaneka.

Ob evropskem dnevu parkov
Bled - Triglavski narodni park vabi na odprtje likovne razsta-
ve sodelavcev TNP: Maje Fajdiga Komar, Marjete Albinini in
Miha Marenčeta ter strokovno predavanje dr. Katarine Groz-
nik Zeiler (MOP) o zavarovanih območjih jutri, v sredo, 26.
maja, ob 19. uri v Triglavski roži na Bledu, Ljubljanska cesta
27. Z dogodkom obeležujejo evropski dan parkov.

Slike Marjete Žohar
Jesenice - V Razstavnem salonu Dolik bodo v petek, 28. maja, ob
18. uri odprli razstavo likovnih del slikarke Marjete Žohar.

Cvetje v čipki
Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče vabi na
ogled razstave z naslovom Cvetje v čipki, ki jo bodo na
Osnovni šoli Stražišče odprli v petek, 28. maja, ob 18. uri.

RAZSTAVE

KONCERTI

OBVESTILA
petek, 28. maja, ob 16. uri. Zborno mesto je pri cerkvi sv.
Magdalene na Brodu. Delavnica ni namenjena samo otro-
kom, vabljeni tudi starši, dedki in babice. 

Izgnani Slovenci 1941-1945
Jesenice - Gornjesavski muzej Jesenice vabi na srečanje ob
skupni razstavi muzejev Gorenjske Izgnani z domov (Iz-
gnanci 1941- 1945) v Kosovo graščino na Jesenicah danes, v
torek, 25. maja, ob 16. uri. Ogledali si boste lahko dokumen-
tarni film TV Slovenije Izgnani Slovenci 1941-1945, tretji del:
Vrnitev in se srečali ob spominih izgnancev iz Tržiča in Ra-
dovljice.

V knjižnicah za otroke
Jesenice - Jutri, v sredo, 26. maja, bo ustvarjalna delavnica S
kredami rišemo narcise ob 17. uri, v četrtek, 27. maja, bo Ura
pravljic ob 17. uri, v četrtek, 27. maja, bo prireditev Lepo je
biti bralec ob 18. uri. V petek, 28. maja, bo Brihtina pravljič-
na dežela-za tiste otroke od 4. do 6. let, ki ta čas niso v vrt-
cu, ob 10. uri.

Slovenski Javornik - V torek, 26. maja, bo ob 16. uri ustvar-
jalna delavnica za otroke.

Hrušica - V četrtek, 27. maja, bo ob 17. uri Ura pravljic. 

Bohinjska Bistrica - V knjižnici bodo pomladni del prireditev
za otroke zaključili s čarovniško animacijsko predstavo za
male in velike otroke Čarobno popotovanje s knjižnico, ki jo
bo uprizoril čarodej Jole Cole.

Dan odprtih vrat v Waldorfskem vrtcu
Hrušica - Dan odprtih vrat v Waldorfskem vrtcu Sončnica na
Hrušici bo v četrtek, 27. maja, od 16. do 19. ure.

Zaposlitveni sejem
Bled - Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj,
organizira v torek, 1. junija, v času od 10. do 13.30 v Festival-
ni dvorani na Bledu zaposlitveni sejem.

Domoznanski večer
Gozd-Martuljek - Domoznanski večer - predstavitev knjige
Pozdrav z vrhov (Planinstvo na starih razglednicah) bo v
knjižnici Gozd-Martuljek v četrtek, 27. maja, ob 19. uri.

Srečanje s sonetom
Radovljica - Literarni večer Srečanje s sonetom s slovensko
pesnico Zvezdano Majhen bo v Knjižnici A. T. Linharta da-
nes, v torek, 25. maja, ob 19.30.

Gozd-ljubezen
Bled - Društvo za varstvo okolja Bled vabi na pogovorni
večer Gozd-ljubezen in predstavitev knjige Škratove pripo-
vedi avtorja Jaka Šubica, gozdarja in geomata, ki bo v če-
trtek, 27. maja, ob 18. uri v Knjižnici Blaža Kumerdeja
Bled.

Ovčji vrh
Gozd-Martuljek - Planinsko društvo Gozd-Martuljk vabi na
Ovčji vrh (Geissberg) Kozjak (2024 m) in sicer v nedeljo, 30.
maja. Prijave do petka, 28. maja, po tel : Majda 051/336 635,
Renata 031/532 963.

Piknik žabniških upokojencev
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica prireja piknik v so-
boto, 12. junija, ob 15. uri na Strelišču v Crngrobu. Prijavi-
te se lahko po tel.: 2311-932 - Mara Pečnik. Prijave potrebu-
jejo zaradi rezervacije hrane. Rok plačila najkasneje do 4.
junija. 

Čveka pohod
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi v torek, 8. ju-
nija, na Čveka pohod. Najprej si boste ogledali muzej na
gradu v Škofji Loki, nato pa se boste vračali proti Vincar-
jam, ob reki Sori do veštrskega mostu na Podlubnik in
nato do gostilne Starman v Stari Loki na malico. Obvezne
prijave po tel. 2311-932 - Mara Pečnik najkasneje do 4. ju-
nija.

Poslabšanje vida pri starejših
Kranj - Koronarno društvo Gorenjske vabi v sredo, 26. maja,
ob 18.30 na predavanje v veliko dvorano Doma krajanov na
Primskovem. Tema predavanja bo Poslabšanje vida pri sta-
rejših, predavateljica bo prim. mag. Dragica Kosec, dr. med.,
specialist oftalmolog. Po predavanju bo predstavitev dejav-
nosti Zavarovalnice Adriatic Slovenica.

PREDAVANJA

IZLETI

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 82. letu zapustila
naša draga

Marija Kastelic
iz Kranja, Čirče 41

Od nje se bomo poslovili jutri, v sredo, 26. maja 2010, 
ob 16. uri na Mestnem pokopališču v Kranju. Žara bo 
na dan pogreba od 8. ure dalje v poslovilni vežici na Mest-
nem pokopališču v Kranju.

Žalujoči: Vsi njeni
Kranj, 24. maja 2010

LOTO
Rezultati 41. kroga - 23. maja 2010

3, 5, 7, 9, 10, 15, 18 in 37
Lotko: 1 9 4 4 5 6

Loto PLUS: 3, 12, 13, 18, 21, 26, 33 in 17
Garantirani sklad 42. kroga za Sedmico: 200.000 EUR

Predvideni sklad 42. kroga za Lotka: 170.000 EUR
Rekordni sklad 42. kroga za PLUS: 515.000 EUR
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ZAHVALA

V 71. letu nas je nepričakovano zapustil

Franc Tavčar
iz Podlubnika 324 v Škofji Loki

Nenadna smrt, ki nam je v dneh prebujajoče se pomladi, brez
opozorila iztrgala dragega moža, očija in dedija, je pustila praz-
nino in bolečino, ki jo je z besedami nemogoče opisati. Zato
iskrena hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob
strani. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, bivšim
sodelavcem in sosedom za izrečena sožalja, darovano cvetje in
sveče. Še posebej hvala gospodu Miću Gajiču za nesebično po-
moč pokojniku v zadnjih trenutkih, hvala zdravniku Davidu
Končarju in ekipi nujne medicinske pomoči ZD Škofja Loka,
Marjanu Klančarju in Mariji Jazbic za nesebično pomoč pri pri-
pravi zadnjega slovesa, hvala gospodu župniku Alojziju Snoju
za lepo opravljen obred. In še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste
ga poznali in cenili in se od njega v tako velikem številu poslo-
vili na njegovi zadnji poti. 
Z besedami je težko izraziti, kaj nam je v teh težkih trenutkih
pomenila vaša tolažba, sočutje in nesebična pomoč. Zato še en-
krat hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste bili tako
ali drugače del njegovega življenja in slovesa. In hvala vsem, ki
se ga boste spominjali - bodisi v srcu, bodisi v ukradenem tre-
nutku tišine ob njegovem grobu v Stari Loki. 

Žalujoči: žena Marija, hčerka Romana in sin Matjaž z družinama
ter vnuki Vanja, Pia in Maj
Škofja Loka, maj 2010

ZAHVALA

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, brat, tast, svak in stric

Franc Rozman
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje,

za cvetje, sveče in za spremstvo na njegovi zadnji poti. 
Hvala gospodu župniku Janezu Šavsu, pogrebni službi Navček in pevcem za 

lep pogrebni obred.

Žalujoči vsi njegovi
Praše, maj 2010

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, prababice in tašče

Marije Kogoj
roj. Gogala

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem za tolažilne besede, izrečeno sožalje, darovano cvetje,
sveče in mašo, ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Zahvaljujemo se osebju Doma Petra Uzarja za njeno oskrbo in
dobro počutje v njeni hudi bolezni. Zahvala g. župniku Starcu za
opravljen pogrebni obred, pevcem bratov Zupan, trobentaču 
g. Pangeršiču, Komunalnemu podjetju Tržič - pogrebni službi. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena HVALA.

Žalujoči vsi njeni
Tržič, Haidenheim, Bled, 19. maja 2010

ZAHVALA
Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)

Ob nenadni izgubi dragega očeta in deda

Milana Zevnika
iz Mavčič

se toplo in iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečene sožalne besede, za darovano cvetje in sveče in za slovo 

na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenil naš sodelavec

Vlado Kepa
Od njega smo se poslovili v soboto, 22. maja 2010,

ob 16. uri na pokopališču v Škofji Loki.
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Aerodrom Ljubljana, d. d.

ZAHVALA

V 71. letu nas je po hudi in kratki bolezni zapustil naš ljubljeni
mož, oče, stari oče, brat, stric in tast

Marijan Triler
p. d. Boštjanov Marijan

Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki so nam ob mnogo prerani izgubi sta-
li ob strani, s stiskom rok sočustvovali z nami, darovali cvetje in
sveče ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji
poti. Posebej se zahvaljujemo Mirku Poličarju in Marijanu 
Babiču za izrečene besede slovesa, nosačem, župniku Janezu
Zupancu in gospodu Blažu Cudermanu za lepo opravljen 
pogrebni obred in sveto mašo ter pevcem za lepo petje. 
Iskrena hvala tudi vsem neimenovanim.

Vsi njegovi
Okroglo, maj 2010

PIZZERIA PICANTO za takoj zaposli
izkušenega picopeka, odlično plačilo,
Justr, d.o.o., Sejmišče 1, Kranj, ☎
041/505-084 10002659

ZAPOSLIMO kuharja/ico za nedolo-
čen čas, dober OD, sobote, nefelje in
praznike prosto, Restavracija  Mona
Lisa, J. Platiše 17, Kranj, ☎ 031/339-
948 10002909

IŠČEM

DELO, nemščino in angleščino za vse
stopnje, poučujem odrasle in otroke, v
Škofji Loki, ☎ 031/537-943, Matija

10002834

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe,☎ 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete,
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net 10002463

ADAPTACIJA, notranji ometi, vse vrste
fasad, škarpe ter tlakovanje dvorišč,
kvalitetno, hitro in poceni. Arbaj,
d.o.o., Zg. Bela 24, Preddvor, ☎
041/241-149 10002648

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tlako-
vanje dvorišča, ograje, kamnite škarpe
in dimnike, kvalitetno, hitro in poceni.
SGP Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj,
☎ 041/561-838 10002478

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 10002480

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d. n. o., Jelov-
škova 10, Kamnik, ☎ 01/83-94-614,
041/680-751 10002439

ASFALTIRANJE in tlakovanje, izkopi
terena, prevzem vseh gradbenih del
novogradnje in adaptacije, keramična
dela in fasade, izdelava škarp, AES,
d.o.o., Sadnikarjeva ul. 4, Kamnik, ☎
01/83-17-285, 031/803-144

10002464

BELJENJE, glajenje sten, beljenje fa-
sad, barvanje oken, vrat, nadstreškov
in ograj. Pavec Ivan s.p., Podbrezje
179, Naklo, ☎ 031/392-909

10002475

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

10002525

NUDIMO VAM košnjo trave in obrezo-
vanje živih mej, Branko Gašperšič, s.
p., Šorlijeva ul. 19, Kranj, ☎
040/993-406 10002864

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

10002726

SLIKOPLESKARSKA notranja dela 
za vas ugodno in kvalitetno izvaja Jer-
nej Balanč s.p., slikopleskarstvo, Če-
pulje 7, Kranj, ☎ 031/842-788, 
jernej.balanc@siol.net 10002908

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvože-
na tesnila, do 30 % prihranka pri ogre-
vanju. Prepiha in prahu ni več! Zmanj-
šan hrup, 10 let garancije. BE & MA,
d. o. o., Ekslerjeva 6, Kamnik, ☎
01/83-15-057, 041/694-229

10002459

TEŽKA gradbena mehanizacija, zidar-
ska dela, gradnja na ključ, adaptacije,
urejanje okolja, fasaderstvo, izkopi, ru-
šitvena dela... TGM, Florent Hegić
s.p., Savska c. 56, Kranj, ☎ 041/
529-474

10002556

TLAKOVANJE, asfaltiranje, strojni iz-
kopi, adaptacije starih hiš, IMG Kranj,
d.o o., Savska cesta 34, Kranj, ☎
041/776-792

10002668

IŠČEM

IŠČEMO žensko za 4 ure dnevno - laž-
ja dela na kmetiji, ☎ 041/758-644

10002922

ZASEBNI STIKI
ZANIMIVE punce in gospe vseh staro-
sti in z različnih območij vas želijo spo-
znati, ☎ 031/505-495, 090/62-86,
1.99 EUR/min

10002466

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje
ima tradicijo, več zaposlenih, krepko
preko dva tisoč oglasov, veliko po-
nudb, ki so za mlajše dame zastonj, ☎
031/836-378 10002465

RAZNO
PRODAM

ČB TELIČKO 130 kg za pleme, punte
in mehka drva, ☎ 041/711-866, Ur-
banc

10002928

LESENE A lestve, dol 1-4 m (3-12 kli-
nov), Zbilje 22, Medvode, ☎ 041/
981-210 10002865

V 73. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dobri mož, oči,
stari ata, stric, svak in tast

Vilko Butara
Juleta Gabrovška 17

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za darovano cvetje, sveče in maše ter izrečena sožalja
in veliko spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala 
za pomoč in nego na domu gospe Agati. Zahvaljujemo se 
še gospodu kaplanu, pevcem, trobentaču in pogrebni službi Ko-
munale Kranj za opravljen pogrebni obred. 

Žalujoči: žena Pavla, hčerki Marjetka in Alenka z družinama in
ostalo sorodstvo
Kranj, Žužemberk, Zagorje, Fürth

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

Življenje celo si garala.
Za dom družino vse si dala, 
sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok ...

Avtoprevoznik Jankovič Bojan s.p., Kranj
gsm: 041 631 - 776

www.kombi-prevozi.si

KOMBI PREVOZI TOVORA IN SELITVE

M.T. Gradbeništvo
Strojni ometi, 

izposoja gradbenega odra in 
gradbenega orodja

031/279 121
M.T. Gradbeništvo Cane Trajčeski s.p.

Čanžekova ulica 22, 1000 Ljubljana
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo pretežno jasno.  Pihal bo jugozahodni veter. V 
sredo se vreme ne bo spremenilo. V četrtek bo po deloma 
jasnem jutru spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne
bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Urša Peternel

Jesenice - Aleksander Klan-
čar z Jesenic je uspešen di-
jak tretjega letnika Srednje
šole Jesenice na smeri ad-
ministrator. Rodil se je s ce-
rebralno paralizo, ki mu
otežuje gibanje rok in nog,
zato si pomaga z invalid-
skim vozičkom. Zdravniki
in fizioterapevti, predvsem
pa njegovi starši ter on sam
se trudijo, da bi postal čim
bolj samostojen. Aleksan-
drova družina živi v stolpni-
ci na Jesenicah, jeseni pa se
selijo v Žirovnico, kjer bo
domovanje prilagojeno
Aleksandrovim zmožno-
stim gibanja. Da bo lahko
mobilen tudi zunaj svojega
prihodnjega domovanja, so
se na njegovi šoli odločili,
da mu pomagajo pri naku-
pu posebnega skuterja, s
pomočjo katerega se bo lah-
ko sam prosto gibal. Pobud-
nica akcije je bila Aleksan-
drova razredničarka Moni-
ka Lotrič. "Naš cilj je bil, da
zberemo pet tisoč evrov, ko-
likor stane skuter, ki bi ga v
celoti prilagodili Aleksan-
dru. Obrnili smo se na dija-
ke Srednje šole Jesenice,
njihove starše, profesorje pa
tudi na vse druge, ki bi nam
v tej akciji lahko pomagali.
Razredniki so na razrednih
urah predstavili humanitar-
ni projekt vsak svojemu raz-

redu. Dijake so poskušali
prepričati, da se odpovedo
kavi, soku ali nekaj cigare-
tam in za Aleksandra pros-
tovoljno prispevajo evro ali
dva ... Razredniki so na ro-
diteljskih sestankih predsta-
vili humanitarni projekt
tudi staršem," je povedala
Lotričeva. Akcijo so začeli
januarja, do začetka maja
pa jim je uspelo zbrati 510
kilogramov zamaškov, za
katere so iztržili 160 evrov,

skupaj s prispevki sošolcev,
njihovih staršev, profesor-
jev, Lions kluba Kranjska
Gora, podjetja Kovinc in še
nekaterih pa so zbrali skoraj
5500 evrov. To je zadoščalo
za nakup posebej prilagoje-
nega skuterja, ki so ga Alek-
sandru slovesno izročili
prejšnji četrtek ob prisotno-
sti dijakov cele šole. "Dijaki
premoremo veliko ljubezni
do sočloveka, znamo pre-
magati meje egoizma in

znamo se čemu tudi odre-
či," je dejal dijak Tadej Pav-
lovič. Aleksander - skuter
mu je izročil predsednik di-
jaške skupnosti Žiga Len-
ček - pa je poleg iskrene za-
hvale dejal, da so mu s tem
omogočili večjo samostoj-
nost. "Zdaj se bom s prijate-
lji lahko odpeljal tudi na
kakšno pivo!" se je pošalil,
razredničarki, ki je bila po-
budnica akcije, pa v zahvalo
podaril velik šopek rož.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Milka Vidmar iz Šenčurja: 

"Na volitve sicer hodim, ne
vem pa, ali naj grem tudi na
referendum. Zadevo prema-
lo poznam, da bi lahko o
njej sodila. Politika me na-
mreč bolj malo zanima."

Jože Černič iz Britofa: 

"To vprašanje me zelo zani-
ma, morda tudi zato bolj ra-
zumem, kaj predlagatelji re-
ferenduma od nas pričaku-
jejo. Menim, da večini ljudi
to ni jasno. Sem pa za to, da
se sporazum sprejme."

Aljaž Rogelj iz Kranja: 

"O arbitražnem sporazumu
vem toliko, kot je zaslediti v
medijih. Glede mejnega vpra-
šanja je treba po več letih, ko
ni bilo nič narejenega, nekaj
ukreniti. Argumenti so me pre-
pričali, da bom glasoval za."

Robi Lipej iz Kranja: 

"Razprave pred referendu-
mom ne spremljam dovolj, te-
levizijo namreč zaradi samih
negativnih informacij  malo
gledam. Imam pa še čas, da
se o tej tematiki poučim, saj
nameravam iti na referendum."
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Nace Pavlin iz Kranja: 

"Spremljam predreferen-
dumsko kampanjo in mis-
lim, da je arbitražnemu spo-
razumu treba pritrditi. Argu-
menti so predstavljeni do-
volj jasno in kdor jih hoče,
jih tudi razume."

Bliža se 
referendum
Danica Zavrl Žlebir

Referendum o arbitražnem
sporazumu je vse bližje, 
zagovorniki in nasprotniki
arbitraže na javnih tribunah
ljudem pojasnjujejo argu-
mente za in proti. Je ljudem
dovolj jasno, kaj referen-
dum od njih pričakuje?
Foto: Tina Dokl

Skuter za Aleksandra
Namesto za cigarete, kavo in sok so dijaki Srednje šole Jesenice del žepnine namenjali v posebni sklad
in v le nekaj mesecih zbrali dovolj denarja za nakup skuterja za gibalno oviranega sošolca Aleksandra. 

Mladoporočenci

Na Bledu so se 22. maja poročili Peter Kranjc in Nives Ob-
radović, Samo Novak in Angelika Atelšek, Krunoslav Gašpa-
rac in Špela Poklukar, Zahid Zahirović in Adela Murgić, na
Blejskem gradu so se poročili Robert Ravnikar in Tanja
Urankar, Klemen Kostič in Eva Benigar ter Simon Zorman in
Polona Habjan, v Dvorski vasi sta sklenila zakonsko zvezo
Andrej Klarič in Barbara Vidergar, v Podvinu Ljubo Sambo-
lić in Denisa Bećkanović, v Radovljici pa Peter Butko in Pet-
ra Heberle. V Škofji Loki so se 22. maja poročili Anton Do-
bnikar in Irena Bonča, Sašo Koželj in Tina Novljan, Mitja
Pavšič in Silvija Klemenčič ter Primož Kavka in Maja Novak.
Mladoporočencem čestitamo in jim podarjamo polletno na-
ročnino na Gorenjski glas.

Novorojenčki

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 40 novoro-
jenčkov. V Kranju se je rodilo 15 deklic in 11 dečkov. Najlaž-
ja je bila deklica z 2360 grami, najtežjemu dečku pa so na-
tehtali 4010 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 5 dečkov in 9
deklic. Najtežji je bil deček s 4050 grami, najlažji deklici pa
je tehtnica pokazala 2590 gramov.

"Zdaj sem se pa že odločil, da se bom takoj odpeljal na eno kavo ...," je dejal simpatični 
Aleksander, ko je prvič sedel na novi skuter. / Foto: Anka Bulovec

Marjana Ahačič

Begunje - S Poljške plani-
ne nad dolino Draga, kjer
je bil leta 1944 ustanovljen
Kokrški odred, je v soboto
v dolino krenila štafeta
mladosti, ki jo bodo danes,
na dan, ki smo ga pred
dvajsetimi leti še prazno-
vali kot dan mladosti, v Kr-
pinu pri Begunjah predali
Titu. Organizatorji, druš-
tvo Ejga, so tradicijo iz ča-
sov nekdanje države obu-
dili lani. "Da mlade zbudi-
mo, ker so samo doma, se
ne družijo in komunicirajo
le še prek elektronskih me-

dijev," je pojasnil eden od
organizatorjev Franjo Po-
gačnik. A zanimanje za
obujanje tradicije štafete
mladosti je bilo tako veli-
ko, da so jo letos iz doma-
če krajevne skupnosti Be-
gunje nosili po vsej radov-
ljiški in še sosednjih obči-
nah. Pot bo originalna Je-
lovška štafeta zaključila da-
nes popoldne v Krpinu,
kjer se bo kulturni pro-
gram začel že ob 16.45.
Štafeto bodo ob 16. uri iz-
pred begunjske graščine
ponesli mimo pokopališča
borcev in jo ob 17.30 v Kr-
pinu predali Titu. 

V spomin na dan mladosti 
spet nosili štafetno palico
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DEEP PURPLE 
V KRIŽANKAH

Junija se v ljubljanskih Križankah
obeta ljubiteljem skladbe Smoke On
The Water njihov večer. Za pravi rock
niste nikoli prestari.

02

LJUDJE

S SLALOMSKE
PROGE V MODNI
ATELJE

Rok Flander se je odločil za novo
zgodbo, Rajko Hrvatič je odprl ho-
tel, najboljša tajnica leta prihaja iz
Lenarta, dobili pa smo tudi Naj
wellness 2010. 

KULTURA

SAD TISOČ 
RAZMIŠLJANJ 

Na Zavarovalnici Triglav v Kranju
razstavlja akademski slikar Matej
Metlikovič. Ustvarjalne poteze zad-
njih nekaj let je poimenoval Poteze
navznoter.

03
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GLASBA

eep Purple so
znamenita rokov-
ska zasedba, ka-
tere kariero in
slavo postavljajo

ob bok skupinam Led Ze-
ppelin, Rolling Stons, Pink
Floyd in celo Beatles. V
mnogih letih - poznajo jih
številne generacije poslušal-
cev in poslušalk po vsem
svetu - so Deep Purple svojo
umetnost izpilili do potan-
kosti in danes verjetno ni
človeka, ki ne bi poznal te
zasedbe. 

Če ste kdaj v življenju pri-
jeli za kitaro ali bas kitaro -
predvsem tisti malce starej-
ši, je prva pesem, ki ste se je
naučili, verjetno Smoke On
The Water, katere avtorji so
legendarni rokerji Deep
Purple. In to je le eden iz-
med njihovih nesmrtnih hi-
tov. V intimni atmosferi
ljubljanskih Križank vam bo
skupina 7. junija odigrala še
precej svojih uspešnic, na-
povedujejo pa tudi goste. 

DEEP PURPLE V KRIŽANKAH
Junija se v ljubljanskih Križankah obeta ljubiteljem komada Smoke On The Water njihov večer. Za
pravi rok niste nikoli prestari.

Praznik glasbe in veselja

Le še nekaj dni nas loči od tridnevnega Praznika glasbe in
veselja v Preddvoru. Na letošnjem odru se bo predstavi-
lo okrog petsto nastopajočih, vstopnine za obisk dogod-
kov ne bo, poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo, pa
tudi s parkiranjem ne bo problemov. Petkov večer bo na-
menjen druženju in veselju s priljubljenimi narodno-
zabavnimi zasedbami veseliSVATJE, Navihanke in Mitja
kvintetom, v soboto popoldne bo Belokranjski dan v
Preddvoru in Mednarodno srečanje folklornih skupin za-
okrožil koncert zasedbe Mambo Kings, v nedeljo pa bodo
prisotne razveseljevali Suha špaga in popoldne bodo iz-
peljali predizbor za 41. Ptujski festival. Udeležilo se ga bo
kar 17 narodnozabavnih ansamblov. A. B.

Nieti v Križankah

V ponedeljek, 31. maja, se bo v ljubljanske Križanke s kon-
certom Čas je za revolucijo vrnila skupina Niet, občinstvo
pa bosta od 21. ure dalje ogrevali skupini Backstage in
Buldogi. A. B.

Včasih je luštno blo, dons bo pa spet tako

Da glasba ne pozna meja, so znova dokazali organizatorji
dobrodelnega koncerta, kjer se idejni vodja Brane Likozar
zahvaljuje vsem sodelujočim, še posebej pa cerkljanskemu
županu Francu Čebulju za izkazano dobro voljo in Kultur-
ni hram Ignacija Borštnika, kjer se je koncert tudi odvijal.
Pripravila sta ga Folklorno društvo Kranj in glasbena skupi-
na Gašper s prijatelji iz Preddvora. Nastopili so še Škofje-
loški lovski pevski zbor, Folklorno društvo Kranj, Tambura-
ška sekcija FD Kranj in Otroška folklorna skupina OŠ Da-
vorina Jenka iz Cerkelj. Z zbranim izkupičkom, 2520 evri,
bodo pomagali pri nakupu novega invalidskega vozička za
Marka Bolka, čigar prvi dom je v Cerkljah, že vrsto let pre-
biva v Domu starejših občanov v Preddvoru, z vozičkom pa
dnevno prevozi precej kilometrov in na tak način vzdržuje
stik s prijatelji in zunanjim svetom. A. B.

Začenja se Pozdrav
iz Kotla 5

Jutri se v Mladinskem cen-
tru Kotlovnica ob iztekajo-
čem se šolskem letu zače-
nja že 5. festival Pozdrav iz
Kotla, ki bo trajal vse do
sobote, 29. maja. Organi-
zatorji pred Domom kul-
ture Kamnik pripravljajo
koncerte, gledališča ter
stand up komedije, break
dance in skate tekmova-
nje, foto in video delavni-
ce, mladinsko tržnico idr.
Nastopili bodo Don Vito,
Spock Studios, Vortex
Magnolia, Sweet Sorrow,
Gonoba, The Scourge,
Dead Dildo Drome, Tanja
Kocman in Janez Usenik,
Kalaia in Krik. Festival se
bo zaključil z velikim kon-
certom skupine Tide. J. P.

obračevski gasilci
so že lani ugoto-
vili, da v maju v
Žireh ni nobene
večje prireditve,

zato so se odločili, da organi-
zirajo glasbeni vikend, ki bi
bil namenjen prav vsem. Da
bi ustregli različnim oku-
som, so letos najprej v goste
povabili narodnozabavne
Mlade Dolenjce in Čuke.
Dan kasneje, v soboto pa je
najprej kot predskupina
Šank Rocka nastopila doma-
ča skupina Drugi čut, ki pre-
igrava priredbe slovenskih in
tujih rok in pop izvajalcev.
Energična, obetavna skupi-
na s pevcema Lizo in Sandi-
jem na čelu je v prve vrste
privabila kup mladih obože-
valcev, ki so z njima prepeva-
li uspešnice starega roka.
Tako se je do nastopa Šank
Rocka šotor konkretno na-
polnil in večer se je le še
energično stopnjeval. Naj-
bolj je skupina navdušila s

preigravanjem svojih balad,
presenetila pa je tudi z odlič-
nimi priredbami skupin
Guns N' Roses in Metallice. 

Organizator Luka Čadež
pravi: "Veseli smo, da je bila
prireditev kljub slabemu vre-
menu več kot odlično obis-
kana. To smo si lahko le že-
leli. Očitno je bila kombina-
cija skupin dobra, saj smo v
Žiri privabili ogromno po-

slušalcev od drugod, pred-
vsem iz poljanskega, loškega
in idrijskega konca. Trenut-
no že načrtujemo, koga po-
vabiti prihodnje leto. Maštikl
fest se je dobro prijel in ga
bomo zagotovo še organizi-
rali."

Maštikl je sicer star izraz
za ročnik na gasilski cevi,
zato so po njem poimenova-
li tudi dvodnevno prireditev. 
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MAŠTIKL FEST USPEL
Že drugi Maštikl fest so tradicionalno pripravili gasilci PGD Dobračeva iz
Žirov.

Galerija Deva Puri, ki je lansko poletje blejsko
Pristavo oživila z razstavo Dalijevih grafik, za
letošnje poletje načrtuje veliko pregledno razstavo del Maksima
Gasparija. Zato se na Vas obračamo s prošnjo, da izključno za to
razstavo in namene kataloga ob razstavi, Galeriji Deva Puri 
prijazno posodite delo/a Maksima Gasparija, ki je/so v Vaši lasti.
Razstavo pripravljamo v sodelovanju z Zavodom za turizem Bled.

Razstava bo trajala OD 9. JUNIJA DO 24. OKTOBRA 
NA PRISTAVI NA BLEDU. 
Če ste pripravljeni sodelovati, vas prijazno vabimo, da pokličete
na: 041/743 830 ali pišete na: devapuri@gmail.com. 

Polona M. Baldasin

D

Skupina Drugi čut iz Žirov z odličnimi priredbami domačih
in tujih rok in pop izvajalcev navdušuje mlado in staro. 
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Skupini Mambo Kings ste lahko prisluhnili na sobotnem
praznovanju rojstnega dneva najboljšega soseda na
Primskovem, konec tedna pa bodo koncertirali v 
Preddvoru. / Foto: Tina Dokl
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a prste ene roke
bi lahko prešteli
podjetja na Go-
renjskem, ki

preddverja svojih poslovnih
stavb občasno uporabijo
tudi za likovne razstave.
Območna enota Zavaroval-
nice Triglav v Kranju z di-
rektorjem Alešem Klemen-
tom je že več kot petnajst
let ena izmed njih, saj v ve-
likem preddverju vsako leto
pripravijo vsaj dve do tri li-
kovne razstave. Pri tem je
treba poudariti, da v Trigla-
vu vseskozi vzdržujejo vi-
sok umetniški in kvalitetni
nivo razstavljavcev. Tudi to-
krat. V četrtek smo namreč
spremljali odprtje razstave
likovnih del akademskega
slikarja Mateja Metlikoviča,
po rodu sicer Kranjčana, ki
živi in dela v Ljubljani. Pod
naslovom Poteze navznoter
se predstavlja predvsem z
deli iz obdobja zadnjih ne-
kaj let. Gre za dela, naslika-
na v tehniki akril na platnu,
lesu ali na papirju. "S ti-
stim, kar si ustvaril nazad-
nje, si najbolj čustveno po-
vezan, zato sem želel pred-
staviti predvsem likovna
dela in projekte, za katere
sem v zadnjih letih porabil
največ časa in energije," je
povedal Metlikovič, ki je na
ogled postavil tudi predloge
za barvna okna oziroma vi-

traje in nekaj del v steklu,
ki jih izdeluje v sodelova-
nju z mojstrom Stojanom
Višnarjem. 

"Svoje ustvarjanje, s kate-
rim sooblikujem sakralne
ambiente, doživljam kot po-
seben ustvarjalni izziv. Za
menoj je že nekaj takih pro-
jektov, od Hrvaške, Nemčije,
kjer sem z vitraji opremil tri
cerkve, do Slovenije." Še po-
sebej z veseljem govori o li-
kovni opremi kapele v
Domu dr. Janka Benedika v
Radovljici in kapeli Gimna-
zije A. M. Slomška, ki je tre-
nutno "v delu". "Ljudje bodo
leta in leta dan za dnem pri-
hajali v prostore, kot so kape-
le, zato morajo biti taka dela

res nekaj trdnega in ne zgolj
rezultat neke hipne domisli-
ce. To so sadovi dolgotrajne-
ga dela in zorenja, sinteza
mojih tisočih razmišljanj."
Tako je pred petimi leti na-
stal cikel ilustracij biblijskih
zgodb, pri katerem se avtor
osredotoči na eno temo,
zgodbo, ki jo potem "po
filmsko" razparcelira na več
del.

"Za sprostitev med projek-
ti likovne opreme sakralnih
objektov delam stvari, ki
niso vezane na naročilo, am-
pak so predvsem moje vide-
nje časa in doživljanja, ki ga
živim," razmišlja Metlikovič.
Eden takih ciklov je zagotovo
Hommage a Pink Floyd, v ka-

terem se avtor vrača v čas
svojih gimnazijskih let, ko je
bila omenjena rokovska sku-
pina na svojem vrhuncu.
"To so bili časi, ko sem se
navduševal nad skupino
OHO in kiparskim delom
Marka Pogačnika. On je spi-
rale klesal v kamen, jaz sem
jih risal in sčasoma so se za-
okrožile v ženski obrat, ki je
usmerjen navzgor, kot da
kličejo ženski spremljevalni
vokali v skladbi The Great
Gig in the Sky." Ob odprtju
razstave je o umetniku spre-
govorila likovna kritičarka
Tatjana Pregl Kobe, v glas-
benem programu pa je igral
Kvintet harmonik iz Glasbe-
ne šole Radovljica.
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Igor Kavčič
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Škofja Loka

Davidove ženske in glasbila

V galeriji Fara so v petek odprli zanimivo razstavo, s ka-
tero se prvič samostojno predstavlja v Sloveniji David
Fenn Oldmeadow iz Avstralije. V Ljubljano se je preselil
lani po več letih življenja na Škotskem in v Kanadi. Šolal
se je na Tasmaniji, po poklicu je biolog. Njegova mama
je slikarka in kiparka. David se je navdušil za kiparstvo že
v mladosti. V domovini je imel več skupinskih razstav
svojih del. Kot je dejala Mirjana Šifrar, bodo v njihovi ga-
leriji na ogled do konca junija Davidova dela iz vseh ob-
dobij ustvarjanja. Njegovi kipi so abstraktni, poenostav-
ljeni in zaobljeni. Najraje upodablja žensko telo in glas-
bila ter išče likovne povezave med njimi. Ustvarja v lesu,
ki je včasih barvan, dele kipov pa povezuje tudi z vrvjo,
papirjem in usnjem. S. S.

Kranj

Črnske duhovne, sanje o svobodi

Minuli teden so pevci in glasbeniki Gimnazije Kranj izve-
dli dve ponovitvi celovečernega koncerta afriško ameri-
ške duhovne glasbe z naslovom Sanje o svobodi. Nasto-
palo je okoli 70 gimnazijcev, Dekliški pevski zbor Gimna-
zije Kranj, Fantovska vokalna skupina in spremljevalna
glasbena skupina. Z dijaki sta koncert ustvarila Primož
Kerštanj in Barbara Kušar. Primož je imel v rokah glasbe-
no vodstvo in je večji del pevce tudi spremljal s klavir-
jem, Barbara pa je prispevala zasnovo, scenarij, odrsko
postavitev s koreografijo in celostno podobo zbora za ta
koncert. Slišali smo petnajst gospelskih pesmi v različ-
nih glasbenih žanrih, od popa do jazza in swinga, in v
različnih zasedbah. Kot poseben gost večera je z gimna-
zijskimi pevci zapel prvo ime tega žanra pri nas, Oto
Pestner. Tako nastopajoči kot publika so bili nad kombi-
nacijo mladostniškega žara in izkušenega pevskega
mačka navdušeni. Publika, ki je gimnazijsko dvorano
dvakrat napolnila do zadnjega kotička, je z gromoglas-
nim aplavzom pospremila prav vse točke, še posebej jim
je bila všeč Carrova pesem If I Tell God, ki so jo pevci za-
čeli z imitacijo nevihte v afriškem pragozdu. Izvedene
skladbe so bile sodobne priredbe gospelskih pesmi iz-
pod peres odličnih ameriških skladateljev, ki so nekate-
rim tradicionalnim napevom dali novo, živahno, energič-
no in mladostno podobo. Glasba, ki je pisana kot nalašč
za take mlade zbore, je segla pevcem do srca, na odru so
vidno uživali in tako izvedba s koreografskimi elementi
poslušalcev ni mogla pustiti hladnih. I. K.

Kranj

Razstava Alenke Gerlovič 

V četrtek, 27. maja, ob 19. uri bo v Galeriji Prešernovih na-
grajencev za likovno umetnost odprtje razstave del
akademske slikarke Alenke Gerlovič, nagrajenke Prešer-
novega sklada. O njenem delu bosta spregovorila dr.
Miklavž Komelj in dr. Lev Menaše.  I. K.

Škofja Loka

Nabrusimo kose v galeriji

V četrtek, 27. maja, ob 19. uri bo v Galeriji Ivana Groharja
odprtje razstave slik absolventov Akademije za likovno
umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Naslov razstave
Nabrusimo kose so si izbrali Jon Derganc, Janez Goršek,
Denise Kokalj, Simon Lavrič in Petra Petančič. I. K.

Matej Metlikovič: ”Umetniško ustvarjanje je iskanje notranje, srčne, bistvene razsežnosti
in sporočila življenja. ” / Foto: Igor Kavčič

SAD TISOČ RAZMIŠLJANJ 
Na Zavarovalnici Triglav v Kranju razstavlja akademski slikar Matej Metlikovič. Ustvarjalne poteze
zadnjih nekaj let je poimenoval Poteze navznoter.



04 TOREK_25. 05. 2010

TELEVIZIJA, RADIO

IZLETI

Biser na obronku Paškega Kozjaka
Glede na povpraševanje že kar težko čakate, da se bomo spet skupaj odpravili na
izlet. Tokrat smo za vas pripravili druženje ob spoznavanju lepot Slovenije, dobri
hrani in sprostitvi. V petek, 4. junija, vas vabimo na izlet v Novo Cerkev in Terme 
Dobrna. Pot bomo začeli na avtobusni postaji v Radovljici ob 7. uri. Pred Creino bo
avtobus ustavil ob 7.20, na Primskovem pred Mercator centrom pa ob 7.30. Na
prvem postanku se bomo okrepčali z malico in v Novo Cerkev prispeli okoli 10. ure.
Ogledali si bomo turistično kmetijo z delujočim Sorževim mlinom, kjer bo gospodar
predstavil pot od zrnja do kruha. Mogoč bo tudi nakup moke iz mlina. Nato si bomo
ogledali Hišo kulturne dediščine v "topliškem kozolcu" z zbirko predmetov naših
prednikov. Ker nas bodo okoli 13. ure prazni želodci že opozarjali, da je čas za kosi-
lo, si ga bomo s pijačo dobrodošlice privoščili v vinski kleti Term Dobrna. Pri kosilu
bodo postregli s kulinaričnimi dobrotami, družbo nam bo delal tudi harmonikar.
Nato nas bo čakalo samo še razvajanje in sproščanje v bazenih z zdravilno termalno
vodo v hotelu Vita. Načrtovani prihod v Kranj je najkasneje do 21. ure.

Cena izleta za naročnike GG: 32 EUR
Cena vključuje: avtobusni prevoz, oglede, malico, pijačo dobrodošlice, kosilo, kopanje. 
Organizator izleta je TA Odisej.
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lovenski evrovizij-
ski predstavniki so
svojo prvo evrovizij-
sko vajo na odru

imeli prejšnjo sredo. Z njo
so bili zadovoljni, druga je
sledila v soboto - nastopili so
v narodnih nošah, v evrovi-
zijski vasi pa so se predstavi-
li včeraj zvečer. Nekateri pra-
vijo, da uspešno, drugi pa, da
je še največ zanimanja pri-
tegnila harmonika kot taka.
Po besedah prisotnih (čeprav
smo jo Slovenci v Oslo po-
spremili z precej pišmeu-
hovsko popotnico) naj bi šlo
vseeno za eno originalnejših
pesmi. Stavnice so sicer naj-
bolj naklonjene Azerbajdža-
nu, Nemčiji, celo Hrvate uvr-
ščajo med prvih deset, če pa
smo pravilno razbrali, celo
med peterico v finalu. Slo-
venci pa smo že v predizbo-
ru plasirani na rep lestvice. 

V Oslo so z našimi pred-
stavniki z Brnika pred ted-
nom dni leteli še vodja dele-
gacije Aleksander Radić,
producentka Nina Pirnar,
komentator obeh polfinalnih
izborov in finala Andrej Ho-
fer ter avtor glasbe Marino
Legovič. Delegaciji se bo 26.
maja pridružil še avtor bese-
dila Leon Oblak. Za naše
bomo navijali 27. maja na
drugem predizboru, ko bodo
nastopili enajsti po vrsti.
Konkurenca bo huda, saj le-
tos za pesem Evrovizije tek-
mujejo predstavniki 39 dr-
žav, in če jim uspe preboj v
finale, bomo zanje stiskali
pesti v soboto, 29. maja. Vse
predizbore in finalni večer si
lahko ogledate na Televiziji
Slovenija: prvi predizbor na
2. programu danes zvečer ob
21. uri, drugega v četrtek ob
isti uri na istem programu,
finale pa v soboto ob 21. uri
na 1. programu.

NAVIJAMO ZA ROKA
IN KALAMARE
Ansambel Roka Žlindre ta čas preživlja najbolj
razgibano obdobje v svoji glasbeni karieri. Po
zmagi na Emi 2010 so skupaj s Kalamari z Narodno
zabavnim rockom že odleteli v norveški Oslo. 

Alenka Brun

S

Pozdravljene, gore II
Jelena Justin
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Kmalu bo izšel drugi del razprodane knjige Pozdravljene gore 

avtorice Jelene Justin. Če želite, si lahko novo knjigo zagotovite po

prednaročniški ceni 13 EUR. Redna cena knjige bo 20 EUR.

Vabimo vas tudi na predstavitev knjige in srečanje z Jeleno, 

ki bo v torek, 1. junija, ob 19. uri v avli Gorenjskega glasa, ko bo

avtorica knjige tudi podpisovala. Prijazno vabljeni!

Z Brnika so minuli teden odleteli dobro razpoloženi Rok
Žlindra in Kalamari s spremljevalno delegacijo. / Foto: arhiv RTV SLO

Na 1. programu Televizije Slovenija v oddaji Dobro jutro 
v novi rubriki Hujšamo z znanimi Slovenci skupaj z 
vaditelji telovadijo tudi znani Slovenci. Telovadba bo na
programu do 24. junija vsak torek in četrtek ob 7.10.
V koprskem studiu Regionalnega RTV centra Koper-
Capodistria se bodo tako ob torkih in četrtkih razgibavali

Slavko Ivančič, Ylenia, Lea Sirk, Patrik Greblo, Martina
Feri, Lara Baruca, Vili Resnik, Anika Horvat, Rudi Bučar,
Andrej Jereb, Igor Malalan in Katja Pegan. Z vaditeljico
Gabi Novak in njenimi dekleti bodo poskrbeli za moč 
rok, nog, trupa, izvajali pa bodo tudi plesne vaje, vaje za
ravnotežje, hrbtenico in aerobiko. A. B.

Za rezervacijo pokličite: 04/201 42 41. Ne odlašajte s prijavo, imeli se bomo lepo!

VIP telovadba v rubriki Hujšajmo z znanimi Slovenci
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FILM, KINO, MODA

rte ozke, široke,
vodoravne, pokon-
čne; pike male, ve-
like, barvne ali ne,
letošnjo poletno

sezono jih bomo videli v
vseh možnih oblikah.

Črte na 101 način

Če vas črtasti slog preveč
spominja na mornarska ob-
lačila, se lahko pomirite, kaj-
ti tokrat imate na voljo takš-
no izbiro črt, da se bo med
njimi zagotovo našlo tudi
kakšno oblačilo, ki ne spomi-
nja na mornarje. Navpične
črte vam lahko pomagajo pri
prikrivanju pomanjkljivosti
postave, saj jo optično zožijo.
In če še vedno niste prepriča-
ni, lahko poskusite črtasto
majico pod enobarvno, tako
da pokažete le delček črt, ozi-
roma čez črte oblečete še
suknjič ali kaj drugega. Na ta
način so črte le ena plast va-
šega celotnega videza, ki pa

doda tisti modni pridih letoš-
nje sezone. Črte na srajcah
ustvarjajo 'vintage' videz, čr-
taste pa so tokrat tudi kopal-
ke, v različnih barvah. 

Mornarski slog

Če vam je ljubša klasika,
boste v mornarskem slogu,
ki ga za popestritev to sezono
lahko kombinirate s pikami
ali rožami, modne in zapelji-
ve. Tokrat poleg tradicional-
nih črt oblačila  krasi sidro. 

Pika, pika, pikica

Pike, kombinirane s črta-
mi, pikice na barvnih podla-
gah, ali barvne pikice bodo
delovale razigrano, lahko pa
kot zanimiv dodatek k ele-
ganci, saj jih visoka moda
uporablja povsod, najbolj
priljubljene so na nogavicah,
čevljih, rutah in torbicah.
Skratka, če vas pikčasta obla-
čila ne privlačijo, si omislite
pikčaste modne dodatke in
tako zadovoljite potrebo po
novih trendovskih nakupih. 

LEPOTNE SKRIVNOSTI

MODNE PIKE IN ČRTE

lobnim zmajem se
je spoprijel, rešil je
čudovito princeso
in prinesel mir v

kraljestvo. Vendar Shrek
hrepeni po dobrih starih ča-
sih, zato nespametno privoli
v dogovor s sladkobesed-
nim Špicparkeljcem. Nenado-
ma se znajde v alternativni 
resničnosti, kjer kraljestvu

Za devetimi gorami vlada
Špicparkeljc, grdobce lovijo
in zapirajo, Shrek in Fiona
pa se nikoli nista srečala. Na
hladen sprejem naleti tudi
pri nekdaj najboljšem prija-
telju Oslu, vedno bojeviti
Obuti maček pa se je močno
polenil in poredil. Shrek
mora popraviti, kar je s pod-
pisom pogodbe nespametno
pokvaril, rešiti svet in znova
osvojiti svojo ljubezen. 

Alenka Brun
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SHREK ZA VEDNO 
Čemerni, toda dobrosrčni orjak Shrek se ne 
more sprijazniti z dolgočasnim družinskim 
življenjem, zato pristane na čarovnijo prebrisanega
Špicparkeljca. 

Tania Mendillo

Č

SUDOKU
Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov.

Sestavila: Petra F.

Resitev:

KINO SPORED

Torek, 25. 5.
16.10, 19.00, 21.50 ROBIN HOOD
18.30 PREROK
16.00, 21.30 BOMBNA MISIJA
16.40, 19.10, 21.40 
PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA

Sreda 26. 5.
18.00 SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano,
medijska premiera)
16.10, 19.00, 21.50 ROBIN HOOD
18.30 PREROK
16.00, 21.30 BOMBNA MISIJA
15.30, 20.20 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA

Četrtek, 27. 5.
15.20, 17.30, 19.40, 21.50
SHREK ZA VEDNO 
16.40, 19.10, 21.40 
PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
16.30, 18.30, 20.30
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)

Petek, 28. 5.
5.20, 17.30, 19.40, 21.50, 0.00
SHREK ZA VEDNO 
16.40, 19.10, 21.40, 0.10 
PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
16.30, 18.30, 20.30, 22.30
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)

Sobota, 29. 5.
13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50, 0.00
SHREK ZA VEDNO 
14.10, 16.40, 19.10, 21.40, 0.10 
PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30 SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)

Nedelja, 30. 5.
13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50 
SHREK ZA VEDNO 
14.10, 16.40, 19.10, 21.40 
PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
12.30, 14.30, 16.30, 18.30 20.30 
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)

Ponedeljek, 31. 5.
13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50 
SHREK ZA VEDNO 
16.40, 19.10, 21.40 
PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
16.30, 18.30 20.30 
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)

Torek, 25. 5.
15.10, 17.20 
KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3D
15.05, 17.50, 20.30 
PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
16.00 POKVARJENI POROČNIK
18.40, 21.00 REZERVNI NAČRT
15.30, 17.25, 18.20, 20.10, 21.10 
ROBIN HOOD
19.30, 21.50 SPOPAD TITANOV 3D

Sreda, 26. 5.
15.10, 17.20 
KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3D
15.05, 17.50, 20.30 
PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
16.00 POKVARJENI POROČNIK
18.40, 21.00 REZERVNI NAČRT
15.30, 17.25, 18.20, 20.10, 21.10 
ROBIN HOOD
19.30, 21.50 SPOPAD TITANOV 3D

Četrtek, 27. 5.
20.00 V MOJIH NEBESIH

Petek, 28. 5.
18.00 PREDOBRA ZAME
20.00 V MOJIH NEBESIH

Sobota, 29. 5.
18.00 V MOJIH NEBESIH
20.15 PREDOBRA ZAME

Petek, 28. 5.
18.00 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA

Sobota, 29. 5.
18.00 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 

Petek, 28. 5.
18.00 LUNAPARK
20.00 DRUGI MOŠKI

Sobota, 29. 5.
18.00 DRUGI MOŠKI 
20.00 LUNAPARK

Nedelja, 30. 5.
18.00 LUNAPARK
20.00 DRUGI MOŠKI

KINO RADOVLJICA, LINHARTOVA DVORANA

KINO ŽELEZAR, JESENICE

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

PLANET TUŠ, KRANJKOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe sporeda.



a evropski likov-
ni natečaj ob 20-
letnici konvenci-
je o otrokovih
pravicah, ki ga je

pod sloganom Nariši mi eno
od pravic razpisala Evropska
komisija, je prispelo 11.334
plakatov, na katerih je svojo
ustvarjalnost pokazalo več
kot 50 tisoč otrok iz sedem-
indvajsetih držav. Zaključne

slovesnosti, ki je pred krat-
kim potekala v Evropskem
parlamentu v Bruslju, se je
udeležila tudi zmagovalna
ekipa natečaja v Sloveniji -
Mirovnice z Osnovne šole
Davorina Jenka Cerklje, saj
je bil njihov plakat o pravici
otroka do svobode govora
nominiran za evropskega
zmagovalca v kategoriji od
10 do 14 let. Osmošolke Eva
Štirn, Ksenija Rozman, Jer-
neja Novak in Anita Kepic so
pod mentorstvom Maje Zajc

Sobočan na koncu osvojile
tretje mesto, zmagala pa je
ekipa iz Romunije. Mirovni-
ce takšnega uspeha niso pri-
čakovale, kot pravijo, na ev-
ropsko nagrado niso niti po-
mislile. Najboljše ekipe so
na prireditvi, na kateri je bila
slavnostna govornica pod-
predsednica Evropske komi-
sije Viviane Reading, v an-
gleškem jeziku predstavile
svoje plakate, v imenu učenk

iz Cerkelj je to na simpatičen
način storila Eva Štirn.

Mirovnice in njihova
mentorica so si v sklopu tri-
dnevnega gostovanja v Brus-
lju ogledale mestne zname-
nitosti, Atomium, Mini Ev-
ropa Park, vodnjak Mane-
ken Pis, čokoladni in znan-
stveni muzej, nekaj evrop-
skih institucij ... Dogodkov
poln izlet bi, kot pravijo, ta-
koj ponovile.

MIROVNICE TRETJE V EVROPI
Na evropskem likovnem natečaju ob 20-letnici konvencije o otrokovih pravicah so učenke iz Cerkelj
osvojile tretjo mesto.

Ana Hartman

N

inuli torek je v
dvorani kul-
turnega doma
v Predosljah
potekal 9.

Frankofonski festival, ki ga je
priredila Osnovna šola Ore-
hek v sodelovanju z Mestno
občino Kranj ter ob podpori
zavoda za šolstvo in Franco-
skega kulturnega centra
Charles Nodier iz Ljubljane.
Na letošnjem srečanju mla-
dih ljubiteljev francoščine se
je na odrskih deskah s pesmi-
jo, plesom, recitali, filmom,
skeči in celo s pravo kriminal-
ko predstavilo več kot 400
otrok in mladostnikov iz 24
osnovnih šol in dveh gimna-
zij, v dvorani pa so jih bodrili
vrstniki, ki so zbirali pogum
za nastop na jubilejnem, de-
setem festivalu.

"Prireditev je nedvomno
uspela. Učenci in njihovi
mentorji, ki so preko celega
šolskega leta vložili veliko
truda v učenje francoščine,
so se na frankofonskem fe-
stivalu izkazali z zelo kako-
vostnimi in raznovrstnimi
točkami, mnoge so bile av-

torsko delo nastopajočih.
Otroci so se družili in spo-
znali vrstnike iz različnih de-
lov Slovenije, ki jih druži lju-
bezen do francoskega jezika.
Zopet se je izkazalo, da fran-
coščina sploh ni težka in da
je učenje jezikov lahko zelo
zabavno," sta bili zadovoljni
koordinatorici festivala An-
dreja Čeru in Mojca Kralj.

Da francoščina ni tako tež-
ka, so zatrdile tudi Tjaša To-
dorovič, Tajda Bešlagič in
Maša Ahačič z Osnovne šole
Prežihovega Voranca Jeseni-
ce, ki je na letošnjem festiva-
lu sodelovala z igro Štirje let-
ni časi. "Za francoščino sem

se odločila, ker je to romanti-
čen jezik," pove Tajda. "Mo-
goče na prvi pogled zgleda
težka, a ni tako. Veliko besed
je podobnih kot v drugih jezi-
kih," je dodala Tjaša. Maša se
je za učenje tega jezika odlo-
čila, ker skoraj vsake poletne
počitnice z družino odpotuje
v Francijo, saj je njeni mami
tam tako zelo všeč. "Francijo
in njene znamenitosti sem že
dodobra spoznala, med dru-
gim Eifflov stolp, Eurodisney,
Elizejske poljane, Slavolok
zmage ... Francozi so zelo pri-
jazni, čim več se skušam z
njimi pogovarjati v francošči-
ni," je povedala Maša.

FRANCOŠČINA POVEZUJE
Na Frankofonskem festivalu v Kranju je sodelovalo več kot 400 otrok.

SUDOKU 
ZA OTROKE

Rešitev:

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

TISOČ UGANK ZA MALČKE
Franc Ankerst vam zastavlja naslednjo uganko:

Če nič se ne vidi, ker trda je noč,
kaj v takem primeru je prava pomoč?

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime,
priimek in naslov na številko 031/691 111. Nekdo bo pre-
jel knjižno nagrado. Ime nagrajenca bomo objavili pri-
hodnji torek. Rešitev prejšnje uganke se glasi zeljnata
glava. Tokrat nismo prejeli pravilnega odgovora.

Sestavila: Eva in Bine 
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Mirovnice iz Cerkelj so bile nad Brusljem navdušene.

Učenci OŠ Orehek so nastopili s kriminalko Il est mort
(Mrtev je). / Foto: Tina Dokl

Na nagrajeni plakat so zapisale, da imajo otroci pravico do
svobode govora, tako kot imajo ptice pravico leteti. 

9. a

Mi smo 9. A.
A je sploh kdo, 

k' nas ne pozna?
Prišli v devet smo klas,
vsak od nas je zase as.

Vse se je začel 15 let nazaj,
k' smo se rodil

in nov svet odkril.
Cajt mineva, 

najstniki smo postal
pa se zdi, da smo komaj 

na svet pr'jokal.

Sk'p smo pršli v 1. razredu,
nobeden od druzga 

ni n'č vedu.
Kmal smo se spoprijateljil
in to še do zdejle ni minil.

Vsak od nas se je trudu,
kar sej mogu,

in v dober klas pripomogu.
Konc leta se bodo naše

poti ločile
in nam življenje določile.

Davor Ros, 9. A, 
OŠ Gorje

Ana Hartman

M

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

Trebija

Na Trebiji mi je najbolj všeč
otroško igrišče. Velikokrat
igramo nogomet ali košar-
ko, mladinci in malo starejši
pa dvoranski hokej. Imamo
gasilski dom in skoraj vsi
mladi smo že gasilci. Lepa
sprehajalna pot nas vodi ob
Sori, kjer lahko uživamo v
naravi. Tudi veliko ribičev
lahko srečaš tu.

Jošt Logar, 4. b, OŠ Ivana
Tavčarja, Gorenja vas



ri lahkih dostavnih
vozilih vse bolj po-
staja vprašanje do-
dane vrednosti. Ta

se lahko izraža v dimenzij-
skih lastnostih, vzdrževal-
nih stroških ali v zmogljivo-
stih, ki jih tekmeci ne pre-
morejo. V razredu večjih
dostavnikov je Fiat Ducato
eden redkih z možnostjo
štirikolesnega pogona. Tega
so razvili pri francoskem
specialistu Dangelu, ki z
enakim sklopom oskrbuje
tudi oba sorodna modela Ci-
troën Jumper in Peugeot
Boxer.

Štirikolesno gnani Ducato
z izjemo dveh dodatnih cen-
timetrov pri oddaljenosti ka-
roserije od tal ni nič druga-
čen kot druge različice.
Sprednji del ugaja s privih-
njenimi žarometi, visoko
dvignjeno masko in velikim
vetrobranskim steklom. Du-
catov tovorni prostor v naj-
večji različici, ki je še vozna
z vozniškim izpitom katego-
rije B, je mogoče naložiti 13
kubičnih metrov tovora, ka-

terega masa ne sme presega-
ti 3500 kilogramov, pri šest-
sedežni različici pa je ta
prostornina nekoliko zmanj-
šana. Zadnja krilna vrata se
lahko odpirajo 90-, s pote-
gom kljuke na tečajih pa
tudi 180-stopinjsko. Stran-
ska bočna vrata so med širši-
mi v razredu, a hkrati težka
in nekoliko neugodna za za-
piranje. V izvedbi z naknad-
no vgrajenimi tremi sedeži
v srednjem delu je notra-
njost solidno obdelana, ven-
dar potniki na zadnji klopi
sedijo precej nizko. 

Redoljubnost voznikove-
ga delovnega prostora je za-
dovoljiva, večina stikal je na
dosegljivih mestih, pred-
vsem pa je poskrbljeno za
številna odlagalna mesta in
predale, vključno za vdolbi-
ne za pločevinke in plasten-
ke s pijačo. Serijski del opre-
me je brezžična komunika-
cijska naprava za spajanje z
mobilnim telefonom, ki de-
luje preko radijskega spre-
jemnika. Morda bi bil za šti-
rikolesni pogon bolj prime-
ren močnejši motor, a tudi
2,3-litrski turbodizelski štiri-
valjnik svoje delo obvladuje

dokaj suvereno. Pogonska
sila se na vsa štiri kolesa
prenaša stalno, torej voznik
s pogonom nima nobenega
dela, k zadnjim kolesom se
jo porazdeli do 40 odstot-
kov. Tako je torej mogoče s
takšnim Ducatom prema-

govati tudi razrite ceste,
gradbiščne kolovoze ali za-
sneženo cestišče; kljub veli-
kosti je vozilo ubogljivo,
hrupa in tresljajev pa je za-
radi dodatnih delov pogon-
skega sistema nekaj več kot
sicer. 
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AVTOMOBILIZEM

Matjaž Gregorič

P

aponska Honda je na
nekaterih evropskih tr-
gih začela s prodajo no-
vega športnega kupeja
CR-Z. Avtomobil je že
pred tem vzbudil veliko

zanimanja in tovarna je na
svoji japonski spletni strani
za javnost objavila sporočilo,
da se ta model na Japon-
skem prodaja desetkrat hi-
treje, kot je bilo po meseč-
nem načrtu, kar bi končno
številko prvega meseca posta-
vilo na okroglih 10 tisoč enot,
celotna letna načrtovana šte-
vilka pa znaša 12 tisoč pri-
merkov. 

Avtomobil se ponaša z
atraktivno zunanjostjo, kakrš-
no je imel nekoč model CRX,
zanimiv pa je tudi zaradi
kombinacije 1,5-litrskega ben-
cinskega motorja in električ-
nega motorja, ki skupaj tvori-
ta hibridno zasnovo pogona.
Njuna zmogljivost je sicer na-

videzno dokaj skromna, saj
znaša 84 kilovatov (114 KM),
vendar z njim CR-Z doseže
hitrost 200 kilometrov na uro
in z mesta do 100 kilometrov
na uro pospeši v 9,9 sekunde. 

Honda je objavila tudi ne-
kaj drugih zanimivih prodaj-
nih podatkov. Polovica kup-
cev je že doslej imela katerega
od Hondinih modelov, drugo
polovico pa je Honda "ukra-
dla" tekmecem. Petnajst od-
stotkov kupcev je samskih v

dvajsetih letih, več kot tretjina
je samskih, starih nad tride-
set let, približno toliko pa tudi
poročenih in starih nad 45 let.
Največ se jih odloči za belo,
srebrno ali črno barvo, sledijo
temno zelena, modra, rdeča
in oranžna. CR-Z je pripeljal
tudi na slovenske ceste,
športni navdušenci pa bodo
lahko izbirali tri nivoje opre-
mljenosti in s tem seveda
tudi cene, ki se začnejo pri
25.990 evrih. 

Matjaž Gregorič

J

VPRAŠANJE DODANE VREDNOSTI
Test: Fiat Ducato 2,3 Multijet 120 4x4 

ŠPORTNIK VARČUJE 
Z ENERGIJO
Hondin hibridni športni kupe CR-Z začenja svojo pot tudi na slovenskem trgu. 

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

Gibna prostornina: 2287 ccm 
Največja moč pri v/min: 88 kW/120 KM 
Največja dovoljena masa: 3500 kg
Posoda za gorivo: 90 l
Maloprodajna cena: 42.655 EUR 
Uvoznik: Avto Triglav, Ljubljana

NA KRATKO

OPEL - Konec aprila je bil
narejen pomemben korak
pri proizvodnji električnega
avtomobila Opel Ampera. V
obratu za izdelavo prototi-
pov družbe GM v Warrenu 
v ameriški zvezni državi Mi-
chigan so izdelali prvi pro-
totip modela, ki bo napro-
daj leta 2012. V prihodnjih
mesecih bodo izdelali še
več prototipov, ki jih bodo
uporabljali za preizkušanje
in preverjanje zasnove, ki jo
nameravajo uporabiti v pro-
izvodnji, ter za razvoj konč-
ne programske opreme in
krmilnih elementov vozila. 

FIAT - Fiat 500, ki je v 31 me-
secih od začetka prodaje že
dosegel številko 500 tisoč,
bo dobil "dodano vred-
nost". Fiat bo namreč s po-
močjo posameznikov ustva-
ril posebno razstavno vozi-
lo, ki bo popolnoma prekri-
to s 1.500 fotografijami ob-
razov; med njimi bodo foto-
grafije 500 lastnikov, znanih
osebnosti in ljubiteljev tega
vozila, ki so vsak na svoj na-
čin pripomogli k njegovemu
izjemnemu uspehu. M. G.
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edtem ko sta
se poročila raz-
vpiti Artur
Štern in La
Toya - lahko bi

rekli 'kar tako', saj poroka ni
bila uradna, sta se dva sloven-
ska športnika začela spogle-
dovati z modo. Hokejist Anže
Kopitar je predstavil svojo ko-
lekcijo oblačil, v precej večjem
slogu pa je v modni svet stopil
deskar Rok Flander. Skupaj s
priznano zagrebško modno
oblikovalko Ivono Martinko
sta v četrtek v stari Ljubljani
odprla atelje urbane sodobne
in cenovno dostopne visoke
mode. Ustvarjalka je ena iz-

med srečnic, ki so jo organi-
zatorji povabili na septembr-
ski New York Fashion Week,
Rok pa je v svoji športni kari-
eri dosegel kar nekaj odmev-
nih rezultatov. Njegov vsakda-
njik je zaznamovan s številni-
mi potovanji - bodisi zaradi
deskanja na snegu ali na vodi.
Z Ivono ga je seznanilo njego-
vo dekle Marijana, ki je nosila
njene kreacije, in Rok je po-
stal Ivonina prva moška
stranka. Sešila mu je zimski
plašč. Sodelovanje in ne nazad-
nje tudi prijateljstvo med Ro-
kom, Ivono in Marijano je na
koncu pripeljalo do ideje o
skupnem modnem ateljeju v
stari Ljubljani. 

Portorož je minuli teden
gostil tajnice oziroma poslov-

ne asistentke in že štirinajsta
najbolj vešča svojega poklica
je tokrat postala 38-letna Le-
nartčanka Natalia Zorko.
Lahko bi rekli, da tudi slo-
venske tajnice enkrat na leto
dobijo svojo miss. In če na-
daljujemo v tem duhu: Nata-
lio zanimajo ples, glasba, kri-
žanke in sudoku, potovanja,
rada pa si ogleda kak dober
film ali gledališko predstavo.
Znani primorski poslovnež
Rajko Hrvatič pa je na Škofi-
jah igralništvu dodal še hote-
lirstvo. Pred kratkim je slav-
nostno odprl vrata štirizvez-
dičnega Hotela Karneval z
wellnessom in restavracijo,
pristen beneški stil pa lahko
opazite že od zunaj. Na od-
prtju znanih ni manjkalo.

Z razglasitvijo rezultatov in
podelitvijo priznanj najbolj-
šim velneškim centrom pri
nas pa se je v Podčetrtku kon-
čala akcija Naj wellness 2010,
ki je letos potekala že tretje
leto zapored. Zmagovalni vel-
neški centri so - po mnenju
obiskovalcev in strokovne ko-
misije - postali v kategoriji tu-
rizem veliki gostitelji priredit-
ve Wellness Orhidelia v Ter-
mah Olimia, v kategoriji turi-
zem mali Vitarium Spa & Cli-
nique v Šmarjeških toplicah
in v kategoriji rezidenti Vodno
mesto Atlantis iz Ljubljane.
Gorenjci smo bili tokrat z blej-
sko Živo na drugem mestu v
kategoriji turizem mali, Har-
monija iz Mengša pa je bila
tretja v kategoriji rezidenti.

DRUŽABNA KRONIKA

Nujna operacija hrbta

Pevca skupine U2 Bona Voxa so v
münchenski bolnišnici urgentno operi-
rali, potem ko si je med pripravami na
severnoameriški del turneje 360° poško-
doval hrbtenico. Otvoritveni koncert v
Salt Lake Cityju 3. junija so zato presta-
vili, vprašljivi so tudi drugi nastopi. "Žal

nam je, da oboževalce spravljamo v neugoden položaj,"
se opravičuje menedžer skupine Paul McGuinness in
obljublja, da bodo kar najhitreje določili nove datume.

Po sinovi smrti pričakujeta

Leto in pol po tragični smrti 16-let-
nega sina Jetta sta igralec John Tra-
volta in njegova žena Kelly Preston
sporočila, da pričakujeta naraščaj.
"Nemogoče je skrivati kaj takega ...
še posebej tako čudovitega, kot je
to. Želiva biti prva, ki to veselo novi-

co deliva z vami. Naša družina bo dobila novega člana,"
piše na njegovi spletni strani.

Po varanju rešuje zakon

Po dvanajstih letih zakona in treh otrocih
se ločuje član skupine Boyzone Ronan
Keating. S soprogo Yvonne se razhajata
sporazumno in bosta še naprej skupaj
skrbela za otroke, tako v uradnem sporo-
čilu, medtem ko mediji poročajo, da naj
bi ona našla ljubezenska sporočila na

njegovem skrivnem mobilniku in tako odkrila, da je imel
razmerje s Francine Cornell, eno od plesalk. Glasbenik je
za naslednje tri tedne odpovedal vse delovne obveznosti
in pohitel domov na Irsko, da reši zakon.

Tajsko presenečenje v Cannesu

S podelitvijo nagrad se je v nedeljo za-
ključil mednarodni filmski festival v Ca-
nnesu. Žirija na čelu z režiserjem Ti-
mom Burtonom je zlato palmo podelila
mističnemu tajskemu filmu o reinkarna-
ciji Lung Boonmee Raluek Chat režiserja
Apičatponga Verasethakula, veliko na-

grado žirije pa je prejel francoski režiser Xavier Beauvois
za film Des hommes et des dieux. Nagrada za najboljšo
igralko je šla Francozinji Juliette Binoche (Copie confor-
me), nagrado za najboljšega igralca pa sta si razdelila
Španec Javier Bardem (Biutiful) in Italijan Elio Germano
(La Nostra vita).

S SLALOMSKE PROGE V MODNI ATELJE
Slovenski deskar na snegu Rok Flander se je odločil za novo zgodbo, primorski poslovnež Rajko
Hrvatič je odprl hotel v stilu beneškega baroka, najboljša tajnica letošnjega leta prihaja iz Lenarta,
med vikendom pa smo dobili tudi Naj wellness 2010.

Alenka Brun

M

Prejemniki priznanj za Naj wellness 2010: po trije najboljši
za tri kategorije / Foto: arhiv organizatorja

VRTIMO GLOBUS

Na odru restavracije so po slavnosti goste hotela navdušili
Eroika. / Foto: arhiv organizatorja

Odprtje Karnevala sta pospremila nekoč par, tokrat
voditeljsko usklajena Boris Cavazza in Oriana Girotto 
Cavazza. / Foto: arhiv organizatorja

V uradnem delu je sodeloval tudi koprski župan Boris
Popovič. Goste je nagovoril tudi Rajko Hrvatič (levo). / Foto:

arhiv organizatorja

Avantgardna, sodobna in kreativna moda hrvaške modne
ustvarjalke, ki so jo s pomladno kolekcijo povabili na 
jesenski modni teden v New York. / Foto: Zaklop

Rok Flander se je z deskarskih prog preusmeril v modni
posel, in ko Ivona Martinko ustvarja zanj, v procesu rad 
aktivno sodeluje. / Foto: Zaklop

Pred nekaj dnevi so v Ljubljani uradno predstavili
oblačila slovenskih nogometašev, ki odhajajo v Afriko.
Zanimiv je bil pogled na televizijca Igorja E. Berganta.
Izbor puloverja je pritegnil številne poglede. / Foto: Zaklop




