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V Repnjah 
bo družinski center
Šolske sestre, ki v repenjskem samo-
stanu delujejo že skoraj 120 let, na-
meravajo na svojem zemljišču sku-
paj z Zavodom za kulturo življenja
zgraditi družinski izobraževalni cen-
ter, kjer bodo ženske lahko tudi roje-
vale.

3

AKTUALNO VREME

jutri: sončno in toplo
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Slovenija bo šla naprej
Kranjčana Bojan Jokić in Aleksander
Radosavljevič sta edina igralca z Go-
renjskega v slovenski nogometni re-
prezentanci. Kot sta povedala pred
odhodom na svetovno prvenstvo,
verjameta v uvrstitev Slovenije v
osmino finala.
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NOGOMETNI GLAS

Odpuščanja tudi v Hidrii
Perles in LIP-u Bled
Konec maja je bilo na Gorenjskem re-
gistriranih 8.038 brezposelnih oz. za
1,2 odstotka manj kot mesec prej. V
zavodu za zaposlovanje so pred krat-
kim prejeli najave tehnoloških pre-
sežkov tudi iz Hidrie Perles in LIP-a
Bled.

17

Eva skočila do zlata 
Devetnajstletna Eva Meglič iz
Osnovne šole Helene Puhar Kranj se
je iz predolimpijskih iger specialne
olimpijade v Atenah vrnila z odličje-
ma v dveh disciplinah, v skoku v da-
ljino z mesta in v metu žogice. 

Danes, v sredo in četrtek bo
sončno in precej toplo. 
V torek popoldne bodo v gorah
še možne posamezne nevihte.

24

ZADNJA

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Če je v državi arbi-
tražni sporazum za las zma-
gal, je bilo na Gorenjskem
ravno nasprotno. Gorenjska
je ena od treh volilnih enot v
Sloveniji, kjer je arbitražni
sporazum padel. 46,23 od-
stotka Gorenjcev je glasovalo
zanj, 53,77 odstotka pa proti.
Na volišča je šlo v nedeljo do-
bri dve petini volilnih upravi-
čencev, v vsej Sloveniji 42,28
odstotka, na Gorenjskem
43,93 odstotka. Rezultat refe-
renduma je bil zelo tesen,
kar v slovenski volilni in refe-
rendumski praksi ni redkost,

spomnimo se le referendu-
ma o medijskem zakonu ali
pa zadnjih parlamentarnih
volitev. In tudi vprašanje
meje med Slovenijo in Hrva-
ško je takšno, da je Slovenijo
politično razdelilo na dva do-
mala enaka politična pola.
Razlika je le odstotek in pol. 

Medtem ko je v državi re-
zultat referenduma za toliko
v prid arbitražnemu spora-
zumu, pa so se na Gorenj-
skem le v treh volilnih okra-
jih izrekli za: na Jesenicah
in v dveh kranjskih volilnih
okrajih. Na Jesenicah, kjer
je šlo na referendum 35,64
odstotka ljudi, je za spora-

zum glasovalo 54,06 odstot-
ka ljudi, proti pa 45,94. V
prvem kranjskem volilnem
okraju mu je 53,37 odstotka
ljudi pritrdilo, 46,63 odstot-
ka ga je zavrnilo; v drugem
kranjskem okraju pa je bilo
za 52,27 odstotka udeležen-
cev in 47,73 odstotka proti.
Povsod drugod so arbitraž-
ni sporazum zavrnili: v Ra-
dovljici I je bilo proti 52,02
odstotka volivcev, za pa
47,98, v Radovljici II 51,59
odstotka proti in 48,41 od-
stotka za, v Kranju III pa so
ga zavrnili celo s 64,66 od-
stotka glasov.

Gorenjska proti arbitražnemu sporazumu
Neuradni rezultat nedeljskega referenduma je 51,48 odstotka za in 48,52
odstotka proti arbitražnemu sporazumu, na Gorenjskem 46,23 odstotka za
in 53,77 odstotka proti.

Na nedeljskem referendumu niso bili redki družinski prizori, kakršnega smo videli tudi na
volišču na Golniku. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj - Kranjski kriminalisti
so prepričani, da jim je prejš-
nji teden uspelo razbiti novo
skupino preprodajalcev pre-
povedane droge. Sumijo jih
namreč, da so z mamili zala-
gali vsaj petdeset zasvojencev
iz vse Gorenjske. Prav zato so
prejšnji teden opravili pri
osumljencih iz Kranja z okoli-
co, starih od 25 do 44 let, šest
hišnih preiskav. V njih so na-
šli dovolj dokazov za potrditev
svojih sumov. "Najdene in za-
sežene so bile manjše količi-
ne prepovedanih drog heroi-
na, konoplje, metadon in več
vrst tablet," je pojasnil Andrej
Zakrajšek, tiskovni predstav-
nik Policijske uprave Kranj.

Kriminalistična preiskava
zoper osmerico osumljenih
Kranjčanov je potekala več
mesecev. Od začetka letoš-
njega leta naj bi storili vsaj
41 kaznivih dejanj neupravi-
čene proizvodnje in prometa
s prepovedanimi drogami
po 1. in 2. odstavku 186. čle-
na novega kazenskega zako-
nika. Ker naj bi drogo pre-
prodajali tudi odvisnikom
na zdravljenju in v okolici
nekaterih gorenjskih šol,
jim za nekatera dejanja gro-
zi tudi do petnajst let zapora.
Vseh osem osumljencev so
policisti kazensko ovadili, tri
pa so tudi pridržali za 48 ur
in odpeljali na zaslišanje
pred preiskovalno sodnico v
Kranju.

Mamila prodajali vsepovsod
Osem Kranjčanov je utemeljeno osumljenih, da so z drogo zalagali vsaj petdeset odvisnikov iz vse
Gorenjske.

Tri osumljene, Damjana Hafnerja (na sliki), Sama Koželja
in Djordja Hristovskega, so kriminalisti v petek privedli k
preiskovalni sodnici. / Foto: Gorazd Kavčič
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Marjana Ahačič

Lesce - Ministrstvo za pro-
met je v četrtek Alpskemu le-
talskemu centru Lesce ven-
darle izdalo dovoljenje za po-
skusno obratovanje vzletno
pristajalne steze in manevr-
skih površin na letališču Les-
ce ter tako dovolilo enoletno
poskusno obratovanje letališ-
ča. Na isti dan je občina Ra-
dovljica sklenila sporazum z
družino Vovk, ki se bo iz svo-
je hiše v bližini steze do 1. ju-
nija prihodnje leto preselila v
novo, nadomestno. Staro
hišo bodo v skladu z uredbo
o državnem lokacijskem na-
črtu za avtocesto Vrba-Pe-

račica odstranili. Kot so spo-
ročili z občine, sporazum
opredeljuje podrobnosti gle-
de ureditve nadomestnih
zemljišč in objektov, sodelo-
vanja med gradnjo, selitve,
menjave zemljišč in objektov
ter druge medsebojne obvez-
nosti. Uradno odprtje rekon-
struirane letališke steze s sre-
čanjem letalcev bo v petek
popoldne. Kot je dejal radov-
ljiški župan Janko S. Stušek,
ki je zadovoljen z razpletom
dogodkov, upa, da bodo na
odprtju sodelovali tudi do-
mači letalci, ki se z javnim
zavodom ALC še vedno do-
govarjajo o podpisu pogodbe
o najemu letal. 

Letala že na novi stezi

vabi na INFORMATIVNE DNEVE za vpis
v SREDNJE in VISOKE ŠOLE - 7. 6. in 9. 6. - na LUK

Telefon: 04 280 48 00      www.luniverza.si
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Zanj je na kranjskem po-
deželju glasovalo le 35,34 od-
stotka udeležencev, ob tem
pa kaže poudariti tudi visoko
volilno udeležbo, saj nikjer
drugje na Gorenjskem na vo-
lišča ni šlo toliko ljudi kot
ravno tu, 49,93 odstotka na-
mreč. Še bolj odločno so zo-
per arbitražni sporazum gla-
sovali v obeh dolinah na
Škofjeloškem, saj je v volil-
nem okraju Škofja Loka II
proti glasovalo kar 65,72 od-
stotka ljudi, za je bilo 34,28
odstotka tamkajšnjih voliv-
cev. S 55,83 odstotki so ga za-
vrnili v okraju Škofja Loka I,
kjer je bilo zanj 44,17 odstot-
ka ljudi. Tudi 52,44 odstotka
tržiških volivcev je glasovalo
proti sporazumu, zanj 47,56
odstotka. Proti so bili tudi
Kamničani (52,30 odstotka)
in volivci na območju Idrije,
ki prav tako sodi pod gorenj-
sko volilno enoto. Tam je zo-
per sporazum glasovalo
57,02 odstotka volivcev.

Slovenija se je odločila za
pošteno mejo s Hrvaško, je
o izidu referenduma dejal
predsednik vlade Borut Pa-
hor, ki meni, da je naša dr-
žava tako rešila eno večjih
strateških vprašanj in se bo
sedaj lahko posvetila dru-
gim problemom. Enako

navdušenje so po objavi re-
ferendumskega rezultata iz-
razili tudi predsednica in
predsednika koalicijskih
strank. Nasprotniki arbi-
tražnega sporazuma s prva-
kom opozicije Janezom Jan-
šo pa menijo, da je Sloveni-
ja izgubila. Zapravila je ide-
alno priložnost, ko so naši
aduti v pogajanjih s Hrva-
ško za dokončno določitev
meje najmočnejši, je dejal
Janša. Napovedal pa je tudi,
da njegova stranka SDS v
parlamentu ne bo glasovala
za ratifikacijo pristopa Hr-
vaške v EU, dokler ne bodo
videli, kakšna bo sodba arbi-
tražnega sporazuma.

"Narod je razdvojen, zma-
govalca ni. Zagovorniki arbi-
tražnega sporazuma so zma-
gali zelo tesno, preseneča pa

me, da so ga podprli volivci
na Primorskem, kjer jih naj-
bolj zadeva vprašanje meje,"
je rezultat nedeljskega refe-
renduma komentiral Bojan
Homan iz regijske koordina-
cije SDS na Gorenjskem.
"Vesel sem, da so vsaj volivci
na Gorenjskem sporazum
zavrnili s skoraj 54 odstotki.
Tako bi lahko rekli, da Go-
renjci rešujemo Primorce ...
Pred devetdesetimi leti smo
za las izgubili Koroško, sedaj
pa se nam obeta, da bomo iz-
gubili morje. Škoda, ker se o
tem vprašanju ni mogla po-
enotiti politika in odločitve
sprejeti v parlamentu, pač pa
je breme prevalila na ljudi, ti
pa so se odločili za levo ali
desno politično opcijo." Pre-
pričan je tudi, da na morju ni
bilo usodnih sporov, če pa so

že bili, jih je umetno ustvar-
jala politika.

Uroš Jaušovec, predsed-
nik stranke SD v Radovljici,
pa je o rezultatu nedeljskega
referenduma dejal: "Vesel

sem, da brezplodna naciona-
listična referendumska kam-
panja, ki jo je zganjala desni-
ca, ni naletela na plodna tla
še kje drugje v Sloveniji, ne
le na Gorenjskem. Volivci so
z visoko udeležbo na referen-
dumu (okoli 42 odstotkov)
pokazali, da štejejo arbitražni
sporazum med Slovenijo in
Hrvaško za relevantno vpra-
šanje, enako tudi z odstot-
kom glasov v njegovo podpo-
ro, da je sporazum potreben
in v dobro Sloveniji." Pred-
sednik SD na Gorenjskem
Jure Meglič pa meni, da je
politika pri tem vprašanju
odpovedala, kar zadeva odgo-
vornost in so morali o njem
odločati ljudje. Kot dobro pa
šteje dejstvo, da se s sprejet-
jem arbitražnega sporazuma
obeta dokončna ureditev
vprašanja južne meje in
bodo v Sloveniji končno v
prvi plan prišla druga po-
membna vprašanja. "Najpo-
membneje za Slovenijo in
Hrvaško pa je to, da smo čim
prej skupaj v Evropski uniji,"
še meni Jure Meglič.

Gorenjska proti 
arbitražnemu sporazumu
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ALOJZ PERNE iz Komende.

Matevž Pintar

Predstavljamo vam še zad-
nji dve iz niza trditev, na ka-
tere so naključno izbrani
prebivalci Škofje Loke odgo-
varjali z odgovori popolnoma
drži, drži, ne drži in sploh ne
drži. Tokrat smo jih spraše-
vali po zadovoljstvu z delom

župana in občinske oblasti
ter o prireditvah in dogodkih
v starem mestnem jedru.

Po mnenju 23 odstotkov
vprašanih trditev: "V starem
mestnem jedru je premalo
dogodkov in prireditev," po-
polnoma drži. 42 odstotkov
jih meni, da trditev drži, za tri-
deset odstotkov trditev ne drži

in trije odstotki vprašanih me-
nijo, da ta trditev sploh ne
drži. Trditev: "Z delom župa-
na in občinske oblasti sem
zelo zadovoljen," popolnoma
drži za devet odstotkov vpra-
šanih, 34 odstotkov meni, da
trditev drži, prav tako 34 od-
stotkov, da ne drži in 22 od-
stotkov, da sploh ne drži.

Vsem, ki ste z nami sode-
lovali in na Gorenjski glas še
niste naročeni, smo ponudili
brezplačno 14-dnevno preje-
manje časopisa. Če bi se že-
leli pridružiti krogu naročni-
kov in si ob tem izbrati tudi
lepo darilo, nas pokličite v
Klicni studio slepih na števil-
ko 04/51 16 404.

Premalo prireditev v starem mestu

Ne vem
2%

Sploh ne drži
3%

Popolnoma drži
23%

Drži
42%

Ne drži
30%

N = 508

V starem mestnem jedru je premalo 
dogodkov in prireditev ... 

Ne drži
34%

Drži
34%

Popolnoma drži
9%

Sploh ne drži
22%

Ne vem
1%

N = 508

Z delom župana in občinske oblasti 
sem zelo zadovoljen ... 

Nedeljskega referenduma
se je udeležilo 721.266
slovenskih volivk in voliv-
cev, na Gorenjskem pa jih
je šlo na volišča 91.669.

Rezultati referenduma
bodo postali uradni 29. ju-
nija. Včeraj so na državni
volilni komisiji prešteli še
glasove po pošti, do 14. ju-
nija pa bodo znani tudi re-
zultati glasovanja v tujini.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Sonce, bezeg in rabarbara
Tako dolgo, kot smo letos morali čakati na prve vroče dni,
pa že precej časa nismo, kajne? Da nas zdaj ne bo prehitro
opeklo, se moramo dobro zaščititi pred soncem. Ker vedno
več ljudi prisega na naravno kozmetiko, vas sprašujemo, če
mogoče poznate kakšen naraven pripravek za zaščito pred
soncem in vas prosimo, da nam kakšen vaš preizkušen ”re-
cept” pošljete in ga delite z nami. Ker v tem času ravno cve-
ti bezeg, vas sprašujemo tudi, če nam lahko pomagate s
kakšnim nasvetom, kako pripraviti bezgov sirup, saj imate
zagotovo polno dobrih nasvetov. Poleg tega bi radi spekli
kaj okusnega iz malo manj uporabljane rabarbare, zato vas
prosimo za kakšen recept. Vaše nasvete bomo pričakovali
na naslovu Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj ali na: 
koticek@g-glas.si. Vsako pismo bo nagrajeno, nekaj idej pa
bomo tudi objavili. Se že veselimo vaše pošte!

Nagrajenci nagradne križanke 
iz Gorenjskega glasa št. 40

Nagradno geslo je bilo: Dela na vrtu nikoli ne zmanjka.
Zgoščenko Ljuba si, pomlad zelena, prejme Zdenka Grdja iz
Kranja, knjižico Dobra in zdrava zelenjava pa Tina Palja iz
Škofje Loke in Anton Mertelj iz Rateč. Čestitamo! D. K.
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Najprej na referendum, potem pa na nedeljski kolesarski
izlet / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Brdo pri Kranju - Izobraževa-
nje za trajnostne demokra-
tične družbe in vloga učite-
ljev pri tem je bila nosilna
tema 23. rednega zasedanja
ministrov za izobraževanje
Sveta Evrope, ki ga je minuli
konec tedna ministrstvo za
šolstvo in šport gostilo na
Brdu pri Kranju. 

Namestnica generalnega
sekretarja Sveta Evrope
Maud de Boer-Buquicchio je
poudarila, da je srečanje rav-
no v času, ko zaradi gospo-
darske krize vlade zategujejo
pasove. "Kljub temu je treba
ohraniti vlaganja v izobraže-
vanje, saj je pomembna na-

ložba za prihodnost, ki zago-
tavlja socialno stabilnost."
Pomembno vlogo pri tem
imajo učitelji, je dodala, zato
bi morali po njenem poskr-
beti, da ta poklic ne bi izgub-
ljal veljave in da bi bili učite-
lji tudi primerno nagrajeni.
Minister Igor Lukšič pa je v
svojem nagovoru poudaril,
da je šola eden od najpo-
membnejših stebrov naše
družbe, zato so zaradi po-
membne vloge učiteljev pri-
tiski nanje vse večji. V pri-
merjavi z evropskimi kolegi,
je dejal, pa je njihov položaj
dobro urejen, še dodatno pa
naj bi ga okrepili z zakonom
o učiteljih, ki bo predvidoma
jeseni v javni obravnavi.

Pomembno je vlagati 
v znanje

Namestnica generalnega sekretarja Sveta Evrope Maud de
Boer-Buquicchio in minister za šolstvo in šport Igor Lukšič
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Marjana Ahačič

Radovljica - Na gorenjski av-
tocesti bodo ob izvozu za Ra-
dovljico jeseni na obeh stra-
neh ceste začeli graditi oskr-
bovalna servisa z bencinsko
črpalko in trgovino. Kot je
pred nedavnim povedal ra-
dovljiški župan Janko S. Stu-
šek, je koncesijo dobilo pod-
jetje OMV, ki je občino že za-
prosilo za soglasje. Slednja si
je, tako župan Stušek, izbori-
la lokalni dostop na črpalko
in odprt prehod proti novi
gozdni učni poti za mimo-
idoče. Na počivališčih bodo
pet parkirnih mest za avto-
buse in parkirišče za osebna
vozila, bencinski servis, trgo-
vina in manjše otroško igriš-
če. Kot zagotavlja Stušek, gre
za najmanjši tovrsten objekt,
ki ne vključuje gradnje parki-
rišča za kamione. Gradnja
oskrbovalnega servisa je

pred leti sprožila številna na-
sprotovanja krajanov in lo-
kalnega društva za varstvo
okolja, ki pa se tokrat, ob za-
četku prvih del na gradbišču,
niso več odzvali. Na vpraša-
nje, kako komentira gradnjo,
je eden od tedanjih članov
društva za varstvo okolja in
predsednik občinskega od-
bora NSi Simon Resman od-
govoril: "Trije bencinski ser-
visi na štiridesetih kilome-
trih avtoceste med Jesenica-
mi in Voklem so nepotrebni.
Pri tem smo vztrajali, ko je
bil razgrnjen načrt AC mimo
Radovljice, in tako mislimo
tudi danes. Zadnji bo postav-
ljen na včasih zelo rodovitni
zemlji Predtrškega polja. A
komu mar za kmetijsko
zemljo, čist zrak, vodo in
okolje? V Radovljici se kako-
vost bivanja meri z novimi
površinami asfalta in novimi
trgovskimi centri."

Ob avtocesti začeli 
graditi bencinski servis

Jasna Paladin

Repnje - Šolske sestre, ki v
repenjskem samostanu de-
lujejo že skoraj 120 let in so
bile do lanskega leta, ko so
opustile zunanje dejavnosti,
v širši okolici znane pred-
vsem po gospodinjskih teča-
jih in duhovnih vajah, so na
Občino Vodice naslovile po-
budo po sprejetju prostor-
skega akta, na podlagi katere-
ga bi v bližini samostana
zgradili družinski center.
Svetniki dokumentov še niso
obravnavali, imajo pa zato
investitorji, poleg Kongrega-
cije šolskih sester sv. Franči-
ška Kristusa Kralja je to tudi
Zavod iskreni.net, že dode-
lan program, ki naj bi bil
edinstven pri nas.

Slabih tri tisoč kvadratnih
metrov velik družinski izob-
raževalni center naj bi zrasel
na vzhodni strani naselja,
na mestu opuščenega samo-
stanskega gospodarskega
poslopja, ki ga bodo poruši-
li. V Sloveniji že obstaja ne-
kaj družinskih centrov, a naj
bi bil repenjski, po besedah
investitorjev, edinstven tudi
v širšem evropskem prosto-
ru. "Tako celostnega pristo-
pa pod eno streho skoraj ne
srečamo. Pri nas sta kako-

vostna pomoč in podpora
družini zelo razpršeni in do-
kaj slabo organizirani. Posa-
mezni strokovnjaki obra-
vnavajo družino vsak s svo-
jega zornega kota in prema-
lokrat povezano. K ustano-
vitvi takšnega centra pa nas
je nagovarjala tudi proble-
matika porodov in čedalje
večja želja žensk in družin
po porodu izven porodniš-
nic ter po celostni porodni
oskrbi. V centru, kjer bo de-
lovala ekipa babic, ginekolo-

gov, družinskih terapevtov,
psihiatrov in drugih stro-
kovnjakov, bodo družine
lahko našle vse na enem
mestu - strokovno pomoč,
paleto preventivnih progra-
mov, pa tudi druženje, na-
mestitev in sprostitev," je
projekt predstavil Igor
Vovk, direktor Zavoda iskre-
ni.net in dodal, da bo center
odprte narave in namenjen
vsem družinam, ponujal pa
bo šolo za starše, seminarje
za zakonce, e-pripravo na

zakon, vikend programe za
družine, pripravo na porod,
telovadbo za nosečnice, te-
čaje naravnega načrtovanja
družine, seminarje za dru-
žinska podjetja, skupine za
dojenje, predavanja o zdravi
prehrani in drugo.

Občinski svetniki bodo
prostorski načrt obravnavali
v prihodnjih mesecih in
sprejeli predvidoma novem-
bra, sprejeti dokument pa bo
osnova za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja.

Gospodarsko poslopje repenjskega samostana, na mestu katerega nameravajo šolske 
sestre zgraditi družinski izobraževalni center.
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V Repnjah bo družinski center
Šolske sestre nameravajo na svojem zemljišču skupaj z zavodom za kulturo življenja zgraditi 
družinski izobraževalni center, kjer bodo ženske lahko tudi rojevale.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Niti koalicija ni
enotno podprla predloga, ki
ga je že na eni prejšnjih sej
ponudil župan Igor Draksler,
da naj bi za otroke, stare od
enega do treh let, ki niso
vključeni v vrtce, občina star-
šem dodelila subvencijo v vi-
šini stotih evrov. Staršem bi
tako omogočili vsaj delno po-

vrnitev stroškov, ki jih imajo
s samostojno organizacijo
varstva svojih otrok, če jim
tega že ne more zagotoviti
občina v okviru vrtcev. Ob
lanskem vpisu so morali na-
mreč v Škofji Loki zavrniti
večje število v vrtce prijavlje-
nih otrok, pravzaprav se pro-
blem pojavlja že nekaj let, od-
kar je v veljavi zakon, ki dru-
gemu in nadaljnjim otrokom

v družini omogoča brezpla-
čen vrtec, krivdo pa pripisuje-
jo tudi državi, ki predpisuje
izjemno stroge standarde za
izvajanje predšolske vzgoje.
Čeprav so ob koncu minule-
ga leta v Škofji Loki odprli
mobilno enoto Biba za okoli
120 otrok, še vedno manjka
mest za vse, ki jih starši želi-
jo vključiti v vrtce, zlasti v nji-
hove jaslične oddelke.

Svetniki so tako že drugič
obravnavali predlog o sub-
vencioniranem varstvu, a so
ga vnovič odložili, češ naj ga
občinska uprava dopolni. V
SDS so tako predlagali tri do-
polnila. Upravičenost do sub-
vencije naj razširijo tudi na
otroke, ki se ne morejo vklju-
čiti v program drugega sta-
rostnega obdobja; višino sub-
vencije naj določijo na enak
način kot pri otrocih, ki so
vključeni v programe vrtcev;
pogoj za pridobitev subvenci-
je pa naj bi bila negativna od-
ločba o sprejemu otroka v vr-
tec. Predlog bodo obravnavali
na naslednji seji občinskega
sveta v začetku julija.

Loški otroci še brez subvencij
Že drugič so škofjeloški občinski svetniki odložili odločanje o županovem
predlogu, da bi otroci, ki ne obiskujejo vrtca, dobili občinsko subvencijo.

Radovljica

Globočnika prijavil komisiji za preprečevanje 
korupcije

Marjan Vidic, radovljiški občinski svetnik, je prejšnji teden
na Komisijo za preprečevanje korupcije zaradi netranspa-
rentne porabe javnega denarja podal prijavo zoper športne-
ga direktorja plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica
Cirila Globočnika. Plavalni klub je namreč organiziral tečaj
za vaditelje plavanja, izvedbo pa prepustil prav
Globočnikovemu podjetju MCM Management, saj sam
klub za takšno usposabljanje nima licence. Za Vidica je
sporno dejstvo, da izvajalec dvanajstih tečajnikov ni ob-
vestil o dejstvu, da Občina Radovljica za tečaje krije tretjino
stroškov in imajo zato možnost vračila 83 od plačanih 250
evrov. Ciril Globočnik pa pravi, da sam s subvencijami nima
nič, saj so bile nakazane Športni zvezi Radovljica. Odločitev
Komisije naj bi bila znana v mesecu ali dveh. M. A.

Jeseni bodo na obeh straneh izvoza za Radovljico na 
gorenjski avtocesti začeli graditi bencinska servisa.
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Železniki

Častni občan bo maratonec Roman Kejžar

Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja so občinski svetniki v Železnikih na zadnji seji potr-
dili letošnje občinske nagrajence. Častni občan bo postal
maratonec in večkratni olimpijec Roman Kejžar, občinsko
plaketo pa bodo podelili Grudnovim šmiklam za izjemne
dosežke na področju ženskega zborovskega petja in Roko-
metnemu društvu Alples Železniki, ki je lani praznovalo 50-
letnico rokometa v Selški dolini. Občinska priznanja bodo
prejeli Jernej Bešter, predsednik Krajevne skupnosti Dolenja
vas, Peter Mesec, idejni oče humanitarne akcije ob katastro-
falni poplavi v Železnikih, in Kulturno umetniško društvo
Dražgoše, ki je v zadnjih letih pripravilo dve uspešni igri na
prostem, pri katerih je sodelovala celotna vas. Občinska pri-
znanja bodo prejeli konec junija na slavnostni akademiji ob
občinskem prazniku v Železnikih. A. H.
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Bled - Zavod za kulturo Bled
je namreč tudi letos pripravil
Srednjeveške dneve na Blej-
skem gradu. Zapravljati je
bilo mogoče na srednjeveški
tržnici in se posladkati z do-
brotami iz grajske kuhinje,
posebno privlačni pa so bili
nastopi srednjeveških sku-
pin iz Slovenije in tujine.

Domači skupini vitezov
Gašperja Lambergarja so se
v soboto pridružili tudi vite-
zi sv. Jurija iz Madžarske ter
vitezi viteškega reda Jurija
in Volka Engelberta iz Žu-
žemberka, v nedeljo pa še vi-
tezi okrogle mize in Janez
Kamniški. S svojim nasto-
pom so navdušili tudi učen-
ci šole gledaliških umetno-
sti z Bleda, ki je predstavila
srednjeveško obarvano pri-
poved o Brkonji Čeljustni-
ku. "Na ta način želimo obu-
jati tradicijo Blejskega gra-
du, na podlagi pisnih virov
najstarejšega slovenskega
gradu. Prihodnje leto bomo
tako zaznamovali tisočletni-
co prve omembe. Zato se
vsa srednjeveška gospoda
srečuje na našem gradu,
kjer jim obenem ponujamo
čudovit pogled na Blejsko je-
zero in otoček," je pojasnila

animatorka iz blejskega za-
voda za kulturo Špela Rep-
nik. Medtem ko so vitezi hi-
tro znali prekrižati meče, pa
so njihovo strogost omilile
grajske gospodične, ki so jih
pritegnile v ljubke srednje-
veške plese. Za pravi sred-
njeveški utrip so na gradu
poskrbeli tudi s srednjeve-
ško tržnico, kjer so na stoj-
nicah ponujali izdelke iz lec-

ta, poslikave na ročno izde-
lanem papirju, ročno obliko-
van nakit in lesene posode.
Za prijetno vzdušje pa sta
poskrbela lajnarja. V izred-
no vročem dnevu se je prile-
gla tudi kapljica rujnega
vina iz grajske kleti, lakoto
pa je bilo mogoče potešiti s
pristnimi srednjeveškimi
jedmi. "Za tiste čase so bile
značilne predvsem krepke

juhe, ki so jih postregli nepo-
sredno iz kotla. Tega smo se
držali tudi danes," je pojas-
nila Špela Repnik. Juho iz
kruhovih skodelic pa so se-
veda zajemali z leseno žlico.
Posladkati se je bilo mogoče
s kolačem s češpljami, za po-
gum pa so vitezi zvrnili še
srednjeveški zvarek, katere-
ga receptura pa je ostala
skrivnost.

Grad v srednjeveški preobleki
V družbi vitezov in grajskih gospodičen se je bilo mogoče minuli konec tedna na Blejskem gradu že
četrto leto zapored vrniti v srednji vek.

Mateja Rant

Bohinjska Bistrica - Na pod-
lagi dogovora, ki ga je direk-
cija za ceste ob obisku v Bo-
hinju sklenila z občino, naj
bi že v kratkem začeli obna-
vljati nekatere najnevarnej-
še cestne odseke v njihovi
občini, je uvodoma pojasnil
podžupan in državnozbor-
ski poslanec Anton Urh.
Najbolj kritična po njihovi
oceni je celotna cestna po-
vezava po Zgornji Bohinjski
dolini, kritični pa so še cesta

skozi Korita, nedokončana
Jelovška cesta, makadam-
ska cesta na Pokljuki, cesta
od Skalce do Polj ter obsto-
ječa cesta od Jereke do Po-
kljuke in cestna povezava iz
Bohinjske Bistrice do
Loma.

Po občini Bohinj, ki sodi
med geografsko največje
občine v Sloveniji, poteka
več kot 40 kilometrov dr-
žavnih cest. Sredi maja so si
stanje teh cest ogledali
predstavniki ministrstva za
promet in republiške direk-

cije za ceste. Na podlagi
ogleda na terenu so sprejeli
odločitev o obnovi nekate-
rih cest, s čimer bodo po be-
sedah Antona Urha prispe-
vali k varnejši vožnji. Tako
naj bi že v kratkem začeli
asfaltirati cesto od Stare Fu-
žine do Studora in obenem
sanirali usade na tej cesti,
preplastili pa naj bi tudi ce-
sto v Jereki od križišča s Po-
kljuko proti Bohinjski Bis-
trici. Z direkcijo za ceste so
se dogovorili tudi za objavo
razpisa za usad v Koritih in

gradnjo krožišča v Bohinj-
ski Bistrici z dokončanjem
Jelovške ceste. "Prej je bil v
državnem proračunu zago-
tovljen še denar za cesto od
Pod Skalce do Polj, zdaj pa
se nam je uspelo dogovoriti,
da se bo ta projekt podaljšal
do Savice, tako da se bo ob-
novila tudi cesta skozi vas
Kamnje sočasno z gradnjo
pločnika," je razložil Urh.
Letos naj bi razen naštetega
izdelali še projekt za rekon-
strukcijo ceste od Jereke do
Ribčevega Laza.

Lotili se bodo nevarnih odsekov
Bohinjski občinski svetniki so se na nedavni seji seznanili z dogovorom med občino in direkcijo za
ceste glede obnove cest v njihovi občini in direkcijo tudi pozvali, naj se dogovora drži.

Nastopi viteških skupin so bili prava paša za oči. / Foto: Gorazd Kavčič

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM, KIDRIČEVA 53, 4000 KRANJ

Svet Dijaškega in študentskega doma Kranj, Kidričeva 53, 4000 Kranj
razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/ICE
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. list RS, št. 16/07 urad-
no prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).

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

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. september 2010 oziroma skladno z mne-
njem ministra k imenovanju.

Kandidat mora predložiti
- potrdila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, dokazila o delovnih
izkušnjah, dokazila o nazivu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepne-
ga kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovano-
sti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
- kratek življenjepis in program oziroma vizijo razvoja ter dela doma za
mandatno obdobje 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo:
- 5 let vodstvenih izkušenj
- managerska znanja
- sposobnost za timsko vodenje
- znanje svetovnega tujega jezika
- IKT/računalniška pismenost
- izkušnje s pridobivanjem sredstev iz ESS

Prijavo z dokazili pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva 53, 4000 Kranj, s pripisom
"Razpis za ravnatelja". Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v
zakonitem roku.

Žirovnica

Ob regionalni cesti gradijo pločnik

Rekonstrukcija regionalne ceste Žirovnica-Begunje se nada-
ljuje. Dela na drugem, 640-metrskem odseku med zdrav-
stveno postajo na Selu in mlekarno v Zabreznici so ta čas v
polnem razmahu. Obnovili bodo cesto, zgradili pločnik, pri
šoli avtobusni postajališči, uredili bodo tudi kanalizacijo, vo-
dovod, električno napeljavo in javno razsvetljavo. Z deli naj
bi izvajalec Cestno podjetje Kranj končal do konca junija. In-
vesticija je vredna blizu pol milijona evrov, stroške si bosta
Direkcija RS za ceste in Občina Žirovnica delili približno na
polovico. A. H.

Vikrče

Ne bo jim treba po daljši poti

Prebivalci KS Pirniče so uspeli s svojo zahtevo, da se zara-
di zapore Kajakaške ceste v Tacnu, ki bo zaradi obnove tra-
jala skoraj do konca leta, zanje uredi primeren obvoz. Za re-
šitev so se dogovorili na sestanku na Četrtni skupnosti
Šmarna gora. Na podlagi dogovora je medvoški župan Sta-
nislav Žagar občinski upravi odredil izvedbo postopka za
postavitev elektronsko krmiljene zapornice in ustrezne
opreme, ki bo prehod dovoljevala samo upravičenim upo-
rabnikom. V civilni iniciativi poudarjajo, da je najvažnejše,
da so dosegli cilj, ob tem pa izražajo nezadovoljstvo, da je
občina strošek za nakup daljinskih upravljavcev prepustila
krajanom. Menijo namreč, da bi morala denar zanje zagoto-
viti občina. M. B.

Stojan Saje

Naklo - Ob koncu maja so na
Poljskem praznovali dvajse-
to obletnico ustanovitve obči-
ne Naklo nad Notecia, ki je
leta 2000 podpisala pogodbo
o prijateljstvu in sodelovanju
s slovensko občino Naklo.
Praznovanja se je iz nakelske
občine udeležila skupina, v
kateri so bili podžupan Ivan
Meglič, ravnateljica srednje
šole v Biotehniškem centru
(BC) Naklo Andreja Ahčin,
profesor Andraž Kalamar in
šest harmonikarjev, dijakov
BC Naklo. Na Poljskem so
jih sprejeli pobudnik
poljsko-slovenskega sodelo-
vanja Pawel Wyczanski, žu-
pan Zenon Grzegorek in

predsednik občinskega sveta
Andrzej Jedynak. Ogledali so
si srednjo ekonomsko in po-
klicno šolo, srednjo veteri-
narsko in kmetijsko šolo ter
novo osnovno šolo, predstav-
niki BC Naklo pa so se dogo-
varjali za sodelovanje v pro-
jektih, za izmenjavo dijakov
in profesorjev ter učne prak-
se. Bili so na sprejemu v
okraju Poviat Nakielski in se
udeležili slavnostne seje ob-
činskega sveta Naklo nad
Notecia, na kateri so polj-
skim prijateljem izročili bro-
nasto plaketo Občine Naklo.
Obisk so sklenili z druže-
njem ob reki Notec, tam so
Poljaki prikazali viteški tur-
nir, nastopili pa so tudi slo-
venski harmonikarji.

Deset let stikov 
s Poljaki
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Vilma Stanovnik

Kranj - "Projekt ločenega
zbiranja odpadkov v kranjski
občini smo začeli na des-
nem bregu, kjer so že vsa go-
spodinjstva opremljena z že-
lenimi zabojniki. Nato smo
nadaljevali z opremljanjem
območij na levem bregu od
Golnika, Kokrice, Britofa in
Predoselj. Sedaj so na vrsti
osrednje krajevne skupnosti,
kjer je največ večstanovanj-
skih objektov in največ pre-
bivalcev. Za vsako krajevno

skupnost naredimo poseben
zbor občanov, kjer jim pred-
stavimo projekt in odgovar-
jamo na morebitna vpraša-
nja. Prav tako smo vsem go-
spodinjstvom poslali zložen-
ko," pravi kranjski podžupan
Stane Štravs, ki skupaj z dru-
gimi odgovornimi opaža, da
imajo kljub temu skoraj v
vsakem gospodinjstvu dile-
mo, za kako velike zabojnike
naj se odločijo in ali potrebu-
jejo posebno posodo za bio-
loške odpadke, zato si pri na-
ročanju večkrat premislijo.

"Ker je v občini več kot
dvajset tisoč gospodinjstev,
je za Komunalo Kranj to kar
velik zalogaj, zato vse sku-
paj naprošamo, da so potr-
pežljivi in da na želene po-
sode za odpadke počakajo
nekaj časa," dodaja Štravs
in pojasnjuje, da trenutno
Komunala Kranj odpadke
še vedno vozi na Malo Me-
žaklo in v Logatec, pogodba
za odvoz odpadkov pa je že
nekaj časa podpisana s pod-
jetjem Papir servis, ki naj bi
kranjske odpadke začelo od-

važati prihodnji teden. "Na
katero deponijo jih bodo vo-
zili, je stvar njihove interne
organizacije, najbrž se bo to
spreminjalo in oni bodo
iskali najbolj ugodne rešit-
ve," dodaja Štravs in pojas-
njuje, da naj bi se s spre-
membo prevzemnika smeti
stroški deponiranja zmanj-
šali za okoli deset odstot-
kov. Hkrati je tudi prepri-
čan, da bo prav projekt loče-
nega zbiranja odpadkov ta
strošek v prihodnje bistve-
no znižal.

Potrpežljivo do novih posod 
Več kot dvajset tisoč gospodinjstev v kranjski občini dobiva nove zabojnike za smeti, mnogi pa si pri
naročanju večkrat premislijo.

Telefon, ki vam bo blizu.
Velike tipke in pregleden zaslon za res preprosto uporabo.

* Cena telefona velja za pakete ZAME ob vezavi za najmanj 24 mesecev oz. do razprodaje zalog. Zaradi velikega števila prodajnih mest 
se lahko zgodi, da telefon ni na vseh prodajnih mestih. Prednastavljena tarifa ob aktivaciji paketa SIMPL na kartice je tarifa SIMPL SI. 
Vse dodatne storitve (kot npr. nakup iger, melodij, prediger …) in storitve v tujini se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom. Vse 
navedene cene so v € in vključujejo DDV. Za več informacij o ponudbi na paketih z in brez mesečne naročnine se obrnite na svetovalca 
na prodajnem mestu ali na brezplačni telefonski številki 080 40 40 40. Si.mobil d. d., Šmartinska cesta 134b, SI-1000 Ljubljana

MyPhone 1070 chiaro 

10 €*
na paketih z mesečno naročnino  
ZAME in SMART 

79 €
na paketih brez naročnine SIMPL

SOS funkcijska tipka •
preprosta uporaba •

veliki simboli na zaslonu •
velike in pregledne tipke •

vgrajena svetilka •
radio FM •

priložene stereo slušalke •

My

na pa
ZAME

na pa

•
•
•
•
•
•
•

Gorenja vas

Potrjen občinski 
prostorski načrt

Gorenjevaško-poljanski ob-
činski svetniki so na zadnji
seji potrdili občinski pros-
torski načrt, ki bo začel velja-
ti po objavi v Uradnem listu.
"V enem letu po sprejetju
načrta na občinskem svetu
nam je načrt uspelo pripelja-
ti tudi skozi soglasjedajalsko
sito. Največ težav nam je
povzročala gorenjevaška ob-
voznica in umestitev novega
bencinskega servisa, saj se
je vmes spremenil zakon o
vodovarstvenih območjih,"
je pojasnila Marjeta Moho-
rič Peternelj, pripravljavka
načrta iz Domplana. Nov
občinski prostorski načrt na-
domešča prejšnjega, ki je ve-
ljal od leta 2003, nova spre-
memba pa bo možna šele
čez pet let. B. B.

Šenčur

Snemanje filma Veliki žagar na Trbojskem jezeru

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in Občina
Šenčur bosta v okviru projekta Brezmejna doživetja narave
v četrtek, 10. junija, ob 19. uri v Domu krajanov v Šenčurju
predstavila snemanje naravoslovnega filma Veliki žagar na
Trbojskem jezeru. Poleg ogleda posnetkov je glavni namen
pridobiti dodatne predloge, kako snemanje še dopolniti.
Prav domačini namreč poznajo marsikateri skriti kotiček
narave, pozabljeno zgodbo ali dele kulturne dediščine, s 
katerimi bi lahko obogatili vsebino filma. U. B.

KRATKA NOVICA

Bled 

Avtobus prijazen do okolja

Ob tekmi svetovnega pokala v veslanju, ki je minuli konec ted-
na potekala na Bledu, so se obiskovalci lahko brezplačno pe-
ljali tudi s prav posebnim mini avtobusom, ki za gorivo upo-
rablja vodik in zato ne onesnažuje okolja. "Konkurenčni proiz-
vajalci, kot so Mercedes, Man in drugi, proizvajajo večje, 12-
metrske avtobuse, ki jih je po svetu že nekaj sto, ta pa je dolg
7,2 metra in je drugi avtobus te velikosti na svetu. Izdelalo ga
je podjetje Rampini v Italiji v sodelovanju s Hydrogenicsom iz
Kanade, Domel pa je prispeval puhalo v gorilni celici. Ker je av-
tobus majhen, je zelo zanimiv za manjša mesta in ožje ceste,
kot je to na primer na Bledu," je povedal Peter Korošec iz pod-
jetja Domel iz Železnikov, ki sicer skrbi za ameriški trg. V. S.

Avtobus brez škodljivih okoljskih emisij, za katerega so
znanje prispevali tudi v Domelu, so predstavili na Bledu.

Okroglo 

Družili so se slepi in slabovidni

"Kaže, da smo ujeli najlepši dan v letu, na našem tradicio-
nalnem srečanju na Okroglem se nas je zbralo okoli tristo.
Poleg nas, Gorenjcev, sta prišla tudi avtobusa gostov iz Ma-
ribora in Kopra," je o srečanju članov Medobčinskega druš-
tva slepih in slabovidnih Kranj povedal njegov predsednik
Emil Muri. Okroglo pri Naklem, kjer je okrevališče zveze 
slepih in slabovidnih, je bilo prizorišče prijetnega družab-
nega dogodka, kjer so se člani med drugim pomerili tudi 
v vrtnem kegljanju (na sliki). Na ogled je bila razstava 
pripomočkov za slepe in slabovidne, s srečelovom pa so
udeleženci ne le prišli do lepih praktičnih nagrad, pač pa so
prispevali tudi za nov društveni kombi. D. Ž. Fo

to
: G

or
az

d 
K

av
či

č

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Dnevni center
za otroke in mladostnike v
Škofji Loki deluje tretje leto,
letos pa se njegovih dejavno-
sti udeležuje kakih petdeset
mladih. Prejšnji teden so
pripravili dan odprtih vrat 
s pomenljivim naslovom
Dnevni center OM ima ta-
lent (na sliki). Pokazali so, s
čim se ukvarjajo, prikazali
so svoj lastni film, predstavi-
la se je pesnica, svoje izdelke
so pokazali na razstavi.
"Dnevni center OM ima po-
seben talent in mi se ga
bomo še naprej trudili pre-
poznavati," je dejala vodja
centra Vesna Žibert. "Ima-
mo pestro zgodovino, naš
program pa je preizkusilo že

precej otrok." Dnevni center
deluje v okrilju Centra za so-
cialno delo Škofja Loka. Nje-
gova direktorica Ivana Košir
Erman pravi, da ima center
velik pomen za otroke in
mladostnike, ki se pri odra-
ščanju srečajo z različnimi
problemi. "Pod vodstvom
strokovnih delavcev in pros-
tovoljcev v centru potekajo
številne dejavnosti, ki so do-
ber trening za vsakdanje živ-
ljenje in pridobivanje social-
nih veščin. V programe let-
no vključujemo od šestdeset
do sedemdeset otrok, več žal
ni mogoče zaradi prostor-
skih in kadrovskih omejitev.
S tem povezanim ciljem
bomo namenili svojo pri-
hodnjo dejavnost," poudarja
Košir Ermanova. 

Dnevni center ima talent
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maja.bertoncelj@g-glas.si
GORENJSKI GLAS
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21. Mošenjski tek
8 km, višinska razlika +/- 75 m 
Tek za Gorenjski pokal mladine

Sobota, 12. junija, ob 17. uri, Mošnje
Info: Slavko Sitar, 041/556 204,
zvone.potocnik@telemach.net

www.klub-trmastih.si

Vilma Stanovnik

Jesenice - Tekmovanje v ligi
EBEL se bo v novi sezoni
2010/2011 začelo 10. sep-
tembra in bo predvidoma
trajalo do sredine aprila. Te
dni naj bi padla tudi odloči-
tev o enajstem udeležencu
lige, nemški ekipi Münchna,
znan po bo tudi sistem tek-
movanja. Če bodo Nemci
sprejeti v družbo Avstrijcev,
Hrvatov, Madžarov in Slo-
vencev, potem bodo moštva
v rednem delu najverjetneje
igrala po štirikrožnem siste-
mu, nato se bosta formirali
dve skupini. Prvih šest ekip
se bo potegovalo za čim bolj-
ša izhodišča v končnici, pre-
ostalih pet pa za dve preosta-
li mesti med osmerico. 

Že pred več kot mesecem
dni pa so jeseniški hokejisti
začeli bazične priprave na
novo sezono. Igralci vadijo

od ponedeljka do petka v
dveh skupinah. V dopoldan-
ski skupini so Miha Brus,
Jure Dolinšek, Tomo Haf-
ner, Žiga Jeglič, Sabahudin
Kovačevič, Marjan Manfre-
da, Klemen Pretnar, Denis
Rakovič, Robert Sabolič, Ga-
šper Sušanj, Rok Tičar in
Andrej Židan, v popoldan-
ski pa Peter Bizalj, Luka
Gračnar, Gregor Koblar,
Aleksander Magovac, Matic
Podlipnik, Miha Pesjak,
Nejc Vovk in Anže Zupan-
čič. Dopoldne treninge vodi
Dare Prusnik, popoldne pa
Dejan Varl. Kondicijski tre-
ningi bodo potekali do kon-
ca junija, nato pa bodo igral-
ci dobili nekaj dni dopusta.
Sklepne kondicijske pripra-
ve se bodo začele dva tedna
pred prvim treningom na le-
deni ploskvi. Led v dvorani
naj bi imeli v začetku avgu-
sta. 

Časa za priprave
še tri mesece
V pripravah na novo sezono so se jeseniški 
hokejisti ta konec tedna udeležili nogometnih
turnirjev na Jesenicah in Hrušici.

Maja Bertoncelj

Hotavlje - Lani se je od aktiv-
ne kariere maratonca poslo-
vil Roman Kejžar, ki mu je
bila s strani Atletske zveze
Slovenije v letošnjem letu
zaupana vloga vodje sloven-
ske maratonske ekipe. Pod
njegovim vodstvom trenira-
jo Tone Kosmač, Primož
Kobe, Robert Kotnik in ne-
kaj mladih perspektivnih
tekačev. Del ekipe je tudi
Mitja Kosovelj, letos naš
najhitrejši maratonec, ki pa
se bo letos v prvi vrsti po-
svetil gorskemu teku. 

Edini Gorenjec v mara-
tonski ekipi je Tone Kos-
mač iz Hotavelj, ki je bil za-
dnja leta Kejžarjev trening
partner. Kejžar je dejal, da
bi bil Kosmač lahko njegov
naslednik, seveda v prime-
ru, če bi se povsem posvetil
le maratonu in pustil služ-
bo. In to se je zgodilo. Od
februarja je Kosmač profe-
sionalec. Dobil je sponzorje
iz domačega okolja (med
glavnimi so Marmor Hotav-
lje, občina Gorenja vas-Pol-
jane, Jelovica in Mizarstvo Je-
zeršek), pustil službo in se
povsem posvetil teku na dol-
ge proge. "Star sem 33 let in
bil je zadnji čas za takšno od-
ločitev. Moj cilj je v maratonu

nastopiti na naslednjih olim-
pijskih igrah," pravi Tone
Kosmač, letos drugi najhi-
trejši slovenski maratonec,
ki normo za London 2012
želi odteči letos, konec leta v
Torinu. "Za čas pod 2 uri in
18 minut, kolikor je norma,
sem bil pripravljen že mar-
ca na maratonu v Milanu, a
pogoji niso bili pravi, poleg
tega nisem imel prave sku-
pine. Kljub temu sem tekel
2 uri 22 minut in 37 sekund
in za dve minuti izboljšal

svoj rekord. Profesionalni
pristop se že pozna na re-
zultatih," je dejal maratonec
iz Hotavelj. Treninga je se-
daj bistveno več kot prej:
"Treniram skoraj še enkrat
več, pa tudi časa za počitek
je sedaj več. V pripravah na
maraton tedensko pretečem
okrog dvesto kilometrov,
povprečno pa okrog 150.
Prej sem le redko pretekel
več kot sto kilometrov na te-
den. Kejžar mi napiše pro-
gram, dva- do trikrat teden-

sko se dobimo na skupnih
treningih hitrosti na stadio-
nu v Šiški. Biti profesionalni
maratonec je naporno. Ved-
no si utrujen. Je pa kljub
temu več dobrih stvari kot
slabih." 

Največja tekma v sezoni
bo zanj avgusta evropsko pr-
venstvo v maratonu v Barce-
loni. V profesionalnem špor-
tu bo vztrajal vsaj do olimpij-
skih iger, odločitev, kako na-
prej, pa bo odvisna pred-
vsem od financ.

Kosmač med profesionalci
Tone Kosmač se je pri 33 letih odločil za profesionalno atletsko kariero. Dobil je sponzorje, pustil
službo in trenira s ciljem nastopiti na maratonu na olimpijskih igrah v Londonu. 

Maja Bertoncelj

Kranj - Slovenska nogomet-
na reprezentanca je na sveto-
vno prvenstvo v Južno Afriko
odpotovala dobro razpolože-
na in z dobro popotnico, z
zmago s 3 : 1 na petkovi prija-
teljski tekmi proti Novi Ze-
landiji. V soboto dopoldne so
imeli še lažji trening, do ne-
delje do 15. ure, do zbora na
Brdu pri Kranju, pa so bili
prosti. Pred odhodom na pr-

venstvo jih je sprejel predsed-
nik države, nato pa so se z
Brda z avtobusom odpeljali
na Letališče Jožeta Pučnika
Ljubljana, od koder so pet mi-
nut pred 18. uro prek Frank-
furta leteli v Južno Afriko.

Odhajali so optimistično
razpoloženi, o ciljih pa dejali,
da si želijo uvrstitve v nadalj-
nji krog tekmovanja. "Zmaga
proti Novi Zelandiji nam je
vlila še dodatno samozavest,"
je povedal Bojan Jokić, ki ima

v izbrani vrsti selektorja Mat-
jaža Keka pomembno vlogo,
tako kot tudi drugi Kranjčan
Aleksander Radosavljevič, ki
je pojasnil, kako je preživel
prosti dan pred odhodom v
Južno Afriko: "Prav veliko
časa ni bilo, izkoristil pa sem
ga za obiske, da sem se po-
slovil od domačih in prijate-
ljev." Nogometaši so na pri-
zorišče prvenstva dopotovali
včeraj, prva tekma pa jih
čaka v nedeljo proti Alžiriji. 

Nogometaši že v Južni Afriki
"Dobro je, da smo proti Novi Zelandiji zmagali, da gremo na pot še bolj
samozavestni," je pred odhodom na svetovno nogometno prvenstvo dejal
Kranjčan Bojan Jokić. 

Tone Kosmač (št. 167) je dobro pripravljenost konec maja pokazal tudi na 12. Visoškem
teku, ki je štel za Gorenjski pokal v rekreativnih tekih. Izboljšal je svoj lanski rekord proge.
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Maja Bertoncelj

Kranj - V soboto so bile odig-
rane tekme zadnjega kroga v
članski 3. slovenski nogo-
metni ligi - Zahod in v prvi
in drugi gorenjski ligi. Prva-
ki 3. slovenske nogometne
lige - Zahod so igralci Adrie
(54), druga je ekipa Roltek
Dob (52), tretja pa Brda (49).
Sledijo Kalcer Vodoterm
(49), Kranj (42), Jadran De-
kani (41), Tolmin (41), AH
Mas Tech (40), Kamnik (33),
Krka (31), Sava Kranj (23), Je-
zero Medvode (21), Šobec
Lesce (20) in Zagorje (12).
Adria gre v drugo slovensko
ligo, iz 3. lige pa so izpadle
zadnje tri ekipe na lestvici,
torej tudi Lesce. Prvaki 1. go-
renjske lige so igralci Nakle-
ga - Kluba zmagovalcev z 49
točkami, kolikor jih ima na
2. mestu tudi ekipa Mimovr-

ste=) Jesenice. Tretje je Viso-
ko (41), sledijo pa Bohinj
(38), Velesovo (37), Niko Že-
lezniki (33), Alpina Žiri (28),
Kondor (25), Hrastje (25),
Kranjska Gora (23), Bled Hir-
ter (21) in Polet (6). Zmago-
valci 2. gorenjske lige so no-
gometaši ekipe Bitnje Bur-
gar, ki so zbrali 44 točk, točko
več kot Britof, tretje so Trboje
(36), sledijo pa Preddvor (36),
Podbrezje (26), Ločan (23),
Čirče (15) in Thorex DLN
(13). V prvo gorenjsko ligo se
je uvrstila ekipa Bitnje Bur-
gar, iz nje je izpadel Polet, za
še eno prosto mesto v prvi
ligi pa se bosta v dodatnih
kvalifikacijah pomerila Bled
Hirter (predzadnji v prvi ligi)
in Britof (drugi v drugi ligi).
Prva tekma bo jutri na Bledu,
povratna pa v soboto v Brito-
fu. Obakrat se bo srečanje za-
čelo ob 18. uri. 

Naša nogometa reprezentanca je na svetovno prvenstvo odpotovala v nedeljo. / Foto: Matic Zorman

Nakelski Klub zmagovalcev
v tretjo ligo

Rokava Koper in Triglav
za naslov prvaka

Ligaški del državnega član-
skega vaterpolskega prven-
stva je končan. Za naslov pr-
vaka sezone 2009/2010 se
bosta na tri dobljena sreča-
nja borila branilec naslova
Rokava Koper in kranjski Tri-
glav, za končno tretje mesto
pa na dve dobljeni srečanji
Olimpija in Branik. Scenarij
je enak, kot je bil tudi v lanski
sezoni. Rokava Koper je v le-
tošnji sezoni že osvojil na-
slov pokalnega tekmovanja, v
svojo vitrino pa si seveda želi
dodati še naslov državnega
prvaka. Glede na to, da so ig-
rali v Jadranski ligi, imajo še
kako velike izkušnje za po-
membne tekme, kot je finale
državnega prvenstva. Finalni
del se bo začel že jutri. Prva
tekma bo v Kranju z začet-
kom ob 20.45. Druga in tret-
ja tekma bosta v Kopru, mo-
rebitna četrta v Kranju in mo-
rebitna peta znova v Kopru.
Tekmeca sta se pomerila v
zadnjem, 6. krogu ligaškega
dela, ko so bili v Kranju z 9 :
10 boljši Primorci. J. M.



Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Priznajte, da ste pomislili
na skrite erotične želje? Jaz
nisem! Priznam! Kot kaže,
sem že deformiran desc, da
ne napišem še kake bolj
hladne opazke, kot je "friži-
derstvo" ali kako se že tiste-
mu stanju reče, ko več kot na
seks misliš na primer na
barvo cokla na hiši ali kje
imajo boljše in cenejše tla-
kovce.

"Ste za v troje," je bil v bis-
tvu provokativen poziv k
teku. Da, teku okoli Blejske-
ga jezera v prelepem sobot-
nem jutru. No vidite, nič po-
hujšljivega. Po drugi strani
pa zelo vroča zadeva, ki je
vsake pohvale vredna. Zakaj
pohvale? Zato, ker je podna-
slov teka Poslovni tek, na ka-
terega so bila povabljena vsa
podjetja, podjetniki gospo-
darstveniki, skratka vsi, ki
delajo v takšnih ali drugač-
nih firmah. Bil sem prepri-
čan, da je športni duh že
zdavnaj izdihnil v vseh pod-
jetjih razen Gorenjskem
glasu, ki je ravno zaradi tega
duha in njegovega življenja
ustanovil športno društvo.
Seveda sem se zmotil. Ni pr-

vič seveda, da sem tako
boksnil v prazno. Na startu
so se pojavile trojke, mešane
in ne mešane, sestavljene v
raznih podjetjih. Da se razu-
memo: ta tek ni namenjen
samo lastnikom, direktor-
jem, direktoricam, vodjem,
skratka tistim, katerim pra-
vijo navadni delavci ljubko-
valno "buđoti". Ne, v troje
lahko tečejo tudi tisti, ki v
podjetju skrbijo za karkoli
in so za to plačani vsak me-
sec. Torej na startu se lahko

pojavijo tudi navadni delav-
ci, ki se radi družijo in radi
tečejo. Ne vem, koliko jih je
bilo; vem, da so v teh kriz-
nih časih vsi navadni delavci
in ni več tistih, ki se samo
šopirijo s kravatami okoli
debelih vratov in se vozijo z
dragimi bleščečimi avtomo-
bili. Na startu so se pojavili
delavci podjetij, ki jim je
mar za njihove sodelavce.
Podjetje, v katerem delajo
ljudje v dobri ali odlični psi-
hofizični kondiciji, ima za-
klad! Ne pretiravam. Stvar je
preprosta: če ima delavec
voljo do teka, rednega teka,
kar pomeni večkrat na te-
den, potem ima tudi voljo za
delo, in če ima voljo za delo,
ima več možnosti, da več za-
služi, in če več zasluži, je še
boljše volje, ker ve, da dobro
zasluži zato, ker je uspešen
... Drugače povedano: nikar
ne obupujte, če delate dobro
in niste za to dovolj dobro
plačani, ker obup bo izginil,
ko boste v delu toliko napre-
dovali, kot boste v teku. Ni-

koli ne recite, da je to nemo-
goče ali da vi delate po svo-
jih najboljših zmožnostih,
ker je človek vedno lahko
boljši, kot je lahko hitrejši v
teku ... Življenje je lepo! To
je slogan pridnih in domi-
selnih organizatorjev Športa
ob jezeru, Rodeo trade pod-
jetja. Življenje je lepo, če-
prav je vmes nešteto grdih
dni, ampak če bi ne bilo gr-
dih in slabih dni, bi se ne
spomnili tistih lepih dni v
življenju!

Leto bo še prehitro naoko-
li, zato si izrežite tale članek
in si ga zataknite ali nalepite
na vidno mesto. Pošljite svo-
je delavce na trening teka in
potem na tek trojk okoli
Blejskega jezera. Zmigajte
tudi direktorje in lastnike.
Ne bo vam žal. Prepoznali
boste vibracije, odlične vi-
bracije. Prepoznali boste vi-
bracije dobre energije, ki
vam bo napolnila telo, in bo-
ste na delovnem mestu dru-
gačni. Zagotovo drugačni.
Boljši boste.

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin
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miroslav.cvjeticanin@g-glas.siREKREACIJA

Športni center Pokljuka, Radio Belvi, Gorenjski glas in Maya Maya
vas vabijo na BELVIJEV DRUŽINSKI DAN in 1. GOZDNI TEK
MAYA MAYA! EN DAN, DVA DOGODKA - za vso družino. Druže-
nje, zabava, šport in rekreacija v naravi - v Športnem centru Poklju-
ka v soboto, 12. junija, od 10. ure

Naravovarstveni dan na Kališču 
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ. Datum: 12. junija.
Dodatne informacije: Živko Drekonja, 041/747 717, 
www.pdkranj.si, e-naslov: pd.kranj@siol.net

21. Mošenjski tek 
Organizator: ŠPORTNO DRUŠTVO MOŠNJE. Datum: 12. junija.
Dodatne informacije: ŠD Mošnje, 04/533 80 44, 041/556 204, 
e-naslov: zvone.potocnik@telemach.net

Dan kriških planincev na Kriški gori 
Organizator: ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ. Datum: 13. junija. Dodatne
informacije: ŠZ Tržič 0590 10 313, 051/354 064, www.sztrzic.si, 
e-naslov: info@pd-krize.si in Sportna.Zveza.Trzic@T-2.net

39. srečanje obmejnih PD 
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO JESENICE. Datum: 
13. 6. 2010. Dodatne informacije: PD Jesenice 04/586 60 70,
www.pdjesenice-drustvo.si, e-naslov: plan.drustvo@siol.net

Kekčev zbor najboljših sloven-
skih nogometašev je zapustil lju-
bo deželo. Odleteli so tja, kamor
spadajo. Odleteli so v Južno Af-
riko. To je uspeh. Tako mali in
tako ubogi s tako slabimi razme-
rami za trening, razvoj, brez
prave infrastrukture, brez vsega
... je najbolje, da grejo v Afriko,
ker tam so sami podobni. Sami
taki, ki nimajo nič, tako kot mi
nimamo. Izbirek izbirnika
Keka bo predstavljal reprezen-
tanco, ki ima karakter in srce s
Triglavom na prsih in evri v že-
pih. Mi jih bomo gledali in bo-
drili ter se sekirali, če ne bodo ig-
rali tako, kot pričakujemo. Juž-
na Afrika, Nigerija, Gana, Ka-
merun, Nova Zelandija, Hon-
duras in Slovenija so države, ki
imajo doma najslabši nogomet
in najslabšo infrastrukturo in so
največji srečneži ter čarovniki,
da so na nogometnem sveto-
vnem prvenstvu. Razlika je
samo, da je Slovenija v Evropi.

Ne vem, zakaj našimi pravijo
evropski Afričani? Tako lepih
stadionov, kot jih ima Afrika, mi
nikoli ne bomo imeli. Verjetno
mislijo na privatizacijo? Afrika
je vsa privatizirana in razproda-
na prav tako kot Slovenija, zato
nas mečejo v isti koš? Rad imam
nogomet, vendar je to edini šport,
pri katerem ne maram reprezen-
tančnega zbora. Glede na klub-
ske razmere v Sloveniji, zares ni
pošteno, na primer že samo do
Rusov kaj šele Avstrijcev, da so se
znašli v Afriki. Ampak ker tudi
slepa kura zrno najde ali pač
tudi nogomet ni več, kar je bil, so
oni tam zato, da delajo tisto, za
kar so zelo dobro plačani. 

Moj adut je Mišo Brečko!
Če niste opazili, vas moram

spomniti, da sta v nedeljo Mala
in Velika Franja! Ko je na spore-
du Franja, kolesarji na koledar-
ju označimo praznični dan.
Hotel sem vas samo opomniti,
ker je fuzbalomanija preplavila
vsa čustva in vso pamet, zato
sem dodal še klicaj. Torej, drage
moje kolesarke in cenjeni kole-
sarji, videli se bomo v nedeljo in
ugotovili, ali smo kaj boljši kot
lani. Pravzaprav vas moram

opozoriti, da Franja ni več ma-
raton, ampak je to najbolj mno-
žična dirka v Sloveniji. Kolesar-
ska dirka, da ne bo pomote in da
ne bo kdo prišel z motorjem ali
avtom, ker že tako ali tako pride-
jo z kolesi, kakršna ne spadajo
na tako dolgo in zahtevno dirko.
Lani je celo nekdo pustil življenje
v cilju Franje, zato še enkrat opo-
zarjam, da raje ostanite doma v
senci in glejte nogomet, kot pa da
se preobremenite in s tem pokva-
rite lastno zdravje. Ne podcenjuj-
te Franje. Če nimate vsaj tisoč
prekolesarjenih kilometrov, ni-
kar ne hodite na start. Tudi za
Malo Franjo morate imeti več
kot tisoč prekolesarjenih kilome-
trov. Zakaj vam to pišem? Zato,
ker je tako velika množica kole-
sarjev tudi nevarna. Če niste vi
preutrujeni, je lahko kdo pred
ali za vami ali ob vas, in ko
utrujenost premaga pamet, je
nesreča neizbežna. Ne tekmuje-
te z nikomer. Sebe že poznate in

tekmujte sami s sabo, vendar si
dajte malce večjo prednost. Var-
nost, varnost in še enkrat varnost
je na tako velikih maratonih na
prvem mestu, potem dolgo nič in
potem šele užitek, druženje, kole-
sarjenje v lepem vremenu po lepi
trasi in čisto na koncu po po-
membnosti je prekolesarjen čas.
Če vas zanima napredek od lan-
skega leta, raje to preizkusite dan
prej ali potem na isti trasi, ko ne
boste med tisoččeladno množico!

Glasovci imamo jutri posebno
priložnost, da se pomerimo z ko-
lesarji Save Kranj. Pod okriljem
Športnega glasa, ki je mesečna
Glasova priloga, se bomo v rubri-
ki Izziv pomerili s prvo ekipo le-
gendarnega kolesarskega kluba.
Trasa bo skrajno zanimiva, saj
bo cilj na vrhu Šmarjetne gore! 

Taktika nam je jasna. Preži-
veti moramo za vsako ceno.
Srce moramo pustiti na cesti.
Mi imamo karakter in smo
ekipa, ki deluje homogeno in z
eno samo mislijo: Dokazati
sebi in Gorenjskemu glasu, da
nismo slučajno tako dobra kla-
pa. Aja, to so Matjaža Keka
besede, ki z majčkeno razliko
odzvanjajo povsod. 

Kekci

Napovednik rekreativnih dogodkov 

Dobrodelni tek z vozički

V soboto, 12. junija, ob 9.30 na Grajskem kopališču na Ble-
du. Tek je dogodek za celo družino. Za otroke bo potekala
animacija, družina pa se lahko druži in zabava na zelenici
ob jezeru. Svoj dober namen udeleženci pokažejo s prijavo
na tek in tako prispevajo denar, ki jih podarimo društvu
KROS. Se vidimo na Bledu!

Pokrovitelji: Trasa GG za vse skupine enako: Kranj-Goriče-Golnik-Tržič-
Pod gorami-Begunje-Podvin-Črnivec-Posavec-Podbrezje-
Naklo-Gorenc. Kdor se bo hotel pomeriti z Savčani, bo 
trening zaključil na Šmarjetni gori.

Življenje je lepo!

Zmagovalna trojka. Levo z mikrofonom stoji Damijan Ambrožič - Kuki, vodja tekmovanja. 

Ste za v troje?

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

Prisank - V nedeljo zvečer so
gorske reševalce dvakrat po-
klicali na Prisank, kjer se je
smrtno ponesrečil 49-letni
poljski državljan, avstrijska
planinka pa je k sreči preži-
vela dolg zdrs po pobočju
gore. Po podatkih Gorske re-
ševalne zveze Slovenije je v
slovenskih gorah letos umr-
lo že dvanajst oseb, lani v ce-
lotnem letu 24. 

Do tragične nezgode 49-
letnega Poljaka je prišlo v
nedeljo okoli 19. ure. S tri
leta mlajšo rojakinjo se je
že zjutraj z Vršiča odpravil
na vrh Prisanka. Z gore sta
se vrnila po zahtevni pla-
ninski poti prek drugega
okna in se v južnem oste-
nju izgubila oz. zaplezala.
Pri plezanju po brezpotju
na višini okoli 1850 metrov
nadmorske višine se je Pol-
jaku odlomil oprimek. Pa-
del je približno sedemdeset
metrov po skalah in meliš-
ču ter mrtev obležal v skal-
ni grapi, so sporočili s Poli-

cijske uprave Nova Gorica.
V reševalni akciji so sodelo-
vali gorski reševalci iz Bov-
ca in helikopterska enota
Slovenske vojske, ki je mrt-
vega planinca in nepoško-
dovano planinko prepeljala
v dolino Trente.

Malo pred poldnevom
istega dne je v pobočju Pri-
sanka, nad oknom, avstrij-
ska planinka zdrsnila oko-
li dvesto metrov globoko. 
V reševanju so sodelo-
vali reševalci Postaje GRS
Kranjska Gora ter posadka

helikopterja Slovenske voj-
ske z dežurno ekipo gor-
skih reševalcev na Brniku.
Reševalci so dali ranjeni
planinki prvo pomoč, nato
pa so jo s helikopterjem
prepeljali v jeseniško bol-
nišnico. 

Poljak padel v globel
Med vračanjem s Prisanka je v nedeljo na brezpotje zašel par poljskih planincev. Moški je pri tem
padel sedemdeset metrov nižje in se smrtno ponesrečil.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) kot štipenditor je 11. marca 2010 objavila

JAVNI POZIV DELODAJALCEM K ODDAJI VLOG ZA IZBOR 
V ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) GORENJSKE ZA 

ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011

Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v RŠS v šolskem/študijskem letu 2010/2011 glede
na njihove potrebe po kadrih. Na osnovi izbora delodajalcev in njihovih potreb po kadrih bo štipendi-
tor predvidoma jeseni objavil javni razpis štipendij za šolsko/študijsko leto 2010/2011. Potrebe po
štipendistih je treba oddati do vključno 18. junija 2010, skladno z navodili, objavljenimi na spletni
strani štipenditorja www.bsc-kranj.si.

Dodatne informacije:
Franja Gabrovšek Schmidt (BSC Kranj): 04/28 17 230, e-naslov: info@bsc-kranj.si 
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Vojaški helikopter je v nedeljo dvakrat poletel na Prisank. / Foto: Anka Bulovec (arhiv)

Simon Šubic

Radovljica - V Radovljici je v
soboto potekalo 15. regijsko
preverjanje usposobljenosti
ekip prve pomoči Civilne
zaščite in Rdečega križa.
Med dvanajstimi sodelujo-
čimi ekipami (tri od njih so
nastopale zunaj konkuren-
ce) je bila že tretje leto za-
pored najuspešnejša ekipa
Mestne občine Kranj, ki se
bo tako udeležila jesenske-
ga državnega preverjanja.
Od gorenjskih ekip sta se
za njo razvrstili ekipi PGD
Podhom (občina Gorje) in
Občine Škofja Loka. Uspo-
sobljenost sodelujočih ekip
prve pomoči so preverjali
na petih delovnih točkah
(prometna nesreča, narav-
na nesreča - neurje, eksplo-
zija na mladinski prireditvi,
nesreča zaradi električnega
udara in delovna nesreča).
"Na teh točkah so morale
ekipe znati ustavljati krva-

vitve, poskrbeti za podhlaje-
ne in psihotravmatizirane
osebe, preverjali smo oživ-
ljanje z avtomatskim defi-
brilatorjem in brez njega in
podobno. Po mnenju oce-
njevalcev so ekipe pokazale
kar zadovoljivo raven uspo-
sobljenosti," je pojasnila dr.
Nuša Potočnik, vodja stro-
kovnega preverjanja. Jernej
Hudohmet, vodja kranjske
izpostave Uprave RS za za-

ščito in reševanje, je pouda-
ril, da so regijsko preverja-
nje drugič zapored organi-
zirali v mestnem središču,
kjer so se na različnih lo-
kacijah predstavljale tudi
druge enote sistema varst-
va pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami na Gorenj-
skem - gasilci, vodniki reše-
valnih psov, skavti, jamarji,
gorski reševalci, policija,
potapljači ... 

Kranjska ekipa spet prva

Kranj 

”Delavni” tatovi

Z gradbišča v Kranju so  ne-
pridipravi odnesli za okoli
šest tisoč evrov gradbenih
elementov in profilov. Na Ce-
sti 1. maja je nekdo vlomil v
stanovanje in odnesel za oko-
li petsto evrov nakita. S. Š.

Kranj 

Gasilci so se namučili

Na parkirišču pred Slogo v Kranju so se v soboto prostovolj-
ni gasilci merili v Gasilski disciplini oziroma v t. i. Fire Com-
batu. Gre za zahtevno fizično preizkušnjo, v kateri morata
gasilca v polni opremi z dihalnim aparatom in masko na po-
ligonu v paru premagati fizične ovire, uporabiti vrvno tehni-
ko, prenašati breme, vlačiti cevovod in gasiti. Medtem ko
Gasilsko disciplino zelo dobro poznajo poklicni gasilci, pa je
za prostovoljne gasilce še precejšnja neznanka. "A tudi med
prostovoljci postaja vse bolj priljubljena, zato smo se letos
skupaj z drugimi društvi odločili izpeljati kar državno prven-
stvo s štirimi tekmami," je pojasnil Rudi Gomboc, poveljnik
PGD Britof, ki je pripravilo sobotno tekmovanje. Prav gasil-
ci z Britofa so pred dvema letoma pripravili prvo tekmova-
nje Fire Combat za prostovoljne gasilce. Tedaj so le stežka
nabrali trinajst ekip, medtem ko je letos na tekmovanju so-
delovalo že 45 ekip iz vse Slovenije. Med mešanimi ekipami
je zmagala dvojica Martina Modic in Andrej Tratnik iz PGD
Postojna, v konkurenci moških ekip s povprečno starostjo
od trideset do štirideset let sta bila najboljša Primož Graj in
Simon Kajtna iz PGD Zagorje - mesto, med moškimi ekipa-
mi do trideset let pa sta najboljšo fizično pripravljenost in
izurjenost pokazala Miha Modic in Sebastjan Gantar iz PGD
Rakek. Od Gorenjcev sta bila najuspešnejša (četrta) Klemen
Sedlar in Andrej Roblek iz PGD Britof. S. Š.

Vršič 

Z motorjem v kombi

V soboto ob 15.40 je 49-letni nemški državljan vozil motor-
no kolo iz smeri Mihovega doma na Vršiču proti Kranjski
Gori. Pri vožnji navzdol je v levem ovinku zapeljal na 
nasprotno smerno vozišče in trčil v 56-letnega voznika 
kombiniranega vozila. Pri padcu se je motorist huje ranil. 

Sveti Duh 

Prehitro v ovinek

V nedeljo ob 3. uri se je 26-letni Škofjeločan v osebnem av-
tomobilu peljal po lokalni cesti iz smeri Svetega Duha proti
Žabnici. Zunaj naselja Sveti Duh je zaradi neprilagojene 
hitrosti v ovinku zapeljal z vozišča in se začel prevračati. V
nesreči so se voznik ter trije sopotniki lažje ranili, 23-letni
sopotnik pa huje, zato so ga odpeljali na zdravljenje v Kli-
nični center v Ljubljano. Vsi udeleženci so doma z območja
Škofje Loke. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče po-
dali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo. S. Š.

Sora

Zagorelo zgodaj zjutraj

V nedeljo nekaj po 5. uri zju-
traj je v Sori zagorelo gospo-
darsko poslopje. Ogenj se je
na večinoma lesenem objek-
tu hitro širil, tako da je bilo
do prihoda gasilcev v plame-
nih tudi ostrešje. V poslopju
živine ni bilo, bilo pa je nekaj
kmetijskega orodja in trak-
tor, ki so ga pravočasno od-
stranili iz gorečega objekta.
Pri gašenju in odstranjeva-
nju posledic požara so sode-
lovali prostovoljni gasilci iz
Sore, Preske-Medvod, Spod-
njih Pirnič, Zgornjih Pirnič,
Zbilj in Smlednika. En gasi-
lec je pri gašenju utrpel lažje
opekline. S. Š.



Nogometni Glas je posebna priloga Gorenjskega glasa o svetovnem nogometnem prvenstvu v Južni Afriki 
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Predstavljamo

V Južno Afriko po 
prvo zmago

Po zmagi s 3:1 nad Novo Zelandijo v
Mariboru je slovenska reprezentanca
že odpotovala v Johannesburg, kjer
bo lovila prvo zmago (in točko) na
svetovnih prvenstvih.

Stran 10

Pogovarjamo se

Slovenija bo šla naprej

Gorenjca Bojan Jokić in 
Aleksandar Radosavljevič sta 
na prvenstvo odpotovala dobro
pripravljena. Verjameta v 
uvrstitev Slovenije v osmino 
finala.

Stran 11

Navijamo

Tekma v živo je nekaj
posebnega

”Ni lepšega kot doživeti vzdušje
pred tekmo, na njej in tudi 
po njej, še posebej če je rezultat
ugoden,” razmišlja Slavko 
Ajdovec. 

Stran 14

Ko imamo moški tisti mesec dni 

Igor Kavčič

sake štiri leta se zgo-
di svetovno prvenstvo
v nogometu in pri-

bližno mesec dni, od uvod-
ne slovesnosti in prve tekme
do finala in trenutka, ko ka-
petan svetovnih prvakov v
roke dvigne pokal, se večina
moških z vsemi nepo-
membnimi stvarmi, ki ni-
majo vsaj majhne povezave
z nogometom, ne damo kaj
dosti motiti. Nekoliko preti-

ravam, priznam. Nogomet
namreč že dolgo nima spola
ne barve kože, ne pozna let,
niti nima verskega prepriča-
nja, ne izbira socialnega slo-
ja, niti ne sprašuje po vaši
telesni pripravljenosti. No-
gomet je edina globalna
stvar na svetu, ki vzburi srce
nemškega industrialca in
bosopetega mulca iz favele v
Riu de Janeiru, na stadion
privabi srbskega šoferja in
nizozemsko slikarko, pred
televizijo posede deda Jane-

za, ki je na referendumu ob-
krožil proti, in njegovega
vnuka Hasima, ki je bil tudi
tokrat za. Svet se bo za en
mesec tako rekoč ustavil in
na sporedu bo le ena velika
predstava, svetovno prven-
stvo v nogometu v Južnoaf-
riški republiki. 
Če smo Gorenjci lahko za-
dovoljni, da smo pred dnevi
po devetih letih s Triglavom
spet dobili prvoligaša, nas
kot Slovence prav tako upra-
vičeno navdaja ponos, da

smo spet zraven na Mundia-
lu. Tako majhen narod, pa
tako velika nogometna re-
prezentanca. V nedeljo smo
fante na Brniku pospremili
na letalo za JAR, vas, drage
bralke in bralci, pa na veliko
nogometno predstavo pri-
pravljamo s prilogo Nogo-
metni glas. Predstavljamo
reprezentanco, v kateri sta
tudi intervjuvanca Aleksan-
der Radosavljevič in Bojan
Jokić, Kranjčana, ki sta svo-
jo nogometno pot začela pri

Triglavu oziroma Zarici
(NK Kranj). Poiskali smo
Angleža, Američana in Al-
žirca, ki so na našo predtek-
movalno skupino pogledali
tudi s stališča svojih narod-
nih korenin. Škofjeločan
nam je povedal, zakaj ni
težko odšteti denarja za
ogled prvenstva v živo, za
vas smo se naučili nogo-
metnega žargona in navija-
škega besednjaka. K sodelo-
vanju smo povabili gostin-
ce, ki so želeli sporočiti, da

boste v spremljanju tekem
najbolj uživali prav v njiho-
vem lokalu, pripravili pa
smo tudi nagradno igro. Za
beleženje rezultatov bo seve-
da koristen razpored tekem
na zadnji strani. In če ne
verjamete, da mesec vendar-
le ni le moški, ampak v
njem sodelujejo cele druži-
ne, si preberite zapis o me-
njavi sličic za album sveto-
vnega prvenstva, ki je pote-
kala v petek v prostorih Go-
renjskega glasa. ■
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MNENJE // MATJAŽ KEK, selektor slovenske reprezentance

Igrajte vendar naprej!” z roba igrišča v prvem polčasu
pripravljalne tekme z italijanskim nižjeligašem Südtirol.

"S sprehajanjem po igrišču ali z igro na 80 odstotkih svojih
sposobnosti bomo proti Alžircem, Američanom in Angležem
brez resnih možnosti. Najlažje je reči "utrujen sem"...," 
na novinarski konferenci po tekmi s Südtirolom.

"Mogoče smo ravno v tem največje presenečenje, ker znamo
napasti takrat, ko je žoga še precej daleč od našega gola."
Mladina special

"Če malce karikiram; pri nas spredaj, ob strani in zadaj piše
Slovenija. To je največja odgovornost, ki jo lahko imaš kot
športnik. Tega se zavedamo in od tega ne bežimo." Polet 
nogomet 

"Upam, da mi bodo prijatelji, ki jih zelo spoštujem, čez eno
leto ali po svetovnem prvenstvu rekli: "Matjaž, ostal si isti, 
nisi se spremenil." Ker čez eno leto se mogoče ne bomo
pogovarjali tako, kot se zdaj. Bom izgubil eno ali dve tekmi, in
ne bom več zanimiv za nikogar. Ampak tega se ne bojim, na
to bom pripravljen." Playboy.       I. K.

”

”

Simon Šubic

ol Zlatka Dediča v
44. minuti povratne
tekme z Rusijo v do-

datnih kvalifikacijah je slo-
vensko nogometno repre-
zentanco 18. novembra
2009 dokončno uvrstil na
ekskluzivni seznam 32 ude-
ležencev svetovnega prven-
stva v nogometu, ki bo od 11.
junija do 11. julija potekalo v
Južnoafriški republiki. Od
204 sodelujočih reprezen-
tanc se je skozi kvalifikacij-
sko sito na mundial uvrstilo
trinajst reprezentanc iz Evro-
pe, šest iz Afrike (skupaj z go-
stiteljem Južno Afriko), pet iz
Južne Amerike, tri iz Srednje
in Severne Amerike, štiri iz
Azije in ena iz Oceanije. Kas-
nejši žreb je Slovenijo uvrstil
v skupino C, kjer se bo za pre-
boj v osmino finala pomerila
z Alžirijo, ZDA in Anglijo. 
Slovenija bo tokrat drugič so-
delovala na svetovnem nogo-
metnem prvenstvu. Prvič,
leta 2002 na Japonskem in v
Južni Koreji, se je nogometna
pravljica po sporu med selek-

torjem Srečkom Katancem in
prvim zvezdnikom Zlatkom
Zahovičem končala s tremi
porazi (s Španijo (1:3), Južno
Afriko (0:1) in Paragvajem
(1:3)) in zadnjim mestom v
kvalifikacijski skupini. Letos
upamo, da bo drugače, da
med nogometaši in strokov-
nim vodstvom vlada sožitje.
Če ne prej, potem si je selek-
tor Matjaž Kek zagotovo pri-
služil zaupanje nogometašev,
ko jih je zgodaj spomladi
podprl pri nesoglasju s pred-
sednikom Nogometne zveze
Slovenije Ivanom Simičem.
Veliko upanja, da bo sloven-
ska reprezentanca na jugu

črne celine ostala psihično
trdna in osredotočena na
igro, pa nam daje tudi precej
hitra rešitev omenjenega spo-
ra, ki sta jo ob Kekovi priso-
tnosti dorekla Simič in kape-
tan Robert Koren.
Po petkovi zmagi s 3:1 nad
Novo Zelandijo je v nedeljo
(6. junija) slovenska repre-
zentanca že odpotovala v Jo-
hannesburg, kjer bo lovila
prvo slovensko zmago (in toč-
ko) na svetovnih prvenstvih.
Kek je s seboj odpeljal nogo-
metaše, ki so se več ali manj
za naše barve borili že v sa-
mih kvalifikacijah za svetov-
no prvenstvo. Kot je pojasnil,

so končni izbor narekovale
tudi nekatere težave s po-
škodbami (Branko Jokić,
Zlatko Dedič), zato je bil pri-
siljen izbrati nekaj več "uni-
verzalnih" igralcev. Poleg 21
legionarjev je tako v Johann-
esburg vzel tudi dva igralca iz
slovenske lige - nogometaša
Maribora Elvedina Džiniča,
ki za reprezentanco še ni za-
igral, in Suada Filekoviča, ki
je za "zelene" nazadnje igral
aprila lani na Severnem Ir-
skem. V Južni Afriki bodo za
slovensko reprezentanco
tako igrali trije vratarji, osem
branilcev, sedem vezistov in
pet napadalcev. ■

V Južno Afriko po prvo zmago
Po zmagi s 3:1 nad Novo Zelandijo v Mariboru je slovenska reprezentanca že odpotovala

v Johannesburg, kjer bo lovila prvo zmago (in točko) na svetovnih prvenstvih.

G

Ostrostrelec Milivoje Novaković je glavni adut slovenskega napada. / Foto: Marko Vanovšek

V JAR-U BODO IGRALI

VRATARJI:
Samir Handanovič (Udinese, Italija), 
14. 7. 1984, 39 nastopov 
Jasmin Handanovič (Mantova, Italija), 
28. 1. 1978, 3 nastopi 
Aleksander Šeliga (Sparta Rotterdam, 
Nizozemska), 1. 2. 1980, 1 nastop 

BRANILCI:
Bojan Jokić (Chievo, Italija), 
1. 5. 1984, 31 nastopov
Boštjan Cesar (Chievo, Italija), 
9. 7. 1982, 42 nastopov, 3 goli
Matej Mavrič Rožič (Kapfenberg, Avstrija), 
29. 1. 1979, 32 nastopov, 1 gol
Marko Šuler (Gent, Belgija), 
9. 3. 1983, 17 nastopov, 2 gola
Branko Ilić (Lokomotiva Moskva, Rusija), 
6. 1. 1983, 37 nastopov
Elvedin Džinič (Maribor, Slovenija), 
25. 8. 1985, brez nastopa
Suad Filekovič (Maribor, Slovenija), 
16. 9. 1978, 14 nastopov
Mišo Brečko (Köln, Nemčija), 
1. 5. 1984, 31 nastopov

VEZISTI:
Andraž Kirm (Wisla, Poljska), 
6. 9. 1984, 26 nastopov, 3 goli
Andrej Komac (Maccabi Tel Aviv, Izrael), 
4. 12. 1979, 41 nastopov
Rene Krhin (Inter, Italija), 
21. 5. 1990, 4 nastopi
Dalibor Stevanovič (Vitesse, Nizozemska), 
27. 9. 1984, 15 nastopov, 1 gol
Valter Birsa (Auxerre, Francija), 
7. 8. 1986, 34 nastopov, 2 gola
Aleksandar Radosavljevič (Larissa, 
Grčija), 25. 4. 1979, 15 nastopov, 1 gol
Robert Koren (West Bromwich, Anglija), 
20. 9. 1980, 46 nastopov, 4 goli

NAPADALCI:
Milivoje Novakovič (Köln, Nemčija), 
18. 5. 1979, 38 nastopov, 16 golov
Zlatko Dedič (Bochum, Nemčija), 
5. 10. 1984, 24 nastopov, 3 goli
Tim Matavž (Groningen, Nizozemska), 
13. 1. 1989, 1 nastop
Zlatan Ljubijankič (Gent, Belgija), 
15. 12. 1983, 17 nastopov, 4 goli
Nejc Pečnik (Nacional, Portugalska), 
3. 1. 1986, 8 nastopov, 2 gola
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Maja Bertoncelj

Kranjčana Bojan Jokić in
Aleksander Radosavljevič
sta edina igralca z Gorenj-
skega v slovenski nogomet-
ni izbrani vrsti. Z njima
sem se v nedeljo popoldne
pogovarjala na Brdu, kjer se
je reprezentanca zbrala pred
skupnim odhodom na Leta-
lišče Jožeta Pučnika Ljublja-
na, od koder so poleteli pro-
ti Južni Afriki. 

Do prve tekme na prven-
stvu ni več dolgo. Kakšna
je vajina pripravljenost?
Jokić: "Mislim, da sem do-
bro pripravljen. V klubu
sem zadnje čase igral, tudi
na reprezentančnih pripra-
vah smo delali dobro." 
Radosavljevič: "Pripravlje-
nost je kar dobra in mislim,
da se bo še stopnjevala v
Južni Afriki. Pričakujem, da
bom odigral na visoki ravni.
Enako je tudi pri drugih. Kot
ekipa še nismo v top formi,
a se dvigujemo in mislim,
da bomo na prvenstvu pra-
vi."

Kdaj ste zaključili s klubski-
mi obveznostmi in kako je
potekal trening doma?
Jokić: "V Slovenijo sem se
vrnil 18. maja, tako da sem
imel samo dva prosta dneva,
nato pa sem se priključil re-
prezentanci v Mariboru."
Radosavljevič: "V Kranju
sem bil že 24. aprila. Treni-
ral sem individualno pod
vodstvom trenerja, ki mi ga
je dodelila Nogometna zve-
za Slovenije. Imel sem do-
volj časa, da sem se dobro
pripravil. Največ sem delal
na fizični pripravljenosti." 

Kakšna so vajina pričakova-
nja glede prvenstva?
Jokić: "Ko sem bil mlajši,
sem morda razmišljal o tem,
sanjal, si želel enkrat na sve-
tovno prvenstvo.
Sedaj so sanje po-
stale resničnost.
Želimo si, da čim
bolje odigramo, da
pokažemo pravi ka-
rakter in da se uvrstimo 
naprej. To so naši cilji."

Radosavljevič: "Moram reči,
da se zaenkrat še ne zave-
dam, kaj nas čaka. Mislim, da
bomo šele v Južni Afriki za-
čutili pravo vzdušje in videli,
kaj smo dosegli. Potrebno je
biti čim bolj miren, tako kot
pred kvalifikacijami z Rusijo.
Osredotočiti se moramo na
vsako tekmo posebej. S takš-
nim razmišljanjem lahko pri-
demo daleč."

Kaj menita o skupini C, v ka-
teri je tudi Slovenija?
Jokić: "Spoštovati je potrebno
vsakega nasprotnika. Angleži
so favoriti na papirju, mislim
pa, da favorit vedno ne zma-
ga. Igrati moramo svojo igro.
Mislim, da lahko veliko nare-
dimo. Je pa veliko odvisno od
prve tekme z Alžirijo. Jaz
osebno verjamem v uvrstitev
v nadaljnji krog in v to verja-
mejo tudi drugi fantje."
Radosavljevič: "Na svetov-
nem prvenstvu slabega na-
sprotnika ni. Nekateri so
močnejši, drugi malo manj.
Razmišljati moramo, da so
vsi enako močni in iti v vsako
tekmo stoodstotno. Le tako
lahko kaj dosežemo. Favorit
skupine je Anglija, a tudi mi
smo dokazali, da lahko z vsa-
kim igramo. Smo zelo kvali-
tetna reprezentanca. Odvisno
bo tudi od trenutne forme.
Vsaka ekipa ima kakšne šib-
ke točke. Naša ima več dobrih
stvari kot slabih."

Kdo bo prvak?
Jokić: "Mi smo tudi udeležen-
ci prvenstva, tako da če nam bo
šlo vse dobro, lahko daleč pride-
mo. A potrebno je biti realen.
Med kandidati za naslov bi iz-
postavil Argentino, Brazilijo,
Španijo. Morda bo finale Špani-
ja : Brazilija in v tem primeru bi
navijal za Brazilijo. Ne vem pa,
kako se križajo skupine. Mor-
da do takšnega finala
sploh ne more pri-
ti."

Radosavljevič: "Če povem po
pravici, o drugih reprezentan-
cah ne razmišljam. Razmiš-
ljam samo o nas in si želim,
da bi prišli čim dlje."

Kateri igralec bo zaznamo-
val prvenstvo?
Jokić: "Veliko je dobrih igral-
cev. Morda bi izpostavil 
Messija, ki je trenutno najbolj
vroč igralec." 
Radosavljevič: "Recimo, da
bo to naš Novakovič. Poleg
tega so bili Španci vedno do-
bri in tudi na tem prvenstvu
mislim, da bodo." 

Prvenstvo bo dolgo, sploh če
boste uspešni. Kaj vse sta
vzela s seboj?
Jokić: "Nič kaj posebnega.
Stvari, ki jih potrebujem za
trening, osebne stvari, karte,
prenosni računalnik, knjige."
Radosavljevič: "Tudi jaz nič
posebnega. Večinoma je to
nogometna oprema, obvezno
prenosni računalnik, da bom
v stiku z domačimi, kakšno
revijo."

Bo kdo izmed vajinih bliž-
njih odpotoval v Južno Afri-
ko?
Jokić: "Moja družina: starša
in štiri leta starejši brat, ki je
prav tako kot jaz pri Zarici za-
čel trenirati nogomet in je bil
dober igralec. Vedno me pod-
pira. 

Dekle pa ima žal izpite, tako
da na prvenstvo ne bo mo-
gla." 
Radosavljevič: "Starša in se-
stra pridejo na dve tekmi,
žena in otroka pa ostajajo
doma."

S kom si na reprezentančnih
akcijah delita sobo?
Jokić: "Z Valterjem Birso."
Radosavljevič: "Jaz sem v sobi
sam. Ko sem prišel v repre-
zentanco, sem bil v sobi z
Alešem Mejačem. Odkar on
ni več dobil vpoklica v repre-
zentanco, sem sam."

Cela Slovenija pozna člane
slovenske reprezentance,
tako starejši kot otroci 
zbirajo sličice za nogometni
album, v katerem sta tudi
vidva. Sta že zbrala svojo 
sličico?
Jokić: "Zbiram sličice in
imam že poln album. Že ko
sem bil mlajši, sem zbiral
nalepke, tako da jih tudi
še sedaj. Občutek, da
imajo ljudje nalepke,
na kateri sem jaz, je ne-
kaj neverjetnega." 
Radosavljevič: "Starejši
sin zbira sličice. Nekaj
mu jih še manjka. 

Mojo ima, celo podvojeno.
Vse, kar se dogaja okrog nas,
je res nekaj neverjetnega, in
po mojem se bomo tega vsi
skupaj zavedeli šele čez nekaj
časa."

Oba sta nekdanja člana Tri-
glava, ki mu je uspela uvrsti-
tev v prvo ligo. Sta si morda
ogledala kakšno tekmo?
Jokić: "To je zelo dober us-
peh. Pričakoval sem sicer, da
se bodo že prej uvrstili v prvo
ligo. Je lepo, da ima Kranj pr-
voligaša. Na kakšno tekmo pa
nisem uspel priti." 
Radosavljevič: "Kot Kranjčan
sem zelo vesel, da je Triglav v
prvi ligi. To si zasluži. 
Pomembno bo sedaj pred-
vsem, da se na zdravih teme-
ljih sestavi ekipo, da Triglav v
prvi ligi ne bo plesal samo eno 

sezono. Upam, da bodo vodil-
ni v klubu naredili vse, da bo
Triglav večni prvoligaš. Ogle-
dal sem si dve tekmi, in sicer s
Krškim in Dravinjo. 
Obe so izgubili. Potem nisem
več hodil in so začeli zmago-
vati, tako da bolje, da ne ho-
dim na tekme, da potem Tri-
glav zmaguje."

Pred vama je svetovno pr-
venstvo, pa vendarle, kako
potem naprej?
Jokić: "V Veroni sem za Chi-
evo podpisal triletno pogod-
bo. Po vsej verjetnosti osta-
jam tam. Je pa odvisno tudi
od svetovnega prvenstva. Če
bomo tam dobro odigrali, je
možno vse, tudi zamenjati
okolje, a mislim, da bo to bolj
težko. V Italiji sem zadovo-
ljen, pogodbo imam podpisa-
no, tako da sem povsem mi-
ren."
Radosavljevič: "Niti še ne raz-
mišljam o tem, kako naprej.
Osredotočen sem samo na
prvenstvo in razmišljam
samo o tem. Drugo me ne za-
nima. Pogodbe še nimam
podpisane in sem prost igra-
lec." ■

Slovenija bo šla naprej
Gorenjca Bojan Jokić in Aleksander Radosavljevič sta na prvenstvo odpotovala dobro pripravljena. 

Verjameta v uvrstitev Slovenije v osmino finala.

Aleksander 
Radosavljevič 
se je na prvenstvo 
pripravljal od 
sredine maja.
/ Foto: Marko Vanovšek

Bojan Jokić: ”Z odhodom na 
svetovno prvenstvo so sanje postale
resničnost.” / Foto: Marko Vanovšek
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Ponudba velja do 11. 7. 2010 oziroma do razprodaje zalog.

NOGOMETNI TURNIR 3 NA 3 
IN TEKMOVANJE NAVIJA©KIH SKUPIN

Pridru¾ite se nam na nogometnem turnirju 3 na 3 in tekmovanju navijaških 
skupin pred MC Kranj Primskovo, v petek, 18. 6. od 16. ure dalje, saj 
najboljše èakajo bogate nagrade. Tekmovanja bodo popestrili glasbeni 
gost, akrobatska skupina na trampolinih, prenos nogometnih tekem 
in nagradne igre z bogatimi nagradami. Prijave 
tekmovalnih ekip zbiramo na www.mnogomet.si. 
Uvrstite se v prvo postavo za bogate nagrade.

Izvirska voda Zala
4 x 1,5 l + 2 x 1,5 l brezplaËno

1,60 EUR
Na voljo v æivilskih prodajalnah Mercator.

TV LCD SONY KDL-32BX400 
diagonala zaslona 82 cm, Full HD, 
DVB-T MPEG4 in DVB-C MPEG4

569,90 EUR
Na voljo v tehniËnih prodajalnah ter veËjih 
hipermarketih Mercator.

82 cm
3 letna garancija

»ips Crunchips 
Mega, s papriko, 175 g

1,59 EUR
Na voljo v æivilskih 
prodajalnah Mercator.

Moje mnenje je, da se bo Slovenija težko uvrstila naprej, 
mislim pa, da bomo dosegli prvo zmago na svetovnih 
prvenstvih, in sicer na prvi tekmi proti Alžiriji. Prav ta tekma
bo zelo pomembna. Če zmagaš prvo tekmo, je potem 
nadaljevanje lažje in če jim bo to uspelo, bodo možnosti za
uvrstitev naprej večje. Prvi favorit skupine C je Anglija. Všeč
mi je njihov način igre, všeč mi je angleški nogomet. Ob
Sloveniji bom navijal tudi zanjo. Če sem malo subjektiven,
bom rekel, da bodo Angleži na koncu tudi svetovni prvaki, 
realno pa mislim, da imajo največ možnosti Španci. Izmed
igralcev bi prvenstvo lahko zaznamovala Argentinec Lionel
Messi in Španec David Villa.     M. B.
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MNENJE // DEJAN BURGAR, kapetan Triglava Gorenjske

Zagotovo so si naši nogometaši zaslužili nastop na sve-
tovnem prvenstvu, saj so zelo dobro igrali že v kvalifikacijah,
za piko na i pa so premagali še Ruse. Za ta dvoboj res nihče ni
pričakoval, da smo favoriti. Zanimivo pa je, da me je pred 
odločilno tekmo, ko sem bil v Ameriki, klicalo kar nekaj ruskih
novinarjev in vedno je bil moj odgovor, da upam na najboljše,
oziroma da računam na zmago naših. To se je uresničilo in
mislim, da bodo fantje priložnost znali izkoristiti ter da bodo
na svetovnem prvenstvu zmagali čim več tekem. Upam, da
bomo premagali ekipo Amerike, saj to pomeni, da bodo moji
soigralci prihodnja štiri leta lahko ob vsaki priložnosti slišali,
kdo je boljši ...      V. S.

”

”

MNENJE // ANŽE KOPITAR, hokejist Los Angeles Kings Odhod z Brnika

Nogometaše je ob odhodu z Letališča Jožeta Pučnika 
Ljubljana pozdravilo kar nekaj navijačev. To je bil tudi čas za
slovo od najbližjih. Zlatka Dedića se je močno držala hčerkica
Sara. / Foto: Matic Zorman

Veliko zanimanja je bilo za podpisovanje avtogramov. Samir
Handanovič se je podpisal tudi na žogo. Fotografija je dokaz,
da nad nogometom niso navdušeni le moški. /  Foto: Matic Zorman Gorenjska nogometaša sproščena pred svetovnim prvenstvom.Dr. Danilo Türk je nogometaše pred odhodom sprejel na Brdu.
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Simon Šubic

Rio Ferdinand. Slaba novica za
Angleže, dobra za Slovence. Iz
angleškega tabora v reprezen-
tančni bazi v Rustenburgu v
Južnoafriški republiki je na-
mreč prispela novica, da si je
branilec Manchester Uniteda
na treningu resno poškodoval
levo koleno. Angleži so morali
poiskati tudi novega kapetana. 
David Beckam. Štiriintrideset-
letnega angleškega nogometne-
ga zvezdnika, ki si je marca le-
tos poškodoval ahilovo tetivo, ne
bodo pogrešali samo v njegovi
reprezentanci, temveč tudi več-
ina nežnejšega spola, pa tudi
številni moški, naj si bodo ljubi-
telji nogometne igre ali ne. Le
kdo bo namreč sedaj narekoval

nove trende v moški pričeski?
Reprezentanca Hrvaške. Hr-
vaške nogometne reprezen-
tance sicer ne bomo pretirano
pogrešali, a smo jo vseeno
uvrstili na naš seznam. Raz-
log: dobrososedski odnosi. Pa
še dober občutek nas preveva. 
Reprezentanca Rusije. Ruse
so vsi pričakovali na svetov-
nem nogometnem prven-
stvu, a kaj, ko jim je načrte
prekrižala mala reprezentan-
ca z velikim srcem. Slovenija
gre naprej!!!
Milan Osterc. Nekdanji slo-
venski reprezentant je bil
eden tvorcev slovenske no-
gometne pravljice, kljub šte-
vilnim kritikam ga je zelo ce-
nil tudi tedanji selektor Sreč-
ko Katanec. Osterc morda

res ne sodi v Kekovo četo, a
vseeno se sliši neverjetno, da
najboljši strelec katerekoli
državne lige ne pride niti na
širši seznam reprezentan-
tov. Je pa res, da drugod
mreže najpogosteje tresejo
precej mlajši nogometaši ...
Arjen Robben. Nizozemski
zvezdnik, ki se je letos proslavil
v dresu Bayerna, s tulipani ni
odpotoval v Južno Afriko, saj je
pred dnevi na prijateljski tekmi
proti Madžarski staknil po-
škodbo. A zaenkrat ga selektor
Bert van Marwijk še ni povsem
odpisal. Kdo ve, morda ga
bomo pa le videli igrati na afri-
ških zelenicah.
Didier Drogba. Reprezentanci
Slonokoščene obale se lahko po
vsej verjetnosti pripeti, da osta-

ne brez svojega glavnega orož-
ja. Igralec angleškega Chelseaja
si je namreč na prijateljski tek-
mi z Japonsko poškodoval des-
no roko. 
Andrea Pirlo. Italija, branilka
naslova svetovnega prvaka, vsaj
na prvi tekmi svetovnega pr-
venstva proti Paragvaju ne bo
mogla računati na veznega ig-
ralca Milana. Na prijateljski tek-
mi proti Mehiki si je namreč
poškodoval levo mečno mišico.
Pirlo naj bi danes z azzuri vse-
eno odpotoval v Južno Afriko,
saj naj bi do naslednjih tekem s
Slovaško in Novo Zelandijo že
okreval. 
Tone Vogrinec. Nogomet pač
ni zimski šport, zato Tona v
Južni Afriki ne bo mogel voditi
slovenske delegacije. ■

Koga (ne) bomo pogrešali na mundialu?

Pogovori na igrišču

Predstavljamo nekaj najbolj značilnih izrazov iz nogomet-
nega žargona na igrišču. Zapisali smo jih v družbi fantov iz
NK Kranj (NK Zarica), ki so letos zasedli peto mesto v 3. SNL
zahod:
Ulij, pa na odbito (izraz izhaja iz nekdanjih Živil Naklo) - 
na vso moč streljaj proti golu in počakaj na odbito žogo;
For (prostor) - podaja žoge soigralcu v prostor pred njim;
Hrbet (ledja) - pazi, nasprotnik za tvojim hrbtom; 
Drž' ga - pokrij nasprotnega igralca;
Ven - zadnji igralec poziva soigralce, naj napravijo zanko 
za ofsajd;

Široko - postavljanje igralcev v širino igrišča;
Dolga - s svoje polovice na nasprotno polovico;
Prenos - prenos igre z leve na desno stran igrišča;
Linija - podaja v globino, naravnost naprej v polje;
Tunel, skoz' piške - poslati nasprotniku žogo med nogami;
Frjaka - visoka običajno slaba žoga;
Kmečka, po šenčursk' - strel s špico kopačke;
Zbijaj - žogo čim prej z igrišča; 
Rezana, felšana - žoga v loku spremeni smer;
Kosi ga - zbijanje žoge izpred nog nasprotnega igralca;
Moja - vratar sporoča soigralcem, naj mu prepustijo žogo;
Zaplavati - ko vratar zgreši žogo in posreduje v prazno; 
Soler - soigralec, ki ne podaja 

Slovenska navijaška gesla
Pripravili smo kratek seznam navijaških gesel z obrazložit-
vami za vse, ki niste pogosti spremljevalci nogometnih
tekem, a ste se vseeno odločili odpotovati v Južno Afriko,
da s tribun podprete slovensko reprezentanco. 

KDOR NE SKAČE, NI SLOVEN'C! HEJ, HEJ, HEJ! 
Najbolj prepoznavno geslo slovenskih navijačev, ki izraža
tako podporo slovenski reprezentanci kot tudi navdušenje
nad ugodnim razpletom tekme. 

ŠAMPIONI, ŠAMPIONI, ŠAMPIONI ZELENI!
Takšno skandiranje se zasliši s tribun, kadar so navijači
zadovoljni z rezultatom. 

MI, SLOVENCI! 
Še ena iz arzenala izražanja ponosa navijačev zaradi dobre
igre slovenske reprezentance.

SLOVENIJA, SLOVENIJA, SLOVENIJA!
Skandiranja se navijači oprimejo ob različnih priložnostih,
najpogosteje pa, kadar je treba nogometaše spodbuditi k
boljši igri ali pa, ko je slavje zaradi zmage na vrhuncu.

UDARI, NAVALI NA GOL, GOL, GOL!
V zraku je željno pričakovanje slovenskega zadetka.

HOČEMO ZMAGO!
Rahlo nezadovoljni navijači se ne želijo sprijazniti z nega-
tivnim rezultatom. 

MALO VAS JE, MALO VAS JE, PIČKICE!
Navijaško geslo, namenjeno navijačem nasprotne ekipe,
navadno manjštevilnim od naših.

CIGANI, CIGANI!
Skandiranje je največkrat namenjeno nasprotni ekipi, še
posebej, če ta igra nešportno. 

SUDIJA PEDERU!
Navijaško geslo, ki se ne ozira na spolno orientacijo sodni-
ka, temveč na raven njegovega sojenja.

UBI, UBI USTAŠA, USTAŠA, USTAŠA! 
Zelo neprimerno navijaško geslo, ki ga v Južni Afriki zago-
tovo ne bomo slišali. 
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MNENJE // DON PEDDLE, (ZDA), živi v Šenčurju

Nogomet v ZDA ne sodi med zelo priljubljene športe, 
tako da ga tudi sam nisem kaj prida spremljal, dokler nisem
prišel v Slovenijo in sem nekajkrat gledal tekme slovenske
reprezentance. Glede na njeno dosedanjo igro ne bi bilo
nobeno presenečenje, če v predtekmovanju premaga 
ameriško reprezentanco. Povsem presenečen pa bi bil, če 
v naši skupini ne bo zmagala Anglija. Moja napoved torej je:
prva Anglija, druga Slovenija, tretje ZDA in zadnja Alžirija.
Glavni favoriti za končno zmago na svetovnem prvenstvu 
so po mojem mnenju Brazilci, na katere je treba vedno 
računati. Tekme v Južni Afriki si bom sicer ogledal v
gostinskem lokalu.      S. Š.

”

”
MNENJE // ANDREW STEVENS, (Anglija),  živi v Pirničah

Seveda bom spremljal svetovno prvenstvo. Še posebej 
bo zanimiva tekma med Slovenijo in Anglijo. Navijal bom za
obe ekipi: kot Anglež za Anglijo, glede na to, da že vrsto let
živim v Sloveniji, pa tudi za Slovenijo. Želim si, da bi bil 
rezultat neodločen in da bi se obe reprezentanci uvrstili v
nadaljnje tekmovanje. Angleži pričakujejo, da bodo Slovenijo
premagali brez težav, jaz pa menim, da ne bo tako. Prav
mogoče je, da bo zmagala Slovenija, ki ima zelo dobro ekipo.
Anglija ima sicer odlične posameznike, bomo pa videli, kako
bodo na prvenstvu delovali kot ekipa. Bo zelo zanimivo in 
komaj čakam to tekmo.      M. B.

”

”
MNENJE // MESSACI MOHAMED, (Alžirija), živi v Ljubljani

Obe reprezentanci sem spremljal že v kvalifikacijah, in
podobno kot Slovenci proti Rusom so se tudi Alžirci na 
prvenstvo uvrstili v dodatni tekmi, ko so srečno z 1:0 
premagali Egipčane. Alžirska ekipa je zelo mlada, skoraj vsi
igralci služijo kruh v Evropi in se imajo za zvezdnike. Rivalstvo
med njimi, kdo bo igral in kdo ne, je veliko, zato vzdušje še
zdaleč ni tako homogeno kot v slovenski reprezentanci. Poleg
tega je tudi njihov nacionalni naboj (pokaže na srce) manjši,
saj je večina igralcev rojena zunaj Alžirije, največ v Franciji.
Prva tekma bo zelo pomembna, saj bo tisti, ki bo zmagal, imel
velike možnosti, da se uvrsti naprej. Če bo Slovenija dosegla
gol v prvih 15 minutah, potem bo zmagala. Mislim, da bo
rezultat neodločen, ne bom pa razočaran, če zmagajo eni ali
drugi. Favoriti prvenstva so Brazilci, Argentinci, Španci in
Nemci. Tekmo Alžirija : Slovenija si bom ogledal doma v krogu
družine in ob vodni pipi. Če bi bil na stadionu, bi si pol obraza
pobarval v alžirsko, pol pa v slovensko zastavo.      I. K.  

”

Igor Kavčič

Najbrž se ne bom zmotil, če
rečem, da imam pred seboj
"neozdravljivega" navdušen-
ca na šport? 

e od malega. Sprem-
ljam tako rekoč vse
športe, še posebej pa
košarko in nogomet.

Poleg glasbe je šport eden mo-
jih velikih hobijev, ki me pri-
vlači kot gledalca in aktivnega
udeleženca, saj se s košarko
tudi rekreativno ukvarjam,
planinarim, kolesarim, blizu
pa so mi tudi zimski športi.
Spomnim se, da sem še kot
otrok zbiral sličice in beležil
podatke in si delal arhive z raz-
nih nogometnih prvenstev.
Pred leti sem se na televiziji
celo prijavil za športni kviz,
kjer sem na testiranju v 15 mi-
nutah brezhibno rešil vsa
vprašanja. Imam dober spo-
min za športne dogodke, a ne
zato, ker bi se podatke učil, ti
so me vedno zanimali in so mi
podzavestno ostali v spomi-
nu."

Vaš nogometni klub, repre-
zentanca?

"Seveda vedno navijam za Slo-
venijo, če ni naših, pa je "moja
reprezentanca" Brazilija in v
nadaljevanju katera od drugih
južnoameriških ekip. Evrop-
skega nogometa, razen mogo-
če angleškega in španskega,
ne maram preveč. Klub, za ka-
terega navijam že od malih
nog, pa je vendarle angleški,
namreč Liverpool. V letih, ko
sem začel hoditi v srednjo
šolo, so bili trikrat evropski pr-
vaki. Slovenske nogometne

lige ne spremljam, sem si pa
ogledal veliko kvalifikacijskih
tekem naše reprezentance za
evropska in svetovna prven-
stva in pa naših klubov v raz-
nih pokalih. Bil sem res pozi-
tivno presenečen, ko so se naši
nogometaši uvrstili na prva
večja tekmovanja, evropsko in
potem še svetovno prvenstvo."

Obe prvenstvi, tako evrop-
sko na Nizozemskem kot sve-
tovno v Koreji ste si ogledali
tudi od blizu. Kaj je tisto, kar
vas privlači, da udobni nasla-
njač pred televizorjem zame-
njate za spremljanje tekme v
živo na stadionu?

"Na evropskem sem si ogledal
tekmo z Norvežani, v Koreji
pa tisto s Španci. Biti v živo na
tekmi je neko posebno stanje.
Ni lepšega kot doživeti vzduš-
je pred tekmo, na njej in tudi
po njej, še posebej če je rezul-
tat ugoden. Naključno spo-
znaš veliko novih ljudi, ki jih
tako kot tebe druži ena sama
stvar, navijaška strast. Lahko
rečem, da imam zelo dobre iz-
kušnje tudi z navijači naspro-
tnih ekip. V glavnem so to po-
zitivno naravnani ljudje, ki pri-
dejo na tekme po zabavo in
sprostitev, ne pa nasilje. Hkra-
ti pa vsako tako potovanje iz-
koristim tudi za spoznavanje
države gostiteljice, ogled več-
jih mest, znamenitosti. Po
Južni Afriki me jeseni čaka še
osem dni in pet tekem svetov-
nega prvenstva v košarki, ki bo
v Turčiji."

Pa vendar, ko gre za prven-
stva v evropskih državah, so
taka potovanja cenejša kot

pa v oddaljene destinacije,
kot je bila Koreja in je sedaj
Južnoafriška republika ...

"Drži, da so letošnji aranžmaji
v primerjavi s tistimi za Evro-
po zelo dragi. Samo vstopni-
ca za stadion je skoraj 200
evrov. A vendarle so spomi-
ni, ki ostanejo, in ti včasih
nimajo cene. Tokratni odda-
ljenosti in ceni primerno je
tudi ekipa prijateljev, s kate-
rimi bom odšel v JAR, neko-
liko manjša kot prva leta."

Najbrž si boste ogledali tek-
mo naših z Anglijo, mar ne?
Kdaj odrinete na jug črne
celine?

"Tako je, ogledal si bom tek-
mo z Anglijo. Prvi dve si
bom ogledal še doma v Slo-
veniji, 21. junija pa odletimo
v JAR."

Če naši po prvih dveh tek-
mah izgubijo vse možnosti
za napredovanje, potem

tekma z Anglijo ne bo tako
zanimiva ... 

"To niti ni važno. Pomemb-
neje mi je, da bom na stadi-
onu, na katerem bo tudi 70
tisoč angleških navijačev,
česar pa ne vidiš ravno vsak
dan. To vzdušje na stadio-
nu, petje navijačev ... Mis-
lim, da se bodo naši Angle-
žem tudi ob slabšem začet-
ku vendarle imeli motiv po-
kazati v čim boljši luči." 

Vaša napoved, do kod bodo
prišli naši in kdo bo svetovni
prvak?

"Ne bi bil navijač, če ne bi
verjel, da se bomo Slovenci
uvrstili vsaj v osmino fina-
la. Ker sem tudi navijač
Brazilije, njih tudi vidim na
prvem mestu. Močna bo
tudi Anglija. Igralec prven-
stva bi lahko bil Messi, 
čeprav tudi Rooney zna 
precej tresti mreže naspro-
tnikov." ■

Tekma v živo je nekaj posebnega
”Ni lepšega kot doživeti vzdušje pred tekmo, na njej in tudi po njej, še posebej če je
rezultat ugoden,” razmišlja Slavko Ajdovec kot ekonomist, zaposlen v Mercatorju. 

Sredi meseca odhaja v Južnoafriško republiko na zadnjo tekmo prvega kroga 
med Slovenijo in Anglijo.

Ž

”

Slavko Ajdovec, ekonomist zaposlen v Mercatorju, je velik
ljubitelj športa in tako rekoč reden obiskovalec evropskih in
svetovnih prvenstev v nogometu in košarki. / Foto: Igor Kavčič
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Na tekmo v dobro družbo

Gostilna in restavracija, telefon: 041 768 767

V času svetovnega prvenstva:

prenos vseh tekem na platnu 3x3 m in 
na velikem TV-ju turnirji v nogometu na PS3

menjava sličic Svetovno prvenstvo – napolnimo album
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PRI DRUŽENJU IN GLEDANJU 
TEKEM SI LAHKO PRIVOŠČITE: 

●  ocvrtega pišcanca ●  telečje medaljone 
z jurčki ● kranjsko bržolo. Po predhodnem
naročilu vam postrežemo tudi s telečjo
kračo in divjačino. 
Vse to lahko poplaknete z dobrim vinom
iz Goriških brd.

Benedikova 21, 4000 Kranj, Stražišče, 
tel.: 04/231 11 70, gsm: 041/671 919, 

Odprto od 12. do 23. ure, nedelja od 12. do 17. ure, 
ponedeljek zaprto
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Igor Kavčič

petek smo v avli časo-
pisne hiše Gorenjski
glas organizirali me-

njanje sličic za album sveto-
vnega nogometnega prvenstva
v Južni Afriki. "Manjka mi le
še številka 265, nemški brani-
lec Serdar Tasci, ga ima mor-
da kdo?" sem zakričal po časo-
pisni avli, v kateri se je trlo vsaj
petdeset, šestdeset ljudi. Ne,
sličic niso prišli menjat le mul-
ci iz bližnjih osnovnih šol, niti
ne njihovi očetje, nogometni
navdušenci, na Gorenjskem
glasu smo gostili kar cele dru-
žine, mlade, zbiratelje sred-
njih let in upokojence. Ni ga
bilo, ki bi v dveh urah lahko
zmotil živahen tržni utrip. 
Zbiratelji, oboroženi z albumi,
seznami manjkajočih in pod-
vojenih sličic, ter seveda s kup-
čki sličic za menjavo, so vsi po
vrsti pozdravljali pobudo za
menjavo, saj se prvenstvo ne-
zadržno bliža, marsikateremu
med njimi pa je do polnega al-

buma manjkalo še po trideset,
štirideset, petdeset sličic. 
Večina tistih, ki smo menjali,
se med seboj sploh nismo po-
znali, najbrž smo se videli pr-
vič v življenju, pa smo se med
seboj družili, kot da bi bili so-
sedje iz iste ulice, sostanovalci v
istem bloku. Jasno, naš namen
je bil le en, menjati sličice. Me-
njava ena za ena se je kaj kmalu
prelevila v sistem "poglej, česar
nimaš in vzemi", vsak, ki je po-
pustil pri eni menjavi, pa je mo-
goče v plus prišel pri naslednji
in je dobil več sličic, kot jih je od-
dal.
Sam sem prišel s seznamom
devetnajstih manjkajočih sličic
v želji, da se čimbolj približam
polnemu albumu. "Jaz imam
številko 265, se je oglasila gospa
nekaj čez tridesetih let." Ampak
midva sva že menjala, kaj vam
lahko ponudim za zadnjo sliči-
co za moj album?" "Nič, vaša
je," mi odvrne gospa. Tako, 
album je poln, zdaj ob tv-daljin-
cu čaka samo še na začetek
svetovnega prvenstva.

Ne le oči, cela družina 

V

"Sva midva že menjala? Nisva. To so moje podvojene."

V avli časopisne hiše je sličice menjalo med 50 in 60 ljudi.V žaru iskanja zadnjih manjkajočih sličic za poln album

Čigava bo majica 
s podpisi? 

Za ljubitelje nogometa smo pripravili nagradno igro,

katere glavna nagrada je originalna majica slovenske

nogometne reprezentance, ki pa je vredna več, saj so

se nanjo podpisali kapetan slovenske reprezentance

Robert Koren in oba Gorenjca, ki igrata v njej, Alek-

sander Radosavljevič in Bojan Jokić.

Zastavljamo vam dve vprašanji. Tisti, ki se bo najbolj

približal pravilnemu odgovoru, bo po koncu 

svetovnega prvenstva prejel majico. Če bo kuponov 

z enakimi napovedmi več, bomo dobitnika majice 

med njimi izžrebali.

1. Katera reprezentanca bo svetovni nogometni
prvak 2010?

2. Kako visoko se bo uvrstila reprezentanca
Slovenije?

KUPON

Ime in priimek:
______________________________________________
______________________________________________

Naslov:
______________________________________________
______________________________________________

1. svetovni prvak bo: ____________________________

2. uvrstitev Slovenije: ____________________________

Odgovore pošljite na Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, Kranj

do ponedeljka, 14. junija 2010.
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Skupina A

11. junij 16:00 Južna Afrika Mehika Soccer City

11. junij 20:30 Urugvaj Francija Cape Town

16. junij 20:30 Južna Afrika Urugvaj Pretoria

17. junij 20:30 Francija Mehika Polokwane

22. junij 16:00 Mehika Urugvaj Rustenburg

22. junij 16:00 Francija Južna Afrika Bloemfontein

Skupina A                                                                          T                     Z                      P                     G+                    G-                     Točke

1

2

Skupina C

12. junij 20:30 Anglija ZDA Rustenburg

13. junij 13:30 Alžirija Slovenija Polokwane

18. junij 16:00 Slovenija ZDA Ellis Park

18. junij 20:30 Anglija Alžirija Cape Town

23. junij 16:00 Slovenija Anglija Port Elizabeth

23. junij 16:00 ZDA Alžirija Pretoria

Skupina C                                                                          T                     Z                      P                     G+                    G-                     Točke

1

2

Skupina D

13. junij 20:30 Nemčija Avstralija Durban

13. junij 16:00 Srbija Gana Pretoria

18. junij 13:30 Nemčija Srbija Port Elizabeth

19. junij 16:00 Gana Avstralija Rustenburg

23. junij 20:30 Gana Nemčija Soccer City

23. junij 20:30 Avstralija Srbija Nelspruit

Skupina D                                                                   T                     Z                      P                     G+                    G-                     Točke

1

2

Skupina E

14. junij 13:30 Nizozemska Danska Soccer City

14. junij 16:00 Japonska Kamerun Bloemfontein

19. junij 13:30 Nizozemska Japonska Durban

19. junij 20:30 Kamerun Danska Pretoria

24. junij 20:30 Danska Japonska Rustenburg

24. junij 20:30 Kamerun Nizozemska Cape Town

Skupina E                                                                       T                     Z                      P                     G+                    G-                     Točke

1

2

Skupina F

14. junij 20:30 Italija Paragvaj Cape Town

15. junij 13:30 Nova Zelandija Slovaška Rustenburg

20. junij 13:30 Slovaška Paragvaj Bloemfontein

20. junij 16:00 Italija Nova Zelandija Nelspruit

24. junij 16:00 Slovaška Italija Ellis Park

24. junij 16:00 Paragvaj Nova Zelandija Polokwane

Skupina F                                                                           T                     Z                      P                     G+                    G-                     Točke

1

2

Skupina G

Osmina finala Četrtfinale

15. junij 16:00 Slonokošč. ob. Portugalska Port Elizabeth 

15. junij 20:30 Brazilija Severna Koreja Ellis Park

20. junij 20:30 Brazilija Slonokošč. ob. Soccer City

21. junij 13:30 Portugalska Severna Koreja Cape Town

25. junij 16:00 Portugalska Brazilija Durban

25. junij 16:00 Severna Koreja Slonokošč. ob. Nelspruit

Skupina G                                                                       T                     Z                      P                     G+                    G-                     Točke

1

2

Skupina H

16. junij 13:30 Honduras Čile Nelspruit

16. junij 16:00 Španija Švica Durban

21. junij 16:00 Čile Švica Port Elizabeth

21. junij 20:30 Španija Honduras Ellis Park

25. junij 20:30 Čile Španija Pretoria

25. junij 20:30 Švica Honduras Bloemfontein

Skupina H                                                                           T                     Z                      P                     G+                    G-                     Točke

1

2

Skupina B

12. junij 16:00 Argentina Nigerija Ellis Park

12. junij 13:30 Južna Koreja Grčija Port Elizabeth

17. junij 16:00 Grčija Nigerija Bloemfontein

17. junij 13:30 Argentina Južna Koreja Soccer City

22. junij 20:30 Nigerija Južna Koreja Durban

22. junij 20:30 Grčija Argentina Polokwane

Skupina B                                                                          T                     Z                      P                     G+                    G-                     Točke

1

2

T (tekme), Z (zmage), N (neodločeni izidi), P (porazi), G+ (doseženi goli), G- (prejeti goli), T (točke)

26. junij, 16:00, Port Elizabeth

A1

B2

11. julij, 20:30, Johannesburg

10. julij, 20:30, Port Elizabeth

7. julija, 20:30, Durban

26. junij, 20:30, Rustenburg

C1

D2

28. junij, 16:00, Durban

E1

F2

28. junij, 20:30, Ellis Park

G1

H2

27. junij, 16.00, Soccer City

B1

A2

27. junij, 20:30, Bloemfontein

D1

C2

29. junij, 16:00, Pretoria

F1

E2

29. junij, 20:30, Cape Town

H1

G2

2. julij, 20:30, Soccer City

2. julij, 16:00, Port Elizabeth

3. julij, 16.00, Cape Town

3. julij, 20:30, Ellis Park

Polfinale Polfinale Četrtfinale Osmina finala

6. julij, 20:30, Cape Town

Tekma za 3. mesto

Finale
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Boštjan Bogataj

Kranjska Gora - Prejšnji po-
nedeljek se je iztekel zadnji
rok uprave Hita za dogovor s
sindikati, ki želi do konca leta
znižati stroške dela za 5,5 mi-
lijona evrov. V upravi, ki jo
vodi Drago Podobnik, pravi-
jo, da nesodelovanje Sindika-
ta igralniških delavcev Slove-
nije (SIDS) vodi v nova od-
puščanja. Do konca leta naj
bi podjetje moralo dodatno
zapustiti od 200 do 250 zapo-
slenih, že prej so načrtovali
odpust 206 sodelavcev. Katja
Kogej iz Hitovega kabineta
uprave pravi: "SIDS predloga
uprave ne sprejema. Njihov
izgovor je, da nimajo pristoj-
nosti oziroma bi podpisali le
za en mesec. To za upravo ni
sprejemljivo, saj ne moremo
obračunavati plač za en del
zaposlenih tako, za druge pa
drugače. Zavlačevanje poga-
janj pomeni še večjo izgubo
iz naslova stroškov dela."

"Sporazuma res nismo
podpisali, saj se moramo
prej uskladiti o predlogu za
nižanje plač in o naših stav-
kovnih zahtevah," odgovarja
Irena Marčič Kovač, predsed-
nica izvršnega odbora SIDS
Kranjska Gora, kjer o novi
stavki ne razmišljajo. Sindi-

kata GIT (gostinstvo in turi-
zem) in Vrba (blagajniki, var-
nostniki) sta z upravo podpi-
sala dogovor o znižanju plač
in zmanjšanju ugodnosti za
zaposlene. "Uprava predlaga
socialno naravnan model
zniževanja plač, ki bi obvaro-
val zaposlene z najnižjimi
plačami (do 1200 evrov bru-
to), tako da se tem plače ne bi
znižale. Po drugi strani bi
več znižali plačo zaposlenim
z višjimi plačami, torej tudi
krupjejem in drugim na po-
dročju igralnih miz," pojas-
njuje Kogejeva. 

Uprava hkrati predlaga
zmanjšanje dodatka za tiste,
ki nimajo bolniških staležev,
in za stalnost zaposlitve pa
tudi zamrznitev plačevanja
premije za dodatno pokoj-
ninsko zavarovanje (drugi
pokojninski steber). "To so
bonitete, ki si jih je Hit lahko
privoščil v zlatih časih, teh pa
žal ni več," pravijo v upravi
Hita. Vendar gre za bonitete,
ki jih igralniški delavci ne
priznavajo. "Vsako delovno
mesto ima svoje posebnosti.
Naš privilegij je, da delamo
ponoči, ob koncih tedna,

praznikih, za silvestrovo in
božič ... Vedno, ko so delavci
v Sloveniji, Italiji in Avstriji
prosti, moramo mi delati. Da
delovni proces teče kar naj-
bolje, je dopustov takrat še
manj, saj je ob praznikih
tudi gostov največ. Mi dela-
mo tudi takrat, ko je uprava
prosta. Delo je psihično na-
porno, zato potrebujemo od-
more. Vsakih šest tednov
smo prosti tudi na soboto in
nedeljo," pravi Irena Marčič
Kovač.

Majska stavka je v Hitovih
igralnicah povzročila za 170
tisoč evrov škode, posredno
so bili odpovedani obiski
organiziranih skupin igral-
cev, tudi dva strateška dogo-
vora s partnerjema iz Rusije
in Skandinavije sta še pod
vprašajem. Še vedno pa ni
rešeno razdeljevanje napit-
nin. Na leto jih v Hitu dobijo
za vsaj deset milijonov evrov,
igralniški delavci so prepriča-
ni, da je to rezultat njihove
prizadevnosti in prijaznosti.
Zakon, ki je bil sprejet konec
letošnjega februarja, določa,
da se napitnina razdeli med
zaposlene. Kako in komu, je
stvar internega dogovora.
Uprava zagovarja stališče, da
napitnino soustvarjajo tudi
številni drugi poklici.

Igralničarji še vedno 
brez dogovora
Niti stavka Hitovih krupjejev in drugih zaposlenih na področju igralnih miz, med njimi tudi 
v kranjskogorski Koroni, še ni pripeljala do sporazuma z upravo o znižanju plač.

Ali se bosta uprava Hita in sindikat igralniških delavcev le
sporazumela o znižanju plač? 

Cveto Zaplotnik 

Ljubljana - Banka Slovenije
je pred kratkim predstavila
poročilo o finančni stabilno-
sti za leto 2009, v katerem
ugotavlja, da so bančni si-
stem lani zaznamovale spre-
membe pri finančnih virih
zaradi plačila zapadlih ob-
veznosti do tujine, zastoj kre-
ditne aktivnosti ter povečeva-
nje oslabitev in rezervacij za-

radi slabšanja kakovosti na-
ložbenega portfelja. Banke
so lani odplačale 3,2 milijar-
de evrov in v letošnjem pr-
vem četrtletju še za 650 mili-
jonov evrov obveznosti do tu-
jine, nadomestne finančne
vire pa so si zagotovile v okvi-
ru evrosistema, z večjimi de-
poziti države v bankah in z
izdajo obveznic. Kreditna ak-
tivnost bank je deloma zasta-
la zaradi manjšega povpraše-
vanja po posojilih, deloma pa
zaradi zaostrovanja kredit-
nih standardov. Podjetja v
Sloveniji so po ugotovitvah
Banke Slovenije v povprečju
preveč zadolžena in so zelo
odvisna od domačega banč-
nega sistema. Obrestne
mere za posojila podjetjem
so se lani zniževale, vendar
počasneje kot na evrskem
območju. Zadolženost go-

spodinjstev in obremenje-
nost njihovih dohodkov z od-
plačili posojil se je lani pove-
čala, vendar je pri nas v pri-
merjavi z državami evrskega
območja še nizka. Zaloge ne-
prodanih stanovanj so se po-
večale, promet na nepremič-
ninskem trgu pa se je več kot
prepolovil. Cene nepremič-
nin so se lani znižale za od
4,7 do 7,3 odstotka, vendar so
prodajne cene še vedno višje

od temeljnih cen, zato tudi
ni presenetljivo, da gospo-
dinjstva v pričakovanju na-
daljnjega zniževanja cen od-
lagajo nakupe. 

Zavarovalnice so lani po-
slovale solidno, nekatere tudi
z izgubo, že drugo leto zapo-
red pa se je močno povečala
vrednost škod. Zbrana bruto
premija je bila najnižja po
letu 2000, pri tem pa zbuja
največ skrbi, da se je najbolj
znižala pri pokojninskem za-
varovanju. Investicijski skla-
di so po več kot 50-odstot-
nem zmanjšanju sredstev
leta 2008 lani povečali njiho-
vo vrednost skoraj za 17 od-
stotkov, hkrati so povečali
tudi donosnost naložb. Kriza
je močno prizadela tudi li-
zinško dejavnost, pri kateri
se je lani obseg poslov
zmanjšal za 46 odstotkov.

Prevelika zadolženost
Banka Slovenije v poročilu o finančni stabilnosti
za lani ugotavlja, da so podjetja preveč zadolžena.

Dobiček bank pred obdavčitvijo se je lani v primerjavi z 
letom prej zaradi povečevanja oslabitev in rezervacij pre-
polovil, donos na kapital pa zmanjšal na 3,83 odstotka. 

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št.
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09) in Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor št. 8/09) župan Občine Preddvor objavlja 
naslednje

JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA

OSNUTKA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN) 
OBČINE PREDDVOR

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta
(OPN), ki ga je izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba, d. o. o.,
Domžale, Ljubljanska cesta 76 iz Domžal.

II.
Javna razgrnitev bo trajala v času od 15. 6. 2010 do 31. 8. 2010.

III.
Gradivo bo javno razgrnjeno v sejni sobi Občine Preddvor, Dvorski trg
10, p. 4205 Preddvor v poslovnem času občinske uprave ter na uradni
spletni strani Občine Preddvor http://www.preddvor.si/.

IV.
V času javne razgrnitve bo v sredo, dne 23. 6. 2010, ob 18. uri organi-
zirana javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN, v dvorani Doma kra-
janov v Preddvoru.

V.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjen osnutek dajo pripombe in
predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe
in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestu
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ter pisno na na-
slov Občine Preddvor, Dvorski trg 10, p. 4205 Preddvor, z oznako "Jav-
na razgrnitev OPN - pripombe in predlogi". 

Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu gradivu poteče 
zadnji dan razgrnitve.

VI.
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Preddvor, v časopi-
su Gorenjski glas in na oglasni deski Občine Preddvor.

Številka: 3505-0001/07 Župan 
Datum: 03. 06. 2010 Miran Zadnikar

Boštjan Bogataj

Kranj - Brezposelnost se je
zmanjšala po skoraj vsej Go-
renjski, le na območju Urada
za delo Radovljica se je števi-
lo povišalo za pol odstotka. V
primerjavi z majem 2009 pa
je število brezposelnih še
vedno večje za 16 odstotkov
(maj 2009 6118 brezposel-
nih - maj 2010 7121 brezpo-
selnih). Brezposelnost na
Gorenjskem je tudi v pri-
merjavi s koncem leta 2009
rahlo višja, kljub temu pa
med brezposelnimi ni večjih
odstopanj, glede na njihovo
poklicno in strokovno izob-
razbo. Stopnja brezposelno-
sti (podatki Statističnega ura-
da iz marca letos) znaša 7,8
odstotka. 

V prejšnji številki Gorenj-
skega glasa smo pisali, da se
je junija v evidenco brezpo-
selnih vpisalo tudi 43 delav-

cev Zvezde Holdinga, čez do-
bra dva meseca jim bo sledi-
lo še več kot sto delavcev
Iskraemeca. "Najave o teh-
noloških presežkih smo na
zavodu prejeli tudi iz Hidrie
Perles in LIP-a Bleda," pa
nam je povedala Dragica
Ribnikar, direktorica kranj-
ske območne službe Zavoda
RS za zaposlovanje.

Nekoliko večje povečanje
brezposelnih v prvih petih
mesecih leta na zavodu sicer
beležijo med delavci brez po-
klica, avtomehaniki, elektri-

karji elektroniki, šiviljami,
prodajalci, kuharji, gradbeni-
mi, ekonomskimi in uprav-
nimi tehniki, gimnazijskimi
maturanti in diplomiranimi
ekonomisti. Prejšnji mesec
so delodajalci največ prostih
delovnih mest ponudili de-
lavcem v predelovalnih de-
javnostih, trgovini in gradbe-
ništvu, najpogosteje pa so
povpraševali po delavcih
brez poklica in pomožnih
delavcih, obdelovalcih lesa in
kovin, natakarjih, voznikih,
kuharjih, mizarjih, strojnih

mehanikih, zidarjih, proda-
jalcih in ekonomskih tehni-
kih. 

V preteklih dneh je Zavod
začel tudi vključevati brezpo-
selne (in tudi osebe, ki so v
postopku izgube zaposlitve)
v program samozaposlova-
nja. Ta omogoča tudi prido-
bitev subvencije, ki posa-
mezniku na začetku samo-
stojne poslovne ali poklicne
poti prinaša 4500 evrov v en-
kratnem znesku. "Za vso
Slovenijo je na voljo približ-
no 12,5 milijona evrov, na
Gorenjskem naj bi na ta na-
čin pomagali 312 posamezni-
kom," pojasnjuje Ribnikarje-
va. Lani je Območna služba
Kranj v podjetniške delavni-
ce Pomoč pri samozaposlitve
vključila 761 brezposelnih, s
505 pa so sklenili pogodbo o
dodelitvi subvencije. Več in-
formacij je na spletni strani
zavoda www.ess.gov.si. 

Odpuščanja tudi v Hidrii Perles in LIP-u Bled
Konec maja je bilo na Gorenjskem registriranih 7038 brezposelnih oziroma za 1,2 odstotka manj kot
mesec prej.

URAD ZA DELO MAJ APRIL MAJ INDEKS  
2009 2010 2010 MAJ 2010/

APRIL 2010
JESENICE 1031 1138 1095 96,2
KRANJ 2687 3263 3254 99,7
RADOVLJICA 848 1028 1033 100,5
ŠKOFJA LOKA 948 984 965 98,1
TRŽIČ 604 708 691 97,6
OS KRANJ 6118 7121 7038 98,8
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Cveto Zaplotnik

Škofja Loka - Pregovor v tret-
je gre rado, se tokrat ni potr-
dil. Potem ko je predlani
mlada kmetica leta postala
Marija Grilc z Ambroža pod
Krvavcem in lani Ema Ko-
žuh od Svetega Florjana nad
Škofjo Loko, si je v soboto na
izboru v Škofji Loki ta laska-
vi naziv pridobila Ladi Kle-
men iz Blodnika pri Troja-
nah. Ladi izhaja z 31 hektar-
jev velike visokogorsko živi-
norejske kmetije, po izgubi
službe je ostala doma na
kmetiji in postala rejnica,
njenima otrokoma delajo
družbo še trije. 

Letošnji izbor je bil deveti
po vrsti, že po tradiciji ga pri-
pravljata družba Kmečki glas
in Zveza kmetic Slovenije, le-
tos, ko je bila prireditev v kra-
ju, odkoder izhaja lanska
zmagovalka Ema Kožuh, so
pri organizaciji pomagali še
Občina Škofja Loka, Društvo
podeželskih žena Lubnik in
Kmetijsko gozdarski zavod
Kranj. Med dvanajstimi kan-
didatkami so bile tudi tri mla-
de gorenjske kmetice - Mojca
Jeraj iz Smlednika, Irena Bo-
gataj iz Fužin pri Gorenji vasi
in Martina Urbanc iz Gorič,

ki si ji je uvrstitev v finale iz-
maknila le za las.

Mojca Jeraj izhaja iz delav-
ske družine v Žireh, odkoder
se je poročila na 42 hektarjev
veliko Jerajevo kmetijo, na
kateri se ukvarjajo s prirejo
mleka in sadjarstvom. Redijo
petdeset glav živine, v 3,5
hektarja velikem intenziv-
nem sadovnjaku pa prevla-
dujejo nasadi jablan. Sadje
tudi sušijo in ga predelujejo
v izdelke, za kar so prejeli že
več priznanj. Mojca je mati
dveh otrok, najde pa tudi čas
za delo v turističnem druš-
tvu, društvu kmetic ter žena
in deklet na podeželju in v

sadjarsko vrtnarskem druš-
tvu Ajda.

Martina Urbanc izhaja z
gorske kmetije v vasi Sveta
Barbara nad Škofjo Loko, od-
koder se je lani poročila na
Urbančevo nižinsko kmetijo
v Goričah, kjer redijo 110 go-
ved, od tega 62 krav molznic,
in se pripravljajo na registra-
cijo dopolnilne dejavnosti -
pridobivanje in prodajo ener-
gije iz obnovljivih virov. Mar-
tina končuje študij zootehni-
ke na biotehniški fakulteti, za
diplomsko nalogo je izbrala
temo okužba vimena, včlani-
la pa se je že tudi v Društvo
kmečkih žena Kranj.

Irena Bogataj je odraščala
v kmečki družini v Žirov-
skem Vrhu, odkoder se je
1997. leta primožila na 16
hektarjev veliko kmetijo Lojz
v Fužinah. Na kmetiji redijo
pet glav živine in se ukvarja-
jo s kisanjem zelja in repe, za
kar so na ocenjevanjih preje-
li že več priznanj, predlani
pa so kot dopolnilno dejav-
nost registrirali še pridobiva-
nje in prodajo energije iz ob-
novljivih virov (iz sončne
energije). Irena je mati treh
otrok, do lani je bila zaposle-
na v žirovski Alpini, v poseb-
no veselje pa ji je delo na vrtu
in z rožami. 

Gorenjke oddale laskavi naziv
Na sobotnem izboru v Škofji Loki je mlada kmetica leta postala Ladi Klemen iz Blodnika pri Trojanah.

Bled

O gospodarjenju z zasebnimi gozdovi

V okviru raziskovalnega projekta Nove poti za razvoj prido-
bivanja in rabe lesa v zasebnih gozdovih poteka ta teden na
Bledu konferenca Mednarodne zveze gozdarskih raziskoval-
nih organizacij IUFRO oz. njenih delovnih skupin, ki se
ukvarjajo z zasebnimi gozdovi, gozdarskim svetovanjem in
prenosom znanja. Več kot osemdeset znanstvenikov iz 27
držav bo predstavilo 67 prispevkov o vplivu klimatskih spre-
memb in drugih globalnih dejavnikov na gospodarjenje z
zasebnimi gozdovi, udeležili pa se bodo tudi strokovnih
ekskurzij, pri katerih bodo sodelovale različne gozdarske
ustanove in lastniki gozdov. Organizatorja konference sta
Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije,
finančno pa jo podpirata agencija za raziskovalno dejavnost
in ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. C. Z.

Ljubljana

Preveč benzo(a)pirena v bučnem olju

Inšpekcija za kakovost živil je v okviru uradnega nadzora
vzela tudi vzorec bučnega olja iz Oljarne Šaruga iz Melov pri
Radencih. Vzorec je bil iz litrske steklenice olja in z rokom
uporabe do 19. aprila 2011. Ker so rezultati analize pokaza-
li, da je v olju benzo(a)piren v koncentraciji, ki lahko ogroža
zdravje ljudi, potrošnikom svetujejo, da olja ne zaužijejo in
da ga vrnejo prodajalcu. C. Z.

Lokarje

Mihaela Logar nova predsednica kmečke zveze

Na občnem zboru Slovenske kmečke zveze pri Slovenski
ljudski stranki so v četrtek za novo predsednico zveze izvo-
lili Mihaelo Logar iz vasi Lokarje pri Vodicah. Kot je dejala v
nagovoru zbranim, se bo zavzela za varovanje kmetijskih
zemljišč in okolja, za pridelavo zdrave hrane in za uveljavlja-
nje slovenskih interesov v skupni kmetijski politiki Evropske
unije. C. Z.

Učinkovito zatira glavne bolezni v pšenici, rži, tritikali, ječmenu, ovsu in piri.
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PREVENTIVEN IN KURATIVEN SISTEMIČNI FUNGICID ZA 
ZATIRANJE BOLEZNI V ŽITIH 

 
 

 

 

Optimizira donos pridelka.
 
Preventivne, kurativne in eradikativne 
lastnosti sredstva omogočajo ohranitev 
dragocene zelene listne mase.
 
Hiter sprejem v rastline, enakomerna in 
dolgotrajna razporeditev z rastlinskimi 
sokovi po rastlini omogočajo do pet 
tednov zaščite pred boleznimi.

Cveto Zaplotnik 

Bled - Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije je v četr-
tek na dnevu zbornice v Kr-
škem ob navzočnosti kmetij-
skega ministra Dejana Žida-
na podelila priznanja za živ-
ljenjsko delo dvanajstim po-
sameznikom, ki so zaslužni
za ustanovitev zbornice pred
desetimi leti ter za njeno
uveljavitev in razvoj. Med do-
bitniki priznanj je tudi Maj-
da Loncnar z Bleda. Majda
izhaja z manjše kmetije na
Nomenju, po končanem štu-
diju živinoreje na biotehni-
ški fakulteti se je najprej za
eno leto zaposlila v jeseniški
carinarnici, nato pa je skup-
no več kot 36 let delala kot
kmetijska pospeševalka oz.
svetovalka in se 1. januarja
2008 upokojila kot koordi-
natorka svetovalk za kmečko
družino in dopolnilne dejav-
nosti v Kmetijsko gozdar-
skem zavodu Kranj. Organi-
zirala in vodila je številne
strokovne ekskurzije sloven-
skih kmetov po zamejstvu in
obiske tujih kmetov na naših
kmetijah. Tudi po upokojitvi

je ohranila stik s kmetij-
stvom, med drugim je člani-
ca sveta Kmetijsko gozdar-
skega zavoda Kranj, kot pros-
tovoljka pa pomaga tudi v
domu za starejše v bohinjski
Srednji vasi. "Na službo
imam lepe spomine. Noben
neuspeh me ni potrl, naspro-
tno - še zlasti v okoljih, kjer
so prevladovali moški, sem
želela dokazati, da tudi žen-
ske znamo in zmoremo," je
dejala Majda in dodala, da je
med kmeti še premalo sta-
novske pripadnosti kmetij-
sko gozdarski zbornici in za-
drugi.

Majdi Loncnar priznanje 
za življenjsko delo

Majda Loncnar

Martina Urbanc / Foto: Gorazd Kavčič Irena Bogataj / Foto: Gorazd KavčičMojca Jeraj / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik 

Kranj - Sindikat kmetov Slo-
venije je pozval statistični
urad, da prekine s popisom
kmetijstva in da vprašalnik
za kmetijska gospodarstva
uskladi s kmetijskim minis-
trstvom in kmetijsko gozdar-
sko zbornico. V sindikatu
ugotavljajo, da so vprašanja
preveč posplošena in nejas-
na in da tako zbrani podatki
ne bodo uporabni za resne
analize in študije. Pri vpraša-
njih zlasti pogrešajo podatke
o starosti stavb, opreme, traj-
nega nasada in kmetijske
mehanizacije. Pri vprašanju
o traktorskih obračalnikih in
zgrabljalnikih je možno na-

pisati le število, ne pa tudi de-
lovne širine in izvedbe (trač-
ni, vrtavkasti). Podobna
splošna vprašanja so tudi pri
strojih za obdelavo tal in gno-
jenje in pri stiskalnicah za
bale (balirkah), nekatere vr-
ste mehanizacije, kot so dvo-
riščni nakladalniki, krmilno
mešalne prikolice in mešala
za gnojevko, pa v popis sploh
ni zajeta.

V statističnem uradu raz-
logov za prekinitev popisa ne
sprejemajo, pri tem pa nava-
jajo, da so vsebino popisa
prej uskladili s kmetijskim
ministrstvom, kmetijsko
gozdarsko zbornico, kmetij-
skim in gozdarskim inštitu-
tom in biotehniško fakulteto

in da je skladna z zakonoda-
jo Evropske unije ter prilago-
jena značilnostim slovenske-
ga kmetijstva in potrebam
uporabnikov. Da kmetov ne
bi preveč obremenjevali, s
popisom zbirajo le podatke,
ki niso na voljo v uradnih evi-
dencah. Tako bodo podatke o
starosti traktorjev pridobili iz
evidence ministrstva za no-
tranje zadeve, pri nekaterih
strojih pa bodo že na podlagi
tipa lahko ocenili njihovo
zmogljivost in vrednost. V
prihodnje bodo v statistični
sosvet za kmetijstvo vključili
tudi sindikat kmetov, prvi
pogovori med predstavniki
urada in sindikata pa bodo že
ta teden.

Nezadovoljni z vsebino vprašanj
Sindikat kmetov poziva statistični urad k prekinitvi popisa kmetijstva. V uradu zatrjujejo, da je 
njegova vsebina usklajena s strokovnimi ustanovami.

Roman Žveglič, predsednik
sindikata kmetov: "S popi-
som zbrani podatki ne bodo
uporabni za resne analize in
študije, pri tem pa je boja-
zen, da bodo uporabljeni v
škodo kmetijstva."
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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

Milosti za vse
Zdrav človek ima tisoč raz-

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

"Presveta Devica Marija,"
sem ponižno molila v sveti me-
džugorski tišini in pod nogami
Preblažene, "tako neopisno ne-
močna in nebogljena sem, kot
zarodek v materinem telesu. Žal
sem se te svoje, človekove nemoči
zavedela šele pred kratkim. Šele
ko se je bolezen v mojem telesu
kljub prizadevanjem zdravni-
kov in vsega drugega medicin-
skega osebja širila in širila. 

Želim si, da bi bila tako po-
božna kot zdaj že pred svojo bo-
leznijo. A časa nazaj zavrteti

ni mogoče. Vendar, tudi če bi
mi bilo to dano, bi zelo verjetno
ravnala enako brezbožno in
oholo. Je to moja usoda? Je to
božji načrt za moje tuzemno
življenje? Verujem, da je. Zato

sprejemam svojo bolezen kot
milost, kot dar Vsemogočnega.

Presveta Kraljica miru z Med-
žugorja. Ponižno te prosim, vodi
in brani me na tej moji tuzemni
poti v večno domovino. Brani

me tako pred samovoljnostjo in
oholostjo kot tudi pred zamerlji-
vostjo in vsemi drugimi človeko-
vimi slabostmi.

Najdražja in najzvestejša
Mati. Ponižno te prosim, po-
magaj mi do zdravja. Ne le
meni, pač pa vsem bolnim, trpe-
čim in nevernim. In vsem mo-
jim najbližjim in najdražjim.
In vsem mojim prijateljem. In
vsem mojim nasprotnikom. Vse
najboljše te ponižno prosim tudi
za mojo domovino Slovenijo. 

Izročiti svoje življenje v naroč-
je Prasili, je edino resnično, pa
naj se zdi še tako neresnično in
bajeslovno. To zdaj vem in hva-
ležna sem ti za to spoznanje.

Tu, na tem svetem kraju te pro-
sim, nebeška Mati, naj bo to isto,
kar je bilo z Nebes dano meni,
dano vsem ljudem. Še zlasti bol-
nim, trpečim in osamljenim.

Prosim te, nebeška Mati, va-
ruj človeštvo pred zli duhovi,
naravo, ki je del tvojega genial-
nega načrta in kot takšna po-
polna, pa pred katastrofami.

Hvala, presveta Marija, ker
si me povabila v Medžugorje,
kjer sem skupaj s svojimi prija-
telji s Križ tako zelo blizu Tebi. 

Amen."
Tako sem po spominu v tišini

in pobožni zamaknjenosti moli-
la k medžugorski Kraljici miru.

(Se nadaljuje.)
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Pavla Kliner 

Močvirski oslad (Filipen-
dula ulmaria) poznamo pod
različnimi imeni. Nekateri
mu rečejo brestovolistni
oslad ali brestovolistna srači-
ca, pa tudi divje latje, gomo-
ljasti oslad, travniški oslad,
kaška sv. Ivana, medvedovo
latje, medvejka ... Zanimivo
je zlasti njegovo ime sračica,
ki naj bi nakazovalo njegovo
zdravilnost pri prebavnih
motnjah. 

Kraljuje na vlažnih 
bregovih 

Ko se poleti sprehajamo
po vlažnih travnikih, ob ro-
bovih jarkov in bregovih rek,
nas pritegne prijeten in zelo
nežen vonj po medu, ki se
širi iz metličastih socvetij
močvirskega oslada. Socvet-
je nabiramo, preden se drob-
ni snežno beli cvetovi čisto
odprejo. Sušimo jih hitro, da
ne porjavijo, in jih shranimo
v dobro zaprtih posodah. Na-
biramo lahko tudi cvetočo
zel, a le zgornji del rastline.
Močvirski oslad si lahko po-
sadimo tudi na domačem

vrtu. Zagotoviti mu moramo
le veliko vlage in malo sence. 

Poročna zel

Močvirski oslad se v zdra-
vilne namene uporablja šele
od 17. stoletja. Takrat je čez
noč zaslovel kot zdravilo pro-
ti rdečkam, noricam, griži,
zločestim vročicam, driski,
bljuvanju krvi, hemoroi-
dom. V 19. stoletju so spisku
dodali še protin, želodčne
bolečine, rane, slabosti,
omotico, migreno in težave v
menopavzi. Plodna tla je na-
šel zlasti v španskem in itali-
janskem ljudskem zdravil-
stvu, kjer ga še danes upo-
rabljajo kot čaj za potenje pri
povišani telesni temperaturi
in gripoznih obolenjih ter
kot mazilo pri revmatičnih
težavah. Oslad je bil zelo ljub
kraljici Elizabeti I. Pravijo,
da ga je najraje raztresla po
tleh, njegov nežni vonj pa je
razveseljeval njeno srce. Svoj
čas naj bi ob porokah z njim
potresli cerkvena tla in ga
vpletali v venčke nevest, zato
se ga je ponekod prijelo ime
poročna zel. 

Po sestavinah podoben
aspirinu 

Leta 1838 so odkrili, da
osladovi cvetni popki, podo-
bno kot vrbova ali skorja to-
pola, vsebujejo salicilno kis-
lino, ki so jo pozneje sinteti-
zirali za pridobivanje aspiri-
na. Z osladom zatorej uspeš-
no uničujemo mikrobe, za-
viramo vnetja, blažimo bole-
čine, znižujemo telesno
temperaturo pri vročici in
spodbujamo potenje. Po
njem sezimo pri glavobolu
in težavah z želodcem. Moč-
virski oslad slovi zlasti po
svojem diuretičnem učinku,
zato se priporoča pri zastaja-
nju vode v telesu in pri led-
vičnih težavah. Kdor ima te-
žave z edemi, mišičnim ali
sklepnim revmatizmom,
protinom, ledvično koliko,
sečnimi kamni ipd, naj torej
poleti ne pozabi poskrbeti za
zalogo osladovih cvetočih
poganjkov. Maurice Messe-
gue meni, da oslad pospešu-
je izločanje vode in toksinov
pri debelosti in celulitu, tem-

bolj, ker hkrati spodbuja tudi
potenje. Zaradi slednjega je
tudi odlično zdravilo proti
vročičnim in infekcijskim
boleznim, posebno še proti
škrlatinki, noricam in rdeč-
kam. Poleg tega je izjemno
učinkovito sredstvo pri pre-
hladih in gripoznih obole-
njih, ki so velikokrat poveza-
na z glavobolom. 

Dve do tri skodelice čaja 

Ko pripravljamo čaj iz
oslada, se odločimo za popa-
rek: eno do dve žlički posu-
šenih cvetočih poganjkov po-
parimo s skodelico vrele
vode, pustimo stati deset do
petnajst minut, precedimo
in pijemo po dve do tri sko-
delice čaja na dan. Osladove
cvetove lahko s pridom upo-
rabimo tudi v kulinariki.
Marmeladam in vloženemu
sadju dajejo blag priokus
mandljev, z njimi lahko odi-
šavimo tudi medice in vina.
Osladovi listi pa bodo bržko-
ne izboljšali okus vašim ju-
ham.

Močvirski oslad proti vročici 
Močvirski oslad nabiramo junija in julija, ko šele začne cveteti. Posušimo ga in shranimo. Lahko nam
bo prišel še kako prav - z osladovim čajem lahko med drugim znižamo telesno temperaturo pri 
vročici in zmanjšujemo bolečine. Pripomore tudi k pospešenemu izločanju vode in toksinov pri 
debelosti in celulitu. Zatorej si njegovo kuro privoščimo, še preden bomo skočili v kopalke.
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Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: Kostna juha z zdrobovimi žličniki in drobnja-
kom, svinjske zarebrnice v omaki, pire krompir, zelena solata,
rabarbarin zavitek; Večerja: zapečena zelena, toast, češnje.
Ponedeljek - Kosilo: korenjeva juha z belim zdrobom in pe-
teršiljem, ocvrta piščančja bedra, zeliščni riž, zelena solata;
Večerja: blitva s krompirjem po dalmatinsko, skuše na žaru.
Torek - Kosilo: ohrovtov narastek z govejim mletim mesom,
zelena solata z lečo, rdeče jagode s smetano; Večerja: pala-
činke z marmelado, marelični kompot.
Sreda - Kosilo: porova enolončnica s prekajeno slanino, svi-
njino in krompirjem, ocvrto bezgovo cvetje, sadni sok; Ve-
čerja: ocvrti jajčevci, francoska štruca, jogurt.
Četrtek - Kosilo: grahova rižota s teletino, rdeča pesa v sola-
ti, jagodni sladoled; Večerja: s šunko nadevana in okisana
cvetača, sirni namaz, toast.
Petek - Kosilo: ribji paprikaš, polenta, paradižnik v solati z
naribanim sirom (šopska solata); Večerja: popečena sveža
paprika z jajci na oko, ržen kruh, jogurt.
Sobota - Kosilo: ražnjiči in čevapčiči na žaru, krompirjeva
solata z mlado čebulo, majonezo in kislimi kumaricami,
makovo pecivo; Večerja: kumarična solata s smetano,
ostanki z žara, češnje.

Rabarbarin zavitek

Potrebujemo: navadno vlečeno testo, pol kilograma očiščenih in
olupljenih stebel rabarbare, 15 dag masla ali margarine, 10 dag
drobtin, sladkor, 1 vanilin sladkor, cimet ali kardamom.
Spočito testo zvaljamo in razvlečemo, posujemo z drobtina-
mi, prepraženimi na maslu, posujemo z na 2 cm dolge koš-
čke narezanimi stebli rabarbare, posujemo s sladkorjem in ci-
metom ali kardamomom. Zvijemo in zlato rumeno spečemo.

Ohrovtov narastek

Potrebujemo: 500 g ohrovta, sol, 3 žlice olja, 20 dag zmletega
govejega mesa, 2 stroka česna, poper, 2 jajci, 3 žlice kisle smeta-
ne, drobtine za pekač, poljubne dišavnice.
Ohrovt očistimo, narežemo na široke rezance in skuhamo v
vreli slani vodi. Odcedimo, stresemo v primerno skledo. Pri-
mešamo na olju popraženo zmleto meso, s soljo strt česen,
sesekljane dišavnice, popramo, dodamo stepena jajca in
kislo smetano. Dobro premešamo in napolnimo v pekač, ki
smo ga namastili, in potresemo z drobtinami. Ponudimo
kot samostojno jed ali kot prilogo.

Zapečena zelena

Potrebujemo: grmiček stebelne zelene, maslo, lonček kisle sme-
tane, 2 jajci, 3 žlice parmezana in začimbe.
Zeleno očistimo, odstranimo trda vlakna in jo narežemo na
koščke. Stresemo jih v ponev, solimo in popramo, dodamo žli-
co masla in 3 žlice vode ter dušimo deset minut. Stepemo sme-
tano, jajca in parmezan, malo solimo in s tem prelijemo zele-
no. V pečici pečemo približno pol ure. Ponudimo s kruhom.

Močvirski oslad kraljuje na vlažnih bregovih.

Romarska skupina s Križ pod Marijinim varstvom

Drobni cvetovi, ki rastejo v gostih socvetjih, nežno dišijo.
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Darja Ovsenik

Sodobni ples je ples subtil-
nega izražanja, podiranja
meja, postavljanja ogledala
družbe, združevanje telesa in
duha na novi ravni ... in še bi
se našli opisi plesa, ki mu iz-
raz sodoben daje pečat neče-
sa, kar se v družbi dogaja tu-
kaj in zdaj. Ker pa ni tako širo-
ko poznan, se ga še velikokrat
drži sloves nenavadnosti, ne-
konvencionalnosti - "to so tisti
plesalci, ki razumejo le sami
sebe," ali "tisti, ki se v piža-
mah mečejo po tleh". Vita
Osojnik, Kranjčanka, ki je
svoje plesno izobraževanje
leta 2006 zaključila na pri-
znani avstrijski akademiji
Salzburg Experimental Aca-
demy of Dance, dokazuje, da
temu še zdaleč ni tako. Sodo-
bni ples vidi kot najbolj nujen
odgovor na potrebe današnje-
ga časa, saj ga zaznamuje ti-
sto, česar pri drugih plesih ni
- osebna izraznost in indivi-
dualnost. Vita kljub uspeš-
nim projektom doma in v tu-
jini s svojim delovanjem osta-
ja v Kranju, saj ji decentraliza-
cija plesa in njegovo širjenje
zunaj velikih središč pomeni-
ta izziv. Najin pogovor je bil
daleč od klasičnega intervjuja,
kjer postavljam vprašanja in
dobivam odgovore - bolj je bil
podoben razpredanju za-
nimive zgodbe, ki sva jo
pletli ob jutranji kavi.

Vita, svojo plesno pot si za-
čela v srednji šoli, ko si se od-

ločila za vpis na Srednjo glas-
beno in baletno šolo v Ljub-
ljani.

Vita: "Ja, začela sem pri
šestnajstih letih, kar je rela-
tivno pozno za baletko.
Takrat si seveda nisem pred-
stavljala, da bom enkrat živela
od tega. Telesno sem bila
namreč precej šibek otrok in so
mi vse take aktivnosti odsveto-
vali. Mogoče sem ravno zara-
di te moje osebne izkušnje
postala težka pristašinja indi-
vidualizma - močni individu-
alisti gradijo kolektivno za-
vest. Preko tega lahko sprem-
injam svet. V to tudi vlagam
kot koreograf, pedagog.
Želim, da se plesalec razvije v
močno osebnost. Svojim
učencem vedno razlagam:
"Work with what you've got!"
ali "Delaj s tistim, kar imaš,
kar ti je dano!" Ker sem začela

pozno, sem bila vedno odklon
- pri šestnajstih letih sem ple-
sala z osemletniki. To je bila
moja specifika, na začetku mi
je bilo zaradi tega težko."

Verjetno ravno zaradi svoje
specifične poti danes znaš
nagovarjati tako širok spek-
ter ljudi.

Vita: "Ko gledam na svojo
pot, ki je bila tako drugačna
od običajne, se včasih us-
tavim ob misli, ali morda s
tem ne kradem sanj nekoga
drugega. Ampak vedno zno-
va pridem do zaključka, da je
bila ta pot dobra - ubrala sem
svojo pot, čeprav sem bila
izven vseh kalupov. Morda
se tudi zato poleg profesion-
alnih plesalcev, ki jih učim
na umetniški gimnaziji, tako
rada ukvarjam z amaterji. Pri
profesionalcih je izziv v tem,

ali jih boš nadkrilil, ne zgodi-
jo pa še čustveni premiki, ni
istega odziva. Prav to razvi-
jam pri svojih plesalcih in to
jih pritegne. Zanimivo je, da
ure sodobnega plesa poiščejo
zelo različni ljudje. Mislim si,
če nas je nekdo že poiskal, pa
nikoli nismo bili in ne bomo
'mainstream', potem mu je v
življenju nekaj manjkalo -
mogoče se ne strinja s siste-
mom ali pa si želi razgibati
glavo, ne le telesa."

Če ne gre le za telo, potem je
to težko le rekreacija ...

Vita: "Težek del mojih ur
je prav to, da glave ne moreš
izklopiti. Človek je več kot
telo - je glava, duša, srce. To
sodobni ples zares omogoča.
Zanimivo je opazovati ple-
salce na prvih urah, ko jih
postavim na vse štiri in se po-
javi močno nelagodje. Gre za
občutek, ki ga v plesu niso va-
jeni. Moj namen je, da se
vsak človek, ki pleše pri
meni, vzljubi, tudi če pride z
nekimi šibkostmi. Pri pred-
stavah pa imam ljudi, ki so
fizično in psihično sposobni,
pravim, da so polprofesio-
nalci. Včasih se zgodi, da se
ustrašim in vprašam, ali je
to, kar delam z njimi, prav.
Ampak o vsem se pogovar-
jamo, čutijo neko isto us-
meritev, poskušam jih ne
posiljevati in poudarjam, da
moj način ni edini legitimni,
je pa moj lasten."

(Se nadaljuje ...)

Plesni kotiček (17)

Delaj s tistim, kar imaš!

Razvijalec spletnih rešitev m/ž (Slovenija) 
Demanda je specializirani ponudnik spletne analitike. Razvijamo lastne programske
rešitve in skrbimo za integracijo obstoječih analitičnih rešitev. Iščemo sodelavca, ki
ima izkušnje z izdelavo spletnih aplikacij. Nudimo pozitivno delovno okolje, profe-
sionalen tim, možnost izobraževanja v tujini, nagrajevanje glede na uspešnost, naj-
boljšim pa tudi opcije za pridobitev deleža v podjetju. Demanda, d. o. o., Na Gulč 18,
1351 Brezovica, prijave zbiramo do 24. 06. 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 kuharja
m/ž, samostojnost pri delu, natančnost, vestnost in poštenost, veselje do dela v kuhin-
ji in z ljudmi. Nudimo vam redno delovno razmerje s polnim delovnim časom in
poskusnim delom 3 mesece, delo s prijetnimi sodelavci v urejenem in lepem okolju. V
primeru bivanjskih težav, pomagamo pri razrešitvi - stanovanje. Hotel Bellevue, 
d. o. o., Šmarjetna gora 6, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 16. 06. 2010. Več na 
www.mojedelo.com.

Svetovalec v prodaji turističnih aranžmajev m/ž (območje Štajerske, Prekmurja,
Koroške, Ljubljane, Gorenjska, Primorska, Celje z okolico, Dolenjska) 
Zaželena V. stopnja izobrazbe - turistične ali ekonomske smeri, obvezno aktivno znan-
je angleškega ali nemškega jezika, dobro poznavanje dela z računalnikom v okolju
Windows (Word, Excel, Power Point), poznavanje večjih rezervacijskih sistemov in pri-
dobljena 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.

Vodja logistike m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidatov pričakujemo: VII. stopnja izobrazbe ekonomske (ali organizacijske)
smeri, obvezno aktivno znanje angleškega jezika, vsaj 3 leta delovnih izkušenj na
razpisanem področju. Delovne naloge - samostojna organizacija in vodenje logistike
in skladišča ter organizacija prevoza blaga. Z izbranim kandidatom bomo sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. SIBO G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škof-
ja Loka, prijave zbiramo do 20. 06. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Vodja službe razvoj in priprava dela m/ž (za določen čas enega leta) (Škofja Loka) 
Delo bo obsegalo: organiziranje, vodenje, koordiniranje in nadziranje del službe,
izdelava tehnično tehnoloških elaboratov in načrtov, izdelovanje plana delovne sile za
tehnično področje, uvajanje novih tehnologij pri procesih dela v tehničnem področju,
podajanje tehničnih rešitev pri zahtevnejših procesih gradnje objektov, izdelava ter-
minskih in finančnih planov. SGP Tehnik, d. d., Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, prijave
zbiramo do 30. 06. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Vodja gradbišča m/ž (za določen čas enega leta) (Škofja Loka) 
Delo bo obsegalo: organiziranje, vodenje, koordiniranje in nadziranje del na grad-
biščih, celovito vodenje gradbenih projektov s tehničnega in finančnega vidika, vo-
denje gradbenega dnevnika in gradbene knjige, nadzor pri odpravi pomanjkljivosti
na objektih in reševanje reklamacij. SGP Tehnik, d. d., Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka,
prijave zbiramo do 30. 06. 2010. Več na www.mojedelo.com.

KV strojnik TGM m/ž (za določen čas šestih mesecev) (Škofja Loka) 
Delo bo obsegalo: upravljanje in manipuliranje z delovnim strojem, dnevno pregle-
dovanje delovnega stroja z vso pripadajočo opremo za nemoteno delo in varno
uporabo, dnevno vzdrževanje in čiščenje delovnega stroja za nemoteno izvajanje del,
pravilno in pravočasno vodenje evidenc o delovnem stroju in opravljenem delu z de-
lovnim strojem. SGP Tehnik, d. d., Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do
30. 06. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Konstruktor na kompozitih m/ž (Bled) 
Potrebna znanja in izkušnje: dobro poznavanje AutoCad-a, poznavanje osnovnega 3D
modeliranja, znanje draftinga (risanja risb) v programu Catia. Seaway Group, d. o. o.,
Pot na lisice 2, 4260 Bled, prijave zbiramo do 20. 06. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Samostojni monter in serviser klimatskih in hladilnih sistemov m/ž (Kranj, teren
po Sloveniji) 
Pričakujemo: primerno izobrazbo: strojni tehnik, KV monter/serviser, NK
monter/serviser s prakso; vozniško dovoljenje kategorije B; zaželene delovne izkušnje
vsaj 3 leta na področju klimatizacije. KLIMA Belehar prezračevanje in klimatizacija, 
d. o. o., Savska loka 21, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 20. 06. 2010. Več na 
www.mojedelo.com.

Inženir kakovosti m/ž (Ljubljana in/ali Škofja Loka) 
K sodelovanju vabimo ambicioznega strokovnjaka za delovno mesto: inženir za
kakovost. Kandidate iščemo tako za obrat Ljubljana kot Škofja Loka. Od vas pričakuje-
mo: ustrezno izobrazbo: VII. stopnja tehnična smer, aktivno znanje angleškega ali
nemškega jezika, k rešitvam usmerjena osebnost, ki se ne ustraši izzivov, zaželene de-
lovne izkušnje v industriji. LTH Ulitki, d. o. o. (LTH Castings, d. o. o.), Vincarje 2, 4220
Škofja Loka, prijave zbiramo do 17. 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 prevoz,
samomotivacijska sposobnost in pozitivna naravnanost, dosedanje izkušnje v direkt-
ni prodaji. Baldrijan, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 19, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 16.
06. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Merilec operater m/ž (Ljubljana, Škofja Loka) 
K sodelovanju vabimo ambicioznega strokovnjaka za delovno mesto merilec ope-
rater. Kandidate iščemo tako za obrat Ljubljana kot Škofja Loka. Delo bo obsegalo:
izdelava programov za merjenje tlačnih orodij in odlitkov, izvajanje meritev za serijsko
proizvodnjo. LTH Ulitki, d. o. o. (LTH Castings, d. o. o.), Vincarje 2, 4220 Škofja Loka, pri-
jave zbiramo do 13. 06. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Vodja trženja za področje najema m/ž (Škofja Loka ter na terenu po Sloveniji) 
Skupina SALESIANER MIETTEX Ges.m.b.H., Dunaj je podjetje, ki se je od ustanovitve v
letu 1916 razvilo v skupino z 2.300 zaposlenimi, ustvari več kot 150 milijonov evrov
prometa in je prisotno v osmih evropskih državah. SALESIANER MIETTEX PERITEKS, d.
o. o., je hčerinska družba v Sloveniji in je vodilna na področju najema in negovanja 
tekstila. Kadrovski inženiring, Alenka Maher s.p., Letališka 33, 1000 Ljubljana, prijave
zbiramo do 20. 06. 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

Vita Osojnik, plesalka in koreografinja sodobnega plesa

Grega Štembergar 

Prav zato je Gorenjski glas
v sodelovanju s PasjiTre-
ner.si pred kratkim organizi-
ral prvo brezplačno delavni-
co, namenjeno tako lastni-
kom psov kot tudi tistim, ki
se za kuža šele odločajo. V
okviru delavnice so bili pred-
stavljeni najpogostejši vzroki
za neposlušnost, možni na-
čini vzpostavitve avtoritete
kot pogoja za uspešno uče-
nje, najprimernejši načini
nagrajevanja in kaznovanja,
v praktičnem delu pa prikaz
poteka učenja osnovnih uka-
zov, kot so sedi, prostor, po-
leg, čakaj, stoj ... na psu pri-
jazen način. "Učenje psov že
dvanajst let izvajam izključ-
no z metodo pozitivne moti-
vacije in zelo vesela sem, da
je za ta način učenja med

lastniki psov vedno več zani-
manja," nam je še povedala
Darja Pezdirc, ki je delavnico
vodila. Jutri, v sredo, ob 18.
uri bo še delavnica Kako
vzgajati mladiča, teden dni
za tem pa predavanje Zakaj
je pes agresiven, ki ga bo vo-
dila priznana slovenska ki-
nologinja Karmen Zaharijaš.

Nekaj udeležencev prve
delavnice smo vprašali tudi
za mnenje. Kaj so povedali?

Maja Kern: "Doma imam
štiri mesece starega kužka,
ki čisto nič ne posluša. De-
lavnica se mi je zdela odlič-
na, izvedela sem kar nekaj
novi stvari, tudi to, kakšna
hrana je primerna za nagra-
jevanje. Najbolj me je nav-
dušila metoda vzgoje s kli-
kerjem. To bom takoj pre-
skusila."

Barbara Farčnik: "Pred leti
smo imeli doma dva škotska
ovčarja in bila sem tudi čla-
nica kinološkega društva.
Čeprav danes nimamo več
psa, sem se delavnice vseeno
udeležila. Vzgoja psov me še
vedno zanima, ključno pa se
mi zdi poznavanje psihologi-
je psa."

Florjan Primožič: "Doma
imamo kmetijo in vedno
smo imeli pri hiši psa. Sedaj
imamo mladega jazbečarja.
Danes sem slišal kar nekaj
zanimivosti in z veseljem se
bom udeležil tudi naslednje
delavnice, na kateri bo več
poudarka na vzgoji mladi-
čev."

Ema Ribič: "Zelo si želim
kuža, vendar moramo doma
pred tem še pripraviti pros-
tor zanj. Najrajši bi imela
psičko zlato prinašalko. Že-

lim si imeti ubogljivega psa,
zato z mamico zbirava napo-
tke in nasvete, da ga ne
bomo pri vzgoji kaj polomi-
li." 

Zora Grobovšek: "Doma
imam sedem mesecev staro
psičko Šivo, živahno, naviha-
no in polno energije. Vzgoja
bo pravi izziv. Dobila sem
kar nekaj uporabnih idej za
vzgojo. Najbolj mi je všeč kli-
ker, to bom zagotovo posku-
sila."

Tatjana Šink: "Delavnica
se mi je zdela super in z ve-
seljem se bom udeležila tudi
prihodnjih. Doma imamo
razigranega mladega mešan-
ca, ki smo ga pripeljali iz za-
vetišča. V delavnici sem sli-
šala kar nekaj uporabnih na-
svetov, ki mi bodo pri vzgoji
zagotovo v pomoč."

Zakaj pes ne uboga?
Najbrž ni lastnika psa, ki si ne bi vsaj enkrat 
zastavil tega vprašanja.

Darja je s svojo psičko Rono udeležencem prikazala 
potek učenja s klikerjem.

Mengeš

Petdeset let Turističnega društva Mengeš

V začetku maja je minilo petdeset let od ustanovitve Turistič-
nega društva Mengeš, pregledno razstavo o delu v minulih
desetletjih pa so člani društva v preddverju kulturnega doma
pripravili ob občinskem prazniku. Kot je na odprtju razstave
poudaril nekdanji dolgoletni predsednik društva Franc Za-
bret, ki je vodenje pred dvema letoma prepustil Zorki Požar,
so v društvu zaslužni za nekaj pomembnih pridobitev in do-
godkov. Razstava bo na ogled do 11. junija, ko člani turistične-
ga društva ob svojem jubileju pripravljajo tudi osrednjo pro-
slavo na gradu Jablje. J. P. 
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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: 1. - 4. 7., 1. - 6. 7.; TOPOLŠČICA: 28. 6.;  
PELJEŠAC: 18. - 25. 6., 13. - 20. 9.; DUGI OTOK: 28. - 31. 8., 24. - 31. 8.; GOLI
OTOK: 21. 6.; NOVO: BANJA VRUČICA: 13. - 16. 6.; NOVO: BIOTERME:
14. 6.; GRADALAND: 28. 6.; IZOLA: 5. 7.

LOTO
Rezultati 45. kroga - 6. junija 2010

8, 16, 22, 28, 29, 30, 39 in 24
Lotko: 2 3 2 5 2 7

Loto PLUS: 5, 8, 11, 13, 25, 29, 34 in 37

Predvideni sklad 46. kroga za Sedmico: 370.000 EUR
Predvideni sklad 46. kroga za Lotka: 320.000 EUR
Predvideni sklad 46. kroga za PLUS: 555.000 EUR

Brezplačna delavnica, na kateri
boste lahko videli nekaj praktičnih
primerov vzgoje mladiča na podlagi
pozitivne motivacije.

Zaradi omejenega prostora vas
prosimo, da se predhodno prijavite
po tel.: 04/201 42 41

Delavnica bo v prostorih Gorenjskega
glasa v sredo, 9. 6. 2010, ob 18. uri.
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1. TEKMA FINALA DRŽAVNEGA PRVENSTVA 
V VATERPOLU

sreda, 9. 6. 2010, ob 20.45  

AVK TRIGLAV KRANJ : ROKAVA KOPER
Pokriti olimpijski bazen v Kranju

VABLJENI!
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sobota, 12. junij 2010, od 10. do 15. ure:

• osebni posvet s specialistko estetske medicine

• predstavitev pomlajevalnih metod in 
 najnovejšega nekirurškega li�inga

• izjemne promocijske cene storitev za 
 pomlajevanje (naravna polnila …)

• posvet s kozme�čarko

• darilni bon za obiskovalce

Vzemite si čas 
zase. Ne zamudite 

edinstvene priložnos� 
za brezplačni 

posvet s priznano 
specialistko plas�čne, 

rekonstrukcijske in 
estetske kirurgije.  

Prijave za posvet pri zdravnici sprejemamo na tel: 031/ 342 250 ali 07/ 39 19 400
do četrtka, 10. 6. 2010. Vabljeni. Več informacij: www.terme-dolenjske.si

Dan odprtih vrat v ambulanti za lepotne posege v Termah Dolenjske Toplice

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

Piknik
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče ob-
vešča, da je piknik prestavljea na nedeljo, 27. junija, z za-
četkom ob 15. uri. Prijavite se lahko po tel.: 041/706 673 ali
04/2310 061.

Mladost je večni čas veselja
Radovljica - Prireditev Mladost je večni čas veselja, ki jo
tokrat že tretjič pripravljajo člani Lokalne akcijske skupine
Občine Radovljica za preventivo odvisnosti, bo v petek, 11.
junija, ob 18. uri v športnem parku (starem) ob TVD-ju.
Prireditev se začne ob 18. uri, vstop je prost. Organizatorji
obljubljajo nastope mladih glasbenih skupin, pevk,
mažoretk, akrobatske skupine Leteči medvedki, ustvarjalne
delavnice, za lačne brezplačen "šmorn", majice za obisko-
valce ...

36. Srečanje invalidov
Škofja Loka - Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka
vabi na tradicionalno, 36. Srečanje invalidov občin Škofja
Loka, Železniki in Gorenja vas - Poljane, ki bo v soboto, 12.
junija, ob 11. uri v prostorih doma učencev Škofja Loka - po-
leg športne dvorane Poden. Organiziran bo prevoz in sicer
iz Železnikov izpred avtobusne postaje ob 10.30. Prijavite se
pri poverjenikih ali v društveni pisarni ali po tel.: 512 19 76 ali
512 17 30.

5. Pohod bosonogih na Šenturško Goro
Komenda - Planinsko društvo Komenda - sekcija Škr-
jančki prireja 5. Pohod bosonogih na Šenturško Goro, ki
bo v soboto, 12. junija, z odhodom ob 9. iz pred Cerklj-
anske dobrave. Informacije: 041/66 85 96 ali 041/57 11
05.

Na Monte Zermulo
Kranj - Planinsko društvo Kranj in planinska sekcija Pred-
dvor vabita člane in ostale planince v soboto, 12. junija, na
izlet na Monte Zermulo (2143 m) v osrednjih Karnijskih 
Alpah. Prijave in informacije: Janez Planinc, tel. 040/260
930, do četrtka, 10. junija.

Na Porezen
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 17. 
junija, na pohod na Porezen. Prijave z vplačili sprejemajo v
društveni pisarni do ponedeljka, 14. junija.

Nega kože
Jesenice - Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice vabi v
četrtek, 10. junija, ob 19. uri na predavanje Nega kože.
Predavala bo mag. farm. Tanja Hrastnik in sicer v Splošni
bolnišnici Jesenice, upravna stavba, 2. nadstropje.

PREDAVANJA

IZLETI

PRIREDITVE

Obvestilo ljubiteljem zelišč
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče ob-
vešča, da se ljubitelji zdravilnih zelišč dobite v četrtek, 17. ju-
nija, ob 8. uri na nogometnem igrišču v Srednjih Bitnjah.
Iskali boste rožice od Bitenj do Križne gore. Prijave po tel.:
04/2312 200 ali 040/268 005.

Meritve tlaka, sladkorja in holesterola
Kranj - Krajevna organizacija Rdečega križa Vodovodni stolp
vabi krajane na preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja
in holesterola, ki bodo v sredo, 16. junija, od 7. do 9. v pros-
torih KS Vodovodni stolp.

Pogovor o Bohinjski planinski poti
Bled - Pogovor o Bohinjski planinski poti, ki ga Triglavski
narodni park pripravlja v sodelovanju s PD Bohinjska Bistri-
ca in PD Srednja vas v Bohinju, bo jutri, v sredo, 9. junija, ob
19. uri v Info središču Triglavska roža na Bledu, Ljubljanska
cesta 27. Ob okrogli mizi bo predvajana projekcija fotografij
Roberta Klančarja iz Srednje vasi v Bohinju.

Letni koncert MPZ Triglav z gosti
Lesce - Moški pevski zbor Triglav Lesce vabi na letni koncert,
ki bo v petek, 11. junija, ob 20. uri v info središču Triglavska
roža TNP Bled. Gostje večera bodo učenke in učenci - glas-
beni center Do re mi Bled. Vstop je prost.

1. koncert MPZ Škofja Loka v novi zasedbi
Škofja Loka - Moški pevski zbor Škofja Loka pod vodstvom
Katarine Trdin in Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka
vabita na koncert mladinskega pevskega zbora, ki bo v cerkvi
sv. Jakoba v Škofji Loki v petek, 11. junija, ob 19.30. 

Koncert slovenskih narodnih in umetnih pesmi
Bohinj - Češnjica - Kvintet Tivoli Lesce vabi na letni koncert
slovenskih narodnih in umetnih pesmi, ki bo v soboto, 12.
junija, ob 20. uri v Dvorani kulturnega društva Češnjica.

Slike in grafike Marije Štern
Cerklje - Odprtje razstave slik in grafik Marije Štern, članice Društ-
va likovnikov Cerklje in Likovne šole Puhart, bo v galeriji prenov-
ljene Petrovčeve hiše v Cerkljah v četrtek, 10. junija, ob 18. uri.

Med dnevom in nočjo
Kranj - Fotografska skupina Planinsko društvo Iskra Kranj
vabi na odprtje in ogled razstave barvnih fotografij z
naslovom Med dnevom in nočjo. Razstava bo na ogled v
Modri hiši v Ljubljani, Bravničarjeva 13 (gl. prikaz lokacije v
prilogi), od 8. junija do 2. julija. Slovesno odprtje s kulturnim
programom bo v torek, 8. junija, ob 18. uri.

Ilustracije Žarka Vrezca
Jesenice - Odprtje razstave ilustracij slikarja Žarka Vrezca bo
danes, v torek, 8. junija, ob 18. uri v galeriji Kosove graščine.

Fotografije Aleša Komovca
Kranj - Jutri, v sredo, 9. junija, bo ob 20. uri v Galeriji Pungert, na
koncu starega dela mesta Kranja, odprtje fotografske razstave
Aleša Komovca, člana Foto društva Janez Puhar iz Kranja.

Pepelka
Cerklje - Danes, v torek, 8. junija, ob 18. uri vas učenci OŠ Da-
vorina Jenka in njihove mentorice vabijo na ponovitev glasbene
predstave Pepelka, ki bo v KH Ignacija Borštnika v Cerkljah.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

KONCERTI

OBVESTILA
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Tiho, kot je živela, je v 92. letu svojo življenjsko pot sklenila
naša draga

Marija Razpotnik
roj. Langerholc

V sredo, 2. junija 2010, smo se od nje v ožjem družinskem
krogu poslovili žalujoči: 

Sin Sandi, sin Boris s Stanko, vnuk Rok s Slađano, vnukinja Eva
z Alešem, pravnuka Izak in Sara, sestra Minka z družino in
nečak Slavko z družino

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

DVOSOBNO stanovanje, Jesenice, Ti-
tova ul., 56 m2, obnovljeno, urejena
ZK, 67.000 EUR, ☎ 041/375-318

10002967

TRISOBNO stanovanje na CMT 89 na
Jesenicah, 5. nadstr., balkon, lepa
razporeditev prostorov, potrebno je
prenove, ☎ 041/691-767 10003158

ODDAM

DVOSOBNO stanovanje na Koroški
Beli, Jesenice, ☎ 041/500-943

10003120

NAJAMEM

ENOSOBNO stanovanje ali garsonjero
v okolišu Radovljice, Lesc, Krope in
Lancovo, ☎ 070/732-786

10003117

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo Cerklje - Glinje,
560 m2, za gradnjo dvojčka, z načr-
tom, ☎ 064/119-411

10003141

GOZD, 1 ha, Begunje, ☎ 031/865-
339 10003116

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

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

10003059

FORD C-MAX, l. 2006, reg. april/
2011, cena 7.500 EUR, možen pre-
vzem lizinga, ☎ 041/347-336

10003143

OPEL Astra karavan, l. 98, bele barve,
karamboliran, motor 1.7, cena 400
EUR, ☎ 041/289-498

10003118

RENAULT Twingo, l. 1997 prevoženih
138.000 km, ohranjen, cena 750
EUR ali po dogovoru, ☎ 040/472-
747 10003033

TOYOTA Yaris, l. 2003, 62.000 km,
klima, servo, servisna knjiga, svetlo
modre barve, ☎ 031/751-405

10003160

GOLF 1.4, l. 96, prevoženih 125.000
km, 1. lastnik, nikoli karamboliran, reg.
maj 2011, cena 1.200 EUR, ☎
040/781-192

10003151

MOTORNA KOLESA
PRODAM

SKUTER Speedfire 50, letnik 2008,
prevoženo 6.200 km, ☎ 031/670-
656, po 15. uri

10003142

HONDO XL600V, l. 98, 50.000 km,
odlično ohranjena, rdeča, ☎
041/512-231 10003138

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

NOVI varilni aparat Varning 1.400 - var-
stroj na nitko, ugodno, ☎ 041/728-
092 10003156

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

DESKE, suhe, 50 mm in 25 mm ter
hrastove, 50 mm, ☎ 01/83-47-352,
031/227-261

10003132

SUŠENE deske za fabjon, ugodno, ☎
04/51-00-110

10003121

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

VHODNA zunanja vrata z letvicami in
dvojnim pokončnim steklom, mera 95
x 200 cm, ☎ 04/25-71-557

10003134

KURIVO
PRODAM

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

10003020

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

10003021

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

POSTELJO 90 x 190 z masivnimi stra-
nicami, temno rjave barve in dve starin-
ski dvodelni omari, ☎ 041/597-702

10003125

PODARIM

TROSED in fotelj, dobro ohranjen, ☎
041/608-779

10003075

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

PRALNI stroj in hladilnik Gorenje, ☎
041/878-494 10003128

TURIZEM
ODDAM apartmaje v Metajni, hiša na
plaži, ☎ 000385/989-230-982

10003018

POREČ - apartma v sezoni oddajamo,
☎ 031/423-342 10003146

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

GLADKODLAKI črni prinašalci mladiči
z rodovnikom in cepljeni, ☎ 04/59-
57-714, 031/389-181 10003085

PODARIM

DVA ČRNA mucka, stara 2 meseca,
☎ 040/156-465 10003131

LEPE mlade mucke, ☎ 040/235-410
10003036

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KOSILNICO Gorenje Muta, 130 cm,
☎ 040/201-364 10003127

KUPIM

TRAKTOR IMT, Ursus ali Zetor, ☎
051/778-860 10003088

TRAKTOR Ursus, ☎ 051/778-322
10003147

TRAKTOR IMT 533 ali 539, ☎
031/868-034 10003148

PRIDELKI
PRODAM

SILAŽNE bale in kravo s teletom ali
pred telitvijo po izbiri, ☎ 04/57-25-
283 10003135

KUPIM

SLAMO ječmenovo ali pšenično z nji-
ve, lokacija od Tržiča do Kranja, ☎
031/356-669

10003155

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BURSKEGA kozla in staro slamorezni-
co, ☎ 04/57-43-289, 041/587-145

10003140

DVE TELETI za nadaljnjo rejo ali zakol,
cena po dogovoru, ☎ 04/57-46-670

10003123

JAGNJETA, ☎ 031/828-594
10003153

KRAVO in 2 meseca starega teleta, ☎
04/25-21-581

10003136

PUJSKE, stare od 8 - 10 tednov za
odojke ali nadaljnjo rejo, ☎ 04/51-50-
400, 041/581-019

10003130

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, ☎
041/694-285 10003124

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, ☎
031/328-365 10003122

TELIČKO simentalko, staro 7 dni, ☎
04/25-22-569, 031/474-211

10003159

ZAJČKE za zakol ali za nadaljnjo rejo,
☎ 01/83-41-500, 031/468-051

10003129

ZAJKLJO za pleme, lahko tudi mladič-
ke stare dobra 2 meseca, ☎ 04/51-
20-384, zvečer 10003137

PODARIM

ENOLETNE kokoši nesnice, Golnik
15, ☎ 041/337-678 10003046

OSTALO
ODDAM

V NAJEM košnjo sena na Spodnji Do-
bravi pri Kropi, ☎ 031/635-389

10003157

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

KV KUHARJA/ICO za a’la carte za 2
do 3 x tedensko zaposlimo po dogovo-
ru, Gostišče Bakhus, Burgar Marjan,
s. p., Žerjavka 12, Kranj, ☎ 041/628-
068 10003149

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

ZAPOSLIMO kuhinjsko pomočni-
co/ka v Restavraciji Mona Lisa, J. Pla-
tiše 17, Kranj, dober delovni čas, ☎
031/339-948 10002966

ZAPOSLIMO kuharja picopeka, iz-
mensko delo, 2A, d.o.o., Zgornje Bit-
nje 32, Žabnica, ☎ 070/714-115

10003068

ZAPOSLIMO voznika C in E kategorije
za EU, Gabrovšek Transport, d.o.o.,
Mala ul. 10, 1354 Horjul, ☎ 041/788-
678 10003052

ZAPOSLIMO voznika kategorije E za
prevoz po EU, Stare, d.o.o., Luže 60,
Visoko, ☎ 041/755-266 10003144

VKLJUČITE se v sistem prodaje raz-
košne Biblije. Pisne prošnje: Posredni-
štvo Zdene Brovč s.p., Virmaše 170,
Škofja Loka 10003042

HONORARNO zaposlimo delavca z iz-
kušnjami za prodajo po terenu, Mesa-
rija Gregorc, Franc Gregorc, s. p.,
Golniška c. 102, Kranj, ☎ 041/635-
033 10003044

POTREBUJEM pomoč v frizerskem
salonu Ostriženi Nace, Klemenčič Na-
taša s.p., Mavčiče 83, Mavčiče, ☎
041/347-336

10003145

ZAPOSLIMO mlado upokojenko za
delo v živilski trgovini, zaželene so iz-
kušnje, Pekarna Zevnik, d.o.o., Ljub-
ljanska c. 36 a, Kranj, ☎ 031/506-
691 10003162

IŠČEM

DELO, inštruiram matematiko za OŠ in
srednje šole, dolgoletne pedagoške iz-
kušnje zagotavljajo uspeh, ☎ 040/
936-331 10003115

DUO ROLO išče delo na zabavah, ob-
letnicah, porokah z domačo in zabav-
no glasbo, ☎ 041/224-907

10003126

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

10003008

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 10003009

BELJENJE stanovanj, dekorativni
opleski, glajenje sten, barvanje oken in
vrat ter lesenih garažnih nadstreškov
ter ograj,  za upokojence 10 % popust,
Zupan Primož, s. p., Golniška c. 99,
Kranj, ☎ 031/868-393 10003017

BELJENJE in glajenje notranjih pros-
torov, beljenje fasad, barvanje napuš-
čev, oken, vrat in ograje, hitro, kvalitet-
no in ugodno, Pavec Ivan s.p., Pod-
brezje 179, Naklo, ☎ 031/392-909

10003114

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

10003010

IZDELUJEM kamnite škarpe in tlaku-
jem dvorišča, Azem Tafilaj s.p., Zg.
Bitnje 101 a, Žabnica, ☎ 040/995-
538

10003047

NUDIMO VAM košnjo trave in obre-
zovanje živih mej in junijsko rez sad-
nega drevja, Branko Gašperšič, s. p.,
Šorlijeva ul. 19, Kranj, ☎ 040/993-
406

10003133

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

10003007

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

10003011

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

10002668

IŠČEM

IŠČEM zakonski - upokojeni par, od-
dam stanovanje za manjšo pomoč v
hiši in okoli nje. Možnost imeti tudi živa-
li, Gorenjska, ☎ 05/38-08-095

10003152

ZASEBNI STIKI
2 LETI spoznavate ženske po svoji že-
lji za 65 EUR. Ker imamo prek 2000
oglasov, ponudbe iz vse Slovenije, ☎
031/505-495

10003062

DATE 14 EUR, ogromno moških od
vsepovsod spoznate. Zastonj do 47.
leta. Ponudbe z vseh okolij, ☎
031/836-378 10003061

IZGUBLJENO,
NAJDENO
IŠČEM

V ČIRČAH se je izgubila sivo-rjava
muca, manjka ji malo ušesa. Če jo vidi-
te, prosim, pokličite, ☎ 041/293-308

10003161

RAZNO
PRODAM

A LESTVE, pleskarske, ☎ 04/20-46-
578, 031/812-210 10003090

ČOLNA, tudi za lov na veliko ribo, loka-
cija Izola (7 m) in Albarella (11 m),
ugodno, ☎ 040/567-544 10003139

KVALITETNA omela za pometanje tla-
kovcev, asfalta, makadama, Žnidar, ☎
01/83-23-107 10003154

NERJAVEČE vrata 80 x 190 in sten-
sko starinsko uro v omari, ☎ 04/20-
42-387 10003119

ŽELEZNO cisterno za olje, 2.000 l,
po ugodni ceni, Pirih Stane, Binkelj
12, Škofja Loka, ☎ 040/712-031

10003150

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

razpisuje v Škofji Loki: 

Študijska programa 1. stopnje:

MANAGEMENT
- redni in izredni študij

MEDNARODNO POSLOVANJE 
- izredni študij

Redni študij bo potekal večinoma dopoldne
in je zato namenjen zgolj nezaposlenim,
izredni študij pa bo potekal popoldne; vpis
je možen v vse tri letnike.

Študijska programa 2. stopnje 
(strokovna magisterija):

MANAGEMENT 
- redni in izredni študij

EKONOMIJA IN FINANCE 
- redni in izredni študij

Redni študij bo potekal v popoldanskem
času in bo za študente brezplačen; 
v 1. letnik se lahko vpišejo vsi (tudi redno 
zaposleni), ki izpolnjujejo vpisni pogoj in še
niso pridobili sedme ravni izobrazbe. Tisti, 
ki pa že imajo sedmo raven, se lahko vpišejo
kot izredni študenti direktno v 2. letnik.

INFORMATIVNI DAN bo v četrtek, 
17. junija, ob 17. uri v prostorih Ljudske 
univerze Škofja Loka, Partizanska 1 
(bivša vojašnica).

Informacije: 506-13-70 ali www.fm-kp.si 
ali www.lu-skofjaloka.si

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

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.

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

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

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

ZAHVALA

V 75. letu starosti je 24. maja 2010 dotrpel naš ljubi mož, oče, ata, tast, brat in stric

Andrej Gorenec
K zadnjemu počitku na šenčursko pokopališče smo ga pospremili 28. maja 2010. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so mu v življenju storili kaj dobrega, se ga spomnili v času bolezni
in ga z lepo besedo tolažili in se poslovili od njega. Iskrena zahvala dobrim sosedom, 

sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 
Posebna zahvala TD Šenčur - ge. Marinki Mohar za poslovilni govor, GD Šenčur in AMD

Šenčur. Hvala tudi pevcem in g. kanoniku za spremstvo na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi
Šenčur, junij 2010
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes, v sredo in četrtek bo sončno in precej toplo. V torek
popoldne bodo v gorah še možne posamezne nevihte.

Suzana P. Kovačič

Brnik - Od 31. maja do 3. ju-
nija so potekale predolim-
pijske igre specialne olim-
pijade v Atenah, ki sta se
jih kot edini Gorenjki ude-
ležili devetnajstletna Eva
Meglič iz Osnovne šole He-
lene Puhar Kranj in njena
mentorica, specialna peda-
goginja Janja Šparovec, ki
je bila obenem tudi vodja
štiričlanske slovenske eki-
pe. Eva se je domov vrnila s
kar dvema zlatima medalja-
ma, tekmovala je v skoku v
daljino z mesta in v metu
žogice. "Tekmovanje se mi
ni zdelo naporno, ker sem
že prej veliko trenirala. Z
letalom sem prvič letela in
je bilo fino, v Grčiji pa mi je
bil najbolj všeč živahen gr-
ški ples," je Eva v četrtek po
prihodu na letališče dr. Jo-
žeta Pučnika strnila vtise. 

"Konkurenca je bila kar
velika, vseh tekmovalcev je
bilo več kot tisoč, od tega 317
atletov iz dvajsetih držav.
Tekmovali smo v več kate-
gorijah, v vseh, v katerih
smo tekmovali Slovenci (tek
na 100, 200 in 800 metrov,
skok v daljino z zaletom in z
mesta, met žogice), smo bili
zelo uspešni. Dogovorjeni
pa smo, da gre na tako veli-
ko prireditev tekmovalec
lahko samo enkrat, tako

bodo prihodnje leto na Sve-
tovnih letnih igrah special-
ne olimpijade v Atenah pri-
ložnost dobili še drugi," je
povedala Janja Šparovec.
Specialna pedagoginja Stan-
ka Grubešič, ki skupaj z Ja-
njo trenira Evo, je razložila:

"Za udeležbo na tako veli-
kem tekmovanju so pogoj
odlični rezultati na letnih
državnih igrah in na držav-
nem atletskem turnirju, ki
je na vsaki dve leti."

Nastop v Atenah je fi-
nančno pokrila Specialna

olimpijada Slovenije, žepni-
no za Evo in mentorico Ja-
njo pa je prispevala Osnov-
na šola Helene Puhar Kranj.
Eva je k svojemu uspehu še
dodala: "Zelo rada treniram
atletiko, še raje pa zimske
športe. Še najraje smučam
in v tem tudi tekmujem. To
zimo sem v veleslalomu
zmagala na državnem mi-
tingu na Pohorju." V petek
so zmagovalki prisrčen
sprejem pripravili tudi so-
šolci in učitelji.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Igor Verbič, 
Bohinjska Bistrica: 

"Na splošno so ceste zelo
slabe, bankine so neureje-
ne, zato so nevarne tudi za
kolesarje. Nevaren je tudi
vstop v Bohinjsko Bistrico,
kjer bi nujno rabili krožišče."

Gabrijel Jurman, 
Bohinjska Bistrica: 

"Dobro poznam Slovenijo
in lahko rečem, da so ceste na
Gorenjskem najslabše vzdr-
ževane. Tudi v Bohinju je
kup neurejenih zadev, neka-
tere ceste so zelo nevarne." 

Doris Mencinger, 
Bohinjska Bistrica: 

"Najbolj problematična je
cesta po zgornji dolini. Ce-
sta je obupna, vsa luknjasta.
Ob njej ni nobenih ploč-
nikov, prav bi prišla tudi
kakšna kolesarska steza."

Mihaela Bajec, Jereka: 

"Ceste so slabo vzdrževane,
saj razen tega, da jih sem in
tja pokrpajo, ne naredijo
nič. To se mi zdi zelo žalost-
no, zlasti če primerjam s ce-
stami drugod po Sloveniji."
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Judita Vidmar, Izola: 

"Ceste so enostavno preoz-
ke za promet, ki poteka po
njih. Pa tudi vozniki preveč
divjajo, sploh glede na to,
kako slabe so ceste. Bohinj
je na splošno pozabljen od
vseh."

Ceste so obupne
Mateja Rant

Na srečanju z okoljskim mi-
nistrom Rokom Žarnićem v
Bohinju so ga župani alp-
skih občin opozorili pred-
vsem na slabe prometne po-
vezave v teh krajih. O dotra-
janih cestah v Bohinju pa so
na zadnji seji govorili tudi
bohinjski občinski svetniki.
Foto: Tina Dokl

Eva skočila do zlata 
Devetnajstletna Eva Meglič se je s predolimpijskih iger specialne olimpijade v Atenah vrnila 
z odličjema v dveh disciplinah, skoku v daljino z mesta in metu žogice. 

Mladoporočenci

V Kranju sta se 26. maja poročila Nelvedin Bećirović in Ani-
ta Zaletel, 29. maja Stanislav Brezar in Manca Šerbec ter Pri-
mož Burnik in Katarina Strel, v Preddvoru 29. maja Siniša
Djokić in Branka Rogić, Mensud Julević in Sausan Šarić,
Mitja Pernuš in Katja Žerovnik, Peter Anton Pirc in Nina Kar-
ba, Jure Buble in Sanja Matković ter Matej Prosenc in Lea
Braniša. V Škofji Loki so se 29. maja poročili Karel Drago
Vuica in Sandra Šabec, Daniel Burjek in Darija Setnikar ter
Peter Jeraša in Tanja Mohorič, 5. junija pa Aleš Drmota in
Petra Malovrh, Borut Terpinc in Jana Kalan ter Jakob Zupan
in Katja Čarman. Mladoporočencem čestitamo in jim po-
darjamo polletno naročnino na Gorenjski glas.

Novorojenčki

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 44 novorojenčkov.
V Kranju je na svet prijokalo 20 dečkov in 12 deklic. Najtežja
je bila deklica, ki je tehtala kar 4860 gramov, najlažjemu
dečku pa so natehtali 2170 gramov. Na Jesenicah je svoja
pljučka prvič preizkusilo 6 dečkov in 6 deklic. Najlažja dek-
lica je tehtala 1890 gramov, najtežji deček pa 4000 gramov.

Eva Meglič s staršema, bratom Janom in Janjo Šparovec / Foto: Tina Dokl

Bled

V Blejskem jezeru se že kopajo

Ob obali blejskega jezera je v teh dneh že opaziti prve 
kopalce, najpogumnejši si privoščijo celo skok v vodo. Dekleta
na fotografiji so se v vodi ohladila kar v spodnjem perilu, saj
očitno niso računala, da bo v soboto voda v jezeru že 
primerna za kopanje. Grajsko kopališče na Bledu bodo sicer
odprli šele konec tedna, prav tako letno kopališče v Kropi in
Radovljici. V Kranju si bo prvi skok v letni bazen mogoče 
privoščiti v torek, 15. junija, v Letnem kopališču Ukova pa
bodo vrata odprli predvidoma v petek, 18. junija. M. R.

Konkurenca je bila kar velika, vseh tekmovalcev 
je bilo več kot tisoč. "Tekmovanje se mi ni zdelo 
naporno, ker sem že prej veliko trenirala,” 
je ob prihodu domov povedala Eva Meglič. 
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HARMONIKA OSVAJA

Na festivalu Zlata voščenka v Besni-
ci sta slavila ansambla Kolovrat in
Aufbiks, absolutni zmagovalec har-
monikarskega prvenstva pa je To-
maž Boškin.

02

LJUDJE

ČEZ KREMŠNITO JE NI

Nemčija slovenskemu turistu po-
nuja odlično razmerje med kako-
vostjo in ponudbo. Slovenijo pa so
pred časom obiskali predstavniki
indijskih touroperaterjev. Navdušil
jih je sneg, pitna voda iz pipe in
blejska kremna rezina. 

TV

LINA OČARALA
SLOVENIJO

Zmagovalka šova Slovenija ima 
talent je sedemletna Lina Kuduzović.
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GLASBA

inuli konec
tedna so v
Besnici pote-
kale tradicio-
nalne glasbe-

ne prireditve Besniška voš-
čenka. Začele so se v petek z
enajstim festivalom narod-
nozabavne glasbe Zlata voš-
čenka. Sedem ansamblov se
je v tekmovalnem delu pred-
stavilo s priredbo ljudske
skladbe. Strokovna komisi-
ja, ki so jo sestavljali vodje

nastopajočih ansamblov in
mag. Vinko Šorli, profesor
na glasbeni akademiji, je
prvo nagrado dodelila an-
samblu Kolovrat iz Ljublja-
ne, drugo nagrado ansam-
blu Aufbiks iz Lancovega,
tretji pa so bili Ponočnjaki iz
Kamnika. Nagrado občin-
stva - pokal Zlate voščenke je
prejel ansambel Aufbiks. Po-
leg že omenjenih so tekmo-
vali še Bajtarji (Selca), Jurčki
(Horjul), ansambel Azalea
(Gabrje) in Bohpomagej
(Podbrezje), v revijalnem
delu pa so nastopili še Bene-

ški fantje in Suha špaga iz
Škofje Loke.

V nedeljo pa je Besnica go-
stila 19. Gorenjsko prven-
stvo harmonikarjev in 2.
Mednarodno tekmovanje
harmonikarjev za pokal Kra-
nja. V petih starostnih skupi-
nah in v skupini gostov je
nastopilo 95 harmonikarjev.
Več kot sedemdeset odstot-
kov je bilo mlajših od šest-
najst let. Zanimanje za igra-
nje na diatonično harmoni-
ko med mladimi še vedno
narašča, kakovost igranja pa
se iz leta v leto izboljšuje,

ugotavljajo organizatorji.
Harmonikarje je ocenjevala
strokovna komisija pod vod-
stvom mag. Vinka Šorlija.
Absolutni zmagovalec tek-
movanja Besnica 2010 in
zmagovalec drugega medna-
rodnega tekmovanja za po-
kal Kranja je Tomaž Boškin
(Koromači), na drugo mesto
se je uvrstil Denis Petan
(Novo mesto), na tretje pa
Tomaž Pustotnik (Krašnja),
ki je postal tudi gorenjski pr-
vak. Nagrado občinstva zlato
voščenko je prejel Matic
Šmid (Dražgoše).

HARMONIKA OSVAJA
Na festivalu Zlata voščenka v Besnici sta slavila ansambla Kolovrat in Aufbiks, absolutni zmagovalec
harmonikarskega prvenstva pa je Tomaž Boškin.

Bliža se 12. Moto zbor Žiri

Moto klub Sairach že 12. leto zapored prireja moto zbor, ki
bo potekal od 11. do 13. junija v Žireh. V petek bodo pri
Konjarjih obiskovalce od 18.30 dalje zabavali Zgrešeni pri-
meri, The Chloshers, Lady's first in Heat band, v soboto pa
Nove konzerve, Godba Alpina, Hellcats, The drinkers in
Syndecade. Prireditev bo ob vsakem vremenu. P. M. B.

Poletna noč v Križankah

Festival Ljubljana vabi 22. junija ob 21. uri v ljubljanske
Križanke na spremljevalno prireditev letošnjega poletne-
ga festivala Poletno noč v Križankah, ki je letos posveče-
na 80-letnici Mojmira Sepeta. Na sporedu bodo njegove
največje uspešnice, izvajal pa jih bo veliki revijski orkester
RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Lojzeta Krajnčana
ter najvidnejši slovenski vokalni solisti: Alenka Godec,
Oto Pestner, Elda Viler, Nuša Derenda, Darja Švajger,
Jure Robežnik, Nuška Drašček, Eva Hren in drugi. A. B.

Gotan Project

Ljubljani se obeta fascinantni multimedijski nastop medna-
rodno najbolj popularne tango zasedbe Gotan Project v ljub-
ljanskih Križankah 27. junija ob 21. uri. Mednarodna zasedba
Gotan Project, svetovno najbolj uspešna in popularna pred-
stavnica elektrotanga, je pravkar uspešno zaključila prvi del
težko pričakovane evropske turneje. Tokratni organizator
sporoča, da je število vstopnic v prodaji le 3300, kar je manj,
kot je predpisano število za ta koncertni prostor. A. B.

Šank Rock na poletno turnejo

Šank Rock že vrsto let veljajo za eno od koncertno najbolj
aktivnih in najuspešnejših skupin, ki svojih oboževalcev ni-
koli ne pusti hladnih. Prepoznavni kitarski rifi, izjemen vo-
kal, spevne linije in odlična ritem sekcija, seveda v prepričlji-
vem paketu starejših in novejših pesmi zasedbe Šank Rock,
bodo tudi letos poskrbeli za zajetno dozo roka na vseh več-
jih slovenskih odrih. Na Gorenjskem jih lahko poslušate 11.
junija v Kranju ter 18. septembra v Tržiču. A. B.

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

Ana Hartman
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2010
vsi koncerti ob 20. uri 

Informacije: 

KITARSKI ORKESTER GŠ ŠK. LOKA 
in KITARSKI ANSAMBEL GRADEC

sreda, 16. junij
Papirnica

sobota, 12. junij
Sokolski dom

petek, 18. junij
Log, c. sv. Volbenka

MUSICA CUBICULARIS

 UČENCI KITARE in
 KITARSKI ORKESTER GŠ ŠK. LOKA

Nagrado občinstva - pokal Zlate voščenke je osvojil 
ansambel Aufbiks iz Lancovega. / Foto: Matic Zorman

Najboljši harmonikarji: Tomaž Pustotnik, Tomaž Boškin in
Denis Petan
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uhovit namig slav-
nostnega govorni-
ka, tržiškega župa-
na Boruta Sajovica

o samo dobrih stvareh pri
šestdesetih, da je Glasbena
šola Tržič po 60 letih obsto-
ja zrela šola, je v nadaljeva-
nju ob čestitkah v imenu go-
renjskih glasbenih šol dopol-
nila ravnateljica jeseniške
šole Martina Valant, namreč
da so tržiški učenci in njiho-
vi učitelji uspešni že za kakš-
no stoletnico. In prav to so v
glasbeni šoli pokazali v spre-
tno pripravljenem petkovem
programu. "Točke za nocojš-
nji program smo izbrali z
namenom, da poskusimo
prikazati celoten spekter in-
štrumentov, ki jih pri nas po-
učujemo, posamezni učitelji
pa so pri tem izbrali svoje
najboljše učence, med njimi
tudi dobitnike priznanj na
območnih in državnih tek-
movanjih," je povedal novi
ravnatelj Franci Podlipnik,
nekdanji učenec šole, zdaj
pa profesor saksofona in di-
rigent Pihalnega orkestra Tr-
žič. Po enaintridesetih letih
je nasledil legendarnega rav-
natelja Andreja Puharja, ki
se je z letošnjim letom upo-
kojil.

Občinstvo je navdušeno
pozdravljalo mlade glasbeni-
ke, od pevske točke z učenci
Nauka o glasbi preko učen-
cev klavirja, kljunaste flavte,
violine, klarineta, viole, sak-
sofona do enega od Brahm-
sovih Madžarskih plesov in
vedno atraktivnega igranja
klavirja štiriročno, dueta
flavt, kitarskega dueta in ene-
ga vrhov večera z odličnim
Mendelssohnovim Rondojem
Capriccosom op. 14 z Marti-
nom Pernušem za klavirjem.
V nadaljevanju so se predsta-
vili tudi komorni sestavi, kot
je bil trobilni kvintet pa vo-
kalni sestav ob spremljavi
klavirja in drugega vrhunca
večera, ko je harmonikar Rok

Zupančič na diatonično har-
moniko zaigral venček za-
bavnih skladb od Šifrerja,
Domicelja, Ropreta do Ha-
zardov ... v odlični priredbi
njegovega mentorja Mirka
Šlibarja. Koncert je zaključil
komorni godalni orkester z
učenci nauka o glasbi in pri-
srčno Vse najboljše zate, draga
šola. Povezovalec programa
je med nastopi tudi orisal
zgodovino šole od prvih po-
vojnih časov in glasbenih te-
čajev preko ustanovitve šole
leta 1950 do selitve v nove
prostore leta 1995.

Letos šolo v enajstih oddel-
kih obiskuje 179 učencev, po-
učuje pa jih osemnajst učite-
ljev. Vpis v novo šolsko leto je

vsakič večji od možnosti, ki
jih ima šola. Po besedah rav-
natelja bo žal tudi letos več
kot polovica otrok zavrnje-
nih. Največ želja je predvsem
po učenju kitare in flavte.
"Imamo zelo dober Pihalni
orkester, šolski zabavni in
harmonikarski orkester,
moja velika želja pa je, da bi v
okviru šole začel zopet delo-
vati simfonični orkester. Po
2. svetovni vojni je v Tržiču
že deloval večji orkestrski se-
stav in upam, da bomo ob ka-
teri naslednjih obletnic v Tr-
žiču znova slišali lastne do-
mače simfonike," je še dodal
Podlipnik, prepričan, da jim
bo s skupnimi močmi v pri-
hodnjih letih tudi uspelo.
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KULTURA

Igor Kavčič

D

Kranj

Izseljenci igrajo v Sloveniji

Na gostovanje v Slovenijo prihaja slovenska gledališka
skupina Naš dom iz San Justa v Argentini. Slovenski lju-
bitelji gledališča so pod vodstvom režiserja Blaža Mikli-
ča postavili na oder dramo Pedra Calderona de la Barce
Veliki oder sveta. Žal režiserju ni bilo usojeno, da bi sle-
dil predstavam, saj je pred enim mesecem umrl. Gleda-
liščniki iz San Justa bodo jutri, v sredo, ob 20. uri igrali v
Domu krajanov na Primskovem, v četrtek v Ivančni Gori-
ci, v petek ob 19. uri v Grobljah, v soboto ob 18.30 v Že-
lezni Kapli in v nedeljo ob 20. uri v Lazah v Tuhinjski do-
lini. Sklepna predstava bo v torek v Mestnem gledališču
ljubljanskem.  J. K.

Medvode

Razstava del medvoškega kiparja

V Kulturnem domu Medvode je v četrtek potekal bosansko-
hercegovski kulturni večer. V programu so se predstavili
člani vokalne skupine Sedef in društva Bosansko-herce-
govskega in slovenskega prijateljstva Ljiljan, sledilo pa je
odprtje kiparske razstave z naslovom Modra reka kiparja
Eda Šćuka iz Medvod (na sliki). Šćuk velja za enega naj-
boljših mojstrov kiparstva v kamnu v Sloveniji. Na tokratni
razstavi se predstavlja z novimi kiparskimi deli, ki posegajo
na področje med zgodovino in kiparstvom. Gre za kiparsko
interpretacijo bosenske zgodovine skozi portretno mo-
tiviko. M. B.

Blaž Gorjanc, učenec saksofona pri mentorju Franciju Podlipniku, je ob klavirski 
spremljavi Tatjane Ahačič zaigral skladbo Humoreska H. Locha. / Foto: Gorazd Kavčič

ZRELI ZA 60, USPEŠNI ZA 100
Z jubilejnim koncertom so v petek zvečer v Kulturnem centru Tržič proslavili 60-letnico Glasbene
šole Tržič. Želja po šolskem simfoničnem orkestru.

petek,   11. junij 2010 ob 19. 30 na  Mestnem trgu 
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Generalni pokrovitelj: 
Občina Škofja Loka

Medijski pokrovitelj:

Organizator:

Škofja Loka 

Soorganizatorja:
GERŽINA VIDEOTON, prireditve
MEDIA BUTIK

Primorski fantje

Saša Pivk Avsec in Jure Sešek

V primeru slabega vremena bo prireditev ob isti uri v Športni dvorani Poden

10.

JUBILEJNI 10. FESTIVAL

ŠKOFJA LOKA

Kvintet Dori 
Krajcarji
Vrt
Ano ur'co al' pej dvej
Ans. Jerneja Kolarja
Modri val
Karavanke
Fantje izpod Rogle
Trio Šubic
Polka punce
Pogum
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Vabljeni na odprtje razstave del amaterske slikarke 
Marije Šmid, ki se je preizkusila v slikanju ptic.
Odprtje razstave bosta pospremili akademska 
slikarka Agata Pavlovec in violinistka Ema Jamnik.

Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite v četrtek, 
10. junija, ob 19. uri v avli Gorenjskega glasa. 

HIŠA KULTURE

Preljuba si ti, pomlad, 
kak' sem vesela!

Ptičica vsaka že skoraj bo pela.
Ljudska
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TV, SLOVENIJA IMA TALENT

finalom v Hali Tivo-
li se je v nedeljo za-
ključil Pop tv-jev šov
Slovenija ima talent.

Na velikem odru se je pred-
stavilo deset talentiranih, gle-
dalci pa so največ glasov na-
menili mali Lini Kuduzović,
ki je za finalni nastop izbrala
pesem The Power of Love ter
z neverjetnim glasom in pris-
rčnostjo na noge spravila se-
demtisočglavo množico v
dvorani. Okoli sedemletne
deklice se je po šovu trlo no-
vinarjev, a je zatrdila, da se
novinarskih mikrofonov ne
boji. Na vprašanje, kateri fi-
nalist ji je bil najbolj všeč, se
je namuznila, in odvrnila, da
bodo drugi užaljeni, nato pa
se je le opogumila in izposta-
vila drugouvrščeno Majo
Keuc. "V polfinalu pa mi je
bil najbolj všeč Beni (Benja-
min Dolič, op. a.), nisem pri-
čakovala, da ne bo šel na-
prej," je dodala Lina, ki se je
sprva učila peti doma ob ma-
mini pomoči, nato pa so jo
vpisali k Marjetki iz skupine

Tangels. "Mislim, da je pri
njej precej napredovala. Lino
glasba že od nekdaj spremlja,
vedno je poslušala uspavan-
ke, glasbo je imela v avtu, rad
pa poje tudi njen oče ...,"
pravi Linina mama. Sedem-
letna zmagovalka je iz šova
odšla bogatejša za petdeset ti-
soč evrov, že po nastopu pa je
povedala, da si za ta denar ne
bo kupila fanta, saj se te dobi
zastonj. "Denar bomo dali na
Linin račun, kjer jo bo čakal

do polnoletnosti," je dejala
njena mama in dodala, da sta
z očetom hčerki, ki obožuje
konje, obljubila, da jo bosta
po koncu šova odpeljala na
ogled kobilarne Lipica.

Poleg Line so se v finalu
predstavili še pevci Fanika
Križaj, Peter Vode, Sanja
Poljšak Pesan, Alen Vogrinec
Vesel, Tina Drole in Maja
Keuc, akrobatska skupina
Dunking Devils ter plesni
skupini Maestro in Allthat.

Pred razglasitvijo rezultatov
so se predstavili talenti, ki so
navdušili v polfinalu: Marjan
Novak s svojimi zvonci, Mati-
ja in Matija, ki ohranjata tra-
dicijo igranja na stare inštru-
mente, ter pevci Boštjan Bra-
čič, Maja Triler in Daniel
Rampre, ki jim je družbo de-
lala odlična pevka in pianist-
ka ter članica žirije Lucienne
Lončina. Nastopila je tudi
zmagovalka spletnega talen-
ta, pevka Dajana Japić.

LINA OČARALA SLOVENIJO
Zmagovalka šova Slovenija ima talent je sedemletna Lina Kuduzović.

Ana Hartman

S

Zmagovalka Lina Kuduzović v družbi staršev in voditeljev Petra Polesa in Vida Valiča

Fanika je na novo zaživela

Fanika Križaj je bila edina Gorenjka v finalu šova
Slovenija ima talent. Pevka iz Strahinja je bila po šovu
kot vedno nasmejana: "Prav nič nisem razočarana,
nikoli si nisem mislila, da bom med desetimi finalisti.
Sama sem zmagala že s tem, da sem vse skupaj izpel-
jala tako, kot sem si želela." Lina je bila tudi njena fa-
voritinja za zmago, kot pravi, pa se ji je zelo dobra zdela
tudi Maja Keuc, ki je izredna pevka. "Sicer pa smo se v
zaodrju blazno zabavali, postali smo prijatelji, tek-
movalnosti sploh ni bilo med nami," nam je zaupala.
Faniki, ki ima od rojstva cerebralno paralizo, se je živ-
ljenje zaradi sodelovanja v šovu Slovenija ima talent ko-
renito spremenilo: "Znova sem se rodila, začela sem
čisto novo življenje. Med drugim sem resnično šla iz
hiše, nehala sem se skrivati. Načrtujem tudi selitev od
doma." Pevski talent, ki ji je bil položen v zibelko, na-
merava še naprej razvijati. "Dogovorjenih imam že kar
nekaj nastopov, z veseljem pa bom sprejela še kakšno
ponudbo," je dodala. A. H.

✂

✂

Lado Leskovar, pevec: 

"Razplet šova se mi zdi v
redu, čeprav so name naj-
večji vtis naredile akrobat-
ske in plesne skupine. Lini
in drugim finalistom po pr-
votnem uspehu privoščim
tudi nadaljevanje kariere."

Žan Ambrožič, gledalec iz
Dražgoš: 

"Nisem zadovoljen, mislim,
da so bili drugi finalisti bolj-
ši od Line in bi si bolj zaslu-
žili zmago. Maestro je bil
boljši, prav tako tudi Maja
Keuc."

Anketa

Ana Kristanc, gledalka iz
Kranja: 

"Z razpletom šova sem zelo
zadovoljna. Najboljši so bili
Lina, Maestro in Maja Keuc,
navijala sem za slednjo.
Upam, da bo ta uspeh na
Lino dobro vplival."

Maja Triler, polfinalistka iz
Dolenje vasi: 

"Lina ima nedvomno pose-
ben glas, je prikupna in ji
privoščim zmago. Sicer pa
so bili vsi finalisti zelo dobri,
z vsemi sem se dobro razu-
mela."

Kristijan Žontar, gledalec iz
Škofje Loke:

"Navijal sem za Majo Keuc.
Lina si je zaslužila zmago,
skrbi me pa, kako bo to vpli-
valo na njeno otroštvo. Za-
radi tega bi bilo morda bo-
lje, da bi zmagala Maja."

O talentih 
so povedali ...
Ana Hartman

Finale šova Slovenija ima ta-
lent je zmago prinesel se-
demletni Lini Kuduzović.
Prisotne v Hali Tivoli smo
povprašali, kako so zado-
voljni z razpletom šova.

Foto: Tina Dokl

Faniki Križaj je po šovu čestital tudi član žirije Branko
Čakarmiš. / Foto: Tina Dokl
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FILM, KINO, MODA
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SUDOKU
Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov.

Sestavila: Petra F.

KINO SPORED

Torek, 8. 6.
15.30, 18.30, 21.30 SEKS V MESTU 2
17.30 SPOPAD TITANOV
19.40, 21.50 SHREK ZA VEDNO podnaslovi
16.20, 18.20 
SHREK ZA VEDNO 3D sinhronizirano
20.20 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA

Sreda, 9.6.
15.30, 18.30, 21.30 SEKS V MESTU 2
17.30 SPOPAD TITANOV
19.40, 21.50
SHREK ZA VEDNO (podnaslovi)
16.20, 18.20 
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)
20.20 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA

Četrtek, 10. 6.
15.30, 18.30, 21.30 SEKS V MESTU 2
17.10 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
19.30, 21.40 REZERVNI NAČRT
16.20, 18.20
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)
20.20 SHREK ZA VEDNO (podnaslovi)

Petek, 11. 6.
15.30, 18.30, 21.30 SEKS V MESTU 2
17.10 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
19.30, 21.40, 23.50 REZERVNI NAČRT
16.20, 18.20
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)
20.20, 22.30 
SHREK ZA VEDNO (podnaslovi)

Sobota, 12. 6.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30
SEKS V MESTU 2
17.10 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
12.50, 15.00, 19.30, 21.40, 23.50
REZERVNI NAČRT
12.20, 14.20, 16.20, 18.20
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)
20.20, 22.30 
SHREK ZA VEDNO (podnaslovi)

Nedelja, 13. 6.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30
SEKS V MESTU 2
17.10 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
12.50, 15.00, 19.30, 21.40
REZERVNI NAČRT
12.20, 14.20, 16.20, 18.20
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)
20.20 SHREK ZA VEDNO (podnaslovi)

Ponedeljek, 14. 6.
15.30, 18.30, 21.30 SEKS V MESTU 2
17.10 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
19.30, 21.40 REZERVNI NAČRT
16.20, 18.20
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)
20.20 SHREK ZA VEDNO (podnaslovi)

Torek, 8. 6.
20.55 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
16.15 REZERVNI NAČRT
18.35, 21.50 ROBIN HOOD
15.05, 18.05, 21.05, 21.30 
SEKS V MESTU 2
16.00, 18.20 
SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
15.00, 16.20, 17.10, 18.40, 19.30,
21.00 SHREK ZA VEDNO 3D

Sreda, 9. 6.
20.55 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
16.15 REZERVNI NAČRT
18.35, 21.50 ROBIN HOOD
15.05, 18.05, 21.05, 21.30 
SEKS V MESTU 2
16.00, 18.20 
SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
15.00, 16.20, 17.10, 18.40, 19.30,
21.00 SHREK ZA VEDNO 3D

Petek, 11. 6.
19.00 ROBIN HOOD
21.30 NE POZABI ME

Sobota, 12. 6.
19.00 NE POZABI ME 
21.30 ROBIN HOOD

Nedelja, 13. 6.
19.00 NE POZABI ME 
21.30 ROBIN HOOD

Četrtek, 10. 6.
20.00 NE POZABI ME

Petek, 11. 6.
20.00 NEPREMAGLJIVI

Sobota, 12. 6.
18.00 NE POZABI ME
20.00 NEPREMAGLJIVI

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

KINO RADOVLJICA, LINHARTOVA DVORANA

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

otrebe naše kože se
v vročih poletnih
dneh razlikujejo od
tistih pozimi, zato je

pomembno, da so vaši nego-
valni produkti ter nega prila-
gojeni poletnemu času. 

Vlaženje kože in depilacija

Poleti je v zraku več vlage,
ki je poleg visokih tempera-
tur glavni razlog, da se naša
koža hitreje masti. Zato za
vlaženje kože na obrazu upo-
rabljajte lahke vlažilne kre-
me in losijone. Če se vam
zdi, da vaša koža potrebuje
več kot samo vlažilno kremo,
se lahko odločite za bolj
hranljivo nočno kremo, ki bo
čez noč kožo nahranila z vi-
tamini in maščobami. Pre-
mastne kreme so čez dan ne-
primerne zaradi visokih tem-
peratur. Ker je poletje čas, ko
boste nosile krila, majice
brez rokavov in druga oblači-
la, ki bodo razgalila večji ali
manjši del vašega telesa, je
seveda potrebno poskrbeti za
gladko in negovano kožo, ne
le na predelu obraza, temveč
celega telesa. Seveda boste
najprej poskrbeli za depilaci-
jo ali britje poraščenih delov,
pri tem pa pazite, da tega ne

počnete tik pred kopanjem,
temveč nekaj ur prej. Po brit-
ju si na razdraženo kožo na-
nesite sloj baby pudra, s kate-
rim boste zaščitili občutljivo
kožo na predelih okrog biki-
nija in pod pazduho pred
razdraženo pikčasto kožo in
vraščenimi dlačicami. Ne po-
zabite, vroč zrak, veter, slana
voda in sonce kožo dodatno
izsušijo, zato poskrbite za
dodatno vlaženje v obliki
hranljive kreme za telo. 

Zaščita pred soncem

Nikar ne uporabljajte lan-
skih zaščitnih krem, kajti rok
uporabnosti je lahko že pote-
kel. Kupite si nove kreme in
poskrbite, da jih boste redno
uporabljale. Zaščita pred
soncem naj bo dodatna nega
vaše vsakodnevne nege. Ker

je splošno znano, kako škod-
ljivi so lahko sončni žarki, če
z izpostavljanjem pretiravate
zaradi želje po lepo zarjaveli
polti, vam priporočam upo-
rabo losijonov za vlaženje te-
lesa, ki imajo rahel učinek
samoporjavitve. Ravno zara-
di majhne intenzivnosti sa-
moporjavitve se vam ni po-
trebno bati lisaste kože. 

Stopala in lasje

Tudi vaša stopala so poleti
bolj izpostavljena, saj so sko-
raj ves čas gola, zato poskrbi-
te za ustrezno nego. Pediku-
ro lahko izvedete doma ali pa
se odločite za obisk salona.
Vsekakor pa vsakodnevno
vlažite svoja stopala, da bodo
v poletnih sandalih delovala
lepo in urejeno. Znano je, da
sonce in voda škodita lasem,
predvsem tistim, ki jih barva-
te. Z ustreznimi preparati in
losijoni lahko zaščitite svojo
barvo las pred bledenjem in
prekomernim izpiranjem.

Vendar še vedno velja, da je
najboljša zaščita za vašo bar-
vo las slamnik ali kako drugo
pokrivalo, ki lase zaščiti pred
soncem, ter izogibanje mo-
čenju las v slani vodi.

Ličila

Podlaga naj bo poleti lah-
ka. Če se pudru niti poleti ne
morete izogniti, naj bo ta kar
se da lahek, po nanosu sko-
rajda neopazen. Lahki pudri
so bolj redki ter manj pre-
krivni. Tudi barva pudra naj
bo sorodna odtenku vaše pol-
ti, ki je poleti temnejši kot si-
cer, zato boste zdaj najbrž
uporabljali temnejši puder.
Lahko pa poleti brez zadrž-
kov uporabljate bronzer, saj
je vaša polt temnejša in se
vam ni potrebno bati pre-
temnih odtenkov ali lis.
Bronzer naj bo tisti, ki vaše-
mu obrazu da zagorelost, in
ne škodljivi sončni žarki. Po-
leti si lahko privoščite sijoče
sence in iluminatorje, ki se
na vrhu lic poigrajo s svetlo-
bo in tako na vaš obraz priča-
rajo zdrav sijaj. Ustnice so
poleti bolj privlačne s trans-
parentnimi rožnatimi in rde-
čimi barvami. Maskaro pa
zamenjajte za vodoodporno
in tako preprečite črne ma-
deže okrog oči zaradi visokih
temperatur ali kopanja. 

LEPOTNE SKRIVNOSTI

POLETNA KOZMETIKA IN LIČILA

ežiser komedij Blon-
dinka s Harvarda in
Grda resnica pred-
stavlja nenavadno

življenjsko dogodivščino
umirjene Jen, ki med počit-
nicami spozna zabavnega in
privlačnega Spencerja. Sledi-
ta neizbežna romanca in hi-
tra poroka, po treh letih dru-

žinske idile pa šokantno raz-
kritje, da je Spencer v resnici
skrivni vladni agent. Prese-
nečena Jen se naenkrat znaj-
de sredi vratolomnih avto-
mobilskih pregonov in divjih
strelskih obračunov, kar lju-
bezen do Spencerja postavi
na veliko preizkušnjo. V
slovenske kinematografe 
akcijska komedija prihaja
24. junija.
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Rešitev

MORILCI
Predstavljajte si, da se poročite, potem pa čez
nekaj let odkrijete, da vaš dragi ni ravno to, za
kar se vam je predstavil.

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Tania Mendillo

P

Alenka Brun

R



veliko prireditvi-
jo za skoraj tri ti-
soč otrok se je v
dvorani Tivoli
pred kratkim za-

ključilo 27. vseslovensko
Tekmovanje za čiste zobe ob
zdravi prehrani, ki ga prireja
Stomatološka sekcija Slo-
venskega zdravniškega druš-
tva. Tudi letos so na njem so-
delovale skoraj vse slovenske
osnovne šole, kar 705 jih je
bilo. Sodelujočih šol bi bilo
še več, če jim ne bi tega pre-
prečila nova gripa, je poveda-
la prim. mag. Tatjana Lesko-
šek Denišlič, ki je pred 27
leti začela tekmovanje in je
še vedno njegova gonilna

sila: "Nekaj šol je zaradi pan-
demije žal prepovedalo pre-
verjanje čistoče zobkov, če-
prav bi ravno v takšnih oko-
liščinah higieni morali po-
svetiti še več pozornosti."

Zmagovalci letošnje akcije
so postali učenci Osnovne
šole Minke Namestnik - So-
nje iz Slovenske Bistrice, na-
gradili pa so tudi najboljše
razrede po regijah. Na Go-
renjskem so si zobe najbolj
pridno umivali učenci petega
razreda podružnične šole
Besnica. "Akcija umivanja
zob pri nas poteka že od sa-
mega začetka te dejavnosti v
občini Kranj. Učence vsako-
dnevno spodbujamo in nad-
ziramo pri umivanju zob po
malici, opozarjamo jih tudi
na pomen zdrave prehrane.

Z nasveti in kontrolo meseč-
no sodelujemo z Zobno pre-
ventivo Zdravstvenega doma
Kranj. Zobna asistentka vsak
mesec pregleduje stanje zob
ter z zajčkom, polžem oz. čr-
vom ustrezno označi njihovo
čistočo. Najuspešnejši je raz-

red, ki zbere največje število
'zajčkov' za skrbno umite
zobe. Rezultati naših učen-
cev so iz leta v leto boljši, šti-
rikrat so bili naši razredi ob-
činski zmagovalci, letos pa
tudi regijski," je poudarila
vodja šole Maja Nosan.

NAJVEČ ‘ZAJČKOV’ V BESNICI
Petošolci s podružnične šole Besnica so regijski zmagovalci tekmovanja za najbolj čiste zobe.

Ana Hartman

Z

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.

Sestavila: Eva in Bine 
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Nagrajeni petošolci iz Besnice z razredničarko Barbaro
Tomše

Živahna otroška zabava v Besnici

Velika otroška zabava z delavnicami, ki sta jo v sklopu
prireditve Voščenka Besnica 2010 pripravila Turistično
društvo in Krajevna skupnost Besnica, je tudi letos
naletela na zelo dober odziv. Pred šolo v Besnici se je
zbralo blizu dvesto otrok in njihovih spremljevalcev, več
kot polovica prišla iz drugih gorenjskih krajev, je zado-
voljno ugotavljala Polona Štilec, glavna organizatorka
otroške zabave: "Otroci so ustvarjali v likovnih delavni-
cah, izdelovali so darilne škatlice, kokoši in piščance iz
sena, letala, ribice iz starih zgoščenk, cvetlice iz papirja,
kiparili so s slanim testom, risali ... Tekmovali so za Naj
frizuro in Naj frizerja, uživali pa so tudi v zabavnih štafet-
nih igrah. Izvrstno jih je zabavala tudi Lutkovna skupina
Fru fru z ne ravno tipično igrico o Rdeči kapici." Organi-
zatorji so tudi letos veliko pozornosti posvetili prometni
varnosti otrok, zato so k sodelovanju povabili kranjski
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je za
otroke pripravil poligona Kolesarčki in Jumicar. Zabavali
pa so se tudi starši, ki so se pomerili v sudokuju. A. H. 

Tretji Zarjin festival

V soboto je v Škofji Loki ves dan potekal tretji Zarjin festi-
val, festival športa in kulture za otroke in mladino. Organi-
zatorji so se potrudili in pripravili zanimiv program ra-
zličnih dogodkov, ki so bili namenjeni tako otrokom in
mladini kot tudi njihovim staršem, starim staršem, učitel-
jem in vzgojiteljem. Festival so odprli ob 10. uri na Loškem
odru s plesno predstavo Zvezdica nagajivka (na sliki), za-
ključek pa je bil ob 21. uri z glasbeno-pevskim večerom in
skupino E.V.A.. Vse dejavnosti so bile za obiskovalce brez-
plačne. "Zelo smo zadovoljni. Otroci so resnično uživali v
plesu, glasbi, športu, ustvarjanju. Brezplačno so lahko do-
bili tudi sladoled, spekli pa smo kar dva tisoč palačink," je
bila zadovoljna Mateja Tuta. M. B.

TISOČ UGANK ZA MALČKE
Franc Ankerst vam zastavlja naslednjo uganko:

Ime že pove, kdo glasno zvoni,
če ves je iz brona in rožica ni. 

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 je kreda. Izžrebali
smo Katjo Capuder (Moravče).
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red tremi leti obu-
jen naslednik Fiata
500 je italijanski to-
varni prinesel velik

uspeh in skoraj samo po
sebi je bilo umevno, da
bodo k življenju obudili
tudi kabrioletsko različico s

koreninami v originalni iz-
vedbi. Kabrioletski malček
je ohranil vse mere kot raz-
ličica s trdo streho, le prt-
ljažnika je za pičle tri litre
manj, tako da gre vanj še
vedno 182 litrov tovora.
Streha, ki ima zadaj zračni
usmerjevalnik in v njem
vdelano tretjo zavorno luč,
se lahko med vožnjo s hi-

trostjo do 60 kilometrov na
uro najprej odpre do vmes-
nega položaja ali pa povsem
do prtljažnega pokrova.
Strešno platno je na voljo v
slonokoščeni, rdeči in črni
barvi. Motorji so že znani,
osnovni je 1,2-litrski ben-
cinski štirivaljnik (51

kW/69 KM) in močnejši
1,4-litrski (74 kW/100 KM),
oba sta lahko opremljena s
petstopenjskim ročnim ali
sekvenčnim robotiziranim
menjalnikom. Zahtevnejši
vozniki si lahko omislijo
tudi 1,3-litrski turbodizelski
motor (55 kW/75 KM).
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AVTOMOBILIZEM

Matjaž Gregorič

P

NOSTALGIJA ODPRTEGA NEBA
Fiat 500C v spomin na slavnega predhodnika izpred petih desetletij. 

Športni terenec se ponaša z
novo podobo, udobnejšo in še
bolj limuzinsko notranjostjo ter
novo generacijo motorjev. Na
voljo je z zelo zmogljivima (2,0-
in 2,2-litrskima) dizloma, ročnim
in samodejnim 6-stopenjskim
menjalnikom ter številnimi pa-
keti opreme.

Zunanja podoba novega So-
renta ponazarja futurizem in za-
zrtost v prihodnost, ki ju doka-
zuje evropski oblikovalski pri-
stop slovitega nemškega obli-
kovalca Petra Schreyerja. 

Z veliko mero stilske dovrše-
nosti in prefinjenosti razvaja no-
tranjost. Iz sveta prestižnih limu-
zin izvira atraktiven in tehnično
zelo dovršen avdio sistem s pri-
ključki AUX, USB in iPod za zu-
nanje glasbene nosilce. 

Prtljažnik, ki je ob prevozu
večjih in daljših predmetov eno-
stavno povečljiv z zlaganjem
druge in tretje sedežne vrste,
meri že v osnovi 1047 litrov, za-
hvaljujoč dvojnemu dnu pa je

povečljiv na maksimalnih 1546
litrov. 

Serijska oprema že zajema
različne varnostne dodatke, kot
so zračne blazine in zavese,
elektronski stabilnostni sistem
(ESC), sistem za samodejno zavi-

ranje med vožnjo po klancu
(DBC) in naprava za vzdrževanje
hitrosti med spuščanjem po
klancu (HDC). 

Novi Sorento je na preizkus-
nih trčenjih EuroNCAP dosegel
vseh pet zvezdic in sicer po no-

vem, strožjem načinu ocenjeva-
nja. 

Sorento navdušuje z zelo
zmogljivima in varčnima dizel-
skima motorjema (2,0-litrski z
močjo 110 kW/150 KM in 2,2-
litrski z močjo 145 kW/194 KM).
Motorja pa nista zgolj zelo
zmogljiva, temveč tudi zelo
varčna in čista - npr. povprečna
emisija CO2 je le 169 oz. 171
g/km (različica z ročnim menjal-
nikom in 2-kolesnim pogonom).

Novi Sorento ohranja izvrstne
terenske lastnosti svojega pred-
hodnika, saj stalni samodejni 4-
kolesni pogon deli pogonsko
moč med prednjim in zadnjim
kolesnim parom glede na opri-
jem koles s podlago. 

Novi Sorento je s 7-letno ga-
rancijo (velja za celotno vozilo!),
z zelo bogato serijsko opremo
in maksimalno varnostno opre-
mo na voljo že od 26.990 EUR
na 27 mestih po vsej Sloveniji in
na www.kia.si/sorento.

Novi Kia Sorento s 7-letno garancijo

�  Ferrarijeva oznaka GTO se vrača!
�  Britanski caparo T1 je formula z registracijo
�  Primerjali smo: impreza WRX STi in STi za skupino N 
�  Kakšna je nova škoda fabia RS
�  Prvi športni hibrid je Hondin CRZ
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jaNOVI EVO MAGAZIN ŽE V PRODAJI!

Naročniška služba 02 250 23 80  
e-pošta info@evo-magazin.si splet www.evo-magazin.si

VELIKO ZA MALO DENARJA!

3 vrata, 1.2 8v 1.1 8v

1.1 8v3 vrata, 1.2 8v

MERCEDES-BENZ - Pred kratkim so v kitajskem mestu
Fuzhou zagnali proizvodnjo Mercedes-Benzovih dostavni-
kov. Tovarna je del skupnega nemško-kitajskega podjetja
Fujian Daimler Automtive. Načrtovana letna proizvodnja
je 40 tisoč vozil, po potrebi jo bodo lahko še povečali ali
prilagodili delež posameznih modelov. Vsa trije Mer-
cedes-Benzovi modeli Vito, Viano, Sprinter bodo imeli
vgrajenih okoli 40 odstotkov delov, ki jih dobavljajo kitaj-
ski proizvajalci.

RENAULT: Renault Clio praznuje 20 let. Prvič je bil pred-
stavljen v Parizu junija 1990. Že leto kasneje je postal ev-
ropski avto leta. Bil je naslednik zelo prodajno uspešnega
modela Renault 5. Aprila 1993, ko se je bila predstavljena
druga faza Clia, je njegova proizvodnja stekla tudi v novo-
meškem Revozu, kjer je nadomestil upokojeni Renault 4.
Naslednje tri leta so v Novem mestu izdelovali Clia skupaj
s popularno petko. Spomladi 1997 je bila predstavljena
druga generacija in danes se proizvaja že tretja. M. G.

OPEL: Pet mesecev po pri-
hodu na trg je bilo za novo,
petvratno Opel Astro, zabe-
leženih že več kot 150 tisoč
naročil. Veliko povpraševa-
nje po Astri se odraža tudi v
Oplovi tovarni v Gliwicah, ki
trenutno deluje z dodatnimi
izmenami. Na petvratno
različico odpade 50 odstot-
kov prodaje Astre v Evropi.
M. G.



Brez nogometa pa tudi ne gre. / Foto: Tina Dokl
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anoramic Travel
Group je konec mar-
ca organiziral študij-
sko turo indijskih tu-
rističnih agentov po

Sloveniji. Ker so bili v času
njihovega obiska po naših
smučiščih še zadnji kosi sne-
ga, je na Voglu Indijce pogled
na bele površine navdušil.
Povprašali smo jih še, kaj so si
najbolj zapomnili, kaj jim je
bilo najbolj všeč od naše kuli-
narike, pa so vsi po vrsti iz-
strelili 'Bled cake' oziroma
blejska kremna rezina.

Izvedeli smo, da je Sloveni-
ja zanje zanimiva ravno zara-
di svoje majhnosti. V enem

dnevu lahko vidiš vse: gore in
morje. Imamo kulturo, kar
imajo indijski turisti radi, saj
se radi izobražujejo. V nas vi-
dijo segment za mladoporo-
čence, destinacijo za nakupo-
vanje, navdušila jih je naša
zdraviliška ponudba, so pa se-
veda posebni v svoji potovalni
kulturi: so vegeterjanci, potu-
jejo velikokrat v večjih skupi-
nah, velikost sob v hotelih je
zanje pomembna, brezplačne
steklenice vode v sobah in us-
trežljivo hotelsko osebje so za-
nje nekaj običajnega.

S tiskovno konferenco pa
se je pred nekaj dnevi pred-
stavila Nemška turistična
organizacija (DZT) v Ljublja-
ni. Prisotni so bili Beatrix
Haun, regionalna mene-

džerka DZT za vzhodno Ev-
ropo, Gertrud Rontzen, pred-
sednica Slovensko-nemške
gospodarske zbornice, Björn
Bender, predstavnik nem-
ških železnic (Deustche
Bahn), in Lena Klinar, slo-
venska predstavnica DTZ.

Lena nas je s krajšo predsta-
vitvijo popeljala skozi glavne
teme Nemčije od leta 2010 do
2017, ko bodo proslavljali pet-
sto let reformacije. Prihodnje
leto bo v Nemčiji tematsko
namenjeno dobremu počutju
in zdraviliškemu turizmu ter
Fifi - ženskemu svetovnemu
prvenstvu v nogometu, 2013
se bodo spomnili Wagnerja.
Letos pa sta glavni temi Nem-
čije kreativna Nemčija, kjer so
združili vse od umetnosti, de-

signa, mode in arhitekture,
ter Porurje kot evropska pre-
stolnica kulture. Poudarila je
še obletnice: tristo let zgodbe
nemškega porcelana - Meis-
sen, šestdeset let Romantične
ceste, 41. Pasijonske igre v ba-
varskem mestu Oberammer-
gau, 175 let Nemških železnic
in dvesto let Oktoberfesta. 

Če se Slovenci odpravimo
v Nemčijo, potem nas najbolj
privlači bavarska pokrajina s
svojimi gradovi in Saška z
umetnostjo, med mesti pa
imajo zagotovo svojo vred-
nost priljubljena Leipzig,
Hamburg in Dresden, ter se-
veda mesto, ki je letos beleži-
lo rekorden obisk, Berlin.
Vlak nas pa tja iz Slovenije
popelje kar trikrat dnevno.

DRUŽABNA KRONIKA

Lahko bi rekli, da je drugi najpopularnejši slovenski 
mobilni operater na Ljubljanskem gradu pripravil že
tradicionalni VIP dogodek za svoje poslovne partnerje.
Skozi čaroben večer prvinskosti, narave in občutij jih je
popeljala voditeljica Živa Rogelj, zapela je Tinkara 
Kovač, povabljeni pa so bili tudi gostje iz tujine. Na 
fotografiji sta Gorenjki Živa Rogelj in Eva Aljančič, 
direktorica marketinga pri Si.mobilu. / Foto: arhiv organizatorja

NI BOLJŠEGA KOT KREMNA REZINA
Slovenijo so pred časom obiskali predstavniki indijskih touroperaterjev. Navdušili so jih sneg, pitna
voda iz pipe in blejska kremna rezina. Nemčija pa slovenskemu turistu ponuja odlično razmerje med
kakovostjo in ponudbo.

Udeležnci študijske ture na tiskovni konferenci: Surinder
Hakhku (Planet Earth), Devender Grover, urednik revije
Travel Span, Reginald Fernandes (Big Blue Marble) in Carl
Vaz (Charson Advisory / Foto: Tina Dokl

Slovenska folklora jih je navdušila. / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

P

Björn Bender, Beatrix Haun, Gertrud Rontzen in Lena Klinar
/ Foto: Tina Dokl

Blejska pletnja je bila za indijske predstavnike posebno
doživetje. / Foto: arhiv organizatorja

Kulwant Singh (LAMA Dubai), edina ženska Rashmi Jalan
(Shitij Tours & Travels), Vinay Grover (bookmyhotel.com) in
Sanjay Grover, urednik revije Plaza Times / Foto: Tina Dokl
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Jelena Justin

Pozdravljene,
gore II

188 strani, mehka vezava  
Redna cena: 20 EUR
Če knjigo kupite ali jo naročite 
na Gorenjskem glasu, je cena le 15 EUR.
Ceni knjige prištejemo še poštnino.

Knjigo lahko kupite na sedežu Gorenjskega glasa, 
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali 
po e-pošti: narocnine@g-glas.si.

Po razprodanem prvem delu knjige Pozdravljene, gore 
je pred nami še drugi del uspešnice. 

V knjigi so predstavljene poti za vsakega planinca, 
ki jih Jelena Justin opisuje na prijeten način 

in vam hkrati ponuja veliko idej 
za obisk gora. 

Knjigo lepo dopolnjujejo 
čudovite fotografije, 

dodani so tudi zemljevidi.




