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Vrednost nepremičnin
znana avgusta
Geodetska uprava bo konec avgusta
začela obveščati lastnike nepremič-
nin o njihovi vrednosti, postopek bo
trajal do oktobra. V tem času bodo
lahko posredovali pripombe na poda-
tke o nepremičninah in tudi na oce-
njeno vrednost.

3

AKTUALNO

Danes in jutri bo pretežno 
jasno. V nedeljo bo spremenljivo
oblačno s krajevnimi 
padavinami, predvsem 
plohami in nevihtami. 

VREME

jutri: pretežno jasno ..
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Začenja se 
urejanje igrišča
Žirovski svetniki so na izredni seji po-
trdili pogodbo za gradnjo nogomet-
nega igrišča, ki se bo začela v teh
dneh. Že letos bi za igrišče potrebo-
vali 240 tisoč evrov, denar Fundacije
za šport pa še ni zagotovljen. 
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GORENJSKA

Dobro želim vrniti 
z dobrim
Miloš Jenkole s Podkočne je lani pre-
stal zahtevno operacijo presaditve je-
ter. Kdo je bil njegov darovalec, ni ni-
koli izvedel. A da bi dobro vrnil z do-
brim, se je lotil dobrodelne akcije Šta-
feta Vajnež - Pineta.
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Navdušena nad algami
Absolventka mikrobiologije Marjeta
Resnik iz Kamnika poskuša v okviru
diplomske naloge odkriti najboljše
razmere za čim hitrejšo rast alg, kar
bi omogočilo poceni in množično
"proizvodnjo" biomase, ki bi jo lahko
predelali v biogoriva. 
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GG+

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Vilma Stanovnik

Kranj - Z uvodno slovesnost-
jo ob odprtju 19. svetovnega
prvenstva v nogometu in s
prvo tekmo med ekipama
domače Južnoafriške repu-
blike in Mehike se bo danes
v Johannesburgu začel me-
sec obračunov državnih re-
prezentanc v najbolj razširje-
nem športu na svetu. Drugič
v zgodovini Slovenije si je
mesto med svetovno nogo-
metno elito priborila tudi
naša reprezentanca, ki jo
prva tekma na prvenstvu
čaka to nedeljo ob 13.30, ko
se bodo varovanci selektorja

Matjaža Keka pomerili z eki-
po Alžirije. 

"Vzdušje v ekipi je odlič-
no, preizkusili smo teren in
žogo in če bomo na tekmi
proti ekipi Alžirije igrali, kot
znamo, si lahko obetamo
zmago. Seveda je reprezen-
tanca Alžirije močna, vendar
smo prepričani, da lahko
uspemo," je bil v zadnjih no-
vicah iz Afrike zgovoren
kranjski nogometni repre-
zentant Bojan Jokič, ki se ve-
seli svojega prvega nastopa
na svetovnem prvenstvu. 

Seveda ga težko čakajo
tudi drugi naši nogometaši
in številni navijači, ki bomo

tudi na Gorenjskem stiskali
pesti in navijali za Slovenijo.
Raziskave javnega mnenja
doma in po svetu sicer naši
reprezentanci ne napovedu-
jejo vidnejše uvrstitve, med
državami, ki veljajo za favo-
rite, pa so na vrhu Brazilija,
Argentina, Anglija, Nemčija
in ZDA. 

Prav Anglija in ZDA bosta
naslednji nasprotnici naše
reprezentance. Z Američani
se bodo namreč naši pome-
rili danes teden, z Angleži
pa 23. junija. Toda, ker je
žoga še vedno okrogla, se v
mesecu dni lahko zgodi
marsikaj.

Nogometna vročica tudi na Gorenjskem
Od danes do 11. julija bo večina ljubiteljev športa spremljala obračune na
svetovnem nogometnem prvenstvu, tudi na Gorenjskem bomo stiskali 
pesti zlasti za naše nogometaše.

Dobro vzdušje ob odhodu z brniškega letališča so naši nogometaši, med njimi tudi Milivoje
Novakovič in Kranjčan Aleksander Radosavljevič, ohranili tudi na jugu Afrike. / Foto: Matic Zorman

Leto LXIII, št. 46, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Mediacija za Blejski otok ni uspela

vabi na INFORMATIVNE DNEVE za vpis
v VIŠJEŠOLSKI in VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ

- 16. 6. in 17. 6. - na LUK
Telefon: 04 280 48 00      www.luniverza.si

Simon Šubic

Radovljica, Kranj - Radovlji-
ški gorski reševalci so v sredo
zjutraj v dolini Blatnice pri
Begunjah na Gorenjskem
našli truplo 59-letnega Zvo-
neta Andrejčiča iz Lesc. Gre
za izkušenega alpinista, čla-
na več himalajskih odprav,
med drugim tudi na Everest
leta 1979, ko sta na vrh sveta
prvič stopila tudi Slovenca -
Nejc Zaplotnik in Andrej
Štremfelj. V Čukovem bajer-
ju na Bobovku pa je v torek

popoldne utonil 50-letni mo-
ški, po naših podatkih gre za
Milana Ušlakarja iz Tatinca. 

Zvoneta Andrejčiča so
svojci pogrešili v torek, ko se
do večera ni vrnil s pohoda
po hribih v okolici Begunj.
Še isti večer so organizirali
iskalno akcijo, ki je potekala
nad smučiščem Krpin v
smeri proti Jamarskem vrhu,
v njej pa je poleg policistov
sodelovalo še dvajset gorskih
reševalcev iz Radovljice in
vodniki lavinskih psov.

Znani alpinist omahnil s stene
V kanjonu Blatnice so gorski reševalci našli 
truplo himalajca Zvoneta Andrejčiča. V Čukovem
bajerju utonil 50-letni kopalec.

Supermarketi Planet Kranj • Škofja Loka • BTC Ljubljana • Lesce • Jesenice od 1. 6. do 31. 8. 2010

Preverite stanje 
vaših bonitet 
na računu: 

Več na www.tus.si

Vsak mesec do

30 €
na vaši kartici

od 100 € do 199,99 € nakupov 7 €

od 200 € do 299,99 € nakupov 15 €

od 300 € nakupov 30 €
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Danica Zavrl Žlebir

Brdo - Razpis za naj prosto-
voljca v treh starostnih kate-
gorijah in za naj prostovoljni
projekt vsako leto razpiše
Mladinski svet Slovenije. Za
leto 2009 je bilo za ta prizna-
nja nominiranih 144 posa-
meznic in posameznikov ter
43 projektov, v treh starost-
nih kategorijah pa so izbrali
po enega prostovoljca in eno
prostovoljko, letos na novo
tudi naj mladinskega vodite-
lja, naj mladinski projekt in
naj projekt 2009, poleg tega
pa so podelili še dve posebni
priznanji za izstopajoča pro-
jekta prostovoljskih skupin.
Eno od teh je prejela tudi Ob-
čina Škofja Loka in skupina
prostovoljcev, ki je uprizorila
Škofjeloški pasijon 2009,
teh je bilo pri lanski uprizo-
ritvi prek tisoč. Na Gorenj-
sko sta šli še dve nagradi: za
naj prostovoljko v starostni
skupini od 20 do 30 let je
bila razglašena Mojca Urh iz
Mladinskega centra Cerklje,
naslov naj projekt 2009, ki je
prehoden, pa je skupaj s sim-
bolno ragljo dobila Osnovna

šola Stranje pri Kamniku za
inovativni model vzgoje in
izobraževanja, ki ga učenci
izvajajo za svoje vrstnike.

Častni pokrovitelj dogod-
ka, predsednik države Dani-
lo Türk, je v svojem govoru
poudaril pomen vrednot, ki
širijo in utemeljujejo prosto-
voljstvo: tovarištvo, solidar-
nost, sočutje in humanost.
Prostovoljstvo bogati družbo

in prispeva k dvigu kakovo-
sti življenja najbolj odrinje-
nih skupin. Dobro bi bilo
najti tudi način, kako bruto
domačemu proizvodu pri-
šteti tudi učinek, saj podatki
kažejo, da prostovoljci v Slo-
veniji opravijo dela za več
kot sedem tisoč redno zapo-
slenih. Da je vrednost pros-
tovoljstva sicer neprecenlji-
va, vendar bi jo bilo vseeno

dobro izmeriti, meni tudi
minister za delo, družino in
socialne zadeve Ivan Svetlik,
ki je obljubil, da bo še ta me-
sec šel v javno razpravo za-
kon o prostovoljstvu. Na
Brdu je o prostovoljstvu in o
natečaju Mladinskega sveta
Slovenije, ki je bil tokrat že
osmi po vrsti, spregovoril
tudi njegov predsednik Ka-
mal Izidor Shaker.

Prostovoljstvo bogati družbo
Predsednik države Danilo Türk in njegova soproga Barbara Miklič Türk sta častna pokrovitelja 
vsakoletne podelitve nagrade za naj prostovoljca.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Lepi z Gorenjskim glasom
Verjetno bo tale informacija zanimiva predvsem za nežnejši
spol, čeprav so vabljeni tudi moški. Na Gorenjskem glasu
pripravljamo novost: svetovanje na vedno aktualnem po-
dročju: kako do čim boljšega videza. V sredo, 16. junija, in v
petek, 18. junija, vas bodo od 17. do 20. ure v naši avli priča-
kovali strokovnjaki, ki vam bodo brezplačno svetovali glede
pričeske, ličenja, oblačenja, nege nohtov, prehrane in obli-
kovanja telesa. Vprašali jih boste lahko, karkoli vas zanima
oziroma bi radi pri sebi izboljšali. Z vami bodo Metka, Ur-
ška, Karmen, Boris in Barbara, ki se bodo vsakemu posveti-
li individualno, pripravili pa bodo tudi kupone s popusti in
številne akcijske cene za razne storitve. Ob 17. uri se bo z
najmlajšimi pozabavala Urška, ki bo z njimi izdelovala brez-
plačne bleščeče tatooje!

Prijetna urica ob spoznavanju nemškega jezika

V torek, 15. junija, pa vas ob 17.30 vabimo v avlo Gorenjske-
ga glasa, kjer bo učiteljica Helena pripravila druženje in kre-
ativno delavnico za spoznavanje nemškega jezika za otroke
od 4. leta in njihove starše. Z nemščino se boste "zbližali"
ob igri, petju in zabavi ter se prepričali, da otroci ob tem uži-
vajo. Dobili boste tudi več informacij o tem, kakšen je naj-
boljši način učenja tujega jezika. Prisrčno vabljeni, vstop je
brezplačen! D. K.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme DARJA OKORN iz Kranja.

Predsednik Danilo Türk je Osnovni šoli Stranje izročil priznanje naj prostovoljski projekt
2009. / Foto: Gorazd Kavčič

Celje

V Celju bo evharistični kongres

V nedeljo, 13. junija, ob 9. uri se bo na celjskem stadionu
Arena Petrol začel slovenski evharistični kongres, na kate-
rem pričakujejo blizu 25 tisoč katoličanov iz Slovenije in so-
sednjih držav. Ob 11. uri se bo začela maša, ki jo bo daroval
papežev odposlanec, vatikanski državni tajnik, kardinal Tar-
cisio Bertone. Prihod na kongres napovedujejo tudi nekate-
ri drugi pomembni predstavniki katoliške Cerkve in drugih
Cerkva, ki delujejo v Sloveniji. Osrednji dogodek največjega
srečanja slovenskih katoličanov po drugi svetovni vojni (zad-
nji evharistični kongres je bil leta 1935 v Ljubljani - op. p.) bo
beatifikacija prvega slovenskega mučenca Lojzeta Grozdeta,
ki so ga 1. januarja 1943 v okolici Mirne na Dolenjskem ubi-
li partizani. Na kongres v Celje roma tudi podoba Marije Po-
magaj z Brezij. Z Brezij so jo najprej odnesli v Naklo, kjer je
bogoslužje v cerkvi sv. Petra vodil pomožni škof Anton Jam-
nik, nato v cerkev sv. Jurija v Šenčur, kjer je slovesnost vodil
ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres. Marijino
podobo pa so prenočevali v cerkvi sv. Jurija v Nevljah, kjer
jo je sprejel novomeški škof Andrej Glavan. J. K.

Tržič 

Tomazin kandidat za župana

Občinski odbor N.Si Tržič je soglasno potrdil svojega kandi-
data za župana na letošnjih lokalnih volitvah. To je Boris To-
mazin, direktor podjetja Trifix, predsednik Športne zveze Tr-
žič in član KS Lom pod Storžičem. Kar šestnajst let je bil ob-
činski svetnik v Tržiču in nekaj let tudi predsednik stranke
N.Si v Tržiču. "Po dolgem in tehtnem premisleku sem se od-
ločil, da bom prvič kandidiral za župana občine Tržič. Želim
si, da bi naši občani dobili več vpliva na razvoj občine. To na-
meravam doseči po dveh poteh. V krajevnih skupnostih po-
znamo lokalne probleme, zato je treba izboljšati koordinacijo
med vodstvom občine in vodstvi KS. Več veljave mora dobiti
tudi prostovoljna dejavnost občanov v društvih, od kulture in
športa do gasilstva. Sam sem že dolgo aktiven na raznih po-
dročjih. Ljudje me poznajo, zato ne bom zapravljal denarja za
promocijo. V Tržiču bo vsaj pet kandidatov za župana iz raz-
ličnih strank. Glede na to pričakujem, da bo odločitev o no-
vem županu znana šele po drugem krogu volitev," je dejal za
bralce Gorenjskega glasa Boris Tomazin iz N.Si Tržič. S. S.

Danica Zavrl Žlebir

Jesenice, Škofja Loka - Neka-
teri bralci nas sprašujejo,
kako so se na nedeljskem re-
ferendumu izrekli prebivalci
posameznih občin. Povpra-
šali smo na sedež okrajne vo-
lilne komisije za prvo volilno
enoto (zajema vso Gorenj-
sko, vključno z volilnima
okrajema Kamnik in Idrija),
kjer so nam povedali, da vo-
lilnih izidov ne ugotavljajo po
občinah, kakor je denimo ob
lokalnih volitvah, ko volijo
župane občin in občinske
svetnike. Volilna enota Go-
renjska je razdeljena na enajst
okrajev. Volilni okraji se ne
ujemajo povsem z mejami
občin, saj ta volilni sistem ve-
lja dlje časa, kot obstaja seda-

nja razdelitev Slovenije po
občinah. Ponekod več občin
tvori volilni okraj, kjer je šte-
vilo prebivalcev večje, pa je v
eni sami občini več volilnih
okrajev. Kot zanimivost smo
se ozrli v dva od volilnih
okrajev, kjer so se volivci izre-
kli izrazito za ali izrazito pro-
ti arbitražnemu sporazumu.

Najnižja volilna udeležba
na Gorenjskem je bila v jese-
niškem volilnem okraju
(35,64 odstotka). Za arbitraž-
ni sporazum pa se je tam iz-
reklo kar 54,06 odstotkov vo-
livcev. Tajnica tamkajšnje
okrajne volilne komisije
Alenka Burnik je za nas pri-
jazno izračunala, kako so se
izrekli volivci v treh občinah
tega okraja: "Na območju ob-
čine Kranjska Gora, kjer je 11

volišč, je bila udeležba na za-
konodajnem referendumu
41,7-odstotna, arbitražni spo-
razum je podprlo 51,4 odstot-
ka vseh, ki so glasovali, proti
je bilo 48,6 odstotka. Na ob-
močju občine Jesenice (42
volišč) je bila udeležba 31,3-
odstotna, arbitražni spora-
zum je podprlo 55,9 odstotka
vseh, ki so glasovali, proti jih
je bilo 44,1 odstotka. Na ob-
močju občine Žirovnica pa je
šest volišč, udeležba je bila
49,4-odstotna, arbitražni
sporazum je podprlo 45,1 od-
stotka teh, ki so glasovali,
proti je bilo 54,9 odstotka."

Drugačna pa je denimo
zgodba na Škofjeloškem. V
volilnem okraju Škofja Loka
II, ki zajema občine Gorenja
vas-Poljane, Železniki in Žiri,

se je glasovanja udeležilo
47,34 odstotka volivcev. Za
sporazum se jih je izreklo
34,28 odstotka, proti njemu
pa kar 65,72 odstotka. Edino
volišče, kjer so sporazum pod-
prli, je bilo na osnovni šoli v
Žireh (s tesnimi 50,17 odstot-
ka), medtem ko so na vseh
preostalih voliščih glasovali
proti. Najvišji odstotek glasov
proti so našteli v Lučinah, kjer
je bilo proti kar 91,06 odstot-
ka volivcev. Z devetdesetimi
odstotki glasov proti so se izre-
kli še v Martinj Vrhu, več kot
osemdeset odstotkov ljudi pa
je bilo proti tudi v Brekovicah,
Todražu, Javorjah, Stari Oseli-
ci, Dolenjem Brdu, na Malen-
skem Vrhu, v Davči, Selcih in
na volišču kulturnega doma v
Poljanah.

Jesenice za, loško podeželje proti
Na referendumih se rezultat ugotavlja po volilnih enotah in okrajih, ne po občinah. 

Ljubljana 

Blaž Kavčič spet izvoljen za predsednika

Državni svetniki tudi na polovici mandata potrjujejo svoje
vodstvo. Po dveh letih in pol so tako za predsednika držav-
nega sveta znova izvolili Blaža Kavčiča, potrdili pa tudi pod-
predsednico Lidijo Jerkič in vodstvo vseh komisij. Državni
svet, ki velja za drugi dom slovenskega parlamenta, šteje šti-
rideset članov, ki so nosilci socialnih, gospodarskih, poklic-
nih in lokalnih interesov. Člani državnega sveta so prek po-
srednih volitev v interesnih organizacijah oziroma lokalnih
skupnostih voljeni za pet let. D. Ž.

Ljubljana 

Nemško odlikovanje Andreju Šteru

Nemški veleposlanik Mathias Kummer je vodji konzularnega
sektorja na ministrstvu za zunanje zadeve Andreju Šteru
izročil nemško odlikovanje, veliki red za zasluge. Kranjčan
Andrej Šter, ki je bil v preteklosti tudi notranji minister in
državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, je odliko-
van za zasluge na področju nemško-slovenskih odnosov. Za-
služen je zlasti za krepitev slovensko-bavarskih odnosov,
eden od konkretnih primerov tega sodelovanja pa je razstava
Brižinski spomeniki ob vstopu Slovenije v EU leta 2004. D. Ž.

KRATKE NOVICE
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Mateja Rant

Kranj - "V postopku mediaci-
je se stranki nista toliko pri-
bližali, da bi lahko dosegli
sodno poravnavo. Zato bo o
sporu ponovno odločalo so-
dišče," je v torek pojasnila
Mirjana Kranjčevič, ki je vo-
dila mediacijski postopek.
Dodala je še, da so pregleda-
li več možnosti in iskali raz-
lične rešitve spora, a se
strankama, to je ministrstvu
za kulturo in ljubljanski nad-
škofiji, ni uspelo uskladiti.

Pri ministrstvu za kulturo
so pojasnili, da zanje pred-
logi rimskokatoliške Cerkve
v mediaciji niso bili spre-
jemljivi, saj vztrajajo, da se
upošteva denacionalizacij-
ska odločba iz leta 2001, po
kateri sta nepremičnini, to
sta cerkev in zvonik, last
blejske župnije, preostale
parcele na otoku pa last dr-
žave. Zato vztrajajo, poudar-
jajo, da se državi vrne pre-
moženje, ki ji pripada in ji
je bilo s sporazumom, pod-
pisanim v času vlade Janeza
Janše, odvzeto. "Ministrstvo
za kulturo se je z rimskoka-
toliško Cerkvijo poskušalo
tudi v pogovoru z nadško-

fom in metropolitom Aloj-
zom Uranom dogovoriti za
nove pogoje upravljanja in
sodelovanja države in Žup-
nije Bled, prisluhnili smo
njihovim potrebam, predla-
gali način sobivanja, a ven-
darle ob predpostavki nič-
nosti sporazuma," so še po-
jasnili pri kulturnem minis-

trstvu in dodali, da verjame-
jo, da je dovolj argumentov
za to, da sodišče v nadalj-
njem postopku prepozna
upravičenost njihove zahte-
ve. Bolj skopi so bili s ko-
mentiranjem neuspele me-
diacije pri Nadškofiji Ljub-
ljana. Dejali so le, da obža-
lujejo, da se postopek ni

končal z uspešno medseboj-
no poravnavo in da bo mo-
ralo o zadevi odločati sodiš-
če. "Več informacij ne mo-
remo posredovati, ker sam
postopek mediacije zavezu-
je k molčečnosti o oboje-
stranskih pogajalskih stališ-
čih," so še dodali pri ljub-
ljanski nadškofiji.
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Mediacija za otok ni uspela
Poskus poravnave med ministrstvom za kulturo in ljubljansko nadškofijo v sporu glede lastništva 
objektov na Blejskem otoku ni uspel.

Maja Bertoncelj

Pirniče - V Civilni iniciativi
Pirniče so okrepili svoje delo-
vanje. Pred kratkim so skli-
cali novinarsko konferenco,
na kateri so predstavili že po-
vedana in še dodatna dejstva,
zaradi katerih nasprotujejo
načrtovani navezovalni cesti
Jeprca-Stanežiče-Brod. Poleg
tega so v večino gospodinj-
stev v občini Medvode posla-
li informacije o njihovem de-
lovanju in izjavo, s katero ob-
čani lahko podprejo njihova
prizadevanja in dajo glas
proti gradnji te ceste. 

Janez Meglič, koordinator
Civilne iniciative Pirniče, je
še enkrat poudaril, da štiripa-
sovnici proti Ljubljani, ki po
njihovem grobo posega v
prostor, nasprotujejo tudi
zato, ker menijo, da je pro-
metno problematiko na tem
območju potrebno reševati
drugače. Zavzemajo se za re-
alizacijo četrte prometne osi,
ki bi Škofjo Loko prek Jeprce
in Vodic povezala z Ljublja-
no. Pisali pa smo že, da cesta
Jeprca-Vodice ni predvidena.
V civilni iniciativi so za usta-
vitev postopka priprave pred-
loga državnega prostorskega
načrta za navezovalno cesto
Jeprca-Stanežiče-Brod in ob
tem dodajajo, da so pridobili
dokument Ministrstva za

okolje in prostor, Agencije
RS za okolje, Urada za
upravljanje z vodami, ki je k
predlogu podal negativno
mnenje. Vprašanje, kaj to
pomeni za samo nadaljeva-
nje postopka, smo naslovili
na Direktorat za prostor,
Sektor za državne prostorske
akte. V odgovoru so zapisali:

"Državni prostorski načrt je
še vedno tik pred sprejemom
uredbe. Urad za upravljanje
z vodami je v svojem negativ-
nem mnenju opozoril na ne-
katere pomanjkljivosti načr-
tovanih ureditev oziroma ne-
jasnosti v analizi tveganja.
Pomanjkljivosti sta naročnik
oziroma izdelovalec strokov-
nih podlag dopolnila in jim
bodo predstavljene. Vseka-
kor je namen vseh, vključe-
nih v postopek, da so načrto-
vane rešitev takšne, da ne
povzročajo dvoma o ustrez-
nosti teh rešitev. DPN bo pri-
pravljen za sprejem na Vladi
takoj po uskladitvi rešitev z
ARSO, Uradom za upravlja-
nje z vodami."

Vlada nima še nič 
o štiripasovnici
Urad za upravljanje z vodami je podal negativno
mnenje za štiripasovnico proti Ljubljani, na kar
so opozorili v Civilni iniciativi Pirniče.

Po neuspeli mediaciji za Blejski otok bo o sporu ponovno odločalo sodišče. / Foto: Gorazd Kavčič

Boštjan Bogataj

Kranj - Že leta 2000 so se po-
slanci odločili za razvoj nove-
ga sistema vrednotenja ne-
premičnin, s katerim bi lah-
ko odpravili obstoječe dajat-
ve, to je nadomestilo za upo-
rabo stavbnih zemljišč in da-
vek od premoženja. "Pri raz-
voju sistema nismo stremeli
le k zagotovitvi davčne osno-
ve, temveč sistema, ki bo
uporaben tudi za druge na-
mene," pojasnjuje Dušan
Mitrovič, direktor urada za
množično vrednotenje ne-

premičnin pri Geodetski
upravi (GURS), ki postopek
vrednotenja po desetih letih
pelje k zaključku.

Mitrovič zagotavlja, da bo
GURS obvestila začel poši-
ljati konec avgusta, postopek
pa bo trajal do oktobra: "V
tem času bo mogoče posre-
dovati pripombe na podatke
o nepremičninah, ki se vodi-
jo v javnih evidencah, kot so
zemljiški kataster, kataster
stavb, register nepremičnin,
ter tudi na ocenjeno vrednost
nepremičnin." Lastniki bodo
v obvestilu seznanjeni z oce-

njeno vrednostjo nepremič-
nin, ki bo odražalo stanje 1.
julija letos, v skladu z zako-
nom pa jih bodo na Geodet-
ski upravi prilagajali enkrat
letno, vendar le v primeru, če
se bo cena spremenila za de-
set odstotkov. 

Pri množičnem vrednote-
nju nepremičnin so uporabi-
li mednarodne standarde
ocenjevanja in tudi sodobne
tržne metode. "Lastniki bodo
na ta način dobili oceno
vrednosti svojih nepremič-
nin brezplačno, hkrati pa
bodo v registru nepremičnin

vsi podatki javno dostopni in
brezplačni za vsakogar. Na ta
način bo nepremičninski trg
bolj pregleden," o pozitivnih
učinkih za lastnike nepre-
mičnin pravi Dušan Mitro-
vič. Na naše vprašanje, ali je
danes jasno, da je tovrstno
vrednotenje podlaga za ne-
premičninski davek (prejš-
nja vlada je večkrat zatrdila,
da ne) pa sogovornik odgo-
varja, da je bilo to jasno že ob
uveljavitvi zakona v letu
2006. Kdaj bo parlament po-
trdil nepremičninski zakon,
še ni znano.

Vrednost nepremičnin znana avgusta
Lastniki nepremičnin bodo v treh do petih mesecih z Geodetske uprave prejeli njihovo ocenjeno
vrednost. Kdaj novi davek na nepremičnine?

V civilni iniciativi se zavze-
majo za realizacijo četrte
prometne osi, ki bi Škofjo
Loko prek Jeprce in Vodic
povezala z Ljubljano.

Kranjska Gora

Dobili gradbeno dovoljenje 

Družba Comett domovi, d. o. o., je prejšnji teden dobila prav-
nomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo doma za starejše
občane v Kranjski Gori. Kot je povedal direktor družbe Mat-
jaž Čampa, ki je za gradnjo doma dobila koncesijo države,
za začetek gradnje zdaj ni več nobenih administrativnih
ovir, zato bodo gradnjo objekta lahko začeli še pred jesenjo.
"S ponudniki gradbenih, obrtniških in instalacijskih del že
potekajo intenzivni pogovori. Računamo, da bomo prvi
sklop del oddali najugodnejšemu ponudniku v prvem tednu
julija, ko bomo tudi zaključili finančno konstrukcijo celotne-
ga projekta." M. A.

Loka pri Mengšu

Nadaljuje se obnova Testenove ulice

Občina Mengeš se je v začetku junija lotila druge faze
rekonstrukcije Testenove ulice v Loki pri Mengšu, ki so jo
začeli obnavljati že lani. Takrat so temeljito prenovili odsek
od križišča do konca strnjenega dela naselja, tokrat pa je na
vrsti del do križišča z regionalno cesto Mengeš-Trzin. Izved-
ba druge faze bo trajala približno mesec dni, vrednost del pa
je ocenjena na sedemdeset tisočakov. Izvajalec Hidrotehnik
je v teh dneh že odstranil zgornji ustroj dotrajane asfaltne
prevleke, v prihodnjih tednih pa bodo zamenjali stare
vodovodne cevi, položili kanalizacijo, zgradili in zamenjali
staro javno razsvetljavo ter uredili hodnik za pešce. J. P. 
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Marjana Ahačič

Jesenice - Kot je ob tem 
poudaril Alen Kofol, bo novi
kombi z dvižno rampo dra-
gocena pridobitev za šolo, ki
jo obiskuje tudi veliko gibal-
no oviranih otrok. Za nakup
trideset tisoč evrov vrednega
vozila je 17 tisočakov prispe-
vala občina Jesenice, 4500
evrov pa občina Kranjska
Gora. Preostanek, 8500 ev-
rov, je šola zbrala s pomočjo
donatorjev. 
"Kombi za našo šolo pomeni
varno, udobnejšo in prijetno
vožnjo," je dejal ravnatelj Ko-
fol, ki je ob tej priložnosti na-
povedal tudi novo donator-
sko akcijo. V njej bodo zbira-
li sredstva za opremo sobe
enega od svojih učencev. "V

akciji, ki smo jo naslovili
Aleševa soba 2010, bomo
zbirali denar in pomagali pri

organizaciji izvedbe prilago-
ditve sobe za našega učenca,
saj želimo, da se naš učenec

Aleš ne bi dobro in udobno
počutil samo v šoli, ampak
tudi doma."

Nov kombi za OŠ Polde Stražišar
Župana občin Jesenice in Kranjska Gora, Tomaž Tom Mencinger in Jure Žerjav, sta v ponedeljek 
ravnatelju OŠ Poldeta Stražišarja Alenu Kofolu izročila ključe novega, invalidom prilagojenega kombija.

Marjana Ahačič

Kranjska Gora - Zadnji te-
den pred poletnimi počitni-
cami se bodo delavcem OŠ
Josipa Vandota Kranjska
Gora pridružili še učenci in
njihovi starši, ki bodo skupaj
izpraznili učilnice in šolo
pripravili na temeljito obno-
vo. Ta se bo, kot je ob podpi-
su pogodbe z izvajalcem,
podjetjem Kovinar-Gradnje
ST, d. o. o., Jesenice, pouda-
ril kranjskogorski župan
Jure Žerjav, začela s prvim
dnem počitnic in zaključila

do 23. avgusta. V tem času
bodo temeljito preuredili
učilnice, garderobe in sanita-
rije južnega in vzhodnega
trakta osnovne šole. Na štiri-
deset let starem objektu bodo
zamenjali streho, elektro in
strojne instalacije, tlake in sa-
nitarije, šola pa bo dobila tudi
novo fasado. Za vse to bo ob-
čina Kranjska Gora nameni-
la nekaj več kot 755 tisoč ev-
rov, po načrtih pa naj bi v pri-
hodnjem letu obnovo nada-
ljevali in rekonstruirali obsto-
ječo telovadnico z vsemi za-
htevanimi pomožnimi pros-

tori, kuhinjo in kletne prosto-
re. Zgradili bodo tudi nove
prostore za oddelek vrtca in
novo knjižnico z multimedij-
sko učilnico.

Osnovna šola Josipa Van-
dota je bila zgrajena leta
1970. Obiskujejo jo otroci iz
Rateč, Podkorena, Kranjske
Gore, Loga, Gozd-Martuljka
in Srednjega Vrha. V tem
šolskem letu šolo v enajstih
oddelkih obiskujejo 203
učenci. V okviru šole deluje
tudi vrtec s šestimi oddelki, v
katerega je trenutno vključe-
nih 91 predšolskih otrok.

Poleti bodo obnovili šolo

Nagrajenci nagradne križanke AH VRTAČ KRANJ, objav-
ljene v Gorenjskem glasu št. 38, 14. maja 2010
Pravilno geslo se glasi: VEČ MUZIKE ZA ŠE MANJ DE-
NARJA. AVTOHIŠA VRTAČ 
In kdo so prejemniki nagrad? 1. nagrado - enodnevno
uporabo novega VW Passata prejme Franc Mihelčič,
Kranj; 2. nagrado - enodnevno uporabo nove Škode Yeti
prejme Dragica Bezlaj, Blejska Dobrava; 3. nagrado - pa-
ket obvezne opreme prejme Ljudmila Križnar, Škofja
Loka. Nagrade Gorenjskega glasa prejmejo: Janez Šve-
gelj, Golnik, Marica Demšar, Železniki in Marko Treven,
Kranj. Nagrajencem iskreno čestitamo!

Ključe novega kombija sta ravnatelju OŠ Polde Stražišar Alenu Kofolu izročila župana občin
Jesenice in Kranjska Gora, Tomaž Tom Mencinger in Jure Žerjav. / Foto: Anka Bulovec

Danica Zavrl Žlebir

Bukovica - Ob koncu junija
bodo povsem končana dela
na novem otroškem igrišču
ob podružnični šoli Bukovi-
ca. Postavili so ga v okviru
projekta Leader Gremo na
igrišče, s finančno pomočjo
Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja, nacio-
nalnih virov in denarja obči-
ne Škofja Loka. V tej občini
so igrala iz istega projekta
pred časom dobili že v Bu-
kovščici, je povedala Irena
Studen iz škofjeloške občin-
ske uprave. Za črpanje denar-
ja iz projekta Leader so usta-
novili Lokalno akcijsko skupi-
no Loško pogorje, v kateri je
petnajst partnerjev, je pojas-
nila Tatjana Bogataj iz akcij-
ske skupine, v projektu Gre-
mo na igrišče so igrišče dobi-
li že v Hotavljah, načrtujejo

pa ga tudi v Dašnici v občini
Železniki, sicer pa trenutno
izvajajo še štiri druge projek-
te. Igral so v podružnični šoli
Tadeuzs Sadowski Bukovica
zelo veseli, namenjena bodo
zlasti manjšim otrokom, nav-

dušeno pa se udeležujejo
tudi igre na večjem igrišču v
soseščini, je povedala vodja
šole Irena Megušar, s prido-
bitvijo pa je zadovoljen tudi
Zlatko Košič, ravnatelj matič-
ne šole Ivana Groharja. 

Bukovica z novim igriščem

Na slovesnosti ob odprtju novega igrišča / Foto: Gorazd Kavčič

Jezersko 

Cesta v Komatevro 
potrebna sanacije

Dve temi sta na Jezerskem
še posebej občutljivi: pros-
torski akti in sanacija po ne-
urjih razdejanih cest. O
obeh je na nedavni seji ob-
činskega sveta poročal žu-
pan Milan Kocjan. V prihod-
njih mesecih na Jezerskem
načrtujejo razgrnitev pros-
torskih dokumentov, ljudje
naj bi imeli možnost vpo-
gleda tudi po dopustih. Koc-
jan je spregovoril tudi o pla-
zu na vhodu v dolino Koma-
tevre, ki je močno poškodo-
val cesto in ta še vedno ni
docela sanirana. "Za odpra-
vo škode smo veliko naredi-
li udarniško, sedaj pa za sa-
nacijo potrebujemo tudi de-
nar. Obrnili smo se na sklad
kmetijskih zemljišč, kjer
pravijo, da ni denarja. Želeli
smo dobiti štirideset kubič-
nih metrov macesna, da bi
ga vgradili v pregrade, ki bi v
prihodnje zadrževale ze-
meljske plazove. Tudi s kon-
cesionarjem, ki na Jezer-
skem pridobiva lehnjak, se
bomo še skušali dogovoriti
za pomoč pri sanaciji," je
dejal Kocjan, ki je ta pro-
blem predstavil tudi vladni
ekipi ob njenem obisku na
Gorenjskem.  D. Ž.

KRATKE NOVICE

Šenčur

Občina je bila gospodarna

Finančno poslovanje Občine Šenčur je bilo v letu 2009 za-
konito in gospodarno, je ugotovil tamkajšnji nadzorni od-
bor. Predsednik odbora Anton Kepic je povedal, da so pre-
gledali izbire izvajalcev in potek investicij v lanskem letu,
porabo denarja za vzdrževanje cest, javno razsvetljavo in
socialno varstvo, izvedbo postopkov javnih naročil male
vrednosti, poslovanje občine s povezanimi osebami, odda-
janje v najem občinskih zgradb in zemljišč, tekoče vzdrže-
vanje v krajevnih skupnostih, nakupe in prodajo nepremič-
nin ter stanje likvidnosti v lanskem letu. Ugotovili so tudi,
da občina ni upoštevala priporočil nadzornega odbora iz
leta 2008 v zvezi s šolskimi prevozi. "V letu 2009 je velika
splošna finančna kriza vplivala na finančno poslovanje
vseh poslovnih subjektov tako v gospodarstvu kot v javni
porabi. Tudi v Občini Šenčur so se plačilni roki podaljšali
za dva meseca, kar v primerjavi s splošnim stanjem na tem
področju ne zbuja skrbi," je še ugotovil šenčurski nadzorni
odbor. Lani so imeli v Šenčurju 5,88 milijona evrov prihod-
kov, kar je osem odstotkov manj od načrtovanega, ter 6,12
milijona evrov odhodkov. "Prihodki niso bili realizirani v ce-
loti zaradi gospodarske krize, zaradi katere niso bile proda-
ne vse načrtovane nepremičnine," je pojasnila občinska fi-
nančnica Anica Brezar. S. Š.

Železniki

Že druga sprememba proračuna

Železnikarski občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli že
drugi rebalans letošnjega proračuna. Prihodki so se zmanj-
šali za 607 tisoč evrov, na 10,4 milijona evrov, in sicer pred-
vsem zaradi zmanjšanja evropskih in državnih sredstev za
vodohran Plenšak (investicija je prestavljena na prihodnje
leto) in manjše vrednosti panoramske ceste. Odhodki so
nižji za 697 tisoč evrov in po drugem rebalansu znašajo 12,8
milijona evrov. Kot je pojasnil župan Mihael Prevc, so za
180 tisoč evrov zmanjšali postavko za gradnjo toplovodne-
ga omrežja v Logu, polovico tega zneska pa bodo namenili
povečanju občinskega deleža v toplarni. Dodatnih 88 tisoč
evrov so predvideli za dokončanje Športnega parka Dašnica,
69 tisoč evrov za ureditev ceste k Majdelcu v Davči, trideset
tisoč evrov pa so zagotovili krajevnim skupnostim za vzdr-
ževanje lokalnih cest in javnih poti, saj so te večino denarja
zaradi neugodnih zimskih razmer že porabile. Slabih 25 ti-
soč evrov so namenili Javnemu zavodu Ratitovec, od tega 18
tisoč evrov za pokrivanje lanske izgube pri javni službi, pre-
ostalo pa bo šlo za plače. A. H.

Kranj

Košarkarji Gorenjske banke spet prvaki

Športniki iz dvanajstih bank in hranilnic so se minuli konec
tedna v Poreču pomerili na športnih igrah bančnikov Sloveni-
je. Košarkarji Gorenjske banke (na sliki skupaj s skupino na-
vijačev) so tudi letos osvojili prvo mesto, v finalu so premaga-
li ekipo Hypo banke z 41 : 32. Beno Korenjak je bil drugi v kro-
su, Nataša Šolar pa tretja v streljanju z zračno puško. C. Z.
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Boštjan Bogataj

Žiri - "Na razpis za gradnjo
nogometnega igrišča se je
prijavil le en izvajalec, že
pred tem pa smo z letališča
Lesce v Žiri pripeljali zemljo,
saj je sedaj na Polju le po pet
do deset centimetrov ničvred-
ne zemlje," je svetnikom na-
črtovano gradnjo opisal Mati-
ja Podobnik iz žirovske občin-
ske uprave. S tem (in potrdit-
vijo pogodbe) bi se lahko iz-
redna seja žirovskih svetnikov
na temo gradnje nogometne-
ga igrišča tudi zaključila. 

Pa se ni. "Ali imamo grad-
beno dovoljenje? Naj se nam

ne ponovi dom za starejše,"
je opozoril Branko Jeseno-
vec. "Nov prostorski plan še
ni sprejet, in kot kaže, tudi ne
bo kmalu, kmetijsko ministr-
stvo pa se je strinjalo, da lah-
ko ta zemljišča namenimo
športu. Igrišče je enostaven
objekt, zato gradbenega do-
voljenja ne potrebujemo.
Drugače bo s spremljevalni-
mi objekti," je pojasnil Podo-
bnik. Tudi zatem se seja ni
zaključila.

Marijan Žakelj je opozoril,
da bosta igrišče in atletska
steza ob šoli, katere ravnatelj
je, postala poligon za vanda-
le, če ne bo postavljena ogra-

ja: "Vrtčevsko igrišče je že se-
daj polomljeno." Anton Beo-
vič je opozoril, da so se poja-
vili tudi nasprotniki gradnje
igrišča, in predlagal, da se
najprej izvedejo le dela na
igrišču. To so svetniki s stis-
njenimi zobmi tudi potrdili,
saj finančna konstrukcija
gradnje igrišča še ni zaprta. 

Že letos bi za ureditev no-
gometnega igrišča potrebo-
vali 240 tisoč evrov, denar
Fundacije za šport pa ni za-
gotovljen. Ministrstvo za
šolstvo in šport bo prispeva-
lo 25 tisočakov, preostalo pa
- občina. Ta je v proračunu
rezervirala kar 380 tisoč ev-

rov, a bi jih svetniki z vese-
ljem namenili drugim pro-
jektom, na primer obvozni-
ci. V nogometnem klubu Al-
pina so z odločitvijo svetni-
kov zadovoljni, saj bo del se-
danjega igrišča, ki leži v in-
dustrijski coni, konec leta
zamenjal lastnika. "Naš vlo-
žek bo gradnja objektov z
lastnimi rokami in sponzor-
skim materialom, vendar
šele prihodnje leto. Upam,
da bo nogometna mrzlica ta-
krat še tresla," je dejal pred-
sednik Drago Kramperšek.
Žirovski nogometaši naj bi
prispevali skoraj 32 tisoč ev-
rov.

Začenja se urejanje igrišča
Na izredni seji so žirovski svetniki potrdili pogodbo za gradnjo nogometnega igrišča. 

Preverite stanje 
vaših bonitet 
na računu: 
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1. Od 1. junija do 31. avgusta 2010 se na Tuš klub kartici in na koncu računa vaši nakupi v tekočem   
     mesecu samodejno seštevajo. 
2. Prvi dan naslednjega meseca (1. julij, 1. avgust ali 1. september) vam glede na doseženo vsoto 
  nakupov v preteklem mesecu na vašo Tuš klub kartico naložimo 7, 15 ali 30 €. 
3. Denar lahko koristite s predložitvijo Tuš klub kartice kot popust pri plačilu pri svojem  enkratnem  
     nakupu v tekočem mesecu.

od 100 € do 199,99 € nakupov 7 €

od 200 € do 299,99 € nakupov 15 €

od 300 € nakupov 30 €

Supermarketi Planet Kranj • Škofja Loka • BTC Ljubljana • Lesce • Jesenice od 1. 6. do 31. 8. 2010
Več na www.tus.si

Vsak mesec do 30 €na vaši kartici

Kranj

Tribuno in garderobe bodo vendarle prenovili

Dotrajana tribuna z garderobami na kranjskem štadionu že
vrsto let kliče po obnovi, po najbolj optimističnih
napovedih pa se bo ta začela še v tem letu. "Ker nismo us-
peli na razpisu za evropska sredstva, smo prvotni projekt
prenove tribune in športne dvorane morali prilagoditi tiste-
mu, kar Kranj zmore, potrebuje in tudi lahko vzdržuje. To
pač ni regijski center, zato smo s prilagojenim projektom
prišli do investicije, ki bo stala manj kot pet milijonov
evrov. V roku meseca dni pričakujemo, da bomo dobili
dokumentacijo in nato računamo, da bi do jeseni lahko
vložili vse potrebno za gradbeno dovoljenje," pravi kranjs-
ki podžupan Igor Velov in dodaja, da na občini ves čas
spremljajo razpise, na katere bi se s projektom lahko pri-
javili. "Po najbolj optimističnih podatkih naj bi rušenje
sedanjih tribun začeli že letos, če pa denarja z razpisov ne
bo, potem bomo morali projekt dati v naslednji proračun,"
tudi dodaja podžupan Velov. V. S.

Kamnik

V Kamniku bo jutri srednjeveški dan

Agencija za turizem in podjetništvo v občini Kamnik
pripravlja jutri že tradicionalni srednjeveški dan, ki se bo s
srednjeveškim sejmom na Malem gradu, kjer ne bodo
manjkali grajski pisar, kovač, lokostrelci in drugi, ter sej-
mom domače in umetne obrti na Glavnem trgu začel ob
10. uri, ko se bodo po središču mesta sprehodili tudi vsi
sodelujoči. Na različnih prizoriščih v starem delu jedra
bodo ves dan nastopale različne glasbene, plesne in
igralske skupine, popoldne pa se bodo v tekmovanju za Vr-
tomirjev prstan v streljanju s katapulti pomerile ekipe iz
Domžal, Moravč, Litije, Trzina, domačega Kamnika in po-
bratenega Trofaiacha. Vrhunec letošnjega dogajanja pa bo
mednarodni projekt - uprizoritev Orffove Carmine Burane v
izvedbi MePZ Andech, MePZ Cantemus in MePZ Odmev.
Koncert bo na Trgu prijateljstva ob 20.30, s ponovitvijo v
nedeljo ob 11. uri. J. P. 

Radovljica

Večno mladi kolesarski krog 

Rekreacijski klub Večno mladih fantov Radovljica tudi letos,
že četrtič po vrsti, organizira Kolesarski krog večno mladih
koles. V 28-kilometrski krog se bomo kolesarji vseh vrst po-
dali v nedeljo ob 8.30, zbor pa bo pol ure prej v starem
mestnem jedru Radovljice. Krog bo potekal iz Radovljice
skozi Lesce na Bled in naprej skozi Koritno, Bodešče, Ribno,
Selo nazaj okoli Blejskega jezera v Lesce, Hraše, Hlebce,
Zapuže in v Radovljico, kjer bo udeležence čakal še bograč
in seveda revija večno mladih koles (oldtajmerjev). I. K.

Dragočajna

Slovenski dan v Dragočajni

V organizaciji TD Dragočajna-Moše bo v nedeljo, 13. juni-
ja, potekal Slovenski dan v Dragočajni, ki bo prva prire-
ditev v sklopu praznovanja občinskega praznika Občine
Medvode. Dogajanje se bo v Campu Smlednik začelo ob
11. uri, v programu bodo nastopili ljudski godci - ansam-
bel Suha špaga, Folklorna skupina Naklo in Vaške pevke iz
Trboj. Udeležbo so potrdili tudi starodobni traktoristi. Na
prireditvi si boste lahko ogledali in tudi pokusili lokalne
jedi. M. B.



Dimnikarski 
monopolisti 

Odgovor na pismo Toneta
Kristana z naslovom Dimni-
karski monopolisti v časniku
Gorenjski glas dne 21. maja
2010.

Avtor pisma g. Kristan s svo-
jimi trditvami zavaja bralce.
Brez vsakršnih dokazov obto-
žuje vse izvajalce dimnikar-
skih storitev za namišljene kr-

šitve. To počne že več let. Že
večkrat smo mu želeli predsta-
viti spremembo predpisov, ki
so nastale zaradi neučinkovi-
tosti javne službe na lokalnem
nivoju. Prav tako smo mu že-
leli predstaviti namen izvaja-
nja dimnikarskih storitev. Vsa
naša prizadevanja so bila ne-
uspešna. 

V svojem pismu očita pod-
kupovanje, ki jih nikdar ni do-
kazal z nobenimi dokazi, am-
pak z neresnicami, ki jih zelo
rad poudarja. Večkrat smo ga

javno pozvali k predložitvi do-
kazov, ki bi dokazovale njego-
ve izjave. Na naše pozive se ni-
kdar ni odzval, čeprav je poziv
z naše strani prejel s priporoče-
nim pismom. 

V svojem pismu dimnikar-
jem pripisuje nestrokovno delo,
s katerim povzročajo škodo. S
tem namerno dodatno zavaja,
ker smo sami izvajalci pred-
stavnike Ministrstva za okolje
in prostor pozvali k odstopitvi
morebitnih pritožb lastnikov
naprav. S strani Ministrstva

za okolje in prostor izvajalci
nismo prejeli nobenih morebit-
nih pritožb. Če pa jih pred-
stavniki Ministrstva niso od-
stopili izvajalcem, kot je to
predpisano, izvajalci ne more-
mo nositi odgovornosti. Iz tega
sklepamo, da pritožb ni, če pa
jih predstavniki Ministrstva
za okolje in prostor niso odsto-
pili v reševanje, pa to ni naša
odgovornost. 

Tone Kristan je s svojimi ne-
resnicami in zavajanjem pov-
zročil prej škodo kot korist.

Povzročil je odškodninske tož-
be, ki bodo bremenile proračun
RS. Navaja tudi, da je zaradi
kršenja koncesije in predpisov
nekatere izvajalce predali so-
dišču. Zelo je zanimivo, da
pristojni niso ugotovili nobe-
nih kršitev predpisov. To zava-
janje in neresnice v medijih bo
morali sedaj dokazati pri nje-
govih poklicnih kolegih. 

Na žalost izvajalci dimni-
karskih storitev ugotavljamo,
da minister za okolje in pros-
tor g. Roko Žarnić in njegova

ekipa nimata posluha za ure-
ditev in reševanje problemov,
kar dokazujejo njihove aktiv-
nosti. Na koncu bomo pa izva-
jalci krivi za nastalo situacijo,
kar je očitno tudi v interesu Mi-
nistrstva za okolje in prostor. 

Če se bo to nerazumno blate-
nje v medijih nadaljevalo,
bomo zoper g. Toneta Kristana
ustrezno ukrepali.

Predsednik sekcije pri Obrt-
ni zbornici

Bojan Brenčič

Dimnikarji
Sem zakoniti zastopnik

lastnikov stanovanj in obra-
čam se na vas, ker na naše
vprašanje ne dobimo zadovo-
ljivega odgovora. Za odgovor
smo prosili Občino Tržič, kjer z
našim problemom nimajo nič,
ker je koncesijo podelilo ministr-
stvo za okolje in prostor. 

Predmet nesporazuma je iz-
vajanje del, ki jih nismo naroči-
li, smo jih pa po mnenju podjet-
ja Dovrtel dolžni dopustiti. Ta
dela se nanašajo na pregled
zračnikov in dimovodnih tu-
ljav. Glede na to, da v našem
bloku ni dimnikov in dimovo-
dov, smo prepričani, da ta dela
niso potrebna. Stanovalci smo tu
nastanjeni že 39 let in teh del do
sedaj ni izvajal še nihče. Zato se
resno sprašujemo, ali je to samo
pobiranje denarja ali državo res-
no skrbi, kako imamo prezrače-
no stanovanje. Skrbi nas, da bo
nekdo pozvonil in nam prišel od-
pirat okna, da nam bo prezračil
stanovanje in tudi to zaračunal.
Ogrevanje imamo v sosednji
stavbi in tam ta dela opravljajo,
kot to določa zakon, po naročilu
ali po potrebi.

Nimamo tudi možnosti, da
bi, če so ta dela obvezna, naroč-
nika izbirali sami, kot je to pri
drugih storitvah, mogoče bi bilo
za nas cenovno ugodnejše. Ne
moremo se sprijazniti, da nekaj
plačujemo, če nismo naročili
in nam nekdo vsiljuje neke
"kvazi" obveznosti. Še enkrat
poudarjam, da v naši stavbi ni
dimovodnih naprav.

Prosimo za konkreten odgo-
vor, ker tega denarja se bo na
Gorenjskem pobralo ogromno.

Miro Roblek, 
Tržič  
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka - Naša članska
moška rokometna reprezen-
tanca je te dni pred veliko
preizkušnjo, saj jo čakata kva-
lifikacijski tekmi za nastop na
svetovnem prvenstvu, ki ga bo
prihodnje leto januarja gostila
Švedska. Za varovance selek-
torja Zvonimirja Serdarušiča
žreb ni bil najugodnejši, saj
jih v kvalifikacijah čaka močna
ekipa Madžarske. Za povrhu
sta ta teden odpadli obe pri-
pravljali tekmi, ki jih je vod-
stvo naše zveze načrtovalo z
ekipo Makedonije, saj so se
Makedonci zaradi težav pri se-
stavljanju ekipe zadnji hip
opravičili. Tako so se v Podče-
trtku zbrani reprezentanti v
začetku tedna na dveh tekmah
pomerili s slovensko mladin-
sko reprezentanco. 

Za člansko moštvo je nasto-
pal tudi 21-letni Škofjeločan
Jure Dolenec, ki je bil še lani
mladinec, član Merkurja pa si
je že takoj pridobil zaupanje
članskega selektorja. Odlično
je namreč nastopil na priprav-
ljalnem turnirju aprila na Če-
škem in je zagotovo eden naj-
večjih upov slovenskega roko-
meta. "Vesel sem, da mi selek-
tor zaupa, vendar pa se zave-
dam, da se bo za mesto v eki-
pi treba še veliko dokazovati.
Seveda sem zadovoljen, da
sem že tako mlad v članski re-

prezentanci, vendar pa leta
niso ovira, da se v ekipi ne bi
dobro počutil," pravi Jure Do-
lenec, ki je v preteklosti igral
tako za kadetsko kot mladin-
sko reprezentanco, njegov

največji uspeh pa je bronasto
odličje z lanskega svetovnega
mladinskega prvenstva v Egip-
tu, kjer je bil tudi kapetan slo-
venske ekipe. Ta in prihodnji
konec tedna ga čaka nov izziv.

"Trenutno tu v Podčetrtku
trdo treniramo, velik pouda-
rek je na taktiki, na različnih
obrambnih postavitvah. Zave-
damo se, da smo za kvalifika-
cije dobili težkega nasprotni-
ka, saj so Madžari dobra re-
prezentanca. Zagotovo pa mi
nismo slabši in jih lahko pre-
magamo ter se uvrstimo na
prvenstvo, kar je tudi naš cilj,"
je pred prvo kvalifikacijsko
tekmo prepričan Jure Dole-
nec.

V reprezentanci se dobro počuti
Našo rokometno reprezentanco ta konec tedna čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na 
svetovnem prvenstvu 2011 na Švedskem, najmlajši v ekipi pa je 21-letni Škofjeločan Jure Dolenec, 
ki pa se je dobro ujel z izkušenimi soigralci.

Član škofjeloškega Merkurja Jure Dolenec se je izkazal v naših mlajših rokometnih 
selekcijah, z močno levico pa bo v prihodnjih letih zagotovo tudi eden adutov naše članske
reprezentance.

Omogoèimo poèitnice vsem otrokom!

www.zpms.si

V enajstih letih je z vašo pomočjo letovalo
blizu 8.000 otrok iz revnih družin.
Vabimo vas, da jim tudi letos skupaj 
omogočimo nepozabne počitniške dni. 

Prispevke lahko nakažete na račun 
št. 02222 -  0010224921, 
sklic 1220100000009
                                                                             

Prva kvalifikacijska tekma z Madžari našo reprezen-
tanco čaka to nedeljo, 13. junija, ob 18. uri v dvorani
na Kodeljevem, povratno pa bodo odigrali prihodnjo
nedeljo, 20. junija, v Veszpremu na Madžarskem. 

Kranj

Mednarodno prvenstvo v plavanju

Plavalni klub Triglav bo jutri in v nedeljo pripravil tradi-
cionalni mednarodni plavalni miting. V kranjskem pokritem
olimpijskem bazenu se bo pomerilo okoli tristo plavalcev in
plavalk iz devetih držav, najštevilnejši med tujimi udeleženci
pa bodo avstrijski plavalci, saj so se za nastope prijavili tako
klubski plavalci kot reprezentanca. Seveda bodo tekmovali
tudi naši plavalci, na čelu s Triglavovimi reprezentanti.
Predtekmovanja bodo oba dneva potekala med 9. in 13. uro,
popoldanski finalni boji pa se bodo začeli ob 17. uri. V. S.

Kranjska Gora

Medven je predsednik združenja Club 5+

Dolgoletni generalni sekretar OK Pokala Vitranc Srečko
Medven je bil na letnem zasedanju združenja organizatorjev
tekmovanj svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki je
prejšnji teden potekalo v Antalyi v Turčiji, izbran za novega
predsednika združenja "Club 5+". To je bilo ustanovljeno že
leta 1986 in danes šteje 14 članic, organizatorjev tekem sve-
tovnega pokala v alpskem smučanju. "Cilj združenja je
okrepiti konkurenčnost alpskega smučanja, dvigniti
kakovost prireditev, izboljšati trženjske možnosti in najti
enotne rešitve v združenju," je povedal Srečko Medven, ki
pri pokalu Vitranc sodeluje že od leta 1994, generalni sekre-
tar je od leta 1996, zadnja štiri leta pa je bil tudi pod-
predsednik Cluba 5+. Prav tako je v Turčiji prejšnji teden
potekal tudi kongres Mednarodne smučarske zveze, na
njem pa so potrdili predlog koledarja tekem svetovnega
pokala v novi zimi. Tako bo jubilejni 50. Pokal Vitranc na
sporedu 5. in 6. marca 2011, 7. januarja pa bo v Kranjski Gori
še slalomska tekma evropskega pokala za moške. V. S.

Sebenje

Skakalci jutri za Pokal Tržiča

NSK Tržič-Trifix bo jutri, 12. junija, pripravil tradicionalno tek-
movanje mladih smučarjev skakalcev, XXI. Pokal Tržiča. Na
štirih skakalnicah se bodo pomerili tekmovalci v osmih ra-
zličnih kategorijah, vrhunec pa bo tekmovanje mladincev do
16 let na 50-metrski napravi. Dogajanje v Sebenjah se bo priče-
lo ob 9.30 s poskusno serijo za najmlajše od 9 do 12 let na
skakalnicah HS 12, HS 18 in HS 27. Popoldne se bo dogajanje
preselilo na največjo skakalnico v Tržiču. Ob 13. uri bo na
sporedu poskusna serija za kategorije do 13, 15 in 16 let. V. S.

Kranj

Velika zmaga Mezgeca

Kranjčan Luka Mezgec, ki je po lanski sezoni gorsko kolo za-
menjal za cestnega, je v dresu slovenske reprezentance
dosegel veliko zmago. Najboljši je bil na 3. kolesarski dirki
Ville de Saguenay (2.NC) v Kanadi, ki je štela za pokal naro-
dov kolesarjev do 23 let. "Vedel sem, da sem močan. Maja
sem veliko treniral in tudi dirka Po ulicah Kranja je potrdila,
da sem v dobri formi. Kljub temu pa v Kanado nisem šel s
pričakovanji za zmago. Moj namen je bil čim bolj pomagati
tistemu, ki bo vodilni. Po 2. etapi sem bil vodilni jaz in v
naslednjih dveh etapah je ekipa delala zame. Vse sem
naredil v 2. etapi. Sploh nisem vedel, kako pomembna zma-
ga je to. Potem sem izvedel, da sem prvi Slovenec, ki je
zmagal etapno dirko za pokal narodov," je povedal Luka
Mezgec, 21-letni kolesar ekipe Zheroquadro-Radenska, ki bo
prihodnji teden nastopil na dirki Po Sloveniji.  M. B.

Vilma Stanovnik

Kranj - Minulo sredo se je s
prvo tekmo v kranjskem po-
kritem olimpijskem bazenu
začelo sklepno dejanje dr-
žavnega prvenstva v vaterpo-
lu. Za naslov prvaka se meri-
ta ekipa kranjskega Triglava
in Kopra, že na prvi tekmi pa
so pričakovano slavili Pri-
morci. Kranjčani so sicer
srečanje začeli bojevito in
povedli, vendar pa so jim
kmalu pošle moči, tako da je
bil končni rezultat 8 : 14 (3 :
4, 2 : 5, 3 : 3, 0 : 2).

"Tekmo smo res dobro za-
čeli, priborili smo si prilož-
nosti, nato pa smo naredili
nekaj napak in gostje so nas
ujeli. Razlika se je nato zače-
la povečevati in na koncu so
Koprčani seveda zasluženo
slavili. So pač boljše moštvo,
imajo več kvalitetnih posa-
meznikov, pa tudi urejeno

upravo. Pri nas vse to pogre-
šamo in le z veliko borbe-
nostjo igralcev se še lahko
borimo v velikem finalu. Če-
prav "capljamo" za Koprom
in so oni zagotovo favoriti
tudi na naslednjih finalnih
tekmah, pa se v Koper nika-
kor ne bomo šli zgolj kopat.

Pokazali bomo, da še znamo
igrati vaterpolo, in borili se
bomo po najboljših močeh,"
je po tekmi povedal trener
Triglavanov Aleš Komelj.

Ekipi v velikem finalu igra-
ta na tri zmage. Druga tek-
ma bo v Kopru že jutri, tretja
pa nato v sredo. 

Ne gredo le na kopanje

Na prvi tekmi finale državnega prvenstva v vaterpolu so
Koprčani zanesljivo ugnali Kranjčane. / Foto: Gorazd Kavčič

Veslaška regata

Od danes do nedelje bo v
organizaciji Veslaške zveze
Slovenije in Veslaškega klu-
ba Bled na Blejskem jezeru
potekala že 55. mednarodna
regata. Nastopilo bo okoli
360 tekmovalcev iz 11 držav:
Švice, Romunije, Madžarske,
Bolgarije, Avstrije, Slovaške,
Hrvaške, Srbije, ZDA, Nove
Zelandije in Slovenije. V. S.
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Simon Šubic

Kamnik, Kranj, Jesenice -
Kamniški policisti so ta
teden prijeli osumljenki,
stari 23 in 28 let, ki naj bi
oropali 66-letno občanko.
Po ugotovitvah policije je 28-
letnica na stopnišču na poti
do pokopališča v Kamniku
pristopila za 66-letno
oškodovanko in ji iz rok
poskušala iztrgati žensko
torbico. Ker oškodovanka
torbice ni izpustila, jo je na-
padalka s kovinsko palico, ki
jo je imela ovito v rokavu
oblačila, udarila v ramo, tako
da je 66-letnica padla po
tleh. Osumljena je nato tor-
bico vzela in pobegnila proti
parkirišču, kjer jo je z oseb-
nim vozilom čakala 23-letni-
ca. Osumljeni sta kasneje z
odtujeno kartico na banko-
matu dvignili gotovino.
Kmalu po dejanju so
policisti obe izsledili in jima
odvzeli prostost. Obe so s
kazensko ovadbo privedli na
zaslišanje k preiskovalnemu

sodniku. 66-letnico sta dom-
nevni roparki oškodovali za
okoli šeststo evrov.

Moški, ki je v torek name-
raval oropati bencinski
servis Petrola na Cesti Stane-
ta Žagarja v Kranju, pa je
zaradi prisebnosti uslužben-
ca ostal praznih rok. Ob
19.50 je zamaskiran in z
nožem v roki vstopil v proda-
jalno bencinskega servisa in
pristopil do prodajalca. Sled-
nji se je uspel pravočasno

umakniti v drug prostor,
kjer je sprožil alarm, zato je
storilec raje pobegnil, ne da
bi si karkoli prisvojil. Policija
poizveduje za moškim višje
postave, oblečen je bil v tem-
na oblačila in zamaskiran s
temno kapo z izrezom za
oči. Vse, ki bi karkoli vedeli o
dejanju ali storilcu, pozivajo,
da to sporočijo najbližji poli-
cijski postaji, na številko 113
ali pa pokličejo anonimni
telefon 080 1200.

Precej bolj spretni so bili
vlomilci, ki so se v noči na
sredo skozi streho spustili v
prodajalno Urarstva Heta v
Mercator centru na Jesenic-
ah. Očitno dobro izurjeni
lopovi so odnesli večje število
kakovostnih ročnih ur, nekaj
ženskega in moškega nakita
ter okoli tisoč evrov gotovine.
Policija o vrednosti ukradene-
ga blaga ne govori, dobro
poučeni pa omenjajo škodo v
višini petdeset tisoč evrov. 

Roparka s kovinsko palico
Kamniški policisti so zaradi ropa odvzeli prostost dvema osumljenkama, starima 23 in 28 let. 
V Kranju je nekdo skušal oropati bencinski servis, na Jesenicah pa so neznanci izpraznili urarno.

Prelesje 

Traktor se je prevrnil

V torek popoldne se je pri delu s traktorjem in z obračalni-
kom sena lažje poškodoval 67-letni kmet iz Prelesja (občina
Gorenja vas-Poljane). Okoli 16. ure se je med obračanjem
sena na strmem pobočju traktor prevrnil in se potem še ne-
kaj časa prevračal po bregu navzdol. Lažje ranjenega kmeta
so odpeljali v klinični center v Ljubljani. Med delom je na
dodatnem sedežu v traktorju sedel tudi sedemletni otrok, ki
je že pred prevračanjem traktorja padel z njega in se k sreči
ni ranil. Traktor je imel nameščeno varnostno kabino. 

Rodica

Izsilil prednost 

V sredo ob 18.50 se je 27-letni voznik z vozilom Citroen AX
peljal po Kamniški cesti v Domžalah proti Rodici. Pri vklju-
čevanju v promet na prednostno cesto je 27-letnik izsilil
prednost 28-letni voznici osebnega vozila Renault Modus.
Po trčenju sta vozili obstali v križišču. V nesreči se je vozni-
ca huje, povzročitelj pa lažje ranil.

Neznani ropar je bencinski servis na Cesti Staneta Žagarja v Kranju zapustil praznih rok. 

Pregledali so najbolj uho-
jene poti v okolici slapu pod
Jamarskim vrhom, a Andrej-
čiča niso našli. Zaradi teme
je bila iskalna akcija ob 23.
uri prekinjena in se je nada-
ljevala naslednje jutro, ko so
truplo pogrešanega našli v
strugi potoka Blatnica pod
Jamarskim vrhom. "Pokoj-

ni, ki je bil sicer alpinist, je
najverjetneje prosto plezal
po razpoki v bližnjem skal-
natem balvanu. Pri tem mu
je zdrsnilo, zaradi česar je
padel in se tako poškodoval,
da je poškodbam na kraju
podlegel," je pojasnil Andrej
Zakrajšek, tiskovni predstav-
nik Policijske uprave Kranj. 

Sončni dnevi v teh dneh
marsikoga zvabijo tudi k pri-

ljubljenemu Čukovemu ba-
jerju na Bobovku blizu Kra-
nja. Tudi v torek je bilo tam
kar precej kopalcev. Med nji-
mi je bil tudi 50-letni Milan
Ušlakar iz bližnjega Tatinca,
ki je okoli 16. ure zaplaval v
bajerju. Nekdo je kasneje
opazil, da je izginil z gladine,
zato je poklical na regijski
center za obveščanje (112),
od koder so takoj sprožili

iskalno akcijo. V njej je sode-
lovalo enajst članov Potaplja-
ško reševalne službe Kranj
in gasilci - potapljači iz Gasil-
sko reševalne službe Kranj,
za logistiko pa so poskrbeli
prostovoljni gasilci s Kokri-
ce. Po približno pol ure pre-
iskovanja Čukovega bajerja
je poklicni gasilec - potapljač
Samo Kern pogrešanega na-
šel, a žal prepozno. 

Simon Šubic

Kranj - Kriminalisti Sektorja
kriminalistične policije iz
Kranja in policisti so pred
dnevi na Okroglem pri Na-
klem izsledili in prijeli 33-let-
nega Jeseničana, ki so ga v
zaporih v Novi Gorici pogre-
šali že od marca, ko so mu
omogočili prost izhod. Ker
se ni več želel vrniti za rešet-
ke, se je dlje časa skrival na
različnih krajih, med dru-
gim se je potikal tudi po goz-
dovih Udin boršta. Tudi s

pomočjo občanov so ga 5. ju-
nija vendarle izsledili in pri-
jeli v nenaseljeni stanovanj-
ski hiši na Okroglem, kamor
je vlomil. 

Policisti so Jeseničana naj-
prej nameravali kazensko
ovaditi le zaradi vloma, na-
kar so izvedeli, da je pretekle
tri mesece na Gorenjskem
počel marsikaj nezakonite-
ga. Med drugim je 14. maja v
Šorlijevem naselju v Kranju
skupaj s 23-letnim sostoril-
cem z Jesenic pretepel 42-
letnega občana in mu iz de-

narnice vzel 250 evrov, zato
so oba ovadili zaradi ropa.
Kriminalisti in policisti na-
daljujejo zbiranje obvestil in
dokazov, saj pobeglega zapor-
nika sumijo storitve še več
premoženjskih kaznivih de-
janj. 

Pri izsleditvi zapornika so
pomagali tudi občani, ki so
policiste obvestili o sumlji-
vem osebnem vozilu v goz-
du med Polico in Okroglim
ter o nenavadnem obiskoval-
cu prazne stanovanjske hiše
na Okroglem. "Zahvaljuje-

mo se občanom, ki so s po-
sredovanimi informacijami
pripomogli k prijetju. Z ges-
lom Skupaj proti kriminalu
tudi pozivamo vse, da o za-
znanih kaznivih ali drugih
prepovedanih ravnanjih ozi-
roma opaženih sumljivih
osebah obvestijo policijo na
številko 113, najbližjo policij-
sko postajo ali to sporočijo
na anonimni telefon 080
1200," je ob tem povedal An-
drej Zakrajšek, tiskovni
predstavnik Policijske upra-
ve Kranj.

Znani alpinist omahnil s stene

Prijeli pobeglega zapornika
Gorenjski kriminalisti in policisti so v novogoriške zapore vrnili pobeglega 33-letnega Jeseničana. Na
kratki prostosti se je "preživljal" po svoje. Priznana kinologinja

Karmen Zaharijaš
vam bo predstavila,
kako prepoznati in
obvladati pasjo agre-
sivnost.

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

Predavanje je brezplačno in
bo organizirano v prostorih
Gorenjskega glasa v četrtek,
17.6.2010, ob 18. uri.

�1. stran

Kranj 

V kratkem ob dva avtomobila

Kranjski policisti so v sredo na Kokrici ustavili 46-letnega
voznika osebnega avtomobila iz Kranja, ki je vozil brez ve-
ljavnega vozniškega dovoljenja. Ker gre za večkratnega krši-
telja, so mu skladno z zakonom o varnosti cestnega prome-
ta zasegli osebni avtomobil Hyundai Accent. Policisti so v
postopku ugotovili, da so istega voznika ustavili že konec
maja, ko je vozil pod vplivom alkohola in brez veljavnega
vozniškega dovoljenja. Tudi takrat so mu zasegli avtomobil.

Kranj

Anonimna e-prijava nasilja v družini

Na spletnih straneh ministrstva za notranje zadeve, polici-
je in e-uprave je od 9. junija naprej možno oddati anonim-
no elektronsko prijavo nasilja v družini. Ker je elektronska
prijava hitra, enostavna, dostopna širokemu krogu in pred-
vsem anonimna, notranja ministrica Katarina Kresal meni,
da bo marsikateri žrtvi nasilja olajšala korak do policije.
Nasilje v družini je pereč problem, ki ga vsi zaznavamo, a
o njem pogosto molčimo, še pravi ministrica. S. Š.
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ZGODBA

ZANIMIVOSTI

KNJIGE IN LJUDJE

RAZGLED

Zgodba ZanimivostiZanimivosti

Minuli konec tedna so z obale
Blejskega jezera odstranjevali
japonski dresnik. Stran 12

Marjeta Resnik proučuje
možnost uporabe mikroalg kot
alternativni vir biogoriv. Stran 12

Z avtom v gozd po petnajst
kilogramov gob

Slovenski gozdovi imajo na stežaj odprta vrata, skozi katera poleg lastnikov vstopajo še drugi - tudi motorizirani obiskovalci
z avtomobili, štirikolesniki in motorji, ki najbolj motijo lastnike gozdov, gozdarje, varuhe narave ... / Foto: Gorazd Kavčič

Stran 10

Miloš Jenkole s Podkočne želi
po presaditvi jeter dobro vrniti z
dobrim. Stran 11
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Aktualno

Cveto Zaplotnik

Obnašanje v gozdu določa-
jo zakon o gozdovih, pravil-
nik o varstvu gozdov, uredba
o prepovedi vožnje z vozili v
naravnem okolju in uredba o
zavarovanju samoniklih gliv.
Janez Logar je na nedavnem
pogovoru o posledicah pro-
stega vstopa v gozdove, ki ga
je kranjski zavod za gozdove
pripravil na Križni Gori, še
posebej izpostavil zakonsko
določbo, po kateri prost do-
stop pomeni prosto hojo lju-
di po gozdu, ne pa vožnje.
Vožnja po gozdu zunaj gozd-
nih cest je dovoljena le za go-
spodarjenje z gozdovi ali za
reševanje ljudi in premože-
nja. Ježa in vožnja s kolesom
brez motorja sta dopustni le
po označenih gozdnih vla-
kah oz. poteh na območju, ki
je določeno v prostorskem
delu območnega načrta. Po-
samezni obiskovalec gozda
lahko dnevno nabere največ
dva kilograma gob.

Na petini gozdnih cest
določili režim uporabe

Miran Hafner, vodja odse-
ka za gozdne živali in lovstvo
v kranjskem zavodu za goz-
dove, je opozoril, da prost
dostop do gozdov lahko pri-
vede do pretiranega vzne-
mirjenja, ki se mu divjad
prilagaja tako, da beži, se
umika v manj primerna ob-
močja brez zadostne svetlo-
be in hrane, preusmerja svo-
je aktivnosti v nočni čas, bolj
poredko izstopa na travnike,
se giblje na širšem območju,
se oddaljuje od naselij in
gozdnih cest ... Vodja odse-
ka za gozdno tehniko Fan-
ček Kolbl je dejal, da so
gozdne ceste namenjene
predvsem gospodarjenju z
gozdovi, uporabljajo jih tudi
obiskovalci gozdov, pri tem
pa zavod v sodelovanju z
lastniki gozdov in občino
lahko določi režim uporabe
cest. Na kranjskem gozdno
gospodarskem območju je
od 607 kilometrov "pod re-
žimom" 84 kilometrov cest,
na katere pa se navezuje še
42 kilometrov cest. 

Na spodnjem Gorenjskem
so glede dostopnosti oz. ob-
ljudenosti gozdov najbolj iz-
postavljeni Krvavec in prede-
li zahodno od njega do Kališ-
ča in Storžiča, gozdovi v oko-

lici Kranja (Jošt, Lavtarski
Vrh, Kranjsko polje), Lubnik
z okolico, območje Blegoša,
Jelovica z Ratitovcem, plani-
na Kofce z dostopi, območje
Jelendola v Tržiču ter Koma-
tevra in Podstoržič v Kokri
oz. na Jezerskem. Bojan Če-
bašek, vodja krajevne enote
Škofja Loka, je dejal, da je
Lubnik obljuden tudi med
tednom in da to lastnikom
povzroča težave pri zavarova-
nju sečišč, saj jih je strah, da
ne bi kdo vstopil na sečišče s
stranskih poti. Sprašujejo se,
kdo bo odgovoren, če se kaj
zgodi. Motijo jih tudi vožnje
s štirikolesniki in gorskimi
kolesi. "Na območju Krvavca
opažamo veliko stihijo, ne le
pri obisku, ampak tudi pri
prostorskih posegih, ki so na
zbirnem območju pitne vode
prešli razumno mejo," je de-
jal Janez Logar.

Planinci ne odpirajo 
novih poti

Rado Lotrič iz Čebelarske-
ga društva Železniki je pove-
dal, da so v čebelarski organi-
zaciji izdelali pašni kataster,
pri tem pa se pojavljajo "vri-
njenci", ki prevozne čebel-
njake brez soglasja postavijo
tudi tik ob gozdno cesto ali
na vlako. "Najbolj me motijo
štirikolesniki in motorji pa
tudi to, da ljudje hodijo po
gozdu vsepovsod, ne samo
po poteh," je dejala Marjeta
Demšar iz Osnovne šole Že-
lezniki in poudarila, da bo ta
problem možno dolgoročno
rešiti le z vzgojo in da bi bilo
dobro narediti tudi poligon
za vožnjo s štirikolesniki in
motorji. Slavko Roblek iz

Društva lastnikov gozdov
Gorenjske je ugotavljal, da
ljudje ubirajo po gozdovih
vse mogoče poti in da samo z
vzgojo ne bo možno rešiti
problema motoriziranih 
obiskovalcev gozdov. "Na na-
šem območju imamo opuš-
čeno planino, a je zaradi
množice obiskovalcev ne
upamo znova vzpostaviti," je
še dejal. "Planinci ne odpira-
mo novih poti po gozdovih,"
je dejal Jože Stanonik iz Pla-
ninskega društva Škofja
Loka in poudaril, da bi bilo
manj "pritiska" na gozdove,
če bi bilo na obrobju tudi do-
volj parkirnih mest. Metod
Rogelj, vodja kranjske ob-
močne enote zavoda za var-
stvo narave, je ugotavljal, da
so z dobrimi cestami do goz-
dov in po gozdovih nastali
problemi z obljudenostjo
gozdov in da s prostorskimi
posegi v primestni gozd ljud-
je izgubljajo "poligone za
sprostitev", kamor so se lah-
ko odpravili peš.

Zavod za gozdove prav za-
radi odvračanja motorizira-

nih obiskovalcev načrtuje
gozdne prometnice tako, da
jih medsebojno ne sklene;
za nadzor nad vožnjo po teh
cestah pa sta pristojni polici-
ja in inšpekcija. Kot je pove-
dala gozdarska inšpektorica
Urša Ahačič, samo inšpek-
cija in naravovarstveni nad-
zorniki ne bodo rešili vseh
problemov, dolgoročna reši-
tev je izobraževanje, ozaveš-
čanje. Da bi lažje nadzirali
vožnjo s štirikolesniki, mo-
torji za kros in motornimi
sanmi, se zavzemajo za
uvedbo registracije tovrst-
nih vozil. Poligon bi morda
koga že odvrnil od vožnje po
naravnem okolju, vseh pa
zanesljivo ne. "Petnajst kilo-
gramov gob je težko prinesti
iz Komatevre, veliko lažje
jih je pripeljati z avtom, a to
je lahko tudi drago. Za vož-
njo po gozdni cesti, kjer
promet prepoveduje pro-
metni znak ali zapornica, je
400 evrov kazni, za več kot
dva kilograma nabranih gob
pa še 208 evrov," je pojasni-
la Ahačičeva.

Z avtom v gozd po 
petnajst kilogramov gob
"Slovenski gozdovi imajo na široko odprta vrata, skozi katera poleg lastnikov lahko vstopajo tudi 
drugi. To je njihova pravica, a tudi velika odgovornost, ki pa se je vsi ne zavedajo in v gozdu počnejo
marsikaj, kar ni v skladu s predpisi," ugotavlja Janez Logar, vodja kranjske območne enote Zavoda 
za gozdove Slovenije.

V Zavodu za gozdove Slovenije so ob
nedavnem tednu gozdov izvedli anketo
o dostopnosti gozdov v Sloveniji. 
Anketa med 1.384 vprašanimi je 
pokazala, da petina obišče gozd vsak
dan in polovica vsaj enkrat na teden.
Dve tretjini se odpravita v gozd peš,
dobra četrtina pa z avtom. Sedem 
odstotkov vprašanih je že prišlo v 
konflikt z lastnikom gozda, največkrat
zato, ker se lastnik ni strinjal, da bi se
v njegovem gozdu rekreirali ali 
nabirali gozdne sadeže in zelišča.

Dilema: kako v gozd - peš ali z avtom

Janez Logar, vodja kranjske območne enote 
zavoda za gozdove: "Med ljudmi je vse večja 
potreba po telesni in duhovni sprostitvi. Številni
jo iščejo v gozdu, pri tem pa se nekateri premalo
zavedajo, da so v gozdu le gostje."

Stane Bergant, lastnik gozda iz Kokre: "Lastniki
ne nasprotujemo hoji po gozdovih, problem 
so tisti, ki vdirajo v gozdove z motorji in se po
vlakah vozijo s kolesi." 

Martin Šetinc, predstavnik lastnic Bornovih 
gozdov: "Ljudje naj gredo v gozd peš, ne pa da
se peljejo z avtom. Ko je gobarska sezona, so 
nekateri nabiralci zelo agresivni in z avtomobili
hitijo od enega gobarskega "placa" do drugega."

Urša Ahačič, gozdarska inšpektorica: "Če se 
obiskovalci v gozdu ne bodo obnašali kot gostje,
se bo pravica prostega vstopa v gozd omejevala,
lahko pa jo nekoč tudi zgubimo."
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Zgodba

S skupino prijateljev, ki se zbirajo 
v jeseniškem lokalu Max, so osnovali
akcijo, ki so jo poimenovali Štafeta 
Vajnež-Pineta. Z njo naj bi s štafetnim
tekom povezali najvišjo in najnižjo 
točko jeseniške občine, to je 
2104 metre visoki Vajnež in jeseniško 
letovišče Pinea v Pineti pri Novigradu.
Glavni cilj akcije naj bi bil zbiranje 
denarja za letovanje otrok iz socialno
ogroženih družin.

Urša Peternel 

Da je nekaj narobe z Milo-
ševimi jetri, so zdravniki
ugotovili ob krvodajalski ak-
ciji. "Hkrati s tem, ko sem
desetič daroval kri in za to
dobil značko, sem dobil tudi
obvestilo, da z mojo krvjo
nekaj ni v redu. Najprej so
mi postavili sum na hepati-
tis C, a testi so sum ovrgli.
Hodil sem na redne kontro-
le v Ljubljano, nikoli pa mi
niso postavili končne dia-
gnoze. Težav z zdravjem ni-
sem imel nikoli. Nato sem
nekega dne pred tremi leti
naenkrat postal močno ru-
men in se znašel v bolnišni-
ci ...," pripoveduje Miloš, oče
danes triletne Zale in šestlet-
ne Polone. Zdravniki so mu
postavili diagnozo: primarni
sklerozantni holangitis, kar
je neke vrste avtoimuna bo-
lezen. In edina rešitev: pre-
saditev jeter ... Za Miloša in
njegovo mlado družino se je
začelo obdobje hude negoto-
vosti in mučnega čakanja na
ustrezen organ. Po šestih
mesecih, leta 2008, so ga na
presaditev poklicali prvič, a
je takrat jetra dobil bolnik, ki
je bil še v slabši koži kot Mi-
loš. Junija lani pa je sledil
drugi klic ... Dobili so ustre-
zen organ, sledila je trans-
plantacija, ki je na srečo pov-
sem uspela. Miloš pravi, da
ni nikoli izvedel, kdo je bil ti-
sti, ki mu je rešil življenje. A
da bi dobro vrnil z dobrim,
je, ko je dovolj okreval, začel
razmišljati o dobrodelni ak-
ciji, s katero bi pomagal otro-
kom, ki imajo manj kot dru-
gi in ki še nikoli niso videli
morja ... 

Tekli bodo z Vajneža 
do Pinete

S skupino prijateljev, ki se
zbirajo v jeseniškem lokalu
Max, so tako začeli akcijo, ki
so jo poimenovali Štafeta 
Vajnež-Pineta. Z njo naj bi s
štafetnim tekom povezali

najvišjo in najnižjo točko je-
seniške občine, to je 2104
metre visoki Vajnež in jese-
niško letovišče Pinea v Pine-
ti pri Novigradu. Glavni cilj
akcije naj bi bil zbiranje de-
narja za letovanje otrok iz so-
cialno ogroženih družin.
Tako so v okviru akcije v Gle-
dališču Toneta Čufarja pri-
pravili dobrodelno predstavo
Od kraja do raja, organizirali
dobrodelno dražbo dresov
znanih športnikov, vrhunec
pa bo sledil 12. avgusta ob
treh ponoči, ko bo Miloševa
ekipa krenila najprej na po-
hod na Vajnež, nato pa bo
planinske čevlje zamenjala s
tekaškimi copati in se podala
na štafetni tek - s pravo štafe-
to z izrezljanimi narcisami -
z Jesenic do Pinete.

"Računamo, da bomo do
Pinete pritekli v 24 do 30
urah. Tekli bomo v parih,
vsak tekač naj bi tekel tride-
set minut, nato tri ure poči-
val, pa spet pol ure tekel in
tako naprej. Traso od Jesenic
do Pinete so prijatelji začrta-
li že lani poleti, ko so se na
morje z Jesenic podali s ski-
roji. Letos smo traso le malo
prilagodili in izbrali nekaj
več makadamskih cest," je
povedal Miloš. Razdalja med
Vajnežem in Pineto je dolga
240 kilometrov, tako bo vsak
tekač moral preteči okrog tri-
deset kilometrov. Za vsak
pretečeni kilometer pa bo
vsak tekač prispeval po dva
evra. V dobrodelnem skladu
se bo torej samo s tekom
zbralo okrog 500 evrov, ra-

čuna Miloš. Že doslej se je
zbralo nekaj več kot dva tisoč
evrov, akciji pa so se poleg
znanih športnikov, ki so da-
rovali drese, pridružila neka-
tera podjetja in posamezni-
ki. Miloš je hvaležen prav
vsem, med njimi tudi jeseni-
škemu županu Tomažu
Tomu Mencingerju, ki je na
dobrodelni dražbi iz svojega
žepa odštel štiristo evrov za
dres Anžeta Kopitarja, oblju-
bil pa je tudi pomoč Občine
Jesenice.

Trenirajo "na polno"!

Milošu so se v akciji pri-
družili prijatelji, skupaj jih
je sedemindvajset, od tega
sedemnajst tekačev in deset
spremljevalcev. Zanimivo
je, da nekateri od njih prej
niso nikoli tekli in so se po
jeseniških in okoliških ce-
stah in makadamskih poteh
začeli potiti šele februarja le-
tos. A do danes so vsi že na-
brali precej kondicije in tek
jim je zlezel pod kožo. Tre-
nirajo redno, nekateri tudi
vsak dan, in to "na polno",
kot pravijo. Tečejo posamič-
no, v paru pa tudi v skupini.
Poleg štirinajstih fantov so v
ekipi tudi tri dekleta, Nataša,
Katja in Bojana, vse zagrize-
ne in vzdržljive športnice.
Trenira tudi Miloš, in to
kljub temu, da je prebolel
tako hudo bolezen. A počuti
se odlično in tudi on bo od-
tekel svoj del štafetnega
teka, je odločen. "Naš cilj je,
da zberemo vsaj pet tisoč ev-
rov, tako da bi lahko na mor-
je odšlo vsaj osemnajst
otrok z dvema spremljeval-
cema. Pri tem se bomo po-
vezali z jeseniškim druš-
tvom prijateljev mladine,
tako da bodo v Pineto odšli
otroci, ki morja niso videli
še nikoli," še dodaja Miloš.
A kot pravi, se pri tem pro-
jektu zagotovo ne bodo usta-
vili. Ne le tek, tudi želja po-
magati soljudem, jim je na-
mreč zlezla pod kožo ...

Dobro želim vrniti z dobrim
Miloš Jenkole, 38-letnik s Podkočne, je lani prestal zahtevno operacijo presaditve jeter. Kdo je bil 
njegov darovalec, ni nikoli izvedel. A da bi dobro vrnil z dobrim, se je lotil dobrodelne akcije Štafeta
Vajnež-Pineta, v okviru katere s skupino prijateljev zbira denar, da bi vsaj nekaj otrok prvič v življenju
videlo morje ...

Miloš Jenkole je oče dve deklic, triletne Zale in šestletne
Polone, zaposlen v Acroniju. Po hudi bolezni se je odločil,
da bo s skupino prijateljev pomagal otrokom iz socialno
ogroženih družin. / Foto: Anka Bulovec

Iztok Morič: "Miloš je moj prijatelj in glede na
to, da sem se s tekom ukvarjal že dalj časa, sem
se z veseljem priključil ekipi. Treniram dvakrat
do trikrat na teden. Sprva sem vse skupaj jemal
kot zabavo, zdaj pa se je temu pridružil še lep
občutek, da bomo pomagali otrokom ..."

Denis Bakonič: "Prej nisem nikoli tekel in prvi
kilometri so bili res naporni, zdaj pa mi že gre
bolje. Vesel sem, da sem v Miloševi ekipi in da
bomo naredili nekaj dobrega."

Nataša Rozman Mulej: "V ekipi smo tri dekleta,
poleg mene še Katja in Bojana. Sama se 
s športom ukvarjam že vse življenje, tako da mi
ni bilo težko začeti redno teči. Na dobrodelni
dražbi pa sem kupila tudi dres in tudi s tem 
prispevala v sklad."

Aleš Brun: "Ekipi tekačev sem se pridružil iz več
razlogov - zaradi druženja s prijatelji, tek od 
Vajneža do Pinete je poseben izziv, obenem pa
gre za projekt, ki bo trajal več kot pol leta in z
njim bomo naredili nekaj dobrega."

Zdravniki so mu postavili diagnozo:
primarni sklerozantni holangitis, kar
je neke vrste avtoimuna bolezen. In
edina rešitev: presaditev jeter ... Za 
Miloša in njegovo mlado družino je bil
to pravi šok. Sledilo je mučno čakanje
na ustrezen organ. Po šestih mesecih,
leta 2008 so ga na presaditev poklicali
prvič, a je takrat jetra dobil bolnik, ki je
bil še v slabši koži kot Miloš. Junija
lani pa je sledil drugi klic ...
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Zanimivosti

Mateja Rant

Odstranjevanje japonskega
dresnika so pripravili v sklo-
pu akcij, s katerimi želijo v
Društvu za varstvo okolje
Bled zaznamovati letošnje
mednarodno leto biotske raz-
novrstnosti. Minulo soboto
so tako ob pomoči prostovolj-
cev in dijakov Biotehniškega
centra Naklo na več delih
obale fizično odstranjevali to
rastlino, ki lahko zraste tudi
do tri metre visoko. "Zaveda-
mo se, da jo je zelo težko ozi-
roma praktično nemogoče
uničiti. Želimo pa jo vsaj ob-
držati v določenem obsegu,"
je razložil Jože Kapus.

Japonski dresnik, je ob tem
pojasnila Sara Strajnar s
kranjske območne enote za-
voda za varstvo narave, pred-
stavlja zelo velik problem, saj
ga je zelo težko iztrebiti. "V
Evropi se razmnožuje izključ-
no vegetativno. Če steblo, pod
katerim so zelo razvejane ko-
renike, zgolj odrežemo, ob-
staja velika verjetnost, da se
bo ta rastlina zasejala naprej.
Hitro se razrašča in se tvori v
grmih, visokih dva do tri me-

tre, sklenjene sestoje, s čimer
izpodriva vse druge rastline
in negativno vpliva na biotsko
pestrost," je razložila Sara
Strajnar. V soboto so se od-
stranjevanja te rastline lotili
mehansko, kar pomeni, da so
z rovnico poskušali odkopati
čim več korenine. "Idealno je,
ko je rastlina visoka deset do
petnajst centimetrov, saj po-
tem lahko skopljemo celo ko-
renino, a moramo paziti, da
je ne drobimo, ko jo damo v
vrečo." Tako so, je ocenila
Sara Strajnar, v soboto odstra-
nili nekaj tisoč sadik. Te so
nato odpeljali v stisnjenih vre-
čah in jih po posebnem po-
stopku posušili in sežgali.
"Na ta način je potem rastlina

uničena, saj če bi to zemljo
odpeljali na deponijo, bi zno-
va pripomogli k njenemu šir-
jenju." Kot je pojasnil Jože
Kapus, se je tudi na Bledu
raznesla predvsem z gradbe-
nim materialom, prvič pa se
je pojavila pred približno tri-
desetimi leti. 

Po besedah Sare Strajnar
sta znana še dva načina od-
stranjevanja japonskega dres-
nika, a sta zaradi morebitne-
ga negativnega vpliva na oko-
lje precej bolj vprašljiva. Tako
lahko tudi odžagamo rastlino
na pet centimetrov in po po-
vršini večkrat zapored nama-
žemo s herbicidom, da se ras-
tlina izčrpa. Tretji način pa je
pokrivanje poganjkov s folijo,

da jim odvzamemo zrak in
svetlobo. "Pri zavodu za var-
stvo narave smo ta čas skupaj
z Biotehniškim centrom Na-
klo prijavili tudi trileten pro-
jekt, v okviru katerega želimo
priti do spoznanja, kako to
rastlino najučinkoviteje uni-
čiti," je razložila Sara Straj-
nar. Ob tem je Ljuba Kapus
iz Društva za varstvo narave
Bled opozorila, da bi želeli k
reševanju tega problema pri-
tegniti tudi lokalno skupnost
in državo. "Nekatere države,
recimo Anglija, so že sprejele
zakonodajo, na podlagi kate-
re mora vsak na svojem zem-
ljišču skrbeti, da se ta rastlina
ne razrašča." Po nekaterih
podatkih, je še dodala Ljuba
Kapus, pa naj bi bilo japonski
dresnik mogoče uporabljati
celo v prehrani, podobno kot
rabarbaro recimo, in celo v
zdravilne namene. "Vsebova-
la naj bi podobne snovi kot
črno vino, zato naj bi jo že
prodajali tudi v obliki kapsul.
Mogoče pa bi jo tudi pri nas
lahko začeli uporabljati v te
namene in bi jo tudi na ta na-
čin omejili," je še razmišljala
Ljuba Kapus.

Agresivni japonski dresnik
V Društvu za varstvo okolja Bled so se minuli konec tedna lotili odstranjevanja tujerodnega 
japonskega dresnika z obale Blejskega jezera.

V Evropo so japonski dresnik zanesli
leta 1823, in sicer so ga na vrtovih in 
v parkih gojili kot okrasno rastlino iz
potomcev rastline, ki so jo v 20. letih
19. stoletja z Japonskega uvozili 
Nizozemci. V naravi so jo prvič zaznali
1892. Sadili so jo tudi za utrjevanje
brežin in preprečevanje erozije, pa tudi
kot krmno oziroma medonosno rastlino.

Jože Kapus, Društvo za varstvo okolja Bled: "Ne želimo, da bi
se japonski dresnik tudi ob obali Blejskega jezera tako razrasel,
kot se je ponekod ob Savi Bohinjki, kjer na nekaterih delih
obale celo onemogoča dostop do vode." / Foto: Gorazd Kavčič

Sara Strajnar, kranjska območna enota zavoda za varstvo
narave: "Japonski dresnik je uvrščen na seznam sto najbolj
invazivnih rastlinskih vrst na svetu. Po nekaterih študijah je
samo pet gramov stebla ali korenike dovolj, da se rastlina
zaseje naprej." / Foto: Gorazd Kavčič

Marjeta Resnik iz Kamnika

Fotobioreaktor iz plastičnih cevi, v katerem Marjeta Resnik
vzgaja in proučuje mikroalge.

Jasna Paladin

Kamnik - Na nedavni pred-
stavitvi inovacij in podjetniš-
tva v osrednjeslovenski regiji
- Inovativnost 2010 je med
študentskimi projekti in po-
slovnimi idejami veliko zani-
manja pritegnila kamniška
študentka Marjeta Resnik, ki
skupaj z Biotehnično fakul-
teto, Inovacijsko razvojnim
inštitutom (IRI) Univerze v
Ljubljani in podjetjem Al-
gEn proučuje nadzorovano
gojenje alg kot alternativni
vir biogoriv.

"Ko sem razmišljala, kate-
rega področja bi se lotila za
svojo diplomsko nalogo,
sem naletela na IRI in njiho-
ve projekte, povezane z mi-
kroalgami, in takoj se mi je
zdelo zanimivo, saj področje
pri nas še ni tako raziskano
in bi se dalo še marsikaj na-
rediti. Na fakulteti na Rodici
smo postavili manjši fotobi-
oreaktor iz plastičnih cevi, v
katerem zdaj že nekaj mese-
cev gojim in proučujem mi-
kroalge, predvsem razgrad-

njo njihove celične stene.
Gre za sladkovodne enoce-
lične alge, ki rastejo tudi v
naravnem okolju pri nas.
Danes jih največ uporabljajo
kot prehranski dodatek ali
kot kozmetično sredstvo, a
imajo še veliko večji potenci-
al, predvsem zdaj, ko si zna-
nost prizadeva zmanjšati od-
visnost od fosilnih goriv.
Prav zato je biotehnologija
mikroalg v preteklih letih
pridobila razumno veljavo.
Alge so pritegnile tudi po-
zornost naftnih podjetij, saj
predstavljajo tako imenova-
no tretjo generacijo biogoriv
z nizkim ogljičnim odti-
som," pravi 24-letna Kamni-
čanka Marjeta Resnik in
doda, da je cilj njenega razis-
kovanja odkriti najboljše raz-
mere za kar najhitrejšo rast
alg, kar bi omogočilo poceni
in množično proizvodnjo
biomase, ki bi jo lahko učin-
kovito predelali v biogoriva.
"Danes za biogoriva uporab-
ljajo večinoma poljščine,
alge pa lahko gojimo na po-
vršinah, ki ne konkurirajo

površinam za proizvodnjo
živil in proizvod pobiramo
vse leto. So prehransko ne-
zahtevne in se hitro razmno-
žujejo, kar pomeni, da lahko
v kratkem času pridobimo
veliko količino biomase. Edi-
no, kar alge potrebujejo, je
dovolj svetlobe in primerna
temperatura," opiše bodoča
absolventka, ki dnevno
spremlja mikroalge v svo-
jem fotobioreaktorju. Ko zra-
stejo do določene višine, jih
požanjejo, centrifugirajo in s
tem zgostijo ter zamrznejo
za nadaljnjo uporabo. 

"Čeprav so v svetu alge kot
biogorivo vse bolj priljublje-
na tema znanstvenikov -
predvsem Nizozemci se s
tem veliko ukvarjajo - pri nas
še ni bilo narejenega veliko,
čeprav je znano, saj imajo
alge v primerjavi s pšenico,
ki ima povprečno šest ton
letnega donosa na hektar
zemlje, donosa kar devetde-
set ton na leto, saj se nepri-
merno hitreje razmnožuje-
jo," pravi Marjeta, ki je mne-
nja, da bo treba v bodoče pre-

cej bolje skrbeti za naš pla-
net, zato je nad potencialom
alg še toliko bolj navdušena:
"Slovenija se ponaša z veliki-
mi gozdnatimi površinami
in velikim potencialom les-
ne biomase, vendar je obnav-
ljanje lesa relativno počasno,
z izsekavanjem neprestano
posegamo v gozdni ekosi-
stem, ne nazadnje pa ima les
kot material bistveno večjo
tržno vrednost od lesa kot
goriva. Tudi pridobivanje
biogoriv iz koruze, sladkor-
nega trsa, oljne ogrščice in
drugih energetskih poljščin
je kot konkurenčna dejav-
nost pridelavi hrane lahko
problematično."

Čeprav so alge kot živi
organizmi pri proučevanju
lahko tudi precej nepredvid-
ljive, so male zelene enoce-
lične rastline Marjeto Resnik
tako navdušile, da se želi z
njimi ukvarjati tudi po diplo-
mi. A še raje kot z zanimivi-
mi raziskavami v laboratori-
jih s praktičnimi in konkret-
nimi načini uporabe v go-
spodarstvu.

Navdušena nad algami
Absolventka mikrobiologije na ljubljanski biotehnični fakulteti Marjeta Resnik iz Kamnika za svojo 
diplomsko nalogo proučuje možnost uporabe mikroalg kot alternativni vir biogoriv.



V P I S za šolsko leto 2010/2011
Vas veselijo tehnika in računalniške tehnologije, mehatronika, programiranje?

Potem vas vabimo k vpisu na

VIŠJO STROKOVNO ŠOLO
Informacije na info@tsckr.si ali po telefonu

04/280 40 42 ali 04/280 40 00
TŠC Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj

www.tsckr.si

V PROGRAM (70 vpisnih mest - redni in izredni študij)

● Mehatronika za pridobitev naziva 
inženir / inženirka mehatronike

● Informatika za pridobitev naziva 
inženir / inženirka informatike

SKRB ZA KAKOVOST
● Zbiramo in upoštevamo mnenja in pred-

loge študentov.
● Skrbimo, da imajo naši predavatelji bogate

izkušnje iz strokovne prakse.
● Veliko pozornost namenjamo sodobnim

načinom študija, aktivni vlogi preda-
vateljev in študentov.

● Posodabljamo materialne pogoje študi-
ja in ustvarjamo prijazno študijsko okolje.

● Študentom omogočamo, da v okviru pro-
jekta ERASMUS del študijskih obveznosti
opravijo v tujini.

POGOJI ZA VPIS
V višješolski strokovni študij se lahko vpiše, kdor:
● je opravil maturo oziroma poklicno maturo oziroma

je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih
predpisih ali

● ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovods-
ki izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil
preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih pred-
metov v obsegu poklicne mature.

PRIJAVA ZA VPIS - Vpis na še prosta mesta

Vpis na prosta mesta od 1. septembra do 1. oktobra
2010 po postopku, ki ga bo določila šola in bo objavljen
na njeni spletni strani.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
(srednje poklicno, poklicno tehniško izobraževanje)

Informacije na info@tsckr.si ali po telefonu
04/280 40 27 ali 04/280 40 00

TŠC Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, www.tsckr.si

● Mehatronika 
za pridobitev poklica mehatronik operater / operaterka

NOVO: tehnik mehatronike PTI (3+2)

● Računalništvo za pridobitev poklica 
računalnikar / računalnikarka,

● Elektrotehnika 
za pridobitev poklica elektrikar / elektrikarka, elek-
trotehnik /elektrotehnica

PRIDOBITEV TRŽNO ZANIMIVEGA 
POKLICA z izrednim izobraževanjem,

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA, ki ste ga
prekinili v času rednega šolanja,

PREKVALIFIKACIJA,

PRIPRAVE NA ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA 
(zaključni izpit, poklicna matura),

STATUS 
(udeleženec izobraževanja odraslih).
VPIS v programe izobraževanja odraslih

● vsak ponedeljek med 14. in 17. uro,
● vsak torek in sredo med 8. in 11. uro ali
● v drugih terminih po predhodnem dogovoru po telefonu
(04) 280 40 27 ali 280 40 00.

Vpis in informacije v pisarni izobraževanja odraslih (soba
305 v prvem nadstropju).

INFORMATIVNI DAN 
za udeležence izobraževanja odraslih:

četrtek, 2. septembra 2010, ob 16.30.

Začetek predavanj za prve letnike: 

ponedeljek, 13. septembra 2010.

Izobražujemo za poklice prihodnosti!

Le malokdo si dandanes lahko privošči
takojšnje plačilo pri nakupu avtomobila ali
dražje opreme. Fizične osebe se zato
pogosto odločajo za finančni lizing ali najem
kredita, medtem ko je za podjetja najbolj
primeren operativni lizing oz. poslovni na-
jem, pri katerem gre za najem vozil z doda-
nimi storitvami in dolgoročnim značajem. V
tujini je tovrsten najem sicer že utečena
praksa, vedno bolj pogosto pa se zanj od-
ločajo tudi slovenska podjetja. Vzrok gre
iskati predvsem v povečanem "outsorcin-
gu", saj podjetja potrebujejo vse več časa in
sredstev za opravljanje svoje osnovne de-
javnosti. 

Podjetje DBS Leasing s storitvijo DBS
Mobil ponuja Poslovni najem osebnih in
lahkih gospodarskih vozil, ki je popolno-
ma prilagojen poslovanju strankinega pod-
jetja. Ključne prednosti poslovnega naje-
ma pri DBS Leasingu so predvsem lažje
upravljanje, nadzor, stalna mobilnost, ugod-
nejše storitve vzdrževanja in optimizacija
voznega parka. Vse to pa seveda pozitivno
vpliva na učinkovitost in poslovno uspešnost
podjetja, ki s poslovnim najemom bistveno
prihrani pri nabavi vozil. Strošek podjetja je le
fiksna mesečna najemnina, ki vključuje vse
dodane storitve, kar pomeni, da ni tveganja
in obveznosti iz naslova lastništva vozila. 

Pred samim najemom DBS Leasing s
storitvijo DBS Mobil ponuja številne do-
datne storitve, povezane z upravljanjem
voznega parka. Tako na primer podjetju

svetuje pri izbiri vozil ter analizira in opti-
mizira obstoječi vozni park. Natančno načr-
tuje tudi porabo in sproščanje sredstev, ki
jih podjetje lahko uporabi za svojo osnovno
dejavnost. Prehod k poslovnemu najemu pa
je zelo enostaven s storitvijo "Prodaj in naje-
mi", kar pomeni, da DBS Leasing odkupi
obstoječi vozni park podjetja, ga optimizira
in da nazaj v poslovni najem.

Upravljanje voznih parkov podjetju pred-
stavlja prihranek predvsem na dolgi rok. Na-
jemnina avtomobila se v finančnih bilancah
podjetja beleži kot mesečni strošek, zaradi
česar se zniža davčna osnova za plačilo
davka na dohodek pravnih oseb. Podjetje si
lahko vozila izbere po lastni izbiri, po najem-
nem obdobju pa lahko avtomobil vrne in na-
jame novega. Bolj svobodna je torej izbira
znamke in modela, ter lažje dosežen
določen rang vozil znotraj podjetja. Vse
storitve, ki jih podjetje potrebuje za normal-
no uporabo vozil, so kontrolirane in uskla-
jene s ciljem doseči čim bolj ekonomično
upravljanje voznega parka, posledično pa je
zagotovljena tudi večja varnost vozil. DBS
Mobil asistenca in DBS Mobilov klicni cen-
ter pa nudita 24-urno pomoč na cesti v EU
območju. 

Poleg poslovnega najema DBS Lea-
sing ponuja tudi finančni lizing različnih
vozil ter kmetijske, gradbene in računal-
niške opreme, novost pa je novi produkt
Mobil lizing, namenjen predvsem nakupu
novega družinskega vozila.

DBS Mobil - za učinkovit in
varen sistem voznega parka

Več o storitvah podjetja DBS Leasing si lahko ogledate na strani 
www.dbs-leasing.si, www.dbsmobil.si ali pa pokličete 080 14 40. 

Srbsko kulturno in prosvetno društvo Sveti Sava
Kranj letos praznuje dvajsetletnico svojega delovanja.
V sklopu praznovanja je društvo pripravilo pravo mor-
je prireditev. Najbolj pričakovana sta celovečerna kon-
certa. Prvi bo na sporedu v petek, 18. junija 2010, v
Prešernovem gledališču v Kranj, kjer se nam bo ob
19. uri podrobneje predstavilo društvo s svojimi tremi
folklornimi sekcijami. Drugi pa je celovečerni koncert,
ki bo 19. junija 2010 v Kulturnem hramu Ignacija
Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem, na katerem se
bodo gostiteljem ob 19.30 pridružila številna kulturna
društva iz Slovenije in Srbije. Na odru v Cerkljah na
Gorenjskem se bodo predstavili Folklorna skupina
Sava, Akademska folklorna skupina Ozara, Kulturno
društvo Brdo, Etnopedija Novi Sad, Boemi Novi Sad.
Obeta se nam večer, ko bosta tamburici prvič poveza-
li dve regiji: Gorenjsko in Vojvodino. V okviru prazno-
vanja se bo društvo vsak četrtek in petek med 17. in
21. uro predstavilo tudi na kranjskem Maistrovem
trgu. Svojo zgodovino bodo obiskovalcem drugega
koncerta predstavili na razstavi v avli Kulturnega hra-

ma, tam bodo poleg slik, nošenj na ogled postavili
tudi zlat, srebrn in bronast pokal. Vse so osvojili na
evropskem prvenstvu v srbski folklori. Ker je za
vstopnice za oba koncerta že sedaj veliko zanimanja,

člani društva vsem obiskovalcem svetujejo, naj si jih
zagotovijo pravočasno. Kupijo jih lahko tudi na stoj-
nicah ali pa si jih rezervirajo prek telefona po
040/424 600 ali 040/375 138.

SPKD Sveti Sava Kranj praznuje dvajsetletnico delovanja
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SPKD Sveti Sava vabi na ogled celovečernih koncertov, 18. in 19. junija 2010.

Pevci in pevke Mešanega pevskega zbora Musica viva Kranj Primskovo
pod vodstvom Aleša Gorjanca vabijo na letni koncert, ki bo v petek,
11. junija 2010, ob 19. uri v Domu krajanov na Primskovem. Gost kon-
certa bo Komorni zbor Vox Camerata iz Mengša.

Planinsko društvo Jesenice vabi v nedeljo, 13. junija 2010, na planin-
ski izlet v Opatje selo, kjer se boste udeležili 39. srečanja slovenskih
zamejskih planinskih društev. Na izbiro sta dve varianti pohoda in si-
cer daljša (dobri 2 uri) in krajša (1 ura in pol). Odhod avtobusa je ob
6. uri z zgornje postaje na Hrušici s postanki do Radovljice. Prijave z
vplačili po 12 EUR za člane in 20 EUR za ostale sprejemajo na upravi
društva do četrtka, 10. junija 2010, do 18. ure. Izlet je v vsakem vre-
menu.

Kulturno izobraževalno središče Postaja Otoče - Brezje vabi na 4. slo-
venske večernice, ki bodo v petek, 18. junija 2010, ob 18.27 v pros-
torih KIS Postaja Otoče - Brezje.
Tema tokratnih večernic bo Janko Mlakar in njegovo delo Gospod Tre-
bušnik.

Komorni pevski zbor Mysterium Kranj vabi na letni koncert z novim zbo-
rovodjem Dominikom Jurco. Koncert bo v petek, 18. junija 2010, ob
20. uri v župnijski dvorani Župnije Kranj Center. Vljudno vabljeni, vstop
je prost.

TVD Partizan Žirovnica vabi v petek, 18. junija 2010, ob 16. uri na ba-
linišče gostilne Osvald na Selu na balinarski turnir v počastitev spomin-
skega dne Občine Žirovnica in državnega praznika. Informacije: tel.
041/584 035, Dane Mežnarec.

13petek, 11. junija 2010

Oglasi
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SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Ena smrtna žrtev
Minuli teden (od 31. maja do 5. junija) je v
prometnih nesrečah na slovenskih cestah umrla
ena oseba, so sporočili z Generalne policijske
uprave. Na Gorenjskem so policisti minuli
teden obravnavali 35 prometnih nesreč, v katerih
se je štirinajst udeležencev lažje ranilo, trije pa
huje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so na
Gorenjskem pridržali osem voznikov. Letos so
slovenske ceste terjale 51 smrtnih žrtev (lani 78).
Na Gorenjskem so v prometnih nesrečah umrle
štiri osebe, v enakem obdobju lani pa deset.

Damjana Šmid

moj pogled

Zmaga in poraz (2)

Naj vas ob koncu leta ne zave-
dejo ocene. Skrbi ali radosti
naj vas misel, kako otrok do-
življa šolo in učenje. Ali rad
obiskuje telovadbo? Mu je všeč
glasba? Rad riše in ustvarja?
Kakšne talente ima in kako jih
razvija? Ima prijatelje? Je
utrujen, naveličan in napet?
Ocene so samo ocene. Pokaza-
telj nekega znanja, ki ga je
otrok pokazal ali pa ne. To
znanje pa je lahko nekaj, kar
bo otrok znal in hotel uporab-
ljati, ali pa nekaj, s čimer ne bo
imel kaj početi. In pogosto tudi
ne bo želel početi, ker se mu je
nalaganje podatkov zagabilo.
Malce naivno upam, da je tega
čim manj, ko pogledam v učbe-
nike in učne načrte, pa posta-
nem pesimist. Pred kratkim

smo se v neki družbi pogovar-
jali o športni vzgoji. To je ved-
no aktualna tema, sploh, ka-
dar nastopajo naši športniki.
Tokrat je tekla beseda o tem,
kaj je namen športne vzgoje.
Zame je pomemben samo
eden. Da otrok vzljubi gibanje
do te mere, da mu ostane to ne-
kaj lepega za vse življenje. Če
je ta cilj dosežen, je zame uči-
telj športne vzgoje zmagovalec.
Kaj vse se lahko v ta namen
naredi in kaj ne, ve vsak zase.
Odnos do telesa, skrb zase, gi-
banje na vse načine - to naj bi
otrok pridobival predvsem v
družini. Toda tam se sličica
pogosto ne ustvari, saj smo
starši prezaposleni in preveč
ciljno usmerjeni, da bi znali
otrokom približati gibanje. Če

kolesari vsa družina, je to lah-
ko nekaj koristnega in prijetne-
ga za vse. To pomeni kolesarje-
nje na vse načine. Ne samo str-
mi klanci in kolesarske dirke
za očete, marveč tudi počasna
vožnja ob obali ali med travni-
ki. Kadar postavimo previsoke
cilje, se otroci radi uprejo. Za-
radi načina življenja je prav,
da smo bolj pozorni na načine
doseganja najboljše telesne pri-
pravljenosti tako za otroke kot
za odrasle. Športni pedagog je
pri tem staršem v veliko po-
moč, saj jim daje dragocene in-
formacije o otroku. Žal pa se
najde tudi kdo, ki vidi samo
"talente", vsi ostali so pa "zgu-
be". Tako so prvi spodbujani,
drugi pa gledalci. Ponavadi za
vse življenje ...

"Nekoč, ko sem želela po-
ravnati dolgove, mi ta tip
reče, da lahko to storim na
kakšen bolj koristen način,
ki bo zadovoljil tudi moj
žep. Debelo sem ga pogleda-
la, kaj je mislil s tem, potem
pa mi je namignil, da se lah-
ko greva družabništvo in
oba nekaj zasluživa ... Ideja
se mi ni zdela slaba, saj mi
je denarja stalno primanjko-
valo. Imela sem sicer tisoč
izgovorov, da je tako zaradi
sinovih obšolskih obvezno-
sti, v bistvu pa sem bila le
jaz tista, ki sem bila vreča
brez dna ..."
Takrat je bila Silvija prvič
"pismonoša". Dopovedovala
si je, da ne ve, kaj se skriva v
zavitku, ki ga ji je izročil ko-
lega. Vedela je le to, da bo za
prevoz z enega konca Slove-
nije na drugega dobila do-
volj, da ji tokrat ne bo treba
žicati sodelavcev. O tem, da
bi imela slabo vest, sploh ni
razmišljala. Pravzaprav ni
razmišljala o ničemer, le o
sebi. 
"Ko sem dobila plačo, se mi
je za kakšen dan morda res
prebudila slaba vest, nena-
zadnje sem o zasvojencih z
mamili tudi sama pisala. A
potem, ko sem si z zasluž-
kom v trgovini lažje kupila
kakšno malenkost tudi zase,
sem spet pozabila na vse po-
misleke. V svojem poklicu
sem imela službenih poti
zelo veliko, vsi so me pozna-
li in nihče ni niti v najbolj
drznih sanjah podvomil o
meni. Žal pa je v življenju že
tako, da če nam ponudijo
palec, zagrabimo za celo
roko. Moje želje po "imeti
več" so se razbohotile, posta-
jala sem nenasitna in name-
sto cenenega viskija sem za-
čela piti le najboljšega.
Kljub dodatnemu zaslužku,
ki ga je bilo vsaj za eno pla-
čo, sem bila desetega v me-
secu spet suha kot poper in

spet sem začela žicati vsake-
ga, ki mi je prišel blizu. To-
liko pa sem vendarle bila
previdna, da sem iskala poti
za še kakšen zaslužek tam,
kjer se mi ni bilo treba bati
sankcij. Ravno v tistem času
sem se seznanila z neko me-
dicinsko sestro, ki mi je bila
pripravljena povedati zgod-
bo o zanimivi postranski de-
javnosti, ki jo je opravljala
kot tolažnica osamljenih in
nepotešenih moških. Bila
sem presenečena, ko sem jo
spoznala, saj nisem pričako-
vala, da se bom srečala z
zelo urejeno in simpatično
žensko, ki je bila v okolju, v
katerem je delala, celo zelo
cenjena. To so mi pozneje
povedali različni viri, ko
sem malo raziskovala. Zara-
di različnih razlogov, ki jih
ne bom navajala, je morala
sama odplačevati visok kre-
dit za hišo, njeni dohodki pa
so bili premajhni, da bi si to
lahko privoščila. Na pomoč
ji je priskočila znanka, ki je
imela masažni salon in jo je
priporočila nekaterim stran-
kam. Skratka, s priložnost-
nimi spolnimi uslugami je
zaslužila dovolj, da ji ni bilo
treba skrbeti. Ko sem se vra-
čala proti domu, sem začela
razmišljati, da ideja ni slaba,
nenazadnje sem tudi sama
že večkrat skočila čez plot in
to zastonj. Kar se mi je tisti
trenutek zdelo neumno. Če
bi bila bolj preračunljiva, bi
se mi kaj poznalo tudi na
žepu ..."
Odločitev za nov način "slu-
ženja denarja" je Silvija za
nekaj časa še odložila, ker je
imela ravno takrat rojstni
dan, pa so se vsi, s taščo
vred, zelo odrezali in tako je
vnovič lahko za silo porav-
nala dolgove. Prav tako pa se
ji je ponudila priložnost za
urejanje nekega občinskega
glasila, za kar so ji obljublja-
li solidno plačilo. Žal so

imeli v občinski upravi ta-
krat, ko so se dogovarjali,
fige v žepu in po več kot me-
sec dni trajajočem napo-
rnem delu, so ji plačali le
neko malenkost, s katero ni
pokrila niti stroškov za ben-
cin. 
"A honorar sem že v naprej
zapravila, ne me obsojati,
taka sem pač takrat bila.
Različnim ljudem sem bila
dolžna skoraj 200 tisoč to-
larjev, to je bilo ogromno.
Nekateri so mi že grozili,
jaz pa nisem vedela, kje se
me glava drži. Da bi bila
zmešnjava še večja, se je
partner odločil, da gremo
na dopust v Grčijo, od
mene pa je zahteval, da pri-
spevam svoj delež. Najraje
bi se ga napila in pozabila
na vse, a nisem imela niti
toliko, da bi si kupila ciga-
rete, kaj šele, da bi prišla do
viskija. Proti večeru tistega
usodnega dne, ko sem bila
potisnjena ob zid, sem po-
klicala medicinsko sestro, o
kateri sem malo prej že go-
vorila. Brez slepomišenja ji
povem, da sem v zagati in
da pričakujem, da mi po-
maga. Seveda je bila takoj
za, le da si je zase izborila
deset odstotkov od tistega,
kar bom zaslužila. Pa da ne
boš mislila, da je bilo to,
kar sem počela, enostavno.
Še zdaleč ne. Ko sem pre-
našala mamila, mi je bilo
sicer zoprno, hkrati pa tudi
zelo neosebno. Iti v posteljo
s tujcem ..., to pa ni bilo
enostavno. Z viskijem si ni-
sem mogla pregnati mačka,
ker sem bila opozorjena, da
moški take ženske, ki so
pod vplivom alkohola, od-
klanjajo. Ko sem parkirala
pred neko gostilno, v kateri
sva bila s tipom zmenjena,
sem že v avtu pogoltnila
apaurin. Potem pa sem si
rekla - bo, kar bo ..."

(Se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Z nožem nad profesorja
Ljubljansko sodišče je na štiri leta zapora 
obsodilo 25-letnega Kranjčana Predraga 
Mitrovića. Študent dramske igre je 
25. novembra lani v preddverju Akademije za
gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani z
lovskim nožem v hrbet zabodel svojega 
profesorja in režiserja Jerneja Lorencija, ki je pri
tem izgubil dobre štiri litre krvi, a so ga 
zdravniki vendarle uspeli rešiti. Mitrović je 
dogodek priznal in obžaloval, profesorju se je
tudi opravičil. Na sodišču je razložil, da je
večkrat sanjal, da bodo njegovo, sicer že pokojno
mamo ubili, slišal je tudi grožnje in strel. 25.
novembra lani je zaslišal glas, da mora na
akademijo in zabosti profesorja, sicer bo prišlo
do nedolžnih žrtev. In ga je ubogal. Obtoženca
sta za potrebe sojenja pregledala dva psihiatra,
ki sta oba ugotovila, da Mitrović ni duševni 
bolnik, je pa bil v času kaznivega dejanja
bistveno zmanjšano prišteven. Tožilstvo je za
Kranjčana zahtevalo osemletno zaporno kazen,
a je sodni senat pri odmeri kazni upošteval
omilitvena določila. 

Streljal na bencinskem
servisu
Enaindvajsetletni Kamničan Phillip Bokalj se na
ljubljanskem sodišču zagovarja zaradi poskusa
umora. Obtožen je, da je 9. decembra 2007 na
bencinskem servisu v Domžalah streljal na
takrat 24-letnega Davorja N.. "Dejanje 
obžalujem, a za nazaj ne morem ničesar 
popraviti," pravi obtoženi. Zagovarja se, da so s
prijatelji tisto noč praznovali rojstni dan, okoli
6. ure zjutraj pa so se pripeljali na bencinski
servis. Ko je stal pred blagajno, je vstopil neki
moški (Davor), ki se je hotel vriniti prek vrste. 
Z Bokaljem sta se sporekla in sta se šla "ven
zmenit". Ko je obtoženi zunaj videl, da sta iz
vozila izstopila še dva Davorjeva kolega, se je 
ustrašil in šel v avto po pištolo. "Da bi ga us-
trašil, sem dvignil pištolo. On pa je še kar stal in
zato sem dvakrat ustrelil v zrak," se zagovarja
obtoženi. 
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Sebi in skušnjavam se je včasih nemogoče upreti

Še zadnji pogled v lastno ogledalo



Miha Naglič

Kaj menite, koliko je (bilo)
Slovencev po svetu, zunaj
Slovenije? Po oceni Udbe iz
leta 1968 naj bi bilo zunaj
meja Jugoslavije okrog 590
tisoč slovensko govorečih
ljudi, od tega 390 tisoč eko-
nomskih emigrantov, 180 ti-
soč pripadnikov slovenskih
manjšin v Italiji, Avstriji in
na Madžarskem in 20.261
političnih emigrantov. Zgo-
dovinar Jože Dežman, ki to
oceno navaja, jo po svoje do-
polni. "Vendar pa število
20.261 ne ustreza številu be-
guncev pred komunizmom
iz Slovenije. Prvi val leta
1945 ocenjujejo na 20 tisoč
do 25 tisoč oseb. Potem je od
leta 1945 do konca leta 1959
z ozemlja Slovenije ilegalno
pobegnilo 34.256 oseb, po-
beg pa so preprečili 26.710
osebam. Do junija 1965 je
nato pobegnilo še 10.655
oseb, pobeg pa so preprečili
6017 osebam. V dveh deset-
letjih je iz države, najsi bo
zaradi političnega preganja-
nja ali zaradi revščine, zbe-
žalo pred komunizmom več
kot 65 tisoč ljudi, več kot 30
tisoč osebam pa so pobeg
preprečili. Skoraj sto tisoč
ljudi je torej komunistični
režim tako ogrožal oziroma
jim je tako malo ustrezal, da
so se kljub življenjski nevar-
nosti odločili pobegniti. Če k

temu dodamo še več kot 50
tisoč pripadnikov nemške in
italijanske manjšine, ki so
pobegnili, optirali ali pa bili
izgnani, potem vidimo, da bi
v širši fenomen politično /
ideološko povzročenih pre-
mikov prebivalstva lahko šte-
li več kot 150 tisoč oseb ozi-
roma več kot desetino prebi-
valstva Slovenije."
Zadnji stavek Dežmanove
razlage je mogoče brati tudi
drugače: da je devet desetin
prebivalcev Slovenije ostalo v
domovini ter trpno ali dejav-
no prenašalo režim, kakršen
že je bil. A ne gre za to. V
knjigi Slovenija - duhovna
domovina gre verjetno za do-
slej najbolj celovito pričeva-
nje o 65 tisoč ljudeh, ki so
morali ali hoteli v prvih dveh
desetletjih po vojni pobegniti
na Zahod. Začeti so morali
povsem na novo in fascinant-
no je, kaj vse so iz sebe nare-
dili in ustvarili! V težavah, ki
so jih premagovali, jih je kre-
pila zavezanost cankarjanski
triadi Mati-Domovina-Bog.
Slovenija je ostala njihova
duhovna domovina, naslov
knjige je iz molitve, ki jo je
leta 2004 v Argentini spisal
pravnik in politik Božidar
Fink (oče pevcev Bernarde in
Marka) in se začne takole:
"Gospodar vesolja in kralj
vseh narodov in jezikov, pro-
simo Te, razlij svojo milost
na Slovenijo, domovino na-

ših prednikov in našo duhov-
no domovino ..."
Knjigo sta zasnovala Jože
Dežman in Monika Kokalj
Kočevar, direktor in kustosi-
nja Muzeja novejše zgodovi-
ne Slovenije v Ljubljani. Prvi
je napisal uvod, druga zapi-
sala in uredila večino od
Zgodb političnih emigrantov
(podnaslov knjige, vseh je 21,
osebnih in družinskih), ki so
nastale kot intervjuji in tvori-
jo jedro knjige. Manjši del
zgodb je uredila Irena Uršič,
svoji sta napisala Franc Hro-
vat in Janez Arnež. Izbrane
osebnosti politične emigraci-
je na način malega biograf-
skega leksikona predstavlja
Lučka Kremžar, obsežno bi-
bliografijo njihovega tiska pa
Darja Urbanc. Zgodba Jane-
za Arneža je najbolj obsežna
in tudi najbolj eminentna.
On je bil tisti, ki je zbral naj-
večji arhiv emigrantskega ti-
ska in druge dokumentacije,
imenovan Studia Slovenica,
in poskrbel, da se dragoceni
arhiv te "druge Slovenije"
zdaj spet hrani doma, v Ško-
fovih zavodih v Šentvidu. Po-
budnik knjige in donator
dela gradiva zanjo je John
Corsellis, ki je v letih 1945-47
kot humanitarni delavec skr-

bel za naše ljudi in jim po-
magal, svojo in njihovo zgod-
bo pa popisal v znani uspeš-
nici Slovenija 1945, smrt in
preživetje po drugi svetovni
vojni (2006).
Corsellis je v svojih zapisih
izpostavil tudi terapevtski
pomen in "uspešnost" sku-
pinskega žalovanja v cerkvi v
Vetrinju v dneh najtežjih
preizkušenj, ko so naši ljud-
je izvedeli, da vrnjene domo-
brance oziroma njihove naj-
bližje v domovini pobijajo.
Tako v svoji zgodbi pričuje
tudi Marija Suhadolc, takrat
stara 17 let, med domobran-
ci sta bila tudi njena brata:
"V Vetrinju je bila majhna
cerkev, in v njej so na glas jo-
kali, iz bojazni, obupa, razo-
čaranja, iz žalosti, samo jo-
kali, jokali so. Bilo je never-
jetno. Ljudje so neprekinje-
no molili, klečali in na glas
jokali: 'Bog, pomagaj nam.
Poglej, kaj se nam dogaja.
Potrebujemo tvojo pomoč.
Ti si edini, ki nam lahko po-
magaš." A pomoči ni bilo, ne
božje ne človeške. Preživeli
so šli po svetu in si pomaga-
li sami. Ustvarili so novo do-
movino, Slovenijo v diaspo-
ri, matično pa so kot duhov-
no domovino nosili v sebi.

15petek, 11. junija 2010

Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Slovenska prosvetna zveza je
v torek zvečer v K&K centru v
Šentjanžu v Rožu podelila Jo-
ziju Paku iz Trabesinje/
Trabesing pri Kotmari
vasi/Kötmannsdorf v Rožu
Drabosnjakovo priznanje za
dolgoletno, nesebično delo
pri zbiranju slovenskih nareč-
nih hišnih in ledinskih imen
na dvojezičnem ozemlju Ko-
roške. Boštjanov Jozi po do-
mače je po poklicu gradbeni
mojster, vendar je po duši za-
prisežen ljubitelj kulture. Pel
je v domačem zboru, v naj-
večje veselje pa mu je bilo br-
skanje po zgodovini posa-
meznih koroških krajev in
zbiranje starih narečnih hiš-
nih in ledinskih imen, še po-
sebej v domači Kotmari vasi
in v njeni okolici. "Jozi Pak

ima srce in dušo ljubitelja in
vztrajnost zbiralca. Vse dela
prostovoljno, brezplačno," je
povedal o prejemniku Dra-
bosnjakovega priznanja dr.
Teodor Domej in poudaril ve-
lik pomen zbiranja in ohra-
njanja starih hišnih in ledin-
skih imen, kar sta že v 18. in
19. stoletju, sicer vsak na svoj
način, počela Andrej Schus-
ter-Drabosnjak, po katerem
se imenuje priznanje, in Ur-
ban Jarnik. Drabosnjak, "pavr
s Korotana", ki je pisal pesmi,
zbiral staro ljudsko blago,
prevajal in prirejal ljudske
igre. Ledinsko ime je ime za
ožji življenjski prostor. Če-
prav je bila v starih časih raz-
drobljenost kmečkih posesti
velika, ni bilo niti pedi zemlje
brez imena. Z modernimi

časi, z združevanjem in pozi-
davo zemlje, so začela stara
ledinska in hišna imena (prva
so bila na Koroškem zapisana
okrog leta 850) izginjati.
Njihovega zbiranja se je sam
od sebe lotil Jozi Pak, je pove-
dala Martina Piko-Rustia,
predstojnica slovenskega na-
rodopisnega inštituta Urban
Jarnik v Celovcu. Zapisoval je
stara imena in risal karte, ne
da bi vedel, kako pomembno
delo opravlja. Njegova zbrana
hišna in ledinska imena ter
karte so bile marca letos uvr-
ščene na avstrijski državni
Unescov seznam nestvarne
kulturne dediščine. Na sez-
nam je bila uvrščena tudi kar-
ta za trženje kmečkih izdel-
kov s hišnimi in ledinskimi
imeni iz Sel in okolice. Po za-

slugi Jozija Paka in njemu po-
dobnih se zbiranja starih
imen lotevajo tudi v drugih
koroških krajih, zavedajoč se,
da s tem trajno potrjujejo pri-
sotnost Slovencev na Koro-
škem in delajo v dobro vse de-
žele. Prireditev v Št. Janžu je v

rožanskem narečju povezoval
novinar Andrej Mohar, v kul-
turnem programu pa so sode-
lovali tamburaši iz Šentjanža,
pevci Slovenskega prosvetne-
ga društva Gorjanci iz Kotma-
re vasi in za presenečenje
zborček Pakove družine.

Knjige in knjigoljubi (50)

Slovenija - 
duhovna domovina

Slovenija - duhovna domovina, Mladinska knjiga, 
Ljubljana, 2010, 500 strani, 32,96 evra, www.emka.si

Slovenci v zamejstvu (198)

Jozi Pak iz Trabesinja

John Corsellis, dobrotnik slovenskih beguncev v letih 1945-
47 in pobudnik knjige

Naslovnica slovenske izdaje
knjige Johna Corsellisa

Zgodovinar Jože Dežman, urednik knjige / Foto: Gorazd Kavčič

Naslovnica zbornika Slovenija
– duhovna domovina

Joziju Paku (levo) je priznanje izročil poslovodja Slovenske
prosvetne zveze dr. Janko Malle. 
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razgled

Ve se, kdo je zmagal, a ob-
čutka zmagoslavja ne more
imeti. To je bila bolj Pirova
zmaga. V slovarju je razlože-
na kot "zmaga, uspeh, ki je
glede na zelo velike žrtve
malo vredna, nekoristna".
Ali bo za Slovenijo kaj vred-
na, ali bo iz nje za Slovence
kaj koristi, bo pokazala bliž-
nja prihodnost. Zmagala je
pravzaprav le vladna koalicija
in ta mora zdaj iz tega nekaj
vrednega in koristnega nare-
diti. Zelo velikih žrtev, hvala
bogu, tudi ni bilo. Ali pač?
Poražena stran trdi, da je žr-
tev narod sam, ki se je razklal
na polovico, a se v tako po-
membnem vprašanju ne bi
smel. Je to res? Dejstvo, ki je
gotovo, je le to, da več kot
polovica volivcev (57 odstot-
kov) sploh ni šla volit. Zakaj?
Najbrž ne samo zaradi lepe-
ga nedeljskega vremena. Po
mojem je to svojevrstna ne-

zaupnica politikom - vsem,
ne le vladajočim. Na referen-
dumu se je pravzaprav glaso-
valo predvsem o tem, kdo
ima daljšega, Pahor ali Janša.
Na volišče je šla manj kot
polovica volivcev in polovica
te polovice je glasovala za Pa-
horjevega, polovica pa za
Janševega. Več kot polovica
vseh volivcev pa je opredelje-
vanje o tem vprašanju zavr-
nila.
Večina volivcev je najbrž za-
čutila, da to pot ne gre za
tako usodno vprašanje kot na
plebiscitu decembra 1990.
Gre za vprašanje, ki je pred-
vsem politično in pravno,
zato naj nanj odgovorijo poli-
tiki in pravniki, ne pa ljud-
stvo, ki je v teh rečeh dosti-
krat premalo poučeno. Slo-
venci imamo v svoji novejši
zgodovini boleč primer, ki
priča, da se lahko ljudstvo
tudi zmoti. Na koroškem
plebiscitu 10. oktobra 1920
se nam je zgodilo prav to: v
coni A, kjer se je glasovalo,
so bili Slovenci v večini in
glasovali so za - Avstrijo! Slo-
venci, ne le Nemci. Zakaj?
Zato, ker jih je učinkovita
proavstrijska propaganda
prepričala, da jim bo v Avstri-
ji boljše kot pod Srbi. Tako je
tudi bilo, a le v gospodar-
skem smislu, v političnem
pa se je naknadno pokazalo,
da so ti ljudje glasovali za
svojo narodno smrt: v nekaj
desetletjih so se morali uklo-
niti velikonemškim priti-
skom in povečini postali
Nemci. To pot - v boju za juž-
no mejo - ljudstvo očitno ni
čutilo, da bi šlo za tako usod-
no vprašanje kot po prvi sve-
tovni vojni v boju za severno
mejo ali po drugi v boju za
zahodno mejo. Naša južna
meja, zlasti tista na morju,
res še ni določena, a izhodiš-

če zanjo je jasno: stanje na
dan 25. junija 1991. Več kot
zanimivo je tudi, da je bilo
največ glasov za arbitražo
med Primorci, ki se jih to
vprašanje najbolj tiče. Glaso-
vali so pragmatično: naj se
zadeva reši arbitražno, (spo)
razumno, strokovno, brez
prevelikih čustev in besed o
okupaciji, kolaboraciji z oku-
patorjem, veleizdaji ipd. In
nič manj zanimivo ni, da je
bilo največ glasov proti spo-
razumu na Gorenjskem, ki
je med vsemi slovenskimi
deželami najmanj "primor-
ska". Sicer pa je, kot rečeno,
večina na Gorenjskem naj-
brž menila predvsem to, da
ima Janša daljšega kot Pa-
hor. Ker to vprašanje ni
usodnega pomen za naš na-
rod, upam, da o njem ne bo
potrebna mednarodna arbi-
traža ...
Arbitražni sporazum je bil
kost, ki jo je politika najprej
sama obrala, potem pa vrgla
ljudstvu. In obirali smo jo cel
mesec, čeprav na njej že dol-
go ni bilo nič več mesa. Na
dan objave tega pisanja
bomo že dodobra zaposleni z
novo kostjo, ki je zaenkrat še
bogato obložena, a se bojim,
da bo na koncu ravno tako
oglodana: začenja se sveto-
vno prvenstvo v nogometu,
največja predstava na svetu.
Zdrava pamet to pot ne bo
tako ogrožena, saj gre za eno
najpomembnejših čustvenih
vprašanj tega sveta. Sicer pa
smo prejšnji teden v predre-
ferendumski vroči spregle-
dali vest, da smo v gospodar-
ski krizi, ki ima obliko črke
W, prišli na prvi del drugega
V, da torej spet padamo ... A
kaj je gospodarstvo v primer-
javi z morsko mejo (beri: dol-
žino tiste reči) in nogome-
tom?

Pirova zmaga
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica7

Vaš razgled

petek, 11. junija 2010

Zaradi številnih obnov cest in drugih gradenj je v Kranju precej spremenjen prometni režim.
Med drugim promet po Koroški cesti mimo gimnazije poteka le enosmerno. A kot je v naši
deželi že v navadi, je za nekatere (beri posvečene) poskrbljeno drugače (beri bolje), kar izpriču-
je tudi zgornja fotografija. Mestni oblasti (pa tudi občinskim uslužbencem) je namreč kljub
prometnemu znaku dovoljeno peljati po bližnjici do občinske zgradbe, čeprav bi lahko do nje
tako kot vsi drugli pripeljali tudi drugače, le manjši krog je treba prevoziti. S. Š. / Foto: Gorazd Kavčič

Pred kratkim so na Bledu pripravili tekmo svetovnega pokala v veslanju, ki je bila nekaj
posebnega tudi zato, ker sta na njej prvič v enem čolnu nastopila tekmovalca dveh različnih
držav. Vendar pa so se navijači, na čelu s Petro, ženo Iztoka Čopa, hitro znašli in navijali z
dvema zastavicama na enem količku. V. S.

Zločin brez kazni

Pred kratkim sem na eni od
slovenskih televizij z velikim
zanimanjem spremljala angle-
ško nanizanko z naslovom
Foylova vojna. Predvidevam,
da so zgodbe, postavljene v čas
druge svetovne vojne in v kate-
rih inšpektor Foyl raziskuje ci-
vilne umore, sicer izmišljene,
čisto za lase privlečene pa goto-
vo niso. Hočem reči, da v ure-
jenih državah z družbeno kul-
turo in s tradicionalnimi vred-
notami zakoni in sodišča delu-
jejo tudi v izrednih vojnih raz-
merah; da je torej tudi v teh
okoliščinah umor umor, za ka-
terega mora storilec slej ko prej
plačati zakonsko predvideno in
nedvomno zasluženo kazen.

V zadnjih sedemdesetih letih
komunistične (nad)oblasti je
del slovenske družbe povsem
izgubil kompas in je ostal na
robu tradicionalnih evropskih
vrednot. Umor (raziskan,
kajpada) je v številnih prime-
rih kaznovan glede na politič-
no provinienco žrtve in storil-
ca.
Vzemimo zverinski umor osem-
najstletnega Alojzija Grozde-
ta, kristjana po veroizpovedi,
(in neštetih drugih žrtev ko-
munizma, recimo, mučencev
iz Strahinja, zagrebenih pod
Storžičem), ki so ga revolucio-
narji leta 1943 najprej mučili,
na koncu nepopisnih muk pa
zaklali, kot se je izrazil ljub-

ljanski nadškof in slovenski me-
tropolit dr. Anton Stres.
V nedeljo bo Katoliška cerkev
na Slovenskem s privolitvijo
Vatikana Alojzija Grozdeta
na evharističnem kongresu v
Celju razglasila za blaženega
mučenca. Pred kongresom je
Janez Stanovnik, nekdanji oče
naroda in sedanji predsednik
Zveze združenj borcev, pohitel
in ga razglasil za sodelavca
okupatorja in izdajalca. Brez
kakršnega koli dokaza, se razu-
me. Najmanj, kar je sporno, je
vmešavanje državne politike v
cerkvene pristojnosti, pač v ma-
niri, če mora biti Cerkev ločena
od države, je samoumevno, da
je država ločena od cerkve. 

Moralno avtoriteto Janeza
Stanovnika sprašujem: Bi kot
predsednik ZZB umorili last-
noročno in brez dokazov Aloj-
za Grozdeta ali katerega koli
drugega domnevnega narodo-
vega izdajalca? To dejanje
podpirate ali ga le opravičuje-
te? Je zverinski umor drugače
mislečega vaš svetovni nazor
ali le sredstvo za dosego cilja?
Dokler bodo na revolucionarni
strani Alp vladali nekdanji ko-
munisti in do onemoglosti ter
sramotno opravičevali zločine
svojih političnih botrov, bo Slo-
venija necivilizirana družba
brez tradicionalnih evropskih
vrednot. Vlada Boruta Pahor-
ja bi se morala od očeta borcev

distancirati in se opravičiti za
pretekle napake, umore in za-
blode. Naš "moralni in demo-
kratični" vladni predsednik pa
se raje kot to izogne navzočno-
sti na drugem slovenskem ev-
harističnem kongresu. Nič bolj-
ši ni niti predsednik države
Danilo Türk, ki se je v volilni
kampanji hvalil, da bo pred-
sednik vseh Slovenk in Sloven-
cev. Že večkrat se je izkazal,
kdo so zanj vsi in katera je
zanj prvorazredna državna
tema. Razglasitev Alojzija
Grozdeta za blaženega mu-
čenca ali, recimo, množični
poboj žrtev revolucionarjev, za-
grebenih v Barbarinem rovu,
zagotovo ne. 
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Boštjan Bogataj

Kranj - Še pred nekaj dnevi je
veljalo, da bo na Zavodu RS
za zaposlovanje poleg 43 de-
lavcev propadle Zvezde in
138 delavcev Iskraemeca, pri-
stalo tudi nekaj delavcev
kranjskega podjetja Hidria
Perles. Po prvih podatkih naj
bi šlo za 19 delavcev, nato se
je število spustilo na 15, po
poizvedovanju v matični
družbi Hidira iz Idrije in v
zavodovi Območni službi
Kranj pa končno tudi spod-
budnejša novica. "Po objavi v
torkovem Gorenjskem glasu
so nam iz Hidrie Perles spo-
ročili, da so presežke sicer
napovedali, vendar jih za
zdaj nimajo," je pojasnila
Magda Plementaš Lombar.
Tudi Helena Pregelj Tušar,
direktorica korporativnega
komuniciranja v Hidrii, nam
je sporočila, da 'Zavod RS za
zaposlovanje nima napovedi
odpuščanja s strani Hidrie
Perles'.

Razlog za hiter zasuk je mor-
da v imenovanju novega di-
rektorja Bojana Gantarja. Na
to nam v Hidrii niso odgovo-
rili: niti o razlogih za načrto-
vano odpuščanje niti ali bi se
odločili za t. i. mehko odpuš-
čanje zaposlenih tik pred
upokojitvijo. Helena Pregelj

Tušar nam ni odgovorila niti
na vprašanje, ali je reorgani-
zacija Hidrie Perles zaključe-
na, kako posluje podjetje,
niti na vprašanje, ali je pod-
jetju uspelo sanirati grehe
(izgubo) iz preteklosti. 

Zato pa je bil bolj zgovoren
prvi sindikalist v podjetju

Miro Peternelj. "Z novim di-
rektorjem sem se pogovarjal
takoj po njegovem nastopu
dela. Potrdil mi je nekoliko
nižje število zaposlenih za
odpust, ki bi šli na čakanje
na delo in se kasneje upoko-
jili. Konkretnega seznama
ni, sem se pa sam ponudil za
to možnost," pojasnjuje Pe-
ternelj, ki bo kmalu prazno-
val 40-letnico dela. Večina na
predvidenem seznamu, ki
po najnovejših informacijah
ne obstaja več, naj bi bila iz
režije, na čakanju na delo pa
je trenutno celo finančna di-
rektorica podjetja. 

Peternelj pravi, da podjetje
sicer tepe plačilna nedisci-
plina kupcev: "Zato težko iz-
polnjujemo naročila za vse
kupce, izbiramo pa med ti-
stimi, ki so za nas pomemb-
ni." Ali bo moral del zapo-
slenih na čakanje, del pa na
zavod, bo tako pokazal čas.
Še 21. maja je bilo napoveda-
nih 15 za odpust in 15 za ča-
kanje na delo.

Vendarle brez odpuščanj?
Kljub napovedi tehnoloških presežkov v kranjski Hidrii Perles za zdaj ne bo. Je sprememba tudi 
posledica spremembe v vodstvu podjetja?

V Hidrii, matičnem podjetju kranjske Hidrie Perles, 
zagotavljajo, da odpuščanj za zdaj ne bo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Boštjan Bogataj

Jesenice - Tri leta po ruskem
prevzemu skupine Sloven-
ska industrija jekla - SIJ se je
iztekel tudi moratorij na mo-
rebitne reorganizacije v sku-
pini, katerega član je tudi je-
seniško podjetje Acroni. O
morebitnem odpuščanju, ki
ga je Tibor Šimonka, pred-
sednik uprave SIJ, pred me-
secem sicer napovedal, v Ac-
roniju ne želijo govoriti, ne
komentirajo niti poslovnih
odnosov z Alposom Meta-
lurgija. V tem podjetju je
manj kot mesec dni proku-
rist človek iz jeseniškega
podjetja.

"Podjetje je živa materija,
ki se mora neprestano prila-
gajati nastalim situacijam.
Tako se je v podjetju Acroni
v preteklih letih zgodila vrsta
organizacijskih sprememb,
ki so imele za cilj povečanje
učinkovitosti. Temu se ne
bomo izognili niti v prihod-
nje, kajti sproti se moramo
odzivati na dogajanja okoli
nas, obenem pa se moramo
reorganizirati tudi zaradi
vseh novih investicij, ki smo
jih izvedli in ki jih trenutno
spravljamo v pogon," na
vprašanje o vzrokih in posle-
dicah reorganizacije v Acro-
niju pojasnjuje njen prvi
mož Slavko Kanalec. 

Direktor Acronija pravi, da
se je zasedenost kapacitet
marca začela izboljševati, kar
jim je kljub neugodnim raz-
merjem med cenami suro-
vin in končnih izdelkov
uspelo pretvoriti v pozitiven
rezultat. "Ocenjujemo, da
nam bo v prihodnjih mese-
cih uspelo zapolniti večino
proizvodnih kapacitet, ven-
dar bo to od nas zahtevalo ve-
like napore. Na trgu se na-
mreč soočamo s presežkom
ponudbe in velikim priti-
skom na cene končnih izdel-
kov," pojasnjuje Kanalec.
Hkrati je trg surovin zelo ne-
predvidljiv, negotovost vnaša
tudi tečaj dolarja.

Toliko boljša pa je novi-
ca, da je Acroni 31. maja
pridobil okoljevarstveno
dovoljenje (IPCC). Acroni
je z mednarodno pogodbo
(pred vstopom Slovenije v
EU) pridobil prehodno ob-
dobje, ko mora pridobiti
IPPC dovoljenje. Rok se bo
iztekel oktobra 2010. Zara-
di tega so v jeseniškem
podjetju v letu 2003 pripra-
vili sanacijski program, ki
ga je potrdilo tudi okoljsko
ministrstvo. Sanacijski pro-
gram sicer še ni zaključen
(nekateri projekti še pote-
kajo), zato v SIJ dodajajo,
da se morajo vsem zahte-
vam še prilagoditi. 

Acroni pridobil okoljsko dovoljenje
Pa vendar se morajo v jeseniškem podjetju vsem okoljskim zahtevam še prilagoditi.

Begunje

Dolga lopatica za uspešno sodelovanje

V začetku maja so se v Elanu razveselili naročila testnega
seta izdelave lopatic za vetrne elektrarne. V začetku tedna je
bila 49 metrov dolga in približno tono težka lopatica nared
za transport v dansko podjetje Siemens Wind. S tem pa je
imelo podjetje Elan Skupina oziroma njena navtična divizija
nekoliko več težav, saj tako dolgega in težkega tovora ni lah-
ko spraviti iz begunjske tovarne in iz vasi, v katero v glav-
nem vodijo le vijugaste ceste. Tudi zato so jo kar s traktor-
jem vozili zunaj cest, vse do avtoceste. "V Elanu se nadeja-
mo serijske proizvodnje in dolgoročnega sodelovanja med
obema podjetjema," nam je povedala Polona Okorn iz mar-
ketinga Elan Marine. V navtični diviziji se na ta račun lahko
obetajo lepši časi, še posebej ker po uspešni predstavitvi
plovil Elan 250 in Impression 444 že prihajajo prva naročila
za omenjena plovila. B. B.

Izvedba naročila testne lopatice za vetrno elektrarno za
danski Siemens je bil za Elan tudi velik logistični zalogaj.

Jasna Paladin

Kamnik - Premoženje pod-
jetja KIK Kamnik, ki je od
lanskega novembra v stečaj-
nem postopku, bodo prodali
na javni dražbi, ki jo je stečaj-
ni upravitelj družbe Grega
Erman na podlagi sklepa
ljubljanskega okrožnega so-
dišča sklical za 28. junij. "Ne-
kaj povpraševanja je že bilo, a
težko sodim o realnem zani-
manju potencialnih kupcev.
Bomo pa na dražbi prodajali
za nas nepomembne stvari,
tiste, ki jih v tekočem poslo-
vanju ne uporabljamo. Pro-
daja vsega drugega premože-
nja je zaradi nejasnih lastni-
štev in prijavljenih izločitve-
nih zahtevkov v tem trenutku
blokirana in nič ne kaže, da

bi bila možna letos," je za
Gorenjski glas povedal Gre-
ga Erman. Predmet tokratne
dražbe premoženja, ki se bo
prodajalo v šestih sklopih, bo
pet tovornih vozil in linija za
proizvodnjo emulzijskih raz-
streliv. Izklicna cena za to-
vorna vozila se giblje od 3550
evrov do 12.300 evrov, izklic-
na cena linije za proizvodnjo
emulzijskih razstreliv pa
znaša 114.128,25 evra. Draži-
telji morajo varščino v višini
deset odstotkov izklicne cene
za posamezen sklop premo-
ženja vplačati najkasneje do
24. junija. Ponudniki, ki želi-
jo na dražbi sodelovati za več
sklopov premoženja stečaj-
nega dolžnika, morajo vpla-
čati varščino za vsak sklop
posebej.

Premoženje kamniškega 
KIK-a na dražbi

Kranj

GZS svari pred obvezno delitvijo dobička

"Odbor za gospodarstvo Državnega zbora je spet zavrnil argu-
mente, zaradi katerih je bil na pred nedavnim sprejeti zakon o
obvezni participaciji delavcev pri dobičku vložen veto Državne-
ga sveta," so ogorčeni v GZS. Poudarjajo, da bo takšna obvez-
nost vplivala na konkurenčnost podjetij in zavrla interes tujega
kapitala za vstop na slovenski trg. GZS-jeva anketa je pokaza-
la, da bi večina podjetij prostovoljno delilo dobiček z zaposle-
nimi. Trenutno pa je takšnih zgolj 24 podjetij. B. B.
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Cveto Zaplotnik

Kranj - V Gorenjskem lovsko
upravljavskem območju so
lani pri srnjadi načrtovali od-
vzem iz lovišč v višini 4800
živali, načrt so izpolnili 95-
odstotno, pri tem pa so sko-
raj tretjino (1453 živali) pred-
stavljale izgube, kamor pri-
števajo poginjene, povožene
in pokošene živali. "Samo
promet je vzel 817 živali, to
pomeni toliko trkov in pri-
bližno toliko bolj ali manj po-
škodovanih vozil," je podatke
komentiral Miran Hafner,
vodja odseka za gozdne živa-
li in lovstvo v kranjski ob-
močni enoti zavoda za goz-
dove, in ob tem dodal, da z
novim načrtom, ki velja od
konca maja, načrtujejo za le-
tos enako visok odvzem iz lo-
višč kot lani. Pri jelenjadi, pri
kateri so v zadnjih desetih le-
tih odstrel povečali več kot
dvakratno, letos načrtujejo
odstrel šeststo živali, to je tri-
deset manj kot lani oz. 59
manj, kot so jih lani odstreli-
li. Pri muflonu povečujejo
odstrel v primerjavi z lani z
220 na 235 živali, povečanje
pa bo v Karavankah. Pri
gamsu so lani od načrtova-
nih 885 živali odstrelili 827,
letošnji načrt je 870 živali,
znižali so ga na območju Je-
lovice. "Gamsje garje so še
vedno prisotne v Karavankah
in v Kamniško Savinjskih Al-
pah, to se odraža tudi pri iz-
gubah, ki so v Zgornjesavski

dolini lani predstavljale 17
odstotkov celotnega odvze-
ma, drugod pa je bil njihov
delež pod deset odstotkov,"
je dejal Miran Hafner in opo-
zoril še na velika nihanja pri
odstrelu divjih prašičev:

predlani so jih odstrelili 362,
kar je največ doslej, lani so
jih "le" 208, letošnji načrt je
220. Za divjega prašiča je na-
mreč značilno, da velikemu
odstrelu sledijo leta z nizkim
odstrelom, kar se je v zadnjih

petnajstih letih zgodilo tri-
krat. In kako je bilo z lisico?
Od celotnega lanskega od-
vzema 1253 živali so jih lovci
odstrelili slabe štiri petine,
dobro petino pa je bilo izgub
zaradi trkov z vozili in bolez-
ni. "Izgube so lani začele
rahlo naraščati, iz tega lahko
sklepamo, da se povečuje
tudi število lisic," je dejal Mi-
ran Hafner in dodal, da letos
načrtujejo enak odstrel kot
lani, to je 1400 lisic. Pasja
kuga je močno zdesetkala
stalež jazbeca, še v letu 2005
so načrtovali odvzem 290 ži-
vali iz lovišč, lani so jih od
načrtovanih 120 "odvzeli" le
77, pri tem pa so 45 odstot-
kov predstavljale izgube.

Osemsto trkov s srnjadjo
Pri srnjadi predstavljajo izgube skoraj tretjino celotnega odvzema iz lovišča. Pasja kuga je zdesetkala
jazbece, še vedno so prisotne tudi gamsje garje.

V zavodu za gozdove so lani izvedli popis objedenosti
gozdnega mladja v vzhodnem delu Karavank ter na
Jelovici in Pokljuki. V vzhodnem delu Karavank je
bila objedenost v povprečju 25-odstotna, na Pokljuki
in Jelovici 19-odstotna, razlika pa je predvsem posle-
dica tega, da je smreka kot najmanj objedena dreves-
na vrsta v prvi popisni enoti zastopana s četrtino, v
drugi pa s polovico. Listavci so objedeni 31-odstotno,
iglavci pa 6- oz. 7-odstotno. Med listavci sta najbolj
objedena javor in jesen, med iglavci pa jelka.

KRATKE NOVICE

Pri srnjadi dobri dve tretjini "posla" opravijo lovci, preostalo so izgube zaradi prometa, 
bolezni in iz drugih razlogov. / Foto: Gorazd Kavčič

Loka pri Mengšu

Srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike

Društvo kmetijske tehnike Slovenije bo v sodelovanju z oddel-
kom za kmetijsko tehniko pri Kmetijskem inštitutu Slovenije
in Centrom za razvoj kmetijstva in podeželja pripravilo jutri, v
soboto, z začetkom ob 11. uri v Jablah pri Mengšu tradicional-
no, že trinajsto slovensko srečanje ljubiteljev starodobne
kmetijske tehnike, ki je največje tovrstno srečanje v Sloveniji
in primerljivo tudi s podobnimi srečanji v nekaterih tujih dr-
žavah. Na traktorski paradi bodo predstavili več kot sto staro-
dobnih traktorjev, starejših od trideset let, prikazali pa bodo
tudi delovanje stacionarnih kmetijskih strojev, mlačev z mla-
tilnico in ročno košnjo. Organizirali bodo tekmovanje v spre-
tnostni vožnji s starodobnim traktorjem in dvoosno prikolico
ter vleko težkega bremena s starim traktorjem, predstavili pa
bodo še starodobna cestna, terenska, vojaška in gasilska vo-
zila ter motocikle. Lastnike najbolje ohranjenih in restavrira-
nih kmetijskih strojev bodo nagradili. Med obiskovalci bodo
tudi letos ljubitelji stare kmetijske tehnike iz sosednjih držav,
pričakujejo jih celo iz Velike Britanije in Nizozemske. C. Z.

Kranj

Prve odločbe in podpore za prirejo mleka

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je prejela
4078 vlog kmetijskih gospodarstev o dodelitvi finančne
podpore za blažitev posledic poslabšanja ekonomskega
položaja pri prireji mleka. V preteklih dneh je 1182 vlagate-
ljem zavrnila dodelitev pomoči, večini zato, ker niso izpol-
njevali pogoja o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
iz opravljanja kmetijske dejavnosti. Včeraj je izdala prvi del
odločb o dodelitvi podpore, preostale bo prihodnji teden.
Vlagatelji lahko pričakujejo prva izplačila ob koncu prihod-
njega tedna. C. Z.

Uspešno podjetje z jasno strategijo delovanja v mednarodnem
koncernu

zaposli za nedoločen čas 
s 4-mesečnim poskusnim rokom

KOMERCIALISTA (m/ž)

za prodajo tehničnega blaga po Sloveniji in državah EU

Od kandidata pričakujemo:
● višjo ali srednjo izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri,
● vozniški izpit kategorije B,
● obvladovanje dela z računalnikom,
● znanje nemškega ali angleškega jezika (prednost oba),
● izkušnje v prodaji tehničnih izdelkov,
● pripravljenost za delo na terenu 

(obisk lesnih tovarn, veletrgovin, ipd),
● komunikativnost, prijaznost, urejenost, prilagodljivost in 

pripadnost podjetju.

Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite do 
30. junija 2010 na naslov NIKO, d. d., Železniki, Otoki 16,
4228 Železniki, s pripisom "za razpis" ali vanja.habjan@niko.si. 

Za dodatne informacije lahko pokličete vodjo kadrovsko-pravnega
področja Vanjo Habjan na tel. št. 04/51 17 725.

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je prejšnji petek
objavilo tri nove javne razpi-
se. V okviru razpisa Diverzi-
fikacija v nekmetijske dejav-
nosti se kmetije z dopolnil-
no dejavnostjo, samostojni
podjetniki, gospodarske
družbe, zadruge in zavodi
lahko potegujejo za skupno
do deset milijonov evrov ne-
povratnih sredstev pri nalož-
bah v proizvodne dejavnosti,
povezane s tradicionalnimi
znanji na kmetiji, in v dejav-
nosti, ki izrabljajo prednosti
podeželja, v pridobivanje in
prodajo energije iz obnovlji-
vih virov, v specializirane tr-
govine za prodajo pridelkov
in izdelkov iz lastne in okoli-
ških kmetij, v nastanitvene
zmogljivosti na kmetiji, v
varstvo otrok in oskrbo sta-
rejših ter ljudi s posebnimi
potrebami ... Za ustanavlja-
nje in razvoj mikro podjetij

je po razpisu na razpolago
do petnajst milijonov evrov
nepovratnih sredstev, za ka-
tera se lahko potegujejo sa-
mostojni podjetniki, gospo-
darske družbe, zadruge in
zavodi, podpore pa je možno
pridobiti za naložbe v proiz-
vodne dejavnosti, ki izrablja-
jo prednosti podeželja, v na-
stanitvene zmogljivosti, pri-
dobivanje energije iz obnov-
ljivih virov za prodajo in so-
cialno varstvene storitve.
Razpisa se od prejšnjih razli-
kujeta po tem, da se je delež
sofinanciranja zvišal s petde-
set na šestdeset odstotkov in
za naložbe v pridobivanje in
prodajo energije iz obnovlji-
vih virov na sedemdeset od-
stotkov in da se na razpis
lahko prijavijo tudi zavodi.
Tretji razpis, to je za ukrep
Osnovne storitve za gospo-
darstvo in prebivalstvo pode-
želja, je namenjen le obči-
nam iz Pomurja. Razpisi
bodo odprti do porabe pred-
videne vsote denarja.

Novi javni razpisi Šenčur

Občinska pomoč za osem kmetijskih ukrepov

Občina Šenčur bo letos za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja namenila 52.614 evrov pomoči,
denar pa bo razdelila med upravičence na podlagi javnega
razpisa, ki ga je objavila pred kratkim. Največ denarja, to je
32.114 evrov, namenja za posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev in za prilagajanje evropskim standardom dobrega
počutja živali, pri tem pa je najmanjši znesek pomoči dvesto
evrov in najvišji šest tisoč evrov. Na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost je višina pomoči do pet-
deset odstotkov upravičenih stroškov naložbe, na drugih
območjih do štirideset odstotkov. Za naložbe v stroje in
manjšo opremo za kakovostnejše delo v gozdu je na razpo-
lago deset tisoč evrov pomoči, najmanjši znesek pomoči je
sto evrov in najvišji tri tisoč evrov. Za šolanje na kmetijskih
in gozdarskih poklicnih in srednjih šolah je razpisanih štiri
tisoč evrov oz. štiristo evrov (neto) na dijaka, za naložbe v
dopolnilne dejavnosti na kmetijah dva tisoč evrov, za delo-
vanje društev 1500 evrov, za pridobivanje novega znanja na
področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva, za obnovo
tradicionalnih objektov (kozolcev) in za zagotavljanje
tehnične podpore v kmetijstvu pa po tisoč evrov. Občina bo
sprejemala vloge do 13. avgusta. C. Z.

Ljubljana

V svetu sklada tudi Janez Tavčar

Vlada je imenovala nov svet sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov. Predsednica je Marta Hrustel Majcen z ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med člani pa je tudi
Janez Tavčar, nekdanji direktor KŽK Kranj. C. Z.
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Jelena Justin

Paški Kozjak, Plešivec,
Boč, Donačka gora in Macelj
so le nekateri izmed vrhov, ki
sestavljajo skrajni vzhod Ka-
ravank. Ja, prav ste prebrali.
Tudi mene je ta podatek za-
čudil, a čudenje je v življenju
več kot dobrodošlo. Vzhodne
Karavanke potonejo v panon-
ski ravnini, na drugi strani
meje, na Hrvaškem pa se na-
daljujejo v Hrvaško Zagorje,
kjer je izrazitejša planota
Ivanščica. 

Izhodišče vzpona so Polj-
čane. Najbližja pot do tja je,
da z avtoceste Ljubljana-
Maribor zavijemo na izvoz
Slovenske Konjice. Takoj za
izvozom zavijemo levo proti
Poljčanam. Nadaljujemo
skozi vas Žiče, znane po kar-
tuziji, in v Ločah, v krožišču,
zavijemo znova proti Poljča-
nam. V naslednjem križišču
zavijemo proti Zgornjim
Poljčanam. Peljemo skozi
vas in smerokaz nas usmeri
levo proti Boču. Po ozki cesti
se vzpnemo do vznožja, do
parkirišča. 

Za vzpon si bomo izbrali
gozdno učno pot, imenovano
tudi Detičkova pot. V spod-
njem delu, s parkirišča, nada-
ljujemo po kolovozni poti, ki
pelje po grapi, kar naravnost
navzgor in z vsakim metrom
je ožja. Razširi se po približno
10 minutah, ko na levi strani
zagledamo krmišče za živali.
Kolovoz postaja strmejši. Viš-
je zavije desno na udobno
gozdno stezo, ki kmalu pote-

ka kar naravnost, strmo nav-
zgor. Dosežemo makadam-
ski kolovoz, kjer se desno od-
cepi pot do Planinskega
doma na Boču (30 minut).

Mi nadaljujemo naravnost
strmo navzgor, a strmina
kmalu popusti. Pot vodi
mimo križa in se zmerno
vzpenja. Ko dosežemo, zno-
va, makadamski kolovoz, za-
vijemo levo in nadaljujemo
do naslednjega razcepa, kjer
imamo dve možnosti. Desna
pot je ta strma, mi pa se
usmerimo na levo, ki se ime-
nuje čez Balunjačo. Pot rahlo
preči pobočje, nato pa se
povzpne ob skalah, ki jih vidi-
mo nad seboj. Je zavarovana,
a ni prepadna. Varovala so
nameščena le zaradi boljšega
občutka in večje varnosti. V
skali sta tudi dve votlini. Naj-
prej pridemo do večje votline,
ki v primeru slabega vreme-
na lahko nudi dobro zavetje,
malo višje pa je Špelcina votli-
na, ki ima ime menda po raz-
bojnici Špeli. Ko smo mimo
skal, se pot v okljukih vzpne
in se združi s strmo potjo, ki
poteka po desni strani. Nada-
ljujemo levo in kmalu zagle-
damo ograjo vojaškega objek-
ta. Pridemo na kolovozno
pot, ki poteka ob vojaškem
objektu. Markirana pot se
rahlo spusti in nas strmo pri-
pelje na vrh Boča, ki je skrit v
gozdu. Na vrhu Boča, ki je del
Slovenske planinske poti, je
20 metrov visok razgledni
stolp, ki pa je v primerjavi z
vojaškim radarjem in oddaj-
nikom pravi malček. Če se

povzpnemo na stolp, imamo
čudovit razgled na Haloze,
Kozjansko, Slovenske Gori-
ce, Dravsko polje in Pohorje.
Za vzpon bomo potrebovali
dve uri.

Z vrha se lahko po krožni
poti spustimo do Planinske-
ga doma. Če bomo Boč obis-
kali po dežju, to pot, ki je
označena kot senčna pot,
iskreno odsvetujem, saj pote-
ka po spolzkem, polzečem te-
renu, ki je po dežju blaten in
nevaren. Najbolje, da se vrne-
mo po isti poti oziroma na
razpotju, kjer se desno odce-
pi pot čez Balunjačo, nadalju-
jemo kar naravnost in se po
strmi poti spustimo do kolo-

vozne poti. Obiščemo še Pla-
ninski dom. Travniki v njego-
vi bližini so v mesecu aprilu
posuti z zelo redkimi veliko-
nočnicami. Od Doma se po
poti čez Babo spustimo nazaj
do Zgornjih Poljčan, kjer nas
čaka jekleni konjiček.

Saj ne vem! V zadnjem
času opisujem vzpone, ki so
na daleč prepoznavni po
ogromnih oddajnikih, anten-
skih stolpih in radarjih. A kaj
hočemo, kaj se pritožujemo!
Kar smo želeli, to imamo. Ži-
vimo pač v 21. stoletju.
Nadmorska višina: 978 m
Višinska razlika: 618 m
Trajanje: 3 ure in 30 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Boč (978 m)

Štajerski Triglav
Priznam, da nisem mogla verjeti, da naš tokratni vrh leži na skrajnem vzhodu Karavank. Gorska 
veriga, ki sicer meji na Avstrijo, se na skrajnem vzhodu pri Olševi, Peci in Uršlji gori začne spuščati
proti jugovzhodu, kjer vrhovi ne presežejo tisočih metrov.

Janez Štrukelj

Jedi za spomladanske dni K U H A R S K I R E C E P T I128
Z beluši nadevana jajca

Sestavine: 24 belušev, 4 jaj-
ca, limonov sok, 2 dag pehtra-
na, 2 dag česna, 1 sveža papri-
ka, sol, poper, solatni listi, 2 pa-
radižnika, 2 sveži kumarici.

Priprava: Beluše očistimo,
olupimo (lupimo jih 3 cm od
cvetov proti koncu) in jim
odrežemo trde kocene (upo-
rabimo jih za kremno juho).
Kuhamo jih v slani vodi 10
minut. Kuhana jajca olupi-
mo in razpolovimo. Iz jajc
poberemo rumenjake, ki jim
dodamo beluševe vršičke, li-
monov sok, pehtran in če-
sen. Vse skupaj zmešamo v
gosto kašo. S kašo nadevamo
jajčne polovice, okrasimo jih
s svežo papriko in rezinami

paradižnika. Solatne liste na-
močimo v razredčen kis, jih
položimo na krožnik, nanje
pa nadevane lepo okrašene
jajčne polovičke.

Poširan postrvji file 
s pistacijami 

Sestavine: 4 postrvji fileji, 3
dl goveje juhe, 14 dag mešane
jušne zelenjave (korenje, por,
zelena, peteršiljeva korenina),
10 dag oluščenih pistacij, 8 dag
masla, 1 limona.

Priprava: V kozico nalije-
mo juho, dodamo na rezan-
ce narezano jušno zelenjavo,
nanjo položimo postrvje file-
je in jih nekoliko podušimo.
Maslo v ponvi razpustimo,

dodamo sesekljane pistacije
in fileje. Vse skupaj nekoliko
popečemo. Krožnik segreje-
mo, dodamo narezano jušno
zelenjavo in popečene postr-
vi, okrasimo z rezinami li-
mone. Namesto postrvi lah-
ko vzamemo tudi fileje loso-
sa, ki ga dušimo nekoliko
krajši čas. Poleg ponudimo
oblikovan krompir.

Polnjen svinjski zrezek 
s hrenovkami

Sestavine: 80 dag svinjskega
stegna - rože, 4 palačinke, 3
hrenovke, 4 dag kuhanega gra-
ha, sol, poper, peteršilj.

Priprava: Meso operemo
pod tekočo vodo in ga obriše-

mo z vlažno kuhinjsko krpo.
Meso narežemo na enako-
merne zrezke, jih potolčemo
na eni strani in jim poreže-
mo žilice. Nato jih popopra-
mo in solimo. V palačinko
zavijemo oprano hrenovko.
Zavito hrenovko položimo
na sredino zrezka, dodamo
na maslu sotiran grah in zre-
zek zvijemo v rulado. Zrezke
lahko povežemo z vrvico ali
pa jih zašpilimo kar z nabo-
dalom za ražnjiče, po okusu
še solimo. Nadevamo jih v
pekač z malo olja in masla
ter pečemo v pečici tri četrt
ure pri temperaturi 160 sto-
pinj Celzija. Tik pred kon-
cem temperaturo nekoliko
povečamo, da dobijo zrezki
lepo zlato rumeno barvo.

Med pečenjem jih pridno po-
livamo z mesnim sokom, po
potrebi pa prilijemo še malo
goveje juhe ali vode. Pečene
ruladice narežemo na rezi-
ne. Ponudimo jih s kuhani-
mi in odcejenimi testenina-
mi ali kuhano z maslom za-
beljeno zelenjavo.

Kuhana in zapečena zele-
njava: 1 kg mešane zelenjave
očistimo, poljubno nareže-
mo (na rezance ali pa na koc-
ke), nekaj maščobe segreje-
mo in na njej podušimo zele-
njavo. Zelenjavo solimo, po-
pramo in dodamo baziliko.
Naložimo jo v ognjevarno
posodo, pomešamo jo z nari-
banim sirom in stepenim
jajcem. V pečici jo lepo zape-
čemo.

Pogled na Boč s ceste, ki pelje proti Rogatcu.

Čez Balunjačo je speljana zavarovana pot.

Lepotno svetovanje 
Sreda, 16. junija, in petek, 18. junija, od 17. do 20. ure v avli Gorenjskega glasa

Katera ženska si ne želi biti lepa? Zagotovo prav vse! Če imate občutek, da vam pri vaši zunanji
podobi nekaj manjka, pridite po brezplačen nasvet strokovnjaka.

Na mini stojnicah boste dobili takojšnje uporabne nasvete o:
■ oblačenju - Metka Logar vam bo svetovala o primernem stilu oblačenja za vašo postavo, imidž,

različne priložnosti ...
■ ličenju - Urška Perko bo individualno svetovala o najboljšem načinu ličenja in uporabi izdelkov
■ manikuri in pedikuri - Karmen Fende bo nudila nasvete o pravilni negi rok in nohtov, kako jih

oblikovati, prekriti nepravilnosti ...
■ pričeski - Boris Dragan se bo posvetil vašim lasem in vam svetoval, kakšna 

pričeska bi vam najbolje pristajala
■ oblikovanju telesa in zdravi prehrani - Barbara Tavčar bo predstavila body

tehniko, edinstveno vadbo za dobro kondicijo in lepo postavo

Ne spreglejte: v času "Lepotnih dni na Gorenjskem glasu" si boste lahko 
brezplačno pridobili številne kupone za popuste in storitve po akcijskih cenah!

Vabljeni pa tudi najmlajši: Urška se bo ob 17. uri z vami poigrala z
izdelavo brezplačnih tatoojev z bleščicami! Pridite, super bo!

FEN KREATIV
SALONz vami od glave do pete
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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.

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

Nastop slovenskega Joeja Cockerja
Radovljica - V Grajskem Pubu bo jutri, v soboto, 12. junija,
ob 21. uri nastopil Daniel Rampre - poznan kot slovenski Joe
Cocker iz šova Slovenija ima talent.

Slovenski dan v Dragočajni
Dragočajna - Turistično društvo Dragočajna-Moše orga-
nizira v nedeljo, 13. junija, z začetkom ob 11. uri v Campu
Smlednik tradicionalno prireditev Slovenski dan v Dragočaj-
ni. Osrednje dogajanje prireditve je ogled in pokušina
lokalnih jedi, ki jih bodo pripravile gospodinje vasi Dragoča-
jne in Moš. Prireditev je letos popestrena z godci Suha špa-
ga, ljudskimi pevkami iz Trboj in plesalci folklorne skupine
Naklo.

Dan kriških planincev
Križe - Planinsko društvo Križe vabi na Dan kriških planincev
na Kriško goro, ki bo v nedeljo, 13. junija, z začetkom ob 10.
uri. Po krajšem kulturnem programu bo odprtje obnovljene
strehe na koči in družabno srečanje.

Društveni piknik
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče vabi
svoje člane na društveni piknik, ki bo v nedeljo, 27. junija, z
začetkom ob 15. uri. Prijave in vplačila sprejemajo vsak
ponedeljek do vključno 21. junija v društveni pisarni v Spod-
njih Bitnjah. Prijavite se lahko tudi po telefonu 041/706 673
ali 04/2310 061 pri Mariji Bogataj.

Na Lajnar 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur
vabi člane v sredo, 16. junija, na pohod s Soriške planine na
Lajnar. Odhod z osebnimi avtomobili ob 7. uri iz Šenčurja.
Informacije in prijave po tel. št. 25 31 591. V primeru neu-
godnega vremena bo pohod prestavljen. 

Pohod na Tri kralje in Osankarico
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na pohod na
Tri kralje in Osankarico in sicer v sredo, 16. junija. Prijave
sprejema Lojzka Dolenc po tel. 2311 715. 

Izlet v narodni park Nockberge v Avstriji
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na izlet v naro-
dni park Nockberge v Avstriji in sicer v torek, 22. junija. Pri-
jave sprejema Mara Pečnik po tel. 2311 932. 

Na Maloško in Trupejevo poldne
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice organizira v soboto,
19. junija, planinski izlet na Maloško in Trupejevo poldne.
Prijave z vplačili sprejemajo samo na upravi društva do
zasedbe kombija.

Na Uršljo goro
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica, planinsko po-
hodna sekcija, vabi v torek, 15. junija, na pohod na 1699 m
visoko Uršljo goro. Prijave in informacije Drago Kajdiž, tel. 5
801 469 ali gsm. 031/535 799.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri, v soboto, 12. ju-
nija, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na proučevanje
Svetega pisma z okvirno temo Konec časa milosti in za-
pečatenje. Razgovor bo povezoval Pavel Repnik.

PREDAVANJA

IZLETI

PRIREDITVE

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

Naročilo za objavo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu 04/201-42-13 ali osebno na Bleiweisovi cesti 4, 
v Kranju oz. po pošti - do ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna.
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Probanka, PE Kranj
Koroška cesta 1 
 
T: 04/280 16 16 
E: poslovalnica.kr@probanka.si
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Dina Kavčič

Po priljubljenosti Planin-
skega kotička in razprodanih
dva tisoč izvodih prve knjige
Pozdravljene gore je pričako-
vati, da bo tudi drugi del prava
uspešnica. Jelena Justin, avto-
rica knjige, je drugo izdajo po-
spremila s predstavitvijo v avli
Gorenjskega glasa. Spomnila
se je svojih začetkov planinar-
jenja, ki so se večkrat končali
klavrno: prvič je vzpon konča-

la do kosti premočena, nasled-
njič z močnimi sončnimi ope-
klinami. A kljub temu ni od-
nehala. Februarja letos se je
med drugim povzpela še na
5895 metrov visoki Kilimand-
žaro. Jelenini opisi poti so
zelo natančni in polni uporab-
nih nasvetov. Knjiga je sestav-
ljena iz štirih poglavij, v kate-
rih bo vsak našel turo za svojo
kondicijsko pripravljenost, saj
so opisani vzponi od neza-
htevnih vrhov do zelo zahtev-

nih, našli boste tudi predlog
za večdnevno turo. Knjiga je
obogatena z zemljevidi in je
zato še bolj pregledna. Red-

na cena knjige na 188 stra-
neh je 20 evrov, na Gorenj-
skem glasu pa jo lahko kupi-
te za 15 evrov.

Jelenine gore
Sveže ideje za planinske izlete, obogatitev
družinske knjižne zbirke ali kot darilo. Za vse to
in še mnogo več je primeren drugi del knjige
Pozdravljene, gore.

Jelena Justin s svojo novo knjigo / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Hartman

Železniki - Planinsko dru-
štvo za Selško dolino Želez-
niki je pred kratkim odprlo
novo vezno pot, imenovano
Obhodnica Ratitovec, ki po-
teka po vrhovih Soriške pla-
nine in Ratitovca. Ob odprtju
so organizirali pohod po 24
kilometrov dolgi poti, za ka-
tero planinci potrebujejo pri-
bližno enajst ur. Kljub slabe-
mu vremenu se ga je udele-
žilo 25 pohodnikov. Pot, ki se
začne na Šavniku pri Soriški
planini in končna v Krekovi
koči na Ratitovcu, je primer-
na za vse planince, pojasnju-
je predsednik PD Lojze Lo-
trič: "Zaradi manjše zahtev-

nosti jo z lahkoto prehodijo
vsi - otroci, družine in starej-
ši. Pot vodi po prijetno razgi-
banem terenu brez velikih
vzponov in spustov, najnižja
točka je na Soriški planini na
višini približno 1280 metrov,
najvišja pa na Altemavru na
višini 1678 metrov. Pohodni-
kom ponuja prekrasne raz-
glede, še zlasti v spomladan-
skem času bodo lahko obču-
dovali planinsko cvetje, opa-
zovali pa bodo lahko tudi
ostanke Rapalske meje in
Rupnikove linije." Na obhod-
nici je na voljo dvanajst ži-
gov, ki jih bodo pohodniki
zbirali v posebnih dnevnikih,
najbolj zavzete pa bo PD na-
gradil z značkami. 

Pot po vrhovih Soriške planine in Ratitovca 

Žigosanje dnevnikov na planini Klom, kjer je po dežju 
posijalo sonce.
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RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

KRANJ - okolica; 51.67 m2, mansarda
večstan. objekta, lasten vhod, obn l.
08, solastništvo na parceli, 69.000
EUR, SVET RE, d.o.o., Škofjeloška
cesta 16, Kranj, ☎ 051/237-031

10003227

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

10003250

TRISOBNO stanovanje na CMT 89 na
Jesenicah, 5. nadstr., balkon, lepa raz-
poreditev prostorov, potrebno je pre-
nove, ☎ 041/691-767

10003270

ODDAM

OPREMLJENO sobo v hiši pri Kranju,
nekadilcu, ☎ 031/805-412

10003201

SOBO ženski, ☎ 041/512-312
10003177

STANOVANJE, adaptirano, Kranj - Tr-
stenik, 5 minut od avtoceste, primerno
za večje družine, obrtnike in delavce,
☎ 064/106-597

10003182

DVOSOBNO stanovanje v stanovanjski
hiši, pošta Golnik, ☎ 04/25-77-210,
041/799-940

10003256

STANOVANJE v okolici Kranja v pritlič-
ju hiše, ☎ 041/929-652

10003229

NAJAMEM

DVOSOBNO ali trisobno stanovanje,
okolica Cerkelj, ☎ 031/272-582

10003222

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

Mali oglasi
tel.: 201 42 47
fax: 201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si

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

STANOVANJA PRODAMO
KRANJ mesto - enosobno, 46 m2, l. izg.
07, 2./III, vsi priključki. 86.620 EUR.
RADOVLJICA - enosobno, 47 m2, l. izg.
83, 4./IV, zamenjana okna, vsi priključ-
ki, opremljena kuhinja. 85.000 EUR.
KRANJ, PLANINA 3 - dvosobno, 68 m2,
l. izg. 86, 3./IV, vsi priključki, opremljena
kuhinja, možna predelava v dvoinpol-
sobno, 101.000 EUR.
POLOVICA STAN. DVOJČKA - PRO-
DAMO:
OTOČE - 194 m2 (K+P+I.NAD.+M),
zemljišče 229 m2, III. PGF, izg. 2009.
Prostoren dvojček s predvidenimi 2
kopalnicami in 4 ali 5 sobami, 111.000
EUR. do konca junija.
HIŠO PRODAMO
GOLO BRDO pri MEDVODAH 137 m2
(K+P+M) na zemljišču 517 m2, l. izg.
1998. Leži v urejenem naselju vikend in
deloma stanovanjskih hiš, 170.000 EUR.
Za informacije o ostali ponudbi
vabljeni na 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali najemate
stanovanje, hišo ali poslovni prostor? 

Celovita rešitev na enem mestu. Za vas delamo

Aktivno - Jasno - Preudarno
AJP d.o.o. Kranj,
Koroška cesta 2, 4000 Kranj
gsm: 031/330 - 040, 
tel.: 04/20 28 223,
e-pošta: info@ajp.si

www.a jp .s i

Izvedba celovitih geodetskih storitev
po ugodnih cenah:
■ geodetski načrti
■ ureditev meje (dela meje)
■ izravnava meje
■ parcelacije (delitev, združitev)
■ označitev meje v naravi
■ evidentiranje zemljišča pod stavbo
■ sprememba bonitete zemljišča
■ vpis stavbe in dela stavbe v kataster
stavb

■ zakoličbe objektov, komunalnih 
vodov, cest

■ komasacije stavbnih zemljišč
Pokličite nas na telefon 
031/695-484ali se oglasite na sedežu
podjetja!

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Šorlijevo naselje, dvosobno v
III. nadstr. izmere 64,82 m2, l. izgr.
1968, kopalnica v celoti obnovljena,
ostalo potrebno obnove, cena
99.000,00 EUR.
Kranj, Šorlijevo naselje, enosobno v
III. nadstr. izmere 30 m2, l. izgr.
1968, potrebno celotne prenove, ku-
hinja in spalnica v enem prostoru,
cena 54.000,00 EUR.
Kranj, Vodovodno stolp, trisobno v
III. nadstr., l. izgr. 1965, obnovljeno l.
2005 (kopalnica, WC, CK na plin)
vpisano v ZK, klet, balkon, cena
125.000,00 EUR.
Kranj, Planina I, dvosobno + 2 kabi-
neta, 5. nadstr. v izmeri 93,81 m2, l.
izgr. 1976, delno obnovljeno l. 2005 -
okna v spalnicah, radiatorji, vsi pri-
ključki, vpisano v ZK, lepo ohranje-
no, cena 132.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 77.500,00
EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visoko pri-
tlična hiša tlorisa 30 m2 na parceli
velikosti 500 m2, l. izgr. 1951, v celo-
ti prenovljena in opremljena l. 2009,
v pritličju - kuhinja, jedilnica z dnev-
no sobo, WC, v nadstr. - spalnica,
pomožni prostor in kopalnica, CK,
največ za dve osebi vseljivo takoj,
cena 630,00 EUR/mesečno+stro-
ški+2x varščina.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske povr-
šine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
vse instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 208.000,00 EUR. 
Kranj, Kokrica, na zelo lepi lokaciji,
visokopritlična tlorisa 10x8 m2 na
parceli velikosti 857 m2, l. izgr. 1955,
CK na olje, garaža, cena 226.000,00
EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, medetažna s 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena
399.000,00 EUR, v kateri je vključe-
na tudi vsa oprema izdelana po
meri. 
Gorenjska, Cegelnica pri Naklem, vi-
sokopritlična, tlorisa 8,5 x 8 m2 na
parceli velikosti 539 m2, l. izgr. 1939,
delno obnovljena l. 1994 - okna, stre-
ha, kopalnica, WC, garaža, vsi pri-
ključki, CK na olje, ZK urejena, cena
133.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - 
PRODAMO
Kranj, Savska loka, skladišče s pisar-
nami, visoko pritličje v izmeri 790
m2, lahko tudi v dveh delih po 440
m2 in 350 m2, l. zgr. 1962, prenovlje-
no l. 2005, višina stropa 5 m, mož-
nost dostave (rampa), samostojni
vhod, cena 465 EUR/m2, lahko tudi
za najem po ceni 4,5 EUR/m2 + stro-
ški.
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900,
že delno prenovljen, primeren za ne-
živilsko trgovino, cena 47.000,00
EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža, do-
stop tlakovan, ob vikendu tudi manj-
ša brunarica, l. izgr. 1997, cena
220.000,00 EUR skupaj z opremo.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še cca. 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek.

LOTO
Rezultati 46. kroga 

- 9. junija 2010
3, 5, 7, 8, 16, 18, 29 in 28

Lotko: 2 3 0 4 6 4
Loto PLUS:

3, 6, 18, 24, 27, 28, 33 in 14

Predvideni sklad 47. kroga za
Sedmico: 430.000 EUR

Predvideni sklad 47. kroga za
Lotka: 360.000 EUR

Predvideni sklad 47. kroga za
PLUS: 560.000 EUR

Mladi glasbeniki s svojim petjem in igranjem
oživljajo ulice, trge in atrije starega 

mestnega jedra Škofje Loke.
  

Prisluhnite jim!

Sobota, 12. junij 2010,
od 9. do 12. ure

Slovenske narodne in umetne 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.

Koncert za citre in oprekelj
Cerklje - Študentke Koroškega deželnega konservatorija
Celovec iz razreda prof. Ilse Bauer-Zwonar bodo predstavile
dva inštrumenta: citre in oprekelj. Pri izvedbi večera jim bo
z besedo pomagal Mito Trefalt, s pesmijo zvonov pa nas
bodo pozdravili tudi pritrkovalci. Koncert bo danes, v petek,
11. junija, ob 20. uri v farni cerkvi Marije Vnebovzete v 
Cerkljah. 

Koncert Moškega pevskega zbora Podnart
Podnart - Letošnji koncert MOPZ Podnart z naslovom
Slovenec sem pod vodstvom Egija Gašperšiča bo danes, v
petek, 11. junija, ob 20. uri v baročni dvorani radovljiške
Graščine.

Arhitekturna razstava
Tržič - Odprtje arhitekturne razstave del Janeza Oswalda bo
danes, v petek, 11. junija, ob 18. uri v Kurnikovi hiši.

Razstava TVU - Praznik učenja
Jesenice - Gornjesavski muzej Jesenice vabi na razstavo
TVU - Praznik učenja, ki gostuje v prostorih Kasarne na
Stari Savi do vključno 18. junija 2010. Razstavo so pripravili
v Andragoškem centru Republike Slovenije. V času gostu-
joče razstave vabimo tudi na brezplačen ogled meteorita z
Mežakle.

Davek na samce
Spodnja Senica pri Medvodah - KUD Fran Saleški Finžgar
Senica bo danes in jutri, v petek in soboto, 11. in 12. junija,
ter prihodnji petek in nedeljo, 18. in 20. junija, uprizorilo
komedijo Davek na samce v režiji Kondija Pižorna. 
Uprizoritve bodo na prostem pri Domu KS Senica, na Spod-
nji Senici pri Medvodah, vselej z začetkom ob 21 uri. 
Informacije po tel.: 031/667-024.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

KONCERTI
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HIŠE
PRODAM

KRANJ 2 km izven, 86.65 m2, obn. l.
08 pritličje hiše z garažo in atrijem, ta-
koj vseljivo, 119.000 EUR, SVET RE,
d.o.o., Škofjeloška cesta 16, Kranj, ☎
051/237-031 10003228

POLOVICO hiše s pripadajočim zem-
ljiščem v Zg. Bitnju, cena po dogovo-
ru, ☎ 040/716-525 10003199

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

NOVI bivalni vikend v Veliki Lašni blizu
Snovika, cena 80.000 EUR, ☎
041/744-651 10003231

POSESTI
PRODAM

TRAVNIK, raven, 778 m2, Sv. Jošt,
Pševo, v ZK, cena 9000 EUR ali me-
njam za nov avto v protivrednosti, ☎
041/625-606 10003282

KUPIM

KMETIJSKO zemljišče na relaciji Vrba
- Radovljica, plačilo takoj, ☎
031/727-035 10003211

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNI prostor v Škofji Loki, 100
m2, 60 m2, 40 m2, ☎ 031/469-105

10003202

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj, d.
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj, ☎
04/20-11-413, 041/707-145, 031/
231-358 10003029

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih vo-
zil, 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

FORD Fiesta, l. 08, 35.000 km, kovinsko
črna, avtom. klima, alu platišča, meglenke,
cena 6.900 EUR, ☎041/705-409

10003172

OPEL Astra 1.4, l. 2008, 7.500 km,
prvi lastnik, cena po dogovoru, ☎
031/526-547 10003197

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

KUPIM

SUZUKI Samurai s platneno streho,
celega, za rezervne dele, ☎ 041/214-
500 10003257

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

GUME, PLATIŠČA za različne avte,
več dim., rabljeni akumulatorji, nov 75
AH z garancijo 3 leta, ☎ 041/722-
625 10003174

NOVE letne gume Kontinental 175/65
R14, ☎ 04/59-58-815, 070/826-
031 10003215

TEHNIKA
PRODAM

NOVI Mini pralni stroj in novi TV z CD-
jem ter glasbeni stolp, ☎ 041/602-
395 10003236

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

BRUSILNI stroj za brušenje tračnih
žag, ☎ 031/716-629

10003275

MOZNIČARKO 29. vretensko in hori-
zontalni vrtalnik SCM AS 16, možna
menjava za skobelni stroj, ☎ 031/
638-753 10003226

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

JAVORJEV, češnjev žagan les, banki-
ne, deske in letve za ostrešje, ☎
031/343-161 10003195

LADIJSKI pod, opaž, brune, lepljene
tramove in plošče, ☎ 051/202-229

10003265

KUPIM

HLODOVINO smreke in macesna, pla-
čam takoj, ☎ 041/875-091

10003055

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVA, vhodna vrata s podbojem, 25
% ceneje, ☎ 041/271-953 10003243

OKNA in balkonska vrata v lesu natura
polnjena s plinom, žaluzije v 129 cm x
105 in 167 cm, vrata 223 x 70, bal-
konsko kov, ograjo 4 m, v 85, ☎
070/702-075 10003184

OKNO 100 x 140 in notranja vrata 80
x 200, ugodno, ☎ 031/375-250

10003164

KURIVO
PRODAM

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

10003020

BUKOVA drva, ☎031/378-867 10003167

BUKOVA drva, po 50 EUR, mešana
40 EUR, možnost, razrez in dostava,
☎ 041/758-958

10003203

BUTARE 70 do 80 kom, ☎ 04/25-
51-707 10003237

DRVA bukova, 50 eur, mešana, 40
eur, možnost razreza in dostave, ☎
040/338-719 10003021

RAZŽAGANA bukova drva, cca. 3
m3, v Šenčurju, ☎ 041/642-416

10003213

SUHA bukova drva, 40 m3, ☎ 041/
772-647 10003169

SUHA smrekova drva, 4 metre, cena
razrezanih in dostavljenih 38 EUR, ☎
041/214-500 10003204

KUPIM

SUHA bukova razžagana drva in goz-
darski traktor Fudži T30, ☎ 031/561-
707 10003165

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DVA FOTELJA, ugodno, ☎ 04/23-
53-011 10003171

PODARIM

LEP raztegljiv kavč, Zg. Bitnje 149, ☎
041/916-919 10003189

OMARO 215 x 146 x 55 cm, Vozel
Frančiška, Valjavčeva 7, Kranj, ☎
04/20-22-119 10003193

STARO stanovanjsko pohištvo in stanovanj-
ske dodatke, v Kranju, 041/ 606-489, po
14. uri ali 040/747-626, po 16. uri10003180

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

RABLJEN štedilnik na drva, hladilnik,
elemente za dnevno sobo, Šenčur, ☎
041/642-416 10003214

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

GRELNIK vode Lentherm tip VPA, 120
litrov, cena 130 EUR, ☎ 031/387-
275 10003219

MASIVNO vrtno garnituro z nasloni, ☎
031/411-145 10003178

ŠVEDSKI gorilec Benton, rabljen 2
zimi, zelo ugodno, ☎ 031/715-204

10003218

VRTNA OPREMA
PRODAM

KOVINSKO vrtno garnituro (miza + 4
stoli) in stole za jedilnico, ugodno, ☎
040/223-703 10003221

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

OTROŠKO kolo Schw in midi mesa staro
dve leti, 21 prestav, lepo ohranjeno in
opremljeno, ☎ 051/251-632 10003263

TURIZEM
APARTMA Poreč - Červar, 4-5 oseb,
pritličje, terasa, 150 m od morja, cena
od 30 EUR/dan dalje, oddam, ☎
040/463-000 10003279

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

10003018

ODSTOPIM aranžma za križarjenje po
Jadranu od 01.08.2010 do 11.08.2010,
☎ 040/579-402 10002970

POREČ - Vrsar oddam dva apartmaja
(parking) , v juniju zelo ugodne cene,
☎ 040/840-290, 040/299-977

10003217

PRODAM bon za Španijo Costa Brava,
8 dni sep., oktober, podarim pa 3 dni
Sarajeva, ☎ 040/607-434 10003268

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

DEKLIŠKO obleko za valeto ali poseb-
ne priložnosti, ugodno, ☎ 040/375-
666 10003264

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

BELO otroško posteljico z jogijem in
baldahinom, ☎ 04/20-41-61210003207

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

RETRIEVER črni prinašalci mladiči z
rodovnikom in cepljeni, ☎ 04/59-57-
714, 031/389-181 10003234

TRI PSE volčjake, po ugodni ceni, ☎
040/320-585 10003280

ANGELSKE trobente, oleandre, lepe
velike, srednje, cvetoče, po simbolič-
ni, več barvne, ☎ 031/621-858

10003196

PODARIM

DOBRIM ljudem podarimo 4 pisane
mlade mucke čez 14 dni, ☎ 041/823-
369 10003266

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

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR, močan, kovinski, z el. mo-
torjem 5,5 kW, klino 55 cm in koritom
za debele drva, ☎ 031/239-234

10003258

KOSILNICO BSC, 127 cm in pajek
SIP, ☎ 051/673-752 10003235

NAKLADALNA prikolica Pionier 17,
zelo malo rabljena, ☎ 031/869-443

10003170

TRAKTOR IMT 533, l. 79, cena
2.700 EUR s kabino, registriran, ☎
040/883-417 10003206

TRAKTOR Deutz 48 KM, 2920 ur in
kosilnico SIP, bobna 165, vse dobro
ohranjeno, ☎ 041/692-736 10003261

VAP za pranje kmečkih strojev, moč
150 barov, ☎ 04/25-72-048 10003277

KUPIM

ENOOSNI traktor Gorenje Muta, ohra-
njen, in da ima napravo za starejše pri-
ključke, ☎ 04/25-31-759 10003175

TRAKTOR Ursus, ☎ 051/778-322 
10003147

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

TRAKTOR Deutz, Zetor, Univerzal, Štore
ali IMT, ☎ 041/849-876 10003192

TRANSPORTNI trak, gumijast, dolžine
približno 8 m, ☎ 041/347-248

10003283

PRIDELKI
PRODAM

JEČMEN in koruzo, lanski pridelek, ☎
040/355-865 10003232

KROMPIR, zgodnji in krmni, jabolka,
Kmetija Jerala, Podbrezje 218, ☎
031/311-417

10003191

LEPO seno in otavo še iz kozolca, ☎
04/25-51-487 10003245

SENO, letošnje, v kockah, ☎ 051/
213-350 10003241

SENO v kockah, ☎ 041/410-272
10003254

SLADKE rdeče jagode dobite Pri Mar-
kuti, Čadovlje 3, Golnik, ☎ 04/25-60-
048 10003223

SLAMO v okroglih balah, silažne bale
in pšenico, ☎ 031/546-969 10003210

VINO - cviček, integrirana predelava, v
rinfuzi ali ustekleničen, z vso doku-
mentacijo, večje količine pripeljem na
dom, ☎ 031/206-874 10003190

ZGODNJI krompir in krmno pšenico,
Kmetija Matijovc - Jeglič, Podbrezje
192, ☎ 04/53-31-144 10003205

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega en teden,
☎ 031/635-401 10003225

BIKCA simentalca, starega 14 dni, ☎
041/665-296 10003239

BIKCA simentalca, starega tri tedne,
☎ 031/525-931 10003244

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
041/643-949 10003255

BIKCA, simentalca, starega dva mese-
ca, ☎ 040/613-705 10003262

BIKCA simentalca, starega tri tedne,
☎ 04/57-23-033 10003272

BIKCA simentalca, težkega približno
100 kg, ☎ 031/850-370 10003273

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
04/25-31-488 10003276

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎ 041/
691-243 10003251

ČB BIKCA, starega14 dni, ☎ 041/
357-944 10003260

DVA BIKCA simentalca, stara 10 dni,
☎ 04/25-51-822 10003185

DVE KRAVI s teletoma, ☎ 01/36-41-
021, zvečer 10003248

DVE TELIČKI simentalki, stari en teden in
tri tedne, ☎ 041/838-854 10003176

DVOJČKA simentalca, par, stara 5
tednov, cena po dogovoru, ☎
031/467-431 10003238

JAGNJETA za zakol ali nadaljnjo rejo
in ovna starega 7 mesecev za pleme,
☎ 04/51-91-914, Janez 10003166

JAGNJETA, ☎ 031/828-594 10003230

JARKICE rjave v začetku nesnosti,
plemenske peteline, rdeče, Hraše 5,
Smlednik, ☎ 01/36-27-029 10003281

KOBILO pramo, vozno, jahano, brejo
11 mesecev z vsemi papirji, cena
1.200 EUR, ☎ 041/706-526 10003216

KRAVO simentalko, staro 3 leta, drugič
zaskočeno, ☎ 041/378-759 10003224

KRAVO SM, pred drugo telitvijo, ☎
04/53-33-284 10003253

KRAVO pred telitvijo, ☎ 04/53-38-
244 10003269

PAŠNO kravo po izbiri, s teletom ali
brez, ☎ 041/597-168 10003187

SANSKE in srnaste koze s kozlički ali brez,
dobre mlekarice, ☎040/167-865 10003284

TELICO simentalko, težko, v 8. mese-
cu brejosti ali menjam za bikce, stare 3
mesece, ☎ 04/53-38-813 10003212

TELICO simentalko, brejo 7 mesecev,
vajeno paše, ☎ 040/640-771

10003246

TELIČKO simentalko, staro tri mese-
ce, vrtno uto 3x2 m in silažne bale, ☎
04/53-36-448 10003249

TELIČKO simentalko, staro tri tedne,
☎ 04/51-33-281, 031/328-365

10003274

VEČ BIKCEV simentalcev, starih pol
leta, ☎ 04/25-60-035

10003186

ZAJCE, nemške lisce, ☎ 041/840-
792 10003247

KUPIM

BIKCA simentalca ali druge mesne
pasme od 200 do 300 kg, ☎
031/643-725 10003259

OSTALO
PRODAM

HLEVSKI gnoj, ☎ 031/875-730
10003200

KLETKE za zajce, ugodno, ☎
031/728-717 10003252

KUPIM

ČRPALKO Tomos, ☎ 04/57-21-605
10003242

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA v Kranju zaposli veščega
delavca/ko za pomoč v kuhinji in dekle
ali fanta za delo v strežbi, Matjaž Erzan
s.p., Jezerska c. 41, Kranj, ☎ 04/23-
43-360 10003267

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

10003149

PICOPEKA zaposlimo, pogoj delovne
izkušnje, znanje slovenskega jezika,
osebna urejenost, Pizzerija Dolhar,
d.o.o., Koroška c. 26, Tržič, ☎
031/571-781 10003183

V REDNO ali honorarno zaposlitev vza-
mem trgovko, blagajna in natakarico za
bife, lahko priučeno. Pisne ponudbe:
Center Zorman, Zbilje 20 c, 1215
Medvode ali po tel., ☎ 01/36-12-445
ali, 01/36-11-046 10003271

ZAPOSLIMO kuharja/ico za nedoločen
čas, dober OD, sobote, nedelje in prazni-
ke prosto, Restavracija  Mona Lisa, J. Pla-
tiše 17, Kranj, ☎ 031/339-948 10002909

ZAPOSLIMO kuharja picopeka, izmen-
sko delo, 2A, d.o.o., Zgornje Bitnje 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
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POTREBUJEM pomoč v frizerskem
salonu Ostriženi Nace, Klemenčič Na-
taša s.p., Mavčiče 83, Mavčiče, ☎
041/347-336 10003145

ZAPOSLIM frizerja/ko, Frizerstvo Pol-
ona, Smokuč 17E, Žirovnica, ☎
04/58-05-544 10003163

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

ZAPOSLIMO peka z izkušnjami, Pe-
karna Zevnik d.o.o., Ljubljanska c. 36
a, Kranj, ☎ 04/23-55-150, od 8. do
14. ure 10003188

IŠČEM

POMOČ starejšim, košnja trave, bar-
vanje ograj, urejanje okolice, ☎
051/209-452, Grega 10003240

DELO, čiščenje, gosp. dela, pomoč
starejšim osebam, Kranj z okolico, ☎
051/605-303 10003233

IŠČEM DELO čiščenje, likanje, var-
stvo otrok, pomoč starejšim, imam iz-
kušnje, ☎ 051/428-551 10003173

DELO, voznik C in E kategorije z
N.P.K. z izkušnjami za prevoze po Slo-
veniji, ☎ 040/389-518 10003181

POSLOVNI STIKI

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 in glajenje notranjih prosto-
rov, beljenje fasad, barvanje napuščev,
oken, vrat in ograje, hitro, kvalitetno in
ugodno, Pavec Ivan s.p., Podbrezje
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

GRADBENIK REXHO, d. n. o., Ader-
gas 13, Cerklje, izvaja od temeljev do
strehe, notranji ometi, vse vrste fasad,
kamnite škarpe, adaptacije, urejanje in
tlakovanje dvorišč, ☎ 041/589-996

10002795

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

10003047

IZVAJAMO selitve, beljenje stanovanj,
montaža knauf programa ter manjša
mizarska popravila, M&T trade, d. o.
o., Predilniška c. 16, Tržič, ☎ 04/59-
23-160 10001462

NUDIMO VAM košnjo trave in obrezo-
vanje živih mej in junijsko rez sadnega
drevja, Branko Gašperšič, s. p., Šorli-
jeva ul. 19, Kranj, ☎ 040/993-406

10003133

OSKRBA vrtov, košnja, strojno pome-
tanje in sesanje dvorišč, Igor Konkolič,
s. p., Triglavska 12, Kranj, ☎
031/586-130, Žiga 10003058

SLO DOM - stene, stropi knauf, arm-
strong; izd. podstreh in adaptacije sta-
novanj; laminati, okna, vrata, str. okna
velux; pleskarska in vzdrževalna dela,
Slavko Markotič s.p., Suška c. 28, Šk.
Loka, ☎ 041/806-751 10003031

SOBOSLIKARSKA in pleskarska dela,
hitro in kvalitetno, Nahtigal Roman
s.p., Šorlijeva 19, Kranj, ☎ 031/508-
168 10002947

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

TRSTENIK, iščemo skrbno žensko za
pomoč pri pospravljanju hiše (čiščenje
hiše, likanje ...). Samo resne kandidat-
ke naj pokličejo po telefonu, ☎
041/664-919, Rado 10003179

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

USPEŠNO inštruiram angleščino za OŠ
in SRŠ, Mateja Brejc, s.p., Zadraga 25,
Duplje, ☎ 031/670-442 10003069

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

RAZNO
PRODAM

CISTERNO za olje, 2000 l, ☎
040/661-892 10003209

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

GARAŽNA vrata 270 x 270 in betonski
mešalec, ☎ 031/201-393 10003194

GEOGRAFSKI Atlas sveta za šolo in dom
ter novo uro Zzero s kronografom, še za-
pakirano, ☎ 031/209-241 10003220

LESENE A lestve, dol 1-4 m (3-12 kli-
nov), Zbilje 22, Medvode, ☎
041/981-210 10003208

NERABLJEN namizni šivalni stroj Sin-
ger, ugodno, ☎ 040/814-05210003198

PRALNI stroj, hruškovo žganje in suhe
jurčke, ☎ 041/597-933 10003278

ZABOJNIK, nov, za smeti ali sadje,
240 l, za 35 EUR, možna dostava, ☎
031/560-936 10003168

ZAHVALA

Ob smrti naše drage mame, stare mame

Marije Kastelic
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem,
sosedom in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, nam
izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in sv, maše. Zahvalo izreka-
mo g. župniku, pevcem, trobentaču, osebju Doma upokojencev
Kranj in vsem, ki ste jo obiskovali in imeli radi.

Žalujoči vsi njeni
Čirče, junij 2010

Vsem, ki ste našo ljubo Kajžovo mamo - Mici

Marijo Šolar 
iz Nemilj

pospremili na njeni zadnji poti in se ji poklonili ob večnem
domu, prav iz srca - HVALA!

Vsi njeni iz Nemilj, iz Lesc in iz Mavčič

ZAHVALA

V 71. letu nas je zapustil naš dragi 

Ivan Marenk
po domače Pikcov Ivan iz Dražgoš

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja ter vsem, ki sta ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti.
Hvala g. župniku za lepo opravljen mašni obred ter pevcem za
zapete pesmi.
Posebej se zahvaljujemo osebju Doma starejših občanov Pred-
dvor za vso skrb in nego v času njegovega bivanja v domu.

Vsi njegovi
Dražgoše, junij 2010

ZAHVALA

V 64. letu nas je zapustil naš 

Jakob Kelvišar
Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, sodelavcem in prijatel-
jem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče in darovane maše. Hvala
pevskemu zboru Storžič, pevcem iz Britofa, gospodu župniku
za lep obred in pogrebniku Navček. Hvala dr. Jenkovi in osebju
bolnišnice Jesenice. Hvala vsem, ki ste ga v tako lepem številu
pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Bašelj, 27. maja 2010

Šele takrat se zavemo svojih usod,
ko odidejo naši najbližji od tod.

ZAHVALA

ZAHVALA

V 85. letu nas je nenadoma zapustila naša dobra mama, stara
mama, tašča in teta

Angela Žerovnik
roj. Golorej iz Vogelj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in sovaščanom za spremstvo na njeni zadnji poti, spominu nanjo,
darovano cvetje, sveče in sv. maše, žalujočim pa za ustno in pisno
izraženo iskreno sožalje. Posebno zahvalo izrekamo patru Andreju
Piršu za duhovno oskrbo ter kaplanu Miru Berglju in somaševal-
cema Blažu Cudermanu in Janezu Žerovniku za mašno daritev na
njeni zadnji poti, pevcem, violinistki Jeri in pogrebni službi.

Žalujoči: sin Rajko z družino
Voglje, 6. junija 2010

Od nas je v 77. letu odšel dragi mož, ata, stari ata, brat, svak, 
stric in tast

Anton Ziherl
p. d. Udamov iz Srednjih Bitenj 24

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan-
cem, PGD Bitnje in drugim gasilskim društvom. Hvala vsem, ki
ste nam kakorkoli pomagali, izrazili sožalje in nas tolažili v teh tež-
kih trenutkih. Posebej se zahvaljujemo dr. Jerajevi, sestri Nadi in
osebju bolnišnice Golnik za pomoč in lajšanje bolečin, župniku g.
Likarju za lep pogrebni obred in sv. mašo ter predsedniku PGD
Bitnje, g. Pogačniku za poslovilne besede. Vsem imenovanim in
neimenovanim, ki ste dragega pokojnika imeli radi in ga v tako ve-
likem številu pospremili na njegovi zadnji poti, še enkrat hvala. 

Žalujoči vsi njegovi
Sr. Bitnje, Čirče, Drulovka, Praprotno, junij 2010

Posodi zemlja svoje naročje za ljubljenega očeta,
ki je našel svoj mir.
Objemi ga mehko, mehkeje pa ga zazibaj, da mu bo lepo,
kot bi spal pri nas. (Mila Kačič)

ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

Svojo življenjsko pot je v 71. letu starosti sklenil naš dragi mož,
ati, stari ata, pradedek, tast, brat in stric 

Stanko Žibert
Štefetov s Suhe pri Predosljah

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste se poslovili od njega, mu prinašali sveče in cvetje,
darovali za sv. maše ali nam kakorkoli pomagali. Hvala dr. Eriki
Tratnik in osebju Gastroenterološkega oddelka Splošne bolnišnice
Jesenice, ki mu je lajšalo bolečine v zadnjih dneh življenja. Hvala
gospodu župniku Janezu Jenku, pogrebnemu podjetju Navček in
pevcem. Posebej se zahvaljujemo članom in članicam PGD Suha
in okoliških gasilskih društev za ganljivo gasilsko slovo. Hvala tudi
sodelavcem Zvezde Kranj in MKD Metalforuma Retnje. V našem
domu je nastala praznina, zato še enkrat zahvala prav vsem, ki
sočustvujete z nami in ste našega ata v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Suha pri Predosljah, 4. junija 2010

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin bo večno ostal.

ZAHVALA

Odšel si tja, kjer ni solza,
ni trpljenja, ne gorja ...

M.T. Gradbeništvo
Fasaderstvo, tlakovanje dvorišč,

izdelovanje kamnitih škarp
in ostale gradbene storitve

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

Čanžekova ulica 22, 1000 Ljubljana
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes in jutri bo pretežno jasno. Pihal bo jugozahodni ve-
ter. V nedeljo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi pa-
davinami, predvsem plohami in nevihtami. Nekoliko se bo
ohladilo.

PETEK

14/30°C
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Matevž Kovačič: 

"Zagotovo si bom ogledal
vse najbolj zanimive tekme
na prvenstvu. Upam, da bo
našim uspelo, da se bodo
po uvodnih tekmah uvrstili
naprej. Morda bo slavila Ar-
gentina."

Mateja Rant

Kranj - Projekt, pri katerem
je sodelovalo 49 starih
staršev in 28 vnukov, se je
končal v ponedeljek s
podelitvijo potrdil dijakom -
vnukom, ki so v vlogi men-
torjev učili stare starše
uporabljati svetovni splet.
Projekt, za katerega so prido-
bili tudi sredstva evropskega
socialnega sklada, so izvajali
v sedmih krajih v Sloveniji,
pri tem na Gorenjskem v
Kranju in na Jesenicah.

Koordinatorka projekta
Polona Knific je pojasnila, da
so s tem projektom želeli sta-
re starše vključiti v informa-
cijsko družbo, obenem pa je
za dijake to predstavljalo
medgeneracijsko izkušnjo.
Stare starše so, glede na nji-
hovo računalniško predzna-
nje, razdelili v skupine, v ka-
terih so bili dva ali trije ude-
leženci. Vsaki so dodelili
svojega dijaka, ki so kot

mentorji izpeljali skoraj tri-
sto ur izobraževalnega dela.
"Starejšo gospo sem učil
uporabljati računalnik in br-
skati po svetovnem spletu.
Nekako je šlo, a bolj počasi.
Spoznal sem, da je treba biti

predvsem potrpežljiv," je
razložil eden od dijakov
mentorjev Alexandru Maler.
Kot zanimivo izkušnjo je
svoje sodelovanje pri projek-
tu označila tudi dijakinja
Aleksandra Mencinger, ki jo

je presenetilo, kako zagnani
so bili starejši pri pridobiva-
nju novega računalniškega
znanja. "Pričakovala sem, da
bo treba vsako stvar večkrat
ponavljati, pa je kar šlo," je
pojasnila.
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Teja Petrovič: 

"Tekme bom gledala doma,
zagotovo pa si bom ogledala
vse nastope naše reprezen-
tance pa tudi še kakšno dru-
go. Upam, da bodo naši pri-
šli v drugi krog. Mislim, da
bodo prvaki Argentinci."

Elvis Jusufović: 

"Tudi sam igram nogomet
in doma bom gledal vse tek-
me, kar jih bo na prvenstvu.
Vesel bi bil, če bi se naši uvr-
stili v drugi krog tekmovanja
ali celo v četrtfinale. Sicer pa
so moji favoriti Španci."

Rudolf Planinšek: 

"Večino tekem si bom sku-
šal ogledati, največ doma.
Želim si, da bi naši zmagali
vsaj na eni tekmi, vendar je
skupina težka in eno so že-
lje, drugo pa realnost. Zame
so favoriti Nemci."

Vnuki učili stare starše 
V okviru projekta Ljudske univerze Jesenice Partnerstva - stari starši in vnuki so starejše prek spleta
učili brati tudi Gorenjski glas.

Navijali bomo za
naše
Vilma Stanovnik

Danes se začenja svetovno
prvenstvo v nogometu, zato
smo povprašali, ali bomo
Gorenjci spremljali tekmova-
nje, za koga bomo navijali in
kam pričakujemo, da se bo
uvrstila naša reprezentanca.
Foto: Gorazd Kavčič

Dijakom, ki so stare starše učili uporabljati svetovni splet, so v ponedeljek podelili potrdila. 

Ivka Sodnik: 

"Od športa me zanimata le
alpinizem in planinarjenje,
saj tudi sama rada hodim v
hribe. Nogometnih tekem
ne bom gledala, gotovo pa
jih bo sosed in bom z vsem
na tekočem."
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Podtabor

Na odseku Peračica-Kranj po enem pasu avtoceste

Od prvega junija pa predvidoma vse do 24. junija se bomo
po avtocesti med viaduktom Peračica in priključkom Kranj
zahod vozili le po polovici avtoceste. Kot so sporočili z
Družbe za avtoceste RS, so v torek, 1. junija, v Podtaboru za-
prli uvoz na avtocesto iz smeri Tržiča, tako da od takrat na
odseku Peračica-Kranj zahod promet ves čas teče le po po-
lovici avtoceste. "Zapora je potrebna zaradi obnove podvo-
za v priključku, vezana pa je na gradnjo nove priključne ce-
ste iz smeri Jesenic proti Tržiču. Promet iz smeri Tržiča pro-
ti Ljubljani je speljan prek rondoja Podtabor ter začasnega
priključka Podtabor. Promet v smeri Jesenic poteka brez ob-
vozov," je povedal Marjan Levstek z DARS-a. Ta zapora bo
predvidoma trajala do 9. julija. Polovica avtoceste med pri-
ključkom Podtabor in priključkom Kranj zahod pa je zaprta
zaradi gradnje pospeševalnega in zaviralnega pasu novega
priključka Naklo. Ta naj bi bil po načrtih dokončan že do za-
četka počitnic, kar pomeni, da bodo zaporo na tem delu av-
toceste odstranili 24. junija. M. A.

Ljubljana

Pomanjkanje krvi

Iz Zavoda RS za transfuzijsko medicino in Rdečega križa
Slovenije so sporočili, da so se v zadnjih dneh zaloge krvi
občutno zmanjšale in trenutno niso zadostne. Pozivajo vse
občane, še posebej krvodajalce, da se v čim večjem številu
udeležite rednih krvodajalskih akcij v najbližjem kraju ali na
odvzem krvi pridete posamično v okviru delovnega časa
transfuzijskih služb.  Zaradi velikega pomanjkanja krvi v
Ljubljani lahko pridete na odvzem krvi na Zavod RS za
transfuzijsko medicino v Ljubljani, Šlajmerjeva 6, vsak delo-
vni dan od 7. do 17., v soboto pa od 8. do 12 ure. Nov delo-
vni čas velja do preklica. S. K.

Mladoporočenci

V Ukancu sta se 22. maja poročila Luka Mom in Dunja Ka-
loh. 29. maja so se na Bledu poročili Marko Kocutar in Ma-
riana Gosar, Armin Muranović in Amela Medić ter Gregor
Birk in Marinka Pfajfar, v dvorcu Drnča pa Andrej Stroj in
Ana Križan ter Žiga Mihajlović in Melita Košak. 5. junija sta
se v Radovljici poročila Dejan Čebašek in Tjaša Mihelič, na
Bledu Dean Kay Kodrič in Petra Gabrovšek, v Bohinju Andrej
Mis in Špela Langus, v Kranju pa Andrej Breznik in Dragana
Šoč, Boštjan Zupanc in Marjetka Štefanič, Janez Kos in Ka-
tarina Pavovec, Aleš Fende in Irena Valter ter Damjan Jagar
in Anja Drnovšek. Mladoporočencem čestitamo in jim po-
darjamo polletno naročnino na Gorenjski glas.

Zgornje Bitnje

Delavnica o predelavi organskih odpadkov

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj bo v ponedeljek
z začetkom ob 17.30 pripravil v gasilskem domu v Zgornjih
Bitnjah delavnico o naravni in praktični predelavi organskih
odpadkov. Na delavnici bodo med drugim predstavili zbi-
ranje bioloških odpadkov na izvoru (v kuhinji) brez smradu
in gnitja tudi do trideset dni ter prikazali kompostiranje
gospodinjskih odpadkov z metodo učinkovitih mikroorga-
nizmov. C. Z.

Železniki

Višje cene v bazenu in športni dvorani

Med ukrepi za izboljšanje poslovanja Javnega zavoda Rati-
tovec, ki se že vrsto let trudi izkopati se iz rdečih številk, so
tudi višje cene v železnikarski športni dvorani in plavalnem
bazenu, ki so jih na zadnji seji potrdili tudi občinski svetni-
ki. Vstopnice v bazenu so tako po novem za deset do 12
odstotkov dražje, odrasli bodo denimo za obisk odšteli 5,20
evra. Športni najem dvorane se je podražil za pet odstotkov,
komercialni najem pa za še enkrat toliko. A. H.
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STARI, A UGLAŠENI
MAČKI

Deep Purple so v Križankah dokaza-
li, da še niso za v staro šaro. Pri svo-
jih letih še vedno navdušujejo, pred-
vsem z glasbenim znanjem, odlič-
nim igranjem in solističnimi vložki.
/ Foto: Polona M. Baldasin

02

LJUDJE

ČRNI BRATJE

Konec letošnjega leta in v začetku
prihodnjega na male ekrane priha-
jajo Črni bratje Franceta Bevka. 
Jeseni se nam obeta tudi kup rea-
lističnih šovov. / Foto: arhiv RTV SLO

KULTURA

MAVRICA NEBA V
ZNAMENJU SONCA

Prva junijska sobota je v Železnikih
že sedmič po vrsti minila v zna-
menju literarnega maratona Mavri-
ca neba. Nagrajeni najboljši os-
novnošolski literati.

03

10
. V

eč
er

 s
lo

ve
ns

ki
h 

vi
ž 

v 
na

re
čj

u 
bo

 d
an

es
 z

ve
če

r 
v 

Šk
of

ji 
Lo

ki
. A

ns
am

be
l R

ok
a 

Ž
lin

dr
e 

je
 o

dk
rit

je
 š

ko
fje

lo
šk

eg
a 

fe
st

iv
al

a 
in

 ž
e 

do
bi

tn
ik

 n
ag

ra
d.

 /
 F

ot
o:

 a
rh

iv
 o

rg
an

iz
at

or
ja



02 PETEK_11. 06. 2010

GLASBA, KINO

eep Purple veljajo
za ene izmed za-
četnikov heavy
metala in hard
rocka. Od prvotne

zasedbe iz sedemdesetih je
ostal le še bobnar Ian Paice.
Ian Gillan, ki se je skupini
pridružil kot drugi pevec (po-
leg njega so v zasedbi peli še
trije), še vedno suvereno od-
poje veliko večino uspešnic.
Jasno je, da njihove najbolj
znane in vokalno zahtevne
skladbe Child in Time v Kri-
žankah nismo pričakovali, saj
jo skupina že leta ne izvaja
več. So pa mnoge razveselili z
energičnim uvodom, skladbo
Strange Kind of Woman in z
nekaj uspešnicami iz starej-

ših in novejših albumov. Ne-
kateri so jih pričakovali več,
zato je bilo prvo polovico kon-
certa vzdušje dokaj mirno.
Množica se je dokončno raz-
živela ob vsem znani Smoke

on the Watter, ki je napove-
dala konec koncerta. Fantje
oziroma možje v zrelih letih
so se po bučnem vzklikanju
in aplavzu vrnili na oder in
publiko nagradili še s skladbo

Hush, zaključili pa z uspešni-
co Black Night. Za nameček
so na koncu med publiko
prav po rokersko vrgli še ne-
kaj trzalic in bobnarske pali-
čice ter se poslovili.

STARI, A UGLAŠENI MAČKI
Deep Purple so dokazali, da še niso za v staro šaro. Pri svojih letih še vedno navdušujejo, predvsem
s svojim glasbenim znanjem, odličnim igranjem in solističnimi vložki. Imajo zvesto publiko, med 
privrženci pa je bilo v Križankah tudi veliko najstnikov in kričečih najstnic.

Polona M. Baldasin

D

KINO SPORED

Petek, 11. 6.
16.50 NA POTI
20.55, 23.35
PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
19.10 REZERVNI NAČRT
21.50 ROBIN HOOD
15.05, 18.05, 21.05, 21.30, 23.59
SEKS V MESTU2
16.00, 18.20
SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
15.00, 16.20, 17.10, 18.40, 19.30,
21.00, 23.20 SHREK ZA VEDNO 3D

Sobota, 12. 6.
16.50 NA POTI
20.55, 23.35
PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
11.00, 19.10 REZERVNI NAČRT
21.50 ROBIN HOOD
12.05, 15.05, 18.05, 21.05, 21.30,
23.59 SEKS V MESTU2
11.20, 13.40, 16.00, 18.20
SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
11.40, 12.40, 14.00, 15.00, 16.20,
17.10, 18.40, 19.30, 21.00, 23.20 
SHREK ZA VEDNO 3D

Nedelja, 13. 6.
16.50 NA POTI
20.55 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
11.00, 19.10 REZERVNI NAČRT
21.50 ROBIN HOOD
12.05, 15.05, 18.05, 21.05, 21.30
SEKS V MESTU2
11.20, 13.40, 16.00, 18.20 SHREK ZA
VEDNO (sinhronizirano)
11.40, 12.40, 14.00, 15.00, 16.20, 
17.10, 18.40, 19.30, 21.00 
SHREK ZA VEDNO 3D

Ponedeljek, 14. 6.
16.50 NA POTI
20.55 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
19.10 REZERVNI NAČRT
21.50 ROBIN HOOD
15.05, 18.05, 21.05, 21.30
SEKS V MESTU2
16.00, 18.20
SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
15.00, 16.20, 17.10, 18.40, 19.30, 
21.00 SHREK ZA VEDNO 3D

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ
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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
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KULTURA

485 strani, mehka vezava Redna cena: 15 EUR

Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je

cena le 13 EUR. Ceni knjige prištejemo še poštnino.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4,

Kranj, jo naročite po tel.: 04/201 42 41 

ali na: narocnine@g-glas.si.
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V knjigi nas Bogdan 

Osolnik popelje skozi

svoje otroštvo in mladost,

skozi čas, ki so ga zazna-

movali številni dogodki, ki

so napovedovali burno 

obdobje. Spremljamo ga

kot študenta in mladega

vojaka kraljeve vojske ter

spoznavamo razmere ob

začetku druge svetovne

vojne. Seznanili se

bomo z njegovimi 

razmišljanji in dvomi, 

s katerimi se je 

srečeval v tistem 

surovem času.

Bled

Pravi mehiški mariači 

Te dni v Slovenijo prihajajo pravi mehiški mariačiji. Pripe-
ljal jih je Armando Morales Lira, Mehičan, ki pri nas živi in
dela že deset let. Skupina odličnih mehiških glasbenikov
mariačija te dni začenja turnejo po Sloveniji, prva dva kon-
certa pa bosta v Festivalni dvorani na Bledu, v sredo, 16. ju-
nija, ob 20. uri, naslednji dan, 17. junija ob enakem času pa
bo koncert tudi v Kulturnem domu v Pirničah. "Sloga ma-
riačijev ni mogoče posnemati. To je družinska tradicija, ki
se prenaša s krvjo. Le pevec, ki mehiško glasbo čuti v krvi,
bo pesem, kakršna je El Rey ali pa Cucurrucucu Paloma za-
pel z dušo in srcem," pravi Armando. Tokratno zasedbo
sestavlja osem odličnih glasbenikov, ki vas bodo v koncert-
nem večeru popeljali do Mehike in nazaj. Tudi nazaj? I. K.

Škofja Loka

Loški in graški kitaristi 

Jutri, v soboto, 12. junija, ob 20. uri bo v Kristalni dvorani
Sokolskega doma na sporedu tretji koncert iz letošnjega
II. Mednarodnega cikla koncertov, ki bo hkrati prvi večer v
ciklu Kitara poletju. Ob domačem kitarskem orkestru, ki
ga vodi Denis Kokalj, se bo predstavil tudi odlični kitarski
ansambel Gradec iz Avstrije. Gre za orkester, v katerem
pod vodstvom Manfreda Steflitscha igra dvaindvajset mla-
dih kitaristk. Orkester redno nastopa doma in po svetu,
njihov repertoar pa obsega dela od renesančne do sodo-
bne glasbe. Tako bomo v soboto med drugim slišali kitar-
ske priredbe skladb Mozarta, Bartholdyja, Straussa, pa
tudi glasbo iz Bizetove opere Carmen, zaigrali nam bodo
znameniti Čmrljev let Rimskega-Korsakova in zaključili v
jazzovskih tonih skladatelja Leroyja Andersona. I. K.

Otoče

Podelitev priznanj in opominov 

Jutri, v soboto, 12. junija, ob 11. uri bo v obnovljeni želez-
niški postaji Otoče podelitev priznanj Naša Slovenija
2010, hkrati pa tudi javnih opominov Prangar 2010. V gi-
banju Kultura-natura.si s priznanji želijo nadgraditi priza-
devanja posameznikov, društev in neformalnih civilnih
pobud pri ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne
in naravne dediščine in krajine. Gostitelj dogodka je kul-
turno izobraževalno središče KIS 'Postaja Otoče - Brezje',
ki deluje v okviru ustanove Poti kulturne dediščine Slove-
nija, ob podelitvi bo izšla tematska publikacija Kutlura-
natura.si, v kateri bodo med drugim predstavljeni tako
lanski kot letošnji nagrajenci. I. K.

Sorica

Likovno srečanje Sorica 2010

V okviru Groharjevih dni bo jutri, v soboto, 12. junija, ob
20. uri v novi dvorani zadružnega doma v Sorici odprtje
razstave del, nastalih na likovnem srečanju Sorica, ki te
dni poteka v tem biseru nad Selško dolino. Na srečanju bo
nastopil godalni orkester Arseia iz Škofje Loke pod vod-
stvom Armina Seška. I. K.

Železniki

Razstava slik iz peska

Danes, v petek, 11. junija, ob 19.30 bo v Galeriji Muzeja Želez-
niki odprtje razstave slik iz peska avtorice Stanke Golob. Raz-
stavo ima naslov Reke-spoštujem vas, v kulturnem programu
pa bodo nastopili Rojaki iz Benečije iz KD Po Be Re (Posočje-
Benečija-Rezija). Razstava bo odprta do 7. julija. I. K.

etošnji, že sedmi po
vrsti literarni mara-
ton Mavrica neba je
pod okriljem KD

Scena Železniki potekal mi-
nulo soboto na dvorišču Mu-
zeja Železniki. Popoldne so
prvi nastopili avtorji, ki jih
lahko označimo za mavričar-
je, saj se maratona udeležu-
jejo skoraj vsako leto. Sledil
je nastop učencev OŠ Želez-
niki, kjer je že tretje leto po-
tekal literarni natečaj, na ka-
terem sodelujejo učenci, ki
ustvarjajo literarne izdelke
na določeno temo. Tema le-
tošnjega natečaja je bilo son-
ce, za izhodišče pa je bila pe-
sem Toneta Pavčka: Na svetu
si, da gledaš sonce. Na svetu si,
da greš za soncem. Na svetu si,
da sam si sonce in da s sveta
odganjaš - sence. Med posla-
nimi literarnimi izdelki, ki
so jih napisali učenci 4. in 5.
razreda, je komisija v sestavi
Katarina Primožič, Neža
Maurer in Tomaž Šturm iz-

brala sedem najboljših, ki so
jih avtorji tudi sami predsta-
vili na literarnem maratonu.
Predstavitev nagrajenih del
in njihovih avtorjev, učen-
cev, intervju z njimi, drama-
tizacijo nagrajene dramske
igre so v celoti izvedli osnov-
nošolci pod budnim očesom
svojih mentorjev in staršev,
ki so prišli spodbujat in ob-
čudovat svoje otroke. Nagra-
de mladim avtorjem je pode-

lil župan Železnikov Mihael
Prevc. Mlada pesnica in kan-
tavtorica Nina Novak-
Oiseau, ki ustvarja v sloven-
skem in hrvaškem jeziku, je
z branjem pesmi predstavila
svojo knjigo Drevo življenja
(Drvo života), nekatere pes-
mi pa je tudi uglasbila in ob-
činstvo ob igranju na kitaro
očarala še s svojim čudovi-
tim glasom. V nadaljevanju
so se zvrstili tudi drugi 

avtorji, ki jim je z lastnimi
avtorskimi skladbami sledila
še rock skupina Martin Ra-
moveš bend. 

Na letošnjem maratonu
Mavrica neba je nastopilo
šestnajst avtorjev, številni iz-
med njih so že stalni udele-
ženci dogodka, tudi letos pa
se je pojavilo nekaj novih ob-
razov. Veliko nastopajočih
avtorjev je lani izdalo svojo
knjigo, prvo, drugo, tretjo ...,
zato so številni predstavili
predvsem svoje nove zbirke,
ki so bile na ogled in v nakup
na voljo v bralnem kotičku.
Sicer nekoliko skromnejši
obisk je organizator pripisal
predvsem lepemu vremenu,
ki so ga ljudje bržkone izko-
ristili v druge namene, lahko
pa je ta tudi posledica manj-
šega interesa javnosti za lite-
raturo. S KD Scena so pri
organizaciji sodelovali tudi
Klub študentov Selške doli-
ne, KD ROV Železniki, Mu-
zej Železniki, TD Železniki,
Občina Železniki, JSKD in
Lotrič, d. o. o. - laboratorij za
meroslovje. 

MAVRICA NEBA 
V ZNAMENJU SONCA
Prva junijska sobota je v Železnikih že sedmič po vrsti minila v znamenju literarnega maratona 
Mavrica neba. Nagrajeni najboljši osnovnošolski literati.

Igor Kavčič

L

Nagrajenci literarnega natečaja v OŠ Železniki ob 
neutrudnem organizatorju literarnega maratona Tomažu
Šturmu in županu Železnikov Mihaelu Prevcu

utri, v soboto, 12. junija,
bo Škofja Loka znova
O'glasbena. Tako, neko-
liko po irsko, so namreč
pred petimi leti v Glas-
beni šoli poimenovali

akcijo, ko so mladi glasbeniki
s svojim petjem in igranjem
oživili ulice, trge in atrije sta-
rega mestnega jedra. Tako bo
tudi letos. Okrog dvesto
učencev Glasbene šole bo
med deveto zjutraj pa tja do
dvanajste ure muziciralo po
mestu. Škofjo Loko bodo na
odru pred prehodom Pekel
prvi o'glasbili Otroci ritmov,
za njimi pa še Jazz je kul
band in harmonikarski orke-
ster. Škofja Loka pa bo zvene-
la na še šestih lokacijah. Pred
Miholom bodo otroci razteg-
nili diatonične harmonike, v
atriju župnišča se bodo pred-
stavili pevci, kitaristi solisti in
kitarski orkester, v atriju ro-
tovža pa dekleta s flavtami,
kljunastimi flavtami, godalce
pa bodo zastopali mladi vio-
lončelisti. Oder pri vodnjaku

bo namenjen učencem kla-
virja, kljunastih flavt, klarine-
ta, saksofona, prvič letos pa
bodo v prireditev vključili
avlo kristalne dvorane, kjer
se bo predstavil del godalne-
ga orkestra in sicer ob 10. in
11. uri dvakrat s po dvajsetmi-
nutnim programom. Orga-
nisti in pevci se bodo po tra-
diciji predstavili v cerkvi sv.
Jakoba.

"Gre za unikatno priredi-
tev pri nas in lahko rečem, da
smo doslej bili deležni zelo
dobrih odzivov tako od obča-
nov Škofje Loke kot turistov,
ki so še posebej presenečeni
nad živahnim glasbenim
utripom mesta," je povedal
ravnatelj Peter Kopač, njego-
va pomočnica Karin Garb pa
dodala, da so se ljudje kar ne-
kako že navadili, da drugo so-
boto v juniju učenci glasbene
šole igrajo po starem mest-
nem jedru Škofje Loke: "Z
učenci vselej pripravimo po-
seben program, namenjen
prav O'glasbeni Loki, saj je
naša želja glasbo približati
čim širšemu krogu obisko-
valcev sobotne Škofje Loke."

JUTRI BO LOKA
O’GLASBENA
V okviru letošnje O'glasbene Loke se bo na 
ulicah Škofje Loke predstavilo okrog dvesto
učencev domače glasbene šole.

Igor Kavčič

J

Tržič

Razstava del Janeza Oswalda

Danes, v petek, 11. junija, ob 18. uri bo v Kurnikovi hiši
odprtje arhitekturne in likovne razstave koroškega arhi-
tekta in dolgoletnega profesorja na Slovenski gimnaziji v
Celovcu Janeza Oswalda. I. K.
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PETEK, 11. 6.

08.30 Življenjska črta 09.20 Mejna policija
10.10 Zdravnice 11.00 Nevarna reševanja
11.50 Rojstvo 12.15 Dokazi 13.05 Živalski ču-
deži 13.55 Dar življenja 14.45 Življenjska črta
15.35 Družinsko drevo 16.25 Mejna policija
17.15 Zdravnice 18.00 Nevarna reševanja
19.00 Dar življenja 19.50 Življenjska črta
20.40 Oddelek za pogrešane 21.05 Nova Ze-
landija v ilegali 21.55 Zločini v Avstraliji 22.45
Sprememba spola 23.35 Talenti

08.45 Pocholo, 1. del 09.40 Usoda, 159. del
10.30 Lepotička, 28. del 11.25 Kriva te ljubez-
ni, 143. del 12.20 Pepelka, 31. del 13.10 Poro-
ka z milijonarjem, 5. del 14.05 Pocholo, 1. del
15.00 Skrivnosti ljubezni, 73. del 15.55 Lepo-
tička, 28.-29. del 17.40 Maščevanje ljubezni,
121. del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 74. del
19.30 Usoda, 159. del 20.20 Lepotička, 29. del
21.10 Skrivnosti ljubezni, 74. del 22.05 Pepel-
ka, 31. del 23.00 Silna ljubezen, 38. del 23.55
Poroka z milijonarjem, 5. del  

SOBOTA, 12. 6.

10.35 Mestni zdravniki 11.25 Oddelek za po-
grešane 12.15 Hitro ukrepanje 12.40 To nena-
vadno življenje 13.05 Zdravnice 13.55 Medi-
cinski detektivi 14.45 Zamolčane zdravniške
zgodbe 15.35 Mestni zdravniki 16.25 Oddelek
za pogrešane 17.15 Bela nevarnost 18.05 Moč,
oblast in pravičnost 18.55 Medij 19.45 Zločin
in kazen 20.10 Medicinski detektivi 21.00 Zlo-
čini v Avstraliji 21.50 Bela nevarnost 22.40
Sprememba spola 23.30 Pogovori s serijskim
morilcem 00.20 Medicinski detektivi 

06.55 Poroka z milijonarjem, 1.-5. del 11.20
Kuhamo s slavnimi, 10. del 12.20 Skrivnosti lju-
bezni, 70.-74. del 16.50 Ženska, 1. del 17.40
Maria Rosa išče ženo, 116. del 18.35 Punčka iz
cunj, 27. del 19.30 Punčka iz cunj, 28. del
20.30 Tako je življenje, 44. del 21.25 Dotik
neba, film 23.00 Ženska, 1. del 23.55 Punčka iz
cunj, 27. del 00.50 Punčka iz cunj, 28. del
01.40 V iskanju očeta, 116.-119. del 

NEDELJA, 13. 6.

10.35 Mestni zdravniki 11.25 Oddelek za po-
grešane 12.15 To nenavadno življenje 13.05
Zdravnice 13.55 Medicinski detektivi 14.45 Za-
molčane zdravniške zgodbe 15.35 Mestni
zdravniki 16.25 Oddelek za pogrešane 17.15
Vabljivi vulkani 18.05 Moč, oblast in pravičnost
18.55 Medij 19.45 Zločin in kazen 20.10 Medi-
cinski detektivi 21.00 Zločini v Avstraliji 21.50
Vabljivi vulkani 22.40 Ženske, obsojene na smrt
00.20 Medicinski detektivi  

06.55 Lepotička, 25.-29. del 11.20 Ženska, 1.
del 12.20 Maščevanje ljubezni, 117.-121. del
16.50 Ženska, 2. del 17.40 Maria Rosa išče
ženo, 117. del 18.35 Punčka iz cunj, 28. del
19.30 Punčka iz cunj, 29. del 20.30 Tako je živ-
ljenje, 44. del 21.25 Dotik neba, film 23.00
Ženska, 2. del 23.55 Punčka iz cunj, 28. del
00.50 Punčka iz cunj, 29. del 01.40 Usoda,
155.-159. del 

PONEDELJEK, 14. 6.

09.20 Mejna policija 10.10 Zdravnice 11.00
Nevarna reševanja 11.50 Rojstvo 12.15 Doka-
zi 13.05 Mestni zdravniki 13.55 Bolnišnica v
Vanderbiltu 14.45 Življenjska črta 15.35 Pra-
vica za vse 16.25 Mejna policija 17.15 Zdrav-
nice 18.00 Nevarna reševanja 19.00 Bolnišni-
ca v Vanderbiltu 19.50 Življenjska črta 20.40
Oddelek za pogrešane 21.05 Zamolčane zdrav-
niške zgodbe 21.55 Zločini v Avstraliji 22.45
Pravica za vse 23.35 Talenti 00.00 Oddelek za
pogrešane  

07.50 Poroka z milijonarjem, 6. del 08.45 Po-
cholo, 2. del 09.40 Usoda, 160. del 10.30 Lepo-
tička, 29. del 11.25 Kriva te ljubezni, 144. del

12.20 Pepelka, 32. del 13.10 Poroka z milijo-
narjem, 6. del 14.05 Pocholo, 2. del 15.00
Skrivnosti ljubezni, 74. del 15.55 Lepotička,
29.-30. del 17.40 Maščevanje ljubezni, 122. del
18.35 Skrivnosti ljubezni, 75. del 19.30 Usoda,
160. del 20.20 Lepotička, 30. del 21.10 Skriv-
nosti ljubezni, 75. del 22.05 Pepelka, 32. del
23.00 Silna ljubezen, 39. del 23.55 Poroka z
milijonarjem, 6. del 00.50 Kriva te ljubezni,
144. del

TOREK, 15. 6. 

09.20 Mejna policija 10.10 Zdravnice 11.00
Nevarna reševanja 11.50 Rojstvo 12.15 Doka-
zi 13.05 Mestni zdravniki 13.55 Bolnišnica v
Vanderbiltu 14.45 Življenjska črta 15.35 Pra-
vica za vse 16.25 Mejna policija 17.15 Zdrav-
nice 18.00 Nevarna reševanja 19.00 Bolnišni-
ca v Vanderbiltu 19.50 Življenjska črta 20.40
Oddelek za pogrešane 21.05 Zamolčane zdrav-
niške zgodbe 21.55 Zločini v Avstraliji 22.45
Pravica za vse 23.35 Talenti 00.00 Oddelek za
pogrešane 

08.45 Pocholo, 3. del 09.40 Usoda, 161. del
10.30 Lepotička, 30. del 11.25 Kriva te ljubez-
ni, 145. del 12.20 Pepelka, 33. del 13.10 Poro-
ka z milijonarjem, 7. del 14.05 Pocholo, 3. del
15.00 Skrivnosti ljubezni, 75. del 15.55 Lepo-
tička, 30.-31. del 17.40 Maščevanje ljubezni,
123. del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 76. del
19.30 Usoda, 161. del 20.20 Lepotička, 31. del
21.10 Skrivnosti ljubezni, 76. del 22.05 Pepel-
ka, 33. del 23.00 Silna ljubezen, 40. del 23.55
Poroka z milijonarjem, 7. del 00.50 Kriva te lju-
bezni, 145. del

SREDA, 16. 6.

09.20 Mejna policija 10.10 Zdravnice 11.00 V
ognjenih zubljih 11.50 Rojstvo 12.15 Dokazi
13.05 Mestni zdravniki 13.55 Bolnišnica v
Vanderbiltu 14.45 Življenjska črta 15.35 Pra-
vica za vse 16.25 Mejna policija 17.15 Zdrav-
nice 18.05 V ognjenih zubljih 19.00 Bolnišnica
v Vanderbiltu 19.50 Življenjska črta 20.40 Od-
delek za pogrešane 21.05 Zamolčane zdravni-
ške zgodbe 21.55 Zločini v Avstraliji 22.45
Pravica za vse 23.35 Talenti 00.00 Oddelek za
pogrešane 

08.45 Pocholo, 4. del 09.40 Usoda, 162. del
10.30 Lepotička, 31. del 11.25 Kriva te ljubez-
ni, 146. del 12.20 Pepelka, 34. del 13.10 Poro-
ka z milijonarjem, 8. del 14.05 Pocholo, 4. del
15.00 Skrivnosti ljubezni, 76. del 15.55 Lepo-
tička, 31.-32. del 17.40 Maščevanje ljubezni,
124. del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 77. del
19.30 Usoda, 162. del 20.20 Lepotička, 32. del
21.10 Skrivnosti ljubezni, 77. del 22.05 Pepel-
ka, 34. del 23.00 Silna ljubezen, 41. del 23.55
Poroka z milijonarjem, 8. del 00.50 Kriva te lju-
bezni, 146. del 

ČETRTEK, 17. 6. 

08.30 Življenjska črta 09.20 Mejna policija
10.10 Zdravnice 11.00 V ognjenih zubljih
11.50 Rojstvo 12.15 Dokazi 13.05 Živeti za
vsako ceno 13.55 Divja narava 14.45 Življenj-
ska črta 15.35 Pravica za vse 16.25 Mejna poli-
cija 17.15 Zdravnice 18.05 V ognjenih zubljih
19.00 Divja narava 19.50 Življenjska črta
20.40 Oddelek za pogrešane 21.05 Zamolčane
zdravniške zgodbe 21.55 Zločini v Avstraliji
22.45 Pravica za vse 23.35 Talenti

07.50 Poroka z milijonarjem, 9. del 08.45 Po-
cholo, 5. del 09.40 Usoda, 163. del 10.30 Lepo-
tička, 32. del 11.25 Kriva te ljubezni, 147. del
12.20 Pepelka, 35. del 13.10 Poroka z milijo-
narjem, 9. del 14.05 Pocholo, 5. del 15.00
Skrivnosti ljubezni, 77. del 15.55 Lepotička,
32.-33. del 17.40 Maščevanje ljubezni, 125. del
18.35 Skrivnosti ljubezni, 78. del 19.30 Usoda,
163. del 20.20 Lepotička, 33. del 21.10 Skriv-
nosti ljubezni, 78. del 22.05 Pepelka, 35. del
23.00 Silna ljubezen, 42. del 23.55 Poroka z
milijonarjem, 9. del 00.50 Kriva te ljubezni,
147. del
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TV SPORED

"Sanje na dan polne lune: sa-
njam, da nas v mojem kraju
obiščejo vesoljci. V naš kraj,
kjer na prostem praznujemo
in je semenj, priletijo tri vesolj-
ske ladje, ki obkrožijo naš
prostor zabave. Je veliko sve-
tlobnih luči raznih oblik (bleš-
čice in svetlobni znak približ-
no v obliki križa). Zelo nas je
strah in vsi bežimo. Začnem
bežati z neko neznano žensko
in mimogrede poberem ne-
znanega otroka, ki se je skri-
val pod drevesom. Opazim,
da se ljudem, ki bežijo, na ob-
razih pojavljajo otekline. Z
neznano žensko in otrokom
bežimo v stavbo - v blok.
Opazim, da tudi tej ženski
zraste oteklina kot bula na
desni strani obraza. Bežim
pred njo in z otrokom stečem

v dvigalo in v paniki komaj
pritisnem na stikalo za aktivi-
ranje dvigala, ki se nato pre-
makne v višje nadstropje.
Zbudim se v krču in v strahu,
ki me spremlja še ves dan."
Branka 

Draga Branka, praznik ali
praznovanje v sanjah razla-
gamo kot zelo pozitiven sim-
bol - kljub temu pa opozarja k
spremembi mišljenja in več-
jemu optimizmu. Že v starih
časih je takšna sanjska scena
napovedala "najvišji" in sveti
trenutek v človeškem življe-
nju, ko nemogoče zlahka po-
stane mogoče. Čeprav si tre-
nutno v zelo ugodnem obdo-
bju za kakršnokoli spremem-
bo, se krčevito oprijemaš sta-
rega. V tem nisi edina. Vsi

ljudje se držimo "starega" in
"znanega", ker nam je pač
domače in nam vliva zapeljivi
občutek varnosti. Tvoja pod-
zavest pa ti ne bo dala miru
in te bo še naprej nadlegova-
la z "grozljivimi" sanjami, če
ne boš naredila koraka na-
prej. Vesoljske ladje izražajo
prav ta strah pred neznanim
in obenem željo po celjenju
notranje razklanosti. C. G.
Jung jim je pripisal simbol-
nost novih in zelo ustvarjal-
nih idej, ki jim moramo omo-
gočiti, da preprosto "privre-
jo" iz naše notranjosti. Pre-
pusti se toku in ne prestraši
se tega, kaj vse se skriva v
tebi. Glej nase kot na popol-
no bitje, ki mu ni nič nemo-
goče. Število 3 je namreč sve-
to število, simbolizira duha in

ustvarjalno moč, je element
tvoje volje, ki bo rodilo pri-
hodnost. Tudi svetlobni zna-
ki in lučke simbolizirajo zave-
danje, spoznanje in zaupanje
ter kažejo možnost novega
začetka. Drugi del tvojih sanj
te opozarja k akciji. Ne begaj
pred neznanim in ne bodi še
dalje ujetnica svojih strahov
in dvomov. Neznani otrok, ki
ga rešuješ izpod drevesa,
simbolizira tvoj novi Jaz, ki
zahteva razvoj. Bule oz. ote-
kline na obrazih ljudi so izraz
nakopičenih in potlačenih
energij, ki jih nosiš v sebi. Če
jih boš še dalje ignorirala,
boš zapravljala dragocen čas.
Zaključna scena ne bi mogla
biti boljša - čeprav si jo doživ-
ljala s strahom in paniko.
Dvigalo je simbol usmerjene
energije. Če se vozimo nav-
zdol, se rešitev težav skriva v
materiji oz. v fizični akciji.
Vožnja navzgor pa usmerja v
duhovni svet, v vero vase in v
zaupanje stvarstvu. 

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ

ika Božič Kontrec
na radijske postaje
pošilja nov komad.
Prek zasanjanega

uvoda pesmi V dvoje lažje je
nas Pika popelje do poskoč-
nega refrena, ki se bo to pole-
tje nedvomno usedel v srca
in ušesa njenih poslušalcev.

Pikin aktualni album Shi-
ne je luč sveta ugledal pred
letom dni. Do sedaj smo iz
albuma podrobneje spoznali
single Eno, s katerim je Pika
napovedala svojo vrnitev na
glasbeno sceno; Zlomljena
na tleh, skladba, ki je zazna-
movala sam izid albuma, in
zasanjana balada Med nama
nekaj še živi, ki nas je grela v
mrzlih zimskih dneh.

V dvoje lažje je je Pikino
avtorsko delo. Za pesem je

napisala glasbo in besedilo,
pri čemer so sodelovali tudi
Davor Božič (besedilo) in
DC, priznan ameriški pro-
ducent iz kolektiva Defrost
Music (glasba in aranžma).
Bodoča poletna uspešnica

je skladba z baladnim uvo-
dom in hitrejšim ritmom v
refrenu, začinjena z malo
drugačnimi aranžerskimi
prijemi, tako da ima vse pri-
mesi prave pop skladbe za
vroče poletje. 

V DVOJE LAŽJE JE
Pika se počasi in vztrajno vrača v slovenski glasbeno medijski prostor. Na
radijske postaje pošilja novi single V dvoje lažje je.

Alenka Brun

P

Lepotni salon, ki pride na dom!
kavitacija ● nege ● masaže ● tretmaji z raznimi aparaturami 
depilacije ● epilacije ● manikure ● pedikure ● frizerske storitve

KVALITETA IN NORE CENE
POZOR, HUD SALON!
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10. Večer slovenskih
viž v narečju

Danes zvečer bo ob 19.30
na Mestnem trgu v Škofji
Loki, v primeru slabega
vremena pa v Športni
dvorani Poden, festival
Večer slovenskih viž v na-
rečju. Jubilejni 10. festival
bodo letos pripravili bolj
slovesno. K temu pa bodo
pripomogli tudi ansam-
bli, nagrajeni v preteklih
letih. Drugače pa se bo
predstavilo enajst ansam-
blov: Fantje izpod Rogle,
ansambel Jerneja Kolarja,
Polka punce, Ano ur'co al'
pej dvej, Karavanke, Kvin-
tet Dori, Modri val, an-
sambel Vrt, Trio Šubic,
Krajcerji in ansambel Po-
gum. Gostje večera bodo
Primorski fantje. A. B.

Metal Fest v Kranju

Jutri, v soboto, 12. junija,
bo kranjski kulturni bazen
po 20. uri gostil: Smar-
groth, Bleeding Fist, Peni-
tenziagite, Lintver, Con-
vulsive in Morano. A. B.
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HUMOR, POTOPIS

adnjič sem načel
temo o črnomorski
vodi in drugih
"zmrzlinah". Ta-
kole je bilo. Zjutraj

takoj po zajtrku veseli "zaši-
bamo" na plažo, kot da že sto
let nismo videli morja in z
občutkom, še v Črno morje
zaplavam, potem pa lahko
umrem. In sem skoraj, a ne
od veselja. Na hitro stečem v
vodo in naredim kakih pet,

deset korakov, preden me
stisne ...: "Uuuuu, faaaaak ...
Tole je pa hladilnik." Pogle-
dam malo naokrog sebe. Ni-
kogar. Sem in tja kakšen
otrok, njim je tako ali tako
vseeno, kakšna je voda, samo
da je, v daljavi še ugledam
dve gospe, ki se prav počasi
po mivki gibljeta naprej, to
pa je tudi vse. Plaža pa se je
kljub rani uri že kar prijetno
polnila. Še velika ljubiteljica
plavanja, nekdanja odlična
smučarka na vodi, prikoraka
le do mokre riti, pa še to jam-

ra, da noge kar pečejo od
mraza.

Jasno, v naši mali druščini
kaj hitro pade odločitev, pod
sončnik na enega, hmmm ...
pravzaprav enako hladnega,
kot je morje pred nami. Edi-
na, ki je podlegla čarom Čr-
nega morja, je bila Zala Juli-
ja. Medtem ko sva fanta malo
pogledovala za vsem, kar je
olepševalo našo plažo, pa sta
punci najprej opazili nekega
mačota, ki je v razkoraku,
kot v vojski stal na mivki in
gledal proti morju. Kot smo

po uri opazovanja ugotovili,
je bil to njegov način sonče-
nja. No zavoljo dokumenta-
cije sem se še enkrat zamrz-
nil za nekaj korakov v vodo,
naredil sem še nekaj fotogra-
fij plaže z morske strani. Kot
je razvidno s fotografije, je ta
v primerjavi s kičastim luk-
suzom naselja precej "social-
na", bližji pogled na balkone
apartmajev pa nam izda
tudi, da so ti povsem zamre-
ženi. Najbrž ne zaradi kro-
kodilov, ki so menda značil-
nost Odese.

eveda smo na nogo-
metno prvenstvo v
Južno Afriko poslali
tudi novinarja redak-
cije Veliki brat, jasno

našega edinega in nezamen-
ljivega Malega brata, ki nam
je danes dopoldan že poslal
prvi članek iz te daljne afriške
države. Glede na to, da gre za
redakcijo in medij, ki je po-
znan po svoji izvirnosti, je bilo
Malemu naročeno, naj iz Af-
rike pošilja predvsem prispev-
ke, ki jih drugi mediji, tako ti-
skani kot elektronski, ne bodo
imeli. Saj veste, Brat te stvari
počne drugače.

Zato sem se jaz, Mali brat,
takoj lotil dela in namesto iz-
jav naših nogometašev, kaza-
nja njihovih treningov in slo-
venskih zastav peščice navija-
čev, ki so že na jugu črne ce-
line, šel med prebivalce te
najbogatejše države na afriški
celini. Najprej sem iskal so-
govornika med ljudmi. Tako
mi je Mwamba Kazade, mo-
žakar tridesetih let, dejal:
"Nwana mobutu belize zai

rnkwane ..." Jasno, da ga ni-
sem razumel prav nič. Kaj
naj torej napišem, da mi je
odgovoril na vprašanje, kakš-
ni občutki ga prevevajo ob in-
vaziji belcev v njihovo deželo.
Potem pristopi še njegov ko-
lega Etepe Kakoko, da bo on
povedal: "Ntubu Coca Cola,
balane, Watani bolano dollars
u zhepi." Tole se mi je še
malo sanjalo, kaj je hotel po-
vedati, a sem se spet prevedel
v prevodu in ostal zgolj pri
Coca Coli in dolarjih. 

Nič. Grem gledat v Polok-
wane do stadiona, kjer bodo
naši igrali prvo tekmo z Alži-
rijo. Mogoče tam najdem
kakšnega, ki bo govoril med-
narodni jezik. In evo sreče.
Tam za trafiko na južni strani
stadiona me iz grmovja pokli-
če: "Ks, ks. Ks, ks." Pazi to.
Zelena mamba. "Stari ne se
bat, zdajle čist sem preveč za-
deta, da bi šla v akcijo, ampak
dej ti men neki povej. Kdo si,
od kod si." Ej, strah me je bilo
kot svinja, mamba je pa le
mamba ..." Ona pa še enkrat:
"Ej, stari, ne se bat, zdele sem
zadeta k mamba, t'ko d' nič
bat."

Pa sem se opogumil. "'Br
dan, a lahko dobim samo eno
kratko izjavico. V prihodnjih
dneh bo stadion vsak dan
poln navijačev, kako jih bo-
ste sprejeli. Vam bo gneča
ljudi z vsega sveta kaj spre-
menila običajni življenjski
ritem?"

Zelena mamba, res je vi-
deti zadeta kot mamba, pa:
"Ks, ks. Kaj naj rečem. Seve-
da smo se mambe organizi-
rale med seboj, po družinah
smo si razdelile posamezne
stadione in zdaj v bistvu
samo še čakamo na gledalce.
Predvsem smo v pričakova-
nju tako imenovane "eksoti-

ke", saj smo tukajšnjih do-
mačinov že precej site. A
veš, črncev imaš tule, kolikor
češ, medtem ko so Slovenci,
Slovaki, Švicarji, Srbi, Japonci
in podobni izredno inter-
esantni. Smo v pričakovanju
časovnih rekordov. Res me
na primer zanima, v kolikš-
nem času po našem piku dol
pade en pristen Dolenjec ali
pa Štajerec, v dvajsetih minu-
tah, kar je nekje povprečje, ali
pa zdrži tudi več kot uro. Sli-
šim, da so ti napolnjeni z
antistrupom imenovanim
šmarnica in cviček." Le kdo
se ne bi ustrašil, zato se opra-
vičujem. Zvizzzz ...

Igor Kavčič

Z

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

Današnji program bodo zaznamovala oglašanja z Letališča Jo-
žeta Pučnika. Seznanili vas bomo z vsem, kar morajo vedeti ti-
sti, ki se odločijo za potovanje z letalom. Po 16. uri boste sli-
šali Dva ducata radioaktivnih, v oddaji Pometamo doma pa
bomo med drugim gostili Eroiko. V soboto po 10. uri bomo
predstavili koncert Avsenikove glasbe, ki bo prihodnji četrtek
na Brdu pri Kranju. V nedeljo po 9. uri bomo gostili Trio Pogla-
dič, med 13. in 15. uro pa obiskali Kranjsko Goro, Planico, Ra-
teče in Gozd-Martuljek. Gost ponedeljkove oddaje Se res po-
znamo (9.15) bo akademski slikar Matej Metlikovič. V torek
bomo v Temi dneva (9.15) govorili o vračanju zdravil v lekarne
in pripravi potovalne lekarne. Sredino zgodnje dopoldne je re-
zervirano za Zavod za turizem Kranj, po 16. uri bomo predsta-
vili Poletni teden zabave, uro kasneje pa Srbski folklorni in
glasbeni večer starogradskih pesmi. V četrtkovi Temi dneva bo
naš gost direktor Zavoda za šport Kranj Branko Fartek, tema
pogovora pa bo nova sezona na letnem bazenu. 

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

V petek bomo v oddaji Doživetja gora ob 17.15 povezali gore, du-
hovništvo in doživljanje najsvetejšega zakramenta v gorskem
prostoru. Sobota ob 11. uri prinaša oddajo Za življenje. Na vpra-
šanja bo odgovarjal psihoterapevt Bogdan Žorž. V nedeljo bomo
od 9.00 prenašali dogajanje s celjskega stadiona: ta dan bo na-
mreč slovenski evharistični kongres, ob 11. uri bo sveta maša,
med katero bodo Alojzija Grozdeta prišteli med mučence. Gradi-
telji slovenskega doma v nedeljo ob 19. uri nas bodo seznanili s
pisateljem, pesnikom in dramatikom Andrejem Budalom. 

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

Danes bo v Davčnem nasvetu Simona Štravs govorila o davku na
dediščine in darila. Po 13. uri bo v oddaji Doktor Petek gostja
Nina Pust iz Gorenjskih lekarn. Sobotno jutro bo namenjeno
otroškemu programu. Po enajsti uri bo naš gost komandir Posta-
je prometne policije Kranj Jože Pasar. V nedeljo ob 9.10 bomo v
Triglavski kuhalnici kuhali poletne sladice. Vaše male oglase
bomo sprejemali po 11. uri. Oddaja Dobri ljudje bo na vrsti ob
15.10, "literarne drobtinice" ob 17.30. Vmes pa veliko dobre glas-
be in zanimivih pogovorov. Voditelj bo Franci Černe. V ponede-
ljek bomo ob 8.10 govorili o prehrani in skrbi za moško zdravje,
uro kasneje pa reševali uganko Franca Ankersta. Po 13. uri se bo
začel Športni ponedeljek. V torek bomo na obisku v občini Gor-
je, ob 15.10 pa bomo pregledali ponudbo prostih delovnih mest
na Gorenjskem. Po novicah ob 18. uri pa boste lahko preizkusili
svoje znanje v oddaji Negujmo slovenski jezik. V sredo bomo ob
9.10 govorili o naših malih prijateljih. Ob 13.10 bo na vrsti odda-
ja Glas ljudstva, uro kasneje pa se bomo z Zlato kočijo popeljali
po valovih lepih starih melodij. Ob 16. uri bomo pregledali doga-
janje v občini Jesenice. Ljubiteljice in ljubitelji mode boste na svoj
račun prišli ob 18.10 v Moda in čas. V četrtek bomo ob 7. uri od-
krivali Zaklade ljudske modrosti. Po 9. uri bo na sporedu oddaja
Triglavski zeleni vrtiček'z Matejo Reš. Po novicah ob 13. uri bosta
naslednji uri namenjeni kulturi, ob 17. uri bo na vrsti osrednja po-
poldanska informativna oddaja Gorenjski razgledi, po 19. uri pa
vas med zimzelene melodije vabi Drago Arijani.

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

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

Danes ob devetih bomo spregovorili o sobotni O'glasbeni
Loki, ob enajstih o slovenskem dnevu v Dragočajni, ob pol
enih izbrali Dogodek, ki odmeva, popoldansko petkovo raz-
glednico pa posvetili že 10. Večeru slovenskih viž v narečju.
Festivalu in zmagovalcem bo namenjen tudi sobotni kviz ob
devetih, ob pol enih vas bomo povabili na zaključek Groharje-
vega tedna v Sorici, v lestvici Desetnica pa bomo zvečer nogo-
met obdelali še po glasbeni plati. V nedeljo ob devetih boste
slišali reportažo iz nedavnega obiska škofjeloške delegacije v
irskem Carlowu, v kmetijski oddaji ob enajstih bo govora o no-
vostih pri navzkrižni skladnosti na kmetijah, popoldne pa bo
bolj sproščeno. V ponedeljek ob devetih bomo govorili o krvo-
dajalstvu. Aktualni bomo tudi v torek, ko boste slišali vse obi-
čajne oddaje: od oddaje aktualno ob devetih, Vrelci zdravja in
lepote po pol enajsti, Radovednost kot čednost ob pol enih,
popoldanske kulture in večernih zimzelenih melodij. V sredo
ob devetih bomo predstavili novo številko Loških razgledov,
ob enajstih bo z nami župan Železnikov Mihael Prevc, v popol-
danskem Planetu glasbe pa bomo preverjali tudi koncertni
utrip na slovenskih glasbenih prizoriščih. V četrtek ob devetih
vas bomo povabili na veliko konjeniško prireditev v Dolenjo
vas, ob enajstih reševali Vprašanja in pobude, do večera pa se
bodo zvrstile še vse druge četrtkove oddaje.

S spačkom do Kijeva in nazaj (39)

FAAAK, KAKO MRZLA VODA
Le kdo bi si mislil, da je Črno morje v Odesi, turistični Meki ne le za Ukrajince, ampak tudi za živelj
velikega dela nekdanje Sovjetske zveze, tako zelo mrzlo.

MAMBE BODO PODIRALE REKORDE
V prvem poročilu našega dopisnika iz Južne Afrike nam je mali brat poslal izjavo Zelene mambe. 

Mali Brat

S

Na eni strani počitniškega kompleksa "nobel" restavracija ... ... petdeset metrov dlje z morske strani je slika drugačna.
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Honey"

Draga gospa Tanja, ker sem
nekako v kriznem obdobju, bi
vas lepo prosila za vpogled v
mojo prihodnost. Zanima
me, kaj se mi bo dogajalo na
področju ljubezni, službe,
zdravja. Ali mi je zveza z
mojo simpatijo usojena? Ali
postaneva par? Se mi kaže
kakšna zaposlitev v kratkem,
ki mi bo končno prinesla sta-
bilnost na področju financ?
Kako bo z zdravjem? Se mor-
da v prihodnosti selim na svo-
je? Za odgovore se vam že
vnaprej najlepše zahvaljujem.

Prvi pogled v karte je najprej
pokazal vašo selitev, tako da
se to zgodi prej, kot si misli-
te, oziroma načrtujete. Kri-
za, ki jo imate, je samo pre-
hodna in se vam zelo kmalu
odstrani. S simpatijo posta-
neta par in lahko, da se je to
že zgodilo. Čustva so oboje-

stranska in pred vami je lepa
ljubezen. Tudi glede zapo-
slitve se vam odpirajo nova
področja in neka čudovita
priložnost, ki ne bo šla
mimo vas, zato bodite v me-
secu avgustu in septembru
še bolj pazljivi na dogajanje
okoli sebe. Pri zdravju vam
ne vidim izstopanja, je pa
vaše slabo počutje tisto, ki
vpliva na marsikaj. Ampak
kot sem že rekla, kriza odha-
ja in prihaja pozitivno, plod-
no obdobje in z njim dobra
volja. Lep pozdrav in srečno. 

"Metuljčica"

Pozdravljena, g. Tanja! Vsak
teden rada preberem tvoje
spodbudne odgovore. Prosim,
če pogledaš tudi meni v karte,
kaj se mi piše. Z možem sva že
dolgo zelo odtujena. Mislim,
da se je začelo že s prvim dnem
po poroki. Dolgo sem bila de-

kla možu pa tudi tašči, pa še
komu. Sedaj se od tega odva-
jam, kar seveda težko spreje-
majo. Zame pa je tudi prava
kalvarija, vendar nazaj ne
grem. Prosim, če mi poveš,
kako bo z mano, z mojimi
otroki, kdo bo prevzel nasled-
stvo na kmetiji. Vnaprej se ti
zahvaljujem za odgovor in te
lepo pozdravljam.

Draga Metuljčica, poznaš vse
odgovore in od mene potre-
buješ samo spodbudno bese-
do, da boš lažje naredila ko-
rak. Korak, ki bi ga morala na-
rediti že zdavnaj, vendar nisi
zmogla, saj si verjela, da je
tako prav. Zadnja leta se šele
zavedaš dejstev, ki si jih tudi
sama navedla in s katerim se
popolnoma strinjam. Vsaka
stvar potrebuje svoj čas in
tvoj čas je nastopil prav sedaj,
ta trenutek. Pogled v tvojo pri-
hodnost ti prinaša lepe obete,

je pa pred teboj pot polna od-
ločitev, hitrih potez in notra-
nje preobrazbe, ki je nujno
potrebna. Nazaj vsekakor ne
greš, nasprotno, greš naprej,
naprej svoje življenje, v kate-
rem njega ne bo. Z otroki je,
hvala bogu, vse v redu, razen
malenkosti, ki so normalne.
Eden izmed otrok tudi pre-
vzame kmetijo. Ta ne bo ne
prvi in ne zadnji po vrsti, od-
loča se med drugim in četr-
tim. In ne pozabi, za nazaj je
vsak lahko pameten, zato se
ne obsojaj in ne išči napak, ki
naj bi jih naredila. Pomem-
ben je samo ta trenutek. Kaj si
misliš, česa si želiš in kaj se
zavedaš. Imaš veliko sonca
pred seboj, le dovoli sama
sebi in ga sprejmi. Samo po-
gumno, želim ti vse lepo.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Vse stvari bodo na svojem mestu in vsi dogodki bodo pote-
kali po planu. Ne bomo se pustili motiti in že v samem ju-
tru bo padla odločitev, da je dan čudovit.

12. junija 2010
Sobota 
Ada, Čedo, Vanek

Splet raznih nepričakovanih dogodkov bo popestril dolgo-
časno nedeljo. Obeta se izlet na obalo, kamor bo vabilo
sonce, morski zrak in klima, ter sprostitev.

14. junija 2010
Ponedeljek
Vasja, Elza, Metoda

Dan bo poln pozitivne energije in ne samo, da bomo vese-
li, tudi delovno bomo zelo aktivni. V koncu dneva pa se
obeta prijetno presenečenje. 

15. junija 2010
Torek
Vid, Manca, Vida

Tudi če ni odra, je vsak od nas kdaj prisiljen igrati. Komur
bo to v tem dnevu uspelo, bo izkoristil najboljše možnosti.
Ostali pa se morajo še kaj naučiti. 

16. junija 2010
Sreda
Beno, Fran, Jošt

Tisti, ki se boste predramili in se odločili za kar nekoliko
tvegan posel, se boste kmalu lahko veselili rezultatov, ki
bodo sledili pametni odločitvi.

17. junija 2010
Četrtek
Ado, Gorazd, Rajko

Potrpežljivost je lastnost, ki se je moramo sproti učiti. Več-
krat čez dan bomo imeli priložnost to spoznati. Dan bo
naporen, a tudi zanimiv. Dobre novice ...

18. junija 2010
Petek
Marko, Bogdan, Rem

13. junija 2010
Nedelja
Anton, Danica, Zvonko

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

Vložen trud se bo obrestoval ravno v tem dnevu, pa čeprav
je bilo pričakovano že veliko prej. Uspeh se obeta na vseh
področjih, tudi v ljubezni.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Malce krize se vam odpira v družinskem krogu, a ker se
boste znali soočiti z nastalo situacijo, ne bo prišlo do
večjih razprtij. Finančno vam bodo stvari potekale veliko
bolje, kot si to lahko sploh predstavljate. Presenečenje. 

Bik (22. aprila - 20. maja)
Prijatelji vas bodo spravili v slabo voljo, ker ne boste na-
šli skupne oporne točke in to pri zadevi, ki je za vas več
kot pomembna. Zavest, da se najbolj lahko zanesete
sami na sebe, vas bo le trenutno ohromila.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
V prihodnjem tednu pričakujte sporočilo, zaradi katerega
se vam bo izpolnila neka skrita želja. Veselja ne boste
mogli prikriti, zato se pripravite na različna vprašanja.
Ne boste se obremenjevali in končno sebe postavili na
prvo mesto.

Rak (22. junija - 22. julija)
Vsake toliko časa se vas bo polotila jeza in šele proti kon-
cu tedna pade odločitev o dopustu in zasluženem počit-
ku. Strah pri financah bo odveč, pa tudi nekdo, od kate-
rega ne pričakujete, vam bo priskočil na pomoč.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Zmedli vas bodo vaši bližnji, ko vas bodo postavili pred
dejstvo in sicer, če ste pripravljeni na večje spremembe.
Kar nekaj časa ne boste mogli spati in iskali boste rešit-
ve brez izhoda. Izhod bo ob pravem času.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Na čustvenem področju se boste morali bolj potruditi za
dosego svojega cilja. Vprašajte se, koliko vam ta oseba
pomeni in dobili boste vse odgovore, ki jih iščete. Pri de-
narju bodite previdni, da vas ne zavede nepremišljen na-
kup.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Ker ne boste zaupali drugim, boste s tem sami sebi zelo
škodovali in s tem dobili nezaupanje tudi do sebe. Pred
vami je veliko dela, zato se resno vzemite v roke in začni-
te delati na sebi, na osebni rasti.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Našli boste srečo, za katero ste že mislili, da ne obstaja
več, no, vsaj za vas ne. Na trdnih temeljih boste začeli
graditi jutrišnji dan in to brez obtoževanj in slabe vesti za
karkoli. Sreča je tokrat v vaših rokah.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Svoje želje ste skrili globoko v sebi in ste se prepričevali
in si lagali, da jih ne potrebujete. Tisti trenutek vam je to
pomagalo, sedaj pa ste že spoznali, da je to maska, ki jo
boste morali slej ko prej sneti in pokazati obraz.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Dogodke boste komaj sproti dohajali. Še dobro, da ste v
svojem najboljšem obdobju in ste sposobni biti na dveh
mestih hkrati. Poslovna poteza se vam tudi v prihodno-
sti izkaže kot zelo dobra. Pred vami je dober teden.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Bodite brez skrbi. Odločitev, ki ste je pred kratkim spre-
jeli, je prava in usmerila vas bo na pravo pot. Pot uspeha
in zadovoljstva. Manjše prepire in nesoglasja v družin-
skem krogu boste rešili na miren način, kar bo dobro za
vse. 

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Ljubezenski trikotnik, v katerem se boste kmalu znašli,
vam bo sprva predstavljal težave, a kaj kmalu boste s
tem razčistili, saj trikotnik ni za vas. Na delovnem mestu
boste popustili, a k sreči ne za dolgo.

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

Mnogo kje zelo pomaga
to orodje selektivno.

Ročno je kot naprava,
v osnovi primitivno.

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli
po pošti). Nagrado boste
prejeli po pošti. Pravilna
rešitev zadnje objavljene
uganke se glasi laž. Izžre-
bali smo Heleno Frelih in
Zdravko Šmid.
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NAGRADNA KRIŽANKA

POROKE
● poročni šopki   ● naprsni šopki
● okrasitev avta   ● namizni poročni aranžmaji

VRTNI RAJ d.o.o. NA PLANINI V KRANJU   
NASPROTI KRANJSKEGA POKOPALIŠČA

CESTA TALCEV 89, KRANJ

tel.: 04 235 91 24

www.vrtniraj.si
info@vrtniraj.si

DARILNI PROGRAM - ARANŽIRANJE DARIL

NAGROBNI PROGRAM
● sveče   ● vaze   
● nagrobni pesek   ● nagrobni aranžmaji

ŽALNI PROGRAM
● ikebane    ● venci    ● žarni venčki   ● šopki za na krsto
● žalni šopki   ● žalno zavite sveče

● Posodovke, citrusi s cvetjem nas razveseljujejo do
zgodnje jeseni

● Sveža zelenjava in sadje
● Eko kotiček

Rešitve križanke (nagradno geslo, vpisano v kupon iz križanke) 
pošljite na dopisnicah do torka, 22. junija 2010, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v 
nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

Nagrade:
1. nagrada: darilni bon 50 EUR
2. nagrada: darilni bon 30 EUR 
3. nagrada: darilni bon 20 EUR 
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a naloga komen-
tatorjev filma ni
lahka, smo se lah-
ko prepričali pred
kratkim na krajši

tiskovni konferenci Televizije
Slovenija. V sredo zvečer je
namreč omenjena televizija
prvič v zgodovini slovenske
televizije predvajala celovečer-
ni film, ki je bil prilagojen sle-
pim in slabovidnim gledal-
cem. Na 1. programu so lahko
tako spremljali filmsko uspe-
šnico režiserja Marka Naberš-
nika Petelinji zajtrk, na sred-
njih valovih oddajnika Radia
Slovenija na frekvenci 918
kHz pa spremljali zvočni za-

pis filma in opise komenta-
torja. 13. junija nas v takšni
obliki čaka še Poletje v školjki
1. del, teden dni kasneje Pole-
tje v školjki 2. del, 29. avgusta
Ne čakaj na maj. Komentarje
je sicer skrbno oblikovala po-
sebna televizijska in radijska
ekipa, na čelu katere je vsako-
krat posebej izbran radijski
napovedovalec ali napovedo-
valka. Slepim in slabovidnim
pa je pri spremljanju Peteli-
njega zajtrka pomagala Maja
Moll, ki je tudi avtorica opisa. 

Aprila in maja pa je ekipa
Otroškega in mladinskega
programa z režiserjem Tu-
gom Štiglicem snemala mla-
dinski film in nadaljevanko
Črni bratje. Gre za upodobi-
tev povesti Franceta Bevka, ki

jo je napisal po resničnih do-
godkih. Scenarij za televizij-
sko priredbo sta napisala
Marjan Bevk, sin pisatelja
Franceta Bevka, in Marko
Bratuš. V Črnih bratih ima-
mo kar petinpetdeset vidnej-
ših vlog, nastopa pa tudi okoli
petsto statistov. 

Snemali so predvsem v Vi-
pavi z okolico, kjer so nastali
tudi delovni posnetki, nada-
ljevanka prihaja na program
Televizije Slovenija predvido-
ma decembra letos, prihod-
nje leto pa tudi film.

Črni bratje so posneti po
resnični zgodbi, po povesti
Franceta Bevka, ki govori o
skupini dijakov, starih od tri-
najst do sedemnajst let, ki so
v tridesetih letih prejšnjega

stoletja na Primorskem usta-
novili ilegalno društvo Črni
bratje. Za domovino so bili
pripravljeni žrtvovati svoja živ-
ljenja in najmlajšemu med
njimi so ga italijanske oblasti
tudi kruto vzele.

Vendar tudi na komercialni
televizijah ustvarjalci pridno
'migajo'. Slovenijo bo (kot
kaže) jeseni zajel val modnih
resničnostnih šovov. Super-
model Slovenije bomo
spremljali drugič, izbor za
Slovenski top model pa prvič.
Prvega boste lahko spremljali
na Pop Tv, drugega pa na TV
3, medtem ko so se izbori za
finalistke že začeli. Se pa šuš-
lja že tudi o Slovenija ima ta-
lent 2 in celo o Velikem bratu
slavnih.

DRUŽABNA KRONIKA

Miss nogometnega prvenstva

Pred pričetkom svetovne-
ga prvenstva so v nem-
škem Rustu za nogomet-
no vzdušje poskrbeli z le-
potnim izborom miss sve-
tovnega nogometnega pr-
venstva 2010. Izmed 32 le-

potic so za nogometno miss okronali 17-letno Argentinko
Jennifer Scherman, ki je v žep pospravila šest tisoč evrov,
občutke pa strnila kot nepopisne. "Nikoli še nisem dožive-
la česa takega. Zdaj naj Argentina še zares zmaga na pr-
venstvu." Prva spremljevalka je postala 28-letna Katerina
Giannoglou iz Grčije, druga pa 20-letna Avalon-Chanel
Weijzig iz Nizozemske.

Pisala bo spomine

Demi Moore bo napisala knjigo spomi-
nov s podrobnostmi iz svojih treh zako-
nov in tri desetletja dolge kariere v šov-
biznisu. Založniška hiša HarperCollins
je, menda za več kot dva milijona ameri-
ških dolarjev, odkupila pravice za knjigo,
ki naj bi izšla leta 2012. Nekdaj ena naj-

bolje plačanih hollywoodskih igralk je znane vloge odig-
rala v filmih Duh, Nespodobno povabilo, Malo dobrih
ljudi, Striptiz in G. I. Jane.

Vzela je raperja

Dober teden pred svojim 36. rojstnim
dnem, ki ga je praznovala 1. junija, se je
kanadska pevka Alanis Morissette brez ve-
likega pompa na svojem domu v Los An-
gelesu poročila s šest let mlajšim raper-
jem Souleyem (njegovo pravo ime je Ma-
rio Treadway), s katerim sta se videvala

sedem mesecev. "Z veseljem vam sporočam, da sva se z
mojim moškim Souleyem poročila. Navdušeno se podaja-
va na skupno potovanje," je zapisala na družabnem
omrežju.

Posvojila drugega dečka

"Wyatt ima mlajšega bratca," je novico,
da je posvojila drugega otroka, na svoji
spletni strani potrdila ameriška country
pevka Sheryl Crow. Enomesečnemu
fantku, rojen je bil 30. aprila, je dala ime
Levi James. Prvi posvojenec Wyatt Ste-
ven ima rojstni dan le dan prej, 29. apri-

la, domov pa ga je prinesla pred tremi leti, kmalu po-
tem, ko se je razšla s kolesarjem Lancom Armstrongom.

Konec tedna se je v Ljubljani odvijal že 5. dm tek za
ženske. Tokrat se je nanj prijavilo več kot šest tisoč
tekačic. Med prisotnimi smo v fotografski objektiv ujeli
nasmejani Alenki: vremenarko Alenko Rezo Oldroyd ter
pevko Alenko Godec. / Foto: Zaklop

ČRNI BRATJE
Televizija Slovenija se je odločila, da začne prilagajati celovečerne filme za slepe in slabovidne, na
Primorskem se je v tridesetih letih prejšnjega stoletja ustanovila ilegalna skupina Črni bratje, modni
realistični šovi pa prihajajo na male ekrane že to jesen.

Alenka Brun

D

Režiser daje še zadnje napotke. / Foto: RTV SLO

VRTIMO GLOBUS

... od starih kostumov, uniform, pričesk, do avtomobilov ...

Supermodel Slovenije za Next Models sveta 2010 je v rokah
Maje Raspopović (desno), voditeljica Slovenskega top 
modela na TV 3 pa bo modni obraz Nuša Šenk. / Foto: TV3, Zaklop

Vodstvo RTV Slovenija je predstavilo oddaje, ki bodo prila-
gojene za slepe in slabovidne. Vodja projekta pa je Marko
Prpič (skrajno desni). / Foto: RTV SLO

Večina dogajanja v Črnih bratih je postavljena v Vipavo in
njeno okolico.

Specifičen čas, v katerem se zgodba odvija, zahteva tudi 
posebne priprave ... 




