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Kdaj bo na vrsti 
rekonstrukcija?
Domačini na slabo cestno povezavo
Trebija-Sovodenj opozarjajo že vrsto
let. Po uslišanju države, pa bosta nji-
hove želje sedaj ustavila - gospodar-
ska kriza in prazen državni proračun.
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AKTUALNO

Jutri, v petek bo večinoma
sončno. V soboto in nedeljo pa
spremenljivo oblačno, popoldne
bo nekaj ploh in neviht.

VREME

jutri: večinoma sončno ..
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Praznik državnosti 
v senci počitnic
Dejstvo, da smo Slovenci lahko po-
nosni, da že dvajset let živimo v sa-
mostojni državi, se mladih generacij
mogoče ne dotakne tako zelo močno
kot starejših, ki so bili priča osamo-
svajanju in razglasitvi lastne države. 

10

GG+

Če pridemo v polfinale,
grem spet v Afriko
Med številnimi Slovenci, ki so v za-
dnjih dneh v Južni Afriki s tribun
spodbujali slovensko nogometno re-
prezentanco, je bil tudi 33-letni Pri-
mož Tavčar iz Podbrezij, ki si je ogle-
dal tekmi Slovenije z Alžirijo in ZDA. 
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Izbrali najlepšo vrtnico
V Volčjem Potoku, kjer cveti dvesto
vrtnic, sta Društvo ljubiteljev vrtnic in
Arboretum Volčji Potok ljubitelji teh
cvetlic, ki se z njimi ukvarjajo ljubitelj-
sko ali poklicno, priredili slovenski
dan vrtnic.

24

ZADNJA

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

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

GG+

13/25°C

9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
2

5

Mateja Rant

Kranj - Dan državnosti praz-
nujemo v spomin na 25. ju-
nij 1991, ko je Slovenija for-
malno postala neodvisna. Na
ta dan je namreč slovenska
skupščina razglasila Temelj-
no ustavno listino o samo-
stojnosti in neodvisnosti Slo-
venije. Zvečer istega dne so
na Trgu republike v Ljublja-
ni tudi slovesno razglasili sa-
mostojnost.

Z lastno državo, na katero
smo Slovenci čakali več sto-
letij, se je okrepila tudi naša
narodna zavest. Zlasti sta-
rejše generacije oziroma ti-

sti, ki so bili priče osamosvo-
jitvenim procesom, zato še
danes čutijo ponos ob spo-
minu na te prelomne tre-
nutke v slovenski zgodovini.
Prepričani so namreč, da
take enotnosti, kot smo jo
čutili ob teh dogodkih, med
Slovenci ne bo nikoli več.
Povsem drugače pa na last-
no državo gledajo mladi, zla-
sti če so bili rojeni po osa-
mosvojitvi. Samostojna Slo-
venija je zanje nekaj samo-
umevnega. Obenem so mla-
di danes še močneje kot sta-
rejše generacije vpeti v glo-
balne tokove, kjer meje med
državami ne igrajo več no-

bene vloge. Kljub temu pa
bi mladim težko očitali, da
ne čutijo ponosa ob dejstvu,
da so Slovenci. To še najbolj
pride do izraza ob pomemb-
nejših uspehih naših šport-
nikov, ki nas povežejo bolj
kot katerakoli prireditev, ve-
zana na državne praznike.
Jutrišnji dan pa mladi bolj
kot praznik dojemajo kot
prvi dan šolskih počitnic.
No, če smo povsem iskreni,
pa tudi marsikateri zaposle-
ni ta dan kot prazničen do-
jema predvsem zato, ker je
dela prost in ga torej lahko
izkoristi za krajši ali daljši
izlet v naravo.

Ponosni smo na lastno državo
Ob jutrišnjem dnevu državnosti se bomo spomnili dneva pred devetnajstimi
leti, ko smo tudi formalno postali neodvisna država.

Na jutrišnji dan pred devetnajstimi leti je Slovenija tudi formalno postala neodvisna.

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

Kranj - "Podružnična šola v
Goričah nima svoje telovad-
nice, zato uporabljamo na-
jete prostore v sosednji stav-
bi. Ti nikakor niso primerni
za športno vzgojo, tam ni
sanitarij, otroci pa morajo v
šolo prek dvorišča, kar je
zlasti pozimi zelo moteče,"
je povedala ravnateljica
Osnove šole Simona Jenka
Nevenka Škrlj in pojasnila,
da so se pred petimi leti v
Goričah razveselili obnov-
ljene šole, od takrat naprej
pa zelo težko čakajo novo te-
lovadnico. 

Podobno je v Besnici, kjer
v podružnični šoli sicer ima-
jo manjši prostor za športno
vzgojo, ki pa za to ni najbolj
primeren. 

"Prostor, ki se bo z novo
telovadnico sprostil, bomo
uporabili za povečanje pros-
torov oddelkov šole oziroma
vrtca, saj število otrok v Bes-
nici kaže na to, da bodo se-
danji kmalu premajhni.
Nova telovadnica pa bo veli-
ka pridobitev tako za šolo
kot za kraj," je poudaril rav-
natelj Osnovne šole Stražiš-
če Pavel Srečnik.

Novi telovadnici 
v Goričah in Besnici
S polaganjem temeljnih kamnov se je včeraj 
v Besnici in Goričah simbolično začela gradnja
telovadnic ob osnovnih šolah.

Boštjan Bogataj

Kranj - Bine Kordež, doseda-
nji predsednik uprave je
pred leti skupaj z vodilnimi v
Merkurju prek podjetja Mer-
fin izpeljal menedžerski pre-
vzem in zanj, kot je trdil, za-
stavil predvsem svoje ime.
To zavarovanje se je včeraj
izteklo, saj so se tako banke
upnice kot tudi drugi večji
(ne menedžerski) lastniki
odločili za menjavo na vrhu
Merkurja.

Velike kadrovske in orga-
nizacijske spremembe v
Merkurju je v petkovem in-
tervjuju za Gorenjski glas na-
povedal že Janez Bohorič,
predsednik uprave Save: "Z
drugimi upniki moramo

vzeti stvari v svoje roke.
Skušali bomo narediti vse,
da bo (Merkur) normalno
posloval ... Postaviti ga mo-

ramo na noge. Verjetno pa
bodo potrebni tudi radikalni
ukrepi, ker časa ni veliko.
Scenariji se pripravljajo, a

več o tem zaenkrat ne mo-
rem povedati." Očitno je
scenarij dozorel, saj naj bi
včeraj na skupščini Merkur-
ja izbrali nov nadzorni svet,
ta pa potrdil novo upravo z
Bojanom Knupležem na
čelu. Informacije v Merkur-
ju včeraj do zaključka redak-
cije niso potrdili.

Kordež odhaja z vrha Merkurja
Na zahtevo večjih lastnikov in bank upnic je bila včeraj izredna skupščina skupine Merkur. Imenovali
so nov nadzorni svet, ta pa naj bi potrdil novo upravo z Bojanom Knupležem.

Bine Kordež odhaja, prihaja Bojan Knuplež / Foto: Gorazd Kavčič
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Velike kadrovske in orga-
nizacijske spremembe v
Merkurju je v petkovem
intervjuju za Gorenjski
glas napovedal že Janez
Bohorič, predsednik
uprave Save
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Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana, Kranj - Danes, 24.
junija, bo v Ljubljani poteka-
la osrednja državna počasti-
tev dneva državnosti. Slav-
nostni govornik na proslavi,
ki se bo začela po 21. uri, bo
predsednik države Danilo
Türk. Uro pred tem se bo na
slavnostni seji sestal državni
zbor, že ob 18.30 bo v ljub-
ljanski stolnici maša za do-
movino. Slovesno somaševa-
nje bo kot predsednik Slo-
venske škofovske konference
vodil ljubljanski nadškof me-
tropolit Anton Stres. Poleg
škofov, duhovnikov in verni-
kov se je bodo udeležili tudi
predstavniki slovenskega
družbenega življenja in di-
plomatskega zbora. Scenarij
osrednje proslave je delo Ju-
rija Zrneca, režiral jo je Igor
Gajič, nastopili bodo igralci
Bojan Emeršič, Jernej Šug-
man, Janez Škof, Jurij Zr-
nec, Sabina Kogovšek Zrnec,
Sandi Pavlin, Silva Čušin,
Aleš Valič in Barbara Cerar.
Glasbeno vodstvo je prevzel
Gal Gjurin, ki se mu bodo na
odru pridružili člani orkestra
Konkordi, Uroš Perić in The
Pearlettes, Igor Leonardi,
Primož Oberžan, Dejan La-
panja, Lina Kuduzović, Ana
Klašnja in združeni pevski
zbori pod vodstvom Martine
Batič. Nastopili bodo tudi
uspešni slovenski športniki
Peter Mankoč, Mitja Petkov-

šek in Dejan Zavec, plesalec
in akrobat Brane Potočan in
številni drugi. Umetniški del
proslave se ne bo oziral na
dogodke izpred 19 let, tem-
več bo refleksija sedanjosti, z
zavedanjem težav tega tre-
nutka, a s pogledom, ki bo
tudi hudomušen, vsekakor
pa drugačen kot doslej. V
spremljevalnem programu
bo garda Slovenske vojske

prikazala posebne veščine,
na Trg republike pa bodo pri-
šli tudi praporščaki Sloven-
ske vojske, policije ter vete-
ranskih in domoljubnih dru-
štev. Z ljubljanskega gradu
bodo zadonele topovske sal-
ve. Tisti, ki drevi ne bodo v
Ljubljani, bodo dogodek lah-
ko spremljali na prvem pro-
gramu nacionalnega radia in
televizije.

Prireditve ob dnevu držav-
nosti pa pripravljajo tudi v
krajih drugje po Sloveniji. V
Škofji Loki bodo praznovali
jutri, 25. junija na Mestnem
trgu, prav tako v Železnikih
in v Radovljici, kjer bo slo-
vesnost pri Lipi samostojno-
sti na Gorenjski cesti, v Ži-
rovnici že drevi, prav tako v
Žireh, kjer občinski in držav-
ni praznik praznujejo skupaj
s slavnostno sejo občinskega
sveta. Praznovanjem pa se te
dni pridružujejo tudi vetera-
ni vojne za Slovenijo, ki obu-
jajo spomine na dogodke v
juniju 1991. Tako je kranj-
sko območno veteransko
združenje danes na letališču
Jožeta Pučnika na Brniku v
sodelovanju s policijskim ve-
teranskim združenjem Se-
ver pripravilo slovesnost
pred letališko stavbo pri spo-
minskem znamenju. Isti
organizator prireja slove-
snost v soboto na Jezerskem
vrhu. Jutri pa bo v Tržiču že
deseti tradicionalni pohod
po poteh TO Tržič. Zbor po-
hodnikov bo ob 6.30 pri go-
stišču Koren pod Ljubeljem,
smer pohoda bo Draga-pla-
nina Preval-Ljubelj. Ob 14.
uri bo slavnostna prireditev
pri spominskem znamenju
veteranov vojne za Slovenije
pod Ljubeljem s slavnost-
nim govornikom Janezom
Pajerjem, predsednikom
Združenja veteranov vojne
za Slovenijo.

Proslavili bomo dan državnosti
Drevi bo na Trgu republike v Ljubljani osrednja počastitev državnega praznika.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Balkan žur
Konec meseca se začenja Festival Bled z zanimivim in pe-
strim programom. Gorenjski glas bo dvema naročnikoma
omogočil, da v paru uživata na enem izmed prvih koncer-
tov. Balkan žur, na katerem bo igral orkester Mandolina in
Kar češ bras band, bo v ponedeljek, 5. julija, ob 20.30 v Fe-
stivalni dvorani na Bledu. Če se želite potegovati za par
brezplačnih vstopnic, odgovorite na nagradno vprašanje:
Od kod prihaja orkester Mandolina? Odgovore s svojimi 
podatki na Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj ali na: 
koticek@g-glas.si pošljite najkasneje do srede, 30. junija.
Žreb bo pa določil, komu bomo podelili dva para vstopnic.

Razstava v avli Gorenjskega glasa

Naj vas prijazno povabimo na ogled razstave ptičkov, ki jih je
naslikala amaterska slikarka Marija Šmid. Razstava je odprta
vsak dan do 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. Vabljeni! D. K.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme POLONA ŠMIT iz Lesc.

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Nekoliko v senci
drugih zakonov, ki politično
bolj razdvajajo parlament in
slovensko javnost, so poslanci
na junijski seji državnega
zbora v petek pritrdili nove-
mu zakonu o Triglavskem
narodnem parku. Ta določa
pravila ravnanja, varstvene re-
žime, sodelovanje javnosti pri
upravljanju parka (zagotovlje-
no je sodelovanje lokalnega
prebivalstva) in trajnostne
razvojne usmeritve v njem.
Kot zatrjujejo predlagatelji,
bodo sedaj vzpostavljene
možnosti za varstvo kulturne
dediščine in krajinske pestro-
sti v parku. Zakon o Triglav-
skem narodnem parku je ute-
meljen na načelih, ki sta jih
na področju varstva okolja in
ohranjanja narave uveljavila
zakon o varstvu okolja in za-
kon o ohranjanju narave. 

Predlog zakona o TNP je
šel spomladi skozi široko

javno razpravo, ki je dva me-
seca potekala na območjih,
zajetih v park. Predlagatelji
so prisluhnili varuhom na-
rave in ljudem, ki živijo na
območju narodnega parka,
in z zakonom skušali med
enim in drugim polom do-
seči sprejemljiv kompromis.
Vse poslanske skupine v
parlamentu so predlagani
zakon podprle, zanj je v pe-
tek glasovalo 71 poslank in
poslancev. "Glede na velik
odziv javnosti na rešitve v
predlaganem zakonu, je vla-
da oziroma pristojno mini-
strstvo v povezavi s številni-
mi strokovnimi ustanovami
s področja varstva narave
pripravilo strokovne rešitve,
s katerimi se lahko po na-
šem mnenju zagotovi pol-
ožaj in delovanje narodnega
parka, smisel varovanja dr-
žavnih interesov ohranjanja
narave in mednarodnih
standardov ter tudi meril
parkovnega varstva," je ob

predstavitvi mnenja stranke
Zares dejal kranjski posla-
nec Alojz Potočnik. Ta po-
memben predpis, ki zadeva
prihodnost našega edinega
narodnega parka, mora za-
gotavljati oboje, upoštevati
strokovne rešitve pri varova-
nju narave, ravno tako pa
tudi zagotavljati življenjske
ter delovne razmere za lokal-
no prebivalstvo. Anton Urh
iz stranke DeSUS je v svoji
razpravi večkrat dejal, da so
njegovi rojaki Bohinjci zado-
voljni, da so po poldrugem
desetletju, ko ni uspel nobe-
den od zakonskih predlogov,
vendarle dočakali sprejem-
ljiv zakon. Zakon iz leta
1981 namreč ni več zadovo-
ljivo urejal razmer v parku,
sedanji pa je našel ravnove-
sje med strokovnimi naravo-
varstvenimi izhodišči in po-
trebami razvoja lokalnega
prebivalstva ob hkratnem
upoštevanju trajnostnega
razvoja. "Je razvojno narav-

nan in omogoča, da bodo
prebivalci parka ostali na do-
mači zemlji," je dejal Urh.

Vojko Bernard iz nevladne
organizacije Alpe Adria Gre-
en pa je na Facebooku obja-
vil, da je državni zbor sprejel
zakon o TNP brez sodelova-
nja strokovne in civilne jav-
nosti pri pripravi zakona. Ci-
vilna javnost je koalicija za
ohranitev TNP, ki vključuje
prek pet tisoč članov iz vseh
slovenskih zvez za varstvo
okolja. Bernard pravi, da so
jo pripravljavci zakona iz-
ključili iz skupine, ki je obli-
kovala predlog zakona. Da je
bil zakon soglasno sprejet
brez glasu proti, pa pripisuje
temu, da se politične stranke
nočejo zameriti volilni bazi
na jesenskih lokalnih voli-
tvah v podtriglavskih obči-
nah. AAG bo proučil mož-
nost za tožbo proti sloven-
skemu parlamentu na med-
narodnem sodišču za zaščito
človekovih pravic. 

Zakon o Triglavskem narodnem parku sprejet
Poslanci so na junijskem zasedanju državnega zbora soglasno sprejeli zakon o Triglavskem 
narodnem parku.

Za dan državnosti bo slovesno po vsej Sloveniji, najbolj 
drevi na Trgu republike v Ljubljani. / Foto: Tina Dokl

Jože Košnjek

Kranj - Na god svetih Petra in
Pavla 29. junija v katoliški
Cerkvi škofje posvetijo diako-
ne v novomašnike. Letos bo
novomašniška "letina" neko-
liko boljša od lanske, saj bo
katoliška Cerkev v Sloveniji
dobila 14 novomašnikov.
Večina mašniških posvečenj
bo v torek, 29. junija, razen v
ljubljanski nadškofiji, v kateri
bodo mašniške posvetitve za-
radi obveznosti nadškofa An-
tona Stresa v Vatikanu že v
soboto, 26. junija, ob 16. uri v
stolnici sv. Nikolaja. Med no-
vimi duhovniki sta tudi dva
Gorenjca: Martin Zlobko iz
župnije Komenda in jezuit

Marjan Kokalj iz župnije Sel-
ca, znan tudi kot režiser Škof-
jeloškega pasijona. Marjan
Kokalj bo daroval novo mašo
v domači župniji 11. julija,
Martin Zlobko pa 4. julija.

Iz tiskovnega urada Slo-
venske škofovske konference
so sporočili, da bo v torek, 29.
junija, papež Benedikt XVI.
podelil ljubljanskemu nad-
škofu in metropolitu Antonu
Stresu palij kot znamenje
službe metropolita. Palij je
pet centimetrov širok bel
ovratnik s križi, pleten iz bele
ovčje volje z dvema trakovo-
ma, od katerih eden pada na
prsi, drugi pa na hrbet. Ovca
oziroma ovčja volna je sim-
bol dobrega pastirja.

Diakoni posvečeni 
v duhovnike
Med 14 letošnjimi novomašniki sta tudi dva 
z Gorenjske.
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Slovenska demokratska stranka  
Slovenian Democratic Party

MESTNI ODBOR SDS KRANJ

Vsem državljankam 
in državljanom 

Republike Slovenije čestitamo
ob Dnevu državnosti.

Bojan Homan, mag. Branko Grims
podžupan MO Kranj predsenik MO SDS Kranj 
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Boštjan Bogataj

Sovodenj - "Bojim se, da bo
cesta Trebija-Sovodenj po-
pravljena le v nekaj delih,
končne ureditve z rekon-
strukcijo pa ne bo," pravi do-
mačin Janez Treven. Agonija
ureditve regionalne ceste se
vleče že več kot 25 let, tudi
popravljeni oporni zidovi pa
padajo kot domine. "Sanirali
naj bi tri ali štiri odseke, na
vsakih šeststo metrov pa bo
še vedno ostala zapora ceste.
Župan, kdaj bo cesta v celoti
sanirana?" je Milana Čadeža
na zadnji seji občinskega
sveta vprašal tudi svetnik
Marko Kržišnik.

Župan Milan Čadež pravi,
da se je pred leti res veliko
obljubljajo, naredilo pa bolj
malo: "Do leta 2013 pa je na

voljo za popravilo odseka 1,5
milijona evrov, še letos pa
bodo tu štiri gradbišča. Do
celotne rekonstrukcije bo
prišlo ob potrditvi trase četr-
te razvojne osi, ki pa se zara-
di pomanjkanja denarja žal
odmika." Tako župan pred
tedni, medtem pa se je vlada
Boruta Pahorja seznanila s
pripravo državnega prostor-
skega načrta za gradnjo po-
vezovalne ceste Cerkno-Ho-
tavlje, kar pomeni, da četrta
razvojna os ne bo potekala
mimo Sovodnja. 

Izbrana varianta od Hota-
velj do Cerkna, ki bi bila sicer
v nasprotju z odločitvijo ob-
činskega sveta Občine Gore-
nja vas-Poljane, je udobna in
učinkovita povezava (tako
Vlada), zaradi poteka v pre-
doru pa ne povzroča večjih

negativnih vplivov na okolje
na občutljivem območju Ko-
pačnice. V njej, točneje pri
Topličarju, naj bi občina raz-
vila zdraviliški turizem, zato
ceste niti tu niti skozi Hotav-
lje ne odobrava. 

Z rebalansom državnega
proračuna bo za dela na dr-
žavnih cestah okrnjenih več
kot osemsto projektov. Župan
Milan Čadež je kot poslanec v
gradivu opazil, da rebalans ne
krči sredstev za cesto Trebija-
Sovodenj (1,5 milijona evrov),
medtem ko so nam na Direk-
ciji RS za ceste povedali, da je
zagotovljenih zgolj 840 tisoč
evrov za letošnja dela. "Glede
na zmanjševanje sredstev v
proračunu, bo projekt financi-
ran v letih 2011 in 2012, dela-
ti pa bi lahko začeli letos jese-
ni," pojasnjujejo. Del denarja

(dvesto tisočakov), ki ga ome-
nja župan, je bil letos že izpla-
čan za dela v prejšnjih letih,
preostalega je vzela kriza, tudi
napovedi za naprej so: krče-
nje projektov.

Začetek gradnje povezave
Cerkno-Hotavlje je tako naj-
prej odvisna od datuma spre-
jema prostorskega akta in
tudi od volje občine. Župan
pravi, da bi varianto lahko
sprejeli le, če bo cesta obšla
Hotavlje (predor) in dolino
Kopačnice (nadvoz), država
pa mora obljubiti tudi rekon-
strukcijo ceste do Sovodnja.
Ob vprašanju, kdaj meni, da
bo ta, sedaj na 277 milijonov
evrov ocenjen projekt (samo
povezava do Cerkna) realizi-
ran, pa se župan le nasmeh-
ne: "Ob tako prazni državni
blagajni ..." 

Kdaj bo na vrsti rekonstrukcija?
Domačini na slabo cestno povezavo Trebija-Sovodenj opozarjajo že vrsto let. Po uslišanju države pa
bosta njihove želje sedaj ustavila - gospodarska kriza in prazen državni proračun.

Bine Kordež nam je v torek
povedal, da je opcij za dosego
stabilnega poslovanja Merkur-
ja več: "Banke, poslovni part-
nerji in lastniki so jasno izrazi-
li interes: najti najoptimalnej-
šo rešitev, ki bo zagotovila na-
daljnje poslovanje Merkurja."
Napovedal je, da bo rešitev

znana kmalu, 'v nobeni od
možnih opcij pa ohranjanje
obstoječe vodstvene strukture
nismo omenjali kot pogoj za
sprejem rešitve'. Včeraj naj bi
razširjenemu nadzornemu
svetu, v njem sta sedaj tudi
predstavnika Save in Gorenj-
ske banke, v prihodnje pa naj
bi bili tudi predstavniki drugih
bank upnic, ponudil odstop,

ki so ga nadzorniki sprejeli.
Na njegovo mesto naj bi ime-
novali Bojana Knupleža, kar
podpira tudi dosedanji pred-
sednik uprave.

Kordež zagotavlja, da no-
beno Merkurjevo podjetje ni
insolventno: "Vsa redno po-
ravnavajo obveznosti do
bank in zaposlenih, z zami-
kom tudi obveznosti do do-

baviteljev." Na naše vpraša-
nje, zakaj so Merkurjevi cen-
tri skoraj prazni, odgovarja,
da je trditev močno pretira-
na: "Zaradi omenjenega za-
mika plačil obveznosti do do-
baviteljev (ta izhaja iz velike
plačilne nediscipline naših
podjetniških kupcev) pri po-
sameznih izdelkih občasno
prihaja do zamika dobav."

Kordež odhaja z vrha Merkurja

Še preden so položili te-
meljni kamen, sta v avli
kranjske občine koncesijsko
pogodbo za gradnjo obeh te-
lovadnic podpisala župan
Mestne občine Kranj Dami-
jan Perne in direktor družbe
SGP Tehnik Klemen Ferjan-
čič. "Naša želja in vodilo ob-
čine je, da bi vsem otrokom
omogočili vsaj podobne raz-
mere za šolanje. Ti dve telo-
vadnici sta nov korak k
temu," je poudaril kranjski
župan Damijan Perne, direk-
tor Klemen Ferjančič pa je
povedal, da se trenutno kon-
čuje gradnja telovadnice pri
podružnični šoli v Žabnici, ki
naj bi bila zgrajena do začet-
ka novega šolskega leta, do
šolskega leta 2011/2012 po
bosta zgrajeni tudi telovadni-
ci v Goričah in v Besnici. 

Vrednost vsake od novih
telovadnic je 840 tisoč evrov,
ker pa telovadnici gradijo z
javno zasebnim partner-
stvom, bo to plačal SGP Teh-
nik, občina pa mu bo za upo-
rabo plačevala najemnino.

Kranjska občina je zasebne-
mu partnerju podelila stavb-
no pravico za 15 let, po prete-
ku koncesije pa bodo vse te-
lovadnice v občinski lasti.

Telovadnici v Besnici in Go-
ričah bosta veliki 18,60 x
17,60 metra. "Gre za praktič-
no identična objekta, različ-
na bosta le v nekaj podro-

bnostih. Do zime naj bi obe
telovadnici imeli strehi, po-
tem pa bomo skušali grad-
njo čim prej končati," je tudi
povedal direktor Ferjančič.

Novi telovadnici v Goričah in Besnici V SPOMIN

MARJETA SMOLNIKAR
(1954-2010)

Marjeta mi je minuli petek, tako kot že 151 petkov prej, po-
slala nadaljevanje podlistka V rakovih kleščah. Tudi tokrat
sem ga prebrala takoj. Pisala je o vrnitvi iz Medžugorja: "Ko
sem prišla domov, sem se v posteljo zvalila kot klada. V trenut-
ku sem zaspala. Pravzaprav je bil pravi čudež, da sem vzdr-
žala sorazmerno naporno pot." Nato je sledil zadnji odstavek
z enim samim stavkom: "Potem se je pa začelo." Spreletela
me je slutnja. Toda že v naslednjem trenutku jo je odgnala 
radovednost: kaj bo napisala prihodnjič, le kaj se je začelo? 

V ponedeljek popoldne, ko je bila torkova številka Gorenjska
glasa že v tiskarni, je njen mož Andrej sporočil, da je Marjeta
preminila. Črna slutnja se je uresničila. V zraku je obvisel
njen zadnji stavek: "Potem se je pa začelo." Se je Marjeta s
tem stavkom poslavljala? Ne verjamem, kar slišim jo, kako ev-
forično oporeka: "Kje neki, z Andrejem se pogovarjava, kam
bomo šli letos na morje." 

Marjeta Smolnikar je za Gorenjski glas začela pisati pred
osmimi leti. V Kranj je prišla, da bi lahko pisala svobodno. Ži-
vela je v Ljubljani, včasih je malce v šali dejala, da se počuti
Gorenjko, že zato, ker je njen mož Kranjčan. Naši bralci so jo
hitro sprejeli, prišla je v času, ko so pogrešali legendarno Da-
rinko Sedej, ki je tako kot Marjeta, zaradi podobne bolezni,
mnogo prezgodaj odložila ostro novinarsko pero. 

Marjeta je bila novinarka z dušo in srcem. Pozno se je od-
ločila za študij novinarstva, njena prva služba je bila v raču-
novodstvu, obračunavala je plače. Zanjo si res ne bi mogli iz-
misliti bolj nemogočega dela. Tudi zaradi prvih delovnih iz-
kušenj je imela novinarstvo tako srčno rada. Njen raziskoval-
ni duh ni poznal polovičarstva, zanjo so bile stvari jasne, pi-
sala je brez omejitev v glavi. Njena stališča so vzbujala strinja-
nje in nasprotovanje. Mnogi ste brali njene članke in komaj
čakali na svežo številko Gorenjskega glasa. Še bolj natančno
ste jih tisti, ki se z njo niste strinjali. Marjeta nam je s svojimi
stališči v bistvu pripovedovala, da ni več treba vsem trobiti v
isti rog, da naj se vendar navadimo na demokracijo.

V zadnjih treh letih je odkrito in iskreno pisala tudi o svoji
bolezni. V boju z rakom nam je zaupala svoje najbolj skrite
misli, mnogi ste občudovali njen pogum, mnogim je bila nje-
na odkritosrčnost v tolažbo, tudi trepetali ste zanjo, od torka
do torka. S svojo zgodbo je postavila svojevrsten spomenik bo-
lezni, ki je še vedno skrivana.

Marjeta je odšla, zaradi svoje iskrenosti pa bo še dolgo v 
našem spominu.

Marija Volčjak

�1. stran

�1. stran

V prisotnosti ravnateljev Nevenke Škrlj in Pavla Srečnika (na sredini) sta direktor SGP 
Tehnika Klemen Ferjančič (levo) in kranjski župan Damijan Perne podpisala koncesijski
pogodbi za gradnjo in upravljanje obeh telovadnic. / Foto: Tina Dokl
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Duplje

Otroci veseli novih igral

Skoraj premalo prostora je bilo v torek za vse otroke in star-
še, ki so prišli na odprtje težko pričakovanega novega igri-
šča ob dupljanski podružnični šoli in vrtcu. Stara igrala ob
vrtcu so namreč dotrajana, nekaj so jih morali iz varnostnih
razlogov tudi že odstraniti. Nova plezala, tobogan, gugalni-
ce in še nekaj drugih igral so financirali iz sredstev šolskega
sklada, v katerega so med šolskim letom starši otrok iz vrt-
cev in osnovne šole Naklo prispevali več kot sedem tisoč ev-
rov. V skladu, ki ga vodi predsednica Nikolina Rozman, se je
nabralo tudi nekaj sredstev donatorjev, stroške ureditve
podlage in nove ograje pa je pokrila občina Naklo. Veselje
ob novi pridobitvi so otroci vrtca in šole pospremili s pesmi-
jo in plesom, veliko zabave ob uporabi igral pa sta jim zaže-
lela tudi župan Janez Štular in ravnatelj Blaž Belehar. Tudi
uradno odprtje so tokrat prepustili otrokom: trak je prereza-
la učenka tretjega razreda Sara Češka. M. G.

Radovljica

Veterani Zgornje Gorenjske tretji

V soboto, 12. junija, so bile v Slovenski Bistrici 10. veteran-
ske ekipne športne igre, ki sta jih pripravili Zveza veteranov
vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev
Sever, izvedlo pa območno veteransko združenje Slovenska
Bistrica. Veterani so se pomerili v košarki, orientacijskem
teku, vlečenju vrvi, kegljanju, streljanju in šahu. Med 44 eki-
pami so nastopile tudi tri ekipe iz Gorenjske. Ekipa Območ-
nega veteranskega združenja Zgornja Gorenjska je bila v
skupni razvrstitvi tretja, ekipa Tržiča enajsta in ekipa Kranja
dvanajsta. V košarki je zmagala ekipa Zgornje Gorenjske, v
orientacijskem teku pa ekipa Tržiča, ki je bila tretja tudi v
kegljanju. R. K.

Marjana Ahačič

"Radovljica ima velik po-
tencial tudi na področju atle-
tike. Zdaj imamo končno
možnost, da ta potencial tudi
uresničimo," je v ponedeljek
na slovesnosti ob odprtju no-
vega atletskega parka ob OŠ
A. T. Linharta Radovljica za-
dovoljen dejal najstarejši slo-
venski olimpijec, 90-letni
nekdanji atlet Marko Račič.

Občina Radovljica je atlet-
ski park na mestu dotrajane-
ga stadiona začela graditi lan-
sko jesen. Zgrajen je skladno
s standardi Mednarodne at-
letske zveze in Atletske zveze
Slovenije in je primeren tudi
za državna prvenstvena tek-
movanja vseh kategorij. Na
površini 16 tisoč kvadratnih
metrov je šeststezno štiristo-
metrsko tekališče, prevleče-
no s poliuretanom, s tekališ-
čem za teke na kratke proge,
z možnostjo teka čez zapreke
na tristo metrov in teka čez
ovire, skakališča za daljino,
troskok, višino in skok s pali-
co ter metališči za kroglo in

kopje. Na sredini je travnata
površina, na kateri bosta dve
manjši nogometni igrišči s
premičnimi goli. Igrišči bo-
sta lahko v uporabi v roku
enega leta.

Atletski park v celoti ogra-
jen, namenjen pa je tako
športni vzgoji otrok in mla-
dine kot športnim trenin-

gom in rekreaciji. Upravlja-
la ga bo OŠ A. T. Linharta,
odprt bo od 7. do 22. ure.
Gradilo ga je obrtno podjet-
je Grad z Bleda, vrednost
pogodbenih del pa je znaša-
la osemsto tisoč evrov. Poleg
občine so naložbo delno fi-
nancirali Služba vlade RS za
regionalni razvoj (178 tisoč

evrov), Ministrstvo za šol-
stvo in šport (98 tisoč) evrov
in Fundacija za šport (62 ti-
soč evrov). Slovesnosti ob
odprtju je sledilo prvo atlet-
sko tekmovanje na novem
stadionu. Udeležilo se ga je
okoli dvesto športnikov,
organiziral pa ga je domači
Atletski klub Radovljica.

Odprli sodoben atletski park
Novi atletski park ob OŠ A. T. Linharta sta odprla radovljiški župan Janko S. Stušek in minister za
šolstvo in šport Igor Lukšič.

Otvoritveni slovesnosti je sledilo prvo atletsko tekmovanje na novem stadionu. Sodelovalo
je okoli 200 atletov, organiziral pa ga je domači Atletski kluba Radovljica. / foto: Anka Bulovec

Mateja Rant

Bled - Na razpisu ministr-
stva za kulturo za obnovo
kulturnih spomenikov so
znova zavrnili vlogo za obno-
vo Riklijeve vile na Bledu.
Kot so razložili na ministr-
stvu, naložbenik ni priložil
dokazil, da namerava svoj
objekt vključiti v širše turi-
stične vsebine lokalnega, re-
gionalnega ali državnega po-
mena. Ob ponovni obravna-
vi pritožb v začetku junija pa
je komisija ugotovila, da bi

morda lahko ugodili nekate-
rim pripombam v zvezi s
kriteriji na razpisu, vendar
potrebujejo še pisno stališče
republiškega zavoda za var-
stvo kulturne dediščine.

Na razpis za državno sofi-
nanciranje obnove kulturnih
spomenikov je ministrstvo
za kulturo prejelo 147 popol-
nih vlog. Skupaj so bile vred-
ne dobrih 11 milijonov evrov,
za sofinanciranje pa je bilo
namenjenih 1,7 milijona ev-
rov. Glede na razpoložljiva
sredstva, so tako za sofinan-

ciranje izbrali 43 vlog. Za dr-
žavna sredstva za obnovo Ri-
klijeve vile na Bledu se je že
drugič neuspešno potegoval
tudi Mark Oman, ki ne razu-
me, kako lahko ob vsem za-
nimanju javnosti za ta objekt
izključijo državni interes, za-
radi česar je po njegovih be-
sedah zbral premalo točk na
razpisu. Zato je ministrstvo
za kulturo opozoril, da se ne
strinja z zavrnitvijo njegove
vloge, pri pripravi katere so
mu pomagali tudi strokov-
njaki kranjske enote zavoda

za kulturno dediščino. Tudi
na ministrstvu so potrdili, da
bodo njegovo vlogo po prido-
bitvi pisnega stališča republi-
škega zavoda za varstvo kul-
turne dediščine znova pre-
tresli. Šele potem bo komisi-
ja zavzela dokončno objek-
tivno mnenje, so še zapisali
pri ministrstvu. 

Kljub vsemu, pravi Oman,
se bo obnove lotil tudi brez
državnih sredstev, le dlje bo
trajalo. "Najprej bo treba po-
praviti streho in podreti zid
na zadnji strani, da bo po-
skrbljeno za varnost," je po-
jasnil. Doslej je v obnovo vlo-
žil že 150 tisoč evrov, na raz-
pise ministrstva pa da se ne
bo več prijavljal. "Zakaj le?
Dvakrat so me že zavrnili in
tako samo izgubljam čas in
denar," je bil odločen. 

Vila ni v državnem interesu
Obnovo Riklijeve vile, pravi Mark Oman, namerava izpeljati tudi brez 
državnih sredstev, vendar bo šlo zato bolj počasi.

Stojan Saje

Tržič - Konec maja je tržiški
občinski svet že tretjič obra-
vnaval novi odlok o progra-
mu opremljanja za obstoječo
komunalno infrastrukturo in
merilih za odmero komunal-
nega prispevka. Pripravljavci
predloga so upoštevali pri-
pombe in pobude od prvega
branja naprej, a se jih je na-
bralo še nekaj. Odbor za go-
spodarstvo je predlagal, naj
omogočilo plačilo prispevka

v šestih obrokih na dve leti
brez obresti. Odbor za pros-
torsko planiranje je menil, da
bo kljub obročnemu plačilu
prispevek še predrag za ve-
čino. Ocenil je, da je delež za
ceste pri izračunu cene pri-
spevka previsok. Kot je pojas-
nila Jasna Kavčič iz urada za
urejanje prostora, jim je
uspelo znižati ceno za 16 od-
stotkov. V primerjavi z drugi-
mi slovenskimi občinami bo
komunalni prispevek v obči-
ni Tržič med najnižjimi.

Nasprotovanje odloku in
obremenitvam občanov je
prvi izrazil Pavel Rupar iz
SDS. Jure Meglič iz SD je
celo menil, da gre za zastarel
mehanizem zbiranja denar-
ja za nove gradnje. Podvomil
je, da bo v prihodnje veliko
gradenj in plačil komunal-
nega prispevka. Svetnik De-
SUS Janez Meglič je opozo-
ril, da niso pravična obra-
čunska območja, saj je pri-
spevek za podeželje predrag.
Župan Borut Sajovic je do-

pustil možnost, da odlok za-
vrnejo, vendar bodo ostali
brez denarja za nujne inve-
sticije. Evropi so obljubili,
koliko prebivalcev se bo v do-
ločenem času priključilo na
kanalizacijo. Če bodo zamu-
jali, bodo plačevali visoke
kazni, je ugotovila Kavčiče-
va. Po odmoru za posvet
svetniških skupin so sprejeli
dopolnili za 16-odstotno
zmanjšanje komunalnega
prispevka in obročno plačilo.
Potrdili so dodatni amand-
ma, ki omogoča 50-odstotni
popust za vasi Gozd, Jelen-
dol, Dolina in Čadovlje, obe-
nem pa sprejeli celoten od-
lok.

Določili komunalni prispevek
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Simon Šubic

Šenčur - Avto-moto društvo
Šenčur letos praznuje šestde-
set let obstoja, na kar so se
spomnili na slovesnosti v
športni dvorani Šenčur. Na
njej so predstavili šestdese-
tletno kroniko, razvili druš-
tveni prapor, predstavili nove
društvene uniforme in po-
delili priznanja. Slovesnosti,
ki se je končala z družabnim
večerom ob glasbi hišnega
ansambla Avsenik, se je ude-
ležil tudi generalni sekretar
Avto-moto zveze Slovenije
Slavko Rus, ki je posebno od-
ličje AMZS podelil Franciju
Kuharju, od leta 1977 sekre-
tarju AMD Šenčur. 

Potem ko so 25. novembra
1949 na pobudo nekaterih
Šenčurjanov ustanovili avto-
moto krožek v sklopu AMD
Kranj, se je ta naslednje leto
osamosvojil in preimenoval
v Društvo ljudske tehnike
Šenčur, v katerem so delova-
le tri sekcije, med njimi je
bila prav avto-moto sekcija
najmočnejša. Že leta 1953 je
tako napredovala, da se je
preimenovala v Avto-moto
društvo Šenčur. V naslednjih
letih so kupili prva motorna
vozila, s katerimi so se kandi-
dati pripravljali na vozniški

izpit. V starem gasilskem
domu, ki ga je društvo odku-
pilo, so uredili garaže, ker pa
so bili brez lastne učilnice, so
leta 1964 odkupili staro šolo
v Šenčurju, kjer so njihovi
prostori še sedaj. V društvu
je danes okoli 1400 članov. 

V AMD Šenčur je bila ved-
no najaktivnejša šolska ko-
misija. Poleg organizacije te-
čaja cestno prometnih pred-
pisov in tehnike vožnje za
voznike kategorij A in B,
traktorjev in koles z motor-

jem, je skrbela tudi za pre-
ventivo in vzgojo, tako šolske
mladine kot drugih krajanov.
Ob prelomu tisočletja se je
avtošola AMD Šenčur zaradi
spremenjene zakonodaje
združila z avtošolo B&B iz
Kranja. Omenimo še, da so
leta 2004 z desetimi vozili
sodelovali pri snemanju pre-
ventivnega filma Nesreča na
avtocesti. "Ponosni smo na
dosežke šestih desetletij, a
ponosni smo tudi na gibkost
društva, ki se je v novem sto-

letju znalo prilagajati zahte-
vam sodobnega časa," je na
prehojeno pot ponosen pred-
sednik društva Jože Kepic.

Na slovesnosti so predsta-
vili tudi novi društveni pra-
por, starega, ki so ga razvili
leta 1963 in obnovili 31 let
kasneje, pa so predali v ar-
hiv. Botri novega prapora so
ravnateljica osnovne šole
Majda Vehovec, podžupan
Ciril Kozjek ter predsednik
društva Jože Kepic, prapor-
ščak pa Janez Frantar.

Za jubilej nov prapor
Ob šestdesetletnici delovanja Avto-moto društva Šenčur so razvili nov društveni prapor. 

Novi prapor AMD Šenčur in njegovi botri / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

"Nismo verjeli, da bomo
še to poletje lovili sonce," je
bil z uspehom akcije, s kate-
ro je blejski Rotary Club zbi-
ral sredstva za sončno elek-
trarno na strehi Centra 
za usposabljanje, delo in 
varstvo Matevža Langusa v
Radovljici, zadovoljen pred-
sednik kluba Boris Bregant.
S pritiskom na gumb so 
namreč pretekli petek sim-
bolično pognali Sončnico,
malo fotonapetostno elek-
trarno, ki bo v prihodnjih le-
tih proizvedla toliko elektri-
čne energije, da bodo s pro-
dajo elektrike distributerju
lahko financirali program te-
rapij v vodi; tega pa najbolj
potrebujejo prav uporabniki
z najtežjo motnjo v razvoju. 

"Projekt je pomemben
tudi zaradi našega spoštlji-
vega odnosa do narave," po-
udarja direktorica CUDV
Matevža Langusa Tea Be-
ton, ki je ob odprtju znova
poudarila, kako je za njiho-
vo ustanovo pomembna

podpora organizacij, kakr-
šna je Rotary Club. 

Slednji je za projekt posta-
vitve elektrarne, ki bo v pri-
hodnjih 15 letih, kolikor velja
tudi pogodba o zagotovlje-
nem odkupu, proizvedla pri-
bližno 111 tisoč kilovatnih ur

električne energije na leto,
zbral kar petdeset tisoč evrov
sredstev. Naložba je, kot je
poudaril Boris Bregant, v ce-
loti pokrita z darovanimi
sredstvi posameznikov, pod-
jetij in lokalnih skupnosti;
dvajset odstotkov sredstev so

prispevale zgornjegorenjske
občine, ki so za projekt na-
menile po 0,1 evra na prebi-
valca. Izvajalec investicije je
blejsko podjetje El-tec Mulej,
ki bo tudi v prihodnje skrbe-
lo za upravljanje in vzdrževa-
nje Sončnice. 

Pognali sončno elektrarno
Sredstva zanjo je zbiral Rotary Klub Bled; CUDV Matevža Langusa Radovljica bo iz izkupičkom od
prodane električne energije financiral nadstandardne programe.

Pritisk na gumb in Sončnica deluje. Pri zagonu sta se Simonu Janu, izvršnemu direktorju
glavnega pokrovitelja, podjetja Energoplan, in Jaku Dobnikarju, ki težko čaka na terapijo v
bazenu, pridružila direktorica CUDV Tea Beton in radovljiški župan Janko S. Stušek. 
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Igor Kavčič

Struževo - V soboto so v
Struževem zaznamovali le-
tošnji krajevni praznik, s ka-
terim so se hkrati spomnili
tudi 66. obletnice smrti pr-
voborca in narodnega hero-
ja, sokrajana Iva Slavca - Jo-
kla, ki je 21. junija 1944 pa-
del v Pševem nad Kranjem.
Na prireditvi je predsednik
KS Struževo Uroš Pleša go-
voril o uspešnem dokonča-
nju številnih nalog, ki so jih
v Struževem načrtovali v le-
tošnjem letu, krajane pa je
pozdravil tudi kranjski pod-
župan Stane Štraus. Ponos
in spoštovanje je padlim
borcem v 2. svetovni vojni
podala članica odbora Zdru-
ženja borcev za vrednote
NOB Zlato polje - Struževo
Cvetka Koželj, v čustvenem
nagovoru pa je o pogledu v

zgodovino Struževega in o
tem, v kaj se je kraj razvil
danes, zbranim spregovoril
Joklov brat Igor Slavec. Med
drugim je predlagal, da v
Struževem vgradijo spo-
minsko ploščo njihovemu
rojaku, pesniku in šolniku
Blažu Potočniku. V kultur-
nem programu so nastopili
učenci 3. razreda OŠ France
Prešeren. 

V Joklov spomin

Jasna Paladin

Kamnik - Na naše uredništvo
se je obrnil bralec Matevž
Pogačar, ki nam je poslal
staro fotografijo, posneto ob
koncu vojne 1945. leta v
Kamniku. "Spominjam se,
da nas je nekdo fotografiral
tik za tem, ko smo po bom-
bardiranju prišli iz bunkerja.
Tja so se poleg mene skrili
še moja mama in obe dekli-
ci, ki sta še na fotografiji in bi
ju zelo rad našel. Danes sta
verjetno stari okoli sedemde-
set let. Vem, da je bil bunker
v središču mesta, v ozadju pa
se vidi tudi Kamniška Bistri-
ca," pravi danes 71-letni Ma-
tevž Pogačar, ki je bil rojen v
Poženiku pri Cerkljah, že od
leta 1957 pa s svojo družino
živi v Nemčiji. Pred kratkim

je bil spet na obisku pri
sorodnikih, ki danes živijo v
Poženiku, Vodicah in Kran-
ju, ob obujanju spominov pa
se je našla tudi pričujoča fo-
tografija. Matevž, ki je imel
še štiri sestre, se je v Kamnik
v svojem otroštvu večkrat
odpravil skupaj z mamo, ki
je kot kuharica delala Pri
Grohu, oče pa je bil mesar
pri Grčarju v Kamniku. 

Kdo sta deklici na sliki?
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Zavarovalnica Triglav je spet obogatila
ponudbo avtomobilskih zavarovanj. Od-
slej vam bo pri njih na voljo zavarovalna
polica po vaši meri. Ste se vprašali, v
čem je prednost novega kroja police po
meri?

KAKOVOSTNA PONUDBA
V Triglavu vedno skrbijo za kakovost po-
nudbe in zadovoljstvo zavarovancev. Tradi-
cija, ki ji ostajajo zvesti na vsakem koraku,
je porok, da boste v varnih rokah. Cenijo
mlajše in zrelejše voznike, ki lahko pridobi-
jo 5-odstotni bonus zvestobe, če v prete-
klem letu niso uveljavljali škode, izkušeni
vozniki pa so tisti, ki bodo tudi deležni do
15-odstotnega popusta pri sklepanju zava-
rovanj. Če se odločite za Triglav, vam bodo
ob takojšnjem plačilu premije odobrili 5-
odstotni popust, do 17 odstotkov popusta

pa tistemu, ki se odloči za cenejši in pre-
novljeni paket njihovih avtomobilskih za-
varovanj. Asistenca Comfort odslej zaje-
ma razširjeno kritje v primeru napačno to-
čenega goriva.

UGODNA PONUDBA
Zagotovo je aktualna novost v ponudbi Tri-
glava tudi zdraviliško zdravljenje po poškod-
bah v prometnih nesrečah. Sklenitev avto-
mobilske odgovornosti in voznika v malem
paketu pa je lahko sedaj kar do 25 odstot-
kov cenejša. Več kot varčno! E-prijava je sto-
ritev, ki je tudi ena od novosti, vam bo omo-
gočila prijavo kasko avtomobilskih škod
prek spleta, na voljo pa je tudi informativni
izračun za avtomobilsko premijo, ki si jo 
lahko izračunate kar iz domačega fotelja. 
Več na www. avto.triglav.si ali pri vašem za-
varovalnem zastopniku!  

Računajte na nove ugodnosti
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Jure Ferlan

Gorenja vas - "Občudujem
gasilce iz Prostovoljnega ga-
silskega društva Gorenja
vas, saj vztrajate, čeprav ni-
mate lastnih prostorov, kar
je na Gorenjskem edinstven
primer," je ob 110-letnici
omenjenega društva povedal
Jože Smole, predsednik go-
renjske gasilske zveze. Zbra-
ne sta med drugimi nagovo-
rila tudi domači župan Mi-
lan Čadež in poveljnik ob-
činskega gasilskega povelj-
stva Roman Kokalj.

Po besedah predsednika
društva Boštjana Reberška
se za prihodnost društva ni
bati: "Imamo številen pod-
mladek, mladinke so bile
lani celo državne prvakinje v
orientaciji. Velik del opreme
kupimo z denarjem iz lastne
dejavnosti, predvsem z raz-
vozom pitne vode, organiza-
cijo veselic in predstavami
pa tudi z redarstvom na pri-
reditvah." S priznanji so se
gorenjevaški gasilci zahvalili
svojim članom, donatorjem
in sosednjim društvom, pri-
znanje prve stopnje Gasilske

zveze Slovenije je prejel
predsednik Reberšek, pri-
znanje tretje stopnje pa Ja-
nez Oblak in Marko Stano-
nik. 

Gorenjevaški gasilci so že
leto po ustanovitvi doživeli
pravi ognjeni krst, saj je po-
gorela skoraj celotna Gore-
nja vas. Sledila so burna leta

prve in druge svetovne voj-
ne, povojna obnova društva
in do danes nerešene težave
z gradnjo novega gasilskega
doma, ki pa je z nedavno
pridobitvijo zemljišča vse
bližje uresničitvi. Pomembne
za društvo so vsekakor bile
tudi pridobitve opreme, za-
dnja večja je bil novo vozilo

leta 2008. Slavnostna aka-
demija je bila zgolj uvod v
številna praznovanja dru-
štva. Na predvečer dneva dr-
žavnosti pripravljajo veseli-
co z Mambo Kings, 26. ju-
nija pa še veliko gasilsko
vajo in gasilsko parado z
osrednjo proslavo in novo
veselico. 

Edinstveni na Gorenjskem
Kljub 110-letni zgodovini so gorenjevaški gasilci še vedno brez lastnih prostorov.

Predsednik Gasilske zveze Gorenjske Jože Smole je Boštjanu Reberšku, predsedniku PGD
Gorenja vas, izročil kip sv. Florijana. Na desni Roman Kokalj. / Foto: Denis Bozovičar

Boštjan Bogataj

Gorenja vas - Proračun ob-
čine Gorenja vas-Poljane so
občinski svetniki morali že
spremeniti. "Višina plačila
zimske službe je močno
presegla načrtovani znesek,
zato moramo spremeniti
proračun, da bi lahko plača-
li račune. Hkrati usklajuje-
mo tudi prihodke pri pro-
jektu Urejanje porečja Sore
in nekatere druge prihod-
ke, ki jih je bilo manj, kot
smo načrtovali," je pojasni-
la Branka Srša, glavna fi-
nančnica gorenjevaško-pol-
janske občinske uprave.
Prihodkov bo letos kar za
462 tisoč evrov manj, kljub
temu pa je bilo sprememb
med postavkami proračun
le malo. Občinski proračun
klub spremembam ostaja
visok 11,57 milijona evrov.

Svetnike je najbolj zbodlo
povišanje zneska za zimsko
službo (za 43 odstotkov).
"Zimsko službo bi morali
poenotiti in nadzorovati.

Nekateri plužijo vseskozi,
drugi ko zapade petnajst
centimetrov snega. Sploh
pa ni nujno, da bi morali
plužiti vse ceste," meni
Bogo Žun. Župan Milan
Čadež mu je odgovoril, da
vsi želimo imeti dobro očišče-
ne ceste: "Letos smo imeli
hudo zimo in nobene ne-
sreče. To je za nas bistvene-
ga pomena." Boštjana Pin-
tarja pa je zmotilo znižanje
občinske okoljske dajatve
za odpadne vode, saj je pre-
pričan, da jo bodo morali
plačati občani: "Vendar je
ne bodo plačali vsi, ampak
le tisti, ki bomo enkrat ime-
li kanalizacijo. Nam se je
cena podvojila, v hribovitih
predelih pa ostajajo na is-
tem. To ni enakopravno."
Kristina Knific iz občinske
uprave je potrdila, da je
cena s prejšnjega 1,1 evra
poskočila na 2,2 evra, ven-
dar jo določa država, enako
pa tudi komu (na katerih
območjih) jo lahko občina
zaračunava. 

Rebalans proračuna
zaradi hude zime

Žlebe

Po poteh roparskih vitezov

TD Žlebe Marjeta tudi letos organizira pohod Po poteh
roparskih vitezov, ki bo jutri, 25. junija. Zbor pohodnikov bo
ob 8. uri pred Osnovno šolo v Preski. M. B.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - V škofjeloških
vrtcih jeseni ne bodo mogli
sprejeti niti vseh otrok, ki iz-
polnjujejo pogoje za sprejem
v vrtec. 56 jih je prejelo nega-
tivne odločbe, odklonili pa so
še 43 takih, ki jeseni še ne
bodo dovolj stari, je povedala
ravnateljica Vrtca Škofja
Loka Janja Bogataj. Gre za
otroke prvega starostnega
obdobja, medtem ko jim je
sicer uspelo v vrtce sprejeti
otroke drugega starostnega
obdobja. Ena od težav je tudi
lanska odločba inšpekcije, ki
prepoveduje, da bi v enoto
vrtca Čebelica v stavbi dija-
škega doma sprejemali otro-
ke prvega starostnega obdo-
bja, enota vrtca Rožle pa bo
zaradi neustreznih razmer
zaprta. To po besedah Janje
Bogataj, glede na število vpi-
sanih otrok, pomeni sedem
oddelkov manj v novem šol-
skem letu.

Vključili smo toliko otrok,
kolikor smo jih lahko, pravi
Bogatajeva in poudarja, da
so z občino iskali ustrezne
rešitve. Kako bodo reševali to
težavo, smo vprašali tudi žu-
pana Igorja Drakslerja. Dejal
je, da je po lanskem odprtju

modularnega vrtca prostora
za loške otroke po številu do-
volj, obstaja pa problem nji-
hove razporeditve med prvo
in drugo starostno skupino.
Zato se sedaj kaže potreba
po dopolnilnih kapacitetah
samo za prvo starostno ob-
dobje. "Proučujemo sicer
različne možnosti, glavna pa
ostaja gradnja novega vrtca
na vzhodnem delu nekdanje
vojašnice, vendar se trenutno
zatika pri prenosu zemljišč z
države na občino. Tudi v tem
primeru država vedno znova
postavlja nove in popolnoma
nerazumljive pogoje," pravi
župan. "Po odločbi šolske in-
špekcije se nekateri oddelki
vrtca v Škofji Loki ne smejo
več uporabljati za varstvo
otrok prvega starostnega ob-
dobja. Lahko pa se uporab-
ljajo za drugo starostno ob-
dobje in ob tem bodo neka-
teri oddelki za to starost
celo ostali prazni! Zato po-
skušamo najti ustrezno
možnost, da bi našli še kak
primeren prostor za najmlaj-
še otroke, da bi krizo lahko
omilili. Zato iščemo rešitev
tudi v obliki subvencije, ki
bi jo namenili staršem, kate-
rih otroci ne dobijo mesta v
vrtcu." 

Loški starši in 
vrtci spet v stiski
Niti z lani odprtim modularnim vrtcem v Škofji
Loki ne morejo zadostiti vsem potrebam po
varstvu predšolskih otrok. Blizu sto najmlajših
otrok bo ostalo brez varstva.

Maribor

Znamki s podobo 
Mazejeve in Majdičeve

Danes je pred državnim
praznikom Pošta Slovenije
izdala novi priložnostni
poštni znamki, s katerima
bodo počastili slovenski do-
bitnici medalj na zadnjih
zimskih olimpijskih igrah v
Vancouvru - alpsko smučar-
ko Tino Maze in tekačico na
smučeh Petro Majdič. Vsako
znamko so natisnili v nakla-
di osemdeset tisoč kosov.
Konec julija bo Pošta izdala
še razglednično dopisnico, s
katero bodo zaznamovali
Svete Višarje. A. H.

Kranj

Zbrali denar za Darfur

Na gimnaziji Esic Kranj so gostili popotnika Toma Križnarja,
da bi mu izročili 328 evrov, kolikor so zbrali za humanitarno
akcijo v Darfurju. Denar so zbirali na pobudo dijaške skupno-
sti na šoli, je pojasnil ravnatelj Jure Šink, saj jih je ganila nje-
gova pripoved o Darfurju, somalskih piratih in prizadevanjih
za pomoč tamkajšnjim ljudem, ko so ga pred mesecem dni že
gostili na šoli. Z zbranim denarjem so omogočili nakup 32 ma-
lih kamer, ki bodo slike o grozotah v Darfurju ponesle v svet.
In če bodo s tem prispevkom rešili eno samo življenje, verja-
mejo dijaki, so storili vse, kar je ta čas v njihovi moči. M. R.

Naklo

Gasilci praznujejo 

Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Naklo bo ob praznova-
nju stoletnice v petek ob
18.30 na parkirišču pri po-
slovni zgradbi Merkur v Na-
klem organiziralo sloves-
nost in slavnostno parado.
Po slovesnosti sledi zabava
s skupino Pop Design in DJ
Svizcem. Naslednji dan, v
soboto, gasilci ob 19. uri
spet vabijo v Naklo na vese-
lico z ansamblom Veseli
svatje. Že v petek popoldne
pa se bodo na tekmovanju
pomerile članice Gasilske
zveze Gorenjske. M. G.

Bled 

Odličnjaki pri županu

V osnovni šoli prof. dr. Josi-
pa Plemlja Bled se v letoš-
njem šolskem letu lahko po-
hvalijo s štirinajstimi učen-
ci, ki so vsa leta osnovnega
šolanja dosegali odličen us-
peh. Na sprejemu pri župa-
nu jim je župan Janez Fajfar
podaril Blejski zbornik, ki je
izšel ob tisočletnici Bleda, in
sezonsko vstopnico za Graj-
sko kopališče. Zaželel jim je
uspešno pot pri nadaljnjem
šolanju in nasploh v življe-
nju. "Želja vseh je, da se
perspektivni mladi ljudje
vračajo nazaj domov v blej-
sko občino in s svojim zna-
njem prispevajo k razvoju
turizma in gospodarstva ce-
lotnega Bleda z okolico," je
še dodal župan. M. R.
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Škofja Loka - Preteči pot 212
kilometrov, je podvig, ki
marsikomu ne uspe v več
dneh. Tisti, ki se podajo na
ultramaraton okoli Blatnega
jezera na Madžarskem, pa
seveda vedo, da ga bodo mo-
rali opraviti v enem kosu,
brez postanka, brez spanja.
Med njimi je bil letos prvič
41-letni Škofjeločan (zadnja
leta z družino živi v Bitnjah)
Lojze Primožič, ki je nastopil
res odlično, saj sta ga v cilju
prehitela le dva tekmovalca (s
časom 20 ur in 30 minut je
zmagal Attila Vozar), mnogi
pa so na poti odnehali. Med
njimi je bil tudi Dušan Mrav-
lje, ki je okoli 45 kilometra za-
čel trpeti krče, na 86 kilome-
tru pa je odstopil. Lojze je z
odličnim časom 22 ur in 17
minut pritekel v cilj kot tretji.

"Ker sem bil v ultramarato-
nu brez izkušenj, saj je bil to
moj prvi daljši tek od 75 kilo-
metrov, sem treniral pred-
vsem po občutku. Seveda
imam nekaj izkušenj iz Iron-
mana, čez zimo sem prebral
ogromno literature o ultrate-
ku in poslušal nasvete "sta-
rih mačkov". Vse skupaj sem
nato uskladil s svojim ča-
som. Opravil sem približno
deset treningov tedensko, od
katerih sem odtekel dva dol-
ga teka, enkrat sem tekel po
okoliških hribih, enkrat pa
sem na treningih našega klu-
ba 3IRON odtekel tudi nekaj
hitrejšega. Vsi drugi teki so
bili v bolj umirjenem tempu
ali zgolj regeneracijski," pra-
vi Lojze, ki je lani jeseni na-
stopil na svetovnem prven-

stvu v triatlonu na Havajih,
ker pa ni ljubitelj plavanja, se
je nato odločil, da se posveti
predvsem teku. 

Usklajena 
spremljevalna ekipa

"Glede odstopov lahko re-
čem, da je pomembno pred-
vsem to, da si na tekmo logi-
stično pripravljen do zadnje
podrobnosti. Zato se še en-
krat zahvaljujem spremlje-
valni ekipi Edu, Mateju in
Boštjanu. Prav tako je po-
membno, da v vsakem tre-
nutku vidiš cilj. Že najmanjši
kanček dvoma lahko podre
ves trud. Za tabo morajo stati
tudi tvoji najbližji, da je glava
čista. Poleg tega pa je še mno-
go dejavnikov, kot so dnevna
forma, sreča s poškodbami in
še kaj," pravi Lojze, ki prizna-
va, da je bil Ultrabalaton zanj

najtežja tekma do sedaj, če-
prav je bil pozimi tudi zma-
govalec Trans Slovenije. 

"Ultrabalatona ne morem
primerjati s Trans Slovenijo,
ki je bila zahtevna, hitrejša, a
vseeno etapna dirka in ne z
Ironmanom, ki je sestavljen
iz treh disciplin in specifičen.
Pri takšnem teku ni počitka,
ni klanca navzdol kot na kole-
su, če pa se ustaviš, boš le
stežka še enkrat začel. Mis-
lim, da je to zelo težak, a
hkrati izredno pošten šport.
Tudi ko gre za mesta na tek-
mi, se sotekmovalci na progi
toplo pozdravimo in izme-
njamo kakšno besedo spod-
bude, saj smo vsi približno
na istem. Vendar pa občut-
kov, ko prideš v cilj in se za-
veš, da ti je uspelo, ne morem
opisati. Vem, da tega večina
ljudi ne bo preizkusila, in
vem, da smo za večino ne-

normalni, a tista peščica, ki
nas, ultraše, v kateremkoli
športu podpira, bo razume-
la," tudi pravi Lojze, ki je te
dni še malce utrujen, a že
dela nove načrte. 

Jeseni na Špartatlon

"Najprej se moram dobro
spočiti, malce urediti sliko za
nazaj, potem pa naprej. Pri-
javljen sem na Špartatlon, le-
gendo vseh ultra tekov, s ka-
terim je od Slovencev uspeš-
no opravil le Dušan Mravlje.
Tek od Aten do Šparte v Gr-
čiji je dolg 246 kilometrov in
bo konec septembra, a se
bom o udeležbi odločil šele
po dopustu. Zagotovo se
bom udeležil tudi nekaj kraj-
ših tekov v bližnji okolici, a
zgolj za zabavo, zato ker v
teku neizmerno uživam,"
dodaja Lojze.

Vedno moraš videti cilj
Tako pravi Lojze Primožič, ki je minuli konec tedna osvojil tretje mesto na sloviti 212-kilometrski 
preizkušnji v teku okoli Blatnega jezera, na kateri so odnehali mnogi sloviti ultramaratonci, med 
njimi tudi legenda slovenskega ultramaratona Dušan Mravlje.

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
SK TRIGLAV KRANJ, 

Vabita na ogled

FIS CELINSKEGA POKALA 2010 
v smučarskih skokih HS 109, Kranj Gorenja Sava

Program: 

PETEK, 2. JULIJA 2010

● ob17. uri - 1. tekma ob

SOBOTA, 3. JULIJA 2010

●  ob 9. uri - 2. tekma

Nastopili bodo odlični skakalci iz 16 držav. 

Vstopnine ni. Vabljeni
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V cilju sta Lojzeta Primožiča s čestitkami pričaka tudi Dušan Mravlje in Miro Režonja, 
ki letošnje ultramaratonske preizkušnje v hudi sopari nista zmogla.

Vilma Stanovnik

Radovljica - Plavalni klub
Gorenjska banka Radovljica
bo ta konec tedna, v soboto in
nedeljo, pripravil že 34. med-
narodni plavalni miting. Kot
je povedal športni direktor
kluba Ciril Globočnik, na ko-
pališču pod Oblo gorico pri-
čakujejo preko 250 tekmoval-
cev in tekmovalk.

Na mitingu bodo nastopili
tudi vsi najboljši člani doma-
čega kluba Gorenjska banka
Radovljica na čelu z letos od-
lično Anjo Klinar in drugimi

reprezentanti: kadetoma Špe-
lo Perše in Tjašo Pintar, mla-
dinko Špelo Škufca ter člani
Nino Cesar, Robertom Žbo-
garjem in Tejo Zupan. Žal
gledalci ne bodo mogli videti
še ene radovljiške reprezen-
tantke, Sare Isaković. Bodo
pa zato lahko uživali ob na-
stopih vseh drugih tekmoval-
cev iz kar desetih držav. Tako
v soboto kot v nedeljo se bodo
predtekmovanja začenjala ob
9. uri dopoldne, finala pa
bodo na sporedu ob 18. uri.
Slovesnost ob odprtju tekmo-
vanja bo v soboto ob 17.35.

V Radovljici 
bo plavalni miting
Na tekmovanju se bodo predstavili vsi najboljši
domači plavalci, manjkala bo le Sara Isaković.

Najboljši radovljiški tekmovalci se skupaj s trenerji
pripravljajo na največje domače tekmovanje. Od leve 
proti desni na vrhu: Alen Kramar, Urška Potočnik, Miha
Potočnik (manjka trener Aleš Rebec), spodaj: Tjaša Pintar,
Teja Zupan, Robert Žbogar, Neja Škufca, Nina Cesar, 
Špela Škufca, Anja Klinar in Špela Perše.

Zoran Račič

Lesce - Z odprtjem steze na
leškem letališču so se organi-
zatorji posvetili sklepnim pri-
pravam na izvedbo druge le-
tošnje tekme svetovnega po-
kala padalcev v skokih na cilj,
tekmovanja za Pokal Bleda, ki
je letos pod Karavanke priva-
bil rekordno število ekip, kar
46. "Tolikšno število ekip je
resda ogromno, toda to je
hkrati tudi priznanje za naše
tekmovanje, ki ga vsi zelo ce-
nijo," pravi vodja tekmovanja
in trener leških padalcev Dra-
go Bunčič. "Konkurenca je
huda, o tem ni nobenega dvo-
ma, najbolj pa vsi skupaj na-
vijamo za vreme in za izved-
bo vseh osmih serij. Če se bo
to uresničilo, potem se lahko
nadejamo tudi vidnejših uvr-

stitev, ob manjšem številu
skokov pa je krog moštev za
visoka mesta zelo širok," je
pred domačo tekmo previden
eden naših najbolj izkušenih
mož Uroš Ban, ki bo z ekipo
Elan spet naskakoval stop-
ničke. Lani je slavila druga le-
ška ekipa Flycom pred Italija-
ni in Elanom. Poleg Elana
(Roman Karun, Uroš Ban,
Senad Salkič, Borut Erjavec
in Domen Vodišek) ter Flyco-
ma (Matjaž Pristavec, Gorazd
Lah, Irena Avbelj, Jurij Koz-
jek in Hrvatica Helena Jan-
son) bodo v Lescah nastopile
še tri slovenske ekipe, dve s
Ptuja in ena iz Lesc.

Želijo ugodno vreme
Od danes do nedelje bo na drugi tekmi svetovnega
pokala v skokih na cilj v Lescah nastopilo kar 230
padalcev in padalk iz 19 držav.

Kranj

V Kranju bo teden skokov

Po tekmah v Zagorju, Sebenjah ter minuli konec tedna na
Mostecu in v Žirovnici se bodo smučarji skakalci ta konec
tedna pomerili na tradicionalnem mednarodnem tednu
skokov v Kranju. Jutri, v petek, se bo prireditev začela ob 17.
uri, ko bodo na Gorenji Savi tekmovali cicibani do 9 let, nato
pa še deklice do 9 let. Ob 18.30 bo sledila še tekma dečkov
in deklic do 11 let. V soboto bo tekmovalni program trajal
ves dan, saj se bodo že ob 9. uri na Gorenji Savi najprej
pomerili mladi v kategorijah do 16 let, nato pa se bo doga-
janje preselilo v nov nordijski center na Bauhenk, kjer bodo
od 17. ure naprej tekmovali mladinci, člani in dekleta. Tek-
ma bo služila tudi kot kvalifikacijska preizkušnja za uvrstitev
na prvi letošnji tekmi FIS celinskega pokala, ki ju bo 2. in 3.
junija gostila prav kranjska skakalnica. V. S.
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Brdo pri Kranju, Ribno - V
teh dneh se vrstijo slovesno-
sti od dnevu Slovenske poli-
cije (27. juniju), ko se polici-
sti spominjajo svojega pri-
spevka k osamosvojitvi Slo-
venije in spopada policijskih
enot z JLA na mejnem pre-
hodu Holmec pred devetnaj-
stimi leti. Medtem ko je
osrednja državna slovesnost
včeraj potekala na Brdu pri
Kranju, je Policijska uprava
Kranj svojo slovesnost pri-
pravila že v torek v Ribnem,
kjer so med drugim podelili
priznanja zaslužnim gorenj-
skim policistom in razvili
skupni prapor vseh treh go-
renjskih Klubov Maksa Per-
ca (Kranj, Bled in Jesenice). 

Na gorenjski slovesnosti
v Ribnem je direktor Poli-
cijske uprave Kranj Simon
Velički povedal, da so poli-
cisti do sedaj zagotavljali
zelo visoko stopnjo varno-
sti, pri tem pa niso pozabili
na spoštovanje človekovih
pravic, kar se je pokazalo
tudi ob zadnjih demonstra-
cijah študentov in dijakov v
Ljubljani, kjer policisti niso
uporabili prisilnih sredstev
zoper mlade in s tem poka-
zali profesionalno držo.
"Ljudje si namreč zaslužijo
razumevanja in človečno-

sti, želijo si odprtih, pošte-
nih in prijaznih policistov,
ki pa so pri tem tudi nepo-
pustljivi do kriminala, nasi-
lja, korupcije in neupošte-
vanja pravnih predpisov,"
je poudaril. 

Človekovim pravicam so
glavno pozornost namenili
tudi na osrednji slovesnosti v
kongresnem centru na Brdu
pri Kranju, kjer so prav tako
pohvalili policijsko "neukre-
panje" ob zadnjih demon-

stracijah mladih pred držav-
nim zborom. Slavnostna go-
vornica, varuhinja človeko-
vih pravic Zdenka Čebašek
Traven je tako opozorila, da
je delovanje policije vedno
na očeh javnosti, ki je še po-
sebej pozorna na osebni vi-
dik odkrivanja in preganja-
nja vseh vrst kaznivih dejanj:
koga se bo preganjalo, pre-
iskovalo, pridržalo in - koga
ne. "Veseli me tudi, da se je
vodstvo policije odločilo za

dodatno izobraževanje s po-
dročja varovanja človekovih
pravic pri izvajanju policij-
skih pooblastil in da je o po-
znavanju le-teh napravilo
preiskavo," je dejala. Pohvali-
la je tudi dobro odzivnost po-
licije na letna poročila in pri-
poročila, ki jih prejme s stra-
ni varuha človekovih pravic.
Zbranim sta spregovorila
tudi notranja ministrica Ka-
tarina Kresal in generalni di-
rektor policije Janko Goršek.

Policisti spoštujejo
človekove pravice
Ljudje si želijo poštenih in prijaznih policistov, ki so nepopustljivi do kriminala, ob dnevu 
policije pravi direktor PU Kranj Simon Velički.

Na slovesnosti v Ribnem je zlati ščit policije iz rok direktorja Uprave kriminalistične policije
Aleksandra Jevška prejel Igor Potočnik (levo) iz Enote vodnikov službenih psov na PU Kranj. 

Jesenice 

Iz stanovanj odnašali nakit

Kriminalisti na Jesenicah preiskujejo serijo vlomov v
stanovanja. Tatovi so iskali predvsem predmete iz rumene
in srebrne kovine. Oškodovani lastniki so prijavili skupaj za
tri tisoč evrov gmotne škode. S. Š.

Podblica

Trčila v kolesarja

V Podblici se je v torek ob
18.50 zgodila prometna ne-
sreča med 37-letno voznico
osebnega avtomobila iz Že-
leznikov in 42-letnim kole-
sarjem iz Dupelj. Kolesar je
vozil z neprilagojeno hi-
trostjo po strmemu klancu
navzdol. Nasproti je pripe-
ljala voznica, ki ni vozila čim
bliže desnemu robu voziš-
ča, zato je prišlo do trčenja.
Kolesar se je pri tem hudo
ranil in so ga reševalci pre-
peljali v Klinični center Ljub-
ljana. S. Š.

Simon Šubic

Kranj - Več ur so v torek kri-
minalisti iskali sledi, ki so jih
morda vlomilci pustili v pro-
dajalni Slowatch v trgov-
skem centru Supernova v
Kranju. Ponoči so namreč
skozi streho vstopili v proda-
jalno in ukradli večjo količi-
no ur in nakita v skupni
vrednosti petdeset tisoč ev-
rov. 

To je bil že drugi podoben
vlom v urarno na Gorenj-
skem v zadnjih štirinajstih
dneh. Prav tako spretni vlo-
milci so se namreč v noči na
11. junij skozi streho spustili
v prodajalno Urarstva Heta v
Mercator centru na Jeseni-
cah. Tudi tam so odnesli za
okoli šestdeset tisoč evrov
kakovostnih ročnih ur, naki-
ta in gotovine. Ker gre za po-
dobna vloma v razmeroma
kratkem času, se zastavlja
vprašanje, ali so ju izvedli isti
storilci. "Tega ne morem ko-
mentirati, kriminalistična
preiskava pa poteka tudi v tej

smeri," je odgovoril Boštjan
Lindav, vodja Sektorja krimi-
nalistične policije na Policij-
ski upravi Kranj.

Prodajalna Slowatch v
kranjski Supernovi je bila že
nekajkrat tarča kriminalcev.
Tudi pred petimi leti so va-
njo vlomili skozi streho, te-
daj pa so zlikovci odnesli
dvanajst milijonov tolarjev
(pribl. petdeset tisoč evrov)
vreden plen. Decembra
2007 so prodajalno za tarčo
izbrali trije roparji, ki so
kmalu po odprtju onesposo-
bili prodajalko ter iz vitrine
pobrali večjo količino ur
znamke Rado. "V primeru
vloma v letu 2005 in ropa v
letu 2007 preiskava oziroma
ukrepi za izsleditev storilca
še potekajo. V povezavi z
drugim primerom je bila za
eno osebo podana kazenska
ovadba zaradi utemeljenega
suma storitve kaznivega de-
janja prikrivanja," je pojasnil
Andrej Zakrajšek, tiskovni
predstavnik Policijske upra-
ve Kranj.

Skozi streho po ure 
Vlomilci so iz prodajalne Slowatch v trgovskem
centru Supernova v Kranju odnesli za petdeset 
tisoč evrov ur in nakita.

Kriminalisti so v torek več ur iskali morebitne sledi vlomilcev. 

Domžale

Izginil gradbeni material

Pred dnevi so neznani storilci vlomili na gradbišče v
Domžalah in odpeljali gradbeni material. Gmotne škode je
za tri tisoč evrov. S. Š.

Mengeš

Povozil ga je traktor

V gozdu blizu Mengša se je
v torek hudo ponesrečil 82-
letni kmet. Med spravlja-
njem materiala s priklopni-
ka traktorja, ki tedaj ni bil v
pogonu, se je traktor nena-
doma začel premikati na-
prej. Kmet je hotel vstopiti v
kabino traktorja, da bi ga
ustavil, vendar je pri tem pa-
del. Traktor je z zadnjimi ko-
lesi zapeljal na njegovo
nogo in hkrati s prednjim
delom trčil v drevo. 

Bled 

Spregledal motorista

V ponedeljek popoldne se je
na Bledu 21-letni domačin z
avtomobilom peljal po do-
vozni poti proti Ribenski ce-
sti. Ko je zapeljal na cesto,
je spregledal osemnajstlet-
nega motorista in ga izsilil.
V trčenju se je motorist huje
ranil po nogah. S. Š.
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Praznik državnosti v senci počitnic

Kako mladi doživljajo državne praznike in nacionalne simbole? 
Nacionalni ponos pri mladih pride najbolj do izraza ob uspehih naših športnikov. I Foto: Tina Dokl

Na klopa ne dajemo alkohola,
olja ali drugih tekočin, pač pa ga
odstranimo s pinceto. Stran 12

Primož Tavčar si je ogledal 
tekmi Slovenije z Alžirijo in
ZDA v JAR. Stran 12

Spomin na preminulega 
umetnostnega zgodovinarja
Ceneta Avguština Stran 11

Stran 10
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Aktualno

Mateja Rant

"Pri mladih se zavedanje
lastne države mogoče še naj-
bolj izrazi ob kakšnih po-
membnih športnih dogod-
kih. Takrat smo takoj 'mi',
Slovenci. To zavedanje je po-
vezano s tem, če se v družbi
zgodi kaj takega, s čimer se
lahko pohvalimo, in športni
dosežki so pri tem zelo po-
membni," ima zelo realen
pogled na državljansko za-
vednost pri mladih učiteljica
državljanske vzgoje in etike v
osnovni šoli v Šenčurju Vil-
ma Nečimer, ki je pred dese-
timi leti sodelovala pri pri-
pravi izhodišč za ta predmet
kot članica predmetne kuri-
kularne komisije za držav-
ljansko vzgojo in etiko. Nje-
ne besede so se potrdile ob
mimogrede navrženi izjavi
dijaka kranjske Gimnazije,
ki je po naključju ujel naš po-
govor z dvema drugima dija-
koma na to temo. Ob vpraša-
nju, kdaj najbolj občutimo
nacionalni ponos, je pripom-
nil: "Ko dajo naši gol na sve-
tovnem prvenstvu!"

Za samostojno Slovenijo
dveh zelo pomembnih praz-
nikov, to sta dan samostojno-
sti konec decembra in jutriš-
nji dan državnosti, mladi ne
občutijo tako zelo, kot mogo-
če kakšne druge praznike. A
to je po mnenju Vilme Neči-
mer povezano tudi z nekoli-
ko "nerodnimi" datumi teh
praznikov. "Lahko bi rekli,
da imamo smolo z dvema
našima pomembnima praz-
nikoma, saj je eden ravno
pred božičnimi prazniki,
drugi pa na prvi dan počit-
nic. Zato mladi prazniku ne
posvečajo tolikšne pozorno-
sti, saj se že pripravljajo na
počitnice, zanje je konec šol-
skega leta," je opozorila Vil-
ma Nečimer. Obenem, do-
daja, pa smo še relativno
mlada država, zato nam
praznovanje naše samostoj-
nosti še ni prišlo v kri. "Ame-
ričani dan neodvisnosti pro-
slavljajo že dvesto let in zato
je to zanje velik praznik. Ver-
jamem, da bo tudi pri nas
tako, saj je bil včasih 29. no-
vember prav tako velik praz-
nik." Državljansko zavest pri
mladih že v osnovni šoli obli-
kujejo tudi v okviru obvezne-
ga predmeta državljanska
vzgoja in etika, srednješolci
pa se s tovrstnimi vsebinami

med drugim srečajo v sklopu
obveznih izbirnih vsebin.
Državljanska vzgoja in etika
se kot obvezen predmet po-
učuje v sedmem in osmem
razredu osnovne šole. V ok-
viru predmeta, je opredelje-
no v učnih načrtih, učenci
pridobivajo znanje o družbi,
razmišljajo o svojih izkuš-
njah in razvijajo sposobnosti
za razumevanje in reševanje
etičnih vprašanj. Obenem
naj bi razvili veščine, ki jim
omogočajo, da vse bolj avto-
nomno sodelujejo v življenju
v skupnosti. "Temeljni cilj je
vzgojiti odgovornega člove-
ka, ki bo tudi odgovoren dr-
žavljan, ki se bo v tej družbi
znašel in znal delovati. Zato
je poudarek na spoštovanju
drug drugega in drugačnosti,
sprejemanju drugih, spošto-
vanju, strpnosti ...," je pouda-
rila Vilma Nečimer. 

Skozi vse to, pravi, pa lah-
ko zaslutijo tudi nacionalno
zavest, a zgolj z eno uro dr-
žavljanske vzgoje na teden ni
mogoče oblikovati zavednih
državljanov. "Pogosto me
jezi, ko politiki takoj, ko se v
družbi dogaja kaj ekstremne-
ga, poudarijo potrebo po

spremembah v šoli. In vedno
je državljanska vzgoja tista,
na katero se vsi spoznajo, če-
prav jih večina ni še nikoli vi-
dela učnega načrta. A saj ne
gre samo za to, kaj jim pove-
mo v šoli, ampak tudi, kako
živimo. Učenci svoja stališča
prinesejo že od doma," pravi
Vilma Nečimer. Prav tako
zavrača očitke, da na splošno
tem temam v šoli posvečajo
premalo pozornosti. "Že v
prvem razredu otroci spo-
znajo zastavo, recimo, v 
petem razredu pri družbos-
lovju že na hitro pregledajo
slovensko zgodovino, pri
zgodovini pa se obravnava
vsa nacionalna zgodovina do
danes. Ljubezen do domovi-
ne se lahko vzgaja tudi pri
slovenščini preko slovenske
literature ali celo pri biologi-
ji, ko izpostavimo našo po-
sebnost, človeško ribico," je
prepričana Vilma Nečimer. 

S temami, kot so država,
Slovenija in Evropska unija,
demokracija, moč in oblast,
politična participacija, pravi-
ce državljanov, enake mož-
nosti, kakovost življenja,
zdravje, skrb za okolje in po-
dobno se mladi srečajo tudi v

srednji šoli. Na kranjski
Gimnaziji jim te vsebine 
ponudijo v okviru tedna ob-
veznih izbirnih vsebin. "Dr-
žava pomembno vpliva na
naše vsakdanje življenje,
zato je prav, da poznamo in
se zavedamo, kako deluje in
kakšne so naše možnosti pri
urejanju skupnih zadev,"
meni profesorica Ivanka Zu-
pan. A kljub temu se po nje-
nih opažanjih mladi vse
manj istovetijo z lastno drža-
vo, saj v času globalizacije v
ospredje stopajo nadnacio-
nalne zadeve. "Obenem seda-
nje razmere, ki prinašajo
zgolj negotovost, dijake silijo,
da se bolj identificirajo z ožji-
mi skupinami, kot so vrstniki,
prijatelji ali družina." Zato so
mladi, ugotavlja Ivanka Zu-
pan, glede političnih vprašanj
vse bolj otopeli. "Poučujem
tudi sociologijo in v okviru
tega sem se pogovarjala s po-
tencialnimi volivci. Ugotovila
sem, da jih to prav nič ne za-
nima." Kljub temu, je še po-
udarila, so mladi ponosni na
samostojno državo. "A to se
konča pri tem, da bi morali to
ohranjati in spoštovati," je še
poudarila Ivanka Zupan.

Pri ministrstvu za šolstvo in šport so skupaj z zavodom za 
šolstvo poskušali tudi med mladimi razširiti zavedanje, da 
smo lahko ponosni, da že dvajset let živimo v samostojni 
in demokratični državi. Pomembno se jim zdi, da tudi 
osnovnošolci in srednješolci gojijo pozitiven občutek nacionalne
pripadnosti in razumevanje vseh vidikov demokratične družbene
ureditve. Zato so razpisali literarni natečaj za najboljše 
slovensko literarno besedilo z naslovom Demokracija naj ti 
da krila. Učenci zadnjega triletja in dijaki so imeli na voljo dve
temi, Slovenija leta 2030 in Rojeni smo v demokraciji. Izmed
skoraj štiristo del so izbrali trinajst najboljših, med katerimi je
bilo tudi delo Veronike Gradnik z jeseniške gimnazije.

četrtek, 24. junija 2010

Praznik državnosti 
v senci počitnic
Dejstvo, da smo Slovenci lahko ponosni, da že dvajset let živimo v samostojni državi, se mladih generacij
mogoče ne dotakne tako zelo močno kot starejših, ki so bili priča osamosvajanju in razglasitvi lastne
države. Nacionalni ponos pri mladih pride najbolj do izraza ob uspehih naših športnikov.Anita Šuler, Osnovna šola Šenčur: ”Moji starši

ob tem prazniku izobešajo zastavo, meni pa to
ne pomeni nič. Že rodila sem se v samostojni
državi, zato je to zame nekaj samoumevnega.”

Mojca Škofic, Gimnazija Kranj: ”Tega praznika
mladi ne občutimo tako močno, saj tudi v šoli ni
toliko poudarka na teh stvareh. Pa še prostega
dneva nimamo, ker je tako ali tako konec 
šolskega leta.” 

Nebojša Vučkovič, Gimnazija Kranj: ”Če bi bil
ob osamosvojitvi star 15 let ali več, bi verjetno
drugače gledal na te stvari, tako pa je zame vse
skupaj nekaj samoumevnega. Občutimo pa, da
je naša država še mlada in zato mnogo stvari še
ni urejenih, tudi meje recimo.”

Luka Arvaj, gimnazija Esic Kranj: ”Osamosvojitev
je bila pomembna prelomnica v slovenski 
zgodovini, zato si je to treba zapomniti. Meni
zato ta praznik veliko pomeni, spremljal bom 
državno proslavo. Na bloku ob prazniku 
izobesimo zastavo in to se mi zdi tudi prav.”
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Zanimivosti

Igor Kavčič

V kranjskem občinskem
svetu se je ob vašem ime-
novanju za novo direktori-
co Prešernovega gledališča
(mandat boste nastopili 1.
februarja 2011) razvila pre-
cej burna razprava, govora
je bilo tudi o potrdilu o va-
šem znanju slovenščine?

"Še dobro, da sem k prija-
vi na razpis dodala tudi potr-
dilo o opravljenem izpitu
slovenščine na Filozofski fa-
kulteti in to na najvišji, tretji
stopnji. Lani septembra je
minilo deset let, odkar sem
prišla v Slovenijo na podi-
plomski študij na AGRFT. V
Beogradu sem končala radij-
sko in gledališko režijo, tu pa
sem nadaljevala študij pri
mentorju Dušanu Jovanovi-
ču. Lahko rečem, da mi gre
kar dobro s slovenskim jezi-
kom po desetih letih poklic-
nega ukvarjanja z njim."

Prihajate v gledališče na
provinco, kot radi rečete v
Ljubljani. Se tega zavedate
in ali vam je hkrati lažje,
ker gre za gledališče, ki je v
zadnjih letih daleč preseglo
lokalne okvire?

"Verjamem v individuali-
zem. Že, ko sem prišla v Slo-
venijo, so mi rekli, da glede
na to, da prihajam iz Srbije,
nikoli ne bom dobila dela v
gledališču, naj se raje zapo-
slim kot tajnica. Odločila
sem se, da se s tem ne bom
obremenjevala. Število sede-
žev namreč ni omejeno. Če
so vsi sedeži že zasedeni, si
je potrebno izmisliti kaj no-
vega. Prineseš svoj sedež in
si nekoliko drugačen. Tako
dobiš svoj prostor, ne da bi
koga izrinil oziroma se z
njim tepel za sedež. Seveda
se ne boš ukvarjal s tekom na
100 metrov in pri tem mislil,
da si poseben. Gledališče je
namreč edinstven prostor za
izražanje individualnosti, ne-
česa, kar je posebno. 

Ob tem ni nujno, da imajo
ljudje, ki financirajo gleda-
lišče, tega tudi radi. Nujno
je, da se ustvarja in ohranja
prostor za kulturo in jezik.
Moram pa reči, da sem hva-
ležna tudi tistim, ki delijo
denar in ne marajo gledališ-
ča, saj vendarle puščajo
temu prostoru, da obstaja."

S Prešernovim gledališčem
že imate izkušnje, pred leti

ste tu režirali predstavo Go-
spod Chance, prav tako
uvodno in zaključno pred-
stavo Tedna slovenske dra-
me ...

"Kranjsko gledališče zelo
dobro kotira med ljudmi, ki
delamo v gledališču. Ni treti-
rano, kot neko obrobno,
majhno gledališče, ampak
kot relevanten prostor za
ustvarjanje, za gostovanje,
za režiranje, delo na različ-
nih projektih ... Tudi kranj-
sko občinstvo je daleč od
provincialnega. Nasprotno,
na pol ure vožnje ima tako
veliko izbiro gledališč, da je
hitro lahko v tem ali onem
gledališču. V tem smislu je
privilegirano in kot taka lah-
ko zelo zahtevno."

Kaj se mora zgoditi v glavi
režiserke, ki deluje v različ-
nih gledališčih po Sloveniji,
da se odloči za prijavo na
razpis za direktorja gleda-
lišča?

"Pride neko določeno ob-
dobje v življenju. Narediš tri-
deset projektov, ki trajajo po
dva do tri mesece in se en-
krat vprašaš, kaj bi se zgodi-
lo, če bi v neko zadevo svojo
energijo vlagal dlje časa. " 

Menda si je tudi igralski an-
sambel želel spremembe? 

"Ko sem se odločala za pri-
javo na razpis, sem se odloči-
la sama, brez kakršnihkoli
konsultacij v gledališču. Bili
so presenečeni, ko so videli,
da sem se prijavila. Mislim,
da je tako velik projekt po-
trebno začeti na začetku, "na
čisto". Če me bo sredina za-
poslenih v gledališču sprejela
in mi dopuščala, da bom lah-
ko v njej delala, potem bo v
redu. Mogoče se tu spet po-
kaže moja trma, da tudi ne-
mogoče stvari včasih niso
tako nemogoče. Če so se po-
govarjali, da bodo sprejeli za
direktorja nekoga, ki je iz Be-
ograda, v Sloveniji deset let,
je ženska, ki bo v petek do-
polnila štiriintrideset let ..."

Praznujete prav na dan slo-
venske državnosti?

"Ja. Ampak Slovenija je
mlajša od mene, jaz sem se
prva spomnila praznovati na
ta dan. Sicer pa sem na svoj
rojstni dan tudi že režirala
državno proslavo."

Uradno boste mesto direk-
torice gledališča nastopili
sredi prihodnje sezone, na

katero tako najbrž ne boste
imeli velikega vpliva ...

"Z vodjo umetniškega od-
delka Marinko Poštrak ima-
va pogovor konec tega tedna
in od tu naprej bom začela ...
Gledališki ansambel se spre-
minja, potrebno ga bo dopol-
niti z drugimi igralci, potreb-
no se bo seznaniti, kakšne so
finančne zmožnosti gleda-
lišča. Verjamem v analize,
šele potem bomo razmišljali
o idejah in tem, kaj bo mo-
goče realizirati in česa ne.
Število abonentov je sicer
stabilno, kar je glede na kri-
zo dobro, pa vendar pridobi-
ti še več publike, to zame je
izziv. Do priprave pravega
programa mi manjka še šest
mesecev konkretnih številk,

kaj bo v danih okoliščinah
mogoče in kaj ne."

Trenutno stanje in recesija
ne kažeta ravno na to, da bo
denarja več. Prej obratno.
Je za vas lahko izziv z manj
denarja narediti več?

"Malo denarja ni nekaj, kar
bi nas podžigalo, češ to je pa
res super. Gledališče ni le
prostor, ki ga napolnjujemo,
ker ga imamo radi. To je za
nas tudi nekaj, od česar vsi
mi, ki tu delamo, živimo, pla-
čamo svoje kredite, davke ...
Zdaj, ali je mogoče z manj
denarja plačati ljudi in še ved-
no narediti dober program.
Da, ampak to ne more trajati.
Nekaj časa je že zanimivo,
potem pa postane žalostno."

V Slovenijo prinesla svoj stol
V Prešernovo gledališče Kranj prihaja nova direktorica, gledališka in radijska režiserka, Ivana Djilas.

Januša Avguštin, hči dr. Ceneta Avguština : "Iskati resnico,
ljubiti lepoto, hoteti dobro, početi najboljše - to je usoda
vsakega velikega človeka. To je bilo vodilo tudi mojemu
očetu, ki je v mestu Kranju, kjer je preživel ves svoj delovni
vek, zasejal trajno žetev." / Foto: Anka Bulovec

Dr. Damir Globočnik, muzejski svetovalec, umetnostni
zgodovinar in likovni kritik: "Doktor Avguštin je bil pionir
varovanja nepremične kulturne dediščine, bil je ena od
osrednjih osebnosti kulturnega življenja na Gorenjskem.
Pri svojem delu se je ves čas zavedal, da je umetnost 
namenjena vsem ljudem." / Foto: Anka Bulovec

Ivana Djilas, tri dni pred štiriintridesetim rojstnim dnevom
na Čopovi ulici v Ljubljani 

Marjana Ahačič

"Ste ga kdaj videli namrgo-
denega? Zdi se mi, da še zdaj
slišim njegov glas in njegove
spodbudne besede ... Zavi-
dam vam ga, Radovljičani!
Ne vem, ali se bomo kdaj za-
vedali, kako velik človek je
bil. Pa preprost obenem - ni
se mu bilo odveč pogovarjati
s komerkoli. Predaval je celo
bolnikom v psihiatrični bol-
nišnici v Begunjah in tudi
tam so ga spoštovali. In kdo
se ne spomni tistih njegovih
smejočih oči," se je z žarom,
kot ga ima malokdo, pred do
zadnjega kotička polno dvo-
rano radovljiške graščine na
pokojnega dr. Ceneta Avgu-
ština, spomnila njegova prija-
teljica, slikarka Melita Vovk.
Mrežo spominov na cenjene-
ga umetnostnega zgodovi-
narja, predanega muzealca
in konservatorja, dobrohot-
nega kritika in častnega meš-
čana so minuli ponedeljek
tkali številni sopotniki njego-
vega bogatega življenja.

"Cene Avguštin je zrasel v
velikana slovenskega muzej-
stva in konservatorstva ...
Vsakdo, ki je imel priložnost
in srečo, da je Ceneta Avgu-
ština spoznal in z njim sode-
loval, je bil obogaten z njego-
vim človeškim optimizmom
in strokovnostjo," je o njem
zapisal profesor Nace Šumi,
umetnostni zgodovinar in
konservator. Olga Zupan,
dolgoletna direktorica Zavo-
da za varstvo kulturne dedi-
ščine v Kranju v pokoju pa se
ga takole spominja: "Dr.
Cene Avguštin je bil drago-
cen sodelavec in svetovalec
pri konservatorski proble-
matiki, predvsem na podro-
čju urbanizma starih mest-
nih jeder na Gorenjskem.
Ukvarjal se je tudi z raziska-
vo in razvojem stavbne de-
diščine v starih mestnih je-
drih. S stavbno dediščino se
je seznanjal že v svoji rojstni
Radovljici, nadaljevala pa v
Kranju ... Ob njegovem stro-
kovnem delu v muzealstvu,
likovni kritiki, pedagoškem

delu in varstvu kulturne de-
diščine je treba omeniti nje-
govo ljubezen do fotografije.
Na terenskih ogledih ga brez
vsaj enega fotoaparata ni bilo
mogoče videti. Njegovo ob-
sežno dokumentacijsko gra-
divo je neprecenljivo."

Premakniti stvari na bolje

Joža Varl, kulturnik, novi-
nar, dolgoletni urednik Žele-
zarja in vodja razstavnega
prostora Dolik, leta 1958
imenovan za načelnika Taj-
ništva za šolstvo, prosveto in
kulturo Okrajnega ljudskega
odbora v Kranju: "Vsako leto
je dr. Avguštin v svojem pro-
gramu redno predlagal zače-
tek obnove gradu Kamen v
Begunjah, še zlasti, ker so se
začele številne gradnje za-
sebnih hiš in nevarno je bilo,
da bi ljudje od porušenih zi-
dov gradu odvažali že obde-
lane skalne elemente za svo-
jo gradnjo. Dr. Avguštin je
neki ponedeljek, še preden
je šel v svoj muzej, pritekel k

meni na okraj in mi zelo pre-
pričljivo in zaskrbljeno poro-
čal, da je bil v nedeljo v Dra-
gi visok slovenski in jugoslo-
vanski funkcionar Edvard
Kardelj in da je imel kar ne-
kaj pripomb na Okraj Kranj
in pristojne, da se v lepo ure-
jeni dolini Drage ne lotijo
obnove gradu Kamen, ki
dela pravo sramoto dolini in
okraju. To sem sprejel kot
zelo resno zadevo in že po
sprejemu letnega finančne-
ga načrta pridobil nekaj de-
narja, da se je obnova začela.
Dr. Avguštin pa je sprejel
skrb, da z Dolenjskega pri-
pelje specializirano ekipo zi-
darjev za obnovo gradu ... Na
poslovilnem večeru v Go-
renjskem muzeju v Kranju
po mojem službovanju na
okraju mi je dr. Cene Avgu-
štin zaupal, da takrat Edvar-
da Kardelja sploh ni bilo v
Dragi. To je bila le njegova
domislica, da bi stvari pre-
maknil. Moj odgovor je bil:
Cene, hvala, nekaj smo pa le
naredili." 

Zavidam vam ga, Radovljičani
Kranj in Radovljica sta se v ponedeljek še enkrat povezala v spominu na nedavno preminulega 
umetnostnega zgodovinarja, likovnega kritika, muzealca in konservatorja, doktorja znanosti, humanista
in častnega občana Ceneta Avguština.
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Suzana P. Kovačič

Klopa odstranite takoj, ko
ga opazite. "K dežurnemu
zdravniku zaradi tega res ni
treba iti. Najbolje je, da klopa
odstranite s čim tanjšo pin-
ceto; zagrabite ga čim bolj
pri koži, na mestu, kjer je
prisesan in ga previdno po-
tegnite ven. Na klopa ne da-
jajte olja, alkohola in drugih
tekočin, ker je verjetnost za
okužbo pri takem odstranje-
vanju večja. Ti stari ljudski
načini odstranjevanja klopa
samo nadražijo in tvegamo,
da v človeško telo spusti pov-
zročitelje bolezni," opozarja
Miha Zavrl, dr. med. iz
Zdravstvenega doma Kranj.
Možnost okužbe s povzroči-
telji bolezni, ki jih prenašajo
klopi, se povečajo, če je klop
prisesan dlje časa, opozarja
zdravnik: "Dlje časa je klop
prisesan, več časa ima, da ti-
sto, kar ima v sebi, izloči." 

Lahko da se vam odstranje-
vanje klopa ponesreči in gla-
va klopa ostane pod kožo.
Kako ukrepati v tem prime-
ru? "Če glave klopa ne odstra-

nite, se teoretično še vedno
lahko okužite. S pinceto sku-
šajte odstraniti še glavo, če
vam ne uspe, se oglasite pri
zdravniku." Klop je tujek, ki v
koži lahko sproži tudi lokalno
vnetje. "Če se na mestu vbo-
da pojavi ognojek, ravno tako
obiščite svojega zdravnika,"
svetuje sogovornik. 

Pomembno je, da po od-
stranitvi klopa še dlje časa
opazujete mesto okoli vboda
in druge spremembe na tele-
su in pri počutju. "Če se na
mestu vboda pojavi močno
rdeč izpuščaj, ki se počasi
širi, na sredini pa začne ble-
deti in ostane kolobar, obsta-
ja sum na lymsko boreliozo,"
opozarja zdravnik. Kolobar
(obročast izpuščaj) se lahko
razvije od tri do dvaintrideset
dni po klopovem ugrizu in
če ga opazite, morate takoj
obiskati zdravnika, ki bo bo-
lezen zdravil z antibiotiki.
Pomembno pa je, da običaj-
no alergično reakcijo kože, ki
se pojavi takoj po klopovem
ugrizu, ločite od kožne spre-
membe, ki je značilna za
lymsko boreliozo. 

Sogovornik nadaljuje:
"Klopni meningoencefalitis
običajno poteka v dveh fa-
zah. Najprej se pojavijo zna-
ki gripe z vročino, ki trajajo
kak teden. Sledi od nekaj dni
do treh tednov prostega in-
tervala, potem pa se spet po-
javijo težave, podobne zna-
kom gripi. Začne boleti gla-
va, pojavi se slabost, lahko
tudi bruhanje, moti nas sve-
tloba, zelo značilen znak za
klopni meningoencefalitis je
trd vrat. Dobro je, če bolnik
že v prvi fazi obišče zdravni-
ka in mu pove, da je imel klo-
pa. Možnosti zdravljenja te
bolezni so omejene zgolj na
lajšanje znakov bolezni, ki
trajajo, dokler organizem
sam ne premaga povzročite-
lja. Pomemben je počitek."

"Preden se odpravite v na-
ravo, odkrite dele telesa na-
mažite z repelenti, oblecite
svetla oblačila iz gladkega
materiala, ki klopom onemo-
gočajo, da bi se oprijeli. Ko se
vrnete domov, se temeljito
preglejte, oprhajte, najbolje
je, da operete tudi oblačila, ki
ste jih imeli na sebi. Najboljša

zaščita proti klopnemu me-
ningoencefalitisu pa je ceplje-
nje. Gre za precej varna cepi-
va, ki se pri nas in v sosednji
Avstriji že dolgo uporabljajo.
Stranski učinki so redki in
spominjajo na blažjo obliko
gripe. Cepivo za boreliozo je
še v fazi testiranja in je težko
napovedati, kdaj bo dostop-
no," razloži sogovornik. Vsi
klopi v Sloveniji seveda niso
prekuženi, res pa živimo na
endemskem območju.

Neprijetno je, če smo dobi-
li klopa pred odhodom na
dopust. "Idealno bi bilo, če bi
lahko počakali doma, da
mine čas, ko še lahko izbruh-
ne katera od bolezni klopov.
Če odhoda na dopust zaradi
tega ne želite preložiti in po-
tujete celo v kraje, kjer te bo-
lezni ne poznajo (južna pol-
obla), je moje priporočilo, da
pred odhodom obiščete svo-
jega zdravnika in ga prosite,
naj napiše navodila za zdrav-
nika v tujini, kako naj ukrepa
in kako naj zdravi, če se poja-
vi lymska borelioza ali klopni
meningoencefelitis," še sve-
tuje Miha Zavrl. 

Klopa odstranite s pinceto
Na klopa ne dajajte olja, alkohola in drugih tekočin, ker je verjetnost za okužbo pri takem 
odstranjevanju večja.

Klop živi najraje v vlažnem in senčnem
območju, najpogosteje na območjih
listnatih gozdov z bujno podrastjo. 
Pri prehodu na človeka pride klop 
najpogosteje v stik z okončinami. Išče
nežne predele kože, katere najlažje
predre. Klopi so nevarni, ker povzročajo
lokalna vnetja in prenašajo povzročitelje
bolezni. V Sloveniji ljudje najpogosteje
zbolevajo za lymsko boreliozo in 
klopnim meningoencefalitisom. 

Odstranjevanje klopa ni naloga nujne medicinske pomoči,
piše na oglasni tabli v Zdravstvenem domu Škofja Loka.

Simon Šubic

Koliko vuvuzel ste prinesli
v Slovenijo?

"Nobene. Številni so me
prosili, naj jim jih prinesem,
ampak sem jih vztrajno zav-
račal. Vuvuzele so me zelo
motile, pa tudi večino drugih
navijačev. Kot so mi razlaga-
li, so sicer tudi Južnoafričani
do pet let nazaj na stadionih
prepevali, šele nato so se po-
javile vuvuzele, ki so jih pov-
sem prevzele. Vanje pihajo
neprestano."

Kako ste navijači videli zma-
go Slovenije nad Alžirijo? V
domovini smo bili nekoliko
razočarani nad igro ...

"Tudi mi smo bili, a po
drugi strani smo bili ponos-
ni, ker je dvomilijonska Slo-
venija na svetovnem prven-
stvu naredila nekaj tako veli-

kega. Na prvi tekmi se je vi-
delo, da so naši nogometaši
živčni na igrišču. A zmaga
jim je dala tako samozavest,
da se je na tekmi z ZDA že
od prvega trenutka, ko so
stopili na zelenico, videlo,
da bodo dali vse od sebe. Na
koncu so bili ameriški navi-
jači precej bolj razočarani od
slovenskih, pa čeprav je Slo-
venija zapravila vodstvo 2:0.
Svetovno prvenstvo ima si-
cer poseben čar tudi zato,
ker smo med seboj pomeša-
ni vsi navijači. Slovenci, Ni-
zozemci, Alžirci, Mehičani
... Skoraj nihče ni vedel, kje
je Slovenija, po tekmi z
ZDA je bilo že drugače. Vsi
so bili presenečeni nad našo
igro. Tudi Srbi so nam pri-
znali, da smo res dobri. Za-
nimivo, srečali smo celo Hr-
vate, ki so prišli navijat za
Slovenijo." 

Koliko pa se je v Johannes-
burgu čutil nogometni
utrip?

"Zelo. Vsi so bili veseli,
ker gostijo svetovno prven-
stvo, ker se vendarle nekaj
dogaja tudi pri njih. Iskreno
so bili veseli vseh navijačev.
Je pa bilo čutiti ogromno ra-
zočaranje domačinov po po-
razu njihove reprezentance
proti Urugvaju, ko so izgubi-
li skorajda vse možnosti za
napredovanje. Vsi so bili na-
mreč prepričani, da se bo
Južna Afrika zlahka uvrstila
v osmino finala."

Vas je kaj presenetil mraz?
"Zeblo nas je pa res. Saj

sem vedel, da je tam zima, a
si nisem predstavljal, da bi
Afrika lahko bila tako mrzla." 

V Južni Afriki naj bi bil kri-
minal precejšen problem.

Kako je bilo poskrbljeno za
varnost?

"Ves čas so nas opozarjali,
da je tam precej kriminala, a
sam ga nisem zaznal, tako
da se mi zdi, da je bilo mar-
sikaj, kar je pisalo v medijih,
prenapihnjeno. Res pa je Jo-
hannesburg zaradi svetovne-
ga prvenstva zelo dobro va-
rovan, številni domačini so
samo zaradi nogometa dobi-
li službo varnostnika in jo
bodo po 11. juliju spet izgu-
bili. Zelo varovan je bil tudi
naš hotel na obrobju mesta.
Obdaja ga trimetrski zid, na
katerem je žičnata ograja
pod električno napetostjo.
24 ur na dan so nas varovali
varnostniki, ki so stali na
vsakem vhodu v hotel. Kot
sem že rekel, slabih izkušenj
z Južnoafričani nimam, do-
mačini se mi nasprotno zdi-
jo zelo prijazni in ustrežljivi,

Če pridemo v polfinale,
grem spet v Afriko
Med številnimi Slovenci, ki so v zadnjih dneh v Južni Afriki s tribun spodbujali slovensko nogometno
reprezentanco, je bil tudi 33-letni Primož Tavčar iz Podbrezij, ki si je ogledal tekmi Slovenije z Alžirijo
in ZDA. Z njim smo se pogovarjali pred včerajšnjim odločilnim srečanjem z Anglijo, zato še nismo
vedeli, ali je našim fantom uspelo napredovanje v osmino finala. Primož je bil optimist ali kot je v šali
dejal: "Slovenija je že v finalu, Brazilija se mora pa še nekoliko potruditi."

niti v enem trenutku se ni-
sem počutil ogroženega."

Po čem si boste torej najbolj
zapomnili Južno Afriko? 

"Po nogometu in ljudeh,
njihovi revščini, še zlasti v nji-
hovem najrevnejšem prede-
lu, Sowetu. Ker so bile cene
za nas kar ugodne, pivo je na
primer stalo en evro, sem po-
lovico denarja lahko razdal re-
vežem. Dotaknile so se me
usode otrok, ki so brez prave
prihodnosti, brez osnovnih
pogojev za življenje."

Ali si boste še kdaj v živo
ogledali svetovno prven-
stvo?

"Če pridejo naši fantje v
polfinale, grem spet v Juž-
no Afriko. Vstopnico mi
bodo že priskrbeli sloven-
ski navijači. Če bo treba,
bom plačal tudi nekoliko
več. Prepričan sem, da se
bo Slovenija uvrstila tudi na
naslednje evropsko prven-
stvo v Ukrajini in na Polj-
skem ter na svetovno v Bra-
ziliji. Verjetno bom tudi jaz
tam."
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Primož Tavčar (levo) s prijateljem na tekmi Slovenije 
z Alžirijo.
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Zanimivosti

Marjana Ahačič

Radovljica - Predvsem so jih
zanimali različni načini, na
katere si dijaki in učenci lah-
ko pomagajo med seboj, so
po obisku v Ekonomski gim-
naziji in srednji šoli Radov-
ljica povedali šolski delavci iz
Severne Osetije - Alanje, ki
so pred nedavnim na pova-
bilo Slovenske filantropije
obiskali Slovenijo. 

Ta radovljiška srednja šola
ima namreč že dolgo tradici-
jo različnih oblik prostovolj-
stva, ki so ga dijaki na slikovit
način predstavili tudi delega-
ciji iz Osetije: dijak tretjega
letnika je povedal, kako se je
odločil, da bo z inštrukcijami
pomagal fantu iz prvega let-
nika, ki mu ni šla matemati-
ka. In kako je skupaj z zna-
njem matematike raslo tudi
prijateljstvo. Skupina dijakov
je opisala, kako je pripravila
pustno zabavo z varovanci
Centra za usposabljanje, delo
in varstvo Matevža Langusa;
tako imenitno so se imeli, da
se je bilo težko posloviti; pro-
gram PUM, projektno uče-

nje mladih, ponuja drugačne
načine izobraževanja za tiste,
ki jim je običajen šolski si-
stem preveč obremenjujoč ...
Svoje prostovoljsko delo so
dijaki in profesorji predstavi-
li učiteljem iz Severne Oseti-
je, ki v Sloveniji tokrat niso
bili prvič.

V Severni Osetiji namreč
strokovnjaki Slovenske filan-
tropije, ki jih vodi dr. Anica
Mikuš Kos, programe po-
moči izvajajo že več kot de-
setletje. "Slovenijo pri nas
zelo dobro poznamo, saj
nam je s projekti prva pri-
skočila na pomoč prav Slo-
venska filantropija. Organi-
zacija je imela veliko izku-
šenj z delom z begunci iz ne-
kdanje Jugoslavije, pri nas
smo jih imeli ogromno iz
Čečenije, Gruzije in Južne
Osetije. Predvsem pa je Slo-
venija pri nas poznana zato,
ker strokovnjaki Slovenske
filantropije veliko delajo z
učitelji, ti pa svoje znanje ši-
rijo naprej, med mlade in
prek njih na tudi na njihove
starše" je povedala vodja de-
legacije iz Osetije Tatiana

Chshieva, izvršna direktori-
ca fundacije Achievements.

Slovenska filantropija je
bila zato tudi med prvimi
organizacijami, ki so začele
izvajati programe po tragedi-
ji, ki se je v osetijskem meste-
cu Beslan zgodila na prvi šol-
ski dan pred slabimi šestimi
leti. Takrat je v terorističnem
napadu skrajnežev iz sosed-
njih republik Čečenije in In-
gušetije umrlo 334 ljudi, od
tega 186 otrok. "Ves svet
nam je takrat pomagal, a v
glavnem v materialu in z
zdravili. Naše otroke so vabi-
li v številne države in veliko
darovali; vsak je pomagal
tako, kot je mogel. Slovenija
pa je bila tista, ki nam je prva
ponudila psiho-socialno po-
moč. Vaši strokovnjaki so za-
čeli delati skupaj s prizadeti-
mi starši, otroki in učitelji in
to delo se zdaj nadaljuje," je
povedala Tatiana Chshieva.

"Na začetku smo samo
sprejemali pomoč ter se tru-
dili zbrati se in stati na svojih
nogah," je čas po tragediji
opisala Ljudmila Dzutseva,
ravnateljica nove osnovne

šole v Beslanu. "A sčasoma
so naši otroci spoznali, da
tudi oni lahko drug druge-
mu kaj dajo, da s tem, ko po-
magajo drugim, tudi sami
zrastejo v svojih očeh. Zato
smo veseli, ko pridemo v
Slovenijo, vidimo, kako stva-
ri na področju prostovoljstva
tečejo tukaj in se kaj nauči-
mo. Naši mladi imajo podo-
bne probleme kot slovenska
mladina, zato se lahko veliko
naučimo, prijeme in postop-
ke prenesemo v naše okolje.
Zelo zanimiva se mi na pri-
mer zdi medsebojna učna
pomoč med učenci. Všeč mi
je tudi, kako mladi govorijo o
svojem prostovoljskem delu:
neposredno in ponosno.
Prav odnos je tisti, ki je naj-
bolj pomemben."

Pravi, da ji je všeč ideja o
prostovoljstvu kot delu ob-
veznih izbirnih vsebin, za
katere se lahko odločijo slo-
venski dijaki in učenci. "Pri
nas je na tem področju vse
odvisno od entuziazma pe-
dagogov, čeprav v Osetiji
ljudje tradicionalno pomaga-
mo drug drugemu."

Pomagaj drugemu, pomagaj sebi
Česa so se šolski delavci iz Severne Osetije - Alanje lahko naučili pri radovljiških dijakih?

Ljudmila Dzutseva, ravnateljica nove osnovne šole v 
Beslanu. Prvi projekti pomoči na naši šoli so bili izpeljani
prav prek Slovenske filantropije. Poudarek je bil na skupni
rehabilitaciji otrok, staršev in učiteljev. / Foto: Anka Bulovec

Tatiana Chshieva, izvršna direktorica fundacije 
Achievements Pomemben je odnos med ljudmi, zato mi je
med projekti, ki smo jih spoznali v Sloveniji, tako zelo všeč
medsebojna učna pomoč učencev. / Foto: Anka Bulovec

Suzana P. Kovačič 

Pri Založbi Turistika je iz-
šla knjiga Rudniki - Opušče-
ni rudniki v Sloveniji, v kate-
ri je predstavljenih več kot
petdeset opuščenih rudni-
ških rovov barvnih kovin,
kremena in premoga. Vsak
rudniški rov je predstavljen v
samostojnem poglavju s
kratkimi, jedrnatimi teksti,
ki jih dopolnjujejo fotografi-
je notranjosti rudnikov. Av-
tor Davorin Preisinger, dol-
goletni jamar in zbiralec mi-
neralov, pri vsakem rudniku
posebno pozornost namenja
predstavitvi mineralov in
rudnin. "Jamarji smo vedo-
željni tiči in zato so nas že od
nekdaj zanimali vsi prostori
v podzemlju, pa naj jih je iz-
dolbla narava ali človek. Po-
sebej to velja za tiste, ki smo
zabredli med zbiralce mine-
ralov. Naši učitelji jamarstva
so nam vcepili v dušo spo-
štovanje ohranjenosti in ne-
dotakljivosti vsega v jamah ...
Tudi mi učimo tako naprej.
Nekaj drugega pa so opušče-
ni rudniki, umetno delo člo-
veških rok. Vsak rešen pri-
merek minerala je z našim

delom ohranjen," je povedal
in poudaril, da je namen
knjige ozaveščanje otrok in
odraslih, saj je bilo v 19. sto-
letju v naših krajih ogromno
rudarjenja, ki pa je v 20. sto-
letju izgubljalo zagon. 

Več kot trideset let se Da-
vorin Preisinger ukvarja z
raziskovanjem slovenskega
podzemlja. "Začela sva sku-
paj s Stanetom Lamov-
škom. Najprej sem razisko-
val brez fotoaparata, potem
je ta postal moj stalen sopo-
tnik. Ko se je nabralo že pri-
bližno tristo fotografij, sem
imel prvo predavanje, pa
drugega ... Ob neki prilož-
nosti mi je Matjaž Chvatal
iz Založbe Turistika rekel,
kaj, če bi "naredila" knjigo o
opuščenih rudnikih? In sva
jo. Izredno težko je bilo na-
rediti izbor, kaj uvrstiti v
knjigo. Veliko prostora sem
namenil tržiškemu koncu,
pa tudi litijskemu, koder
sem tudi veliko hodil," je
avtor povedal na nedavni
predstavitvi knjige. Na pr-
vih straneh beremo o Šen-
tanskem rudniku živega
srebra v Podljubelju s prika-
zi Julijevega, Avgustovega,

Friderikovega in Jakobove-
ga rova, pa glavnega Anto-
novega rova ter Jurijevega
in Alojzijevega rova. Bere-
mo še o rudniku mangana
na Šmarjetni gori. Preisin-
ger piše tudi o rudarjenju
na Cerkljanskem; leta 1851
je bila ustanovljena rudar-
ska družba Škofje za iska-
nje in pridobivanje bakro-
vih rud. "S prijateljem Sta-
netom Lamovškom sva v
začetku osemdesetih let
iskala bakrove minerale v
dolini Kopačnice. Našla sva
samo drobcene sledi mala-
hita. Domačini pa so nama
povedali, da so nekoč po
rudniškem rovu hodili na
delo v Cerkno. Koliko je v
tem resnice, nisva nikoli
ugotovila," začini vsebino
avtor. Ali pa denimo, kot be-
remo na strani dvainosem-
deset: "Pri kopanju premo-
ga v rudniku Motnik so
med drugimi fosilnimi
ostanki našli tudi kosti pri-
tlikavega nosoroga." 

V izboru opuščenih rudni-
kov so dobile svoje mesto
tudi znamenite Savske jame,
pa rudnik svinca Knapovže,
v katerem je izredna pestrost

mineralov, nadalje rudnik
kremena nad Krašnjo pa
opuščen rudnik svinca, cin-
ka, barita in živega srebra,
imenovan Sitarjevec po isto-
imenskem hribu pri Litiji,
rudniška rova v Janezovem
grabnu pod Pohorjem, rud-
nik boksita Ložnica pod Vra-
njekom ... Kot opozarja Da-
vorin Preisinger, pa naj knji-
ga ne bo navdih za to, da bi
se na oglede odpravili sami:
"Obiskovanje opuščenih
rudniških rovov je zelo ne-
varno in je dovoljeno samo v
spremstvu vodiča. Lahko pa
obiščete kak turistični rud-
nik, ki je urejen za varen ob-
isk." T. i. "turističnih" rudni-
kov pa je v Sloveniji prema-
lo, je prepričan avtor knjige:
"Ne vem, zakaj se lokalni ve-
ljaki ne zavzamejo za to, da
bi jih uredili za varne oglede
in del te zgodovine pokazali
domačinom in tujcem." 

Kot zaključi založnik Mat-
jaž Chvatal: "Knjiga Rudni-
ki, opuščeni rudniki v Slove-
niji je pomembno delo in
prispevek k spoznavanju
naše v javnosti že skoraj po-
zabljene bogate rudarske
zgodovine."

Opuščeni rudniki v Sloveniji
"Jamarji smo vedoželjni tiči in zato so nas že od nekdaj zanimali vsi prostori v podzemlju, pa naj jih
je izdolbla narava ali človek." Davorin Preisinger v knjigi, ki jo odlikuje tudi bogato slikovno gradivo,
predstavlja več kot petdeset opuščenih rudniških rovov. 

Knjiga ima 152 strani, 350 fotografij,
izšla je v slovenskem in angleškem 
jeziku. Nekaj primerov mineralov, 
ki jih opisuje v knjigi, ima Davorin
Preisinger razstavljenih na stalni 
razstavi v kranjskih rovih.

Davorin Preisinger / Foto: Gorazd Kavčič
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Pridržali enajst vinjenih 
Minuli teden se je na gorenjskih cestah zgodilo
32 prometnih nesreč, v katerih se je lažje
poškodovalo enajst oseb. Pri štirih povzročiteljih
so policisti ugotovili, da so vozili pod vplivom
alkohola, dva od teh sta bila tudi pridržana do
streznitve. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola
so sicer prejšnji teden na Gorenjskem pridržali
enajst voznikov. Dvema kršiteljema hujših 
cestnoprometnih prekrškov so zasegli tudi osebna
avtomobila, enemu od njiju že tretje vozilo letos.
V tem tednu gorenjski policisti izvajajo poostren
nadzor na avtocesti. 

Damjana Šmid

moj pogled

Da bo moj otrok odgovoren (2)

Ne nagovarjam vas, da bi po-
zabili nase in svojo odgovornost
kazali z razdajanjem za druž-
beno koristna dela. Šele človek,
ki zna skrbeti in odgovarjati
zase, lahko na zdrav način po-
skrbi za druge. Za takšnega
človeka pravimo, da prispeva k
temu, da je svet lepši. Zato ni
treba biti ne predpražnik in ne
buldožer. Če so nas še učili, da
smo predpražniki, naj uboga-
mo, smo nevidni in tihi, potem
je šlo sedaj vse predaleč z vzgo-
jo malih buldožerjev. Pred-
pražnik je vesel, da služi dru-
gim, ni pa odgovoren zase.
Buldožer je srečen, ko dela za
svojo korist, ne zanima pa ga
škoda, ki jo dela drugim. Tako
si sama predstavljam osebno in
družbeno odgovornost. Prvi ni

odgovoren zase, drugi ne pre-
vzema odgovornosti za svet, na
katerega lahko vpliva. Pa je to
možno obravnavati ali živeti
eno brez drugega? Možno je,
učinka pa ni pravega ... Mnogo
takšnih ljudi srečamo vsak
dan, nekaterim izmed njih
smo dali tudi možnost odloča-
nja namesto nas ... Da ne za-
idem v parlament, ostajam pri
družini. Na neki način je tudi
družina mala država. Kdo od-
loča v njej in na kakšen način,
kako poteka komunikacija,
kako spoštujemo en drugega,
komu pripadamo in smo sa-
mostojni, kakšna pravila ima-
mo in zakaj - vse to je osnova
za ustvarjanje odgovornosti.
Starši, ki o vsem odločajo sami,
čutijo in razmišljajo namesto

otrok, bodo nekega dne naleteli
na mino, ki se ji reče "upor
mladostnika". Najstniki v os-
mem razredu dobivajo navodi-
la, kot so: bodi priden, hodi po
pločniku, ne nagajaj, lepo se
obnašaj, ne pij in ne kadi, iz-
ogibaj se drogi ... Vse je mišlje-
no dobronamerno. Pa vendar-
le, kaj naj mladi ljudje počnejo
s temi nasveti? Kdo od vas ver-
jame, da to zaleže, varuje, ščiti
pred drogo in težavami? Ali
vzgaja za prevzemanje odgo-
vornosti? Ne pogovarjaj se s
tujci ... Potem pa pride prija-
zen stric, ki da otroku čokola-
do. Je za otroka še tujec? Kako
bo otrok prepoznal pedofila, če
ne bo znal poslušati sebe, raz-
mišljati s svojo glavo? Naj bo
priden ali naj vpije? 

Silvija je bila od stranskih vi-
rov zaslužka življenjsko od-
visna, saj je imela odprtih več
kreditov, pokrivati je morala
stanje na dveh ali treh kredit-
nih karticah. Zaradi živčno-
sti, kaj bo, je še več kadila in
tudi steklenica z viskijem, ki
jo je imela v avtu stalno ob
sebi, se je prehitro praznila.
Nekoč, ko so zbirali denar za
družino, ki jim je pogorela
hiša, si je iz blagajne, v kateri
so hranili gotovino, izposodi-
la nekaj denarja. Ko je videla,
da ni nihče opazil, je v vrečo
segla še enkrat ...To pa je bilo
zanjo usodno ...
"Tokrat pa sem šla čez rob,
očitno so bili tudi sodelavci
siti mojih neumnosti, še da-
nes ne vem, kdo me je izdal,
nekdo me pač je, bila sem
poklicana ne le k direktorju,
k sebi me je povabil sam
lastnik podjetja, pod okri-
ljem katerega smo tudi delo-
vali. Pogovori niso bili prijet-
ni, kajti na mizo smo vrgli
zelo odkrite karte in morala
sem poslušati marsikaj ne-
prijetnega tudi o svojem
delu, za katerega sem bila do
takrat prepričana, da ga še
zmeraj opravljam dobro in
korektno. Poslovili smo se z
grdimi besedami, a še zme-
raj sem menila, da se mi
godi krivica. Denar, ki sem
ga izmaknila, pa sem, seve-
da, morala vrniti. Kako, pa
me ne vprašajte. Pa to ni bil
moj edini dolg. Bilo jih je še
nešteto. Upniki, ki so kmalu
izvohali, da sem ostala brez
službe, so si podajali kljuke,
grozili so nam po telefonu,
mojemu partnerju pa se je
šele ob teh klicih počasi jas-
nilo, kakšna sem in kako
globoko sem zabredla. Pre-
piri, ki so sledili, so bili poni-
žujoči, nenehno pa sem bila
toliko "pod paro", da se res-
nosti položaja, v katerega
sem zabredla, sploh nisem
dobro zavedala. Ko pa mi je

nekoč še sin zabrusil v ob-
raz, da od mene zahteva de-
nar nazaj, ki sem mu ga res
izmaknila iz torbe, sem spo-
znala, da nimam drugega iz-
hoda, kot da odidem. Neke-
ga dopoldneva, ko doma ni
bilo nikogar, sem naložila v
avto nekaj malenkosti in se
odpeljala. Pojma nisem ime-
la, kam naj grem, spala sem
v avtu in še tisto malo drobi-
ža, ki sem ga imela, sem za-
pravila za bencin in cigarete.
Ko sem nekoč že povsem iz-
črpana obležala pred vho-
dom v domačo občinsko
stavbo, so me odpeljali v bol-
nišnico, kjer so me vsaj malo
spravili k sebi. Tehtala sem
še borih 48 kilogramov, toda
tudi iz varnega zavetja, kjer
sem imela na razpolago vsaj
hrano in posteljo, sem mora-
la oditi. Poklicala sem "svo-
jo" zvezo za biznis, medicin-
sko sestro, ki se me je šele
po dolgotrajnem pregovarja-
nju in moledovanju usmilila
in me napotila k nekemu
tipu, ki mi naj bi našel kakš-
no delo. Od mene je zahteval
šestdeset odstotkov zasluž-
ka, bilo me je groza, ko sem
to slišala, a nisem imela dru-
gega izhoda. Moj "teritorij"
so bila tri postajališča ob av-
tocesti. Tam sem vlekla za
rokave zlasti tuje šoferje,
največkrat pa so "zadevo"
opravili kar na ležišču v svoji
kabini. Umivala sem se v
straniščih, na srečo so imela
postajališča tudi kopalnico,
da nisem preveč smrdela.
Spala sem še naprej v avtu,
dokler mi Center za socialno
delo ni našel skromne sobi-
ce," pripoveduje Silvija in si
s trepetajočimi prsti prižiga
vedno nove in nove cigarete.
Povedala sem ji, da sem nje-
ne članke zmeraj rada prebi-
rala, omenila pa sem ji tudi,
da bi naredila dobro delo, če
bi o svojem življenju napisala
knjigo.

"Ah, kdo bi pa bral tisto sra-
nje!" je bila kritična in videla
sem, da ji ni do tega, da bi
sama zapisovala dogodke o
svojih stranpoteh.
"Kaj pa družina, sin?" me je
še zanimalo.
"Včasih ga pokličem, pa ga
vprašam, kako je, ampak z
menoj noče govoriti. Pravi, da
sem mu naredila preveč hu-
dega. Saj veš, Slovenija je
majhna, kraji, kjer sem živela,
pa tudi. Ljudje se med seboj
poznamo, najprej se je o meni
obilo šušljalo, potem pa so za-
čeli sina zbadati tudi prijatelji,
kar mu verjetno ni bilo preveč
pri srcu. Mož si je našel dru-
go, sin živi z njima, pravza-
prav so vse moje poti, ki bi vo-
dile nazaj, zaprte. Najbolj ža-
lostno pa je, da se zavedam, da
sem za vse, kar se je zgodilo,
sama kriva. Starši me sicer ne
poženejo od vrat, ko potrkam,
a vendarle. Ko grem enkrat na
mesec na sedež Rdečega kri-
ža, kjer dobim nekaj hrane,
dajo mi tudi kakšen evro, se
pogovarjam s sotrpini. Veči-
na, s katerimi stojim v vrsti, je
imela nekoč "prevelike oči".
Imeli so preveč kreditov, de-
nar pa so nepremišljeno za-
pravljali za bedarije. Tako kot
jaz. Žal se nisem znebila niti
osebnih "pufov", kaj šele kre-
ditov, ki sem jih najela pri
banki. Odplačevanje le-teh bo
še prišlo na vrsto. Pogosto se
sprašujem, ali bi se še lahko
vrnila v normalno življenje, a
vprašanje ostane brez odgovo-
ra. Živim od danes do jutri, iz
rok v usta, moj zunanji videz
je spremenjen že do te mere,
da me od nekdanjih znancev
nihče več ne prepozna. Moje
ime pa je domače tistim, ki
potrebujejo malo sprostitve,
hvala bogu, zaenkrat sem še
zdrava, ne vem pa, kaj bo po-
tem, če si nakopljem kakšno
bolezen ... Eh, bom šla pa pod
vlak, pa kaj?!"

(konec)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Sodna uslužbenka 
obveščala preprodajalce
Vodja ljubljanskih kriminalistov Branko Japelj je
prejšnji teden razkril, da je uslužbenka 
ljubljanskega sodišča ovirala kriminalistično
preiskavo trgovine z drogami s tem, da je 
preiskovane kriminalce posvarila pred policijo.
Kriminalisti so namreč ugotovili, da je 
štiriindvajsetletna sodna uslužbenka imela 
dostop do tajnih podatkov in je tako člane združbe,
ki se je v Ljubljani ukvarjala s preprodajo droge,
opozorila, da jim je na sledi policija. To ni samo
upočasnilo policijske preiskave, saj so kriminalci
začasno prekinili z nezakonito dejavnostjo,
ampak je v nevarnost spravilo kriminaliste, ki so
sodelovali v preiskavi. Štiriindvajsetletnica si je
seveda prislužila kazensko ovadbo zaradi izdaje
tajnih podatkov. Ljubljanski kriminalisti so sicer
razkrili mrežo preprodajalcev kokaina v Ljubljani,
ki naj bi jih vodila sedemindvajsetletni 
Ljubljančan in njegov triindvajsetletni pajdaš.
Kot so še ugotovili, so nepridipravi kokain 
redčili s primesmi, ki so zdravju zelo škodljive
in celo rakotvorne. Med preiskavo so jim zasegli
okoli pol kilograma kokaina, po mnenju 
kriminalistov pa bi bile količine zasežene droge
še bistveno večje, če ne bi preprodajalci zaradi
opozorila sodne uslužbenke prekinili svoje 
aktivnosti. 

Goljufali lizing družbe
Ljubljansko sodišče je petinštiridesetletnega
Draga Funkla iz Nazarij zaradi goljufij obsodilo
na osem let zapora. Tožilstvo je zbralo dovolj 
dokazov, da je organiziral serijo prevar več lizing
družb, v katerih so sklepali pogodbe o nakupu
prestižnih avtomobilov, ki so jih nato kmalu
prodali, čeprav tega ne bi smeli storiti do 
odplačila celotnega posojila. Lizingodajalci so
bili tako oškodovani za več kot 700 tisoč evrov.
Pri goljufijah mu je izdatno pomagal tridesetletni
Iztok Perčič iz Štor, ki bo za zapahi presedel 
štiri leta in štiri mesece. Med Funklovimi 
pomočniki naj bi bil tudi petdesetletni Milan
Hočevar iz okolice Radovljice, ki pa mu bodo 
zaradi zdravstvenih težav sodili posebej.

četrtek, 24. junija 2010

Sebi in skušnjavam se je včasih nemogoče upreti

Še zadnji pogled v lastno ogledalo
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
V torek je bila v Ljubljani seja
komisije državnega zbora za
odnose s Slovenci v zamej-
stvu in po svetu, na kateri je
minister za Slovence v za-
mejstvu in po svetu dr. Bošt-
jan Žekš poročal o položaju
slovenskih manjšin v Italiji, v
Avstriji, na Madžarskem in
na Hrvaškem. Na seji so
sklenili, da se je treba z vlada-
mi v sosednjih državah, še
posebej v Italiji, kjer je pred-
sednik slovenske vlade Borut
Pahor že dve leti zapored za
italijansko državno pomoč
Slovencem posredoval pri
italijanskem predsedniku
Silviu Berlusconiju, kar že
meji na prosjačenje, dogovo-
riti za stalno in zanesljivo po-
moč naši manjšini. Prav o
pomoči slovenski manjšini
se naša vlada že nekaj časa

pogovarja z avstrijsko in itali-
jansko, minister Žekš pa bo
poleti zaradi tega obiskal
Rim. Člani komisije so me-
nili, da bi morala komisija
zaradi pomembnosti podro-
čja, za katerega je zadolžena,
postati odbor državnega zbo-
ra. Pri obravnavi položaja
Slovencev v Avstriji so meni-
li, da bo izvolitev dr. Valenti-
na Inzka pozitivno vplivala
na odnose med Slovenci sa-
mimi in na razmerja do ko-
roških zveznih oblasti. Na
Madžarskem je položaj ne-
gotov, saj je nova vlada nacio-
nalistično usmerjena in ima
slovenska manjšina zaradi
tega lahko dodatne težave, na
Hrvaškem pa je spodbudno,
ker so Slovenci kot manjšina
znova omenjeni v preambuli
dopolnjene ustave. 

Od boljšega sodelovanja s so-
sednjimi državami, v katerih
živijo Slovenci, imajo največ
dobrega prav oni, pa tudi mi
v Sloveniji, ki še premalo po-
znamo razmere, v katerih ži-
vijo zamejski Slovenci in
trud, ki vlagajo v ohranitev
naroda, njegove kulture in
jezika. Še posebno vrednost
ima druženje mladih. Takš-
no je bilo v sredo, 9. junija, v
Selah na Koroškem, kamor
je prišlo na obisk 40 učencev
in 15 učiteljev iz osnovne šole
Antona Janše iz Radovljice,
ki so med vrstniki iz ljudske
šole v Selah preživeli prijeten
dan. Srečanje je organiziralo
Slovensko društvo za kako-
vost življenja Novi Paradoks,
ki pomaga otrokom z mot-
njami v razvoju. V ljudski
šoli v Selah so ob tej prilož-

nosti pripravili razstavo panj-
skih končnic, ki so jih izdela-
li učenci nekaterih gorenj-

skih osnovnih šol. Srečanje
je imela velik odmev v koro-
ški javnosti. 

Knjige in knjigoljubi (52)

Šarucova sliva

Ravnateljico ljudske šole v Selah Mileno Olip, vodjo mladinskih
izmenjav pri Novem Paradoksu Slavico Smrtnik in ravnateljico
osnovne šole Antona Janše iz Radovljice Jeleno Horvat so v Selah
obdarili s šopki travniškega cvetja. / Foto: Jože Košnjek

Ivan Tavčar na portretu Jurija Šubica, 1885; 
Šarevčevo slivo je objavil 1887

Slovenci v zamejstvu (200)

Kako je s Slovenci pri sosedih

Ilustracija Maje Šubic

Miha Naglič

Tako simpatične knjige pa
že dolgo ne! Knjižice pravza-
prav, a lepe, posebne, drago-
cene. "Made in Poljane", iz-
delek samih Poljancev, če-
prav je izšla v Ljubljani pri
založbi Modrijan - a treba je
vedeti, da je tudi njen prvi
mož, Brane Nešović, po ma-
teri Poljanec. Gre za drama-
tizacijo novele Ivana Tavčar-
ja Šarevčeva sliva, katere av-
torja sta Andrej Šubic in Bo-
ris Pintar. Ilustracije so delo
Maje Šubic, knjigo je obliko-
vala Nives Lunder, pri lektu-
ri je sodelovala Milena Sitar
... Sami Poljanci, od Tavčarja
naprej. V knjigi so tri besedi-
la: dramatizacija novele, za
njo novela sama in še spre-
mni zapis Andreja Šubica -
prvo je v poljanščini, drugo
in tretje v slovenščini. Bese-
dilo je enako tistemu, ki je
bilo prvič uprizorjeno leta
1983, v monodrami, ki jo je
režiral Andrej, Meto pa je
odigrala Anica Berčič. Šubic
sam opiše, kako se je lotil
dramatizacije: "Prijatelj Bo-
ris Pintar je s svojo pisatelj-
sko žilico dodal besedila, ki
so dopolnila osnovno zgod-
bo. 'Prevod' besedila v pol-
jansko narečje je bil lahko
delo, saj je Tavčar pri pisanju
sledil melodiji svojega rod-
nega govora."
Kakšna je Tavčarjeva Meta?
"Pripovedovalec jo omenja
kot prispodobo siromašnega
življenja. Oče ji pred smrtjo
zapusti slivo, vedoč, da zara-
di grdote ne bo dobila ženi-

na, ter ji zabiča, naj iz spošto-
vanja do očeta na stara leta
ne berači. Meta si vzame oče-
tove besede k srcu: gara vsak
dan od jutra do večera, pode-
dovani in zasluženi denar pa
iz strahu pred požarom skri-
va zakopan na hribu za hišo.
Neke noči, ko zunaj divja ne-
vihta, se ustraši, da ga bo hu-
dournik odnesel. V temi ne
najde skrivališča denarja. V
strahu pred beračenjem se ji
zmeša: misleč, da so ji ukra-
dli denar in da ji zdaj hočejo
vzeti še slivo, odide domov
po sekiro ter poseka slivo.
Drevo jo pokoplje pod sabo."
Tako je Meta opisana v leksi-
konu Slovenski literarni ju-
naki (2002). Tavčar pa svojo
novelo sklene z besedami:
"To je bilo gotovo revno živ-
ljenje!" Šubičeve monodra-
me nisem videl, a po branju
besedila bi lahko dodal, da je
bilo Metino življenje tudi
grdo. Da ta oseba nima le gr-
dega obraza, ampak tudi grd
značaj. "Dekle je grdo in
snubača ne bo! Naj ima sto
goldinarjev, in tista sliva pri
vogalu hiše je tudi njena! Ta
sliva je njena! O moj preljubi
Jezus Krišč, da le ne bi bera-
čili! Težko sem živel, ali poš-
teno!" Tako govori Metin oče
Šarevec na smrtni postelji,
po Tavčarju. V poljanščini:
"Nej ma stuo goldinarju, za-
tuo ke nima liepga obraza, pa
snubaču nau. Pa tista sliva
par voglu bajte je tud niena!
Ta sliva j niena. O muoj pre-
lub Buoh, de le neb beračl." 
Meta pravzaprav sploh ni
tako revna. Pod strešnim tra-

mom in pozneje pod grmom
na Kuclju ima zakopanih sto
goldinarjev, kot nekakšno
rento za stara leta. Za sproti
služi z dnino, za priboljšek
vsako leto proda slastne slive,
sebi jih seveda ne privošči.
Hrani se, kjer dela; poje pre-
več, zato ji grozijo, da je ne
bodo več poklicali. Če more,
si vzame (ukrade?) še nekaj
kruha za domov, kjer ga po-
suši in poje pozimi. Njen
zimski meni: suh kruh z
vodo. "Čist potihm vam povi-
em, de sn po večierij uziela
tud dva kuosa kruha, ke ni
nobedn vidu. Se viem, dej
grieh, vieč pa gotou ne, ket ga
je nariedu gospodar, kem za
moja žietu ni skor neč plaču.
Še zdej sem čudn zdi, kok de
sn bla tekuoj korajžna." To je
bilo, ko je "par Vidnskih" (Na
Vidmu, kjer je še zdaj gostil-
na) plela repo. In ko je "par
Kuočari" (pri Kočarju) pobi-
rala krompir: "Spiet sn mou-
gla en par krempierju vziet.
Se drgač meb lohk še lakat
pobrala. Čist lohk." Jemanja
kruha in krompirja Meta ne
doživlja kot krajo in greh v
odnosu do lastnikov in obla-
sti, pač v odnosu do Boga; je
torej moralna oseba. Ko vza-
me kruh, ima občutek, da bi
ji Mati božja še odpustila, po

krompirju pa: "Zdej mi mat
pred oltarjam gotou nau več
odpostila. Bom mougla kar h
spoud." - Se vam ne zdi, da bi
se Meta decembra 1941 pri-
družila poljanskim uporni-
kom?
Metina grdota se kaže tudi v
sovraštvu do otrok. In kar je
najhuje: pogubi jo lastna hu-
dobija, ne hudobni svet oko-
li nje. Denarja res ne najde,
kjer ga je zakopala, a to še ne
pomeni, da so ji ga dejansko
ukradli ali da ga je odnesel
plaz; zanjo je pogubna njena
lastna utvara, da je bil ukra-
den. Njena sliva je ne pokop-
lje pod sabo zato, ker bi jo na
Meto podrl vihar; ona sama
jo poseka in podere nase v
svojem obupu ... In vendar:
ko berem Tavčarja, imam še
lahko občutek, da se je proti
Meti zarotil hudobni svet in
da proti temu ne more nič;
Šubic-Pintarjeva dramatiza-
cija pa Meto pokaže kot so-
krivo za svojo lastno usodo,
ki bi bila morda lahko tudi
drugačna? Kakorkoli že: Me-
tino revno in grdo življenje
je v knjigi Šarucova sliva pri-
kazano na nadvse lep način!

Ovitek knjige, 
oblikovala Nives Lunder

Andrej Šubic, Boris 
Pintar, Šarucova sliva, 
Modrijan, Ljubljana,
2010, 56 strani, 9 evrov,
www.modrijan.si
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razgled

Jutri dopolni naša država de-
vetnajst let, kmalu jih bo
dvajset. O kresu 1990 je bila
misel na lastno državo še po-
božno upanje, že leto pozne-
je se je prav to uresničilo. Ta-
krat so bila leta, ko smo bili
zadovoljni tudi z malim ozi-
roma s tistim, kar smo imeli,
naše upanje pa je bilo kljub
temu veliko. Zdaj je ravno
obratno: imamo več kot ta-
krat, a s tem nismo prav za-
dovoljni, kakšnih posebnih
pričakovanj pa tudi ni. Stanje
je torej normalno.

Mogoče kdo poreče: ali ni
lepše živeti v časih, ko sicer
marsičesa primanjkuje, hkra-
ti pa je povsod polno upanja,
ki se iz leta v leto tudi dejan-
sko uresničuje. A večina naj-
brž ne misli tako. Že v Moj-
zesovi knjigi piše, da je bilo
izvoljeno ljudstvo bolj zado-
voljno ob polnih loncih v
egiptovskem suženjstvu kot
na težavni poti v obljubljeno
deželo. Prešeren pa je pel:
"Sem dolgo upal in se bal,
slovo sem upu, strahu dal;
srce je prazno, srečno ni, na-
zaj si up in strah želi." Ja, saj:
upi in strahovi osamosvojit-
venih let so bili po svoje lepi,
a kdo si jih želi nazaj?
Tisto, kar se nam je godilo o
kresu 1991, se mi je zdelo
tako čudotvorno, da sem v
nekem članku vse skupaj
pripisal čaru kresne noči. Ne
da bi zmanjševal zasluge na-
ših prvakov, ki so s praprot-
nim semenom v žepu iskali
državni zaklad, a takšna naj-
dba je tudi junakom mogoče
le v posebnem času, kakšen
je kresni. A kaj, ko spet nismo
zadovoljni: državo imamo,
zaklada pa ne; upanje, da ga
najdemo, pa je enako verjet-
no kot tisto, da ga najdemo v
kresni noči. Niko Kavčič, 94-
letni starosta slovenskih
bančnikov in škofjeloški ro-
jak, ocenjuje, da bi v Sloveni-
ji potrebovali pet milijard ev-
rov svežega kapitala - da bi z
njim poživili finančne toko-
ve in narodno gospodarstvo v
celoti. Žal ni povedal, kje ta
denar najti in tega mu tudi
ne zamerimo. Diagnoza je
gotovo pravilna, zdravila pa
na današnji kresni dan ne
poznata ne poganski Kresnik
ne sveti Janez Krstnik.
Zdravilo, ki v tem času naj-
bolj pomaga, je potrpljenje.
Čudežnih najdb se ni nade-

jati, čas pa bo počasi pozdra-
vil tudi sedanje finančne in
gospodarske tegobe. Če bo
vsak od nas tudi sam kaj na-
redil - za svoj in za narodni
blagor - bomo gotovo okreva-
li hitreje, kot bi v primeru, če
bi se zanašali le na posredo-
vanje države in nekih višjih
sil, od političnih do kresnih.
Ko se je ta kriza začenjala, je
eden od "poznavalcev" izja-
vil, da bodo iz nje kot zmago-
valci izšli predvsem tisti, ki
razpolagajo z gotovino; tisti
torej, ki so že pred krizo kaj
prihranili, na globalni ravni
bo to predvsem Kitajska. Kaj
pa ostane takim, ki s(m)o
imeli sušo v žepu, še preden
se je kriza sploh začela? Ta-
kim pomaga tolažba, da ni
vse v denarju. Da lahko po-
magajo tudi spremembe v
vsakdanjem ravnanju in
sprememba vrednot na na-
čelni ravni. Da se da razme-
roma lepo preživeti tudi z
manjšo potrošnjo, predvsem
pa z manjšimi pričakovanji.
Kdor se ne zmore sam ome-
jiti v svojem trošenju in ni
sposoben sam znižati ravni
svojih pričakovanj, utegne
biti res revež. Za tistega, ki
zna biti tudi z malim zadovo-
ljen, pa krize pravzaprav
sploh ni. Saj nekaj malega
menda še imamo. 
V bistvu velja enako v našem
odnosu do države. Veseli bo-
dimo, da jo imamo. To splo-
šno spoznanje pa nas ne od-
vezuje od kritičnega odnosa
do ravnanju vsakokratne ob-
lasti in državnih institucij.
Ob dnevu državnosti 2010
lahko ugotovimo, da je z dr-
žavo tako kot z ljudmi: načel-
no je dobra, kar pa ne pome-
ni, da se ne bi mogla v mar-
sičem še poboljšati in to že v
letu, ki ostaja do njene 20.
obletnice.

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

podlistek
Sonce je pripekalo in sneg se
je lesketal, kot da nikoli ni bil
drugega kot bleščeča svilnata
odeja, ki je prekrila pokrajino
s spokojem mirovanja. Sergej
Gorecki je polagal noge na
rahlo zabrisano gaz in se zve-
davo oziral naokoli. Potisnil
je roko v žep, da je pod prsti
začutil pomečkani papir, ki
ga je doma tolikokrat vzel v
roke. Pa saj je skoraj tako, kot
je zapisal Vasilij, je pomislil.
Smreke, gore, z vrhovi prebo-
deno nebo in sneg, ki škriplje
pod njegovimi nogami. Zdaj-
ci je zaslišal škrtanje, prehodil
je gaz in se znova znašel na
cesti. Za danes je bilo dovolj,
se je odločil. Preveč je slišal o
kapelici, da bi se ji lahko pri-

bližal še ves pomečkan od dol-
ge vožnje in utrujen od vsega,
kar mu je rojilo po glavi. Za-
strmel se je v svoje gole roke, si
jih pomel in pihnil v njih vro-
čo sapo. Nikoli ni nosil roka-
vic, še v Moskvi ne, ki je zna-
la postreči z dosti hujšo zimo,
kot je bila ta. A prav tu na
drugem koncu sveta, se je za-
vedel, zakaj tega ne počne.
Ded Vasilij ga je še kot otroka
ozmerjal, ko je videl, da si
hoče nadeti rokavice. "Nikoli,
nikoli jih ne nosi," je kričal,
da ga je hčerka Ana, Sergeje-
va mama, komaj ustavila, da
se ni brezumno spravil nad
otroka. Ne, razlog za tako
prepoved ni ležal v pregajanju
mehkužnosti. V dedovih za-

piskih je nekoč odkril resnico,
pozabil je nanjo, da se je zdaj
lahko znova pojavila pred
njim. Če ne bi imel na svoji
desnici rokavice, bi mu z goli-
mi prsti mogoče uspelo zadr-
žati Maksimovo roko, je ded
papirju potožil tisto, česar ni
mogel povedati niti svoji ženi.
Mogoče je prav zato on, Ser-
gej Gorecki, hotel o vsem go-
voriti z Varjo. Obseden si od
teh spominov, mu je ta naza-
dnje zabrusila, ko ji je nenehno
ponavljal odlomke iz dedove-
ga pisanja. Toda zagotovo je
nekaj v tem, si je rekel, druga-
če me ne bi s tako močjo pre-
vzela, drugače ne bi skozi nje-
govo neizrečeno poskušal po-
iskati odgovorov na svoja

vprašanja. In končno - druga-
če se ne bi zdaj usedel v avto
in se odpeljal do prve gostilne
in povprašal gostilničarja, če
je kdaj slišal za gospo Magda-
leno Lužnik. Klik na srečo.
Nekje pač mora začeti, hudi-
ča. Pa čeprav v zakotni gostil-
ni, kjer gosti dim zakriva po-
glede gostov, ki zvedavo ogle-
dujejo bradatega štiridesetlet-
nika s temno modrimi očmi.
Njegova angleščina izdaja ru-
ski naglas, še gostilničarju,
Petru Rajniku, ki zmajuje z
glavo, je to jasno. "Rus, kaj,"
reče in ga prijateljsko potrep-
lja po rami, kot da bi mu ho-
tel pokazati, da zgodovina ni
pozabljena. In ni. "Bilo jih je
v teh koncih kakih dvanajst

tisoč, ki so nekoč gradili pre-
laz čez Vršič," nadaljuje, pa
ne brez zadrege. "Bila je doba
herojev. Rad bi dočakal čas,
ko bo prišla doba ljudi," je
Sergeju govoril ded Vasilij,
gostilničar pa mu pripoveduje
o tem, kot da še ni minil čas
velikih vojska. Pa saj me ne
zanima to, bi Sergej rad
ustavil nadležno klepetavost,
čeprav je v tem marsikaj 
koristnega vsaj za njegovo 
reportažo, ki jo namerava
napisati za moskovsko revijo.
Prijazen izgovor za brskanje
po preteklosti, ki se z vsakim
gostilničarjevim stavkom pri-
bližuje kot povodenj, ki lahko
odplavi tudi njega, ga zloveš-
če prešine. 

Vaš razgled

Fotografija je z osrednjega dogodka ob Tednu podeželja na Loškem. Kako lep je pogled na
mlado deklico z venčkom iz rož na glavi. Včasih je bilo takšno ustvarjanje nekaj vsakdanje-
ga, danes pa le še redko vidimo deklice, da bi pletle venčke. Krasna ideja za ustvarjalno
popoldne v naravi. M. B. 

četrtek, 24. junija 2010

Šepetalnica za veter

V preteklih dneh, ko smo celo vstopili v koledarsko poletje, so bili dežniki zagotovo eno naj-
bolj dobrodošlih pripomočkov za zaščito pred dežnimi kapljami. Naj vas to ne spravi v slabo
voljo in namesto, da imate dežnik za nujno zlo, nanj pomislite kot na modni dodatek. Samo,
da ga kje ne pozabite ... S. K. I Foto: Tina Dokl

Kmalu jih bo dvajset
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Boštjan Bogataj

Jesenice - Na Jesenicah so
odprli prvi obrat v Sloveniji
(in tudi v širši okolici) za pre-
delavo sveč, zato je prilož-
nost za podjetniški uspeh ve-
lika, čeprav po količini od-
padkov sveče ne predstavlja-
jo hude obremenitve okolja.
"Vseeno pa gre za koristen
odpadek in bi bil greh, če ga
ne bi predelali. Upam, da
bodo obrat nadgrajevali in
reciklirali tudi druge vrste
plastike in kovin," je poveda-
la Bernarda Podlipnik z
okoljskega ministrstva in na-
daljevala: "V Sloveniji letno
kupimo od štiri do pet tisoč
ton nagrobnih sveč, zato
smo sprejeli uredbo o nači-
nu zbiranja, predelave in
končne destinacije sveč. Pre-
delavo potrošniki plačamo že
ob nakupu."

Sveče so sestavljene iz pla-
stike, parafina in tudi kovin
in baterij, več kot 75 odstot-
kov pa je znova uporabljivih.
"Investicija je bila do sedaj
vredna približno 120 tisoč
evrov, vendar jo moramo, če-
prav trenutne zmogljivosti
zadovoljujejo potrebe po re-
ciklaži nagrobnih sveč iz vse
Slovenije, še dopolniti," po-
jasnjuje Mojca Korbar, dire-
ktorica Plastkoma. Lastnik
Srečo Korbar dodaja, da je
idejo o reciklaži dobil pred
približno petimi leti, ko je ob
1. novembru spremljal, koli-
ko sveč kupimo Slovenci,
predelovalca pa ni: "Takrat
sem se začel ukvarjati s pla-
stiko. Odločili smo se za reci-

kliranje, saj naj bi bil posel
donosen. Kljub dodatni inve-
sticiji od šeststo do sedemsto
tisoč evrov naj bi se investici-
ja povrnila v štirih do petih
letih."

Nosilec projekta je konce-
sionar Interseroh, ki koordi-
nira prevoz odpadnih na-
grobnih sveč, ki jih Plastkom
predela in uporabne dele
proda naprej. Korbar pravi,
da bo morda tudi sam upo-
rabljal plastiko pri lastnih iz-
delkih. "Pomembno vlogo
pri doseganju ciljev zbiranja
in predelave bodo imeli

upravljavci pokopališč, ki so
dolžni zagotoviti zabojnike
za ločeno oddajanje nagrob-
nih sveč," pravi Mateja Mi-
kec, direktorica Interseroha
in dodaja, da bo manj kot če-
trtina odpadka šla na deponi-
jo in še to ne bo obremenje-
valo okolja.

"V velikem interesu nam
je bilo, da na Jesenice prido-
bimo novo dejavnost, ki je
pomembna za vso državo.
Veseli smo vsakih novih de-
lovnih mest, tu jih bo sčaso-
ma še več," o novi pridobit-
vi pravi župan Tomaž Tom

Mencinger. "Do sedaj so se
gore sveč zbirale na deponi-
jah, kar je tako okoljsko kot
estetsko sporno. Proizvajal-
ci smo razdrobljeni in za
nas je bil velik šok, da bi
morali sami poskrbeti za
odvoz in reciklažo. Na srečo
se je našel podjetnik in za-
čel porabo odpadnega mate-
riala, saj bomo lahko tudi
cene obdržali na dosedanji
ravni," je v imenu 150 sve-
čarjev povedal David Jurko-
vič. Svečarji bodo predelani
parafin odkupovali in znova
uporabili. 

Priložnost videli v odpadkih
Plastkom je na Jesenicah v sodelovanju s podjetjem Interseroh odprl prvo predelovalnico odpadnih
nagrobnih sveč. Zdaj šest novih zaposlitev, čez pol leta še šest.

Predelava nagrobnih sveč je smiselna tako z okoljskega kot zaposlitvenega vidika. Seveda
pa zakonca Korbar oziroma podjetje Plastkom vidita tudi odlično poslovno priložnost,
župan Tomaž Tom Mencinger pa nova delovna mesta. / Foto: Tina Dokl
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● odkup listavcev
● odkup iglavcev
● plačilo v osmih dneh
● izvajanje sečnje 

in spravilo lesa
● upravljanje z gozdom
● prodaja drv
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040 640 791
041 640 791
04 23 15 325

Boštjan Bogataj

Kranj - Vlada je v Državni
zbor brez dialoga s socialni-
mi partnerji poslala sveženj
predlogov zakonov delovno-
pravne zakonodaje, ki znižu-
jejo dosežene pravice delav-
cev in poslabšujejo njihovo
ekonomsko in socialno var-
nost. "Ne pristajamo na trgo-
vino, češ sindikatom (delav-
cem) smo povišali minimal-
no plačo, sedaj moramo ugo-
diti še delodajalcem," pravi
Rajko Bakovnik, predsednik
Zveze reprezentativnih sin-
dikatov Slovenije in nadalju-
je: "Teh sprememb niti niso
predlagali delodajalci, čeprav
se z njimi strinjajo. Sicer pa

skrajšanje odpovednih rokov
in nižanje odpravnin ne bo
preprečilo stečajev, morda
bo katerega le odložilo. Kdo
lahko zagotavlja, da se bo
'privarčevani' denar usmeril
v širitev dejavnosti in nove
zaposlitve? Vladni predlogi
lahko le drastično poslabšajo
varnost delavcev in zaostrijo
socialni konflikt."

"Od osamosvojitve smo v
Sloveniji preživeli precej hu-
dih ekonomskih kriz in
hkrati sprejeli reforme soci-
alne in delovne zakonodaje s
socialnim dialogom. Prekini-
tev socialnega dialoga pome-
ni nespoštovanje tistih, ki
jim je našo mlado državo
kljub krizam uspelo s social-

nim dialogom ekonomsko
in socialno razviti. Vlada je s
samovoljnostjo zavrgla spo-
sobnost, s katero smo do se-
daj skupaj našli rešitve, ki so
bile sprejemljive za vse soci-
alne partnerje," pa meni Ro-
mana Oman, sekretarka ob-
močne organizacije ZSSS
Kranj. Oba sindikalista sta
prepričana, da takšno ravna-
nje Vlade vodi le v konflikte,
namesto da bi izvajala ukre-
pe za gospodarsko rast in
nova delovna mesta. V Slove-
niji je trenutno skoraj sto ti-
soč brezposelnih. 

"Do sedaj nam je vedno
uspelo doseči kompromis.
Reforma je uspešna in dose-
ga rezultate le, če jo sprejme-

jo vsi partnerji," vladi roko
ponuja Omanova in dodaja:
"Nihče ne verjame, da bo za-
radi nižjih odpravnin in kraj-
ših odpovednih rokov več de-
lovnih mest. Uspešnost pod-
jetij se ne da graditi na zniža-
nju že tako majhnih odprav-
nin delavcem ob hkratnem
izplačevanju nepredstavljivih
in neomejenih odpravnin vo-
dilnim. Morda kmalu ne bo
nihče več upravičen do od-
pravnine," pravi Romana
Oman. 

Bakovnik napoveduje: "Če
bo Vlada na enak način v DZ
poslala tudi neusklajen pred-
log sprememb pokojninske
in druge delovnopravne ter
socialne zakonodaje, se ver-
jetno hujšim socialnim kon-
fliktom ne bo mogoče izogni-
ti." V ZSSS odločno naspro-
tujejo sedanjim potezam vla-
de, Omanova pa pravi, da čla-
ni zahtevajo aktiviranje vseh
pravnih sredstev za zaščito
delavcev in ponovno vzposta-
vitev socialnega dialoga. 

Kmalu splošna stavka?
Sindikati zaradi nove delovnopravne zakonodaje, ki ni socialno usklajena,
ne izključujejo niti splošne stavke.

Boštjan Bogataj

Škofja Loka - Hranilnica
LON je v ponedeljek slove-
sno odprla novo poslovno
enoto na Kapucinskem trgu
v Škofji Loki. "Vsako odprtje
nove poslovnice je prelomni-
ca za naše delo. Odpiramo
jih na dve leti in vsaka pome-
ni nov kamenček v mozaiku
naših storitev," je povedal
predsednik uprave Teodor
Žepič in nadaljeval: "Gleda-
mo naprej, včasih s previd-
nostjo, velikokrat pa z izzi-
vom. V Škofji Loki vidimo
slednjega." LON ima danes
11 poslovalnic, škofjeloška pa
obiskovalcem in strankam
ponuja popolno bančno sto-
ritev na enem mestu. V eno-
ti je urejen tudi otroški Loni-

jev kotiček, kjer se bodo otro-
ci zamotili z ustvarjanjem in
barvanjem Lonijevih pobar-
vank. Odločitev za prihod
Hranilnice LON kot urbane-
ga, kulturnega in izobraže-
valnega središča v Škofjo
Loko izhaja iz dolgoročne
politike hranilnice, ki je
usmerjena v nadaljnjo rast,
tako po obsegu kot teritorial-
no. Ob odprtju so društvu
Sožitje izročili simbolični
ček (na sliki) s prav nič sim-
boličnim zneskom tisoč ev-
rov, ki ga bodo ti porabili za
izvajanje svojih dejavnosti. S
svojo prisotnostjo v Škofji
Loki želi LON občanom,
obrtnikom in podjetnikom
na Ljubezniv Osebni Način
omogočiti sproščeno ter
uspešno bančno poslovanje. 

LON odprl novo poslovno 
enoto v Škofji Loki
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Jasna Paladin

Moste pri Komendi - Stro-
kovnjaki Kmetijskega inšti-
tuta Slovenije (KIS) so v Po-
skusnem centru za krompir
KIS v Mostah pri Komendi v
torek pripravili tradicionalni
spomladanski dan krompir-
ja, ki je že vrsto let name-
njen strokovnim in svetoval-
nim službam ter prideloval-
cem, ki jih zanimajo aktual-
na problematika in novosti
na področju pridelovanja
krompirja. 

Strokovnega srečanja se
zadnja leta udeležuje nekoli-
ko manj pridelovalcev, a
tudi tokrat se jih je zbralo
nekaj deset, večinoma iz
Gorenjske, ki kljub manjši
pridelavi krompirja v za-
dnjem obdobju v Sloveniji
ohranja primat. "Vsako leto
ob začetku poletja, ko je že
razvidno, kako poteka sama
rast, pripravimo to srečanje,
saj je prav, da se tako stroka
kot tudi pridelovalci na pol-
jih ogledajo rast posamez-
nih sort in se pogovorijo o
težavah, s katerimi se spopa-
dajo," je povedal vodja pro-
grama za krompir na kme-
tijskem inštitutu Peter Dol-
ničar, ki je tudi letos vodil
skoraj celodnevni praktični
ogled na štirih poskusnih

poljih KIS. Na polju v La-
hovčah so si pridelovalci
ogledali nasad približno se-
demdesetih sort, ki jih ima
inštitut na preizkušanju. Na
poskusnem polju v Komen-
di so strokovnjaki predstavi-
li križanje sort in polja za
poskuse zgodnosti posa-
meznih sort, na enem naj-
večjih poskusnih polj v
Grobljah pri Domžalah pa
so si ogledali naknadno kon-
trolo semen, ki so bila letos
v prodaji pri nas, in žlahtnje-
nje novih sort.

In kako kaže letošnjemu
krompirju, ki so ga zaradi
mokrega leta marsikje posa-
dili s precejšnjo zamudo?
"Zaradi razmočenih tal
krompir letos ni razvil glo-
bokih korenin, ker mu ni
bilo treba iskati vode, zato je
ob prvi vročini pred nekaj
dnevi že močno venel, če-
prav so bila tla še razmero-
ma vlažna, a korenine niso
dovolj razvite. Težave so bile
kar očitne, zato se je na nas
z različnimi vprašanji takrat
obračalo veliko kmetov.

Krompir se je ob zadnjem
dežju sicer znova opomogel,
a vroč in sušen julij bi znal
prinesti težave. Letina je si-
cer odvisna od več dejavni-
kov. Letos so precej težav
povzročale cene semenske-
ga krompirja, zato so marsi-
kje posadili krompir slabše
kakovosti. Tudi razmere za
nastavitev gomoljev niso bile
optimalne, zato je število go-
moljev povprečno. A če ne
bo večje suše, se nam obeta
povsem solidna letina," je še
povedal Dolničar.

Krompir občutljiv na sušo
Zaradi mokrega leta je krompir letos razvil plitke korenine, zato je še toliko bolj občutljiv na sušo in
vročino. Kljub vsemu se obeta dobra letina, so prepričani na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Peter Dolničar v Kmetijskem inštitutu Slovenije v Mostah, kjer so tudi letos pripravili 
spomladanski dan krompirja.

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

Matjaž Gregorič

Ljubljana - Na redni skupšči-
ni Ljubljanskih mlekarn so
pregledali letno poročilo za
leto 2009 in sprejeli sklep o
uporabi bilančnega dobička.
Med drugim so na skupščini
obravnavali tudi predlog
sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predsednica uprave Ljub-
ljanskih mlekar Cvetana Rija-
vec je uvodoma povedala, da
so posledice finančne krize
vplivale na prodajo mleka in
mlečnih izdelkov. Tem dej-
stvom se je pridružila še kri-
za na mlečnem trgu Evrope,
ko so se slovenski mlekarji
čez noč soočili z viški mleka
in mlečnih izdelkov na glo-
balnem trgu, ki so se odrazili
v ponudbi po zgodovinsko
nizkih cenah tudi na našem
trgu. Ljubljanske mlekarne
so v minulem poslovnem
letu dokončale investicijo v
tehnologijo polnjenja v pla-
stenke in trgu ponudili nove,
inovativne produkte za
zmanjševanje telesne teže ter
zdrave izdelke, ki vsebujejo
samo jogurt in sadje, ter iz-
delke brez laktoze. Z novimi
izdelki so na trgu spet obrnili
prodajne krivulje navzgor, je
dodala Rijavčeva.

Po revidiranih rezultatih
poslovanja za leto 2009 so
prihodki iz poslovanja zna-
šali 146,9 milijona evrov, či-
sti dobiček poslovnega leta
pa je bil v višini 5,8 milijona
evrov. Skupščina je sprejela
sklep, da se bilančni dobi-
ček razporedi na del dobič-
ka v višini skoraj 653 tisoč
evrov, ki bo razdeljen delni-
čarjem v obliki dividend,
preostanek pa za druge re-
zerve iz dobička. Bruto divi-
denda na delnico znaša 15
centov na delnico. 

Na skupščini so sprejeli
spremembe in dopolnitve
statuta družbe Ljubljanske
mlekarne, ki sta jih predlaga-
la uprava in nadzorni svet.
Na podlagi Zakona o spre-
membah in dopolnitvah za-
kona o gospodarskih druž-
bah, ki je začel veljati lani, so
družbe dolžne svoje statute
uskladiti do 1. septembra le-
tos. Največje spremembe so
v odseku, ki se nanaša na
sklic skupščine, in skladno s
tem tudi spremembe in do-
polnitev statuta družbe Ljub-
ljanske mlekarne. Na skup-
ščini so prav tako sprejeli
sklep, da se upravi in članom
nadzornega sveta podeli raz-
rešnica za poslovno leto
2009. 

Ljubljanske mlekarne 
lani z dobičkom
Čisti dobiček 5,8 milijona evrov, dividende 15
centov na delnico

Matjaž Gregorič

Spodnja Dobrava - Sadov-
njak na Šolarjevi kmetiji na
Spodnji Dobravi je pred leti
močno prizadel hrušev ožig
in vsa drevesa so morali pose-
kati. Gospodar Franci Šolar ni
stal križem rok in kljub tež-
kim časom kmetijo znova po-
stavil na noge. "Takoj tisto leto
smo nasadili pol hektara no-
vega sadovnjaka, vzporedno
smo registrirali predelavo sad-
ja kot dopolnilno dejavnost,
čez dve leti smo se odločili še
za nasad malin, zdaj imamo
tudi manjšo trgovino, kjer
prodajamo domače izdelke iz
gorenjskih in drugih kmetij,
tudi domače bučno olje."

Maline prodajajo vsak dan
sveže nabrane, druge prede-
lajo v marmelado in malinov
sirup. Letos pričakujejo okoli
tono malin, približno pol se
jih proda svežih, druga po-
lovica gre v predelavo. Leto-
šnje deževno vreme mali-
nam še ni škodovalo, sadeži

niti ne zamujajo, tako da
bodo prihodnji teden začeli
obirati, saj maline že dobiva-
jo rdečo barvo. Potem glavna
sezona traja od treh tednov
do enega meseca. "Pri vzgoji
malin je treba biti pozoren
predvsem, da se obrani sade-
ži čim prej zaužijejo ali pre-
delajo, saj niso obstojni. Tre-

ba je paziti tudi, da ne začne-
jo gniti" pravi Franci.

Na kmetiji delajo vsi, Ve-
ronika skrbi v glavnem za
kuhanje marmelade in pro-
dajo v domači trgovinici.
Predelave so se Šolarjevi na-
učili na več tečajih, ki jih pri-
rejajo v Biotehniškem cen-
tru v Naklem, uporabili pa

so tudi nekaj starih receptur.
"Če delaš za prodajo, je treba
skrbeti za kakovost," pravi
Franci, in dodaja, da jim je
letos prvič po petih letih
zmanjkalo jabolčnega soka.
Kupci vse bolj cenijo doma-
če pridelke, saj na Šolarjevo
kmetijo pridejo od vsepov-
sod, tudi iz Ljubljane.

Sezona se začenja tudi za maline
Na Šolarjevi kmetiji bodo letos pridelali približno tono malin, polovico jih bodo predelali v sok in
marmelado.

Veronika in Franci Šolar ob svojih malinah, ki jih bodo začeli obirati prihodnji teden.
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Jelena Justin

Prejšnji teden smo se odpra-
vili na Boč, ki se imenuje
tudi Štajerski Triglav, današ-
njo Donačko goro pa imenu-
jejo Vzhodni Triglav. Če se
proti njej pripeljemo z za-
hodne smeri, ima skorajda
obliko piramide, čeprav jo se-
stavljajo trije vrhovi: Ženčaj,
Resenik in vrh Donačke
gore, ki je na njenem skraj-
nem zahodu. Goro je že prvi
predsednik Slovenskega pla-
ninskega društva Fran Oro-
žen označil kot izredno raz-
gledno vzpetino; in res je
razgledna. V zgodovino slo-
venskega planinstva pa se je
vpisala tudi po svoji temni
plati. Verjetno zaradi izrazite
lege in različnih zračnih to-
kov domačini radi rečejo, da
imata na Donački gori dež in
strela mlade. Prava tragedija
se je zgodila v 18. stoletju. Na

njenem vrhu je namreč tedaj
stala cerkev sv. Donata. Pisal
se je 6. avgust 1741, ko je bila
cerkev polna romarjev. Bil je
vroč in soparen dan, ko so se
nad Donačko goro pripodili
črni nevihtni oblaki. Strela je
udarila naravnost v cerkev in
59 romarjev je bilo mrtvih.
Strela je bila tako silovita, da
so se zvonovi skotalili nav-
zdol po hribu, do tam, kjer
danes stoji cerkev sv. Dona-
ta. Razsežnost omenjene ne-
sreče je v slovenski planinski
zgodovini brez primere. 

A ta črna podoba njene
preteklosti nas ne bo odvrni-
la, da je ne bi obiskali. Avto-
cesto Ljubljana-Maribor za-
pustimo v Dramljah in se
usmerimo proti Šentjurju in
Rogaški Slatini. Nadaljuje-
mo do Rogatca, kjer nas
oznake za Donačko goro
usmerijo levo. Začnemo se
vzpenjati po asfaltirani cesti

vse do Rudijevega doma na
nadmorski višini 590 me-
trov, kjer parkiramo. Od
doma nadaljujemo po kolo-
vozu v gozd, kjer se kmalu
pot odcepi desno v breg. Še
prej nas tabla opozori, da
vstopamo v bukov pragozd,
ki meri 28 ha in je zaščitena
naravna dediščina. Pot nas v
okljukih pelje proti vrhu. Za-
radi res udobnega vzpona in
lepo speljane poti ne bomo
imeli občutka, da se strmo
vzpenjamo. Pot so ravnokar
očistili podrtega drevja. To je
tudi edini poseg, ki se v goz-
du opravi. Ko smo že precej
visoko, pot teče mimo
ogromne skale, na kateri je
spominska plošča, posveče-
na dr. Ernstu Frölichu, Du-
najčanu, ki je leta 1853 nade-
lal planinsko pot na Donačko
goro za zdraviliške goste iz
Rogaške Slatine. To je bila
tudi prva nadelana planinska

pot v Sloveniji. Od omenjene
skale naprej je po dežju lah-
ko precej blatno, sicer pa je
pot več kot udobno speljana.
Tik pod vrhom, ko doseže-
mo greben, se prek drobnih
skal povzpnemo na vrh, ki ga
krasita slovenska zastava in
ogromen kamnit steber s kri-
žem na vrhu. V stebru stoji
majhen kip Matere božje, na
drugi strani pa je vpisna knji-
žica z žigom Slovenske pla-
ninske poti. Samo teme gore
je precej zaraščeno, zato je še
najlepši razgled proti zaho-
du, kjer se vidijo kot na dlani
sosednji Boč in vinorodne
Haloze. Na severozahodu se
pokaže Pohorje, ob jasnem
vremenu vidimo celo Kam-
niško Savinjske Alpe. 

Po grebenu se lahko spre-
hodimo tudi na vzhodni vrh,
kjer se bomo vmes celo spo-
padli z jeklenicami, ki odlič-
no zavarujejo zahtevnejši del
poti. Ker nas pri Rudijevem
domu čaka avto, je najbolje,
da se vrnemo po poti vzpona,
sicer pa z vzhodnega vrha
lahko nadaljujemo naprej do
doline mimo cerkvice sv. Do-
nata, ki leži na prisojnem po-
bočju pod goro, od koder se
bomo do Rudijevega doma
morali povzpeti po asfaltira-
ni cesti. Če nam to ni odveč,
bomo na ta način najlepše
zašpilili prijetno turco na
skrajnem vzhodu Karavank. 

Nadmorska višina: 884 m
Višinska razlika: 294 m
Trajanje: 1 ura in 15 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Donačka gora (883 m)

Vzhodni Triglav
Gora, na katero pelje prva nadelana planinska pot v Sloveniji in ima ime po sv. Donatu, čigar cerkvica
stoji ob njenem vznožju. Gora, kjer imata dež in strela mlade. Njeno staro ime je Rogaška gora.

Janez Štrukelj

Jedi za poletne dni K U H A R S K I R E C E P T I129

Štruklji z zelenjavnim in
mesnim nadevom

Vlečeno testo: Iz 40 dag
moke naredimo vlečeno te-
sto, tako da moki dodamo
mlačno in nekoliko okisano
vodo, 1 jajce, nekaj kapelj olja
in sol. Dobro obdelano naj
počiva približno 20 minut.
Odpočitega najprej tanko
razvaljamo in takšnega pu-
stimo počivati še nekaj mi-
nut, nato ga še malo razvle-
čemo. Testo nekoliko osuši-
mo, nato ga premažemo z
raztopljenim maslom in ste-
penim jajcem. Nato ga pre-
mažemo s pripravljenim na-
devom.

Nadev: 40 dag mešanega in
mletega mesa, 6 dag maščobe,
8 dag drobno sesekljane čebule,
15 dag različne zelenjave, sol,
poper, origano, drobnjak, bazi-
lika, 3 jajca.

Drobno sesekljano čebulo
prepražimo na segretem
olju, dodamo kuhano zele-
njavo, dobro začinimo, soli-
mo, popramo, dodamo še
stepena jajca in takoj poteg-
nemo jed z ognja, da jajca
preveč ne zakrknejo. Naza-
dnje dodamo še narezano
baziliko in sesekljan peteršilj
ali narezan drobnjak. Z na-
devom namazano testo zvije-
mo v štrukelj in zavijemo v z

oljem pomaščeno alufolijo.
V slanem kropu kuhamo 35
minut. Kuhanega vzamemo
iz alufolije, ga nekoliko ohla-
dimo in narežemo, prelije-
mo z na maslu prepraženimi
drobtinami. Poleg lahko po-
nudimo zeleno solato.

Pečena riba po kmečko

Sestavine: 4 postrvi ali ka-
kšne druge ribe, korenje, čebu-
la, česen, bela koleraba, nekaj
listov slanine, začimbe (sol,
celi poper, bazilika, pehtran,
rožmarin), olje po potrebi, li-
mona.

Priprava: Ribe očistimo in
operemo ter dobro osušimo

v kuhinjski krpi. Natremo
jih s soljo, zelenim peterši-
ljem in sesekljanim čes-
nom. Nekaj časa jih pusti-
mo na hladnem, da se mari-
nirajo. V ognjevarno posodo
vlijemo nekaj žlic olja, doda-
mo na kocke narezano sla-
nino, čebulo, korenje, koren
peteršilja, kolerabo. Ko se
zelenjava obarva, nanjo
položimo ribe in jih prelije-
mo s segretim oljem. Ri-
bam dodamo sveže začimbe
(od vseh začimb po malo).
Ribe postavimo v pečico in
jih spečemo. Poleg ribe lah-
ko spečemo še mlad krom-
pirček za prilogo in sladko
zelje s papriko.

Sladko zelje s papriko

Sestavine: zelje (lahko je
tudi kislo), maščoba, sladka
rdeča paprika v prahu, čebu-
la, žlica kisle smetane, lovor
in ščep kumine

Priprava: Zelje narežemo
in v slani vreli vodi prevre-
mo. V kozici segrejemo
svinjsko mast ali olje, doda-
mo sesekljano čebulo in če-
sen ter papriko v prahu, žli-
co mehke moke in naza-
dnje še zelje. Dobro ga pre-
pražimo, dodamo lovorov
list in kumino. Tik pred
serviranjem dodamo zelju
še kakšno žlico kisle smeta-
ne.

Vrh Donačke gore s slovensko zastavo 

Črni oblaki se zbirajo nad Donačko goro. 

Rudijev dom pod Donačko goro: do vrha je najkrajša pot.
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GORENJSKI GLAS

info@g-glas.siPISMA, KAŽIPOT

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

Veselica s Čuki
Škofja Loka - Prostovoljno gasilsko društvo Virmaše-Sv. Duh
tudi letos prireja veliko gasilsko veselico z ansamblom Čuki.
Prireditev bo v četrtek, 24. junija, na Grencu od 20. ure da-
lje, ko se bo začel otroški živ-žav. Za pijačo in jedačo poskrb-
ljeno. Vabljene vse generacije, saj bodo Čuki in gasilci poskr-
beli, da se boste dobro zabavali prav vsi!

Poletna noč v Vrbi
Vrba - Vabljeni na noč slovenskih zimzelenih uspešnic, Fran-
ka Sinatra in novejše instrumentalne glasbe z Big bandom
Nova in Aniko Horvat. Vstop prost. Prireditev bo na parkiri-
šču v Vrbi v soboto, 26. junija, ob 20. uri. V primeru dežja bo
prireditev v novi večnamenski dvorani pri Osnovni šoli Ži-
rovnica.

9. kolesarski dan
Šenčur - Kolesarsko društvo Šenčur in občina Šenčur vabi-
ta na 9. kolesarski dan v občini Šenčur, ki bo jutri, v petek,
25. junija, s startom ob 15. uri pred športno dvorano v Šen-
čurju. 

Stoletnica gasilskega društva Naklo
Naklo - Prostovoljno gasilsko društvo Naklo vabi na prazno-
vaje 100 letnice društva, ki bo jutri, v petek, 25. junija, ob
18.30 na parkirišču pri poslovni zgradbi Merkur v Naklem.
Po slovesnosti sledi zabava s skupino Pop Design in DJ Sviz-
cem. Naslednji dan, v soboto, ste ob 19. uri znova vabljeni v
Naklo na veselico z ansamblom Veseli svatje.

PRIREDITVE

Slavnostni prevzem gasilskega vozila
Kupljenik - Prostovoljno gasilsko društvo Kupljenik vabi v
nedeljo, 27. junija, ob 14. uri na slavnostni prevzem gasilske-
ga vozila s kulturnim programom.

Pornosmeh ali vse, česar niste želeli vedeti o seksu
Tržič - V okviru tržiških poletnih prireditev, ki jih letos v dvorani
Kulturnega centra Tržič organizira Občina Tržič, se bodo danes,
v četrtek, 24. junija, ob 20. uri še zadnjič s predstavo s pomen-
ljivim naslovom Pornosmeh ali Vse česar niste želeli vedeti o
seksu. Za dodatno presenečenje pa bo poskrbel organizator po-
letnih prireditev, ki bo vsem, ki bodo kupili vstopnico za ogled
omenjene predstave poklonil vstopnico za koncert Romane
Krajnčan, ki bo v soboto, 26. junija, ob 20. uri v isti dvorani.

Velika vrtna veselica
Prebačevo-Hrastje - PGD Prebačevo-Hrastje vabi na veliko
vrtno veselico, ki bo pred gasilskim domom na Prebačevem
potekala v nedeljo, 27. junija, od 17. ure naprej. Za veselo
razpoloženje bo skrbel ansambel Pogum. Pripravili so tudi
srečelov in kegljanje za lepe nagrade.

Izbor za Miss
Radovljica - V gostinskem podjetju Grajski pub v Radovljici
se jutri, v petek, 25. junija, lahko udeležite izbora za Miss GP
Grajski pub 2010 z znanimi gosti in Radiom Belvi. 

Po Riklijevi poti
Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v nedeljo, 4. julija,
ob 6.30 na pohod po Riklijevi poti. Informacije in prijave zbi-
ra Franci Erzin, tel. 041/875 812.

Izlet v Julijce
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v nedeljo, 18. juli-
ja, na zanimiv planinski izlet v Julijce. Podali se bomo na pot
od Remšendola do Rablja (Cave del Predil), z vmesnim
vzponom na Šober (1845 m). Odhod z minibusom izpred
Creine v Kranju bo ob 5. uri.

S kolesom po občini Naklo
Naklo - V počastitev praznika občine Naklo in Dneva držav-
nosti bo komisija za šport in rekreacijo Društva upokojencev
Naklo v petek, 25. junija, na praznični dan, organizirala tra-

IZLETI

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

TRST:  9. 7.; MADŽARSKE TOPLICE: 1. - 4. 7., 1. - 6. 7.; DUGI OTOK: 21. 8. - 28. 8.,
28. - 31. 8., 24. - 31. 8.; GOLI OTOK: 21. 6.; KOPALNI IZLET - IZOLA: 5. 7.;
BANJA VRUČICA: 26. 9. - 29. 9.; 6. 10. - 13. 10.; NOVO: RAB - PAG: 22. 7.

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.

Turistično društvo Preddvor v sodelovanju z Občino Preddvor pripravlja v
nedeljo, 4. julija 2010, od 7. do 17. ure v središču Preddvora Petrov semenj. 
V okviru celodnevnega dogajanja se bodo predstavili lajnar Rastislav Rastko
Tepina, KUD Matija Valjavec, v delavnici Milene Jenko bodo otroci izdelovali
glinene izdelke, Franci Guček in drugi člani Likovnega društva Preddvorski
samorastniki bodo slikali na platno, plesalci Folklornega društva Preddvor
bodo prikazali plese, ki so jih nekoč plesali v Preddvoru in njegovi bližnji okoli-
ci, obiskovalci si bodo lahko ogledali pletenje košar, izdelovanje cokel, popra-
vil čevljev, kovanja konj, Jan in Rok Košnjek pa bosta skrbela za glasbeno
spremljavo. 
Bogata bo tudi ponudba na stojnicah, ki bodo razporejene po središču Pred-
dvora, kjer bo na različnih prizoriščih potekal zanimiv program skozi ves dan.
Na stojnicah bodo na ogled in v nakup izdelki iz medu Čebelarstva Kokl, volna
in volneni izdelki Tatjane Švab, dražgoški kruhki Cirile Šmid, z ročnimi deli se
bo predstavila Marija Pisek, s suhim cvetjem in zelišči Nataša Dobre, stojnica
kmetije Matijovc bo dobro založena s suhim sadjem, sokovi in drugimi pijača-
mi, izdelke iz mleka pridelujejo na kmetiji Poličar, cokle izdeluje Srečko Kos, po-
leg veselega "Ribnčana" Branka Goršeta bo Franc Košnjek, Medetov ata s

Spodnje Bele pletel cajne iz viter, po odličnih krofih slovi Anka Ančimer, ob
jezeru Črnava bo svojo ponudbo predstavil Hotel Bor, svojo INFO točko pa bo
imelo tudi domače Turistično društvo, ki je pobudnik in izvajalec zanimive turi-
stične prireditve, ki ima vse možnosti, da v Preddvoru postane tradicionalna. 
Pri gradu Dvor bo gostilna Seljak postregla s kranjsko klobaso in domačim
kruhom, v piceriji Gorski privez bodo za to priložnost pekli Petrove kruhke in
otroci se bodo sladkali s sladoledom, v gostilni Majč pa bo "Dežela štrukljev". 
Za vse druge informacije vam je na voljo predsednik Turističnega društva Pred-
dvor, g. Brane Likozar na telefonski številki 041/351-234.

Petrov semenj v Preddvoru
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Bogata bo tudi ponudba na stojnicah, ki bodo razporejene po središču Preddvora.

Turistično društvo Slajka Hotavlje organizira prireditev, na kateri bo slikovito
prikazano delovanje društva skozi 40 let obstoja - vasovanje na vasi, ki bo v pe-
tek, 25. junija 2010, na Hotavljah. Z gosti se bo potovalo skozi vso vas, na več
prizoriščih se bodo odvijali najlepši in najboljši dogodki iz zgodovine društva. In-
formacije: Turistično društvo Hotavlje, Janez Filipič, tel. 041/793 357.

Konjeniško društvo Krvavec vabi na tradicionalni konjeniški pohod po mejah občine
Cerklje. Pohod bo v petek, 25. junija 2010, ob 10. uri. Več informacij: Tone
Gubanec, tel. 031/850 160.

Združenje borcev za vrednote NOB vabi na komemoracijo talcem ob spominskem
dnevu Občine Žirovnica, ki bo v petek, 25. junija 2010, ob 19. uri v Mostah pri
Žirovnici.

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica vabi na poletno noč v Vrbi - noč zimzelenih
slovenskih popevk. Prireditev bo v soboto, 26. junija 2010, ob 20. uri na parkirišču
v Vrbi. Nastopajo: Big Band Nova iz Nove Gorice s solisti, Anika Horvat, Klemen
Bunderla. V primeru dežja pa v novi večnamenski dvorani. Vstop prost.

Društvo Blejski mladinski center vas vabi na potopisno predavanje Katarine Žnidar
z naslovom V višavah Andov, na katerem bo predstavila tri po njenem mnenju naj-
lepše države sveta: Peru, Bolivijo in Čile. Predavanje bo v soboto, 26. junija 2010,
ob 19. uri v prostorih mladinskega centra na Ljubljanski cesti 5 na Bledu.

Naj razume,
kdor more

Mednarodna regata na
Bledu, ena tistih prisrčnih re-
gat, ki dajejo dušo Bledu.
Uživava v lepem poletnem
dnevu, zaželiva pa si tudi do-
poldansko kavico. Na prenov-
ljeni terasi kavarnice v Zaki
ni prostora, zato se premak-
neva dve stopnici višje v re-
stavracijo in naročiva kavo in
kozarec vode. Natakar nama
vljudno pojasni, da v restav-
raciji lahko dobiva le vodo iz
plastenk, ne sme je pa natoči-
ti iz pipe. Ker meniva, da je
postana voda iz plastenk ne-
kvalitetna, si počasi poiščeva
prostor v kavarni, dve stopni-
ci nižje in kakšen meter sever-
neje, kjer nama brez proble-
mov prinesejo normalno vodo
izpod pipe.

Kako je to mogoče se spra-
šujem? Ali je res možno, da je
v blejskih restavracijah prepo-
vedano streči vodo iz pipe, ki je
verjetno v Sloveniji najbolj ne-
oporečna, saj priteka narav-
nost izpod Karavank. Z njo bi
se pred tujci lahko postavljali.
Namesto nje pa prodajajo po-
stano vodo, dvomljive kakovo-
sti morda iz neke podtalnice v
neokusnih plastenkah. Da je ta
predpis blejska posebnost, sem
se prepričal dan kasneje, ko so
nama v ljubljanski Šestici po-
stregli vodo izpod pipe. Zani-
ma me, kakšen "plastenkarski"
lobi stoji za tem predpisom? 

Na zdravje vsem, ki pristaja-
te, da vas takole "nategujejo".
Jaz vem, da se bom prav zara-
di vode v plastenkah izogibal
blejskih restavracij.

Avgust Mencinger,
Radovljica

Žirovnica

Ne bodo se zadolžili

Žirovniški občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli prvi re-
balans proračuna. "Ta je bil potreben zaradi razporeditve
lanskega presežka v višini več kot 2,1 milijona evrov, 125 ti-
soč evrov več prejete dohodnine s strani države, ukinitve
predvidene zadolžitve v višini 450 tisoč evrov, spremembe
projekta GORKI, saj se bo sofinancirala tudi sekundarna
kanalizacija, in posojila Zavodu za turizem in kulturo
Žirovnica za potrebe zalaganja sredstev za izpeljavo projek-
ta Tematskih poti, ki bo sofinanciran iz sredstev Leader," je
pojasnil župan Leopold Pogačar. Prihodi so se z rebalansom
povečali za 1,9 odstotka in znašajo 4,14 milijona evrov,
odhodki pa so se povečali za 8,8 odstotka, na 6,26 milijona
evrov. Primanjkljaj bodo krili z lanskim presežkom in večji-
mi prihodki. A. H.



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GARSONJERO, dvosobno in štirisob-
no stanovanje, brez provizije, ☎
041/258-490 10003452

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

10003250

ODDAM

DVOPOSTELJNE sobe v hiši v Šen-
čurju, delavcem, ☎ 031/822-395

10003420

STANOVANJE, 34 m2, kompletno
opremljeno, Planina 2, zraven šole,
mansarda, ☎ 04/25-61-045 10003463

STANOVANJE 80 m2, v Kranju - Mo-
horjev klanec, popolnoma opremlje-
no, cena po dogovoru, ☎ 041/617-
596 10003330

HIŠE
PRODAM

HIŠO z dvema stanovanjema, 6 km iz
Kranja, prepis v ZK urejen, brez po-
srednikov, zelo ugodno, ☎ 031/736-
059 10003291

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

BIVALNI vikend v okolici Trebnjega, z
vso infrastrukturo in garažo, 50 m2, 900
m2 zemlje, ☎ 031/308-540 10003455

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

TRGOVINO, velikosti 35 m2 z izložbo
na glavno ulico, top lokacija, obnovlje-
no 09, cena 800 EUR, ☎ 041/719-
019 10003430

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
vozil, gotovinski odkup, prodaja na
obroke, MEPAX, d. o. o., Planina 5,
Kranj, ☎ 041/773-772, 040/773-
772 10003059

RENAULT Twingo, l. 97, prevoženih
138.000 km, cena 650 EUR, ☎
040/472-747

10003435

RENAULT Laguna Brake 1.8 16V,
dec. 2000, 195.000 km, srebrno - ze-
lena, ☎ 040/623-433

10003424

KUPIM

VOLKSWAGEN POLO 1.4, letnik 06 -
08 od prvega lastnika, ☎ 051/481-
780, Mitja

10003453

MOTORNA KOLESA
PRODAM

STARO kolo Rog, Ljubljana, z dongo
motorjem, v nepoškodovanem stanju,
l. 52, ☎ 04/58-01-713

10003439

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

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

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

KRITINA pločevinasta 5 EUR/m2 ter
strešniki Bramac in Tondach 6
EUR/m2, ☎ 031/240-041

10003437

SIVO mivko, ugodno, ☎ 031/209-
285 10003438

KURIVO
PRODAM

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

10003020

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

10003021

HRASTOVA drva, ☎ 040/607-451
10003427

LEPA mešana drva, ☎ 041/841-632
10003466

SUHA hrastova drva, ☎ 041/855-359
10003447

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

OMARO za dnevno sobo Alples, ☎
040/169-157 10003409

GLASBILA
PRODAM

HARMONIKO Rutar, C, F, B, skoraj
novo, ter klavirsko harmoniko 96-bas-
no Hohner, ☎ 031/371-659

10003419

ŠPORT,
REKREACIJA
PODARIM

DEKLIŠKO kolo, ☎ 040/169-157
10003410
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POLOVICA STAN. DVOJČKA - PRO-
DAMO:
OTOČE - 194 m2 (K+P+I. NAD.+M),
zemljišče 229 m2, III. PGF, izg. 2009.
Prostoren dvojček s predvidenima 2
kopalnicama in 4 ali 5 sobami. Cena
111.000 EUR, do konca junija.
STAVBNO ZEMLJIŠČE - PRODAMO
KOROŠKA BELA - 570 m2 namenje-
no stanovanjski pozidavi za izgrad-
njo enodružinske hiše 45.600 EUR
ali 2.739 m2 s starejšo vseljivo hišo
P+M 121 m2 z zidano garažo. Cena
268.000 EUR.
Za informacije o ostali ponudbi vab-
ljeni 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

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

Izvedba celovitih geodetskih stori-
tev 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 kata-

ster stavb
■ zakoličbe objektov, komunalnih 

vodov, cest
■ komasacije stavbnih zemljišč
Pokličite nas na telefon 
031/695-484ali se oglasite na sede-
žu podjetja!

STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ, Šorlijevo naselje, dvosobno
v III. nadstr. izmere 64,82 m2, l. gr.
1968, kopalnica v celoti obnovljena,
drugo potrebno obnove, cena
99.000,00 EUR
KRANJ, Šorlijevo naselje, enosobno
v III. nadstr. izmere 30 m2, l. gr.
1968, potrebno celotne prenove,
kuhinja in spalnica v enem prostoru,
cena 54.000,00 EUR
KRANJ, Vodovodni stolp, 3-sobno v
III. nadstr., l. gr. 1965, obnovljeno l.
2005 (kopalnica, WC, CK na plin)
vpisano v ZK, klet, balkon, cena
125.000,00 EUR
KRANJ, Planina I., 2-sobno + 2 kabi-
neta, 5. nadstr. v izmeri 93,81 m2, l.
gr. 1976, delno obnovljeno l. 2005 -
okna v spalnicah, radiatorji, vsi
priključki, vpisano v ZK, lepo ohran-
jeno, cena 132.000,00 EUR
PREDDVOR, enosobno v mansardi
izmere 48,00 m2, v hiši so samo
štiri stanovanja, l. gr. 1960,
stanovanje izdelano l. 1991, CK, cena
77.500,00 EUR
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
KRANJ, Drulovka, manjša visoko
pritlična hiša tlorisa 30 m2 na parceli
velikosti 500 m2, l. gr. 1951, v celoti
prenovljena in opremljena l. 2009, v
pritličju kuhinja, jedilnica z dnevno
sobo, WC, v nadstr.-spalnica,
pomožni prostor in kopalnica, CK,

največ za dve osebi vseljivo takoj,
cena 630,00 EUR/mesečno + stroški
+ 2x varščina
HIŠE - PRODAMO
KRANJ, staro mestno jedro, eno-
nadstropna s 120 m2 stanovanjske
površine na parceli velikosti 262
m2, l. gr. 1935, prenovljena l. 2002 -
okna, vse instalacije, kopalnica, CK
na olje, dvorišče, kjer je možno
parkiranje za dva avtomobila,
terasa z 115 m2 vrta, cena
199.000,00 EUR
KRANJ, Kokrica, na zelo lepi lokaciji,
visokopritlična tlorisa 10 x 8 m2 na
parceli velikosti 857 m2, l. gr. 1955,
CK na olje, garaža, cena 226.000,00
EUR
TRSTENIK, na izredno lepi sončni
lokaciji, medetažna z 300 m2
uporabne stanov. površine na
parceli velikosti 1144 m2,l.izgr. 1999,
cena 399.000,00 EUR v kateri je
vključena tudi vsa oprema izdelana
po meri, 
CEGELNICA PRI NAKLEM, visoko-
pritlična, tloris 8,5 x 8 m2 na parceli
velikosti 539 m2, l. gr. 1939, delno
obnovljena l. 1994 - okna, streha,
kopalnica, WC, garaža, vsi priključki,
CK na olje, ZK urejena, cena
133.000,00 EUR
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
KRANJ, Savska loka, skladišče z pi-
sarnami, visoko pritličje v izmeri 790
m2, lahko tudi v dveh delih po 440
m2 in 350 m2, l. gr. 1962, prenov-
ljeno l. 2005, višina stropa 5 m,
možnost dostave (rampa), samo-
stojen vhod, cena 465 EUR/m2,
lahko tudi za najem po ceni 4,5
EUR/m2 + stroški
TRŽIČ, v centru mesta na glavni uli-
ci, pritličje v izmeri 30 m2, l. gr.
1900, že delno prenovljen,
primeren za neživilsko trgovino,
cena 47.000,00 EUR
VIKEND - PRODAMO
TRSTENIK - Orle, zidan, visoko-
pritlični, tlorisa 46 m2 na parceli
velikosti 478 m2,lepa sončna
lokacija,garaža,dostop tlakovan,ob
vikendu tudi manjša brunarica, l.
gr. 1997, cena 220.000,00 EUR
skupaj z opremo
PARCELA - PRODAMO
KRANJ, proti Naklemu, v industrijs-
ki coni v izmeri 5957 m2 za
proizvodnjo, skladišča, parkirišče,
cena 144 EUR/m2 in še ok. 18
EUR/m2 za komunalni prispevek

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je 
župan Občine Radovljica sprejel

JAVNO NAZNANILO O
JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za rekonstrukcijo Letališke ulice v Lescah

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta za rekonstrukcijo Letališke ulice v Lescah. 
Občinski podrobni prostorski načrt za rekonstrukcijo Letališke ulice v Les-
cah zajema naslednje parc. št. ali njihove dele: 
28, 30/1, 30/2, 31/1, 32/1, 60, 61, 63/3, 63/4, 63/5, 65/2, 65/3, 66, 68/4, 69/2,
75/1, 75/2, 191/2, 191/3, 192/1, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 194/1, 194/2,
194/3, 194/5, 194/6, 197/1, 197/2, 198/1, 198/3, 199/1, 199/3, 199/4, 201/1,
201/2, 298/1, 298/6, 298/8, 299/2, 299/8, 300/1, 303/3, 304/1, 304/6, 305/1,
305/2, 305/13, 309/9, 311, 312/1, 312/3, 312/24, 313/2, 315/2, 317/1, 317/6,
318/11, 1384/2, 1386/1, 1386/7, 1388/1, 1391/3, 1402/5, 1404/1, 1404/2,
1404/3, 1404/5, 1416, 1421/1, 1421/2, 1424, 1426/4, 1426/5, 1426/6,
1429/1, 1429/2, vse k.o. Hraše 
(podatki GURS oktober 2008)

2. člen
Javna razgrnitev traja od 30. junija 2010 do vključno 14. julija 2010. 

3. člen
Dopolnjen osnutek bo razgrnjen v prostorih občine Radovljica, Gorenjska
cesta 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Lesce, Alpska
58, 4248 Lesce v času uradnih ur ter na uradni spletni strani Občine Radov-
ljica (http://www.radovljica.si).

4. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 7. julija 2010, ob 18.30
v prostorih Krajevne skupnosti Lesce.

5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnu-
tek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in po-
samezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni
obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in pred-
logov, posreduje pisno na naslov Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19,
4240 Radovljica ali pošlje na elektronski naslov: obcina.radovljica@radov-
ljica.si (kot zadeva vnesti ključne besede: "OPPN Letališka"). Rok za posre-
dovanje pripomb poteče z zadnjim dnem javne razgrnitve.

6. člen
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah, glasi-
lu Občine Radovljica - Uradne objave. 

Št. 3505-0004/2009
Radovljica, 23. junija 2010

Janko S. STUŠEK
ŽUPAN

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 11. junija 2010 v Gorenj-
skem glasu, je bilo podjetje VRTNI RAJ, d. o. o., iz Kranja. Nagrajenci: 1.
nagrado: bon v vrednosti 50 EUR prejme Bojana Borovnik, Vodice; 2.
nagrado: bon v vrednosti 30 EUR prejme Jože Križnar, Škofja Loka; 3. na-
grada: bon v vrednosti 20 EUR prejme Olga Škarabot, Naklo. Nagrajen-
cem prisrčno čestitamo.

Nagrajenci križanke Zavoda za turizem Kranj, ki je bila objavljena 7.
maja v Gorenjskem glasu: 1. nagrado: promocijski paket - nagrado po-
darja NOVA KBM prejme Metka Rupar Piber, Bled;  2. nagrado: promo-
cijski paket - nagrado podarja ADRIATIC SLOVENICA prejme Marko
Kmetič, Domžale;  3. nagrado: promocijski paket - nagrado podarja
ADRIATIC SLOVENICA prejme Marija Hafner, Kranj; 4. nagrado: pro-
mocijski paket - nagrado podarja ADRIATIC SLOVENICA prejme Andrej
Eržen, Zg. Besnica; 5. nagrado: športni nahrbtnik Peugeot - nagrado po-
darja AVTOHIŠA KAVČIČ prejme Zinka Šterk, Škofja Loka; 6. nagrado:
dežnik Peugeot - nagrado podarja AVTOHIŠA KAVČIČ prejme Jan Ste-
novec, Škofja Loka; 7. nagrado: majica Peugeot - nagrado podarja AV-
TOHIŠA KAVČIČ prejme Ljerka Hafner, Škofja Loka 

dicionalno kolesarjenje po občini Naklo. Prijave bodo začeli
sprejemati ob 8.30 pred gasilskim domom v Naklem, zače-
tek kolesarjenja pa bo ob devetih.

Pohod na Raduho
Bitnje-Stražišče - DU Bitnje-Stražišče vabi na pohod na Ra-
duho, ki bo v torek, 6. julija, z odhodom ob 6. uri izpred av-
tobusnih postaj v Spodnjih Bitnjah proti Stražišču. Prijave v
Ponedeljek, 28. junija v društveni pisarni. 

Kopalni izlet v Izolo
Bitnje-Stražišče - DU Bitnje-Stražišče vabi na kopalni izlet v
Izolo v petek, 9. julija ob 6.30 izpred avtobusnih postaj od
Žabnice do Stražišča. Prijave do ponedeljka, 28. junija. 

Splavarjenje po Dravi
Bitnje-Stražišče - DU Bitnje-Stražišče vabi na splavarjenje po
Dravi, ogled kmetije Klančnik in pivovarne Human fish v če-
trtek, 15. julija, ob 7. uri. Informacije v društveni pisarni.

Kolesarski izlet
Bitnje-Stražišče - DU Bitnje-Stražišča organizira kolesarski
izlet Stražišče-Golnik-Pangršica-Stražišče, ki bo v petek, 9.
julija, ob 8.30 na Baragovem trgu pred Šmartinskim domom
v Stražišču. Informacije na 041/253 366 (g. Janez Arh).

Peru, Bolivija in Čile
Bled - Blejski mladinski center vabi na potopisno predavanje
o Peruju, Boliviji in Čilu Katarina Žnidar, ki bo v soboto, 26.
junija, ob 19. uri.

Otroški zbor Iskrice
Škofja Loka - Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka in otro-
ški zbor Iskrice vabita na letni koncert zbora, ki bo v cerkvi
sv. Jakoba v Škofji Loki v soboto, 26. junija, ob 19.45. Infor-
macije po telefonu 041/806 833. 

KONCERTI

PREDAVANJA

Trda vezava, 618 strani, več kot 70 fotografij.
Redna cena: 39 EUR
Če knjigo kupite ali naročite 
na Gorenjskem glasu, 
je cena le 34 EUR + poštnina.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Obsežna biografija zajema zanimivo 
in razburljivo življenjsko zgodbo 

dr. Ljuba Sirca v času druge 
svetovne vojne in po njej.  Opisuje

dogodke, ki so pripeljali do 
znamenitega Nagodetovega

procesa, Sirčeve obsodbe na
smrt, zaporniških let, 

pomilostitve, bega iz 
komunistične Jugoslavije 

in življenja v tujini 
vse do današnjih dni.
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STARINE
PRODAM

2 POSLIKANI stari skrinji, cena po do-
govoru, ☎ 031/246-435

10003434

ŽIVALI
IN RASTLINE
PODARIM

2 MORSKA prašička s kletko, ☎
041/774-080

10003449

MLADE mucke, navajene na hišni WC,
☎ 041/254-235

10003385

MLADE muce, ☎ 041/754-547
10003446

MUCKE, mladiče, ☎ 040/169-157
10003408

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

MLATILNICO na dvojno čiščenje in
plug za konjsko vprego ali za v muzej,
☎ 051/208-062

10003465

ROTACIJSKO kosilnico SIP na tri bob-
ne 185, obnovljeno, ☎ 04/25-31-312

10003461

SAMONAKLADALNO prikolico SIP,
16 kubikov, lepo ohranjeno, ☎
041/916-180

10003448

KUPIM

URSUS ali IMT, ☎ 070/521-564
10003418

PRIDELKI
PRODAM

ČEŠNJE, kvalitetne domače hrustav-
ke, dnevno sveže nabrane, ugodno
prodajamo, Kmetija Princ, Hudo 1 (pri
Kovorju, Tržič), ☎ 041/747-623

10003425

EKSTRA deviško oljčno olje, hladno
stisnjeno, zelo kvalitetno, ☎ 040/
608-501 10003460

KRMNI krompir, ☎ 041/378-920
10003464

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

10003223

VSAK DAN nabiramo sveže borovnice
po 6.50 EUR za dober liter, ☎
031/621-858 10003443

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BELGIJSKO plavo telico staro pet me-
secev, ☎ 041/232-040

10003445

BIKCA limuzin, 160 kg, ☎ 031/237-
312 10003459

ČB TELICO, brejo osem mesecev in
vrtavkasto brano Cimos, ☎ 04/23-11-
608, 041/938-376

10003468

ČB TELICO, brejo 8 mesecev, ☎
04/25-11-610 10003470

DVE ZAJKLJI za pleme in plemenske-
ga zajca, ☎ 041/896-134

10003436

ENOLETNE kokoši za nadaljnjo rejo
ali zakol, ☎ 031/653-160

10003406

OVNA, starega 3 leta za zakol ali na-
daljno rejo, Črnivec 18, ☎ 04/53-38-
027 10003472

PUJSKE za nadaljnjo rejo ali odojke in
mešana drva, ☎ 04/51-50-400,
041/581-019 10003457

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev,
pašno, ☎ 051/262-579

10003462

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
041/515-867 10003451

TELIČKO simentalko, staro 3 mesece
in teličko križano LS/RH, staro 4 me-
sece, ☎ 031/417-221

10003454

TELIČKO, staro 14 dni, LS, ☎ 04/57-
24-017 10003471

VEČ JAGNJET iz ekološke reje, ☎
031/611-357 10003309

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 041/841-835 10003428

BIKCA simentalca ali mesne pasme,
starega do 14 dni, ☎ 051/410-758,
031/378-946

10003429

BIKCA do 150 kg, ☎ 04/51-08-480
10003432

BIKCA mesne pasme ali križanega,
starega do 30 dni, ☎ 041/841-632

10003467

ŠTIRI bikce simentalce, stare od 14
do 30 dni, ☎ 051/304-368

10003442

OSTALO
PRODAM

PIVSKE tropine, ☎ 041/620-640
10003318

TOČILO za med na 4 sate iz nerjaveče
pločevine, cena 220 EUR, ☎
040/396-818 10003426

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

REDNO ali honorarno zaposlimo za-
stopnike za prodajo novega šolskega
leksikona, Brovč Milan, s. p., Gozd
15, Križe, ☎ 030/610-105

10003336

ZAPOSLIMO dve zastopnici za proda-
jo rednim strankam. Pisne prošnje: Po-
sredništvo Zdene Brovč s.p., Virmaše
170, Škofja Loka

10003431

DELO na kmetiji, Zelenjavarstvo Teran,
Hladnikova 33, Križe pri Tržiču, ☎
041/648-543

10003469

IŠČEM DELAVCA za čiščenje poslov-
nih prostorov, za 4 ure, pogoj: osebni
prevoz, oseba naj bo iz Bleda ali okoli-
ce, Snežana Pogačar, s. p., Hrastova
ulica 7, Bled, ☎ 051/429-939

10003399

ZAPOSLIM skladiščnika, Kmetijska tr-
govina Cegnar, Virmaše 163, Škofja
Loka, ☎ 041/275-058

10003411

IŠČEM

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

10003341

DELO, čiščenje stanovanjskih hiš, lika-
nje, Kranj z okolico in Tržič z okolico,
☎ 031/227-726

10003450

DELO, polaganje keramičnih ploščic,
☎ 051/725-288

10003456

ONE MAN BAND ALI DUO igra na-
rodno, zabavno in dalmatinsko glasbo
na ohcetih, obletnicah in zabavah, ☎
04/25-21-498, 031/595-163

10003321

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

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

10003320

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo
7, Kranj, ☎ 041/561-838 1

0003444

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

10003114

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

10003010

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

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 učinkovito zatiranje vrt-
nega polža, Branko Gašperšič, s. p.,
Šorlijeva ul. 19, Kranj, ☎ 040/993-
406 10003308

NUDIMO VAM košnjo trave in obrezo-
vanje živih mej, Branko Gašperšič, s.
p., Šorlijeva ul. 19, Kranj, ☎
040/993-406 10003440

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

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

POLETNA ŠOLA KITARE in PLESNI
TEČAJI. Vabljeni! Studio Tango, Britof
316, Kranj, ☎ 041/820-485

10003394

USPEŠNO inštruiram angleščino za
OŠ in SRŠ, Mateja Brejc, s.p., Zadra-
ga 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

POSLOVNI STIKI

RAZNO
PRODAM

LESNO oglje, drva, leseni gradbeni
oder in pušpan, ☎ 051/230-717

10003458

SKORAJ novo kolo Rog na prestave,
zložljivo kolo Poni, kovinska platišča za
Golf 2 in mizo, ☎ 041/583-870

10003433

VEČ moških in ženskih koles Rog in
pralni stroj, malo rabljen, ☎ 04/25-11-
978 10003441

ZAHVALA

Ob slovesu moža, očeta, ata, brata, strica, svaka

Vinka Trampuža
iz Naklega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, sosedom,
pritrkovalcem, pevcem Zupan, sodelavcem Cablexa, Creine,
Alpetourja, upokojenskemu društvu Naklo, podjetju Navček z
Visokega, g. župniku za lepo opravljen obred in vsem, ki ste ga
pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem še enkrat hvala.

Vsi njegovi 

ZAHVALA

V 59. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustil dragi mož,
oče, brat, stari oče, stric in tast

Franc Balantič
z Milj pri Visokem

Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, sodelav-
cem Iskra MIS se zahvaljujemo za podarjeno cvetje in izrečena
sožalja. Za pomoč se zahvaljujemo tudi osebju Kliničnega 
centra v Ljubljani, sindikatu Iskraemeca, Simingu, letališču 
Aerodrom, Klubu ljubiteljev Kališča, Balinarskemu društvu 
Milje in vsem, ki ste nas tolažili v težkih trenutkih. Zahvala tudi
pevcem sv. Michael, gospodu župniku Janezu Jenku, kaplanu iz
Šenčurja in pogrebni službi Navček za opravljen pogrebni 
obred. Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Irena, sinova Metod in Matija z družinama, 
vnukinja Manca, bratje in sestre ter ostalo sorodstvo
Milje, Škofja Loka, Ljubljana

ZAHVALA

V 92. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica,
sestra in teta

Julijana Florjančič
rojena Grohar

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano
cvetje, sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvala 
dr. Ani Teran ZD Kranj za dolgoletno zdravljene in obiske na
njenem domu. Enako hvala duhovniku za lepo opravljen pogreb-
ni obred, Kranjskemu kvintetu za občuteno zapete pesmi in 
pogrebni službi Mestnega pokopališča Kranj.

Žalujoča hčerka Silva z družino
Kranj, 15. junija 2010

Ob slovesu moža, atija, ata in strica

Jožeta Debelaka
1942-2010

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki ste nam v času bolezni stali ob strani in
nam ob slovesu neizmerno pomagali. Iskrena hvala vam za da-
rovano cvetje in sveče. Posebna zahvala gre dr. Prosenovi in pa-
tronažni sestri ge. Barbari. Zahvaljujemo se g. župniku, podjet-
ju Navček, Iskraemecu, ing. Rakovec, pevcem, Viliju za zaigra-
no žalostinko in praporščakom. Zahvala Društvu upokojencev
Naklo s poverjenicami, Zvezi borcev Duplje in vsem, ki ste ga
spremljali na njegovi zadnji poti. Vsem imenovanim in neime-
novanim še enkrat iskrena hvala.

Družina Debelak - Kovačič
Duplje, 12. junija 2010

Tam, kjer si ti,
ni sonca in ne luči,
le tvoj nasmeh
nam v srcih še živi. 

Ni je solze, ki bi jo obudila,
ni je sile, ki bi nam jo nazaj vrnila,
pred očmi so nam ostale
le slike iz spomina.

Ni je več na vrtu, ne v hiši, 
nič več glas se njen ne sliši.
In če lučke na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Kadar življenje je le še trpljenje,
ko srce v brezupu ustavlja smrt,
je takrat samo še odrešenje,
vendar srce pretežko se poslavlja.

ZAHVALA

Podjetje Univerzalna Logistika, d. o. o., Medvode, 

redno zaposli več 

voznikov s kategorijo C in E 
v mednarodnem transportu. Izkušnje obvezne. 

Kontaktna številka 041/691-784
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OSMRTNICA

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je zapustila naša draga 
hči, žena, mama, babi in sestra

Marjeta Smolnikar Vesel
Pogreb je danes, 24. junija 2010, ob 10. uri na ljubljanskih novih Žalah 

iz četrte mrliške vežice.

Žalujoči: mama Jožefa, mož Andrej, hči Tina z družino, sestra Eva z družino in ostali
Ljubljana, junija 2010

V SPOMIN

Petra
zelo te pogrešamo. V soboto, 26. junija 2010, bo minilo pet
žalostnih let, odkar nisi več med nami. Hvala vsem, ki se naše
ljubljene Petre spominjate.

Vsi tvoji

Ob boleči izgubi najine mame, tašče, babice, prababice, sestre, tete

Jožica Radanovič
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in sodelavcem Iskratel Electronics za izrečeno sožalje, darovano
cvetje in sveče. Posebna hvala gre njeni osebni zdravnici dr. Mar-
jetičevi in patronažni sestri Jerala, ki sta prizadevno skrbeli za
zdravljenje njene bolezni. Hvala tudi osebju oddelka 600 na Gol-
niku, ki so jo vzorno oskrbovali v zadnjih dneh njenega življenja.

Vsi njeni

V 51. letu življenja je kruta usoda iz naše sredine iztrgala 
dragega sina, očeta in brata 

Milana Ušlakarja
iz Tatinca 11

Iskreno se zahvaljujemo vsem reševalcem, sorodnikom, sosedom
in prijateljem. Hvala za vso pomoč, ki ste nam jo nudili.

Žalujoči vsi njegovi
Tatinec, junija 2010

ZAHVALA

Življenje sploh ni tisto, kar se zdi,
je le korak na poti k večnosti.

V 76. letu starosti nas je zapustil naš dragi

Franc Ajdovec
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 

za izrečena sožalja, ter vsem, ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Posebna zahvala šenčurskim duhovnikom ter dr. Vavknovi in sestri Mateji.

Žalujoči vsi njegovi
Šenčur, 16. junija 2010

Ob boleči izgubi našega ljubljenega atija, ata, tasta, brata 
in strica

Janeza Ribnikarja
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in
botrom za izrečeno sožalje, tolažilne besede, darovano cvetje in
sveče, darove za svete maše, molitve in spremstvo na njegovi
zadnji poti. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili
v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi
Zg. Bela, Preddvor, junija 2010

V 25. letu mladosti nam je cesta vzela našega ljubega sina, 
brata, vnuka, strica, nečaka in bratranca

Damjana Kristana
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih
pomagali prenesti breme hude bolečine in praznine.

Žalujoči, ki ga neskončno pogrešamo
Dobravšce, 15. junija 2010

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

ZAHVALA

Kogar imaš rad, 
ta ne umre,
samo zelo, zelo, daleč je ...

ZAHVALA

Niti zbogom nisi rekel, 
niti roke nam podal,
neusmiljena te smrt je vzela,
a v naših srcih vedno boš ostal.

ZAHVALA

ZAHVALA

Vsem, ki ste se poslovili od našega očeta, dedka, sina, brata

Borisa Logarja
se iskreno zahvaljujemo za izraze sožalje. Zahvala oddelku 700 bolnišnice Golnik, 

sosedom, g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebnemu podjetju Navček, 
pevcem iz Predoselj in znancem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči: hčerki Saša in Anja, mama Vera, oče Franc, brat Drago z družino
Suha pri Predosljah, 20. junija 2010

Pride čas, ko si izmučeno srce
želi le spati,
v sen večni odpotovati.

ZAHVALA

ZAHVALA
Vse odhaja,
kakor tiha reka,
le spomini
zvesto spremljajo človeka.

V 67. letu nas je nenadoma zapustil dragi mož, ati, ata, brat, tast, svak in stric

Nikolaj Jelovčan
iz Pevna pri Škofji Loki

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
znancem, sodelavcem za iskreno pisno in ustno sožalje, podarjeno cvetje, denarno pomoč,
sveče in svete maše. Posebna zahvala gospodu župniku za poslovilni obred v Stari Loki in
pogrebni službi Akris. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

OSMRTNICA
Za vedno si nas zapustila,
naša zlata, skrbna in pogumna mama,
boj si izgubila.
Hvala ti tisočkrat za vse, kar si nam dala.
Vse nas si imela najraje,
tudi mi tebe,
veseli smo, da si to vedela.

Marijana Ušeničnik
roj. 9. 4. 1926

Od nje se bomo poslovili v četrtek, 24. junija 2010, ob 17. uri na pokopališču v Gorenji vasi.
Žara bo od 10. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču.

Žalujoči: Mojca, Jasna in Tina z družinami
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Jutri, v petek bo večinoma sončno. V soboto in nedeljo pa
spremenljivo oblačno, popoldne bo nekaj ploh in neviht.

PETEK

13/25°C
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Tadeja Drinovec, Kranj: 

"Samostojnost enačim z
odraščanjem in osamosva-
janjem - postavili smo se na
lastne noge, a kljub temu še
rabimo nekoliko pomoči.
Slovence nas ta čas najbolj
povezuje nogomet."

Janez Kuhar

Volčji Potok - Društvo ljubi-
teljev vrtnic Slovenije in Ar-
boretum Volčji Potok sta
pripravila za vse ljubitelje
vrtnic pred začetkom pole-
tja tradicionalni sedmi Slo-
venski dan vrtnic. Priredi-
tev enkrat na leto združi
ljubitelje vrtnic, ki se z nji-
mi ukvarjajo ljubiteljsko in
poklicno. Junija cveti v Ar-
boretumu vsako leto dvesto
različnih sort vrtnic, med
njimi divji in napol divji
šipki, skupine t. i. zgodo-
vinskih vrtnic, veliki rožni

grmi, popenjavke, mnogo-
cvetne vrtnice, čajevke in
druge sorte. Zbrane sta na-
govorila direktor Arboretu-
ma Aleš Ocepek in pred-
sednica Društva ljubiteljev
vrtnic Breda Čopi. Zbiranje
vrtnic, njihova predstavitev
in ocenjevanje je potekalo
pod arkadami stare uprave.
Družabnega srečanja v soju
bakel se je udeležilo okoli
60 ljubiteljev vrtnic iz vse
Slovenije, ki so prinesli svo-
je najljubše cvetove, ki so
jih razstavili in ocenjevali. 

Udeleženci so namreč iz-
birali najlepšo vrtnico med

tistimi, ki so jih s seboj pri-
nesli sami. Gostitelj je pod
arkadami stare upravne
zgradbe postavil mize z va-
zami, v katerih so bili cveto-
vi razstavljeni. Pogoj za
uvrstitev vrtnic na razstavo
je bil en sam: tisti, ki jo je
prinesel, je moral poznati
njeno sortno ime. Po oce-
njevanju med več desetina-
mi pisanimi in dišečimi
cvetovi so letos razglasili za
najlepšo vrtnico, ki jo je na
ocenjevanje prinesla Maru-
ška Letnar z imenom
Amarreto. Sledil je ogled
rozarija in vodenje pod vod-

stvom Matjaža Mastnaka.
Rožni vrt je na sedanjem
mestu v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja ustvaril
Miha Ogorevc, dolgoletni
direktor Arboretuma Volčji
Potok. Ob poteh si je na tra-
ti zamislil po dve vrsti gred
v obliki šahovnice, vse sku-
paj pa je obdal z zelenim
okvirjem iglavcev. Rozarij
se je odprl proti velikemu
jezeru, obogaten z nizom
lokov, po katerih so se že
začele vzpenjati vrtnice.
Nasadi vrtnic so bili leta
2002 v celoti obnovljeni in
razširjeni. 
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

22/5 oC

23/8 oC

26/10 oC
24/11 oC

23/9 oC

24/13 oC
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23/11 oC

22/10 oC

21/8 oC

23/9 oC
22/10 oC

22/11 oC

22/11 oC

Ankica Vangelova, Kranj: 

"Od starejših poslušam,
kako je bilo v prejšnji državi
vse fino, ampak tudi zdaj mi
nič ne manjka. Verjetno naš
nacionalni ponos pride naj-
bolj do izraza ob športnih
dogodkih."

Janez Delač, Ljubljana: 

"Glasoval sem za samostoj-
no Slovenijo, a težko rečem,
da živim za ta praznik. Ver-
jetno bodo prihodnje gene-
racije bolj občutile lastno dr-
žavo, ker bodo v njej živele
dlje časa." 

Jože Cimperman, Kranj: 

"Vsak praznik je lep, še po-
sebej, če je povezan s prido-
bitvijo lastne države. Me-
nim, da smo Slovenci do
tega praznika preveč brez-
brižni, premalo smo ponos-
ni na to, kar imamo."

Izbrali najlepšo vrtnico
V Volčjem Potoku, kjer cveti dvesto vrtnic, so ljubitelji teh cvetlic pripravili Slovenski dan vrtnic.

Preveč brezbrižni
do praznika
Mateja Rant

Slovenci že dvajset let živimo
v samostojni in demokratični
državi, zato predvsem starej-
ši ob prazniku državnosti ob-
čutijo poseben ponos, med-
tem ko je za mlade samostoj-
na država nekaj samoumev-
nega in  praznika ne občutijo
tako močno. Foto: Tina Dokl

Janko Dolšak, Kranj: 

"Tega, kar se dogaja danes,
ob osamosvojitvi nismo pri-
čakovali. To je katastrofa,
nič se ne naredi, nihče ne
odgovarja ... Menim, da bi
od samostojne države lahko
imeli več."

Pirniče

Polde Bibič na filmskem traku

Filmska sekcija KUD Pirniče v sodelovanju s Slovenskim
filmskim arhivom RS, Kinoteko, TVS in Studiom MEG danes
z začetkom ob 20. uri v Kulturnem domu Pirniče pripravlja
filmski večer z naslovom Polde Bibič na filmskem traku".
Potekal bo v počastitev dneva državnosti in praznika občine
Medvode. "Filmski večer bo sestavljen iz Bibičevih najbolj-
ših filmskih kreacij na filmskem traku, po projekciji pa bo
pogovor z znanim slovenskim igralcem vodil Tadej Golob,"
je več o dogodku povedal Janez Meglič, predsednik filmske
sekcije KUD Pirniče. Ob tej priložnosti bodo v avli KUD-a
pripravili tudi razstavo fotografij iz predvajanih filmov. M. B.

Tržič

Pomoč tržiškim obrtnikom

V letošnjem proračunu je Občina Tržič zagotovila pet tisoč
evrov za sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-podjet-
niške zbornice Tržič, ki skrbi za razvoj, promocijo in pove-
zan nastop tržiških podjetij in obrtnikov. Dogovorjeno vso-
to denarja bodo namenili za sofinanciranje izobraževalnih
tečajev, informativnih tiskovin za promocijo obrti in podjet-
ništva, priprav skupnih poslovnih srečanj in organizacijo
strokovnih predavanj. "Vodstvo občine se zaveda težavnih
gospodarskih razmer, zato skuša pomagati tržiškim gospo-
darstvenikom tudi na ta način. Z boljšo izobraženostjo čla-
nov, bolj povezanim nastopom in večjo promocijo dejavno-
sti bo obrtno-podjetniška zbornica vplivala na povečanje
števila delovnih mest in rast tržiškega gospodarstva," je me-
nil Borut Sajovic, župan Občine Tržič. S. S.

Mladoporočenci

V Kranju sta se 16. junija poročila Boris Podbregar in Tade-
ja Česen. V Škofji Loki so se 19. junija poročili Matjaž
Dolinar in Jana Lešnjak, Jože Dolinar in Martina Horvat,
Sašo Libić in Jerneja Zrinski, Miha Potočnik in Bernarda
Tušek ter Senad Gervanović in Anela Delić, v Tržiču Senko
Pličanič in Ina Henigmann, na Zgornjem Brniku Tomaž
Mušič in Anita Štular, na Zgornji Beli Jože Globočnik in
Klavdija Bodlaj, v Kranju Klemen Debelak in Helena Pestar,
v Preddvoru Jasmin Kajtazović in Vanja Tolimir, Sašo Rop in
Katja Klemenc, Sašo Kuntarič in Nataša Zalaznik, na 
Jesenicah pa Rajko Rudolf in Katarina Lakota. 

Mladoporočencem čestitamo in jim podarjamo polletno
naročnino na Gorenjski glas.
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PREVELIK ALI RAVNO
PRAVI 
Na nedavnem obisku delegacije
škofjeloške občine in nastopu Go-
dalnega orkestra Arseia v irskem
Carlowu smo si ogledali tudi tamkaj-
šnji sodobni kulturni center Visual.

03

LJUDJE

MEGASRČEK
ZDRUŽIL PRINCEPSE

Na koncertu ob dvajsetletnici Ra-
dia Kranj so navdušili tudi člani
skupine Princeps, ki so po več
letih, posebej za to priložnost, zno-
va združili moči. / Foto: Matic Zorman

FESTIVAL

PANČ FESTIVAL 
V KRANJU

Nocoj bo v Kranju prvi ogrevalni večer
za poletni festival stand up komedije
PANČ. Nastopili bodo Boštjan 
Gorenc - Pižama, Klemen Bučan, Tin
Vodopivec ... / Foto: Miha Rekar
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GLASBA, KINO

ladi člani, ki so
bili ob ustano-
vitvi stari sa-
mo od enajst
do trinajst let,

se po vseh teh letih še vedno
trudijo stopati po začrtani
poti. Z veseljem se udeležu-
jejo nastopov, želje, da bi iz-
dali svoj pravi album, pa za-
radi vse večjih šolskih obvez-
nosti še niso mogli uresniči-
ti, jo pa vsekakor nameravajo
v prihodnje. 

Od vsega začetka so pri an-
samblu Jure Korošec (vodja,
harmonika) iz Cerkelj, Sašo
Nunar (bariton, pozavna, bas
kitara) z Zgornje Bele pri
Preddvoru in Grega Mestek
(kitara, vokal) iz Gorič, pred

letom dni pa se jim je na
novo pridružila še pevka Kat-
ja Križnar iz Preddvora. Po-
hvalijo se lahko z nekaj last-
nimi skladbami, sicer pa zelo
radi preigravajo tudi Avseni-

kove, Slakove in Miheličeve
skladbe. "Člani so doslej v
skupino vložili veliko časa,
energije in truda, vesel pa
sem, da se zavedajo pomena
izobrazbe in šolo postavljajo

na prvo mesto. Prepričan pa
sem, da se bodo sčasoma za-
čeli še bolj posvečati glasbi in
da bodo nadaljevali začrtano
pot," pravi njihov mentor
Jože Nunar.

RADOST RAZVESELJUJE
Gorenjski ansambel Radost že šest let razveseljuje ljubitelje narodnozabavne glasbe.

Ana Hartman

M

Četrtek, 24. 6. 
16.25, 18.40, 21.00, 23.20
MORA V ULICI BRESTOV
19.15, 21.25, 23.35 MORILCI
20.50, 23.40
PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
19.00, 21.50 ROBIN HOOD
18.05, 21.05, 23.59 SEKS V MESTU 2
15.50 SHREK ZA VEDNO
16.40 SHREK ZA VEDNO 
(sinhronizirano)
15.00, 16.25, 18.45 
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)

Petek, 25. 6.
11.45, 14.05, 16.25, 18.40, 21.00,
23.20 MORA V ULICI BRESTOV
19.15, 21.25, 23.35 MORILCI

20.50, 23.40
PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
21.50 ROBIN HOOD
18.05, 21.05, 23.59
SEKS V MESTU 2
12.00, 15.50 SHREK ZA VEDNO
12.05, 14.20, 16.40
SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
11.40, 12.40, 14.05, 15.00, 16.25, 
17.10, 18.45, 19.30 
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)

Sobota, 26. 6.
11.45, 14.05, 16.25, 18.40, 21.00, 
23.20 MORA V ULICI BRESTOV
19.15, 21.25, 23.35 
MORILCI
20.50, 23.40
PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
21.50 ROBIN HOOD

18.05, 21.05, 23.59
SEKS V MESTU 2
12.00, 15.50 SHREK ZA VEDNO
12.05, 14.20, 16.40
SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
11.40, 12.40, 14.05, 15.00, 16.25, 
17.10, 18.45, 19.30 
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)

Nedelja, 27. 6.
11.45, 14.05, 16.25, 18.40, 21.00 
MORA V ULICI BRESTOV
19.15, 21.25 MORILCI
20.50 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
21.50 ROBIN HOOD
18.05, 21.05 SEKS V MESTU 2
12.00, 15.50
SHREK ZA VEDNO
12.05, 14.20, 16.40
SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)

11.40, 12.40, 14.05, 15.00, 16.25,
17.10, 18.45, 19.30 SHREK ZA VEDNO
3D (sinhronizirano)

Ponedeljek, 28. 6.
16.25, 18.40, 21.00 
MORA V ULICI BRESTOV
19.15, 21.25 MORILCI
20.50 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
21.50 ROBIN HOOD
18.05, 21.05 SEKS V MESTU 2
15.50 SHREK ZA VEDNO
16.40 SHREK ZA VEDNO 
(sinhronizirano)
15.00, 16.25, 17.10, 18.45, 19.30 
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ

SKUPAJ ZA  
KRICE KRACE
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Četrtek, 1. julija, ob 17. uri 
v starem delu Kranja, 
na vrtu hiše na Tomšičevi 14.

Nastopili bodo: Andres Valdes, Andrej Rozman
- Roza, Bojan Bešter, Boštjan Gorenc - Pižama,
Petra Polak, Ajda in zajček Bine, Lutkovno
gledališče Tri, Beno Novak, Alja Kump in
Toni Pomberg.
Program bo povezoval Grega Murn.

Vsi nastopajoči se odpovedujejo honorarju 
v korist Krice Krace.

Vstop za otroke je brezplačen, za odrasle pa je cena 
vstopnice 10, 20 ali 50 evrov. Izkupiček od prodaje vstopnic
je v celoti donacija za ureditev prostorov na Tomšičevi 14.
Pomagate nam lahko tudi tako, da podarite stvari, ki jih ne
potrebujete več, nam pa bodo prišle še kako prav. Seznam
bo objavljen na prireditvi.

Licitacija Kracka
Pripravili smo tudi licitacijo srebrne skulpture Kracka, ki je
naš zaščitni znak. Izdelala ga je oblikovalka dragih kovin
Doroteja Zupan Šubelj. Izklicna cena je 500 evrov. 

Vabljeni!
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Poletna noč v Vrbi

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica to soboto ob 20.
uri na parkirišču v Vrbi prireja Poletno noč zimzelenih
slovenskih popevk. Nastopili bodo Big Band Nova iz
Nove Gorice s solisti, Anika Hrovat in Klemen Bunderla.
Vstop bo prost. V primeru dežja bo prireditev v novi več-
namenski dvorani. A. H.

Večer z okusom 'pod marelo' s Chrisom 
Eckmanom

Klub študentov Kranj jutri, v petek, pripravlja drugi kon-
cert iz serije Večerov z okusom 'pod marelo'. Tokrat bo
gost Chris Eckman, ameriški glasbenik, ki že nekaj let
ustvarja v Sloveniji. Akustični koncert bo potekal po 22.
uri na terasi lokala KluBar v Kranju, vstopnine ni. A. H.

V ansamblu Radost zadnje leto prepeva nova pevka - Katja Križnar iz Preddvora. / Foto: Tina Dok

Žirovska noč 

V Žireh se danes začenja
tridnevna prireditev Žirov-
ska noč, ki jo na parkirišču
pri Alpini pripravlja Pros-
tovoljno gasilsko društvo
Žiri. Nocoj po 21. uri bo
Večer s klubsko glasbo,
nastopila bosta DJ Angel
Anx & Wee:Bee, jutri, v
petek, pa bo po 21. uri
rock koncert z Zablujeno
generacijo, predskupini
bosta Ni znesl in Brez-
point band. Žirovsko noč
bodo sklenili v soboto po
20. uri z veselico s Tanjo
Žagar, dogajanje bodo po-
pestrile tudi orientalske
plesalke Safire. Nocoj po
20.30 bo zagotovo živah-
no na Mestnem trgu v
Škofji Loki, kjer bo koncert
Jana Plestenjaka, prireja
ga občina Škofja Loka. Vsi
omenjeni koncerti so
brezplačni. A. H.

www.probanka.si

LAHKOTNO DO  OBRESTI

TOP 
DEPOZIT
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KULTURA

dlični škofjeloški
orkester se je
predstavil na
koncertnem ve-

čeru v George Bernard Shaw
Teatru, ki skupaj s Centrom
za sodobno umetnost tvori
celoto novozgrajenega kul-
turnega središča Visual.
Tega so v Carlowu slovesno
odprli lani septembra in je
trenutno eden največjih, ne-
dvomno pa najsodobnejši
kulturni center na Irskem.
Njegove razsežnosti smo
pred koncertom Godalnega
orkestra Arseia in Carlow
Youth Orchestra spoznavali
v spremstvu Roisin McGarr,
ki v centru sicer skrbi za po-
dročje uprizoritvenih umet-
nosti. Zgodba tega velikega
kulturnega centra mesta
Carlow, ki ima komaj nekaj
več kot 22 tisoč prebivalcev,
torej podobno kot Škofja
Loka, je nedvomno zgodba o
uspehu. 

"Ideja o kulturnem centru
je stara že več kot trideset let.
Pojavljali so se pomisleki o
tem, da vendarle potrebuje-
mo spodoben kulturni cen-
ter, v katerem bi kulturne in
umetniške dogodke lahko
predstavljali skozi celo leto.
Projekt centra je realne osno-
ve dobil pred desetimi leti, ko
sta bila znana glavna finan-
cerja svet mesta in svet okrož-
ja Carlow, gradnja pa je inten-

zivno potekala zadnji dve
leti," razlaga Roisin McGarr
in dodaja, da je bila vrednost
celotnega projekta Visual
osemnajst milijonov evrov,
od tega je irska vlada, oddelek
za umetnost, šport in turi-
zem prispevala tri milijone,
preostalih petnajst milijonov
evrov pa je ostalo na plečih
mestnega sveta in grofije
(okrožja) Carlow. Za primer-
javo, vrednost investicije prav
tako lani prenovljenega So-
kolskega doma v Škofji Loki
je bila 2,4 milijona evrov, pri-
spevek občine je bil 1,1 milijo-
na evrov, ostalo pa so črpali iz
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj in Norveškega fi-
nančnega mehanizma.

Center krasi kar pet glav-
nih galerijskih prostorov in

še nekaj javnih prostorov pri-
mernih za manjše neformal-
ne razstave. Tako imenovana
Glavna galerija je trenutno
največji galerijski prostor na
Irskem, čigar strop je visok
kar dvanajst metrov. Sledi
nekoliko manjša Link galeri-
ja, ki osrednjo povezuje z
drugimi galerijami, manjšim
razstavnim prostorom, tako
imenovano Studio galerijo ter
Digitalno galerijo, ki je tudi
tehnično opremljena za mul-
timedijske projekte. Najbolj
intimna galerija je Lobby gale-
rija. Na drugi strani stavbe je
George Bernard Shaw Teatre
z dvorano s 350 sedeži, v ka-
terem se vrstijo uprizoritve-
ne umetnosti od gledališča,
do glasbenih dogodkov, fil-
ma, plesa ...

Stavba je sodobno tehnič-
no opremljena, uporabnih
prostorov je več kot 3000
kvadratnih metrov ... V škof-
jeloškem Sokolskem domu
je prostornine za skoraj tri-
krat manj, okrog 1350 kva-
dratnih metrov. Pri tem je
vhodna avla namenjena ga-
lerijski dejavnosti, dvorana
prireditvam, na voljo pa je še
mala dvorana.

"Od septembra, ko smo
center odprli pa do konca
lanskega leta, smo za gleda-
lišče George Bernard Shaw
prodali 15 tisoč vstopnic,
medtem ko je ogled galerij
prost. Lahko rečem, da je za-
nimanje zelo veliko, ljudje
res podpirajo program in
prihajajo na dogodke, kar je
fantastično," je povedala Roi-
sin McGarr in dodala, da
profil centra gradijo tako na
lokalnem kot nacionalnem
in tudi mednarodnem nivo-
ju. "Center je hitro dobil na-
cionalni ugled, večino vizu-
alnih umetnikov, ki delujejo
na irskem je že obiskalo in
izrazilo interes v našem cen-
tru. Ni razloga, da ne bi cen-
ter v Carlowu postal znan
kot Modern Tate v Londo-
nu," še dodaja McGarrova.  

Za program in Visual cen-
ter skrbi osem zaposlenih ob
večjih dogodkih pa jim na
pomoč priskočijo številni
prostovoljci. Center odlično
deluje, saj se je že v prvih pol
leta naložba izkazala za še
kako upravičeno. 

PREVELIK ALI NE 
Na nedavnem obisku delegacije škofjeloške občine in nastopu Godalnega orkestra Arseia v irskem
Carlowu smo si ogledali tudi tamkajšnji sodobni kulturni center Visual. Ta je v primerjavi s škofjelo-
škim Sokolskim domom trikrat večji.

Igor Kavčič

O

Roisin McGarr v eni od šestih sodobno opremljenih 
Visualovih galerij / Foto: Igor Kavčič

Kamnik

Mladi likovniki nabrusili kose

V galeriji Šola idej na kamniški Šutni je do konca avgusta
na ogled razstava likovnih del petih absolventov Akademi-
je za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Jon Der-
ganc, Janez Goršek, Denise Kokalj, Simon Lavrič in Petra
Petančič, ki so se junija z razstavo Nabrusimo kose pred-
stavljali v Loškem muzeju, so tokratno razstavo poimeno-
vali Že klasje zori, in čeprav v svojem likovnem izražanju
zelo različni, v en glas poudarjajo, da kljub usmerjenosti v
prihodnost ustvarjajo s spoštljivim odnosom do pretek-
losti, kar naredi njihova dela posebna. ”Čeprav
nastopamo kot skupina, nekega enotnega koncepta ni-
mamo, morda nam je skupna le ljubezen do starih tehnik,
saj v tradicionalnem slikarstvu vidimo ogromne možno-
sti, kljub vsej tehnologiji, ki nam mladim ni tuja,” so
povedali mladi umetniki, ki se v Kamniku predstavljajo že
s svojo tretjo skupno razstavo. J. P. 

HIŠA KULTURE

Vabimo vas na 
predstavitev knjige
mag. Hermine Krt z
globokim naslovom
Neizprosnost
pohlepa. Avtorica 
se v knjigi ukvarja 
z globalno 
finančno krizo, 
ki je hkrati tudi
kriza vrednot
sodobne družbe. 
Z razmišljanjem 
o tem, kje smo in
kam gremo, se je
želela dotakniti 
čim več ljudi.

Predstavitev, ki bo v ponedeljek, 28. junija, ob 19. uri 
v avli Gorenjskega glasa, bo povezovala Alenka Bole Vrabec. Kot 
posebne goste bomo pozdravili dr. Franceta Arharja, pisateljico 
Berto Golob in dr. Spomenko Hribar. Prisrčno vabljeni!
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Absolventi Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
v Ljubljani v kamniški Šoli idej.

Kamnik

V Veroniki razstava Lipovčevih del

Pet let je že minilo od smrti priznanega kamniškega slikar-
ja in likovnega publicista Dušana Lipovca, a spomin nanj
med Kamničani in slikarskimi kolegi še zdavnaj ni zbledel.
Potem ko so Pod skalo v njegov spomin pripravili tradici-
onalno likovno kolonijo, so pred dnevi v Galeriji Veronika
odprli tudi razstavo slik iz njegove bogate zapuščine. ”Z
likovnimi stvaritvami in s spomini ostaja akademski slikar
Dušan Lipovec še vedno živo prisoten ne le v kamniškem
prostoru, ampak tudi zunaj njega. Preveč sledi je pustil s
svojim vsestranskim delovanjem, da bi jih lahko zabrisal
čas. Kot slikar, likovni kritik, publicist, ljubiteljski muzea-
lec, umetniški fotograf, oblikovalec in kipar je okrog sebe
ustvarjal prav posebno klimo. V svojem delu je bil zasi-
dran s vso dušo, povezoval je svoje kolege, umetnost pa
je znal približati širši javnosti,” je na odprtju razstave med
drugim povedala umetnostna zgodovinarka in likovna kri-
tičarka Anamarija Stibilj Šajn in dodala, da Lipovca lahko
upravičeno opredelimo kot enega najboljših sodobnik slo-
venskih krajinarjev. Izbor del iz bogate Lipovčeve zapušči-
ne bo v Veroniki na ogled do konca julija. J. P.

Radovljica

Nastop harmonikarskega orkestra 

Jutri, v petek, 25. junija, ob 20.30 bo v cerkvi sv. Martina
na Bledu koncert Harmonikarskega orkestra glasbene
šole Radovljica pod vodstvom dirigenta Gašperja Primo-
žiča. Orkester bo predstavil baročne ter modernejše za-
bavne skladbe. Kot gost bo nastopil tudi solist s harmo-
niko Mitja Jeršič. Harmonikarski orkester GŠ Radovljica
ima že 44-letno tradicijo in je najstarejši tovrstni orkester
v Sloveniji, prav tako pa je eden starejših v svetu. I. K.
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SPOREDI, SANJE, FESTIVAL

PETEK, 25. 6.

09.20 Na lovu za tatovi 10.10 Zdravnice 11.00
Medicinski detektivi 11.50 Rojstvo 12.15 Do-
kazi 13.05 Življenje trojčkov 13.55 Dar življenja
14.45 Reševanje otrok: Leto zatem 15.35 Pra-
vica za vse 16.25 Na lovu za tatovi 17.15 Zdrav-
nice 18.05 Medicinski detektivi 19.00 Dar živ-
ljenja 19.50 Reševanje otrok: Leto zatem
20.40 Medicinski detektivi 21.05 Nova Zelan-
dija v ilegali 21.55 Policijske enote 22.45 Pra-
vica za vse 23.35 Talenti 00.00 Medicinski de-
tektivi 

06.00 Maščevanje ljubezni, 131. del 06.55 Za-
ljubljena, 97. del 07.50 Poroka z milijonarjem,
15. del 08.45 Pocholo, 11. del 09.40 Usoda,
169. del 10.30 Lepotička, 38. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 153. del 12.20 Pepelka, 41. del 13.10
Poroka z milijonarjem, 15. del 14.05 Pocholo,
11. del 15.00 Skrivnosti ljubezni, 83. del 15.55
Lepotička, 38.-39. del 17.40 Maščevanje lju-
bezni, 131. del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 84.
del 19.30 Usoda, 169. del 20.20 Lepotička, 39.
del 21.10 Skrivnosti ljubezni, 84. del 22.05 Pe-
pelka, 41. del 23.00 Silna ljubezen, 48. del
23.55 Poroka z milijonarjem, 15. del 00.50 Kri-
va te ljubezni, 153. del 01.40 Zaljubljena, 97.
del 02.35 Pocholo, 11. del 03.30 Pepelka, 41.
del 04.20 Maščevanje ljubezni, 131. del 

SOBOTA, 26. 6.

09.45 Zamolčane zdravniške zgodbe 10.35
Mestni zdravniki 11.25 Policija na delu 12.15
To nenavadno življenje 13.05 Zdravnice 13.55
Medicinski detektivi 14.45 Zamolčane zdravni-
ške zgodbe 15.35 Mestni zdravniki 16.25 Poli-
cija na delu 17.15 Družinsko drevo 18.05 Moč,
oblast in pravičnost 18.55 Medij 19.45 Ne-
ozdravljivi 20.10 Medicinski detektivi 21.00
Hiša strahov 21.50 Nerešeni primeri 22.40 Srh-
ljivo 23.30 Pogovori s serijskim morilcem 

06.00 Maria Rosa išče ženo, 120. del 06.55 Po-
roka z milijonarjem, 11.-15. del 11.20 Ženska,
4. del 12.20 Skrivnosti ljubezni, 80.-84. del
16.50 Ženska, 5. del 17.40 Maria Rosa išče
ženo, 120. del 18.35 Punčka iz cunj, 31.-32. del
20.30 Tako je življenje, 46. del 21.25 Maščeva-
nje 23.00 Ženska, 5. del 23.55 Punčka iz cunj,
31. del 00.50 Punčka iz cunj, 32. del 040 Po-
cholo, 7.-11. del 

NEDELJA, 27. 6.

09.45 Zamolčane zdravniške zgodbe 10.35
Mestni zdravniki 11.25 Policija na delu 12.15
To nenavadno življenje 13.05 Zdravnice 13.55
Medicinski detektivi 14.45 Zamolčane zdravni-
ške zgodbe 15.35 Mestni zdravniki 16.25 Poli-
cija na delu 17.15 Družinsko drevo 18.05 Moč,
oblast in pravičnost 18.55 Medij 19.45 Ne-
ozdravljivi 20.10 Medicinski detektivi 21.00
Hiša strahov 21.50 Nerešeni primeri 22.40 Srh-
ljivo 23.30 Le kaj so takrat mislili? 

06.00 Maria Rosa išče ženo, 120. del 06.55 Le-
potička, 35.-39. del 11.20 Ženska, 5. del 12.20
Maščevanje ljubezni, 127.-131. del 16.50 Žen-
ska, 6. del 17.40 Maria Rosa išče ženo, 120. del
18.35 Punčka iz cunj, 32.-33. del 20.30 Tako je
življenje, 46. del 21.25 Maščevanje 23.00 
Ženska, 6. del 23.55 Punčka iz cunj, 32. del
00.50 Punčka iz cunj, 33. del 01.40 Usoda,
165.-169. del 

PONEDELJEK, 28. 6.

08.30 Lovci na legende 09.20 Mestni zdravniki
10.10 Zdravnice 11.00 Medicinski detektivi
11.50 Rojstvo 12.15 Dokazi 13.05 Mestni
zdravniki 13.55 Bolnišnica v Vanderbiltu 14.45
Lovci na legende 15.35 Pravica za vse 16.25
Mestni zdravniki 17.15 Zdravnice 18.05 Medi-
cinski detektivi 19.00 Bolnišnica v Vanderbiltu
19.50 Lovci na legende 20.40 Medicinski de-
tektivi 21.05 Zamolčane zdravniške zgodbe
21.55 Policijske enote 22.45 Pravica za vse
23.35 Talenti 00.00 Medicinski detektivi 

08.45 Pocholo, 12. del 09.40 Usoda, 170. del
10.30 Lepotička, 39. del 11.25 Kriva te ljube-
zni, 154. del 12.20 Pepelka, 42. del 13.10 

Poroka z milijonarjem, 16. del 14.05 Pocholo,
12. del 15.00 Skrivnosti ljubezni, 84. del 15.55
Lepotička, 39.-40. del 17.40 Maščevanje lju-
bezni, 132. del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 85.
del 19.30 Usoda, 170. del 20.20 Lepotička, 40.
del 21.10 Skrivnosti ljubezni, 85. del 22.05 Pe-
pelka, 42. del 23.00 Silna ljubezen, 49. del
23.55 Poroka z milijonarjem, 16. del 00.50 Kri-
va te ljubezni, 154. del 01.40 Zaljubljena, 98.
del 02.35 Pocholo, 12. del 03.30 Pepelka, 42.
del 04.20 Maščevanje ljubezni, 132. del 

TOREK, 29. 6. 

09.20 Mestni zdravniki 10.10 Zdravnice 11.00
Medicinski detektivi 11.50 Pod nožem 12.15
Reševanje otrok 13.05 Mestni zdravniki 13.55
Bolnišnica v Vanderbiltu 14.45 Lovci na legen-
de 15.35 Pravica za vse 16.25 Mestni zdravniki
17.15 Zdravnice 18.05 Medicinski detektivi
19.00 Bolnišnica v Vanderbiltu 19.50 Lovci na
legende 20.40 Medicinski detektivi 21.05 Za-
molčane zdravniške zgodbe 21.55 Policijske
enote 22.45 Pravica za vse 23.35 Talenti 00.00
Medicinski detektivi 

08.45 Pocholo, 13. del 09.40 Usoda, 171. del
10.30 Lepotička, 40. del 11.25 Kriva te ljubez-
ni, 155. del 12.20 Pepelka, 43. del 13.10 Poro-
ka z milijonarjem, 17. del 14.05 Pocholo, 13.
del 15.00 Skrivnosti ljubezni, 85. del 15.55 Le-
potička, 40.-41. del 17.40 Maščevanje ljubezni,
133. del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 86. del
19.30 Usoda, 171. del 20.20 Lepotička, 41. del
21.10 Skrivnosti ljubezni, 86. del 22.05 Pepel-
ka, 43. del 23.00 Silna ljubezen, 50. del 23.55
Poroka z milijonarjem, 17. del 00.50 Kriva te
ljubezni, 155. del 01.40 Zaljubljena, 99. del
02.35 Pocholo, 13. del 03.30 Pepelka, 43. del
04.20 Maščevanje ljubezni, 133. del 

SREDA, 30. 6.

10.10 Nesnagi za petami 11.00 Medicinski de-
tektivi 11.50 Pod nožem 12.15 Reševanje
otrok 13.05 Mestni zdravniki 13.55 Bolnišnica
v Vanderbiltu 14.45 Lovci na legende 15.35
Pravica za vse 16.25 Mestni zdravniki 17.15
Nesnagi za petami 18.05 Medicinski detektivi
19.00 Bolnišnica v Vanderbiltu 19.50 Lovci na
legende 20.40 Medicinski detektivi 21.05 Za-
molčane zdravniške zgodbe 21.55 Policijske
enote 22.45 Pravica za vse 23.35 Talenti 

07.50 Poroka z milijonarjem, 18. del 08.45 Po-
cholo, 14. del 09.40 Usoda, 172. del 10.30 Le-
potička, 41. del 11.25 Kriva te ljubezni, 156. del
12.20 Pepelka, 44. del 13.10 Poroka z milijo-
narjem, 18. del 14.05 Pocholo, 14. del 15.00
Skrivnosti ljubezni, 86. del 15.55 Lepotička,
41.-42. del 17.40 Maščevanje ljubezni, 134. del
18.35 Skrivnosti ljubezni, 87. del 19.30 Usoda,
172. del 20.20 Lepotička, 42. del 21.10 Skriv-
nosti ljubezni, 87. del 22.05 Pepelka, 44. del
23.00 Silna ljubezen, 51. del 23.55 Poroka z
milijonarjem, 18. del 00.50 Kriva te ljubezni,
156. del 01.40 Zaljubljena, 100. del 02.35 Po-
cholo, 14. del 03.30 Pepelka, 44. del 04.20
Maščevanje ljubezni, 134. del 

ČETRTEK, 1. 7. 

10.10 Nesnagi za petami 11.00 Medicinski de-
tektivi 11.50 Pod nožem 12.15 Reševanje
otrok 13.05 Vabljivi vulkani 13.55 Divja narava
14.45 Oddelek za pogrešane 15.35 Pravica za
vse 16.25 Mestni zdravniki 17.15 Nesnagi za
petami 18.05 Medicinski detektivi 19.00 Divja
narava 19.50 Oddelek za pogrešane 20.40 Me-
dicinski detektivi 21.05 Zamolčane zdravniške
zgodbe 21.55 Policijske enote 22.45 Pravica za
vse 23.35 Talenti 00.00 Medicinski detektivi 

08.45 Pocholo, 15. del 09.40 Tako je življenje,
21. del 10.30 Lepotička, 42. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 157. del 12.20 Pepelka, 45. del 13.10
Poroka z milijonarjem, 19. del 14.05 Pocholo,
15. del 15.00 Skrivnosti ljubezni, 87. del 15.55
Lepotička, 42.-43. del 17.40 Maščevanje lju-
bezni, 135. del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 88.
del 19.30 Tako je življenje, 21. del 20.20 Lepo-
tička, 43. del 21.10 Skrivnosti ljubezni, 88. del
22.05 Pepelka, 45. del 23.00 Silna ljubezen,
52. del 23.55 Poroka z milijonarjem, 19. del
00.50 Kriva te ljubezni, 157. del 01.40 Tako je
življenje, 21. del 02.35 Pocholo, 15. del 03.30
Pepelka, 45. del 04.20 Maščevanje ljubezni,
135. del 

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

TV SPORED

"Sanjala sem, da sva se s fan-
tom odpravljala na letališče,
da bi nekam odpotovala. Ko
sva prispela na letališče, sva
ugotovila, da sva že zelo po-
zna. Najino letalo se je na-
mreč že pripravljalo na vzlet,
midva pa še nisva imela niti
letalskih vozovnic niti prtljage
še nisva oddala. Nekaj letal
sem videla tudi vzletati.
Spomnim se, da je bila na le-
tališču velika gneča, vsi so ne-
kam drveli ... In v tisti gneči
sva se midva izgubila. Fanta
nisem mogla najti, zato sem
počasi šla skozi vse letalske
procedure (čekiranje, oddaja
prtljage), z očmi pa sem ga
iskala, vendar ga nisem na-
šla. Hkrati je v meni rasla pa-
nika, da če se ne bova našla,
bova zamudila let. Na koncu
pa sva se našla čisto pri za-

dnji kontroli potnih listov in si
močno oddahnila. Prijela sva
se za roke in skupaj veselo
vstopila na letalo. Naj mogo-
če za lažjo razlago povem, da
sva s fantom zelo srečna že
več kot pet let, res pa je, da
imava letos nekaj težav. Za-
nima me, kaj lahko iz teh
sanj potegnem oz. kaj mi go-
vorijo."
Tanchy

Draga Tanchy, letališče v sa-
njah predstavlja simbol pre-
hoda v novo življenjsko ob-
dobje in najavlja pomembne
spremembe. Simbol se več-
krat pojavi v času, ko v res-
ničnem življenju začenjamo
novo delo, ustvarjamo nov
odnos ali si tega vsaj poti-
hem želimo. Hkrati izraža le-
tališče tudi nejasnost glede

lastne identitete. Če hočeš
torej priklicati pozitivne
spremembe in dogodke, se
nujno ustavi in dobro pre-
misli, kdo si in po čem hre-
peni tvoja notranja bit. Leta-
la, ki si jih videla vzletati,
simbolizirajo "duhovno" po-
tovanje in visoke ideale. V
tebi se skriva velik potencial,
ki komaj čaka, da mu pri-
sluhneš in se mu posvetiš.
Zamujanje izraža tvojo ne-
odločnost in nepripravlje-
nost se podati tudi v kakšno
tvegano "pustolovščino".
Raje se izogibaš vsakršnim
spremembam, saj se le stež-
ka ločuješ od znanega in do-
mačega. To je velika škoda,
kajti na takšen način zamu-
jaš veliko priložnosti, ki bi
bile zate zelo dragocene in
koristne. Kakorkoli: dolgo se

ne boš več zibala v navidez-
nem miru, kajti gneča na le-
tališču je simbol tvoje nako-
pičene notranje energije, ki z
vso močjo sili na površje in
hoče biti izražena. V gneči si
izgubila fanta izpred oči, kar
poudarja pomembnost tega,
da se v tem trenutku pov-
sem posvetiš sebi. Ne odpo-
vej se svojim sanjam in že-
ljam zaradi "ljubega miru" in
zato, da ustrežeš drugim ali
partnerju, kajti takšna odlo-
čitev bi se prej ali slej izkaza-
la za napačno. Potni list te
še dodatno spodbuja k razis-
kovanju lastne notranjosti in
k uresničevanju najbolj skri-
tih želja. Zaključna scena je
zelo pozitivna in potrjuje, da
boš sledila notranjemu kli-
cu. Zelo pomembno je, da
ga ne zadušiš s pesimistični-
mi mislimi. Seveda lahko
vsaka zamisel spodleti, lah-
ko pa se tudi posreči. In prav
trud je tisto, kar daje naše-
mu življenju smisel. Želim ti
vse najlepše!

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ

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

Sestavila: Petra F.

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

Sestavila: Petra F.

SUDOKU - TEŽJI

Rešitev:Rešitev:

SUDOKU - LAŽJI

vgusta bo na
l j u b l j a n s k e m
gradu znova po-
tekal poletni

PANČ - festival stand up
komedije. Po vzoru velikih
festivalov po svetu so se
organizatorji odločili, da se
še bolj približajo ljubite-
ljem stand up komedije,
zato pripravljajo ogrevalne
večere po slovenskih me-
stih, prvi bo že nocoj ob

20. uri v Ledeni dvorani
Zlato polje v Kranju. Za
treniranje trebušnih in ob-
raznih mišic bodo skrbeli
Boštjan Gorenc - Pižama,
prevajalec, pripovedovalec
pravljic in zmagovalec le-
tošnje Improvizije Tin Vo-
dopivec, soustanovitelj fe-
stivala in eden pionirjev
stand up komedije pri nas
ter verjetno najaktivnejši
slovenski stand-up komik,
in Klemen Bučan, priljub-
ljeni kranjski povezovalec
športnih dogodkov in me-

šalec elektronske glasbe.
Slovenskim komikom se
bodo pridružili tudi hrva-
ški kolegi: Vlatko Štampar,
ki velja za enega največjih
upov hrvaške stand-up ko-
medije, in Mirko Fabris
Krav, ki se ga je prijel vzde-
vek najbolj smešen Hrvat,
za poslastico pa bo poskr-
bel posebni gost iz Velike
Britanije, odličen komik in
voditelj različnih televizij-
skih šovov Paul Zenon.
Večer bo povezoval Andrej
Težak - Tešky.

FESTIVAL PANČ V KRANJU
Nocoj bo v Kranju prvi ogrevalni večer za poletni festival stand up komedije PANČ.

Ana Hartman

A
Publiko bodo zabavali 
Boštjan Gorenc - Pižama
(na sliki), Klemen Bučan,
Tin Vodopivec ... / Foto: Miha Rekar
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HUMOR, POTOPIS

topnice, ki se iz pri-
stanišča dvigajo v
mesto in so formal-
ni vhod v mesto iz
smeri morja, so ne-

dvomno ena največjih zna-
menitosti Odese, že zaradi
njihove impozantnosti, še
bolj pa zaradi filma Sergeja
Eisensteina Oklepnica Po-
temkin (tudi Križarka Po-
temkin), ki je na teh stopni-
cah posnel znamenito sce-
no, ko je ruska carska garda
streljala po ljudeh, ki so bili
na teh stopnicah. Streljalo
se je 14. junija leta 1905.

Menda je takrat do streljanja
prišlo v različnih delih me-
sta, ampak režiser je v ta na-
men v filmu izkoristil pred-
vsem stopnice. Te so bile
odličen motiv za izjemen Ei-
sensteinov film. Saj se
spomnite bližnjih posnet-
kov ljudi, ki so bili zadeti in
so padali po stopnicah, pa
vozička z otrokom, ki ga je
spustila ustreljena mati po
stopnicah ...

Stopnice so zgrajene kot
optična iluzija in če pogle-
daš dol v pristanišče, lahko
visi samo iztovarjanje ladij v
njem ne pa ljudi, ki gredo
dol ... ko pa pogledaš od
spodaj iz pristanišča nav-

zgor, vidiš samo stopnice in
množico nog, ki hodijo nav-
zgor. Stopnic je sicer 200,

zgrajene pa so bile med leti
1837 in 1841, po načrtih an-
gleškega inženirja Uptona.

okrat vam pred-
stavljamo skladbo
Vuvuzela Concer-
to in B Flat, ki jo
je okrog leta 1930

napisal znani skladatelj, av-
tor slovitega Bolera, Mauri-
ce Ravel, ko je prisostvoval
neki nogometni tekmi v An-
gliji in je navijanje angle-
ških navijačev slišal kot eno-
ten ton. Glej predlogo. Kas-
neje se je Ravelov notni za-
pis izgubil, v sedemdesetih
letih tega stoletja pa ga je ob
podiranju svoje koče našel
neki Mvanda Mobaso pri
podiranju svoje barake v Jo-
hannesburgu. Mobaso velik
nogometni navdušenec si-
cer pa tudi ljubiteljski glas-
benik je partituro poskušal
odigrati na svojo priročno
trobento, ki jo danes pozna-
mo vuvuzele. Poskušal je

prvič, ni šlo, pa drugič, ni
šlo in ko je pihnil tretjič, se
je odprlo. Skozi drob njego-
ve vuvuzelce je prišel izje-
men zvok, najbolj polni "B"
v zgodovini glasbe. In prav
na ta Ravelov "B" so kasneje
uglasili vse originalne vuvu-
zele (sicer jih delajo na Kitaj-
skem, v Vietnamu, boljše iz-
vedbe z izrezljanim trobcem
tudi v Indoneziji), ki jih da-
nes slišimo na vseh stadio-
nih svetovnega nogometne-
ga prvenstva v Južni Afriki.

Skladatelji po vsem svetu
so začeli pisati različne vari-
acije skladb na podlagi Ra-
velovega "B". Pridružili so
se jim tudi mnogi slovenski
skladatelji, ki ustvarjajo
glasbo za različne zvrsti
glasbe od oper, kantat, sa-
mospevov do pop skladbic
za Evrosong in pesmi za
rockovske sestave. V malo-
bratski redakciji smo že
imeli srečo poslušati nekaj

izjemnih variacij Ravelove-
ga "B" (imenovanega tudi
Vuvuzela). Tudi nekateri
Gorenjci. Tako je Damijan
Močnik napisal Vuvuzela
"B" Koncert za zbor in orke-
ster. Peter Kopač je predsta-
vil Vuvuzela koncert v B duru
za klavir in flavto, Lojze
Krajnčan pa je Big bandu
predstavil skladbo Vuvu - B -
zele koncert za band in vokal.
Matjaž Vlašič je novo sklad-

bo Naj vuvuzele slišijo "B"
ponudil Viliju Resniku, av-
tor mlajše generacije Ga-
šper Jereb pa je kar sam
predstavil orgelsko skladbo
Oh, die Nacht mit Vuvuzele
gemacht. Avtorji ustvarjajo
še naprej. Mladi pričakuje-
jo tudi skladbe iz rockov-
skih voda, predvsem čakajo
na Siddharto, ki menda že
pišejo tekst na skladbo B
Vuzuzel.

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

Danes po 9. uri v studiu pričakujemo župana Cerkelj Franca
Čebulja. Ob 10.30 bomo dvignili zastor Prešernovega gledališ-
ča, ob 20. uri se bo začelo Vasovanje s Podokničarjem, opol-
noči pa SNOP iz našega studia. Tudi v noči s petka na soboto
boste lahko bedeli v naši družbi in izvedeli, kaj in kako praznu-
je Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj. Pred tem, v petek
popoldne, boste lahko spremljali program z radijskega vrta -
rdeča nit bo praznovanje 20-letnice našega radia. V sodelova-
nju z lokali in trgovinami v starem delu Kranja smo pripravili
akcijo Megasrčkov mestni utrip, v okviru katere mesečno na-
gradimo kupce, ki opravijo nakup v višini najmanj 10 evrov. V
nedeljo po 9. uri bomo gostili ansambel Rosa. V ponedeljkovi
oddaji Se res poznamo bo naša gostja predsednica Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije Mateja Kožuh Novak. Torkovo
temo dneva bomo posvetili počitniškim aktivnostim, v sredo
pa bomo govorili o prireditvah Zavoda za turizem Kranj. 

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

V petek ob 9. uri: Križ stoji, svet se pa vrti, je geslo kartuzijan-
skega reda. Kaj se med zidovi starodavne kartuzije Žiče doga-
ja v poletnih mesecih? To bo povedala dr. Cvijeta Pahljina. Ob
19. uri se bomo posvetili duhovni ritmični glasbi. Na praznik
bodo tudi sodobne duhovne melodije v slovenskem jeziku,
ozrli se bomo v letošnji Marijafest in k oratoriju, ki je pred
nami. V nedeljo ob 9. uri bo na sporedu oddaja Iz življenja ve-
soljne Cerkve. Ob 15. uri bomo iz mariborske stolnice prenaša-
li zlato mašo nadškofa Franca Krambergerja. Ob 19. uri bo od-
daja Graditelji slovenskega doma. Pred dnevi je minilo sto let
od rojstva koroškega duhovnika Janeza Hornböcka, ki je bil
doma iz Šentjanža v Rožu. Med drugim so ga poimenovali za
očeta obnovljene Mohorjeve družbe. V torek ob 16. uri lahko
spremljate prenos duhovniškega posvečenja iz Celja.

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

Na praznični dan se bomo spomnili nastanka slovenske drža-
ve tudi z voščili in po 14. uri z mislimi akademika Borisa Pa-
horja iz Trsta. Po 15. uri bodo na vrsti brezplačni mali oglasi,
ob 16. uri boste izvedeli, kaj se dogaja v občini Bled, po 19. uri
pa prisluhnite pogovoru s psihologom Andrejem Debeljakom.
Sobotno jutro bo od 8. do 9. ure namenjeno otroškemu pro-
gramu, po 11. uri se bomo razgledali po občini Naklo. V nede-
ljo ob 9.10 v Triglavski kuhalnici Alenka Bole Vrabec spet pri-
pravlja nekaj posebnega. Vaše male oglase bomo sprejemali
po 11. uri, po 13. uri se pogovarjali z violinistko Anjo Bukovec.
V ponedeljek po 13. uri se bo začel Športni ponedeljek, ob 16.
uri bo na vrsti Razgled s Triglava na občino Kranjska Gora. V
torek bomo na obisku v občinah v Poljanski in Selški dolini, ob
16. uri se bomo razgledali po občini Gorje. V sredo bomo ob
9.10 govorili o naših malih prijateljih, ob 16. uri se bomo raz-
gledali po občini Jesenice. V četrtek po 9. uri bo Mateja Reš
spet pripravila Triglavski zeleni vrtiček.

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

Od ponedeljka do petka vas v jutranjem programu med 8. in
9. uro obveščamo o vremenskih razmerah, prometnih infor-
macijah in kroniki, podamo pa vam tudi zanimive ponudbe
potovanj in izletov v prihajajočih dneh. Vsako polno uro lahko
prisluhnete predstavitvam občin, turističnih destinacij in pod-
jetij, ki vam ponujajo ideje za izlete in potepanja po Sloveniji.
Naj opozorimo tudi na petkovo oddajo NoControl ob 21. uri, v
soboto ob isti uri pa na oddajo Glasbeni svet. Ne preslišite po-
nedeljkovega Zdravstvenega kotička ob 12. uri. V torek opoza-
rjamo na oddajo Moja dežela ob 14. uri, v sredo ob isti uri pa
na oddajo Rože&Vrt. Skritemu mikrofonu prisluhnite v torek
in četrtek ob 12.50.

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

Danes ob 9. uri bomo predstavili škofjeloški historial, zvečer
pa zavandrali s harmoniko. V praznični oddaji Aktualno v 
petek ob 9. uri bomo predstavili nagrajence občine Žiri, s po-
poldansko razglednico pa bomo prekrižarili loške občine. V
sobotnem kvizu ob 9. uri boste spoznali nov prodajni kotiček
Ko vem, kaj jem, ki bo od torka naprej ponujal hrano z loške-
ga konca, srednjeveški utrip nam bo z Mestnega trga prenaša-
la Monika Tavčar, športne zanimivosti pa bo popoldne zbral
Jože Oblak. Na nedeljski klepet ob 9. uri smo povabili čebelar-
ja iz škofjeloškega čebelarskega društva, v kmetijski oddaji ob
11. uri pa bomo predstavili aktualne razpise za živinorejo. V
ponedeljek ob 9. uri bomo spraševali poslanca Milenka Ziher-
la, v torek ob isti uri bo z nami nakelski župan Janez Štular. V
sredo bomo v županovi urici ob enajstih gostili žirovskega žu-
pana Bojana Starmana, v četrtek ob 9. uri bomo predstavili
škofjeloške občinske nagrajence, ob 16.30 pa boste lahko pri-
sluhnili nasvetom vrtnarskega mojstra Slavka Zgonca.

S spačkom do Kijeva in nazaj (41)

TISTE ZNAMENITE ”ŠTENGE” 
Ena od velikih znamenitosti Odese so stopnice, na katerih je Sergej Mihajlovič Eisenstein posnel
znano filmsko klasiko Oklepnica Potemkin.

RAVELOV ”B”, IZZIV SKLADATELJEM
Znameniti Ravelov "B", ki ga je veliki skladatelj napisal pred osemdesetimi leti izziv za nove 
generacije skladateljev. 

Mali Brat

T

Igor Kavčič

S

Tako imenovane Potemkinove stopnice so že kot take 
velika znamenitost Odese, zaradi Eisensteinovega filma 
še toliko bolj. 

Gorenje svoje kuhinje model "Ora ito" prodaja tudi 
v Odesi. Kako uspešno? Kdo bi vedel, saj ta model ni 
ravno poceni.

Nedaleč od stopnic se je mali očitno želel vročo glavo 
ohladiti kar v vodnjaku.
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

Dvojčica 63

"Imam sina in hčer. Sin je
imel hudo prometno nesrečo,
kako kaj z njegovim zdrav-
jem, ali bo nadaljeval šolanje
ali ga bo uspešno zaključil.
Zanima me tudi za hčerko,
kako njeno zdravje in šolanje.
Ali se sinu in hčerki obeta
kako prijateljstvo, sprašujem
pa tudi zase, ali bom spozna-
la kakega prijatelja, že v na-
prej lepa hvala za odgovor.

Prihajate v obdobje števila
trinajst in od vašega rojstne-
ga dne, kar je bilo pred krat-
kim, lahko pričakujete samo
in zgolj samo dobro. Vse te
spremembe se nanašajo tudi
na vaše najbližje, se pravi na
sina in hčer. V vaše življenje
prihaja sonce in njegovi žarki
in svetloba bodo tako močni,
da preženejo vse temne ob-
lake, ki so se dolgo zbirali
nad vas in vam kradli srečo.

Lahko ste le nemočno opa-
zovali. Vse to se sedaj konča.
Sinu se bo zdravstveno sta-
nje iz dneva v dan izboljševa-
lo, šolo nadaljuje in jo tudi
uspešno zaključi. Hčerka je
velikokrat žalostna, kar zna
zelo dobro skriti pred okoli-
co. Obremenjuje jo tisoč in
ena stvar, a kot je videti, se ji
odpirajo lepe priložnosti na
različnih področjih, tako v
ljubezni kot šoli. Mesec okto-
ber ali november pa vam pri-
naša lepo prijateljstvo in z
njo ljubezen, zaradi katere
dobite nazaj upanje v življe-
nje in lepšo prihodnost. Živ-
ljenje v dvoje bo veliko lažje.
Lepo vas pozdravljam.

Blaž

Sprašujem vas za ljubezen.
Med nama je še vedno vez,
jaz zelo hrepenim po njem in
ga imam zelo rada, on pravi,
da me ima rad na poseben

način, niti ne ve, kako. Ne ve
točno, kaj bi rad. Trikrat je
odšel in se vrnil. Spoznal je
drugo osebo, ki pa jo ima tudi
rad, čeprav mu več pomeni
njen odnos do njegovega sina.
Pusti mu več svobode, druga-
če zna z njim ravnati, kot sem
jaz. Čutim, da se bo vrnil,
obenem pa zelo trpim, želim,
da bi naju usoda spet zbliža-
la. Lepo vas pozdravljam in se
vam zahvaljujem za odgovor.

Bom ponovila kar vaše bese-
de. Ne ve točno, kaj bi rad.
Ali išče novo mater sinu ali
partnerko. Mati je samo
ena. In on kot oče bi moral
prevzeti večjo odgovornost
do otroka, ne pa, da hoče to
breme prestaviti na druga
ramena. Pravite, da ima sla-
bo vest, znebil se je bo
samo tako, da bo sinu dal
vso ljubezen in podporo, ne
pa, da to pričakuje od vas.

Ne bi rekla, da vi niste znali
ravnati ali da ste delali napa-
ke, saj vidim, da, kot imate
radi njega, imate radi tudi
njegovega otroka. Saj je to
celota. In to mu ob prvi pri-
ložnosti povejte. V novi zve-
zi ni pravih čustev in jih tudi
nikoli ne bo. Vaš občutek
vas ne vara, saj imate prav,
da se bo vrnil. Pomenite mu
zelo veliko, ne smete pa mu
dovoliti, da za svoje napake
krivi vas. S sinom boste
ustvarili lep in iskren odnos.
Njegov karakter je občutljiv
in potrebuje več pozornosti
kot drugi. Spustite se na nje-
govo raven, saj on razmišlja
in čuti kot otrok. Je izgubljen
v svojem svetu. Poiščite nje-
gove interese in se mu pri-
bližajte. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Mirno se bomo prepustili ritmu današnjega dne in sprejeli
vse, kar nam bo prinesel. Obiski nam prinesejo razna 
presenečenja.

26. junija 2010
Sobota 
Vigil, Janez - Pavel

Obeta se zelo miren in hkrati zanimiv dan. V krogu 
najbližjih se bomo počutili najbolje, zato nam ne bo treba
iskati drugačne sprostitve.

28. junija 2010
Ponedeljek
Irenej, Zoran, Hotimir

Izpolnila se nam bo želja, ki je povezana z denarjem.
Denar res ni vse, a na žalost brez njega ne moremo živeti.
Neka izjava nas bo zelo presenetila.

29. junija 2010
Torek
Peter, Pavel, Micka

Že takoj v začetku dneva bomo aktivni in uspelo nam bo
narediti stvari, ki smo jih s pridom prelagali. Ostane nam
tudi čas, ki bo samo za nas.

30. junija 2010
Sreda
Milica, Lučka, Pavla

V tem dnevu se nam bo dvakratno obrestovalo vse, česar
se bomo lotili. Presenečenje nas čaka v razgovoru, ki ga
sicer ne pričakujemo.

1. julija 2010
Četrtek
Bogo, Estera, Dana

Ker sami nismo povprečni, se nam ne morejo dogajati
povprečne stvari. Presenečenje, ki nas čaka v tem dnevu,
nam prinaša velike spremembe.

2. julija 2010
Petek
Mima, Živka, Oton

27. junija 2010
Nedelja
Ema, Ladko, Slavko

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

Ker bomo malo preveč razsipni, se bomo večji del dneva
spraševali, le kam je odšel denar. No, za malenkosti, ki 
veliko pomenijo, ne potrebujemo veliko.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Ker boste spet pretiravali pri zapravljanju denarja, se na
posledice tega kar pripravite. V poslovnem, delovnem
krogu boste naleteli na veliko nerazumevanje in vložiti
boste morali precej truda, da bodo poslušali vaše načrte. 

Bik (22. aprila - 20. maja)
Zagon na delovnem mestu vam bo popustil v tolikšni
meri, da bodo to opazili tudi drugi. Sicer brez škode, le
navajeni vas niso tudi po tej plati. Tudi v družinskem
okolju bodo komaj prenašali vašo slabo voljo. Reši 
vas lahko le dopust.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Drug za drugim se vam bodo vrstili dogodki, ki so tako
pričakovani kot tudi ne. Ker se vam bo odprlo veliko
vprašanj, se boste v želji po odgovorih zagnali v akcijo.
V prihodnjih dneh bodo številni od vas iskali več 
pozornosti, vi pa jo boste pričakovali nazaj.

Rak (22. junija - 22. julija)
Končno si boste lahko oddahnili. Neke malenkosti vam
bodo sicer še ostale, ki pa jih boste lahko tudi preložili.
Kmalu boste začeli s pripravami na večjo zabavo, ne
smete pozabiti na nekoga, ki mu povabilo veliko
pomeni. 

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Znašli se boste v situaciji, ko boste morali hitro ukrepati
in bodo vaše odločitve velikega pomena. Spoznanje, da
ste veliko bolj pomembni, kot ste mislili, vam bo zelo
dvignilo samozavest. To pa je ravno tisto, kar sedaj
potrebujete. Obeta se vam presenečenje v ljubezni.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Pred vami so veliki načrti. Postavili boste merilo, kakšna
bo vaša prihodnost. Naveličali se boste biti stranski
igralec in le opazovalec sreče drugih. Novice, ki jih
boste prejeli, vas postavijo pred težko odločitev.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Mirno se boste prepustili vročim in soparnim dnem, saj
vas občutek, da nad vami ni nobene posebne nevarnosti,
ne vara. Sem in tja bo mimo prišla kakšna manjša in
nepotrebna skrb, a se ne boste pustili premotiti.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Med prijatelji boste intenzivno začeli ločevati zrnje od 
pleva. Preteklo razočaranje vas bo potolklo bolj, kot to sploh
lahko pričakujete. No ja, kakor koli stvari boste prišli do
dna in odločitev, ki bo padla z vaše strani, bo tista prava.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Le malo bo manjkalo, da bi pozabili na drobne stvari, ki
vašim najbližjim veliko pomenijo. Ste zelo obremenjeni
z raznimi skrbmi, tako da to ne bo nič čudnega. Nekdo,
od kogar najmanj pričakujete, vas bo presenetil.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Veselili se boste sprememb na delovnem mestu. Ob
pravem trenutku boste izrazili svoje mnenje in boste
temu primerno tudi nagrajeni. Med najbližjimi pričakujte
malo napete odnose, ki se bodo do konca tedna sami
po sebi, uredili.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Radi bi prehiteli svojo usodo, a kot boste kmalu spoz-
nali, to ni mogoče. Kljub temu se boste zelo potrudili in
boste na koncu vseeno zadovoljni. Vašo najbližjo okoli-
co boste spravili v slabo voljo, vendar vam ne bodo dali
možnosti, da bi to ponavljali.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Samo če boste trdno odločeni, boste lahko izpeljali svoj
načrt. Nasveti, ki jih boste dobili od različnih ljudi, vas
lahko samo zmedejo in s tem oddaljijo od prvotnih 
ciljev. Pokazala se vam bo priložnost za potovanje v 
tujino in niti za trenutek ne boste oklevali.

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

Čisto svoje je oblike,
kriv, oval in valjast,
velikosti raznolike, 
raznih barv in grahast.

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna od-
govora (enega, ki ga
bomo prejeli preko SMS,
in drugega, ki ga bomo
prejeli po pošti). Nagra-
do boste prejeli po pošti.
Pravilna rešitev zadnje
objavljene uganke se
glasi dlan, pest. Izžrebali
smo Frančiško Šmid in
Valentina Jeruca. 
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Nagrade: 1. nagrada: 3 zgoščenke, 2. nagrada: 2 zgoščenki in 3. nagrada:
1 zgoščenka. Tri nagrade podarja Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 7. julija
2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

Legende kubanskih ritmov!
Skupina Buena Vista Social Club je leta 1997 izdala edini studijski
album, čigar producent je bil Ry Cooderja, in v hipu požela neverjeten
uspeh. Albumu, na katerem so bili posebej zbrani kubanski glasbeniki
- ulični veterani, je sledil še film Wim Wendersa ter kasneje še serija
mednarodnih turnej in albumov. Buena Vista Social Club je postal 
fenomen. Na čelu zasedbe so štirje glasbeniki, ki so prepoznavni iz
filma Buena Vista Social Club: trobentač Guajiro Mirabal, virtuoz 
Barbarito Torres, pozavnist Jesus "Aguaje" Ramos in kitarist/klavi-
aturist Manuel Galban. Mlajšo generacijo talentiranih kubanskih
glasbenikov predstavljata pevec Carlos Calunga in virtuozni pianist
Rolando Luna.  Tej novi ter razširjeni zasedbi kubanskih glasbenikov se
bo pridružila pevka Omara Portuondo, članica originalne zasedbe 
Buena Vista Social Club, katere album iz l. 2008 'Gracias' je prejel 
latinskega Grammyja.  Guajiro Mirabal si je s svojim značilnim zvokom
trobente in s svojo osebnostjo prislužil vzdevek "The Trumpet of Cuba"
(Kubanska trobenta).  Jesus 'Aguaje' Ramos je s svojo pozavno bistven
del "World Circuit's Cuban recordings" že več kot desetletje.  Kitarist,
pianist in orglar Manuel Galban si je ustvaril ime v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja s kubansko skupino Los Zafiros.   V zadnjih letih je
sodeloval na albumih serije Buena Vista. Njegov debitantski album z 
dueti z Ryjem Cooderjem 'Mambo Sinuendo' je prejel Grammyja leta
2004. Barbarito Torres  je delal z največjimi imeni kubanske glasbe in
z mednarodnimi glasbeniki, kot je Oscar de Leon.  
Vsak od glasbenikov v orkestru ima velik glasbeni razpon različnih
kubanskih ritmov (son montunos, danzon, cha cha cha, bolero ter 
kubanski jazz), ki jim vdahnejo svoj osebni pečat. Čeprav so talent
brusili številna leta, je njihova strast do glasbe ostala nespremenjena
in skupina glasbenih velikanov še zmeraj nastopa z živahnostjo in 
vitalnostjo po celem svetu.
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eč tisoč obiskoval-
cev je kljub slabe-
mu vremenu in
nogometnemu pr-
venstvu minuli pe-

tek prišlo na Slovenski trg v
Kranj, kjer je potekal koncert
ob dvajsetletnici Radia Kranj.
Po sončnem popoldnevu se je
le uro pred koncertom ulilo, a
so sodelavci gorenjskega me-
gasrčka optimistično zrli v
nebo, do začetka pa je nato
dež vendarle ponehal, izza
temnih oblakov je pokukalo
celo nekaj sončnih žarkov.
Tradicionalni koncert je tudi
letos postregel z vrsto znanih
izvajalcev, na odru so se zvr-
stili Foxy Teens, Brigita Šuler,
Carpe diem, Manca Špik,
Werner, Sopranos, Jazz stati-

on, Saša Lendero, Tanja Ža-
gar, Rok Ferengja, plesna
skupina Mirandance, Yuhu-
banda, Samuel Lucas, Rebeka
Dremelj, Vili Resnik s skupi-
no Golden eye, Eva Černe,
4play, Natalija Verboten, Tan-
gels, Zlatko in Alya, povsem
na koncu pa so občinstvo po
več letih navdušili še člani
skupine Princeps.

V tem se skriva tudi nekaj
simbolike: gorenjski megasr-
ček utripa že dvajset let, Prin-
cepsi pa so pred desetimi leti
posneli svojo prvo skladbo Le
ti mi greš po glavi skoz in jo
poslali na Radio Kranj, ki je
zasedbi mladih fantov v še-
stih letih delovanja med vse-
mi radijskimi postajami stal
najbolj ob strani. Prav zato so
se ob tej priložnosti zbrali iz-
virni Princepsi: pevec Iztok
Orešnik, basist Žiga Jeraša,

kitarist Klemen Gorjanc in
klaviaturist Štefan Pokorn,
pridružila pa sta se jim še Bo-
ris Oblak na bobnih in
spremljevalna vokalistka Bo-
jana Bergant, ki je pred dese-
timi leti tudi v studiu sodelo-
vala pri že omenjeni prvi pes-
mi Princepsov. Skupina je
nehala delovati leta 2003, ko
so fantom iz zadružnega
doma v Žabnici ukradli glas-
beno opremo, kar jim je vzelo
vso voljo, Iztok pa je nato na-
daljeval samostojno glasbeno
pot, danes ga poznamo pod
imenom Gino. "Nastop je bil
zelo čustven, že na vajah je
bila med nami dobra energi-
ja. Veseli smo, da smo začuti-
li ustvarjalni zagon, da smo
lahko po tolikih letih zaigrali
lastne skladbe. Glede na do-
ber odziv publike ne izključu-
jemo možnosti glasbenega

sodelovanja tudi v prihodnje,
ne bomo šli na polno, za kak-
šen koncert ali veselico bi pa
še združili moči. Sicer pa se
moramo člani naprej sestati,
da se dogovorimo, kako na-
prej," je dejal Iztok, ki bo kot
pevec Gino nadaljeval tudi sa-
mostojno kariero.

Hkrati z Radiem Kranj je
praznovala tudi Lili Kalan,
edina voditeljica z dvajsetlet-
nim stažem na tej radijski po-
staji. "Življenja brez radia si
ne predstavljam, to je moj po-
klic, hobi in ljubezen. Radio
Kranj je moj drugi dom, vča-
sih tam preživim več časa kot
doma," je povedala Lili.

Koncert ob dvajsetletnici
Radia Kranj pa si bo za vedno
zapomnila tudi Dragica Kola-
rič z Jesenic, ki je postala sreč-
na lastnica novega avtomobi-
la.

DRUŽABNA KRONIKA

Nazaj v Afriko

Novica, da je britanski princ Harry sam-
ski, se je bliskovito razširila, potem ko je
News of the World poročal, da sta se s
Chelsy Davy po šestih letih dokončno
razšla. "Končala sva. Zame je to nov za-
četek, rada bi začela kariero v Južni Afri-
ki, kjer nameravam preživeti preostanek

življenja. Nočem živeti v Britaniji," naj bi bodoča pravni-
ca, ki pogreša družino, zaupala prijateljem. Kot že veli-
kokrat prej se bosta tudi tokrat pobotala, napovedujejo
mediji.

Orlando Bloom zaročen

Po več mesecih namigovanj, da se bosta
poročila še letos, sta se britanski igralec
Orlando Bloom in avstralski model Mi-
randa Kerr zaročila, kar so njeni straši
sprejeli z velikim navdušenjem. Nevesta
bo tudi 'grda račka' America Ferrera, za-
ročila se je z dolgoletnim fantom Rya-

nom Piersom Williamsom, ki ga je spoznala na snema-
nju njegovega študentskega filma na Južnokalifornijski
univerzi.

Prevelik odmerek morfija

Basist heavy metal skupine Slipknot
Paul Gray, ki so ga pred mesecem našli
mrtvega v hotelski sobi blizu Des Moi-
nes v zvezni državi Iowa, je umrl zaradi
nenamernega predoziranja z morfijem
in fentanilom, sintetičnim nadomest-
kom morfija, imel pa je tudi srčno bole-

zen, je pokazala obdukcija. Na pogrebu se je preostalih
osem članov zasedbe pokazalo brez grotesknih mask,
kar se je zgodilo prvič, spremljala jih je basistova žena
Brenna, ki pričakuje prvega otroka.

Provokativna Miley

Ameriški najstniški senzaciji Miley Cyrus
je na podelitvi glasbenih nagrad Much-
Music Awards v Torontu skozi oprijeto
obleko pokukalo mednožje. Objavi foto-
grafije se ni mogel upreti zloglasni
zvezdniški bloger Perez Hilton, kar je
dvignilo ogromno prahu, še več pa odlo-

čitev tiskovne agencije Reuters, da jo distribuira. Kljub
začetnim dvomom zaradi njene mladoletnosti je bila
posneta na odru pred množico ljudi, poleg tega pa Mi-
ley postaja odrasla umetnica, zagovarjajo primernost
posnetka.

Sproščenost in drugačen, lep pogled na svet sta le dve
lastnosti Kristine z Dovjega. Dvaindvajsetletna študent-
ka svojo dušo osvobaja z risanjem, hrani pa jo z glasbo. 

MEGASRČEK ZDRUŽIL PRINCEPSE
Na koncertu ob dvajsetletnici Radia Kranj so navdušili tudi člani skupine Princeps, ki so po več letih
posebej za to priložnost znova združili moči. 

Ana Hartman

V

Tradicionalni koncert je napolnil Slovenski trg, kjer se je
zvrstilo več tisoč obiskovalcev. / Foto: Matic Zorman

VRTIMO GLOBUS

Direktor radia Marjan Potrata (levo) v družbi moderatorjev
Dejana Raja in Katje Kozina / Foto: Matic Zorman

Tonski tehnik Leon Krkič je sodelavcu in članu Princeps Žigi
Jeraši pokazal, kako v živo zveni vuvuzela. / Foto: Matic Zorman 

Yuhubando je napovedala moderatorka Barbara Golub,
sicer tudi novinarka POP TV. / Foto: Matic Zorman 

Tanja Žagar je našla čas tudi za oboževalce. / Foto: Matic ZormanDel moderatorske ekipe Radia Kranj / Foto: Matic Zorman
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