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Gorenjski odpadki 
bližje rešitvi
V četrtek so se sestali predstavniki
občin, ki so povezane v Konzorcij
CERO. Ta teden imajo dogovorjen
sestanek na ministrstvu za okolje,
naslednji pomemben korak pa bo
podpis medobčinske pogodbe.
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AKTUALNO VREME

jutri: povečini sončno
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Žirovnica bogatejša 
za dvorano
V občini Žirovnica so zaključili naj-
večjo dosedanjo investicijo, gradnjo
večnamenske dvorane pri osnovni
šoli. Slovesno so jo odprli v sredo.
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GORENJSKA

Ovcam letos grozi krokar
Društvo rejcev drobnice Škofja Loka
je tudi letos pripravilo redno letno
srečanje članov na Soriški planini. Na
obronkih planine se letos pase 157
ovac, kar je petnajst več kot lani. Le-
tos jih še ni napadel medved. 

6

Jeseniški gasilci odslej
brez težav zaradi višine
Vozni park jeseniških poklicnih gasil-
cev je od sobote večji za dve novi vo-
zili - gasilsko avtolestev in tehnično
reševalno vozilo. Nakup so omogo-
čile vse občine zgornje Gorenjske.

Prevladovalo bo sončno 
poletno vreme. Predvsem v
četrtek se popoldne ali zvečer
lahko pojavi kakšna vročinska
nevihta.

10

KRONIKA

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

Cerklje - "Dovolj je že bilo
političnih iger, brezplodnih
pogovorov in čakanja. Manj-
še občine že šestnajst let kot
neveste čakamo velike obči-
ne, da rešijo problem s smet-
mi na Gorenjskem. In če-
prav smo še mladoletno de-
kle, smo vseeno spoznali, da
ti veliki možje, ki so do sedaj
vodili Cero Gorenjske, niso
primerni za zakonski stan,"
je cerkljanski župan Franc
Čebulj slikovito razložil, za-
kaj je minulo sredo v Gro-
supljem podpisal pogodbo o
skupnem ravnanju z odpad-

ki v regijskem centru Rcero
Ljubljana, nekaj ur kasneje
pa je občinski svet brez za-
držkov prisluhnil njegove-
mu predlogu, da sprejme
sklep o izstopu občine Cer-
klje iz konzorcija Cero Go-
renjske. Vse odpadke iz obči-
ne Cerklje, vključno z letališ-
čem in gospodarstvom, bodo
tako predvidoma leta 2015
začeli voziti v Ljubljano. 

"V Ceru Gorenjska nisem
več videl perspektive, saj so
propadli še vsi predlagani
projekti, zato sem se obrnil
na ljubljanskega župana Zo-
rana Jankoviča in direktorja
ljubljanske Snage Janka

Kramžarja. V njiju sem takoj
našel kredibilna sogovorni-
ka," pojasnjuje Čebulj. Kot je
razložil, občina Cerklje ne
bo financirala projekta Rcero
Ljubljana, zato bo plačevala
pet odstotkov višjo ceno za
predelavo odpadkov kot ob-
čine ustanoviteljice. "Po se-
danjih izračunih bodo inve-
stitorice plačevale 90 evrov
na tono odpadkov, mi pa pri-
bližno 95 evrov, kar je veliko
ugodneje od sedanje cene -
približno 165 evrov na tono
odpadkov." Čebulj še meni,
da Gorenjska potrebuje le
dve sortirnici, medtem ko la-
sten MBO ni racionalen.

Mladoletni nevesti je prekipelo
Manjše občine smo kot neveste zaman čakale, da velike občine rešijo 
problem s smetmi na Gorenjskem, pravi cerkljanski župan Franc Čebulj.

Smeti iz občine Cerklje bodo predvidoma leta 2015 začeli odvažati v Rcero Ljubljana.
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Boštjan Bogataj

Bled - Akademija za medna-
rodni management (AIB) je
na svojem letnem srečanju v
soboto v Rio de Janeiru prof.
dr. Danici Purg, direktorici
in dekanici Poslovne šole
(IEDC) Bled, za izjemne do-
sežke na področju medna-
rodnega poslovnega izobra-
ževanja podelila priznanje
dekan (izobraževalec) leta.
AIB priznanje podeljuje za-
dnjih 16 let, Purgova pa ga je
med drugim prejela za usta-
novitev ene od vodilnih po-
slovnih šol v srednji in
vzhodni Evropi in za uvaja-
nje številnih inovacij v me-
nedžersko izobraževanje.
"Počaščena sem, saj sta to-
vrstno priznanje pred menoj
prejela le dva evropska deka-

na. Hvaležna sem svojim so-
delavcem in kolegom, ki so
me navdahnili in motivirali,
da skupaj uresničujemo 25-
letno vizijo razvoja poslovne
šole," je ob prejemu prizna-
nja povedala prof. dr. Danica
Purg. 

Danica Purg postala 
dekanica leta

Prof. dr. Danica Purg

Urša Peternel

Jesenice - Na Bokalovi ulici
na Jesenicah so prejšnji te-
den predali namenu blok z
28 oskrbovanimi stanovanji.
To je prvi in edini tovrsten
objekt na zgornjem Gorenj-
skem, ki je namenjen pred-
vsem starejšim, ki še lahko
živijo samostojno. Stanova-
nja so po tehnični plati prila-
gojena bivanju starejših in
invalidov, imajo širše hodni-
ke, kopalnice, vrata, večje
dvigalo, vsako stanovanje pa
je opremljeno tudi s poseb-
nim telefonom, tako imeno-
vanim rdečim gumbom, s
pritiskom na katerega stano-
valec lahko pokliče svojce ali
zdravnika. 

Stanovanja za varno starost
Na Jesenicah so namenu predali blok z 28 oskrbovanimi stanovanji, ki so namenjena predvsem starejšim.

Blok z oskrbovanimi stanovanji na Bokalovi, ne mestu bivše trgovine, so zgradili v manj
kot letu dni. / Foto: Anka Bulovec�3. stran
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Danica Zavrl Žlebir, 
Simon Šubic, Urša Peternel

Ljubljana - Tega dne je na
Trgu republike v Ljubljani
sledila slovesna razglasitev
samostojnosti. V spomin na
ta zgodovinski dan so po Slo-
veniji potekale številne prire-
ditve, več jih je bilo tudi na
Gorenjskem, osrednja je bila
v Ljubljani. Pred tem je v
ljubljanski stolnici potekala
maša za domovino, državni
zbor se je sestal na slavnost-
ni seji, na kateri je spregovo-
ril njegov podpredsednik
France Cukjati. Na Trgu re-
publike pa je državljanom ob
19. obletnici samostojne dr-
žave voščil predsednik Dani-
lo Türk. Svoj slavnostni go-
vor je začel s čestitkami na-
šim nogometašem za uspeš-
no zastopanje na svetovnem
nogometnem prvenstvu in
za njihov prispevek k promo-
ciji Slovenije v svetu. Sprego-
voril je o odločilnih dogodkih
naše osamosvojitve pred de-
vetnajstimi leti, o poti naše
demokracije, na kateri so
tudi zastoji in nazadovanja, o
našem položaju v Evropski
uniji, o trenutnih razmerah v
državi in njenih prednostnih
nalogah. Na vprašanje, kako
bomo reševali probleme, ki
jih imamo, in določili razvoj-
no strategijo, ki je še nima-
mo, pa predsednik pravi:
"Obstaja en sam odgovor:
dialog, dialog in še enkrat
dialog." 

Že dan po razglasitvi slo-
venske samostojnosti je ju-
goslovanska vojska začela

prodirati iz vojašnic in kreni-
la proti slovenskim mejam,
nad katerimi je samostojna
država prevzela nadzor. Ju-
goslovanska oblast namreč
samostojnosti ni priznala.
Naslednje dni so se začeli
oboroženi spopadi med slo-
vensko teritorialno obrambo
in jugoslovansko armado.
Slovenska osamosvojitvena
vojna je bila kratka, že v za-
četku julija se je jugoslovan-
ska vojska začela umikati v
vojašnice. Tudi v spomin na
dogodke med slovesno osa-
mosvojitveno vojno in na boj
za mejne prehode se je v teh
dneh zvrstilo več prireditev.
Proslavljali so na mejnem
prehodu Karavanke, na Je-
zerskem vrhu, na brniškem
letališču.

Tudi na Letališču Jožefa
Pučnika Ljubljana so se mi-
nuli četrtek spomnili dogod-
kov iz vojne za Slovenijo.
Prav na brniškem letališču

so namreč tedaj življenje iz-
gubili pripadnik Teritorialne
obrambe Peter Petrič ter no-
vinarja Nikolas Vogel iz
Nemčije in Norbert Werner
iz Avstrije. Na krajši sloves-
nosti, na kateri so sodelovali
tudi otroci iz Marijinega vrt-
ca v Cerkljah, sta predsednik
Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo
Kranj Zvone Rešek in pod-
predsednik Policijskega vete-
ranskega društva Sever Mi-
lan Klemenčič k spominske-
mu znamenju položila ve-
nec. Slavnostni govornik je
bil evropski poslanec Jelko
Kacin, ki je povedal, da je bila
samostojnost Slovenije cilj
mnogih generacij Slovencev
dolgo pred generacijo, ki jo
je pred devetnajstimi leti
uresničila. "Življenja padlih,
ki so za našo svobodo, za
našo samostojnost, za našo
današnjo evropskost vgraje-
na v temelje naše nacionalne

zavesti in našega zgodovin-
skega spomina, si zaslužijo
vse spoštovanje in poklon,"
je še dejal. 

Na platoju Karavanke je v
petek potekala slavnostna
prireditev v počastitev dneva
državnosti in spominsko sre-
čanje ob obletnici umika pri-
padnikov JLA in Zvezne mi-
lice s platoja. Pozdravna na-
govora sta pripravila Milan
Klemenčič, podpredsednik
policijsko veteranskega dru-
štva Sever Gorenjska, in Ja-
nez Koselj, predsednik Ob-
močnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo Zgor-
nja Gorenjska. Slavnostni
govornik je bil poslanec dr-
žavnega zbora in župan Ob-
čine Jesenice Tomaž Tom
Mencinger. Občini Jesenice
pa je Jože Mencin, podpred-
sednik društva Sever, podelil
plaketo osamosvojitve za za-
sluge v času demokratičnih
procesov. 

Rešitev je v dialogu
Slovenija je 25. junija v spomin na ta dan leta 1991, ko je razglasila Temeljno ustavno listino 
o samostojnosti in neodvisnosti, praznovala dan državnosti.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JERNEJ KALAN iz Mavčič.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Godba na dihala in Krice Krace
Da v teh vročih dneh ne bomo zaspali v prijetnem hladu
senčke, zvečer pa ne bomo imeli kam iti, gremo raje kar ta-
koj naprej z nagradnimi vstopnicami. Kaj kmalu bo tu 9. ju-
lij, ko si bosta dva naročnika v paru lahko ogledala še en
koncert v sklopu prireditev Festivala Bled 2010. Takrat bo za
vas zapel Jani Kovačič ob spremljavi Kar češ brass banda.
Koncert v idiličnem Belvederu na Bledu se bo začel ob
20.30. Če si želite par gratis vstopnic, odgovorite na nagrad-
no vprašanje: Po katerem komadu je najbolj znan pevec Jani
Kovačič? Odgovor je seveda subjektiven, zato bodo v igri za
vstopnice sodelovali vsi prispeli odgovori, ki jih z vašimi po-
datki do petka, 5. julija, pošljite na naslov: Gorenjski glas,
Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Skupaj za Krice Krace

Če se zavedate pomembnosti kulturnega ustvarjanja in dej-
stva, da bodo s tem največ pridobili prav vaši otroci, potem
je v četrtek, 1. julija, idealna priložnost, da jih podprete. Ob
17. uri se bo v atriju njihovega novega "domovanja" na Tom-
šičevi 14 v Kranju, začel bogat program, v katerem se bo na-
šlo kaj zanimivega za vsakogar. Da bo nova hiša kar najhi-
treje funkcionalna, jim lahko pomagate z nakupom vstopni-
ce ali jim podarite kakšno stvar, ki je sami ne potrebujete
več, njim pa bo prišla prav. Seznam stvari, ki si jih želijo,
najdete na prireditvi, več o programu pa na straneh današ-
njega Gorenjskega glasa. Vabljeni! Dina Kavčič

Slovesno je bilo na Trgu republike v Ljubljani in še po mnogih krajih v Sloveniji.

Kranj 

Hermina Krt kandidatka stranke DeSUS

Danes bo kranjski odbor stranke DeSUS na Šmarjetni gori
predstavil kandidatko za županjo Mestne občine Kranj na
bližajočih se lokalnih volitvah. Hermina Krt, ki vodi podru-
žnico ene od bank v Kranju, je svojo kandidaturo napoveda-
la prva od vseh, vendar je doslej ni povezovala z nobeno od
političnih strank. D. Ž.

Jesenice 

AA Green organizacija v javnem interesu

Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in
narave s sedežem na Jesenicah, je dobilo status nevladne
organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem
interesu. Ta status ji je dodelilo ministrstvo za okolje. Dru-
štvo se aktivno vključuje v razprave in akcije, povezane z
varstvom okolja. Med zadnjimi kaže omeniti njegovo vlogo
v razpravi o zakonu o Triglavskem narodnem parku. D. Ž.

Kamnik 

Še en kandidat za župana Kamnika

Ta teden bodo občinski svetniki samostojne svetniške skupi-
ne Robin Majnik, Ančka Podbevšek in Valentin Zabavnik jav-
nost seznanili o kandidiranju na letošnjih lokalnih volitvah. Za
mesto župana se bo kot neodvisni kandidat potegoval Robin
Majnik, kandidirati pa nameravajo tudi z neodvisno listo Za
moje mesto in vas v kamniški občinski svet. D. Ž.

Ljubljana 

V petek izredna seja državnega zbora

V petek, 2. julija, bo izredna seja državnega zbora, sklicana za-
radi obravnave predloga rebalansa državnega proračuna za
leto 2010. Poleg tega bodo poslanke in poslanci obravnavali
tudi spremembe in dopolnitve zakona o izvrševanju proraču-
nov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011, predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah in predlog
zakona o posojilu Grčiji, slednjega po nujnem postopku. Ker
ne pričakujejo, da bodo s tem dnevnim redom opravili v enem
samem dnevu, bo zbor sejo nadaljeval v torek, 6. julija. D. Ž.

Dialog je jedro strateških razvojnih izzivov našega časa, je v
slavnostnem govoru dejal predsednik Danilo Türk.

Radovljičani so proslavljali pri lipi samostojnosti, slavnostni
govornik je bil predsednik državnega sveta Blaž Kavčič.

Na slovesnosti ob dnevu državnosti na brniškem letališču je
spregovoril Jelko Kacin. / Foto: Simon Šubic

Podpredsednik društva Sever Jože Mencin je Občini 
Jesenice podelil plaketo osamosvojitve. / Foto: Anka Bulovec
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Potem ko je prodaja
Merkurjevih trgovskih cen-
trov Mercatorju propadla in
ko so pred prazniki na skup-
ščini zamenjali vodstvo Mer-
kurja, delničarji in upniki iš-
čejo možnost, kako ga sani-
rati. Merkur in njegov večin-
ski lastnik Merfin imata na-
mreč za osemsto milijonov
evrov obveznosti. V treh pod-
jetjih te družbe je okoli 3200
zaposlenih (le v Sloveniji,
prek tisoč pa še na Balkanu,
kamor se je družba uspešno
širila), ki jih seveda enako
kot upnike in delničarje za-
nima, kaj bo z Merkurjem. O
tem smo vprašali Rajka Ba-
kovnika, predsednika Sveta
gorenjskih sindikatov, ka-
mor sta včlanjeni dve tretjini
Merkurjevih delavcev. 

"Kaže, da je kriza pometla
z vsemi menedžerskimi pre-
vzemi," pravi Bakovnik, ki
ima kot sindikalni voditelj si-
cer dobre izkušnje z nekda-
njim Merkurjevim direktor-
jem Binetom Kordežem, ki
se je skupaj z ožjim vod-
stvom firme pred tremi leti
odločil za menedžerski od-
kup. Dodaja, da je bil Kordež

sicer vedno pripravljen pri-
sluhniti sindikatu, vendar pa
ne tudi predlogu, da bi šel v
odkup podjetja skupaj z za-
poslenimi. Je pa sindikatom
zagotavljal, da se za zaposle-
ne ne bo nič spremenilo.
"Upam, da se po zadnjih
spremembah za zaposlene
ne bo usodno razpletlo. V
naši sindikalni organizaciji
bomo vsekakor pozorno be-
deli nad dogajanjem v smis-
lu varovanja pravic zaposle-
nih."

Kaj pa po spremembah v
vrhu družbe in po napovedi
delničarjev o sanaciji Mer-
kurja pričakujejo zaposleni.
Predsednica sindikata v
družbi Mateja Tavčar: "Sin-
dikat v podjetju nima o spre-
membah nič več informacij
kot javnost, tudi z novim
vodstvom se še nismo sreča-
li. Zagotovili pa so nam, da
delovna mesta ostanejo.
Tudi sicer zaposleni v redu
prejemamo plače, regres in
vsa druga izplačila, povezana
z delom. V preteklosti smo z
upravo dobro sodelovali,
upamo, da bomo tudi s pri-
hodnjo. Za zdaj nam zago-
tavljajo, da se nam za delo ni
treba bati."

Ne bojijo se 
za delovna mesta
Kaj sprememba v vrhu Merkurja in njegovi 
dolgovi upnikom, ki bodo v prihodnje terjali 
sanacijo te trgovske družbe, pomeni za zaposlene?
V sindikatih pravijo, da se za zdaj ne bojijo za
delovna mesta.

Suzana P. Kovačič

Kranj - V četrtek so se sestali
predstavniki občin, ki so po-
vezane v Konzorcij CERO.
"Brez glasu proti smo spreje-
li dokument identifikacije in-
vesticijskega projekta (DIIP),
ki je nujno potreben za pri-
dobitev evropskega denarja
in predvideva štiri rešitve z
dvema sortirnicama odpad-
kov in odlagalnima poljema.
Obstaja tudi možnost, da bi
bilo odlagalno polje samo
eno, ker se količine odpad-
kov z ločenim zbiranjem bi-
stveno zmanjšujejo. Ta te-
den imamo dogovorjen se-
stanek na ministrstvu za
okolje, naslednji pomemben
korak pa bo podpis medob-
činske pogodbe. Podpis po-
godbe je pogoj za pridobitev

evropskega denarja, vlogo
moramo oddati do konca
leta," je povedal predsednik
Konzorcija CERO, kranjski
župan Damijan Perne. Aktu-
alne lokacije za ureditev go-
renjskih odpadkov ostajajo
Jesenice, Kovor in Kranj. 

Kot je povedal Damijan
Perne, je zadnji sestanek po-
tekal korektno in konstruk-
tivno, udeležili so se ga župa-
ni občin Jesenice, Radovljica,
Tržič, Škofja Loka, Žiri, žu-

pani občin iz nekdanje kranj-
ske z izjemo Cerkelj. "Prejeli
smo pismo Občine Cerklje, 
v katerem so nas obvestili, 
da izstopajo iz Konzorcija
CERO in se pridružujejo
Ljubljani. "O obveznostih
občine Cerklje do Konzorcija
CERO bomo še razpravljali,
ker ne moreš kar tako "čez
noč" izstopiti," je dejal Perne
in še enkrat poudaril, da veli-
ki objekti za ravnanje z od-
padki, kot so bili načrtovani v

prvotnih projektih, ne bodo
potrebni, saj študije kažejo,
da se je količina odpadkov z
ločenim zbiranjem zmanjša-
la za vsaj štirideset odstotkov
in da bo ta odstotek še višji,
ko bodo vse občine prešle na
ločeno zbiranje. In zaključil:
"Za Gorenjsko bosta zado-
stovali dve sortirnici z manj-
šim objektom za biološko
predelavo. S tem bomo še
vedno zadostili predpisom
Evropske unije."

ODGOVORNA UREDNICA 
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Gorenjski odpadki bližje rešitvi
Sestali so se predstavniki gorenjskih občin, ki so povezane v konzorcij CERO. Ta teden sestanek na
ministrstvu za okolje.

V bloku so uredili tudi skup-
ni prostor s teraso in kuhi-
njo, ki bo namenjen druže-
nju stanovalcev, obiskom so-
rodnikov, praznovanjem,
organiziranju delavnic ... Kot
je dejal Vinko Pogačnik, iz-
vršni direktor družbe Oniks
Invest, ki je investirala v
gradnjo, neposredna bližina

doma starostnikov omogoča
sodelovanje stanovalcev v
domskih dejavnostih ter
uporabo njihovih storitev.
Tako bodo kupci stanovanj
lahko sklenili pogodbo z do-
mom za dovažanje kosil, po-
moč pri negi in podobno.
"Zgradili smo objekt za udo-
bno bivanje v tretjem živ-
ljenjskem obdobju, pri če-
mer nas je vodilo dejstvo, da

imajo ljudje v starosti dva
problema: osamljenost in
pogoste zdravstvene težave
... Oskrbovana stanovanja
ponujajo nekaj več, torej ti-
sto, kar stanovalci potrebuje-
jo," je poudaril Pogačnik.
Stanovanja so velika od tride-
set do šestdeset kvadratnih
metrov, cena kvadratnega
metra je odvisna od lege, v
povprečju pa znaša okrog

dva tisoč evrov. Doslej so
prodali tri stanovanja, nekaj
pa so jih bodoči kupci rezer-
virali.

Investitor gradnje, jeseni-
ško podjetje Oniks Invest, d.
d., je dva milijona evrov
vredno naložbo financiralo
povsem z lastnimi sredstvi,
brez evra bančnega kredita,
je poudaril predsednik upra-
vnega odbora družbe Flori-
jan Velikajne. Kot je napove-
dal, so podobne objekte pri-
pravljeni graditi tudi v so-
sednjih občinah.

Stanovanja za varno starost
�1. stran

Maja Bertoncelj

Medvode - Medvoški občin-
ski svetniki so obravnavali
poročilo o zdravstvenih tve-
ganjih zaradi onesnaženja
zraka na območju občine
Medvode in ukrepih, potreb-
nih za njihovo odpravo. Ob-
časne meritve onesnaženosti
zraka so v Medvodah že pote-
kale in na njihovi podlagi so
predvideni nadaljnji ukrepi.

"Rezultati dosedanjih me-
ritev v občini Medvode izka-
zujejo stalno raven priso-
tnosti onesnažil v zraku.

Med njimi izstopa priso-
tnost toluena, v manjši meri
pa tudi m&p ksilena in etil-
benzena. Vplivu prometa
lahko pripisujemo le del
emisij, večinski delež izvira
iz industrije. Čeprav ravni
koncentracije toluena več-
inoma ne presegajo mejnih
vrednosti, predstavljajo
zdravstveno tveganje za ob-
čutljive populacije občanov,
predvsem starejših ljudi in
otrok," je povedal Anton Ko-
mat, svobodni raziskovalec,
ki je pripravil poročilo.
Predstavil je še podatek, da

so bile koncentracije tolue-
na, izmerjene v Medvodah,
trikrat višje kot v Ljubljani
in kar desetkrat višje kot v
Mariboru, kar je po njego-
vem mnenju podatek, ki ter-
ja ukrepanje.

Občina Medvode bo očit-
no prva, ki bo začela stalno
meriti zrak. Meritve bi poka-
zale natančnejše razmerje
med onesnaženjem, ki pri-
haja iz industrije, in vplivom
prometa. Kot je pojasnil
medvoški župan Stanislav
Žagar, je občinska uprava že
pridobila ponudbi za nakup

merilnega instrumenta za
merjenje plinov BTX-ben-
zena, toluena, ksilena. Zanj
naj bi skupaj s potrebno do-
datno opremo odšteli okrog
petdeset tisoč evrov, strošek
za upravljanje, pregledi izra-
čunanih koncentracij, nad-
zor in vzdrževanje naprave
pa bi mesečno znašal štiri ti-
soč evrov. Merilni instru-
ment bodo predvidoma ku-
pili še letos, z rezultati stal-
nih merjenj pa pravijo, bodo
imeli v rokah močan instru-
ment za ukrepanje in reše-
vanje problematike.

Onesnažen medvoški zrak
Občina Medvode bo kupila merilni instrument za stalno merjenje plinov. Dosedanje občasne meritve
so namreč pokazale, da so bile koncentracije toluena, izmerjene v Medvodah, trikrat višje kot 
v Ljubljani in desetkrat višje kot v Mariboru.

"O obveznostih občine
Cerklje do Konzorcija
CERO bomo še razprav-
ljali, ker ne moreš kar
tako "čez noč" izstopiti,"
je dejal Damijan Perne.
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Ana Hartman

Žirovnica - V sredo so pri
Osnovni šoli Žirovnica v Za-
breznici odprli novo večna-
mensko dvorano. Projekt so
po besedah podžupana Iz-
idorja Jekovca začeli predla-
ni z gradnjo parkirišča, lani
pa so na mestu dotrajane
šolske telovadnice začeli gra-
diti novo večnamensko dvo-
rano. V pritličju so športna
dvorana, velika dobrih tisoč
kvadratnih metrov, ki jo je z
zaveso možno razdeliti na
dve vadbeni enoti, in pomož-
ni prostori (avle, garderobe,
sanitarni bloki, skladišča za
opremo). V nadstropju so še
večnamenska dvorana, pri-
merna za športne aktivnosti
in ples, glasbena učilnica in
trije kabineti. Nazadnje so
uredili še zunanje športne
površine in šolski trg z alejo
slavnih rojakov. Župan Leo-
pold Pogačar je poudaril, da
bo nova dvorana velika pri-
dobitev za osnovno šolo,
športnike in rekreativce, pri-
merna je tudi za organizaci-
jo različnih prireditev. "Naše
dolgoletne sanje so postale
resničnost," je dejal Valentin
Sodja, ravnatelj osnovne
šole, ki bo v prvem letu po-
skusno upravljala dvorano.

Celotna investicija je vred-
na 2,8 milijona evrov, od
tega je občina 1,45 milijona
oz. 51 odstotkov predvidenih
sredstev pridobila oz. jih še
pričakuje od ministrstva za
šolstvo in šport, fundacije za
šport, službe za lokalno sa-
moupravo ter agencije za
kmetijske trge in razvoj po-
deželja. "Kot minister sem
obiskal številne prostore in
gradbene uspehe, a tako veli-
častne gradnje s tako malo

denarja še nisem videl," je
bil navdušen minister za šol-
stvo in šport Igor Lukšič. Ob
tem se je navezal na uspehe
slovenskih športnikov in
spomnil, da se ti začnejo ka-
liti prav v šolskem okolju:
"Brez prostovoljnega dela, ki
ga ekipe vlagajo takšne ob-
jekte po Sloveniji, zanosa
trenerjev, podpore staršev in
širše spodbude navijačev slo-
venski športniki ne bi imeli
tako velikih rezultatov."

Da bo nova dvorana na-
menjena športnemu, kul-
turnemu in družabnemu
dogajanju, so pokazali tudi
na slovesnosti ob odprtju.
Predstavili so se športni
plezalci, ki so doslej morali
trenirati na Jesenicah, mla-
di nogometaši, odbojkarji,
košarkarji, gimnastičarke,
karateisti, plesalci, baletni-
ki, čarodej Brane Baloh,
navdušila pa je tudi pevka
Helena Blagne.

Žirovnica bogatejša za dvorano
V občini Žirovnica so zaključili največjo dosedanjo investicijo - gradnjo večnamenske dvorane.

Na odprtju žirovniške večnamenske dvorane so se predstavile tudi mlade gimnastičarke.

Marjana Ahačič

Radovljica - V prihajajočem
šolskem letu bodo v sedem
enot Vzgojno varstvenega za-
voda Radovljica sprejeli vse
vpisane otroke, ki bodo s 1.
septembrom dopolnili 11 me-
secev, ter 22 otrok iz drugih
občin. Kot je pojasnil radov-
ljiški župan Janko S. Stušek,
je bil vpis otrok v vrtce radov-
ljiške občine za šolsko leto
2010/2011 po pričakovanjih
velik: na novo se je aprila vpi-

salo 254 otrok, med njimi 43
otrok iz drugih občin. Tako
bo v prihodnjem šolskem
letu radovljiške vrtce obisko-
valo skupaj 740 otrok, kar je
štirideset več kot letos. "Spre-
jem tolikšnega števila otrok v
vrtec sta omogočila odprtje
šestih dodatnih oddelkov v
lanskem letu in reorganizaci-
ja oddelkov znotraj zavoda,"
je pojasnil župan. Otroci
bodo razporejeni v štirideset
oddelkov, od tega bosta tako
kot letos po dva oddelka v OŠ

A. T. Linharta Radovljica in
F. S. Finžgarja Lesce. 

A ker se potrebe po prosto-
ru povečujejo tudi po šolah,
že v prihodnjem letu načrtu-
jejo gradnjo prizidkov k vrt-
cema v Radovljici in Lescah.
Tako je občina v rebalansu
proračuna za letošnje leto že
zagotovila sredstva za pros-
torsko presojo ter projektno
in investicijsko dokumenta-
cijo za gradnjo prizidkov. Ko
je povedala Irena Kotnik, di-
rektorica VVZ Radovljica,
načrtujejo gradnjo petih ig-
ralnic v Radovljici in štirih v
Lescah, ki bodo nadomestile
začasne oddelke v osnovnih
šolah in zagotovile normativ
treh kvadratnih metrov igral-
ne površine na otroka v ob-
stoječih vrtcih. 

Sprejeli vse vpisane otroke
Tudi letos bodo v sedem enot radovljiških vrtcev sprejeli vse vpisane
otroke. Cene programov že drugo leto ostajajo nespremenjene.

Tudi v prihodnjem 
šolskem letu ostaja cena
programov v radovljiških
vrtcih enaka kot doslej:
476,38 evra za prvo in
359,87 evra za drugo 
starostno obdobje. Občina
v povprečju pokriva 
sedemdeset odstotkov,
starši pa trideset odstotkov
cene programa.

Gorje

Po poti naravne in kulturne dediščine

Triglavski narodni park je minulo sredo pri Komarjevem mli-
nu v Mevkužu predstavil učni program Miklavževa pot v
Gorjah. Nastal je ob sodelovanju TNP z Občino Gorje,
Osnovno šolo Gorje in Kmetijsko zadrugo Gozd Bled. "Pot
združuje teme iz naravoslovja, kulturne dediščine in ustne-
ga izročila," je pojasnila Tina Markun iz Triglavskega narod-
nega parka. Pot se začne v Zgornjih Gorjah in vodi naprej v
Višlenico, Mevkuž, Zgornje Laze in se konča v Grabčah, ob
njej pa je mogoče spoznati zvončarstvo, kovaštvo, mlinar-
stvo in gozdarstvo ter se poglobiti v geologijo. Ogledati si je
mogoče tudi staro kmečko domačijo ter spoznati tamkajš-
nje mite in legende. Tina Markun je ob tem še pojasnila, da
so za ureditev poti pridobili sredstva iz projekta ERA 2 v ok-
viru programa Leader, in sicer v višini 5400 evrov. M. R.

Dina Kavčič

Kranj - Škofjeločanka, po po-
klicu učiteljica slovenščine,
je zdaj leto dni upokojena, a
ima to delo še vedno iskreno
rada in večkrat pogreša raz-
red. Toda tudi v pokoju uživa
in ji dela in hobijev ne
zmanjka. Kot slavistka rada
veliko bere in je aktivna v
bralnem krožku. Od leta
2001 pa se izraža tudi s sli-
kanjem, ki je postalo njena
strast. Najraje slika razne
ptičke, ki jih opazi v naravi.
Rada se pohvali, da je mama
33-letnemu Vidu in 28-letni

Mini, ki njeno ustvarjanje
podpirata in sta njena prva
kritika in svetovalca. Večkrat
jo popravita, ko Marija reče,
da slika "tičke": "Navadi se
že, da so to ptiči in ne "tiči"!"
A Marija se ne da: ta izraz je
vendar ohranjen še iz ljud-
skih pesmi. 

Agata Pavlovec, mentorica
v Slikarskem klubu, je na
odprtju razstave, zadovoljna z
njenim napredkom, poudari-
la, da se je Marija preizkusila
tudi že v pejsažu, zato se
lahko kmalu nadejamo razs-
tave z novo tematiko. Pri-
jazno povabljeni na ogled! 

Slika ptičke ali ”tičke”?
V avli Gorenjskega glasa ali lepše, v naši 
razstavni galeriji, kot ji radi rečemo, bo še ves
mesec na ogled razstava amaterske slikarke 
Marije Šmid in njenih ptičkov.

Po uradnem delu odprtja razstave je Marija postregla z
odlično potico in piškotki, ki jih je spekla sama. / Foto: Gorazd Kavčič 

Tržič 

Prvič denar za mlade

Občina Tržič je pred dnevi objavila na spletni strani javni
razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti mladih v
letošnjem letu. V proračunu je zagotovila pet tisoč evrov, od
katerih bo možno pridobiti največ polovico vrednosti
posameznega programa in ne več kot 1500 evrov. Rok za
prijavo na razpis je 30. junij 2010. Predmet razpisa so pro-
grami, ki so namenjeni aktivnemu preživljanju prostega
časa mladih, usposabljanju za sodelovanje v družbeni
skupnosti, izobraževanju za različne teme in mladinske an-
imatorje ter voditelje, počitniškim dejavnostim, zabavnim,
kulturnim, športnim in drugim prireditvam, pomoči mladim
družinam in reševanju problematike mladih. "Občina Tržič
je prvič doslej namenila denar v proračunu za podporo
mladinskim programom. Dejavnosti za mladino gotovo
manjka, vendar to lahko spremenijo le mladi sami," je izjavil
Borut Sajovic, župan Občine Tržič. S. S.

Jesenice

Mestni promet vendarle brez izgube

Družba Alpetour je v jeseniškem mestnem prometu lani
vendarle poslovala brez izgube. Ta se je kopičila zadnjih
nekaj let zlasti zaradi nenehnega zmanjševanja števila pot-
nikov. Lani so prepeljali nekaj več kot 379 tisoč potnikov, kar
je za pet odstotkov manj kot leto prej. K pozitivnemu rezu-
latu so pripomogle zlasti večje subvencije Občine Jesenice.
Za osnovnošolske prevoze so zato iz proračuna namenili
prek 245 tisoč evrov, kar je za 63 odstotkov več kot leto prej,
za mestne prevoze pa je Občina koncesionarju nakazala pri-
bližno toliko kot leto prej - po 0,40 evra na potnika. U. P.
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V DSO Preddvor smo imeli v mesecu maju piknik
s svojci naših stanovalcev. Za popestritev progra-
ma smo pripravili srečelov in, po osnutku POP TV
Slovenija ima talent, tudi Dom starejših občanov
Preddvor ima talent. Svoje talente so pokazali
tako zaposleni kot naši stanovalci, ki so bili za
svoj prispevek k dobremu počutju vseh priso-
tnih, nagrajeni. Pripravili smo srečelov in med ne-
dobitnimi srečkami izžrebali glavne nagrade.
Glavne nagrade so prispevali: Podjetje VPD Bled,
Turistična agencija Palma, turistična agencija Re-
lax, turistična agencija Alpetour, turistična agen-
cija M-tours Bled, hoteli Bernardin Portorož, Av-
tohiša Real - Renault Kranj, Labore, Avto hiša Mal-
gaj. V turistični agenciji Palma so podarili še izlet
za naše zaposlene. Renault Espace, ki ima vse, kar
imajo veliki, pa je iz prireditvenega prostora za
čez konec tedna odpeljala naša izžrebana sode-
lavka. Vsi, ki so prejeli nagrade, pa so za prevzem
le-te morali zapeti še pesmico ob spremljavi dua
Golden eye. Nagrade so še prispevali: - Gorski pri-
vez, Cvetličarna Lokvanj, Lekarna Preddvor, Ver-
satis Domžale, Gostišče ob jezeru Jezersko, Vita
center, Tosama, ansambel Gašperji, Preša Cerklje,
Frizerski salon Urška - Moste pri Žirovnici, Frizer-

ski salon Janja - Radovljica, Žito Gorenjka, Pečjak,
Mercator, Gostilna Celar, Goran Lukič, Mesarstvo
Čadež, Visoko, ... Za nagrade se vsem imenova-
nim in vsem, ki ste prispevali dobitke, še enkrat
lepo zahvaljujemo. 
Sredstva zbrana z izvedbo srečelova bomo upo-
rabili za izvedbo programov, ki bodo prispevali k
boljšemu počutju naših stanovalcev (izvedba iz-
leta, organizacija novoletne slavnostne večerje,
potopisna predavanja).
Še Branko Čakarmiš iz Pop TV bi bil ponosen, da

o Lucienne in Branetu ne govorimo. 
Sabina Pogačar - Traven, 
med. sestra - vodja tima

DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR IMA TALENT ALI ... 
PIKNIK S SVOJCI NAŠIH STANOVALCEV ...

Šenčur

Kršitelja zalotili pri odlaganju smeti

Okroglo leto je že tega, ko so tudi v občini Šenčur začeli izva-
jati medobčinsko redarstvo in medobčinsko inšpekcijo. Re-
darji so v tem času opravili šestdeset rednih nadzorov in pri
tem ugotovili 24 prekrškov, največ na Kranjski cesti v Šenčur-
ju. Medobčinska inšpekcija je v prvem letu delovanja opravila
51 nadzorov ter uvedla 35 inšpekcijskih in prekrškovnih po-
stopkov. Devet postopkov so uvedli zaradi nepravilnosti pri
postavitvi reklamnih znakov in oglaševanju, pet zadev pa je
inšpektor obravnaval zaradi nezakonitega odlaganja odpad-
kov. "Enega kršitelja smo zalotili celo pri samem odlaganju
odpadkov v gozdu," je pojasnil Slavko Savić, vodja Medobčin-
skega redarstva Kranj. Zaradi kršitev odloka o občinskih ce-
stah je inšpektorat obravnaval trinajst zadev - pet zaradi pre-
komerne rasti rastlin ob cesti, štiri zaradi posega v varovalni
pas občinske ceste, tri zaradi posega v občinsko cesto, eno
zadevo pa so zaradi suma storitve kaznivega dejanja predali
tožilstvu. V enem letu je bilo plačanih za dobrih 24 tisoč ev-
rov glob, zbrani denar pa gre v občinski proračun. S. Š.

Preddvor 

Nagradili bodo le dva

Na seji občinskega sveta Preddvor so se odločili, da ob letoš-
njem občinskem prazniku podelijo samo dve priznanji, in si-
cer plaketi Josipine Turnograjske Janezu Gregorcu in Jožetu
Krču, obema za več kot dvajsetletno delo v igralski skupini
KUD Matije Valjavca Preddvor. Predlagatelj obeh je občinski
svetnik in režiser največjega števila uspešnih preddvorskih
iger Slavko Prezelj. Naslova častnega občana, velike in male
plaketa ter priznanja občine pa letos ne bo, ker zanje ni bilo
nobenega predloga. Župan Miran Zadnikar je ob tem dejal,
da razmišlja o možnosti, da bi priznanja delili le vsaki dve
leti. Očitno so ta vsem zaslužnim prehitro podelili. Plaketi
bodo nagrajencema izročili ob občinskem prazniku, ki bo le-
tos po novem 9. julija, posvečen pa je prvi slovenski pesnici,
pisateljici in skladateljici Josipini Urbančič Turnograjski.
Osrednja slovesnost bo tako na gradu Turn. D. Ž.

Ljubljana

Dobrodelna akcija za gibalno ovirane otroke

Podjetje Maya Maya in kamniški Center za izobraževanje, re-
habilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) sta združila moči v do-
brodelni akciji Sreča je v gibanju, ki je namenjena otrokom z
gibalno oviranostjo in njihovemu programu terapevtskega
jahanja. "Dejavnost s konji je za učence in dijake Centra po-
membna dopolnitev in prispeva k ugodnejšemu psiho-fiz-
ičnemu razvoju. Naši konji vse težje sodelujejo s hipotera-
pevti v programih športno rekreativnega jahanja ter hipotera-
pije, saj so tla v maneži po petnajstih letih uporabe popolno-
ma dotrajana. Za obnovo maneže potrebujemo okoli 25 tisoč
evrov, zato šteje vsak prispevek," je povedala direktorica CIR-
IUS-a Žarka Brišar Slana. Podjetje Maya Maya bo sredstva za
obnovo doniralo od vsakega prodanega para svojih nogavic,
posamezniki pa bodo poljubne zneske lahko darovali tudi v
'skrinjice upanja', ki so nameščene v njihovih trgovinah po
vsej Sloveniji. Dobrodelna akcija traja do 23. junija. J. P.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko - 19. junija sicer ob-
čina Jezersko praznuje kra-
jevni praznik. Letos so praz-
novanje združili s prazni-
kom tamkajšnjih prostovolj-
nih gasilcev. Ti so namreč
dobili nov gasilski avto s ci-
sterno, s katerim bodo lahko
v primeru požara dosegli
vsako še tako oddaljeno je-
zersko domačijo. Ko je na
slovesnosti župan Jezerske-
ga Milan Kocjan govoril o za-
upanju, je menil, da so rav-
no gasilci institucija, ki ima-
jo pri ljudeh največ zaupa-
nja. Prostovoljno gasilsko
društvo na Jezerskem obsta-
ja že od leta 1911, vanj pa je
bila in je še vedno vključena
skoraj vsaka jezerska druži-
na. Denar za novo vozilo so
zbirali štiri leta, iz občinske-
ga proračuna so za avto, vre-
den 210 tisoč evrov, dobili
130 tisočakov, je povedal
predsednik gasilcev Izidor
Parte, ko se je zahvaljeval
vsem, ki so prispevali za

novo gasilsko vozilo. Teh je
bilo kar nekaj, tudi gasilci
sami so s sekanjem lesa slu-
žili za novi avto. Minulo so-
boto je bilo Jezersko polno
gasilcev v slovesnih unifor-
mah. Priredili so parado, v

kateri je bilo tudi njihovo
prvo (zgodovinsko) vozilo,
na slovesnosti pred gasil-
skim domom pa so namenu
predali novega "lepotca", ka-
kor se je čustveno izrazil Iz-
idor Parte. Novi avto sta kr-

stila botrica Lojzka Kocjan in
boter župan Milan Kocjan,
na koncu pa ga je z željo, da
bi bolj "počival v garaži, kot
pa bi ga potrebovali v resnič-
nih požarih", blagoslovil še
jezerski župnik Janez Ham.

Praznovali so po gasilsko
V občini Jezersko so letos praznovali v gasilskem duhu, s prevzemom nove gasilske avto cisterne,
vredne 210 tisoč evrov.

Od leve: poveljnik jezerskih gasilcev Ignac Murn, botra, šofer novega vozila Ožbolt 
Plaznik, boter in predsednik PGD Jezersko Izidor Parte pred novim gasilskim vozilom.

Pirniče

Večer s Poldetom Bibičem

V počastitev dneva državnosti in praznika Občine Med-
vode je filmska sekcija KUD Pirniče 24. junija zvečer
pripravila filmski večer z naslovom Polde Bibič na
filmskem traku. Izjemnemu slovenskemu dramskemu in
filmskemu igralcu, ki tretje življenjsko obdobje preživlja v
medvoški občini, so ob tem podelili tudi naziv častni član
KUD Pirniče. Polde Bibič je igral v 43 celovečernih filmih,
23 TV-serijah in treh kratkih študentskih filmih. Vse nje-
gove vloge so neverjetne in neprecenljive. Na tokratnem
filmskem večeru smo si ogledali izseke iz dvanajstih fil-
mov, sledil pa je pogovor z našim znanim igralcem, ki ga
je vodil Tadej Golob. Slednji je dan prej za svoj literarni pr-
venec Svinjske nogice prejel nagrado kresnik za najboljši
roman leta 2009. Bibič je povedal marsikaj zanimivega in
nasmejal občinstvo. M. B.

Polde Bibič je odgovarjal na vprašanja, ki mu jih je 
zastavljal dobitnik nagrade kresnik Tadej Golob.

Matjaž Gregorič

Naklo - Prostovoljno gasil-
sko društvo Naklo je v sobo-
to počastilo stoletnico svoje-
ga delovanja. Popoldne so se
na tekmovanju pomerile čla-
nice Gasilske zveze Gorenj-
ske, proslavljanje pa se je

končalo s parado in slovesno
izročitvijo nove črpalke in
termovizijske kamere. Kot je
v nagovoru poudaril pred-
sednik gasilske zveze Naklo
Brane Teran, je med nakel-
skimi prostovoljnimi gasilci
nemogoče našteti vse posa-
meznike, ki so skozi vse sto-

letje prispevali k razvoju dru-
štva in izboljšanju požarne
varnosti v občini, pohvale ga-
silcem pa je izrekel tudi žu-
pan Janez Štular. Med čast-
nimi gosti in govorniki sta
bila tudi predsednik Gasil-
ske zveze Gorenjske Jože
Smole in predstavnik Gasil-
ske zveze Slovenije Jože Der-
link. Prostovoljno gasilsko
društvo Naklo je bilo usta-
novljeno po velikem požaru,
ki je uničil več hiš in gospo-
darskih poslopij 23. oktobra
1910, na pobudo takratnega
župana Josipa Legata, danes
pa sodi med najbolj aktivne
in dobro opremljene. Na so-
botni prireditvi, ki ji bo okto-
bra sledila še slovesna akade-
mija, so posameznikom in
organizacijam podelili tudi
štirinajst gasilskih plamenic.

Parada in novi pridobitvi
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Matjaž Gregorič

Soriška planina - Društvo
rejcev drobnice Škofja Loka
je tudi letos pripravilo redno
letno srečanje članov na Sori-
ški planini. Na obronkih pla-
nine se letos pase 157 ovac,
kar je petnajst več kot lani.
Ker imajo stalnega pastirja,
jih leto še ni napadel med-
ved, ki se sicer klati v okolici,
pravi predsednik pašne
skupnosti Soriška planina
Tone Gartner. Ovce bodo
ostale na planini do 18. sep-
tembra, potem pa jih bodo
gnali v dolino, saj je vreme
na tej višini takrat lahko že
precej neugodno.

Kot je zbranim rejcem
povedal predsednik društva
Janez Kisovec, je trenutno
največji sovražnik ovac kro-
kar, rejci pa imajo precej te-
žav z uveljavljanjem zavaro-
valnin oziroma odškodnin,
saj krokar velja za zaščiteno

vrsto ptic. Društvo rejcev
drobnice Škofja Loka je si-
cer tudi letos precej aktivno.
Člani so se aprila udeležili
ekskurzije na Solnograško,
kjer so obiskali nekaj pri-
merljivih kmetij, kjer se
ukvarjajo z rejo drobnice.

Društvo se je predstavilo
tudi ne nekaterih priredit-
vah, med njimi na tednu
podeželja v Škofji Loki in v
Železnikih. Načrtujejo ob-
isk na kmetijskem sejmu v
Gornji Radgoni, jeseni pa
bodo pripravili še kuharsko

delavnico, saj želijo predsta-
viti možnosti priprave ov-
čjega in kozjega mesa. Šte-
vilo članov se še povečuje,
večina jih začne z manjšim
številom ovac ali koz, nato
pa čredo postopno poveča-
jo, je zaključil Kisovec.

Ovcam letos grozi krokar
Letos se na obronkih Soriške planine pase 157 ovac, ki bodo tam ostale do sredine septembra.

Škofja Loka

Predstavitev javnega razpisa

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, enota za kmetijsko sveto-
vanje Škofja Loka, vabi na predstavitev javnega razpisa za
ukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev (ukrep 121) v
okviru programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-
2013. Predstavitev bo v četrtek, 1. julija, ob 9. uri v prostorih
gasilskega doma na Trati. M. G.

Blegoš

Srečanje podeželskih žena

Društvo podeželskih žena Blegoš v sodelovanju s Kmetijsko
svetovalno službo Škofja Loka organizira že triintrideseto
srečanje podeželskih žena na Blegošu. Prireditev bo v nede-
ljo, 4. julija, ob 12. uri pred kočo na Blegošu. Za popestritev
prireditve bodo poskrbeli igralska skupina društva upoko-
jencev Cerklje, harmonikar Peter Debeljak in pevski zbor
društva podeželskih žena Blegoš. M. G.

Golnik

Delavnici o biomasi in sofinanciranju

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na brezplač-
ni praktični delavnici z naslovom Bio masa - obnovljiv vir
energije prihodnosti ter možnosti sofinanciranja dejavnosti
obnovljivih virov energije iz programa razvoja podeželja
2007-2013 in Eko sklada. Delavnica bo v četrtek, 1. julija, ob
18. uri v Domu Krajanov na Golniku pri Kranju. M. G.
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Jelena Justin

Pozdravljene,
gore II

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

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

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

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

in vam hkrati ponuja veliko idej 
za obisk gora. 

Knjigo lepo dopolnjujejo 
čudovite fotografije, 

dodani so tudi zemljevidi.

Po ogledu črede so se rejci drobnice poveselili še na družabnem srečanju.

Matjaž Gregorič

Naklo - Prejšnji teden so po-
delili prve diplome diplo-
mantkam in diplomantom, ki
so zaključili višješolsko izob-
raževanje po programu
upravljanje podeželja in kraji-
ne in pridobili naziv inženir
kmetijstva in krajine. Ravna-
telj višje šole Marijan Pogač-
nik je poudaril pomen da je ta
dan pomemben za diploman-
te, ki so postali gradniki teme-
ljev razvoja podeželja, župan
občine Naklo Janez Štular pa
je izrazil ponos zaradi dobre-
ga sodelovanja in znanja, ki
so ga predavatelji Biotehniški

center Naklo predali slušate-
ljem. Boštjan Zgonc, vodja
sektorja za višje šolstvo na šol-

skem ministrstvu, je med
drugim napovedal, da se v no-
vem šolskem letu začne izob-

raževalni program naravovar-
stvo. Podelitev diplom so za-
ključili s kulturnim progra-
mom, v centru pa so na ta dan
predstavili tudi izdelke za-
ključnih del dijakov. 

Prvi diplomanti v Biotehniškem centru

Matjaž Gregorič

Kmetijski svetovalci opoza-
rjajo, da je treba do vključno
jutri, 30. junija, urediti for-
malnosti v zvezi z določitvijo
dejanskega uporabnika zem-
ljišča. Davek od katastrskega
dohodka in pavšalno pripisa-
nih plačil za ukrepe kmetij-
ske politike namreč plača za-
vezanec, ki ima na ta dan
uradno pravico do uporabe
zemljišča. 

Od določitve dejanskega
uporabnika je odvisno, komu
se bo katastrski dohodek s pri-
pisanimi povprečnimi plačili
všteval v davčno osnovo. Kaj
pomeni pravica uporabe, je

opredeljeno v Zakonu o do-
hodnini, kjer je navedeno, da
imajo pravico uporabe zem-
ljišč tisti člani kmečkega go-
spodinjstva, ki so vpisani v
zemljiški knjigi oziroma
zemljiškem katastru kot last-
niki, zakupniki ali imetniki
pravice uporabe kmetijskega
ali gozdnega zemljišča na
podlagi drugega pravnega na-
slova. Podana je tudi mož-
nost, da se lahko zemljišče, če
ga dejansko uporablja oseba,
ki nima pravice do uporabe
zemljišča na podlagi pravne-
ga naslova v zemljiški knjigi
in zemljiškem katastru, kljub
temu pripiše dejanskemu
uporabniku zemljišča. 

Lastniki in uradni zakup-
niki zemljišč, ki želijo za
davčne namene drugemu
oziroma drugim uporabni-
kom pripisati pravico upora-
be, morajo na davčni organ
oddati vlogo. V vlogi je treba
na osnovi dogovora med
lastnikom in dejanskim
uporabnikom opredeliti, ka-
tere parcele se dejanskemu
uporabniku pripišejo za
davčne namene. Pri tem je
treba opozoriti, da se s pripi-
som pravice uporabe zem-
ljišča pridobi tudi pravica do
vračila trošarine za gorivo in
pravica do uveljavljanja štiri-
odstotnega pavšalnega nado-
mestila davka na dodano

vrednost. Katastrski doho-
dek pripisanih zemljišč vpli-
va tudi na uveljavljanje raz-
ličnih socialnih transferov in
prispevkov, kot so otroški
dodatek, socialna pomoč in
višina plačila za vrtec. Ana
Demšar, svetovalka specia-
listka za ekonomiko na
Kmetijsko gozdarskem za-
vodu Kranj, vsem lastnikom
in dejanskim uporabnikom
zemljišč predlaga, da se do-
govorijo o možnosti pripisa
zemljišč dejanskemu upo-
rabniku in na davčnem ura-
du, kjer so na voljo tudi
ustrezni obrazci, še pravo-
časno, torej do jutri, uredijo
formalnosti. 

Ureditev pravice uporabe zemljišča
Jutri se izteče rok za oddajo vloge za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč.
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Boštjan Bogataj

Kranj - Cene mednarodnih
pogovorov (odhodni in do-
hodni klici), kratkih sporočil
in prenosa podatkov prek
mobilnih telefonov se bodo s
1. julijem na območju Evrop-
ske unije znova nekoliko
spustile: odhodni klic bo ce-
nejši za desetino, cena preje-
tega klica pa bo nižja za 21
odstotkov. Tako seveda zara-
di evropske direktive, ki za-
poveduje novo znižanje cen
že prihodnje leto (oziroma
najvišje dopustne cene, obi-
čajno pa operaterji izberejo
prav te), žal pa to ne velja tudi
za območja zunaj EU. Tudi
zato nekateri operaterji
'morajo' dražiti, nekateri niti
ne vedo, ali cenijo ali dražijo,
nekateri pa enostavno tudi za
Hrvaško uvajajo evrotarifo.

"Poenotenje cen bomo za-
radi dobrih izkušenj izvedli
tudi pri operaterjih v drža-
vah, ki niso del Evropske
unije. Pri tem izhajamo iz
enakega modela, kot velja v
EU: cene bodo enake, ne gle-
de na izbranega operaterja v
posamezni državi, poleg tega
bodo enake tako za naročni-
ke kot predplačnike, tuje dr-
žave pa bodo razporejene na
pet območij," julijsko uskla-
ditev cen pojasnjuje v Mobi-
telu. V nekaterih primerih
bodo tako poenotene cene
ugodnejše od sedanjih, v
drugih ne. 

V Mobitelu pravijo, da se
bodo 'na Hrvaškem v mno-
gih primerih cene celo
znižale', njihove cene (1,15
evra na minuto) pa kažejo
drugače - naročniki bodo pla-
čevali več. Podobno je pri
kratkih SMS-sporočilih: eno-
tna cena 0,30 evra na posla-
no sporočilo (prej 0,28 za na-
ročnike, 0,42 evra za pred-
plačnike). Zato pa Mobitel
ponuja storitev Komunika-
tor, ki uporabnikom omogo-

ča, da v tujini komunicirajo
po enakih cenah kot v doma-
čem omrežju, kar omogoča
občutne prihranke. 

Simobil je letošnje poletje
začinil predvsem z zniža-
njem cene mobilnega inter-
neta - do 63 odstotkov, seve-
da pa prilagajajo tudi s strani
Evropskega parlamenta
predpisano ceno evrotarife.
Tudi letos bodo njihovi upo-
rabniki na Hrvaškem prek
omrežja Vipnet med 18. in
19. uro pošiljali brezplačna
SMS-sporočila. Z vklopom
tarife SVET Simobil dohod-
nih klicev ne zaračunava (le
na 20 minut pogovora 0,90
evra za stroške klica), odhod-
ne klice iz EU, Hrvaške in
BiH pa zaračunavajo po eno-

tni ceni 0,20 evra in za vzpo-
stavitev klica 0,90 evra. 

Uporabniki Simobilovih
storitev lahko cene dodatno
znižajo z opcijo Tujina (30
minut za deset evrov ali sto
minut za 30 evrov in podo-
bno). V nekaterih primerih
podaljšanja naročniškega
razmerja ali sklenitve novega
lahko njihovi naročniki iz dr-
žav EU, Hrvaške, BiH in Švi-
ce kličejo do 30 minut za-
stonj (prve tri mesece). 

V sklopu Svetovne tarife so
tudi v Tušmobilu samodejno
uporabnikom omogočili ce-
nejše komuniciranje v 136
državah. Kljub enotni evrota-
rifi v Tušmobilu pojasnjuje,
da so 'zaradi monetarno ne-
enotnega prostora EU vse

cene komunikacij vsako-
dnevno v primežu spre-
memb valutnih tečajev, zato
natančnih cen po uveljavitvi
regulative ne moremo posre-
dovati'. Cene so seveda na
njihovi spletni strani, ki smo
jo obiskali tudi mi. Če jih ra-
zumemo prav, cena za 136
držav z vklopom Svetovne ta-
rife znaša 0,33 evra na minu-
to, za SMS morajo njihovi
uporabniki odšteti 0,08 evra.
Cena odhodnega klica na
Hrvaškem bo sicer predplač-
nike stala 1,20 evra na minu-
to, naročnike pa 1,05 evra na
minuto.

Najcenejši ponudnik go-
stovanja za Hrvaško je Iz-
imobil, ki s 1. julijem dodat-
no znižuje cene storitev -
tako kot se niža evrotarifa.
Njihovi uporabniki bodo v
omrežju Tele2 imeli tudi do
80 odstotkov nižje cene od
rednih cen gostovanja na Hr-
vaškem. Klic v Slovenijo in
druge države EU bo stal
0,468 evra na minuti, za
SMS sporočilo bodo morali
odšteti 0,132 evra, za sto kilo-
bajtov prenosa podatkov pa
bo treba plačati 20 centov. 

Vsi, ki se odpravljajo na
Hrvaško, pa bodo lahko kli-
cali še ceneje: hrvaški opera-
ter Vipnet je pripravil pred-
plačniško ponudbo VipMe
International. Ta dopustni-
kom omogoča klice po 14
centov (eno kuno) na minuto
ter prenos podatkov za 14
centov na megabajt. Cena
vzpostavitve klica stane štiri
cente. SIM-kartico za upora-
bo teh storitev (uporabniki
morajo imeti mobilni tele-
fon, ki ni vezan na določene-
ga ponudnika mobilnih sto-
ritev!) lahko turisti kupijo v
Vipovih prodajalnah, na poš-
tah, kioskih in bencinskih čr-
palkah. Za kartico je treba
odšteti 25 kun (3,50 evra), ki
pa je hkrati dobroimetje na
kartici.

Cene v evrskem območju padajo,
drugod odvisno od operaterja
Izimobil s poletno sezono ponuja ugodnejše gostovanje na Hrvaškem, Simobil zastonjske SMS-e 
od 18. do 19. ure, Mobitel z 'uravnavanjem' cen tudi nekoliko draži, v Tušmobilu pa niti ne poznajo
lastnih cen, saj 'se zaradi medvalutnih sprememb nenehno spreminjajo'.

Cene mobilnih storitev na območju EU se znova nižajo, 
v bližnji Hrvaški, kjer vsako leto dopustuje približno 
polovica Slovencev, pa se bo treba za nižjo ceno nekoliko
bolj potruditi.

Simon Šubic

Kranj - Aprila letos je sloven-
ska industrija ustvarila za šti-
ri odstotke manj prihodka
kot marca, a še vedno za de-
setino več kot aprila lani,
medtem ko je bil prihodek
od prodaje v industriji v pr-

vih štirih mesecih letošnjega
leta za skoraj osem odstotkov
višji kot prejšnje leto v tem
obdobju, so izračunali na
Statističnem uradu RS. Pri-
hodek od prodaje se je znižal
v obeh skupinah dejavnosti -
tako v rudarstvu kot v prede-
lovalnih dejavnostih. 

Industrijska podjetja so
aprila v primerjavi z marcem
ustvarila nižji prihodek od
prodaje tako na domačem
kot tudi na tujem trgu, v pri-
merjavi z lanskim aprilom
pa se je prodaja na domačem
trgu povečala za odstotek, na
tujem trgu pa za petnajst od-

stotkov. 
Po drugi strani se je aprila

v primerjavi z marcem pred-
vsem zaradi tujega trga pove-
čala vrednost novih naročil,
čeprav le za odstotek, kar za
26 odstotkov pa je večja vred-
nost naročil v primerjavi z
aprilom 2009.

Prodaja padla, naročila rastejo
Prihodek od prodaje v industriji v aprilu 2010 nekoliko nižji, novih naročil nekoliko več.

Evrotarifa Pred 1. 7. 2010 Po 1. 7. 2010
Dohodni klic 0,228 /min 0,18 /min
Odhodni klic 0,516 /min 0,468 /min
SMS 0,132 /SMS 0,132 /SMS

Boštjan Bogataj

Kranj - Davčna uprava RS, ki
jo vodi Mojca Centa Debe-
ljak, je znova naletela na pri-
mere posojilnih pogodb dr-
žavljanom, pri katerih sumi,
da gre za primere oderuških
obresti in davčnih nepravil-
nosti. "Vračila posojilodajal-
cem so tudi do petkrat višja
od prejetih posojil. Posojilo-
jemalci naj dobro preverijo
pogoje, pod katerimi naj-
emajo posojila, kdor je takš-
no pogodbo podpisal, pa naj
nam posreduje natančne po-
datke, da bomo lahko ustrez-
no ukrepali," pravijo v Davč-
ni upravi. Prijavo lahko vsak
poda anonimno na telefon-
sko številko 080 30 60 ali na
elektronski naslov prija-
va.durs@gov.si. 

Kakšne so posojilne po-
godbe z oderuškimi obre-
stmi? To so pogodbe, ki jih

sicer sklepajo fizične osebe,
posredovanje pa poteka prek
različnih podjetij, ki svoje
storitve tudi oglašujejo. Pod-
jetja in samostojni podjetni-
ki se pojavljajo le v vlogi po-
srednika in za to zaračunava-
jo približno desetodstotno
provizijo, ki jo posojilojemal-
ci običajno plačajo kar v goto-
vini. "Večino pogodb sklepa-
jo v obliki notarskega zapisa,
vendar pogodbe ne izkazuje-
jo dejanske vrednosti preje-
tega posojila, pač pa samo
znesek dolga s pripadajočimi
letnimi obrestmi. Dejansko
pa so vračila posojilodajal-
cem v nekaterih primerih
tudi do petkrat višja od preje-
tih posojil. Posojilo posojilo-
jemalec prejme v gotovini, v
vseh primerih pa se posojila
zavarujejo s hipoteko na ne-
premičninah z dovolitvijo
vpisa v zemljiško knjigo," po-
jasnjujejo na Davčni upravi.

Nova posojila 
z oderuškimi obrestmi
Obresti za posojila so tudi do petkrat višja od
prejetih posojil.

Simon Šubic

Kranj - V prvih petih mesecih
letošnjega leta je bilo v Slove-
niji evidentiranih za štiri od-
stotke več turistov kot v ena-
kem obdobju lani, za dva od-
stotka se je povečalo tudi
skupno število prenočitev,
kažejo začasni podatki stati-
stičnega urada. V primerjavi
z lanskim majem je bilo v tu-
rističnih nastanitvenih objek-
tih zabeleženih za odstotek
več prihodov turistov, število
prenočitev pa je bilo enako. 

Do konca maja so v turi-
stičnih nastanitvenih objek-
tih v Sloveniji evidentirali
skoraj 920 tisoč turistov ter

2,69 milijona prenočitev.
"Statistični podatki prihodov
in prenočitev prvih treh me-
secev tako ohranjajo pozitiv-
no bilanco slovenskega turiz-
ma, kar po kriznem letu
2009 vliva optimizem pred
letošnjo poletno turistično
sezono," zadnje podatke ko-
mentirajo v Slovenski turi-
stični organizaciji. 

V maju je bilo glede na za-
časne podatke statističnega
urada v turističnih nastanit-
venih objektih zabeleženih
skoraj 226 tisoč prihodov
turistov, kar je za odstotek
več kot maja lani, prav za to-
liko se je povečal obisk tujih
turistov. 

Pozitiven trend v turizmu
Maja letos je bilo evidentiranih več turistov kot
maja lani, več je bilo tudi prenočitev. 



vilma.stanovnik@g-glas.si
GORENJSKI GLAS

torek, 29. junija 20108

Maja Bertoncelj

Lesce - Organizatorji sveto-
vnega pokala v padalskih
skokih na cilj, ki je potekal
na letališču v Lescah, so ime-
li srečo z vremenom in v
treh tekmovalnih dneh, od
petka do nedelje, izpeljali
vseh osem serij. Nastopilo je
43 ekip, 181 padalcev in 34
padalk. Zmagovalca je tako
pri moških kot tudi pri žen-
skah odločil zadnji skok, po
katerem sta se zmage veseli-
la slovenski padalec Senad
Salkič in Francozinja Debo-
rah Plat. Lanska zmagovalka
Irena Avbelj je bila druga.
Med ekipami je bila najbolj-
ša vojaška ekipa Češke, slo-
venski Elan ALC (Karun,
Ban, Salkič, Erjavec, Vodi-
šek) je bil peti, Flycom ALC
(Lah, Avbelj, Kozjek, Hovor-
ka, Premužič) pa enajsti.

"Peto mesto ekipno je
morda malce razočaranje,
saj smo vajeni biti na vrhu.
Pričakovali smo več. Konku-
renca je bila letos zelo moč-
na, tako da smo lahko vse-
eno zadovoljni. Zaradi vre-
menskih razmer smo manj
trenirali in nismo optimalno
pripravljeni. V tem obdobju
bi morali imeti okrog dvesto
skokov, imam pa jih osem-

deset, mogoče sto. Vesel pa
sem za posamično zmago.
Bil sem v dnevni formi, do-
bro razpoložen in rezultat je
tu," je povedal 44-letni Se-
nad Salkič, ki je v osmih se-
rijah priskakal le dva kazen-
ska centimetra. Padalec iz Ra-
dovljice je pokomentiral za-
plet v zadnji seriji: "V zadnji
seriji je nagajala elektronika.
Zadnji skok mi je pokazala
kar 15 kazenskih centimetrov,

s čimer se nisem strinjal.
Tekmovalcu za mano je po-
kazala enako, pa še nekomu,
ki je prav tako zelo dober, se-
dem kazenskih centimetrov,
tako da so sodniki videli, da je
elektronika res odpovedala,
in so nam dali še eno mož-
nost. Z ničlo sem dokazal, da
sem bil v Lescah najboljši."
Drugi je bil Francoz Philippe
Valois, tretji pa Italijan Paolo
Filippini (oba s tremi centi-

metri). Pri ženskah je Irena
Avbelj za zmagovalko Debo-
rah Plat zaostala za dva ka-
zenska centimetra (skupaj jih
je priskakala deset). Tretja je
bila Španka Sol Agea (pet-
najst kazenskih centimetrov).

Pred slovenskimi padalci
so priprave za svetovno voja-
ško prvenstvo, ki bo julija v
Švici, avgusta pa jih v Črni
gori čaka še civilno svetovno
prvenstvo. 

Senad Salkič se je tokrat v zraku nad domačimi tlemi dobro znašel, v osmih serijah zbral le
dva kazenska centimetra in slavil zmago. / Foto: Rožle Bregar

Blejski odbojkarji dobili tekmece za Ligo prvakov

Na Dunaju je bil v petek žreb skupin odbojkarske Lige prva-
kov za novo sezono. Slovenski državni prvaki, odbojkarji
ACH Volleyja, bodo igrali v predtekmovalni skupini C z
Olympiacosom iz Grčije, Jastrzebskim iz Poljske in Budvan-
sko Rivijero iz Črne gore. Trener gorenjske ekipe Igor Kola-
ković je po žrebu dejal, da bo njihov primarni cilj uvrstitev v
drugi krog tekmovanja. V lanski sezoni so Blejci v Ligi prva-
kov igrali na zaključnem turnirju, kar je doslej največji uspeh
slovenske klubske odbojke. M. B.

Salkič skočil do zmage
Na tekmi svetovnega pokala v skokih na cilj v Lescah je zmagal slovenski padalec Senad Salkič. 
V ženski konkurenci je bila Irena Avbelj druga.

Maja Bertoncelj

Brnik - Slovenski nogometa-
ši so se v soboto zjutraj vrnili
s svetovnega prvenstva v Juž-
ni Afriki, kjer so osvojili veli-
ke štiri točke. Slovenija ta us-
peh ceni in navijači so jih v
velikem številu sprejeli že na
Letališču Jožeta Pučnika
Ljubljana, nato pa še na Pre-
šernovem trgu v Ljubljani.

Na prvenstvu sta se izkazala
tudi edina Gorenjca v ekipi
Kranjčana Bojan Jokić in
Aleksandar Radosavljević, ki
sta bila prav tako navdušena
nad velikim sprejemom v do-
movini. "Čeprav sem še mal-
ce razočaran zaradi razpleta v
naši skupini, smo danes zelo
veseli, ko nas je pričakalo toli-
ko Slovenk in Slovencev. To je
nekaj posebnega," so bile be-
sede Bojana Jokića, ki je pri-
znal, da nekaj grenkega pri-
okusa še vedno je, da pa bodo
sedaj spremljali tekme drugih
reprezentanc: "Pričakovali
smo morda več, uvrstitev v
drugi krog, a na koncu nismo
imeli sreče. Na žalost. V igri
za naslov prvaka je še veliko

dobrih reprezentanc. Moja fa-
vorita sta Argentina ali Brazili-
ja. Bomo videli, kako bo v na-
daljevanju." Navijačem se je
zahvaljeval tudi Aleksandar
Radosavljević, o razpletu v
skupini, v kateri je igrala Slo-
venija, pa je povedal: "Če po-
gledamo druge skupine, se je
s štirimi točkami dalo priti na-
prej. Z ZDA bi si lahko zago-
tovili napredovanje. Po odlič-

nem prvem polčasu smo dr-
žali vodstvo. Ko veš, da je do
zadnje minute v igri napredo-
vanje, je potem še težje. Zago-
tovo, da je bilo razočaranje,
potem ko smo izvedeli, da so
ZDA zadele, veliko."

Obračuni na svetovnem no-
gometnem prvenstvu se na-
daljujejo, v osmini finala sta
izpadli obe reprezentanci, ki
sta se iz naše skupine uvrstili

naprej: ZDA in Anglija. Raz-
plet v nadaljevanju bo še zani-
miv, pred slovensko repre-
zentanco pa bodo kmalu novi
izzivi. "Ta ekipa ima potenci-
al, pozna pa se, da še nima-
mo izkušenj z velikih tekmo-
vanj. Za to ekipo čas še priha-
ja," je optimističen tudi Rado-
savljević, ki ga sedaj čaka ne-
kaj dopusta in iskanje novega
delodajalca.

Velik sprejem za nogometaše
"Ponos, spoštovanje in pozitivna energija. To je to," pravijo navijači, ki so v soboto množično 
sprejeli slovensko nogometno reprezentanco.

Maja Bertoncelj

Radovljica - V soboto in v ne-
deljo je na radovljiškem baze-
nu potekal mednarodni plaval-
ni miting Mobitel 2010, na ka-
terem se je predstavila večina

slovenskih reprezentantov.
Vidno vlogo so odigrali tudi
domači plavalci Plavalnega
kluba Gorenjska banka Radov-
ljica, s štirimi zmagami (400
mešano, 200 prosto, 200 me-
šano, 200 delfin) in tretjim
mestom (200 prsno) pa je iz-
stopala Anja Klinar. V soboto
sta se od aktivnega nastopanja
poslovila njena klubska kolega
Luka Turk in Monika Močnik.

"Zadnja dva tedna sta bila,
kar se treninga tiče, kar težka,
tako da nisem pričakovala
takšnih rezultatov. Že jutri od-
hajamo na višinske priprave v
Francijo, kjer smo bili že pred
Pekingom 2008. To bodo na-
porni trije tedni, a se jih zelo
veselim, ker vem, da bomo do-
bro trenirali. Komaj čakam, da
pridemo nazaj, da potem na-
stopim na državnem prven-
stvu na Ravnah, kjer pričaku-

jem, da bodo rezultati še pre-
cej boljši, kot so bili tukaj. Po
DP pa bo na vrsti letošnji vrhu-
nec: evropsko prvenstvo v Bu-
dimpešti," je po koncu nedelj-
skega dela tekmovanja pojas-
nila Anja Klinar, ki je včeraj z

avtomobilom na priprave v
Francijo odpotovala s klubski-
ma kolegoma Robertom Žbo-
garjem in Nino Cesar ter tre-
nerjem Mihom Potočnikom. 

Na mitingu v Radovljici
smo videli kar nekaj zanimi-
vih obračunov. Izkazal se je
tudi Triglavan Emil Tahirovič,
ki je na 100 prsno ugnal Mat-
jaža Markiča, slednji pa je bil
hitrejši na 50 prsno. "Rezultati
so boljši, kot sem pričakoval. 5.
julija začnem priprave izključ-
no za evropsko prvenstvo, in
sicer se bomo pripravljali v Ko-
pru, kjer so idealne razmere.
Pričakovanja za Budimpešto
so velika. Na 50 prsno ciljam
zelo visoko in tega ne skrivam.
Imam neporavnan dolg iz leta
2006, ko mi start v polfinalu
ni uspel," je povedal Emil Ta-
hirovič, ki je bil v Radovljici
najhitrejši tudi na 100 delfin.

Klinarjeva 
na višinske priprave
Na mednarodnem plavalnem mitingu v Radovljici
je nastopilo 250 plavalcev iz osmih držav. 

Anja Klinar s trenerjem Mihom Potočnikom, ki ji je 
dal še zadnje napotke pred odhodom na višinske priprave.

Emil Tahirovič ne skriva visokih ciljev za evropsko 
prvenstvo v Budimpešti. Veliko navijačev se je zbralo že na Brniku. / Foto: Matic Zorman



Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Kolesarski maraton Alpe
Scott je zagotovo najtežji v
Sloveniji. Letos bo njegova
četrta izvedba, zato težko go-
vorimo o tradiciji, lahko pa o
tem, da je postal prava "gaze-
la", kar se tiče udeležbe, saj
se vsako leto skoraj podvoji
število udeležencev iz prejš-
njega leta. Slovenci veljamo
za narod ekstremistov, ko
govorimo o rekreaciji ali
športu, zato se tako zahtev-
ne, težke prireditve kot požar
razširijo po domovini. Kaj ni
tako povsod drugje po svetu
in ne samo pri nas? Drži!
Zato pa bom dopisal ob bese-
di najtežji tudi najlepši kole-
sarski maraton v Sloveniji. 

Najprej bom upravičil slo-
ves - najtežji. Kdor se bo po-
javil v nedeljo v Kamniku na
startu maratona, mora vede-
ti, da bo v 130 prekolesarje-
nih kilometrih moral prema-
gati kar dva tisoč višinskih
metrov. Pot je speljana iz
Kamnika, ki leži na 385 nad-
morskih metrih, prek "slo-
venske Belgije" do Cerkelj in
naprej v Preddvor, kjer se za-
čne cesta vzpenjati proti Je-
zerskemu, ki leži na višini
884 metrov. Kratka, a ne ne-

dolžna ravnina skozi vas je
samo kratek oddih za nada-
ljevanje proti Jezerskemu
vrhu, ki se baha na 1200 me-
trih. Tam se maraton ne
ustavi ali obrne, ampak na-
daljuje v sosednjo Avstrijo.
Po dolgem in zelo lepo spe-
ljanem spustu maraton zavi-
je desno proti Pavličevemu
sedlu. Kadar kolesarji sliši-
mo sedlo, nam je jasno, da
sedi med dvema hriboma,
na katera moramo riniti bici-
kle. Vzpon na Pavličevo se-
dlo je eden od najtežjih v
naši bližini. V dobrih petih
kilometrih se povzpnete za
515 višinskih metrov in dose-
žete vrh na skoraj 1400 me-
trih višine. Na vrhu se spet
preselimo v Slovenijo, kjer se
trasa nadaljuje skozi Logar-
sko dolino, ki je lepa, a je za
kolesarje zelo zahtevna, še
posebej po dveh tako težkih
klancih. Tisti, ki imajo izkuš-
nje s traso maratona, pravijo
in trdijo, da se največje muke
začnejo šele v Gornjem Gra-
du, kjer se začne cesta vzpe-
njati proti 902 metra visoke-
mu Črnivcu, zadnjemu klan-
cu na preizkušnji. Spust v
Kamnik je samo še "spust",
saj ponavadi ne ostane nič
več moči za poganjanje pe-
dal. 

In zdaj še tisti najlepši del!
Veliko maratonov sem že
prekolesaril, zato lahko na-
pišem, da je Alpe Scott eden
od najlepših v Evropi. Kole-
sarji prekolesarijo prekrasne
kraje, vasi in mesteca ter
premagajo tri vrhove, s kate-
rih se ponujajo čudoviti po-
gledi. Nekateri pravijo, da
čar maratonu da legendarna
pot na Jezersko. Legendarna
zato, ker je ta pot znana med
vsemi slovenskimi kolesarji
kot tudi tistimi iz republik
bivše skupne države. Neka-
teri pravijo, da ni cest čez
"gorenjsko Belgijo", ki se
razteza od Komende do Cer-
kelj. Vzpon na Pavličevo se-
dlo je izziv za vsakega kole-
sarja. Spust po Logarski do-
lini s Savinjo ob boku pa je
kolesarski užitek z najvišjo
oceno. Gornji Grad in Črni-
vec ter spust v Kamnik pa
sta že od nekdaj "klasična"
kolesarska tura.

Nasveti, ki niso odveč: na
maraton Alpe Scott naj se
odpravijo le zelo dobro pri-
pravljeni rekreativci. Pomis-

lite samo na to, ali ste že
kdaj prekolesarili 130 kilo-
metrov in vmes premagali
dva tisoč višincev? Če niste,
potem raje to počnite sami
in ne na maratonu Alpe
Scott! Če se v Ljubnem po-
čutite odlično, ne pretira-
vajte z "razmetavanjem"
moči, kajti pred vami je še
Črnivec, ki je najtežji kla-
nec na maratonu. Jejte in pij-
te vsakih dvajset kilometrov,
ker ta maraton ekspresno po-
bira moči. Če se odločite za
"panoramsko" vožnjo, to sto-
rite že v Preddvoru. Ne pusti-
te se zapeljati adrenalinske-
mu užitku vožnje v veliki
skupini kolesarjev, ker vam
bo ta užitek "neopazno" spil
vso energijo, še preden boste
dosegli gostilno Kanonir pod
Jezerskim. Kolo naj bo seve-
da tehnično brezhibno. Po-
sebno pozornost posvetite za-
voram! V primeru dežja ne
pozabite na anorak, galoše,
rokavice z dolgimi prsti, ka-
pico pod čelado in grelno
masažo. Če bo zelo vroče,
ne pozabite na pijačo!

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin
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"Ker te nogomet ne zanima,
'maš ti dons otroke čez," so mi
rekle prijateljice. Ne prijatelji,
temveč prijateljice. To je bistvena
razlika.

Nisem se upiral, ker me, kot
sem že pisal, slovenski reprezen-
tančni nogomet bolj malo zani-
ma.

Torej, moja prva naloga je bila
otroke pobrati po šolah na njihov
zadnji šolski dan. Ni bilo hudo,
samo na dve šoli sem moral in
otrok naj bi bilo pet ali šest. Svoja
dva sem pobral v miru, zato sem
se po druge odpravil s hčerko v
otroškem kolesu mojega trekinga
in sedemletnim sinom prav tako
na kolesu, ampak njegovem. Da
sem moral biti varuška, so bile
razlog priprave za nogometno
tekmo leta in seveda Lanov deve-
ti rojstni dan, po katerega sem
prav tako moral v šolo. Prihod na
igrišče Osnovne šole Simon Jenko
je bil spektakularen. Preden sem
učiteljicama razložil, da imam
pooblastilo Lanove in Minine
mamice, da ju prevzamem, sem
moral skupaj s sinom in hčerko
gledati, kako v krog zbrani otroci
skačejo v ritmu: Kdor ne skače ni
Slovenc! Vmes je celo trobil na
vuvuzelo! Pogledal sem na uro in
do tekme nas je ločilo le še šestde-
set minut. Ko so se naskakali, so
mi ju predali s šolskima torbama
vred in tisoč risbicami, ki sta jih
ustvarila v tem šolskem letu. Na-
tovorjena kot muli sta korakala
pred najinima kolesoma in naj-
mlajša za mojim hrbtom je iz
udobnega otroškega sedeža nad
zadnjim kolesom ugotavljala,
koga še moramo pobrati. Lan me
je vprašal, ali bomo do tekme
doma. Prikimal sem mu in ga
vprašal, od kdaj ga zanima no-
gomet. Oba z Mino sta siknila v
en glas: Ja koga pa fuzbal ne za-
nima? Ostal sem tiho. Na poti
smo dohiteli še Mininega sošolca
Lovra, ki ga ne bi mogli zgrešiti,
saj je za sabo puščal risbice, telo-
vadne hlače, ključe od stanova-
nja, kapico ... Hodili smo za
njim in pobirali izgubljene stvari
ter se drli, naj počaka. Zavpil je
čez ramo, naj stvari vržemo na
balkon, ker se mu mudi na tek-
mo. Potem je Lan zavpil, da je
tudi vabljen na njegov rojstni dan

in si jo lahko pri njem ogleda. Iz
metra v meter sem se iz varuške
preobražal v varnostnika. Lan je
vpil: Dajmo Slovenija. Mina pa
je opozorila, da moramo še po
petega navijača, in sicer Arneja v
vrtec Janina, ki pa je spotoma.
Arne je menda strah in trepet
vseh varušk in varnostnikov, zato
sem bil vesel klica njegove mami-
ce in opozorila, da ni treba ponj,
ker je že v njenem avtu. 

Ura je bila štiri popoldne in na
Lanovem rojstnem dnevu se je
zbralo kakih dvajset prijateljic in
prijateljev. Na licih so imeli belo
moder Triglav, frizure so imeli a
la Birsa, večina je imela oblečene
nogometne drese in nihče ni bil
starejši od devetih let. Ko sta se
kapetana rokovala v tistem krog-
cu sredi igrišča, so mulci v en glas
začeli vpiti: Dajmo Slovenija!
Dajmo Slovenija! Prijateljice so
mi dale vedeti, da bo moja služ-
ba varuha precej lahka in da sem
verjetno zato tako hitro privolil,
ker sem vedel, da otroci obožujejo
nogomet. 

Lanovega rojstnega dneva ni
pokvaril niti poraz proti Angliji
niti izpad Slovenije iz nadaljnje-
ga tekmovanja. Rekli so v en glas,
da je še dobro, da niso že prej iz-
gubili in izpadli. Sami strokov-
njaki!

In potem sem se zamislil in se
skušal spomniti, kdaj in kdo od
športnikov je tako navdušil tudi
najmlajše navdušence za šport.
Nekaj podobnega sem videl v
času zmag Primoža Peterke, se
mi zdi ... Če bi slovenski repre-
zentanti vedeli, kakšno je bilo na-
vijanje v domovini, bi po moje ig-
rali še za eno prestavo hitreje.

Že dolgo po prebavljeni Lanovi
rojstnodnevni torti in žalostnem
porazu je mimo mene prikorakal
strah in trepet varušk in varnost-
nikov, Arne osebno. Na moje
vprašanje, po čem si bo najbolj
zapomnil svetovno fuzbalsko pr-
venstvo v Južni Afriki, je ta petlet-
ni mulc dejal: po Lidlu, Ledu,
Petrolu, Adriaticu Slovenici, Sio-
lu in Hervisu! Je treba dopisati,
da so ta podjetja zakupila največ
oglasnega prostora na televiziji
med prvenstvom? Prepričan
sem, da bi Arne lahko v prihod-
nosti postal oglaševalski genij!

Dajmo Slovenija!

Napovednik rekreativnih dogodkov 

Društvo Šport ob jezeru želi s svojo dejavnostjo poživiti doga-
janja ob jezerski obali ter povabiti obiskovalce, da se rekreirajo
v čudoviti naravi Blejskega jezera. Naše sporočilo je, da je skrb
za telo in rekreacija predvsem užitek! Nekaj, kar ljudi napolni
s pozitivno energijo. Ob tem moramo ohraniti pravo mero, da
se ne izčrpavamo, marveč gradimo zdravje in samozavest ter
boljše fizično kot tudi psihično počutje.

Pokrovitelji:

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

8. jeseniški akvatlon
Organizator: ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE. Datum: 2. julija
Dodatne informacije: ZŠ Jesenice, 051/685 240, 
www.zsport-jesenice.si, e-naslov: zsj.programi@siol.net

Pohod na Svačico 
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO TRŽIČ. Datum: 3. julija 
Dodatne informacije: PD Tržič, 04/5964224, 04/5961950,
04/5958430, www.planinsko-drustvo-trzic.si, e-naslov:
info@planinsko-drustvo-trzic.si

1. Tek do koče na Dobrči 
Organizator: TK TRŽIŠKE STRELE. Datum: 3. julij 
Dodatne informacije: TK Tržiške strele, 041/473 231, www.trziske-
strele.si, e-naslov: trziske.strele@gmail.com

3. tek po ulicah Ročevnice 
Organizator: TK TRŽIŠKE STRELE. Datum: 3. julij 
Dodatne informacije: Dejan Klemenčič, 051/659 714, 
www.trziske-strele.si, e-naslov: trziske.strele@gmail.com

Alpe Scott je najtežji 
kolesarski maraton

Sredina Glasova vadba: skupini A in B gresta na Jezersko do
Planšarskega jezera, skupina C do Jezerskega vrha in nazaj v
Kranj.

Bled 

V troje na Pokljuko

V soboto, dan po prazniku, je športno društvo Olimpik z
Bleda organiziralo zanimivo kolesarsko prireditev. Kolesarji
so se morali organizirati v trojke in skupaj prekolesariti pot
od Festivalne dvorane na Bledu do Športnega centra Poklju-
ka na Rudnem polju. Namen takega maratona je spodbuja-
nje moštvenega duha. Startali pa so tudi kolesarji v posa-
mični kategoriji, prav tako pa je bilo poskrbljeno tudi za dru-
žinsko kolesarjenje, ki je potekalo na samem Rudnem polju.
Med trojkami je nastopila tudi ekipa Gorenjskega glasa, ki je
od petnajstih ekip zasedla šesto mesto. Zmagovalna v kate-
goriji trojk je bila ekipa Slikopleskarstvo Ale v postavi: Mat-
jaž Mikloša, Grega Korošec in Aleš Udovič. Zmagali so s ča-
som 37 minut in 57 sekund. Med posamezniki je zmagal Bo-
rut Vovk s časom 37 minut in 42 sekund, med posamezni-
cami pa Tanja Tuš s časom 52 minut in 42 sekund, tretja je
bila Glasova članica Urška Bizjak. M. B. C.
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Jesenice - Nakup avtolestve
so omogočile vse občine
zgornje Gorenjske (Jesenice,
Kranjska Gora, Bled, Bohinj,
Radovljica, Gorje in Žirovni-
ca), ki so za 695 tisoč evrov
vredno naložbo najele ugod-
no šestletno posojilo. Novo
tehnično reševalno vozilo,
vredno 279 tisoč evrov, pa je
Gasilsko reševalna služba Je-
senice kupila z denarjem
ministrstva za obrambo, ki
je namenjen delovanju enot
širšega pomena za posredo-
vanje pri prometnih nesre-
čah in razlitjih nevarnih sno-
vi. "Z vidika požarne in
splošne varnosti zgornje Go-
renjske bo poslej kar dobro
poskrbljeno," je ugotavljala
ministrica za obrambo Lju-
bica Jelušič, ki se je udeležila
sobotne uradne predaje no-
vih vozil. Ob tem je pohvali-
la župane sedmih občin, da
jim je uspelo prestopiti ob-
činske plotove in se dogovo-
riti za skupen nakup nove
gasilske avtolestve, o kateri
so jeseniški gasilci razmiš-
ljali že zadnjih deset let. So-
botno slovesnost je izkoristi-
la tudi za zahvalo vsem, ki so
kakorkoli prispevali k osa-
mosvojitvi Slovenije, pri tem
pa še posebej izpostavila do-

moljubno vlogo gasilcev sko-
zi vso našo zgodovino. 

"Kot župan sedaj veliko
bolj mirno spim kot v prete-
klih letih," je poudaril jeseni-
ški župan Tomaž Tom Men-
cinger in izrazil ponos, ker
se je županom zgornjego-
renjskih občin uspelo dogo-
voriti tako o financiranju na-
kupa kot o uporabi nove ga-
silske avtolestve. Po njegovih
besedah so v zadnjih dveh
letih v osnovna sredstva
GARS Jesenice vložili skoraj
2,5 milijona evrov, število za-
poslenih operativnih gasil-
cev pa s 23 povečati na 32. 

Novo gasilsko reševalno
vozilo bodo jeseniški gasilci
uporabljali za posredovanje
pri prometnih nesrečah,
večjih požarih in drugih na-
ravnih nesrečah. V njem je
nameščena oprema za reše-
vanje v vozilih ukleščenih
oseb, vozilo pa je med dru-
gim opremljeno z dviga-
lom, vlečnim vitlom, cister-
no in svetlobnim stolpom.
Gasilska avtolestev je po
drugi strani namenjena re-
ševanju iz visokih objektov
ter gašenju visokih stavb in
industrijskih objektov. Ob
idealni postavitvi bodo jese-
niški gasilci z dvižno lestvi-
jo lahko dosegli višino 42
metrov, kar je dvanajst me-

trov več kot s staro lestvijo.
"Nakup nove avtolestve je
bila naša dolgoletna želja,
saj je bila stara po tridesetih
letih uporabe že precej ne-
zanesljiva in nas je pogosto
pustila na cedilu. Ko pa ni
več zaupanja v opremo, je
to nekaj najslabšega, kar se
lahko zgodi gasilcu," je po-
jasnil operativni poveljnik
GARS Jesenice Matjaž Kor-
bar.

Po besedah poveljnika Ga-
silske zveze Gorenjske Mila-
na Dubravca na Gorenjskem

potrebujemo štiri do pet av-
tolestev: "Naša želja namreč
je, da z avtolestvijo v pol ure
pridemo kamorkoli na Go-
renjskem. Trenutno imajo
kranjski gasilci dve lestvi,
eno imajo na Jesenicah, še
približno deset let bodo svo-
jo avtolestev lahko uporablja-
li tudi v Kranjski Gori. Blej-
ska avtolestev ni več uporab-
na, zato jo bo treba v prihod-
nosti zamenjati, s tem pa
predvsem skrajšati odziven
čas za morebitne požare v
Bohinju." 

Jeseniški gasilci odslej brez
težav zaradi višine
Vozni park jeseniških poklicnih gasilcev je od sobote večji za dve novi vozili - gasilsko avtolestev in
tehnično reševalno vozilo.

Simon Šubic

Kranj - Na kranjskem sodiš-
ču so zaradi domnevne zlo-
rabe uradnega položaja in
pravic znova začeli soditi ne-
kdanjemu tržiškemu župa-
nu, ki naj bi si leta 2003 na
račun občine neupravičeno
obračunal okoli 2.640 evrov
potnih stroškov bivanja za
sedemnajstčlansko tržiško
delegacijo (nočitev z zajtr-
kom) in račun za poslovilno
večerjo v hotelu francoskega
mesta Saint Marie aux Mi-
nes. Za to dejanje so mu po-
leg nekaterih drugih dejanj
sodili že pred dvema letoma,
a so ta del obtožbe kasneje
izločili. Zaradi dveh kaznivih
dejanj zlorabe uradnega po-
ložaja ali pravic, ko je kot žu-
pan na stroške občine Tržič
omogočil vgradnjo marmor-
ja v hišo Lada Srečnika, teda-

njega vodje občinskega ura-
da za gospodarstvo, in ne-
upravičeno odobril izplačilo
skoraj 19 tisoč evrov preko
študentskih napotnic Ljub-
ljančanu Ladu Rotu, pa je bil
julija 2008 na kranjskem so-
dišču obsojen na pogojno
zaporno kazen, občini je
moral povrniti tudi nastalo
škodo. 

"Te stroške sem plačal in
zato sem tudi prejel račun.
Sodišče naj poišče ključni
priči, to je Darka Jarca, ki mi
je celo posodil nekaj denarja,
in mojo ženo, ki je bila tedaj
zraven," je Rupar včeraj od-
govoril na navedbe tožilstva.
Obtožbo je v celoti zavrnil in
jo je tako kot pred dvema le-
toma označil za politično in
groteskno. Kot je pojasnil
predsednici sodnega senata
Marjeti Dvornik, je šla leta
2003 v pobrateno francosko

mesto precej številnejša trži-
ška delegacija kot ponavadi,
zato je že od vsega začetka
vztrajal, da bo občina Tržič
sama pokrila del stroškov.
"Računov je bilo še več, ne le
za spanje in zajtrk, temveč

tudi za oglede muzejev in
podobno. Vse račune je
shranila direktorica občin-
ske uprave Marta Jarc, tudi
sporni račun, za katerega ste
me pred časom celo obtože-
vali, da sem ga sam natis-
nil," je povedal Rupar, ki je
sicer pred začetkom včeraj-
šnje obravnave napovedal
vnovično kandidaturo za tr-
žiškega župana. 

Po zaslišanju obdolžen-
čeve žene Marije Rupar, ki
je potrdila njegovo zgodbo,
je sodišče sojenje prekinilo.
Na prihodnji obravnavi na-
meravajo zaslišati nekda-
njo direktorico občinske
uprave Marto Jarc in njene-
ga moža, prisluhnili pa
bodo tudi predstavnikoma
hotela v Saint Marie aux
Minesu, če jim bo seveda
uspelo izročiti jima vabili
na zaslišanje. 

”Hotelski račun sem plačal”
Nekdanji tržiški župan Pavel Rupar se čudi, ker ga tožilstvo še vedno obtožuje, da si je leta 2003 dal
neupravičeno izplačati stroške za bivanje tržiške delegacije v Franciji. 

Pavel Rupar je obtožbo vnovič
označil za politično.
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Ministrica Ljubica Jelušič in župan Tomaž Tom Mencinger
sta prva preizkusila novo gasilsko avtolestev.

Kranj 

Našli moško truplo

Včeraj ob 6.50 je Operativno komunikacijski center Policijske
uprave Kranj prejel obvestilo, da v bližini garaž za kranjskim
nebotičnikom leži moški, ki ne kaže znakov življenja. Policisti
so ugotovili, da je 85-letni domačin padel z okoli dva metra
visokega podpornega zidu in se pri tem tako hudo ranil, 
da je na kraju umrl. Vzrok smrti bo ugotovljen z obdukcijo.
Po dosedanjih ugotovitvah je tuja krivda izključena. 

Stara Oselica

Tragedija v hlevu

V nedeljo popoldne je pri delu v hlevu 59-letni kmet padel s
tri metre visoke etaže. Pri padcu na betonska tla hleva se je
tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl. V času nesreče
je dela opravljal sam. Po dosedanjih ugotovitvah je tuja kriv-
da izključena, vzrok smrti pa bo ugotovljen z obdukcijo. 

Bled

S ceste v drevo

V petek zvečer je na Rečiški cesti na Bledu osebno vozilo za-
peljalo s ceste in se bočno zaletelo v drevo. Posredovali so
domači gasilci, ki so na uničenem avtomobilu odklopili aku-
mulator, razsvetlili kraj nesreče in pomagali policistom. 

Kranjska Gora

Planinec si je zlomil gleženj

V nedeljo okoli poldneva si je tuj planinec na Mali Mojstrov-
ki poškodoval nogo, zato so na pomoč poklicali gorske reše-
valce iz Kranjske Gore ter posadko helikopterja Slovenske vo-
jske z dežurno ekipo gorskih reševalcev na Brniku. Pones-
rečenca z zlomljenim gležnjem so s pomočjo vitla dvignili v
helikopter in ga prepeljali v jeseniško bolnišnico. 

Bohinj

Padalec obvisel na drevesu

V petek popoldne je na Vogarju v Bohinju strmoglavil
jadralni padalec in obvisel na drevju. Rešili so ga reševalci
Postaje GRS Bohinj. Jadralec ni bil ranjen.

Golica

S helikopterjem po oskrbnico

V petek dopoldne si je oskrbnica Koče na Golici med hojo
okoli koče zlomila levi gleženj. Na pomoč so ji priskočili
reševalci s Postaje GRS Jesenice in dežurna ekipa GRS na
Brniku s posadko helikopterja Slovenske vojske, ki je pones-
rečenko odpeljala v Splošno bolnišnico Jesenice.

Kamnik

Planinec zdrsnil

V petek dopoldne je pri plezanju v Zeleniških Špicah v Kam-
niških Alpah pri plezanju zdrsnil planinec. Po padcu zaradi
odrgnin ni mogel nadaljevati poti, zato je gorski reševalec,
ki je bil tam prisoten in je planincu oskrbel rane, ocenil, 
da bo za reševanje potreben helikopter z vitlom. Posre-
dovala je dežurna ekipa GRS z Brnika, ki je ponesrečenca s
helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v Klinični center
Ljubljana. S. Š.
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Gorenjsko poletje
prireditve in počitnice na gorenjskem         junij 2010

Izlet po Gorenjski je lahko lepo
doživetje za popestritev poletnih 
dni. Obisk gora in razgled z njih je
neponovljivo doživetje tudi za šolarje,
ki šele spoznavajo našo deželo. 
Ob vročih dneh pa je osvežitev 
v gorenjskih jezerih in ob rekah
odlično nadomestilo morja.

Cerklje z okoliškimi vasmi vabijo na
obisk zanimivih poletnih prireditev.
Na Krvavcu so številne zanimive
možnosti, da tam preživite tudi del
počitnic. Planšarije imajo imenitno
gostinsko ponudbo, Krvavec je 
prijetno izhodišče tudi za obiske
Kamniških planin.

strani 13 - 16

V Kranju se bodo tudi letos
vrstile tradicionalne prire-
ditve in dogodki, ki bodo ob
živahnih vikendih akcije Na-
kupujem v mestu še dodat-
no poživeli utrip. 
Na ulicah Kranja bo 30. in
31. julija potekal tradicional-
ni Kranfest s Kranjsko noč-
jo, ki velja za najbolj mno-
žično obiskano poletno pri-
reditev na Gorenjskem in
privablja obiskovalce že 28
let. Na več kot desetih prizo-
riščih se bodo zvrstili glas-
beni ter športni dogodki,
gledališke predstave in ani-
macijski program na vsa-
kem koraku za obiskovalce
vseh generacij. 
Na številnih prizoriščih
bodo nastopili: Niet, Vlado
Kreslin in Mali bogovi, Or-
lek, Fake Orchestra, Adi
Smolar, Jazz Station, Samu-
el Lucas ter številni drugi.
Od 13 do 22. avgusta bo v
Kranju mednarodni jazz fe-
stival Jazz kamp Kranj.
Tudi letos bo v Kranju za-
ključek ekipnega rekreativ-
nega kolesarjenja po Slove-
niji - Rekreatur 2010. Cilj in

prireditev bo v nedeljo, 29.
avgusta, na Glavnem trgu v
Kranju. Prireditev Rekrea-
tur prihaja! pa bo v Kranju

že en teden prej, 21. avgusta.
Zaključek počitnic bo za-
znamovan s prireditvijo Naj
dan v Predosljah 31. avgusta.

KRANFEST - 28. tradicionalna
Kranjska noč
Stičišče kultur, zabave, športa in druženja

www.kranfest.si

28. tradicionalna

POLETJE NA STARI SAVI NA JESENICAH
5. - 10. 7. od 8. do 16. ure Lenartov oratorij
13. 7. ob 20. uri Gledališka predstava VERA

20. 7. ob 19. uri predstavitev pesniške zbirke "Moje mojstrovine", 
avtorja Gabra Knifica

ob 20. uri Torkova kinoteka - Slovenski turistični film

27. 7. ob 20. uri Torkova kinoteka - Filmski obzornik september 1946; 
Železni ognji

3. 8. ob 20. uri Torkova kinoteka - Cvetje v jeseni
10. 8. ob 20. uri Torkova kinoteka - O Vrba ...; Deklica v gorah; Smučarska 

tekma za prvenstvo Jugoslavije v Planici pri Ratečah, 
leto 1922; Planica 1936

17. 8. ob 20. uri Torkova kinoteka - Ne čakaj na maj

24. 8. ob 20. uri Torkova kinoteka - Tistega lepega dne

27. 8. ob 18. uri HIP HOP

Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 
Prešernova 45, Jesenice; 
Tel.: 04 583 35 00

1. 7. in 26. 8. ob 17. uri 'DANCE DANCE REVOLUTION' - novost, ki je obnorela 
Mladinska točka Center II svet; MCJ v sodelovanju z ARKADEMIJO

2. 7. ob 17. uri 9. jeseniški akvatlon - rekreativno tekmovanje v plavanju in  
Kopališče Ukova teku na dveh različnih razdaljah

15. 7. in 19. 8. ob 17. uri GLASBENI COCTAIL
Kopališče Ukova

13. 8. ob 17. uri 10. jeseniški akvatlon - rekreativno tekmovanje v plavanju  
Kopališče Ukova in teku na dveh različnih razdaljah

21. 8. ob 15. uri 5. Gorenjski triatlon in tekmovanje v skokih v vodo
Kopališče Ukova za pokal mesta Jesenic

Info: Zavod za šport Jesenice, tel.: 04/586 33 64
Mladinski center Jesenice, tel.: 04/588 46 80, 81

VABLJENI NA JESENICE
TIC Jesenice, Titova 18; tel.: 04/586 31 78
E-pošta: tic.jesenice@siol.net, tic@ragor.si 

www.jesenice-tourism.net
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Po Gorenjski

Igor Pavlič

Počitniški dnevi so tu, tu je
tudi čas dopustov in marsi-
kateri sončen dan je vredno
izkoristiti za izlet. Pojdite,
kamor radi greste: na morje,
v planine, na vožnjo s kole-
som, peljite se s padalom,
ali pa na kopanje ob naša
gorenjska jezera, ob reke,....
skratka, na Gorenjskem je
možnosti veliko. In ne poza-
bite na kulinarične užitke.

Če radi planinarite, obiščite
naše prelepe gore. Kolikor
vam seveda izkušnje in kon-
dicija dopuščajo. Radi se raz-
gledujemo po Triglavu, saj ga
vidimo skoraj od povsod. Če
greste na Pokljuko, vam je
najbližji, skoraj na dosegu
roke. Lepo je obiskati kakšno
bohinjsko planino, pogled
vam bo uhajal na bližnje vr-
hove Julijcev. Na pot se od-
pravite zgodaj in začutili bo-

ste čar jutra. Ptičje petje, roso,
ob poti gozdne jagode, po
pašnikih lahko naberete zdra-
vilne rastline za čaje, mogoče
kje na zgornjem gozdnem
robu še najdete mlade smre-
kove vršičke,... Ko pridete do
planinske koče, le pokusite
kakšno njihovo specialiteto.
V gorah ima človek boljši ape-
tit in vse bolj tekne. Planinske
poti na Gorenjskem so dobro
označene, na voljo je tudi cela
vrsta zemljevidov in pohodni-

ških kart. Če šele začenjate
obiskovati gore, je najvarnej-
ša izbira pot v družbi izkuše-
nih gorskih vodnikov. V go-
rah vlada tudi posebno raz-
položenje, nad 1000 metri
pač veljajo posebni zakoni:
zakoni prijateljstva in dobre
volje. Ne glede, kateri kraj ste
si izbrali za izlet, vedno velja,
da lažja pot pelje po cesti, lep-
ša čez hribe in doline. Pa
srečno!

Gremo na potep

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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Za zadostitev potreb planincev, pohod-
nikov in drugih ljubiteljev naših gora
ima naše društvo v lasti štiri planinske
postojanke. Vse so na območju Triglav-
skega narodnega parka. Prav ta lokacija
jim omogoča, da je vsak obiskovalec
očaran od lepot, ki jih odkriva na svojih
poteh Zlatorogovega kraljestva.
Naše koče ponujajo zavetišče in naj-
osnovnejšo prehrano in napitke. Te
koče so: Vodnikov dom na Velem pol-
ju in planinska koča pod Bogatinom,
ki se štejeta za visokoležeče, za nizko-
ležeče pa Planinska koča v Vojah in
Planinska koča na Uskovnici.
Vse so dostopne, delno z avtomobi-
lom, delno peš. Do Vodnikovega
doma je najboljša pot z Rudnega pol-
ja, do koče pod Bogatinom od slapa
Savice. Slednja je zanimiva tudi zaradi
povezave med Gorenjsko in Primor-
sko, pot vodi mimo Krnskega jezera,
sestopimo pa v dolini Soče.
Na Uskovnico pridemo iz Srednje vasi
ali iz Stare Fužine, obe poti sta delno
prevozni, drugi del poti pa je treba pre-
hoditi peš. Koča v Vojah ima 20 ležišč,
postrežejo lahko 60 gostom, leži na vi-

šini 690 m, pot do nje vodi ob kanjonu
Mostnice ali po cesti iz Stare Fužine.
Koča na Uskovnici spada med nižin-
ske koče, leži na višini 1138 m, dostop
peš je od ene ure do ure in pol zmer-
ne hoje. Najboljša pot pa je iz Rudne-
ga polja ali preko Praprotnice dve uri.
Koča pod Bogatinom leži na višini
1513 m, od slapa Savica potrebujemo
dve uri, mimo koče pelje pot do Krn-
skega jezera.
Vodnikov dom je najbolj obiskana
koča na višini 1817 m, dostop je z
Rudnega polja preko Studorskega
prevala, za kar bomo potrebovali tri
ure. Vse koče so odprte celo poletje
do konca septembra. Letos poleti po-
skušajo zadržati planince z zelo ugod-
no ponudbo. Kdor bo prenočil naj-
manj dvakrat, bo deležen 5-odstotne-
ga popusta, s tem bo imel popust pri
kakšnem 'frakeljčku', saj planinci skr-
bimo za zdravje, le tako so obiskovalci
zdravi, čili in zadovoljni in sposobni za
resno delo v dolini. Vedno pravimo,
da v gorah nudimo nujno ponudbo,
da bomo cene oblikovali sami brez
vplivov, sami smo odgovorni za solid-
ne cene, da ne izgubimo uporabnikov

naših storitev. Dosegljivi smo vsako-
mur, da bo vsak obiskovalec s storit-
vami zadovoljen. Kot večkrat rečemo,
nekaj za dušo in ko se obiskovalec vra-
ča z gora, bo njegova duša prepolna
lepih vtisov. Ob odhodu bo pogled
drsel po vrhovih Julijcev in planine
vas bodo spet vabile: nazaj, nazaj v
planinski raj ... Naše koče vas bodo
sprejele z gostoljubnostjo in povabi-
lom, da se spet vrnete. Z lepimi pla-
ninskimi pozdravi!

Po planinskih poteh Planinskega 
društva Srednja vas v Bohinju
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Simon Šubic

Cerklje sodijo med po-
membnejše turistične obči-
ne na Gorenjskem. Kaj po-
nujajo turistom?
"Cerklje so po obisku turi-
stov na četrtem, petem me-
stu na Gorenjskem. Ta po-
datek je pridobljen na osno-
vi nočitev, ki jih je nekaj čez
30 tisoč. Na našem območju
je okoli 1.500 nočitvenih ka-
pacitet. Cerklje so ena naj-
lepših občin pod Kamniško-
Savinjskimi Alpami, česar
pa nam še ni uspelo do po-
polnosti približati turistom,
predvsem tujim. Poznani
smo predvsem po smučišču
na Krvavcu, imamo zelo pe-
stro kulinarično ponudbo.
Veliko možnosti ponujamo
za kolesarjenje, kar nekaj je
pohodniških poti, najbolj
znani sta Adergas-Štefanja
Gora in Grad-Šenturška
Gora. Razvito imamo tudi
konjeništvo, saj je pri nas
veliko možnosti za prosto ja-
hanje. Že dolga leta k nam
radi pridejo jadralni padalci,
čeprav to področje ni organi-
zirano tako dobro, kot bi si
želeli naši gostinci in drugi
turistični ponudniki. Krva-
vec ni zanimiv le pozimi,
ampak tudi poleti. Pohodni-
štvo sem že omenil, tam je
prisotno še zeliščarstvo, gor-
sko kolesarstvo, ponudba
domačih jedi ... Ne smemo
pozabiti, da je s Krvavca zelo
čudovit razgled - vse od Tri-
glava do dolenjskega hribov-
ja, vidi se vsa ljubljanska ko-
tlina ... Letos nam je tudi
uspelo na Jezercih, do koder
vodi asfaltna pot, postaviti
zapornico, s čimer bomo
lepo in neokrnjeno visoko-
gorsko okolje skušali čim-
bolj obvarovati pred škodlji-
vimi vplivi."

Omenili ste, da je Krvavec
središče turistične ponudbe v
občini Cerklje, toda marsikaj
zanimivega lahko turisti vidi-
jo, doživijo tudi v dolini ...
"V nižinskem delu občine
se lahko pohvalimo ne samo
z lepo naravno dediščino,
temveč tudi z zanimivo kul-
turno zgodovinsko dedišči-
no. Pri tem vsekakor pred-
njačijo Hribarjeva hiša v
Cerkljah, velesovski samo-
stan s cerkvijo Marijinega
oznanjenja, v kateri so shra-
njene slike Kremserschmid-
ta, farna cerkev Marije Vne-
bovzete v Cerkljah, grad Str-
mol ... V osrčju Cerkelj ima-
mo tudi park pomembnih
mož, kulturni hram, šport-
no dvorano. Lepo imamo
tudi urejena oziroma zaklju-
čujemo z urejanjem zuna-
njih športnih igrišč, kot je
na primer nogometni center
Velesovo. In kot sem že re-
kel, v naših krajih je zelo pe-
stra gostinska ponudba, kjer
se za vsak okus najde kaj
primernega."

Kako k turističnemu razvoju
prispeva bližina letališča?
"Letališče je vsekakor turi-
stično gibalo ne samo v obči-
ni Cerklje, ampak v vsej Slo-
veniji, čeprav ga po mojem
mnenju še premalo znamo
izkoristiti. Naj ob tem ome-
nim, da želijo sedež nove tu-
ristične organizacije RDO
Gorenjska postaviti na Ble-
du, s čimer pa se ne stri-
njam, saj bo v tem primeru
RDO Gorenjska le nadgrad-
nja turizma v zgornji Gorenj-
ski. Zato sem že predlagal,
da bi imel RDO Gorenjska
sedež na brniškem letališču.
V sodelovanju s Slovensko
turistično organizacijo bi jo
morali zasnovati kot krovno

turistično organizacijo, ki bi
skrbela za ves slovenski turi-
zem, ne le gorenjski. Zamiš-
ljam si jo kot edinstveno pri-
ložnost, kako tranzitne turi-
ste, ki jim je Slovenija le
vmesna postaja do končne
destinacije, vsaj za dan, dva
obdržati pri nas. V tej smeri
bi lahko letališče bistveno
bolj izkoristili, kot pa ga tre-
nutno. Poiskati moramo ka-
kovostne povezave, prave
programske usmeritve, kako
pristopiti do tranzitnih go-
stov in pritegniti njihovo po-
zornost. Brez tega se priho-
dek od turizma ne bo več po-
večeval. Drugače povedano,
razmišljati in delovati mora-
mo precej bolj povezano, kot
smo doslej. Preveč okopava-
mo vsak svoj zelnik, premalo
vlagamo v oglaševanje, ki je
osnova za uspeh. V Cerkljah
smo se tega začeli zavedati,

zato že vlagamo v turistično
propagando in bomo še več.
Seveda bodo morali svoj de-
lež prispevati tudi turistični
delavci, gostinci, da bomo
skupaj preko različnih sej-
mov in turističnih agencij
promovirali cerkljanski turi-
zem. Dokler turistom ne
bomo znali ponuditi zanimi-
ve pakete dvo-, tri- ali štiri-
dnevnega užitka, rekreacije,
počitka, toliko časa bom
skeptičen do nadaljnjega raz-
voja turizma v našem okolju.
Bistveno večjo vlogo pri tem
bi morala odigrati STO, pred-
vsem kot spodbuda." 

Tudi finančna?
"Seveda, spodbuda mora biti
tudi finančna. Verjamem, da
so morali v Južno Afriko, kjer
poteka svetovno prvenstvo v
nogometu, oditi tudi pred-
stavniki slovenskega turizma.

Ampak tam bodo dosegli rav-
no toliko, kolikor bo uspešna
naša reprezentanca, nič več.
V take zgodbe je torej škoda
vlagati veliko denarja, saj nas
že nogomet oziroma repre-
zentanca promovira sama po
sebi. Mi rabimo ljudi, poseb-
no reklamo na sejmih in dru-
gih dogodkih, kjer Slovenija
sicer ni prisotna, kjer ni no-
gometa, košarke, hokeja ..."

Kako v Cerklje privabljate
turiste?
"Pred meseci smo v obnov-
ljeni Petrovčevi domačiji od-
prli turistično informativni
center, ki doslej še ne izvaja
tiste vloge, ki jo od njega pri-
čakujemo. Želimo povezati
vse turistične ponudnike in
delavce v občini v skupno
zgodbo in jo ponuditi go-
stom. S tem namenom sem
imenoval posebno komisijo,
ki naj bi v sodelovanju s
TIC-em poiskala prave pro-
grame za cerkljanski turi-
zem. Na rezultate še čaka-
mo. Razmišljam tudi o tem,
da bi po vzoru združenja
podjetnikov in obrtnikov
predlagal ustanovitev zdru-
ženje gostinskih in turistič-
nih delavcev oziroma po-
nudnikov. Morda bi v tako
združenje lahko preobliko-
vali sedanje turistično dru-
štvo, ki je povsem neaktiv-
no. Občina lahko iz svojega
proračuna financira oglaše-
vanje turizma v Cerkljah, na
kakšen način, s kakšno vse-
bino, pa morajo povedati
strokovnjaki, tisti, ki od tu-
rizma živijo. Opažam tudi,
da je na območju Cerkelj
standard občanov kar dober,
saj med njimi ne obstaja ve-
liko potrebe, da bi se zaradi
dodatnega zaslužka začeli
ukvarjati tudi s turizmom. V
večji meri se s turizmom za-
čno ukvarjati tisti, ki jim je

to izziv, nekaj novega. Mor-
da se čudno sliši, ampak če
bi imeli v Cerkljah nižji
standard, bi se zagotovo več
ljudi ukvarjalo z gostin-
stvom oziroma s turizmom.
V preteklosti so me številni
napadali, da bi morala obči-
na Cerklje več vlagati v ogla-
ševanje našega turizma, jaz
pa sem jim vedno odgovar-
jal, da dokler ne bomo ure-
dili svojega dvorišča, toliko
časa ne moremo delati pra-
ve reklame turizmu. Danes
upam trditi, da je naša cest-
na in komunalna infra-
struktura že spodobno ure-
jena, še bolje je lahko v
dveh, treh letih. Manjka
nam samo še pika na i, to je
kanalizacija, ki pa bo v letu
ali dveh zgrajena že v taki
meri, da bomo lahko začeli
izvajati priklope."

Kaj novega bi Cerklje še lah-
ko ponudile turistu?
"Premalo imamo prenočit-
venih zmogljivosti, zato
smo imeli v preteklosti pred
vrati začetek gradnje manj-
šega hotela z wellness cen-
trom, a finančna kriza je na-
redila svoje. Kljub vsemu
sem prepričan, da bo v dese-
tih letih na našem območju
prišlo tudi do te investicije,
ker bo potrebna. Investitorji
bodo seveda interes v grad-
nji hotela videli šele, ko se
bo povečalo število turistov.
Manjka nam tudi osrednja
poletna turistična priredi-
tev, kar smo v preteklosti že
imeli, a se nobena ni obdr-
žala. Kakšna naj bi bila nje-
na vsebina, bo treba še pre-
misliti. Sam razmišljam, da
bi poleg poletne potrebovali
tudi zimsko prireditev, saj
je pozimi v naših krajih veli-
ko turistov. Ne smemo po-
zabiti, da imamo v Cerkljah
zelo lepe športne in kultur-
ne objekte. Naša kulturna
dvorana je med najsodo-
bnejšimi v Sloveniji, prav
tako je možno v športni dvo-
rani organizirati različne
prireditve."

Morda bi morali bolj izpo-
staviti bogato kulturno tradi-
cijo v občini?
"Poglejte primer Kulturno-
umetniškega društva Pod
lipo Adergas, ki je lani
uspešno na prostem pred
adergaško cerkvijo izvedlo
več uprizoritev Borštnikove
igre Stari Ilija. To je primer
prostovoljnega kulturnega
društva, ki je začutilo, da je
treba ljudem ob društvenem
praznovanju ponuditi nekaj
več. In jim je uspelo. V tem
pogledu so lahko vzor go-
stincem in turističnim de-
lavcem, da se s primerno
ambicioznostjo da marsikaj
narediti. Ljudje so željni
kulture, športa, zabave ..."

Dobrodošli v Cerkljah
Cerklje so ena najlepših občin pod Kamniško-Savinjskimi Alpami, kjer so gostje dobrodošli tako pozimi kot poleti, vabi cerkljanski župan Franc Čebulj.

Poletje v Cerkljah
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Dobrodošli na Cerkljanskem

Simon Šubic

Leta 2009 so v občini Cer-
klje evidentirali več kot tri-
deset tisoč nočitev, a glede
na veliko število enodnev-
nih gostov na Krvavcu in
bližine Letališča Jožeta
Pučnika Ljubljana si želijo
število nočitev še povečati.
Z zavedanjem, da turista v
nekem okolju zadrži samo
dobra in pestra ponudba
najrazličnejših aktivnosti,
dogodkov, doživetij in seve-
da tudi jedi, je občina Cer-
klje letos ustanovila Turi-
stično informativni center
(TIC), čigar osnovna nalo-
ga je povezati vse akterje na
področju turizma z name-
nom povečanja prepoznav-
nosti Cerkelj. TIC deluje
od aprila, njegovi prostori
pa so v prenovljeni Petrov-
čevi hiši v središču Cerkelj.
V njej so tudi knjižnica, re-
konstruirana vaška gostil-
na oziroma soba, muzej z
arheološko in etnološko
zbirko ter galerija.
"Turistično informativni
center ima več nalog. Med
najpomembnejšimi je zago-
tovo posredovanje informa-
cij domačim in tujim go-
stom o nastanitvenih mož-
nostih, gostinski ponudbi,

pomagamo tudi ustvariti ko-
munikacijo z izbranim po-
nudnikom nastanitve. Za go-
ste imamo urejen tudi brez-
plačen internetni kotiček,
posredujemo informacije 
o izletih, prireditvah in dru-
gih aktivnosti na našem ob-
močju. Za turiste imamo pri-
pravljeno tudi različno pro-
mocijsko gradivo. V načrtih
imamo tudi oblikovanje
zemljevida občine Cerklje, ki
bo prilagojen turistom. Radi
bi oblikovali tudi brošuro, v
kateri bodo zbrani vsi po-
membni podatki o turistični
ponudbi. Prav za potrebe
vseh vrst promocije bomo
kmalu objavili fotonatečaj,
preko katerega želimo zbrati
čim več atraktivnih fotografij
s področja narave, prireditev,
aktivnosti domačinov, obrti,
torej česarkoli, kar bi pred-
stavljalo občino Cerklje," je
pojasnila Simona Vodlan,
vodja TIC-a. 
Poslanstvo TIC-a je tudi v
povezovanju turističnih de-
lavcev. "Le skupaj lahko
ustvarimo celovito turistič-
no ponudbo na enem mestu
in s tem damo našim kra-
jem večjo prepoznavnost. Z
oblikovanjem spletne stra-
ni, ki jo imamo namen po-
staviti do jeseni, bomo vse

informacije o turistični po-
nudbi objavili tudi na sveto-
vnem spletu," načrtuje Vo-
dlanova. Med naloge TIC-a
sodi tudi informiranje vseh
turističnih delavcev o delav-
nicah, novostih na področju
prijav na različne projekte.
Danes, v torek, 29. junija,
ob 14. uri, bo tako v poveza-
vi z BSC Kranj potekala
brezplačna delavnica, ki je
namenjena vsem, ki se že
ukvarjajo ali pa bi si želeli
ukvarjati s turizmom, pa
tudi zasebnikom, ki bi radi
kaj več izvedeli o možnosti
prijave na različne projekte.
V Cerkljah želijo povečati
turistično ponudbo in tako

privabiti še več gostov, ki bi
tu ostali dlje časa, zato že
snujejo različne pakete vo-
denih izletov na določene
teme - npr. po poti kulturne
dediščine, potepanje po
Cerkljah, kulinarična doži-
vetja. "Namen imamo tudi,
da v povezavi z domačimi
društvi že za naslednje leto
oblikujemo neko prepo-
znavno etnološko priredi-
tev, ki bi tudi preko kulture
in kulinarike predstavljala
Cerklje. Zanimivo bi bilo
predstaviti kak običaj, ki je
že šel v pozabo in bo zani-
miv domačim in tujim obis-
kovalcem," napoveduje Vo-
dlanova. 

Vse za turiste na enem mestu
Aprila je v Cerkljah začel delovati turistično informativni center, ki gostom nudi celovito informacijo o
turistični ponudbi, obenem pa si prizadeva tudi povezati vse turistične delavce v Cerkljah.

Ana Hartman

Spodnji Brnik - Turistično
ponudbo občine Cerklje je
pred dvema mesecema obo-
gatil Čebelarsko-kmečki
muzej na Spodnjem Brni-
ku. Lastnik Franci Strupi,
sicer predsednik Čebelar-
skega društva Cerklje, je z
začetnim odzivom obisko-
valcev zadovoljen. "Bogato
zbirko starih predmetov so
si že ogledali učenci iz Cer-
kelj in Zaloga, gostili smo
avtobus čebelarjev iz Zagor-
ja ob Savi, prihajajo posa-
mezniki z vse Gorenjske,
obiskovalce pa k nam napo-
tijo tudi v turistično-infor-
macijskem centru v Cer-
kljah," je pojasnil Strupi.
Muzej je odprt ob sobotah
med 9. in 12. uro, v drugih
terminih pa je potreba pred-
hodna najava. 
Čebelarsko-kmečki muzej
na Spodnjem Brniku je eden
redkih tovrstnih muzejev na
Gorenjskem. "Zanimiv je za

vsakogar. Prikazuje našo
zgodovino, dediščino, ki jo
je treba ohraniti," pravi Stru-
pi, ki je stare predmete zara-
di spoštovanja do prednikov
in ohranjanja njihove tradi-
cije začel zbirati pred osmi-
mi leti. Z ženo sta muzej
uredila v njeni rojstni hiši
Pr' Povlič poleg njunega se-
danjega doma. "V muzeju
so razstavljeni eksponati čas-
titljive starosti, na primer
skrinja z letnico izdelave
1776, razna svetila, nabožne
slike, kolovrati, škarje za stri-
ženje ovc, pripomočki, ki so
jih nekdaj uporabljali v črni
kuhinji in pri peki kruha,
lončene posode, amfore za
olje ... Veliko je starih čebe-
larskih pripomočkov: točil,
panjskih končnic, literature,
panjev, preša za med,
'gašperček' za kuhanje voska
... Na ogled je tudi zgodovina
prvotnih prebivalcev doma-
čije Pr' Povlič, del pa je na-
menjen mojemu pokojne-
mu očetu - čevljarju, tako da

je razstavljeno tudi čevljar-
sko orodje," je na kratko str-
nil Strupi. Kot pravi, je v vsa-
kem starem predmetu del-
ček njegovega srca, saj je vse
sam restavriral, zbirko pa bo
v prihodnje nadgrajeval še v
gospodarskem poslopju. 
Čebelarstvo ima sicer v va-
seh pod Krvavcem dolgolet-

no tradicijo, leta 1920 je bila
ustanovljena čebelarska
družina. Čebelarsko društvo
Cerklje danes povezuje 78
članov, od tega je aktivnih
približno 60. Skupaj gospo-
darijo z okoli 1.490 čebelji-
mi družinami, največ - 84 -
jih ima trenutno Franci
Strupi.

V Cerkljah bogata čebelarska tradicija

Čebelarsko-kmečki muzej na Spodnjem Brniku privablja obiskovalce od blizu in daleč.

Franci Strupi je ponosen na bogato zbirko starih predmetov.
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Koledar prireditev
julij - avgust 2010

1. julija ob 18. uri
GALERIJA PETROVČEVE HIŠE (PR' PETROVC)

Pisani živalski svet
Fotografska razstava metuljev - Maja Petrović-Gašpirc
Razstavo si bo mogoče ogledati od 1. julija do 30. julija 
od 8. do 16. ure.

3. julija ob 17. uri
ŠENTURŠKA GORA

Parada in proslava ob 20-letnici delovanja društva in prevzemu
novega gasilskega vozila.
Sodelovala bosta ansambel Galop in plesna skupina Štupi.
PGD Šenturška Gora

5. julija - 10. julija od 9. - 15. ure
MLADINSKI CENTER CERKLJE

Oratorij
Namenjeno otrokom med 6. in 14. letom.
Prijave: MC Cerklje ali v župnišču
Mladinski center Cerklje

10. julija
POD JENKOVO LIPO

Dan cerkljanskih upokojencev
Piknik
Društvo upokojencev Cerklje

1. avgusta - 8. avgusta
TURISTIČNA KMETIJA PR' AMBRUŽAR

Glasbena delavnica
Več informacij: turistična kmetija Pr' Ambružar, tel.: 04/252 22 44

8. avgusta ob 20. uri
CERKEV MARIJINEGA OZNANJENJA, ADERGAS

Orgelski koncert: Hadrien Jourdan in drugi člani ansambla Le Concert
Brise: William Dongois, Christine Moran, Stefan Legee.
Festival Radovljica

16. avgusta ob 18. uri
Galerija Petrovčeve hiše (Pr' Petrovc)

Tematska fotografska razstava Antona Sedeja
Unesco klub Cerklje
Razstavo si bo mogoče ogledati od 16. avgusta do 31. avgusta 2010 od
8. do 16. ure.

22. avgusta ob 10. uri
KRVAVEC

Tradicionalna žegnanjska maša
Kapelica Marije Snežne na Krvavcu 

23. avgusta - 27. avgusta
MLADINSKI CENTER CERKLJE

Obnavljanje znanja angleščine
Prijave v MC ali preko e-naslova: mc.cerklje@gmail.com
prijave sprejemajo do 20. avgusta
Mladinski center Cerklje

23. avgusta - 28. avgusta
NA VEČ LOKACIJAH

Delavnice ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2010 - fotografska,
slikarska, literarna.
Unesco klub Cerklje

28. avgust od 8. - 20. ure
IGRIŠČE, OŠ DAVORINA JENKA

12 ur košarke in 12 ur malega nogometa
Športno društvo Krvavec Cerklje

28. avgusta
ADERGAS

Krožna kolesarska dirka Adergas-Češnjevek-Trata-Adergas
Slovenski pokal za dečke
Kolesarski klub Sava Kranj
Športno društvo Adergas

Turistični informativni center Cerklje, Krvavška 1b
4207 Cerklje, Tel.: +386 4 28 15 822, Fax: +386 4 28 15 822,
E-pošta: simona.vodlan@cerklje.si

TIC Cerklje ima prostore v Petrovčevi hiši v središču Cerkelj
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Simon Šubic

Krvavec je pozimi priljub-
ljeno smučišče, a zelo zani-
miv je tudi poleti, ko bučen
zimski vrvež zamenjata
mir in tišina, ki ju sem in
tja zmoti le kravje muka-
nje. Na Krvavcu namreč
kmetje že vrsto let pasejo
svoje govedo, ta tradicija pa
ni nikoli povsem ponehala,
zato se je dobro razvilo tudi
planšarstvo. Tukajšnji paš-
niki so sicer v lasti kmetov
pašnih skupnosti Jezerca
in Kriška planina. 
Pašna sezona se na Krvav-
cu začne v začetku junija,
konča pa sredi septembra.
"Letos smo živino prignali
oziroma pripeljali 9. juni-
ja," je razkril Marko Kuhar,
predsednik Pašne skupno-
sti Jezerca, ki letos skupaj z
ženo Polono skrbi za 199
glav živine. Ta se pase na
približno 122 hektarjih paš-
nikov, ki se razprostirajo
na južnem delu Krvavca -
od roba doline Kokre do
roba doline Korošice. "Več-
ina govedi je od članov paš-
ne skupnosti, nekaj pa smo

jih vzeli v rejo tudi od dru-
gih kmetov, ki poznajo
prednosti gorske paše. To
je zdrava živina, ki se med
pašo dobro shodi, ker pa je
Krvavec poln zeliščnih ras-
tlin, sta odlične kakovosti
tako mleko kot tudi meso,"
pojasnjuje Kuhar. 
Zakonca Kuhar sta obenem
lastnika Okrepčevalnice
Sonček, ki se poleti prelevi
v pravo planšarijo, kjer pri-
pravljajo kislo mleko, sku-
to, sirove štruklje, žgance,
enolončnice, kuhajo doma-
či čaj iz krvavških zelišč ...
"Poleti popolnoma zame-
njamo jedilnik. Če pozimi
ponujamo hamburgerje,
hotdoge in ocvrt krompir-
ček, imamo poleti v ponud-
bi samo domače jedi. In
pohodniki, ki nas poleti
obiščejo, si zaželijo prav
teh jedi," razlaga Marko
Kuhar. Oba z ženo opažata,
da se priljubljenost Krvavca
v poletnih mesecih v za-
dnjem obdobju zelo pove-
čuje. Poletni obisk se je
tako v zadnjih desetih letih
povečal za petkrat, ocenju-
jeta. "Ob tem je treba vede-

ti, da se poleti struktura go-
stov zamenja. Kar 80 od-
stotkov poletnih gostov na-
mreč pozimi Krvavca niko-
li ne obišče," ugotavljata. 
Čez dvesto glav govedi se te
dni pase tudi na več kot 130
hektarjih pašnikov, ki so v
lasti kmetov Pašne skupno-
sti Kriška planina. Zanje
skrbita Silvo in Marija
Grilc, lastnika Planšarije
Viženčar na Kriški planini.
"Tudi pri nas poleti prede-
lujemo mleko, sušimo
zdravilna zelišča in nabira-
mo gobe in jih vlagamo ...
Iz mleka naredimo kislo
mleko, skuto, sirove štruk-
lje, kuhamo tudi masovnik,
ajdove žgance, enolončni-

ce. Naša ponudba je torej
tipično planšarska, kar si
ljudje tudi želijo," je razlo-
žila Marija, ki je na planša-
riji seveda zadolžena za ku-
hinjo. 
Krvavec je poleti zanimiv
tudi zato, ker je primeren
tako za občasne kot za utr-
jene planince. Slabši po-
hodniki se tako lahko poda-
jo na Zvoh ali samo do
doma na Krvavcu, zahtev-
nejši pohodniki pa so lahko
za cilj izberejo planino Ko-
ren in Dolge njive, Kalški
greben, Mokrico, Kompate-
lo, Zoisovo kočo, Grintovec,
Kočno ... Na Krvavcu bodo
na svoj račun poleg planin-
cev prišli tudi zeliščarji,
zelo priljubljen je med ja-
dralnimi padalci, kolesarji,
gorskimi kolesarji. Na
njem so arheološka najdiš-
če, pa kapela Marije Snež-
ne, zgrajena po načrtih ar-
hitekta Plečnika. V njej je
poleti maša vsako nedeljo
ob 15. uri, prvo nedeljo po
velikem šmarnu pa tradici-
onalno žegnanje, ki se ga
ob lepem vremenu udeleži
tudi do tri tisoč ljudi. 

Krvavec zanimiv tudi poleti
Krvavec poleti ponuja mir in tišino, neokrnjeno naravo in domačo hrano v planšarijah. Priljubljen ni
samo med planinci, temveč tudi med nabiralci zelišč, kolesarji, jadralnimi padalci ...

http://www.turizem-vopovlje.com/sobe-jana.htm
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Veselimo se vašega obiska oziroma vsakega
vašega povpraševanja. Ponujamo vam udobno

bivanje za ugodno ceno.

Tel. 04/25 21 049
mob: 040/216 260
E-pošta: sobe.jana@siol.net

TURISTIČNA KMETIJA ”VIŽENČAR”
Planšarija Viženčar, Ambrož pod Krvavcem 23, 4207 Cerklje na Gorenjskem, 

t e l . :  0 4 / 5 9 51  2 0 0 ,  0 4 / 5 9 51  215 ,  g s m :  0 41 / 6 47  5 4 5  
f a x :  0 4 / 5 9 51  2 0 2 ,  e - p o š t a :  p l a n s a r i j a v i z e n c a r @ s i o l . n e t

www.slovenia-tourism.si/vizencar

AKCIJA: če rezervirate teden dni bivanja (apartma), 
VAM OSMI DAN PODARIMO
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✓ možnost jahanja in izposoja gorskih koles
✓ sprejem zaključenih družb,
✓ predstavitev zdravilnih zelišč (predava mlada kmetica 2008)

PONUDBA:
kislo mleko, masovnek, sirovi
štruklji, obara z ajdovimi 
žganci, po naročilu pečenje iz
krušne peči, domač planinski
čaj ...

Dobrodošli na Cerkljanskem

Vopovlje 10, 4207 Cerklje, Slovenija
tel.: +386 4 25 21 333,  +386 4 25 22 215  
fax: +386 4 25 21 162 gsm: +386 41 628 075 
E-pošta: penzion.jagodic@siol.net
Spletna stran:  www.penzion-jagodic.si

Razvajali vas bomo, pa če se ustavite le za en dan 
ali če k nam pridete na počitnice. 

Hotel je tri kilome-
tre oddaljen od le-
tališča Ljubljana.
Nudimo vam pre-
voz od letališča do
penziona, od pen-
ziona do smučišča
Krvavec,... 

Brunarica Sonček  
Kuhar Marko s. p. 
Ambrož pod Krvavcem 71 
4207 Cerklje na Gorenjskem 
Kontakt: tel.: 04/25 16 732
gsm.: 041/204 563
e-pošta: brun.soncek@siol.net

Brunarica Sonček stoji na nadmorski višini 1497 m na 
smučišču Krvavec. Postreženi boste z domačim kruhom,
svežimi mlečnimi izdelki, različnimi enolončnicami ter z 
drugo, doma pripravljeno hrano. V poletnem času se boste
lahko ohladili na prijetni terasi z odličnim razgledom. Veliko
je možnosti za gorsko kolesarjenje, padalstvo, planinarjenje
ter nabiranje zelišč.

Na južnem delu Krvavca se pase skoraj 200 glav živine,
pravi Marko Kuhar, predsednik Pašne skupnosti Jezerca. / 

Sirovi štruklji so zelo priljubljena jed, pravi Polona Kuhar.

Krvavec je primeren za vse vrste pohodnikov. 

Tudi pri Viženčarju so kislo mleko, ajdovi žganci, sirovi
štruklji, masovnik in enolončnice vsak dan na jedilniku, je
pojasnila gospodinja Marija Grilc.

Na Krvavcu bodo na
svoj račun poleg 
planincev prišli tudi
zeliščarji, zelo 
priljubljen je med 
jadralnimi padalci, 
kolesarji, 
gorskimi kolesarji. 
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Dobrodošli na Cerkljanskem

Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Krvavec počasi, a vztrajno
postaja znamenita kolesar-
ska točka. Česa podobnega
na primer pred desetimi leti
ni bilo mogoče napisati. Ta-
krat je bil vzpon s cestnimi
kolesi mogoč samo do Am-
broža pod Krvavcem, kar je
zneslo dobrih osem kilome-
trov hudega, a izredno lepe-
ga klanca. Naprej je vodila
samo še makadamska cesta,
zato je ta vzpon postal pri-
ljubljen predvsem med gor-
skimi kolesarji. Kaj se je
spremenilo? Krvavec je naj-
prej postal priljubljeni vrh za
"panoramske" gorske kole-
sarje, ki uživajo v vožnji po
slikovitih gorskih poteh. Po-
tem so Krvavec za svoje zbi-
rališče izbrali kolesarji, ki
jim pravimo 'downhillerji'
ali 'spustaši' po domače. To

so tisti, ki se na vrh hriba ne
vozijo s kolesom, temveč z
žičnico. Na Krvavec se do iz-
stopne postaje pripeljejo kar
z gondolo. Trend oziroma
navada, ki se je že razširila
po vseh svetovnih smučiš-
čih, ki kaj dajo na svojo pole-
tno sezono, je tako zajel tudi
ta gorenjski smučarski biser.
Adrenalinski spust v dolino
je za spustaše nekaj najbolj-
šega, kar lahko doživijo v
Sloveniji. Mogoče bo kdo od-
kimal, da Krvavec že ne
more biti pravi teren za gor-
ske kolesarje, zato sporo-
čam, da je najbolje, da se od-
pravijo tja gor in se prepriča-
jo. To ne velja samo za spu-
staše, seveda. Na Krvavcu je
še cel kup možnosti tudi
brez pomoči gondole. Tako
kot je bil za kolesarje izziv,
ko še ni bilo gondolskih sto-
ritev, je enako tudi danes.
Prikolesariti iz Cerkelj do Kr-

vavca je resnični kolesarski
izziv. Poznavalci celo pravijo,
da je to najtežji klanec v dr-
žavi, a hkrati eden najbolj sli-
kovitih, saj je kolesariti in
pod seboj imeti celo Ljub-
ljansko kotlino posebno do-
živetje. Najtežji pa ni samo
zaradi njegove dolžine, am-
pak tudi zaradi strmine, zato
je Krvavec resna konkurenca
Vršiču in Mangartu. Postal
je "kraljevska etapa" na naši
najznamenitejši etapni dirki
Po Sloveniji! Če boste starta-
li v Gradu, boste lahko po
lepi asfaltni cesti kar 11,6 ki-
lometra kolesarili navkreber.
Povprečni naklon znaša
8,04 odstotka in dvignili se
boste za kar 938 metrov. Na
planini Jezerca se asfalt kon-
ča, vendar je do Krvavca ozi-
roma gondolske postaje še
dober kilometer odlične ma-
kadamske poti, ki pa si bo po
obljubah cerkljanskega žu-

pana, gospoda Čebulja, kma-
lu nadela asfaltni plašč.
Zmagovalec etape s ciljem
na Krvavcu si pridobi naziv
kralj Krvavca. Če pa se udele-
žite rekreativnega maratona,
ki poteka na isti dan kot
omenjena etapa, pa si lahko
nadenete krono kraljice in
kralja med rekreativci. Z dir-
ko Po Sloveniji in z eno naj-
boljših spustaških stez v Ev-
ropi se je Krvavec uvrstil
med najpriljubljenejše kole-
sarske točke, zato ne boste
nikoli osamljeni "jezdec", ko
se boste gor podali ali s kole-
som ali z gondolo. 
V najbližji prihodnosti bo
Krvavec zagotovo še utrdil
svoje mesto pri ljubiteljih
kolesarstva. Več kot očitno
je, da se njegovo ime iz leta
v leto pogosteje uvršča na
sezname tistih, ki so privr-
ženci kolesarskih vzponov
ali adrenalinskih spustov. 

Kolesarski Krvavec

Vzpon na Krvavec je izziv tako za tekmovalce kot izletnike.

Raj za športnike
Apartmaji Paula v Gradu pri Cerkljah so
postali raj za športnike. Tu se zbirajo vsi, ki
rabijo celotno ugodje, ki je nujno za pri-
prave ali samo za počitek. 
Dva dvoposteljna, dva štiriposteljna in dva
šestposteljna apartmaja omogočajo vse
udobje, ki ga športnik, popotnik, izletnik,
poslovnež ali samo gost potrebuje. Vseh
šest apartmajev je klimatiziranih. Lastniki
apartmajev niso pozabili tudi na tisto, kar
"sodobni" športniki najbolj potrebujejo za
miren oddih in sprostitev med vadbami,
zato so sobe opremljene s satelitsko tele-
vizijo in internetnimi priključki. Vse sobe
so ogrevane po starinsko, kar pomeni na
drva, kar daje prostoru posebno domač-
nost in prijetno počutje. Apartmaji so vsak
posebej opremljeni s prostornimi kopalni-
cami s tuš kabino, prav tako pa z lično in
sodobno opremljeno kuhinjo in balkonom.
Kuhinja je še kako dobrodošla za športni-
ke, saj ti zelo velik poudarek na pripravah
posvetijo prav prehrani. V osrednjem delu
Apartmajev Paula je skupni prostor, kjer

se lahko gosti srečujejo, poklepetajo in v
krušni peči ali na odprtem žaru tudi spe-
čejo priboljške. Klet je pravo športno va-
dišče. V enem prostoru boste lahko moči
nabirali v sodobno opremljenem fitnesu.
Lahko boste uživali v savni in uporabljali
celotno wellnes ponudbo. Pred apartmaji
je prostorno parkirišče. Okolica apartma-
jev Paula nudi nešteto možnosti za pohod-
ništvo, rekreativne sprehode, rolanje, ko-
lesarjenje, jadralno padalstvo. 
Janez Grilc, trener smučarjev skakalcev v
SK Triglav in pomočnik trenerja slovenske
A-reprezentance: "Apartmaji Paula so za
skupne priprave skakalcev zelo prime-
ren objekt. Ponujajo celovito ponudbo,
kar pomeni, da imamo fitness in wellnes
na enem mestu, pa še športna dvorana
je v bližini. Lastniki so zelo zainteresirani
za naše udobje, zato so športnikom pri-
lagodili tudi jedilnike. Naravno okolje,
odmaknjenost od mestnega vrveža,
skratka mir je tisto, kar vrhunski športni-
ki nujno rabijo na pripravah. Če zraven

prištejem še udobje apartmajev in drugo
vrhunsko ponudbo, lahko samo pohval-
no govorim o Pauli, ki so postali pravi raj
za športnike. Cena glede na ponudbo
pa je tudi zelo ugodna, zato sem prepri-
čan, da smo našli edinstveno destinaci-
jo za naše priprave na novo sezono."
Andrej Hauptman, trener v kolesarskem
klubu Zeroquadro Radenska in nekdanji
odlični kolesar: "Apartmaji Paula so po-
stali pravo kolesarsko zbirališče. Tu se

naša ekipa počuti odlično, saj ima vse
pogoje za nemotene priprave in počitek.
Apartmaji so v idiličnem okolju. Na 
začetku "Belgije", pravimo mi kolesarji.
Zadovoljni smo s prav vsem, še najbolj
pa s fitnesom, v katerem je več video tre-
nažerjev s kolesarskimi programi. Hrana
in sobe so odlične, saj ponujajo vse od
interneta do udobnih kopalnic in postelj.
Skratka, Pauli gredo same najboljše 
pohvale." 

Fitness                                                     Wellness                          Savna
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Oglasi
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Kitajska masaža 
samo še v Kranju

Kitajska masaža

Tajska masaža

Prenočišče Dežman, Kokrica pri Kranju
Tel.: 04/204 51 31, 04/204 51 42, gsm: 040/352 388
Od pon.-sob. od 10. - 12. ure in od 14.30 - 21. ure, nedelja zaprto

Privoščite si sprostitev in podarite zdravje svojim najbližjim!

Potem ko je kitajski maser 

Hongxin Wu na Bledu zaprl svoj

masažni salon, se lahko njegovi 

čudežni kitajski masaži prepustite v

masažnem salonu v Prenočišču

Dežman na Kokrici pri Kranju. Tam

lahko izkoristite tudi darilne bone, 

kupljene na Bledu. 

Kitajska masaža je najbolj učinkovita 

pri odpravi težav vratne hrbtenice,

glavobola, vrtoglavice, bolečin v 

ramah, išiasu ...

Poletni 10 % popust na vse vrste
tajske masaže v juliju in avgustu.

SALONA KITAJSKE 
IN TAJSKE MASAŽE

BOSTA ODPRTA 
VSE POLETJE. 

do 24. oktobra retrospektivna razstava Maksim Gaspari

30. junija - 20. julija 15. Mednarodni glasbeni festival Bled 2010

3. - 4. julija 12. Riklijevi športni dnevi

Julij, avgust Prireditve v okviru Blejskega poletja: otroški program 

ob nedeljah v Zdraviliškem parku, glasbeni program 

na zgornji terasi Apropos in Latino bara, Baročne in 

srednjeveške upodobitve na Blejskem gradu...

10. julija Nočna 10KA - tek okoli Blejskega jezera

17. - 18. julija Marjetin sejem na Bohinjski Beli

23. - 25. julija Blejski dnevi in Blejska noč

28. julija - 2. avgusta Tradicionalni teden golfa

30. julija - 8. avgusta 20. Okarina etno festival Bled 2010

14., 15. avgusta Ribiški praznik "Bohinjska Bela, naj ribiška vas"

19. - 22. avgusta Poletna hokejska liga Rudi Hiti

20. - 21. avgusta Mednarodno srečanje srednjeveških skupin v Ribnem

21. avgusta 2. Blejski mali maraton (21 km) in rekreativni tek okoli

Blejskega jezera (6 km)

30. avgusta - 5. septembra Glasbeni forum Vila Bled
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Prireditve

Selška dolina se vije od
Škofje Loke med Škofjelo-
škim hribovjem in se zaklju-
čuje s pogorjem Ratitovca.
Ime je dobila po kraju Selca,
ki so nekako na sredini
omenjene doline. V pisnih
virih so kraji v Selški dolini
omenjeni v posebni listini iz
leta 973, s katero je nemški
cesar podelil zemljo v last
freisinškim škofom.
Danes je območje Selške do-
line skoraj v celoti v občini
Železniki, mesto Železniki
pa je občinsko središče. Že-
lezniki so se že leta 1340 za-
čeli razvijati kot železarsko
središče doline. Nahajališča
železove rude, obilica lesa
ter Selška Sora kot pogon-
ska sila so omogočili razvoj
železarske industrije pod
vodstvom Italijanov iz Fur-
lanije. V muzeju v Plavčevi
hiši je na ogled bogata kra-
jevna zbirka: na maketah so
prikazani železarski obrati
in prikazi postopkov prede-
lave železa ter spremljajočih
dejavnosti - oglarstva, sodar-
stva, prevozništva ... Naspro-
ti Muzeja Železniki stoji sta-
ri plavž za taljenje železove
rude, edini ohranjeni objekt
iz časov železarstva. Danes
nas na nekdanje železarsko
življenje v mestu spominja-
jo mogočne eno- ali dvonad-

stropne hiše z zamreženimi
okni in kovanimi polkni.
Obiskovalcem se dolina v
vsej svoji lepoti prikaže, če
se povzpnemo na hribe iz
Selc (Sveti Mohor in Miklav-
ška gora) in iz Dražgoš. Z
Ratitovca, ki se nam v vsej
mogočnosti prikaže že iz do-
line, se nam odpre pogled
na celotno Škofjeloško hri-
bovje ter na Julijske in Kam-
niške Alpe. Razgiban teren
privablja cestne in gorske
kolesarje, nebo pa velikokrat
prekrijejo jadralni padalci.
Sproščujoč je sprehod v oko-
lici vasi Sorica. Tam se je ro-
dil slikar Ivan Grohar, čigar
spominsko zbirko si je vred-
no ogledati v Groharjevi

hiši. Prelepi razgledi v vseh
letnih časih se vam prikaže-
jo, če obiščete Davčo, vas, ki
se zaključi z pogorjem Po-
rezna. 
Po zatonu železarstva v za-
četku 20. stoletja so se do
današnjih dni ohranile
mnoge ročne spretnosti in
izdelki, katerih izdelavo si v
poletnih mesecih lahko
ogledate na turistično-et-
noloških prireditvah v Selški
dolini. Čipke, medeni draž-
goški kruhek in ostale spo-
minke ter izdelke domače
obrti oz. turistične informa-
cije dobite v turistični poslo-
valnici v Muzeju Železniki.
Dobrodošli v Selški dolini -
svetu pod Ratitovcem

Selška dolina - svet pod RatitovcemGORENJSKA TURISTIČNA
ZVEZA tudi letos vabi k so-
delovanju vse ljubitelje, goji-
telje in pridelovalce nagelj-
nov na akcijo VRNIMO GO-
RENJSKI NAGELJ NA OKNA
IN BALKONE, ki bo tudi v
letu 2010 zbirala prijave za
najlepši naglej. Če želite so-
delovati na izboru, pošljite
fotografije z vašim naslovom
in telefonsko številko na na-
slov GTZ, Koroška c. 27,
4000 Kranj. Vaše prijave pri-
čakujemo do pozne jeseni.

TURISTIČNO DRUŠTVO PREDDVOR obuja PETROV SEMENJ v
nedeljo, 4. julija 2010, v središču Preddvora od 7. do 17. ure. Na stojnicah bodo prikazane
različne obrti, gostinci pa bodo ponudili štruklje, petrove kruhke, domač kruh in kranjske
klobase, pa še veliko presenečenj čaka obiskovalce.

Turistično društvo vas že tradicionalno vabi ob prazniku občine Preddvor na izlet
okrog preddvorskih gradov: v soboto, 10. julija 2010. Zbor bo ob 9. uri pred
farno cerkvijo, na poti pa boste spoznali zgodovino gradu Dvor, gradu Hrib, gradu Turn,
videli razvaline Pustega gradu. In seveda še vse druge znamenitosti preddvorske okolice
vam bodo predstavljene. Lepo vabljeni!TD
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glasov križko
križanke in zabava           junij 2010

Navpično: 1. posebna krema za neboleč vstop, 2. navijaški
vzklik, ki sporoča, da sodnik ne bo preživel, 3. priporočljiv
poklic za nogometaša, ki kar na lepem grdo pade v enajst-
metrskem prostoru, 4. kako se po domače reče domačiji, v
kateri se je rodil Maradona, 5. število slovenskih navijačev,
ki so si ogledali tekme slovenske reprezentance v Južni Afri-
ki (z besedo), 6. južnoafriški izraz za nogometaše (poveda-
no v rodilniku), 7. kateri slovenski pisatelj je v zulujščino
prevedel Kosmačev roman Balada o trobenti in oblaku, 8.
priimek čevljarja na 16. ulici v Johannesburgu, 9. kr neki,
samo da se izide z vodoravnim;

Vodoravno: 1. posebno trobilo, ki spominja na mrčes, 2.
drugi izraz za razdvojeno Slovenijo, 3. so igrali vaterpolo,
naši so imeli rdeče kapice, krokodili pa ........, 4. katera no-
gometna reprezentanca je 57. na lestvici FIFE, 5. ime in pri-
imek prodajalca vuvuzel v trafiki št. 8 v Polokwaneju, 6. ko-
liko otrok ima omenjeni prodajalec v trafiki, 7. južnoafriška
vrsta hrane, podobna našemu kebabu, 8. drugo ime za gol
v sodnikovem podaljšku, 9. kr neki, samo da se izide z nav-
pičnim;

Križanko sestavil: 
Mali brat

Križanka svetovni prvak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* Ta križanka je kakopak nerešljiva, saj je niti najboljšim na svetovni lestvici križankarjev ni uspelo rešiti do konca. Zato dvomimo, da
bo križanko uspelo rešiti vam. V tolažbo vam v tej prilogi ponujamo tri celostranske križanke, z veliko znanja in nekaj sreče pa vas čaka-
jo tudi lepe nagrade.

1 2 3 4 5 6 7 8 9*

V hribovski vasici bogu za hrbtom je živela mlada Francka.
Nekega jutra se zbudi in med nogami začuti močno ščeme-
nje, ki ni in ni nehalo. Po nekaj dnevih se odpravi vprašat
župnika za nasvet, kako naj se reši tega ščemenja. "Veš, to
ti je muha noter zlezla in zdaj ne more ven, zato te tako
srbi. Vem, kakšna je rešitev, a ti žal ne smem pomagati, ker
sem župnik." Francka žalostna zapusti cerkev. Na polju
vidi soseda Poldeta, kako v potu svojega obraza okopava
krompir. Pove mu vse glede muhe in ga zaprosi za pomoč,
Polde pa: "Jaz bi ti že rade volje pomagal, a sem žal prestar
za kaj takega." Nato pride do pašnika, kjer je pasel krave
mlad postaven pastir. Ko mu zaupa svoj problem in ga za-
prosi za pomoč, se pastir veselo nasmehne in ji reče, naj
sleče obleko.
Francka jo sleče. Modrček je kar pokal od napetih prsi,
spodnjice pa so bolj odkrivale kot skrivale njeno mednožje.
Potem ji pastir reče, naj sleče še to dvoje, se uleže predenj
in da noge narazen.
Francka ga brez obotavljanja uboga. Nato tudi pastir sleče
svoje hlače in spodnjice, počepne pred Francko in se podela. 
"Če to ne bo zvabilo muhe ven, potem pa res ne vem, kako
še pomagat."

Vaška snežna idila
Ponoči zapade meter snega. Župnik in kaplan gledata skozi
okno farovža proti nekaj deset metrov oddaljeni cerkvi. Ime-
la sta tudi lep razgled na vasico, kjer so kmetje z vso vnemo
s traktorji plužili ceste, dvorišča, pešpoti,.... Kljub njihovi ve-
liki zagnanosti se nihče ni spomnil, da bi odplužil tistih ne-
kaj deset metrov, ki so ločili župnika in kaplana od cerkve.
Tako sta bila oba prisiljena poprijeti za lopati in si po velikih
mukah le utreti pot do cerkve.
Naslednji dan pri maši je župnik želel potrkati na vest fara-
nov, da se naslednjič ne bi spet ponovila ista zgodba. In jih
je nagovoril s prižnice :
- Dragi farani! Kot veste, nam je včeraj sneg prekril vasico z
meter debelo snežno odejo. Medtem ko ste vi s traktorji plu-
žili ceste, dvorišča in pešpoti, sva ga midva s kaplanom me-
tala na roke ...

Seksi kava
Zakaj je jutranja kava v službi "seksi kava"?
Ker vsi pijejo kavo in se jim jebe za delo ...

Spoved
Pride mladenka v cerkev k spovedi.
Oče, spala sem z župnikom iz sosednje fare, ali je to greh?
Seveda je greh dete, ti pripadaš tej fari ...

Ljubezen
Draga, moram ti povedati resnico.
Firma je bankrotirala, oče me je razdedinil, razbil sem avto,
vzeli so mi kartice, ničesar več materialnega nimam. Me boš
imela rada še naprej?
Seveda, dragi, samo zelo zelo te bom pogrešala

Obletnica
- Dragi, jutri imava obletnico poroke. Zakoljeva prase?
- Ne bodi nora, kaj pa je ubogo prase krivo ...

Na fotografiji je nov italianski leteči radar. Predstavitev je bila v ponedeljek zjutraj... ...zaključila se je zvečer, na testni vožnji.

Šale in smešnice
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Obratovalni čas letnega 
kopališča:

celodnevno plavanje pon-pet: od 9. do 18. ure, 
popoldansko plavanje od 14. do 18. ure
nočno plavanje od 20. do 22. ure, 
sobota, nedelja: od 9. do 22. ure.
Informacije: recepcija bazena 04/201 44 40

Kopanje je možno popestriti z zabavo na vodnih igralih.
Obiskovalcem, ki želijo mir in prostor za plavanje, pa pri-
poročamo obisk kopališča med 20. in 22. uro, ko je na
sporedu nočno kopanje. Za sladoled, osvežilne pijače in kaj
za pod zob poskrbijo v dveh barih.
Različna društva nudijo med počitnicami varstvo otrok s
pestrimi celodnevnimi aktivnostmi in tečaji plavanja.
Poleg ohladitve v vročih poletnih dneh so obiskovalci tudi
prisrčno vabljeni k spodbujanju plavalcev in vaterpolistov, ko
bodo na sporedu tekmovalni mitingi ali vaterpolski turnir.

Nagrajence čakajo lepe nagrade:
1. nagrada: enodnevna družinska vstopnica 
2. nagrada: poldnevna družinska vstopnica
3. nagrada: dve enodnevni vstopnici

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk 
z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)
pošljite na dopisnicah do srede, 14. julija 2010, 
na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj.
Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega
glasa pred poslovno stavbo.

V neposredni bližini kopališča je otroško igrišče Gibi-
Gib. Z različnimi delavnicami in organiziranimi aktiv-
nostmi otroke spodbujamo h kvalitetnemu preživljanju
prostega časa. Vabljeni torej k igri v prijetno senco
dreves. Za osvežilne pijače je na voljo prijeten lokal.

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
Letno kopališče je odprto od toreka, 15. junija 2010. 
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Ljudska univerza Kranj - 
z vami že več kot 50 let
Vseživljenjsko izobraževanje postaja vse bolj sestavni
del našega življenja. Učenje se nikoli ne konča.

Dokler se učimo, rastemo, pridobivamo na strokovnosti in
kompetentnosti. LUK je središče vseživljenjskega učenja že
več kot 50 let. V različne programe je bilo vpisanih več kot
150 tisoč udeležencev. Želite nadgraditi svoje znanje tudi
VI? Nudimo srednješolske programe, za katere obstajajo
tudi možnosti zaposlitve - predšolska vzgoja, bolničar, 
srednja medicinska sestra, ekonomski tehnik, prodajalec.
Visok strokovni študij pa vam omogoča pridobitev diplome
na fakultetah, ki imajo veljavo tako v Sloveniji kot tujini. 
Diplomirani strojni inženirji so iskani poklic, diploma 
Ekonomske fakultete Ljubljana, z dvojnim certifikatom 
kvalitete vam zagotavlja znanja, ki jih cenijo delodajalci.
Jezikovna šola z najbolj pestro ponudbo tečajev na 
Gorenjskem, vam z uporabo tehnik in metod zagotavlja, da
se boste jezika naučili in v njem spregovorili. vaša LUK

Ljudska univerza Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj, Slovenija 

T: 04/280 48 00, F: 04/201 28 91 
E: info@luniverza.si

W: www.luniverza.si

Nagrade: 1. nagrada - udeležba na eni od krajših delavnic
po izbiri; 2. nagrada - majica LUK; 3. nagrada - majica LUK;
4., 5. in 6. nagrado prispeva Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, 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.

Računalniški tečaji

Socialni oskrbovalec na domu

Izobrazba

Jezikovna šola
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Vodna postelja, 
kot jo poznate je preteklost. 
Spoznajte prihodnost – HIDRA
æimnica na kateri lebdiø!

Tudi unikatna izdelava in dostava na dom.
Menjava trdote in servisiranje leæiøœ.

Garantirano najniæje cene za enako kakovost.
Moæen nakup na obroœno odplaœevanje.

Vzglavniki razliœnih
ergonomskih oblik in polnil.

Posteljni nadvoæki in odeje 
iz volne Merino iz Jezersko
Solœavske volne, predelane 
po ekoloøkem postopku.

proizvodnje. Posteljni nadvoæki in odeje 
iz volne Merino iz Jezersko
Solœavske volne, predelane 
po ekoloøkem postopku.

Posteljni nadvoæki in odeje 
iz volne Merino iz Jezersko
Solœavske volne, predelane 
po ekoloøkem postopku.

ALI SLABO SPITE?!
VAS ZJUTRAJ 

BOLI HRBTENICA?!

Ortopedska leæiøœa iz pihane
pene in lateksa, s ølarafijskim,

æepkastim in krogliœnim
vzmetenjem, lastne

proizvodnje.

Fiksni, dviæni, motorizirani in
tapicirani posteljni okvirji.

æimnice, o katerih sanjate podnevi

Obiøœite naøe salone spalnih 
sistemov z najveœjo izbiro 
in strokovnim svetovanjem!

BEGUNJE
Zapuæe 10 B
(Bivøa tovarna Sukno)
Tel.: (04) 532 57 75

KRANJ
Cesta talcev 67
(PC Lisjak, 1. nadstropje)
Tel.: (04) 231 67 61

DOMÆALE
Ljubljanska cesta 81
Tel.: (01) 722 00 28

LJUBLJANA BEÆIGRAD
Periœeva ulica 21
(Beæigrajski dvor)
Tel.: (01) 280 67 90
Pokliœite za parking!

LJUBLJANA ØENTVID
Pruønikova 95
(Bivøi Galant)
Tel.: (01) 513 37 40

NE NASEDAJTE PONAREDKOM IN ZAVAJANJU

SLOVENSKA POSTELJA JE ENA

IN EDINA V LJUBLJANI

NA PERIČEVI 21, BEŽIGRAJSKI DVOR, TEL.: 01/280 67 90

SLOVENSKA POSTELJA - 
PRAVA IZBIRA ZA DOBER SPANEC
Izbira optimalnega ležišča je težka in pomembna. Pri odločitvi za zdravo in

mirno spanje vam bodo pomagali strokovnjaki v salonih spalnih sistemov

Slovenske postelje. Edini na Gorenjskem je v Zapužah pri Begunjah, v Ljubljani

pa na Peričevi 21 (Bežigrajski dvor)

Na tržišču se pojavljajo številni nasveti o tem, kakšno ležišče je 
najprimernejše. Pri izbiri je potrebno upoštevati vrsto dejavnikov, da izber-
emo za nas optimalnega. Prvi korak k investiciji v zdravo in mirno spanje
pa je: vzemite si čas in se poučite o razlikah med ležišči in ob tem seveda
upoštevajte svoje individualne potrebe, želje in morebitne težave. Med
slednjimi so najpogostejše bolečine v križu in vratu, ki se v primeru 
ležanja na neprimernem ležišču z leti le še stopnjujejo.

Kaj je najpomembnejše pri izbiri ležišča?

Najpomembnejše je izbrati pravilno osnovo oziroma jedro ležišča. Izbiramo
lahko med latexom, penami, vzmetmi, futoni, vodnim in zračnim jedrom. 
Po izbiri jedra ležišča je na vrsti izbira trdote. Pri neupoštevanju tega 
kriterija največkrat prihaja do največjih napak. Najpomembnejši kriterij pri
izbiri trdote je teža posameznika. Prevleke so lahko iz različnih materialov.
Najpomembnejši kriterij je mikroklima ležišča in seveda potreba po dodatno
oplemenitenih materialih pri težavah z alergijami. Za vzdrževanje je
pomembno, da so prevleke snemljive, pralne ali imajo možnost čiščenja.
Za dober spanec je poleg pravega ležišča pomembna tudi pravilna velikost
postelje. Širina ležišča naj bo vsaj 80 centimetrov za osebo, dolžina pa
vsaj 10 centimetrov večja od telesne višine, ob tem, da vzglavnik ne 
zavzema dodatnega prostora. Vrh ležišča naj bo vsaj 45 centimetrov od
tal. Ne smemo pa pozabiti tudi na vzglavnik, ki nudi oporo glavi in vratu.

Kam po ležišče?

Izbira ležišča je torej vse prej kot lahka odločitev, zato je še toliko bolj
pomembno, da vam pri nakupu pomagajo strokovnjaki na tem področju,
kar prav gotovo so zaposleni v Trgodomu, podjetju z lastno proizvodnjo in
znamko posteljnih sistemov Slovenska postelja. V salonih saplnih sistemov
Slovenske postelje so poleg različnih vrst ležišč na izbiro tudi postelje,
posteljne podloge, vzglavnike, nadvložke, prešite odeje z volno in 
bombažem, merino volnene odeje in nadvložke, ter posteljnino. Vsi izdelki
so izdelani iz kakovostnih materialov.

www.postelja.com

POLETNA AKCIJA
od 1. 6. do 31. 8. 2010
STARO ZA NOVO

Ob nakupu nove, 
vam staro æimnico 
vzamemo v raœun 

v vrednosti 
stroøkov odvoza.

Skupaj ohranimo œisto Slovenijo!

Nagrade: 3 x bon v vrednosti 20 EUR. Tri nagrade prispeva Gorenjski glas.
Rešitve križanke (nagradno geslo, 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.
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

V R A K O V I H K L E Š Č A H ,  3. DEL

Andrej Vesel

Zid obupa in nemoči
Da prav zares, po vrnitvi z

romanja v Medjugorje je posta-
jala Marjeta vse šibkejša. Po-
javljati so se začele neke fan-
tomske zadeve. Nenadoma je
začela tožiti, da čuti v rokah in
nogah nekakšne mravljince, da
nima občutka za prijem. Več-
krat sem se pošalil, da naj defi-
nira ali so rdeči ali črni, da
bomo vedeli ukrepati. Utruje-
nost se je stopnjevala, pojavlja-
ti pa so se začele tudi bolečine,
ki so prehajale z ene lokacije te-
lesa na drugo, vendar niso bile
premočne, prej bi rekel nekako
moteče. Bogica je trdno verjela,
da se je začelo samozdravlje-
nje, saj mi je venomer govorila,
da naj si preberem v knjigi o te-
rapiji s sokom, da se začne
zdravljenje, ko se pojavijo bole-

čine, in da naj me to ne skrbi.
Jaz pa sem ji odgovarjal, da to
ni potrebno, ker ji tako ali tako
verjamem. To težavo z boleči-
nami smo reševali z obkladki
iz sladkega zelja in zdi se, da je
zadeva pomagala. S pomanj-
kanjem energije, kot je ona
temu dejala, pa je šlo samo
navzdol. Vse redkeje je vstajala
iz postelje in vse težje je dihala.
Teka praktično ni imela več.
Želela in pila je samo še svež
sok iz špinače in korenja. Ni-
koli ni hotela, da ji pomagam,
ker je hotela zmeraj vse sama,
toda kmalu je tako obnemogla,
da je potrebovala pomoč do
WC-ja. Dobila je tudi epileptič-
ni napad, toda k sreči ni pustil
posledic. Premišljeval sem, kaj
neki se dogaja v njeni glavi,

kakšna silna škoda je že pov-
zročena in se hkrati čudil,
kako neverjetni so možgani, da
kljub vsemu lahko funkcioni-
rajo in sproti sanirajo poškod-
be. Ohranila je spomin in ko-
ordinacijo. Ravno tako sem
razmišljal o tem, kako lahko
telo, ki je še nedavno imelo toli-
ko moči, da je premagovalo
vzpone v hribe in skoraj vsako-
dnevne sprehode na Rožnik
tako nenadoma obnemore, da
ne zmore niti dva koraka, kot
prislovično pravimo. Noči so
postajale vse napornejše. Opa-
zil sem, da ponoči ne leži, tem-
več sedi na postelji, ker tako
lažje diha. 

Nenadoma se je pred menoj
pojavil zid. Zid obupa in nemo-
či. Ljudje smo ustvarjeni tako,

da v danih situacijah ukrepa-
mo. Sedaj pa se je pojavil ta zid,
pred katerim sem nemočen ob-
stal, saj nisem vedel, kaj lahko
ukrenem. Ta nemoč človeka
ubija. Spanja je bilo zmeraj
manj, sedenja in težkega diha-
nja pa zmeraj več. Bolezen jo je
začela utrujati in mučiti. Bole-
lo me je, ko sem videl, da si ne
more niti za hip odpočiti. Pre-
lomni trenutek je nastopil, ko
sem ji pomagal napisati zadnjo
sedmico. Zdelo se mi je, da na-
pol mrtva narekuje besede, da
besede, ne stavke, saj je po vsaki
izrečeni besedi počivala, se z ne-
verjetno voljo spet osredotočila
in nadaljevala, dokler nama ni
uspelo članka dokončati.

Naj ob tej priložnosti, ko že
omenjam sedmico, povem, da

marsikomu njeni članki niso
bili povšeči. Ravno v tistih tež-
kih trenutkih je prišlo pismo
neke gospe, ki je bila ogorčena
nad njenim pisanjem zaradi
napak oziroma netočnosti, ki
so se pojavile v članku. Rad bi
se ji opravičil in ji povedal, da
to ni bilo napisano iz zlobe,
temveč je bila storjena napaka,
ki se žal lahko prikrade vsako-
mur, seveda pa vem, da to ne
opraviči zadeve. V funkciji
kaznovanja, priznavajo boga
vsi, tako beli, rdeči, črni, plavi
in kaj vem še, kaj je slovenske-
ga razdeljenega političnega ko-
lorita. Zato ji bo morda v ute-
ho to, da jo je bog kaznoval, kot
je bilo razumljeno iz njenega
pisma.

(Se nadaljuje.)
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Okus po melisi, meti in
dobri misli 

Škrlatna monarda je zelo
opazna vrtna rastlinica, a
njene zdravilne moči so več-
ini ljudi nepoznane. Nekako
jim ne gre v račun, da bi bila
tako lepa okrasna rastlina,
tudi zdravilna. A da je tovrst-
na, pove že njeno drugo ime
zlata melisa ali tudi rdeča me-
lisa, kakor to rožico pogosto
poimenujemo. Okus njenih
listov in cvetov namreč moč-
no spominja na okus melise.
Po drugi strani pa je zelo po-
doben tudi okusu mete.
Američani njen okus opisu-
jejo kot mešanico poprove in
klasaste mete ter origana oz.
dobre misli. Tudi vi v tem
trenutku razmišljate, zakaj
za vraga bi se človek mučil in
pripravljal mešanico vseh
teh zelišč, ko pa lahko na hi-
tro popari le monardo in v

njenem čaju okusi vsa ta čis-
lana zelišča? Če vam ni blizu
niti ime monarda, niti zlata
ali rdeča melisa, poskusimo
še z bergamotko. Bolje? 

Svetu so jo predstavili
Indijanci 

Živahna poletna rastlinica,
ki izžareva na našem okras-
nem ali zeliščnem vrtu, je
prehodila dolgo pot. Prihaja
iz Severne Amerike, kjer so
jo Indijanci Oswego iz okoli-
ce New Yorka najprej upo-
rabljali za čaj, s katerim so
preganjali vročico, glavobole,
dvigali splošno odpornost,
spodbujali prebavo, lajšali
želodčne krče in zdravili
vnetja v grlu in ustih. Prepri-
čani so bili v njeno antisep-
tično delovanje in jo pogosto
uporabljali pri zdravljenju
kožnih okužb, manjših ran
in opeklin. Navado pitja mo-
nardinega čaja je od Indijan-
cev prevzela tudi kolonialna
gospoda. Nad njim so bili

navdušeni in zdelo se jim je,
kot da srkajo metin čaj. Go-
tovo se že zmrdujete in spra-
šujete, zakaj se še vedno vrti-
mo kot mačka okrog vrele
kaše in ne preidemo k bistvu
- k zdravilnim odlikam da-
našnje rastlinice. Razlog je
preprost. O zdravilni vredno-
sti monarde v strokovni lite-
raturi ni veliko otipljivih po-
datkov, o njej pa je precej
redkobesedno tudi ljudsko
zdravilstvo. A nekaj uporab-
nega smo vendarle izbrskali. 

Dviguje razpoloženje 

Poleti nabiramo cvetove in
liste škrlatne monarde, ki jih
posušimo, shranimo v zapr-
tih kozarcih in uporabimo za
okusen in dišeč čaj. Slednji
se bo izkazal pri želodčnih
težavah, napenjanju, črviče-
nju, slabi prebavi in trebuš-
nih krčih. Po njem sezimo
tudi v primeru menstrualnih
bolečin in neredni menstru-

aciji, slabosti, nespečnosti,
glavobola, depresije, melan-
holije in tesnobnosti. Pravi-
jo, da dviguje razpoloženje
in poskrbi za evforične ob-
čutke. Grgranje monardine-
ga čaja je učinkovito pri ka-
tarju in vnetju grla, vnetju
dlesni in pri aftah v ustih.
Monarda se odlično obnese
tudi v kopeli za utrujene
noge in pri slabi prekrvitvi.
Če žvečimo liste monarde,
nas bo minila neješčnost. 

Skodelica čaja

Monardin čaj pripravimo
v obliki poparka: žličko po-
sušenega zelišča poparimo s
skodelico vrele vode, pusti-
mo stati petnajst minut in
precedimo. Pijemo dve do tri
skodelice z medom slajene-
ga čaja na dan. Mlade liste
lahko dodajamo sadnim so-
latam, svežim sadnim soko-
vom, poletnemu čaju, bovli
in želejem. 

Monarda prinaša evforične
občutke 
Ko na vrtu opazimo škrlatno monardo, nam vzame dih. No, pa ne le zaradi njenega izjemno privlačnega
vonja, ki nas v hipu omreži. Pozornost zbuja tudi s svojim videzom - nenavadnimi škrlatno vijoličnimi
cvetovi z zaobljenim okroglim cvetom. Je nekakšna fleur fatale med poletnimi vrtnimi cvetlicami. 
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Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: čista goveja juha z drobnjakom, čevapčiči in
ražnjiči na žaru, kajmak, ajvar, kumarična solata s krompir-
jem in mlado čebulo, lepinje, jagodne rezine; Večerja: send-
viči z lososom in koprom, paradižnikova solata z oljkami.
Ponedeljek - Kosilo: kremna juha iz brokolija, marelični
cmoki, hruškov kompot; Večerja: govedina iz juhe v solati s
koruzo, zeleno solato in naribanim korenjem, zrnat kruh.
Torek - Kosilo: polenta, goveji golaž, glavnata solata z ruko-
lo, nektarine; Večerja: dušena blitva z jajci na oko, kislo mle-
ko, žemljice.
Sreda - Kosilo: paradižnikova kremna juha z rižem, puran v
omaki, krompir v koscih, brokoli iz sopare, zelena solata;
Večerja: ocvrte sardele, okisan krompir.
Četrtek - Kosilo: rižota s teletino in zelenjavo, glavnata sola-
ta s čičeriko, sladoled z jogurtom in borovnicami; Večerja:
marinirani jajčevci v solati z mlado čebulo, hrenovke, črn
kruh, jogurt. 
Petek - Kosilo: špinačna kremna juha, marinirane postrvi,
krompir v koscih, paradižnikova solata, breskve (lahko v be-
lem vinu); Večerja: skutni namaz z zelišči, zrnat kruh, kefir.
Sobota - Kosilo: zelenjavna enolončnica, rezine svinjskega in
piščančjega mesa ter zelenjave iz voka, zeljnata solata s fi-
žolom, koruzo in majonezo, marelice; Večerja: palačinke s
skuto, sadne kupe z jagodičjem in sladko smetano.

Jagodne rezine

Potrebujemo: 6 jajc, 200 g sladkorja, 1 vanilin sladkor, 150 g
moke, 150 g jedilnega škroba, pol zavitka pecilnega praška, 200
g jagodne marmelade, 1 kg jagod, 2 zavitka rdečega tortnega
preliva.
Penasto stepemo jajca, sladkor in vanilin. Zmešamo moko,
jedilni škrob in pecilni prašek, to presejemo na jajčno peno
ter umešamo. S to maso napolnimo model kvadratne obli-
ke, obložen s peki papirjem, postavimo v vročo pečico in pe-
čemo približno pol ure pri 180 stopinjah Celzija. Pečeno dno
vzamemo iz pekača, ga ohladimo in vodoravno prerežemo,
da dobimo dve biskvitni plošči. Obe namažemo z marelič-
no marmelado, zložimo skupaj in položimo na pladenj. Ja-
gode očistimo, razrežemo in z njimi obložimo biskvit. Po
navodilih na vrečki pripravimo tortni žele, z njim prevleče-
mo jagode in počakamo, da se strdi. Kolač razrežemo na re-
zine, ga po želji okrasimo z listki poprove mete in pustimo
na hladnem. Jagodne rezine ponudimo s kopico stepene
sladke smetane.

Pavla Kliner

Lepotica iz naših vrtov premore tudi zdravilne lastnosti.

Dvignimo razpoloženje z monardo.
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Darja Ovsenik

"Zgodaj je treba začeti, če
želimo, da se telo plesalca
prav razvija in ima dovolj
časa," pravi osemnajstletni
Beno Novak, ki je svoje srce
pustil na parketu sodobnega
plesa. Na prvi pogled bi ga
težko prepoznali kot plesalca
- mlad fant z dolgimi lasmi,
ki pa svoje misli razpreda
tako odraslo in vneto, da mu
gre več kot verjeti, da je Slo-
venija za razvoj mladega so-
dobnega plesalca enostavno
premajhna. Kdaj ste bili pa vi
nazadnje na predstavi sodo-
bnega plesa?

Hiperaktiven otrok

Beno je svojo plesno pot
začel pri desetih letih. Obi-
čajno se plesalci, preden za-
čnejo s sodobnim plesom,
običajno preizkusijo v dru-
gih zvrsteh, Beno pa je že od
vsega začetka v sodobnem
gibu. Zase pravi, da je bil hi-
peraktiven otrok, zato se je
poskusil v številnih športih,
vse od košarke, nogometa,
namiznega tenisa itd., po-
tem pa mu je mami predla-
gala, naj začne plesati. Misel
mu sprva ni prav nič dišala,
dokler ni v šoli za eno od
predstav s svojo sošolko pri-
pravil nastopa, v katerem sta
plesala. Z njo sta potem od-
šla do koreografinje Saše
Lončar, ki je bila nad točko
navdušena, Benu pa je Saša
odprla nov svet, od katerega
se ni več ločil. Od takrat na-

prej pleše pri Kulturnem
društvu Qulenium. 

Odločitev za Umetniško
gimnazijo

Beno za Sašo Lončar pravi,
da je čudovita pedagoginja,
ki mu je sodobni ples sprva
nevsiljivo predstavila skozi
igro, zgodbe in improvizaci-
jo, nato pa z vedno zahtev-
nejšimi nalogami - z igro
vlog, vživljanje v različne
osebnosti, vse pa prilagojeno
posamezniku glede na nje-
gove sposobnosti. Po osnov-
ni šoli se je Beno hitro odlo-
čil, da bo ples del njegovega
vsakdanjika, zato se je vpisal
na smer sodobni ples v okvi-
ru programa na Umetniški
gimnaziji na Srednji vzgoji-
teljski šoli in gimnaziji Ljub-
ljana. Njegov urnik je precej
natrpan, saj imajo na gimna-
ziji štiri dodatne ur, saj potre-
bujejo tudi tehnične trenin-
ge, poleg tega pa večinoma
vsi dijaki plešejo še v svojih
skupinah, kar pred nastopi
pomeni še dodatnih deset do
petnajst ure treninga na te-
den. Kot plesalci morajo biti
vrhunsko telesno pripravlje-
ni, temu primerna je tudi
disciplina na šoli. Tako lahko
na leto pri predmetu balet
manjkajo le enkrat ali dva-
krat, da dobijo pozitivno oce-
no. Šolanje zaključijo z ma-
turo, na kateri si lahko med
predmeti izberejo tudi balet.
Benu se zdi takšna vzgoja
zelo dobra, ob tem pa prizna,
da je vse skupaj precej za-

htevno, zato je včasih težo
uskladiti urnik, na katerem
ostane zelo malo prostega
časa.

Želja po študiju v tujini

Beno za slovensko sodo-
bno plesno sceno nima veli-
ko pohvalnih besed, saj
meni, da je slabo razvita, kar
se vidi tudi po obisku tovrst-
nih predstav. Razloge vidi
predvsem v tem, da imamo
veliko slabih predstav, ki pri
ljudeh puščajo občutek, da
je sodobni ples nekaj nena-
vadnega in čudnega. Veliko
jih je tehnično dovršenih, a
se pri tem tudi zaključi. Ve-
likokrat gre za prikaz neke-
ga plesnega materiala, ni pa
čustev - ljudi pripeljejo do
smeha, ne pa do žalosti ali
strahu. Beno meni, da je po-
trebna prava mera vsega,

vsekakor pa je treba izhajati
iz sebe. Ples mu ne pomeni
igre, ampak vživljanje v vlo-
go: "Najti moraš primere,
ko si se srečal z določenimi
čustvi, in to postaviti na
oder." Po gimnaziji si zato
želi študija na ugledni bel-
gijski šoli Performing Arts
Research and Training Stu-
dios, za katero je že opravil
prvi krog sprejemnih izpi-
tov, drugega pa se bo lotil
po opravljeni maturi. Zakaj
ravno Belgija? Beno navdu-
šeno pove, da je tam center
sodobnega plesa, da je kul-
tura obiskovanja predstav
visoko razvita, podpora jav-
nosti pa za sabo potegne
tudi to, da plesalci lahko ži-
vijo od sodobnega plesa. To
pa ostaja Benove največja
želja, zaradi česar mu je
Slovenija zaenkrat še malce
pretesna.

Plesni kotiček (19)

Vsak mora izhajati iz sebe

Beno Novak v samostojni plesni predstavi Evolucija

Bled

Jekleni lepotci na Bledu

Na blejski promenadi je bilo v nedeljo mogoče občudovati
Ferrarije različnih letnikov, s katerimi so se njihovi lastniki
pripeljali na Bled na srečanje Padova - Bled. Ferrari klub iz
Padove po besedah organizatorja srečanja Giorgia Filaferra
združuje šestdeset lastnikov teh jeklenih lepotcev, srečanja
pa se jih je udeležilo zgolj devet. Zato je marsikateri obisko-
valec s prizorišča odhajal precej razočaran, ker je pričakoval,
da se bo ponosnih lastnikov te znamke avtomobilov na Ble-
du kar trlo. Prav nič pa ni bil videti razočaran blejski župan
Janez Fajfar, ki je poudaril, da so takih gostov na Bledu lah-
ko le veseli. "Kdor si lahko privošči tak avto, mora imeti malo
več v žepu," je pojasnil. Za nov model Ferrarija, če smo mal-
ce bolj nazorni, je namreč treba odšteti približno toliko kot
pri nas za luksuzno stanovanje ali manjšo hišo. M. R.

Ljubljana

Nižje cene klicev v EU

Od 1. julija potrošnikom ne bo treba več skrbeti, da bi prejeli
visok račun, kadar med potovanjem po državah EU do inter-
neta dostopajo s telefonom in računalnikom prek mobilnega
omrežja. V skladu s pravili EU o gostovanju bo omejitev po-
datkovnega gostovanja od 1. julija avtomatično določena na 50
evrov brez DDV (če se uporabnik ni odločil za višji ali nižji zne-
sek omejitve). Ko bodo uporabniki porabili 80 odstotkov ome-
jenega zneska, jih bodo operaterji morali opozoriti, nato bo
operater moral prekiniti mobilno povezavo z internetom,
razen če ni uporabnik navedel, da želi v določenem mesecu še
naprej podatkovno gostovati. Poleg tega bodo najvišje velepro-
dajne cene podatkovnega gostovanja padle z enega evra na 80
centov na megabajt. Najvišja cena gostujočega klica se bo
znižala s trenutnih 43 centov na 39 centov na minuto (brez
DDV), sprejem klica pa bo namesto 19 centov stal največ 15
centov na minuto (brez DDV). Cene odhodnih in prejetih
klicev med potovanjem po državah EU bodo tako za 73
odstotkov nižje kot leta 2005, ko je EU začela ukrepati proti
pretiranim cenam gostovanja. D. Ž.

Tanja Oblak

Slemene - Društvo Rovtarji
in organizacijski odbor Sle-
mene, ki združuje domačine
iz štirih sosednih vasi: Gore-
nje in Dolenje Brdo, Hlavče
Njive in Malenski Vrh v Pol-
janski dolini, sta v nedeljo
pripravila sedmo srečanje
harmonikarjev na Sleme-
nih. Udeležilo se ga je okrog
trideset pogumnih glasbeni-
kov, med njimi prvič tudi
harmonikarji iz Nemčije in
daljne Japonske. Obljubili
so, da bodo doma pohvalili
organizatorje in da se pri-
hodnje leto spet vrnejo.

Na prireditvi že od vsega
začetka sodeluje tudi an-
sambel ljudskih godcev
Šuha špaga. Po mnenju Jo-
žeta Dolenca je v sedmih le-
tih viden očiten napredek v
igranju na ta tudi med mla-
dimi vse bolj priljubljen in-
strument. Srečanja so na-
menjena predvsem temu,
da si nastopajoči nabirajo

izkušnje na odru in da si
najdejo vzornike med tisti-
mi z več "kilometrine", ka-
kršna sta Anja Koračin in
Tilen Ržen, ki se ponašata z
letošnjim prvim in drugim
mestom na gorenjskem tek-
movanju v Besnici v katego-
riji do 12 let. Srečanje je do-

brodelno in je namenjeno
zbiranju sredstev za pomoč
laičnemu misijonarju To-
mažu Oblaku. Tomaž je do-
mačin in je vodil organiza-
cijo prvih štirih srečanj har-
monikarjev, potem pa se je
za tri leta odpravil na Mada-
gaskar. Julija bo prišel na

kratek obisk, potem pa se
bo še za pol leta vrnil med
Malgaše. O tem, kaj Tomaž
sedaj počne na Madaga-
skarju, sta na prireditvi ne-
kaj besed spregovorila Jani
Mesec, ki se je z Madaga-
skarja vrnil lani, in malga-
ški župnik.

Celo Japonci so raztegovali meh

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor - Minulo soboto je
kljub vremenskim nevšečno-
stim planincem uspel tradici-
onalni planinski dan varstva
narave na Kališču. Že devet-
najstič po vrsti so ga v tam-
kajšnjem planinskem domu
pripravili člani Planinskega
društva Kranj in Planinske
sekcije Preddvor. Slednji so v
tem dnevu očistili z rušjem
močno zaraščen odsek pla-
ninske poti z Mačenskega se-
dla do Bašejskega vrha. "Čiš-
čenje in vzdrževanje ter obna-
vljanje planinskih poti je iz-
jemnega pomena, da se z
urejenimi potmi preprečuje-
jo novi obhodi, obhodnice in
bližnjice, poleg tega je to
učinkovita preventiva, ki pre-
prečuje nova erozijska "žariš-
ča" in nove posege v občutljiv
planinsko gorski svet," pravi
Franci Ekar iz Planinskega

društva Kranj. Planinski na-
ravoslovni dan so dopolnili z
okroglo mizo o ohranjanju
gorskega sveta. Povabilu
organizatorjev se je odzval
Igor Roblek s sedeža stalnega
sekretariata Alpske konvenci-
je iz Innsbrucka, ki je pred-
stavil delo in poslanstvo te in-
stitucije z osnovno nalogo ob-
varovati alpski svet v gorskem
masivu od Monaka do Duna-
ja, na površini 177 tisoč kva-
dratnih kilometrov in na ob-
močju osmih "alpskih" držav,
med njimi tudi Slovenije. So-
govorniki so se dotaknili tudi
sodelovanja planinstva v pros-
toru "treh dežel": Julijske kra-
jine, Koroške in Slovenije.
Sporočilo srečanja planincev
in varuhov narave je bilo, da
si je treba prizadevati za part-
nerstvo med uporabniki gor-
skega sveta, do tega okolja pa
gojiti spoštljiv in prijazen od-
nos. 

Planinski dan varstva
narave na Kališču 
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Ana Hartman

Sorica - Regionalno cesto
Podrošt-Sorica so zaradi tret-
je faze rekonstrukcije zaprli
za promet že septembra lani.
Obnoviti bi jo morali do kon-
ca letošnjega avgusta, prav
zdaj, ko bi zaradi ugodnih
vremenskih razmer dela mo-
rala biti v polnem razmahu,
pa krajani opažajo, da grad-
bišče preveč sameva in da ni
zaznati občutnega napredka.
Zaradi bojazni, da cesta ne bo
dokončana v predvidenem
roku in bi delavce utegnila
presenetiti zgodnja zima, je
predsednik Krajevne skupno-
sti Sorica Matjaž Čemažar
Cestnemu podjetju Kranj
(CP) pred kratkim poslal do-
pis, da se krajani nikakor ne
bodo strinjali, da bo cesta že
drugo zimo zapored zaprta za
promet. V tem primeru bi
znova morali uporabljati ob-
voza skozi Soriški potok in
prek Petrovega Brda, ki sta,
kot zatrjujejo domačini, v
času snežnih padavin nevar-
na in manj predvidljiva. Pre-
pričani so, da je z ustreznim
pristopom zastavljena dela še
vedno možno izvesti pravo-
časno. "Nedopustno je, da
petstometrski odsek gradijo
celo leto. Izvajalci se ne more-
jo izgovarjati na zahtevnost in

povečan obseg dela. Cesta
mora biti do zime nujno od-
prta, sicer se bo znova delala
škoda tudi turističnemu cen-
tru na Soriški planini," je na
problematiko dolgotrajne ob-
nove na zadnji seji občinske-
ga sveta v Železnikih opozoril
tudi svetnik Boris Jensterle iz
Spodnje Sorice.

Očitno pa so skrbi Soriča-
nov odveč, saj na CP Kranj za-
gotavljajo, da cesta v nobe-
nem primeru pozimi ne bo
znova zaprta. "Tretja etapa re-
konstrukcije ceste Sorica-Po-
drošt bo zaradi neugodnih
geomehanskih razmer, ma-
njših korekcij projekta in dalj-
šega obdobja neugodnega
vremena za tako zahtevno
gradnjo predvidoma končana
do konca oktobra," je za Go-
renjski glas pojasnil Iztok To-
nejec.

Župan Mihael Prevc pravi,
da je za obnovo pristojna dr-
žava, saj gre za regionalno ce-
sto, kljub temu pa si bo obči-
na močno prizadevala, da bo
izvajalec cesto v Sorico končal
do konca oktobra, saj tam lah-
ko že zelo zgodaj zapade
sneg. "Strinjam se, da cesta
še eno zimo ne sme biti zapr-
ta. To močno zavira razvoj tu-
rizma v Sorici in smučišča
na Soriški planini," je dodal
župan.

Zamujajo 
s cesto v Sorico
Soričane skrbi, da bo cesta zaradi obnove 
že drugo zimo zapored zaprta. Na Cestnem 
podjetju Kranj zagotavljajo, da bodo dela 
predvidoma končana do konca oktobra.

Kokra 

V Kokri je bil semenj

V nedeljo, 27. junija, so po maši v Kokri na trgu pred cerkvijo
pripravili četrti Semenj v Kokri. Navzoče je v imenu organiza-
torja pozdravil predsednik Turističnega društva Kokra Rok Va-
ljavec, zapela sta domači Cerkveni ženski pevski zbor pod
vodstvom Sonje Pozin in kvartet Jutro z Jezerskega, zaplesala
pa otroška folklorna skupina pod vodstvom Irene Rupar. Do-
mačini so postregli z domačo hrano, na stojnicah pa prikaza-
li klekljanje Ane Martinjak, predenje na kolovratu in izdelavo
volnenih izdelkov Mije Murovec, izdelovanje glinenih izdel-
kov, ki jih je predstavila Milena Jenko v svoji delavnici na sej-
mu, izdelavo in prodajo vitraže, naprodaj pa so bili tudi izdel-
ki iz lanu in platna, domače pecivo, domači med, mlečni in
suhomesnati izdelki. Pridelke iz ekološke kmetije pa je pa je
predstavil Marko Čebavs z Brezij, še posebej iz pirine moke.
Manjkali +niso niti izdelki iz suhe robe, predstavili pa so tudi
oblačila, kakršna so nosili med prvo in drugo svetovno vojno,
vanja so bili oblečeni dekleta in fantje iz Turističnega društva
Kokra. Obleke je kreiral etnolog Tomaž Rehberger. J. Ku.

Ana Hartman

Lom pod Storžičem - Novo
gasilsko vozilo znamke Ive-
co, ki lahko sprejme sedem
članov posadke in ima kapa-
citeto tisoč litrov vode, je za
lomske gasilce velika pridobi-
tev. "Zamenjalo je več kot
dvajset let staro orodno vozilo
znamke Tam, uporabljali pa
ga bomo za gašenje požarov
in drugih intervencij na ob-
močju Krajevne skupnosti
Lom," je na petkovem prevze-
mu povedal Gregor Meglič,
predsednik PGD Lom pod
Storžičem. Za 92 tisoč evrov
vredno vozilo je 52 tisoč evrov
prispevala Občina Tržič, deset
tisoč evrov je dodala tržiška
gasilska zveza, preostalih tri-
deset tisoč evrov pa so zbrali
gasilci sami z gasilskimi vese-
licami, zbiranjem prostovolj-
nih prispevkov (vsaka hiša v
vasi je prispevala šestdeset ev-
rov) ter s pomočjo botrov in
donatorjev. Zbrane na sloves-
nosti so nagovorili tudi tržiški
župan Borut Sajovic, predsed-
nik Gasilske zveze Tržič Mat-

jaž Potočnik in predsednik KS
Lom Matej Slapar. Prireditev,
ki jo je obogatil tudi Pihalni or-
kester Tržič, se je začela s slav-
nostno parado, po govorih je
domači župnik Silvo Novak
blagoslovil novo vozilo, sledil
je krst vozila z botroma Miro
Kramarič in Miranom Megli-
čem ter županom, na koncu je

bila še podelitev zahval in pri-
znanj. S tem pa se praznova-
nje v Lomu ni končalo, sledila
je še veselica z Alpskim kvin-
tetom.

PGD Lom trenutno nima
drugega vozila, po besedah
predsednika pa razmišljajo,
da bi za potrebe prevoza
otrok in mladine kupili rab-

ljeno manjše vozilo, morda
že prihodnje leto, ko bo dru-
štvo praznovalo devetdesetlet-
nico ustanovitve. "Društvo
ima ta čas prek 130 članov, od
tega trideset operativnih ter
več kot dvajset mladincev in
pionirjev, ki se redno udele-
žujejo gasilskih tekmovanj,"
je dodal Meglič.

Novo vozilo za lomske gasilce
V petek so gasilci v Lomu pod Storžičem slovesno prevzeli novo gasilsko orodno vozilo.

Jasna Paladin

Kamnik - Mladi kamniški
študentje arhitekture, obli-
kovanja in drugih umetni-
ških smeri, združeni v Sku-
pini Štajn, so se skupaj s čla-
ni Kulturnega društva Pri-
den možic in pod okriljem
evropskega programa Mladi
v akciji lotili projekta, s kate-
rim so se osredotočili na
oživljanje kamniške srednje-
veške ulice Šutna, ki je po
njihovem mnenju premalo
izkoriščena in zato tudi pre-
malo obiskana. 

Projekt je potekal v več fa-
zah, saj so že spomladi k so-
delovanju povabili kamniške
osnovnošolce in srednješol-

ce, da predstavijo svoj pogled
na urbano opremo in preživ-
ljanje prostega časa v starem
mestnem jedru, ter ulično
pohištvo po svoji meri tudi
sami izdelajo. Svoje zamisli
so razvijali z modernim, ne-
koliko drugačnim pristo-
pom, rezultate pa so pred
dnevi predstavili tudi širši
javnosti. "Skupina Štajn je
poskušala doseči integracijo
mladine v procesu oblikova-
nja mesta in javnega prosto-
ra. S tem ko so mladi izdela-
li urbano opremo z lastnim
znanjem in rokami, so do
nje dobili popolnoma druga-
čen odnos. Veseli smo, da je
mladina spoznala smisel jav-
ne opreme in njene uporab-

nosti ter da so jo vzeli za svo-
jo kot svoj lasten izdelek," je
povedal predstavnik Skupi-
ne Štajn Sinan Mihelčič in
dodal, da so pri izdelavi opre-
me razmišljali na okolju pri-
jazen način in zato uporabili
reciklirane materiale, les, ze-
leno barvo in solarno energi-
jo. 

Urbano opremo, ki so jo
mladi izdelali za Šutno, se-
stavljajo štirje otočki s stol-
čki, mizico, košem za smeti,
koritom za rože ter ambien-
talne solarne lučke iz recikli-
ranih materialov. Za pločni-
ka vzdolž Šutne so izdelali
tudi talne nalepke, ki opoza-
rjajo na rojstne hiše po-
membnih Kamničanov. 

Šutna - dnevna soba Kamnika
Takšen je naslov najnovejšega projekta mladih Kamničanov, s katerim 
želijo predstaviti svoj pogled na oživljanje starega mestnega jedra.

Novo vozilo lomskih gasilcev je blagoslovil župnik Silvo Novak. 

Mladi Kamničani in urbana oprema za Šutno, ki so si jo zamislili in izdelali sami.

Kamnik

V stražnem stolpu bo
stalna razstava

Agencija za turizem in pod-
jetništvo Kamnik je bila
uspešna na javnem razpisu
Ministrstva za kulturo pri
pripravi projekta Ureditev
razstavnega prostora v ka-
peli sv. Eligija ter stražnega
stolpa na Malem gradu. Kot
je povedala direktorica
agencije Andreja Eržen,
bodo v zakristiji kapele sku-
paj s kranjsko enoto Zavoda
za varstvo kulturne dedišči-
ne obnovili razstavo, ki bo v
delu namenjena tudi naj-
mlajšim. Z evropskimi sred-
stvi pa bodo do konca julija
oživili tudi stražni stolp, ki
je sicer obnovljen, a prazen,
zaprt in brez funkcije. V
njem bodo uredili stalno
razstavo z naslovom Kam-
nik - mestno jedro, katere
avtorici bosta Maja Avgu-
štin in Saša Lavrinc. Ob raz-
stavi bo izšel tudi katalog, ki
bo za obiskovalce brezpla-
čen. "Na agenciji si prizade-
vamo, da bi naš največji
spomenik predstavili tako
domačim kot tujim obisko-
valcem. Prepričani smo, da
bomo z ureditvijo razstav-
nih prostorov povečali obisk
malograjskega kompleksa
in vzbudili zanimanje ter ne
nazadnje zavest o pomenu
kulturne dediščine," je še
povedala Erženova. J. P. 

www.gorenjskiglas.si
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Frizer m/ž (Ljubljana, Vižmarje-Brod) 
Zaposlimo frizerja/ko ali pomočnika/co frizerja. Pričakujemo končano srednjo fri-
zerko šolo; komunikativnost, veselje za delo s strankami; vestnost, poštenost. Za-
želene delovne izkušnje, a ni pogoj. Zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim de-
lom. Moj las, Mojca Stonič s.p., Tacenska c. 80, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do
22. 07. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Patentni specialist (Univerzitetni diplomirani inženir tehnične ali naravoslov-
ne smeri) m/ž (Ljubljana) 
Od kandidatov pričakujemo: izobrazbo univerzitetni diplomirani inženir tehnične
ali naravoslovne smeri (npr. elektrotehnika, strojništvo, fizika, kemija); širše pozna-
vanje tehničnih področij; sposobnost natančnega in jasnega pisnega izražanja teh-
ničnih vsebin; opravljen izpit pri Uradu RS za intelektualno lastnino za patentnega
zastopnika (zaželeno); odlično znanje angleškega jezika. ITEM, d. o. o., Resljeva ce-
sta 16, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 21. 07. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Marketing & Communication manager m/ž (Ljubljana) 
Osnovne naloge: razvoj inovativnih in učinkovitih tržnih strategij, stiki z javnostjo,
oglaševanje in tisk, sponzorstvo, razstave in konference, direktni marketing, pro-
dajne promocije, multimedija, organizacija večjih dogodkov za stranke, posodo-
bitve lokalne internetne strani - posodabljanje informacij, administracija in dostop
za distributerje v distributerski portal in druge lokalne portale. SKF Slovenija, d. o.
o., Jurčkova cesta 229, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 14. 07. 2010. Več na
www.mojedelo.com.

Notranji revizor m/ž (Kranj) 
Kandidat/kandidatka naj izpolnjuje naslednje pogoje: končan univerzitetni štu-
dij Ekonomske fakultete (smer študija: ekonomija, finance ali računovodstvo),
poznavanje slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov ter davčne
zakonodaje, znanje tujih jezikov: aktivno znanje angleškega jezika, znanje do-
datnega tujega jezika je prednost, dobro poznavanje programov MS Office.
Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 11. 07. 2010.
Več na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za nagrajevanje m/ž (Kranj) 
Kandidat/kandidatka naj izpolnjuje naslednje pogoje: končan vsaj visokošolski
študij Ekonomske fakultete (smer študija: ekonomija, finance ali računovodstvo),

poznavanje teorij vrednotenja dela, aktivno znanje angleškega jezika, dobro po-
znavanje programov MS Office. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj, prija-
ve zbiramo do 11. 07. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Upravljavec finančnega tveganja m/ž (Kranj) 
Kandidat/kandidatka naj izpolnjuje naslednje pogoje: končan univerzitetni študij
Ekonomske fakultete (smer študija: ekonomija, finance ali računovodstvo), znanje
tujih jezikov: aktivno znanje angleškega jezika, znanje dodatnega tujega jezika je
prednost, dobro poznavanje programov MS Office, najmanj pet let delovnih izku-
šenj na področju poslovnih financ. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj, pri-
jave zbiramo do 11. 07. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Odpremnik - prevzemnik izdelkov m/ž (Kranj) 
Za veliko in uspešno podjetje v Kranju, ki je intenzivno vpeto v mednarodno oko-
lje, iščemo kandidati z ustreznimi izkušnjami s področja prevzema in odpreme raz-
ličnih izdelkov. Od vas pričakujemo IV. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, v prime-
ru izkušenj na podobnih delovnih mestih je le-ta lahko tudi nižja. MANPOWER, d.
o. o., PE Kranj, Koroška cesta 14, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 21. 07. 2010. Več na
www.mojedelo.com.

Terenski komercialist - za posamezne regije m/ž (Dolenjska, Gorenjska, Goriška,
Notranjsko-kraška, Obalna, Osrednjeslovenska, Posavje) 
Od novega člana našega tima pričakujemo: najmanj srednješolsko izobrazbo eko-
nomske ali druge ustrezne smeri, vsaj eno leto delovnih izkušenj na področju trže-
nja, prepričljivo komuniciranje in odlične pogajalske sposobnosti, prodornost, di-
namičnost, samoiniciativnost, sposobnost samostojnega dela in odločanja, vese-
lje do terenskega dela in dela z ljudmi. Slovenska knjiga, d. o. o., PC Pirs, Stegne 3,
1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 21. 07. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Samostojni komercialist za prodajo montažnih hiš na italijanskem trgu m/ž
(Šenčur) 
Zaradi doseganja planiranih prodajnih rezultatov na področju izvoza montaž-
nih hiš izvaja naslednje aktivnosti: trženje in promocija izdelkov in vzdrževanje
poslovnih vezi z obstoječimi kupci ter pridobivanje novih kupcev in iskanje po-
tencialnih novih trgov, prevajanje dokumentacije in vodenje korespondence,
posredovanje splošnih in posebnih informacij o značilnostih prodajnih izdel-
kov. Jelovica HIŠE, d. o. o, Hrib 1, 4205 Preddvor, prijave zbiramo do 15. 07.
2010. Več na www.mojedelo.com.

Program plačane prakse na področju kadrovskega svetovanja (m/ž) (Dunaj) 
Imate radi, da je vsak delovni dan drugačen in da ste v stiku z ljudmi? Vas zanima
delo na področju kadrovskega svetovanja, še posebej rekrutiranja in selekcije? Štu-
dirate kadrovski management, prodajo, psihologijo, pravo ali IT in imate že vsaj di-
plomo?. CATRO Management Services, d. o. o., Vilharjeva cesta 27, 1000 Ljubljana,
prijave zbiramo do 14. 07. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Skladiščnik / rezalec m/ž (Jesenice) 
Opis delovnega mesta: vodenje skladišča in stanja zaloge plošč, načrtovanje in raz-
rez plošč, delo na CNC avtomatskih tračnih žagah, izvajanje vseh aktivnosti z na-
menom realizacije odpreme. DaMa.Tech, d. o. o., Rodine 5c, 4274 Žirovnica, prija-
ve zbiramo do 07. 07. 2010. Več na www.mojedelo.com.

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

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

LOTO

Rezultati 51. kroga - 27. junija 2010
4, 8, 14, 19, 26, 28, 39 in 10

Lotko: 5 9 1 0 1 1

Loto PLUS: 6, 7, 11, 19, 26, 27, 29 in 8

Garantirani sklad 52. kroga za Sedmico: 200.000 EUR
Predvideni sklad 52. kroga za Lotka: 140.000 EUR
Rekordni sklad 52. kroga za PLUS: 615.000 EUR

Zaradi začasno povečanega obsega dela vabimo 
k sodelovanju več 

sodelavcev (m/ž) 

za delo v proizvodnji opažnih plošč 
v Bohinjski Bistrici

Kandidate zaposlimo za določen čas 3 mesece 
z možnostjo poznejše stalne zaposlitve.

Nudimo fizično delo v urejenem delovnem okolju, 
dinamično delo, stimulativno plačilo glede na kvaliteto
opravljenega dela, možnost internega izobraževanja.

Kandidati/ke naj pisne prijave pošljejo na naslov: 
LIP opažne plošče Bohinj, d. o. o., Ulica Tomaža
Godca 5, 4264 Bohinjska Bistrica.
Dodatne informacije lahko dobite po tel. 051/347 062
- Dušan Petek.

LIP opažne plošče Bohinj, d. o. o., 
Ulica Tomaža Godca 5, 4264 Bohinjska Bistrica

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je dne 26. junija 2010 
zapustil naš dragi mož, oče, tast, brat in deda

Dobrivoje Božović
Od njega se bomo poslovili na kranjskem pokopališču
danes, 29. junija 2010, ob 16. uri. Na dan pogreba bo žara
v mrliški vežici od 11. ure dalje.

Žalujoči: žena Nada, hči Lilijana in sin Miloš z družinama
ter ostalo sorodstvo
Kranj, Užice

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

Večer na vasi 
Dovje - Turistično društvo Dovje-Mojstrana vabi na 25. Več-
er na vasi, ki bo v soboto, 3. julija, ob 20. uri sredi vasi na
Dovjem. Pripravljen je kulturni program in gostinska ponud-
ba hrane in pijače. Igral bo ansambel Zahod.

Naravni kamniti most na Mežakli
Kranj - DU Kranj vabi na pohod na naravni kamniti most na Me-
žakli preko Kočne, Poljanske babe. Odhod s posebnim avtobu-
som ob 7. uri izpred Creine. Prijave do ponedeljka, 7. julija. 

Planinski izlet na Strmo peč
Preddvor - Planinska sekcija Preddvor vabi svoje člane in
ostale planince na planinski izlet na Strmo peč v soboto, 3.
julija, z odhodom ob 5. uri iz Preddvora. Vzpon je kar napo-
ren in zahteven, zato primeren za izkušene planince. Trajal
bo dobre 4 ure, vrnitev okoli 3 ure. Prijave in dodatne infor-
macije na: Janez Planinc, tel. 040/260 930, do 1. julija. 

Kopalni izleti v Izolo
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na kopalne izlete
v Izolo, ki bodo 6., 13., 20. in 27. julija, z odhodom ob 7. uri iz-
pred vseh avtobusnih postaj od Kranja proti Trati. Cena posa-
meznega izleta je 20 evrov, vsebuje avtobusni prevoz, cestni-
ne, kosilo, zavarovanje in organizacijske stroške. Za kopanje v
notranjem ali zunanjem bazenu je potrebno doplačilo 4 evre.
Prijave zbira Mara Pečnik v večernih urah in izjemoma med 9.
in 12. uro po tel. 231 19 32. Za vse izlete je rok plačila 2. julij.

Program kolesarskih izletov
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na kolesarske iz-
lete 5., 12., 19. in 26. julija, z začetkom ob 17. uri. S sledečimi
potmi: 5. julija: Žabnica - Breg - Podreča - Zbilje - Žabnica; 
12. julija: Žabnica - Godešič - Senica - Goričane - Žabnica; 
19. julija: Žabnica - Virmaše - Trata - Meja - Žabnica; 26. julija:
Žabnica - Orehek - Drulovka - Čirče - Žabnica.

Brezplačna delavnica
Kranj - Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vas vabi
na brezplačno delavnico "Bio masa - obnovljiv vir energije
prihodnosti in možnosti sofinanciranja obnovljivih virov
energije iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 in EKO
SKLADA", ki bo v četrtek, 1. julija, ob 18. uri na Golniku pri
Kranju (Krajevni dom, Golnik 63). Prosimo vas, da nam vašo
udeležbo sporočite po tel. 257 88 26, gsm 040/733 344 ali po
e-pošti vlasta.jursak@ctrp-kranj.si. Program si lahko ogleda-
te na www.ctrp-kranj.si.

PREDAVANJA

IZLETI

PRIREDITVE

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

TRST:  8. 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.
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ZAHVALA

V 70. letu nas je zapustil dragi mož, ati, stari ata in tast

Jože Markun
iz Preddvora

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, sodelavcem in znancem, za izrečeno sožalje, za molitve,
darovane maše, cvetje, sveče ter vso pomoč. Najlepša hvala 
župnikoma Mihu Lavrincu in Matjažu Križnarju za lep pogreb-
ni obred, pevcem preddvorskega cerkvenega zbora za čudovito
zapete pesmi, trobentaču za odigrano Tišino, nosačem, 
pogrebni službi Navček ter sosedi Francki za pomoč v kuhinji.
Posebna zahvala dr. Nataši Kern, Marinki Brun in Tadeji Kern
za vso pomoč in nego. Še enkrat hvala vsem imenovanim in
neimenovanim, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in
ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi!

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, ata,
stari ata, brat, stric, tast in svak

Anton Zupanc
Urbanov ata iz Vogelj

Ob boleči izgubi dragega Antona se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem, ki
ste se v tako velikem številu poslovili od njega, mu darovali cvet-
je in sveče, izrekli sožalje, ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala gre osebju bolnišnice Golnik, ki so mu v za-
dnjih tednih življenja lajšali bolečine. Hvala gospodu Vinku za
res lepo opravljen cerkveni pogrebni obred. Hvala PGD Voglje,
pevcem za zapete žalostinke. Iskrena hvala vsem in vsakemu
posebej, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi
zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Voglje, 15. junija 2010

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

ENOSOBNO stanovanje v Kranju,
39,20 m2, 500 m od centra v mirnem
okolju, ☎ 031/575-633

10003480

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

10003509

ODDAM

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

10003420

OPREMLJENO garsonjero posamez-
niku ali ml. paru, Škofja Loka, Partizan-
ska cesta, ☎ 070/502-260 10003492

DVOSOBNO stanovanje v vasi Trste-
nik, ☎ 04/25-77-210, 041/799-940

10003488

ŠTIRISOBNO stanovanje, 110 m2 s
teraso in velikim parkiriščem, adaptira-
no v celoti, 5 min. od avtoceste, pri-
merno za večje družine, obrtnike in de-
lavce, ☎ 064/106-597

10003475

HIŠE
PRODAM

ENODRUŽINSKO hišo - dvojček, v Kra-
nju, pri Vodovodnem stolpu, kpl. prenov-
ljeno l. 2001, 210 m stanovanjske površi-
ne, 470 m lepo urejenega vrta, garaža za
2 avtomobila.  Vredno ogleda, cena
268.000 EUR, ☎ 040/873-90910003473

POSESTI
ODDAM

PAŠO za večje število govedi ali drob-
nico, ostalo po dogovoru, ☎
031/381-751 10003502

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

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

RENAULT Twingo, l. 97, prevoženih
138.000 km, cena 650 EUR, ☎
040/472-747 10003435

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

KVALITETNO narejen opaž, debeline
16 mm, širine 9 cm, dolžine 3 in 4 m,
☎ 041/607-399

10003495

OPAŽ, debeline 2 cm, dolžine 400 cm
in širine 9.5 cm, ugodno, ☎ 041/541-
359 10003499

STREŠNIKE Creaton Rapido, črne
barve, 400 kos in gradbiščno ograjo,
100 m, cena po dogovoru, ☎
040/269-022 10003491

STAVBNO POHIŠTVO
KUPIM

ODSLUŽENO železno ograjo ali dvo-
riščna vrata, ☎ 041/608-765 10003486

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

MEŠANA drva, 20 m, cena 45 EUR z
dostavo, ☎ 04/51-88-144 10003483

SUHA bukova drva, ☎ 041/767-339
10003503

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
PRODAM

TOALETNI stol za nego bolnika na
domu, lepo ohranjen, cena 60 EUR,
☎ 031/325-326 10003479

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

GLADKODLAKE črne prinašalce flat,
mladiči z rodovnikom in cepljeni, ☎
04/59-57-714, 031/389-181

10003500

ZAJČKE, mladičke, ☎ 040/509-
320, po 14. uri 10003504

PODARIM

MLADE muce, ☎ 041/754-547
10003446

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SILOKOMBAJN SIP Silo 80 B, ugod-
no, skoraj nov, ☎ 040/244-011, Ivo

10003482

SILOKOMBAJN Mex 2, ☎ 040/355-
865

10003506

ŠTAJER 18 KM oldtajmer, letnik
1960, ves obnovljen, papirji, ☎
041/229-159 10003478

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

ČEŠNJE hrustavke, Zabukovje 2,
Kranj, ☎ 041/223-797 10003490

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

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, težkega 250 do
300 kg in samonakladalno prikolico
SIP 25 ter nakladač hu. 4, ☎
031/343-177 10003481

BIKCA simentalca, težkega 100 kg, ☎
041/396-911 10003487

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

10003406

TELIČKO bohinjsko ciko, staro 7 me-
secev in prašiča, težkega 60 kg, ☎
040/758-524 10003489

TELIČKO belgijsko plavo, staro 14
dni, ☎ 041/873-497 10003501

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, ☎
051/254-555 10003505

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

KUPIM

BIKCE in teličke od enega tedna do
250 kg ter kravo ali telico, ☎
051/372-468 10003484

OSTALO
PRODAM

JUMBO vreče za žito, ☎ 04/25-91-
129 10003498

KURICO za 30 nesnic, ☎ 031/585-
345 10003474

PIVSKE tropine, ☎ 041/620-640
10003318

UGODNO prodam 3 leta star ovčji
gnoj primeren za vrtičkarje, Cerklje, ☎
031/521-307 10003507

ZAMENJAM

ALI PRODAM ovčji gnoj star 3 leta za
okrogle bale otave ali sena, ☎
031/521-307 10003508

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIA JAKA d.o.o., Bolkova ul.
25, Radomlje zaposli picopeka - ku-
harja, delo je izmensko, vsak drugi vi-
kend prosto, ☎ 041/672-776

10003476

ZAPOSLIMO voznika kombija za med-
narodni transport, Primi, d.o.o., Grin-
tovška 35, Kranj, ☎ 04/23-56-250

10003497

REDNO ali honorarno zaposlimo za-
stopnike za prodajo novega šolskega
leksikona, Brovč Milan, s. p., Gozd
15, Križe, ☎ 030/610-105 10003494

ZAPOSLIMO dve zastopnici za proda-
jo rednim strankam. Pisne prošnje: Po-
sredništvo Zdene Brovč s.p., Virmaše
170, Škofja Loka 10003431

IŠČEM

DELO, selitev in prevozi, montaža in
demontaža pohištva, odvoz odpadne-
ga materiala na deponijo, ☎
040/507-415 10003496

ONE MAN BAND ALI DUO igra na-
rodno, zabavno in dalmatinsko glasbo
na ohcetih, obletnicah in zabavah, ☎
04/25-21-498, 031/595-16310003321

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

10003444

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, kvali-
tetno in ugodno, Pavec Ivan s.p.,
Podbrezje 179, Naklo, ☎ 031/392-
909

10003114

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

10003010

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

10003440

S KLASIČNO masažo do boljšega po-
čutja. Naročilo 040/795-696, masira-
nje@gmail.com., PS. Jurgec Branislav
s.p., Partizanska ul. 2, Poljčane PE
Mobilno masažo Kranj

10003510

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

10003007

TEŽKA gradbena mehanizacija, zidar-
ska dela, gradnja na ključ, adaptacije,
urejanje okolja, fasaderstvo, izkopi, ru-
šitvena dela ... TGM, Florent Hegić
s.p., Savska c. 56, Kranj, ☎
041/529-474 10003011

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

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

10003394

ZASEBNI STIKI
2 LETI spoznavate ženske po svoji že-
lji za 65 EUR. Ker imamo prek 2000
oglasov, ponudbe iz vse Slovenije, ☎
031/505-495 10003062

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

10003061

RAZNO
PRODAM

BOJLER, 80 l, kombiniran in 2 mope-
da APN 4,6, ☎ 041/293-776

10003485

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

10003477

KUPIM

ROČNE velike železne grablje, ☎
041/505-172 10003493

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

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

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

04/23-66-670

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

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

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

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

d.
o.

o.

Tiho,
za vedno
odšel je tja,
kjer bomo vsi
nekoč doma.

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo!

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

OSMRTNICA

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 77. letu zapustil
naš dragi mož, oče, ata in brat

Vinko Ferjan
Pogreb pokojnika bo jutri, v sredo, 30. junija 2010, ob
16.30 na kranjskem pokopališču. Na dan pogreba bo poko-
jni ležal v mrliški vežici od 11. ure dalje. Po pogrebu bo
žalna maša v cerkvi na Zlatem polju v Kranju.

Žalujoči: žena Krista, hči Niki in sin Uroš z družinama
ter ostali
Kranj, junij 2010
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Prevladovalo bo sončno poletno vreme. Predvsem v četrtek
se popoldne ali zvečer lahko pojavi kakšna vročinska nevihta.

Danica Zavrl Žlebir 

Škofja Loka - Škofji Loki so
od leta 973 gospodovali fre-
isinški škofje. Za upravlja-
nje posesti je skrbel grajski
oskrbnik, vsako leto pa so
Loko obiskali tudi škofovi
odposlanci, da so prevzeli
letne obračune in prisluh-
nili raznim pritožbam. Ka-
dar pa se je v Škofji Loki
osebno oglasil sam presve-
tli freisinški škof, so ga
meščani slavnostno spreje-
li. Takšen slavnostni spre-
jem so v Loki uprizorili v
soboto, ko se je začel letoš-

nji zgodovinski festival pod
naslovom Historial 2010.
"O slavnostnem sprejemu
škofa Janeza Frančiška, ki
je najbolj znan po tem, da
je dal v letih 1716-1722 te-
meljito obnoviti loški grad,
govori ohranjen dokument
iz leta 1698, iz katerega iz-
vemo, da so mu prišli daleč
iz mesta naproti loški ple-
miči in vazali s služinčadjo.
Pri mestnih vratih ga je po-
zdravil mestni sodnik in
mu na srebrnem pladnju
izročil ključe mestnih vrat.
Na Placu pa ga je pričakalo
meščanstvo, na gradu so za

dobrodošlico zagrmeli to-
povi, v mestu pa puške,
nato se je škof s sprem-
stvom na vozu odpeljal na
grad, kjer je ostal več dni,"
je zapisal kustos Loškega
muzeja Jože Štukl. 

Zgodovinski dogodek so
dopolnili še z drugim doga-
janjem: sejemsko ponudbo
pod naslovom Sejem bil je
živ, ki je pokazala na boga-
to dediščino cehovske in
obrtne dejavnosti na Lo-
škem, kulinarično ponud-
bo, več otroškimi delavnica-
mi z zgodovinskim pridi-
hom, historičnimi plesi,

pravljicami, pripovedkami
in dramatizacijami in tudi s
predstavo Coprniška krvava
rihta v Loki. Pri slednji gre
za dramatizacijo sojenja
Agati Schwarzkobler iz
Tavčarjeve Visoške kroni-
ke. Obenem je potekal tudi
festival historične glasbe in
plesa pod naslovom Musica
Locopolitana z glasbenimi
in plesnimi delavnicami.
Pripravili so tudi medna-
rodni strokovni posvet o
motivih vsebine zgodovin-
skih obdobij v sodobni turi-
stični ponudbi mest, ki po-
teka še danes. 

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

26/11 oC

29/13 oC

30/15 oC
30/16 oC

27/12 oC

29/16 oC

30/18 oC

29/15 oC

28/13 oC

28/11 oC

29/14 oC
28/14 oC

28/14 oC

28/15 oC

Terezija Pavec:

"Vse tajkune, pri tem pa ni
važno, kako mu je ime, bi
bilo treba zapreti in jim po-
brati osebno premoženje.
Merkur je sedaj v velikih te-
žavah in pričakuje pomoč
bank. Jaz je ne bi dala."

Karmen Buh: 

"Kar se dogaja z Merkur-
jem, je sramota. Kordež je
dobro stoječe podjetje spra-
vil na kant, na koncu pa
bodo nastradali samo zapo-
sleni. Težko verjamem, da
bodo Merkur rešili."

Milovan Damjanović:

"Upam, da bo Merkur ob-
stal, tako zaradi zaposlenih
kot zaradi nas kupcev. Stri-
njam pa se s tistimi, ki me-
nijo, da bi morali vsi odgo-
varjati za svoja dejanja, tudi
lastniki."

Edita Begić:

"Pričakovanje, da bodo ban-
ke s posojilom pomagale
Merkurju, po mojem mnenju
ne bo obrodilo sadov, saj so
tudi same v precejšnjih teža-
vah. Zaposlene upravičeno
skrbi zaradi službe." 
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Zlatka Merlak:

"Dogajanje v Merkurju sicer
bolj površno spremljam, na
splošno pa mislim, da je tre-
ba ljudi, ki so na lahek način
želeli priti do velikega imet-
ja in na koncu podjetje spra-
vili v težave, zapreti."

Vsak naj 
odgovarja 
Simon Šubic

V Merkurju je prejšnji teden
prišlo do menjave vodstva.
Za normalno poslovanje naj
bi družba potrebovala od 
50 do 100 milijonov evrov
kredita. Bodo Merkur rešili? 

Foto: Tina Dokl

V Loko je prišel sam
presvetli freisinški škof
S sprejemom freisinškega škofa Janeza Frančiška leta 1698 v Loki se je v soboto začel škofjeloški 
Historial. Zgodovinski festival spremlja festival historične glasbe in plesa ter mednarodni posvet.

Železniki

Jutri slovesnost ob občinskem prazniku

Jutri, v sredo, ob 20. uri bo v športni dvorani v Železnikih
slavnostna akademija ob prazniku občine Železniki, ki ga
praznujejo v spomin na prvo omembo krajev v Selški dolini
v listini z dne 30. junija 973, s katero je nemški cesar tam-
kajšnjo zemljo podelil v last freisinškim škofom. Na sloves-
nosti bodo podelili šest občinski priznanj. A. H.

Tržič 

Obnovili še tretji predor

Direkcija RS za ceste je junija končala obnovo zadnjega od
treh predorov na cesti Tržič-Ljubelj. V predoru Fužine 3, pr-
vem iz smeri Bistrice, so izvedli sanacijo severne in južne
vhodne konstrukcije ter obloge predorske cevi, obenem pa
so rekonstruirali približno dvesto metrov dolg odsek ceste.
Vsa dela, ki jih je s pogodbo prevzela ljubljanska družba
SCT, so presegla 642 tisoč evrov. "Predori na državni cesti
proti Ljubelju so bili res slabi, ponekod že nevarni zaradi ve-
likih razpok v ceveh. Zelo poškodovano je bilo tudi cestišče.
Zato sem zadovoljen, da so s postopnimi obnovami izbolj-
šali prometno varnost na zelo obremenjeni cesti. Preprečili
so tudi nadaljnje propadanje betonske obloge v predorskih
ceveh," je podaril Borut Sajovic, župan Občine Tržič. S. S.

Kranj

Od polnoči dražja goriva

Cene naftnih derivatov so se opolnoči spet spremenile
skladno z vladno uredbo. 95-oktanski motorni bencin bo
dražji za 0,010 evra in bo sedaj liter stal 1,223 evrov. 98-ok-
tanski motorni bencin bo dražji za 0,006 evra na liter, zanj
bo po novem treba odšteti 1,253 evra na liter. Višja je tudi
cena dizelskega goriva, za 0,017 evra pri litru in bo tako liter
veljal 1,187 evra. Za 0,020 evra se bo podražilo tudi kurilno
olje, njegova cena bo poslej 0,789 evra za liter. D. Ž.

Novorojenčki

Minuli teden smo Gorenjci dobili 41 novih prebivalcev, od
tega v kranjski porodnišnici 27, v jeseniški pa 14. V Kranju se
je rodilo 16 deklic in 11 dečkov. Najtežji je bil deček, ki je 
tehtal 4530 gramov, najlažji pa je prav tako deček z 2440
grami. Na Jesenicah se je rodilo 7 deklic in 7 dečkov. 
Najlažja je bila deklica z 2410 grami, najtežjemu dečku pa je
tehtnica pokazala 4300 gramov.Sprejem presvetlega škofa Janeza Frančiška v Škofji Loki V Loki je potekal tudi festival historične glasbe in plesa. 
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POLETNA SERENADA
Z ROMANO

V soboto so v tržiškem Kulturnem
centru pripravili koncert domačinke,
znane in priljubljene glasbenice, Ro-
mane Krajnčan in njene odlične
spremljevalne skupine.

02

LJUDJE

ŽIRI ŽURAJO

Konec junija so žirovski gasilci zno-
va uspešno izpeljali Žirovsko noč,
ki je bila letos še posebej dobro
obiskana. / Foto: Polona Mlakar Baldasin

TV

RAJE KOT ŽOGO 
IMA VIOLINO

Deček, ki v televizijskem oglasu mo-
bilnega operaterja v vlogi mladega
nogometaša na praznem stadionu
prepeva Kekčevo pesem, je Otton
Zajec iz Kranja. / Foto: Ana Hartman
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GLASBA

ovsod lepo, doma
najlepše, bi lahko
rekli ob vrnitvi pev-
ke Romane Krajn-
čan v njen rodni

Tržič. Občinstvo je domačo
pevko sprejelo toplo, Roma-
ni pa je s svojo iskrenostjo,
prisrčnostjo in predvsem iz-
vrstnim petjem takoj uspelo
vzpostaviti pristen stik s pu-
bliko.

Koncertni repertoar je ob-
segal zlasti pesmi z dveh do-
slej izdanih plošč šansonov:
Nekaj je v zraku in Vonj po
ljubezni. Temperamentne,
kabaretne, čustveno nabite
pesmi, ki jih je Romana
brezhibno in doživeto izve-
dla. Čutila se je usklajenost z
glasbeno skupino, katere
ustvarjalni vodja je Romanin
soprog Lojze Krajnčan, za ri-
tem je na bobnih skrbel
njun sin Kristijan, izpostavi-
ti pa je treba tudi virtuozne-
ga kitarista Primoža Grašiča.
Med glasbenimi točkami je
publiko zabaval komik Mar-
jan Kunaver, Romana pa je
skupaj z njim celo zapela
slovensko zimzeleno popev-

ko Kako sva si različna. Ob
koncu koncerta smo bili de-
ležni poklona tržiškemu žu-
panu Borutu Sajovicu, ki v
teh dneh praznuje osebni ju-
bilej, zato mu je Romana po-
darila emotivno izvedbo pes-
mi Zdaj si v najlepših letih in
s tem ganila vse. 

Pevka je bila nad občin-
stvom navdušena, pravilno

se ji zdi, da občina podpira
domače izvajalce - povabila
v domači kraj je vedno še
posebej vesela. Sicer pa je
zelo aktivna: pripravlja se
namreč za snemanje že
tretje 'kabaretne' plošče, ki
bo izšla jeseni, besedila za
njo pa je prispevala sijajna
pesnica Bina Štampe
Žmavc. Nad glasbeno ekipo

je Romana navdušena: "Ne
le, da so dobri glasbeniki,
veliko mi pomeni tudi to,
da so odprti in pozitivni
ljudje, da dodajo vsak svojo
noto in energijo vsaki
skladbi posebej."

Pravkar pa je posnela tudi
ploščo za otroke, pesmi Fe-
rija Lainščka - zgoščenka bo
izšla skupaj s knjigo z ilu-
stracijami. "Vesela sem, da
bomo otrokom ponudili
spet nekaj vrhunskega,"
pravi Romana, ki se je seve-
da že zdavnaj usidrala v srca
vseh otrok, sedaj pa se od-
lično počuti tudi v šanso-
njerskih vodah. "Otroške
pesmi še zdaj živijo in to
kaže na to, da smo delali do-
bro in s srcem. Seveda pa
sem potrebovala po tolikih
letih nov glasbeni izziv in
življenje samo me je pripe-
ljalo do novih, drugačnih
pesmi in projektov. To, da
je publika srečna, ko gre s
koncerta, najbolje pokaže,
da delam v pravi smeri," je
še dejala. Veseli se že kon-
certa na festivalu Carniola
skupaj s simfoničnim orke-
strom in izvrstnimi solisti,
ki bo 26. septembra. Se vi-
dimo tam! 

SERENADA Z ROMANO
V soboto so v tržiškem Kulturnem centru organizirali koncert domačinke, znane in priljubljene 
glasbenice, Romane Krajnčan in njene odlične spremljevalne skupine.

Samo Lesjak

P

Temperamentne, kabaretne, čustveno nabite pesmi je Ro-
mana brezhibno in doživeto izvedla. / Foto: Matic Zorman

V Sloveniji gostuje Komorni pevski zbor France Prešeren iz 
Skopja, ki je bil ustanovljen pod okriljem Slovenskega združenja
v Makedoniji in uspešno deluje že več kot deset let. Pod 
vodstvom dirigenta Tomislava Šopova, ki je med študijem v 
Sloveniji vzljubil slovensko kulturo, bodo predstavili slovensko in
makedonsko zborovsko ustvarjanje, koncert pa bodo dodatno
obogatili operni solisti.

Koncert bo v nedeljo, 4. julija, ob 20. uri 
v Prešernovem gledališču Kranj.

Vstopnine ni, 
program koncerta boste prejeli ob vstopu v dvorano.

Veselimo se vašega obiska - prijazno povabljeni!

etrtkov večer je bil
za mnoge glasbe-
ne uživače in žu-
rerske nostalgike
več kot le nepoza-

ben. V Ljubljani je večni mla-
denič Billy Idol spravil raz-
prodano veliko dvorano v Ti-
voliju v razigrano norijo, na-
petost je z nizanjem hitov dr-
žal od začetka do velikega fi-
nala. Redko je na koncertih
tujih zvezdnikov videti tudi
zadnje vrste, kako plešejo,
ploskajo in pojejo refrene,
Billyju je to uspelo že takoj
ob prihodu na oder. Šov se je
začel z nekoliko manj zna-
nim, a nadvse prepričljivim
Ready Steady Go, nadaljeval
pa s samimi starimi hiti, kar
je po svoje presenečenje. Ro-
kovski zvezdniki navadno v
prvem delu nastopa odigrajo

novejše komade, hite pa hra-
nijo za konec. 

K vrhunskemu vzdušju je
ogromno prispevala tudi
spremljevalna skupina. Steve
Stevens je že sam po sebi ro-
kovska ikona in tudi Billyjev
najzvestejši spremljevalec.
Derek Sherinian je bil na kla-
viaturah morda manj opa-
zen, vseeno pa velja za enega
vidnejših virtuozov svojega
inštrumenta. Tudi ritem sek-
cija skupaj z drugim kitari-
stom ni od muh, vsi skupaj
pa so kljub le uro in pol dolgi
predstavi pustili čudovit vtis.
Našim puncam so posvetili
pesem LA Woman, ki so jo ta
večer izvajali kot Slovenian
woman, pristen odnos do ob-
činstva pa je Idol pokazal tudi
po koncertu, ko nas je pred
slovesom prišel pozdravit
pred dvorano. Zagotovo je bil
ta koncert eden vrhuncev le-
tošnjega dogajanja.

BILLY ZAKURIL
TIVOLI

Janez Pelko

Č

inulo soboto
so v Vrbi pod
okriljem Za-
voda za turi-
zem in kultu-

ro Žirovnica (ZTK) prvič iz-
vedli prireditev Poletna noč
v Vrbi, ki je potekala v vese-
lem, prijetnem razpolože-
nju ter v znamenju zimzele-

nih popevk in melodij. Blizu
petsto obiskovalcev je bilo
deležnih raznolikega in kva-
litetnega kulturno-glasbene-
ga programa, ki ga je pove-
zoval Klemen Bunderla. Ta
je poskrbel tudi za interpre-
tacijo ljubezenske poezije
(Ivan Minatti, Shakespeare
...). Občinstvo je prisluhnilo
zvokom odličnega Big Ban-
da Nova iz Nove Gorice z
nekaj izrednimi solisti, med

katerimi je treba izpostaviti
Mitjo Jeršiča, ki nas je osup-
nil s svojimi izvedbami pes-
mi Franka Sinatre. Da je bil
večer prežet s pozitivnimi
emocijami, se lahko zahvali-
mo tudi vedno simpatični
primorski pevki Aniki Hor-
vat, ki nas nikakor ni razoča-
rala s svojimi sedaj že vsem
znanimi in povsod priljub-
ljenimi popevkami. V orga-
nizacijo Poletne noči v Vrbi

je bilo vloženega veliko tru-
da, je povedal direktor ZTK
Janez Dolžan, ki je vesel, da
se je že na prvi prireditvi
zbralo toliko ljudi, ki so uži-
vali v prijetnem večeru. "Po-
letna noč je uspela in lahko
napovemo, da bo prireditev
odslej tradicionalna. Verja-
mem, da jo bomo program-
sko še razširili in popestrili,"
pravi Dolžan in dodaja, da
se v poletnih mesecih v va-
seh pod Stolom obeta še kar
nekaj zanimivih športnih
tekmovanj, koncertov, sep-
tembra pa tradicionalni Ve-
seli dnevi.

POLETNA NOČ V VRBI

Program je povezoval Klemen Bunderla, ki je poskrbel tudi
za interpretacijo ljubezenske poezije. / Foto: Matic Zorman

Občinstvo je prisluhnilo tudi zvokom odličnega Big Banda
Nova iz Nove Gorice. / Foto: Matic Zorman

Samo Lesjak
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akopak, za orožje
gre. Naslov razstave
Kaj jemlješ ti orožje,
sin? je vsekakor po-

menljiv verz, za to priložnost
vzet iz narodne pesmi Rošlin
in Verjanko. Človeka je v nje-
govi tisočletni zgodovini
orožje spremljalo, odkar je
postal lovec in si je s palico v
kameni dobi "nabavljal"
meso do današnjega atom-
skega orožja, katerega upo-
raba bi bila za človeštvo prej
kot ne pogubna. Namen
osrednje letošnje razstave
Loškega muzeja je pred-
vsem predstaviti bogato zbir-
ko orožja, ki jo hranijo v de-
pojih in je bila doslej prej kot
ne očem javnosti skrita. Kot
je povedala direktorica mu-
zeja Jana Mlakar, so pouda-
rek dali predvsem tehnične-
mu in tehnološkemu razvo-
ju ognjenega orožja v obdo-
bju od 15. stoletja pa do kon-
ca druge svetovne vojne. Ob
tem ne gre prezreti tudi
estetske vrednosti predvsem
dvesto in tristo let starih sa-
mokresov z izrezljanimi ko-
piti in cevmi. "Pištole in pu-
ške niso samo ubijalski stro-
ji, ampak so lahko tudi

umetniški izdelki," ob sled-
njem dodaja avtor razstave
mag. Jože Štukl.

Razstava se začne s pred-
stavitvijo različnih vrst
smodnika, saj je prav črni
smodnik, odkrili so ga v 9.
stoletju na Kitajskem, omo-
gočil razvoj ognjenega orož-
ja. V Evropo je prišel v 13.
stoletju, sredi 14. stoletja se
je ob prvih topovih pojavilo
ročno dolgocevno orožje

(puške), s pojavom kratko-
cevnega orožja na sprednje
polnjenje pa se je v 16. stolet-
ju začel nesluten razvoj
orožja. Tudi prvi zapisi o
orožju na Škofjeloškem gra-
du so v inventarju iz 15. sto-
letja, najstarejša puška na
razstavi pa je luksuzna mu-
šketa z vgraviranim moti-
vom iz druge polovice 16.
stoletja. "Predstavljamo de-
vetinšestdeset kosov orožja,

ki ga hranimo v naših depo-
jih, kjer ga je vsaj še enkrat
toliko. Izbrali smo najboljše
in za razstavo in prikaz raz-
voja orožja zanimive kose in
jih pred tem tudi sami oči-
stili in jih na ustrezen način
restavrirali," je povedal
Štukl. Tako so na ogled več
kot tristo let stari kosi orožja,
muškete, lovske puške, pi-
štole, revolverji, pa sodo-
bnejše orožje iz 19. stoletja
in tudi mitraljezi iz 1. in
brzostrelke iz 2. svetovne
vojne, ter tudi nekaj manjših
topov. Med njimi je tudi
orožje, ki je imelo znane
lastnike, recimo ruska brzo-
strelka PPS 43, ki jo je v par-
tizanih nosil Jože Čepin, re-
zervni oficir in oče nekda-
njega škofjeloškega župana
Matjaža Čepina, ali pa nem-
ški revolver, ki ga je nosil
Drago Vraničar - Fedja ... V
manjšem obsegu razstave
na vojaške in lovske prizore
opozarjajo s poslikanimi
panjskimi končnicami, ki
jih prav tako hrani muzej, ta
del razstave pa je pripravila
Mojca Šifrer Bulovec. K raz-
stavi so v muzeju pripravili
tudi ličen katalog, ki ga je
tako kot razstavo oblikoval
Ranko Novak. Razstava bo
na ogled tja v jesen.
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Igor Kavčič
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Žiri

V kresni noči prepevala dekleta

V cerkvi sv. Ane na Ledinici pri Žireh je nastopila vokal-
na skupina Grudnove Šmikle. Že leta na kresno noč v tej
cerkvici prirejajo po večini klasične koncerte. Tradicijo je
začel Kvartet kljunastih flavt Air iz Žirov. Z leti so k sode-
lovanju vabili goste, na koncu pa koncertiranje povsem
prepustili novim nastopajočim. Letos so obiskovalce
navdušila dekleta iz vokalne skupine Grudnove Šmikle.
Njihovo petje se je kar zlilo z izjemno akustiko cerkve.
Uvod v koncert je bil koral, nadaljevale pa so z ljudskimi
pesmimi.

Večer se je končal s tradicionalnim ognjemetom, ki je bil
letos še prav posebej lep, saj mu je bilo tudi vreme na-
klonjeno. P. M. B.

Kranj 

Andrejine svetlobne slike

Jutri, 30. junija, ob 19. uri bo v galeriji Kranjske hiše odprt-
je razstave akademske slikarke Andreje Eržen z naslovom
Svetlobne slike. Slike na prosojnih pleksi steklih, ki so
osvetljene z zadnje strani, povezuje narava. Dogodek bo z
glasbenim programom popestrila Metka Štok. Razstava
bo na ogled do 26. julija. M. B.

Kropa

Ornament v bakru 

V četrtek, 1. julija, ob 18. uri bo v Kovaškem muzeju v Kropi
odprtje razstave Ornament v bakru. Na ogled bodo dela gra-
verja in cizelerja Janeza Gašperšiča. Njegovo ustvarjanje v
bakru bo predstavil Igor Ravbar iz Narodnega muzeja Slo-
venije, v kulturnem programu pa bo nastopil Koledniški trio
Liza Šparovec, Blaž Šparovec in Nejc Mikolič. I. K.

Kustos razstave mag. Jože Štukl ob signalnem topu 
Gasilskega društva iz Sorice, ki je zadnjič ustrelil ob 
osvoboditvi, leta 1945. / Foto: Igor Kavčič

SKUPAJ ZA  
KRICE KRACE

�����������	��
��������������������	�������

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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S ČIM SO POKALI 
PO ŠKOFJELOŠKEM 
V Galeriji Loškega muzeja na Škofjeloškem gradu so odprli razstavo z naslovom "Kaj jemlješ ti orožje,
sin?". Na ogled je devetinšestdeset kosov različnega orožja, ki ga hranijo v muzejskih depojih.
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času nogometne
vročice je veliko
pozornosti pri-
tegnil televizijski

oglas mobilnega operater-
ja, v katerem v glavni vlogi
mladega nogometaša na-
stopa Otton Zajec iz Čirč
pri Kranju, ki na praznem
stadionu ganljivo prepeva
Kekčevo pesem. Osemlet-
ni deček je to pesem pre-
peval tudi na sobotnem
sprejemu slovenskih no-
gometašev ob vrnitvi v do-
movino na Prešernovem
trgu v Ljubljani in na prija-
teljski tekmi Slovenija -
Nova Zelandija v Maribo-
ru. Kljub ogromni množici
treme ni imel, saj uživa na
odru, na tekmi v Mariboru
se je počutil celo tako do-
bro, da je namesto dogo-
vorjene ene kitice odpel
kar dve.

"Fejst sem žalosten, ker
so slovenski nogometaši iz-
padli," nam je zaupal Ot-
ton, ki se mu zdi najboljši
vratar Samir Handanovič,
med tujimi nogometaši pa
Argentinec Lionel Messi.
Nogometa ne trenira, ga
pa, kot pravi, s prijatelji rad
igra. Tudi sicer ima rad
šport, njegova velika ljube-
zen pa je violina, ki jo igra
dve leti. "V glasbeno šolo
hodim dvakrat na teden,
potem pa vsak dan vadim
še doma. Koliko? Veliko.
Eno uro na dan, med počit-
nicami pa pol ure. Violino
bom vzel tudi na morje," je
pojasnil.

Bal se je Bedanca

Otton je do glavne vloge v
odmevnem oglasu prišel
prek avdicije. Kekčeve pesmi
prej ni znal zapeti. "Kekca
kot junaka zelo dobro pozna,
filma pa ni nikoli pogledal
do konca, saj se mu je Be-
danc zdel strašen. Mogoče je
bilo narobe, da smo mu Kek-
ca dali gledati že pri štirih le-
tih. Strah je ostal, film pa ga
nikoli ni potegnil," je pojas-
nila njegova mama Alma.
Sinu je pred avdicijo natisni-
la besedilo Kekčeve pesmi,
peti pa se jo je učil kar na
poti do avdicije v Ljubljani.
Oglas so snemali na praz-
nem stadionu v Celovcu od
osmih zvečer do šestih zju-
traj. Za mladega Čirčana je
bilo to posebno doživetje, bil
je poln energije in je držal
pokonci celo ekipo. "Dober
je občutek, ko se vidim na te-
leviziji ali na plakatu," pove
Otton, ki je zahvaljujoč od-
mevnemu oglasu ta čas za-
gotovo med najbolj znanimi
slovenskimi osemletniki.
"Nekateri me sprašujejo, če
sem jaz tisti iz reklame, v
šoli sem moral deliti avtogra-
me," je pojasnil. 

Kot pravi, je zelo vesel, da
je šole konec, zaključil je
drugi razred na OŠ Jakoba
Aljaža. In kateri so njegovi
najljubši predmeti? "Mate-
matika, slovenščina in likov-
na vzgoja so v redu, drugo pa
ne," odvrne.

Z violino na morje

Te dni z družino že uživa
v Puju. "Nujno moram na-
brati školjke, da bom iz njih

naredil sliko," je napovedal,
njegova mama pa ob tem
doda, da na splošno zelo rad
ustvarja: "Čopič in barve
mu niso tuje, glasba pa je
tako vokalno kot inštru-
mentalno že vgrajena vanj.
V igranju violine res uživa,
zelo blizu mu je klasična
glasba. Velikokrat reče, da
se najbolj veseli, da bo znal
Vivaldijevo skladbo Štirje
letni časi." Tudi oče Damir
pritrdi, da njegov sin trenut-
no najbolj uživa v glasbi:

"Kam ga bo zapeljalo življe-
nje, bomo še videli, važno
pa je, da bo užival." Otton je
že odločen, da bo igral violi-
no, kot velik ljubitelj živali
pa sanja, da bo imel veliko
kmetijo in da bo na violino
igral svojim živalim. Podo-
bno je že storil s svojo zajči-
co Princesko, ki po prihodu
v nov dom ni bila nič kaj ži-
vahna, a jo je razveselil prav
z igranjem violine in poskr-
bel, da se je hitreje privadila
novega okolja. 

RAJE KOT ŽOGO IMA VIOLINO
Deček, ki v televizijskem oglasu mobilnega operaterja v vlogi mladega nogometaša na praznem 
stadionu prepeva Kekčevo pesem, je osemletni Otton Zajec iz Kranja. Nogometa ne trenira, a ga rad
igra, še raje pa v roke prime violino. 

Slak in Traven znova na TV Slovenija

Ekipo informativnega programa Televizije Slovenija sta
okrepila Bojan Traven in Uroš Slak, nekdanji urednik in
voditelj oddaje Svet na Kanalu A, ki sta pred leti že soob-
likovala program nacionalne televizije. Slak se je že vče-
raj gledalcem predstavil kot voditelj večerne informativ-
ne oddaje Odmevi; čez poletje se bo namreč pridružil
uveljavljeni voditeljski ekipi, ki jo sestavljajo Rosvita Pe-
sek, Slavko Bobovnik in Tomaž Bratož. "Vračam se v od-
dajo, ki sem jo sam pred leti z veseljem sooblikoval. Od-
mevi so ostali ena najprestižnejših oddaj v slovenskem
televizijskem prostoru, ki s svojo aktualnostjo in izbo-
rom tem sooblikujejo slovenski vsakdan," pravi Slak, ki
skupaj z novinarjem in urednikom Bojanom Travnom za
jesen že pripravlja novo aktualno informativno oddajo.
Na sporedu bo enkrat tedensko v večernem terminu pr-
vega programa. Oddaja bo z vrsto gostov tako iz Slove-
nije kot tudi iz tujine in z novinarskimi prispevki osvet-
ljevala aktualno družbeno življenje. "Ustvarjati takšno
oddajo na nacionalni televiziji je več kot velik izziv, saj te-
levizijska hiša še vedno združuje največ znanja in izku-
šenj, ki jih bomo lahko prelili v to oddajo in tako ustvar-
jali dobro televizijo, ki jo bodo gledalci z veseljem spre-
jeli," dodaja Traven. Odgovorni urednik informativnega
programa Rajko Gerič je prepričan, da bosta Slak in Tra-
ven v uredništvo prinesla novo znanje in svežino. A. H.

Ana Hartman

V

Otton s svojo zajčico Princesko. Deček kot velik ljubitelj 
živali sanja, da bo nekoč imel kmetijo in da bo živalim igral
na violino. / Foto: Ana Hartman

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

Sestavila: Petra F.

7 9 2 8
8 4

5 7
2 4

9 4 6 1
3 6
6 4

9 8
5 8 7 9

354761928
768392145
219548736
621983457
975426381
843157269
136874592
492615873
587239614

KINO SPORED

Torek, 29. 6.
17.20, 19.30, 21.40 
MORA V ULICI BRESTOV
15.30, 18.30, 21.30 SEKS V MESTU 2
16.20, 18.20
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)
20.20 IRON MAN 2

Sreda, 30. 6.
17.20, 19.30, 21.40 
MORA V ULICI BRESTOV
15.30, 18.30, 21.30 SEKS V MESTU 2
15.10 SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)
17.10 IRON MAN 2
20.00 MRK (medijska premiera)

Četrtek, 1. 7.
15.50, 18.30, 21.10 MRK
17.30, 19.40 POSLEDNJA PESEM
21.50 MORA V ULICI BRESTOV
16.00, 18.00 
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)
20.00 SEKS V MESTU 2

Petek, 2. 7.
15.50, 18.30, 21.10, 23.50 MRK
17.30, 19.40 POSLEDNJA PESEM
21.50, 23.55 MORA V ULICI BRESTOV
16.00, 18.00 
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)
20.00, 23.00 SEKS V MESTU 2

Sobota, 3. 7.
13.10, 15.50, 18.30, 21.10, 23.50 MRK
15.20, 17.30, 19.40 POSLEDNJA PESEM
21.50, 23.55 MORA V ULICI BRESTOV
14.00, 16.00, 18.00 
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)
20.00, 23.00 SEKS V MESTU 2

Nedelja, 4. 7. 
13.10, 15.50, 18.30, 21.10 MRK
15.20, 17.30, 19.40 POSLEDNJA PESEM
21.50 MORA V ULICI BRESTOV
14.00, 16.00, 18.00 
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)
20.00 SEKS V MESTU 2

Ponedeljek, 5. 7. 
15.50, 18.30, 21.10 MRK
17.30, 19.40 POSLEDNJA PESEM
21.50 MORA V ULICI BRESTOV
16.00, 18.00 
SHREK ZA VEDNO 3D (sinhronizirano)
20.00 SEKS V MESTU 2

Torek, 29. 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)

Sreda, 30. 6.
16.25 MORA V ULICI BRESTOV
19.15, 21.25 MORILCI
20.00 MRK (premiera)
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)

Petek, 2. 7.
19.00 SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
21.00 REZERVNI NAČRT

Sobota, 3. 7.
17.00, 19.00
SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
21.00 REZERVNI NAČRT

Nedelja, 4. 7.
17.00 SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
19.00, 21.00 REZERVNI NAČRT

Četrtek, 1. 7.
18.00 SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
20.00 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA

Petek, 2. 7.
18.00 SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
20.00 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA

Sobota, 3. 7.
18.00 SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
20.00 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo
pravico do spremembe programa.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

KINO RADOVLJICA, LINHARTOVA DVORANA

PLANET TUŠ, KRANJKOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

zadnjem času
nas je preplavilo
morje hollywo-
odskih filmskih
adaptacij zna-

nih grozljivk izpred dvajset
oz. trideset let, katerih slavo
skušajo zdaj znova unovčiti.
Tako smo v novi preobleki
lahko videli prgišče filmov,
od Noči čarovnic in Petka tri-
najstega, pa do Zadnje hiše
na levi itd., ki so narejeni za
'novo' generacijo, da ta ne bi
imela občutka, da je nekaj
zamudila.

Za obujanje spomina, tre-
pet in užitek gledalcev v de-
vetdesetih je poskrbel reži-
ser Wes Craven, ki je genial-
no zaobjel vse dotedanje
grozljivke v filmu Krik, ki
nam je dobesedno recitiral
pravila grozljivke kot žanra;
pravil, ki se jih morajo drža-
ti junaki grozljivk, če hočejo
preživeti. Transparentnost
pravil v grozljivkah je očitna
in nujna - grozljivka, ta eden
izmed najbolj čistih in
iskrenih filmskih žanrov, je
tem boljša, čim bolj se drži
lastnih žanrskih pravil. Bolj
se zdi gledalcu predvidljiva,
bolj srhljiva je. Tak je bil

Krik in tak je bil tudi Crave-
nov film Nočna mora v Ulici
brestov (1984), ki je sedaj, po
sedmih nadaljevanjih, doži-
vel predelavo.

Seveda ni nič narobe, če
posnamejo predelavo kakš-
nega kultnega filma, tudi
grozljivke, navsezadnje so
adaptacije klasičnih grozljivk
delali tudi v sedemdesetih in
to odlično (Stvor, Nosferatu,
Invazija tatov teles,...), vendar
pa bi se morali tega lotevati
režiserji s spoštovanjem do
originala ter z občutkom za
filmski jezik ter atmosfero
žanra, ne pa filmski analfa-
beti, ki se jim očitno zdi, da

je dovolj, če film posnamejo
kot prekomerno temačno
estetiziran videospot, prese-
kan s stiliziranim nasiljem
ter prelit s krvjo, ter temu
nato rečejo grozljivka. 

In nova Mora v Ulici bre-
stov je točno to: kolaž MTV-
jevskih stilemov nočnega
programa, v katerem se
mora mladina prebijati sko-
zi množico specialnih efek-
tov, da bi ubežala pošasti,
pač Freddyju Kruegerju,
maščevalcu brez obraza
(očitno idealna vloga za ig-
ralca Jackie E. Haleya, prej
Rorschach v Varuhih), ki ji
ne pusti spati. 

Je podpovprečnost večine
tovrstnih adaptacij znak, da
se je čas grozljivkam iztekel?
Nikakor, poglejte si le novej-
še španske (Snemaj!, Sirotiš-
nica) in francoske grozljivke
(Znotraj, Martyrs). Da o ja-
ponskih in južnokorejskih
filmih, ki znajo elemente
horrorja elegantno vplesti
povsod, niti ne govorimo. 

Žanr grozljivk je torej še
kako aktualen in vitalen. Le
včasih bi bilo bolje, če bi v
kina namesto predelav posla-
li originalne verzije filmov -
za dobrobit tako 'stare' kot
'nove' generacije.
Ocena: ★★★★★

MORA V ULICI BRESTOV
Hollywood se je očitno odločil, da znova posname vse ključne grozljivke sedemdesetih in osemdesetih,
sistematično, od prve do zadnje - tokratna 'žrtev' je Freddy Krueger.

Rešitev

Četrtek, 1. julija - sobota, 3. julija 
Štirje filmi zadnje dekade kitajskega mojstra Zhanga 
Yimoua, med drugim odgovornega za režijo spektakularne-
ga odprtja olimpijskih iger v Pekingu. Tako epsko razkošni,
živo barviti, baročno bogati in filigransko koreografirani 
so tudi njegovi filmi Heroj, Hiša letečih bodal ter Prekletstvo
zlate rože, ki jih bo Kinoteka zavrtela v četrtek ter soboto,
medtem ko vas v petek čaka njegova tradicionalno-intimna
družinska drama Pot domov.

Sobota, 3. julija, ob 21. uri
Zadnja kinopredstava (1971)
Malo odročno teksaško mesto v petdesetih, kjer ljudje 
lahko živijo le še od spominov - nekateri zato, ker so v njem
ostali predolgo, nekateri pa zato, ker ga morajo zapustiti 
prekmalu. Popolna nostalgična klasika. Zaslužen oskar za
stransko vlogo Benu Johnsonu. Samo Lesjak

Samo Lesjak

V

TA TEDEN V KINOTEKI
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29. junija 1995 je umrla Lana Turner,
rojena 1921 v Idahu, ameriška film-
ska igralka, zvezda v štiridesetih le-
tih, ko je zaslovela kot platinasta
'femme fatale' v 'črni' kriminalki
Poštar zvoni vedno dvakrat (1946).
Razburkano zasebno življenje ji je
preprečevalo, da bi se bolj posvetila
karieri (osem zakonov, alkoholizem
...). Vrhunsko se je vrnila leta 1959 v

klasični melodrami Douglasa Sirka Imitacija življenja, kar
pa je bil tudi njen labodji spev.  Samo Lesjak

FILMSKE NOVICE - NA DANAŠNJI DAN
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prihajajoči sezo-
ni bodo v Sokol-
skem domu po-
leg Kristalnega
abonmaja in

abonmaja mladih glasbeni-
kov pripravili še Otroški
glasbeni abonma. Kot je po-
vedala koordinatorka Andre-
ja Ravnihar Megušar z Obči-
ne Škofja Loka, v sodelova-
nju z Glasbeno šolo ter vrtce-
ma Škofja Loka in Sončni
žarek v Sokolskem domu
načrtujejo sedem dogodkov
povezanih z glasbo, ki bodo
na sporedu enkrat na mesec
v soboto ob 10. uri, namenje-
ni pa bodo predvsem otro-
kom med 4. in 9. letom sta-
rosti.

Tako bo septembra abon-
ma odprla dirigentka Živa
Ploj Peršuh z družinskim
koncertom imenovanim
Festinice, sledila bo otroška
opera Skrivnost sreče otrok
in vzgojiteljev vrtca Sončni

žarek. Novembra bodo od-
lični glasbeniki Boštjan
Gombač, Blaž Celarec in
Igor Leonardi predstavili
glasbila sveta, decembra pa
se bo predstavil Baletni od-
delek Glasbene šole Škofja
Loka. Februarja bosta otro-

ke zabavala najbolj znana
pujsa na svetu Pipi in Mel-
kijad, marca pa bodo glas-
beni nastop imeli otroci in
vzgojitelji Vrtca Škofja
Loka. Abonma se bo zaklju-
čil aprila z Glasbeno pravlji-
co Janeza Bitenca. Po pred-

stavah bodo v sodelovanju z
vrtci potekale kreativne de-
lavnice, tako imenovane
poustvarjalnice. Abonma
bo veljal 16 evrov za otroke
in 20 evrov za odrasle, več
informacij pa na www.so-
kolskidom.si.

OD ZNANIH PUJSOV DO BALETA
V Sokolskem domu v Škofji Loki v prihodnji sezoni pripravljajo Otroški glasbeni abonma pod geslom
"umetnost otrokom".

Igor Kavčič

V

LAŽJI
SUDOKU 

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

TISOČ UGANK ZA ŠOLARJE
Franc Ankerst vam zastavlja naslednjo uganko:

Brez nje je zemlja, z njo pa le žemlja,
kaj pa je tisto, ki to spreminja?

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime,
priimek in naslov na številko 031/691 111. Nekdo bo 
prejel knjižno nagrado. Ime nagrajenca bomo objavili
prihodnji torek. Rešitev prejšnje uganke je strah. Izžrebali
smo Niko Skalar (Medno). 

Indijanci in nova igrala

Vzgojiteljice in otroci v vrtcu v Dupljah so pred koncem
šolskega leta zaključili letošnji projekt z naslovom Indi-
janci, resnični otroci narave. Z indijanci so se na veliko
navdušenje otrok začeli ukvarjati že lansko jesen. Otro-
ci so skozi vse leto risali risbice in izdelovali izdelke z
indijansko tematiko, vse skupaj pa so pokazali na 

razstavi v dupljanski graščini. Razstavo so oblečeni v
indijanska oblačila in perjanice, pospremili z indijan-
skimi pesmimi in plesom, so pripravili še pravi indijan-
ski ples. Spoznavanje z Indijanci so zaključili s prijet-
nim družinskim izletom v indijansko vas na Pohorju.
Otroci iz vrtca so se razveselili tudi novih igral, ki so
nadomestila stara in dotrajana. Nova plezala, tobogan,
gugalnice in še nekaj drugih igral so financirali iz sred-
stev šolskega sklada, v katerega so med šolskim letom
starši otrok iz vrtcev in osnovne šole Naklo prispevali
več kot sedem tisoč evrov. V skladu, ki ga vodi predsed-
nica Nikolina Rozman, se je nabralo tudi nekaj sredstev
donatorjev, stroške ureditve podlage in novo ograjo pa
je plačala občina. M. G.

Ustvarjali na temo ovac in bržol

Na nedavnem Svetovnem festivalu tržiških bržol v Trži-
ču je bila na ogled tudi razstava otroških likovnih del, ki
so jih otroci ustvarili v sklopu likovnega natečaja na
temo ovac in bržol (kulinarične specialitete iz koštruno-
vega mesa). Dela je ocenila komisija v sestavi Aljaž Po-
gačnik, Mateja Dolžan in Andrejka Belhar Polanc. Prvo
mesto je dodelila prvošolcem podružnične šole Podlju-
belj Klari Povalej, Aleksandri Dovžan, Uli Dolhar, Sebast-
janu Krašovcu, Matevžu Vertelju, Venu Benediku, Tade-
ju Valjavcu in Martinu Kraševcu (mentorica Maja Aha-
čič) za skupinsko likovno delo z naslovom Ovčke na pla-
nini v tehniki pirografija, žganje na les. Njihova dela so
komisijo prijetno presenetila, ne toliko s samo sporočil-
nostjo kot z uporabo pirografije kot izraznega sredstva,
ki ne velja za konvencionalno likovno izrazilo v osnovnih
šolah. Otroci so sicer pri žganju na les pokazali veliko
natančnosti. Drugo mesto je pripadlo skupinskemu li-
kovnemu delu z naslovom Ovčarska planšarija v mešani
tehniki, ki so ga ustvarili učenci podružnične šole Lom:
tretješolci Ema Soklič, Aljaž Soklič in Andraž Tišler ter
drugošolec Sašo Primožič. Tretje mesto je za likovno
delo z naslovom Planšarji pri obedu v tehniki oglje na
papir osvojila četrtošolka iz Loma Nina Dolenšek. A. H.
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Sestavila: Eva in Bine 

Rešitev:

Otroci iz vrtca Sončni žarek iz Stare Loke se bodo predstavili z otroško opero Skrivnost sreče.

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

Strah

Strah je grozen preplah, 
vse živali so se skrile, 
ker so strah že doživele. 

Veverice so se ga bale, 
od nog do glave so trepetale. 
Še jaz se ga bojim, 
ker strah je grozen dim. 

Leja Pivk, 4.a, OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja vas

Moja družina

OTROŠKA PERESA

Želim si, da ne bi obstajal 
ali pa, da ne bi dolgo trajal. 
Vse živali so si to želele, 
da ne bi več trepetale.

Vse živali so trpele,
ker se niso rade skrivale.
Kaj je strah? 
Strah je grozen preplah. 

Špela Kavčič, 5. r, PŠ Dražgoše 

Prvošolci iz Podljubelja so ustvarjali v tehniki pirografija,
žganje na les. Za skupinsko likovno delo z naslovom
Ovčke na planini so prejeli prvo nagrado. / Foto: Tina Dokl



zkušnje so lahko korist-
ne, niso pa vse. Tudi pri
snovanju avtomobilov ki-
lometrina, ki jo ima za

seboj proizvajalec, lahko po-
maga pri zaznavanju želja
kupcev, a nekaterim uspe
tudi, če so samo dovolj drzni.
Tako kot so bili pri franco-
skem Peugeotu, kjer so se si-
cer pozno, vendar odločno
lotili vstopa v dobro zaseden
segment kompaktnih eno-
prostorskih avtomobilov, kjer
je bil njegov tekmec Renault
med prvimi.

Peugeot 5008 je torej v raz-
redu, ki je v zadnjih letih be-
ležil pretežno prodajno rast,
še zelenec, saj pri franco-
skem levu doslej podobnega
avtomobila sploh še ni bilo.
In še zdaj pravijo, da gre
pravzaprav za duhovnega na-
slednika nekdanjega kombi-
jevskega modela 505, čeprav
ima več kot izrazite veliko-
prostorske atribute. 

Pogled na zunanjost raz-
krije, da so Peugeotovi obli-
kovalci v videz vložili veliko
truda. Tokrat so se za spre-
membo odrekli maski hladil-
nika v obliki velikega žrela in
tudi sicer so dokaj posrečeno

izpeljali karoserijske linije, ki
avtomobil na pogled delajo
krajši in predvsem nižji, kot
je v resnici. 

Toda pri izboru družinske-
ga avtomobila ne odločajo
samo oči, ampak tudi in pred-
vsem prevozniške potrebe.
Jasno, na prvem mestu je ve-
likost prtljažnika, ki je brez
podiranja sedežev več kot le
solidna. Načelno se s tem av-
tomobilom lahko vozi sedem
potnikov, šesti in sedmi sedež
sta spretno pogreznjena v
dno prtljažnika in ju je mogo-
če brez vsakršnega napora
pripraviti za sedenje. Pričako-
vanja, da je sedežno udobje v
tretji vrsti vsaj zadovoljivo, se
niso doslej uresničila še v no-
benem podobnem avtomobi-
lu in tudi tokrat ni nič druga-
če, zato je najbolje, če sta šesti
in sedmi potnik potrpežljiva
otroka. Potem se stopnja udo-
bja seveda znatno izboljšuje v
drugi vrsti in spredaj, kjer se
pokažejo vse prednosti eno-
prostorske zasnove.

Pri zasnovi armaturne ploš-
če so se Peugeotovi notranji
arhitekti odločili za klasične
merilnike s sivo osvetlitvijo in
velikim zaslonom za naviga-

cijski in radijski sistem. Prav-
zaprav je vse urejeno v ger-
mansko redoljubnem slogu,
moti le precej široka sredin-
ska konzola, ki omejuje pros-
tor za voznikove noge. 

Vsekakor pa se lahko ta
francoski lev pohvali s pre-
pričljivim 2,0-litrskim turbo-
dizelskim motorjem, ki delu-
je tiho in kultivirano, a ob
tem zagotavlja več kot zado-
voljive zmogljivosti za poto-
valno in tudi bolj dinamično
vožnjo. Pogonski stroj se do-
bro ujame s šeststopenjskim
ročnim menjalnikom, čigar
kratka prestavna ročica je na-

tančnejša, kot je včasih velja-
lo za Peugeotove menjalni-
ke. Podvozje je sicer podreje-
no predvsem udobju, a Peu-
geota 5008 je mogoče peljati
tudi zelo dinamično, kakšna
cestna grbina pa se v kabini
čuti močneje, kot bi se spod-
obilo za takšen avtomobil.

Pravzaprav imajo tisti, ki
jim doslej ni bilo kaj dosti
mar za Peugeotove avtomo-
bile, zdaj dobro priložnost za
razmislek; brez posebnih za-
držkov je namreč mogoče tr-
diti, da je 5008 krepko naj-
boljši avtomobil te znamke v
zadnjih letih. 
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AVTOMOBILIZEM

Matjaž Gregorič

I talijanska Alfa Romeo z
novo Giulietto spet lošči
svojo nekdanjo slavo in
hkrati išče pot izpod črnih

oblakov. Milanski avtomobil-
ski tovarni namreč v zadnjem
času ni bilo postlano z rožica-
mi, nova lepotica pa vzbuja
precejšnje zanimanje. Nič
čudnega, saj so za 4,35 metra
dolgo petvratno kombilimuzi-
no namreč hišni stilisti pripra-
vili všečno in sodobno zuna-
njo obliko, inženirji pa so se
potrudili za celo vrsto aktual-
nih tehnoloških sistemov. Mo-
torna ponudba je dovolj obsež-
na, da bo lahko ugodila različ-
nim vozniškim željam, v ben-
cinskem delu jo začenja 1,4-
litrski turbinsko podprti štiri-
valjnik, (88 kW/120 KM), sledi
mu enako prostorninska, a
močnejša izvedba (125
kW/170 KM), nato pa še 1,8-
litrski zmogljivi motor (173
kW/235 KM), ki prav tako diha
s pomočjo turbinskega polnil-
nika. Zraven sta še 1,6-litrski

turbodizel (77 kW/105 KM) in
močnejši 2,0-litrski (125
kW/170 KM), do jeseni pa pri-
de še srednja izvedba (103
kW/140 KM). 

Tudi v notranjosti Giulietta
radodarno razkazuje svojo
športno dušo. Slovenskim
kupcem bosta na voljo dva že
znana nivoja opreme, imeno-
vana progression in distincti-
ve. Različico z najzmogljivej-
šim motorjem bo mogoče
oplemenititi še s posebnim pa-
ketom quadrifoglio verde, ki
bo označen z zeleno deteljico
Poleg tega je na voljo tudi
osem vrst aluminijastih platišč
in devet različnih vrst barv,
med možnostmi prilagoditve
pa je tudi velika panoramska
steklena streha, navigacijski si-
stem z vključenimi zemljevidi,
ozvočenje Bose in brezžični si-
stem v kombinaciji z navigaci-
jo TomTom. Osnovna različi-
ca na Slovenskem stane
16.990 evrov, medtem ko za
najdražjo treba odšteti 23.590
evrov. Petvratni limuzini bo
čez čas sledila tudi kombijev-
ska izvedba.

Matjaž Gregorič

I

ČAR MAJHNIH PODROBNOSTI
Test: Peugeot 5008 2.0 HDi Premium 

SPOMIN NA SLAVO
Alfa Romeo z novo Giulietto spet odločno vstopa
v spodnji srednji razred.

TEHNIČNI PODATKI

Mere: d. 4,529, š. 1,837, v. 1644 m, medosje 2,726 m 
Prostornina prtljažnika: 679/823 l 
Teža (prazno v./ dovoljena): 1563/- kg 
Vrsta motorja: štirivaljni, turbodizelski 
Gibna prostornina: 1997 ccm 
Največja moč pri v/min: 110 kW/150 KM pri 3750 
Največji navor pri v/min: 340 pri 2000 
Najvišja hitrost: 195 km/h 
Pospešek 0-100 km/h: 9,9 s 
Poraba goriva po EU norm.: 7,5/ 4,8/ 5,8 l/100 km 
Emisija CO2 g/km: 151 (Euro IV)
Maloprodajna cena: 24.450 EUR 
Uvoznik: Peugeot Slovenija, Ljubljana 

enault je tik pred po-
letjem tudi na slo-
venskem trgu začel
prodajati novo gene-

racijo dostavnega Mastra.
Ob novi obliki zunanjosti je
novi Master na voljo v kar
250 različnih izvedbah, od
tega 40 karoserijskih (fur-
gon, kombi, minibus, pod-
vozje s kabino, pod s kabino
in podobno), štirih dolžin-
skih ter treh različnih me-
dosnih razdaljah ter dveh
dolžinah previsa zadaj, treh

različnih višinah in s pogo-
nom spredaj, oziroma za-
daj. K temu je treba dodati
še štiri možnosti največje
dovoljene skupne teže od
2,8 do 3,5 tone (z enojnima
ali dvojnima kolesoma za-
daj) in 4,5 tone (dvojni kole-
si zadaj). Največja tovorna
različica, ki jo doslej ni bilo
v ponudbi, sprejme 17 ku-
bičnih metrov tovora. Sprva
so na naprodaj le tovorne
različice, potniški kombi z
devetimi in minibus s 17 se-
deži bosta prišla na ceste je-
seni. Povsem spremenjeni
so pogonski stroji, ki temelji-

jo na novem 2,3-litrskem tur-
bodizelskem štirivaljniku.
Motor ima tri po največji

moči različne se izvedbe (74
kW/100 KM, 92 kW/125 in
110 kW/150 KM).

POZOR, PRIHAJA GOSPODAR
Novi Renault Master spreminja razmerja med dostavniki. 

Matjaž Gregorič

R

Toyota Prius tudi s polnjenjem 

Prvih šeststo vozil Toyotinih vozil Prius Plug-in je del projekta
najemnih pogodb z namenom analize uporabe vozil, preden
se začne dejanska prodaja. Prvi avtomobil je prispel tudi v
Slovenijo, kjer ga bodo tri leta uporabljali v raziskovalne in izo-
braževalne namene, so sporočili pri Toyotinem slovenskem
uvozniku. Hibridni Prius Plug-in je popolno hibridno vozilo,
pri katerem lahko kolesa poganjata tako električni kot tudi
bencinski motor. Blok akumulatorskih baterij se popolnoma
napolni že v poldrugi uri, in sicer prek standardne hišne 230-
voltne električne vtičnice. Avtomobil doseže največjo hitrost
100 kilometrov na uro in lahko zgolj na električni pogon pre-
vozi približno 20 kilometrov. Hibridni Prius Plug-in je za okoli
30 odstotkov varčnejši v primerjavi s prejšnjim Priusom, saj
znaša poraba goriva zdaj le 2,6 litra na 100 kilometrov, vred-
nosti emisij CO2 pa so le 59 gramov na kilometer. M. G.



Na izboru Miss Lencia, na katerem bo ena od slovenskih
zlatarn med prijavljenimi lepoticami izbrala nov obraz
prestižne srebrne linije Lencia, sodeluje tudi Maja Trat-
nik, vsestranska voditeljica iz Kranja. / Foto: arhiv Maje Tratnik
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rireditev sovpada z
občinskim prazni-
kom, saj občina Žiri
praznuje na isti dan

kot država, le da je dve leti
mlajša. Praznovanje se je za-
čelo že na kresno noč, s tra-
dicionalnim koncertom in
ognjemetom na Ledinici.
Glavni dogodek je bila Žirov-
ska noč, ki je tokrat trajala
kar tri dni. Na srečo je vreme
organizatorjem ni zagodlo in
v treh dneh se je na odru zvr-
stilo kar nekaj nastopajočih,
poskrbljeno pa je bilo tudi za
zabavo najmlajših. Prvi večer
so na svoj račun prišli ljubi-
telji elektronske klubske
glasbe, saj sta šotor grela Dj

Angel Anx & Wee:Bee. Pet-
kov popoldan je bil name-
njen družinski uri z AMZS-
jem, večer pa rock&rollu. Na
odru se je predstavila nova,
mlada žirovska zasedba Ni
Znesl. Srednješolska skupi-
na štirih fantov in dveh de-
klet nadaljuje rokovsko tra-
dicijo, ki je v Žireh dobro za-
koreninjena, glede na glas-
beni repertoar, pa malce
spominjajo na nekdaj zelo
popularne Lintverne. Na
kup so se pred pol leta zbra-
li prav za to prireditev, obe
dekleti pa sta tudi članici ga-
silskega društva. Sledil je na-
stop prav tako mlade zased-
be Brez Point Band iz Rovt.
Fantje so dobro ogreli oder
težko pričakovani idrijski
skupini Zablujena generaci-

ja, ki je pod šotorom potem
"žagala" vse do zgodnjih ju-
tranjih ur. Člani skupine
pravijo, da imajo pred seboj
kar pestro poletje, za prihod-
nje leto pa že načrtujejo nov
album. 

Zadnji dan se je začelo do-
gajati že dopoldne: z osmim
atletskim trobojem za žirov-
sko mladino, na katerem je
nastopilo okrog trideset
osnovnošolcev. Ljubitelji dro-
bnice so pripravili degustaci-
jo kozlička, popoldan pa je
bil namenjen predstavitvi av-
tokrosa, motociklizma in go-
karta. Najmlajši so se lahko
pomerili v tekmovanju v go-
kartu na pedala, pa tudi brez
vrtiljaka, srečelova in slad-
korne pene na takšnih prire-
ditvah ne gre. Vrhunec po-

poldneva je bil nastop čarov-
nika Joleta Coleta, ki je veli-
ko otrok in staršev dobesed-
no prikoval na klopi in jih
nasmejal do solz.

Večer so popestrile plesal-
ke žirovske orientalske sku-
pine Safir, za dobro plesno
glasbo pa je poskrbela Tanja
Žagar. Zaradi več kot enoin-
polurne zamude ji je oder
kar nekaj časa ogrevala
spremljevalna skupina Alle-
gro. Predsednik PGD Žiri
Urban Posedi nam je ob
koncu povedal: "Žirovska
noč je naš največji projekt v
letu. Letos je v treh dneh na
prireditvi intenzivno prosto-
voljno pomagalo okrog sto
naših članov. Zdaj, ko se je
letošnja končala, pa že načr-
tujemo naslednjo."

DRUŽABNA KRONIKA

ŽIRI ŽURAJO
Konec junija so žirovski gasilci znova uspešno izpeljali Žirovsko noč, ki je bila letos še 
posebej dobro obiskana.

Polona M. Baldasin

P

Tudi otroci so prišli na svoj račun. Čarovnik Jole Cole jih je
prikoval na klopi in nasmejal do solz.

Ni Žirovske noči brez srečelova, dobitki pa so vsako leto 
pestri in veliki.

Brez Point Band iz Rovt je ogrel oder Zablujeni generaciji. Plesalke iz orientalske skupine Safir so zaplesale novo 
koreografijo.

Ni Znesl je luštna, mlada žirovska rokovska skupina, ki se je
zbrala prav za prireditev Žirovska noč.

Zablujeni generaciji ne uide delitev avtogramov, saj so jih že
na tonski vaji takoj obkolila dekleta.

Novo!
Če boste postavili ptičjo hišico in vanjo nasuli kaj okusnega, vas bodo
kmalu začeli obiskovati razni ptički. Da jih boste med opazovanjem
lahko tudi prepoznali, vam bo pomagala knjiga z barvnimi 
fotografijami, zemljevidom razširjenosti in opisom ptic, ki ima še eno
prednost: priloženo ima zgoščenko z oglašanjem šestdesetih ptic.

Knjiga in zgoščenka vam bosta pokazali nov način prepoznavanja 
ptic in njihovega vedenja. Zelo uporabno, zanimivo in poučno!

Mehka vezava, 40 strani + CD.

Redna cena: 9,90 EUR
Akcijska cena: 8,50 EUR + poštnina.

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