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Stopnjo naj določi
država
Če želijo z davkom na nepremičnine
poenotiti obdavčitev po vsej državi,
naj davčno stopnjo v celoti določi
država ali pa naj to odločitev že takoj
prepusti občinam, menijo v gorenj-
skih občinah.
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AKTUALNO VREME

jutri:  jasno in topleje
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Ločani se hladijo v Sori
V Škofji Loki in okolici ni urejenega
letnega kopališča, kljub temu pa ob
vročini domačini in obiskovalci
obiskujejo opuščeno nekdanje kopa-
lišče v Puštalu ter bregove Selške in
Poljanske Sore.

5

Elektro Gorenjska včeraj
prejel prve zahtevke
Predstavniki Društva za vračilo pre-
plačane električne energije so včeraj
dopoldne na Elektru Gorenjska od-
dali prvih 1200 odškodninskih za-
htevkov za vračilo preveč plačane
elektrike.

17

Trikrat in pol okrog 
Blejskega jezera
Na Bledu bo 21. avgusta drugi Mali
blejski maraton, organizatorji pa po-
leg maratona pripravljajo še
rekreativni družinski tek, otroški tek,
Riklijev pohod in številne druge
spremljajoče aktivnosti.

Danes bo precej jasno,
popoldne oblačno in plohe. 
V sredo bo jasno in topleje, v
četrtek pa oblačno s plohami
in nevihtami. Hladneje bo.
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63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947

11/25°C
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Vilma Stanovnik

Kranj - Pred dnevi je številne
Kranjčane vznemirila novica,
da naj bi porušili skoraj novo
ledeno dvorano na Zlatem
polju. Že nekaj časa je znano,
da je Boris Pavšlar vložil
predlog za obnovo postopka
zoper izdano gradbeno dovo-
ljenje z utemeljitvijo, da ni
sodeloval kot stranka v po-
stopku in da je gradnja dvora-
ne v nasprotju z določili pros-
torskega akta. Zatrjeval je, da
dvorana zmanjšuje uporab-
nost njegovih zemljišč. "V
obnovljenem postopku je
upravni organ po proučitvi
predloženega ekspertnega

mnenja ter ponovni proučitvi
vseh dejstev in okoliščin ugo-
tovil, da izdano gradbeno do-
voljenje ni bilo skladno z vse-
mi določili zazidalnega načr-
ta, zato je zahtevo za izdajo
gradbenega dovoljenja z od-
ločbo zavrnil, prvotno izdano
gradbeno dovoljenje pa od-
pravil. Tako bo moral investi-
tor v roku 30 dni od izvršljivo-
sti odločbe vzpostaviti stanje
pred izdajo dovoljenja, torej
objekt odstraniti," pojasnjuje
Majda Godec, vodja oddelka
za okolje in kmetijstvo pri UE
Kranj. Prav tako dodaja, da se
je investitor, družba Expo
biro, na izdano odločbo že
pritožila. "Ko smo na občini

ugotovili, da je gradbeno do-
voljenje izdano v nasprotju s
prostorskimi dovoljenji, smo
začeli postopek za spremem-
bo. Najprej smo spremenili
Prostorski ureditveni plan, s
katerim smo spremenili na-
membnost, zato da bo tam
lahko univerzitetno središče.
Naslednji korak je sprejetje
Podrobnejšega plana. V za-
četku avgusta bo lahko že jav-
na razgrnitev, septembra in
oktobra pa sta lahko že prva
in druga obravnava. Naredili
bomo vse, da bo objekt lahko
čim prej legaliziran, saj je
naš interes, da dvorana osta-
ne," je povedal podžupan
Igor Velov.

Ledene dvorane (še) ne bodo podrli 
Upravna enota v Kranju je odpravila prvotno izdano gradbeno dovoljenje
za že zgrajeno večnamensko športno dvorano na Zlatem polju.

Slaba tri leta potem, ko so na Zlatem polju z javno zasebnim partnerstvom zgradili novo
ledeno dvorano, ji grozi, da jo lahko tudi podrejo. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Ljubljana - Predsednik dr-
žavnega zbora Pavel Gantar
je v petek razpisal redne vo-
litve v občinske svete in red-
ne volitve županov, ki bodo
drugo nedeljo v oktobru. 
Za isti dan bodo župani raz-
pisali volitve za svete krajev-
nih, vaških in četrtnih skup-
nosti. V skladu s podpisanim
aktom o razpisu volitev bodo
roki za volilna opravila, to je
določanje kandidatov za žu-
pane in člane občinskih sve-
tov, dajanje podpore kandi-
datom oziroma listam kandi-
datov, razgrnitev volilnih
imenikov, vložitev kandida-
tur in podobno začeli teči 9.
avgusta. 

Glede na zadnje lokalne
volitve, bi bil prvi možni da-
tum volitev 22. avgust, zadnji
možni rok pa 17. oktober. Ob
tem je Pavel Gantar pojasnil,
da se za zadnji možni datum
ni odločil zaradi drugega kro-
ga volitev. V primeru na-
mreč, da nobeden od kandi-
datov za župana ne bo dobil
večine glasov, o zmagovalcu
odloča drugi krog, ki je obi-
čajno 14 dni po prvem. Če bi
bile volitve 17. oktobra, bi mo-
rali znova na volišča na praz-
nično nedeljo, 31. oktobra,
dan pred dnevom spomina
na mrtve, kar pa bi bil po nje-
govih besedah povsem nepri-
meren termin. Drugi krog
rednih volitev razpiše držav-
na volilna komisija. 

Lokalne volitve
bodo 10. oktobra

Urša Peternel

Kranjska Gora - V nedeljo je
pri Ruski kapelici pod Vrši-
čem potekala tradicionalna
slovesnost v spomin na več
kot tristo umrlih ruskih voja-
kov, ujetnikov v prvi sveto-
vni vojni, ki jih je leta 1916
pri gradnji ceste čez prelaz
zasul snežni plaz. Slovesno-
sti so se udeležili številni vi-
soki predstavniki slovenske
in ruske države in Cerkve,
med drugim predsednik dr-
žavnega zbora Republike
Slovenije Pavel Gantar,
predsednik vlade Borut Pa-
hor, podpredsednica ruske
državne dume Ljubov Sli-
ska, častna pokroviteljica
slovesnosti pa je bila sloven-
ska ministrica za kulturo

Majda Širca. Ta je v svojem
nagovoru poudarila, da veli-
čino narodov spoznamo sko-
zi moč njihovega spomina.
Izpostavila je močne in bo-
gate stike med slovenskim

in ruskim narodom na raz-
ličnih področjih, od politike,
gospodarstva, znanosti do
kulture. "Vsakoletno sreča-
nje na tem prostoru je mno-
go več kot ohranjanje spomi-

na. Je glasen klic k dialogu,
h kovanju novih idej in po-
vezav," je poudarila ministri-
ca ter dodala, da v različno-
stih moramo ostajati prijate-
lji. "In pred kapelico utrjuje-
mo prav to - prijateljstvo in
povezanost," je še dejala.

Podpredsednica ruske
dume Ljubov Sliska se je v
imenu ruskega naroda za-
hvalila Občini Kranjska
Gora, društvu slovensko-
ruskega prijateljstva in slo-
venski državi, da skrbijo za
kapelico in ohranjajo spo-
min na padle vojake. "Ta
kraj je opomin vsem o straš-
nih posledicah, ki jih prina-
šajo vojne," je med drugim
dejala.

Kapelica združuje Slovenijo in Rusijo
"V svoji različnosti moramo ostajati prijatelji! Pred Rusko kapelico utrjujemo prav to," je na 
slovesnosti pod Vršičem poudarila častna pokroviteljica, ministrica za kulturo Majda Širca.

Venec k Ruski kapelici je položila tudi častna pokroviteljica
letošnje slovesnosti, ministrica za kulturo Majda Širca. � 2. stran
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Mateja Rant

Ljubljana - Tako sta z vodjo
pogajalske skupine Brani-
mirjem Štrukljem že para-
firala oba dokumenta, ki
povzemata ukrepe, o kate-
rih so se sporazumeli. "Vla-
da se je odrekla znižanju
plač, ki ga je napovedala, mi
pa smo pristali na zamrzni-
tev sedanjega stanja," je do-
seženi dogovor strnil Brani-
mir Štrukelj in dodal, da
jim je za dve leti uspelo po-
daljšati tudi zagotovilo, da
vlada ne bo odpuščala zapo-
slenih v javnem sektorju.
Oba dokumenta, torej do-
govor o ukrepih na podro-
čju plač in drugih prejem-
kov v javnem sektorju ter
aneks h kolektivni pogodbi
bodo po besedah Irme Pav-
linič Krebs posredovali
vsem 29 reprezentativnim
sindikatom javnega sektor-
ja, tudi skupini Janeza Po-
sedija, čeprav se ta ni udele-
ževala pogajanj, a so jim
predlagane rešitve predsta-

vili na osemurnem nefor-
malnem sestanku. 

Predlog dogovora predvi-
deva deset ukrepov na po-
dročju plač in drugih pre-
jemkov v javnem sektorju
za prihodnji dve leti. V pri-
hodnjih dveh letih bodo
tako "zamrznili" napredo-
vanja v višje plačne razrede,
ne bodo izplačevali redne
delovne uspešnosti in ome-
jili višine izplačila delovne
uspešnosti iz naslova pove-
čanega obsega dela, je na-
štela Irma Pavlinič Krebs.
Odprava tretje in četrte četr-
tine plačnih nesorazmerij
naj bi se izvedla s 1. okto-
brom v dveh zaporednih le-
tih, ki sledita letu, v katerem
realna rast bruto družbene-
ga proizvoda preseže tri od-
stotke. V letu 2011 naj tudi
ne bi bilo splošne uskladit-
ve plač z inflacijo, razen če
bo ta višja od 2,5 odstotka. V
tem primeru bi se plače zvi-
šale za razliko nad tem od-
stotkom. Višina regresa bo
v prihodnjih dveh letih osta-

la na letošnji ravni, se pravi
692 evrov bruto. Vlada se je
v omenjenem dogovoru še
zavezala, da do konca leta
2013 ne bo zmanjševala šte-
vila javnih uslužbencev za
več kot odstotek na leto. Z
naštetimi ukrepi bi po bese-
dah Irme Pavlinič Krebs
sredstva za plače ohranili na
ravni letošnjega leta, s tem
pa naj bi po oceni prihranili
244 milijonov evrov. "Po-
membno je, da smo tako po
svoje priznali, da lahko v iz-
rednih razmerah, v katerih
se je znašla država, tudi jav-
ni uslužbenci prispevamo

delež, ki omogoča premosti-
tev krize. Obenem pa priča-
kujemo, da nam bo država
to vrnila, ko se bodo razme-
re spet ustalile," je ob tem
opozoril Branimir Štrukelj
in dodal, da se bo o omenje-
nem dogovoru in aneksu h
kolektivni pogodbi odločalo
članstvo. Če ju bodo zavrni-
li, pravi, bi to pomenilo za-
ostritev jeseni. "To pomeni,
da se bodo zaposleni odloči-
li braniti vse pridobljene
pravice, kar pomeni gene-
ralno stavko v javnem sek-
torju," je še napovedal Štru-
kelj.

Plače naj bi ostale zamrznjene
Ministrici za javno upravo Irmi Pavlinič Krebs je s pogajalsko skupino Konfederacije sindikatov javnega
sektorja uspelo doseči kompromis.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MILAN POŽAR iz Rateč.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Prijazno pismo
Pred kratkim smo v uredništvo prejeli prijazno pismo 
naše dolgoletne naročnice in zveste bralke Jožice Mubi 
iz Podnarta, ki ga z veseljem objavljamo, Jožici pa se 
zahvaljujemo za pohvale.
Te dni sem pospravljala stare dokumente in sem med njimi našla
tudi nekaj potrdil za vplačano naročnino za časopis Gorenjski
glas. Potrdila dokazujejo, da je ta časopis pri hiši že vsaj 48 let, če
ne še kakšno leto več. Naročila ga je moja sestra Ivanka Berčič,
ko smo živeli v Otočah št. 30. Konec leta 1962 smo se preselili na
novo lokacijo na Otoče 1. Ker se je sestra poročila, je naročnik
postal moj oče, Ivan Berčič, in ko je leta 1981 umrl, sem
naročniško ime spremenila na svoje. 
Poročena sestra z novim priimkom Špendov je Gorenjski glas
naročila na svoj novi priimek, naročnica je tudi moja hčerka, ki
se piše Mestinšek-Mubi. To vam pišem zato, da boste vedeli, da
je vaš časopis res priljubljen pri naši hiši. 
Jaz ga preberem v celoti. Najprej pogledam naslove, slike in
prečitam, kar me najbolj privlači. Z vnukinjo rešiva uganko, su-
doku, križanke in se nasmejeva humorju. Zvečer se poglobim v
podrobnosti iz vsebine časopisa. Članke obdelam po panogah,
saj so kratki in jasni. Jezijo me edino pisma bralcev, ki v ne-
dogled pogrevajo ene in iste stvari, ki se morda tičejo le nekaj
"bolj vplivnih ljudi". Na splošno pa sem s časopisom in priloga-
mi zadovoljna. Varčevanje me je prisililo, da sem nekaj drugih
revij že morala ukiniti, toda Gorenjski glas bo vsekakor zadnji,
če bo stiska tako resna. Želim vam, da bi tudi v prihodnje 
uspešno ustvarjali vaš in naš časopis za Gorenjsko. 

Predstavniki obeh držav
so h kapelici položili vence,
poltavski in mirgorodski
nadškof Filip pa je vodil
pravoslavno cerkveno slo-
vesnost ob kapelici. V kul-
turnem programu so nasto-
pili orkester Slovenske voj-
ske in Slovenski oktet.

Prav poseben nagovor ob
Ruski kapelici je pripravil
slovenski pesnik Tone Pav-
ček, častni član društva Slo-
venija - Rusija. Začel je na
začetku, 12. marca 1916.
leta. "Začetek je vedno roj-
stvo, radost in sreča ... Zače-
tek vršiške zgodbe pa zazna-
muje smrt. Na tem gorskem
prevalu, prelazu, prehodu iz
ene doline v drugo, od ene
reke, Save Dolinke, k drugi,
k bistri Soči, od Gorenjca do
Primorca, od človeka do člo-
veka, so ruski ujetniki med
prvo svetovno vojno gradili
pot za bližino, za odprtost.
A prehod je bil zanje odhod,
preval zmrzal, prelaz plaz.
Tega bo kmalu sto let ...," je
dejal Pavček. A kot je pouda-
ril, nesrečnih ruskih ujetni-
kov, ki so našli smrt pod pla-
zom in ki jim je naša zemlja
za zmeraj postala njihova,
svet, ne njihov ne naš, nista
pozabila. "Še zmeraj stojita
kot zvesta straža na kraju

njihovega konca, pri spome-
niku njihove smrti, pri Ru-
ski kapelici ... Njihova trage-
dija je postala tudi naša bo-
lečina ... Pri kapelici ne sla-
vimo smrti, ampak človeško
moč, ki je vedno znova spo-
sobna presegati smrtni nič
in se vzpenjati kvišku. Tako
življenje zmaguje nad hu-
dim in nam ponuja rešilno
misel - smrt je samo en-
krat, življenje pa je kar na-
prej ..." Pavček je poudaril
zmagovitost življenja, tova-
rištva, prijateljstva. Kot je
dejal, nas kapelica uči, da je
tuja bolečina tudi naša bo-
lečina, in s tem premaguje
ravnodušnost ter prerašča
razlike. S tem je zgled od
včeraj za jutri.

Slovesnosti pod Vršičem
so se udeležili tudi pred-
stavniki slovenskega in ru-
skega gospodarstva, med
njimi slovenska ministrica
za gospodarstvo Darja Ra-
dić ter nekateri direktorji
podjetij, ki veliko sodeluje-
jo z Rusijo, med njimi Jože
Colarič iz Krke in Janez
Škrabec iz Rika. 

Po slovesnosti ob kapelici
je sledilo družabno sreča-
nje v Kranjski Gori, na ka-
terem so nastopili ruski
gardisti in garda Slovenske
vojske ter sekcija Vesela
dRuščina.

Kapelica združuje Slovenijo 
in Rusijo

Aneks h kolektivni pogodbi mora do 28. avgusta
podpisati večina reprezentativnih sindikatov javnega
sektorja štirih različnih dejavnosti. ”V primeru, 
da ga ne bo podpisalo zadostno število sindikatov,
bomo morali ukrepati z odpovedjo kolektivne 
pogodbe in bomo plače javnih uslužbencev uredili 
z enostranskim posegom: v zakonu o sistemu plač 
v javnem sektorju,” je še napovedala Irma Pavlinič
Krebs.

Mateja Rant

Bistrica - Ob spomeniku na
Bistrici so se v soboto zno-
va poklonili spominu na
talce, ki so jih iz maščeva-
nja za ubitega nemškega
oficirja pred 68 leti postre-
lili na tem mestu. Nemški
oficirski avto so na vrhu
Jurčkovega klanca ustavili
trije partizani Kokrškega
odreda, Nemci pa so po
tem dogodku na mesto,
kjer danes stoji spomenik,
pripeljali petdeset talcev iz
Begunj in jih postrelili. 

Že dva dni prej pa so se
kruto znesli tudi nad doma-
čini iz treh hiš na Bistrici,
od koder naj bi prav tako
prišli streli. Obkolili so po

domače Jurčkovo, Rantovo
in Petrovo hišo ter moške
takoj pobili, ženske z otroki
pa so morale do jutra gleda-
ti, kako gorijo njihove do-
mačije. "Vojna je tako izpri-
jen čas, da civilizacijske
vrednote izgubijo pomen.
In danes se še vedno črti-
mo med seboj ter stojimo
vsak na svojem bregu in si
nočemo podati rok," je na
slovesnosti poudaril slav-
nostni govornik Stane Mi-
helič. Zato je po njegovem
prišel čas, da stopimo vsak
k svojemu obrežju in v mis-
lih poiščemo soseda ter si
zagotovimo, da bomo zgra-
dili most sprave. "Sto let po
Prešernovi Zdravljici, v ka-
teri je med drugim zapisal,

naj edinost, sreča, sprava 
k nam naj nazaj se vrne-
jo, doživljamo narodovo
razdvojenost. Zato je prav,

da na prvo mesto postavi-
mo spravo, ki naj se znova
vrne," je še pozval Stane
Mihelič.

Sprava naj se znova vrne
Občina Naklo in KUD Tabor Podbrezje sta v soboto pripravila slovesnost v spomin 
padlim talcem ob spomeniku na Bistrici.

Medvode, Vodice 

Kritično o aktualnih vprašanjih

Članice ženskega odbora SDS Medvode in Vodice so na
tretji redni seji razpravljale o aktualnih vprašanjih ter o sta-
liščih SDS do aktualnih gospodarskih in širših družbenih
vprašanj. Pri tem so posebej poudarile, da podpirajo stališ-
ča organov SDS in predsednika Janeza Janše glede konkret-
nih predlogov ukrepov za hitrejši izhod iz kriznih razmer,
zlasti pa ga podpirajo glede njegovih kritičnih stališč do ak-
tualne Pahorjeve vlade. Članice ženskega odbora tudi meni-
jo, je pojasnila njihova predsednica Sonja Bagari, da predla-
gana zakonodaja glede reforme trga dela in študentskega
dela ne prenese resne presoje, še manj pa so to ustrezne re-
šitve, ki bi jih kazalo podpreti. M. R.

Ob spomeniku na Bistrici so se poklonili spominu na 
pobite talce. / Foto: Gorazd Kavčič
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Celje

Poklon žrtvam med- in povojnega nasilja

Predsednik vlade Borut Pahor in predsednik Slovenske ško-
fovske konference Anton Stres sta se v soboto poklonila žrt-
vam povojnega nasilja v Barbarinem rovu v Hudi Jami pri
Laškem in nato tudi žrtvam nacističnega nasilja v Starem
piskru v Celju. Tako sta se spomnila dveh pomembnih
obletnic. Na ta dan pred dvema letoma so v Hudi Jami našli
ostanke človeških trupel, 22. julija 1942 pa so v Starem
piskru ustrelili sto talcev kot povračilni ukrep za ljudi, ki so
se uprli okupatorju. Ob tem je Borut Pahor poudaril, da
zgodovine ne moremo spreminjati, lahko pa to vzamemo
kot opomin, da nas skušnjave v prihodnje ne bi znova
zanesle v podobna ravnanja. M. R.



3
GORENJSKI GLAS
torek, 27. julija 2010 AKTUALNO info@g-glas.si

Jože Košnjek

Železna Kapla - Skupnost
južnokoroških kmetov, ki
deluje v okviru koroške kme-
tijske zbornice, in domače
Slovensko kulturno društvo
Zarja sta v nedeljo v Železni
Kapli organizirala že 9.
kmečki praznik, ki se je raz-
širil tudi v srečanje kmetov iz
Slovenije, Furlanije in Julij-
ske krajine ter Koroške, od
letos naprej pa bodo na sre-
čanjih sodelovali tudi kmetje
iz Porabja na Madžarskem.
Sekretar slovenskega minis-
trstva za kmetijstvo in goz-
darstvo Vladimir Čeligoj je
povedal, da ministrstvo in
slovenska kmetijska zborni-

ca že desetletje uspešno so-
delujeta s kmeti in njihovimi
organizacijami na Koroškem
in v Furlaniji, v Porabju pa
so pred tremi leti začeli
skupni projekt razvoja sad-
jarstva. Kmečkega praznika v
Železni Kapli, kjer se je tam-
kajšnji slovenski župan
Franc Jožef Smrtnik izkazal
za izvrstnega gostitelja, se je
po besedah Janeza Šebata iz
Smokuča udeležilo nad sto
Gorenjk in Gorenjcev. Pred-
sednik Skupnosti južnokoro-
ških kmetov Štefan Domej
in predsednik kulturnega
društva Zarja Vili Ošina sta
povedala, da je bilo nedeljsko
srečanje med najbolje obis-
kanimi doslej. 

Kmečki praznik 
v Železni Kapli
Na tradicionalnem srečanju je bilo tudi 
nad 100 udeležencev z Gorenjske.

Simon Šubic

Kranj - Predlagani zakon o
davku na nepremičnine, s
katerim želi država poenotiti
sistem obdavčitve, je naletel
na različne odzive, večina pa
ni naklonjena vsem predla-
ganim rešitvam. 

"Novi davek na nepremič-
nine je zasnovan tako, da bo
obdavčitev približno enaka
kot do sedaj. Problem lahko
nastane po letu 2012, ko
bodo občine samostojno do-
ločale stopnjo davka. Tiste, ki
bodo potrebovale denar, ga
bodo morda skušale dobiti
tudi z višanjem tega davka,"
razmišlja Thomas Krelj, di-
rektor nepremičninske agen-
cije Fesst iz Kranja. Še bolj
ga skrbi, kako bodo ocenili
splošno tržno vrednost ne-
premičnin, od katere bo od-
visna višina davčne osnove.
"Cene stanovanjskih hiš so
trenutno zelo pod ravnjo iz-
pred dveh, treh let, davčna
uprava pa ima po drugi stra-
ni lestvice, ki so tudi do dvaj-
set odstotkov nad dejanskimi
vrednostmi," opozarja. 

"Dobro bi bilo dodatno ob-
davčiti nepozidana stavbna
zemljišča in predvsem praz-
na stanovanja, ki jih je v Slo-
veniji kar veliko. S tem bi po
mojem mnenju pospešili od-
dajo stanovanj v najem in
preprečili oddajanje na črno,
država pa bi tako pobrala več
davka od najemnin," razmiš-
lja Krelj. Pozitivno stran no-
vega davka na nepremičnine

pa vidi predvsem v tem, da
ga bodo po novem plačevali
vsi, saj se trenutno marsikdo
izogne plačilu. 

Župan občine Cerklje na
Gorenjskem Franc Čebulj
pravi, da bo predstavljeni
predlog zakona o davku na
nepremičnine po vsej verjet-
nosti doživel še kar nekaj po-
pravkov. "Država je občini
Cerklje predpisala 0,065 od-
stotka davčne stopnje, kar je
med najvišjimi na Gorenj-
skem. Pri tem me zanima,
ali so pri izračunu davčne
stopnje upoštevali tudi faktor
razvitosti, ki je odvisen od vi-
šine osebnih dohodkov. Ob-
čina Cerklje ne more biti raz-
vita le zato, ker se na našem
območju izplačujejo visoki

osebni dohodki, če pa te pre-
jemajo zaposleni na območ-
ju letališča, ki večinoma
sploh niso naši občani. V
tem primeru bomo prisiljeni
iti v ustavno pritožbo," pravi.
Kot pravi, občine trenutno še
ne vedo, kolikšen delež po-
branega davka na nepremič-
nine jim bo država sploh na-
menila. "Najbolj pa me moti,
ker bo država določila davč-
no stopnjo le za prvo leto,
nato pa jo bodo morale obči-
ne. Če gre za enoten davek,
naj država o tem tudi v celoti
odloča, sicer pa bi bilo najbo-
lje, da ohranimo trenutno
ureditev, ko občine odloča-
mo o svojih dajatvah, država
pa o svojih. Po mojem bi mo-
ral biti nepremičninski da-

vek določen na podlagi vred-
nosti nepremičnin, ne pa da
država gleda na višino pobra-
nega nadomestila za stavbno
zemljišče," še razmišlja cer-
kljanski župan, ki pa je zado-
voljen, da bo po novem mo-
ral davek plačevati vsak last-
nik nepremičnine, medtem
ko se je temu sedaj marsikdo
znal izogniti. 

V občini Radovljica, kjer so
lani pobrali skoraj 1,5 milijo-
na evrov stavbnega nadome-
stila, menijo, da bi se morala
odločitev o stopnji obdavčitve
v celoti prepusti bodisi obči-
nam bodisi državi. Rešitev,
da za prvo leto stopnjo določi
država, zatem pa jo skorajda
povsem prosto določajo obči-
ne, se jim ne zdi ustrezna. 
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Stopnjo naj določi država
Če želijo z davkom na nepremičnine poenotiti obdavčitev po vsej državi, naj davčno stopnjo v celoti
določi država ali pa naj to odločitev že takoj prepusti občinam, menijo občine. 

Simon Šubic

Visoko - Občina Šenčur je že
leta 2004 na državno pravo-
branilstvo vložila zahtevek
prebivalcev nekdanje KS Vi-
soko, ki so v letih 1989 do
1991 sodelovali pri gradnji
telefonskega omrežja, a še
do danes ni znano, kdaj bo
205 upravičencev iz Visoke-
ga, Milj, Luž in Olševka pre-
jelo vračilo. Zaradi zamude
pri reševanju njihovega za-
htevka je občina že večkrat
urgirala pri državnem pravo-
branilstvu. "A za zdaj smo
bili brez uspeha. Ko pokliče-
mo državno pravobranilstvo,
si zaposleni samo podajajo
odgovornost med seboj. Bo-
jim se, da država za ta na-
men nima na voljo dovolj
sredstev, zato se na ta način

izogiba plačilu," pravi šen-
čurski župan Miro Kozelj.

Najbolj zanimivo pri tej
zgodbi je, da je državno pra-
vobranilstvo že zdavnaj kon-
čalo postopek poravnave za
krajane Suhe (Mestna obči-
na Kranj) in Tupalič (Pred-
dvor), ki so med letoma 1989
in 1991 telefonsko omrežje
gradili skupaj s tedanjo kra-
jevno skupnostjo Visoko. Po
naših podatkih so na primer
krajani Suhe že v letu 2008
prejeli vračilo v višini 683 ev-
rov. Ni čudno torej, da na ob-
čini Šenčur skoraj vsako-
dnevno prejemajo klice jez-
nih Visočanov, češ da je obči-
na zapravila njihov denar. 

Novi generalni državni
pravobranilec dr. Boštjan
Tratar, ki je pričel delati šele
15. julija, je po proučitvi ome-

njene zadeve za Gorenjski
glas pojasnil, da je bil prvotni
zahtevek KS Visoko nepo-
poln in brez ustrezne doku-
mentacije, zato je bilo treba
vlogo dopolniti, dopolnjena
dokumentacija pa se trenut-
no še proučuje. "Predmetni
zahtevek je v sklepni obra-
vnavi, po ugotovljenem de-
janskem in pravnem stanju
zadeve bo državno pravobra-
nilstvo na zahtevek KS Viso-
ko tudi odgovorilo," je razlo-
žil Tratar in poudaril, da raz-
log za zamudo nikakor ni v
pomanjkanju denarja. 

Državno pravobranilstvo
je sicer prejelo 38.293 za-
htevkov fizičnih oseb in 1918
zahtevkov lokalnih skupno-
sti za vračilo vlaganj na pod-
lagi Zakona o vračanju vla-
ganj v javno telekomunika-

cijsko omrežje. Do danes je
ostalo nerešenih še dvajset
zahtevkov fizičnih oseb in 35
zahtevkov lokalnih skupno-
sti. Kot pojasnjujejo na dr-
žavnem pravobranilstvu, o
vseh zahtevkih ni bilo mož-
no odločiti v predpisanem
roku zaradi kadrovskega
manjka in preobremenjeno-
sti državnih pravobranilcev.
"Zato lahko zahtevke iz na-
slova vračanj vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje
državni pravobranilci rešuje-
jo le zunaj rednega delovne-
ga časa. Trudimo se, da bi
lahko o zahtevkih čim prej
odločili, in predvidevamo, da
bo o vseh zahtevkih Državno
pravobranilstvo Republike
Slovenije odločilo v najkraj-
šem možnem času," napo-
veduje Tratar. 

Denarja za telefonijo še ni
Številni krajani Visokega in okoliških vasi, ki so v letih od 1989 do 1991 sodelovali pri gradnji 
telefonskega omrežja, še vedno čakajo, da jim država vrne njihov vložek.

Rešitev, da za prvo leto stopnjo davka na nepremičnine določi država, zatem pa jo skorajda
povsem prosto določajo občine, se nekaterim ne zdi ustrezna. / Foto: Tina Dokl

Sosedje in prijatelji. Od leve predsednik Skupnosti 
južnokoroških kmetov Štefan Domej, predsednik Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije Ciril Smrkolj, župan Železne
Kaple Franc Jožef Smrtnik in tajnica Skupnosti južno 
koroških kmetov Justina Hribernik
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Planica

Gradnja nordijskega centra po načrtih?

Čeprav naj bi bil nordijski center, ki ga v Planici gradi drža-
va, zgrajen do leta 2013, v teh dneh nič ne kaže, da bi v Pla-
nici hiteli delati. Potem kot so lani prenovili doskočišče veli-
kanke in zgradili žičnico ter pomladi nadaljevali dela, ki jih
ni bilo mogoče opraviti pozimi, sedaj na gradbišču vlada za-
tišje. Kljub temu po besedah direktorja Zavoda za šport Pla-
nica Jelka Grosa ni bojazni, da center ne bi bil zgrajen do
predvidenega roka leta 2013. Denar je zagotovljen, zato naj
tudi gospodarska kriza ne bi vplivala na veliko investicijo. Se
je pa obnova 140-metrske skakalnice prestavila v prvo po-
lovico prihodnjega leta, ker investitor še nima urejene vse
potrebne dokumentacije. Tako naj bi bil prihodnje leto kon-
čan skakalni, do leta 2013 pa še tekaški del nordijskega cen-
tra. "V Planici se stvari pomikajo naprej; počasi, ampak
gre," je optimističen kranjskogorski župan Jure Žerjav. "Ver-
jamem, da je Jelko Gros tisti pravi človek, ki bo projekt
uspešno speljal do realizacije." M. A.

Ana Hartman

Leše - V soboto, dan pred go-
dom farnega zavetnika sv.
Jakoba, je v Lešah potekal
tradicionalni Praznik na
vasi, ki so ga priredili krajev-
na skupnost (KS) in organi-
zacije v Lešah. Tudi letos je
minil v znamenju obujanja
starih običajev. Prireditev se
je začela z žetvijo na Grab-
novi njivi, kjer je okoli tride-
set žanjic pridno želo pšeni-
co, ki so jo zvezali v snope in
dali v kozolec. Žanjice so se
nato na vozu s konjsko vpre-
go popeljale do igrišča pred
vaškim domom, kjer so le-
šanski možje pripravili
'breme' - na smrekove vrha-
če naloženo in povezano
seno. Gre za staro kmečko
opravilo: včasih so se v Lešah
večji del preživljali s kmetij-
stvom in je bilo v vasi prema-
lo krme za vso živino, zato so
kosili tudi strma pobočja Do-
brče in pripravljali 'breme',
ki so ga nato zvlekli v dolino.
To težaško opravilo je zamr-
lo že pred več kot štirideseti-
mi leti, obudili so ga leta
2004. "Na smrekove vrhače
so seno včasih povezali z
bršljanom, za predstavitve
pa zdaj uporabljamo vrvi.
Danes smo imeli lažje delo,
saj je priprava 'bremena' na
ravnem ali na strmini pov-

sem neprimerljiva," je razlo-
žil Janez Frantar.

"Z ohranjanjem starih
običajev želimo izkazati spo-
štovanje prednikom in mlaj-
šim rodovom približati nji-
hovo življenje," je pojasnila
predsednica KS Metka Ko-
kalj in dodala, da bodo kljub
slabšemu obisku, ki je pred-
vsem posledica slabega vre-
mena, prireditev še organi-
zirali. Gosta večera sta bila
slavistka in etnologinja Ma-
rija Cvetek, ki je prireditev

obogatila s humorističnimi
pripovedkami iz Bohinja, in
Naško Križnar, etnolog na
Inštitutu za slovensko naro-
dopisje, ki je ugotavljal, da
ohranjanje starih vaških obi-
čajev dokazuje, da ljudje v
času globalizacije potrebuje-
jo ožjo identiteto in da se ne
morejo kar tako poistovetiti
s širokim planetarnim pros-
torom. Zbrane je nagovoril
še tržiški župan Borut Sajo-
vic. Organizatorji so poskr-
beli tudi za kulinarične do-

brote, kot so suho sadje,
žganci, kislo mleko, domače
klobase ...

Obenem so v vaškem
domu odprli razstavo Vleka
bremena 2008, ki jo je pri-
pravil Tržiški muzej. Njego-
va direktorica Melanija Pri-
možič je pojasnila, da razsta-
va obsega trideset fotografij
in stare sani, ki so jih včasih
uporabljali v Kokri, nanje pa
so naložili seno, zavito v rju-
ho. Razstava bo na ogled do
konca avgusta.

V Lešah pripravili ‘breme’
V soboto so v Lešah v sklopu Praznika na vasi obujali stara običaja: žetev in pripravo 'bremena'.

Lešanskim možem je šla priprava 'bremena' dobro od rok.

Mateja Rant

Bled - "Moja prednost je ne-
obremenjenost - nisem del
nobene politične zgodbe na
Bledu, nisem sklepal nobe-
nih poslov, nikomur nisem
nič dolžan niti ni meni nihče
nič dolžan," poudarja Miran
Vovk, ki že dobro leto vodi
občinski odbor SDS na Ble-
du, pred tem pa v politiki ni
bil dejaven. Poleg tega, še
dodaja, se lahko pohvali z
dobrimi vodstvenimi sposo-
bnostmi, saj je vrsto let vodil
precej velik kolektiv Casino-
ja Bled. Kot pravi, se je za po-
litično udejstvovanje doslej
počutil premladega. Pravi
čas za vstop v politiko je po
njegovem nastopil šele zdaj,
ko je na pragu 50. leta.

Svojo poklicno pot je začel
kot učitelj fizike in matema-
tike v osnovnih šolah v Šen-
čurju in na Bledu. "Splet
okoliščin me je pripeljal na
tečaj krupjejev na Bled in od
leta 1985 sem bil do letoš-

njega maja zaposlen v Casi-
noju Bled na različnih delov-
nih mestih, zadnjih deset let
kot član uprave in vodja ig-
ralnice. Ta čas delam kot ko-
mercialist v nepremičnin-

skem podjetju," je svojo po-
klicno pot opisal Miran
Vovk. Prepričan je, da je na
vseh teh delovnih mestih
pridobil veliko izkušenj za
delo z ljudmi. "Znam jih
motivirati, kar je zelo po-
membno, saj to štejem za
eno glavnih pomanjkljivosti
v sedanjem občinskem sve-
tu." Včasih, pravi, moraš
znati udariti po mizi, obe-
nem pa moraš znati tudi po-
slušati. "Tega sem se naučil
tudi kot nogometni trener,
kar že vse življenje oprav-
ljam vzporedno z drugimi
zaposlitvami." Interese kra-
ja, zagotavlja, bo postavljal
pred osebne interese. "Moto
naše stranke je odgovornost,
kar pomeni, da ne bom ob-
ljubljal nerealnega, ampak
bom stal za tistim, kar oblju-
bim." Zato je previden pri
napovedih, kdaj naj bi se
uresničili nekateri veliki
projekti na Bledu, kot je re-
cimo nujno potrebna južna
obvoznica. "Seveda pa bom

naredil vse, da to tega pride
čim prej." Na Bledu bi po
njegovem potrebovali tudi
parkirno hišo, s čimer bi re-
šili problem parkiranja, na
področju turizma pa bi bilo
treba poenotiti strategijo, pri
čemer bi se osredotočili na
višji srednji sloj kot ciljno
skupino gostov. Bled vidi
tudi kot idealen kraj za pri-
prave vrhunskih športnikov,
a bi bilo najprej treba zago-
toviti primerne športne ob-
jekte.

Miran Vovk že vse življe-
nje živi na Bledu. "Zato ga
dobro poznam in sem vanj
dobesedno zaljubljen." Je
poročen in oče treh otrok.
Najmlajši je ravno maturiral,
starejša dva pa oba študirata
turizem na Bledu. Vse življe-
nje že aktivno igra nogomet,
bil pa je tudi član prve držav-
ne reprezentance Jugoslavije
v golfu. Govori štiri tuje jezi-
ke, in sicer angleščino, nem-
ščino, italijanščino in hrvaš-
čino.

Bled bo spet postal biser
Tako zagotavlja Miran Vovk, politični novinec med kandidati, ki se bodo na jesenskih lokalnih 
volitvah potegovali za županski stolček na Bledu.

Gradbišče v Planici sameva.  / Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice

Film o obisku Tita na Jesenicah

V Gornjesavskem muzeju Jesenice so se v okviru prireditev
Poletje na Stari Savi letos odločili, da bodo torkove večere po-
pestrili s Torkovo kinoteko v prenovljenem Kolpernu. Tako so
prejšnji torek prikazovali stare turistične filme, nocoj ob 20.
uri pa bodo v sodelovanju s Slovenskim filmskim arhivom
predvajali Filmski obzornik iz leta 1946, ki prikazuje obisk
maršala Tita na Jesenicah. Drugi film, ki bo na sporedu drevi,
pa ima naslov Železni ognji in prikazuje življenje železarjev na
Jesenicah pred drugo svetovno vojno in po njej. U. P.

Miran Vovk / Foto: Gorazd Kavčič
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Vilma Stanovnik

Kranj - Ta konec tedna, v pe-
tek in soboto, bo v Kranju
potekala najbolj množična
poletna prireditev, ki obisko-
valce od blizu in daleč pri-
vablja že 28 let, Kranfest.
Organizatorji iz Zavoda za
turizem Kranj tradicional-
nim dogodkom vsako leto
dodajo kaj novega in tudi le-
tos obljubljajo, da bo poskrb-
ljeno, da se bo v mestu našlo
za vsakogar nekaj. Tako
bodo na več kot desetih pri-
zoriščih ponujali glasbene in
športne dogodke, organizi-
ran bo animacijski program,
potekale bodo gledališke pred-
stave, ne bodo manjkale stoj-
nice, na njih pa se bodo pred-
stavljala tudi s Kranjem po-
bratena in prijateljska mesta. 

"Ulice Kranja bodo dva dni
polne različnih dogodkov, od
nastopov različnih glasbeni-
kov in glasbenih skupin do
programa za otroke, državne-
ga prvenstva v odbojki na
mivki, tudi letos pa bomo

drugo leto zapored pripravili
Kranjski semenj. V sobot-
nem dopoldnevu pripravlja-
mo poseben izbor prodaje in
predstavitve domače obrti in
tradicionalnih izdelkov, prav
tako pa bomo predstavili

kranjsko klobaso in poskrbeli
za tekmovanje v praženem
krompirju. Tudi letos smo k
sodelovanju na Kranfestu po-
vabili prijateljska mesta, tako
da bo Glavni trg znova stičiš-
če kultur," je pred prireditvijo

povedala direktorica Zavoda
za turizem Kranj Natalija Po-
lenec in poudarila, da so pri
pripravi programa sodelovali
z Gorenjskim muzejem. 

"Veseli smo, da smo vklju-
čeni v priprave na tovrstne
prireditve, saj naše sodelova-
nje zagotavlja, da je na pravi
način in v dostojni meri izko-
riščena tudi naša dediščina.
Gorenjski muzej pripravlja
delavnice, v katerih bo mogo-
če izdelati drobne predmete
iz gline, prav tako pa bomo
znova pripravili stojnico, kjer
bodo lahko oblikovali klobu-
ke. Tisti bolj ustvarjalni se
bodo lahko pokazali tudi na
modni reviji," je povedala di-
rektorica Gorenjskega muze-
ja Barbara Ravnik Toman.

V pričakovanju Kranfesta
bodo v galeriji Kranjske hiše
jutri, v sredo, ob 19. uri odpr-
li razstavo izbranih fotografij
z naslovom Minule podobe
Kranja, ki jo pripravljata 
Zavod za turizem Kranj in
Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.

Kranjska noč in Kranjski semenj
Tudi letošnji Kranfest s Kranjsko nočjo, ki bo ta konec tedna potekal v starem Kranju, bo obiskovalcem
ponudil različne dogodke za vse generacije, že drugič pa bo v soboto potekal Kranjski semenj.

Direktorica Zavoda za turizem Kranj Natalija Polenec 
obljublja, da bo tudi letos na Kranfestu poskrbljeno za 
obiskovalce vseh generacij.

SE SPRAŠUJETE, ALI JE ZADNJI 
ROK ZA PREHOD NA DIGITALNO 
TELEVIZIJO DECEMBER 2010?

www.telemach.si
Priklop je možen na območju,  kjer je storitev tehnično izvedljiva.

TELEMACHOV NASVET:  v omrežju 
Telemach lahko gledate TV-programe na 
televizorju z oznako DVB-C ali DVB-T. 
V kolikor se odločate za nakup novega 
televizorja, pa priporočamo oznako  
DVB-C ali MPEG-4.

080 22 88

Odgovor je tu. Če ste Telemachov naročnik, 
se za vas NIČ NE SPREMENI. Še naprej 
boste lahko obdržali obstoječi priključek in 
gledali programe, ki jih gledate danes. 

ZAKAJ TELEMACH PRIPOROČA 
PREHOD NA DIGITALNE 
PROGRAME ZA SVOJE 
NAROČNIKE?

• Dostopali boste do več TV-programov, 
BOLJŠE slike in zvoka.

• Za začetni paket digitalne televizije s 64 
programi boste plačevali samo 15,50 €,  
to je MANJ kot sedaj.

• Prehod je brezplačen, nakup novega 
televizorja ali digitalnega sprejemnika  
NI POTREBEN.

• Možnost spremljanja HD-programov 
(če televizor to omogoča).

• Možen priklop TREH televizorjev za ENO 
naročnino (en digitalni in dva analogna).

DRUGE PREDNOSTI PREHODA 
NA TELEMACHOVO DIGITALNO 
TELEVIZIJO:

• pri nekaterih programih je možna izbira 
podnapisov v različnih jezikih, ponekod 
tudi pogovornega jezika;

• možen ogled TV-sporeda za 7 dni 
vnaprej brez brskanja po časopisu;

• možnost snemanja drugega programa, 
medtem ko prvega gledate;

• možnost ustavitve žive slike in 
nadaljevanja ogleda, ko utegnete;

• možnost zaklepanja programov 
z neprimernimi vsebinami za otroke.

Za preklop na digitalno televizijo posegi  
v stanovanje niso potrebni, saj se programi 
digitalne televizije pojavijo na zaslonu 
vašega televizorja po istem kablu kot 
doslej. Med televizor in kabel priklopimo 
zgolj sprejemnik, ki prinaša v vaš dom še 
več novih in ekskluzivnih domačih in tujih 
programov. Veliko jih je že podnaslovljenih 
v slovenski jezik.

Jasna Paladin

Kamnik - Člani Združenja
borcev za vrednote NOB na
Kamniškem so v soboto pri-
pravili tradicionalno sloves-
nost ob Titanovi brvi, posve-
čeni spominu na vstajo na
Kamniškem. Prav na mestu,
kjer danes stoji spomenik,
sta 27. julija 1941 kot prvi
žrtvi okupatorja padla aktivi-
sta Dominik Mlakar in An-
ton Miklavčič. Omenjeni
dan je bil vrsto let tudi ob-
činski praznik občine Kam-
nik. Slavnostni govornik

Miha Butara, predsednik
Zveze rezervnih starešin
Slovenije, je v nagovoru
zbranim poudaril pomen
narodnoosvobodilnega giba-
nja in povezavo s samostoj-
no Slovenijo, na katero bi
morali biti bolj ponosni. Slo-
vesnost so s kulturnim pro-
gramom obogatili pevci
DKD Solidarnost, predsed-
nik kamniškega združenja
borcev Matevž Košir pa je ob
koncu zbrane povabil na
srečanje prihodnje leto, ko
bo že 70. obletnica vstaje
proti okupatorju.

Počastili dan vstaje 
na Kamniškem

Počastitve spomina na vstajo proti okupatorju pred 69 leti
se je tudi letos udeležilo veliko Kamničanov.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka - Letošnje pole-
tje je eno najbolj vročih, in
čeprav so temperature tre-
nutno malce prijetnejše kot
pred dnevi, si mnogi hlad
najraje poiščejo ob vodi. Ker
v Škofji Loki ni letnega baze-
na, prav tako pa tudi ne let-
nega kopališča, so dobro 
obiskani bregovi Sore, naj-
več ohladitve željnih pa še
vedno prihaja na nekdanje
kopališče v Puštalu. "Pregret
sem končal delo in sklenil,
da se malo ohladim. Skočil

sem v vodo in res je prijetna,
mislim, da ima najmanj 23
stopinj. Ko sem bil še mlajši,
smo se na kopališču v Pušta-
lu veliko kopali, sedaj pa ni-
sem bil tukaj že precej časa.
Včasih je bila okolica ureje-
na in očiščena, sedaj je pol-
no trave in precej zapušče-
no. Vendar sem slišal, da
voda ni onesnažena," je po-
vedal Franc Langerholc.

Prav tako so bili nad kopa-
njem navdušeni najmlajši.
"Letos je voda res topla, ob
Soro pridem s prijatelji ali z
mami skoraj vsak dan.

Doma smo tukaj blizu, v
Hrastnici, in ko je vroče, ni
boljšega kot kopanje. Če
pada dež, se sicer voda hitro
shladi, potem pa se spet hi-
tro ogreje," je bil zgovoren
Tone Poljanec, ki je nato
skupaj s prijatelji hitro spet
skočil v vodo. "Voda sicer ni
najbolj čista, vendar se vse-
eno rada kopam, saj ni mrz-
la. Doma sem iz Ljubljane,
tukaj blizu pa imamo vi-
kend in se hodimo kopat na
kopališče ali pa više ob
Sori," je dodala Nika Dobri-
lovič.

Ločani se hladijo v Sori
V Škofji Loki in okolici ni urejenega letnega kopališča, kljub temu pa ob
vročini domačini in obiskovalci obiskujejo opuščeno nekdanje kopališče 
v Puštalu ter bregove Selške in Poljanske Sore.

Nekdanje loško kopališče v Puštalu sicer ni primerno urejeno za kopanje, toda ob vročini
to ni vzrok, da se Ločani ne bi hladili v prijetno topli Sori in ob njej.
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Vilma Stanovnik

Kranj, Domžale - Čeprav tri-
bune na kranjskem štadionu
niso bile nabito polne, pa so
tisti, ki so se odločili, da si po
osmih letih znova ogledajo
prvoligaško nogometno tek-
mo, večinoma domov odšli
zadovoljni. Domačini, ekipa
Triglava Gorenjske, so sicer
srečanje proti CM Celju za-
čeli zelo neodločno, posledi-
ca zmešnjave pred vrati
Miha Gracarja pa je bil že v
7. minuti prvi gol v domači
mreži, ki ga je uspelo zabiti
Mariju Močiču. Tudi v na-
slednjih minutah so imeli
gostje več od igre, so pa zato
domačini pripravili lepo ak-
cijo, iz katere je atraktivno
zadel Alen Krcič in že v 18.
minuti prvega dela tekme
postavil končni izid 1 : 1. Če-
prav je bilo kasneje na obeh
straneh še nekaj lepih akcij,
se rezultat do konca ni več
spremenil. "Na prvi domači
tekmi smo zaslužili točko, ki

je po prikazani igri tudi za-
služena. Z igro sem zadovo-
ljen, glede na aplavz ob kon-
cu tekme, pa so bili zadovolj-
ni tudi gledalci. Seveda je
bilo v obrambi še nekaj te-
žav, saj sta dva ključna igral-
ca trenutno kaznovana s kar-
toni. Tudi druge rezerve v
ekipi so še, tako da si na na-
slednjih tekmah obetamo
stopnjevanje igre," je po tek-
mi povedal predsednik do-
mačega kluba Igor Velov.

Podobno je razmišljal do-
mači vratar Miha Gracar:
"Škoda ker nismo zmagali,
čeprav je tudi točka s Ce-
ljem, ki je dobra ekipa, veli-
ko vredna. Seveda si v nada-
ljevanju želimo zmag, toda
za nami je šele druga tekma
v sezoni in z vsako imamo
več izkušenj. Upam, da se
bomo izkazali na naslednji
domači tekmi čez štirinajst
dni, ko gostimo ekipo Pri-
morja."

Veliko več izkušenj z igra-
njem v prvi ligi ima seveda

ekipa Domžal, ki je v soboto
na domači zelenici gostila
prvake iz Kopra. Domžalča-
ni so z goloma Damirja Pe-
kiča in Maria Lucasa Horva-
ta slavili z 2 : 0 in si tako pri-

borili že drugo letošnjo
zmago. V soboto Domžalča-
ni gostijo Primorje, ekipa
Triglava Gorenjske pa go-
stuje pri Luki Koper v Novi
Gorici.

Prva prvoligaška točka
Nogometaši Triglava Gorenjske so v soboto po remiju z ekipo CM Celja na domači zelenici osvojili
prvo letošnjo prvoligaško točko, ekipi Domžal pa je uspelo premagati aktualne državne prvake iz
ekipe Luke Kopra.

maja.bertoncelj@g-glas.si

Nogometaši Triglava (v rdečih dresih) so po zaslugi 
zadetka Alena Krciča v novi sezoni osvojili prvo točko.

Brest

Šesto mesto za Piriha in Kreka

V nedeljo se je v beloruskem Brestu končalo svetovno pr-
venstvo v veslanju za mlajše člane do 23 let. Od naših ves-
lačev sta se najbolje odrezala Žiga Pirih in Andraž Krek, ki
sta edina nastopila v velikem finalu in osvojila šesto mesto.
Solidno se je med skifisti odrezal tudi Janez Zupan, ki je v
malem finalu zasedel drugo mesto. Drugo mesto je v ma-
lem finalu osvojil tudi četverec brez krmarja v sestavi Aleš
Zupan, David Jurše, Gašper Močnik in Andraž Borštnar Vas-
le, slabše pa je šlo dvojnemu četvercu, v katerem so veslali
Matej Rojec, Rok Gradišnik, Marko Grace in Urban Ulčar, ki
je bil v malem finalu šesti. V. S.

Buchs

Našim padalcem tri kolajne

Potem ko sta se na 35. svetovnem vojaškem prvenstvu v pa-
dalstvu zlata in brona v figurativnih skokih veselila Irena Av-
belj in Gorazd Lah, je najboljša klasična padalka na svetu
Irena Avbelj svetovno prvenstvo sklenila še z enim zlatom.
Osvojila ga je v kombinaciji figurativnih skokov in skokov na
cilj. Sedaj padalce čaka nekaj oddiha, nato pa bodo sledile
priprave na novo tekmo svetovnega pokala v Bellunu (Itali-
ja) in v Thalgau (Avstrija). Konec avgusta bo še najpo-
membnejše letošnje tekmovanje, svetovno prvenstvo v čr-
nogorskem Nikšiću. Z. R.

Jesenice

Nov trener hokejistov Acroni Jesenic bo Finec

V taboru jeseniških hokejistov so včeraj začeli zaključne
priprave na novo sezono. Moštvo trenutno vodita pomočnik
trenerja Dejan Varl in kondicijski trener Darko Prusnik, 5. av-
gusta pa naj bi v Podmežaklo prišel nov trener, 52-letni
Finec Heikki Mälkiä. Iz jeseniškega tabora se tudi sporočili,
da se v ekipo vrača Todd Elik, ki je že lani podpisal dveletno
pogodbo. O drugih tujcih se bodo na Jesenicah odločali v
prihodnjih dneh. V. S.

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

Vilma Stanovnik

Kranj - Na letošnjem evrop-
skem prvenstvu bo nastopilo
kar triintrideset slovenskih
atletov in atletinj. Kot je
pred nedeljskim odhodom
na prizorišče tekmovanja v
Barcelono povedal predsed-
nik Atletske zveze Sloveni-
je, Kranjčan Peter Kukovi-
ca, pa so si za cilj zadali, da
se domov vrnejo z medaljo
in še dvema nastopoma v fi-
nalu. 

Po zaključku kariere Pri-
moža Kozmusa je prvi adut
slovenske reprezentance le-
tos metalka kopija Martina
Ratej, ki bo že danes zvečer
nastopila v kvalifikacijah.
Med šestnajstimi atletinja-
mi imamo predstavnico tudi
Gorenjci, saj bo v teku na
100 metrov nastopila člani-
ca kranjskega Triglava Tina
Murn, Škofjeločanka, ki zad-
nja leta živi v Kranju. Tino,
ki je tudi članica ženske šta-
fete 4 x 100 metrov, uvodni

nastop v prvem krogu med
posameznicami čaka jutri
dopoldne. V prvem krogu
tekmovanja na 100 metrov
bo že danes zvečer tekel še
en Škofjeločan, sicer član
Massa, Matic Osovnikar,
prav tako danes pa prvi na-
stop čaka Kranjčana Rožleta
Prezlja, ki tekmuje v skoku v
višino. Zadnji dan tekmova-
nja, v nedeljo, 1. avgusta, bo
v maratonu nastopil Anton
Kosmač iz Hotavelj v Poljan-
ski dolini.

V Barceloni tudi Gorenjci
Danes se v Barceloni začenja člansko evropsko prvenstvo v atletiki, na
njem pa bodo nastopili tudi Gorenjci: Matic Osovnikar, Rožle Prezelj, 
Tina Murn in Anton Kosmač.

Naša atletska reprezentanca pred nastopom na evropskem prvenstvu v Španiji
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Jasna Paladin

Velika planina - Člani orga-
nizacijskega odbora za pri-
pravo 26. svetovnega prven-
stva v gorskih tekih, ki bo 5.
septembra na Veliki planini,
so v nedeljo pripravili gene-
ralko - 1. gorski tek na Veliko
planino za memorial Jožeta
Uršiča, ki je bil hkrati izbir-
na tekma za sestavo repre-
zentance in državno prven-
stvo za otroške kategorije.

Gorski tekači so se pome-
rili v štirinajstih kategorijah,
za progo, ki so jo tekmovalci
enotno ocenili za zahtevno, a
odlično pripravljeno, pa je
skrbelo več kot dvesto pros-
tovoljcev na čelu s člani Klu-
ba gorskih tekačev Papež.
Tekači so se po kategorijah
na progo podali iz planšar-
skega naselja, izpred Dom-
žalskega doma, z jase pod
Jarškim domom, s planine
Kisovec ali pa izpod Sv. Pri-
moža, petdeset najbolj
vzdržljivih članov pa je do ci-
lja, ki je bil na 1660 metrov
visokem vrhu Gradišče, pre-

teklo kar dvanajst kilometrov
dolgo pot izpred osnovne
šole v Stranjah. 

Rezultati so zaradi odlič-
nih vremenskih razmer pre-
senetili tudi tekmovalce
same. "Proga je precej za-
htevna in pričakoval sem
slabši čas. Osredotočil sem
se na svoj ritem, bo pa na
svetovnem prvenstvu hitrost
gotovo bistveno večja," je ta-
koj po prihodu v cilj povedal
zmagovalec Mitja Kosovelj,
ki je progo premagal v
1:03:37. Minuto in 40 sekund
za njim je v cilj pritekel do-
mačin Sebastjan Zarnik, član
Kluba gorskih tekačev Kam-
nik, ki je bil kljub bolezni, ki
mu je pred dnevi pobrala pre-
cej moči, z rezultatom zado-
voljen. "Proga je zelo tekaška
in ves čas je treba imeti visok
ritem teka, le srednji del je
zelo strm in tam je res treba
garati. Z Mitjem sva hitro za-
čela, saj sem si prednost pred
zasledovalci želel zagotoviti
že pred strmim delom. Za
drugo mesto sem se moral
kar potruditi, a čas je prijetno

presenetil še mene," je pove-
dal Sebastjan in dodal, da si
na svetovnem prvenstvu želi
predvsem veliko navijačev.

Zahtevno progo, ki je imela
za člane skoraj 1300 metrov
višinske razlike, so pohvalili
tako tekmovalci kot poznaval-
ci gorskega teka, a nič slabše
ni bila ocenjena organizacija
tekmovanja. "Generalka je v
celoti uspela," je bil zadovo-
ljen predsednik Kluba gor-
skih tekačev Papež in glavni
organizator Dušan Papež, ki

je pohvalil številne sokrajane
iz celotne doline, ki že nekaj
mesecev dihajo za svetovno
prvenstvo.

Poleg Kosovelja in Zarni-
ka bo slovenske barve na
svetovnem prvenstvu med
člani zastopal še Boštjan
Hrovat, med članicami bodo
tekle Mateja Kosovelj, Lucija
Krkoč in Valerija Mrak, med
mladinci Tibor Mrak, Urban
Jereb in Luka Mihelič, med
mladinkami pa Kaja Obidič,
Lea Einfalt in Katja Kozjek.

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

Ni vam treba v Provanso,
da bi videli morje sončnic.
Zadostovalo bo, da se zapelje-
te od Šenčurja proti Trati in
na vaši levi vas bo pozdravlja-
lo na tisoče najlepših poletnih
rož. Kolesarski vadbeniki Go-
renjskega glasa smo, kot veste,
razdeljeni v tri jakostne in ne
kakovostne skupine. Skupina
A je tako imenovana pano-
ramska. Skupina B je kosma-
tinska in skupina C je bolj
dirkalno obritonoge narave.
Prejšnjo sredo smo se cepili na
dva dela. Skupini B in C sta
se rekreirali od Glasa prek
Škofja Loke, Dražgoš in Bes-
nice vse do Kavke na Maistro-
vem trgu. Panoramci pa smo
ubrali nekoliko krajšo, a po
Đurovih besedah (bil je v vlo-
gi kolesarsko turističnega vo-
diča) bolj romantično traso.
Vasi oziroma kraji, kot so Bo-
bovek, obe Beli, Preddvor, so
kolesarsko neštetokrat opeva-
ni in prekolesarjeni. Možjan-
ca je nad vsemi, zato smo jo
napadli v upanju, da je Rož-
marin voljan prodati sok ali
dva izmučenim in žejnim ko-
lesarkam in kolesarjem v
enem od najbolj vročih dne-
vov v letu. Vzpon je hud, a
tudi panoramci nismo samo
opazovalci prelepe gorenjske
pokrajine. Vsi smo se zavihte-

li prav do vrha. Rožmarin ob
sredah ne dela ali pa so imeli
dopust. Zadovoljili smo se z
vodo iz bidonov in razgle-
dom, ki se je ponujal v smeri
Šmarne gore. Spust v Olševek
je bil varen in hiter. Đurova
funkcija ga je pognala na čelo
pelotončka, ker je samo on ve-
del, kje je ta gorenjska Pro-
vansa. Vmes je ves vzhičen
zgrešil tudi asfalt in pristal
na mehkobo pravkar požete
pšenice. Človek, ki je vsak dan
na kolesu, mora včasih z nje-
ga sestopiti tudi prek balance
in ne samo s sedeža. Take
stvari se dogajajo, zato velja
opozorilo, da nikoli, prav ni-
koli ne sme pasti koncentraci-
ja med kolesarjenjem. Padec
se je končal brez prask na
koži kot tudi brez prask na
kolesu. Đurov nasmeh je bil
dokaz, da je to všteto v turi-
stično ponudbo dneva. Kma-
lu za ovinkom, ki pelje iz
Trate, je morje sončnic. To
nam je Đuro hotel pokazati.
Smisel panoramske skupine
Gorenjskega glasa je lepota
kolesarjenja. Spoznavanje ko-
lesarstva, novih poznanstev
in s tem novih užitkov je glav-
na balanca, ki krmari med ti-
stimi, ki so že naši člani in
prijatelji, in tistimi, ki še bo-
ste.

Do sončnic in nazaj

Napovednik rekreativnih dogodkov 

Preizkusite progo Malega blejskega maratona!
Društvo Šport ob jezeru želi s svojo dejavnostjo poživiti dogajanja ob
jezerski obali ter povabiti obiskovalce, da se rekreirajo v čudoviti na-
ravi Blejskega jezera. Naše sporočilo je, da sta skrb za lastno 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. Pridite v soboto, 31. julija, ob 9. uri in skupaj bomo
tekli okoli jezera! 

Pokrovitelji:

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

Planinski pohod na Ankogel 
Organizator: Planinsko društvo Tržič, datum: 31. julij 
Dodatne informacije: PD Tržič, 04/5964224, 04/5961950,
04/5958430, www.planinsko-drustvo-trzic.si, e-naslov:
info@planinsko-drustvo-trzic.si

Pohod na Koroško Rinko 
Organizator: Planinsko društvo Kranj, datum: 31. julij.
Dodatne informacije: Marjan Čadež, 041/879 312,
www.pdkranj.si, e-naslov: pd.kranj@siol.net

Velika planina 
prestala generalko
Izbirna tekma za sestavo reprezentance v gorskih tekih je pokazala, da je Velika planina pripravljena na
svetovno prvenstvo. Organizacija in rezultati odlični - drugo mesto Kamničanu Sebastjanu Zarniku.

Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Tisti, ki si še ne upate na
mali maraton, lahko svoje
prve korake začnete skupaj s
strokovnjakom s tega po-
dročja. Tekaški trener Urban
Praprotnik bo za vse zain-
teresirane organiziral tekaš-
ki tečaj na dan Malega blej-

skega maratona v soboto, 21.
avgusta, ob 9. uri pri Festi-
valni dvorani. S tem bo
poskrbel, da se vsi začetniki
na njem naučite čim bolj
zdravega načina treniranja
in postanete pravi tekači.
Tek ima zelo blagodejne
učinke na mnoge plati naše-
ga življenja. Zakaj jih ne bi
uživali tudi vi? 

Vsebine tečaja za začet-
nike: Zakaj potrebujemo
redno gibanje? Kako za-
četi? Kakšna je pravilna
tehnika teka? Kako izbrati
ustrezno tekaško obutev?
Kako intenzivno je dobro
teči? Kako dihati med
tekom? Kako izvajati
raztezne vaje? Kako izvajati
krepilne vaje? Kakšna naj

bo prehrana? Urban pa bo
seveda vsakemu z veseljem
odgovoril tudi na druga
vprašanja. 

Tečaj traja tri ure. Nanj
pridite v športni opremi.
Izveden bo v vsakem vre-
menu. 

Več o tečaju in tekaškem
trenerju Urbanu najdete na
http://www.tekaskitrener.si.

Priprave za 2. Mali blejski maraton

Bled, 21. 8. 2010

www.olimpik.si/blejskimaraton
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Najboljše članice: Lucija Krkoč, Mateja Kosovelj in 
Valerija Mrak

Najboljši člani: Sebastjan Zarnik, Mitja Kosovelj in 
Boštjan Hrovat

Družina Papež - gorskih tekov in svetovnega prvenstva na
Kamniškem brez njih ne bi bilo.
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Simon Šubic

Škofja Loka - Pred Namo v
Škofji Loki je natanko pred
tednom dni pes, po naših
podatkih mešanec med rot-
vajlerjem in dalmatincem,
pokončal psička maltežana,
malo kasneje pa je na brvi
pri avtobusni postaji hudo
ranil še belega višavskega 
terierja. Oba napadena psič-
ka sta lastnika vodila na po-
vodcu, medtem ko je bil me-
šanec pri prvem napadu
spuščen, v drugem primeru
pa je bil na povodcu. Napad
se je zgodil sredi belega dne,
ko je pred Namo posedalo
veliko ljudi, tudi otrok, a k
sreči podivjani mešanec svo-
je agresije ni usmeril tudi na
človeka.

Zadnji teden sta omenje-
na napada pogosto tema po-
govorov med Škofjeločani in
prav ljudski glas je novico
prinesel tudi v uredništvo
Gorenjskega glasa. Šele po
naknadnem preverjanju so
nam na Policijski upravi
Kranj potrdili, da so bili mi-
nuli torek okoli 9. ure obveš-
čeni o obeh napadih. "Ugo-
tovljeno je bilo, da je pes ušel
vodniku, sicer domačinu, za-
radi česar bo zoper njega
uveden postopek o prekršku
zaradi neprimernega zavaro-
vanja živali, o ugotovitvah pa
je bil obveščen tudi pristojni
inšpektor, ki bo ukrepal v ok-
viru svojih pristojnosti," je
sporočil Andrej Zakrajšek,

tiskovni predstavnik Policij-
ske uprave Kranj. 

Po besedah lastnikov na-
padenih psov, oba sta Škofje-
ločana in po naključju celo
bližnja soseda, ki pa ne želi-
ta biti imenovana, mešanca
po mestu ni vodila njegova
lastnica, ampak prijatelj. V
nasprotju z navedbami poli-
cije, da je vodniku pes ušel,
lastnica do smrti pogrizene-
ga maltežana Tima zatrjuje,
da je videla vodnika, kako je
pred Namo psa spustil s po-
vodca. "Na terasi pred Namo
sem pila kavo, svojega Tima,
ki je bil povsem miroljuben
pes, pa imela na povodcu.
Ležal je tik ob meni. Potem
ko je moški pred Namo psa
spustil s povodca, je ta nekaj
časa vohljal po zelenici, kar
naenkrat pa je s hrbta kot
panter skočil na Tima. Sledi-
lo je tako divjanje, da se ga
ne da opisati. Vpila sem, da
me je bilo po vsej Škofji Loki
slišati. Tima sem poskušala
rešiti, a nisem imela dovolj
moči, vodnik mešanca pa je
šele čez čas prišel zraven. Pri
napadu sem tudi sama pre-
jela precej poškodb po rokah
in nogah. Zaradi šoka in po-
škodb so me odpeljali v
zdravstveni dom. Na desni
nogi se mi pozna celo pasji
ugriz," pripoveduje Škofjelo-
čanka, še vedno v precejš-
njem šoku zaradi krvave
smrti njenega psička. "Tim
je bil kot družinski član, zelo
smo ga imeli radi. Še vedno

sem povsem iz sebe, psiho-
loško sem povsem strta. Ne
razumem, kako lahko nekdo
sredi mesta pusti prosto te-
kati nevarnega psa, in to
brez nagobčnika. Brez pri-
merne kazni se kaj takega ne
sme končati!" 

Tako lastnica poginulega
Tima kot njen sosed, lastnik
psička Čarlija, ki ga je malo
kasneje napadel isti pes, ne
moreta razumeti, zakaj poli-
cija za napadalnega psa ni
odredila karantene. "Pri so-
sedi so našli sledi pasjega
ugriza. Vsaj toliko časa, da
ne ugotovijo, od katerega psa
je, bi morali tistega mešanca
obdržati. Ne pa, da so oba z
vodnikom že po petnajstih
minutah spustili," pripove-
duje Čarlijev lastnik. Z ženo
in psom, ki ga je imel na po-
vodcu, so se v torek dopol-

dne po brvi pri avtobusni po-
staji vračali iz starega dela
Škofje Loke. "Sredi mostu
sem zagledal moškega, ki je
na povodcu vodil večjega
psa. Slednji je ob pogledu na
našega Čarlija kar naenkrat
podivjal in skočil nanj. Ne da
se opisati, kako je vse skupaj
izgledalo, ker pa je bil meša-
nec na povodcu, ga je lastni-
ku čez čas vendarle uspelo
odvleči proč. Šele kasneje
sem izvedel, da gre prav za
tistega psa, ki je pred Namo
že ubil sosedinega Tima,"
pripoveduje Škofjeločan, ki
tudi pričakuje primerno ka-
zen za lastnico oziroma vod-
nika napadalnega psa. "Še
posebej, ker smo izvedeli, da
je isti pes menda v preteklo-
sti že raztrgal nekega hrta.
Torej so vedeli, da je neva-
ren." 

Mešanec pokončal psička
Mešanca med rotvajlerjem in dalmatincem je njegov vodnik minuli torek dopoldne pred Namo
spustil s povodca. Po nekaj minutah je s hrbta naskočil malega maltežana in ga pokončal. Isti dan 
je napadel še enega psa. 
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mali maraton (21.098 m)

družinski tek (5.800 m)

Zakijev otroški tek

pohod na Stražo (635 m.n.v)

Bled, 

21. 8. 2010

www.olimpik.si/blejskimaraton
GSM: 041 537 097, e-pošta: info@olimpik.si

Vabljeni na 
2. mali blejski maraton!

vitelj

+ KONCERT

Beli višavski terier Čarli je k sreči preživel napad veliko 
večjega mešanca. 

Marjana Ahačič

Okoli dvajset kilometrov
dolga kolesarska steza od
Mojstrane do Rateč, ki vodi
po trasi nekdanje železnice,
je posebej ob koncih tedna
zelo obiskana. Kolesarjev je
na njej še več, odkar so juni-
ja asfaltirali še zadnji del od-
seka od Rateč do nekdanjega
mejnega prehoda in tako
vzpostavili urejeno povezavo
z Italijo. Kot pravijo policisti,
so v zadnjem mesecu beleži-
li kar nekaj prometnih ne-
sreč, v katerih so bili udele-
ženi tudi kolesarji.

"Največji problem je pre-
kratka varnostna razdalja,
pa hitrost, ki je zlasti pro-
blematična, ko je na kole-
sarski stezi zares veliko lju-
di," pravi pomočnik ko-
mandirja Policijske postaje
Kranjska Gora Damjan Le-
poša, ki posebej odsvetuje
vožnjo "vštric". Kot je še
povedal, so policisti julija

med kolesarji preverjali
uporabo varnostnih čelad.
"Na kolesarskih stezah smo
opazili, da tisti, ki se odpra-
vijo na kolesarjenje kot
športno aktivnost, v glav-
nem redno uporabljajo če-
lade. Drugače je s tistimi, 
ki kolo uporabljajo kot pre-
vozno sredstvo na poti v
službo, trgovino, po oprav-
kih ... Takrat se pogostost

uporabe čelad bistveno
zmanjša, celo med otroki!"

Najnevarnejši del kolesar-
ske steze je most v Martulj-
ku, kjer se kolesarska steza
na nepreglednem delu pri-
ključi na cesto. Novi most za
kolesarje bo, kot kaže, zgra-
jen šele prihodnje leto, ko je
v načrtu tudi nadaljevanje
gradnje kolesarske poti proti
Jesenicam.

Kolesarski naval na Kranjsko Goro

Previdno tudi na kolesarski stezi, posebej ob koncih tedna,
ko je gneča zares velika. / Foto: Gorazd Kavčič

Draga 

Z dvorišča odpeljali motor

V soboto zvečer je nekdo s parkirišča stanovanjske hiše v
Dragi ukradel šest let staro motorno kolo KTM 640 LC4, s
številko okvirja VBMKSN4014M 774299, oranžne in črne
barve, na njem pa je bil pričvrščena tablica s številko KR 51-
0A. Motor je vreden približno štiri tisoč evrov.

Domžale

Potrebovali so izolacijo

Nepridipravi so pred dnevi vlomili v poslovno skladiščni ob-
jekt v Domžalah. Odnesli so večjo količino stiropora in
stirodura, s tem pa podjetje oškodovali za več tisoč evrov.

Zasip 

Tat v cerkvi

V Zasipu je nekdo prejšnji teden vlomil v cerkev. Odnesel 
je keliha, ciborija in monštranco. Gmotne škode je po 
nestrokovni oceni za okoli pet tisoč evrov. S. Š.

Selo pri Žireh 

Prehitro v ovinek

V nedeljo ob 1.20 je 25-letni Žirovec vozil motorno kolo po
regionalni cesti iz Žirov proti Trebiji, na motorju pa je imel
tudi 24-letnega sopotnika, prav tako iz Žirov. V Selu pri 
Žireh je zaradi neprilagojene hitrosti v desnem ovinku
izgubil ravnotežje. Oba domačina sta skupaj z motornim
kolesom padla po tleh in zdrsnila prek nasprotnega smerne-
ga vozišča v obcestni steber. Od tam je motor, voznika in
sopotnika odbilo v ciprese, nato pa še v podporni zid bližnje
stanovanjske hiše. V nesreči se je voznik huje ranil, zato so
ga odpeljali v ljubljanski klinični center. Sopotnik je bil lažje
ranjen. Policisti so še ugotovili, da povzročitelj nesreče
nima veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih
vozil te kategorije. 

Goriče 

Izsilil prednost prehitremu vozniku

V petek ob 16.30 sta na regionalni cesti Kranj-Golnik, v 
križišču s cesto, ki pelje v naselje Goriče, trčila voznika 
osebnih avtomobilov. 78-letni voznik iz Ljubljane je vozil 
po cesti v naselju Goriče. Ko je v križišču zapeljal na pred-
nostno regionalno cesto, ni upošteval pravil prednosti, zato
je zaprl pot 32-letnemu vozniku z Golnika, ki je po regional-
ni cesti iz smeri Tenetiš proti Golniku pripeljal pravilno, 
vendar z neprilagojeno hitrostjo. V trčenju se je huje ranil
starejši voznik, mlajši pa lažje. Oba so na kraju nesreče
oskrbeli reševalci iz Zdravstvenega doma Kranj, nato pa so
78-letnika odpeljali v Klinični center v Ljubljano, 32-letnika
pa v ZD Kranj. Policisti bodo zoper oba voznika podali 
obdolžilna predloga. S. Š.

Pobral vso pijačo

Neznani storilec je v noči na
petek vlomil v poslovni
prostor v Kranju ter ukradel
večjo količino sokov in piva
v vrednosti tri tisoč evrov. 



Maja Bertoncelj 

Na Bledu bo tudi letos pote-
kal mali Blejski maraton, te-
kaška prireditev, ki je že v
lanski prvi izvedbi privabila
veliko tekačev, udeležili pa
so se jo tudi nekateri vrhun-
ski športniki. Teči okrog
Blejskega jezera, je za šte-
vilne pravi izziv. Na polma-
ratonu pa se okrog jezera ne
teče samo enkrat, temveč
boste morali preteči tri kro-
ge in pol. Organizatorji iz
Športno turističnega dru-
štva Olimpik z Bleda, kate-
rega predsednik je eden
najuspešnejših nekdanjih
slovenskih veslačev in olim-
pijcev Jani Klemenčič, pa
pripravlja aktivnosti tudi za
tiste, za katere je tek na do-
brih 21 km prevelik zalogaj.
Udeležili se boste lahko re-
kreativnega družinskega
teka v dolžini 5800 metrov,
Riklijevega pohoda na Stra-
žo, pozabili pa niso niti na
najmlajše, ki se bodo zaba-
vali na Zakijevem otroškem
teku. Da pa se na Bledu ne
bo samo teklo, pripravljajo
številne dodatne aktivnosti,
vključno z večernim koncer-
tom znane slovenske skupi-
ne. Prijave za mali maraton
in družinski tek sprejemajo
do vključno 18. avgusta 
prek prijavnice na spletni
strani www.olimpik.si/blej-
skimaraton. 
Mali Blejski maraton bo le-
tos dobil novega absolutne-
ga zmagovalca, saj je Se-
bastjan Zarnik iz Kamnika,
ki je bil najhitrejši lani, po-
jasnil, da ga 21. avgusta na
Bled ne bo. Vse bo namreč
podredil pripravam na na-
stop na svetovnem prven-
stvu v gorskem teku, ki bo v
začetku septembra prvič v
Sloveniji, tekači pa bodo te-
kli na Veliko planino. Lani
je za tri kroge in pol okrog
Blejskega jezera potreboval

eno uro, petnajst minut in
devet sekund. To je bil zanj
sploh prvi polmaraton. "Tra-
sa okrog Blejskega jezera je
lepa in razgibana in morda
sem se prav zato odločil, da
bo to moj prvi polmaraton.
Proga se na Bledu razlikuje
od drugih tekov ali polmara-
tonov, treba je preteči tri kro-
ge in pol, kar ni malo, še po-
sebej, če ti že v drugem krogu
postane težko," pravi odličen
tekač, ki se v prvi vrsti posve-

ča gorskemu teku. O malem
blejskem maratonu je izrekel
same pohvale: "Tek je bil do-
bro organiziran, okrepčeval-
nice so bile tam, kjer je bilo
treba, navijačev in sprehajal-
cev pa je bilo tudi zelo veliko."
Za konec je dodal še nekaj
napotkov, kako se lotiti same
tekme: "Na tekmo se je treba
dobro pripraviti, kot najpo-
membnejše bi izpostavil, da
naj vsak pride spočit in hidri-
ran. Prav tako je treba teči z

glavo. Naj vas začetna hitrost
skupine ne potegne. Rajši za-
čnite počasneje in stopnjujte
iz kroga v krog." 
Tekači, ki bodo na startu le-
tos, bodo skušali izboljšati
njegov lanski čas, za tekačice
pa bo izziv lanski ženski naj-
boljši rezultat (1:25:39), ki ga
je postavila Valerija Mrak, ki
bo, prav tako kot Zarnik, Slo-
venijo zastopala na letošnjem
svetovnem prvenstvu v gor-
skem teku. 

NEKAJ OSNOVNIH NAČEL
ZA NASTOP NA MALEM
BLEJSKEM MARATONU

Poglejmo nekaj osnovnih načel 
v sklopu priprav za nastop na
zelo priljubljeni vzdržljivostni
tekaški disciplini, malem 
maratonu oziroma cestnem 
teku v dolžini 21.097 m.

DEKLE, KI TRENIRA 
S FANTI

Amadeja Teraž se je lani
odločila postati cestna
kolesarka. Dvajsetletnica
iz Mojstrane, ki jo 
poznamo tudi z lepotnih
tekmovanj, trenira skupaj
z mladinci Save.

TEKAČICA NA 
”SPECIALKI”

Smučarska tekačica Vesna
Fabjan se na novo sezono
letos prvič pripravlja tudi 
na cestnem kolesu. 
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Trikrat in pol okrog Blejskega jezera
Na Bledu bo 21. avgusta drugi mali Blejski maraton, ki bo dobil novega zmagovalca. Lani najhitrejši
Sebastjan Zarnik letos zmage ne bo branil. Organizatorji poleg polmaratona pripravljajo še
rekreativni družinski tek, otroški tek, Riklijev pohod in številne druge spremljevalne aktivnosti.

KOMENTAR
Miroslav Braco Cvjetičanin

Dan današnji tako vpraša-
nje ne slišiš prav pogosto.

Pogreje me pod lasmi, ko mi kdo
reče: A veš, da berem? Gorenjec
se je pomladil ali pa sem se jaz
postaral! Mladih ne zanima več
Avstralija, ker so jim starši opi-
sali lepote Jelovice, Pokljuke, Bo-
hinja, Kranjske Gore ... Lepo je
in dobro, da spodbujate rekrea-
cijo, pa naj bo športna ali kakrš-
na koli druga. Glede na njegov
izgubljen pivski trebušček, se mi
je zdelo, da se napaja pri vrelcu
mladosti. Kakšna pa še je lahko
rekreacija? Ni vam treba teči
okoli Blejskega jezera ali se s ko-
lesom povzpeti na Vršič niti se
spustiti v globoko črnino jame
niti dvanajst ur igrati košarke
na vrelem betonskem igrišču.
Ne. Ni nujno. Za svojo rekreaci-
jo lahko obiščete knjižnico in se
prepustite vabilu katerekoli iz-
med tisočih knjig s polic. Potem
se je lepo lotite tam, kjer boste
opazili, da ste samo vi, dolgčas
in knjiga. Dolgčas? Za človeka,
ki bere Športni glas, naj dolgčas
ne bi obstajal. Športni glas bere-
jo aktivni ljudje, ki si znajo ur-
nik zapolniti do zadnje minute
dneva. Tudi prav. Dolgčas vze-
mite kot postranski hobi, ki ga
lahko gojite, ko vse drugo, kar
ste imeli na urniku, že postorite.
Če je to možno ... Možno je, in
ko boste ugotovili, da vam uspe-
va misliti na dolgčas, boste ugo-
tovili, da ste rešeni okov, ki vam
jih je nadel čas. Saj poznate iz-
raze, kot so: časovna stiska, hi-
ter, prehiter življenjski tempo,
prekratek dan, prenaporne služ-
be, prekratko leto, meseci ne ob-
stajajo več, samo ure in minute,
stres kot izvir vseh bolezni na
tem svetu, boj za službo, boj za
preživetje, boj za ohranitev
zdravja, prehitro končana mla-
dost, prehiter prihod starosti ...
Vse to bo izginilo, ko boste v svo-
je življenje spustili dolgčas. Spu-
stili, spustili, saj je še vedno pred
vašimi vrati, le nimate časa spu-
stiti ga notri. Mogoče vam kdaj
uspe, ko ste na dopustu in niste
nasedli komercialistom turistič-

nih agencij, ki vas bombardira-
jo z aktivnimi počitnicami. Ne-
kateri so toliko bolj izkušeni, da
svoj dolgčas zamešajo skupaj s
športno rekreacijo. Za moje poj-
me so to pravi geniji časa, v ka-
terem živimo. Če prestopite med
tiste, ki si ob vikendih radi nade-
nejo tekmovalne številke, ni nič
narobe. To so tisti, ki so že zdav-
naj pozabili okus po dolgčasu. 
Mali blejski maraton mi je pred-
stavil prijatelj, ki dolgčasa niko-
li v življenju ni imel časa spo-
znati. Odkar ve zase, vstaja ob
petih, in odkar ve zase, imajo v
štali več glav živine kot je sosedov
na vasi. Da bi ne ostal sam med
repi, kopiti in gobci, je začel re-
kreirati svoje vedno utrujeno
telo. Seveda je to počel na začu-
denje cele okolice, ki so gumijaste
škornje in dolge predpasnike sne-
li le za obisk nedeljske maše.
Pravil si je, da je služba služba
in vsaka služba ima tudi prosti
čas oziroma pavzo ali dopust.
Če tega nima, ni prava služba,
zato se je odločil, da ko bo le po-
storil vse za druge in sebe, bo ne-
kaj storil tudi le še samo zase. In
je tekel. Tekel je in tekel, in ko
mu je ustrezalo, je tekaške copa-
te zamenjal s kolesom ali smuč-
mi. Migal je in še vedno miga.
Pravi, da bo delal in se zraven še
rekreiral, vse dokler ga ne položi-
jo v grob. In pravi tudi, da vsak-
do, ki osem ur stoji za strojem, s
krampom krampa po grudi,
dela najtežja fizična dela ali
utrujajoča miselna, prav vsakdo
lahko v svoj urnik vstavi še čas, v
katerem se bo športno ali kako
drugače rekreiral. Kako drugače
pomeni samo tako, da se pri tem
početju počuti tako, kot si vsak
človek zasluži. 
Med neznosno napornim delo-
vnikom in urnikom vseeno spu-
stite dolgčas k sebi. Ne bo vam
prinesel ravnodušja niti odveč-
nih kilogramov niti nezdravih
navad. Zaradi tega, ker berete te
vrstice, vam bo prinesel željo po
miganju in željo po druženju in
željo po kondiciji ... in željo po
lepoti. 

A veš, da berem?

Na malem Blejskem maratonu tudi letos pričakujejo veliko tekačev. Takole je bilo na 
startu lani. / Foto: Anka Bulovec

Dogajanje se bo začelo s pohodom na Stražo 
ob 14. uri. Sledil bo Zakijev otroški tek na 250 
metrov. Start malega maratona in družinskega
teka bo ob 17. uri. Tek na 21.098 metrov se začne
v Zaki, preteči bo treba tri kroge in pol, start teka
na 5800 metrov pa bo na promenadi pod 
Festivalno dvorano, preteči bo treba en krog.



Mercator Center Kranj Primskovo

Sodelujte v nagradni igri od 26. 7. do 27. 8. 2010.

Nagradna igra »SKUTER«Nagradna igra »SKUTER«
Sodelujte v nagradni igri od 26. 7. do 27. 8. 2010.

Nagrajenci prejmejo nagrade:

1. nagrada 

2. nagrada 

3. nagrada 

(Kolo z motorjem  Baotain BT49QT-903)

(vrednostni bon M Holidays v vrednosti 100,00 EUR)

(vrednostni bon Hipermarket v vrednosti 80,00 EUR) 

Pravila nagradne igre so desegljiva na oddelku informaciji MC Kranj Primskovo.

Hipermarket

Žrebanje: 
28. 8. 2010 ob 11 uri na lokaciji MC Kranj Primskovo.

Na blagajnah prodajaln Mercatorjevega programa (Mercator - Hipermarket, Modiana, Beautique, 
Intersport, Samopostrežna restavracija, M Holidays) prejmete kuponèek za sodelovanje v nagradni 
igri. Izpolnjenega oddajte v za to pripravljeno skrinjico.

Nagrajenci prejmejo nagrade:

1. nagrada: (Kolo z motorjem  Baotain BT49QT-903)
2. nagrada: (vrednostni bon M Holidays v vrednosti 100,00 EUR)
3. nagrada: (vrednostni bon Hipermarket v vrednosti 80,00 EUR) 

Žrebanje: 28. 8. 2010 ob 11 uri na lokaciji MC Kranj Primskovo. 

Pravila nagradne igre so desegljiva na oddelku informaciji MC Kranj Primskovo.
Hipermarket

Slika je simbolna.

dogodkov v avgustudogodkov v avgustu

Delovni èas: od ponedeljka do sobote: od 8. do 21. ure / nedelje: od 8. do 13. ure, 15. avgust: od 8. do 13. ure. 

Cesta Staneta Zagarja 69, Kranj / t: 04 20 19 926

Petek, 6. avgust, ob 17. uri
Viteške igre

Sobota, 7. avgust, od 10. do 12. ure
Poletna roštiljada

9. avgusta do 22. avgusta
Razstava arhitekturnih maket ’’Slovenski kozolec’’

Petek, 13. avgust, ob 17. uri
Lonèarska delavnica

Sobota, 14. avgust, od 10. do 12. ure
Punèka iz cunj

Petek, 20. avgust, ob 17. uri
Grajski pisarji v Mercatorju

Sobota, 21. avgust, od 10. do 11.30 ure
Predstavitev orientalskih plesov / nastop plesne skupine Shekaya

Èetrtek, 26. avgust, od 17. do 19. ure
Kubanski glasbeniki Mariachi Real Jalisco iz Havane

Petek, 27. avgust, ob 17. uri
Vitezovo hladno orožje

Sobota, 28. avgust, od 10. do 12. ure
Osebna znamka Pošte Slovenije / kreativna delavnica

Sobota, 28. avgust, od 10. do 12. ure
Konec poèitnic / pouèna animacija

Vse cene so v EUR s pripadajočim DDV. 
Slike so simbolične. količine so omejene,
ponudba velja do razprodaje zalog.

180 €
109 €

260 €
169 €

210 €
129 €

Podjetje A2U skuša z novo akcijo vsem ljudem, ki
uživajo v svoji zasluženi penziji, približati kolesarjen-
je kot eno od najbolj zdravih rekreacij. 
Ponujamo vam modele koles, ki spadajo med ”nekom-
plicirane” in so zelo uporabni za mestno vožnjo kot
tudi za kolesarske izlete. Kolesa Torpado prihajajo iz
legendarne italijanske delavnice, ki je že praznovala
svojih prvih sto let delovanja. Kvaliteta koles je zago-
tovljena. Podjetje A2U poskrbi, da kolesa prevzamete
brezhibno opremljena, nastavljena in pripravljena za

varno in udobno vožnjo. Torej ni razloga, da kolesa
kupujete tam, kjer vam jih prodajo v škatlah, še ne ses-
tavljene in pripravljena za prvo vožnjo. Naše podjetje je
specializirano za prodajo koles, zato se trudimo, da
kupci dobijo za svoj denar ”največ kolesa”. Pridite in se
prepričajte sami. V naših treh prodajalnah boste zago-
tovo našli kolo, ki ustreza vsem vašim željam.
Dragi upokojenci, izkoristite enkratno priložnost in
ohranjujte svojo vitalnost z odličnimi kolesi za super
ceno!

UPOKOJENCI POZOR! A2U SKRBI 
ZA VAŠO VITALNOST
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“Polni energije!”
Žitni izdelki z visoko vsebnostjo prehranskih vlaknin.

PoišËite okusne izdelke linije Zdravo življenje, ki ustrezajo vsaj enemu od kriterijev zdrave prehrane> • vsebujejo 
veliko prehranskih vlaknin • imajo nizko vsebnost mašËob, zlasti nasiËenih mašËobnih kislin in holesterola • 
nizko vsebnost sladkorja ali soli • nižjo energetsko vrednost. Njihov izbor potrjuje Zavod za zdravstveno varstvo 
Kranj. VeË na www.mercator.si
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Naredite nekaj dobrega zase

Ajdova kaša
1 kg 

PšeniËni 
hrustljavi kruhki
100 g

Sadni müsli
375 g 

Polnozrnati toast
140 g

Sojini špageti
500 g 

Janez Ferlic

Zgornje številke pomenijo
polovico razdalje klasične,
epsko opevane tekaške disci-
pline - maratona. Takoj mo-
ramo poudariti, da gre v pri-
meru polmaratona že za iz-
razito vzdržljivostno tekaško
disciplino (99-odstotna aero-
bna dejavnost organizma),
kjer morajo imeti počasni in
zmerno hitri daljši teki vse-
kakor poglavitno vlogo v pro-
cesu priprav za tekmovalni
nastop. Seveda pa je treba v
treninški proces vključiti še
druge elemente, ki bodo pri-
pomogli k bolj kontinuirane-
mu, usmerjenemu pristopu,
ki bo prinesel želeni rezultat
na polmaratonu. Informacij
in nasvetov glede pravilnega
sistema treninga je ogromno
in verjamem, da se marsika-
teri tekač z željo, da prvič na-
stopi na malem maratonu,

lahko povsem upravičeno
kar malce zmede v vsej po-
plavi informacij. Moje prvo
načelo je, da sledite individu-
alnim željam ter spoznajte,
kateri treningi vam ustreza-
jo, namreč kar ustreza dolo-
čenemu tekaču, ni nujno, da
bo drugemu; ali tudi kar
nam je še koristilo lani, ni
nujno, da nam bo tudi letos.
Seveda pa ne bomo obšli
osnovnega nasveta pri pri-
pravi za nastop na cestnem
polmaratonu. Torej: dovolj
počasnih in zmerno hitrih
kilometrov, kamor naj se
redno vpletajo tudi treningi,
kjer bo tempo enak ali za
malenkost hitrejši od priča-
kovanega tekmovalnega. Ko-
liko pa naj znaša tedenska
oziroma dnevna kilometra-
ža? Vrhunski maratonci pre-
tečejo tedensko okoli dvesto
kilometrov, za rekreativnega
tekača, ki si zada cilj, preteči

mali maraton npr. v uri in
štirideset minut, bo dovolj
petdeset do šestdeset kilo-
metrov tedensko. Od tega
naj bo vsaj en tek za trening
dolg od 16 do 18 kilometrov v
počasnem oziroma zmer-
nem tempu, dva treninga naj
bosta opravljena v hitrejšem
tempu, ki je še vedno vsaj za
deset do 15 odstotkov počas-
nejši od tekmovalnega, en
trening mora biti opravljen v

tekmovalnem tempu (zahte-
ven trening!), drugo so rege-
neracijski treningi v počas-
nem, pogovornem tempu.
Trening v tekmovalnem
tempu naj skupno doseže
vsaj tretjino razdalje, torej se-
dem kilometrov, za bolje pri-
pravljene tekače lahko deset
do dvanajst kilometrov in ni
nujno, da v enem kosu, lah-
ko v obliki treh tempo tekov
ali intervalnih, ponavljajočih
se tekov. Še moje zlato pravi-
lo: dan pred napornim hi-
trim treningom in dan po
njem trenirajte lahkotno; ka-
dar se na treningu počutite
energično, izkoristite tre-
ning in se, po domače pove-
dano "sterajte". Zadnje dni
pred tekmo poskrbite za do-
volj spanca, uravnoteženo
prehrano in pojdite sprošče-
ni na štart z zaupanjem v
svoje sposobnosti, ki izvirajo
zgolj iz zavzetega treninga.

Nekaj osnovnih načel za nastop
na Malem blejskem maratonu
Poglejmo nekaj osnovnih načel v sklopu priprav za nastop na zelo priljubljeni vzdržljivostni tekaški
disciplini, malem maratonu oziroma cestnem teku v dolžini 21.097 m.

Vsaj del treninga je treba opraviti na asfaltni podlagi, 
saj vas ta čaka tudi na blejski tekmi. Določene treninge je
lažje opraviti v družbi, sicer pa trenirajte umirjeno
in nikdar na silo. / Foto: Rožle Bregar

Vrhunski maratonci 
pretečejo tedensko okoli
dvesto kilometrov, za 
rekreativnega tekača, ki
si zada cilj, preteči mali
maraton npr. v uri in 
štirideset minut, bo dovolj
petdeset do šestdeset 
kilometrov tedensko. 
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Življenje 
je v teku! 
Pritecite si 42 € popusta pri nakupu telefona
z udeležbo na 2. Malem blejskem maratonu.*

Nokia 5230  

8 €*

za udeležence 
maratona

50 € enaZAME

Nokia X6  

118 €*

za udeležence 
maratona

160 € enaZAME

Maratonski 
popust  

42 €

* Cena telefona velja ob vezavi za najmanj 24 mesecev na navedenem 
paketu ZAME oz. do 31. 9. 2010 oz. do razprodaje zalog. Za 42 € znižana 
cena telefona velja ob predložitvi kupona, ki ga prejmejo udeleženci Malega 
blejskega maratona in ga lahko izkoristijo novi in obstoječi naročniki Si.mobila 
ob prvi ali ponovni vezavi. Popust ni združljiv z ostalimi popusti na telefon. 
Cene vključujejo DDV. Več informacij o ponudbi je na voljo na brezplačni 
telefonski številki 080 40 40 40 ali na Si.mobilovih prodajnih mestih. 
Si.mobil d. d., Šmartinska cesta 134b, Si-1000 Ljubljana
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v ospredje

Maja Bertoncelj

Jože Javornik iz Stražišča pri
Kranju je predan smučar-
skim skokom. Čeprav je do-
polnil 75 let, je še vedno pred-
sednik SK Triglav, v katerem
deluje že 62 let. Za svoje delo
v tem športu je dobil številna
priznanja, leta 1992 tudi 
Bloudkovo nagrado, največje
državno priznanje v športu. V
letošnjem letu je od Smučar-
ske zveze Slovenije prejel kip
bloškega smučarja za 50-letno
neprekinjeno delo v smučar-
skem športu. 

V smučarskih skokih ste bili
najprej kot tekmovalec?
"Ko sem začel trenirati sko-
ke, sem bil star dvanajst let.

Trenirali smo na Gorenji
Savi, kjer je bila 25-metrska
skakalnica, zgrajena že pred
vojno. Od leta 1989 je tam
sistem petih skakalnic, po-
kritih s plastiko."

Kako se spominjate svojega
tekmovalnega obdobja?
"Bilo je povsem drugače, kot
je danes. Kakšnega poseb-
nega trenerja nismo imeli.
Razmere so bile slabe. Na tre-
ninge smo se pozimi z vlakom
vozili v Planico. Ob 4.15 je od-
peljal iz Kranja, ob pol desetih

smo bili pri skakalnici. Kondi-
cijske treninge smo začeli sep-
tembra, ko je zapadel sneg,
smo skakali. Skoke sem treni-
ral dvanajst let in bil član mla-
dinske reprezentance."

Potem ste postali trener?
"Po končani tekmovalni kari-
eri, star sem bil 24 let, sem se
leta 1960 vključil v aktivno
delo v klubu kot trener. V tej
vlogi sem bil do leta 1972. Za-
čel sem praktično iz nič. V do-
govoru z Alojzom Gorjancem
sem ustanovil planiško skakal-
no šolo in v sezoni 1959/1960
dobil skupino okrog petnajstih
fantov. Iz te šole so izšli odlični
skakalci: Peter Štefančič, Mar-
jan Mesec, Janez Gorjanc, Vin-
ko Bogataj, pozneje še Bogdan

Norčič, Klemen Kobal in dru-
gi. Svojo pot so začeli na deset-
metrski skakalnici na Gorenji
Savi, v neposredni bližini seda-
nje 110-metrske. O njej sem sa-
njal že takrat, pa so se mi mal-
ce smejali. Te sanje so se mi
kasneje uresničile in za to veli-
ko skakalnico pod Šmarjetno
goro mi je uspelo zbrati veliko
finančnih in materialnih sred-
stev."

Kdaj pa ste postali sodnik?
"V sodniške vrste sem šel leta
1963. Bil sem državni in re-

publiški sodnik. Leta 1978
sem naredil izpit za medna-
rodnega FIS sodnika, nato pa
še izpit za mednarodnega
tehničnega delegata. To funk-
cijo sem opravljal do 65. leta
starosti, ko po mednarodnih
pravilih uradno nastopi smu-
čarski pokoj. Vesel sem, da
sem sodil veliko tekem sveto-
vnega merila. Bil sem na olim-
pijskih igrah leta 1984 v Saraje-
vu, pa leta 1992 v Albertvillu,
sodil sem tudi na svetovnih pr-
venstvih v Oberstdorfu (leta
1987), v Val di Fiemmeju (leta
1991), ko je Franci Petek postal
svetovni prvak, in v Thunder
Bayu (leta 1995). Nihče od slo-
venskih sodnikov ni sodil na to-
liko pomembnih tekmah kot
jaz. Tega sem zelo vesel. Sem
pa to dosegel s svojim delom in
objektivnostjo." 

Kako kot sodnik danes gleda-
te na slog skakalcev? Je tudi
za vas slog Loitzla za oceno
dvajset?
"V življenju nisem dal ocene
dvajset. Lahko rečem, da sem
bil kar strog sodnik. Držal
sem se pravil in nisem tvegal
z ekstremnimi ocenami. Veli-
kokrat sem bil delegiran, saj
sem bil na seznamu zelo do-
brih sodnikov."

Velik pečat ste dali tudi v do-
mačem klubu, kjer ste še ved-
no predsednik.
"Predsednik sem bil v dveh
obdobjih, neprekinjeno od
leta 1986, kar pomeni že 24
let. Do tega leta so bili na-
mreč kranjski skakalci in nor-
dijski kombinatorci združeni

v enotnem Smučarskem druš-
tvu Triglav. Od leta 1960 do
1971 sem v tem klubu oprav-
ljal predsedniške posle sekci-
je za skoke in nordijsko kom-
binacijo. Leta 1986 smo se
razdelili v tri pravne osebe, tri
samostojne klube. Od takrat
naprej sem predsednik uprav-
nega odbora SK Triglav."

Vodite najuspešnejši skakal-
ni klub v državi.
"SK Triglav je že 38 let naj-
uspešnejši slovenski klub v
skokih in v nordijski kombi-
naciji. To je veliko priznanje
za moje delo. Vzgojili smo ve-
liko tekmovalcev svetovnega
ranga: 21 naših skakalcev je
skakalo na olimpijskih igrah
in na članskih svetovnih pr-
venstvih."

Kako vidite vašo prihodnost v
klubu? 
"Iščemo mojega naslednika,
a ni nobene borbe. Ni mi pa
vseeno, kaj se bo dogajalo s
klubom, v katerega še vedno
vlagam skorajda ves svoj pro-
sti čas. Zjutraj grem najprej
na pošto, uredim vse potreb-
no, pa je ura poldne. Še do-
bro, da sem že deset let v po-
koju. Vsako leto je težje tudi
glede pridobivanja denarja."

Kaj počnete, ko niste v skokih?
"Prostega časa imam zelo
malo. S srcem sem v skokih
kot resnično pravi amater, saj
si za svoje delo še nikoli nisem
nič izplačal, čeprav mi to pra-
vilnik dopušča. Živim za sko-
ke in moj prosti čas je že od
nekdaj povezan s športom."

Ni podelil dvajsetice
Jože Javornik je v smučarskih skokih že 62 let. Bil je tekmovalec, trener, sodnik in tehnični delegat,
zadnjih 24 let je predsednik SK Triglav.

Jože Javornik je praznoval zlati delovni jubilej v smučarskem
športu. Na svoje delo je ponosen, z občudovanjem nanj 
gledajo tudi drugi. Med dosežki, na katere je najbolj 
ponosen, je skakalnica pod Šmarjetno goro. Pri gradnji 
slednje je imel veliko vlogo.

Maja Bertoncelj

V cestnem kolesarstvu je vse
več žensk. Za svojega si je ta
naporen šport lani izbrala
20-letna Amadeja Teraž iz
Mojstrane. 168 cm visoka
študentka fizioterapije treni-
ra skupaj z izredno uspešni-
mi mladinci kranjske Save. 

Športnica ste že vrsto let.
"Pri štirih letih sem pri ASK
Kranjska Gora začela treni-
rati alpsko smučanje. Pri pet-
najstih sem prestopila v ŠD
Dovje-Mojstrana, kjer sem
trenirala pod vodstvom svoje-
ga očeta, nekdaj tudi alpskega
smučarja in bolj znanega
gorskega tekača. V tem ob-
dobju sem bila tudi članica
mladinske reprezentance in
dosegla kar nekaj lepih rezul-
tatov, najbolj v spominu pa
mi bo za vedno ostal Pokal
Vitranc leta 2005, kjer sem
bila predtekmovalka. Zaradi

večkratne poškodbe kolena in
rame sem morala v začetku
leta 2008 končati smučarsko
pot. Podala sem se novim
podvigom naproti in se od-
ločila za duatlon. Že aprila is-
tega leta sem nastopila na
prvi duatlonski tekmi, na ka-
teri sem zmagala. Na koncu
sezone sem postala skupna
zmagovalka pokala. V svoji
drugi duatlonski sezoni sem
ubranila pokalni naslov in
postala državna prvakinja v
kratkem duatlonu in pod-
prvakinja v sprint duatlonu.
Najbolj pa sem ponosna na 4.
mesto z lanskega evropskega
prvenstva v Budimpešti. Lani
sem treningu duatlona do-
dala še cestno kolesarstvo in
postala članica KK Sava
Kranj. V gorski vožnji sem
osvojila naslov državne prva-
kinje v kategoriji do 23 let, kar
me je še dodatno potegnilo v
ta šport, ki ima letos prednost
pred duatlonom."

Kako to, da ste se odločili za
trening cestnega kolesarstva?
"Ko sem smučala, sta bila os-
novna kondicijska treninga
tek in kolesarjenje. Ker pa je
lažje, če cestno kolesarstvo
treniraš v okviru kluba, sem se
odločila vpisati v Savo. Treni-
ram skupaj z mladinci pod
vodstvom Marka Polanca."

V ekipi ste edino dekle. Vas to
kaj moti?
"Ni mi bilo težko priti med
same fante. Vajena sem biti
med njimi. Končala sem nam-
reč srednjo šolo na Jesenicah,
usmeritev strojni tehnik. V
klubu se odlično počutim."

Kako pa gledajo na vas?
"So malo mlajši, tako da ima-
jo do mene malce rešpekta."

Jim lahko sledite?
"Po ravnini kar gre. V vzpone
pa so seveda močnejši. Če-
prav sem dekle, se trudim de-

lati vse. Ko pa vidijo, da sem
utrujena, me pustijo, da se
vozim v zavetrju in da ne
menjam."

Koliko trenirate?
"Treniram vsak dan po dve
do tri ure."

Časa vam poleg študija in
treninga ne ostane prav veliko.
Kaj počnete v prostem času?
"Poleti se rada potapljam,
pozimi še vedno veliko smu-
čam. Sicer pa imam doma
dva štirinožna prijateljčka,
tako da prosti čas večinoma
preživim tudi z njima."

Poznamo pa vas tudi z lepo-
tnih tekmovanj?
"Lani sem bila druga sprem-
ljevalka miss športa, letos
sem zmagala na miss
Sokol. V bližnji prihodnosti
pa se lepotnih tekmovanj
nimam namena udeleže-
vati."

Dekle, ki trenira s fanti
Amadeja Teraž se je lani odločila postati cestna kolesarka. Dvajsetletnica iz Mojstrane, ki jo 
poznamo tudi z lepotnih tekmovanj, trenira skupaj z mladinci Save.

Amadeja Teraž, nekdanja smučarka, od lani trenira cestno
kolesarstvo.

SK Triglav je že 38 let najuspešnejši
slovenski klub v skokih in v 
nordijski kombinaciji. 
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Maja Bertoncelj

Kako se na novo sezono pri-
pravljajo zimski športniki?
Nekaj zanimivosti je v pogo-
voru povedala smučarska te-
kačica Vesna Fabjan.

Kako poleti trenira tekačica
na smučeh?
"Čez poletje delamo bazo,
predvsem so to vzdržljivost-
ni treningi. Suhe treninge
začnemo z majem, potekajo
pa do prvih snežnih trenin-
gov sredi septembra. Veliko
je treninga na kolesu, na
rolkah, krosa, pohodov v
hribe, plavanja, veslanja,
skratka za trening uporab-
ljamo čim več različnih
športov. Nekaj treninga na-
redimo doma, nekaj v tuji-
ni. Je tudi kar nekaj potova-
nja, a vsi vemo, zakaj dela-
mo, zato ni težko."

So to najtežji treningi v
letu?
"Tako je, čeprav marsikdo
meni, da imam čez poletje
malce več počitka, pa so po-
tem presenečeni, ko povem,
da je poletje najtežji del leta.
Treningi so dvakrat dnevno,
včasih tudi po trikrat dnev-
no, ker imam še posebne
treninge za moč na Fakulte-

ti za šport. Treningi veliko-
krat trajajo tudi po tri, štiri
ure, sploh na kolesu, med-
tem ko so na rolkah malce
krajši. V tem obdobju je tre-
ninga več kot dvajset ur te-
densko. Na koncu dneva si
zelo utrujen in občasno kak-
šen počitek pride zelo prav."

Koliko pa imate med sezo-
nama časa za počitek?
"Povsem prostih dni je zelo
malo. Načeloma je za poči-
tek rezerviranih dobrih šti-
rinajst dni v aprilu." 

Poleti je veliko rolkanja. Ste
radi na rolkah?
"Čez poletje je kar precej
pestro. Zelo rada kolesarim,
zato sem letos gorsko kolo
zamenjala za cestno, ker se
rada peljem hitreje in dlje.
Rada pa tudi rolkam. Težko
bi se odločila, ali imam rajši
kolo ali rolke."

Imate tudi rolk več parov,
tako kot smuči?
"Imam rolke za trening in
ene hitrejše za tekmo. Kakš-
ne filozofije pri rolkah ni."

Za vas najtežji poletni tre-
ning?
"Odvisno od počutja. Vča-
sih je že uro in pol težko

zdržati na rolkah, sploh če
imaš vmes kakšne hitre tre-
ninge v vzpon. Na primer
trening proti Jamniku, pa
ne greš do tja samo enkrat,
ampak dvakrat, morda celo
trikrat." 

Omenili ste, da je poleti čas
tudi za druge športe in da
imate radi cestno kolesar-
stvo. 
"Konec maja sem od podjet-
ja Proloco Trade v uporabo
dobila cestno kolo. Ker sem
se prvič usedla nanj, nisem
vedela, kaj lahko pričaku-
jem. Poslušala sem izkuš-
nje drugih. Že prvi teden
sem naredila kar precej kilo-
metrov. Tudi na priprave ga
vzamem s seboj. Zelo sem
zadovoljna. Na cestnem ko-
lesu uživam. Spoznavam
kraje, kjer še nisem bila."

Koliko imate kilometrov?
"Ne vem, ker bolj kot kilo-
metre spremljam ure. So pa
številke zagotovo kar viso-
ke."

Tako smučarski tek kot ko-
lesarstvo sta izjemno napor-
na športa. 
"Ko gledam Tour de France,
je to zame nenormalno tež-
ka stvar. Tri tedne kolesariti

iz dneva v dan v vseh vre-
menskih razmerah je ne-
verjetno. Je pa zanimivo, da
kolesarji čez zimo veliko te-
čejo na smučeh, tekači pa
poleti veliko kolesarimo."

Če ne bi bili tekačica na
smučeh, bi bili morda kole-
sarka?
"Opcij je več. Včasih so mi
rekli, da bi bila alpska smu-
čarka. Tudi moji domači so
mi to še nedolgo nazaj pri-
znali. Je pa o tem nesmisel-
no razmišljati." 

Poleti torej tudi kolesarite,
tečete, veslate. Vas bomo
morda po vzoru nekaterih
drugih vrhunskih športni-
kov videli na triatlonu jekle-
nih v Bohinju?
"To pa ne. Sem in tja slišim
vprašanje, če bi prišla na
kakšno takšno tekmo. Zakaj
bi tekmovala še čez poletje,
če imam že čez zimo toliko
tekem in napornih trenin-
gov? Me pa včasih zamika,
da bi kakšno stvar poskusila
na novo, a zdaj še ni čas za
to."

Kam greste na prvi snežni
trening?
"Tako kot vsako leto sredi
septembra na ledenik Dach-
stein. Od takrat naprej smo
en teden tam, en teden
doma, vse do novembra, ko
gremo na sneg v Skandina-
vijo." 

Do takrat že kaj pogrešate
tekaške smuči?
"Bolj kot se bliža jesen, bolj
si naveličan rolk. Do jeseni
poznaš že prav vse razpoke
na cestah."

Pred kratkim ste podpisali
pogodbo s Smučarsko zve-
zo Slovenije. Zadovoljni?
"Lahko rečem, da sem za-
dovoljna. Narejen je bil ko-
rak naprej. Trener je še na-
prej Vladimir Korolkevič,
ekipa je malce večja, saj sta
se meni, Katji Višnar in
Barbari Jezeršek pridružili
še Alenka Čebašek in Anja
Eržen. Ko smo bili na pri-
pravah na Rogli, sta z nami
trenirala tudi nordijska
kombinatorca Mitja Oranič
in Gašper Berlot. Vsaka
sprememba pride prav."

Za novo sezono imate ver-
jetno visoke cilje?
"Vrhunec bo svetovno pr-
venstvo konec februarja, na
katerem bo sprint v prosti
tehniki, ki je moja najmoč-
nejša disciplina. Na spore-
du bo že prvi dan prvenstva,
kar mi ustreza. Progo po-
znam, saj je bila lani tam
tekma svetovnega pokala.
Cilji so visoki, je pa res, da
je v sezoni nesmiselno sta-
viti zgolj na eno samo tek-
mo. Ves čas bo treba biti
zraven. Tudi skupna uvrsti-
tev v svetovnem pokalu je
pomembna." 

Tekačica na "specialki"
Smučarska tekačica Vesna Fabjan se na novo sezono letos prvič pripravlja tudi na cestnem kolesu. 

Besničanko Vesno Fabjan lahko poleti srečate tudi na cestnem kolesu. V gorah in v hribih neizmerno uživa.

Maja Bertoncelj

Jelena Justin je 36-letna
Kranjčanka. Po izobrazbi je
profesorica filozofije in zgo-
dovine, po poklicu pa kusto-
sinja, muzejska svetovalka v
Gorenjskem muzeju, kjer se
ukvarja z odnosi z javnostjo.
Tokrat jo predstavljamo kot
rekreativko.  

Za kakšno rekreativko se
imate?
"Za povsem povprečno."

Kolikokrat tedensko trenirate?
"Aktivna sem štirikrat na te-
den, poleg tega pa vikende
preživljam v gorah, če le vre-
me to dopušča."

Kaj vam pomeni trening?
"Trening mi pomeni spro-
stitev, če pa se resno pri-
pravljam na kakšno tekmo-
vanje, pa je seveda nujnost." 

Naj športni uspeh v karieri?
"Nisem ravno človek, ki bi
se udeleževal različnih tek-
movanj, morda le toliko, da
tekmujem sama s seboj, da
vidim, ali nekaj zmorem,
naslednjič pa seveda želim
dani rezultat izboljšati."

Kakšni ste bili kot osnovno-
šolka po uspehu in po prid-
nosti?
"Kot osnovnošolka sem bila
po uspehu odlična, nekaj-
krat celo z vzornim vede-
njem, predvsem pa športni-
ca, ki je takrat živela za ko-
šarko."

Najbolj ekstremna izkušnja
v življenju?
"Osebno se sicer ne ukvar-
jam z ekstremnimi aktivnost-
mi. Če pa je vzpon na goro,
visoko skoraj šest tisoč me-
trov, ekstremno dejanje, po-
tem je bilo pri meni, vsaj do
sedaj, to najbolj ekstremno."

Kaj najraje počnete, ko ste v
svoji sobi?
"Običajno sedim za računal-
nikom in pišem gorniške
vtise ter članke za Planinski
kotiček, ki izhaja v Gorenj-
skem glasu."

Kdo vam kuha in kaj najraje
jeste?
"Imam srečo, da mi kuha
mama. Najraje jem slane si-

rove štruklje, slivove cmoke,
segedin s kruhovimi kne-
deljni." 

Za vas najboljša zabava?
"Dober, glasen koncert izva-
jalca, ki zna narediti žur."

Kakšno glasbo poslušate?
"Moj glasbeni okus je zelo
raznolik, odvisen od razpo-
loženja. V prvi vrsti še vedno
prisegam na dober, glasen
rok." 

Knjiga, ki ste jo nazadnje
prebrali?
"Nazadnje sem prebrala
knjigo Vikija Grošlja Eve-
rest, trenutno pa berem
klasiko alpinistične litera-
ture Nanga Parbat, ki jo je
napisal prvopristopnik na
omenjeno goro Hermann
Buhl."

Kakšne filme najraje pogle-
date?
"Všeč mi je evropska film-
ska produkcija. Blizu mi je
tudi ciničen angleški hu-
mor."

Vaš stil oblačenja?
"Športno. Moje zveste
spremljevalke so kavbojke,
vendar mi kostim in bluza
tudi ne uideta." 

Vaša razvada?
"Čokolada."

Vas je česa strah?
"Strah me ni ničesar, se pa
bojim pajkov in kač. A teh
sem se v hribih že navadila." 

Idealen moški?
"Idealnih ljudi ni in ne stre-
mim k idealom."

Idealen dopust in kako ga
preživite? 
"Dopust mora biti aktiven.
Običajno ga preživim na
kakšen potovanju po deželi,
ki je ne poznam in kjer lah-
ko združim raziskovanje na-
rave, gore in kulturo. To je
zame idealen dopust." 

Kakšne so vaše sanje?
"Moje trenutne sanje so, da
se vrnem v Nepal. Upam, da
prihodnje leto."

Življenjski moto?
"Živi svoje sanje in ne sanjaj
svojega življenja."

Rekreativec drugače

Nekdanja košarkarica
Jeleno Justin bralci Gorenjskega glasa poznate
predvsem kot ljubiteljico gora.
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reportaža

Miroslav Braco 
cvjetičanin

Kranjska Gora je še enkrat
gostila najboljšo gorsko ko-
lesarsko zabavo v Sloveniji. 
Ekipa Kolesarskega društva

Rajd je tako imenovani dvoj-
ček, olimpijski kros in
spust, že organizirala, kar se
je izkazalo za dobitno kom-
binacijo. Letos so v enem vi-
kendu spet združili tekmo-
valce in tekmovalke teh naj-

bolj priljubljenih disciplin
gorskega kolesarstva. Te-
kem se je udeležilo štiristo
udeležencev iz Slovenije in
vseh sosednjih držav. 
Ker so tekme štele tudi za
hrvaški pokal, je bil seveda

obisk hrvaških kolesark in
kolesarjev največji. Kljub sla-
bemu vremenu se je zbrala
velika množica navdušencev
za gorsko kolesarstvo. Dobro
obiskane so bile tudi spre-
mne prireditve.

Itak Bike Festival

Skoki spustašev so bili drzni, nevarni ... 

... dolgi in visoki.

Olimpijski kros je potekal na zelo zahtevnem terenu ...,

Nekateri so se končali s padci, vendar brez hujših posledic. ... vendar najboljšim tekmovalcem ni delal preglavic. Za "moč" je bilo odlično poskrbljeno ...,

... za higieno pa tudi.

KRANJ, 15. - 16. OKTOBER

KDAJ STE
NAZADNJE 
TEKLI V KINO?

Festival FEŠTA vsebinsko zajema profesionalne in rekreativne športe. Znane,  
manj znane in tiste, ki bodo to šele postali. Sodelujete lahko profesionalni in  
amaterski filmski producenti, ustvarjalci in snemalci. Na ciljni ravnini pričakujemo 
izvirna dela vseh, ki ste v svoje objektive ujeli drzne predstavnike nove generacije. 
Generacije športnikov, ki srčno in spontano širijo meje verjetnega in mogočega. 
 
Častni pokrovitelj festivala FEŠTA je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk.

Razpis in razpisni pogoji so objavljeni na spletni strani festivala FEŠTA.

ŠPORT. PREIZKUŠANJE SAMEGA SEBE, SKRB ZA 
ZDRAVJE ALI PREPROSTO SAMO UŽITEK. FILM. 
ZGODBE IN TRENUTKI UJETI V OBJEKTIV KAMERE. 

www.festival-festa.si
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Simon Šubic

Kranj - "Danes smo oddali
1200 odškodninskih zahtev-
kov s pooblastili. Gre za prvi
paket od deset, petnajst tisoč
zahtevkov, ki jih imamo še
za obdelati, verjetno pa jih
bomo iz Gorenjske prejeli še
nekaj tisoč," je ob tem pojas-
nil pooblaščenec društva
Franci Matoz. Kot je napove-
dal primorski odvetnik, ima
Elektro Gorenjska sedaj
osem dni časa za odgovor na
vložene zahtevke. "Če odgo-
vora ne bo, bomo takoj po
sodnih počitnicah, torej po
15. avgustu, sprožili sodne
postopke. Žal pri nas skupin-
ska tožba ni mogoča, zato
bomo najprej po vsej državi
vložili deset tisoč tožb za vsa-
kega posameznika, za katere
je treba plačati po petdeset
evrov sodne takse. Okrajna
sodišča po Sloveniji bodo
tako prejela vsako po nekaj
tisoč tožb. Reševale se bodo
kot spor majhne vrednosti."
Elektro Gorenjska naj bi po
izračunih Francija Matoza za
prvih štiri tisoč zahtevkov
moralo izplačati okoli 2,8
milijona evra povračil. 

Predsednik društva za vra-
čilo preplačane električne
energije Rado Pezdir je po-
jasnil, da kljub javnim oblju-

bam elektro podjetij, da bodo
denar odjemalcem vrnila, na-
daljujejo akcijo zbiranja po-
oblastil. "Akcija se bo nada-
ljevala, ker želimo naprej vr-
šiti pritisk, saj vodstvom elek-
tro podjetij ne verjamemo, da
se bodo kar naenkrat začela
etično obnašati. Poleg tega ne
verjamemo, da bodo prepla-
čila pošteno izplačana. Govo-
rimo o pošteni in polni ceni,
ne samo o ceni povišanja
električne energije, ampak
posledično celotnega računa

zaradi povišanja DDV in tro-
šarine, saj je vse to na koncu
nosil potrošnik, skupaj z za-
mudnimi obrestmi. Le s temi
zahtevki uporabnikom omo-
gočamo pravno varnost," pra-
vi Pezdir, ki je ob tem pohva-
lil aktivnosti Sindikata Go-
renjske regije KNSS, ki ga
vodi Milena Koselj Šmid.
"Elektro Gorenjska je prvi pa-
del, kar ni naključje, vsa za-
sluga pa gre prav sindikatu
Neodvisnost. Pokazali so, da
so pravi sindikat, ki je stopil

na stran ljudi, ne pa kot naj-
večji sindikat v državi, ki se
gre le politiko," meni Pezdir. 

Obrazce za pooblastila si
lahko natisnete prek spletne
strani www.preplacanaelek-
trika.si, dobite pa jih lahko
brezplačno na sedežih sindi-
katov KNSS in Pergam, za
petdeset centov (in DDV) pa
tudi v kioskih Dela Revij. V
četrtek, 29. julija, jih bodo
med 10. in 17. delili tudi na
stojnici na Glavnem trgu v
Kranju. 

Elektro Gorenjska včeraj
prejel prve zahtevke
Predstavniki Društva za vračilo preplačane električne energije so včeraj dopoldne na Elektru 
Gorenjska oddali prvih 1200 odškodninskih zahtevkov za vračilo preplačane elektrike.

Včeraj so na Elektro Gorenjska prinesli prvih 1200 odškodninskih zahtevkov zaradi 
preplačane elektrike. / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Nadzorni svet
Nove Ljubljanske banke
(NLB) se je prejšnji teden
sestal z namenom, da sku-
paj z upravo prouči možno-
sti za zagotovitev dodatnega
kapitala, ki ga Skupina NLB
potrebuje za uresničevanje
strategije banke kot regio-
nalne banke v jugovzhodni
Evropi in za prilagoditev na
nove zahteve po višjem ka-
pitalu. Nova regulativa Ba-
sel III, ki je nastala kot od-
govor regulatorjev na glo-
balno finančno krizo, na-
mreč zahteva od bank višji

kapital. NLB pa ima v pri-
merjavi z drugimi konku-
renčnimi bankami v regiji
nižjo raven kapitalske
ustreznosti, a še to trenutno
zagotavlja s kapitalskimi in-
strumenti, ki so v bistvu
dolžniški in v naslednjih le-
tih zapadejo. Ker banka po-
trebuje dodatni kapital že
na kratek rok, ga ne more
zagotoviti sama, brez vklju-
čitve lastnikov, zato je nad-
zorni svet dal upravi nalo-

go, da septembra skliče
skupščino delničarjev in
pripravi predlog za dokapi-
talizacijo banke v višini šti-
risto milijonov evrov. Če
dokapitalizacija ne bo uspe-
la, bo banka poslovanje pri-
lagodila svojim kapitalskim
možnostim, že zdaj pa se je
osredotočila na dejavnosti,
ki sproščajo kapital in iz-
boljšujejo kapitalsko
ustreznost. Med takšne
ukrepe sodi tudi zmanjša-
nje Skupine NLB z umi-
kom s trgov, ki niso strate-
ško pomembni.

Nadzorni svet se je sez-
nanil tudi s polletnimi

poslovnimi rezultati NLB in
Skupine NLB ter s prizade-
vanji uprave in zaposlenih
za izboljšanje rezultatov.
Poslovanje je zaznamovalo
oblikovanje visokih rezer-
vacij, kar je vplivalo na to,
da je NLB poslovala z 20,2
milijona evrov izgube, NLB
Skupina pa s 34,6 milijona
evrov. Brez oblikovanja re-
zervacij bi banka imela 81,8
milijona evrov dobička,
skupina pa 118,5 milijona.

Simon Šubic 

Tržič - Predsednica uprave tr-
žiškega Peka Marta Brejc
Gorjup odločno zavrača na-
vedbe, da naj bi bil državni
proračun s prodajo Pekovih
nepremičnin v tujini oškodo-
van za nekaj milijonov evrov,
kot je prejšnji teden tudi za
Gorenjski glas navedel pred-
sednik komisije za prepreče-
vanje korupcije Drago Kos.
"Kakršnokoli navajanje, da je
bila državi z gospodarjenjem
s Pekovimi nepremičninami
v državah bivše Jugoslavije v
času mojega vodenja povzro-
čena kakršnakoli škoda, meji
na klevetanje in povzroča
osebno škodo tako meni kot
tudi družbi, ki jo vodim," se
je Gorjup Brejčeva odzvala na
poročanje medijev, da bo pro-
tikorupcijska komisija pri-

mer spornih prodaj Pekovih
nepremičnin v tujini predala
v preiskovanje Policijski
upravi Kranj. 

V petek smo poročali, da
protikorupcijska komisija pri
prodaji Pekovih nepremičnin
v tujini ugotavlja sum storitve
kaznivih dejanj zlorabe polo-
žaja in oškodovanja državne-
ga proračuna, zato je primer,
s katerim se je ukvarjala več
mesecev, predala policiji.
Peko pod vodstvom Marte
Gorjup Brejc naj bi namreč
na območju nekdanje Ju-
goslavije neupravičeno pro-
dal več nepremičnin, ki bi
morale biti v lasti državnega
DSU, saj ob lastninjenju v
devetdesetih letih niso bile
zajete v otvoritveni bilanci
podjetja. 

Peko je leta 1991 zaradi voj-
ne izgubil ogromno svojega

premoženja v drugih državah
bivše Jugoslavije; poleg ne-
premičnin tudi zaloge, terjat-
ve in denar, pa tudi trg in svo-
je ljudi, odgovarja Brejčeva.
"Nepremičnine so bile vpisa-
ne tudi v zemljiško knjigo,
zato ni nikakršnega razloga
za dvom o lastništvu. Lastni-
njenje Peka je potekalo v skla-
du s predpisanimi postopki
in soglasju ustreznih organov
v letih od leta 1991 do 1993 in
naknadno v letu 1998, torej v
obdobju davno, preden sem
prevzela mesto predsednice
uprave Peka. Ko sem nastopi-
la delo, sem po revidiranih bi-
lancah prevzela obveznost
dobrega gospodarjenja tudi z
nepremičninami, ki se danes
omenjajo kot sporne," razla-
ga predsednica uprave trži-
škega obutvenega podjetja in
dodaja, da sama za morebit-

ne spreglede in napake dru-
gih ne more odgovarjati. 

"Kot predsednica uprave
sem s Pekovimi nepremični-
nami vselej ravnala gospo-
darno in v korist družbe Peko
in s tem tudi v korist sloven-
ske države kot večinskega
lastnika. Naj poudarim, da je
Peko v času mojega vodenja
za svojega lastnika pridobil
nazaj kar nekaj nepremičnin,
enako lahko trdimo tudi za
postopke, ki jih je Peko vodil
na območju bivše Jugoslavi-
je. Če se družba Peko ne bi
obnašala kot lastnik, teh ne-
premičnin že zdavnaj ne bi
bilo več v slovenski lasti," na-
daljuje Gorjup Brejčeva. Last-
ništvu nepremičnin se druž-
ba Peko ne bo odpovedala,
dokler o tem ne bodo odločili
za to pristojni organi, zaklju-
čuje. 

Nepremičnine so v lasti Peka
Predsednica uprave tržiškega Peka Marta Brejc Gorjup zavrača navedbe, da je bila državi zaradi 
prodaje Pekovih nepremičnin v tujini povzročena milijonska škoda.

NLB potrebuje 
dodaten kapital
Nadzorni svet Nove Ljubljanske banke je naložil
upravi, da septembra skliče skupščino in pripravi
predlog za dokapitalizacijo v višini štiristo 
milijonov evrov.

Evropska unija je preverila kapitalsko odpornost
bank na dodatne šoke iz kreditnega in tržnega tve-
ganja. Med 91 bankami jih sedem ni prestalo stresne-
ga testa, NLB pa se je po količniku temeljnega kapita-
la uvrstila na rep lestvice bank.

Ljubljana

Menedžerjem odmerili davek

Davčna uprava bi po zakonu o dodatnem davku od dohod-
kov članov poslovodstev in nadzornih organov morala dobi-
ti glede na podatke izplačevalcev dohodkov 323 napovedi za
odmero davka, a jih je prejela le 263. Odločbe o odmeri dav-
ka je doslej poslala 211 zavezancem, skupna davčna osnova
zanje znaša 3,15 milijona evrov, odmerjeno pa jim je bilo ne-
kaj več kot 1,5 milijona evrov davka, ki ga bodo morali porav-
nati v tridesetih dneh od dneva vročitve odločbe. Rok za pri-
tožbo je petnajst dni, davčna uprava jih je doslej prejela se-
demnajst, vendar to ne zadrži izpolnitve odločbe. Drugim
zavezancem bo davek odmerila predvidoma do konca okto-
bra. Tistim, ki napovedi niso oddali, ga bo odmerila po
uradni dolžnosti, do izdaje odločbe je možna tudi napoved
v obliki samoprijave. Če napovedi ne vloži, je zagrožena glo-
ba od dvesto do 1200 evrov. C. Z.
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Mlečne kvote 
naj ostanejo
Rok Roblek: "Mladi kmetje se zavzemamo za
ohranitev mlečnih kvot, a če jih bo Evropska 
unija že ukinila, naj to narediti postopoma."

Kranj

Končano terensko zbiranje podatkov

Državni statistični urad je v okviru popisa kmetijskih gospo-
darstev 15. julija končal terensko zbiranje podatkov, med ka-
terim je okoli šeststo popisovalcev popisalo približno 95 ti-
soč kmetijskih gospodarstev. Do 25. julija je potekalo še te-
lefonsko preverjanje podatkov, ki so jih zapisali popisovalci.
Kmetje so se na popis večinoma dobro pripravili in so ga
vzeli resno. Statistični urad bo del podatkov za popis prido-
bil še iz administrativnih virov pri ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Prvi osnovni in začasni podatki po-
pisa za Slovenijo bodo objavljeni 30. septembra, končni in
podrobnejši, tudi za nižje teritorialne ravni, pa predvidoma
ob koncu leta 2011. S popisom želijo ugotoviti strukturne
spremembe v kmetijstvu v zadnjih desetih letih. C. Z.

Ljubljana

Izterjali neupravičeno izplačane subvencije

Revizorji Evropske komisije so med pregledom marca 2006
ugotovili, da nekateri kmetje ne izpolnjujejo obveznosti iz
ukrepov Slovenskega kmetijsko okoljskega programa
(SKOP) in iz ukrepov za območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost. Agencija za kmetijske trge in razvoj
podeželja je neupravičeno izplačane subvencije v višini 2,3
milijona evrov od kršiteljev že v celoti izterjala in jih vrnila v
slovenski proračun. Ker se je Program razvoja podeželja
2004-2006 že zaključeval, jih tedaj ni mogla vrniti v prora-
čun Evropske skupnosti, ampak jih je Evropska komisija
marca letos odštela od 12,1 milijona evrov, kolikor jih je bila
Sloveniji še dolžna ob zaključku Programa razvoja podeželja
2004-2006. Slovenija je sklep komisije prejela junija. C. Z.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Zavod za varstvo na-
rave je pred tremi leti prvič
pozval javnost, da jim po-
maga raziskati razširjenost
nekaterih vrst hroščev v
Sloveniji. Odziv je bil prese-
netljivo dober, zato so akci-
jo nadaljevali tudi predlani
in lani. Letos zbirajo poda-
tke o pojavljanju treh vrst
hroščev - rogača ter bukove-
ga in alpskega kozlička. Vse
obiskovalce narave naproša-
jo, da jim v primeru, če jih

opazijo, pošljejo vsaj tri po-
datke - natančno lokacijo in
datum najdbe ter svoje ime
in priimek. Ker je možno,
da bi navedene vrste hroš-
čev zamenjali z drugimi,
prosijo tudi, da jih fotogra-
firajo. Podatke naj sporočijo
na zavod na telefonsko šte-
vilko 02/333 13 75 (Martin
Vernik) vsak delavnik 
med 8. in 15. uro ali po elek-
tronski pošti na naslov 
martin.vernik@zrsvn.si. 

Kot navaja višji naravovar-
stveni svetovalec Martin Ver-

nik iz mariborske območne
enote zavoda, je število roga-
čev v Evropi močno upadlo
predvsem zaradi spreminja-
nja gozdov iz listnatih v igla-
ste in zmanjševanja količine
trohnečega lesa v gozdu. V
Sloveniji so prisotni še skoraj
povsod, kar kaže na dobro
stanje gozdov. Rogač je ena
največjih evropskih žuželk,
samci so veliki od 2,5 do 8
centimetrov. Ličinke se raz-
vijajo v trohnečem lesu li-
stavcev, razvoj od jajčeca do
hrošča pa lahko poteka tudi
do pet let. Pri nas ga težko
zamenjamo s kako drugo vr-
sto. Ima podolgovato, široko
in rahlo sploščeno telo, glava
in noga so črne ali temno rja-
ve, barva pokrovk pa temno
rjava do kostanjevo rdeča.
Samci se ločijo od samic, saj
so njihove čeljusti preobliko-
vane v tvorbo, podobno ro-
govju. Odrasli hrošči so med
majem in avgustom aktivni v
mraku. Najlažje jih vidimo
zunaj v času, ko se sonce
skoraj spusti za obzorje, ver-

jetno pa bomo slišali tudi nji-
hovo brenčanje.

Odrasli alpski kozlički se
pojavljajo od julija do sredine
avgusta le v strnjenih buko-
vih gozdovih in bukovem
lesu, skladiščenem nedaleč
od gozda. Veliki so od dva do
štiri centimetre. Telo hroš-
čka je podolgovato, ozko in
modre barve, na vsaki po-
krovki so po tri črne pege,
imajo zelo dolge modre tipal-
nice, le na sklepih členov so
črne. Alpskemu kozličku je
na videz podoben bukov koz-
liček, le da je njegovo telo
bolj robustno, širše in sive ali
sivo modre barve. Tipalke
ima krajše kot alpski kozli-
ček, na vsaki pokrovki pa
ima le po dve črni pegi. Akti-
ven je od maja do julija, v na-
sprotju z drugimi vrstami
kozličkov bukov ne leti. Tako
alpskega kot bukovega koz-
lička še posebej privablja
vonj sveže posekanih dreves
bukve, kjer jih ob sončnem
vremenu tudi najlažje opazi-
mo.

Cveto Zaplotnik

Kranj - V pripravo Skupne
kmetijske politike (SKP) Ev-
ropske unije po letu 2013 so
se aktivno vključili tudi mla-
di slovenski kmetje, organi-
zirani v Zvezo slovenske po-
deželske mladine. Član glav-
nega odbora zveze, študent
agronomije Rok Roblek z
Mešanove kmetije v Bašlju
je član delovne skupine za
pripravo SKP v okviru evrop-
skega združenja mladih
kmetov - CEJA, stališča mla-
dih kmetov pa bo zastopal
tudi v delovni skupini minis-
trstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano. Delovna
skupina pri CEJA se je na to
temo sestala že dvakrat, na-
zadnje ob koncu junija v
Bruslju, kjer je 45 delegatov
evropskih držav predstavilo
stališča svojih držav do
skupne kmetijske politike
po letu 2013. Kot je po se-
stanku povedal Rok Roblek,
v Zvezi slovenske podežel-
ske mladine doslej teh sta-
lišč formalno še niso obliko-
vali, to bodo storili še pred

začetkom delovanja v skupi-
ni kmetijskega ministrstva
in do naslednjega sestanka v
okviru CEJA, nekatera njiho-
va stališča pa so vendarle
znana. "Zavzemamo se za
obstoj majhnih kmetij, za
ohranitev dodatnih plačil za
hribovska in druga območja
z omejenimi možnostmi za
kmetovanje, za ohranitev
mlečnih kvot, za zmanjšanje
administracije v kmetijstvu,
še zlasti pri javnih razpisih,
za povišanje plačil pri razpi-
sih za zgodnje upokojevanje
kmetov in za mlade pre-
vzemnike, za skupno kme-
tijsko politiko z dvema ste-
broma ...," je dejal Rok in
poudaril, da se zavzemajo
tudi za boljšo zaščito kmetij-
skih zemljišč.

Med obiskom v Bruslju so
mlade sprejeli tudi v evrop-
skem parlamentu, Rok Ro-
blek in Rok Sedminek, sicer
podpredsednik CEJA, pa sta
se srečala tudi z evropskim
poslancem Milanom Zve-
rom, ki je v parlamentu na-
domestni član odbora za
kmetijstvo.

Zbirajo podatke o hroščih
Zavod za varstvo narave zbira podatke o pojavljanju rogača ter alpskega in bukovega kozlička.

Samička rogača je manjša
od samčka in nima "rogov".

Samček rogača je lahko
razpoznaven po " rogovju".

Bukov kozliček je temno
sive barve, čokat in širok s
po dvema črnima pegama
na vsaki pokrovki.

Samička alpskega kozlička
odlaga jajčeca v posekane
hlode, zato je zarod vnaprej
obsojen na propad.

NAJ BAZEN GORENJSKA 2010
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Urejenost bazena in okolice 1  2  3  4  5 

Dostopnost in parkirišče 1  2  3  4  5 

Gostinska ponudba 1  2  3  4  5 

Dodatna ponudba 1  2  3  4  5
(namizni tenis, namizni nogomet, trampolin, animacijski programi, drugo)

Urejenost spremljajočih objektov 1  2  3  4  5

Urejenost bazena in okolice 1  2  3  4  5 

Dostopnost in parkirišče 1  2  3  4  5 

Gostinska ponudba 1  2  3  4  5 

Dodatna ponudba 1  2  3  4  5
(namizni tenis, namizni nogomet, trampolin, animacijski programi, drugo)

Urejenost spremljajočih objektov 1  2  3  4  5

Akcija traja od 3. julija do 10. avgusta. Glasujete lahko
vsak teden. Glasovnice pošljete na naslov Gorenjska 
turistična zveza, Koroška cesta 27, 4000 Kranj, ali 
oddate v nabiralniku Gorenjske turistične zveze na 
istem naslovu. Med vsemi poslanimi glasovnicami
bomo izžrebali tri nagrajence. Priznanje za "naj" bazen
Gorenjske 2010 bomo podelili na srečanju gorenjskih
turističnih delavcev.

Ime in priimek:

Naslov:

Št. mobitela:                                                                

Letno kopališče Kamnik - Letni olimpijski bazen, ki ga domačini poznajo tudi po imenom
bazen POD SKALCO, je velik 1100 kv. metrov in je v upravljanju Plavalnega kluba Kamnik, ki
se lahko pohvali z odlično plavalno šolo. Globina bazen se giblje od 1,3 do 2,2 metra. Bazen
ima ogrevalni sistem, ki omogoča stalno temperaturo, in sicer 26 stopinj Celzija. Poleg
olimpijskega bazena leži mali bazen, namenjen otrokom. Velikost bazena je 192 kv. metrov.
Bazen je ob delavnikih odprt med 10. in 18. uro, ob sobotah in nedeljah pa med 10.00 in
21.00 uro. Ob bazenu se lahko tudi osvežite v okrepčevalnici ali pa odigrate partijo športno
družabnih iger. Več informacij najdete na spletni strani http://www.kamnik-tourism.si.

Letno kopališče Ukova, Jesenice - Letno kopališče Ukova sestavljajo otroški bazen, 
veliki bazen olimpijskih dimenzij ter desetmetrski skakalni stolp. S skakalnega stolpa 
so skakali tekmovalci na Sredozemskih igrah leta 1971 (skoki v vodo). Kopališče je 
odprto vsak delavnik za jutranje rekreacijsko plavanje med 9.30 in 11. uro, kopanje 
od 10. do 18. ure. Večerno rekreacijsko plavanje je organizirano ob ponedeljkih, sredah 
in petkih med 19. uro in 20.30. Več informacij lahko najdete na spletni strani 
http://www.zsport-jesenice.si/info.php?id=objekti&x=3.

Bazen JeseniceBazen Kamnik

✂
✂

Gorenjska
turistična zveza

Martin Vernik: ”Na hrošče praviloma naletimo v 
gozdovih z veliko odmirajočega lesa in dobro ohranjenim
naravnim ravnovesjem. Zaradi hitrih sprememb pri
gospodarjenju z gozdom so se mnoge vrste znašle na t.
i. rdečem seznamu ogroženih vrst. Največja grožnja
hroščem je izguba življenjskega prostora, predvsem
izsekavanje gozda in pomanjkanje starih debel.”
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Po podatkih državne-
ga statističnega urada so bile
cene kmetijskih pridelkov
pri pridelovalcih maja letos
za 0,4 odstotka višje kot
maja predlani, pri tem pa so
bile cene rastlinskih pridel-
kov na letni ravni nižje za šti-
ri odstotke, cene živali in ži-
valskih izdelkov pa višje za

2,6 odstotka. Cene krompir-
ja (vključno s semenom) so
bile nižje za 50,4 odstotka,
vina za 9,4 odstotka, cvetja,
okrasnih rastlin in sadik za
11,2 odstotka, krmnih rastlin
za 2,8 odstotka in živali za
zakol za 1,3 odstotka. Cene
mleka so bile višje za 5,7 od-
stotka, sadja za 6,1 odstotka,
zelenjadnic za 3,4 odstotka
in žita za 0,8 odstotka.

Cene živali višje, rastlinskih
pridelkov pa nižje

www.gorenjskiglas.si
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

NEPOZABEN DOPUST V POSOČJU

Maja Šušteršič

Avče
Z možem Francijem uživa-

va v naravi - na morju, v hribih
in na raznih izletih. Za letošnji
poletni dopust se je izkazalo, da
bi si morje težko privoščila, a se
je vse prav lepo izteklo, ko sta
nama ponudila prosto stanova-
nje v hiši v Avčah moževa sestra
Milena in njen mož Dragan.

Avče so stara vasica v Sred-
njem Posočju med Kanalom in
Mostom na Soči. Po vsej Slove-
niji so znane po vsaj dveh zna-
menitostih. Zadnjega dne mar-
ca leta 1908 je nedaleč stran v
senožet nad dolino hudournika
Avšček padel izpodnebnik (me-
teorit), ki je bil do padca izpod-
nebnika Jesenice v aprilu lan-
skega leta prvi in edini izpod-
nebnik na Slovenskem. Do leta
2007 je le malokdo v Sloveniji
vedel zanj. S prireditvami ob

100. obletnici padca, katerih go-
nilna sila je bil prav svak Dra-
gan, pa se je avški izpodnebnik
vtisnil v zavest mnogih Sloven-
cev. Druga zanimivost vasi pa
je, da tam od letošnjega leta po-
skusno obratuje črpalna hidro-
elektrarna (ČHE) Avče. Gre za
prvo tovrstno elektrarno pri nas,
katere turbina izmenoma delu-
je kot črpalka. V času nizke
cene električne energije elektrar-
na črpa vodo iz spodnjega aku-
mulacijskega bazena na Soči v
zgornji akumulacijski bazen
pri Kanalskem Vrhu na Banj-
ški planoti, v času visoke cene
pa s spuščanjem vode iz zgor-
njega bazena v Sočo proizvaja
električno energijo. 

Čeprav je vas majhna, ima
svojo cerkev, trgovino, gasilski
dom in pokopališče ter celo

športno-kulturno-turistično
društvo, katerega glavna dejav-
nost je organizacija amaterskih
tekmovanj v balinanju, odbojki
in malem nogometu ter tradici-
onalnega mednarodnega tek-
movanja v kolesarskem spustu.
Vaški zavetnik je sv. Martin, po
čigar zaslugi Avčani pijejo svoje
vino. Pravijo namreč, da prebi-
valci naselij, ki ležijo na višji
nadmorski višini kot Avče, iz
svojega grozdja ne morejo nare-
diti drugega kot kislico. Ker do
Avč in Ročinja, ki leži njim na-
sproti na desnem bregu Soče, še
sega močan sredozemski vpliv,
tam uspevajo ciprese, palme, lo-
vor, kaki, rožmarin in druge
sredozemske rastline. Precej hiš
je praznih, saj so mladi odšli v
mesta s trebuhom za kruhom,
stari pa pomrli. Nekateri se vr-

nejo po upokojitvi, drugi pa pri-
hajajo v vas kot lastniki hiš.
Prav ti obnavljajo svoje stare do-
move. Tudi otroci Božič (trojčki
Dragan, Miran in Zoran ter ses-

tra Alenka) so se odločili, da ob-
držijo domačijo svojih staršev.
Hišo so skupaj skoraj povsem
obnovili, tako da ima vsaka
družina svoj prostor. 

1

Pavla Kliner

Zacveti sredi poletja 

Klasasta meta (Mentha
spicata), ki naj bi bila podob-
no kot poprova meta križa-
nec drugih divje rastočih vrst
mete, kot sta npr. vodna in
puhasta meta, cveti od sredi-
ne do poznega poletja. Nabi-
ramo njene liste, ki jih upo-
rabimo sveže ali jih posuši-
mo. Sušimo jih na hitro in
hranimo v dobro zaprtih po-
sodah. Če ste v poplavi vseh
mogočih vrst mete pozabili,
katera med njimi je klasasta,
se ne vznemirjajte preveč.
Vseh vrst pač človek ne
more poznati, saj naj bi jih
bilo več kot šeststo. No, kar
se klasaste tiče, jo boste hitro
osvojili: njen zaščitni znak
so zeleni suličasti listi z na-
zobčanim robom, ki so sko-
raj brez pecljev. Cvetovi so
drobni, združeni v tankih,
bledo vijoličastih ali škrlatno
rdečih klasastih socvetjih. 

Angleži jo vtirajo v meso,
Maročani zlivajo po grlu 

Klasasto meto naj bi kot ze-
lišče in začimbo za začinja-
nje mesa uporabljali že Rim-
ljani. Z njo so radi posipali
tudi obednice in prostore,
kjer so se zbirali. Po poti
Rimljanov so šli tudi Angleži,
ki klasasto meto vtirajo v
meso, ki ga pečejo na žaru.
Zlasti vrhunska naj bi bila
jagnjetina, pripravljena na ta
način. Sveže lističe dodajajo

jogurtu, skuti, solatam, oma-
kam in želejem. Seveda si to
osvežilno rastlinico privoščijo
tudi v poletnih pijačah, ki jih
ponudijo ohlajene. A veliki
ljubitelji klasaste mete niso le
Angleži, pač pa tudi Maroča-
ni. Če ste se že potepali po
njihovi prelepi deželi, so vam
gotovo postregli z okusnim
čajem iz klasaste mete. 

Razkuži ustno votlino 

Klasasta meta, ki ji pri nas
včasih rečemo tudi zelena
meta, je podobno kot druge
vrste met zaveznica prebavil.
V pomoč je pri slabi prebavi,
težkem želodcu, napenja-
nju, kolcanju, slabosti, krčih
in slabem apetitu. Za marsi-
koga pomemben podatek je,
da olajšuje sproščanje plinov
iz prebavil in nasploh olajšu-
je celoten prebavni sitem.
Poleg tega krepi delovanje
jeter in trebušne slinavke.
Blagodejna je tudi pri živč-
nosti, tesnobi, histeriji, gla-
vobolu, spolni nemoči in bo-
leči menstruaciji. Svežina, ki
jo občutimo, če žvečimo kla-
sasto meto, je posledica
omrtvičenja ustnih sluznic.
Izkoristimo te metine adute
in jo uporabimo za osvežitev
daha, kot rahlo razkužilo za
ustno votlino. Grgrajmo jo
pri bolečinah v dlesnih in zo-
bobolu. Zaradi anestetične-
ga učinka se zelo izkaže za
zunanjo uporabo pri zdrav-
ljenju vnetij, ran, okužb,
zmečkanin, razbolelih delov
telesa od revmatizma in pro-

tina. Poleti se najbolj obnese
v osvežilnih čajih in napitkih
- najbolje, da klasasti doda-
mo še kakšno vrsto mete in
meliso. 

Olje zoper migreno 

Liste klasaste mete lahko
namočimo tudi v olje ali v
kis. Kdor je pogost ujetnik
migrene, naj zmečka liste
klasaste in poprove mete ter
jih namoči v olivnem olju. S

tem pripravkom masira bo-
leče predele pri migreni. To
domače zdravilo lahko upo-
rabimo tudi za masažo pri
bolečinah v mišicah in rev-
matizmu. 

Kopeli za lepo kožo 

Kopeli z dodatkom klasa-
ste mete poživljajo in osve-
žujejo, zdravijo madeže na
koži in napenjajo utrujeno
kožo. 

Klasasta meta za osvežitev 
Iz listov klasaste mete si pripravimo čaj, ki nas bo v dneh pasje vročine dodobra osvežil. Koničaste
liste nadvse prijetnega vonja lahko uporabimo tudi za osvežilno in poživljajočo kopel, ki nam bo
ohladila in zbistrila telo in duha. Eterično olje klasaste mete dodajajo tudi žvečilnim gumijem, 
bombonom in zobnim pastam za osvežitev daha. Naj vas spomnim - to je tisti čudežni spearmint, ki
ga tolikokrat opevajo reklame za že omenjene izdelke. 
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Tedenski jedilnik

Nedelja - kosilo: hladna kumarična juha s kislim mlekom,
svinjske zarebrnice na žaru, lepinje, paradižnikova solata s
papriko, čebulo in začimbami, pogača z breskvami; večerja:
burek, jogurt
Ponedeljek - kosilo: zelenjavna juha, telečja jetra z jabolki,
glavnata solata s krompirjem in drobnjakom; večerja: nade-
vane bučke s sirom, kislo mleko
Torek - kosilo: zeljnata juha z govedino, testenine z jajci, pa-
radižnikova solata; večerja: stročji fižol v solati, hrenovke,
zrnat kruh
Sreda - kosilo: z rižem in mletim mesom polnjene "babure"
v paradižnikovi omaki, pire krompir, sadna kupa s sladole-
dom; večerja: palačinke s sadjem (marelice, maline, borov-
nice) v stepeni smetani, sadni sok
Četrtek - kosilo: špinačna juha z zlatimi kroglicami, pečena
piščančja bedra, pečen krompir, zelena solata s koruzo; ve-
čerja: marelični cmoki, kompot
Petek - kosilo: zelenjavna juha s stročjim fižolom, sirovi
štruklji, sadni sok;
večerja: osliči po pariško, kumarična solata s krompirjem,
kislo smetano in koprom, lubenica
Sobota - kosilo: goveji golaž, polenta, mešana solata, jabolč-
ni zavitek; večerja: mesni sir, zrnat kruh, paradižnikova so-
lata s feto

Krhka pogača z breskvami

Iz 25 dag moke, 16 dag margarine, 8 dag sladkorja, 1 jajca, 1
žlice vode, 1 žlice vina ali limoninega soka, ščepca soli in po-
lovice zavitka pecilnega praška na hitro ugnetemo krhko te-
sto, ki naj pol ure počiva na hladnem. Medtem olupimo, iz-
koščičimo in narežemo na kose približno 1 kg zrelih breskev.
Damo jih v večjo ponev, malo posladkamo in poškropimo z
vinom ter zdušimo, da oddajo sok. Dobro jih odcedimo. Te-
sto razvaljamo za nožev rob debelo, preložimo ga na večji pe-
kač na pomokan peki papir, damo v ogreto pečico ter bledo
rumeno spečemo. Nato ga nekoliko ohladimo, premažemo z
marmelado, obložimo z dušenimi breskvami ter s trdim in
oslajenim snegom iz 3 ali 4 beljakov. Sladico le še toliko po-
stavimo v pečico, da se sneg po robovih rahlo obarva. Ohla-
jeno pogačo razrežemo na lepe kose in ponudimo.

Telečja jetra z jabolki

8 rezin telečjih jeter (pol kilograma), 4 jabolka, 40 g olja, 1
srednje velika čebula, 40 g masla, gorčica, sol, poper
Rezine jeter pokapljamo z oljem in jih premažemo z gorčico.
Na pomaščenem žaru jih na hitro popečemo, osolimo in po-
popramo. Preložimo jih na oval. Na žaru pa zdaj popečemo ko-
lobarčke čebule in kolobarčke olupljenih jabolk. Oboje naloži-
mo na popečena jetra in takoj postrežemo s poljubno solato.

Klasasta meta osvežuje dah

Klasasta meta za vroče poletne dni

V avški župni cerkvi sv. Martina je oltarna podoba, ki jo je
leta 1920 naslikal po krivici pozabljeni portretist Avgust 
Andrej Bucik. / Foto: Miran Božič
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Darja Ovsenik

Edward Clug že dolgo ni
več neznanka med sloven-
skimi baletnimi koreografi.
V četrtek, 29. julija, ob 21.
uri se bo s predstavo moder-
nega baleta Watching others
- Gledati druge v ljubljanskih
Križankah predstavil na Fe-
stivalu Ljubljana.

Predstava Gledati druge je
nastala v sodelovanju balet-
nika in koreografa Edwarda
Cluga ter pianista in sklada-
telja Milka Lazarja. Gre za
moderni balet, v katerem
Clug z naslovom ne želi
usmerjati pozornosti na
proces opazovanja, temveč
na univerzalne principe
umetnosti, ki se ukvarja z
uprizarjanjem, torej na člo-
veško telo. Poleg klasične
usmerjenosti v ples in gib
gre pri predstavi za opazova-
nje telesa, ki ga ustvarjalec
še bolj raziskuje, po bese-
dah Cluga kar secira. V
predstavi se srečujeta nadre-
alistični in realni svet, saj se
s pomočjo črnih pregrad in
drsečih sten, ki ustvarjajo
navidezne prostore in odkri-
vajo ter zakrivajo telesa,
ustvarja občutek fantazij-
skega sveta, ki si ga gledalec
s svojo prisotnostjo pravza-
prav ustvarja sam. Koncept
predstave je zasnovan mini-

malistično, saj so kostumi
zelo preprosti, sceno pa
predstavljajo le premične
črne stene.

Sodelovanje z Milkom
Lazarjem

Clug je v sodelovanju s
skladateljem Lazarjem očit-
no našel skupen jezik, saj je
zadnja predstava že peta po
vrsti. Lazar je glasbo za pred-
stavo zasnoval kot variacije
na podlagi dveh Chopinovih
preludijev in se s tem pri-
ključil praznovanjem ob
dvestoti obletnici rojstva F.
Chopina. Tudi tu sta se drža-
la minimalizma - v drugem
delu pianist s prsti in različ-
nimi predmeti igra nepo-
sredno na klavirske strune
in iz njih izvablja fragmente
glasbe, ki jo v prvem delu iz-
vajajo s klavirskimi tipkami.
S tem želi vzbuditi občutek,
kot da v glasbo vstopamo z
majhno kamero, zaradi če-
sar se nam zdi nenavadno
velika. 

Edward Clug

Po svojstvenem slogu pre-
poznaven ustvarjalec sodob-
nega baleta prihaja iz Ro-
munije, kjer je zaključil štu-
dij baleta, pot pa ga je v Slo-
venijo zanesla pravzaprav

po naključju: s svojim profe-
sorjem je obiskal Slovenijo
in ob tej priložnosti ga je za
predstavo Babilon najel re-
žiser Tomaž Pandur. Sode-
lovanje s slovenskimi
ustvarjalci je bilo očitno
uspešno, saj je Edward ostal
pri nas, veliko nastopal, od
leta 2003 pa uspešno vodi
balet pri SNG Maribor. Z
njim mariborski baletni an-

sambel postaja prepozna-
ven tudi na svetovnih balet-
nih odrih, saj jih redno vabi-
jo na gostovanja večjih
plesno-gledaliških festivalov
v tujini.  Edwarda je v Slove-
niji zadržala tudi globlja po-
vezanost, saj se je poročil s
slovensko balerino Pio
Clug, pred nedavnim pa se
je baletna družinica poveča-
la še za novega člana Izaka.

Plesni kotiček (23)

Moderni balet, ki secira telo

Vilma Stanovnik

Kranj - Tako imenovani dvo-
riščni sejem so na pobudo
Andreja Zalokarja začeli v
Bitnjah. Ob sobotah so na-
mreč na mizo pred hišo po-
stavili, česar niso več potre-
bovali, a je bilo še uporabno
in niso želeli zavreči. Pa naj
je šlo to za igrače ali otroško
opremo, za kuhinjski pribor,
za oblačila, orodje, kasete ...
skratka, namesto da bi vrgli v
smeti, so lahko brezplačno
vzeli sosedje. "Ideja se je pri-
jela in začel sem razmišljati,
da bi nekaj podobnega lahko
pripravili v središču Kranja.
Pri Zavodu za turizem so bili
pripravljeni sodelovati in tako
smo danes sejem preselili v
središče mesta. Čeprav nam
je ponagajalo vreme, je izkuš-
nja dobra, saj so predmeti hi-
tro menjali lastnike. Nekateri
so stvari prinašali, drugi od-
našali. Mnogi so komaj verje-
li, da je res vse zastonj, da lah-
ko vsak vzame, kar pač potre-

buje. Ker vemo, da bo treba
tak sejem pripraviti kar ne-
kajkrat, da se bo res prijel, pa
že sedaj Kranjčane in okoliča-
ne vabim, da znova pridete
na Glavni trg v soboto, 28. av-
gusta, med 9. in 12. uro, ko
bomo sejem ponovili," je po-
vedal Andrej Zalokar.

Navdušeni so bili tudi obis-
kovalci, ki so  komaj verjeli,
da je vse zastonj. "Mislim, da
preveč uporabnih stvari kon-
ča v smeteh. To je res odličen
način, da te stvari zamenjajo
lastnika," je bil prepričan
Peter iz Planine, pa tudi Ana
iz Drulovke si je z zanima-

njem ogledala stojnice: "To-
krat nisem nič prinesla, dru-
gič pa bom zagotovo kaj, saj
imam doma marsikaj, česar
ne potrebujem. Ideja je pa-
metna, in če bomo dovolj
zgodaj zvedeli za sejem in bo
vreme bolj prijazno, bo goto-
vo gneča večja, kot je danes."

Raje na stojnico kot v smeti
Kljub kislemu vremenu je na Glavnem trgu v Kranju minulo soboto potekal prav poseben sejem, kjer
je vsak podaril, kar je želel, in brezplačno odnesel, kar je potreboval.

Predstava Watching others - Gledati druge v središče
postavlja telo, zato je vse razen plesa zasnovano 
minimalistično. / Foto: arhiv Festivala Ljubljana

Minulo soboto so v središču Kranja prvič pripravili dvoriščni sejem, kljub slabemu 
vremenu pa so predmeti hitro menjali lastnike.

PREJELI SMO

Divje stanje ob
jezeru Kreda

V članku Divje stanje ob je-
zeru Kreda z dne 20. julija
2010 je izjava župana Petra
Torkarja: "Glavno težavo vidi
v tem, da imajo po zakonu o
javnem dobru kopalci pravico
do dostopa do obale, medtem

ko dostop do jezera poteka po
zasebnem zemljišču."

Izjava g. Petra Torkarja je
neresnična in zaradi tega za-
vajajoča za javnost, še toliko
bolj, ker jo je podal župan. Je-
zero Kreda ni javno dobro,
ampak je zasebna lastnina,
zato kopalci nimajo zakonske
pravice do dostopa do obale.

Kristl Ogris

Ana Hartman

Žirovski Vrh Sv. Urbana -
Prireditvi Lepo je res na de-
želi in Praznik žetve sta mi-
nuli konec tedna na Selakov
travnik na Žirovski Vrh Sv.
Urbana privabili množico obis-
kovalcev od blizu in daleč.
"Veseli smo, da sta uspeli, obis-
kovalcem pa smo znova pri-
bližali običaje, povezane z žet-
vijo, in življenje na vasi v sta-
rih časih," je bila zadovoljna
Lucija Kavčič iz Turističnega
društva Žirovski Vrh, ki je
organiziral tradicionalni pri-
reditvi. Najprej so v soboto
zvečer domači igralci v sklopu
prireditve Lepo je res na deže-
li premierno uprizorili igro
Tončke Oblak Šiba bo pela in
z njo do zadnjega kotička na-
polnili šotor. Igra se nanaša
na danes zelo aktualno temo:
vzgojo otrok in medgeneracij-
ske odnose. "Dogajanje je
prestavljeno v čas pred stoti-
mi leti, prikazujemo pa, kako
so se včasih strogo držali bož-
jih zapovedi. Otroci so zelo
spoštovali starše in druge sta-
rejše generacije, pokazali
smo, kako je bila vzgoja vča-
sih bolj trda, kako so jedli za
mizo in da so jih otroci dobili
po žlici, če so skušali po hrani
seči pred odraslimi, ob nede-
ljah ni nihče delal ... V igri je
vrsta komičnih situacij, med
drugim tudi, kako se oče in
stari oče nista mogla zmeniti,
kdo bo imel komando," je str-
nila Oblakova.

Še več obiskovalcev je na
Žirovski Vrh privabil nedelj-
ski Praznik žetve. Žita sicer
tokrat niso želi, saj še ni bilo
zrelo, so pa prikazali mlate-
nje pšenice s cepci, z 'rejto'
pa so zrnje ločili od slame.
Program sta obogatili otro-
ška in odrasla folklorna sku-
pina Zala, ki se je tokrat
predstavila z novimi kmečki-
mi prazničnimi nošami.
Praznik žetve je posebej po-
pestril šov Žirovski Vrh ima
talent. Komisijo je najbolj
prepričala petletna Eva Bajuk
iz Žirov, ki je ob spremljavi
soseda Štefana Bogataja na
harmoniki zapela pesem
Mladih Dolenjcev Nocoj je
druga rekla mi. Na drugo me-
sto so se uvrstile mladenke,
ki so mlatile s cepci, na tretje
pa dve trebušni plesalki in
plesalec. Poleg že omenjenih
so se predstavili še mladi ple-
salci, 90-letni Jože Stanonik
iz Žirov je spretno vihtel kle-
keljne, predsednik TD Žirov-
ski Vrh Anton Košir je pletel,
pošalil se je, da avtocesto z
luknjami, žirovski slikar Iz-
tok Kavčič, ki je za prireditev
prispeval kuliso z motivom
zrelega žita ter domačijo in
škofjeloškim hribovjem v
ozadju, je ustvarjal karikatu-
ro ... Obiskovalci so z zani-
manjem opazovali tudi pred-
stavitev kmečkih strojev, ži-
vahno pa je bilo tudi ob stoj-
nicah domače in umetnost-
ne obrti, letos jih je bilo kar
osemnajst.

Na žetvi tudi 
talenti
Minuli konec tedna sta dogajanje na Žirovskem
Vrhu zaznamovali tradicionalni prireditvi Lepo je
res na deželi in Praznik žetve.

Žito so od slame najprej ločili z 'rejto', nato pa z 'neškami'
še zrnje od plev. / Foto: Polona Mlakar Baldasin
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Urša Peternel

Lesce - "Všeč so nama gore,
reka Sava, ljudje," na vpra-
šanje, zakaj vsako leto pri-
hajata ravno na Šobec, od-
govarjata Brigitte in Karl-
Heinz Spicker, dva izmed
najbolj zvestih gostov kam-
pa. Prihajata vse od leta
1972, v 38 letih pa na Šobcu
nista počitnikovala le v letu
1991, a še to ne zaradi vojne,
temveč zato, ker je imel Karl-
Heinz težko operacijo. A že
naslednje leto sta spet prišla
... Odkar sta upokojena, vsa-
kič ostaneta kar dva meseca,
ponavadi med 15. majem in
15. julijem. Edino letos sta
pripotovala kasneje kot obi-
čajno, saj sta v Nemčiji po-
čakala na poroko vnukinje.
Svojo veliko počitniško pri-
kolico z baldahinom vedno
postavita v del kampa tik ob

reki Savi, četudi sta že tri-
krat doživela tudi poplavo
narasle Save. A šumenje
reke ju sprošča, kakor tudi
sicer narava na Gorenj-
skem. Zelo všeč so jima Po-
kljuka, Jelovica, Vršič, Kranj-
ska Gora ... "V Sloveniji pa
sva v teh letih spoznala tudi
dobre prijatelje, eden od njih
je ribič Andrej Zupan z Jese-
nic," sta povedala zakonca,
ki sicer živita v kraju Neuss
blizu Duesseldorfa. Pa ju ne
mika tudi kakšna druga turi-
stična država? Saj ponavadi
greva za kakšne štiri dni v
hotel na Hrvaško, pravita,
prek zime, ko je v Nemčiji
mrzlo, pa v tople kraje. Tako
sta bila že v Tuniziji, Egiptu,
na Malti, v Kostariki, na Ci-
pru, Kreti, v Italiji ... A ko
pride 15. maj, vedno pripra-
vita prikolico in se odpeljeta
proti Šobcu ...

Šobcu zvesta 
skoraj štirideset let
Zakonca Spicker iz Nemčije v kamp Šobec 
prihajata vse od leta 1972. 

Lidija Jež

Kranj - Petek, 16. julij, je bil
za invalide ustvarjalce pose-
ben dan. Društvo animator-
jev Norma 7 je v Ajdovščini
organiziralo normaFEST, na
katerem je potekala slikarska
kolonija in odmevala poezi-
ja. Avtorji so brali svoja dela,
ki jih je njihov Ulični radio
Poetikom posredoval tudi
mimoidočim. V obeh dejav-
nostih so bili zastopani tudi
invalidi iz Gorenjske. 

Ljubica Jančar iz Radovlji-
ce je s seboj prinesla tudi
svojo prvo knjigo z naslo-
vom Vesela, ponosna, hva-
ležna. To je knjiga o njenem
življenju in knjiga njenih
pesmi. Zaradi težav pri poro-
du je prišlo do invalidnosti,
toda kljub temu pravi, da je
njeno življenje polno in pes-
tro. "Da nosimo srečo v sebi,
niso prazne besede. Seveda
pa se je treba v tem nekako
izšolati, utrditi. Ko človek to
spretnost osvoji, v njegovi
duši ni več prostora za črno-
gledost. Čustvo, ki mu eno-
stavno rečemo sreča, se tako
razraste in utrdi, da zmanjka
prostora za vse temno...," be-
remo v njeni knjigi, ki jo je
izdalo Društvo paraplegikov
Gorenjske skupaj s sloven-
sko Zvezo paraplegikov. 

V skupini sta bila tudi dva
slikarja. "Leta 1988 sem
imel hudo prometno nesre-
čo," je povedal Boris Šter iz
Tržiča. Ostal je živ, toda na
vozičku. Nekoč je bil gostil-
ničar, danes je predvsem sli-
kar. Na lanskem piranskem
ex temporu je bila njegova
slika v zelo zahtevni medna-
rodni konkurenci osemsto-
tih del izbrana med petdeset

najboljših. Boris je tudi
predsednik sekcije za umet-
nost pri Zvezi paraplegikov
Slovenije. In na koncu spo-
znam še Tino Pavlovič. Že
leto in pol ne živi več v Kra-
nju, saj se je želela pri svojih
letih osamosvojiti, zato se je
preselila v Ljubljano. Je tetra-
plegičarka in ničesar ne
more narediti sama. Iz ne-
pojasnjenih razlogov ji je
prišlo ob skoku s padalom
slabo, padla je v nezavest in
se hudo poškodovala; to je
bilo leta 1999, ko je bila sta-
ra 24 let. "Po nesreči je bilo
še zlasti hudo za moje do-
mače. Jaz sem postopno
spoznavala svojo novo situa-
cijo in se vanjo vživljala," pra-
vi Tina. Za vsakdanje življe-
nje ima ob sebi pomoč. Pono-
či je sama, kar pa ne pomeni,
da je osamljena. Ko se je zgo-
dila nesreča, je bila študentka
tretjega letnika biologije in
gospodinjskega pouka na
Pedagoški fakulteti. Nekaj
let po nesreči je študij tudi
uspešno končala in začela
objavljati strokovne članke,
povezane z biologijo. Pre-
vzela je tudi urednikovanje
revije Paraplegik, pred-
vsem pa je začela slikati - z
usti. "Slikarstvo me je tako
prevzelo, da sem ga želela
celo študirati. Še vedno
upam, da mi bo to tudi
uspelo," pravi Tina. 

"Na festivalu gre pred-
vsem za predstavitev ustvar-
jalnosti, zato pripravimo
razstavo slikarskih del in
omogočimo, da avtorji pred-
stavijo svoje literarno ustvar-
janje. Prav tako pomembno
je sporočilo širši javnosti, ki
je pogosto zadržana do dru-
gačnosti, da invalidnost ne

zajame celega človeka, kot
lepo pove pesnica Darinka
Slanovec iz Kamnika, ki je z
nami že od začetka," pojas-
njuje predsednica društva
Vlasta Rebek Dolenc. Kot
poudarjajo udeleženci nor-

maFESTA, gre prav Vlasti
velika zahvala za povezova-
nje invalidov ustvarjalcev 
in za prizadevanja pri 
premagovanju zadržanega
odnosa večine do manjšine
oz. do drugačnosti.

Ustvarjalno življenje
invalidov
Invalidi so na normaFEST-u predstavili likovno in literarno ustvarjanje.

Brigitte in Karl-Heinz Spicker: "V Sloveniji sva v teh letih
spoznala dobre prijatelje." / Foto: Anka Bulovec

Komenda

Kanalizacija v poslovni coni že zgrajena

Gradnja dvanajst milijonov evrov vredne komunalne infra-
strukture v drugi fazi Poslovne cone Komenda poteka s pol-
no paro, a delavci Primorja za načrtovanim planom zaradi
neugodnega zimskega vremena še vedno zaostajajo za
nekaj tednov. Vseeno so na občini z izvajalcem, ki na zado-
voljstvo občanov skrbi za očiščene ceste, ter z nadzorom, ki
ga izvaja Loka Inženiring, zelo zadovoljni. "Sredi julija so
delavci že v celoti nasuli traso vseh cest ter zaključili grad-
njo fekalne kanalizacije, prav tako je pri koncu gradnja me-
teorne kanalizacije z vsemi zadrževalniki vode. Nekje na
polovici je položitev elektro kablov, polaganje plinovoda in
vodovoda pa se je šele začelo. Na vrsto še čakata telekomu-
nikacijska kanalizacija in javna razsvetljava," je potek grad-
benih del v coni predstavil podžupan Mirko Kepic. J. P. 

Kamnik

Gradnja kanalizacije z modelom DBFO

Komendski svetniki so podprli predlog občine, da bi preosta-
lo kanalizacijo v občini zgradili po t. i. modelu DBFO, ki je na
tem področju pilotski projekt, združuje pa sodelovanje javne-
ga in zasebnega partnerstva. "Občina denarja za izgradnjo
preostale kanalizacije nima. Po modelu DBFO boste javno
zasebno partnerstvo vodili in nadzorovali svetniki, v model
pa se z nižjo obrestno mero vključuje tudi Evropska investi-
cijska banka. Z izbranim poslovnim partnerjem bomo skleni-
li pogodbo za čas gradnje in za nadaljnjih dvajset let potem,
ko bo kanalizacijsko omrežje zgrajeno," je povedal predsed-
nik občinskega odbora za gradnjo kanalizacije Stanislav 
Zarnik in dodal, da za trideset odstotkov investicije pričaku-
jejo tudi nepovratna sredstva iz kohezijskih skladov. J. P. 

Nasmejana Tina Pavlovič

Bojan Šter z eno od svojih nagrajenih slik in Ljubica 
Jančar s svojo knjigo Vesela ... ponosna ... hvaležna!

Marjana Ahačič

Planica - Društvo invalidov
Kranjska Gora je tudi letos v
Planici pripravilo tradicio-
nalni piknik za svoje člane.
Kljub hudi vročini se jih je v
Domu RTV pretekli četrtek
zbralo več kot 150. Kot je po-
vedal predsednik društva
Jože Zupančič, so medse po-
vabili tudi vse invalide iz ob-
čine, ki sicer živijo v Domu
dr. Franceta Bergelja na Je-
senicah ter predstavnike in-
validov iz nekaterih drugih
občin. "Prav je, da se srečuje-

mo. V pogovorih drug z dru-
gim pogosto ugotovimo, da
življenje ni tako težko, kot se
nam včasih zazdi, in da ima
sosed, ki sedi ob tvoji mizi,
pogosto še mnogo večje te-
žave," pravi Zupančič. Druš-
tvo, ki sicer šteje okoli 250
članov in ima ob tem še pri-
bližno osemdeset podpornih
članov, je med aktivnejšimi v
regiji. Za svoje člane priprav-
ljajo številne pohode in izle-
te; ob občinskem prazniku v
Kranjski Gori se bodo odpra-
vili na kolesarjenje od Kranj-
ske Gore do Bele peči.

Invalidi na tradicionalnem pikniku

Društvo invalidov Kranjska Gora je v četrtek v Planici 
pripravilo že tretji tradicionalni poletni piknik. / Foto: Gorazd Kavčič
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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 RADOVLJICA,
TEL.: 04 53 15 249, FAX: 04 53 04 230

MADŽARSKE TOPLICE: 5. 8. - 8. 8., 4. 9. - 7. 9., 4. 9. - 9. 9.; DUGI OTOK:
21. 8. - 28. 8., 28. - 31. 8.; GOLI OTOK: 6. 9.; KOPALNI IZLET - IZOLA: 
VSAK PONEDELJEK IN ČETRTEK; BANJA VRUČICA: 26. 9. - 29. 9.; 6. 10. -
13. 10.

HALO - HALO GORENJSKI G LAS   
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.

Predstavitev novih orgel
Lesce - V soboto, 7. avgusta, po večerni maši (ob 19.30) bo
v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Lescah predstavitev novih
orgel. Instrument bo predstavil eden vidnejših slovenskih
organistov, zborovodja in pedagog prof. Tone Potočnik.

Koncert britanskih glasbenikov
Bled - V četrtek, 29. julija, ob 20. uri bo na terasi Kavarne
Park na Bledu koncert Mladinskega pihalnega orkestra in
Mladinskega orkestra iz glasbene šole Wolverhampton v Ve-
liki Britaniji. Nastopilo bo več kot sto mladih glasbenikov.

Koncert skupine Beer Belly
Bled - Na zgornji ploščadi Trgovskega centra Bled bo danes,
v torek, 27. julija, ob 21. uri koncert skupine Beer Belly, ki iz-
vaja irsko, škotsko in keltsko tradicionalno glasbo.

KONCERTI

Patentni specialist (univerzitetni diplomirani inženir tehnične ali naravoslovne 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
tehničnih vsebin; opravljen izpit pri Uradu RS za intelektualno lastnino za patent-
nega zastopnika (zaželeno); odlično znanje angleškega jezika. ITEM, d. o. o., 
Resljeva cesta 16, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 15. 8. 2010. Več na 
www.mojedelo.com.

Pospeševalec - promotor prodaje varilne opreme m/ž (teren) 
Izbrani kandidat bo skrbel za promocijo opreme na terenu (pri distributerjih in
končnih uporabnikih - obstoječih in novih). IPRO, d. o. o., Brnčičeva ulica 9, 1231
Ljubljana Črnuče, prijave zbiramo do 15. 8. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Komercialist(ka) na terenu (ljubljanska, gorenjska in koroška regija) 
Delo obsega prodajo na terenu že pridobljenim strankam sesalnih sistemov Kirby s
ciljem nadgradnje storitve. Pričakujemo: končano srednješolsko izobrazbo ali vi-
soko šolo ustrezne smeri; kandidata, ki je komunikativen, energičen, samostojen,
odgovoren, urejen in delaven z željo po razvoju kariere; vsaj 3 leta delovnih izkušenj
v prodaji; veselje do dela na terenu. MATMAR LINE, d. o. o., Brnčičeva ulica 13, 1231
Ljubljana Črnuče, prijave zbiramo do 11. 8. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Monter suhomontažnih gradbenih sistemov (Knauf, Armstrong) m/ž (Nemčija, Belgija) 
Zaposlimo samostojne monterje suhomontažnih gradbenih sistemov in pomočnike z
izkušnjami pri montaži. Delo se izvaja v Nemčiji in Belgiji. Iščemo resne monterje s slovenskim
državljanstvom. Ponujamo plačilo na akord, prenočišče ter prevoze. KAing, d. o. o., Tržaška
cesta 211, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 7. 8. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Komercialist m/ž (Ljubljana, teren Slovenija) 
Zaradi povečanega obsega dela pri novem prehranskem projektu iščemo ambiciozne,
komunikativne in vztrajne honorarne ali stalne nove sodelavce. Od vas pričakujemo:
pripravljenost za učenje, zanesljivost, samostojnost, odgovornost, komunikativnost,
ambicioznost, urejenost. TDA, d. o. o., Resljeva cesta 10, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo
do 6. 8. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Koordinator logistike v Škofji Loki m/ž (Škofja Loka) 
Zaželene so izkušnje pri delu v logistiki ter poznavanje in razumevanje delovanja to-
varne v mednarodnem koncernsko organiziranem okolju. Idealen kandidat je visoko
motiviran, samoiniciativen, komunikativen in ciljno usmerjen. Ima dobre organizacij-
ske sposobnosti, je fleksibilen in ima izkušnje z vodenjem. Poleg znanja slovenščine se
od kandidata pričakuje aktivno znanje angleščine. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32,
4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 22. 8. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Strojni ključavničar za delo na CNC-strojih in laserskem rezalniku m/ž (Lahovče pri
Brniku) 
V podjetju Kovinc, d. o. o., iščemo odgovornega in ambicioznega sodelavca, zato vabimo
v našo sredo strojnega ključavničarja za delo na CNC-strojih in laserskem rezalniku m/ž,
ki bo odgovoren za preoblikovanje kovin na CNC-strojih - razrez, upogibanje, prebijanje
ter druga dela skladno dogovoru. Vsaj eno leto primerljivih delovnih izkušenj na de-
lovnem mestu operaterja CNC-strojev. Kovinc ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207
Cerklje pri Gorenjskem, prijave zbiramo do 21. 8. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Komercialist m/ž (Vodice) 
Za razširitev prodaje, predvsem izven naših meja iščemo sodelavca z znanjem aktivne-
ga angleškega jezika, ki mu odsotnost od doma ni tuja, in ki je v svoji karieri vsaj tri leta
deloval na komercialnem področju, predvsem pri prodaji industrijskim kupcem. Našim
kupcem moramo povečini tudi svetovati, zato tehničnega znanja kandidatov ne bomo
zanemarili. Pladent d.o.o., Lokarje 19, 1217 Vodice, prijave zbiramo do 19.08.2010. Več
na www.mojedelo.com.

Skrbnik ključnih kupcev m/ž (Škofja Loka) 
Si želite dinamično delo in ste dobro organizirani? Imate občutek za delo z ljudmi,
ste komunikativni in vas veseli prodaja? Če je vaš odgovor pritrdilen, imate vsaj 5 let
delovnih na področju prodaje rezervnih delov in izpolnjujete razpisne pogoje, vas
vabimo, da se prijavite. MANPOWER, d. o. o., PE Ljubljana I, Vodovodna 101, 1000
Ljubljana, prijave zbiramo do 18. 8. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (Bled) 
Pogoji: opravljen strokovni izpit, poznavanje dela z računalnikom, vsaj 5 let de-
lovnih izkušenj, sposobnost organiziranja dela, sposobnost presojanja in hitrega
sprejemanja odločitev, samostojnost in iniciativnost, timsko delo, potrpežljivost,
prijazen odnos do sodelavcev in pacientov. Skupina Diagnostični center Bled, Pod
skalo 4, 4260 Bled, prijave zbiramo do 14. 8. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Zdravstveni administrator m/ž (Bled) 
Pogoji: obvladanje desetprstnega slepega tipkanja, sposobnost sinhronega tip-
kanja po nareku ali prek diktafona, poznavanje medicinske terminologije, pozna-
vanje slovenskega pravopisa, natančnost, komunikativnost, samostojnost,
potrpežljivost, prijazen odnos do sodelavcev in pacientov. Skupina Diagnostični
center Bled, Pod skalo 4, 4260 Bled, prijave zbiramo do 14. 8. 2010. Več na
www.mojedelo.com.

V Hotelu Bellevue vabimo medse dobrega kuharja m/ž (Hotel Bellevue Kranj
(Šmarjetna gora)) 
Od kandidata pričakujemo vsaj 5 let delovnih izkušenj na delovnem mestu kuharja
m/ž, samostojnost pri delu, natančnost, vestnost in poštenost, veselje do dela v
kuhinji in z ljudmi. Ponujamo vam redno delovno razmerje s polnim delovnim ča-
som in poskusnim delom 3 mesece, delo s prijetnimi sodelavci v urejenem in lepem
okolju. V primeru bivanjskih težav pomagamo pri razrešitvi - stanovanje. Hotel
Bellevue, d. o. o., Šmarjetna gora 6, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 15. 8. 2010. Več
na www.mojedelo.com.

Komercialist m/ž (Ljubljana, Novo mesto, Kranj, Krško) 
Slovensko podjetje išče komercialista in ponuja dolgoročno zaposlitev ter izo-
braževanje. Če imate izkušnje s tega področja, ste komunikativni in samoiniciativni
vas vabimo, da nam pošljete prijavo. MANPOWER, d. o. o., PE Ljubljana I, Vodovod-
na 101, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 13. 8. 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

Tiho čez polje
tiho mesec gre.

Z njim gre žalostno srce.
O. Župančič

Za vedno je zaspala naša ljuba žena, mami in babi

Doroteja Mali
roj. Gros

šivilja iz Letenc

Od nje se bomo poslovili v četrtek, 29. julija 2010, 
ob 16. uri na pokopališču v Goričah. 

Žara bo od srede, 28. julija 2010, od 14. ure dalje 
v tamkajšnji mrliški vežici.

Mož Ivan, sin Andrej z Ano, hči Lenčka 
s Stanetom, hči Marija in vnuki Grega, Katja, 

Nina in Polona 

Pravilno geslo nagradne križanke se glasi: Posebna nogometna po-
nudba v Avtohiši Vrtač. Med prispelimi rešitvami je komisija izžre-
bala sledeče nagrajence. 1. nagrada - enodnevna uporaba novega
VW Golfa: Alojz Perne, Kranj; 2. nagrada - enodnevna uporaba no-
vega VW Golfa Plus: Marko Kmetič, Domžale; 3. nagrada - paket
obvezne opreme: Marija Poličar, Naklo; Glasove nagrade: 4. nagra-
da Jože Jeram, Kranj; 5. nagrada Majda Jelenc, Žiri; 6. nagrada Vid
Močnik, Cerklje. Nagrajencem iskreno čestitamo!

Pravilno geslo nagradne križanke AH Vrtač, ki je bila objavljena v
Moji Gorenjski, 22. junija 2010, se glasi: Golf, Golf Plus in Golf Va-
riant v posebni nogometni ponudbi. Med prispelimi rešitvami je
komisija izžrebala sledeče nagrajence. 1. nagrada - enodnevna
uporaba novega VW Golfa: Beti Komatar, Cerklje na Gorenjskem;
2. nagrada - enodnevna uporaba novega VW Golfa Plus: Marjan
Majes; 3. nagrada - paket obvezne opreme:  Slavko Panjtar, Blejska
Dobrava. Glasove nagrade: 4. nagrada: Aleš Vukobič, Radovljica; 5.
nagrada: Jožica Krištof, Lesce; 6. nagrada: Miro Mlakar, Podnart

LOTO
Rezultati 59. kroga - 25. julija 2010

5, 14, 17, 18, 22, 33, 38 in 26
Lotko: 3 3 9 6 2 7

Loto PLUS: 8, 10, 20, 21, 30, 34, 38 in 37

Garantirani sklad 60. kroga za Sedmico: 200.000 EUR
Predvideni sklad 60. kroga za Lotka: 100.000 EUR
Rekordni sklad 60. kroga za PLUS: 715.000 EUR

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

Stoletnica Prešernove koče na Stolu
Koroška Bela - Ob stoletnici Prešernove koče na Stolu
Planinsko društvo Javornik-Koroška Bela vabi na proslavo, ki
bo v soboto, 31. julija, ob 11. uri pred kočo.

PRIREDITVE

www.gorenjskiglas.si

Tjaša Ribnikar

Kranj - V Osrednji knjižnici
Kranj je v poletnih dneh veli-
ko bralcev, ki si z zanimivo
knjigo želijo popestriti pro-
ste poletne dni na domačem
ležalniku ali nekje ob morju.
Knjižničarka Milena Enci je
povedala, da poleti berejo tudi
tisti, ki sicer ne. Veliko manj
je dijakov in študentov, zato
pa je več drugih. Ljudje si v
prostih poletnih dneh želijo
predvsem knjige s področja
medsebojnih odnosov, oseb-
ne rasti, okultizma in duhov-
nosti, prehrane ter zdravega
življenja, telovadbe in gibanja
v naravi. Poveča pa tudi izpo-
soja turističnih vodnikov.

Večina mladih rada posega
po lahkotnem, trivialnem
branju, ki je hkrati napeto, za-
nimivo. Pritegnejo jih zgodbe
z ljubezensko, zgodovinsko
in kriminalno vsebino. Med
ljubezenskimi romani prevla-
dujejo predvsem romani, ki
so jih napisale Sandra
Brown, Amanda Quick, Su-

sanne Enoch, Rachel Gibson,
Anita Shreve in Sophie Kin-
sella. Pisatelj James Patterson
vas v poletnih dneh popelje v
napete kriminalne romane.
Omeniti je treba knjigo Gora-
na Vojnovića Čefurji raus, ki
v zadnjih mesecih med bralci

velja za eno najbolj branih
knjig. Nekateri bralci pa radi
"zaplujejo" med vsebine fan-
tastike, za takšne je Stephe-
nie Meyer s svojo vampirsko
sago Somrak, Mlada luna,
Mrk, Jutranja zarja in najno-
vejša Duša pisana za vas.

Knjižničarka Milena Enci
je še povedala, da si ljudje v
poletnih mesecih izposojajo
več enot gradiva. Veliko
bralcev tudi izkoristi dva-
kratni rok izposoje, saj jih
vzamejo s sabo na daljši do-
pust.

Poletno branje navdušuje
Poleti se oglasijo v knjižnici tudi ljudje, ki sicer bolj poredko posegajo po knjigi. 

Knjižničarka Milena Enci med knjigami Osrednje knjižnice v Kranju



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

GARSONJERO z balkonom, 31 m2 v
Šk. Loki v Frankovem naselju 2. Nad-
stropje v celoti na novo opremljeno,
tudi TV, pralni stroj. Cena 280 EUR na
mesec, ☎ 051/376-236

10003962

ŠK. LOKA, ml. paru ali posamezniku
oddam opremljeno garsonjero in gara-
žo, dobra lokacija, ☎ 070/502-260

10003910

STANOVANJE v pritljičju starejše hiše
v Šenčurju, Andrej Draksler, ☎
040/507-964

10003967

POSESTI
PRODAM

NA GOLNIKU (v Malijevo) sta na pro-
daj dve zazidljivi parceli, 665 m2 in
1.049 m2, ☎ 040/204-184

10003859

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

V KRANJU oddam poslovni prostor,
35 m2, ☎ 04/20-12-074

10003982

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

10003984

VW GOLF IV 1.4, 16V, l. 98,
177.000 km, bencinar, temno zelene
barve, cena 2.500 EUR, ☎ 041/
211-322

10003884

OSTALO
PRODAM

MOTOR štirikolesnik, 150-kubičen,
prevoženih 7.000 km, cena po dogo-
voru, ☎ 041/758-972

10003975

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

SUHE bukove plohe, ☎ 041/546-
522 10003987

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

OKNA in balkonska vrata z žaluzijami,
lesena, lepo ohranjena, 50 EUR/kom,
☎ 031/727-035 10003970

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 10003575

BUKOVA drva, cena 55 EUR, mož-
nost razreza in dostave, ☎ 040/338-
719 10003577

DRVA bukova, 60 EUR, mešana, 50
EUR, možnost razreza in dostave, ☎
070/323-033 10003576

SUHA hrastova drva, lahko tudi dosta-
vim, ☎ 031/585-345 10003974

GLASBILA
PRODAM

VIOLINO polovinko Gewa v kompletu
s kovčkom, ☎ 041/758-972 10003972

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

KOLESARSKO prikolico, novo za pre-
voz otrok, cena 125 EUR, ☎ 041/
369-014 10003968

TURIZEM
POREČ - ČERVAR, apartma za 4 - 5
oseb, 50 EUR/dan. Pritličje s teraso,
150 m od  morja. Prosto od 31.7. da-
lje, ☎ 00385/95-848-50-55, 040/
463-000 10003988

PRODAM ALI ODDAM opremljeno
počitniško prikolico v Izoli, ☎
040/713-517 10003912

HOBI
PRODAM

KOMPLET evrske kovance v komple-
tu, Ciper, Slovaška, Portugalska, ☎
041/276-485 10003966

STARINE
PRODAM

80 LET stara vrata brez podbojev, sta-
re hrastove tesane trame in staro kre-
denco, ☎ 041/703-807 10003980

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

VSAK DAN sveže rezano cvetje gladi-
ol, Smolej, Luže 22/A, ☎ 04/25-36-
565, 041/789-608 10003738

PODARIM

3 MLADE mucke, stare 2 meseca, ☎
041/896-134 10003986

MLADE muce, ☎ 041/754-547
10003881

MUCKE, stare 2 meseca, dostavim
tudi na dom, ☎ 040/295-932

10003945

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KOSILNICO Gorenje Muta, ☎ 040/
201-364 10003973

STAREJŠI enoredni izkopalnik krom-
pirja, ugodno, ☎ 04/53-38-851

10003983

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČE žganje iz različnih vrst sadja
(tepke, moštarce, zg. hruške, jabolka,
slive), ☎ 04/51-56-579

10003965

SOLATNE kumare in kumarice za vla-
ganje, ☎ 041/912-088

10003897

VINO cviček, kvaliteten, ugodno večja
količina, možna dostava, ☎ 031/301-
013 10003889

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 TELIČKI (simentalko in belgijsko
plavo), stari 2 meseca, ter čb bikca,
starega 5 mesecev, ☎ 040/173-247

10003977

3 TELIČKE simentalke, stare teden
dni, ☎ 041/840-724

10003989

ČB BIKCA, starega 14 dni, ☎
041/665-296 10003976

ČB TELIČKA, starega 3 tedne, ☎
041/254-711

10003985

JAGNJETA za zakol , težka od 28 - 30
kg, ☎ 040/539-023

10003981

KRAVO simentalko po prvi telitvi s tele-
tom ali brez, Hafner, Trnje 1, ☎
041/706-051 10003978

NESNICE rjave, grahaste, črne tik
pred nesnostjo. Brezplačna dostava
na dom. Vzreja nesnic Tibaot, ☎
02/58-21-401 10003898

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
marniki, markize, www.asteriks.net

10003528

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

10003712

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

10003731

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

10003532

POLAGAM keramične ploščice, Pe-
čarstvo  Lumpret Marjan, s. p., Brode
11, Škofja Loka, ☎ 041/705-197

10003979

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

10003612

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 10003580

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

MOŠKI s svojim avtom in stanovanjem,
nealkoholik, bi rad za občasna ali stal-
na srečanja spoznal resno žensko, ☎
040/530-446 10003971

RAZNO
PRODAM

ZAJCE lisce, 1 m3 plohov, 80 l bojler,
samostoječi inox, in kuhinjsko mizo,
raztegljivo, ☎ 040/239-365 10003969
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Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66

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

Odšel je
in v očeh globočin je ostala zvezda nerazložena
in v globini oči je ostal sončni zahod neizročen!
(Odiseas A. Elitis)

Odšel je naš oče

Ciril Ravnik
Vsem, ki ste ga spremili na njegovi zadnji poti, vsem, ki ste mu
položili cvet na grob, vsem, ki ste mu prižgali svečo v slovo, se
zahvaljujemo iz srca.

Hčerka Nevenka, sinovi Ciril, Tomaž, Igor z družinami
V Kranju, 20. julija 2010

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega

Jožeta Cveka
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga imeli radi, mu pomagali,
se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Preddvor, 20. julija 2010 

ZAHVALA

V 76. letu starosti nas je zapustila draga teta in sestra

Angela Rožman
iz Zg. Brnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, gasilcem in znancem
za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo

pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 99. letu nas je zapustila naša draga mama, teta, stara mama
in prababica

Marjana Klemenčič
iz Dolenjih Brd nad Poljanami

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni
zadnji poti, nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in za svete
maše. Zahvala tudi gospodu župniku za lep pogrebni obred,
pogrebni službi, pevcem in trobentaču. Posebna zahvala Centru
slepih in starejših Škofja Loka za dolgoletno bivanje, nego in
skrb. Še enkrat vsem iskrena hvala.

Vsi njeni
Poljane, 20. julija 2010

Kulturno društvo Miran Jarc
Škocjan vas vabi na domačo
gledališko predstavo POD
SVOBODNIM SONCEM, ki bo
uprizorjena v poletnem gle-
dališču Studenec.
● Predstave: 30., 31. julija in 

1. avgusta ob 21. uri, 6., 7.,
8. avgusta ob 21. uri, 12.,
13., 14. avgusta ob 21. uri 

Cena vstopnic: odrasli 15 EUR,
otroci 10 EUR

Tel.: 051/616-151, 
051/616 171, 051/ 614 141
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Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 14.00 in 
za objavo v torek do petka do
14.00! Delovni čas: ponedeljek,
torek, četrtek, petek neprekinjeno
od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16., 
sobote, nedelje in prazniki zaprto.

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

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

V naših srcih ti naprej živiš, 
zato pot nas vodi tja,
kjer ti v tišini spiš.

Živel sem in živel,
a ne zaman, kri, ogenj 
in duh moč lahko
zgubi telo, dočaka
smrtni dan, a nekaj
v meni vendar preživi.
(Byron)
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo precej jasno, popoldne s spremenljivo oblačnos-
tjo in plohami. V sredo bo jasno in topleje, v četrtek pa
oblačno s plohami in nevihtami. Hladneje bo.

Alenka Brun

Bled - V soboto zvečer so na
Blejsko jezero spustili deset
tisoč plavajočih lučk iz jajč-
nih lupin, ki jih tradicional-
no izdela domačin Andrej
Vidic, pred njim pa je to po-
čel že njegov oče, nam je raz-
ložila direktorica Zavoda za
turizem Bled Eva Štraus
Podlogar in dodala, da je le-
tošnje Blejske dneve obiska-
lo okoli petnajst tisoč ljudi. 

Blejski dnevi so trajali od
petka do sobote in imeli bogat
koncertni kot tudi spremlje-
valni program. Nastopili so
poulični umetniki, zanimiva
je bila petkova laserska projek-
cija evropskih znamenitosti
na grajsko skalo, v treh dneh
se je zvrstilo kar nekaj glasbe-
nih koncertov, s katerimi so
zadostili različnim okusom.
Stojnic z domačo obrtjo pa
tudi tistih, ki so ponujale hra-
no in pijačo, ni manjkalo in
večina miz je bila zasedena.
Obiskovalci pa so se na glavno
prizorišče Blejske noči Blej-
sko promenado začeli zgrinja-
ti, ko je padel mrak. Med nji-
mi je bilo največ tujcev, letos
precej mladih turistov. 

"Veliko gostov rezervira
počitnice na Bledu ravno v

času Blejskih dni, pa tudi s
tem vikendom se začne vi-
šek turistične sezone na Ble-
du, ki traja do 20. avgusta,"
še pove Štraus Podlogarjeva.
Njenemu mnenju se pridru-
žuje direktorica odnosov z
javnostmi Sava Hoteli Bled
Alenka Bešter in dodaja:
"Gostje so zelo dobro spreje-
li nov koncept Blejskih dni,
ko je dogajanje razpotegnje-
no čez cel konec tedna s pri-
reditvami na več različnih
prizoriščih." Tudi Nuša Race

Horvat, vodja recepcije Ho-
tela Triglav Bled, meni, da je
tovrstno dogajanje na Bledu
popestritev in njihovi gostje
so navdušeni. "Sicer pa vsak
gost išče nekaj drugačnega,
zanimivega, privlačnega in v
poletnih mesecih je mora
Bled ponujati čim več." Rok
Juratovac iz Lesc že od juni-
ja na Promenadi na eni od
stojnic prodaja med in nje-
gove izdelke. Večinoma se
pri njem ustavljajo tujci, je
pa vsekakor večja prodaja v

Blejskih dneh, ker se več lju-
di sprehodi mimo njegove
stojnice. Mlada domačinka
Tamara Lubej pa je bila
mnenja, da je bil v petek in
soboto - kar je ona sprem-
ljala Blejske dneve, obisk kar
precejšen. Ognjemet, lučke
na jezeru in glasba na vsa-
kem vogalu pač pritegne-
ta. Meni pa, da Bledu tovrst-
nih prireditev primanjkuje.
"Vsak vikend bi morala biti
Blejska noč," je še smeje 
pripomnila.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo
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Jasmina Rošič: 

"Na tekmo sem prišla s pri-
jateljico, saj imava v nogo-
metni ekipi kar nekaj znan-
cev. Pri Triglavu trenirava
atletiko, nogometašem pa
želiva, da ostanejo med 
prvoligaši."

Nedim Omanovič: 

"Sem trener na Jesenicah in
vesel sem, da spet lahko pri-
dem v Kranj na prvoligaške
tekme. Obramba sicer malo
šepa, a ekipa je perspektiv-
na in upam, da jim uspe
ostati v prvi ligi."

Siniša Stanetič: 

"Prijatelj igra pri Triglavu,
zato redno obiskujem tek-
me. Ekipo odlikuje borbe-
nost, zato mislim, da imajo
velike možnosti, da tudi v
bodoče igrajo v najvišji dr-
žavni ligi."

Edo Rešek: 

"Ker sem nogometni sodnik,
sem seveda reden obiskova-
lec tekem. Glede obstanka
Triglava v prvi ligi pa sem
skeptičen, saj se ekipa od
lani ni veliko spremenila in
boj za obstanek bo težak."

Žarko Bundalo: 

"Pred leti sem redno hodil
sem na nogomet, sedaj ko
je Triglav v prvi ligi, pa bom
spet. Ekipa potrebuje še dva
branilca in enega veznega
igralca, potem ji bo uspelo
ostati med prvoligaši."

Vrhunec Blejske noči je bil ognjemet okoli enajste ure, potem pa so ljudje počasi začeli 
odhajati. K odhajanju je pripomogel tudi hladnejši večer od prejšnjih. / Foto: Matic Zorman

Blejska noč bi morala biti
vsak konec tedna
Na Bledu so potekali Blejski dnevi s sobotno Blejsko nočjo, kjer že tradicionalno obiskovalce
razveselijo z lučkami na jezeru in letos deseminutnim ognjemetom. 

Želijo prvoligaški
nogomet
Vilma Stanovnik

Minulo soboto so si ljubitelji
nogometa po osmih letih v
Kranju spet lahko ogledali
tekmo v 1. SNL. Ekipa Trigla-
va Gorenjske je proti Celju
remizirala, mi pa smo gle-
dalce povprašali, zakaj hodi-
jo na tekme in kakšna usoda
v tej sezoni čaka Triglav. 
Foto: Gorazd Kavčič

Novorojenčki

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 55 otrok. V Kranju
se je rodilo 22 dečkov in 15 deklic. Najlažji je vbil deček, ki je
tehtal 2900 gramov, najtežji deklici pa je tehtnica pokazala
4220 gramov. Na Jesenicah so tokrat našteli deset deklic 
in 8 dečkov, med njimi sta se rodila tudi bratec in sestrica.
Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2190 gramov,
najtežjemu dečku pa je tehtnica pokazala 4130 gramov.

Kranj

Včeraj začetek vpisa na visokošolske zavode

Včeraj se je na visokošolskih zavodih začel vpis v prvi letnik
za študijsko leto 2010/11 za sprejete kandidate s prvega 
prijavnega roka. Vpis bo v prvem roku potekal do 18. 
avgusta. Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni 
rok bodo nato objavljeni 20. avgusta, drugi prijavni rok pa
bo potekal od 20. do 28. avgusta. Tretji prijavni rok bo od 
1. do 5. oktobra. 10. avgusta poteče rok za oddajo prošnje 
za bivanje v študentskih domovih. S. Š.

Komenda

Hlevi pripravljeni na rušenje

Začetek gradnje središča Komende s težko pričakovano tr-
govino in poslovnimi prostori je vse bližje. Po večletnih poga-
janjih, iskanju investitorjev in selitvi štirih družin ter kon-
jeniškega in nogometnega kluba je izbrani izvajalec Tehnik iz
Škofje Loke v teh dneh že postavil zaščitno ograjo na
bodočem gradbišču. Ker bo gradbena jama prekinila infra-
strukturo, ki pelje do tribun nogometnega kluba, so to pred
začetkom del morali prestaviti. Člani Konjeniškega kluba
Komenda, ki so pred mesecem dni slavnostno odprli nove
hleve, bodo staro stavbo izpraznili po 1. avgustu, nekaj dni 
za tem pa bodo stare hleve in lokal Rodeo tudi porušili. J. P. 
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ZVEZDICA POJE 
O LJUBEZNI

Na tekmovanjih za različne miss naj-
večkrat naletimo na Štajerke, na av-
dicijah za filme ravno tako, zadnje
čase pa se na glasbeni sceni pojavlja-
jo tudi Gorenjke. O  ljubezni poje
Lea Grilc. / Foto: arhiv pevke

02

LJUDJE

KO URA ODBIJE
ENAJST ...

Sobotni večer. Kranj je bil že po deseti
uri rahlo mrtev, le OdBeatli so pred
KluBar privabili nekaj več ljudi, na Ble-
du pa so obiskovalci ob enajsti zvečer
pričakali ognjemet, potem pa se
počasi razšli. / Foto: AB

KULTURA

KAR JE, BEŽI

V spomin na 22. julij 1846, ko je ta-
kratna oblast Francetu Prešernu
odobrila odvetniško pisarno v Kra-
nju in mu dala dovoljenje za izdajo
Poezij, je Atelje Puhart letos že dru-
go leto pripravil zanimivo kulturno
prireditev Kar je, beži.
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inuli četrtek
smo lahko
prisluhnili
p r v e n c u
skupine 2

Phat Generation z naslo-
vom 2 Phat Generation
Come 2Gether, ki je izšel v
mesecu maju. Sicer osnov-
no zasedbo sestavljajo trije
člani - znani Anže Langus
Petrović - Dagi (bas), odlič-
ni Jure Rozman (bobni) in

priznani trobentač Igor
Matkovič. Na tokratnem
odru so se jim pridružili še
nekateri glasbeniki, med
njimi tudi saxofonist Bojan
Zupančič in virtuoz črno-
belih tipk Milan Stanisav-
ljević.

Avtorsko glasbo, ki se
največ spogleduje z ele-
menti rhytm&blues jazza,
so na Linhartovem trgu
sprejeli več kot odlično, saj
je poslušalstvo po rednem
delu koncerta želelo sliša-
ti še več. Poleg odličnih

aranžmajev je zasedba po-
skrbela tudi za nekaj zna-
nih priredb, vsekakor v
'stilu' 2 Path Generation.

Kot 'predskupina' je to-
krat nastopil Andrej Kokot,
ki je pred dvema letoma
spet vstopil v glasbeni svet
kot kantavtor, saj so, kot
meni sam, njegove avtor-
ske pesmi po dvajsetih letih
obstoja še vedno aktualne,
le da jih je takrat prepeval
za svoje vrstnike, danes pa
ugajajo vrstnikom njegovih
sinov.

02 TOREK_27. 07. 2010
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Že deseta nočna 
izmena v Anhovem

Jubilejna, letos že 10.
Nočna izmena se bo
zgodila na zadnji avgu-
stovski petek, 27. avgu-
sta, v Anhovem, glasbe-
ni program pa se bo do-
gajal od 19.30 dalje.
Nočna izmena se je ro-
dila pred desetimi leti in
z vsakim letom rasla ter
zrasla v najboljši žur na
Primorskem - koncert,
ki ga družba Salonit An-
hovo podarja vsem mla-
dim ob zaključku pole-
tnih počitnic. 
Letos bo presežkov veli-
ko - na Salonitov oder se
vračata skupini Siddhar-
ta in Elvis Jackson, ki sta
nastopili že na 1. Nočni
izmeni, poleg njih pa
nas bosta podžgali tudi
skupini Tabu in King-
ston. Za ogrevanje bodo
poskrbeli Eternity, Turn
Around in Sons. Dogo-
dek bo začinjen tudi s
presenečenji, kot se za
jubilej spodobi. Kot je
že vsa leta v navadi, bo
tudi letos organiziran
brezplačen avtobusni
prevoz iz Nove Gorice,
Tolmina in Kanala na
prizorišče in nazaj. A. B.

Shengenfest ob Kolpi

Med 30. julijem in 1. avgustom bo v Vinici potekal že
tretji festival Schengenfest neposredno ob reki Kolpi. 
Letošnji program je pester. Nastopili bodo Elvis Jack-
son, Ali En in band, Hladno pivo, Jinx, Big Foot Mama,
U2 tribute skupina iz Anglije, Laibach, Boban i Marko
Markovič orkestar in številni drugi. A. B.

edemnajstletna Lea
Grilc iz Blejske Do-
brave si je kljub
svoji mladosti na-
brala kar nekaj

glasbene kilometrine. Na-
stopila je že na festivalu
Fens, trikrat na prireditvi
Prvi glas Gorenjske in še kaj
podobnega bi našli v nje-
nem arhivu nastopov. Tre-
nutno se pevsko izpopolnju-
je pri Marti Zore, ki prav
tako v Lei vidi glasbeni po-
tencial in jo skuša ob lastnih
izkušnjah usmerjati.

Že ko je bila Lea majhna,
se je je prijel vzdevek Zvez-
dica Lea, ki se je drži še da-
nes. Pojasni od kod ime:
"Pojem že od malih nog, saj

sem se že kot deklica rada ig-
rala pevsko zvezdo v babiči-
nih oblekicah, čeveljčkih in
tako dobila vzdevek Zvezdi-
ca Lea." 

Lea trenutno za svojo
Pravljico ljubezni snema
tudi videospot, ki bo televi-
zijsko premiero doživel ob
koncu poletja, veliko pa so-
deluje z Markom Bogdano-
vičem, ki ji bo napisal in pro-
duciral naslednjo pesem.
Pravljico ljubezni pa je Lea
izdala še s pomočjo Saša
Atanasova, pod okriljem
glasbene založbe Dharma
Records. Saša pa z Markom
tvori istoimenski duet ome-
njene založbe. Glasba in
aranžma za Pravljico ljubez-
ni sta delo Janeza Repnika,
besedilo pa je nastalo pod
peresom Urše Mlakar.

Alenka Brun

S

ZVEZDICA POJE O LJUBEZNI
Na tekmovanjih za različne miss največkrat naletimo na Štajerke, na avdicijah za filme ravno tako
prednjačijo štajerska imena, zadnje čase pa se med mlajšimi na glasbeni sceni pojavljajo tudi Gorenjke.
Tako prihaja na radijske valove pesem Pravljica ljubezni Lee Grilc.

2 PHAT GENERATION NAVDUŠILI
Dogajanje v sklopu Radovljiškega poletja 2010 se je pričelo že sredi junija, ko
so se na odru Linhartovega trga predstavile že številne glasbene zasedbe, ta
teden pa bo niz četrtkovih glasbenih večerov zaključila pevka Neisha.

Anka Bulovec

M

Vas zanima, kaj prikupni junak Krtek počne v vseh letnih časih?
Spomladi reši siničko, poleti skrbi za rožice in doživi lepo 
presenečenje, jeseni peče piškotke, pozimi pa ... brrr, uživa na
snegu. Pocrkljajte svoje najmlajše z barvitimi kartonkami, ki jih
bodo z veseljem opazovali in prebirali.

Redna cena posamezne knjižice je 6 EUR. Če jo kupite ali
naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 5 EUR za knjižico.
Če pa želite komplet vseh štirih, boste zanj odšteli 
le 18 EUR. Prištejemo še poštnino.

Knjigice lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4, Kranj, naročite po tel.: 04/201 42 41 
ali na: narocnine@g-glas.si. w
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Četrtkov večer je v okviru prireditev Radovljiškega poletja 2010 popestrila glasbena zasedba
2 Phat Generation. / Foto: Anka Bulovec



a vroč večer mi-
nuli četrtek je
bilo pred Prešer-
novo hišo v sre-

dišču Kranja še posebno ži-
vahno, saj so številni obisko-
valci lahko prisluhnili ekstra-
vagantnemu kvartetu sakso-
fonistov Le Saxtiue Quartetu
in recitatorki Barbari Gorše.
Prireditev, ki jo je v imenu
Ateljeja Puhart pripravila in
vodila Petra Puhar Kejžar,
pa ni bila na ta večer brez
razloga, saj je 22. julij eden
izmed pomembnih datu-
mov v življenju pesnika
Franceta Prešerna. Leta
1846 mu je namreč takratna
oblast na Dunaju končno, na
šesto prošnjo, odobrila od-
vetniško pisarno v Kranju in
mu istega dne izdala dovolje-
nje za izdajo Poezij. 

"Osmemu februarju, ko
Kranj s Prešernovim sem-
njem dobesedno cveti od kul-
ture, in 3. decembru, ko na
dan pesnikovega rojstva sla-
vimo občinski praznik, smo
z dvaindvajsetim julijem do-
dali še eno proslavo, s katero
se Prešernovo mesto klanja
enemu naših največjih meš-
čanov. Novi praznik nosi na-
slov ene od pomenljivih, mo-
goče manj znanih Prešerno-
vih pesmi Kar je, beži z mis-

lijo, da čas vsem nam vse
prehitro uhaja. Torej ni vse-
eno, kaj postorimo za časa
življenja zase, za vse ljudi in
za bodoče rodove. Prešeren
je s svojimi dejanji po več kot
sto šestdesetih letih še kako
živ. Njegove vizije, da rojak
prost bo vsak, se uresničuje-
jo. Njegova visoka poezija
ljubezni je še vedno do srca
ganljiva. Njegova pronicljiva
filozofska spoznanja nas še
vedno uče in njegov pogum
nam je še vedno vzor. Zato
22. julij namenjamo današ-
njim umetniškim ustvarjal-
cem, da v Prešernovi poeziji

poiščejo navdih za novo
ustvarjalnost. Namenjamo
ga tudi nam, Kranjčanom, in
vsem Slovencem kot naložbo
v zdravo samozavest," je v
pozdravu obiskovalcem pou-
darila Petra Puhar Kejžar, ki
je lani na ta dan s pomočjo
ansambla Tantadruj prvič
poskrbela za organizacijo
lepe kulturne prireditve. Le-
tošnja s kvartetom saksafoni-
stom Le Saxtique Quartetom
ter recitatorko Barbaro Gorše
in premierno skladbo Povod-
ni mož, novostjo mladega
slovenskega skladatelja An-
žeta Rozmana, pa je bila nov

dokaz, zakaj Kranjčani in 
obiskovalci radi prihajajo na
prireditve v staro mestno je-
dro.

"Nova prireditev je za
Kranj zelo pomembna in
upam, da bo postala tradicio-
nalna. Prav tako si želim, da
jo bomo v Kranju znali izko-
ristiti tako medijsko kot po-
slovno. Organizatorji so nam
pripravili lep večer in po pri-
reditvi je prav, da ne gremo
domov in ne govorimo, da se
v Kranju nič ne dogaja," je
povedal podžupan Bojan
Homan in obiskovalce pova-
bil po Prešernovih poteh.

TOREK_27. 07. 2010 03

KULTURA

Vilma Stanovnik

N

Radovljica

Pred vrati je 28. Festival Radovljica 2010 

S koncertom slovenskega ansambla Musica cubicularis
se bo v soboto, 7. avgusta, začel že 28. Festival Radovlji-
ca. Deset festivalskih koncertov se bo med 7. in 22. av-
gustom zvrstilo na tradicionalnih, dobro obiskanih loka-
cijah v radovljiški graščini, cerkvi sv. Petra v Radovljici in
cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem. Na festivalu
bo tokrat nastopilo 38 glasbenikov iz dvanajstih držav.
Predstavili bodo raznolike sporede od rekonstrukcij glas-
be iz obdobja pred nastankom glasbene notacije do glas-
be 21. stoletja in novih del. Na uvodnem koncertu bo,
kot že omenjeno, nastopil slovenski ansambel Musica
cubicularis z eno najboljših slovenskih pevk mlajše ge-
neracije Barbaro Kozelj. Predstavili bodo kantate in kon-
certe Alessandra Scarlattija, ki letos praznuje 350. oblet-
nico rojstva. Med posebej zanimivimi koncerti letošnje-
ga festivala pa predsednica Društva ljubiteljev stare glas-
be Radovljica Marija Kolar opozarja na glasbeni dogodek
z naslovom Časovni stroj: Mahler igra Mahlerja, ki bo v
soboto, 21. avgusta, v radovljiški Graščini predstavil
glasbo Gustava Mahlerja in njegovih sodobnikov v iz-
vedbi samih avtorjev na reprodukcijskem klavirju Welte-
Mignon. Uvodne festivalske prireditve se bodo v starem
mestnem jedru Radovljice zgodile že teden dni prej, v
nedeljo, 1. avgusta, ko bo na Linhartovem trgu v Radov-
ljici prireditev s srednjeveško tržnico starih slovenskih
obrti, dvigom festivalske zastave in živahnim kulturnim
programom. M. A

Bled

Druženje z Ejti Štih

Ob zapiranju razstave vljudno vabljeni na srečanje s slikar-
ko Ejti Štih, ki se mudi na kratkem obisku v domovini, in Iva-
nom Sivcem, ki je svojo znamenito Sago o Karantaniji
ustvaril prav z likovno podobo te izjemne slovensko-bolivij-
ske likovne ustvarjalke. Kralj Samo, cesar Arnulf in kneginja
Ema bodo zaživeli kot še nikoli: v besedi in sliki. Druženje
bo povezovala urednica Tadeja Zupan Arsov. Vabljeni v Ga-
lerijo 14 na Bledu v četrtek, 29. julija, ob 20. uri. A. B.

Zaključek 13. glasbene delavnice flavte Pikolo

Glasbena delavnica bo potekala še do 30. julija na Bledu,
zaključni koncert udeleženk 13. glasbene delavnice flavte
Pikolo pa bo v Hotelu Golf v petek, na zadnji dan delavni-
ce, 30. julija, ob 18.uri. A. B.

Nastop dveh mladinskih orkestrov 

V četrtek, 29. julija, ob 20. uri bo na terasi Kavarne Park na
Bledu koncert Mladinskega pihalnega orkestra in Mladin-
skega orkestra iz glasbene šole Wolverhampton. A. B.

KAR JE, BEŽI
V spomin na 22. julij 1846, ko je takratna oblast Francetu Prešernu odobrila odvetniško pisarno v
Kranju in mu dala dovoljenje za izdajo Poezij, je Atelje Puhart letos že drugo leto pripravil zanimivo
kulturno prireditev Kar je, beži.

Redna cena knjige: 9,95 EUR

Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 

je cena le 8 EUR + poštnina.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova 4, Kranj, jo naročite na: 

narocnine@g-glas.si ali po tel.: 04/201 42 41.

Ljubka zgodbica 

o zajčku Dolgouhcu, 

ki je bil do ušes 

zaljubljen v zajčico 

Kratkorepko, in o vseh 

dogodivščinah, 

ki so sledile. V vse je 

seveda vpleten tudi 

simpatični Krtek. 

Celoten razplet 

s srečnim koncem 

pa boste našli v 

knjigi s 54 stranmi 

in pisanimi 

ilustracijami. 

Trda vezava, 

format A4.
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La Saxtique Quartet so pred Prešernovo hišo sredi Kranja navdušili številne poslušalce. 
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Marija Kolar, predsednica Društva ljubiteljev stare 
glasbe Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič
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Navodilo za reševanje: 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.

TEŽJI 
SUDOKU

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU 

Rešitev:

filmski franšizi o
predatorjih, ve-
soljskih pošast-
nih plenilcih, je

dobila von Daenikenova teo-
rija o delovanju nezemelj-
skih bitij na Zemlji ciničen
dodatek: ker je človeštvo
pahnilo planet v družbeno-
ekološki propad, sledijo
sankcije. Razvojna pot je po-
tekala v treh fazah. 

Prva faza: v filmu Predator
(1987) skupina ameriških ko-
mandosov na misiji v gvate-
malski džungli ugotovi, da jih
nekdo sistematično pobija.
Izkaže se, da gre za oborože-
no zunajzemeljsko kreaturo
z nadčloveškimi sposobnost-
mi (infrardeči vid, nadpov-
prečna hitrost, gibljivost ...),
ki ne jemlje ujetnikov, kar na
koncu pripelje do legendar-
nega dvoboja med predator-
jem ter vodjo komandosov
Arnoldom Schwarzenegger-
jem. Ta na koncu spozna, da
so vojne intervencije ''z dobri-
mi nameni'' vedno le bližnji-
ce do pekla. Film Predator je
kultni misijski akcijski film,
metafilmski poklon žanru -
vojna proti predatorju je po-
sneta kot vojna proti special-
nemu efektu, nevidnemu ob-
jektu samega filma.

Druga faza: dogajanje se v
filmu Predator 2 (1990) iz
džungle preseli v urbano
okolje, v Los Angeles, kjer
ima predator vlogo ''nevidne-
ga gibalca'' v vojni med ja-
majško-kolumbijskimi nar-
kokarteli ter mestno policijo.

Kritika imperialnega vojaške-
ga posredovanja iz prvega
dela postane tu kritika držav-
ne ksenofobije Zakona, ki
vidi predatorje v imigrantih.

Tretja faza: v filmu Osmi
potnik proti predatorju (2004)
ter njegovem nadaljevanju
Requiem (2007) so ljudje
zgolj še stranski opazovalci
bitke med dvema nezemelj-
skima rasama. Postanejo ko-
lateralna škoda vojne, ki so jo
prej sami drugod puščali za
seboj kot samoumevno. Po-
sledično tudi filmska forma
prevzame slog računalniških
iger, kjer so človeška bitja raz-
osebljena na raven animacij-
skega ozadja, kolikor ne mo-
rejo več ključno vplivati na
dogajanje ter razplet.

To nas pripelje do filma
Predatorji, najnovejšega v
plenilski sagi, ki je v osnovi
predelava prvega dela, le da
se tokrat mednarodna zased-
ba ne izkrca v latinskoameri-

ški džungli, temveč na tu-
jem planetu, kjer jih kmalu
začnejo desetkati. Človeštvo
se je očitno ujelo v past, ki jo
je ustvarilo samo: na Zemlji
ne more več živeti, drugje pa
mu živeti ne pustijo. Želja
''nazaj k naravi'' je tako uto-
pična, zapoznela reakcija, ki
vodi v pogubo: ''originalna''
narava je že uničena, med-
planetarni imperializem pa
kruto kaznovan. 

Film se žal v tematiko ne
poglobi, ampak ostane na
ravni vojaške mentalitete ter
vso vsebino splošči na dile-
mo ''mi ali oni''. Tako od
njega ostanejo le aseptično
očiščeni detajli ''umetne''
narave ter karikirani liki, za
katere nam je vseeno. Za
Predatorje bi bilo bolje, če bi 
jih izdali kot strip.

Ocena: ★★★★★

VRNITEV NA PLANET
PLENILCEV
Nazaj k naravi: prihod predatorjev je bil vedno alarmantno opozorilo in povratni odgovor na 
imperialne invazije Zahoda na Tretji svet. 

Samo Lesjak   

V

KINO SPORED

Torek, 27. 7.
15.30, 18.30, 21.30 IZVOR
16.50, 19.00 PREDOBRA ZAME
21.10 VERONIKA SE ODLOČI UMRETI
16.00 18.40, 21.20 MRK

Sreda, 28. 7.
15.30, 18.30, 21.30 IZVOR
16.50, 19.00 PREDOBRA ZAME
21.10 VERONIKA SE ODLOČI UMRETI
17.20 MRK
20.00 KOT NOČ IN DAN medijska pre-
miera

Četrtek, 29. 7.
16.50, 19.10, 21.30 KOT NOČ IN DAN
16.00, 19.00, 22.00 IZVOR
16.10, 18.20, 20.30 ZADNJI GOSPO-
DAR VETRA 3D

Petek, 30. 7.
16.50, 19.10, 21.30, 23.50 KOT NOČ
IN DAN
16.00, 19.00, 22.00 IZVOR
16.10, 18.20, 20.30 , 22.40 ZADNJI
GOSPODAR VETRA 3D

Sobota 31. 7.
14.30, 16.50, 19.10, 21.30, 23.50
KOT NOČ IN DAN
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 IZVOR
14.00, 16.10, 18.20, 20.30, 22.40
ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Nedelja, 1. 8.
14.30, 16.50, 19.10, 21.30 KOT NOČ
IN DAN
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 IZVOR
14.00, 16.10, 18.20, 20.30 ZADNJI
GOSPODAR VETRA 3D

Ponedeljek, 2. 8.
16.50, 19.10, 21.30 KOT NOČ IN DAN
16.00, 19.00, 22.00 IZVOR
16.10, 18.20, 20.30 ZADNJI GOSPO-
DAR VETRA 3D

Torek, 27. 7.
16.30 COCO CHANEL IN IGOR STRAVIN-
SKI
17.40, 20.40 IZVOR
21.30 MRK
17.00, 19.10, 21.20 ODRASLI
16.40, 19.00 PISMA JULIJI
19.05, 21.40 PREDATORJI
16.00 SHREK ZA VEDNO 3D sinhro-
nizirano
18.20, 20.30 ULIČNI PLES 3D

Sreda, 28. 7.
16.30 COCO CHANEL IN IGOR STRAVIN-
SKI
17.40, 20.40 IZVOR
21.30 MRK
20.00 KOT NOČ IN DAN predpremiera
17.00, 19.10, 21.20 ODRASLI
16.40, 19.00 PISMA JULIJI 
16.00 SHREK ZA VEDNO 3D sinhro-
nizirano
18.20, 20.30 ULIČNI PLES 3D

Petek, 30. 7.
19.00 MORILCI
21.00 PREDATORJI

Sobota, 31. 7.
19.00 PREDATORJI
21.00 MORILCI 

Nedelja, 1. 8.
19.00 MORILCI
21.00 PREDATORJI

Četrtek, 29. 7
19.00 REZERVNI NAČRT

Petek, 30. 7.
20.00 REZERVNI NAČRT

Sobota, 31.7.
20.00 REZERVNI NAČRT

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

KINO RADOVLJICA, LINHARTOVA DVORANA

PLANET TUŠ, KRANJKOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)
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Škofji Loki se ta
teden iztekajo ju-
lijske počitniške
aktivnosti Dobi-
mo se ob pol de-

setih, ki jih že šestnajstič pri-
reja Društvo prijateljev mladi-
ne Škofja Loka (DPM) v sode-
lovanju s Knjižnico Ivana
Tavčarja, Loškim muzejem,
taborniki in šolami iz Škofje
Loke. "Pripravili smo bogat
program za otroke od prvega
do petega razreda. Vsak delov-
ni dan se ob pol desetih zbe-
rejo pred osnovnima šolama
Cvetka Golarja na Trati in
Ivana Groharja v Podlubni-
ku. Aktivnosti trajajo tri ure,
so brezplačne. Naš cilj je, da
otroci niso samo doma za ra-
čunalnikom in televizijo, am-
pak počitnice preživljajo med

prijatelji, ustvarjajo, nekaj se
jim dogaja ...," je poudarila
predsednica DPM Mara Je-
lovšek. Aktivnosti potekajo v
sklopu projekta Hura prosti
čas, sofinancirajo pa jih Za-
vod za šport RS Planica, Ob-
čina Škofja Loka in sponzorji.

V aktivnosti se je doslej
vključilo 114 otrok, od tega
šestdeset na Trati in 54 v
Podlubniku. Na obeh lokaci-
jah se vsako jutro v povpre-
čju zbere okoli dvajset udele-
žencev. Predhodne prijave
niso potrebne, zato se jim v
zadnjih julijskih dneh še
vedno lahko pridružite.
Otroci so doslej uživali v
športno-rekreativnih dejav-
nostih v že omenjenih šolah,
ustvarjalnost so sproščali na
delavnicah v muzeju in
knjižnici, učili so se taborni-
ških veščin ... "Še posebej so

uživali v knjižnici, še zlasti
so bili navdušeni nad posli-
kavo majic, kar ta teden čaka
tudi njihove vrtnike v Škofji
Loki," je povedala Anja Ber-
nik, ki skupaj z Jakom Šiber-
lom vodi aktivnosti na Trati.
Na drugi strani se škofjelo-
ški otroci še posebej radi
spomnijo kopanja v Atlanti-
su. "Čeprav gre večina na
morje, je bilo to zanje zani-
mivo doživetje. Sicer pa se
nekateri navdušujejo za
šport, drugi raje ustvarjajo. S
taborniki so uživali na potu-
jočem kvizu v naravi, postav-
ljanju ognja, lovu na lisico,
ki jih je prek Kamnitnika,
Virmaš in Trate pripeljal do
taborniškega doma, taborni-
ške aktivnosti pa bodo za-
ključili jutri s peko hre-
novk," je povedala Jasna Ka-
lan, ki skupaj z Markom

Karničarjem vodi aktivnosti
v Podlubniku.

Tam smo udeležence pov-
prašali tudi o vtisih. "Zelo
rada ustvarjam, zato mi je tu
zelo všeč. V knjižnici smo
ustvarjali črke iz slanega te-
sta, na gradu smo delali roži-
ce iz papirja, prazgodovinske
ogrlice in obeske z loškim gr-
bom ... Dobila sem kar nekaj
novih prijateljic," je povedala
Lana Gorinjac. Sebastjanu
Kordižu se je nekaj posebne-
ga zdel lov na lisico: "Slediti
smo morali puščicam, na
poti smo dobivali listke z na-
potki." Jaka Bernik se počitni-
ških aktivnosti udeležuje že
tretje leto: "Tu je precej bolj
zanimivo kot doma. Všeč so
mi bile taborniške aktivnosti,
poleg tega rad ustvarjam.
Zelo rad imam tudi igre z
žogo, dvoranski hokej ..."

DOBIVAJO SE OB POL DESETIH
V Škofji Loki tudi letos julija potekajo počitniške aktivnosti pod geslom Dobimo se ob pol desetih.

Ana Hartman

V

TISOČ UGANK ZA ŠOLARJE
Franc Ankerst vam zastavlja naslednjo uganko:

Kot kapljico sreče, nesreče
na tem svetu vsak jo pozna, 

kar sama od sebe priteče
kot sreča, kot žalost srca. 

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime,
priimek in naslov na številko 031/691 111. Nekdo bo pre-
jel knjižno nagrado. Ime nagrajenca bomo objavili pri-
hodnji torek. Rešitev prejšnje uganke se glasi sraka. Iz-
žrebali smo Ani Treven (Zgornja Besnica).

Takole so škofjeloški otroci skupaj postavljali ogenj. Izdelovanje mobilov z morskimi motivi v knjižnici na Trati

OTROŠKA PERESA

Igre mojih staršev

Babica mi večkrat pripoveduje o svojem otroštvu. V družini
je bilo veliko otrok, ki so pazili drug na drugega. Igrali so se
na travnikih, poljih, seniku, včasih pa so skupaj s starši odšli
v gozd in se greli ob ognju. Igrač niso imeli, tudi televizije
ne. Spominja se le ene same lesene punčke. Najbolj pa so ji
v spominu ostali večeri, ko so skupaj s starši sedeli ob peči
in brali ljudske pravljice. 
A življenje teče dalje. Naše otroštvo je drugačno. Imamo
kupe igrač, ki jih večkrat nadomeščajo televizija, računalnik
in mobitel. A nekaj je, vsaj pri meni, ostalo enako. Pravljice.
Ni lepšega kot sedeti skupaj s starši, brati knjige in trepetati
za usodo junakov, ki mi bodo za vedno ostali v spominu.

Hana Ekar, OŠ Matije Valjavca Preddvor

Sanje

Kadar noč se spusti,
tam nekje zadiši,

zadiši po hladni noči,
vetru, ki v polni moči

drvi v sanje.

Znotraj lupin vsi spijo,
se vrtijo, mogoče bojijo,

sanjajo in letijo,
zjutraj pa se zbudijo.

Ko v sanjah se včasih ustaviš
in v večnost odpraviš,

včasih mora, včasih sanje,
te popeljejo v svet zanje.

Anja Megušar, OŠ Šenčur

Krokodila boli zob

Krokodil je šel k zdravniku,
zob ga bolel je močno.

Kaj storim naj, doktor slon,
da bolečine več ne bo.

Krokodil je jokal,
stokal in se drl na ves glas.

Ko ga je od obupa zvilo,
slon napisal je zdravilo.

Eno žličko žabje sline,
da bolečina kmalu mine,
potem še injekcijo dobil

in se hitro pomiril.

To preizkušeno zdravilo
ga je zopet okrepilo.

Zdaj ga zob več ne boli,
reče: HVALA, SLON!

in že ga več ni.
Laura Koželj, OŠ Koroška Bela

Buška za češnje

Lani sva šla z bratrancem Markom rabutat češnje. Ko naju
je videl lastnik, sva začela bežati. Tekla sva po travniku nav-
zdol. Pogledal sem nazaj, in ko sem se obrnil, se je pred
mano pojavilo drevo. Trčil sem z glavo v neko vejo. Tega ne
bom nikoli pozabil, saj je zelo bolelo.

Tomaž Žugečič, OŠ Koroška Bela
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Med prispelimi odgovori bomo izžrebali tri nagrajence,  ki bodo prejeli Krančkove igralne karte.

To je bila odlična ideja! Jezero je zelooo veliko. 
Leži med vasmi Trboje, Žerjavka, Praše in 
Breg. To ni naravno jezero. Nastalo je, ko so 
zajezili reko Savo, da bi v Mavčičah zgradili 
elektrarno. Ob novo nastalem jezeru je svoje 
domovanje našlo preko 130 različnih vrst ptic, 
več kot 40 vrst polžev in vrsta drugih živalic, 
voda pa je polna rib. Angelca je bila navdušena 
nad pticami. Iz ptičje opazovalnice smo 
videli smrdokavro, čopasto siničko in labode. 
Ker sem želel labode videti od blizu, smo s 

čolnom zaveslali po jezeru. Še predno smo se 
jim približali, sva z Lovrom čmoknila v vodo. To 
je bila prima osvežitev! Skoraj tako dobra kot 
sladoled, ki smo ga pojedli v Čolnarni. Povem 
vam, dragi moji otroci, na Trbojskem jezeru je 
super! Poskrbljeno je za prijetno pohajkovanje 
po naravi, za rekreacijo in zabavo pa tudi žejni 
in lačni nismo ostali. 

TRBOJSKO JEZERO

TOLE JEZERO PA ŠE MENE MIKA, 
ČEPRAV SE ČEBELICE ZELO NERADE 
ZMOČIMO. AMPAK SONCE JE S SVOJO 
VZTRAJNOSTJO TE DNI ŽE KAR PO 
MALEM NADLEŽNO. LE PAZITE, DA 
VAS NE OPEČE! ČEZ OPOLDNE SE RAJE 
UMAKNITE V SENCO, NA HLADNO. 
ZADREMAJTE, VZEMITE V ROKE 
ZABAVNO KNJIŽICO, KRANČKU 
NARIŠITE RISBICO … HEJ, TUDI
POBARVANKA VAM JE NA VOLJO. 
SUPER JE, VAM REČEM! V NJEJ JE 
NARISANIH VELIKO MOJIH 
PRIJATELJEV. DOBITE JO, ČE V MOJO 
BANKO NESETE IZPRAZNITI 
HRANILNIK. LE BRŽ

Dragi otroci, kaj nimate barvic? 
Tokrat nagrade ne bom podelil, 
saj mi nihče ni poslal risbice.

TOLE POLETJE JE PA RES VROČE! 

Z ANGELCO IN LOVROM IŠČEMO SENČKO, 

KJER BI SE LAHKO OHLADILI, PA JE TO 

V MESTU KAR TEŽKA NALOGA. V MOJIH 

ROVIH JE SICER PRIJETNO, PA VENDAR SI 

VČASIH RADI PRIVOŠČIMO KAKŠEN IZLET 

V NARAVO.  TAKO NAM JE JAMAR 

FRANCELJ PREDLAGAL, 

NAJ GREMO NA TRBOJSKO JEZERO

Besedila: Manca Bežek, Kristina Sever, Irena Čebulj
Oblikovanje in ilustracije: Jože Trobec

Kako je nastalo 
Trbojsko jezero?
Na dopisnico napiši pravilen odgovor. Pripiši še svoje ime in priimek ter pošlji na naslov: 
Zavod za turizem Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj, ZA KRANČKA, 
najkasneje do 20. avgusta 2010.



užnokorejski avtomo-
bilski tiger Hyundai je
v zadnjem času več-
krat pokazal zobe in se
z njihovo pomočjo

tudi sorazmerno dobro spo-
padel s krizo. Dobro se s
tekmeci in časom spopada
tudi njihov paradni terenec
Santa-Fe, ki je s prenovo
pridobil nekaj lepotnih in
tehničnih popravkov. Am-
pak za zaznavanje spre-
memb na zunanjosti je tre-
ba imeti dobre oči ali pa
prebrati, kaj v zvezi z njimi
sporoča tovarna. In verjetno
revolucionarni posegi niti
še niso bili potrebni, saj je
Santa-Fe v zdajšnji genera-
ciji avtomobil v najboljših
letih. Morda se kakšna nova
podrobnost na hitro najde v
notranjosti, kjer ima voznik
pred očmi lično in pregled-
no armaturno ploščo, vsi
potniki pa udobne sedeže
in dovolj prostora za kolena
in glave. Ne manjka nekaj
začimb, ki jasno nakazuje-
jo, da je Santa-Fe z Daljne-
ga vzhoda, pa naj bo to trda
plastika, kičasti ponaredki
lesa ali pa svetle in občutlji-
ve sedežne prevleke. 

Pravzaprav je najpomem-
bnejša novost skrita pod

motornim pokrovom. V ce-
lem novi 2,2-litrski štirivalj-
ni turbodizel v vseh pogle-
dih presega prejšnji pogon-
ski stroj. Motor teče mirno
in kultivirano, s povečano
močjo in ugodnejšo navor-
no krivuljo je zlahka kos
voznikovim željam. Novost
je tudi šeststopenjski me-
njalnik, zaradi katerega se
motor vrti počasneje in je
posledično manj zahteven
pri porabi goriva. 

Štirikolesni pogon nika-
kor ni vsemogočen, a zna
biti dovolj prepričljiv na sla-
bih makadamskih poteh in
suveren na gladkih asfalti-
ranih cestah. Načelno delu-
je samodejno, v zahtevnej-

ših razmerah voznik z
gumbom lahko ukaže polo-
vično razmerje navora na
sprednjo in zadnjo os. Za
premagovanje ekstremnih
brezpotij je Santa-Fe seveda
prenežen. V slogu večstran-
ske uporabnosti je uglašeno
tudi podvozje, ki v ovinkih
dovoljuje za kanček preveč
nagibanja karoserije, sicer

pa skrbi za visoko raven po-
tniškega udobja. 

Mešanica vsega Santa-
Feju zagotavlja status ene-
ga najbolj priljubljenih
srednje velikih športnih te-
rencev. Kajpak je za uspeh
zaslužna tudi uravnotežena
cena, ki je samo še name-
sto smetane na čokoladni
torti.
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AVTOMOBILIZEM

Matjaž Gregorič

J

PRVI POGLED NE RAZKRIJE VSEGA
Test: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD Premium

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

Gibna prostornina: 2199 ccm
Največja moč pri v/min: 145 kW/197 KM 
Najvišja hitrost: 190 km/h
Poraba goriva po EU norm.: 8,8/6,2/7,2 l/100 km
Maloprodajna cena: 31.990 EUR 
Uvoznik: Hyundai Avto Trade, Ljubljana

ri Seatu imajo po ne-
kaj letih praznine
spet nov kompakten
kombi. Ibiza ST je s

430 osnovnimi litri prtljaž-
nega prostora, ki ga je mogo-
če povečati na 1164 litrov,
namenjena in prilagojena
družinski uporabi. Obliko-
valcem je uspelo kombijev-
ski zadek estetsko spojiti v
celoto 4,23 metra dolgega av-
tomobila, ki za 18 centime-
trov prekaša tri- in petvratno
različico. 

Motorna paleta je bolj ali
manj znana: osnovo v ben-
cinskem delu predstavlja
1,2-litrski trivaljnik (51 kW/
70 KM), sledi 1,4-litrski štiri-
valjnik (63 kW/86 KM) in
nato še novi 1,2-litrski tur-
binsko podprti (77 kW/105
KM), ki je na voljo tudi s sa-
modejnim menjalnikom z

dvojno sklopko in z ekolo-
ško naravnanim paketom.
Skoraj popolnoma novi so
vsi trije turbodizelski motor-
ji. Najšibkejši je 1,2-litrski
trivaljnik (55 kW/75 KM),
bolj prepričljiva sta oba 1,6-
litrska (66 kW/90 KM in 77
kW/105 KM). Iz drugih ka-
roserijskih različic je v celoti
povzeto podvozje z uravno-
teženostjo med udobjem in
dinamiko. 

Slovenski kupci lahko iz-
birajo med tremi nivoji
opreme, v osnovnem lahko
med drugim pričakujejo
klimatsko napravo, proti-
blokirni zavorni sistem, obe
čelni in stranski varnostni
blazini in tako naprej. Naj-
cenejša izvedba stane s fi-
nanciranjem 10.090 evrov,
sicer je treba odšteti skoraj
tisočaka več. Pri Porsche
Slovenija odslej za Ibizo po-
nujajo tudi štiriletno jam-
stvo. 

DRUŽINSKI ŠPORTNI DAN
Ibiza ST je tretja karoserijska različica najbolj
množičnega Seatovega avtomobila. 

Matjaž Gregorič

P

FIAT: Italijanski avtomobilski proizvajalec svojih dveh novih
enoprostorskih modelov ne bo izdeloval v Italiji, pač v Srbi-
ji. V nekdanjo Zastavo v Kragujevcu bodo investirali znatna
sredstva, tako da bodo tam sposobni izdelati okoli 190 tisoč
avtomobilov letno. Pričakovan začetek proizvodnje novih
modelov je konec prihodnjega leta ali v začetku leta 2012.

TUŠ OIL: Na bencinskih servisih Tuš Oil je odslej na voljo
tudi utekočinjen naftni plin oziroma avtoplin. Novost so v
Tušu za sedaj uvedli na svojih bencinskih servisih Tuš Oil v

Lormanju ob pomurski avtocesti in v Sežani. Širitev
ponudbe avtoplina pa načrtujejo tudi na drugih bencinskih
servisih Tuš Oil po državi.

FORD: Novo generacijo Focusa, ki prihaja na ceste pozno je-
seni, so v predproizvodni fazi obsežno preizkušali v ekstrem-
no težkih razmerah. Med drugim so ga vozili tudi na sloviti str-
mi gorski cesti na avstrijski Veliki Klek/Grossglockner. Dnev-
no je preizkusni avtomobil po strmini, katere najvišja točka je
na 2504 metrih, prevozil tudi po dvesto kilometrov. M. G.

Okolju prijaznejši sistem lakiranja

Japonska Mazda v svoje proizvodne obrate uvaja nov sis-
tem lakiranja, imenovan Auqa-tech. Inovativna tehnologija,
ki so jo razvili na Japonskem, ustreza visokim in doslej še ne
doseženim standardom za zmanjševanje izpustov hlapljivih
organskih zmesi v laku in ogljikovega dioksida, ki nastaja pri
procesu lakiranja. Novi lakirni sistem odlikuje v svetovnem
merilu najnižja stopnja izpustov CO2, ki nastaja pri porabi
energije za lakiranje. Novo tehnologijo lakiranja izvajajo vsi
Mazdini proizvodni obrati na Japonskem in dosegajo kar 57
odstotkov manjše izpuste hlapljivih organskih zmesi v
primerjavi z običajnimi sistemi lakiranja na vodni osnovi.
Sistem temelji na izboljšani klimatizaciji lakirnih prostorov
in zmogljivem sistemu izhlapevanja, ki odstranjuje vodo iz
laka. Hkrati Mazdin izboljšan sistem lakiranja vključuje na
novo razvite zaključne lake, ki zagotavljajo večji lesk, 
trajnost in odpornost laka na luščenje in praske. Nova
tehnologija klimatizacije lakirnih obratov in uravnovešenje
vročine ter vlage pripomore k za 34 odstotkov manjši pora-
bi energije v primerjavi z običajnimi lakirnicami na vodni os-
novi. M. G.
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NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade: 1. nagrada: mesečna kombinirana karta za fitnes in aerobiko-nagrado
podarja Mega center; 2. nagrada: fitnes ali aerobika 8 obiskov, nagrado podarja
Mega center; 3. nagrada: fitnes ali aerobika 4 obiski, nagrado podarja Mega
center; 4. nagrada: pohodne palice, nagrado podarja VBKS LEASING; 5. in 6.
nagrada : dežnik, nagrado podarja VBKS LEASING; 7., 8. in 9. nagrada: promo-
cijski paket, nagrado podarja Adriatic Slovenica
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 11. avgusta 2010, 
na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v
nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.ZA
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ačelo se je tako, da
smo najprej nale-
teli na blejskega
župana Janeza Faj-

farja v zanimivi opravi in ta-
koj pomislili, kaj so nam to-
krat pripravili zanimivega na
Blejski noči. Ker pa je župan
smeje nagovoril prisotne v
nemščini, pa še avto, okra-
šen s cvetjem, se je ustavil ob
njem, smo ugotovili, da je
sobota in gre najverjetneje le
za poroko. 

Temperature so padle za
nekaj stopinj, kar ni motilo
tistih, ki so se odločili, da se
na Blejski noči usedejo na te-
raso pred znano vilo, popije-
jo kavo, opazujejo mimoido-

če in so videni. Verjetno obi-
čajen sobotni prizor na Ble-
du, le da se je tokrat v okolici
dogajalo. V petek zvečer je
obiskovalce Bleda zabavala
Tinkara Kovač, v soboto
Gwen Hughes, kasneje so
nastopili Arrow, nedelja pa je
postregla z koncertom God-
be Gorje in Veselimi Begunj-
čani, tako da so tudi ljubitelji
narodno zabavne glasbe pri-
šli na svoj račun. Niso poza-
bili niti na ljubitelje elektron-
skih zvrsti. Pred Buda Clu-
bom je v soboto prisotne za-
baval DJ Angel ANX, med-
tem ko se je v klubu Stop v
petek odvijal house večer,
kjer sta za pravo poletno
vzdušje poskrbela Paolo Bar-
bato in Erwin Creeg, v sobo-
to pa DJ Aleš. Zanimalo nas

je, ali je petkovo dogajanje na
Bledu v Barbatovo družbo
pripeljalo kaj več ljudi. Robi
Nemeček nam je povedal, da
je Barbato starejši DJ, ki pa
še vedno polni discoteke po
Sloveniji, in da bi bil v prime-
ru njegovega nastopa Stop
tudi brez Blejske noči verjet-
no poln. 

Na Promenadi pa smo na-
leteli na Frčarjevega Jura, če
smo si prav zapomnili, Juri-
ja Koširja iz Kovorja, ki obi-
šče Blejsko noč vsako leto.
Poznajo ga po njegovi opra-
vi, saj vsakič pride s sedaj že
sto let starim kolesom ame-
riške izdelave in temu pri-
merno opravo. Pevka Gwen
Huges, sicer Američanka, je
bila na Bledu tokrat že os-
mič, njen soprog Mika pa

prvič. Gwen ostane vedno
po štirinajst dni. Bled je ča-
roben, čutiš zgodovino, s
svojim jezerom je nekaj po-
sebnega. Za piko na i pa je
še dodala, da mu je Bog na-
klonjen: "The Good is smi-
ling upon this city."

Nazaj grede smo se ustavi-
li še v Kranju. Petkove večere
je popestril Creinativin pro-
gram, vendar je bilo po enaj-
sti mesto mrtvo. Le OdBea-
tlom je očitno uspelo, da so s
svojim nastopom poskrbeli
za prav prijetno vzdušje pred
lokalom KluBar, kjer pa smo
med množico mladih nalete-
li na stopnišču tudi na kakš-
nega starejšega ljubitelja Be-
atlov. Je pa res, da je bend za-
čel igrati šele okoli desete
zvečer.

DRUŽABNA KRONIKA

Poroka mesec po zaroki

Komaj mesec dni po oznanjeni zaroki
sta si britanski igralec Orlando Bloom in
avstralska manekenka Miranda Kerr na-
dela poročna prstana. Odločila sta se za
skromen obred v Los Angelesu, daleč od
oči javnosti, zato še največ razkriva Mi-
randino pojasnilo, zakaj je ne bo na pro-

mociji avstralske veleblagovnice David Jones: "David Jo-
nes je bil tako prijazen, da mi je omogočil nekaj proste-
ga časa, da bova lahko praznovala intimni obred in
medene tedne skupaj."

Premagala raka in zanosila

Christina Applegate, ki je premagala
raka dojke, zaradi katerega so ji odstra-
nili obe dojki, pričakuje prvega otroka.
Igralka iz serij Družina za umret in Sa-
manta kdo? se je dve leti videvala z nizo-
zemskim bas kitaristom Martynom Le-
Nobleom, preden sta se za valentinovo

zaročila. "Zelo sem hvaležna, da je Martyn prišel v moje
življenje ravno ob pravem času, da mi je bil v oporo. Dal
mi je nekaj, za kar sem resnično želela živeti in razlog za
smeh," ga je pohvalila.

Ne išče velike ljubezni

Zvezdnica nove akcijske komedije Kot
noč in dan Cameron Diaz, ki je intimno
prijateljevala z Justinom Timberlakom,
Jaredom Letom in Mattom Dilonom, na-
zadnje pa so jo opazili z igralcem base-
balla Alexom Rodriguezom, si ne pred-
stavlja, da bi z enim človekom živela do

konca življenja. "Mislim, da je koncept naše družbe, da
moramo spoznati nekoga pri osemnajstih, se zaljubiti
in z njim živeti do konca svojih dni, popolnoma zgre-
šen. To je nakladanje."

Ni pripravljena na vožnjo avta, zmenke

Angelina Jolie, ki te dni promovira akcij-
ski triler Salt, v katerem je sama odigra-
la adrenalinske prizore, se boji odrašča-
nja svojih otrok. "Vesela sem, da imam
še nekaj let. Nisem še pripravljena na to,
da bodo začeli voziti avto in hoditi na
zmenke. Na nič izmed tega še nisem

pripravljena." S partnerjem Bradom Pittom skušata ime-
ti čim boljši odnos z otroki in jim v glavo vcepiti prave
vrednote, še preden bo prišel čas, ko ju ne bodo več po-
slušali.

KO URA ODBIJE ENAJST ...
Kot v stari pravljici. Sobotni večer. Malce hladnejši od prejšnjih dni. Kranj je bil že po deseti uri rahlo
mrtev, le OdBeatli so pred Klubar privabili nekaj več ljudi, na Bledu pa so obiskovalci ob enajstih
zvečer pričakali ognjemet, potem pa se počasi razšli.

Alenka Brun

Z

OdBeatli so preigravali stare uspešnice znanih Beatlov. 

VRTIMO GLOBUS

Starodobni kolesar Jurij Košir. / Foto: AB

Nasmejana pevka Gwen s šarmantnim glasom s soprogom
Mikom / Foto: AB

V petek so obiskovalce Blejskih dni razveseljevali tudi z 
ognjem. Šov žonglerske skupine Čupakabra. / Foto: Anka Bulovec

Blejskega župana Janeza Fajfarja smo v sobotnih večernih
urah videli odetega v žlahtne rdeče barve. / Foto: AB

Moško poziranje na blejskih stopnicah: Žiga in Matic Lipar
/ Foto: Matic Zorman

Mednarodno uveljavljeni slovenski fotograf Aljoša 
Rebolj se predstavlja s pregledno razstavo fotografij
gledaliških predstav režiserja Tomaža Pandurja na 
svojevrsten način. Razstavil jih je v ljubljanskem parku
Tivoli, na ogled pa bodo do 1. septembra letos. / Foto: Zaklop
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