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Italijanski letalci 
v Lescah?
V Društvu gibanja proti širitvi in hru-
pu letališča Lesce se bojijo, da bodo
letališče Lesce množično začeli upo-
rabljati letalci z italijanskega letališča
v Bolzanu. "Nič ne vem o tem," od-
govarja Iztok Škofic, direktor ALC
Lesce.
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AKTUALNO VREME

jutri:  delno jasno
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Kmet, ki na leto preteče
čez tisoč kilometrov
Miha Jerič iz Tatinca je eden redkih
gorenjskih kmetov, ki v prostih urah
teče in se udeležuje različnih tekaških
tekem. Na leto zanesljivo preteče čez
tisoč kilometrov, za tek je navdušil že
tudi skoraj vse okrog sebe.

18

Pražen krompir s figami
Poleg nastopov glasbenikov je bilo
na Kranfestu največ zanimanja obis-
kovalcev za tekmovanje v pripravi
praženega krompirja, kjer so svoje
spretnosti pokazali tudi vsi kranjski
županski kandidati, kandidaturo pa
je javno napovedal nekdanji župan
Mohor Bogataj.

24

Rad sem med Kranjčani
Prelat, dolgoletni kranjski župnik in
dekan Stanislav Zidar je v nedeljo
praznoval 40 let duhovništva. Kot je
dejal ob jubileju, je rad med Kranj-
čani, iskreno pa si želi, da bi staremu
delu Kranja vrnili živahnost in kul-
turni način življenja.

Danes dopoldne se bo poobla-
čilo, popoldne bodo padavine.
V noči na sredo bo dež pone-
hal, v sredo in četrtek bo delno
jasno z občasno oblačnostjo.
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63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947

14/24°C
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Mateja Rant

Ukanc, Ribčev Laz - "To, kar
so pogovori v Trakošćanu
pred natanko letom dni po-
menili za rešitev vprašanja
meje, to danes pogovori v
Bohinju predstavljajo za reši-
tev vprašanja deviznih varče-
valcev Ljubljanske banke," je
po enournih pogovorih v idi-
ličnem okolju Bohinjskega
jezera v soboto poudaril
predsednik vlade Borut Pa-
hor, njegovim besedam pa je
pritrdila tudi hrvaška kolegi-
ca Jadranka Kosor. Prepriča-
na je namreč, je pojasnila, da

pogovor v Bohinju odklepa
vrata k rešitvi še nekaterih
odprtih vprašanj, predvsem
pa vprašanja dolga varčeval-
cem nekdanje Ljubljanske
banke.

Premier Pahor je po sreča-
nju pojasnil, da sta se s hrva-
ško kolegico dogovorila o
smeri rešitve, ki bo skladna
z izpolnjevanjem sporazu-
ma o nasledstvu, in ne bo
omejevala osnovnih pravic
posameznikov. "Gre za pra-
vno utemeljeno, pravično in
obetavno smer, s katero lah-
ko odpade še zadnje vpraša-
nje v pogajanjih med Hrva-

ško in Evropsko unijo, ki bi
lahko predstavljalo zavoro
pred čimprejšnjo sklenitvijo
pogajanj, kar je tudi v inter-
esu Slovenije," meni Pahor.
Tudi Jadranka Kosor je pou-
darila, da smer rešitve teme-
lji na mednarodnih dogovo-
rih, ne da bi omejevali pravi-
ce posameznikov. Po koncu
pogovorov sta se premiera
odpravila na kratek sprehod
okoli Bohinjskega jezera,
kjer so ju pozdravili in se z
njima tudi rokovali številni
turisti.

Premiera v Bohinju dosegla dogovor
Predsednika vlade Slovenije in Hrvaške Borut Pahor in Jadranka Kosor sta
se na srečanju v Bohinju dogovorila o smeri rešitve vprašanja dolga 
Ljubljanske banke do hrvaških varčevalcev.

Problem dolga Ljubljanske banke do hrvaških varčevalcev naj bi rešili v treh mesecih, sta
po srečanju v Bohinju napovedala predsednika vlade Slovenije in Hrvaške Borut Pahor in
Jadranka Kosor. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice, Golnik - Potem ko
je država napovedala zniža-
nje plačil za dežurstva, je ve-
čina zdravnikov, ki dežurajo,
v znak protesta preklicala so-
glasje za opravljanje dodat-
nega nadurnega dela. Tako
naj bi od prvega septembra
naprej vsak zdravnik opravil
največ osem nadur na teden,
dvajset na mesec oziroma
170 nadur na leto. Doslej so
zdravniki opravljali bistveno
več nadur, v jeseniški bolniš-
nici vsak zdravnik, ki dežura,
v povprečju opravi na mesec
45 nadur, v bolnišnici na
Golniku pa 42. Na Golniku
so prav vsi od 29 zdravnikov,

ki opravljajo dežurstva, pre-
klicali soglasja za dodatno
nadurno delo. Podobno je v
Splošni bolnišnici Jesenice,
kjer je omenjena soglasja
preklicalo 90 odstotkov spe-
cialistov, ki opravljajo dežur-
no službo.

Kaj bo to pomenilo za ne-
moteno delo bolnišnic in ali
bodo to občutili tudi bolniki?
V Splošni bolnišnici Jeseni-
ce je strokovna direktorica
Sandra Tušar povedala, da
za delo v bolnišnici to pome-
ni, da bodo zagotavljali 24-
urno oskrbo pacientov in
zmanjšan redni delovni pro-
gram.

Zdravniki ne bodo dodatno dežurali
Tudi večina gorenjskih zdravnikov, ki dežurajo, ne namerava več opravljati dodatnega nadurnega
dela. Država je namreč napovedala znižanje plačil za dežurstvo. 

Če zdravniki ne bodo več opravljali dodatnega nadurnega
dela, se bodo čakalne dobe verjetno podaljšale. / Foto: Tina Dokl
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ZANIMIVOSTI

Jesenice

Ob volitvah še referendum?

Na Jesenicah bodo na jesenskih lokalnih volitvah najverjet-
neje izvedli še svetovalni referendum o združitvi treh kra-
jevnih skupnosti - Staneta Bokala, Mirka Roglja Petka in Ci-
rila Tavčarja v novo Krajevno skupnost Plavž. Pobudo za to
so dali sveti vseh treh krajevnih skupnosti, ki imajo že zdaj
sedež na isti lokaciji in izvajajo iste dejavnosti. Z združitvijo
bi poenostavili delovanje in znižali stroške ter povečali pre-
poznavnost krajevne skupnosti, saj zdaj mnogi stanovalci
Plavža niti ne vedo točno, v kateri od treh krajevnih skup-
nosti živijo. Zato je župan Tomaž Tom Mencinger sklical
dopisno sejo občinskega sveta, in če bodo občinski svetniki
predlog potrdili, bodo občani na lokalnih volitvah 10. okto-
bra odločali tudi o združitvi treh krajevnih skupnosti s
Plavža v eno. U. P.
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Urša Peternel

Jesenice - V nedeljo, 1. avgu-
sta, je na vrtu restavracije Ka-
zina na Jesenicah potekalo
tradicionalno družabno sre-
čanje jeseniške območne
organizacije stranke Socialni
demokrati (SD). Na njem so
predstavili kandidata za žu-
pana občin Jesenice in
Kranjska Gora. Za župansko
mesto na Jesenicah se bo 10.
oktobra vnovič potegoval se-
danji župan Tomaž Tom
Mencinger, medtem ko je
kandidat SD za župana
Kranjske Gore sedanji kranj-
skogorski podžupan Blaž
Knific. Oba sta predstavila
svoja volilna programa; Men-
cinger v petih in Knific v šti-
rih točkah. Tomaž Tom
Mencinger je izpostavil zlasti
prizadevanje za izboljšanje
podobe Jesenic, izboljšanje
kakovosti življenja v občini,
vzpostavitev razvojnega jedra
občine, nadaljevanje okolj-

skih naložb in spreminjanje
negativnih demografskih ka-
zalcev. Orisal je tudi dosežke
in razvoj občine v preteklih
štirih letih ter svoj nagovor
zaključil z besedami: "Verje-
mite, zmaga je naša!" Blaž
Knific iz Mojstrane, ki se bo
potegoval za župansko me-
sto v občini Kranjska Gora,
pa je izpostavil zlasti politiko
dialoga, dogovarjanja in kon-
senza. V volilnem programu
je največjo pozornost name-
nil področju oskrbe z vodo,
mirujočega prometa, stano-
vanjske politike in sanacije
cest.

Na srečanju so predstavili
tudi vodje kandidatnih list za
občinske svete. V občini Jese-
nice so to Zoran Kramar,
Vera Pintar, Tomaž Tom
Mencinger in Maja Otovič, v
občini Kranjska Gora Blaž
Knific in v občini Žirovnica
Anton Koselj.

Članom in simpatizerjem
stranke se je pridružil tudi

podpredsednik stranke SD
Miran Potrč, ki je izrazil zado-
voljstvo, da imajo v stranki vse
več kandidatov za župane z
realnimi možnostmi za zma-
go. Za uspeh na volitvah pa
bodo, kot je dejal, poleg odlič-
nih kandidatov potrebni tudi
dobri programi in angažirano

delovanje člankov stranke v
prihodnjih dveh mesecih do
volitev. Za uspeh na volitvah
bodo šteli, če bo stranka dose-
gla vsaj tako dober rezultat
kot pred dvema letoma na dr-
žavnozborskih volitvah in
boljšega kot pred štirimi leti
na lokalnih volitvah. 

Verjamejo v zmago
Kandidat Socialnih demokratov (SD) za župana Jesenic je Tomaž Tom Mencinger, 
za župana Kranjske Gore pa Blaž Knific.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme  JANEZ DEMŠAR iz Selc.

Ljubljana

Največ časa o arbitražnem sporazumu 

Predsednik državnega zbora Pavel Gantar je pred parla-
mentarnimi počitnicami ocenil delo parlamenta v prvi
polovici leta. Delo v državnem zboru v prvi polovici leta je
označil za burno, zanimivo in barvito. Med temami, o ka-
terih so razpravljali, je po njegovih besedah prevladoval ar-
bitražni sporazum s Hrvaško, saj so mu posvetili kar 24
ur. Državni zbor je do začetka parlamentarnih počitnic
med drugim obravnaval ustavno obtožbo zoper predsed-
nika republike Danila Türka, interpelacijo zoper ministrico
za notranje zadeve Katarino Kresal in zahtevo za razrešitev
predsednika državnega zbora. Po Gantarjevi oceni je šlo v
teh primerih za teme, ki so v veliki meri ideološke, z njimi
pa želijo zgolj ugajati volivcem in preusmerjati pozornost.
Prvič v zgodovini modernega parlamenta se je zgodilo, je
še izpostavil Gantar, da je bil priprt poslanec in da
preiskali prostore poslanske skupine, prvič pa je prišlo
tudi do organiziranega nezadovoljstva oziroma napada na
parlament. Poudaril je še, da je včasih nastal vtis, da se z
raznimi proceduralnimi predlogi in vlaganjem zakonov na
neki način poskuša blokirati delo parlamenta, da bi se ta
znašel pred velikim številom točk za obravnavo in bi
zmanjkalo časa za pomembne zadeve. S tem naj bi
poskušali državni zbor prikazati kot neučinkovit, kar pa po
mnenju Pavla Gantarja ne drži, saj so poslanci sprejeli vse
ključne dokumente. M. R.

Vodiška planina

Slovesnost ob obletnici Cankarjevega bataljona

Združenje zveze borcev za vrednote NOB Radovljica bo v
soboto ob 11. uri na Vodiški planini pripravilo slovesnost
ob 69-letnici ustanovitve Cankarjevega bataljona. Slavnost-
ni govornik bo diplomat in pisatelj Bogdan Osolnik, ki je
kot partizan eno leto preživel tudi na Gorenjskem. M. R.

Premier Pahor je po sreča-
nju v Bohinju še izrazil priča-
kovanje, da bodo problem
dolga Ljubljanske banke do
hrvaških varčevalcev rešili v
treh mesecih. "Glede na to,
da bo na razpolago zelo malo
časa, da se pri tako pomemb-
nem problemu rešijo tudi
zadnje tehnične podrobnosti,

sva se odločila, da avgust ne
bo počitniški mesec," je na-
povedal. Tudi po srečanju v
Trakošćanu, je še dodal, so
njune izjave, v katerih sta na-
kazala smer reševanja proble-
ma meje, osupnile tako slo-
vensko kot hrvaško javnost in
tudi del mednarodne skup-
nosti. "Še najini sodelavci
nama niso verjeli, a smo ta-
kratno odločitev kljub temu

kronali s podpisom sporazu-
ma in njegovo ratifikacijo."
Zato verjame, da bo podobno
z dogovorom, ki sta ga dose-
gla v Bohinju. Ob tem je še
spomnil, da sta se pred letom
srečala v razmerah, ko si poli-
tiki ne z ene ne druge strani
niso zaupali čuvati niti narisa-
ne ovce, kot se je slikovito iz-
razil. Odsev njunega enolet-
nega dela, meni Jadranka Ko-

sor, pa predstavlja tudi dobro-
došlica, s katero so ju pričaka-
li v Bohinju, saj so ju ljudje
pozdravili z navdušenim plo-
skanjem, ki sta ga bila delež-
na tudi po njunih izjavah na
obali Bohinjskega jezera. Ob
tem je Jadranka Kosor še
poudarila, da so tudi Slovenci
dobrodošli na Hrvaškem in
jih znova povabila na hrvaško
obalo.

Premiera v Bohinju dosegla dogovor

Kandidat SD za župana Kranjske Gore Blaž Knific, 
podpredsednik SD Miran Potrč in kandidat SD za župana 
Jesenic Tomaž Tom Mencinger./ Foto: Anka Bulovec
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Matevž Pintar

Na kranjskih parkiriščih je
možno eno uro, ponekod pa
tudi dve uri, parkirati brez-
plačno. Sodelujoče v anketi
smo spraševali, ali so jim ti
novi ukrepi všeč. Zanimalo
nas je tudi, če so se že priva-
dili novega načina zbiranja

oziroma ločevanja odpadkov
v gospodinjstvih. Odgovarja-
lo je 268 Kranjčanov.

Slabi polovici vprašanih so
novi ukrepi na kranjskih
parkiriščih zelo všeč, 29 od-
stotkom so všeč, vendar se
jim zdi, da je javnost o tem
premalo obveščena, petine
pa novi ukrepi ne zanimajo,

saj v mestu nikoli ne parkira-
jo. Štiri petine vprašanih že
poznajo ločeno zbiranje od-
padkov, 18 odstotkov se jih
na novi način zbiranja od-
padkov še ni privadilo, a se
nameravajo, en odstotek so-
delujočih pa odpadkov ne
namerava ločevati. Vsem, ki
ste z nami sodelovali, se lepo

zahvaljujemo za vaše odgo-
vore. Če ste sprejeli našo po-
nudbo in prejemate brez-
plačne izvode Gorenjskega
glasa, se v prihodnjih dneh
spet slišimo, da nam zaupa-
te še svoje mnenje o časopi-
su. V Klicni studio slepih na
številko 04/51 16 404 nas
lahko pokličete tudi sami.

O ukrepih na kranjskih parkiriščih

Ne vem
3%

Da, zelo so mi 
všeč 
47%

Všeč so mi, 
vendar je 

javnost o tem 
premalo 

obveščena
29%

Mi je vseeno, 
ker v mestu 
nikoli ne 
parkiram

21%

N = 268

Ali so vam všeč novi ukrepi na kranjskih
parkiriščih, kjer je možno uro, ponekod pa tudi
dve uri, parkirati brezplačno?   

Tega ne bom 
počel 
1%

Nisem se še 
privadil, a se 
nameravam

18%

Da, ločeno 
zbiranje 

odpadkov v 
našem 

gospodinjstvu 
že poznamo

81%

N = 268

Ali ste se že privadili novega načina zbiranja
oziroma ločevanja odpadkov v gospodinjstvih?  

VSAK PRVI TOREK V MESECU

Nečitljivih kuponov ne objavljamo.

Kupon za brezplačni mali oglas
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod-
nost velja samo za naročnike časopisa Gorenjski glas. 
Kuponi so veljavni pol leta. Na hrbtni strani morajo imeti
odtisnjen naslov naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu
ali brez kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za
naročnike (20 %). Kupon ni veljaven za objavo pod šifro ali z
navedbo: naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega
malega oglasa ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi
s. p.). Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Blei-
weisova cesta 4, 4000 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47;
za torkovo številko Gorenjskega glasa do petka do 14. ure
in za petkovo številko do srede do 14. ure. V malooglasnem
oddelku na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju pa smo vam na razpo-
lago v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, 
v sredo od 7. do 16. ure. 

MALI OGLAS                                         avgust/10
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❏ prodam ❏ kupim ❏ oddam ❏ najamem    

❏ podarim      ❏ iščem          ❏ nudim          ❏ zamenjam

✂       

✂  
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Simon Šubic

Lesce - "Iz zanesljivih virov
blizu radovljiške oblasti in
tudi letalcev, ki uporabljajo
letališče Lesce, smo izvedeli,
da že potekajo pogovori o
najemu letališča Lesce s stra-
ni letalcev z italijanskega le-
tališča v Bolzanu, kjer so jim
prepovedali oziroma močno
omejili letenje. Sedaj bi svojo
dejavnost nadaljevali v Les-
cah," navaja predsednik Druš-
tva gibanja proti širitvi in
hrupu letališča Lesce Miha
Zalokar. "Nič ne vem o tem,"
odgovarja direktor javnega
gospodarskega zavoda Alp-
ski letalski center Lesce Iztok
Škofic. Na občini Radovljica
pravijo, da nimajo informa-
cij o kakršnihkoli načrtih za
oddajo letališča Lesce v na-
jem, takšna možnost pa tudi
ni predvidena v sprejeti stra-
tegiji razvoja letališča Lesce.

"Uresničuje se tisto, kar
smo govorili - gradnja letališ-
ča Lesce je bila namenjena
ozkemu krogu posamezni-
kov in podprta s strani neraz-
sodne občinske radovljiške
oblasti. Balkanske razmere v
najslabšem pomenu bese-
de!" meni Zalokar. "V tem
trenutku je v Lescah kljub as-
faltni stezi zelo malo letenja,
a še vedno nekatere letališče

moti. Očitno ni bil nikdar
problem hrup, ampak nekaj
drugega. Kje je vsa aviacija in
hrup, kakor so napovedovali.
Podobno so nasprotniki leta-
lišča svarili že pred vstopom
v šengensko območje, a se
tudi takrat promet ni pove-
čal. Vse kaže na to, da smo
jim z mize vzeli material, ki
ga uporabijo ob vsakršnih
volitvah, letos pa ga pač ne
bodo mogli," ne ostaja dol-
žan Škofic. Za povečanje
prometa na letališču je treba
najprej popraviti turistično
ponudbo in marsikaj druge-
ga, kar pa je ob stalnih na-
sprotovanjih težko storiti. "A
od česa bomo živeli, če nas
bo vse motilo," se sprašuje.

Po Škofičevih besedah je
načeloma možno, da letališ-
če Lesce uporabljajo tudi le-
talci iz Bolzana, vendar pa o
kakršnihkoli pogovorih o
najemu letališča ni sezna-
njen. "Interesentov za upora-
bo letališča je več, med kate-
rimi pa ni letalcev z Bolzana.
Letališče lahko uporabljajo
vsi, ki se držijo pravil igre in
so pripravljeni plačati letali-
ško takso, katere višina je od-
visna od tipa letala. Najnižja
znaša slabih pet evrov. A še
to marsikdo ni pripravljen
plačati, zato tudi manjši pro-
met," je razložil. 

Italijanski letalci 
v Lescah?
V Društvu gibanja proti širitvi in hrupu letališča
Lesce se bojijo, da bodo letališče Lesce
množično začeli uporabljati letalci iz Bolzana.

Jože Košnjek

Višarje - Danes smo prodali
nad dva tisoč vozovnic, kar je
eden od največjih dnevnih
obiskov romarjev v zadnjih
letih, mi je na vprašanje, ko-
liko ljudi so prepeljali na
1700 metrov visoko goro, v
nedeljo popoldne v lepi slo-
venščini odgovorila prodajal-
ka vozovnic na spodnji po-
staji žičnice na Višarje. Ker
so številni krenili na Višarje
po znani romarski poti z ne-
dokončanimi postajami Kri-
ževega pota kiparja Toneta
Kralja, in po drugih poteh, je
bilo v nedeljo v prekrasnem
vremenu na Višarjah nad
Kanalsko dolino blizu tri ti-
soč ljudi. Tradicionalno, že
22. romanje "treh Slovenij"
(zamejske, izseljenske in
matične), ki ga organizirata
Rafaelova družba iz Ljublja-
ne in Zveza evropskih izse-
ljenskih duhovnikov, je bila
krona na praznovanju 650-
letnice božje poti na Višarje. 

Letošnje romanje Sloven-
cev iz Slovenije, izseljenstva
in zamejstva na Višarje, ki so
se jim pridružili tudi italijan-
sko in nemško govoreči bož-
jepotniki s Koroškega in iz
Italije, so v četrtek s pogovori
v Žabnicah in v Erlichovem
domu na Višarjah začeli
mladi. V petek so obiskali
tudi Ziljsko dolino na Koro-
škem, v soboto pa so se povz-
peli na bližnjo goro Lovec.

Brez dialoga z drugače
mislečimi ni poti do 
resnice 

Govornik na letošnjem ak-
tualnem pogovoru je bil slo-
venski duhovnik s Koroške-

ga in rektor katoliškega
doma v Tinjah/Tainach Jože
Kopeinig. Govoril je o dialo-
gu in iskanju resnice. Dejal
je, da nihče na svetu ni vseve-
den in da brez dialoga z dru-
gače mislečimi ni poti do
resnice. Na tej poti ne sme-
mo biti tekmeci, ampak so-
potniki in romarji. Dialog ni
zmagoslavje enega nad dru-
gim. V njem ne sme biti po-
raženih in poraza, je med
drugim povedal znani koro-
ški slovenski duhovnik. 

Letos 650-letnica romanj
na Višarje

Slovesno mašo je skupaj s
številnimi duhovniki daroval
mariborski nadškof metro-
polit dr. Franc Kramberger.
V imenu duhovščine in ro-
marjev mu je izrekel dobro-
došlico župnik v Žabnicah in
skrbnik svetišča na Višarjah

Dionizij Matevžič, ki uspeva
v župniji in na Višarjah ohra-
njati sožitje različnih naro-
dov, kultur in jezikov. "Pred
dobrim mesecem se je slo-
vesno začelo jubilejno leto
ob 650-letnici romanj sem-
kaj, na Svete Višarje, ki so bi-
ser naravne lepote, oko vseh
gorskih vrhov, ki kakor pr-
stan obdajajo ta sveti kraj. Tu
so se stoletja srečevali Slova-
ni, Romani in Germani. Tu
je stičišče treh kultur in jezi-
kov. Že od 16. stoletja so Sve-
te Višarje imenovali Božja
pot treh narodov, danes pa

lahko rečemo Božja pot Ev-
rope. In temu jubilejnemu
dogajanju pridružujemo da-
nes Srečanje treh Slovenij.
Slovenska beseda srečanje
vključuje besedo sreča," je
povedal nadškof in pridigo
sklenil s priporočilom, da si
moramo vsi, "ki oblikujemo
življenje v matični domovini,
pa tudi v zamejstvu in izse-
ljenstvu, prizadevati, da bo
naše življenje bolj pravično,
solidarno, dostojanstveno,
manj zamorjeno, bolj veselo
in srečno, manj sprto in raz-
dvojeno in bolj spravno". 
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Tri tisoč romarjev na Višarjah
Višarje so božja pot Evrope, je dejal v pridigi pri nedeljski slovesni maši na romanju treh Slovenij
mariborski nadškof dr. Franc Kramberger.

Dina Kavčič

Ljubljana - Rezultati raziska-
ve branosti so objavljeni dva-
krat na leto. Po nekaj letih, ko
je branost vztrajno upadala,
se je trend vendarle obrnil v
pozitivno smer. Podatki kaže-
jo, da je skupna branost vseh

merjenih medijev za 2 odstot-
ka višja kot v predhodnem
obdobju. Seveda nas najbolj
zanima, kako se drži Gorenj-
ski glas in njegove priloge.
Veseli nas, da je branost Go-
renjskega glasa že več let sta-
bilna in ni opaziti prevelikih
nihanj. Raziskava je pokazala

tudi, da bralci Gorenjski glas
prebirajo na dan, ko izide, in
še naslednji dan, največ bral-
cev je starih od 36 do 65 let, s
srednje- ali višješolsko izobra-
zbo, so zaposleni in živijo v
naselju, večjem od 500 prebi-
valcev. V raziskavo so se uvr-
stile tudi Jeseniške novice,

Kranjčanka, Kranjski glas in
celo Ločanka, ki imajo v kate-
goriji brezplačnikov kar hudo
konkurenco. Lepe potrditve,
da vsebuje veliko zanimivih
informacij, je bila deležna re-
vija Moja Gorenjska, katere
doseg je kar 61 tisoč bralcev
na posamezno številko. 

Spet spodbudni rezultati za tisk
Nacionalna raziskava branosti (NRB) je ob polovici leta pokazala, da se negativni trend padanja 
branosti umirja.

Koroški slovenski duhovnik Jože Kopeinig (levo) je govoril o dialogu in iskanju resnice.

Žabniški župnik Dionizij Matevžič pred oltarjem višarske
cerkve in duhovniki z mariborskim nadškofom dr. Francem
Krambergerjem

Jubileju Višarij so prilagodili tudi trijezično vozovnico
za žičnico. V italijanščini so zapisali "Anno Guibilare
(1360-2010), 650 anni di Lussari 27. giugno - 3. ottobre
2010, v nemščini "Jubileumsjahr 27. Juni - 3. Oktober
2010" in v slovenščini "Jubilejno leto 27. junij - 3. okto-
ber 2010". 
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Urša Peternel

Jesenice - Hokejska dvorana
Podmežakla na Jesenicah v
teh dneh dobiva novo, lepšo
podobo. V sklopu prvega
dela obnove so postavili
novo vzhodno tribuno, na
kateri bo okrog 1400 sede-
žev, v dvorani pa so opravili
tudi nekaj lepotnih poprav-
kov. Tako so v modro-rdeči
kombinaciji prebarvali ste-
no, uredili tla na stojišču ... V
sklopu prve faze obnove
bodo v objektu uredili tudi
nove garderobe, pisarne in
druge uporabne prostore za
nogometaše, hokejiste in dr-
salce, prostore za različne
tehnične službe in avlo z re-
cepcijo. 

Po besedah jeseniškega
župana Tomaža Toma Men-
cingerja izvajalci hitijo delat,
večjih zamud naj ne bi bilo,
tako da naj bi bila med 7. in
10. avgustom nared tudi le-
dena ploskev. Vrednost inve-
sticije je nekaj več kot 1,8 mi-

lijona evrov, glavna investi-
torja Občina Jesenice in Za-
vod za šport Jesenice pa sta
od ministrstva za šolstvo in
šport pridobila 404 tisoč ev-
rov in od Fundacije za šport

145 tisoč evrov nepovratnih
sredstev. 

Kot je povedal župan, pa s
tem obnovitvena dela v dvo-
rani še ne bodo zaključena.
Takoj po zaključku hokejske

sezone prihodnje leto bodo
začeli drugo fazo prenove, v
sklopu katere jih čaka še ob-
nova strehe, gradnja zuna-
njega stopnišča in še nekate-
ra druga dela. 

Nova tribuna v ledeni dvorani
Izvajalci v teh dneh zaključujejo obnovitvena dela v hokejski dvorani Podmežakla. Glavna novost je
nova tribuna za gledalce s 1400 sedeži.

Na novi vzhodni tribuni bo okrog 1400 sedežev. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Planica - Vlada je na zadnji
seji sprejela besedilo predlo-
ga zakona o Nordijskem cen-
tru Planica, s katerim so po-
drobneje pravno uredili
upravljanje in delovanje nor-
dijskega centra. Z zakonom
so tudi jasneje opredelili javni
interes za gradnjo Nordijske-
ga centra Planica in postopek
pridobivanja nepremičnin,
potrebnih za njegovo izgrad-
njo. Kot skrajni ukrep, če ne
bi pridobili nepremičnin s
prodajo, zakon predvideva
tudi razlastitveni postopek, so
sporočili po seji vlade.

Omenjeni zakon po pre-
pričanju direktorja direktora-
ta za šport pri ministrstvu za
šolstvo in šport Marka Raj-
šterja po začetku naložbe v
letalnico v minulem letu
predstavlja pomemben na-
slednji korak, da se Planici
vrne njen nekdanji sloves.
"Predlagani zakon nam
omogoča, da z gradnjo infra-
strukture v Planici nadaljuje-
mo tudi na zemljiščih, na ka-
terih je veliko število solastni-
kov. Obenem pa zagotavlja,
da se tudi v prihodnje v Pla-
nici ohranja naravna in kul-
turna dediščina ter da se spo-
štuje predpise in odnos do

okolja," je poudaril Marko
Rajšter. Z obnovo treh sklo-
pov skakalnic ob letalnici, je
še dodal, naj bi vendarle od-
pravili sramoto, ko je bil de-
setletje ponos slovenskih
smučarskih skokov porušen.
Direktor Zavoda za šport Pla-
nica Jelko Gros je pojasnil, da
bo gradnja potekala v dveh
delih. Najprej bodo obnovili
skakalnice in dokončno ure-
dili letalnico, nato pa pride na
vrsto še ureditev tekaških
prog. "Prav za slednje pa po-
trebujemo ta zakon," je po-
udaril Gros in dodal, da bodo
z njim imeli vse podlage, da
bo Planica celovito urejena. Z

deli na treh skakalnicah bodo
predvidoma začeli pozno je-
seni ali zgodaj spomladi, leta
2012 naj bi začeli urejati te-
kaški center in spremljevalni
objekt, na koncu pa še nalet
velikanke. Minister za šolstvo
in šport Igor Lukšič je ob tem
poudaril, da gre za zelo za-
hteven projekt, s katerim se
Slovenija že zelo dolgo
ukvarja. "Zakon, ki je zdaj
pred parlamentom, vleče za-
deve skupaj, da bomo v Pla-
nici lahko prišli do izgradnje
skakalnic, smučarskega teka-
lišča in spremljevalnih objek-
tov s pomočjo evropskih
sredstev," je dejal Lukšič.

Podlaga za celovito ureditev Planice
Upravljanje in delovanje Nordijskega centra Planica so podrobneje pravno uredili v posebnem 
zakonu, katerega predlog so minuli teden sprejeli na seji vlade.

Marjana Ahačič

Kranjska Gora - Ob občin-
skem prazniku, ki ga občina
Kranjska Gora že vse od usta-
novitve pred petnajstimi leti
praznuje 7. avgusta, to je na
dan, ko je leta 1895 dovški
župnik Jakob Aljaž na vrhu
Triglava postavil kasneje po
njem imenovani stolp, bo
tudi letos slovesno. V četrtek,
5. avgusta, se bo ob 8. uri na
kegljišču pri društvenem
prostoru DU Dovje-Mojs-
trana v Mojstrani začelo tek-
movanje v kegljanju z nihaj-
no kroglo, v petek, 6. avgusta,
pa bo ob 15. uri na teniškem
igrišču v Mlačci (Mojstrana)
odprto prvenstvo Občine
Kranjska Gora v tenisu. Zve-
čer ob 20. uri bo na Trgu na
Gorici v Kranjski Gori osred-
nja slovesnost s podelitvijo
občinskih priznanj smučarju
Andreju Špornu in Agrarni
skupnosti Dovje-Mojstrana,
Vida Černeta pa bodo imeno-
vali za častnega občana Kranj-
ske Gore. V soboto zjutraj se
bo ob 8. uri pred TIC-em v

Kranjski Gori začel Andrej-
čkov pohod na Vitranc (lažja
smer - z žičnico na Vitranc in
peš na Cipernik, težja smer -
peš iz Jasne na Vitranc in
nato na Cipernik) in družab-
no srečanje na Vitrancu, uro
za tem, ob 9. uri, pa se bodo
kolesarji izza zdravstvenega
doma v Kranjski Gori odpra-
vili na kolesarski izlet proti
Italiji. Za zaključek praznova-
nja bo PGD Podkoren v sobo-
to, 7. avgusta, ob 15. uri pod
lipo v Podkorenu pripravil ga-
silsko veselico s parado. 

Slovesno ob
občinskem prazniku
Osrednja prireditev ob prazniku občine Kranjska
Gora bo v petek, 6. avgusta, na Trgu na Gorici, v
soboto bodo odprli Planinski muzej v Mojstrani. 

Zdravniki ne bodo 
dodatno dežurali

Urša Peternel 

Radovljica - V Radovljici je v
nedeljo v sklopu uvodnih
prireditev Festivala Radov-
ljica potekalo srečanje mest
na Venerini poti s srednje-
veško tržnico. Na Linharto-
vem trgu je oživela tržnica
starih slovenskih obrti na
stojnicah, v gostilnah v sta-
rem delu mesta so ponujali
stare jedi, sladice in pijače,

muzeji in galerije so odprli
svoja vrata, obiskovalci pa
so si lahko ogledali več ulič-
nih predstav, lokostrelski
turnir, poslušali srednjeve-
ško glasbo ... Skratka, na
ulice Radovljice se je za en
dan vrnil srednjeveški
utrip, za kar so poskrbeli
organizatorji, Občina Ra-
dovljica, Turistično društvo
Radovljica in Društvo ljubi-
teljev stare glasbe.

Srednji vek na Linhartovem trgu

"Ocenjujemo, da bo redni
delovni program zmanjšan
za približno trideset odstot-
kov, vendar različno po od-
delkih v bolnišnici, odvisno
od kadrovske zasedenosti
posameznega oddelka," je
pojasnila Tušarjeva. Redni
delovni program pomeni ne-
urgentno specialistično am-
bulantno dejavnost, diagno-

stiko in neurgentno operacij-
sko dejavnost. Če bodo
zdravniki dežurali manj,
bodo torej občutili tudi bolni-
ki, saj se bodo najverjetneje
nekoliko podaljšale čakalne
dobe, je povedala Tušarjeva. 

Direktor bolnišnice Gol-
nik prof. dr. Mitja Košnik pa
je povedal, da to ne bo odvis-
no od organizacije dela v eni
bolnišnici, ampak od tega,
kakšna bo dostopnost do
zdravstvenih storitev v vseh

zdravstvenih ustanovah sku-
paj. "Ker se bo povečal pri-
tisk bolnikov na vse ustano-
ve, se bo seveda dostopnost
do zdravstvenih storitev v
vsaki ustanovi dodatno oteži-
la. Verjamem pa, da se bo do
začetka septembra našla ra-
zumna rešitev," je dejal prof.
dr. Košnik. 

In za koliko naj bi se sploh
znižala plačila za dežurstva?
Ura dežurstva naj bi bila tudi

po novem vredna 30 odstot-
kov več kot ura v rednem de-
lovnem času, znižali pa naj
bi se dodatki za delo v manj
ugodnem delovnem času (za
nočno, nedeljsko in praznič-
no delo), in sicer za 50 od-
stotkov. Na ministrstvu za
javno upravo zatrjujejo, da bi
to prihodek dežurnega
zdravnika zmanjšalo največ
za 15 odstotkov. Spremembe
naj bi v veljavo stopile z no-
vim letom.

V bolnišnici na Golniku zdravnik za dežurstvo v
povprečju na mesec prejme 350 evrov neto, medtem ko
nam na Jesenicah tega podatka niso želeli razkriti.

Eden od zelo pomembnih
dogodkov letošnjega praz-
nika bo prav gotovo odprt-
je Slovenskega planinske-
ga muzeja v Mojstrani na
sam praznični dan, v so-
boto, 7. avgusta. Sloves-
nost, na kateri bo slavnost-
ni govornik predsednik
države Danilo Türk, se bo
začela ob 11. uri.

�1. stran
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MESTNA OBČINA KRANJ
ŽUPAN
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/237 31 00, fax. 04/237 31 06

Številka: 3506-45/2010-43/04
Datum: 26. 07. 2010

Župan Mestne občine Kranj na podlagi 8. člena Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/07 in
105/08), 15. člena Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem 
sistemu v Mestni občini Kranj (Uradni list. RS, št. 79/2001 in
20/2006) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/2007)

o b j a v l j a

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE 
OGLAŠEVALSKIH MEST V MESTNI OBČINI KRANJ

1. Mestna občina Kranj organizatorjem volilne kampanje za lokal-
ne volitve 2010 (v nadaljevanju: organizatorji) ponuja brezplač-
na oglaševalska mesta za lepljenje in nameščanje plakatov z vo-
lilno propagandnimi sporočili.

2. Oglaševalska mesta, ki so na voljo, so naslednja:
- veliko plakatiranje:
- jumbo plakati I: v dimenzijah: višina 3 m, širina 4 m,
- jumbo plakati II: v dimenzijah: višina 2,38 m, širina 5,04 m,
- srednje veliko plakatiranje
- vitrine na avtobusnih postajah: v dimenzijah: višina 1,75 m, ši-
rina 1,185 m (vidni del: višina:1,71 m, širina 1,16 m),
- panoji na drogovih: v dimenzijah: višina 1,7 m, širina 1,1 m,
- malo plakatiranje
- oglasni panoji: v dimenzijah: višina 1 m, širina 0,7 m.

3. Vsaka lista kandidatov in posamezni kandidat na volitvah pred-
stavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skup-
nosti ima lahko samo enega organizatorja volilne kampanje.

4. Organizatorji morajo vloge vložiti v sprejemni pisarni Mestne
občine Kranj ali poslati v priporočeni pošiljki na naslov: Mestna
občina Kranj, Oddelek za splošne zadeve, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, najkasneje do torka, 24. 8. 2010, do 10. ure.

5. Mestna občina Kranj, Oddelek za splošne zadeve, bo zbrala vlo-
ge organizatorjev in na podlagi načela enakopravnosti opravila
žrebanje, ki bo določilo lokacije oglaševalskih mest za organiza-
torje, ki bodo pravočasno oddali vloge. Žrebanje bo potekalo v
četrtek, 26. 8. 2010, ob 9. uri v sejni sobi št. 9 v stavbi Mestne
občine Kranj.

6. Če bo želeno število oglaševalskih mest v vlogi organizatorjev
preseglo kvoto brezplačnih oglaševalskih mest, Mestna občina
Kranj organizatorjem proti plačilu omogoča dodatna oglaševal-
ska mesta preko izvajalcev za izvajanje dejavnosti oglaševanja,
plakatiranj in obveščanja, ki imajo z Mestno občino Kranj skle-
njeno pogodbo:
- AMICUS, d. o. o., Poslovna enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj,
tel. št.: 04/235 42 10, za panoje na drogovih,
- TAM-TAM, d. o. o., Verovškova ulica 55 B, 1000 Ljubljana, tel.
št.: 01/51 56 596 za malo plakatiranje,
- METROPOLIS MEDIA, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000
Ljubljana, tel. št.: 01/585 20 50, za veliko in srednje veliko plaka-
tiranje,
- EUROPLAKAT, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana,
tel. št.: 01/585 20 50, za veliko in srednje veliko plakatiranje.

7. Plakatiranje na določenih oglaševalskih mestih bo v skladu z 2.
členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list
RS, št. 41/2007, 103/07 in 105/08) mogoče od 10. 09. 2010 naprej.

PODŽUPAN
Mestne občine Kranj

Igor Velov l. r.

Jure Ferlan

Poljane - Kot je povedal Me-
tod Slabe, predsednik Pros-
tovoljnega gasilskega druš-
tva Poljane, so po lanski iz-
gubi vozila v nesreči na Go-
renjih Brdih takoj začeli ak-
cijo za nabavo novega. "Ve-
seli smo, da nam je tako hi-
tro uspelo priti do nove
šesttisočlitrske avtocister-
ne. Zavedamo se nujnosti
dobre opreme za zagotav-
ljanje požarne varnosti v
kraju. Za nadgradnjo vozila
smo najeli posojilo, pri dru-
gih delih vozila pa so nam
pomagali donatorji, delno pa
smo stroške krili iz lastnih

sredstev." Slavnostni govor-
nik Jože Smole, predsednik
Gasilske zveze Gorenjske, je
pohvalil strokovno usposob-
ljenost in opremljenost ga-
silcev v Poljanah in poudaril
potrebo po ureditvi statusa
gasilca s posebnim zako-
nom. Vozilo je blagoslovil
poljanski župnik Jože Str-
žaj, ki je zaželel vozilu čim
več ur v garaži, čim manj pa
pri mehaniku in na nujni
vožnji. Priznanje društva sta
prejela Ivan Sečnik za po-
moč pri nakupu podvozja,
in podjetje, ki je vozilo opre-
milo. Na slovesnosti so bili
posebni gostje gasilci iz Če-
ške. 

Znova polno opremljeni
Zadnja julijska nedelja je bila za poljanske
gasilce praznična, saj so namenu izročili 
novo vozilo.

Mateja Rant

Škofja Loka - "Želim narediti
vse, da bi življenje v našem
starodavnem mestu za vse
generacije postalo sprejem-
ljivejše in prijetnejše za biva-
nje, delo, izobraževanje ozi-
roma življenje nasploh. Pre-
pričan sem, da s strpnim
dialogom, spoštovanjem in
sodelovanjem to lahko dose-
žem," poudarja Bojan Lu-
skovec, ki se bo v župansko
tekmo podal s podporo SD
in LDS ter nekaterih civilnih
družbenih skupin. Prepri-
čan je, da ponuja alternativo
v občini, kjer bi bile spre-
membe dobrodošle. Med
svoje lastnosti, ki bi ga odli-
kovale tudi kot župana, pa
šteje strpen stil vodenja,
strokovnost in gospodar-
nost.

Svojo prednost pred drugi-
mi kandidati vidi tudi v tem,
da ni obremenjen z ničimer,
kar se je doslej dogajalo v ob-
čini, katere delovanje, pri-
znava, je že doslej z zanima-
njem spremljal. Dva manda-
ta je bil med drugim član
sveta krajevne skupnosti
Kamnitnik, kot član SD pa je
preko kluba svetnikov redno
spremljal delo občinskega

sveta ter njegovih odborov in
komisij. "Ta stalni stik s svet-
niško skupino mi omogoča
dober vpogled v aktualno
problematiko v občini, obe-
nem pa sem imel tudi mož-
nost tvornega sodelovanja
pri snovanju stališč do posa-
meznih vprašanj," je pojas-
nil Luskovec. Delo občin-
skega sveta v sedanjem
mandatu ocenjuje zelo pozi-
tivno, saj je po njegovem ko-
alicija, ki sta jo s strokov-
nostjo in podporo realizaciji
razvojnih ciljev popestrili
stranki SD in LDS, prinesla
svežino v vodenje občine.
"Žal pa je bilo kljub mno-
gim uresničenim projektom
pri občanih zaznati mnogo
nejevolje, ker niso našli
skupnega jezika z občino
oziroma sedanjim župa-
nom. Verjetno so posledica
tega skrhanega odnosa med
občino in ljudmi tudi prešte-
vilne civilne pobude, ki so v
zadnjem obdobju vzniknile
v Škofji Loki," razmišlja Lu-
skovec in dodaja, da mu naj-
večji izziv zato predstavlja
spremeniti odnos do ljudi.
Kot župan bi nadaljeval z
vsemi zastavljenimi projek-
ti, obenem pa se zavzema za
zagotavljanje kakovosti živ-

ljenja za vse generacije, od
zagotavljanja otroškega var-
stva do skrbi za starejše. Kot
poseben cilj si je zastavil
tudi energetsko sanacijo ob-
činskih stavb in drugih ob-
jektov, tudi javne razsvetlja-
ve, ki ta čas stroškovno moč-
no obremenjujejo občinski
proračun.

Pri tem mu bodo verjetno
prav prišle tudi njegove do-
sedanje profesionalne iz-
kušnje. Začel je kot elektro-

tehnik v Elektru Kranj, z
nadgrajevanjem tako prak-
tičnih znanj kot nadaljeva-
njem šolanja ob delu pa je
prišel do magisterija znano-
sti. S 1. avgustom je začasno
prevzel vodenje Elektra Go-
renjske. Je poročen in oče
dveh otrok, v Škofji Loki pa
živi že vse od rojstva. Prepri-
čan je, da lahko s svojim
znanjem in izkušnjami po-
pelje Škofjo Loko k še večje-
mu napredku.

Poudarek sodelovanju z občani
Nov obraz med kandidati za župane na letošnjih lokalnih volitvah je tudi Bojan Luskovec, 
ki s podporo SD in LDS kandidira v Škofji Loki.

Jasna Paladin

Komenda - Kar dvakrat so na
pobudo komendskega župa-
na Tomaža Drolca svetniki
na julijski seji občinskega
sveta glasovali o dnevnem
redu, saj so ga pri prvotnem
glasovanju od zgolj devetih
prisotnih podprli le trije, saj
naj bi bilo pri točkah, poveza-
nih s sofinanciranjem in
gradnjo medgeneracijskega
središča, še preveč nejasnosti,
čeprav so projekt na sejah v
različnih fazah obravnavali
praktično cel mandat, vsebi-
no točk pa so podprli tudi vsi
odbori.

"Po vseh odločitvah, ki jih
je ta občinski svet že sprejel,
je prav, da v isti sestavi pod-
prete tudi pogodbo o ustano-
vitvi stavbne pravice in finan-
ciranju, saj bi bilo to neodgo-
vorno prepuščati svetu v na-
slednji sestavi. O vsem smo
govorili že nič kolikokrat in tu
smo, da odgovarjamo na vaša
vprašanja, da nejasnosti ne
bo več. Če današnjih sklepov
ne boste sprejeli, bodo vsa na-
daljnja pogajanja blokirana.

Občani so vas izvolili zato, da
problematiko obravnavate in
o njej odločate, vi pa točk niti
obravnavati ne želite," je
ogorčen nad reakcijo svetni-
kov prisotne prepričeval žu-
pan Tomaž Drolec in še en-
krat dodal, da občina denarja
za gradnjo več kot šest milijo-
nov evrov vrednega medge-
neracijskega središča, v kate-
rem bo tudi vrtec, zaradi neu-
resničenih načrtov v poslovni
coni nima, zato je sodelova-
nje z zasebnim partnerjem
edina možnost. "Boljše po-
nudbe, kot jo imamo zdaj, ne
bo več," je še dodal.

"Bojimo se velikega kredi-
ta, bomo zmogli financirati
gradnjo kanalizacije in še
medgeneracijski center, ko-
likšni bodo stroški vzdrževa-
nja in ali je ta model zares
najboljši," so bili glavni po-
misleki svetnikov SDS, SLS
in Nsi, ki so točke nato le ob-
ravnavali. Po temeljiti razlagi
odvetnika, župana in njego-
vih sodelavcev so svetniki
sprejeli sklepe, s katerim so
potrdili javni interes za skle-
nitev javno-zasebnega part-

nerstva, podali soglasje k
ustanovitvi stavbne pravice in
soglasje k pogodbi o medse-
bojnih razmerjih za gradnjo
središča ter potrdili investicij-
ski program.

Medgeneracijsko središče
bo občina gradila s podjet-
jem, ki ga bodo ustanovili
skupaj z zasebnim partner-
jem, in podelitvijo stavbne
pravice za sedemnajst let. Po
tem času bo tako zemljišče

kot objekt prešel v last občine.
Kot je povedal župan, se je za
gradnjo po takšnem modelu
zanimalo kar 56 podjetij, k
razpisu pa so povabili šest
najbolj resnih. Izbrani zaseb-
ni partner bo znan v prihod-
njih tednih, na naslednji seji
pa bodo svetniki obravnavali
tudi končno pogodbo in na-
tančno finančno konstrukci-
jo gradnje in poslovanja
medgeneracijskega središča.

Podprli medgeneracijsko središče
Komendski svetniki so po burni razpravi s številnimi dvomi le podprli sklep o sklenitvi 
javno-zasebnega partnerstva za financiranje gradnje Medgeneracijskega središča Komenda. 

Bojan Luskovec

Zaplet, ki se je na sejah občinskega sveta v Komendi 
pripetil prvič v dvanajstih letih - svetniki so predlagani
dnevni red s točkami o medgeneracijskem središču po 
prepričevanju župana podprli šele v drugem glasovanju.
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Maja Bertoncelj

Goreljek - Slovenska nacio-
nalna antidopinška komisija
je v četrtek sporočila, da ko-
lesar Tadej Valjavec ni kršil
predpisov proti dopingu, če-
sar je bil osumljen. Valjavec
je bil isti dan na sestanku pri
svojem delodajalcu, franco-
ski ekipi Ag2r. Tudi o tem,
kaj so se dogovorili glede na-
daljnjega sodelovanja, je v
petek pojasnil na novinarski
konferenci v njegovi Vili Tri-
glav na Goreljku na Poklju-
ki.

Sprva je nekaj besed na-
menil eni največjih zmag v
karieri, ki jo je dosegel s po-
močjo ekipe, v kateri so bili
odvetnik, hematolog in me-
dicinski statistik. Dokazali
so zmoto Mednarodne kole-
sarske zveze (UCI) v njego-
vem primeru, ki ga je zaradi
nihanj vrednosti krvnih
vzorcev v biološkem potnem
listu osumila jemanja prepo-
vedanih poživil. "S pomočjo
strokovnjakinje za medicin-
sko statistiko Maje Pohar
Perme smo naredili UCI-jev
program, kako njihova for-
mula sploh deluje. Doslej so
vsi obupali, še preden so pri-
šli do nje, mi pa smo to izpe-
ljali in dokazali, da kljub nji-
hovim zapisanim pravilom v
biološkem potnem listu, da
morajo upoštevati določene
parametre pri treningu tek-

movalcev, tega niso upošte-
vali," je povedal Tadej Valja-
vec. Ugotovili so, da niso
upoštevali prave višine, na
kateri je treniral, poleg tega
tudi ne pika ose in bolezni.
Gre za resne težave z želod-
cem, ki se mu vlečejo že de-
vet let. "Že ko smo vnesli
pravilne parametre višine, so
bili moji rezultati, grafi pov-
sem normalni. Na odstopa-
nja v krvnih vzorcih je imela
vpliv tudi bolezen, kar so po-
trdili zdravniki. Vse to sem
jim pojasnil že spomladi, a v
odstopanjih vidijo le mož-
nost dopinga. Njihove meto-
de nisem nikoli spodbijal. Je
zelo dobra in tudi z njeno
pomočjo se je število prime-
rov dopinga zmanjšalo na
minimum. Uporabljajo pa
jo v napačnem smislu," je
dejal.

Besničan bo nadaljeval s
kolesarsko kariero, vrnitev
na ceste pa je odvisna pred-
vsem od njegovega zdravja.
Zadnji mesec je namreč je-
mal zdravila za želodec. Če
se je stanje izboljšalo, bo po-
kazala gastroskopija, ki naj
bi jo imel že v teh dneh. Si-
cer pa se je Valjavec v času,
ko je bil suspendiran, posve-
til predvsem delu na Vili Tri-
glav, na kolesu pa je bil le ne-
kajkrat. "V vseh treh mese-
cih sem spoznal, da mi je
zelo težko gledati kolesarje,
ko dirkajo. Ni še čas za ko-

nec kariere. V ekipi Ag2r
bom vsaj še do konca te se-
zone, o podaljšanju pogodbe
pa se nismo pogovarjali.
Upam, da bo z zdravjem vse
v redu in da se bom lahko
maksimalno pripravil na dir-
ko po Lombardiji," je o letoš-
njih kolesarskih ciljih spre-
govoril kolesar, ki ne bo pre-
senečen, če se bo UCI na od-
ločitev Slovenske nacionalne
antidopinške komisije prito-

žila na Mednarodno arbi-
tražno razsodišče za šport
(CAS), čeprav so bili prisotni
na obeh zaslišanjih. Tudi v
primeru pritožbe pa bi Valja-
vec v času trajanja postopka
lahko dirkal. O morebitni
njegovi tožbi proti UCI-ju pa
pravi, da bo o tem odločal
odvetnik, poudarja pa, da
mu nobena odškodnina ne
more popraviti krivice, ki
mu je bila storjena.

maja.bertoncelj@g-glas.si

Vilma Stanovnik

Kranj - Športni navdušenci
se gotovo še spomnite prve
izvedbe Trans Slovenije, ko
so lani avgusta udeleženci
morali v petih dneh preteči
oziroma prehoditi Slovenijo
po diagonali. Podviga, pre-
magati štiristo kilometrov, se
je lotilo osemnajst tekačev,
ki so se na pot podali v Go-
ričkem in jo zaključili v Pira-
nu, kamor je kot prvi pritekel
Zdravko Barič. Temu prve-
mu ekstremnemu tekmova-
nju z imenom Trans Sloveni-
ja je letos februarja sledila
zimska izvedba, ko so tekači
morali opraviti z 220-kilo-
metrsko potjo po Sloveniji.
Na preizkušnjo se je prijavilo
34 tekačev, v cilj jih je prišlo
31, z zasneženo potjo pa je
najhitreje opravil Lojze Pri-
možič. 

Tretja preizkušnja Trans
Slovenija, ki se bo začela v če-
trtek, 5. avgusta, v Logarski
dolini in končala v nedeljo, 8.
avgusta, v Kopru, bo gorska.
Kar precej je bo potekalo po
Gorenjski, saj udeležence že

prvi dan čaka vzpon na Pavli-
čevo sedlo in Jezerski vrh,
drugi dan pa na Vršič. Tudi
tretji dan se bo treba povzpe-
ti na Livek nad Sočo. Kot je
povedal vodja organizacije
prireditve Iztok Boltez, se je
zanjo prijavilo 24 tekačev, ve-
liko zanimanje za vse takšne
preizkušnje pa je dokaz, da v
Sloveniji obstaja zanimanje
za dolgi tek. "Gorska Trans
Slovenija bo potekala po naj-
lepših koncih Slovenije in
Gorenjske, bolj kot tekmi pa
bo prireditev tudi tokrat na-
menjena prijetnem druženju
tistih, ki jim dolgi teki pred-
stavljajo preživljanje prostega
časa. Večina si zato tudi zada
cilj, da pride do konca poti,
ne pa da bi dosegla posebne
rezultate," tudi pravi Iztok
Boltez, ki vabi, da tekače
spodbujate ob trasi. Dolga bo
tristo metrov, prvi dan bo po-
tekala od Logarske doline do
Poljč, drugi dan od Poljč do
Bovca, tretji dan od Bovca do
Nove Gorice in četrti dan od
Nove Gorice do Kopra. Več
informacij lahko dobite na
spletni www.trans-slo.si. 

Tadej Valjavec je izgubil večino sezone, njegov glavni cilj
sedaj pa bo dirka po Lombardiji. / Foto: Gorazd Kavčič

Vrnitev Tadeja Valjavca
"Ko smo vnesli pravilne podatke višine, na kateri sem treniral, so bili moji grafi normalni. Na
odstopanja v krvnih vzorcih je imela vpliv tudi bolezen, kar so potrdili zdravniki," je povedal Tadej
Valjavec, ki se vrača na ceste, če bo le gastroskopija pokazala, da je z njegovim želodcem vse v redu. 

Maja Bertoncelj

Kranj - V soboto zvečer se je
v Kranju končalo letošnje
drugo odbojkarsko tekmova-
nje slovenske serije turnirjev
v odbojki na mivki, Astec 
Beach Volley Open, ki je šte-
lo za državno prvenstvo. Ob-
račune za naslov najboljših v
državi si je tudi letos ogleda-
lo veliko število gledalcev.
Najprej so pozdravili prvaki-
nji v ženski konkurenci. Po
lanskem drugem mestu sta
se zmage veselili Andreja
Vodeb in Martina Jakob
(Gloryfy), ki sta bili v finalu z
2:1 boljši od sester dvojčic
Lede in Jelene Strel Kosmač
(Intersport Calcit). 

Zelo zanimiv je bil tudi
moški finale, v katerem so

bili sami znanci odbojke v
dvorani. Naslova državnega
prvaka se je na koncu veseli-
la dvojica ekipe Debitel -
Asics Mojca Šport, v kateri
sta bila Gorenjec Jernej Po-
točnik, ki je zadnji dve leti
igral pri Salonitu, in Vid Ja-
kopin, član ACH Volleya. Z
2:0 sta bila boljša od štajer-
ske naveze Lineal-NES Ale-
na Pajenka, sedaj že nekda-
njega člana ACH-ja, in Nej-
ca Zemljaka, ki zadnje štiri
leta študira in igra na Hava-
jih. Za 28-letnega Potočnika
je bil to že četrti naslov dr-
žavnega prvaka v odbojki na
mivki, medtem ko se je Jako-
pin kranjskemu občinstvu
na mivki predstavil prvič. V
tekmi za tretje mesto sta bili
pri ženskah boljši mladinski

reprezentantki v dvoranski
odbojki in aktualni državni
prvakinji do 20 in 23 let v
odbojki na mivki, Mojca Bo-

žič in Živa Recek, pri mo-
ških pa domačina Klemen
Hribar in Andrej Štember-
ger Zupan.

Odbojkarji za naslove na mivki

Potočnik in Jakopin (v belih dresih) sta bila v finalu boljša
od Pajenka in Zemljaka. / Foto: Matej Slabe

V Podmežakli še štirje novi tujci

Po dveh tujcih, Toddu Eliku in Marcu Cavosieju, so v klubu
državnih prvakov Acroni Jesenice sklenili, da bodo za novo
sezono v rdečih dresih igrali še štirje tujci. To so center
Brett Lysak ter branilci Michaell Schutte, Wade Skoney in
Eric Werner. V. S.

Remi Triglava z branilci naslova
V tretjem krogu 1. slovenske nogometne lige so igralci
Triglava Gorenjske gostovali pri branilcih naslova, ekipi
Luke Koper. Po prvem polčasu so z golom kapetana Dejana
Burgarja, ki je zadel v 41. minuti, celo vodili, Enes Han-
danagić pa je v 82. minuti poskrbel za izenačenje. M. B.

Tretja Trans Slovenija prek gora

Maja Bertoncelj

Brnik - Jaka Gorenc iz Trži-
ča, sicer član kluba Kanja
Dolenjske Toplice, je v Ino-
nu v Turčiji postal evropski
prvak v točnosti pristajanja z
jadralnimi padali. To je nje-
gova peta zlata medalja z naj-
večjih tekmovanj, z evrop-
skega prvenstva, letošnje je
bilo drugo v zgodovini, pa
prva posamična. Poleg tega
je v Turčiji z ekipo Slovenije
osvojil še srebrno medaljo.

"Že pred odhodom v Tur-
čijo smo zaradi poškodbe
ostali brez ženske članice
ekipe. Skakalo nas je pet mo-
ških, medtem ko so druge
ekipe imele še dve ženski.
Večino prvenstva smo ekip-
no držali četrto mesto, pred
koncem smo se povzpeli na
tretjega, v zadnjem skoku pa
celo na drugega. Dosegli

smo ekipni maksimum, saj
je bilo zlato nedosegljivo.
Med posamezniki zlate me-
dalje zaradi pomanjkanja
treninga nisem pričakoval.
Veliko pove že podatek, da je
drugouvrščeni Čeh v zadnjih
dveh mesecih naredil petsto
skokov, jaz pa sem jih vsega
trideset. Nisem si predstav-
ljal, da sem sposoben tako
dobro leteti. S svojimi izkuš-
njami in dobro psihološko
pripravljenostjo pa mi je
uspelo," je po vrnitvi domov
povedal Jaka Gorenc, ki ga
že ta konec tedna čaka tekma
svetovnega pokala na Hrva-
škem. Uspeh Gorenca je v
konkurenci 59 tekmovalcev
z osmim mestom dopolnil
Škofjeločan Anton Svoljšak,
sicer tudi vodja reprezentan-
ce, Matjaž Ferarič je bil dese-
ti, Rafael Kerin 19., Duško
Gorenc pa 21. 

Jadralni padalci so se na Brnik vrnili v nedeljo in ponosno
pokazali osvojene medalje. V sredini Jaka Gorenc, levo 
Anton Svoljšak, desno Duško Gorenc. / Foto: Matic Zorman 

Gorenc evropski prvak



Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Danes boste težko srečali
kolesarja, ki na krmilu nima
pritrjenega računalnika, ki
ga kolesarji strokovno ime-
nujejo števec. Včasih so bili
enostavni in ogromni, kar
je danes malce nepojmljivo,
ker tisti, ki so še vedno eno-
stavni, so precej miniaturni,
tisti, ki vsebujejo skoraj ne-
šteto funkcij, pa tudi niso
velikosti televizorja. Tako
kot je šla računalniška teh-
nika naprej, tako so z njo
potovali tudi kolesarski
števci. Ne preveč številk Go-
renjskega glasa nazaj sem
že pisal o Garminovih urah,
oziroma števcih, ki jih upo-
rabljajo tekači. In takoj so
me klicali kolesarji, češ da
oni uporabljajo kolesarske
različice in jih toplo pripo-
ročajo tistim, ki se še odlo-
čajo, kaj pritrditi na krmilo.
Tudi sam sem uporabnik
tega čuda, zato se lahko o
tem in podobnem modelu
razpišem čez tri strani. Za-
kaj imeti tako zmogljiv ra-
čunalnik na kolesu? Vožnje
niso dolgočasne, pa vendar

je dobro in koristno, da ste
sproti in po kolesarjenju in-
formirani, kje in kako ste se
vozili. Sam ga uporabljam
na gorskem in tudi na cest-
nem kolesu. Garmin 705hr
vsebuje GPS sprejemnik in
podrobno cestno in topo-
grafsko kartografijo. Če
vam začnem naštevati še
ostale lastnosti, bo tale ena
stran resnično premalo. Za
pokušino: brezžična tehno-
logija, ki omogoča povezavo
s senzorjem srčnega utripa,
senzorjem hitrosti in ka-
denc, združljivih senzorjev
moči tudi z drugimi proiz-
vajalci, samodejna navigaci-
ja, izračun poti s cestno kar-
tografijo, prikaz srčnega
utripa: trenutni, povprečni
in najvišji, tekmovalni kro-
gi. Lahko si nastavite progo,
na kateri vsak trenutek
spremljate vse relevantne
podatke, srčni utrip, ritem
poganjanja, tempo, čas, raz-
dalja, intervalni trening,
možnost uporabe virtualne-
ga partnerja, barometrični
višinomer, in še in še. Mar
rabimo toliko funkcij? Kaj
rabimo in kaj ne, bi težko
odločil, a Garminovi kole-

sarski računalniki so tako
zanimivi, da ko enkrat za-
čneš tako stvar uporabljati,
misliš, da brez tega ne mo-
reš več na kolo. Meni je naj-
bolj všeč, ko vse podatke
prenesem v računalnik in
potem vidim skoraj vse, kar
me zanima povezano z vad-
bo. Če uporabite še spletni
portal Google, potem lahko
dejansko vidite kraje, vasi,
mesta, po katerih ste kole-
sarili. Edinstvena stvar za ti-
ste, ki se vsaj malo spoznate
na računalnike. 

Letošnja novost so Gar-
minovi Izzivi, ki so v bistvu
spletna tekmovanja. Edin-
stvena zadeva za tiste, ki
radi s kom ali s samim sabo
tekmujete. Enostavno se lo-
girate na portal Garmin Iz-
ziv in tako stopite na startno

črto. Tekmujete pa lahko,
kadar imate čas, in ne, ka-
dar je tekma. Garminov Iz-
ziv je edinstven portal tudi
za tekače in plavalce. Če pa
se zaprete vase in Garmin
uporabljate zgolj za lastno
radovednost, obstaja pro-
gram Trening Center, ka-
mor seveda brezplačno
shranjujete vse svoje poda-
tke, ki ste jih ustvarili na ra-
čunalniku. Dobili boste toli-
ko koristnih informacij, da
bo vaš napredek prav goto-
vo zagotovljen. Seveda pa
vam ni treba izbrati naj-
dražjega modela. Garmino-
va paleta kolesarskih štev-
cev oziroma osebnih tre-
nerjev, kot jim tudi pravijo,
je raznolika in primerna za
več globin žepov oziroma
število evrov.

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin
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Tisti, ki imamo radi kole-
sarstvo, smo bili prejšnji teden
najprej žalostni, ker se je kon-
čala dirka po Franciji, potem
pa smo se na hitro razveselili
novice, da bo naš najuspeš-
nejši na tej dirki še naprej dir-
kal. Zaradi dopinške afere, ki
mu je zavrla kolesa za tri me-
sece, se je Tadej najprej odločil
končati svojo športno kariero,
potem pa ko je prišla novica,
da ga je nacionalna protido-
pinška komisija oprostila vseh
sumov, pa se je premislil. Naj-
prej smo večkrat premleli vseh
enaindvajset etap francoske
dirke, potem pa kompleten
športni in osebni življenjepis
Tadeja Valjavca. Kolesarske
debate so mi seveda najbolj
všeč, zato mi je bilo zanimivo
poslušati strokovne in nestro-
kovne debate okoli njegovega
zanimivega primera. Tadeja
imam rad še od "savskih" dni
in mi je zato mar, kaj si dru-
gi mislijo o njem. Z dopin-
gom je tako nekako kot z vsa-
ko boleznijo ali pač z rakom
ali aidsom, če hočete. Človek
vedno misli, da so te bolezni
in vse druge podobne stvari
stanje nekoga drugega, ko pa
udari v ljubljenega, domačega

ali pač v športnika, za katere-
ga goreče navijaš, pa se zamis-
limo. Pripravam navkljub to
zadane kot strela z jasnega.
Za take novice, ker smo pre-
pričani, da se to nam ne more
zgoditi, nismo nikoli dovolj
dobro pripravljeni. Doping je
največje zlo profesionalnega
športa, pravijo strokovnjaki,
čeprav se jaz ravno ne stri-
njam povsem. Mene kot navi-
jača nikoli ni zanimalo, na
kakšen način športniki pridejo
do telesne pripravljenosti, s ka-
tero me potem fascinirajo na
igriščih ali cestah. Pa vendar
vem, da nimam prav, zato ni-
koli ne pametujem o stvareh,
ki se me ne tičejo, pa četudi jih
redno spremljam. Zdaj je vse-
eno, kaj si mislim jaz in pa ves
svet. Pomembno je to, da bo
Tadej spet na kolesu in da bo
zopet poizkušal zadovoljiti
svoje in apetite navijačev. Ni
mu treba praviti, da je opral
svoje ime, ker tisti, ki smo ob
njem, smo tudi takrat, ko je, če
je, v grehu. Dovolj je, da ga
samo včasih opomnimo, da se
življenje v grehu ne spodobi.
Ker šport je šport in šport mora
ljudi zabavati in zadovoljeva-
ti, ne pa ... sekirati. 

Aferaš 

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 svoje 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, 7. avgusta, ob 9. uri in skupaj
bomo tekli okoli jezera! 

Pokrovitelji:

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

Pohod na Cjajnik
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO TRŽIČ, datum: 7. 8. 2010.
Dodatne informacije: Telefon 04/596 42 24, 04/596 19 50,
info@planinsko-drustvo-trzic.si, www.planinsko-drustvo-trzic.si. 

"Na Roblek bom odšel", glasbeno - planinska prireditev
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA, 
datum: 8. 8. 2010. Dodatne informacije: Miro Pogačar, 
041/534 692, miro.pogacar@gmail.com. 

Eko tek
Organizator: Športno turistično društvo Olimpik, 
datum: 8. 8. 2010. Dodatne informacije: Športno turistično 
društvo Olimpik, 031/341 592, info@olimpik.si, www.olimpik.si. 

Spletno izzivanje

Bled, 21. 8. 2010

www.olimpik.si/blejskimaraton

generalni pokrovitelj medijski pokrovitelj

partner prireditvepokrovitelji

Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Eko tek ni nova tekaška
disciplina, ampak prijetna
prireditev, na katero ste vab-
ljeni v nedeljo, 8. avgusta, v
Mojstrano.

Na pobudo ministrstva za
okolje in prostor bo športno
društvo Olimpik v sodelova-
nju z občino Kranjska Gora,
Triglavskim narodnim par-
kom, Športno zvezo Jeseni-
ce, Krajevno skupnostjo

Dovje Mojstrana, Turistič-
nim društvom Dovje, hišo
Pr' Katr, GRS Mojstrana in
Slovenskim planinskim mu-
zejem organiziralo 11-kilo-
metrski Eko tek. Tako se bo
začel dan Alpske konvencije.
Alpska konvencija je medna-
rodna konvencija, sklenjena
med osmimi državami alp-
skega loka (Slovenija, Avstri-
ja, Francija, Nemčija, Italija,
Liechtenstein, Kneževina
Monako in Švica) in Evrop-
sko skupnostjo ter pomeni

skupno odgovornost in
skupno strategijo za sožitje
med varovanjem narave in
gospodarjenjem z njenimi
viri. Cilj pobudnikov konven-
cije je bil varovati Alpe kot
življenjski in gospodarski
prostor, kulturno, jezikovno
in krajinsko raznovrstnost.
Ta multilateralna pogodba je
bila podpisana leta 1991. Eko
tek bo potekal ob obrobju do-
lin Vrata, Krma in Kot. Idilič-
na trasa je zagotovo najboljše
vabilo za dogodek, ki bo vse-

boval tudi pohod po poteh
Triglavskih narodnih prav-
ljic. Sodelovali boste lahko v
etnološki delavnici, v kateri
boste pripravljali kvašene
flancate, ali v delavnici, kjer
boste spoznavali rastlinstvo
in živalstvo Triglavskega na-
rodnega parka. Brezplačno si
boste lahko ogledali Pocarje-
vo domačijo, ki je kulturni
spomenik državnega pome-
na, in brezplačno si boste
lahko ogledali tudi Slovenski
planinski muzej. 

Ekološki tek

V model 705 gre tudi podrobna cestna in topo- kartografija.

Najnovejši model 
Garmin 500 je tudi najlažji
in najmanjši.

Vsi Garminovi 
modeli imajo slovenske 
menije.



GORENJSKI GLAS
torek, 3. avgusta 20108 simon.subic@g-glas.si

Simon Šubic

Kranj - Pred časom so ljub-
ljanski gasilci reševali pito-
na, ki je v eni od večstano-
vanjskih stavb pobegnil last-
niku in se zagozdil v odtočni
žleb. Ker jim ga ni uspelo re-
šiti drugače, so žleb enostav-
no odrezali, kačo pa lastniku
vrnili kar v njem. Nenavadna
intervencija pa niti ni tako
redka za slovenske gasilce, saj
so o podobnih reševanjih me-
diji že večkrat poročali. In
kakšne izkušnje z reševa-
njem kač in ostalih živali ima-
jo kranjski poklicni gasilci? 

"Na leto imamo zaradi ži-
vali od deset do dvajset inter-
vencij. Letos smo tako že
morali odstraniti belouško,
ki jo je v stanovanje prinesla
mačka, in jo vrnili v divjino.
Gre sicer za nenevarno
kačo, a mnogi se pač bojijo
vseh vrst kač, naj bodo stru-
pene ali ne," je pojasnil Ma-
tej Kejžar, poveljnik gasilske
operative v javnem zavodu
Gasilsko reševalne službe
Kranj. "Gasilci vse bolj po-
stajamo dečki za vse, saj se
ljudje na nas obračajo ob
različnih tegobah. Če od-
mislimo klasične gasilske
intervencije, med stalna
opravila zagotovo sodijo tudi
reševanja mačk z visokih
dreves. Pri tem je težava, da
mačko rešuje njej neznana
oseba, zato se prestrašena
žival umika vse višje po dre-
vesu, do kamor jo pač zdrže

veje. Navadno moramo zato
gasilci splezati čisto do vrha,"
razlaga. 

Gasilci morajo včasih in-
tervenirati tudi zaradi mrt-
vih psov in mačk, ki so jih
neodgovorni lastniki odvrgli
na težko dostopnih terenih,
kot je na primer kokrški ka-
njon v Kranju. "Odstranju-
jemo tudi živali, ki so bile
udeležene v prometnih ne-
srečah. Nazadnje smo tako
morali odstraniti štiri mrtve
krave, ki jih je v Besnici zbi-
la lokomotiva." 

Precej pogosto morajo ga-
silci odstranjevati tudi osja
in sršenja gnezda. "To opra-
vilo sicer ni naša prvenstve-
na naloga, saj nismo uspo-
sobljeni za dezinsekcijo, za
to so zadolžene pooblašče-
ne organizacije, kot je Za-
vod za zdravstveno varstvo
Kranj. Mi osir odstranimo
le intervencijsko, torej, ka-
dar se osje gnezdo nahaja v
objektu, v katerem živijo
otroci in starejši ljudje ali pa
ljudje, ki so občutljivi na
pike os in sršenov."

Kejžar se spomni tudi
primera, ko so pri gašenju
požara reševali nemškega
ovčarja: "Pred leti smo gasi-
li požar v neki garaži. Pros-
tor je bil povsem v dimu in
sredi intervencije sem ne-
kaj pohodil. Najprej sem
mislil, da gre za človeka, iz-
kazalo pa se je, da gre za
psa, ki je zaradi ogljikovega
dioksida že padel v neza-
vest. Hitro smo ga odnesli
na zrak, ga priključili na ki-
sik in - pes je čez čas res
prišel k sebi." 

Po mačko na vrh drevesa 
Kranjski poklicni gasilci imajo med deset in dvajset intervencij na leto, v katerih rešujejo živali - 
najpogosteje z visokih dreves rešujejo nemočne mačke. Pred leti so pomagali tudi nezavestnemu psu.

Pred leti so z dihalnim aparatom pomagali "zbuditi" nemškega ovčarja, ki je izgubil 
zavest v zadimljeni garaži. 

Mengeš

”Poslujejo” samo z gotovino

Konec julija so neznani storilci vlomili v stanovanjsko hišo v
Mengšu in jo obrnili na glavo. Pri skrbnem brskanju so našli
večjo količino denarja in ga seveda spravili v žepe, nato pa
jo pocvirnali. Vlomilci so lastnika oškodovali za okoli sedem
tisoč evrov.

Škofja Loka 

Izpraznili lokal

Neznani storilci so v noči na petek vlomil v gostinski lokal v
Škofji Loki in odtujil menjalni denar, cigarete, LCD monitor
Samsung in računalnik. Povzročili so za 1500 evrov gmotne
škode. 

Soteska 

Pobral vse, kar je bilo v avtomobilu

Neznani storilec je pred dnevi izkoristil odsotnost
oškodovanke in vlomil v njen avtomobil, ki ga je parkirala v
Soteski. Vozilo je dodobra "očistil", saj je lastnica prijavila
krajo šest tisoč čeških kron, 550 evrov, dveh fotoaparatov
Nikon, mobilnih telefonov znamke Nokia, GPS naprave
znamke Mio, digitalne kamere Samsung in osebnih doku-
mentov. Gmotna škoda znaša okoli dva tisoč evrov.

Šenčur 

Bencina ni plačal

Bencinski servis v Šenčurju je prejšnji teden obiskal pre-
varant, kar pa so zaposleni ugotovili prepozno. V rdeči
Volkswagen Polo je natočil za skoraj 45 evrov bencina, nato
pa brez plačila računa odpeljal v neznano. S. Š.

Stahovica

Do smrti zbil kolesarja

V nedeljo nekaj minut po 21. uri se je pri Stahovici zgodila
huda prometna nesreča. Dvajsetletnik se je z osebnim vozi-
lom Alfa Romeo 156 peljal po regionalni cesti iz smeri Staho-
vice proti Kamniški Bistrici. Na prehodu iz levega ovinka v
ravnino v bližini Stahovice je vozil po nasprotnem smernem
vozišču in trčil v 51-letnega kolesarja, ki je takrat pravilno pri-
peljal iz smeri Kamniške Bistrice. Po trčenju je kolesarja odbi-
lo preko vetrobranskega stekla in strehe avtomobila na voziš-
če, kjer je obležal. Zaradi hudi ran je umrl na kraju nesreče.
Zoper dvajsetletnega voznika so policisti odredili pridržanje.

Radovljica

Iščejo povzročitelja nesreče

Radovljiški policisti obravnavajo prometno nesrečo s pobe-
gom, ki se je v nedeljo okoli 17.50 zgodila na regionalni ce-
sti med Bledom in Lescam. V njej se je lažje poškodoval mo-
torist. Kot so sporočili, je neznani voznik starejšega osebne-
ga avtomobila Ford, sive barve, neznanih registrskih številk,
preko polne črte nepravilno prehiteval kolono vozil, ki so se
peljala z Bleda proti Lescam. Med njimi je bil tudi voznik ko-
lesa z motorjem Vespa Piaggio, kovinsko rdeče barve. Med
prehitevanjem se je moral neznani voznik umakniti naspro-
ti vozečemu vozilu, pri tem pa po vsej verjetnosti z zadnjim
desnim bočnim delom avtomobila oplazil levi bočni del kr-
mila Vespe. Mopedist je po trčenju padel po vozišču, nezna-
ni voznik pa je nadaljeval vožnjo v smeri Lesc. Vozilo, ude-
leženo v prometni nesreči, je po vsej verjetnosti poškodova-
no po zadnjem desnem in ali desnem bočnem delu vozila.
Povzročitelja prometne nesreče in očividce policisti prosijo,
da pokličejo na Policijsko postajo Radovljica (telefonska šte-
vilka 04/537 78 00) ali telefonska številka 113. S. Š.

Brnik

Helikopter trikrat poletel v gore

Minuli konec tedna so gorski reševalci pomagali trem pla-
nincem, ki so se znašli v težavah. V soboto okoli 13. ure je
na vhod v Hanzovo pot, ki vodi na Malo Mojstrovko,
priletela manjša skala in poškodovala planinko. Pomagali so
ji dežurni gorski reševalci z Brnika in jo zaradi notranjih kr-
vavitev s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v je-
seniško bolnišnico. V nedeljo so pomoč dežurne ekipe GRS
in vojaškega helikopterja z Brnika najprej potrebovali pod
Jalovčevo škrbino. Tam je nekaj po dvanajsti uri padel pla-
ninec in si poškodoval glavo. Tudi njega so prepeljali v je-
seniško bolnišnico. V oskrbi jeseniških zdravnikov se je v
nedeljo popoldne znašel tudi planinec, ki se je poškodoval
med hojo na Škrlatico. S. Š.

Podljubelj

Odstranili topovski granati

V četrtek dopoldne so v Podljubelju našli topovski granati,
kalibra 75 milimetrov, težki po pet kilogramov, ki izvirata iz
druge svetovne vojne. Pripadnika Enote za odkrivanje,
zavarovanje in identifikacijo neeksplodiranih ubojnih sred-
stev sta granati odstranila na varno. S. Š.

Kurje mesto

Motorista potegnili iz reke

V soboto nekaj pred 14. uro se je v bližini vasi Kurje mesto
v dolini Kokre motorist zaletel v ograjo in padel v reko
Kokro. Na pomoč so poklicali tudi poklicne gasilce iz Kran-
ja, ki so poškodovanemu motoristu pomagali priti iz vode.
Motor je k sreči obstal na kopnem. S. Š.
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Simon Šubic

Kranj - Minilo je že leto dni,
odkar bi moral Robert Tomaž
Zavašnik zaradi smrti treh
najstnic pred njegovo disko-
teko Lipa začeti prestajati pet-
letno zaporno kazen, a v za-
porih na Dobu ga še vedno
zaman pričakujejo. Gostinec
iz Spodnjih Pirnič je namreč
na begu že dobro leto dni in
čeprav ga od lanske jeseni iš-
čejo tudi s pomočjo Interpola,
se je za njim izgubila vsaka
sled. 

Zavašnika je ljubljansko so-
dišče obsodilo na pet let zapo-
ra, ker je odgovoren za trage-
dijo na predbožični zabavi, ki
je 23. decembra 2005 poteka-
la v diskoteki Lipa v Spodnjih
Pirničah. Zabave željna mno-
žica mladih je namreč pred
diskoteko poteptala tri mlado-
letnice, stare petnajst in se-
demnajst let, ki so zaradi hu-
dih ran umrle. Za stampedo
je bil po mnenju sodišča kriv
prav lastnik diskoteke, ker ni

dovolj dobro poskrbel za var-
nost prireditve, zato je storil
kaznivo dejanje povzročitve
splošne nevarnosti. Pri tem je
zanimivo, da je obtoženi še
pred zaključkom sodnega po-
stopka javno povedal, da tudi
v primeru obsodbe ne name-
rava oditi v zapor. A ga odgo-
vorni očitno niso jemali do-
volj resno, saj je pobegnil, še
preden bi ga doletela roka
pravice ...

Pobegli Zavašnik je za tra-
gedijo pred Lipo tudi odškod-
ninsko odgovoren, prav tako
pa tudi njegovo podjetje in
varnostna služba Enigma Ba-
garić, ki je na večer tragedije
skrbela za red pred diskoteko.
Ljubljansko okrožno sodišče
je s tem samo delno ugodilo
odškodninskemu zahtevku
staršev umrlih deklet, saj pla-
čila odškodnine ni naložila
tudi državi, občini Medvode
in Zavašnikovim staršem, ka-
kor so tudi predlagali tožniki.
Starši umrlih deklet so skup-
no zahtevali 225.900 evrov.

Na begu že leto dni
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TRNFEST 10

Med 27. julijem in 29. avgustom
poteka v okviru ljubljanskega KUDa
France Prešeren 19. tradicionalni fes-
tival Trnfest 10 in ko Trnovo sim-
bolično postane središče Ljubljane.

02

LJUDJE

GLASBENI KRANJ

Kranfest s Kranjsko nočjo je letos v
večernih urah obiskovalcem ponu-
dil precej koncertne izbire. Tako
smo bili v petek in soboto priča
pravemu glasbenemu stičišču kul-
tur. / Foto: Tina Dokl

KULTURA

OKARINA OSTAJA 
RAZNOBARVNA

Letošnji 20. Okarina etno festival se
je v petek začel z brazilsko zabavo,
nadaljeval v umirjenih valovih indij-
ske glasbe in v nedeljo v poskok va-
bil z mešanico polke in rocka.
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GLASBA
DJ Dean posegel v Katjino življenje 

Po baladi Lutka, ki jo je Katja Fašink - Cat posnela v slo-
venskem, hrvaškem in srbskem jeziku, bo svetlolasa pev-
ka vroče poletne dni popestrila še s hitrejšo pesmijo. Ra-
dijski eter bo osvežila s pesmijo Moje življenje, ki jo je v
hitrejše in novejše ritme preoblekel DJ Dean M. "Moje
življenje je pesem, ki mi je pisana na kožo. Načeloma ni-
sem preveč navdušena nad remixi, ker mi je rekdo kateri
zares dober, in se mi zdi, da skladbe večinoma pokvari-
jo. Ko mi je Dean predstavil svojega, pa sem bila tako
navdušena, da nisem vedela, ali je boljši original ali re-
mix, zato sem se odločila, da ga izdam. DJ Dean je per-
spektiven DJ, o katerem bomo slišali še veliko, in štejem
si v čast, da je zame naredil remix," pravi Katja. A. B.

Jernej se sprašuje zakaj

Po uspešnem nastopu na Kitajskem, kjer je Jernej Der-
mota prejel nagrado za izvajalca s pesmima Take my
hand tonight in Carry on, je prišel čas za novo pesem.
Could you tell me why je prav tako kot Carry on osebno
izpovedna pesem, ki govori o neuslišani ljubezni, ki
smo jo vsaj enkrat v življenju deležni prav vsi. Vendar
Jernej še vedno verjame, da se bo vse izšlo tako, kot je
treba. Pesem je nastala v sodelovanju z romunsko skla-
dateljico Floriano Pachio, ki je avtorica tudi obeh ome-
njenih Jernejevih pesmi. Sicer pa Jernej preživlja izjem-
no delovno poletje, skorajda ni vikenda, v katerem ne bi
imel kakšnega nastopa, do konca avgusta bo obredel
celo Slovenijo, nato pa spet odhaja v tujino. Na vpraša-
nje, kdaj si bo privoščil zaslužen dopust, kar ne najde
odgovora. Po malem glasbeni deloholik, ki verjame, da
se bo ves trud, vložen v njegovo kariero, slej ko prej ob-
restoval. A. B.

estival v 34 dneh in
večerih znova po-
nuja brezplačne
koncerte, gledali-
ške in plesne pred-

stave, ustvarjalne delavnice,
otroški program, DJ nasto-
pe, razstave in filmske pro-
jekcije. Vsi dogodki festivala
potekajo v KUD France Pre-
šeren. Tako se "središče
Ljubljane avgusta simbolič-
no seli v Trnovo". 

Glasbeni program Trnfe-
sta 10 sestavljajo koncerti in
predstave tako domačih kot
tujih ustvarjalcev. Festival je
letos odprla slovenska legen-
darna rock zasedba Demoli-
tion Group, nastopili pa so
tudi že Moonlight sky, Ner-
vous stompin' in Torul, v
nadaljevanju pa prihajajo
Stekli psi (6. avgusta), Dick-
less Tracy in Vulvathrone
(14. avgusta), Koriandr (18.
avgusta), Buldogi (20. avgu-
sta), NLP in Kreshesh Nepi-
tash (21. avgusta), Kar češ
brass band (23. avgusta),
Brezno (28. avgusta) in za
zaključek festivala Laibach
(29. avgusta). Od medna-
rodnih zasedb pa bo festival
gostil Emashie (7. avgusta),
Naurou (FR - 4. avgusta),
Anti-Pop Consortium (ZDA
- 6. avgusta), Bernay's Pro-
paganda (MK - 8. avgusta),
Sopot (BiH - 9. avgusta) in
The Real McKenzies (CAN -
25. avgusta).

Gledališki program je le-
tos znova v znamenju pro-
dukcije KUD France Preše-
ren (Impro liga, Narobov,

Gverila teater, Štefka in
Poldka ...) in posebne 25-
urne predstave Impro mara-
ton (15. in 16. avgusta), ki se
bo začela 15. avgusta na veli-
kem odru Trnfesta, se ne-
prekinjeno nadaljevala vso
noč in ves dan ter se zaklju-
čila z Grand finalom. Obe-
nem bodo na Trnfestu go-
stovali še stand up komedi-
janti (10. avgusta) ter impro-
vizacijsko gledališče iz Ame-
rike Unexpected Producti-
ons (22. avgusta), ki je v zad-
njih desetletjih zagotovo
umetniško najbolj vplivalo
na razvoj gledališke improvi-
zacije v svetu. 

Med četrtkovimi filmski-
mi projekcijami pripravlja-
jo večer slovenske animaci-
je (19. avgusta), AGRFT
(26. avgusta), Animateke
(5. avgusta) in projekcije ig-
ranih in dokumentarnih fil-
mov (12. avgusta). Trnfesto-
ve vikend delavnice so
ustvarjalne (glina, strip, re-
cikliranje) in plesne (afriški
plesi), na razstavah pa
predstavljajo slike o žen-
skah v povezavi z oglaševa-
njem, govorijo o grafitih iz
Južne Amerike ter doku-
mentarno obeležujejo 10
let ponosa. V okviru Trnfe-
sta bo že tradicionalno po-

tekal tudi festival neuveljav-
ljenih skupin Reverse Engi-
neering (13. in 14. avgusta)
in Skate contest (21. avgu-
sta), tokrat pa na ulici pred
Kudom.še breakdance bit-
ka BBOY Street Contest
(27. avgusta). Otroškemu
programu so posvečeni če-
trtki, dogajanje pa bo med
26. in 29. avgustom še do-
datno popestrila Emonska
promenade. V okviru Trn-
festa pa letos že peto leto
zapored potekal tudi foto-
grafski natečaj TrnFoto 10.
Tema natečaja ostaja festi-
val: dogajanje na odru, med
obiskovalci, v zaodrju ... 

Alenka Brun

F

TRNFEST 10
Med 27. julijem in 29. avgustom poteka v okviru ljubljanskega KUD France Prešeren 19. tradicionalni
festival Trnfest 10, ki v ljubljansko prestolnico privablja številne ljubitelje glasbe, gledališča, razstav,
filmskih projekcij, organizatorji pa niso pozabili tudi na najmlajše.

Trnfest 10 je s koncertom odprla zasedba Demolition Group. / Foto: Zaklop

Katja Fašink se je vseeno odločila za remix. Sodeluje 
z DJ-em Deanom. / Foto: arhiv pevke

Rogaški slavčki po novem od Miha in Saše

Hudomušno Lendero & Co včasih poimenujejo glasbena
valilnica. Tokrat so pod svoje okrilje vzeli Rogaške slavčke,
glasbeno skupino, ki pa na slovenski glasbeni sceni
ustvarja že dobra štiri leta. Skupina je v tem času pridno
napredovala in ustvarila vrsto uspešnic kot Kaj mi bodo
rožice, Gospod policaj, Daj premisli, Gumidefekt, So rož-
ce cvetele, njihova najbolj aktualna skladba pa je Igrajva se
zdravnike. Do nedavnega so delovali samostojno, veliko
nastopali in se držali reka, da se 'teče na dolge proge
počasi'. Kljub vabilom raznih glasbenih agencij se niso od-
zvali. Očitno pa imata Saša in Miha svoj šarm. Roman,
član zasedbe Rogaški slavčki, je ob začetku novega sode-
lovanja povedal: "Želimo si novih izzivov ter postati še
uspešnejši ter dostopnejši. Po predhodnem pogovoru z
glasbenim producentom Miho Hercogom ter kasnejšim
sestankom z direktorico podjetja smo se obojestransko
odlično dogovorili in tako podpisali ekskluzivno pogod-
bo." A. B.
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etkovo dopoldansko
deževje in vremen-
sko ne ravno obeta-
joč popoldan sta prvi

koncertni večer letošnje jubi-
lejne Okarine sicer "odpih-
nila" iz zdraviliškega parka v
sosednjo Festivalno dvora-
no, a občinstva siceršnja fe-
stivalska stalnica v primeru
slabega vremena ni odvrnila
od obiska uvodnega nastopa,
tokrat začinjenega z glasbo
brazilske Bahie in močnimi
ritmi tolkal. Pred polno dvo-
rano je namreč nastopila
skupina Banda do Pelo iz
Brazilije. Gre za zasedbo, ki
združuje tradicionalno glas-
bo prvotnih prebivalcev Bra-
zilije in moderno glasbo, ki
jo tam igrajo in poslušajo da-
nes, in uživa precejšen ugled
na domači in tuji glasbeni
sceni. No, na tokratnem
koncertu smo lahko pred-
vsem zaznali, da osmerica
simpatičnih glasbenikov ve-
liko več kot v svojem osnov-
nem poslanstvu, muzicira-
nju torej, obvlada nastop in
ustvarjanje dobrega vzdušja
med občinstvom. Fantje so
na oder priplesali v trenirkah
v rumeno-zeleni kombinaci-
ji, še najbolj podobni brazil-
ski reprezentanci na trenin-
gu z eno posebnostjo, skoraj
vsi so imeli majice s številko
10 in napisom Ronaldinho.
Fino. V uro in pol dolgem
nastopu so občinstvo navdu-
šili z živahnim brazilskim
melosom, kitaro, bas in vo-
kal pa je vseskozi podpirala
močna tolkalska sekcija, po-
leg bobnarja še trije tolkalci.
Bržkone gre prav slednjim

zasluga, da njihova "neugla-
šenost" v skupinskem muzi-
ciranju in njihovi povprečni
glasovi, niso prišli preveč do
izraza. K temu pa je pripo-
moglo tudi občinstvo, ki je
vseskozi aktivno sodelovalo
pri petju refrenov, kasneje
pri skupinskem poplesava-
nju na odru. Vsekakor smo

si zapomnili tudi točko s
tako imenovanim plesom
capoeira, ko so ob ritmu
bobnov brazilski mladci iz-
vedli tudi nekaj navdušujo-
čih akrobacij. 

Živahen uvod v Okarino je
naslednji dan v melodijah
indijske glasbe umirila sku-
pina odličnih glasbenikov iz

skupine Bollywood Pandits,
v nedeljo pa smo v zdravili-
škem parku znova poskako-
vali v ritmu polke. Osem-
članski ansambel iz Berlina
z imenom Polkaholix je na
Bled pripeljal nekakšno me-
šanico polke in sodobnejših
glasbenih zvrsti, kot so ska,
rock, swing. Vsi po vrsti od-
lični glasbeniki so berlinsko
polka tradicijo, ki je sicer
precej podobna "našemu"
nekdanjemu avstro-ogrske-
mu melosu, dopolnjevali s
ska-swingovskimi nastavki
zelo všečne brass sekcije, ki
je ob harmoniki seveda še
kako blizu slovenskim uše-
som, rockovkse in rockabilly
vložke pa sta uspešno doda-
jala tako kitarist kot kontra-
basist. Ob lastnih skladbah
so Polkaholix občinstvo raz-
veselili tudi z nekaj znanimi
napevi tipa italijanska Mari-
na ali pa naša alpska Roza-
munda, prepoznali pa smo
tudi poskočno verzijo kult-
nega komada Kraftwerkov
The Model. 

Danes zvečer norveška
ambasada v Sloveniji podar-
ja nastop norveškega Nacio-
nalnega mladinskega zbora,
v četrtek prihaja bržkone naj-
bolj znana skupina letošnje-
ga festivala Kila z Irskega. Po
angleških The Demon Bar-
bers in njihovi ljudski glasbi,
petju in plesu v petek bo v so-
boto sledila kraljica romske
glasbe Esma Redžepova.
Prav sobotni koncert ob 
Esmini veliki prepoznavno-
sti med slovensko glasbeno 
publiko zna biti med najbolj
obiskanimi. Festival bo v 
nedeljo zaključil mojster 
benja Tony Trischka s sku-
pino Red Wine iz ZDA.
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KULTURA
Radovljica

Razstava del češkega slikarja

Jutri, v sredo, 4. avgusta, ob 19. uri bo v Galeriji Šivčeva
hiša v Radovljici odprtje razstave češkega slikarja Alfon-
sa Muche (1860-1939), ob njegovih slikah pa bo na ogled
tudi razstava dokumentarnega gradiva o njegovem rojst-
nem kraju Ivančice. Razstavo so v Radovljici pripravili v
počastitev občinskega praznika in v sodelovanju s po-
bratenim mestom Ivančice. Na razstavi bosta spregovo-
rila župana obeh občin dr. Vojtech Adam in Janko S. Stu-
šek, razstavo pa bo odprl češki veleposlanik v Sloveniji
Petr Voznica. V glasbenem programu bo nastopila pev-
ka Liza Šparovec ob spremljavi Egija Gašperšiča. I. K.

Kranj

Starejši kranjski fotografi 

V četrtek, 5. avgusta, ob 19. uri bo v Galeriji Prešernove
hiše v Kranju odprtje razstave fotografij iz Kabineta slo-
venske fotografije z naslovom Starejši kranjski fotografi.
Predstavljena bodo dela, ki so jih fotografi iz Kranja
ustvarili v več kot 150 letih, odkar poznamo fotografijo.
Na ogled bodo tako fotografije Janeza Puharja, po kate-
rem se imenuje tudi kranjsko Fotografsko društvo, ki le-
tos praznuje 100 let delovanja, in fotografije prvih 
znanih fotografov, kot sta Christian Paier in Ivan Jagodic,
kot dela kasnejših mojstrov fotografije, ki so bolj ali manj
delovali v kranjskem društvu, od Mira Kelbla, Branka 
Komaca, Toneta Marčana, Janeza Marenčiča do Alojzija
Žiberta. I. K.

OKARINA OSTAJA 
RAZNOBARVNA
Letošnji 20. Okarina etno festival se je v petek začel z brazilsko zabavo, nadaljeval v umirjenih 
valovih indijske glasbe in v nedeljo v poskok vabil z mešanico polke in rocka.

Igor Kavčič

P

Brazilci so polno dvorano bolj kot z ubranim muziciranjem
navduševali s svojim živahnim nastopom.

Polkaholixi so v svojem glasbenem izrazu dokazali, da je
Evropa res ena velika država.

(Tone Marčan, Na mitingu, 1955)
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TELEVIZIJA

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:

Regina

Na Pop TV 9. avgusta začenjajo s predvajanjem nove
romunske telenovele Regina (Regina). V glavnih vlogah
nastopajo Diana Dumitrescu, Bogdan Albulescu, Dinica
Gheorondurache. Regina je nadaljevanje telenovele
Ukradeno srce, kjer smo spremljali ljubezensko zgodbo
med Irino in Codrutom, ki sta sedaj srečno poročena.
Regina je evropska princesa, ki so jo ugrabili, ko je bila
še dojenček. Njen ugrabitelj don Antonucci je zavrnil
odkupnino in Regino obdržal zase v upanju, da mu bo
nekoč prinesla veliko denarja... A. B.

Poletne rubrike

Oddaja 24UR bo avgusta obarvana s poletnimi rubrikami.
V tednu od 9. avgusta dalje se bo med delovniki tako
zvrstilo pet zanimivih tematskih prispevkov. Novinarka
Tanja Volmut nam bo skozi niz prispevkov prikazala
sodoben svet tehnologije, ki je del našega vsakdana, a
skriva tudi pasti. Govora bo o mobilnih telefonih, gospo-
dinjskih aparatih in drugih pripomočkih, spregovorili pa
bodo - tudi s koristnimi nasveti - o nevarnostih, ki pretijo
zdravju pri njihovi napačni uporabi in o njihovi pravilni,
smotrni rabi. A. B.

etos bosta gledalcem
na voljo dva nova fil-
ma: Pisma iz Egipta
režiserke Polone

Sepe in Marko skače Borisa
Jurjaševiča, ki na spored pri-
hajata še to jesen. Posnet je
že film Vikend v Brightonu v
režiji Slavka Hrena, 11. julija
pa so začeli s snemanjem fil-
ma Vrteča sreča mladega re-
žiserja Klemena Dvornika.
Novembra bodo začeli s sne-
manjem filma Božična večer-
ja v režiji Boštjana Vrhovca
ter v decembru filma Britev,
ki ga bo režiral Jurij Pervanje. 

V filmu Vikend v Brighto-
nu v glavnih vlogah srečamo
Sašo Tabakoviča, Polono
Juh, Mojco Ribič, Borisa
Juha, Gregorja Bakoviča, Sil-
vo Čušin. 33-letni Jan je pred
desetimi leti zapustil rodni
kraj v Sloveniji, odšel v Lon-
don in si tam - sodeč po pis-
mih, ki jih pošilja materi -
ustvaril kariero. Vendar je Ja-
nova zgodba o uspehu lažna.

Vikend v Brightonu je karak-
terno zabavna, vendar v
osnovi tragična, melanholič-
na igra. Želi prikazati stanje
duha v sodobni družbi, ki
stremi k uspehu, in v kateri
veljaš le toliko, kolikor imaš.

V Vrteči sreči bomo sreča-
li igralska imena kot Peter
Musevski, Saša Pavček, Jurij
Drevenšek, Janez Škof, Uroš
Fürst, Jonas Žnidaršič,
Zvezdana Mlakar, Gašper
Tič, Ludvik Bagari, Dušan
Jovanovič ... Komedija, ki je
zastavljena rahlo nostalgič-
no, se dogaja v Velenju v 80.
letih prejšnjega stoletja. Vse
se začne, ko mati in hčerka
skrivaj družino prijavita na
Kviz, ki se dogaja na (tedaj)
edini televiziji. Oče Novak in
pubertetni sin nad sodelova-
njem v kvizu nista preveč
navdušena, vendar ženski
princip v družini zmaga. 

Aljoša Ternovška, Ratka
Poliča, Ivo Kranjc, Vlada No-
vaka bomo gledali v filmu
Marko Skače. Marko je diplo-
mirani filozof, ki najraje na
svetu peče piškote. Rad bi ku-

pil staro, že leta zaprto slašči-
čarno, zato dela kot taksist.
Stanuje doma, z očetom,
upokojenim plesnim učite-
ljem, ki še vedno poučuje
ples. Za razliko od še vedno
samskega sina pa ima oče
pogoste zaplete s 'svojimi
učenkami'. Markovo življe-
nje se zaplete, ko se lepega
dne na upravni enoti izkaže,
da ga ni v nobenem registru
in mu zato ne morejo podalj-
šati vozniškega dovoljenja, še
huje: sploh ne more do nobe-
nega dokumenta ...

Scenarij za film Pisma iz
Egipta pa je leta 2006 podprl
Eurowistdom, ki ga financira
Evropska komisija za zna-
nost in tehnologijo in podpi-
ra teme, ki obravnavajo
znanstveno tematiko in pro-
blematiko žensk v znanosti.
Njihova zahteva je bila, da se
v scenarij vključi tudi izvirno
slovensko znanstveno odkrit-
je. Znanstvena dejstva torej
temeljijo na odkritju formule
za ohranjanje črnila na starih
dokumentih dr. Jane Kolar,
ostala dejstva pa so v filmu

izmišljena. Glavne vloge:
Aleksandra Balmazovič, Se-
bastian Cavazza, Draga Po-
točnjak. Vsebina filma pripo-
veduje o kemičarki Ireni, ki
za svojo doktorsko tezo po-
skuša odkriti novo formulo
za ohranjanje črnila na starih
dokumentih. Strast do ohra-
njanja starih zapisov izvira iz
njene želje, da bi ohranila
pisma svoje babice, ki jih je
pisala, ko je delala kot Alek-
sandrinka. V njenih pismih
Irena išče tudi odgovore na
vprašanja v zvezi s svojim
življenjem. 

Božična večerja bo pripo-
vedovala o Juliji, ki se na bo-
žični večer vrača v hišo svojih
staršev, da preživi vsakoletni
družinski obred božične ve-
čerje, ki pa tokrat ne teče rav-
no po načrtih; Britev pa pri-
poveduje zgodbo o dveh slo-
venskih fantih, ki vojaški rok
služita v enoti JLA, v ključnih
dogodkih pa se znajdeta na
različnih straneh - enemu je
uspelo prebegniti na stran
slovenskih teritorialcev, dru-
gi je ostal v enoti JLA.

KAJ USTVARJA 
TELEVIZIJA SLOVENIJA?
Dva filma, Marko Skače in Pisma iz Egipta, bosta premierno na programu še to leto, Vikend v
Brightonu je posnet, Vrteča sreča pa v procesu snemanja. Filma Britev in Božična večerja bodo 
snemali konec leta, septembra pa ne spreglejte posebne oddaje ob 80-letnici Mojmirja Sepeta.

Alenka Brun  
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om Cruise in Ca-
meron Diaz sta
skupaj zaigrala že
v subrealnem su-

spenzerju Vanilla Sky, v ka-
terem je med njiju prišla Pe-
nelope Cruz. Devet let kas-
neje se Cruise in Diazova v
filmu Kot noč in dan spet
srečata, tokrat pa med njiju
hoče priti ves svet. On je taj-
ni agent na misiji, ona na-
menjena na sestrino poro-
ko. Naključno srečanje na
letališču ju poveže, tako da
ju film pošlje na predporoč-
no potovanje okoli sveta, na
nekakšno Cruisevo Misijo
nemogoče 4, saj obiščeta Bo-
ston, New York, Azorske
otoke, švicarske Alpe, Av-
strijo, Španijo, Južno Ame-
riko ...

Mnogo je filmov, ki preko
avanturističnega iskanja do-
ločenega objekta ''naklju-
čno'' romantično povežejo
glavna akterja. Specialist za
tovrstne filme je bil denimo
igralec Cary Grant (Šarada,
Sever-severozahod), nedavno
pa sta bila takšna, kakovost-
no sicer podpovprečna, fil-
ma Lovec na glave ter Morilci.
Za razliko od Michaela Doug-
lasa in Kathleen Turner, ki
ju je pred leti združil Lov na
zeleni diamant, pa tokrat vso
zadevo poganja zelo drago-
cen izum: visoko energijska
baterija, ki se je zmožna na-
polniti sama od sebe in ki
porodi zanimanje vseh mož-
nih vohunskih služb, FBI-ja,
CIA-e, dvojnih agentov,
nemških izurjenih morilcev
ter španskih preprodajalcev
orožja. Vsi ti poskrbijo, da
mora romantični par skozi
pirotehnični spektakel, ob

tem pa je prisiljen uporabiti
vsa prevozna sredstva, od
mnogih vrst avtomobilov,
vlaka, letala, pa do zaključne
visoko-oktanske ''turistične''
dirke z motorjem po Sevilli.

In baterija z večno energi-
jo predstavlja tu dvojni sim-
bol: po eni strani je simbol
samega filma, ki se za nobe-
no ceno noče ustaviti in ki
frenetično teče od ene akcij-
ske scene do druge, želeč
uporabiti čim več lokacij, do
konca in naprej. Po drugi
strani pa predstavlja tudi
simbol glavnih akterjev,
Toma Cruisea in Cameron
Diaz, h'woodskih filmskih
ikon, ki želita ujeti formulo
večne mladosti, torej v vsem
tem tehnično-panoramskem
spektaklu pustiti svoj pečat,
izpostaviti svoja obraza in te-
lesi. Hollywood jima zadnja
leta riše ''Slike Doriana
Graya'', cena za to pa je igra-
nje v lahkotnih poletnih
uspešnicah, ki skušajo ugo-

diti tako gledalčevi želji po
vizualnem užitku kot igral-
skemu narcističnemu ekshi-
bicionizmu. 

Nočno moro Toma Crui-
sea v filmu Vanilla Sky je
predstavljala maska, ki jo je
moral nositi po nesreči. Za
narcisa, kakršen je on, ni
hujšega kot to - da se te na
filmu ne vidi. Tudi v franšizi
Misija nemogoče je bil v vlogi
vohuna pogosto prisiljen no-

siti masko (da niti ne ome-
njamo filma Široko zaprte
oči). V filmu Kot noč in dan
lahko zdaj končno zadiha,
maske mu ni treba več nosi-
ti. To breme mu namreč
nase prevzame sam film, ki
se - ob zamudnih zapletih
pri snemanju zadnjega Ja-
mesa Bonda - kar sam ''za-
maskira'' v bondiado. 

Ocena: ★★★★★
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FILM, KINO

Samo Lesjak

T

V DNEVU IN NOČI OKOLI SVETA
Akcijsko-vohunska romanca s komičnim pridihom Kot noč in dan je videti kot modni portfelj Toma
Cruisea z dodanim turističnim vodnikom po eksotičnih lokacijah.

KINO SPORED

Torek, 3. 8.
16.50, 19.10, 21.30 KOT NOČ IN DAN
16.10, 18.20, 20.30
ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D 
16.00, 19.00, 22.00 IZVOR

Sreda, 4. 8.
16.50, 19.10, 21.30 KOT NOČ IN DAN
16.10, 18.20, 20.30
ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D 
16.00, 19.00, 22.00 IZVOR

Četrtek, 5. 8.
17.00, 19.20, 21.40 SUPERŽUR
16.00, 19.00, 22.00 IZVOR
19.10 KOT NOČ IN DAN
17.10, 21.30 
ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Petek, 6. 8.
17.00, 19.20, 21.40, 0.00 SUPERŽUR
16.00, 19.00, 22.00 IZVOR
19.10 KOT NOČ IN DAN
17.10, 21.30, 23.30 
ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Sobota, 7. 8.
14.40, 17.00, 19.20, 21.40, 0.00
SUPERŽUR
16.00, 19.00, 22.00 IZVOR
19.10 KOT NOČ IN DAN
15.10, 17.10, 21.30, 23.30 
ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Nedelja, 8. 8.
14.40, 17.00, 19.20, 21.40
SUPERŽUR
16.00, 19.00, 22.00 IZVOR
19.10 KOT NOČ IN DAN
15.10, 17.10, 21.30 
ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Ponedeljek, 9. 8.
17.00, 19.20, 21.40 SUPERŽUR
16.00, 19.00, 22.00 IZVOR

19.10 KOT NOČ IN DAN
17.10, 21.30 
ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Torek, 3. 8.
17.40, 20.40 IZVOR
16.20, 18.40, 21.00 KOT NOČ IN DAN
17.00, 19.15, 21.25 ODRASLI
16.00 SHREK ZA VEDNO 3D
18.20, 20.30 ULIČNI PLES 3D
16.40, 19.00, 21.20 
ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Sreda, 4. 8.
17.40, 20.40 IZVOR
16.20, 18.40, 21.00 KOT NOČ IN DAN
17.00, 19.15, 21.25 ODRASLI
16.00 SHREK ZA VEDNO 3D
18.20, 20.30 ULIČNI PLES 3D
16.40, 19.00, 21.20 
ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Petek, 6. 8.
19.00 BOŽJI BOJEVNIK
21.00 PISMA JULIJI

Sobota, 7. 8.
19.00 PISMA JULIJI
21.00 BOŽJI BOJEVNIK

Nedelja, 8. 8.
19.00 PISMA JULIJI
21.00 BOŽJI BOJEVNIK

Četrtek, 5. 8.
18.00 MORILCI
20.00 PREDATORJI

Petek, 6. 8.
18.00 PREDATORJI 
20.00 MORILCI

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

KINO RADOVLJICA, LINHARTOVA DVORANA

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)
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Tom Cruise 

1. Top Gun (1986)
Film, ki je poletel v nebo, Toma Cruisea pa izstrelil med
zvezde.
2. Rain Man (1988)
Road-trip kot terapija za Cruiseov narcizem. Ob živce ga
spravlja avtistični Dustin Hoffman.
3. Magnolija (1999)
Epski mozaik o razlogih za Cruiseov mesijanski šovini-
zem, ki ga lahko odreši le biblična nevihta. 
4. Poročilo manjšine (2002)
Cruise v službi vsevidnega Velikega Brata. Za popolno sli-
ko je zaslužen Spielberg.
5. Stranski učinki (2004)
Najdaljša noč poklicnega morilca. Cruisea po Los Angele-
su vozi Jamie Foxx, za brezhibno navigacijo skrbi Michael
Mann.

Cameron Diaz

1. Maska (1994)
Komedija z Jimom Carreyjem, v kateri je prvič opozorila
nase kot original sredi specialnih efektov.
2. Nori na Mary (1998)
Cameron je magnet za vse moške v komediji z brezkom-
promisnim, ofenzivnim humorjem, ki ne prizanese niko-
mur.
3. Biti John Malkovich (1999)
Originalna romantična črna komedija, kjer Cameron upra-
vičeno postane odvisna od svoje želje.
4. Za vsako ceno (1999)
Cameron ob Alu Pacinu v turbulentni športni drami mo-
dernih gladiatorjev Oliverja Stonea.
5. Tolpe New Yorka (2002)
Scorsesejevo krvavo maščevanje, v katerem Cameron ni le
okras.

PRIPOROČILA NEKATERIH FILMOV GLAVNIH IGRALCEV FILMA KOT NOČ IN DAN

Fo
to

. a
rh

iv
 d

is
tr

ib
ut

er
ja

 

Fo
to

. a
rh

iv
 d

is
tr

ib
ut

er
ja

 



o lanski uspešni iz-
vedbi počitniških ak-
tivnosti so se v Pio-
nirskem oddelku
Osrednje knjižnice

Kranj znova odločili otrokom
popestriti proste dneve. Od za-
četka julija pa vse do 25. avgu-
sta se bodo v pravljični sobi vr-
stile ustvarjalne delavnice Ča-
robni prsti, ki potekajo ob po-
nedeljkih popoldne in ob sre-
dah dopoldne, ter turnir v igri
Človek, ne jezi se, ki se ga lah-
ko udeležite ob torkih in četr-
tkih popoldne. "Vse aktivnosti
so brezplačne. Otrokom želi-
mo omogočiti aktivnejše pre-
življanje počitnic in hkrati pri-
vabiti čim več mladih, še zlasti
tistih, ki v knjižnico ne zahaja-
jo. Do desetega leta so jim
knjige še blizu, nato pa bralna
kultura upada," pravi vodja pi-
onirskega oddelka Neli Tom-
šič.

Vesela je, da je odziv na po-
čitniške aktivnosti še boljši
kot lansko poletje. Delavnic se
v povprečju udeležuje pet-
najst otrok, turnirja pa približ-
no osem. "Zelo rada ustvar-
jam. Med počitnicami je
doma dolgčas, zato komaj ča-
kam sredine ustvarjalne de-
lavnice. Izdelovali smo origa-

mi, zapestnice iz perl, pla-
stenke smo poslikali v vaze za
rože, zapestnice smo pletli
tudi iz bombažne preje ...," je
povedala enajstletna Hana
Marn, ki se je ustvarjalnih de-
lavnic v knjižnici udeleževala
že lani. Prvič pa smo minulo
sredo na delavnici srečali se-
demletno Dunjo Kurat: "Pri-
peljala me je babica, ki je de-
lavnice opazila v koledarju
prireditev. Danes iz nitk plete-
mo zapestnice, malo mi na-
gaja, a bom kljub temu še pri-
šla na delavnice, saj zelo rada

ustvarjam." Prijave na počit-
niške aktivnosti niso potreb-
ne, zato se še vedno lahko
udeležite turnirja, da se boste
pomerili v tekmovanju pame-
ti, sreče in živcev, in delavnic,
kjer boste v prihodnjih tednih
ustvarjali ovitke za zgoščenke
in mape, obeske za ključe,
hranilnike iz plastenk, deko-
rativne slike s počitniškimi
motivi in viseče krušne okra-
ske. "Starostnih omejitev ni,
je pa pri mlajših otrocih zaže-
lena prisotnost in pomoč star-
šev," je še dejala Tomšičeva in

napovedala, da bodo dejavno-
sti za otroke v še večjem obse-
gu pripravljali v novi knjižni-
ci, kjer bodo pogoji bistveno
boljši.

V teh dneh je sicer v vitrini
ob glavnem vhodu v pionirski
oddelek na ogled tudi razstava
Pravljica, podaj mi roko. Gre
za pregled Pravljičnih sredic,
ki potekajo med šolskim le-
tom, razstava pa prikazuje
tudi izdelke, ki so jih otroci iz-
delali na temo povedanih
pravljic. Na ogled bo do konca
avgusta.
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rganizator j i
Kranfesta so
tudi letos po-
sebno pozor-

nost namenili otrokom in za-
nje na Pungertu v Kranju pri-
pravili številne aktivnosti. Pet-
kovo popoldne je bilo čarov-
niško in artistično obarvano,
saj so pod spretnimi prsti na-
stajali artistični rekviziti, s ča-
rovniškimi triki pa je navdu-
šil čarodej Toni. Še bolj pes-
tro je bilo na Pungertu v so-
boto. Dopoldne je minilo v
znamenju ustvarjalnih delav-
nic: otroci so izdelovali jadral-
na letala, gnetljive žogice iz
balonov, napolnjene z moko,
uživali so v lutkovni delavnici
z Jožetom Zajcem, okraševali
so papirnate krožnike, ki so
bili plačilo za slastne palačin-
ke ... V popoldanskih urah je
bilo kot ponavadi veliko zani-
manja za poslikavo obrazkov,
poleg tega pa so otroci na
srednjeveški delavnici ustvar-

jali meče in ščite, zabavali so
se ob različnih igrah, ko so ci-
ljanje tarče, lovljenje bonbo-
nov in balinčkanje, navduše-
ni pa so bili tudi nad lutkovno
predstavo Krtek Zlatko ali ka-
kec, ki je padel z neba. Prire-
ditvi se je pridružil tudi kranj-
ski svet za preventivo in vzgo-

jo v cestnem prometu, ki je
pripravil poligon Jumicar, na
katerem so otroci spoznavali,
kako se pravilno obnašati v
prometnem okolju.

"Odziv je bil fantastičen.
Otroški Kranfest na Pungert
iz leta v leto privabi več otrok.
Veseli smo, da smo jim uspe-

li polepšati minuli konec ted-
na. Še posebej so bili navdu-
šeni nad obema predstava-
ma, ki sta pritegnili tudi star-
še," je bila zadovoljna Nataša
Herlec, vodja Otroškega cen-
tra Krice Krace, ki je bedel
nad programom Otroškega
Kranfesta.

MLADE PRIVABLJAJO V KNJIŽNICO
V pravljični sobi pionirskega oddelka kranjske knjižnice med počitnicami potekajo ustvarjalne
delavnice in turnir v igri Človek, ne jezi se.

NA PUNGERTU JE BILO ŽIVAHNO
Pungert na koncu starega dela Kranja je bil v petek in soboto znova prizorišče Otroškega Kranfesta.

Ana Hartman

P

Ana Hartman

O

TISOČ UGANK ZA ŠOLARJE
Franc Ankerst vam zastavlja naslednjo uganko:

Kaj za spoj in za stik 
je na vzvoj in na klik?

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime, priimek in
naslov na številko 031/691 111. Nekdo bo prejel knjižno nagrado.
Ime nagrajenca bomo objavili prihodnji torek. Rešitev prejšnje
uganke se glasi solza. Izžrebali smo Uršo<None> Košnik (Kranj).

OTROŠKA PERESA

Tako te imam rad, da te bi požrl 

Pred davnimi časi je živel lev po imenu Vinko. Imel je vse,
kar si lahko lev želi. A niti enega prijatelja ni imel. Zato je
premišljeval, kako bi dobil prijatelja. Mamica mu je rekla:
"Če hočeš prijatelja, moraš nekaj narediti zanj."
Vinko jo je vprašal:
"Kaj pa naj naredim?"
"Za začetek poskusi s pesmico."
In res je napisal pesem in šel k žirafi Tinki in ji je 
zapel pesem:
"Tinka, jaz te imam tako rad, da te bi požrl!"
Ko jo je hotel vprašati, kako ji je všeč, žirafe že ni bilo več.
Žalostno je prišel k mamici in ji je rekel:
"Ni delovalo."
Poskusi z voščilnico, mu je odgovorila mamica.
Tako je poskusil pri kameli Ani. Ko je Vinko prebral 
voščilnico, Ane že zdavnaj ni bilo več. Med potjo domov je
zagledal levinjo. Vprašal jo je, kako ji je ime. Rekla je Pika. 
"Jaz pa sem Vinko."
Rekla je tudi, da ga ima tako rada, da bi ga požrla. Kaj mu
je preostalo drugega, kot da reče enako. Tako sta postala
prijatelja. Štefan Terziev, OŠ Križe

Brr, tukaj je pa udobno

Jaz sem radovedni in razvajeni maček Artur. Pozimi sem
vedno v stanovanju, ko pa pride pomlad, se pozno v mrak
vračam domov. Sem glava družine. Vsi me imajo radi, še
posebej takrat, ko sem čist. Nekega dne me je Nataša izpu-
stila iz hiše. Cel dan sem rajal s prijatelji z ulice. Začelo se
je temniti. Skoraj sam sem ostal zunaj. Nataša me je začela
klicati. Slišal sem jo in pritekel k njej. Takoj me je odnesla v
banjo. Njen fant Gašper se je ravno vrnil domov, prinesel je
celo stekleničko novega šampona. Smrdel je po vijolicah.
Nataši je sicer dišal, a meni je smrdel. Branil sem se ne-
znosnega smradu. Položila me je v banjo. Začelo se je! Po-
lila me je z vodo. Zatem se je začela šamponzabava. Gašper
me je milil, jaz pa sem se z vsemi štirimi otepal. Z Natašo
sta se začela smejati, jaz sem se hotel izkoristiti trenutek in
pobegniti. A mi ni uspelo. Moral sem se pustiti do konca
umiti. Zleknil sem se v posteljo in utrujen zaspal. 
Vita Kolenko, OŠ Stražišče Kranj 

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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Otroški Kranfest je bil tudi letos dobro obiskan. / Foto: Matic Zorman

Minulo sredo so pod spretnimi prsti nastajale zapestnice, ki so jih otroci pletli iz 
bombažne preje. / Foto: Gorazd Kavčič



ajvečji strup je
menda v najmanj-
ših stekleničkah
in kadar ima

majhen avtomobil močan
motor, je primerjava pov-
sem utemeljena. To velja
tudi za Volkswagnov Polo z
1,2-litrskim turbinsko pod-
prtim bencinskim štirivalj-
nikom, ki je v tem modelu
po zmogljivostih tik pod vr-
hom razpredelnice. V sicer
oblikovno dokaj zadržanem
in resnem avtomobilu igra
vlogo športnega animatorja,
kajti treba je priznati, da je
Polo v trivratni karoserijski
izvedbi in s širšimi guma-
mi vendarle videti nekoliko
bolj dinamično. Seveda se
je ohranil znaten oblikovni
vpliv večjega brata Golfa, s
katerim je prišlo nekaj sve-
žine in tudi strogosti. Tako
predvsem spredaj Polo ni
preveč izviren, a je hkrati po-
hvalno, da se maska hladilni-
ka, odbijači in žarometi drži-
jo skupnega družinskega
imenovalca, medtem ko na
rahlo kupejevsko odseka-
nem zadnjem delu glavno

vlogo igrajo luči s tehniko
svetlečih diod. 

Prostornost je pričakova-
na, v okvirih sivega povpre-
čja, udobje spredaj več kot
solidno, za dostop do zad-
njih sedežev je treba pokaza-
ti nekaj gibčnosti. Prostor-
sko soliden je prtljažnik, ki z
osnovno prostornino sicer
ostaja tam, kjer je večina tek-
mecev. Tudi voznikov delo-
vni prostor je zasnovan pre-
cej strogo, torej brez poigra-
vanja s kakšnimi drznimi

oblikovnimi ali funkcional-
nimi dodatki. Uporabljeni
materiali so sicer lahko za
vzor marsikateremu tekme-
cu, tudi izdelava je v skladu
z germanskim redoljub-
jem. Predvsem višje vozni-
ke utegne motiti sorazmer-
no majhno vetrobransko
steklo, zaradi katerega lah-
ko zavlada občutek utesnje-
nosti. Merilniki, stikala in
ročice so večinoma povzeti
po Golfu, tako da posebno
privajanje ni potrebno, ugaja

tudi dobro oprijemljivi tri-
kraki volan.

In še enkrat o motorju: ta
pogonski stroj je skupaj s
šeststopenjskim menjalni-
kom in prožnostjo ter od-
zivnostjo kot nalašč za voz-
niške užitke in z njim je
Polo prava mala zverinica,
poleg tega pa tudi z zvokom
iz izpušne cevi daje vedeti,
da je v njem veliko energije.
Potem ostane seveda samo
še vprašanje o uravnoteženo-
sti cene. 

tevilni se v pole-
tnih dneh odprav-
ljajo na dopust z
avtomobili, zaskrb-
ljujoče pa je, da si

veliko voznikov ne vzame
časa, da bi pred odhodom pre-
verili, v kakšnem stanju so
njihove pnevmatike. Iz razis-
kav o prometni varnosti je
razvidno, da nepravilno na-
polnjene pnevmatike v tem
času povzročijo eno od šestih
prometnih nesreč. Testi
pnevmatik kažejo, da lahko
prenizek ali previsok polnilni

tlak občutno vpliva na delova-
nje avtomobila med vožnjo in
njegovo zavorno pot, opozar-
jajo pri Goodyearu. Vozniki
pogosto naredijo eno od treh
klasičnih napak: tlaka v pnev-
matikah sploh ne preverijo,
tlak preverijo pri ogretih
pnevmatikah ali pri polnjenju
ne upoštevajo teže vozila, ki
se zaradi počitniške prtljage
poveča. 

Za ohranitev optimalne
zmogljivosti vozila morajo
biti pnevmatike ustrezno na-
polnjene z zrakom. Težave
nastanejo predvsem zaradi
postopnega upadanja tlaka v
pnevmatikah, ki težo vozila
usmeri predvsem na zunanji
del tekalne plasti, kar poveču-
je pritisk na bočnice pnevma-
tike. Tako se med kotaljenjem

pnevmatike bočnica zelo se-
greje ter vpliva na zmogljivost
in na varnost. Vozniki veliko-
krat svoje pnevmatike pregle-
dajo neustrezno, in sicer
samo vizualno ali z brco v
pnevmatiko, kar je popolno-
ma neprimeren pokazatelj
dejanskega stanja pnevmatik.
V pnevmatikah lahko v treh
mesecih tlak pade do 0,2
bara, in to samo zaradi vsako-
dnevnega procesa širjenja.
Raziskave so pokazale, da ima
več kot 64 odstotkov avtomo-
bilov v Evropski uniji pnev-
matike premalo napolnjene z
zrakom, kar močno vpliva na
varnost vozila.

Pred odhodom je treba pre-
veriti tudi tekalno plast pnev-
matik. Najpomembnejša je
zadostna globina profila in
enakomerna obrabljenost, saj
le-ta vpliva na obnašanje vozi-
la na mokrih cestah. Če je av-
tomobil polno zaseden s po-
tniki in obremenjen s prtlja-
go, je treba v pnevmatikah po
navodilih proizvajalca poveča-
ti polnilni tlak. Enako je po-
trebno storiti tudi na pnevma-
tikah prikolice, poleg tega pa
preveriti morebitne razpoke
ali izbokline na bočnici zaradi
dolgotrajne izpostavljenosti
neposredni sončni svetlobi 
ali mrazu, ustreznost profi-
la, morebitne ploske dele, 
enakomernost obrabljenosti
pnevmatik in morebitne tujke
v dezenu. 
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AVTOMOBILIZEM

Matjaž Gregorič

N Matjaž Gregorič

Š

VITALNOST ŠPORTNEGA DUHA
Test: Volkswagen Polo 1,2 TSI Comfortline

NA POT S PRAVIM
TLAKOM
Ustrezne in pravilno napolnjene pnevmatike 
so ključne za varnost.

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

NA KRATKO

Gibna prostornina: 1197 ccm 
Največja moč pri v/min: 77 kW/105 KM 
Najvišja hitrost: 190 km/h
Poraba goriva po EU norm.: 6,8/ 4,5/ 5,3 l/100 km 
Maloprodajna cena: 13.818 EUR 
Uvoznik: Porsche Slovenija, Ljubljana

aponski Mitsubishi, ki
mu na stari celini v 
zadnjem času ni šlo
najbolje, se poskuša iz
krize rešiti z novimi
modeli. Med prvimi iz

načrta strateške preobrazbe
je novi športni terenec ASX,
ki so ga v konceptni podobi
predstavili leta 2007 na avto-
mobilskem salonu v Frank-
furtu. ASX se z zunanjostjo,
merami in voznimi lastnost-
mi uvršča tja, kjer so nekate-
ri že uspeli. Kompaktni štiri-
kolesnik je oblikovan mlados-
tno in všečno, najhitreje je
prepoznaven po sprednjem
delu, kjer ima, tako kot vsi
novejši Mitsubishijevi mo-
deli, v žrelo razprostrto ma-

sko hladilnika. Prostornost
potniške kabine 4,32 metra
dolgega avtomobila je solid-
na, še bolj prepričljiv pa je
prtljažnik, ki sprejme 442, s
podiranjem zadnje klopi pa
1219 litrov. ASX je prvi 
Mitsubishijev model z no-
vim hišnim štirivaljnim tur-
bodizelskim motorjem. Z
1,6 litra gibne prostornine
razvije 85 kilovatov (116 KM)
pri pogonu na sprednji ko-
lesni par, oziroma 110 kW
(150 KM), ko se s pomočjo
šeststopenjskega ročnega
menjalnika navor prenaša
na vsa štiri kolesa. Enako ve-
lja za 1,6-litrski bencinski
motor, ki so ga za novinca
temeljito posodobili in zdaj
razvije 86 kilovatov (117
KM), ima pa petstopenjski
ročni menjalnik. Štirikolesni

pogon deluje samodejno,
voznik z vrtljivim gumbom
lahko izbere dvo- ali štiriko-
lesni pogon, v pomoč pri
speljevanju v strmini mu je
tudi asistenčni zadrževalni
sistem.

Z osnovnim nivojem opre-
me ima ASX sistem za nad-

zor zdrsa, devet zračnih bla-
zin in zaves, klimatska na-
prava in tako naprej. Za naj-
cenejšo izvedbo z bencin-
skim motorjem so pri uvoz-
niku AC Konim določili ceno
18.990, za najdražjega s tur-
bodizelskim pa je treba od-
šteti 30.290 evrov. 

ZNANILEC BOLJŠIH ČASOV
Mitsubishi ASX povečuje gnečo med kompaktnimi športnimi terenci.

Matjaž Gregorič

J

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj
Delavska cesta 4

4000 KRANJ

tel.: 04 27 00 200

faks: 04 27 00 222

www.avtohisavrtac.siPooblaščeni prodajalec in serviser

NISSAN: Ob velikem povpraševanju po električnem mode-
lu Leaf so se pri Nissanu odločili za sprejemanje naročil na
Portugalskem in Irskem. Z vpisom v knjigo naročil, kar je
prvi korak pri naročanju novega avtomobila, si bodo kupci
na Portugalskem in Irskem zagotovili, da bodo prvi v vrsti,
ko bodo stekle dobave novinca kupcem v Evropi. Predvide-
no je, da naj bi dobava Leafa na Portugalskem stekla janu-
arja, na Irskem pa februarja prihodnje leto. Na Japonskem
in v ZDA pa je od aprila dalje prednaročilo za avtomobil pre-
ko spleta oddalo že več kot 20 tisoč strank.

FIAT: V turški Bursi se je s proizvodnih linij zapeljal že mili-
jonti Fiat Doblo. Doblo je bil tudi prvi model iz turške tovar-
ne, namenjen izvozu; kar 70 odstotkov proizvodnje je bilo
prodano na tujih trgih in milijonto vozilo je bilo proizvede-
no v manj kot desetih letih. M. G.
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okrat smo v Kranju
že osemindvajsetič
obiskali Kranfest, ki
je na več kot desetih

prizoriščih ponujal glasbene
ter športne dogodke, gledali-
ške predstave in animacijski
program. Uživali so lahko obis-
kovalci vseh generacij.

V petek smo lahko na poti
do Plečnikovega stopnišča,
kjer je nastopil Leon Matek
quartet, prisluhnili flavti in
kitari, Mešano na žaru so
razveseljevali na Maistrovem
trgu, Slovenski trg pa je malo
čez osmo zvečer začela ogre-
vati skupina Cygnuz B, ki se
je najprej imenovala Cikon
B, njeni začetki pa segajo na

zaprašeno podstrešje nekega
gasilskega doma leta 2004.
Sledil je nastop Pera Lovšina
in Španskih borcev, ki je na
prizorišče kljub hladnemu
vremenu (vreme je zdržalo)
privabil manjšo množico, da
se je pozibavala ob njegovi
glasbi. Tokrat je Pero morda
celo presenetil, saj je bilo nje-
govo petje dejansko podobno
petju in ne deklamiranju,
kar smo večina pod odrom
pričakovali. Mimogrede je
predstavil še novo plato Hu-
dičev sod, ter gosta na odru
oziroma harmoniki, Rikija,
ki je prav po 'vražje vlekel'
meh. Večina je nestrpno ča-
kala na nastop Nietov, po
polnoči pa je za piko na i na-
stopil še Vlado Kreslin z Ma-
limi Bogovi. 

Kogar dobri stari rock and
roll ta večer ni zanimal, je os-
tal na Glavnem trgu, kjer so
nastopili Dej še e'n litro in
kasneje Fake Orcestra, kjer
slišimo od jazza, etna do dru-
gih glasbenih primesi. Pun-
gert je pred nočjo gostil na
svojih igralih otroke in mlade
družine, veliko očkov in ma-
mic pa je prisluhnilo domači-
nom, skupini Jazz station. 

Pri Plečnikovih stopnicah
smo naleteli na kranjskega
umetnika Nejča Slaparja, ki
je zamaknjen poslušal rdeče-
lasko s prijetnim glasom, ta
pa je prisotnim pripovedova-
la zgodbo skozi petje. Nejč
sam zadnje čase kar pogosto
prime za harmoniko, igra pa
tudi pri sveži kranjski zased-
bi Slutnja poletja, ki združu-

je glasbene zvrsti, kot so
blus, tango, swing in etno.
Na poti na Pungert smo sre-
čali še pevko Metko Štok in
trobentača Gregorja Grašiča,
pa številne pomembne in
manj pomembne kranjske
može v različnih družbah- z
ženami, dekleti, hišnimi
ljubljenci. 

Sobota je ponujala manj
rocka, pa zato nič manj 'ro-
lla' in etna, večer pa je bil v
znamenju Orlekov. In da ne
pozabimo še na Adija Smo-
larja, pa Andreja Šifrerja in
Samuela Lucasa, ki so 'zado-
voljevali' okus tistih, ki jim je
ljubše kantavtorstvo, kitara,
napevi trubadurjev o ljubez-
ni, izgubljenih dneh, Lipi-
cancih, pa tudi sreči in ljubi-
cah.

DRUŽABNA KRONIKA

Poroka nekdanje prve hčerke

"Ne bi mogli izbrati bolj popolnega
dneva za praznovanje začetka nju-
nega skupnega življenja. Marca
Mezvinskyja z veseljem sprejema-
mo v našo družino," sta se ob poro-
ki svoje hčerke Chelsea veselila ne-
kdanji ameriški predsednik Bill Clin-

ton in njegova soproga, državna sekretarka Hillary Clin-
ton. Ameriško poroko leta, povabljenih je bilo štiristo,
stala pa naj bi tri milijone dolarjev, je gostilo posestvo
Astor Courts v kraju Rhinebeck, v dolini reke Hudson se-
verno od New Yorka.

Zakon kot predstava

Petnajst mesecev potem, ko sta si pred
kamerami prisegla večno zvestobo, se
Heidi Montag in Spencer Pratt ločujeta.
Sestajati sta se začela na snemanju MTV-
jevega resničnostnega šova The Hills, v
okviru katerega sta se tudi poročila. Hei-
di kot razlog ločitve navaja nepremostlji-

ve razlike, na kar se je Spencer burno odzval: "Rad imam
Heidi, a najin zakon je bila le predstava - bil je del sveta
The Hills. In ta svet se dogaja v filmskem studiu."

Do slave s pornografijo

Montana Fishburne, 19-letna hči igralca
Laurenca Fishburna, bi rada prodrla v
Hollywood, zato snema pornografski
film, ki naj bi ga Vivid Entertainment
predstavilo že ta mesec. Chippy D, kot je
njeno umetniško ime, bo to storila pros-
tovoljno in se ne bo pretvarjala, da je po-

snetek ukraden ali pridobljen nelegalno. "Opazovala sem,
kako uspešna je postala Kim Kardashian, in menim, da
ima največ zaslug pri tem njen seksi posnetek," razmišlja.

Vera na prvem mestu

Nekdaj znan kot raper in model za spod-
nje perilo, igralec Mark Wahlberg, ki je
sredi promocije policijske komedije The
Other Guys, je na Pločniku slavnih dobil
zvezdo. Oče štirih otrok pravi, da je us-
peh posledica njegovega vnovičnega od-
kritja katoliške vere: "Odrasel sem okoli

cerkve. A oddaljil sem se in se začel družiti s fanti iz so-
seske. Na Boga sem se obrnil, ko sem zašel v težave.
Začele so prihajati dobre stvari, ko sem se znova osre-
dotočil na vero."

GLASBENI KRANJ
Kranfest s Kranjsko nočjo je letos v večernih urah obiskovalcem ponudil precej koncertne izbire. Tako
smo bili v petek in soboto priča pravemu glasbenemu stičišču kultur.

Alenka Brun

T

Pero Lovšin, Španski borci in virtuoz na harmoniki Riki
/ Foto: Tina Dokl

VRTIMO GLOBUS

Kranfest je privabil tudi nogometaša Aleksandra 
Radosavljeviča z družino. / Foto: Tina Dokl

Glasbenika Gregor Grašič in Metka Štok / Foto: Tina Dokl Kranjski umetnik Nejč Slapar / Foto: Tina Dokl

Pred kratkim sta dahnila da. Direktor blejskega zdravstvenega
doma mag. Leopold Zonik in Polona Strniša Zonik 
(Adriatic Slovenica) sta se sprehodila skozi Kranj. / Foto: Tina Dokl

Dva zanimiva na koncu mesta Kranja. Podžupan Kranja Igor
Velov in nekdanji župan Kranja Vitomir Gros, s soprogama. 
/ Foto: Tina Dokl

Kaj počneta Tom Cruise in Cameron Diaz v novem filmu
Kot noč in dan, je na premieri zanimalo tudi Primoža
Goričnika in njegovo Manco Špik.. / Foto: Zaklop
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Jasna Paladin

Kamnik - Stečajni upravitelj
Grega Erman je v stečajnem
postopku nad družbo KIK
Kamnik, ki se je na predlog
direktorja družbe GSA Joca
Pečečnika začel novembra
lani, priznal le 4,2 milijona,
za več kot 23 milijonov evrov
pa jih prereka. 

Glede prerekanj gre v veli-
ki meri predvsem za razmer-
ja med družbama KIK Kam-
nik in Skupino KIK, ki sta
lastniško precej prepleteni,
saj je med prerekanimi ter-
jatvami upnikov dobrih pet
milijonov terjatev in petnajst
milijonov podrejenih terjatev
družbe Skupina KIK Kam-
nik, ki je z 22-odstotnim de-
ležem drugi največji lastnik
družbe KIK Kamnik, a tudi v
stečajnem postopku.

Med upniki družbe, ki jim
je Grega Erman v celoti pri-
znal terjatve, so Zavod za po-
kojninsko in invalidsko zava-
rovanje z več kot 990 tisoč
evri, Davčna uprava RS s
skoraj 430 tisoč evri, Pečeč-
nikova družba GSA s 707 ti-
soč evri, družba Iskra Meha-
nizmi s 436 tisoč evri in

Nova Ljubljanska banka z
dobrimi 132 tisočaki. NLB je
priznal tudi skoraj milijon
evrov vredno ločitveno pravi-
co na nekaterih nepremični-
nah KIK Kamnik.

Kot je povedal stečajni
upravitelj, so na prvi dražbi
pred mesecem dni prodajali
za družbo relativno nepo-
membne stvari - predvsem
vozila, pri čemer so en tovor-
njak tudi prodali. "Prodaja

vsega drugega premoženja je
zaradi nejasnih lastništev in
prijavljenih izločitvenih za-
htevkov v tem trenutku bloki-
rana, če pa bo dosežen dogo-
vor s Skupino KIK v stečaju,
bi preostalo premoženje na
dražbi lahko prodajali že jese-
ni. Glede terjatev delavcev ni
nič novega - večinoma so bili
že poplačani s strani jamstve-
nega sklada, kako pa bo na-
prej, v tem trenutku še ne

morem oceniti," je povedal
Grega Erman. Od februarja
letos pa je v stečajnem po-
stopku, ki ga vodi Andrej Toš,
tudi družba Skupina Kik
Kamnik, katere največji last-
nik je podjetje Equity, v kate-
rem imajo svoje deleže Franc
Gliha, Jure Prebil in Marko
Smole. Kot je povedal Toš,
mu delo otežuje nepopolna
dokumentacija, zato ni jasno,
kdaj bi stečaj lahko končali.

V stečaju KIK-a priznana
petina terjatev
Stečajni upravitelj KIK Kamnik je od 27,9 milijona evrov prijavljenih terjatev priznal le 4,2 milijona.
Delavci so bili večinoma že poplačani s strani jamstvenega sklada.

Družba KIK Kamnik, ki je sodila med največje proizvajalce črnega smodnika na svetu, 
je v stečajnem postopku od lanskega novembra.

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Tretji poskus sta-
rejših, delavcev in kmetov,
da dobijo vpogled v poslova-
nje vzajemne zavarovalnice
Vzajemna in vzpostavijo
nadzor nad njenim delom, je
na skupščini prejšnji teden
uspel. Vsi predlogi pooblaš-
čencev, ki so zbirali glasove
članov ob pomoči Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije -
ZDUS, sindikatov in Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slo-
venije, so bili sprejeti, med
njimi kot najpomembnejši
sklep o imenovanju novega
nadzornega sveta, ki ga se-
stavljajo Mateja Kožuh No-
vak, Mirko Miklavčič, Mar-
jan Urbanč in Andrej Zorko.
Na skupščini so še odločili,
da bo bilančni dobiček za
leto 2009 v višini 6,4 milijo-
na evrov ostal nerazporejen,
za revizorja za poslovno leto
2010 pa so imenovali družbo
BDO Revizija. Razrešnice za
preteklo leto niso podelili ni-
komur: ne sedanji izredni
upravi, ki jo sestavljata Du-
šan Kidrič in Irena Kos, ne
prejšnji Averjevi upravi niti
ne nadzornikom, zavrnili so

tudi predlagane spremembe
in dopolnitve statuta. 

Eden od članov Vzajemne
je že napovedal izpodbojno
tožbo na sklep o imenovanju
nadzornega sveta, češ da
nadzorniki ne izpolnjujejo z
zakonom določenih pogojev.
Mateja Kožuh Novak, ki je
kot predsednica ZDUS-a do-
bila največ pooblastil članov
Vzajemne za zastopanje na
skupščini, je ob tem dejala,
da morda zato niso kompe-
tentni, ker niso del politične-
ga in kapitalskega establiš-
menta, a da so ravno taki ali
še celo boljši strokovnjaki od
tistih, ki jih je predlagala
agencija za zavarovalni nad-
zor. Kožuhova je napovedala
objavo razpisa za novo upra-
vo Vzajemne, revizije, pre-
gled kadrovske sestave in
omejitev kompetenc upravi,
ki naj bi vodila Vzajemno do
imenovanja nove uprave.
Člani Vzajemne so na skup-
ščini zvedeli tudi za to, da je
zavarovalnica še v času prejš-
nje uprave naložila 700 tisoč
evrov v tvegani finančni
sklad v Luksemburgu, kar si-
cer kot zavarovalnica ne bi
smela narediti. 

Simon Šubic

Kranj - Potem ko je državni
statistični urad postregel s
podatkom, da smo v Sloveni-
ji julija drugič letos imeli de-
flacijo, že je v nedeljo sledila
vrsta podražitev, za katere je
v precejšnji meri kriva tudi
vlada. 1. avgusta so se na-
mreč skladno z novelo zako-
na o trošarinah povečale tro-
šarine za električno energijo,
zemeljski plin in cigarete.
Dražje storitve imajo tudi v
Pošti Slovenije in Mobitelu. 

Povišanje trošarine za
elektriko in zemeljski plin je
krizni ukrep vlade, ki bo tra-
jal do konca prihodnjega
leta. Trošarina za električno
energijo se je z enega evra
zvišala na 3,05 evra za mega-
vatno uro, kar je sicer manj,
kot predvideva novela zako-
na, po kateri se bi morala tro-
šarina za elektriko zvišati na
6,05 evra za megavatno uro,
1. novembra pa še za dodat-

nih 6,05 evra. Trošarina za
zemeljski plin za ogrevanje
in za pogonski namen se je
zvišala z 0,63 centa na 3,63
centa za kubični meter.

Od nedelje so zaradi višjih
trošarin dražje tudi cigarete;
najbolj prodajane cigarete
znamk west in boss so se po-
dražile za deset centov na za-
vojček - z 2,50 na 2,60 evra.
Dvig cen cigaret je sicer po
novem odvisen od drobno-
prodajne cene. Za cigarete,
katerih maloprodajna cena je
nižja od 2,49 evra, se odslej
plačuje trošarina v višini 77
evrov za tisoč cigaret, pri
dražjih cigaretah pa je troša-
rina lahko tudi višja. V skla-
du z evropsko direktivo se
morajo sicer trošarine v vsaki
državi članici Evropske unije
najkasneje do 1. januarja
2014 zvišati na 90 evrov za
tisoč cigaret. Po noveli zako-
na o trošarinah se bo to v Slo-
veniji zgodilo že 1. oktobra
2012.

Podražile so se tudi poštne
storitve, saj je Pošta Slovenije
za tri cente podražila pošilja-
nje standardnega in navadne-
ga pisma ter dopisnice. Za
pošiljanje standardnega pis-
ma in dopisnice je po novem
treba odšteti 29 centov, za na-
vadno pismo do 20 gramov
pa 33 centov. Za štiri cente so
se podražile tudi nekatere sto-
ritve pošte v mednarodnem
prometu. "Cene kljub poviša-
nju še vedno ostajajo med
najnižjimi v Evropski uniji,"
pojasnjujejo v Pošti Slovenije.
Kot pravijo, bodo z zadnjimi
podražitvami delno odpravili
cenovna nesorazmerja na po-
dročju univerzalne poštne
storitve v primerjavi z javnimi
poštnimi operaterji v drugih
državah oziroma nekoliko
znižali negativni poslovni
izid na tem področju, s tem
pa si bodo zagotovili boljše iz-
hodiščne pogoje za liberaliza-
cijo poštnega trga, ki nastopi
1. januarja 2011.

Avgusta vrsta podražitev
Od nedelje so dražji električna energija, zemeljski plin, cigarete, poštne
storitve ... 

Nadzor prevzeli 
upokojenci in sindikati
Pooblaščenci upokojencev, delavcev in kmetov
so na skupščini Vzajemne imenovali nov 
nadzorni svet.

Kranj

Julija v Sloveniji deflacija

Cene življenjskih potrebščin so se julija v Sloveniji v primer-
javi z junijem znižale za 0,7 odstotka, kar je predvsem po-
sledica poletnih razprodaj, je prejšnji teden sporočil državni
statistični urad. Inflacija na letni ravni je znašala 2,1 odstot-
ka, povprečna letna inflacija pa 1,3 odstotka. Največ, kar za
15,9 odstotka, so se tako znižale cene v skupini oblačil in
obutve, za poldrugi odstotek pa tudi cene v skupini komu-
nikacije. Cene v skupini raznovrstno blago in storitve so bile
nižje za 0,3 odstotka, stanovanjska oprema pa za 0,1 odstot-
ka. Na letni ravni so se cene v povprečju znižale v skupini
obleka in obutev (za 2,1 odstotka), prevoz (za 1,2 odstotka)
ter rekreacija in kultura (za 0,6 odstotka). Julija so se na me-
sečni ravni zvišale cene v skupinah rekreacija in kultura (za
3,1 odstotka), zdravje (za 1,7 odstotka), stanovanje (za 0,7
odstotka), hrana in brezalkoholne pijače ter alkoholne pija-
če in tobak (za 0,6 odstotka) ter gostinske in nastanitvene
storitve (za 0,5 odstotka). V skupini rekreacija in kultura so
se najbolj podražile počitnice v paketu (za 10,7 odstotka), v
skupini zdravje pa zobozdravstvene storitve (za 8,2 odstot-
ka). Kot ugotavlja statistični urad, so se julija v nasprotju s
pričakovanji gibale predvsem cene sezonske hrane, ki so se
presenetljivo povišale; sadje je bilo dražje za 3,2 odstotka,
ribe za 2,6 odstotka in zelenjava za 2,3 odstotka. S. Š.

Ljubljana

Odločbe zavezancem, ki so vložili ugovor

Davčna uprava je v četrtek in v petek 36.352 zavezancem, ki
so ugovarjali informativnemu izračunu dohodnine, izdala
odločbe o odmeri dohodnine, s čimer je rešila 83 odstotkov
vloženih ugovorov. Dobrih 68 odstotkov odločb je bilo z vra-
čilom dohodnine, 27 odstotkov z doplačilom, ostale pa brez
vračila ali doplačila. Zavezanci so preveč plačano dohodni-
no v petek že prejeli na račun, rok za doplačilo pa je trideset
dni od datuma vročitve odločbe. Na odločbo se lahko prito-
žijo v petnajstih dneh od dneva prejema odločbe, vendar pa
pritožba ne zadrži plačila. Ostali zavezanci, ki so ugovarjali
izračunu, bodo dohodninsko odločbo prejeli najkasneje do
konca oktobra. C. Z.

Ljubljana

Davčni nadzor 
zobozdravnikov

Davčna uprava je v okviru
davčno inšpekcijskega nad-
zora v zobozdravstveni de-
javnosti v zadnjem letu
opravila pri zobozdravnikih
883 inšpekcijskih nadzorov,
pri tem pa je preverjala izda-
janje računov za opravljene
storitve v zobozdravsveni
dejavnosti in pridobivala
dodatne davčne informaci-
je. Nepravilnosti je ugotovi-
la pri 173 zobozdravnikih in
jim skupno izrekla za
176.800 evrov globe. V teh
dneh je začela preverjati
tudi pravilnost in pravočas-
nost plačevanja davčnih ob-
veznosti, zavezanci lahko
do vročitve sklepa o začetku
postopka davčno inšpekcij-
skega nadzora izkoristijo
tudi možnost samoprijave.
Davčna uprava bo v nadalj-
njih inšpekcijskih nadzorih
pri zobozdravnikih nameni-
la pozornost tudi odhod-
kom, ki niso potrebni za pri-
dobitev prihodkov, ter davč-
no nepriznanim odhodkom,
predvsem stroškom, ki se
nanašajo na njihovo zaseb-
no življenje. C. Z. 
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Cveto Zaplotnik

Tatinec - Nekdaj na kmetih
večinoma niso bili naklonje-
ni športu, rekreaciji, otroci so
tedaj kar pogosto slišali od
svojih staršev, češ - ali res ni-
mate kaj bolj pametnega po-
četi, kot se igrati z žogo. A
časi se spreminjajo, tudi da-
nes so na kmetih pridni in
skrbni kmečki gospodarji
kot nekdaj, a vse več jih je, ki
ob kmečkem delu najdejo
čas tudi za sprostitev in za
udeležbo na različnih rekrea-
tivnih prireditvah. Ko je bil
pred leti v Preddvoru prvi tek
Gorenjskega glasa na enajst
kilometrov dolgi progi, je bil
med tekači tudi kmet Miha
Jerič iz Tatinca. To je bila
njegova prva tekaška tekma,
odkar se je bolj resno začel
ukvarjati s tekom. "Ko smo
se ogrevali po cesti proti Ma-
čam, sem videl, kako so
kmetje spravljali koruzo za
siliranje. Takrat mi je bilo
kar malo nelagodno in sem
upal, da me ne bo nihče opa-
zil."

Ko "opravi" v hlevu, na
tek okrog Brda

Miha v osnovni šoli ni ma-
ral telovadbe, še posebej ne
iger z žogo. Ko je služil voja-
ški rok v Bovcu, so ga izbrali
v ekipo za vojaško prvenstvo
v Mariboru in na Pokljuki.
Tek ga takrat še ni "osvojil", z
družino, ki si jo je potlej
ustvaril, je v redkih urah pro-
stega časa najraje hodil v hri-

be. O tem, da bi začel še teči,
je razmišljal že dlje časa, tudi
zato, ker so mu zdravniki na-
merili previsok holesterol.
Ko je poskusno tekel od Ta-
tinca do bližnjih Srakovelj in
se je ves upehan vrnil do-
mov, je razlagal: "To ni zame
..." Zarečenega kruha se veli-
ko poje, tudi Miha ga je. Že
za gorniška vzpona na Veliki
Klek ali Grossglockner in
Mont Blanc se je pripravljal
tudi s tekom, pred štirimi leti
je začel redno teči in se tudi
udeleževati rekreativnih te-
kov. Teče dvakrat na teden,
večinoma po cesti okrog po-
sestva Brdo in vedno zvečer
oz. potem ko "opravi" v hle-
vu. Včasih gre od doma šele
ob desetih zvečer, z lučko na
glavi. "Ja, tečem za sebe, za
dobro počutje, tekme pa me
k temu samo še spodbujajo,"
pravi Miha in potlej pokaže,
kako natrpan je njegov teka-
ški urnik. V okviru zimske
"lige" je petnajst tekov na Ka-
lišče in za zaključek še tekma
- dvanajst ur oz. po novem
šest ur teka na Kališče, za
Gorenjski pokal deset tekov,
za Alpski gorenjski pokal pet
tekem, po možnostih gre še
na nočni tek na Bled, na tr-
bojski mali maraton, na teka

na Grintovec in na Veliko
planino, Šenčurski izziv, za
konec sezone pa še na Ljub-
ljanski maraton. Na leto za-
nesljivo preteče več kot tisoč
kilometrov, doslej najdaljša
je bila 21-kilometrska razda-
lja, v načrtu ima tudi pravi
maraton - 42 kilometrov.
Bolj kot v teku po ravnini in
asfaltu uživa v gorskem teku.
Na tekmi Dvanajst ur Kališča
je osemkrat pritekel na vrh, v
šestih urah pa petkrat.

S tekom "zastrupil" vse
po vrsti

Miha je s tekom in tekma-
mi "zastrupil" tudi skoraj vse
okrog sebe. Sin Bojan si je že
kot študent rad zbistril glavo
s tekom okrog Brda, teči sta
začeli tudi hčeri Sonja in
Tina pa Sonjin mož Miha,
Bojanova žena Petra in Tinin
fant Klemen, medaljo z otro-
škega teka ima že tudi Miho-
va triletna vnučka Ajda. Na
lanskem Ljubljanskem ma-
ratonu je Bojan tekel na 42
kilometrov, Miha na 21, osta-
lih pet na deset. "Še dobro,
da ne teče žena Slavka, saj bi
bili potlej na tekih brez
"spremljevalne ekipe"," pra-
vi Miha in doda, da Slavka

med tekom pazi na vnuka,
skrbi za nahrbtnike z oblači-
li, navija ... Ko je ob lanskem
srečanju z Abrahamom do-
bil za darilo kolo, je začel
tudi kolesariti, oba z ženo pa
sta tudi člana Kluba ljubite-
ljev Kališča, t. i. kališke klju-
ke, ki prek zime obiskujejo
Kališče. Miha je bil na 1.534
metrov visoki gori tudi dva-
krat v enem dnevu, ob tem
pa še trikrat v hlevu - zjutraj,
opoldne in zvečer.

Tekma jih spodbudi, da
pohitijo z delom

Na Andrejčevi kmetiji, kjer
Miha in Slavka gospodarita
že približno dvajset let, obde-
lujejo osem hektarjev lastnih
in devet hektarjev najetih
kmetijskih zemljišč, redijo
petdeset goved in deset pra-
šičev ter letno namolzejo
okrog dvesto tisoč litrov mle-
ka. "Dela je vedno dovolj, a
kmetija le ni tako velika, da si
ne bi mogel vzeti kakšne ure
tudi za rekreacijo. Če bi imel
še enkrat več živine, pa je
vprašanje, ali bi si jo lahko
privoščil," pravi Miha in pou-
darja, da bi težko našel čas za
rekreacijo, če tudi pri kmeč-
kih delih ne bi imel razume-
vanja in podpore "tamladih".
Včasih jih prav tekma spod-
budi, da "stopijo skupaj" in
pohitijo z delom.

Kmet, ki na leto preteče
čez tisoč kilometrov
Miha Jerič iz Tatinca je eden redkih gorenjskih kmetov, ki v prostih urah teče in se udeležuje različnih
tekaških tekem. Na leto zanesljivo preteče čez tisoč kilometrov.

Miha Jerič: "Če je še pred leti veljalo, da kmetje ne potre-
bujejo rekreacije, se danes vse bolj kaže, da morajo ob
vse večjih obremenitvah narediti kaj zase in za svoje
zdravje. Tudi to je morda naložba v kmetijstvo, ki se
lahko dobro obrestuje."

Polhov Gradec

Na Dnevih medu bodo predstavili apiterapijo

Hiša medu Božnar bo v prostorih Polhograjske graščine pri-
pravila od četrtka, 5. avgusta, do nedelje, 8. avgusta, tradici-
onalne 22. Dneve medu. Tema letošnje prireditve je Dotik
medu, s katero bi obiskovalcem radi predstavili apiterapijo,
to je zdravljenje s čebeljimi pridelki, še posebej celjenje ran
s pomočjo medenih oblog in masažo z medom. V okviru
projekta Dajmo priložnost čebelam - spoznajmo čebeljo
družino bodo predstavili karte Črni Peter, ki so jim priložili
še knjižico z ilustracijami in opisom pomena čebelje druži-
ne. Podjetje Božnar čebelarstvo bo ob 20-letnici predstavilo
prenovljeno podobo izdelkov. Že v sredo bodo odprli čebe-
larsko razstavo, ki jo bodo popestrili s pokušino čebeljih pri-
delkov in izdelkov, s peko medenjakov, izdelavo voščenih
sveč ter predavanji in prikazom uporabe izdelkov. V četrtek
ob 17. uri bo predavanje o zdravljenju s čebeljimi pridelki, v
petek od 10. do 17. ure predstavitev medenih oblog za rane,
v soboto ob 9. uri in v nedeljo ob 15. uri predavanje in prak-
tični prikaz masaže z medom, v soboto ob 17. uri pa preda-
vanje o pomenu kvalitete čebeljih pridelkov za uporabo v
apiterapiji. C. Z.

Miha skupaj z ženo Slavko in vnučko Živo

Miha bolj uživa na gorskih,
napornejših tekih kot na
ravninskih, po asfaltu. 
Na sliki: med tekom na 
Mohorja

Odkupna cena mleka: junija malenkostno zvišanje 

Po podatkih tržno informacijskega sistema, ki deluje pri
agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, je junija letos
povprečna odkupna cena za mleko, dostavljeno v mlekarno,
s 3,7 odstotka maščobe in 3,15 odstotka beljakovin znašala
27,06 evra za sto kilogramov in je bila za deset centov ali za
0,37 odstotka višja kot mesec prej. Ker je mleko v povprečju
vsebovalo 4,05 odstotka maščobe in 3,29 odstotka beljako-
vin, je bila povprečna dejanska odkupna cena 28,02 evra in
je bila za en cent oz. za 0,04 odstotka višja kot maja. C. Z.

Povprečna odkupna cena za mleko, dostavljeno v mlekarno

Mesec Odkupna cena za mleko s Dejanska odkupna 
3,7 % mašč. in 3,15 % belj. cena

December 2008 33,40 EUR/100 kg 35,69 EUR/100 kg
Julij 2009 25,50 EUR/100 kg 26,33 EUR/100 kg
Avgust 2009 25,50 EUR/100 kg 26,32 EUR/100 kg
September 2009 25,87 EUR/100 kg 26,90 EUR/100 kg 
Oktober 2009 25,95 EUR/100 kg 27,34 EUR/100 kg
November 2009 26,09 EUR/100 kg 27,68 EUR/100 kg
December 2009 26,17 EUR/100 kg 27,79 EUR/100 kg
Januar 2010 26,75 EUR/100 kg 27,96 EUR/100 kg
Februar 2010 26,68 EUR/100 kg 28,09 EUR/100 kg
Marec 2010 27,01 EUR/100 kg 28,30 EUR/100 kg
April 2010 26,95 EUR/100 kg 28,18 EUR/100 kg
Maj 2010 26,96 EUR/100 kg 28,01 EUR/100 kg
Junij 2010 27,06 EUR/100 kg 28,02 EUR/100 kg

MEŠETAR



torek, 3. avgusta 2010 NASVETI info@g-glas.si
GORENJSKI GLAS

KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

NEPOZABEN DOPUST V POSOČJU

Maja Šušteršič

Avče
V hišo, ki ji domačini pravi-

jo pri Gašperčičevih, radi pri-
dejo ob koncih tedna, za praz-
nike in med dopustom, da si
odpočijejo od mestnega vrveža.
Imajo tudi velik vrt z zelenja-
vo, rožami in sadjem ter na
robu vasi še velik sadovnjak in
zelenjavni vrt, za katere lepo
skrbijo. Izbor sadnega drevja je
zelo pester, saj v sadovnjaku
poleg različnih sort jablan,
hrušk, breskev, češenj in orehov
rastejo še kutine, nešplje, skorš,
kaki in mandljevec.

Midva sva bila v Avčah že
nekajkrat, a le pozimi. Dragan
in Milena sta svoje stanovanje
uredila tako, da lahko njihova
štiričlanska družina tu preno-
či, saj imajo v nadstropju vsak

svojo sobo, kuhinjo z jedilnico
in dnevnim prostorom in ko-
palnico, poskrbeli pa so tudi za
morebitne goste in v mansardi
naredili kopalnico in sobo ter
pokrito teraso s pogledom na
njihov vrt, del vaškega polja in
dolino Avščka. V kleti pa ima-
ta savno, ki jo je prav prijetno
obiskati ne samo pozimi, am-
pak ob hladnem večeru tudi
poleti. 

Sprejela sva mamljivo pova-
bilo in v ponedeljek, 21. junija,
okrog poldneva prispela v
Avče. Pot naju je tokrat vodila
po avtocesti iz Gorenjske
mimo Ljubljane do Nove Go-
rice. Od tam sva se peljala po
lepi, a ovinkasti cesti ob Soči
mimo manjšega kraja Plave

skozi Deskle do Kanala, kjer
sva zavila proti Bodrežu in
Avčam. V Plavah je ena od
štirih hidroelektrarn na Soči,
iz Deskel je doma sedanji zu-
nanji minister naše države
Samuel Žbogar, Kanal pa je
znan po Neptunovem vodnja-
ku pri župni cerkvi, galeriji
slikarja in grafika Rika Debe-
njaka in festivalu resne glasbe,
ki ga letos že sedemindvajsetič
prirejajo v spomin skladatelja
Marija Kogoja. Niti domačini
pa ne vedo, da je načrt za
kamniti kanalski most nad
Sočo, ki ima dva loka in okro-
glo odprtino, imenovano luna,
naredil znameniti avstrijski
klasicistični arhitekt Peter von
Nobile, ki je sicer zasnoval več

pomembnih zgradb v Trstu in
na Dunaju, pa tudi mogočni
savudrijski svetilnik. Most je
bil zgrajen potem, ko je prejš-
njega leta 1813 porušila odha-
jajoča francoska vojska. V prvi
svetovni vojni je bil sicer delno
porušen, a po njej obnovljen v
prvotni obliki. 

Dragan nama je povedal,
da je tudi vasica Bodrež rojst-
ni kraj enega od znamenitih
Slovencev - duhovnika Valen-
tina Staniča. V zgodovino al-
pinizma se je zapisal kot prvi
turist na avstrijskem Velikem
Kleku/Grossglocknerju in prvi
človek na Watzmannu, eni
najvišjih nemških gora, na ka-
terega se je povzpel v letu roj-
stva Franceta Prešerna. 

2

Pavla Kliner

Liste poprove mete (Ment-
ha x piperita) nabiramo juli-
ja in avgusta. Za čaje upo-
rabljamo sveže ali jih posuši-
mo. Pri sušenju je treba pa-
ziti, da listov ne poškoduje-
mo s stiskanjem ali pogo-
stim prelaganjem. Taka
meta počrni in s tem izgubi
kakovost. Zdravilnost mete
je predvsem v metinem ete-
ričnem olju, ki vsebuje pet-
deset do devetdeset odstot-
kov mentola. V lekarnah lah-
ko nabavimo eterično olje,
pridobljeno z vodno-parno
destilacijo iz sveže nabranih
cvetočih vrhov vej poprove
mete. 

Ta hip najbolj zaželena 

V zadnjih letih se zdi, da je
poprova meta zasedla sam
zeliščni tron, kjer je dolgo
kraljevala kamilica. To ljud-
sko zdravilno zelišče, ki je
prehodilo dolgo pot z Dalj-
nega vzhoda, najdemo do-
mala v slehernem vrtu na
deželi. Navdušuje z izrazito
ostro aromo po balzamu in
kafri. Poprova meta naj bi
bila spontani križanec dru-
gih vrst mete, ki so v sred-
njem veku prišle v Evropo
prek Sredozemlja iz Azije.
Šele konec 17. stoletja se je
udomačila v Angliji, po na-
ših pokrajinah pa se je razši-
rila šele v zadnjih stoletjih.
Dandanes je najbolj iskana
aromatična rastlina, ki jo na
veliko gojijo po vsem svetu. 

Preganja črve v drobovju 

Čeravno je zgodovina po-
prove mete na Stari celini
razmeroma kratka, naj bi to
meto, bolj verjetno pa kakš-
no drugo sorodno meto, kot
"želodcu prijazno" opisal že
Dioskurid. Plinij je bil še
bolj natančen: "Pri boleči-
nah trebuha in boleznih žol-
ča je skrajno učinkovita. Bla-
ži bolečino želodca in prega-
nja črve v drobovju." 

Pomirja žolčne napade 

Olje poprove mete se razli-
kuje od eteričnih olj drugih
zdravilnih rastlin, ker ima
poseben učinek na živce, s
katerimi zaznavamo mraz.
Kot smo že omenili, nas ne-
kaj trenutkov po zaužitju ali
vtiranju v kožo najprej lahno
peče, nato pa hladi. Po za-
užitju nastopi komaj zaznav-
na neobčutljivost, pomirijo
se bolečine in krči. Vtiranje

omili bolečine na prizade-
tem mestu. Glavobol prene-
ha, bolečine v živcih se
zmanjšajo ali povsem prene-
hajo. Na splošno velja, da po-
prova meta poživlja izločanje
žolča, pomirja žolčne napa-
de, preganja vetrove, sprošča
krče in spodbuja prebavo.
Velja za odlično sredstvo
proti slabosti želodca, pove-
zani z bruhanjem. 

Blaži kolike in krče 

Dr. Katja Galle-Toplak v
Zdravilnih rastlinah na Slo-
venskem navaja, da poprovo
meto zelo uspešno uporab-
ljamo pri jetrnih in žolčnih
obolenjih, povezanih s koli-
kami. Pri želodčnih težavah,
posebno pri povečani količi-
ni želodčne kisline, pri krče-
vitih bolečinah želodca in
črevesja ta zdravilna rastlina
zelo učinkovito blaži krče.
Dobro pomaga pri živčnosti,

nervoznem srcu, pri slabem
spancu, glavobolu in celo
migreni. Pri boleči menstru-
aciji, povezani s krči, najbo-
lje učinkuje skupaj z drugi-
mi drogami. Eterično olje
deluje spazmolitično in se-
kretolitično, posebno na
bronhije. 

Za ljudi, ki veliko sedijo

Stiški dohtar Simon Ašič
je o poprovi meti med dru-
gim zapisal, da ima aneste-
tični učinek - hladi, če jo žve-
čimo. Njen čaj pomirja živce
in jih krepi, vpliva na izloča-
nje žolča, seča in želodčnih
sokov, blaži bolečine, krepi
delovanje jeter in trebušne
slinavke, uporabljamo jo kot
antiseptik pri prehladih. Ko-
ristna je za ljudi, ki veliko se-
dijo, in tiste, ki imajo slab za-
dah iz ust. 

Nadaljujemo prihodnjič,
ko bomo omenili še kakšno
zdravilno odliko poprove
mete, pridali nekaj receptur
za metine pripravke in opo-
zorili pred pretiranim naliva-
njem z metinim čajem. 

Poprova meta najprej
ogreje, nato hladi 
Eterično olje poprove mete ima poseben učinek na živce, s katerimi zaznavamo mraz. Nekaj
trenutkov po tem, ko ga zaužijemo ali vtremo v kožo, nas najprej lahno zapeče oz. ogreje, nato pa
prijetno hladi.
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Tedenski jedilnik

Nedelja - kosilo: goveja juha z vlivanci, smetanove zarebrni-
ce z breskvami, pire krompir, kumarična solata, sladoled;
večerja: dimljen losos, toast, paradižnikova solata
Ponedeljek - kosilo: kremna krompirjeva juha z drobnjakom,
popečena govedina iz juhe, grahov riž, zelena solata; večer-
ja: stročji fižol s krompirjem, kislo smetano in ocvirki, jogurt
Torek - kosilo: telečja rižota z zelenjavo, rdeča pesa v solati,
sadna kupa z breskvami in sladoledom; večerja: ocvrt kruh
s sirnim namazom, zelena solata
Sreda - kosilo: gobova juha, piščanec po dunajsko, kumarič-
na solata s krompirjem in smetano; večerja: dušeni jajčevci,
jajca na oko, kruh, jogurt
Četrtek - kosilo: enolončnica z govedino in stročjim fižolom,
sirov burek, jogurt; večerja: ocvrte bučke, mesni sir, zrnati
kruh, kislo mleko
Petek - kosilo: jogurt z drobnjakom, ocvrti fileti osliča, blitva
s krompirjem po dalmatinsko, nektarine; večerja: skutni ko-
lački, jabolčna čežana
Sobota - kosilo: brokolijeva kremna juha, puranovi zrezki v
smetanovi omaki, široki rezanci, mešana solata, lubenice;
večerja: palačinke, polnjene s praženimi piščančjimi jetrci in
gobami, glavnata solata z drobnjakom

Smetanove zarebrnice z breskvami

Za 4 osebe potrebujemo: 4 zarebrnice, 1,5 dl kisle smetane, 4
polovice vloženih breskev, 40 g margarine, sol, poper
V ponvi razgrejemo margarino in v njej z obeh strani zapeče-
mo zarebrnice. Solimo, popramo, zalijemo s smetano in du-
šimo četrt ure. Breskvine polovice pahljačasto narežemo in
jih dodamo zarebrnicam. Dušimo še 5 minut in postrežemo.

Krompirjeva kremna juha z drobnjakom

Pol kilograma krompirja olupimo, zrežemo na kocke in pre-
pražimo na maslu. Prilijemo liter vroče vode, dodamo jušno
kocko, solimo in popramo, skuhamo do mehkega, nato pa
s paličnim mešalcem napravimo kremno juho. Odstavimo,
dodamo 2 žlici sesekljanega drobnjaka, zmešamo, pokrije-
mo za 10 minut, na koncu primešamo še malo kisle smeta-
ne in ponudimo.

Skutni kolački s krompirjem

Operemo in olupimo pol kg krompirja, ga nekajkrat prereže-
mo, skuhamo v slani vodi ter še toplega pretlačimo. Prime-
šamo mu 20 dag skute, 2 jajci, 2 žlici sladkorja, 2 pesti ro-
zin in 2 žlici ruma. Z rokami oblikujemo ploske kolačke in
jih na segretem olju rumeno zapečemo na obeh straneh.

Poprova meta blaži krče.

Poprova meta za okusen in
zdravilen čaj

Zgornji del vodnega zbiralnika
na vrtu hiše v Avčah je 
izklesan iz enega bloka
kamna. Na njem piše
Gašperčič 3. 3. 1863.
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Darja Ovsenik

Desetletno Kranjčanko
Ajdo Nardin Jenkole je ples
začaral, še preden je dopolni-
la tri leta. Sliši se neverjetno,
toda Ajdi je to nekaj tako sa-
moumevnega, kot je igra -
brez plesa preprosto ne gre. 

Kako pa je mogoče sploh
plesati pri treh letih? Ajdina
mami Edita Nardin, ki jo
Kranjčani poznamo pod ob-
likovalsko znamko Zelole-
po, je Ajdo vpisala na tečaj
sodobnega plesa pri Saši
Lončar in tako se je začelo.
Sprva so ples spoznavali
skozi igro - Ajda se dobro
spomni igre na izpadanje
Štorklje in žabe, pri kateri
so žabe (učenci) plesale, vse
dokler jih ni opazila štorklja
(učiteljica) in takrat so mo-
rale obmirovati kot okam-
nele. Sčasoma so gibi posta-
jali vse bolj zapleteni in pre-
mišljeni, učenci pa so mo-
rali pokazati vedno več svo-
jega ustvarjanja. Tako so na
primer poskušali pokazati,
kako bi plesali, če bi padli v
med, se iz paglavca prelevi-
li v žabo, iz gosenice postali
metulji ...

Ajda je do sedaj pripravila
dva solo nastopa, za letošnje-

ga z naslovom Sanje/Dream
pa je na mednarodnem tek-
movanju mladih plesnih
ustvarjalcev Opus 1 v katego-
riji A (od 9 do 12 let) prejela
posebno pohvalo za miniatu-
ro v celoti. Na Opus 1 se je si-
cer prijavilo prek sto mladih
plesnih ustvarjalcev v katego-
rijah balet in sodobni ples.
Ajda je v svoji dveminutni
miniaturi prikazala življenje
Michaela Jacksona, kakor ga
vidi sama - pevca je predsta-
vila skozi zgodbo o tem, kako
je sanjal, okušal, štel, kot
otrok vlekel prst in na koncu
tudi umrl. Ker gre za sodo-
bni in ne pop ples, je bila

glasbena podlaga sestavljena
iz nevokalnih delov Jackso-
nove glasbe. Na vprašanje,
ali je imela kaj treme, se Ajda
le zasmeji in pove, da "pade
noter" in se tako vživi, da
sploh ne gleda publike. Pri
tem pa pametno pripomni,
da bi ji taka sproščenost pri-
šla prav tudi v šoli, ko se ji
pred spraševanjem vsakič
tresejo roke in ima gromo-
zansko tremo.

Od kod ideje?

Za Ajdo so najpomemb-
nejše ideje tiste, ki jih ima v
glavi. Včasih črpa kar iz tega,

kar se ji dogaja vsak dan ali
pa se ji ideja utrne ob ogledu
kakšnega filma. V tem se so-
dobni ples najbolj razlikuje
od drugih, kjer so ideje ve-
činoma učiteljeve. Za pol leta
je sicer poskusila tudi z bale-
tom, a se ji je zdel preveč mi-
ren, pri modernem se po Aj-
dinih besedah "lahko znoriš
in daš ven vso svojo energi-
jo". Prizna pa, da te zvrsti
plesa večina ljudi sploh ne
pozna ali pa misli, da je to
nenavaden ples brez pravil,
kjer se plesalci "zvirajo po
svoje". Ajda sodobni ples vidi
kot gib, pri katerem je treba
delati z glavo, saj mora na
vsakem treningu pokazati
tudi kaj popolnoma svojega -
svoje misli in čustva mora
prenesti v gib. Najraje prika-
že veselje ali žalost, najtežje
pa tisto, kar si težko pred-
stavlja, na primer nevednost.
Treninge ima vsaj dvakrat na
teden, pred nastopi pa toliko,
kolikor je treba, da pripravi
dober nastop. En trening je
namenjen izpopolnjevanju
tehnike gibanja, drugi bolj
izražanju, pri tem pa je po
Ajdinem mnenju pomemb-
no, da plesalec ne napreduje
le v gibčnosti, ampak tudi v
prenašanju občutkov v ples.

Plesni kotiček (24)

V plesu se lahko znorim

Ajda Nardin Jenkole v miniaturi Sanje, v kateri je uprizorila
življenje in smrt pop ikone Michaela Jacksona. 

Ana Hartman

Stari vrh - Člani Prostovolj-
nega gasilskega društva Ja-
vorje (PGD) so predajo nove-
ga gasilskega vozila s cister-
no načrtovali že pred mese-
cem dni, a jim jo je zagodlo
vreme, v soboto zvečer pa so
na Grebljici pod Starim vr-
hom le uspeli tudi uradno
predati namenu pomembno
pridobitev. Čeprav gre za
manjše gasilsko društvo, je
bil nakup vozila več kot nu-
jen, je poudaril predsednik
PGD Ciril Alič: "Uresničile
so se nam dolgoletne sanje.
Ko smo šli v ta projekt, so ne-
kateri menili, da gre za živo
utopijo, a smo vedeli, da ga
bomo izpeljali. Novo vozilo
bo namenjeno predvsem ga-
šenju, lahko pa se bo uporab-
ljalo tudi za prevoz pitne
vode in komunalne dejavno-
sti, denimo čiščenje kana-
lov." Vozilo je stalo dvesto ti-
soč evrov. Občina Gorenja
vas-Poljane je investicijo sofi-
nancirala s 83 tisoč evri, pri-
spevki krajanov so znašali 30
tisoč evrov, več kot sto tisoč
evrov pa so zbrali gasilci z
različnimi akcijami.

Na slovesnosti so zbrane
pozdravili tudi poveljnik ob-
činskega gasilskega povelj-
stva Roman Kokalj, župan
občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež in namestnik
poveljnika Gasilske zveze
Slovenije Jože Brlec. Slednji
je kot zanimivost povedal, da
je bila v Sloveniji narejena
anketa o tem, komu Slovenci
najbolj zaupajo in izkazalo
se je, da so to gasilci: "Ko je
človek v stiski, smo najhitre-
je organizirane enote, pride-
mo in prostovoljno pomaga-
mo, poleg tega znamo živeti
z ljudmi. Imamo 40 tisoč
operativnih gasilcev, ki jih
lahko skličemo na alarm,
zato rad rečem, da je to naj-
večja armada v Sloveniji, no-
bene druge se ne da tako hi-
tro zbrati."

Kulturni program so obo-
gatili otroci podružnične šole
Javorje, harmonikar Peter
Debeljak in Folklorna skupi-
na Javorje, novo vozilo pa je
blagoslovil župnik iz Javorij
Ciril Istenič v želji, da bi
opravilo čim manj kilome-
trov. Zbrano množico je po-
zno v noč zabavala pevka Ta-
nja Žagar.

Javorski gasilci
uresničili sanje
Minulo soboto so gasilci iz Javorij uradno predali
namenu novo gasilsko vozilo s cisterno, vredno
dvesto tisoč evrov.

Od leve: voznik Janez Oblak ter poveljnik in predsednik
PGD Javorje Janez Jelovčan in Ciril Alič pred novim 
gasilskim vozilom / Foto: Izidor Jesenko
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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.

FINALE
Gorenjska turistična zveza letos šestič organizira akcijo Naj

bazen Gorenjske. Z akcijo smo želeli na kratko predstaviti letna
kopališča in njihovo ponudbo. V mesecu juliju smo vam skupaj
z Gorenjskim glasom predstavili šest gorenjskih letnih kopališč
(Kranj, Radovljica, Jesenice, Tržič, Kropa, Kamnik). Izmed šestih
so se v finale uvrstila Letna kopališča Kranj, Jesenice in
Radovljica.

Vabimo vas, da sodelujete v finalnem izboru in nam pošil-
jate glasovnice, kajti vi, bralci in bralke Gorenjskega glasa,
boste s pomočjo glasovnice, ki jo boste poslali na naslov
Gorenjska turistična zveza, Koroška cesta 27, 4000 Kranj, izbrali
Naj bazen Gorenjske za leto 2010. Glasovnice zbiramo do pet-
ka, 6. avgusta 2010. 

Letno kopališče Jesenice

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

Letno kopališče RadovljicaLetno kopališče Kranj

✂
✂

Gorenjska 
turistična zveza

Ratitovec

Na Ratitovcu rajalo tisoč petsto pohodnikov

Na predzadnjo, Jakobovo nedeljo je Planinsko društvo za
Selško dolino (PD) pri Krekovi koči na Ratitovcu priredilo
tradicionalno prireditev Ratitovec raja. Ponavadi na ta dan v
primeru lepega vremena na vrhu priljubljene pohodniške
točke naštejejo največ pohodnikov v celem letu, tokrat jih je
bilo okoli tisoč petsto. "Prireditev je prvič potekala že leta
1954, v Selški in bohinjski dolini je zelo znana, tako da se že
po tradiciji na Jakobovo nedeljo planinci in tudi tisti, ki gre-
do v hribe redkeje, povzpnejo na Ratitovec, saj vedo, da
bodo tu preživeli prijeten dan z narodnozabavnim ansam-
blom. Zadnjih sedem let je z nami Besniški kvintet, ki je po-
skrbel, da se pohodnikom kljub precej nizkim temperatu-
ram in vetru ni mudilo v dolino," je povedal predsednik PD
Lojze Lotrič. Ratitovec je sicer med pohodniki vse bolj pri-
ljubljen. "Lani smo našteli 45 tisoč obiskovalcev, kar je šest-
najst odstotkov več kot leto poprej. Lanski rezultat je bil iz-
jemen, a smo kljub temu v prvem polletju letošnjega leta na-
šteli že 25 tisoč pohodnikov oz. še tri odstotke več kot v is-
tem obdobju lani," je še dejal Lotrič. A. H.
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Stari vrh - Grebljica na Sta-
rem vrhu je bila minulo ne-
deljo prizorišče 39. Dneva
oglarjev, ki je tudi letos pri-
vabil številne obiskovalce. S
tradicionalno kulturno etno-
grafsko prireditvijo želi Turi-
stično društvo Stari vrh pred-
staviti stare, že skoraj pozab-
ljene običaje, vezane na spra-
vilo lesa, pripravo drv za
kopo, postavljanje kope, ko-
parjenje in uporabo oglja, zla-
sti pri kovaštvu. Dan oglarjev
je tokrat posebej zaznamoval

blagoslov kope, ki ga je opra-
vil nekdanji nadškof metro-
polit Alojz Uran. Slednji je
skupaj z javorskim župni-
kom Cirilom Isteničem in
županom občine Gorenja
vas-Poljane Milanom Čade-
žem tudi prižgal kopo, v kate-
ri je bilo dvajset kubičnih me-
trov bukovih drv. "Ne vem, ali
bo kopa zaradi blagoslova le-
tos dala še več oglja, dobiti bi
ga morali od 1.800 do dva ti-
soč kilogramov, vsekakor pa
upam, da bom kopo uspešno
skuhal in da ne bo velikih vre-
menskih nevšečnosti," je de-
jal Anton Kokelj, ki bo med
desetdnevnim kuhanjem
kope kot ponavadi bival v
skromni koparski bajti.

Koparji so na nedeljski pri-
reditvi predstavili tudi podira-
nje kope. "Ko bo kuhana, bo

trikrat manjša kot sedaj. Z
'bukovnico' se jo prebode, če
ne gre skozi, so kriva drva, kar
pomeni, da še ni kuhana.
Kopo se z lopato začne podira-
ti spodaj, nato pa se z grablja-
mi loči zemljo od oglja, ki ga
pobiramo z vilami," je še po-
jasnil Kokelj. Ob oglarjenju so
prikazali še druge običaje, po-
vezane s tem opravilom. Dr-
varji so se tokrat precej moder-
nizirali, saj so pokazali ceplje-
nje drv z novim cepilcem, ob
tem pa so poudarili, da še ved-
no znajo ročno cepiti drva, do-
bro pa jim je šlo od rok tudi ža-

ganje z 'amerikankami'. Anica
Ramovš je poskrbela za kopar-
sko malico - koruzne žgance z
ocvirki, Franc Bizovičar pa je
predstavil uporabo oglja v ko-
vaštvu.

Zbrane sta nagovorila
predsednik TD Janez Dolenc,
ki je bil vesel množičnega 
obiska, in župan Milan Ča-
dež, ki je poudaril, da priredi-
tev na Starem vrhu že tradici-
onalno združuje obiskovalce
iz Selške in Poljanske doline.
V kulturnem programu so
nastopili citrarka Barbi Dole-
nec, oktet Zadružniki, Veseli
koparji, Folklorna skupina Ja-
vorje in Otroška folklorna
skupina KUD Oton Župančič
Sora. V zabavnem delu prire-
ditve sta obiskovalce zabavala
ansambel Saša Avsenika in
skupina Strmina.

Kopo letos tudi
blagoslovili
V nedeljo je bil na Starem vrhu že 39. Dan 
oglarjev. Kopo je letos blagoslovil nekdanji 
nadškof metropolit Alojz Uran.

Kopo na Starem vrhu so letos prižgali nekdanji nadškof
metropolit Alojz Uran (na sliki), župnik Ciril Istenič in 
župan Milan Čadež. / Foto: Tina Dokl

Drvarji so prikazali, kako so včasih spravljali les. Žaganje 
z 'amerikankami' jim je šlo dobro od rok. / Foto: Tina Dokl

Jože Košnjek

Kranj - V kranjski baročni
župnijski cerkvi sv. Kancija-
na in tovarišev mučencev je
v nedeljo prelat, dolgoletni
kranjski župnik in dekan
Stanislav Zidar praznoval 40
let duhovništva. Maše, na ka-
teri je slavljencu v čast pridi-
gal njegov ribniški rojak, sa-
lezijanec in biseromašnik
France Levstek s Trstenika,
in kasnejšega srečanja na
župnijskem dvorišču so se
udeležili številni župljani in
jubilantovi prijatelji ter so-
delavci. 

Za duhovnikom Stanisla-
vom Zidarjem, ki je bil ro-
jen avgusta leta 1942 v Suš-
ju pri Ribnici (na dan njego-
vega rojstva so očeta Italijani
odpeljali v taborišče na
Rabu, od koder se je po de-
vetih mesecih srečno vrnil,
za Staneta pa je bil krščen
na njegovo željo - op. p.), je
zanimivo življenje. Po kon-
čani gimnaziji je dve leti štu-
diral tekstilno tehnologijo v
Ljubljani, čeprav je v njem
tlela želja po duhovnem po-
klicu. Prelomna je bila nova
maša rojaka, duhovnika
Alojza Kosa leta 1964. Vpi-
sal se je na Teološko fakulte-
to v Ljubljani in leta 1971
prišel za kaplana v Naklo k
takratnemu župniku in uni-
verzitetnemu profesorju dr.
Francu Rozmanu, rojene-
mu v Spodnjih Dupljah. Ko
je ta odšel predavat na Teo-
loško fakulteto, je postal Sta-
nislav najprej župnijski
upravitelj, nato pa župnik.
Leta 1987, po šestnajstih le-
tih v Naklem, je prevzel vo-
denje župnije Kranj, ki ji
služi že 23 let. 

"Začetek mojega duhovniš-
tva, ki je bilo duhovno boga-

to in materialno ustvarjal-
no, je bil ideološko zazna-
movan. Moje delo v Naklem
je bilo ustvarjalno in je mi-
nevalo v čudovitem sodelo-
vanju in razumevanju z ver-
niki, pa tudi z ljudmi, ki so
se od vere oddaljili ali niso
verovali. Nikdar nisem ob-
čutil posebej globokega pre-
pada med verujočimi in ne-
verujočimi. Pri gradnji žup-
nišča in drugih delih smo
sodelovali z vsemi ljudmi
dobre volje. Moja nakljan-
ska leta so bila mladostna
leta, polna energije in idej,
ko načrtuješ, kaj vse boš 
naredil, pa ti vedno ne uspe.
Veseli pa me, da so me ljud-
je povsod, kjer sem bil, do-
bro sprejeli medse," je pove-
dal Stanislav Zidar. 

"Čeprav so bila prva leta v
Kranju zahtevna, sem Bogu

zanje hvaležen. Podeželski
način življenja je bilo treba
zamenjati z mestnim. Žup-
nija je bila materialno uničena.
S pomočjo sodelavcev smo
postopoma premagovali
ideološke ovire, postavljali
na noge župnijo, dobivali
nazaj krivično vzeto premo-
ženje, ga obnavljali in tako
rešili propada. Moram po-
vedati, da z občinsko ob-
lastjo in uporabniki naših
prostorov, predvsem s
knjižnico in Prešernovim
gledališčem, korektno so-
delujemo in se dogovarja-
mo za minimalno najemni-
no. Ker je gledališče v de-
narnih težavah, smo ga že
lani za nekaj mesecev opro-
stili plačevanja najemnine,
enako pa bomo z dovolje-
njem nadškofije storili tudi
letos," je povedal duhovni-

ški jubilant Stanislav Zidar.
Odmerjeni časopisni prostor
ne dovoljuje objave vsega,
kar je povedal o svojem du-
hovniškem poklicu in služ-
bovanju v Kranju. Morda le
to, da je ponosen na obnovo
župnijske cerkve. Kranj je z
njo dobil pravo gotsko lepoti-
co. "Moja želja je, da bi po iz-
selitvi knjižnice v dobro me-
sta čim bolj koristno upora-
bili prazne prostore. Ker se v
Kranju dobro počutim in
sem rad med Kranjčani,
iskreno želim, da bi staremu
delu Kranja vrnili živahnost
in predvsem kulturni način
življenja, v katerem ne bo
uničevanja dragocenih spo-
menikov in komaj obnovlje-
nih fasad," pravi Stanislav
Zidar, ki je še naprej voljan
sodelovati z vsemi, ki jim
Kranj kaj pomeni. 

Rad sem med Kranjčani
Prelat, kranjski župnik in dekan Stanislav Zidar je v nedeljo s slovesno mašo v Kranju praznoval 
40 let duhovništva.

Prelat, kranjski župnik in dekan Stanislav Zidar med slovesno mašo ob 40-letnici 
duhovništva / Foto: Tina Dokl 

Simon Šubic

Kranj - Te dni se bo iz novih
gnezd, ki so navadno v vo-
tlih drevesih, luknjah v tleh
ali v ostrešjih hiš in drugih
stavb, izlegla prva generaci-
ja letošnjih os in sršenov.
Kot opozarja diplomirani
sanitarni inženir Miran Zu-
pan, vodja enote za dezin-
fekcije, dezinsekcije in de-
ratizacije na Zavodu za
zdravstveno varstvo Kranj,
bodo insekti takoj začeli po-
večevati gnezda in iskati
hrano za nove generacije os
ali sršenov: "V tem obdobju

se lahko gnezdo v desetih
do štirinajstih dneh precej
poveča in ga tako tudi lažje
opazimo. Prav tako je tudi
promet okoli gnezd vse več-
ji in insekti postanejo mote-
či za ljudi. Posebno še, ko
začnejo dozorevati hruške,
jabolka in drugo sadje, ki ga
imajo ose in sršeni zelo
radi."

Piki os ali sršenov so pre-
cej neprijetni, posebno če
nas pičijo v vrat, glavo ali
celo v usta. Veliko število
ljudi pa je na pike teh insek-
tov alergičnih in je lahko
osji pik zanje tudi smrtno

nevaren. "V primeru pika v
občutljive dele telesa ali
alergije je treba takoj po-
iskati zdravniško pomoč.
Za vse alergike pa priporo-
čamo, da imajo po posvetu
z svojim zdravnikom pri
sebi poseben set za prvo
pomoč," priporoča Zupan. 

Uničevanje os in sršenov
ni tako preprosto, kot se zdi
na prvi pogled, saj je pri-
bližno trideset odstotkov
žuželk v vsakem trenutku
izven gnezda, ponoči pa
okoli deset odstotkov. "Fi-
zična odstranitev gnezd s
CO2, kar delajo večinoma

gasilci, z ognjem, vodo ali
podobno ni nujno dovolj.
Stoodstotno odpravo pro-
blema zagotavlja le dezin-
sekcija, ki jo izvajajo poob-
laščene organizacije, med
njimi tudi Zavod za zdrav-
stveno varstvo Kranj. De-
zinsekcijo izvajamo s
škropljenjem gnezd in nji-
hove bližnje okolice s ke-
mičnimi sredstvi, samega
gnezda pa ne uničimo, tako
da se lahko vsi insekti tudi
naslednji dan vrnejo vanj in
prejmejo dovolj močno
dozo, ki jih uniči," je še po-
jasnil Zupan. 

Prihaja sezona os in sršenov
Fizična odstranitev gnezd ne odžene nujno vseh os in sršenov. Najbolj učinkovit ukrep je 
dezinsekcija, pravijo na Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj. 
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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 GLAS     
telefon: 04 201 42 00

Naročilo za objavo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu 04/201-42-13 ali osebno na Bleiweisovi cesti 4, 
v Kranju oz. po pošti - do ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna.

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

Glasbeniki pri Avseniku in na Robleku
Begunje - Tradicionalni glasbeni večeri s plesom pri Avseniku
v Begunjah (začenjajo se ob 19. uri) se bodo nadaljevali tudi
avgusta. V sredo, 4. avgusta, bodo igrali Veseli Begunjčani, v
petek, 6. avgusta, pa Avsenikov hišni ansambel, ki bo v nede-
ljo, 8. avgusta, igral tudi pri planinski koči na Robleku v okviru
tradicionalnega planinskega pohoda Na Roblek bom odšel. Po
Robleku je Slavko Avsenik imenoval tudi eno od svojih najbolj
znanih skladb. V sredo, 11. avgusta, bo igral ansambel Saša Av-
senika, v petek, 13. avgusta, pa znova hišni ansambel Avsenik. 

Na Konjski Špik
Gozd-Martuljek - Planinsko društvo Gozd-Martuljk vabi na
planinsko turo Monte cavallo, 2240 m (Konjski Špik), v ne-
deljo, 8. avgusta. Prijave do petka, 6. avgusta: Majda
051/336 635 in Renata 031/532 963.

Na Pršivec
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 12.
avgusta, na 1761 metrov visoki Pršivec. Prijave z vplačili
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 9. avgusta.

IZLETI

PRIREDITVE

Protipoplavna
varnost 
v Železnikih

J. Levičnik je leta 1881 za-
pisal, da je bila v Železnikih
taka povodenj, da je bilo v
cerkvi sv. Frančiška na tleh
za dobro ped vode (leta 2007
je bilo za 1 m in pol več).
Sora nas je potem obiskovala
v letih 1922, 1929, 1958,
1965, 1968, 1990, 1995,
1998, leta 2007 pa nam je
pokazala svojo moč in rušil-
nost. V Železnih nitih sta to
problematiko prikazala univ.
dipl. ing. matematike Franc
Giacomelli in mag. arch. Rok
Fazarinc. Stavek mag. Faza-
rinca: Pogostost visokih vod je
predvsem posledica lege po-
rečja Sore, ki leži na robu
ombrografskih barier (južno
obrobje Alp), kjer se dvigajo
vlažne zračne gmote - je treba
dopolniti. To se praviloma
dogaja nad Davčo, manj pa
nad Sorico.

Jezijo me naslovi v časopi-
sih "Železnike bo varoval 15-
metrski zid", "Protipoplavna
zaščita za več kot dvajset mi-
lijonov evrov", ker kažejo, da
ni resne volje za protipoplav-
no zaščito Železnikov oziro-
ma se ta odmika v daljno pri-
hodnost. Že vrabci na strehi
čivkajo, da nič drugega ne bo
odrešilo Železnikov kot zadr-
ževalnik vode pod Sušo. Mag.
Fazarinc ugotavlja, da iz-
gradnje zadrževalnika z veli-
ko prostornino (3.500.000
kubičnih metrov), pregrade,
visoke od 30 do 33 metrov, ni
mogoče izvesti. Navaja tri
možne lokacije: 5, 5.b in 5.a.
Nadaljuje, da lahko maksi-
malna gladina sega do kote
510 oziroma do Zalega Loga
in da je mogoče izvesti le za-
drževalnik s prostornino
750.000 kubičnih metrov. V
zvezi s tem zapiše izjemno
pomemben stavek: "Skozi za-
drževalni prostor bo treba
speljati regionalno cesto proti
Zalemu Logu." Ob tem se je
treba spomniti, da je človek
uravnaval nivo vode z "veha-
mi" in da to počne še danes. 

In zdaj smo tam: skozi!
Ker velikanske vehe zaradi vi-
šine ne bi bilo smotrno gradi-
ti, se je treba stvari lotiti dru-
gače. Načrtovati je treba dvo-
stopenjski zadrževalnik.
Tam, kjer je danes lovski
most, je treba zgraditi pregra-
do v višini n.pr. 3 metre, pre-
ko katere bi zlahka dvignili
regionalno cesto. Mag. Faza-
rinc: Za pregrado se bo plavje
zadrževalo z "grabljami"
oziroma koli, ki bodo zgraje-
ni na korenu zajezbe zadrže-
valnika pred vtočnim objek-
tom. Pripominjam, da je tre-
ba grablje zgraditi vsaj 30m
pred vtočnim objektom in to
ne eno ali dve vrsti, ampak
dobesedno cel gozd kolov (5
ali 6 vrst), da plavje ne bi za-
mašilo pretoka v pregradi. To
bi bil prvi korak k protipo-
plavni zaščiti Železnikov. Ta
bi že mnogo pokazal.

Celotno dogajanje je načr-
toval že sam bog, ustvaril je
prazen prostor do Zalega
loga, odstranil "Podsušniči-
no" hišo in razvil ljudi, ki naj
mu pomagajo braniti Želez-
nike pred poplavami. Zdaj
pride najvažnejši predlog.
Pod Sušo sta ob lomljenju ze-
meljskih plasti (nagubanju
površja) ostali ob Sori dve
mogočni skalni gmoti, ob ka-
teri je treba nasloniti drugi,
večji del zadrževalnika. Ver-
jetno bi zadoščala 8 do 10 m
visoka pregrada. To bodo iz-
računali Fazarinc in njegovi.
Pred njo je treba zgraditi
gozd grabelj. Obe pregradi bi
morali imeti enaki odprtini,
ki bosta dovoljevali tak pretok
vode, da ta ne bi porušila treh
mostov na Jesenovcu. Stavek
Roka Fazarinca "Pred pre-
grado se bo cesta dvignila nad
koto maksimalne zajezbe, v
zadrževalnem prostoru pa
nato potekala na zahtevano
stopnjo varnosti" je treba
spremeniti oziroma dopolni-
ti.

Zdaj namreč pride v poštev
tisti njegov "skozi". Na tako
kratkem odseku bi čez pregra-
do ne bilo mogoče speljati ce-
ste oziroma po njej ne bi bil
mogoč promet. Namesto veli-
kanske vehe bi v pregradi
zgradili 4,5 x 6 m ali celo le
4,5 x 5 metrov velika vrata, ki
bi jih v primeru velike povod-
nji enostavno zaprli, vse osta-
le čase pa bi skoznje potekal
rahlo upočasnjeni promet.

Še veliko resnih pripomb
imam na trenutno dogajanje
glede protipoplavne varnosti v
Železnikih. Dermotov jez je
treba znižati, ni ga pa treba
prestavljati; na Davščici bo
prej ali slej treba zgraditi ne-
kaj betonskih pregrad z odpr-
tinami, da ne bodo postale je-
zovi etc., vendar naj bo za
zdaj dovolj.

Leta 1961 sem sedel pri
Meru, kjer so se pri sosednji
mizi pogovarjali trije moški,
da bi bilo treba cesto skozi
Gorenji konec prestaviti k
Sori (obvoznica). Prihodnje
leto bo 50 let ... Ali bo tudi s
protipoplavno zaščito Železni-
kov podobno?

Jože Šmid

Blejska noč bi
morala biti vsak
konec tedna

Kot lahko preberemo v
članku z zgornjim naslovom,
so se blejski turistični delavci
odločili za nov koncept Blej-
ske noči. Prireditve Blejske
noči naj bi se razpotegnile na
več dni in bile na različnih
prizoriščih. Namen te odlo-
čitve je, zadržati goste na Ble-
du. Zbrati na Bledu nekaj ti-
soč obiskovalcev za nekaj ur,
ki uničijo več zelenic, kot po-
pijejo piva, pač ni turizem.
Upam le, da bodo blejski turi-
stični delavci nadaljevali v tej
smeri in spoznali tudi, da
imajo še veliko "prizorišč" v

bližnji okolici. Prepričan
sem, da bi marsikateri njihov
gost obiskal: Staro Savo na
Jesenicah, pot kulturne dediš-
čine v Žirovnici, si ogledal
"učbenik zgodovine arhitek-
ture" na Linhartovem trgu v
Radovljici, čebelarski muzej,
častitljivo cerkev sv. Petra,
edinstveno arhitekturo Krope,
grad Kamen, prisluhnil kon-
certu na Festivalu stare glas-
be v Radovljici in se popeljal s
čudovito kočijo in še lepšimi
lipicanci po Deželi. Žal pa so
turistični delavci in župani
Zgornje Gorenjske z izjemo
Kranjske Gore tudi "zamu-
dili vlak", ker niso spoznali,
da je kolesarstvo najnovejša
"moda" v turizmu in niso
pravočasno pričeli graditi ko-
lesarskih poti.

Če gost želi s kolesom priti
z Bleda v Bohinj, se podaja v
smrtno nevarnost, če verjame
Bohinjcem in želi po označe-
ni kolesarski poti priti iz Bi-
strice do Broda, bo pol poti
prepešačil, če se bo na Bledu s
kolesom zapeljal okrog jeze-
ra, ga bodo upravičeno pre-
klinjali sprehajalci in tako bo
raje odšel k sosedom ali pa v
Kranjsko Goro, kjer ima ure-
jene kolesarske poti in lahko
po lepih, varnih kolesarskih
poteh obišče koroška jezera
ali pa se zapelje daleč v Itali-
jo. Razen kakšen kilometer
kolesarske poti med Lescami
in Bledom tudi v radovljiški
občini ni nič. Propadajoča
Drnča bi bila lahko odličen
kolesarski hotel. Z asfaltom,
ki je bil porabljen za letališče,
ki je sedaj zaradi prepirov
mrtvo, bi lahko asfaltirali ki-
lometre kolesarskih poti. 

Vseeno pa sem vesel, da
blejski turistični delavci raz-
mišljajo o novih konceptih
razvoja turizma in upam, da
bodo spoznali, da je celotna
Zgornja Gorenjska ena sama
turistična pokrajina in da
svoje goste lahko zadržijo le,
če jim predstavijo še kaj dru-
gega kot Bled.

Avgust Mencinger, 
Radovljica

Čebela, njena
ogroženost in 
še kaj

Dolgo, predolgo smo čebe-
larji čakali na priznanje
osrednje čebelarske organiza-
cije, da slovensko čebelarstvo
nazaduje. To je končno raz-
kril članek v cenjenem glasilu
Gorenjski glas dne 18. maja
2010 na strani 6. 

Ta nam sporoča, da vsako
zimo izgubimo sto tisoč čebe-
ljih družin in sedemsto ton
medu. Če bi k navedenim po-
stavkam dodali še ceno za
enoto, bi dobili ocenjeno ne-
posredno škodo, ki gre v dese-
tine milijonov evrov, posred-
na škoda pa je še večja.

Težave pa ostajajo pri raz-
krivanju vzrokov za nastalo
škodo. Teh težav ni razkril

niti posvet s priznanimi stro-
kovnjaki, kot so dr. Jasna
Kralj, prof. dr. Lučka Kajfež
Bogataj, dr. Franc Grošelj in
drugi. Treba je poudariti, da
je od imenovanih vsak vrhun-
ski strokovnjak na svojem po-
dročju in zaradi širine svoje
strokovnosti more prispevati
tudi k napredku čebelarstva.
Upravičeno pa je vprašanje,
zakaj v omenjenem razgovo-
ru ni sodeloval tudi kateri od
slovenskih čebelarskih moj-
strov ali čebelarjev prevozni-
kov. Ti imajo bogato teoretič-
no in praktično znanje iz če-
belarstva in dobro poznajo
stanje slovenskega čebelar-
stva. 

Obstaja sum, da povabila
ni bilo zato, ker pravi in res-
ničen odgovor ni zaželen!!

V vodstvu osrednje čebelar-
ske organizacije je vse podre-
jeno projektu "ogroženost če-
bele", ki traja že ... predolgo!
Njegov cilj ni jasno defini-
ran, prevladujejo obljube, re-
zultate pa kaže trenutno sta-
nje v čebelarstvu, kakor ga
opisuje zgornji uvod. Glede
na pobudnika, moremo reči,
da je to čist politični projekt,
ki služi zgolj za politično na-
stopanje, na probleme čebe-
larstva pa se ne ozira. To je
zapuščina zadnjega predsed-
nika osrednje čebelarske orga-
nizacije, ki jo aktualni pred-
sednik še kar nadaljuje in po-
navlja. Za ilustracijo samo
navedem cinično kritično oce-
njevanje voznega parka čebe-
larjev prevoznikov, ki pa se
prav zaradi problematične
politike osrednje čebelarske
organizacije tako nekoristno
stara.

Upravičeno zato naslav-
ljam na aktualnega predsed-
nika vprašanje, da pojasni,
kaj je pridobilo slovensko če-
belarstvo z ukinitvijo začas-
nih prevozov čebel na Hrva-
ško, kaj namerava ukreniti,
da se ustavi iz leta v leto po-
navljajoča se škoda in kdaj
bomo čebelarji prevozniki
lahko spet normalno čebelari-
li v skladu s preizkušeno dol-
goletno čebelarsko tradicijo.
Krivec za povzročeno škodo
pa je znan in ga je treba kli-
cati na odgovornost. In če de-
lavec za minimalen prekršek
izgubi službo, potem še toliko
bolj upravičeno škodljiv in sa-
movoljen politik zasluži
umik s politične scene!

Naj medi!

Franc Rupar, 
Škofja Loka 
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RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

DVOSOBNO stanovanje, ☎ 04/20-
25-084, 031/490-742

10004070

ODDAM

GARSONJERO z balkonom, 22 m2 v
Lescah, v celoti na novo opremljeno,
oddam študentoma, cena 230 EUR,
☎ 040/361-860 10004079

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

ENOSOBNO stanovanje, 42 m2 v
Šenčurju, CK, klet, pokrit parkirni
prostor, ☎ 041/713-208 10004072

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

VOLKSWAGEN Polo 1.4, l. 2002,
srebrne barve, klima, zelo lepo ohra-
njen, ☎ 041/227-338 10004090

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BUKOVE in smrekove plohe in nekaj
tramov, vse suho, ugodno, ☎ 031/
765-738 10004075

KUPIM

SUHE bukove plohe, ☎ 041/546-
522 10004071

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 10004016

BUKOVA drva, cena 55 EUR, mešana
drva, cena 40 EUR, možnost razreza
in dostave, ☎ 040/338-719 10004014

DRVA brezova, 55 EUR, bukova, 60
EUR, mešana, 45 EUR, možnost razreza
in dostave, ☎ 070/323-033 10004015

SUHA bukova drva, možna tudi razrez
in dostava, ☎ 051/377-723 10004091

SUHA mešana, bukova in brezova drva
možna dostava in razrez, ☎041/608-616

10004101

STANOVANJSKA
OPREMA
VRTNA OPREMA
PRODAM

MASIVNO vrtno mizo in klopi z naslo-
njali, ☎ 041/606-286 10004096

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

ČISTOKRVNE labradorce z rodovni-
kom, cepljeni, tetovirani in razglisteni,
☎ 040/638-121, po 15. uri 10004076

VSAK DAN sveže rezano cvetje gladiol in
rdečo peso, Smolej, Luže 22/A, ☎
04/25-36-565, 041/789-608 10003990

PODARIM

MLADE muce, ☎041/754-547 10004034

MUCKA, starega 2 meseca, vajen čistoče,
mešanček sijamski oče, rumenkaste barve,
vajen stanovanja, ☎031/621-858 10004012

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KOMBAJN za krompir Hassia in bazen
za mleko s hladilnikom, 300 l, prevoz-
ni, ☎ 051/352-885 10004081

ZGRABLJALNIK SIP 330 tandem in
vrtavkasto brano 2 m, ☎ 041/456-
052 10004095

KUPIM

TRAKTOR Ursus, ☎ 070/521-564
10004057

TRAKTOR IMT 533 ali 539 in kiper priko-
lico Tehnostroj, ☎ 031/868-03410004058

TRAKTOR Zetor, ☎ 051/639-777
10004059

TRIOLET odjemalec silaže kocko, ☎
041/608-616 10004103

PRIDELKI
PRODAM

JEČMEN in pšenico, ☎ 041/608-
702 10004094

KUMARICE za vlaganje, ☎ 041/912-
088 10004105

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA simentalca, težka 180 kg, ☎
040/990-810 10004102

2 TELICI, v 8. mesecu brejosti, ☎
031/555-588, Luka 10004078

BIKCA simentalca, starega 5 mese-
cev, ☎ 051/807-833 10004089

BIKCA mesne pasme BBP, starega 20 dni,
Goriče 24, ☎ 041/711-866 10004093

BIKCA simentalca in teličko limuzin, stare
4 mesece, ☎ 041/347-507 10004098

BIKCA simentalca, težkega 150 kg, ☎
031/687-062 10004106

BREJO telico po izbiri ali menjam za odje-
malec silaže, ☎ 041/383-924 10004074

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎
041/691-243 10004073

ČB TELICO, staro 16 mesecev, iz A-
kontrole, ☎ 031/360-178 10004077

MLADE zajkle in zajce, ☎ 040/543-
270 10004097

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
031/635-401 10004100

VEČ TELIČKOV simentalcev in limu-
zin, starih od 14 dni do 1 meseca, ☎
04/53-38-040 10004092

OSTALO
PRODAM

PRIPRAVA za stiskanje butar, nova, stis-
ne se z vrtenjem ročke, teža 8 kg, cena
55 EUR, ☎ 040/383-733 10004080

KUPIM

KIMPEŽ in dve leseni kolesi starejšega
kimpeža, ☎ 04/25-51-516 10004104

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DOSTAVA hrane v Kranju išče voznico-ka
za razvoz in pomočnico-ka v kuhinji, Me-
gamatrix, d. o. o., Staretova ul. 39, Kranj,
☎ 041/784-165, g. Borut 10004013

IŠČEMO kuharja in picopeka, Benz,
d. o. o., Glavna cesta 43, Naklo, ☎
041/759-183 10004065

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, ☎ 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete,
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net

10004083

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi SKALA, d. n. o., Struževo
3 a, Kranj, ☎ 041/222-741

10004001

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, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/557-871

10004084

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

10004082

ZASEBNI STIKI
BREZPLAČNA spoznavanja za gospe
do 47 let, druge plačajo le 14 EUR, ☎
031/505-495

10004086

PREPROST skromen fant si želi iskre-
ne, trajne ljubezni, ☎ 031/860-668

10004087

RAZNOVRSTNI gospodje iščejo živ-
ljenjske sopotnice, ☎ 031/505-495

10004088

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje -
za vse, ki si želite trajne, poštene lju-
bezni, ☎ 031/836-378

10004085

RAZNO
PRODAM

SUŠILNICO (profesionalno) za sadje
in suhe bukove plohe ter deske, ☎
041/608-765

10004099

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

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

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

d.
o.

o.

Pomočnik vodje poslovne enote m/ž (Podreča pri Medvodah)
Iščemo zanesljivega sodelavca za enoto v Podreči pri Medvodah. Od vas pričaku-
jemo: srednjo izobrazbo ekonomske, komercialne ali tehnične smeri, računalniško
znanje (Excel, Word), izpit B kategorije. EISMANN S.R.L., Podružnica LJUBLJANA,
Šmartinska cesta 102, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 29. 08. 2010. Več na
www.mojedelo.com.

Asistent tehničnega direktorja za področje proizvodnje in vzdrževanja m/ž
(Trzin) 
Pričakovanja/pogoji za zasedbo delovnega mesta: VI./VII. stopnjo izobrazbe teh-
nične ali druge ustrezne smeri, aktivno znanje nemškega jezika, najmanj 5 let de-
lovnih izkušenj na poziciji vodenja proizvodnega procesa, izkušnje s področja vo-
denja in motiviranja sodelavcev. Kadrovski inženiring, Alenka Maher s.p., Letališka
33, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 20. 08. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Pravnik m/ž (Trzin) 
Delo obsega: kadrovanje in izpeljavo vseh zaposlitvenih in kadrovskih postopkov;
dela iz delovno-pravnega področja, pregledovanje in sestavo pogodb s področja
delovnega, obligacijskega in gospodarskega prava; vodenje in skrb za izpeljavo
sodnih postopkov v skladu z usposobljenostjo; vodenje in skrb za izpeljavo po-
stopkov v zvezi z zavarovanji; vodenje in skrb za izpeljavo ostalih postopkov. 
Rotis, d. o. o., Brodišče 5, 1236 Trzin, prijave zbiramo do 13.08.2010. Več na
www.mojedelo.com.

Referent v tehnični službi m/ž (Žeje pri Komendi) 
Iščemo sodelavca, ki: ima V. ali VI. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, pozna tehnič-
no blago, poznavanje dela z programom Adobe Acrobat 9 PROFESIONAL, pozna-
vanje dela s programom Adobe Photoshop CS4, aktivno piše in govori angleški je-
zik (pisna in govorna komunikacija s poslovnimi partnerji v tujini). Možnost poklic-

nega in osebnega razvoja, stimulativen osebni dohodek. Rheinland elektro
maschinen Group, d. o. o, Žeje pri Komendi 110, 1218 Komenda, prijave zbiramo
do 25.08.2010. Več na www.mojedelo.com.

Spletni ocenjevalec pri Lionbridge m/ž (Od doma) 
Vaše delo bo ocenjevanje spletnih iskalnikov. Delovni čas lahko prilagodite potre-
bam vaše družine in doma, tako da je to delo idealno za vse, ki iščete ravnovesje
med delom in prostim časom (10 - 20 ur na teden). LioNBRIDGE Global Sourcing
Solutions Inc., Emmet St., Co. Mayo Ireland, prijave zbiramo do 25. 08. 2010. 
Več na www.mojedelo.com.

Vodja proizvodnje m/ž (Dob pri Domžalah) 
V kolektiv vabimo vodjo proizvodnje za proces izdelave rolet in vodenja zaposle-
nih. Roltek, d. o. o., Želodnik 19, 1233 DOB, prijave zbiramo do 23. 08. 2010. 
Več na www.mojedelo.com.

Delo v proizvodnji - pomoč tehnologom (Študentsko delo) (Mengeš) 
Delo v proizvodnji (pomoč tehnologom). ADECCO H.R., d. o. o., Brnčičeva 
ulica 15B, 1231 Ljubljana Črnuče, prijave zbiramo do 22. 08. 2010. Več na
www.mojedelo.com.

Strojni ključavničar za delo na CNC-strojih in laserskem rezalniku m/ž (Lahov-
če pri Brniku)
V podjetju Kovinc, d. o. o., iščemo odgovornega in ambicioznega sodelavca, zato
vabimo v našo sredino strojnega ključavničarja za delo na CNC-strojih in laser-
skem rezalniku m/ž, ki bo zadolžen za preoblikovanje kovin na CNC strojih - 
razrez, upogibanje, prebijanje ter ostala dela skladno dogovoru. Vsaj eno leto 
primerljivih delovnih izkušenj na delovnem mestu operaterja CNC-strojev. Kovinc
ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 Cerklje pri Gorenjskem, prijave zbiramo
do 21. 08. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Komercialist m/ž (Vodice) 
Za razširitev prodaje, predvsem izven naših meja iščemo sodelavca z znanjem 
aktivnega angleškega jezika, ki mu odsotnost od doma ni tuja, in ki je v svoji kari-
eri vsaj tri leta deloval na komercialnem področju, predvsem pri prodaji industrij-
skim 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.

Skladiščnik m/ž (Mengeš) 
Skladiščnik. ADECCO H.R., d. o. o., Brnčičeva ulica 15B, 1231 Ljubljana Črnuče, 
prijave zbiramo do 15. 08. 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

LOTO
Rezultati 61. kroga - 1. avgusta 2010

6, 7, 9, 19, 22, 24, 35 in 37
Lotko: 3 2 2 5 0 7

Loto PLUS: 8, 19, 23, 26, 31, 32, 35 in 9

Predvideni sklad 62. kroga za Sedmico: 300.000 EUR
Predvideni sklad 62. kroga za Lotka: 170.000 EUR
Rekordni sklad 62. kroga za PLUS: 750.000 EUR

Priročnik obširno

obravnava 150 

zdravilnih in užitnih gob,

rastočih pri nas. Avtor

Branko Vrhovec je

slovenski strokovnjak, 

ki v knjigi postreže z

marsikatero 

zanimivostjo ali 

presenetljivo 

zdravilno učinkovino

gob. Z gobami se

resneje ukvarja od

leta 1990 in ima 

najvišji naziv, ki je v

veljavi v Sloveniji -

determinator 

mentor.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju,

jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Mehka vezava, 152 strani, vrhunske fotografije

Redna cena: 14,90 EUR

Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena

le 12 EUR + poštnina.

V Trgovskem centru Bled
Bled - Na zgornji ploščadi Trgovskega centra Bled bo danes,
v torek, 3. avgusta, ob 21. uri koncert skupine Beer Belly, ki
igra irsko, škotsko in keltsko tradicionalno glasbo, jutri, v
sredo, 4. avgusta, bo ob 21. uri Aproso session z Lenart Kre-
čič triom, v petek, 6. avgusta, bo ob 21. uri koncert skupine
Blue al dente s solul, blues in pop glasbo, v soboto, 7. avgu-
sta, bo ob 21. uri koncert skupine Fake Orchestra, tokrat bo-
ste lahko poslušali jazz, folk in rock glasbo. 

Cvetje v jeseni
Jesenice - Gornjesavski muzej Jesenice skupaj s Slovenskim
filmskim arhivom pri Arhivu Republike Slovenije vabi na Tor-
kovo kinoteko na Stari Savi v dvorano Kolpern: danes, v to-
rek, 3. avgusta, bo ob 20. uri na sporedu film Cvetje v jeseni
(režiser Matjaž Klopčič, 1973). Vstop je brezplačen.

PREDSTAVE

KONCERTI
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes dopoldne se bo pooblačilo, popoldne bodo padavine,
sprva tudi kot nevihte. V noči na sredo bo dež ponehal, v sre-
do in četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Vilma Stanovnik

Kranj - Letošnji Kranfest je v
središče mesta privabil mno-
žico obiskovalcev, ki so lah-
ko obiskali vse od športnih
dogodkov, do koncertov, na
svoj račun so na otroškem
Kranfestu na Pungertu prišli
otroci, živahen je bil sejem
domače in umetnostne obr-
ti, izdelati si je bilo moč klo-
buke, ogledati žonglerje in
bruhalce ognja ter seveda
poskusiti kranjske klobase.
V sobotnem dopoldnevu je
bila gneča zlasti na Glavnem
trgu, kjer se je pet skupin po-
merilo v pripravi praženega
krompirja. Vsaki od njih se
je pridružil po eden od kan-
didatov za novega kranjske-
ga župana in vsi so se izka-
zali kot spretni kuharji. 

Nekdanji kranjski župan
Mohor Bogataj se je odločil,
da bo tudi uspeh pri pripra-
vi krompirja odločilen pri
novi kandidaturi za župa-
na. "Kandidatura za župa-
na je sicer resna zadeva, ki
sem jo danes obrnil na šalo
in rekel, da če bo uspel pra-
žen krompir, bom tudi kan-
diral. Sicer pa sem se za
kandidaturo odločil na pod-
lagi javno mnenjskih razis-
kav ter pogovorov in danes
lahko povem, da bom kan-
didiral s Stranko krajevnih
skupnosti, ki ni ne leva ne

desna in v tem času si želi
predvsem nevtralnosti, de-
lati za vse Kranjčane," je
povedal Mohor Bogataj, ki
se je v ekipi direktorjev jav-
nih zavodov izkazal zlasti s
praženjem čebule in meša-
njem krompirja. Posebej
spreten pri lupljenju krom-
pirja je bil Borut Petrič, ki
je pri delu pomagal ekipi
mestnih svetnikov. Kuhal-
nico je med športniki in
medijskimi osebnostmi
spretno vrtel Bojan Homan

(in vmes točil domačo me-
dico), prav ta krompir pa je
bil nekaj posebnega, saj so
mu dodali kranjsko noto s
kislo smetano in v spomin
na Prešerna tudi fige. Ni-
hče od številnih pokuševal-
cev ni podvomil v kuharske
spretnosti edine županske
kandidatke Hermine Krt, ki
je med pripravo krompirja
izdatno pomagala gostujoči
ekipi TD Šenčur. Na koncu
je nagrado za najboljši pra-
žen krompir predsednik

komisije in hkrati župan
najbolj krompirjeve občine
Šenčurja Miro Kozelj izro-
čil skupini kranjskih umet-
nikov, v kateri se je ob pra-
ženju krompirja potil tudi
županski kandidat Matevž
Kleč. Krompir vseh ekip se
je kar topil v ustih, odločil
pa je menda umetniški vtis,
ki so ga prispevali Nejč Sla-
par, Zoran Srdič Janežič,
Barba Štembergar Zupan,
Boštjan Gorenc in Pavel
Rakovec.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo
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Janez Bogataj, Javorje:

"Odkar se je v akcijo preko
društva vključil Rado Pezdir,
verjamem, da bomo denar
dobili nazaj. Brez njega ne
bi bilo nič, saj so elektro
podjetja mislila, da se bodo
lepo izvila iz godlje."

Feliks Hribernik, Škofja Loka:

"Še vedno ne verjamem, da
bomo denar dobili povr-
njen. Gre bolj za tisto "rekla,
kazala". Obljubili so, sedaj
pa bodo vlekli toliko časa,
da se bo vse skupaj pozabi-
lo. Kot vedno."

Ana Ramovš, Javorje:

"Še nobena lisica ni prinesla
kure nazaj in tudi v tem
primeru bo tako. Nobenega
denarja ne bo. Dokler bodo
na vrhu barabe, toliko časa
se ne bo nič spremenilo."

Franc Torkar, Železniki:

"Elektro podjetja ne bodo
ničesar vrnila, raje bodo
elektriko še podražila. Saj so
šle prav sedaj cene elektrike
in zemeljskega plina spet
gor. Saj veste, vse gre gor,
samo plače ne."

Janez Šimnovec, Prebačevo:

"Pričakujem, da bomo de-
nar za preplačano elektriko
prejeli nazaj, a če ne bi bilo
društva in Rada Pezdirja, se
to zagotovo ne bi zgodilo.
Zanimivo pa je, da se je
elektrika spet podražila."

Praženje in poskušanje krompirja je bilo za županske kandidate sprostitev pred jesenskimi
volitvami. Ob tem je kandidaturo javno napovedal tudi Mohor Bogataj (levo), za smeh pa je
poskrbel Pavel Rakovec (na sredini).

Pražen krompir s figami
Poleg nastopov glasbenikov je bilo na Kranfestu največ zanimanja obiskovalcev za tekmovanje v
pripravi praženega krompirja, kjer so svoje kuharske spretnosti pokazali tudi vsi kranjski županski
kandidati, kandidaturo pa je javno napovedal nekdanji župan Mohor Bogataj.

Lisica kure ne
vrne
Simon Šubic

Vsa elektro podjetja so ob-
ljubila, da bodo svojim odje-
malcem povrnila preplača-
no elektriko. Jim verjamete?
Ali bi to storila, če ne bi bilo
društva za povračilo prepla-
čane elektrike?

Foto: Tina Dokl

Novorojenčki

Minuli teden smo Gorenjci dobili 53 novih prebivalcev.
V Kranju se je rodilo 19 dečkov in 16 deklic. Najlažji je bil de-
ček, ki je tehtal 2690 gramov, najtežji deklici pa je tehtnica
pokazala kar 5160 gramov.
Na Jesenicah se je rodilo 8 dečkov in 10 deklic. Najlažji de-
ček je tehtal 2510 gramov, najtežji deklici pa je tehtnica po-
kazala 4090 gramov.

Več sto planincev počastilo 
jubilej koče na Stolu
Janko Rabič

Žirovnica - Mogočni Stol,
najvišji vrh Karavank, je bil v
burni zgodovini simbol slo-
venskega domoljubja in kle-
nih dejanj, da gore ostanejo
slovenske. Z njim je poveza-
na koča, ki so jo pred sto leti
zgradili člani kranjske pod-
ružnice Slovenskega planin-
skega društva na Stolu in jo
poimenovali po največjem
slovenskem pesniku dr.
Francetu Prešernu. Prav na
stoletni jubilej so člani druš-

tva v soboto, 31. julija, pri
koči pripravili slovesnost, ki
jo je spremljalo nekaj sto pla-
nincev. Zgodovino koče je
predstavil predsednik druš-
tva Vinko Alič, o posodobit-
vah pa je spregovoril gospo-
dar Zvone Tavčar. Podelili so
več priznanj dosedanjim
oskrbnikom in nosačem ter
gospodarju Zvonetu Tavčar-
ju, ki za kočo skrbi že 36 let.
Sveto mašo sta darovala de-
kan radovljiške dekanije
Franc Maček in župnik s Ko-
roške Bele Jože Treven.




