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Gradili bodo 
novo glavno pošto 
Pošta Slovenije bo na Jesenicah, na
območju med Lidlom in Enosom
Energetiko, začela graditi nov, sodo-
ben objekt glavne pošte. Gradbeno
dovoljenje za stavbo že imajo. Inve-
sticija je vredna 1,5 milijona evrov.
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GORENJSKA

Danes bo pretežno oblačno s
krajevnimi plohami. Jutri bo
sprva delno jasno, proti večeru
bodo nevihte. 
V nedeljo bo delno jasno.

VREME

jutri: spremenljivo oblačno ..
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Varna vožnja 
za vse začetnike
Z današnjim dnem bodo vozniki za-
četniki prevzeli novo obveznost: prav
vsak, ki bo po tem datumu pridobil
vozniško dovoljenje, bo moral v roku
dveh let oziroma do 21. leta opraviti
še poseben, dodaten program uspo-
sabljanja.
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Športni park v Stožicah
je oživel
Le nekaj ur po izdaji odločbe o po-
skusnem obratovanju športnih objek-
tov v ljubljanskih Stožicah so košar-
karski navdušenci že uživali na prvi
predstavi, dan kasneje pa so zelenico
veličastnega stadiona preizkusili še
nogometaši.
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"Fejst delat, 
pa slabo jest!"
"Veseli me, ko vidim ljudi, ki so v dol-
gih letih življenja ohranili dobro voljo
in optimizem. Danes praznujemo
zlasti optimizem," je dejal predsed-
nik države dr. Danilo Türk, ki je Mari-
ji Kuljad čestital ob stotem rojstnem
dnevu.

28

ZADNJA

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

Kranj - Po podatkih ministr-
stva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano je doslej
enaindvajset občin od skup-
no sedemindvajsetih s šir-
šega gorenjskega območja v
okviru priprave in spreje-
manja novega občinskega
prostorskega načrta zapro-
silo ministrstvo za smerni-
ce oz. mnenje glede spre-
membe namembnosti zem-
ljišč iz kmetijska v stavbna.
Občine predlagajo, da bi v
stavbna spremenili 1.660
hektarjev kmetijskih zem-
ljišč, od tega 962 hektarjev

najboljših. Na kmetijskih
zemljiščih načrtujejo pred-
vsem gradnjo cest, indus-
trijskih in poslovnih con,
novih stanovanjskih naselij
ter objektov za potreba tu-
rizma in rekreacije.

Na kmetijskem ministr-
stvu pričakujejo, da bodo
apetite občin po pozidavi
najboljših kmetijskih zem-
ljišč zmanjšali, pri tem pa se
sklicujejo tudi na pravilnik o
kriterijih za načrtovanje
prostorskih ureditev in pose-
gov v prostor na najboljših
kmetijskih zemljiščih zunaj
območja naselij, ki določa,
da občine lahko posegajo na

najboljša kmetijska zemljiš-
ča le, ko zaradi tehničnih ali
tehnoloških razlogov ne mo-
rejo uporabiti nekmetijskih
ali drugih kmetijskih povr-
šin, in v primeru, ko za kme-
tijsko rabo lahko usposobijo
nadomestna zemljišča. Na
kmetijskem ministrstvu
tudi že pripravljajo spre-
membe zakona o kmetijskih
zemljiščih, s katerimi naj bi
vsaj najboljša kmetijska
zemljišča bolje kot doslej za-
ščitili pred prostorskimi po-
segi. Pomembna novost bo
vnovična uvedba finančnega
nadomestila za izgubljeno
kmetijsko zemljišče.

Veliki apetiti po najboljši kmetijski zemlji
Enaindvajset gorenjskih občin predlaga, da bi z novimi občinskimi 
prostorskimi načrti spremenili v stavbna zemljišča 1.660 hektarjev 
kmetijskih zemljišč, od tega 962 hektarjev najboljših.

Tudi kranjskega Zlatega polja, ki že z imenom pove, da gre za najboljša kmetijska zemljišča,
je vse manj. / Foto: Gorazd Kavčič

Leto LXIII, št. 64, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Stušek odstopil 
od kandidature
Radovljiški župan Janko S. Stušek se ne bo 
potegoval še za četrti mandat, ker je ugotovil, 
da izpolnjuje pogoje za upokojitev.

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Pogodbo o začet-
ku gradnje druge in tretje
faze poljanske obvoznice so
podpisali direktor direkcije
za ceste Gregor Ficko, škofje-
loški župan Igor Draksler in
direktor gradbenega podjetja
Primorje Dušan Črnigoj. Ti
dve fazi obsegata gradnjo
predora pod Stenom (v dolži-
ni 660 metrov) in nadaljeva-
nje trase obvoznice od izho-
da iz predora v Puštalu do že
zgrajenega cestnega krožišča
v Zmincu (v dolžini nekaj
več kot dva kilometra). Grad-
beno podjetje Primorje je
bilo kot izvajalec na razpisu
direkcije izbrano že pred me-
seci, vendar se je postopek

zaradi pritožbe zavlekel. Ko-
nec julija pa je državna revi-
zijska komisija potrdila pra-
vilnost postopka javnega na-
ročila in tako je sedaj odloči-
tev, da je izvajalec Primorje,
dokončna. Pogodbena vred-

nost gradbenih del za obe
fazi znaša 15,6 milijona ev-
rov, celotna naložba v poljan-
sko obvoznico sicer znaša 43
milijonov evrov, gradnjo pa
sofinancira tudi Evropska
unija iz sklada za regionalni

razvoj, in sicer v višini 85 od-
stotkov upravičenih stroškov.
Dela morajo biti po pogodbi
dokončana v treh letih. Kot
napovedujejo v občini Škofja
Loka, bo realen začetek grad-
benih del v začetku septem-
bra, že prej pa se bodo začela
pripravljalna dela na platoju
pred vhodom v predor, ki je
bil zgrajen že v prvi fazi. In-
vestitorji poudarjajo, da je
obvoznica čezmejnega po-
mena, saj predstavlja cestno
povezavo Ljubljane, Gorenj-
ske prek Poljanske doline do
Primorske vse do meje z Ita-
lijo, veseli pa je bodo zlasti
meščani Škofje Loke, saj ves
sedanji tranzitni promet po-
teka dobesedno mimo njiho-
vih oken.

Pogodba za obvoznico podpisana
Direkcija RS za ceste, Občina Škofja Loka in gradbeno podjetje Primorje so včeraj v Ljubljani sklenili
pogodbo o gradnji poljanske obvoznice.

Pogodbo o gradnji poljanske obvoznice so podpisali 
(od leve): Igor Draksler, Gregor Ficko in Dušan Črnigoj.

� 2. stran

Predstavitev študijskih programov: 
- Kranj, 20. avgusta 2010 ob 16. in 17. uri (FOV) 
- Ljubljana, 23. avgusta 2010 ob 16. in 18. uri 

(Cankarjev dom) 

www.fov.uni-mb.si

Na Fakulteto za organizacijske vede 
z ugodnimi posojili Gorenjske banke 

Izberi znanje ... izberi prihodnost 
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Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Pred poletjem se
je ministrica sestala tudi s
predstavniki novinarskih
društev in aktivov, ki so pred-
stavili svoj pogled na prihod-
njo zakonsko ureditev medi-
jev, v dvomesečni javni raz-
pravi se bodo izkristalizirale
še druge pobude strokovne
in civilne javnosti. Osnovno
izhodišče pri pripravi zakona
je po besedah ministrice
Majde Širca avtonomija no-
vinarjev, sicer pa osnutek za-
kona o medijih upošteva
družbene in ekonomske vi-
dike časa in tudi tehnološki
razvoj medijev. Vse to se
spreminja, zato se spremi-
njajo tudi pravila igre. Bese-
dilo osnutka jasneje definira

javni interes na področju
medijev, uvaja absolutno
prepoved lastniških povezav

med oglaševalci in lastniki
medijev, predkupno pravico
za novinarje, pa tudi prever-
janje koncentracije medijev.
Presoja koncentracije medi-
jev bo v pristojnosti Urada za
varstvo konkurence. Za last-
nike medijev je predvidena
zahteva po pridobitvi mne-
nja uredništva pri imenova-
nju in razrešitvi odgovorne-
ga urednika ter pri spre-
membah, dopolnitvah ali
sprejemu nove vsebinske za-
snove medija. Mnenje ured-
ništva bo zavezujoče, javna
razprava pa bo dala odgovor
na to, kolikšna podpora bo
potrebna. Odgovorni ured-
nik ne bo smel biti član orga-
nov nadzora lastnika medija.
Del pogodbe o zaposlitvi v
novinarski hiši bo tudi novi-

narski kodeks. Predvidene so
tudi sankcije, ki denimo za-
devajo sovražni govor v vse-
bini medija, med drugim pa
poskušajo zagotoviti boljše
varstvo otrok pred zlorabami
v komercialne namene. Mi-
nistrica v teh primerih napo-
veduje visoke globe, prav
tako v zvezi s kršenjem pravil
glede oglaševanja. V prime-
rih najhujših kršitev bo lah-
ko inšpektor celo prepovedal
delovanje medija. Spremem-
be bo doživela tudi pravica
do popravka, kjer bo po novi
definiciji šlo zgolj za poprav-
ljanje neresničnih ali napač-
nih navedb, ki kršijo pravice
določene osebe. Jasneje
opredeljuje tudi odgovor in
pogoje, kdaj ga mora odgo-
vorni urednik objaviti. 

Nova pravila igre tudi v medijih
Do 20. septembra poteka javna obravnava predlaganega zakona o medijih. Pred dopusti je novosti
predstavila ministrica za kulturo Majda Širca s sodelavci.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANTON SLABE s Sovodnja.

Preddvor

K partizanski bolnišnici Košuta

Občinski odbor borcev za vrednote NOB Preddvor vabi v so-
boto, 21. avgusta, na spominski pohod k bolnišnici Košuta.
Zbor pohodnikov za družinski pohod je ob 9. uri na parkiriš-
ču nad Vaškarjem v Bašlju. D. Ž.

Majde Širca

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Še ena porcija klobase
Zaradi velike odmevnosti na zastavljeni vprašanji o kranjski
klobasi vam ponujamo še eno priložnost, da se potegujete
za porcijo kranjske klobase za dve osebi ali dve vstopnici za
koncert na veselici z ansamblom Gregorji. 
Kaj menite, kam je astronavtka slovenskih korenin Sunita
Wiliams ponesla Kranjsko klobaso s seboj:

a) na veselico,
b) v vesolje,
c) v Velenje na shod izseljenske matice?

Odgovore z vašimi podatki nam pošljite najkasneje do po-
nedeljka, 16. avgusta, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, Kranj ali na: koticek@g-glas.si. V žrebanju boste so-
delovali s pravilnim odgovorom. Vabljeni k sodelovanju!

Maksim Gaspari
V naše uredništvo smo prejeli še dve vstopnici za brezpla-
čen ogled razstave del Maksima Gasparija. Če si razstavo
želite ogledati, nam pišite na: koticek@g-glas.si in morda
vstopnici prejmete prav vi! D. K.

Marjana Ahačič

Radovljica - Kot je včeraj v
odstopni izjavi pojasnil Janko
S. Stušek, se kandidaturi za
zanj že četrti županski man-
dat odpoveduje, ker je ugoto-
vil, da izpolnjuje pogoje za
upokojitev. "Ne želim izkori-
stiti možnosti, da bi ob more-
bitni izvolitvi opravljal funk-
cijo župana kot neprofesio-
nalni župan ter pri tem preje-
mati pokojnine in kot nagra-
do, ki bi mi pripadala, še pol-
ovice županske plače, vsako-
dnevno operativno župansko
delo pa bi prepustil profesio-
nalnemu podžupanu," je de-
jal Stušek in na svoje mesto
predlagal predsednika občin-
skega odbora LDS in sedanje-
ga podžupana Primoža Jegli-
ča. Kot je dejal Jeglič, je
stranko novica o Stuškovem
odstopu presenetila, a jo v
stranki spoštujejo in želijo,

da bi še naprej ostal dejaven
v občinski politiki. Kot je de-
jal, je vesel županove podpo-
re, a se za kandidaturo še ni
popolnoma odločil; o novem
županskem kandidatu bo
glede na proceduro prihod-
nji četrtek odločal zbor čla-
nov občinskega odbora LDS.

Svojo kandidaturo za žu-
pana na jesenskih lokalnih
volitvah sta ob Cirilu Globoč-
niku, ki je to storil konec ju-
lija, v torek javno napovedala
še dva kandidata. Neodvisni
Andrej Kokot in kandidat
SDS Bogomir Vnučec. No-
ben od njiju ni novo ime v lo-
kalni politiki. Kokot, trenut-
no direktor Linhartove dvo-
rane Radovljica, pravi, da bo,
če bo izvoljen, predvsem de-
loval zakonito ter skladno s
sprejetim razvojnim načr-
tom občine. Na lokalnih vo-
litvah bo sodeloval tudi z ne-
odvisno listo za občinski
svet. "V občini je veliko do-
bro definiranih interesov, za
katere je prav, da se uresni-
čujejo znotraj utečenih in le-
galnih poti. Veliko število list
v občinskem svetu bo zago-
tovilo, da ne bo koalicij, ki so
doslej hromile delo."

Bogomir Vnučec, državni
svetnik, pravi, da si je za prio-

ritetne cilje med drugim za-
stavil enakomeren policentri-
čen razvoj občine, močnejše
krajevne skupnosti z več fi-
nanc in pristojnosti ter pribli-
žanje občinske uprave lju-
dem. Prepričan je tudi, da je
v občini še veliko neizkorišče-
nih možnosti pri pridobiva-
nju evropskih in državnih
sredstev, pri čemer je po nje-
govem veliko zamujenega
tudi zaradi še ne vzpostavlje-
nih regij, katerih ustanavlja-
nje Vnučec podpira, Radovlji-
co pa vidi kot center zgornje
gorenjske regije. Med kon-
kretnimi cilji, ki si jih je za-
stavil, je med drugim navedel
odpravljanje zdravju škodlji-
vih salonitnih cevi v krajih na
desnem bregu Save, postop-
no sanacijo in zaprtje kamno-
loma Kamna Gorica, izkoriš-
čanje velikih potencialov na
področju turizma ter podpo-
ro tako vrhunskemu kot lju-
biteljskemu športu."

Stušek odstopil od kandidature
Radovljiški župan Janko S. Stušek se ne bo potegoval za četrti mandat, Vnučec in Kokot napovedala
kandidaturo.

Državni svetnik Bogomir Vnučec se bo za županski stol 
potegoval s podporo SDS. / Foto: Anka Bulovec

Andrej Kokot podpise zbira
kot neodvisen kandidat. 

Radovljiški župan Janko S. Stušek je ob odstopu izrazil
podporo županski kandidaturi Primoža Jegliča, trenutnega
podžupana in predsednika OO LDS Radovljica.

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

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Poslanec držav-
nega zbora Borut Sajovic
(LDS) je ministrstvu za fi-
nance naslovil nekaj predlo-
gov, povezanih z davkom na
nepremičnine. Predlaga, da
se v zakon vgradi progresiv-
na obdavčitev, ki naj bo pove-
zana z namembnostjo oz.
uporabo določene nepremič-
nine, in sicer z namenom,
da bi bile luksuzne nepre-
mičnine bolj obdavčene, kot
so tiste za stanovanjsko biva-
nje. Plačila davka za prvo sta-
novanjsko nepremičnino bi
se moralo po njegovem opro-
stiti mlade družine, če je to
edina stanovanjska enota, ki
jo ima mlada družina v lasti.
Z zakonom naj se omogoči
fleksibilnost občinam, da do-
ločajo različne stopnje glede
na dejansko uporabo določe-
ne nepremičnine (npr. višja
obdavčitev zapuščenih indus-

trijskih obratov), prouči pa
naj se tudi možnost, da obči-
ne določijo povečano stopnjo
obdavčitve za kmetijske po-
vršine, ki se ne obdelujejo v
skladu z dobro kmetijsko
prakso ali se celo ne obdelu-
jejo. Smiselno bi bilo tudi
omejiti najvišje stopnje ob-
davčitve, kar bi predstavljalo
varovalko, da v posameznih
občinah ne bi prihajalo do
morebitnih nepravilnosti v
davčnih stopnjah. Želi tudi,
da mu naslovnika posreduje-
ta analizo oz. izračune, ki so
bili podlaga za določitev
davčnih stopenj po posamez-
nih občinah in pojasnilo ali
je za leto 2011 (ko stopnje do-
loča vlada) primerno, da se
za poslovne in industrijske
nepremičnine uporablja 5-
oz. 7-kratnik obdavčitve gle-
de na stanovanjske nepre-
mičnine, saj to v teh kriznih
časih ne bi bilo nujno najbolj
učinkovito. 

Sajovic o davku 
na nepremičnine
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Urša Peternel

Jesenice - Pošta Slovenije bo
na Jesenicah še letos začela
graditi nov, sodoben objekt
glavne pošte. Gradbeno dovo-
ljenje za stavbo, ki bo stala na
območju med Občino Jeseni-
ce, Lidlom in Enosom Ener-
getiko, so že pridobili, trenut-
no pa se pripravljajo na javni
razpis za izbiro izvajalca. Kot
je povedal Miran Čehovin, di-
rektor kranjske poslovne eno-
te Pošte Slovenije, bodo ob-
jekt začeli graditi konec leta,
dela pa naj bi bila zaključena
prihodnje leto. Investicija je
vredna 1,5 milijona evrov in
sodi v sklop posodabljanja
omrežja poštnih poslovalnic.
"V preteklih petnajstih letih
je Pošta Slovenije na območ-
ju Gorenjske prenovila skoraj
vseh 52 poslovalnic. Zaveda-
mo se namreč, da so sodobni
in dostopni prostori predpo-
goj za dobro počutje naših
strank in tudi prijazno in ka-
kovostno postrežbo," je pou-
daril Čehovin. Za gradnjo

nove glavne pošte na Jeseni-
cah so se odločili zlasti zato,
ker je sedanji objekt glavne
pošte ob železniški postaji
dotrajan in zastarel, za na-
meček pa primanjkuje par-
kirnih mest, ne omogoča do-
stopa invalidom ... Zemljišče

za novo pošto so kupili pred
dvema letoma, meri več kot
dva tisoč kvadratnih metrov,
objekt pa bo imel dve etaži.
Poslovni prostori v pritličju
objekta bodo merili petsto
kvadratnih metrov in bodo
obsegali prostor za uporabni-

ke s šestimi okenci in prosto-
rom za obdelavo paketnih
pošiljk, skladišče paketov,
prostor za dostavljavce ter
garderobe in sanitarije. V kle-
ti pa bo še 358 kvadratnih
metrov pomožnih prostorov
in dodatnih parkirišč. 

Gradili bodo novo glavno pošto
Pošta Slovenije bo na Jesenicah, na območju med Lidlom in Enosom Energetiko začela graditi nov,
sodoben objekt glavne pošte.

Jože Košnjek

Največji Marijin praznik
veliki šmaren, ki mu ljudje
rečejo tudi "velika maša"
in "velika gospojnica", bo
letos v nedeljo, 15. avgusta.
Praznik Marijinega odho-
da s sveta so začeli prazno-
vati zelo kmalu, že v 5. sto-
letju, versko resnico o Ma-
rijinem telesnem vnebo-
vzetju pa je šele leta 1950
razglasil papež Pij XII. Ma-
rijino vnebovzetje je praz-
nik, ki ga na isti dan praz-

nujejo katoliški in pravo-
slavni verniki. 

Veliki šmaren je med Slo-
venci zelo spoštovan praz-
nik. Številni verniki ta dan
romajo k Marijinim cer-
kvam, ki jih je v Sloveniji
veliko. Cerkvena statistika
pravi, da jih je med vsemi
največ posvečenih Mariji, še
posebej starejših. Za veliki
šmaren bo slovesno tudi na
Gorenjskem. V cerkvi Mari-
jinega vnebovzetja v Kranj-
ski Gori bo v soboto, 14. av-
gusta, ob 20. uri, na pred-

večer praznika, ljubljanski
nadškof dr. Anton Stres
maševal v čast 500-letnice
cerkve in vodil procesijo z
lučkami. Na praznik, 15. av-
gusta, ob 10. uri pa bo v
Kranjski Gori maševal ljub-
ljanski pomožni škof dr.
Anton Jamnik. Na Primsko-
vem v Kranju, ki je bilo vča-
sih tudi znana Marijina
božja pot, bo v soboto, 14.
avgusta, ob 19. uri maševal
ljubljanski pomožni škof
dr. Anton Jamnik. V nede-
ljo, 15. avgusta, na praznični

dan, bo ob 10. uri na Brez-
jah tradicionalna praznična
maša, ki jo bo daroval ljub-
ljanski nadškof dr. Anton
Stres. Škofje, ki na veliki
šmaren mašujejo na Brez-
jah, običajno v pridigah spo-
ročijo pomembna stališča
Cerkve do verskih in druž-
benih vprašanj. Nadškof dr.
Stres bo ostal na Gorenj-
skem in popoldne ob 17. uri
maševal v Lescah in blago-
slovil nove orgle.

Na veliki šmaren bo slo-
vesno z mašo v slovenščini
tudi v znanem koroškem ro-
marskem središču Marija na
Otoku/Maria Wörth na Vrb-
skem jezeru. Na večer veli-
kega šmarna bo po Vrbskem
jezeru procesija z osvetljeni-
mi ladjami in čolni ter Mari-
jinim kipom.

Slovesno za veliki šmaren
Ljubljanski nadškof dr. Anton Stres bo v soboto maševal v Kranjski Gori, v
nedeljo ob desetih na Brezjah, popoldne pa bo v Lescah blagoslovil nove orgle.
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Sedanja stavba glavne pošte na Jesenicah ob železniški postaji je bila zgrajena leta 1951 in
je zastarela, primanjkuje parkirnih mest... / Foto: Anka Bulovec

Boštjan Bogataj

Naklo - Pred mesecem je
Bojan Knuplež, predsednik
uprave Merkur Group, zara-
di velikih finančnih težav
napovedal reorganizacijo in
sanacijski program. Danes
se bo sestal z bankami upni-
cami (podjetje naj bi ban-
kam in dobaviteljem skupaj
dolgovalo več kot 700 mili-

jonov evrov), ki jim bo pred-
stavil načrt za nov vzpon
Merkurja, čez mesec pa bo
predstavil še sanacijski pro-
gram.

"O sanacijskem progra-
mu bomo govorili, ko oziro-
ma če bo potrjen," nam je ta
teden povedal Knuplež. Po
slabih dveh mesecih njego-
vega vodenja trgovskega gi-
ganta je jasno, da bo prišlo

tudi do kadrovskih rezov. Po
prvotnih informacijah, ki so
govorile o množičnem od-
puščanju (v skupini je da-
nes 4.800 zaposlenih), smo
neuradno izvedeli, da v
Merkurju razmišljajo o od-
pustu približno sto sodelav-
cev, predvsem iz divizije
Mersteel. Tej diviziji v tem
trenutku kaže najslabše,
medtem ko Big Bang poslu-

je običajno dobro, diviziji
Merkur pa se pozna neza-
upanje dobaviteljev - trgov-
ski centri so v nekaterih od-
delkih precej prazni.

Manj odpuščanj bo med
zaposlenimi tudi zato, ker
nekateri odhajajo sami, med
njimi tudi nekdanji vodilni.
Pred meseci je odšel Goran
Čelesnik, pred dobrim mese-
cem sta odšla kadrovski di-
rektor dr. Bor Rozman in fi-
nančna direktorica Janja Kra-
šovec, s 1. septembrom pa še
nekdanji član uprave Milan
Jelovčan. Dobili smo namig,
da tudi Bine Kordež ni več
zaposlen v Merkurju, vendar
je to zanikal. 

Danes Knuplež z bankami
Namigovanja, da Bine Kordež ni več v Merkurju, je sam zavrnil. Zato pa
odhajajo člani njegove ekipe.

Ljubljana

Pandemija nove gripe je končana

Svetovna zdravstvena organizacija je v torek razglasila ko-
nec pandemije nove gripe. Odločitev so sprejeli, potem ko
so naredili nekaj testov na južnem delu zemeljske oble, kjer
je trenutno zima. Ugotovili so, da se je virus A (H1N1) začel
obnašati kot navadna sezonska gripa, ki pa bo še vedno
predstavljal večjo nevarnost rizičnim skupinam, kot so kro-
nični bolniki, majhni otroci ... Virus A (H1N1) je od izbruha
aprila leta 2009 zahteval 18.449 smrtnih žrtev, prizadel pa
je več kot 200 držav po vsem svetu, tudi Slovenijo. S. K. 

Kranj

Pošto na Planini bodo prenovili

Od tega ponedeljka, 16. avgusta, do predvidoma sredine no-
vembra, bo za uporabnike zaprta pošta na Planini, taki ime-
novana pošta 4105 Kranj. "Glede na to, da so v bližini štiri
pošte, Primskovo, pošta v mestu, pošta na Dražgoški in
pošta v Stražišču, smo se odločili, da bo pošta v času pre-
nove zaprta. Tako bodo izvajalci del, Tehnik, obnovitvena
dela lahko opravili v zgolj treh mesecih. Prostore, v katerih
je pošta na Primskovem delala 27 let, bomo povečali in mo-
dernizirali," je povedal direktor kranjske poslovne enote
Pošte Slovenija Miran Čehovin in dodal, da prosijo uporab-
nike, da začasno zaprtje sprejmejo z razumevanjem. V. S.

Jože Košnjek

Ljubljana - S torkovo večerno
molitvijo so muslimani po
vsem svetu začeli post ali ra-
mazan, ki bo trajal 29 dni,
do četrtka, 9. septembra.
Med njim muslimani med
sončnim vzhodom in zaho-
dom ne smejo jesti in piti, ne
kaditi in spolno občevati ter
izgovarjati grdih besed. Žive-
ti morajo v okviru moralnih
načel islama, premagovati te-
lesne strasti in tekmovati,
kdo bo naredil več dobrega.
Muslimani v Sloveniji bodo

med ramazanom, ki je spo-
min na Alahovo razodetje
svete knjige Korana preroku
Mohamedu, namenili po-
sebno pozornost gradnji is-
lamskega verskega in kultur-
nega središča v Ljubljani in
zbiranju denarja za odplačilo
bančnega posojila za nakup
11.364 kvadratnih metrov ve-
likega zemljišča na Kurilni-
ški cesti v Ljubljani. Kot je
sporočila Islamska skupnost
v Sloveniji, znaša dolg še
2.150.000 evrov, ki ga želijo
čim prej poravnati in začeti z
gradnjo. 

Muslimani začeli ramazan

KRATKE NOVICE
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Ovčarski bal 
in gostinsko
oderuštvo

Kolikokrat smo brali članke
o turizmu na Jezerskem in šte-
vilni so bili v stilu "Trnuljčice,
ki se ne prebudi". Del turistič-
nega minimuma, ki na Jezer-
skem deluje in bi moralo imeti
turistično konotacijo, je "Go-
stišče ob Jezeru", kjer na ključ-
ni turistični točki na Jezer-
skem kraljuje g. Milan Milošič.

V nedeljo, 8. avgusta, se torej
z družino odpravimo h g. Mi-
lanu na kosilo in ogled Ovčar-
skega bala ob Jezeru. Lep dan,
nabito poln ambient okrog nje-
gove gostilne obetajo g. Milanu
dober posel. 

Namestimo se v notranjosti
gostilne in naročimo. Jedilnega
lista s cenami niti pogledal ni-
sem, samo naročili smo. Ko pa
ga gledam na koncu mize, tako
lepo na novo tiskanega, ga le
vzamem v roke in ob pogledu
na cene zajamem sapo. Dunaj-
ski zrezek 9 evrov, čevapčiči s
prilogo 9,60 evra itd. 

Zgolj za primerjavo; v novem
hotelu "Center" na Pokljuki v
osrčju Triglavskega narodnega
parka za dunajski zrezek ena-
kih dimenzij kot pri g. Milanu,
plačate 4,50 evra. Za 12 evrov
vam v hotelu "Center" prinesejo
kuharski izdelek, ki že naredi
umetniški vtis, in vas ima, da bi
šli kuharju stisnit roko. 

Preden smo hrano dobili na
mizo, so bila naša kvalitetna
pričakovanja adekvatna viso-
kim cenam. Pa ni bilo tako. Vse
skupaj je spominjalo na porcije
v delavski menzi, kjer se prehra-
njujejo na bone. Razočaran na-
takarici povem, da je kvaliteta
pripravljene hrane na nivoju
delavske menze, cene pa na ni-
voju zelo solidne restavracije.
Pa me poduči, naj si preberem
drobni tisk na zadnji strani ce-
nika, kjer levo spodaj piše "Cene
veljajo samo danes!". Zvišane
seveda. 

G. Milan si je na prvo stran
cenika dal natisniti rime, ki jih
je v njegovo čast in slavo napisa-
la neka gospa prof. Marija Zu-
panc pred 20 leti in v kateri
med drugim rima: "Pri Milanu
ob jezeru tam vsak dobi, kar si
želi. Pri Milanu ob jezeru te ne
ogulijo do kosti". Le kaj je gospo
tako ganilo, da je dobila željo po
rimah oz. hvalospevu, ne more-
mo vedeti.

Torej to, kar si je gostinec Mi-
lan Milošič privoščil v nedeljo,
spominja na natego. Kot gost
nisem bil opozorjen na dnevno
povišanje cen. Na to nas ob na-
ročilu ni opozorila niti nataka-
rica. To smo morali ugotoviti
sami. Številni gosti niti niso bili
pozorni. Večina je samo plača-
la in šla.

G. Milanu ni bilo zadosti, da
bi goste v tako velikem številu
postregel z običajnimi cenami.
To množico je želel še dodatno
oskubiti. Svoj odnos do gosta je
definiral kot gostinski pohlep in
oderuštvo. 

G. Milan Milošič, če se nave-
žem na uvod tega pisma, moje
osebno in neobvezno mnenje je,
turistično gledano ste na Jezer-
skem prej turistična cokla kot
karkoli pozitivnega. Lepi na-
ravni kulisi, za katero niste na-
redili nič in vam je dana, bi
morali dodati nekaj več. Se pra-
vi, pošten odnos do gosta, zači-
njen z odličnostjo. 

Konec koncev gostje sami
ovrednotimo izkušnjo in zame
je pomemben odgovor na eno
samo vprašanje; ali bi se še kdaj
vrnil in se pustil postreči pri g.
Milanu. Moj refleks je povsem
jasen; nikoli več v tem lokalu ne
pustim niti centa.

Zaključujem z zadnjo kitico
pesmice z menija: "Svetujem
Vam, prijatelji, obiščite jezer-
ski kraj. Pri Milanu ob jezeru
tam je res pravi raj". To slednje
pa je tudi edino, zaradi česar
bom na ta kraj še prišel.

Drago Puzin, 
Preddvor

Svet javnega Zavoda za turizem in kulturo 
Žirovnica objavlja prosto delovno mesto

DIREKTORJA (m/ž)

Besedilo razpisa je objavljeno na internetni strani zavoda
www.zirovnica.eu.

Rok prijave je do vključno 28. 8. 2010.

PREJELI SMO

Mengeš

Vrtec Gobica bo večji

Občina Mengeš se je pomanjkanje prostih mest za predšol-
sko varstvo odločila reševati s prizidkom k obstoječemu vrt-
cu Gobica ob Šolski ulici. Pogodbo za izvedbo gradbeno-
obrtniških in instalacijskih del so že julija podpisali s CP
Kranj, d. d., gradbena dela pa so v teh dneh že v polnem
teku. Objekt vrtca bo večji za šest igralnic in večnamenski
prostor, investicija pa zajema tudi ureditev prostorov upra-
ve vrtca v južnem delu obstoječega objekta in nova parkiriš-
ča ob Šolski ulici. J. P. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Ob sobotah, od
24. julija do 28. avgusta, na
Mestnem trgu v Škofji Loki
poteka letošnji festival Pisa-
na Loka. Obsega pester na-
bor glasbenih koncertov in
otroških delavnic, z lanskih
sedmih koncertov so pro-
gram razširili na sedemnajst
različnih dogodkov. Poleg
velikih večernih koncertov
so v dopoldanskem času pri-
pravili delavnice za otroke,
kot predskupine pa k sodelo-
vanju povabili mlade škofje-
loške glasbene skupine. Mi-
nuli konec tedna so na do-
poldanski delavnici otroci iz-
delovali dražgoške kruhke,
živahna je bila tudi tržnica
kmetijskih izdelkov in pri-
delkov, zvečer pa je nastopil
glasbeni veteran Braco Do-
blekar z Dom Big Bandom
in mlado pevko Nino Strnad.
Ta konec tedna, 14. avgusta,
pa otroke o 10. uri dopoldne
vabijo v družbo mitoloških
bitij in na rokodelnice, zve-
čer pa glasbe željno občin-
stvo na nostalgičen večer
zimzelenih pesmi z Eldo Vi-
ler, Majo Keuc, Kristino Raj-
gelj in plesnim parom Rit-
moloko. 

"Večeri festivalskega pole-
tja so dobro obiskani, tudi
otroške delavnice, najbolj pa
Ločane vsako leto navdušijo
Dalmatinci. Obisk ob nasto-
pu dalmatinske klape Kum-
panji, ki je nastopila 31. juli-
ja, daleč presega vse ostale,"
je povedala Mateja Hafner
Dolenc iz projektne skupine
Pisana Loka. Do konca pole-
tnega festivala so še trije ži-
vahni vikendi, jeseni pa se
bo Pisana Loka preselila v
notranje prostore, v Sokolski
dom. Posebnost letošnjih

prireditev je povezava treh fe-
stivalskih mest, Kranja, Kam-
nika in Škofje Loke, ki so fe-
stivale Carniola, Kamfest in
Pisana Loka napovedala v
skupnem programskem li-
stu Festivalsko poletje 2010.
"Takšno medmestno (med-
občinsko) povezovanje za
nas ni novo, začelo se je že s
projektom Sejem bil je živ,
ko je pet gorenjskih občin
skupaj pristopilo k prijavi na
razpis za sredstva norveške-
ga finančnega mehanizma,"
pravijo v projektni skupini

Pisana Loka. "Rezultat tega
je obnovljen kulturni center
Sokolski dom v Škofji Loki
in projektni svet ter projek-
tna skupina Pisana Loka, ki
aktivno sodelujeta pri orga-
nizaciji in koordinaciji pri-
reditev v našem mestu. Pi-
sana Loka je tako postala
blagovna znamka dogajanja
v mestu: pisane palete kul-
turnih dogodkov in zanimi-
vih turističnih prireditev;
dogajanja, ki tisočletnemu
mestu prinašajo mladostno
energijo."

Loko najbolj ogreli Dalmatinci
Poletni festival Pisana Loka, ki se je v treh letih že dodobra uveljavil, doživlja svoj vrhunec. 
Letos povezava treh poletnih festivalov: v Kranju, Kamniku in Škofji Loki.

Stojan Saje

Dolina - Na cesti Tržič-
Dolina-Jelendol, ki je zaradi
prevozov lesa s težkimi to-
vornjaki zelo obremenjena,
ima Občina Tržič veliko skr-
bi s popravili nevarnih po-
škodb cestišča. Delavci Cest-
nega podjetja Kranj so avgu-
sta obnovili približno stome-
trski odsek pod nekdanjo
šolo, kjer je bila cesta ugrez-
njena. Uredili so tudi kanale
za meteorno vodo, obnovili

robnike in položili nov as-
falt, kar bo stalo okrog 16 ti-
soč evrov. Veliko dražja -
okrog 80 tisoč evrov - bo sa-
nacija udora ceste na levem
bregu Tržiške Bistrice pred
predorom. Kot je povedala
Jasna Kavčič, imajo že pri-
pravljen projekt v okviru pro-
grama odprave posledic lan-
skega neurja. Te dni izbirajo
izvajalca del, ki bo po podpi-
su pogodbe v mesecu dni
zgradil kamniti oporni zid
nad reko in obnovil cesto. 

Cesto v Dolino popravljajo

Stojan Saje

Tržič - Vas Pristava doslej še
ni imela otroškega igrišča.
Urejati ga bodo začeli pri-
hodnji teden, so se odločili
v vodstvu Občine Tržič.
Opremili ga bodo z različ-
nimi igrali in ga ogradili.
Naložba, ki bo razveselila
različne starosti otrok, je
ocenjena na več kot 30 tisoč
evrov. Okrog 6.500 evrov
bo stala ureditev otroškega
igrišča v vasi Senično. Tam
so že izravnali prostor in ga
zasejali s travo, obnovili pa

bodo tudi igrala. Lepše bo
igrišče v naselju Ravne,
kjer bodo za manj kot tisoč
evrov namestili novo gugal-
nico in uredili okolico.
Nova igrala bodo kmalu v
uporabi ob podružnični
šoli Lom, nad njo pa še
prostor za igre z žogo, kar
bo skupaj vredno okrog 12
tisoč evrov. Mateja Hafner
Malovrh je povedala, da
bodo okrog 4 tisoč evrov
odšteli še za ureditev dveh
igrišč v Bistrici. Na igrišču
Deteljica (na sliki) bodo do-
dali tudi nove klopi.

Skrb za otroška igrišča

Prejšnji konec tedna je na poletnem festivalu Pisana Loka nastopil Braco Doblekar 
s skupino Dom Big Band in pevko Nino Strnad. / Foto: Gorazd Kavčič
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Škofja Loka - Medtem ko se
člani gorenjskih rokometnih
prvoligašev, ekipe Merkurja,
že od prejšnjega tedna potijo
na treningih in pripravljal-
nih tekmah za novo sezono,
pa sta dva mlada člana prve-
ga moštva, Darko Cingesar
in Matej Gaber, svoj klub in
gorenjski rokomet zastopala
na mladinskem evropskem
prvenstvu, ki se je v nedeljo
končalo v Bratislavi. 

Darko in Matej sta se v za-
četku tedna zadovoljna vrni-
la domov. "Pot do uspeha se
je začela že na prvi tekmi, ko
smo uspeli premagati Švede.
Mislim, da je bila ravno ta
zmaga velika motivacija na
vseh drugih tekmah, ko smo
kasneje v predtekmovanju
visoko premagali še Romu-
ne in Hrvate, nato pa še
Špance. Žal smo izgubili
proti Portugalski v polfinalu,
vendar pa smo nato zbrali
moči in v boju za tretje me-
sto premagali Nemce," je po-

vedal Darko Cingesar, ki je
zadnji dve leti nastopal v
naši kadetski reprezentanci,
letos pa si je znova priboril
zaupanje mladinskega selek-
torja Slavka Iveziča. Darko,
ki bo kljub komaj dvajsetim
letom letos že tretje leto po-
memben člen škofjeloškega
prvoligaša Merkurja, pa je
prepričan, da ga čaka še veli-
ko rokometnih uspehov.
"Rokomet mi veliko pome-
ni, želim si postati profesio-
nalni športnik in kdaj zaigra-
ti tudi v tujini," pravi Darko,
sicer študent strojništva, ki
je v šestih tekmah prvenstva
dosegel kar petindvajset go-
lov, čeprav je igral na levem
krilu, raje pa igra na sredini.
"Upam, da bom v novi sezo-
ni v klubu igral na sredini,
želim pa si, da bi se letos
uvrstili med najboljših šest
ekip v državi. Kljub temu da
smo res mlada ekipa, nam je
že lani za to zmanjkala le
točka," tudi dodaja Darko.

Velike rokometne načrte
ima tudi leto dni mlajši Ma-

tej Gaber, ki je bil tudi že
član naše kadetske reprezen-
tance, kar 197 centimetrov
visoki Matej pa je bil v zad-
nji sezoni tudi že član ekipe
Merkurja. "Na evropskem
prvenstvu sem si nabral ve-
liko izkušenj za naprej, kar
je zagotovo dobro za igra-

nje v klubu, kjer upam, da
bom dobil še več priložno-
sti. Rokomet mi pomeni
res ogromno, želim si na-
predovati in nekoč postati
profesionalni športnik ter
igrati tudi v tujini," pravi
Matej, ki je rokometaš že
devet let.

Brez rokometa ne moreta
Mlada škofjeloška rokometaša Darko Cingesar in Matej Gaber, ki sta se kot člana naše mladinske 
reprezentance veselila bronastega odličja na evropskem prvenstvu, v en glas priznavata, da brez 
rokometa enostavno ne gre več in da si želita novih dokazovanj.

Darko Cingesar (levo) in Matej Gaber sta na Slovaškem
uspešno zastopala gorenjski rokomet in se domov vrnila 
z bronastima kolajnama.

Vilma Stanovnik

Kranj - Medtem ko se v Bu-
dimpešti približuje vrhunec
evropskega članskega plaval-
nega prvenstva, pa so se do-
mov že vrnili naši plavalci, ki
so nastopili na svetovnem ve-
teranskem prvenstvu v plava-
nju v Göteborgu. S seboj so
prinesli tudi štiri odličja. Dru-
go in tretje mesto je namreč v
disciplinah 200 in 800 me-

trov prosto osvojil Rado Hoče-
var, srebrno kolajno je za dru-
go mesto dobil Borut Dež-
man, tretje mesto na 200 me-
trov delfin pa je osvojil tudi
Andrej Pirc. Med 6700 udele-
ženci so se naši izkazali tudi s
kopico uvrstitev med prvih
deset. "Organizacija tekmo-
vanja je bila na visokem nivo-
ju, konkurenca pa zelo dobra,
saj so nastopali tudi tekmo-
valci in tekmovalke, ki so ne-

koč osvajali kolajne na olim-
pijskih igrah. Tako je Boruta
prehitel le Romun Razvan
Florea, ki je osvojil bronasto
kolajno na olimpijskih igrah
v Atenah," je po vrnitvi do-
mov povedal nekdanji plava-
lec, Kranjčan Andrej Pirc, ki
je nastopal za svoj klub Aktiv-
ček, poleg njega pa so nasto-
pili še trije člani kranjskega
Aktivčka in član Zvezde Mi-
livoj Veličkovič.

Štiri kolajne za naše
plavalne veterane

Naša plavalna ekipa na svetovnem veteranskem prvenstvu na Švedskem

Železniki

Petnajsti tek na 
Ratitovec

AD Železniki v nedeljo, 15.
avgusta, organizira 15. tek
na Ratitovec, ki bo peta tek-
ma za letošnji Pokal Slove-
nije v gorskem teku, hkrati
pa tudi državno prvenstvo v
teku navkreber. Prijave za
vse kategorije sprejemajo
na dan tekmovanja pred
Športno dvorano v Železni-
kih, start pa bo ob 10.15. Kot
novost so organizatorji uve-
dli rekreativni ekipni tek, ka-
terega start bo na Prtovču.
Informacije: Brane Čenčič
(041/747 536).M. B. 

Jesenice

Umrl je Sašo Robič

Minulo soboto, 7. avgusta, je nepričakovano umrl Sašo Ro-
bič. Kot so zapisali njegovi športni prijatelji, je bil smučar in
športnik od glave do pete, v gibanju od jutra do večera. Svo-
jo športno pot je začel v Smučarskem klubu Jesenice. Zara-
di velikega talenta se je zelo hitro uvrstil v občinsko selekci-
jo, sledili so veliki uspehi v otroškem smučanju. Kar trikrat
je zmagal na največji tekmi Trofeo Topolino in dvakrat v Val
d'Iseru osvojil lovoriko Scara. Strmo pot navzgor je nadalje-
val v mladinskih vrstah in osvojil dve srebrni medalji na sve-
tovnih prvenstvih v Sugarloafu v ZDA in Jasni na Slovaškem.
Na vrsto je prišel evropski pokal, pozneje svetovni, bil je
član reprezentance, ki je zastopala državne barve na svetov-
nem prvenstvu v Vailu. Tudi po končani športni karieri ni
mogel brez smučanja. Devet let je svoje tekmovalne izkuš-
nje prenašal na naslednike, najprej v moški in nato ženski
reprezentanci. V zadnjem času je delal kot trener mladincev
v Alpskem smučarskem klubu Kranjska Gora. "Odšel je ve-
liko premlad. Nikdar in za nikogar ne vemo, kako bo prena-
šal življenjske stiske. V atletu se je skrivala mehka duša.
Spominjali se ga bomo kot predanega sodelavca, ki ni niko-
li znal reči ne, tudi zato je imel veliko prijateljev. Sašo, hva-
la za vse, pogrešali te bomo," je ob prezgodni smrti Saša
Robiča zapisal član strokovnega sveta panoge za alpsko
smučanje Janez Šmitek. V. S.

Jutri prvoligaški gorenjski nogometni derbi

Nogometaše v 1. SNL ta konec tedna čaka že 5. krog letoš-
njega državnega prvenstva. Ta prvič prinaša gorenjski derbi,
v katerem se bosta v športnem parku v Domžalah jutri, v
soboto, ob 20. uri pomerili ekipi domačih Domžal in Trigla-
va Gorenjske. Favoriti so seveda domačini, ki so trenutno s
sedmimi točkami na 3. mestu prvoligaške lestvice. Iz NK
Domžale so sporočili, da sta pred dnevi s klubom podaljšala
pogodbi Amer Krcić in Tadej Apatič, blizu vrnitve ob Kam-
niško Bistrico je Mitja Zatkovič, dvakratne državne prvake
pa bo najverjetneje zapustil Luka Elsner, ki je dobil ugodno
ponudbo iz tujine. Odhod dolgoletnega kapetana si v klubu
želijo nadomestiti z njegovim bratom Rokom Elsnerjem. Pri
Triglavu so med tednom večletno pogodbo podpisali z
mladim napadalcem, sicer vzgojenim v NK Britofu,
Anžetom Jelarjem. Prav tako so v času prestopnega roka
živahni dogodki v drugih klubih. Tako sta državnega prvaka,
Luko Koper, zaradi nesoglasij z vodstvom kluba zapustila
Miran Pavlin in Amir Karič. V. S.

Dirkali bodo proti Lučinam

Moto klub Buhc ta konec tedna organizira gorsko hitrostno
dirko Lučine. Dirkači se bodo pomerili na 4 km dolgi progi
s startom v Todražu in ciljem v Lučinah. Jutri bo ob 11. uri
začetek treh voženj za trening, v nedeljo bo ob 10. uri prvi
tek, ob 13.30 drugi, ob 15.30 pa se bo začel še tretji tek. V
času dirke bo cesta proti Lučinam zaprta. M. B.

Prvi turnir v tenisu na mivki

Jutri, v soboto, v Ambient hotelu v Domžalah pripravljajo
prvi turnir v tenisu na mivki. Tenis na mivki je nekakšna
mešanica tenisa in odbojke na mivki, v Domžalah pa so
poskrbeli za izposojo loparjev, žogic in mreže, saj si želijo,
da bi ta šport spoznali tudi Slovenci. V. S.

generalni pokrovitelj

medijski pokrovitelj

partner prireditvepokrovitelji

mali maraton (21.098 m)

družinski tek (5.800 m)

Zakijev otroški tek

pohod na Stražo (635 m.n.v)
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GORENJSKI GLAS
petek, 13. avgusta 20106 simon.subic@g-glas.si

Simon Šubic

Kranj - V prihajajočem kon-
cu tedna bodo gorenjske ce-
ste še posebej obremenjene,
tako zaradi turistov, ki še
vedno množično potujejo
proti Jadranu, kot tudi zaradi
nedeljske maše na Brezjah,
kjer se na praznik Marijine-
ga vnebovzetja vedno zbere
množica vernikov. Slednjim
policisti svetujejo, da za pot
k baziliki Marije Pomagaj
uporabijo izvoza z avtoceste
v Podtaboru in za Radovlji-
co. V primeru, da boste z av-
toceste zapeljali na izvozu
Radovljica, boste pot nada-
ljevali po stari cesti skozi
Podvin na Črnivec, kar ne
predstavlja bistveno daljše
poti, a se boste izognili mar-
sikateri nevšečnosti pri za-
stojih na cesti. 

"Če bodo na avtocesti na-
stajali zastoji, bomo policisti
fizično urejali promet, zato
prosimo vse, da upoštevajo
navodila policistov in tudi re-
darjev na prostoru ob cesti.
Še posebej bi radi opozorili,
naj se udeleženci te priredit-
ve na pot odpravijo dovolj
zgodaj. Vsi, ki poznajo ob-
vozne ceste, naj za prihod in
odhod uporabijo te ceste. To
sta predvsem cesti Naklo-
Podbrezje-Posavec-Črnivec
in cesta iz Tržiča preko Be-
gunj, Zapuž in Podvina do
Črnivca," svetuje Aljoša Jaz-
bec, policijski inšpektor za
varnost cestnega prometa na
Policijski upravi Kranj. 

Policija predvideva, da vsi
verniki, ki bodo v nedeljo na-
menjeni na Brezje, na izvo-
zu Brezje verjetno ne bodo
mogli zapustiti avtoceste,

ker pričakujejo kolono iz
smeri Podtabora proti Kara-
vankam, zato bodo promet
pospeševali v smeri Radovlji-
ce oziroma na izvoz Radov-

ljica. Na cestah tako lahko
pričakujete več policistov kot
ob običajnih dnevih, stanje
na cestah pa bodo spremljali
tudi iz zraka. 

V nedeljo bo na cestah gneča
Poleg turistov bo na veliki šmaren na gorenjski avtocesti tudi veliko vernikov. 

IZLET petek, 20. avgust 2010

Bohinj je blizu, boste rekli. Res je, a 
vseeno sprejmite naše vabilo in se
nam pridružite na izletu, na katerem
bomo preverjali, ali je Bohinj še tako
lep, kot je bil včasih. Iz Kranja se bomo
odpravili na pot ob 8. uri z avtobusne
postaje na Primskovem (pred Mercator
centrom). Ob 8.20 se nam bodo na 
avtobusni postaji pridružili izletniki iz
Radovljice, ob 8.30 na avtobusni 
postaji v Lescah, ob 8.45 pa še na 
avtobusni postaji Union na Bledu. Ko
bomo prispeli do parkirišča pri Domu
Savica, bomo razdelili malico in se po
urejeni poti s številnimi stopnicami 
začeli vzpenjati proti očarljivemu 
razgledu na slap Savica. Po spustu si
bomo v Bohinjski Bistrici ogledali nov
objekt, Park hotel Bohinj, ki je prvi eko

hotel v Sloveniji. Po predstavitvi nas
bo čakalo kosilo v Penzionu Tripič,
nato pa popoldansko kopanje v 
Vodnem parku Bohinj. S čofotanjem
bomo zaključili ob 18. uri in se odpravili
proti domu. Potniki bodo izstopali 
v obratnem vrstnem redu kot zjutraj.
Če se dogovorimo še za lepo vreme, 
se bomo imeli prav odlično! Ne poza-
bite le na pohodno obutev, kopalke in
brisačo!

Cena izleta: 30 EUR
Za rezervacijo čim prej pokličite 
na: 04/201 42 41 ali pišite na: 
narocnine@g-glas.si. 

Cena izleta vključuje: prevoz, malico,
vstopnino, kosilo, kopanje, zavarovanje.
Organizator izleta je 
turistična agencija Odisej. 

Gremo v Bohinj! 
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Na pot proti Brezjam se v nedeljo odpravite dovolj zgodaj,
da se izognete pričakovanim kolonam. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj - Čeprav so nesreče v
gorah najpogostejše ob
koncih tedna, so imeli gor-
ski reševalci precej dela
tudi v minulih delavnikih.
V sredo dopoldne je tako na
poti od Tičarjevega doma
na Vršiču proti Prisojniku
grdo padla planinka s Polj-
skega in se pri tem ranila
po glavi. Posredovali sta de-
žurni ekipi Gorske reševal-
ne službe in Slovenske voj-

ske na Brniku, ki so po Pol-
jakinjo odleteli s helikop-
terjem. Prepeljali so jo v je-
seniško bolnišnico. 

V torek so z vojaškim he-
likopterjem poleteli na po-
moč tudi plezalcu, ki je za-
radi poškodbe kolena obti-
čal v severni steni Špika.
Med plezanjem v navezi je
namreč popustil klin, zato
je padel nekaj metrov nižje
in udaril ob skalo. Tudi nje-
ga so prepeljali v jeseniško
bolnišnico.

V ponedeljek so gorski
reševalci opravili tri inter-
vencije. Kmalu po 8. uri
zjutraj si je v Zgornji Krmi
planinka poškodovala no-
go, zato poti ni mogla več
nadaljevati. Posredovali so
reševalci Postaje GRS Moj-
strana in posadka helikop-
terja Slovenske vojske za
reševanje v gorah. Planinki
so oskrbeli nogo, nato pa jo
prepeljali v jeseniško bol-
nišnico. Okoli 13.40 se je
med Črnim jezerom in Vi-

ševnikom izgubil planinec.
Aktivirali so bohinjske gor-
ske reševalce, ki so planin-
ca našli nepoškodovanega
in ga varno pospremili v
dolino. Pozno popoldne pa
se je planinec izgubil na
poti od Skute do tamkajš-
njega bivaka, zato je po te-
lefonu zaprosil za pomoč.
Ponj so šli kamniški gorski
reševalci, ki so nepoškodo-
vanega planinca našli okoli
22. ure in ga varno pospre-
mili v dolino. 

Z Brnika poleteli trikrat
Ta teden so z vojaškim helikopterjem trikrat pomagali poškodovanim obiskovalcem gore. 
Pomagali tudi dvema izgubljenima planincema. 

Domžale

Umrl pod lastnim avtomobilom

V ponedeljek zvečer se je na gozdni poti v okolici Domžal
zgodila tragedija. Nekaj po 20. uri je 53-letnik z osebnim
vozilom zapeljal po gozdni poti proti bližnji stanovanjski
hiši. Pri tem je avtomobil zdrsnil iz betonskih kolesnic
(gozdne poti) in obstal. Voznik je skušal z lastnimi rokami
premakniti nasedlo vozilo, ki pa je tedaj nenadoma zdrselo
nazaj in moškega povozilo. 53-letnik je pri tem utrpel tako
hude rane, da je na kraju nesreče umrl. 

Ljubljana

Kolesar umrl v bolnišnici

V ponedeljek je v Kliničnem centru v Ljubljani za posledica-
mi prometne nesreče umrl 54-letni kolesar iz Ljubljane, ki se
je 26. julija popoldne ponesrečil na regionalni cesti Zgornje
Jezersko-Preddvor, so sporočili z Operativno komunikaci-
jskega centra Policijske uprave Kranj. Poročali smo že, da je
Ljubljančan pri spustu z Jezerskega v naselju Kokra zapeljal
na levi vozni pas, kjer ga je začelo zanašati in je zato padel.
Pri padcu si je hudo poškodoval glavo. Med vožnjo ni
uporabljal zaščitne čelade. 

Kranj 

Pritekla pred avtomobil

Na Kidričevi cesti v Kranju je v sredo popoldne voznik 
osebnega vozila zbil starejšo peško, ki se je pri tem huje
ranila. Sedemdesetletna Kranjčanka je okoli 17. ure nepravil-
no prečkala cesto zunaj prehoda za pešce v trenutku, ko je
iz smeri križišča Kidričeve in Koroške ceste v osebnem av-
tomobilu pravilno pripeljal tridesetletnik iz Kranja. Voznik je
začel naglo zavirati in se umikati v levo, na nasprotno smer-
no vozišče, vendar se kljub temu trku ni mogel izogniti.
Peško, ki je na cesto nenadoma pritekla z njegove desne
strani, je zadel s prednjim desnim delom avtomobila, tako
da je najprej z glavo udarila v avto, nato pa s hudimi rana-
mi padla na tla. Odpeljali so jo v klinični center v Ljubljani. 

Lajše

Prevrnil se je traktor

V sredo popoldne se je v Lajšah pri kmetijskih opravilih lažje
poškodoval kmet. Med delom se je namreč prevrnil traktor,
kmet pa je ostal pod njim. Izpod traktorja so ga še pred pri-
hodom gasilcev potegnili domačini. 

Koroška Bela

Poškodba v jeklarni

V Jeklarni Acroni na Koroški Beli se je v sredo pri delu
poškodoval delavec. Ponesrečenca, ki je dobil hud udarec s
kovinsko palico, so prepeljali v jeseniško bolnišnico. S. Š.

Kranjska Gora 

Starejša Italijanka zašla v Krnico

V ponedeljek zvečer so v Kranjski Gori svojci pogrešili 86-
letno državljanko Italije, sicer mater vrhovnega sodnika
Furlanije-Julijske krajine. Policisti so takoj sprožili iskalno
akcijo na širšem območju Kranjske Gore, v kateri so sodelo-
vali tudi gorski reševalci iz Kranjske Gore in Rateč ter vodni-
ki reševalnih psov. Z iskanjem so končali nekaj pred 3. uro,
in ker Italijanke niso našli, so z iskalno akcijo nadaljevali na-
slednje jutro. V torek ob 8. uri so tako gorski reševalci zno-
va začeli pregledovati širše območje Kranjske Gore, iz zraka
pa jim je pomagala tudi posadka policijskega helikopterja.
Po dveh urah so jo našli v dolini Krnice. Pogrešana Italijan-
ka je bila živa, a močno izmučena, zato so jo takoj odpelja-
li v Zdravstveni dom Kranjska Gora. Zdravniki so ugotovili,
da se ji razen izčrpanosti ni zgodilo nič hujšega, zato jo je
nazadnje prevzela njena družina. 

Domžale

Vlomili v hišo

V sredo so neznani storilci vlomili v stanovanjsko hišo 
v okolici Domžal. Odnesli so gotovino, nakit in električno
orodje, s tem pa lastnika oškodovali za okoli pet tisoč 
evrov. S. Š.

KRATKE NOVICE
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Pokojninska reforma

Pokojninska reforma je pripravljena, vlada jo bo obravnavala konec tega meseca in če se ne bo kaj zapletlo, bo začela veljati prihodnje leto. 
Spremembe se bodo uvajale postopoma, zadnja prehodna obdobja naj bi se končala leta 2025. / Foto: Tina Dokl 

Potovanje po Albaniji, 
deželi mercedesov, je užitek 
po polžje. Stran 11

Športni navdušenci so že uživali
v novem športnem parku 
v Stožicah. Stran 10

Vozniki začetniki morajo 
po izpitu še na dodatno 
usposabljanje. Stran 9

Stran 8
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Aktualno

Danica Zavrl Žlebir

Vse manj zaposlenih na-
mreč dela za vse več upoko-
jencev, pravi premier Borut
Pahor. Modernizacija pokoj-
ninskega sistema je nujna in
če bi z reformo še odlašali, bi
to pomenilo iti s slabega na
slabše. Od leta 2000 smo
namreč priča nenehnemu
zmanjševanju pokojnin, kar
ni socialno pravično, meni
premier, hkrati pa tudi ni več
mogoče, da bi še naprej iz
proračuna plačevali vrzeli v
pokojninski blagajni. Mini-
ster za delo, družino in soci-
alne zadeve Ivan Svetlik do-
daja, da šibkega pokojnin-
skega sistema tudi ne more-
mo rešiti z višjimi prispevni-
mi stopnjami delodajalcev.
Tudi če bi pobrali sto odstot-
kov pokojninskih prispevkov
(sedaj jih 97 odstotkov) in
dvignili prispevno stopnjo,
to ne reši primanjkljaja v po-
kojninski blagajni, in čez de-
setletje bi razlika med pri-
hodki in odhodki pokojnin-
ske blagajne iz proračuna
terjala dve milijardi evrov.
Reforma je nujna, če hoče-
mo, da bodo sedanje upoko-
jene generacije imele dostoj-
ne pokojnine in da bodo
takšne zagotovljene tudi pri-
hodnjim generacijam, je o
poglavitnih dveh ciljih dejal
minister Ivan Svetlik. 

Delali bomo dlje

Kako dolgo bomo torej de-
lali, da si bomo zaslužili po-
kojnino? Predlog novega za-
kona predvideva dva načina
upokojitve, in sicer starostno
in predčasno upokojitev.
Pravico do starostne upoko-
jitve pridobi zavarovanec pri
starosti 65 let, če je dopolnil
najmanj 15 let zavarovalne
dobe, pravico do predčasne
pa zavarovanec v starosti 60
let, če je dopolnil najmanj 40
let delovne dobe, oziroma
ženska, ki je dopolnila 38 let
delovne dobe. Pod blažjimi

pogoji se bodo lahko upoko-
jevali tisti, ki so se zgodaj za-
poslili. Tako bodo moški lah-
ko odšli v pokoj stari 60 let,
če so (brez dokupovanja) do-
segli 43 let pokojninske
dobe, ženske pa v starosti 58
let, če so dopolnile 41 let po-
kojninske dobe. 

Upokojitev danes in jutri

Peter Pogačar, direktor di-
rektorata za delovna razmer-
ja in pravice iz dela na minis-
trstvu za delo, je predstavil
več izračunov, kako se bodo
lahko ljudje upokojevali v na-
slednjih letih. Predstavil je
tudi primerjavo, kakšen re-
žim upokojevanja velja sedaj
in kakšen bo po novem.
Tako bi se denimo moški,
star 48 let, ki je začel delati
star 17 let, po sedanjem siste-
mu lahko upokojil leta 2020,
po novem pa leta 2022. Ena-
ko stara ženska, ki je začela
delati pri 17 letih, bi se po se-
danjem pokojninskem zako-
nu upokojila leta 2019, po
novem pa leto dni kasneje.
Omenimo le še primera tis-
tih, ki so začeli delati stari 24
let. Moški bi po sedanjem za-
konu šli v pokoj leta 2025,
ženska 2023, po novem pa
moški leta 2027, predčasno
pa leta 2026, ženska pa po
sedaj veljavnem zakonu leta
2023, po novem pa leta 2027
starostno in leta 2024 pred-
časno. 

Nova zakonodaja vključu-
je tudi tako imenovane bo-
nuse in maluse, na eni stra-

ni spodbude za podaljševa-
nje delovne aktivnosti, na
drugi pa odbitke za predča-
sen odhod v pokoj. Tako bo
za tiste, ki bodo še naprej
ostajali aktivni, čeprav bodo
že izpolnili pogoje za upoko-
jitev, k svoji mesečni plači
prejeli še 20 odstotkov pred-
časne pokojnine, hkrati pa
se jim bo z vsakim letom za
dva odstotka zvišal tudi od-
merni odstotek, kar bo pri-
spevalo tudi k poznejši višji
pokojnini. Ljudje se bodo
lahko tudi delno upokojili, z
delno plačo bodo prejemali
tudi delno pokojnino, tudi v
tem primeru se jim bo pove-
čeval odmerni indeks, kar bo
v prid končne pokojnine.
Bonus, ki ga tudi novi pokoj-
ninski sistem že ohranja, pa
je časovni bonus za otroke,
ki so ga doslej lahko koristili
oboji, moški in ženske, sedaj
pa bo prvenstveno name-
njen ženskam, moški ga
bodo lahko uporabljali, če
bodo uspeli dokazati skrb in
nego za otroke. Pri ženskah
pa bo mogoče s tem upoko-
jitveno starost znižati do
dveh let, in sicer po osem
mesecev za vsakega otroka.
Že v sedanjem pokojnin-
skem sistemu obstajajo od-
bitki za predčasno upokoji-
tev, predvideva jih tudi novi.
Ob upokojitvi pred dopol-
njeno polno starostjo za sta-
rostno upokojitev bodo zava-
rovanci za vsak mesec razli-
ke deležni trajnega znižanja
pokojnine za 0,3 odstotka.
Za ženske se bodo ti malusi

povečevali postopoma, v ce-
loti bodo uveljavljeni šele
leta 2025, prvih pet let pa ne
bodo presegali 3,6 odstotka
na leto.

Predlog novega zakona
predvideva tudi ureditev po-
klicne pokojnine za ljudi, ki
delajo na zdravju škodljivih
delovnih mestih, oziroma
takih, ki jih po določeni sta-
rosti ni več mogoče oprav-
ljati. Ti bodo vključeni v ob-
vezno dodatno pokojninsko
zavarovanje, ki bo ljudem
zagotavljalo ustrezne poklic-
ne pokojnine. Premije bodo
plačevali delodajalci, iz te
oblike zavarovanja pa bodo
ljudje upravičeni do poklic-
ne in znižane poklicne po-
kojnine, do dodane pokoj-
ninske dobe (četrtina za vsa-
ko leto opravljenega dela),
ob upokojitvi pa bodo imeli
možnost dviga denarja v en-
kratnem izplačilu ali pa pre-
nosa v dodatno prostovoljno
pokojninsko zavarovanje.
Pokojninska doba skupaj z
dodano dobo zadošča za pri-
dobitev pravice do predčas-
ne pokojnine (40 let pokoj-
ninske dobe za moške in 38
let za ženske). 

Snovalci novega pokojnin-
skega sistema nam zagotav-
ljajo, da bomo sicer delali
dlje, a tudi za višje pokojni-
ne. Obdobje za odmero po-
kojnine bo sicer daljše (34 za-
porednih najugodnejših let
zavarovanja), vendar bo tudi
tu prehod postopen. Vzpo-
stavili pa naj bi tudi odmerni
odstotek (razmerje med pov-
prečno pokojnino in povpre-
čno plačo) v višini 80 odstot-
kov za 40 let pokojninske
dobe za moške in 38 let za
ženske, s čimer bi zaustavili
sedanje padanje pokojnin in
jih celo nekoliko zvišali.
Ugodnejši, obljubljajo, je
tudi nov način usklajevanja
pokojnin, ki so ga prilagodili
po švicarski formuli in se bo
v 60 odstotkih vezal na rast
plač, 40 pa na rast življenj-
skih stroškov.

Spremembe bi se uvajale postopoma,
z začetkom 1. januarja 2011, in dovolj
dolgimi prehodnimi obdobji (zadnja
naj bi se končala šele leta 2025). Tisti,
ki so že izpolnili pogoje za upokojitev
po obstoječem pokojninskem sistemu,
se bodo po obstoječem lahko upokojili
tudi v prihodnje. Za tiste tik pred 
upokojitvijo pa so predvidena posebna
prehodna obdobja.

petek, 13. avgusta 2010

V pokoj še starejši
Drugače kot s podaljšanjem delovne aktivnosti prebivalstva ni mogoče zagotoviti vzdržnosti 
pokojninskega sistema za prihodnje generacije, pa tudi za pravične pokojnine današnjih upokojencev
ne, zatrjujejo reformatorji pokojninskega sistema.

Za zavarovanca, ki je dopolnil najmanj 40 let 
pokojninske dobe, in za zavarovanko, ki je izpolnila
vsaj 38 let pokojninske dobe v letih od 2011 do 2024,
bodo v posameznem koledarskem letu veljale 
naslednje upokojitvene starosti.

Starost
Leto Moški Ženske

Leta Meseci Leta Meseci
2011 60 0 58 0
2012 60 6 58 6
2013 61 0 59 0
2014 61 6 59 6
2015 62 0 60 0
2016 62 6 60 6
2017 63 0 61 0
2018 63 6 61 6
2019 64 0 62 0
2020 64 6 62 6
2021 63 0
2022 63 6
2023 64 0
2024 64 6

Starost
Leto Moški Ženske

Leta Meseci Leta Meseci
2011 63 6 61 6
2012 64 0 62 0
2013 64 6 62 6
2014 63 0
2015 63 6
2016 64 0
2017 64 6

Moški Ženske
Leto Starost Pokojninska doba Starost Pokojninska doba

Leta Meseci Leta Meseci Leta Meseci Leta Meseci
2011 58 0 41 0 55 0 38 0
2012 58 6 41 6 55 6 38 6
2013 59 0 42 0 56 0 39 0
2014 59 6 42 6 56 6 39 6
2015 57 0 40 0
2016 57 6 40 6

Upokojitvene starosti za zavarovance, ki so v obdobju
od leta 2011 do 2013 dopolnili najmanj 20 let 
pokojninske dobe, ali za zavarovanke, ki so od 2011
do 2017 dopolnile najmanj 20 let pokojninske dobe.

Starost Pokojninska doba
Leto Moški Ženske Ženske

Let Mesecev Let Mesecev Let Mesecev
2011 58 6 57 0 37 6
2012 59 0 57 6 37 9
2013 59 6 58 0
2014 58 6
2015 59 0
2016 59 6

Pod blažjimi pogoji se bodo lahko upokojevali tisti, ki so z delom začeli zgodaj,
moški stari 60 let in s 43 leti delovne dobe, in ženske, stare 58 let z 41 leti delovne
dobe. V prehodnem obdobju se bodo lahko upokojevali takole.

Z odbitki se bo mogoče upokojiti tudi predčasno pri starosti 60 let ob dopolnjenih
40 letih pokojninske dobe za moške in 38 letih za ženske. V prehodnem obdobju
bo to mogoče pod blažjimi pogoji.

Avtorji pokojninske reforme so z različnimi izračuni 
ilustrirali, kako smo se upokojevali doslej in kako se bomo
v prihodnje. / Foto: Tina Dokl
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Aktualno

Maja Korošak

"Pričakujemo, da se bo s
tem ukrepom zvišala var-
nost na naših cestah, zlasti
mladih voznikov med 18. in
24. letom starosti," je pove-
dal Dušan Vučko, generalni
direktor direktorata za uprav-
ne notranje zadeve na Mi-
nistrstvu za notranje zadeve.
"Ne moremo z zagotovostjo
reči, za koliko odstotkov,
vendar pa nam dejstvo, da
bo od zdaj naprej približno
29 tisoč novih voznikov na
leto opravilo ta dodaten pro-
gram, daje trdno upanje, da
se bo varnost zagotovo pove-
čala. Program bo mladim
voznikom dal tista znanja in
spretnosti, ki jih potrebujejo
za to, da se varno vključujejo
v promet, in jih opozoril na
pasti, ki jih čakajo na cesti.
Čas pa bo pokazal, ali smo s
programom dosegli zadovo-
ljive učinke." 

Ministrstvo za notranje za-
deve je ta projekt izpeljalo v
začetni fazi, od 1. septembra
naprej pa naj bi vse aktivno-
sti v zvezi z njim prevzela
novoustanovljena Javna
agencija za varnost prometa.
Avtošole in zainteresirane
organizacije se v tem trenut-
ku intenzivno pripravljajo na
izvajanje novega programa,
prav tako pa se izgrajujejo
peti poligoni za učenje varne
vožnje, kolikor jih imamo v
Sloveniji. Poligon na Vran-
skem večinoma pogoje že iz-
polnjuje, po en poligon naj
bi bil dokončno zgrajen še v
Logatcu, Murski Soboti, Ce-
lju in Krškem. 

Dejstvo je, da se je v pri-
merjavi z lanskim letom šte-
vilo prometnih nezgod s
smrtnim izidom v seda-
njem, prvem polletju zmanj-
šalo za približno 26 odstot-
kov. Za približno 17 odstot-
kov je manj nesreč z lahko
telesno poškodbo in za sko-
raj 29 odstotkov manj ne-
sreč s hudo telesno poškod-
bo. "K temu izboljšanju pri-
spevajo različni dejavniki:
poostren nadzor policije,
strožja zakonodaja, novi ki-
lometri avtocest in tehnično
ustreznejša vozila," je še do-
dal Dušan Vučko.

Kako so na novi program
pripravljene avtošole na Go-

renjskem? V večini avtošol
trenutno usposabljajo tre-
nerje varne vožnje, za izved-
bo psihosocialnih delavnic
pa bodo najemali zunanje
sodelavce (zahtevana je uni-
verzitetna izobrazba druž-
boslovne smeri). Ponekod
ostajajo skeptični in menijo,
da obstaja veliko možnosti
za to, da bo država oziroma
ministrstvo še pred začet-
kom izvajanja uvedla kakšne
spremembe na tem podro-
čju. Ali pa da se bo ugotovi-
lo, da se na ta način, kot
predpisuje zakon, program
za vse voznike začetnike ne
bo mogel izpeljati. 

Avtošola B&B iz Kranja je
največja avtošola v Sloveniji
in je na Gorenjskem edina,
ki izvaja usposabljanje za
trenerje in voditelje delavnic.
Hkrati že dalj časa organizi-
rajo treninge varne vožnje,
tako da so dobro pripravljeni
za izvajanje novega progra-
ma. Kam bodo morali hoditi
gorenjski vozniki začetniki,
da bodo lahko opravili varno
vožnjo in delavnico? "Kandi-
dati se bodo lahko sami odlo-
čili, kje in pri kateri pooblaš-

čeni organizaciji bodo to na-
redili," je povedal Boštjan
Paušer iz B&B-ja. "Cena bo
enaka pri vseh izvajalcih.
Naša avtošola bo za zdaj var-
no vožnjo izvajala na Go-
renjcem najbližjem ustrez-
nem poligonu v Šentvidu pri
Celovcu (St. Veit) v Avstriji,
kjer tudi sicer že več let izva-
jamo program varne vožnje.
Ta poligon velja za enega
najsodobnejših v Evropi." 

Varna vožnja bo obsegala
šest ur in je večinoma sestav-
ljena iz praktičnih vaj na po-
ligonu. "Če bo cena progra-
ma to omogočala, bomo za-
četnikom ponudili dve do-
datni vaji, toliko kot jih sicer
obsega naš celodnevni tre-
ning varne vožnje," zagotav-
ljajo pri avtošoli B&B. 

In kaj bo konkretno vsebi-
na te varne vožnje? Boštjan
Paušer: "Po enournem teo-
retičnem uvodu bomo začeli
z osnovno vajo, vožnjo slalo-
ma, in pri tem pogledali pra-
vilno nastavitev volana, na-
stavitev sedeža, vzglavnikov,
varnostnega pasu, držo vola-
na in njegovo preprijema-
nje. Nekaj besed pa bomo

spregovorili tudi o varnem
prevozu potnikov, tovora in
ne nazadnje otrok. Druga
vaja je zaviranje v sili pri raz-
ličnih hitrostih in na različ-
nih podlagah. "Vozniki ugo-
tavljajo, da se zavorna pot
lahko močno podaljša, tudi
do trikrat ali štirikrat, če je
cesta mokra, poledenela, za-
snežena. Velikokrat nam
vozniki, ki vozijo že dvajset
let ali več, povedo, da še ni-
koli niso tako močno zavira-
li kot na tej vaji." Tretja vaja
je vožnja v zavoju, kjer lahko
dodajo tudi ovire v ovinkih.
"Tu se pokažejo tudi predno-
sti elektronskih varnostnih
sistemov, ki vozniku poma-
gajo pri obvladovanju nevar-
nih situacij." Ta vaja je neko-
liko bolj zabavna, ko dva voz-
nika vozita v krogu in posku-
šata ujeti eden drugega. "Tu
se pokaže, kako tanka je
meja med situacijo, ko vozi-
lo še obvladamo in ko že za-
čne drseti." Ena od vaj je na-
menjena varnostni razdalji.
Vozniki se običajno ne zave-
dajo, kakšna varnostna raz-
dalja je potrebna, da imajo
dovolj časa za reagiranje.
"Predstavljamo si situacijo,
ko vozimo skozi naselje pri
hitrosti 50 kilometrov na
uro. Vsakega udeleženca
prosimo, da se postavi za in-
štruktorjevo vozilo na takšni
razdalji, kot se običajno pelje
skozi naselje. Izberemo pov-
prečje razdalj vseh kandida-
tov in na tej razdalji potem
poskušajo voziti za učitelje-
vim vozilom. V nekem tre-
nutku učitelj nenadoma
močno zavre (situacija, ko
na primer na cesto priteče
otrok) in izkaže se, da se sko-
raj vsi ustavijo šele takrat, ko
so že vzporedno z njim ali
pa še celo kasneje," je pove-
dal Boštjan Paušer. Opisa-
nim in še nekaterim vajam
sledi psihosocialna skupin-
ska delavnica, ki traja dve
učni uri. Na njih se udele-
ženci pogovarjajo o odnosih
med udeleženci v prometu,
o vzrokih za nesreče, njihov
namen pa je vzbuditi zavest
o tveganjih pri vožnji in voz-
nike spodbuditi k temu, da
prepoznajo svoje prednosti
in svoje slabosti ter vožnjo
prilagodijo resničnim sposo-
bnostim.
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Varna vožnja 
za vse začetnike
Z današnjim dnem bodo vozniki začetniki prevzeli novo obveznost: prav vsak, ki bo po tem datumu
pridobil vozniško dovoljenje, bo moral v roku dveh let oziroma do 21. leta opraviti še poseben, 
dodaten program usposabljanja. Sestavljen je iz vožnje odličnosti (ta bo sicer kmalu ukinjena) in 
varne vožnje, ki predstavljata praktični del, ter dvourne delavnice na temo psihosocialnih odnosov
med udeleženci v prometu.

Dušan Vučko, ministrstvo za notranje zadeve:
"Cena programa še ni določena, je pa v pripravi.
V skladu s predpisi jo bo na predlog ministra
sprejela vlada, po moji oceni se bo gibala med
120 in 160 evri. To je strošek za nekaj, kar lahko
prinese le dobro. Menim, da je korist, ki jo bodo
imeli vozniki začetniki, večja od stroškov." 

Boštjan Paušer, avtošola B&B: "Izkušnje iz 
sosednje Avstrije so pokazale, da se je prometna
varnost, potem ko so uvedli podobne dodatne
programe za voznike začetnike, močno povečala.
Kar za 30 odstotkov se je zmanjšal delež voznikov
začetnikov, udeleženih v prometnih nesrečah."  

Nuša Kalan, avtošola ing. Humar: "Voznikom
začetnikom svetujem, da program izvedejo do
zaključka staža voznika začetnika (v dveh letih
oz. najmanj do 21. leta), sicer se jim bo staž 
začetnika podaljšal za eno leto. Kljub vsemu pa
ne gre hiteti z opravljanjem vožnje odličnosti,
saj je novi Zakon o voznikih ne predvideva več." 

Igor Velov, avtošola Ekspert: "Verjetno bo vsaka
resna avtošola morala ta program izvajati. Upam
in želim si, da bo nova Javna agencija za varnost
prometa izvajala tudi boljši nadzor nad avtošolami
in nad tem, ali resnično izpolnjujejo pogoje."

Voznik začetnik je vsak voznik kategorij
A, A2 in B do dopolnjenega 21. leta
starosti oziroma dve leti od opravljenega
vozniškega izpita. Vozniki začetniki
bodo zagotovo zainteresirani za to, da
bodo program zaključili čim prej, saj
jim z opravljenim treningom varne
vožnje zavarovalnice že zdaj nudijo 
popuste pri avtomobilskem zavarovanju.

"Sedanji zakon predvideva, da bo moral
vsak voznik začetnik najprej opraviti
vožnjo odličnosti, in sicer po preteku
dveh mesecev od pridobitve vozniške-
ga dovoljenja. Varno vožnjo in delavni-
co pa bodo lahko opravili po štirih 
mesecih od pridobitve vozniškega 
dovoljenja. Vendar pa bodo celoten
program morali narediti do izteka 
dveletnega statusa začetnika. Tu 
opozarjamo na previdnost oziroma 
priporočamo, da kandidati ne hitijo
preveč z vožnjo odličnosti, saj je novi
Zakon o voznikih, ki naj bi bil sprejet
v naslednjih mesecih, ne predvideva
oziroma jo ukinja." 
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Reportaža

Vilma Stanovnik

"Kajne, da je lepo, res veli-
častno,..." me je previdno
ogovoril starejši moški. Bil je
eden redkih, ki je poleg de-
lavcev, ki so opravljali za-
ključna dela na novem nogo-
metnem stadionu v Stoži-
cah, in treh novinarjev, ki so
nas varnostniki za nekaj mi-
nut spustili skozi vrata stadi-
ona že nekaj ur, preden so ga
na prvem treningu preizku-
sili nogometaši, sedel v naj-
višji vrsti ogromne tribune, ki
polna sprejme kar 16 tisoč
gledalcev. Ne vem sicer, kako
mu je uspelo prek gradbišča
in strogih varnostnikov poku-
kati na stadion, vem pa, da
sem mu z nasmehom na
ustnicah prikimala, saj mi je
skoraj zastal dih, ko sem se
znašla visoko nad zelenico.
Saj ne, da česa podobnega še
ne bi videla, toda sredi Slove-
nije! Res je bilo veličastno!

Manj veličasten je bil zunaj
pogled na ploščad pred dvora-
no, kamor je na dan prve tek-
me v Stožicah, v torek zjutraj,
pripeljalo petnajst tovornja-
kov Leke transporta. Ker de-
narja za svoje delo niso dobili,
so se odločili, da vztrajalo vse
do dogovora o plačilu dolgov,
ki jih ima podjetje Grep prek
podjetja Sektor do njih. Prav
tako so predstavniki Leke
transporta napovedali, da naj
bi do 17. ure s svojimi tovor-
njaki in tovornjaki drugih up-
nikov Grepa zaprli vhode v
dvorano.

Sredi dneva so vendarle do-
segli dogovor o poplačilu dol-
ga in tovornjaki so se umakni-
li izpred stožiške lepotice, kot
so dvorano hitro poimenovali
prvi uporabniki. To so bili že
v torek zvečer naši košarkarji
in košarkarji Španije, ki so v
njej odigrali prijateljsko tek-
mo pred bližnjim svetovnim
prvenstvom. Toda, ker so bili
gostje evropski in svetovni ko-
šarkarski prvaki, je bila tekma
v košarkarski dvorani, ki
sprejme kar 12 tisoč gledal-
cev, kot nalašč za prvo dejanje
na zgodovinski datum 10. av-
gust 2010.

Za uvod poraz 
košarkarjev in zmaga 
nogometašev

Tisto, kar je sledilo, seveda
športni navdušenci in vsi, ki
spremljate vsaj katerega od

naših medijev, že veste. Pod
večer so navijači in številni
ugledni gostje do zadnjega
kotička napolnili košarkar-
sko dvorano. Naši reprezen-
tanti so se izkazali s požrtvo-

valno igro, igrali izenačeno,
ob koncu tekme in po podalj-
šku pa so za zmago stisnili
roke boljšim tekmecem.

V sredo zvečer je sledila še
prva tekma na nogometnem

stadionu, kjer so v prijatelj-
skem dvoboju naši nogometa-
ši gostili ekipo Avstralije. Slav-
je ob prvi tekmi na prekras-
nem štadionu se je končalo z
zmago naših nogometašev.

Kaj pa načrti?

Kljub temu da sta prvi tek-
mi v Stožicah odigrani in da
je športni objekt dobil dovo-
ljenje za obratovanje v pri-
hodnjih devetih mesecih, se-
veda vsa dela v Stožicah še
niso končana. V načrtu je na-
mreč tudi trgovsko-zabavni
center na kar 70 tisoč kva-
dratnih metrih površin, zgra-
jen pa naj bi bil do konca pri-
hodnjega leta, ko naj bi zgra-
dili tudi še dodatna parkiriš-
ča. 

Prav tako v glavnem mestu
še ni zaključena načrtovana
prenova in gradnja drugih
športnih objektov. "Seveda
smo ponosni, da imamo dvo-
rano, ki je med najlepšimi v
Evropi, čaka pa nas preuredi-
tev hale Tivoli, prenova ŽAK-
a in izgradnja atletske dvora-
ne, poteka prenova dvorane v
Trnovem ... Zame pa je naj-
pomembnejši nov projekt,
izgradnja olimpijskega baze-
na v Iliriji," pravi ljubljanski
župan Zoran Jankovič, ki je
bil, kljub številnim razpra-
vam o smiselnosti tako veli-
kega in dragega projekta,
eden redkih politikov, ki je
ob torkovem odprtju dvora-
ne v Stožicah požel glasen
aplavz. 

Športni park 
v Stožicah je oživel
Le nekaj ur po tistem, ko je Ministrstvo za okolje in prostor minuli torek izdalo odločbo o poskusnem
obratovanju športnih objektov v ljubljanskih Stožicah, so košarkarski navdušenci že uživali na prvi
predstavi, v sredo pa so nato zelenico veličastnega stadiona preizkusili še nogometaši.

Gradnja športnega parka v Stožicah, 
ki je delo arhitekturnega biroja 
Sadar-Vuga, se je s pripravo terena 
začela že v začetku leta 2008, gradbena
dela pa so se začela spomladi leta 2009.
Po prvotni pogodbi naj bi gradnja 
športnih objektov stala okoli 80 
milijonov evrov. Kasneje so se odločili
še za dodatna igrišča in ogrevalne 
dvorane, kar bo seveda gradnjo 
podražilo, tako da naj bi bil končni 
znesek več kot 100 milijonov evrov.

Že v kratkem se bodo v Stožicah začeli
vrstiti koncerti in druge prireditve, 
seveda pa bosta dvorana in stadion
predvsem dom športnikov.

Trenutno je za obiskovalce Stožic na
voljo zgolj 1200 parkirišč za osebna
vozila in 88 za avtobuse, v drugi 
fazi gradnje naj bi zgradili še 2500
parkirnih mest. 

Valovita streha nove športne dvorane vzbuja domačnost, poleg obeh športnih objektov naj
bi ob koncu gradnje imeli tudi privlačen nakupovalni center z zelenicami. I Foto: Gorazd Kavčič

"Dvorana je prelepa in v čast mi je, da sem med tistimi, ki
sem jo lahko preizkusil med prvimi. Takšna dvorana bo tudi
vnaprej potrebovala spektakle, jaz pa upam, da se bo uspe-
lo pobrati tudi ekipi Olimpije in da jo bomo košarkarji še
večkrat napolnili," je ob odprtju povedal gorenjski košarkar-
ski reprezentant Miha Zupan. I Foto: Gorazd Kavčič

Nogometni stadion sprejme 16 tisoč obiskovalcev, veličasten
je pogled tako z vrha kot ob zelenici. I Foto: Gorazd Kavčič

Naši nogometni reprezentanti so ob sredinem odprtju 
novega stadiona na prijateljski tekmi premagali ekipo 
Avstralije. I Foto: Gorazd Kavčič

Košarkarska dvorana sprejme kar 12 tisoč navijačev, 
ki imajo na parket fantastičen pogled prav z vseh koncev
tribun. I Foto: Gorazd Kavčič
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Zanimivosti

Suzana P. Kovačič

Naš albanski prijatelj Albi
nam je, še preden smo konec
julija z avtom prečkali mejni
prehod Sukobin med Črno
goro (približno trideset kilo-
metrov nad Ulcinjem) in Al-
banijo, poslal sms sporočilo,
naj na albanskih cestah vozi-
mo počasi in previdno. Na to
nas je, člane naše petčlanske
družine, v nekaj dneh potova-
nja po Albaniji še večkrat
opozoril. Tamkajšnji vozniki
so namreč kar hitri in ne-
predvidljivi. Ceste so slabo
označene in včasih ne razu-
meš, zakaj te prometni znak
opozarja, da je hitrost omeje-
na na dvajset kilometrov na
uro, spet drugič, ko bi priča-
koval kakšno opozorilo za
delo na cesti, pa tega ni. K
temu je treba dodati, da se Al-
banija počasi odpira v svet, da
je ogromno njihovih glavnih
cest eno samo gradbišče, na
katerih gradijo avtoceste ali
širijo obstoječa cestišča. Ne-
kaj kilometrov avtocest že
imajo, vendar je treba biti
previden, ker po njih hitijo
tudi kolesarji, vozniki obrača-
jo v nasprotno smer, bankine
niso urejene, pa tudi kakšne-
ga kmeta, ki žene svojo kravo
ali osla na "počasnem pasu",
boste lahko ujeli v fotoaparat.
Albi se ni mogel načuditi, da
nas niti enkrat niso ustavili
policisti, ker smo pač tujci in
bi se dalo od nas "iztržiti" kak
lek, čeprav povsod radi vza-
mejo tudi evre. Policistov je
na cesti veliko, ki pa se, raje
kot prekrškom posvečajo al-
banskim voznikom, na dolgo
debatirajo z njimi in za kak-
šen strah na cesti res niso. 
Pot nas je najprej vodila
mimo Tirane do Drača, ki je
glavno albansko morsko
okno v svet. Hoteli, apart-
majska naselja rastejo kot
"gobe po dežju". Ampak kdo
bo vse to zapolnil? Tujcev je
bilo v času, ko smo potovali
po Albaniji, zelo malo. Mor-
da smo videli največ deset
avtomobilov s tujo registrsko

tablico. Sredi Tirane smo
srečali izgubljeni par z Do-
lenjskega; nikakor nista na-
šla izhoda iz glavnega mesta
za smer Elbasan in naprej za
Ohridsko jezero (cestne
oznake so v resnici zelo sla-
be). Znala sta samo nemško,
s čimer si nista mogla kaj do-
sti pomagati. Albanci, kljub
temu da je vsak drugi (ali pa
vsaj tretji) avto še vedno
nemški mercedes, ne govori-
jo nemško. Govorijo pa itali-
jansko in mladi se že trudijo
z angleščino. Na poti smo vi-
deli še kar nekaj na pol podr-
tih hiš, a važno je, da je pred
hišo mercedes in to lepo
opran. Če kaj, potem so v tej
državi biznis avtopralnice. 
Drač ima staro mestno jedro,
ki ga lepo opisujejo v alban-
skih turističnih vodnikih. Nas
je mesto preveč spominjalo
na komercialni turizem, zato
smo se peljali dalje do ob-
morskega mesta Vlorë in na-
prej proti jugu čez čudovito
planoto, ki spominja na našo
Pokljuko, tudi po urejenosti.
Albanija je zanimiva za tujce
zaradi njenih kontrastov. Ti-
rana na primer že daje pridih
modernega evropskega me-
sta, v katerem mlada dekleta
z lahkotnimi poletnimi oble-
kicami, ki bolj odkrivajo, kot
zakrivajo, posedajo v lokalih,

kadijo in pijejo pivo. Medtem
ko smo v mestu Fier, ki je le
dobro uro vožnje z avtom od-
daljen od glavnega mesta
proti jugu, dekleta srečali na
večernem sprehodu, nikakor
pa ne v lokalu. Zgoraj podpi-
sana sem se počutila kar mal-
ce trapasto, ko sem se pridru-
žila soprogu in naročila nji-
hovo lokalno pivo Tirana,
moški za sosednjo mizo so
skoraj popadali s stolov, ko so
videli, kaj pijem. V bistvu je
res dvorezen meč,  kako se
vesti, nenazadnje si samo
gost dežele, ki jo obiščeš, in
naj bi spoštoval tamkajšnje
običaje. Albanija je bila v času
socializma uradno ateistična
država, po neuradnih podatk-
ih pa je večinsko prebivalstvo
muslimanske vere. Tudi v
Gjirokastru, mestu iz kamna,
v katerem so hišice, zgrajene
v strmem hribu, videti kot
majhni gradovi, je bil le so-
prog deležen aperitiva, mladi
gostilničar mu je rekel, da je
to nekaj za "dedce". Hrana je
bila pa za vse člane družine
enaka in zelo okusna. V Gji-
rokastru smo jedli nekaj zelo
podobnega, kot so "mavžel-
ni", ki jih pripravljajo v Pod-
korenu. Pri obrokih ali po
njih postrežejo sadje, zelenja-
vo, jedli smo tudi okusno za-
činjen riž s sesekljano govedi-

no, ki je bil povit v vinske liste
in dobro zapečen. 
Najjužnejša točka, do katere
smo se pripeljali, je Sarandë,
ki je le kakih dvajset kilome-
trov stran od grške meje. Še
eno turistično mesto za zaen-
krat še domače turiste. Za ho-
telski sobi - zelo čisti! - smo
odšteli petdeset evrov za pet
oseb. V avtu smo sicer imeli
šotor, saj smo nameravali
spati po kampih. Nismo pa
vedeli, da oznake na zemljevi-
du (narisani rdeči šotorčki)
ne pomenijo, da so tam kam-
pi, ampak samo to, da se tam
lahko kampira; na divje, v na-
ravi. Na razgledni točki na
hribu nad Tirano so nam re-
kli, naj šotor postavimo kar
ob restavraciji in da naj nas
nič ne skrbi za varnost, ker v
bližnji gorski hiški počitniku-
je predsednik vlade in je zara-
di tega območje varovano. 
Albanija se odpira Evropi in
moderni val je ne bo zaobšel,
vendar pa države svetovni tu-
ristični promotorji še vedno
ne priporočajo za obisk, češ
da naj bi bila prenevarna za-
radi kriminala. Naša izkušnja
je bila samo dobra. Za slovo
smo albanskemu cariniku še
plačali dva evra, menda za iz-
stopno takso iz države. Dali
smo mu denar in se odpeljali
proti domu ... 

V deželi mercedesov
Potovalna hitrost v Albaniji, državi, ki je malce večja od Slovenije, je nizka. Ceste so slabe ali pa jih
gradijo. Na poti smo videli še kar nekaj na pol podrtih hiš, a važno je, da je pred hišo mercedes in to
lepo opran. Če kaj, potem so v državi biznis avtopralnice. 

Običajen prizor. Manjka še "šlavf", pa dobimo napis "lavashi" (avtopralnica). 

Albanski mavžel, ki ne samo po obliki, ampak tudi po
okusu začimb spominja na tiste, ki jih delajo v Podkorenu

Po dveh urah čakanja na črnogorsko-albanski meji smo 
se po nekaj kilometrih v Albaniji peljali skozi romsko 
naselje. Hočeš nočeš smo morali zapeljati na ta most čez
reko Bojano, če smo hoteli dalje. 

Partija šaha sredi dopoldneva v Elbasanu, mestu 
v notranjosti države, štirideset kilometrov južno od Tirane

Sodobna reklama za mobilnega operaterja ob bunkerju, 
ki jih je na južni meji z Grčijo in nad Tirano še veliko. Kot
smo izvedeli, bunkerje načrtno rušijo. 

Albanija ima bogato dediščino (na primer arheološki park
Apollonia), pa tudi naravne lepote. Ena takšnih je ”blue
eye” na jugu države. 

Kam pa zdaj? Do prvega domačina, ki govori samo 
albansko ...

Drač se hitro razvija, zanj je že značilen komercialni 
turizem. Mesto je polno albanskih dopustnikov.
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Minuli teden 
ena smrtna žrtev
V prometnih nesrečah je v minulem tednu 
(od 2. do 8. avgusta) na slovenskih cestah umrla
ena oseba, so sporočili z Generalne policijske 
uprave. Na Gorenjskem so policisti v istem 
obdobju obravnavali 23 prometnih nesreč, 
v katerih sta se dve osebi huje ranili, tri pa lažje.
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so gorenjski
policisti pridržali devet voznikov. Letos je na 
slovenskih cestah umrlo 80 oseb (lani 106). 
Na Gorenjskem je v prometnih nesrečah umrlo
osem oseb, v enakem obdobju lani pa petnajst.

Damjana Šmid

moj pogled

Kakšna je vloga starih staršev? (2)

Nekateri ljudje nikoli ne odra-
stejo. Tudi ko so že sami starši,
še vedno uživajo v vlogi otrok,
za katere skrbijo starši. Pusti-
jo, da jim starši plačujejo po-
ložnice, čeprav bi jih lahko
sami. Gredo na aerobiko, med-
tem ko mame čistijo njihovo
stanovanje. Hodijo na počitni-
ce s svojimi starši, da jim ni
treba kuhati. Prepuščajo otro-
ke v varstvo starih staršev, tudi
takrat, ko bi lahko sami preži-
veli z njimi nekaj več časa.
Otrok ne vpišejo v vrtec, ker to
preveč stane, stari starši pa nu-
dijo zastonj varstvo. Računajo
na stalno in popolno oskrbo
svojih staršev, namesto da bi
prevzeli odgovornost za svoje
življenje. Vse to se seveda ne
sliši tako izkoriščevalsko, kot

sem napisala. Lepo zavito v ce-
lofan se prodaja kot nesebična
pomoč ali ljubezen. V večini
takšnih primerov pa gre za ne-
zrelost tako enih kot drugih.
Stari starši ne izpustijo iz rok
svojih odraslih otrok in imajo
radi nadzor tudi nad njihovi-
mi družinami. Najbolj pogost
izgovor je - danes je takšen na-
čin življenja, da mladi ne
zmorejo vsega sami. Mar res?
Na takšen izgovor bi pristali v
določenih obdobjih, ko mladi
starši še študirajo, gredo v tuji-
no, zbolijo in podobno. Če je to
vsakdanja praksa, pa lahko go-
vorimo le o nesposobnosti in o
slabi opremljenosti za življe-
nje. Prav tako se pojavi vpraša-
nje o postavljenih mejah, saj
nekateri obračajo starše po svo-

je še v zrela in pozna leta. Vča-
sih se pojavi tudi strah starej-
ših ljudi, da v starosti zanje ne
bo dobro poskrbljeno, če ne
bodo sami ves čas na razpola-
go, bodisi s fizičnimi uslugami
ali finančno. Stari starši naj bi
uživali svoje življenje in za-
upali svojim otrokom, da zna-
jo poskrbeti zase in za svoje
družine. Kadar je pomoč obo-
jestranska in se dela razdelijo,
je stvar popolnoma drugačna,
saj ne gre za izkoriščanje ene
strani. Če otroci vidijo zdravo
navezanost med svojimi in sta-
rimi starši, je to zanje po-
membno sporočilo. V skupno-
sti je lepo živeti, če poteka v
simbiozi, ne na način parazi-
tov. Za kaj takšnega pa mora-
mo biti dovolj zreli. 

"Bil sem globoko prepričan,
da bo nekoč že spoznal,
kakšno krivico nama je sto-
ril," je dejal Ciril. Prizadele
pa so ju različne pripombe,
ki sta jih slišala od sosedov
in znancev, ki so spraševali,

kdaj bo začela delavnica
obratovati in kdaj se bo sin
vrnil iz tujine.
"Vsakokrat, ko se mi je zde-
lo, da me bodo nadlegovali,
sem se umaknil. Zdelo se
mi je, da se je cel svet zarotil
proti meni," je povedal Ciril.
Ciril in Anica sta po tistem,
ko sem ju prosila, da bi rada
slišala še sinovo plat zgodbe,
nekaj časa kolebala. 
"Saj sva ti že midva vse po-
vedala," sta rekla v en glas.
Vseeno pa sta me vnovič po-
vabila, ko je Robert prišel na
obisk. 
Srečanja sem se zelo veseli-
la, predstavljala sem si, da
mora biti podoben Cirilu,
vendar sva po tistem, ko mi
je stisnil roko v pozdrav,
ugotovila, da je po zunanjo-
sti bolj po mami, po duši pa
bolj po očetu. Predstavil mi
je tudi svoje dekle, ki je ves
čas mirno in tiho sedelo v
dnevni sobi in brskalo po ra-
čunalniku. Z Robertom sva
se, da bi imela malo miru,
sprehodila do hiše, ki naj bi
bila nekoč njegov dom.
"S starši sem se dogovoril,
da bom vse, kar bom pove-
dal, govoril po resnici, tako
kot čutim," je dejal prijazno. 
Usedla sva se na klop, zadaj
za hišo, kjer je trta s svojo
bogato rastjo že ustvarjala
prijeten kotiček za druženje.
"Ni mi všeč, da sta starša o
naših intimnih težavah
spregovorila naglas," je za-
čel in videlo se mu je, da mu
je nerodno.
"Ne vem, kaj ju je pičilo,
morda sta mislila, da bosta
na tak način name lažje vpli-
vala. Ampak - to bi bilo ne-
mogoče. Že zdavnaj sem si
začrtal lastno pot, ki z vsem,
kar je povezano z delavnico
in stanovanjem nad njo,
nima nikakršne zveze. Star-
ša imam iskreno rad, čeprav
ne razumeta, da me s svojo
pretirano zaščitniško ljubez-
nijo dušita in mi nenehno

vzbujata slabo vest. Seveda,
ko sem bil še otrok, sem bil
navdušen nad tem, da bom
popravljal avtomobile. Želel
pa sem postati še marsikaj
drugega. Ko smo na televizi-
ji spremljali Šterkovo poto-
vanje z jadrnico, sem ga že-
lel tudi sam posnemati, a mi
danes kaj takega ne pade več
na pamet. Kamorkoli grem,
starša pogrešam, kljub temu
pa me je strah vrnitve, ker
vem, da bomo vsakič govori-
li o istih stvareh. Od zadnje-
ga obiska je mama kupila in
tudi obesila zavese, ki so po
njenem okusu. Kot da mid-
va s punco ne bi znala šteti
do pet ..."
"Odkrit pogovor dela čude-
že," sem mu namignila. 
Potem nisva več govorila o
tej boleči temi, saj mi je za-
čel pripovedovati o možno-
stih, ki se mu nudijo tako
pri nadaljevanju študija kot
pri delu. Oba z dekletom sta
dobila priložnost, da odideta
v Ameriko. Na to, da bi se
poročila in "srečno živela do
konca življenja", zaenkrat
sploh še ne mislita. Prav
tako si ne predstavljata, da
bi se vrnila v Slovenijo in se
borila s tistimi, ki tudi preko
zvez in poznanstev krojijo
klimo mladih raziskovalcev. 
"Čeprav bi se to vendarle
zgodilo, dvomim, da bi bila
z dekletom pripravljena, da
si v tej hiši ustvariva dom,"
je še dodal žalostno, preden
sva se vrnila nazaj.
Anica je postregla z jabolčno
pito, Ciril pa je začel pripo-
vedovati zgodbe iz svoje
mladosti. Ne Robert ne nje-
govo dekle pa nista razume-
la, da je bilo včasih drugače,
da so takrat otroci morali
starše poslušati in jih ubo-
gati. Potem je Anica dodala,
da po operaciji ni več tako
pri močeh, kot je bila nekoč,
da težko pospravlja po hiši,
ki je za dva človeka (s pod-
strešjem in kletjo) prevelika.

Slovenci smo res čuden na-
rod, domala vse, kar imamo,
vtaknemo v beton in zidov-
je, misleč, da bomo na ta na-
čin zagotovili varno pribeža-
lišče tudi svojim potomcem.
Žal se ne dogaja pogosto, da
bi mladi pristali na skupno
življenje s starši pod eno in
isto streho. Zato je hiš, ki so
podobne mavzolejem, ved-
no več, v njih životarijo sta-
rejši, pozabljeni od lastnih
otrok, a se kljub temu trma-
sto oklepajo zidovja, ki je si-
cer polno spominov o odre-
kanju in težkem življenju,
kljub temu pa ne prinaša
sreče ne lastnikom ne njiho-
vim potomcem. Dandanaš-
nji je težko, če že ne nemo-
goče, krojiti življenja last-
nim otrokom. Robert je,
med drugim, poznal še več
podobnih zgodb, kot je bila
njegova. V eni so starši raz-
širili gostilno v želji, da bi v
njej našel delo in kruh tudi
sin. V neki drugi sta starša
vse svoje prihranke vložila v
nakup stanovanja ob morju,
v želji, da bi hčerka z druži-
no preživljala z njima vsaj
dopust, če ne tudi drugih,
bolj običajnih dni. Najbolj
žalostno pa je, da si številni
(ko pridejo v pozna leta)
sami ničesar ne privoščijo,
temveč raje kopičijo bančne
račune v pobožni želji, da bi
bilo njihovim otrokom v živ-
ljenju lažje kot njim. 
Ciril in Anica pa še zmeraj
upata, da se bo Robert neke-
ga lepega dne premislil in se
vrnil domov. Kljub temu da
Anica ni več pri zdravju,
vsak petek stanovanje nad
garažo prezrači, počisti in
pobriše prah. Zamenja tudi
cvetje v vazah. Upam le, da
pa bo nekoč prišel dan, ko se
bodo usedli za mizo in se
bodo iskreno pogovorili.
Prava in odločna beseda vča-
sih, če že ne zmeraj, dela ču-
deže.

(Konec)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

S sekiro nad ženo 
in hčerko
Na sodišču v Murski Soboti je na zatožno klop
sedel 66-letni Štefan Žalik iz Velike Polane, ki
ga tožilstvo obtožuje poskusa umora 64-letne
žene Rozine in poskusa uboja 42-letne hčerke
Vesne. 29. marca letos naj bi ju namreč 
napadel z mesarsko sekiro, a ga je pri tem k 
sreči slišal šestnajstletni sosed, ki ga je obvladal
do prihoda policije. Še preden pa se je mlademu
sosedu uspelo vmešati, naj bi obtoženi ženo 
z ostrim delom sekire večkrat udaril po glavi, 
telesu in rokah, nakar naj bi se podobno spravil
še nad hčerko. Potem naj bi se spet vrnil do
žene in jo s sekiro udarjal toliko časa, da je 
obmirovala, nato se je še enkrat odpravil do
hčerke in znova večkrat zamahnil po njej. 
Obtoženi je sodnemu senatu priznal, da je 
s sekiro večkrat udaril ženo in hčerko, a 
podrobnosti se ne spominja. Žena je povedala,
da je bil mož do nje že v preteklosti večkrat 
nasilen, razlog pa naj bi bil v bolestni, 
a neupravičeni ljubosumnosti. 

Ženo poniževal, 
hčerko tepel
Tudi 71-letni Ljubljančan Andrej U. se na sodišču
zagovarja zaradi nasilja nad ženo in hčerko. 
Pridržali so ga aprila letos, ko naj bi v vinjenem
stanju verbalno poniževal negibljivo ženo, ki 
boleha za multiplo sklerozo, s pestmi pa naj bi
se spravil tudi nad hčer. Ko so ponj prišli 
policisti, je enega od njih s steklenim vrčem
udaril po glavi, zato se na ljubljanskem sodišču
ne zagovarja samo zaradi nasilništva nad 
družino, temveč tudi napada na uradno osebo.
Kot je sodišču pojasnil obtoženi, se obravnavanih
dogodkov ne spominja najbolje, vse skupaj pa
močno obžaluje. Priznal je, da sta se z ženo v
preteklosti občasno sprla, a po njegovem nikdar
ni prišlo do hudega prepira, kaj šele nasilja. 
Resnici na ljubo pa je bil upokojenec že lani 
pogojno obsojen zaradi storitve enakega 
kaznivega dejanja. 

petek, 13. avgusta 2010

Zakaj nam otroci obrnejo hrbet?

Dali smo mu vse
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
V soboto se je na Rebr-
ci/Rechberg, dvignjeni nad
dolino Bele/Vellach, kmalu
za Železno Kaplo/Eisenkap-
pel, kjer se s hribi utesnjena
pokrajina razširi v Podju-
no/Jauntal, končal 32. Teden
mladih umetnikov. Organi-
zatorji druženja mladih so
Krščanska kulturna zveza,
Mladinski center na Rebrci
in Katoliška otroška mladina.
V obnovljenem rebrškem
gradu ali "komendi", ki so jo
zgradili rebrški vitezi pred
dobrimi 700 leti, se vsako po-
letje v dveh skupinah zbere
blizu 130 otrok, ki pod vod-
stvom znanih umetnikov in
pedagogov slikajo, kiparijo,
igrajo, prepevajo in se zaba-
vajo ter se učijo živeti v različ-
nosti. Na rebrške tedne mla-
dih umetnikov ne prihajajo le
otroci iz slovensko govorečih

družin, ampak tudi iz nem-
ških, vendar dvojezičnost na
Rebrci tudi v vsakdanjem živ-
ljenju ni problem. Obnovlje-
ni rebrški grad, v katerem de-

luje Mladinski center, je le
redko prazen. Komaj so ga v
soboto zapustili mladi umet-
niki, so jih v ponedeljek na-
domestili mladi športniki.

Duša ali pa kar oče Mladin-
skega centra na Rebrci je
župnik v Železni Kapli Polde
Zunder, ki je dušni pastir
tudi na Rebrci in na Obir-
skem/Ebriach. Med ljudmi
zelo spoštovani župnik je 
bil rojen v dobrih deset 
kilometrov oddaljeni Dobrli
vasi/Eberndorf. Ko je leta
1979 kot kaplan prišel v Že-
lezno Kaplo in je za praznik
Vseh svetih maševal na Re-
brci, ga je ob pogledu na pro-
padajočo rebrško "komen-
do" zabolelo srce. To bi bil
pravi prostor za naše otroke,
za našo mladino, ki bi lahko
med počitnicami in tudi
med šolskim letom prihajali
sem, se učili in se zabavali, je
razmišljal mladi kaplan. 
"Že isto leto smo organizira-
li prvi teden mladih umetni-
kov. Letošnji je bil že 32.

Uspeli smo ohraniti in obno-
viti grad ter v njem urediti
Mladinski center, ki skupaj s
cerkvijo sv. Jerneja ali Barto-
lomeja iz 14. stoletja in kost-
nico s freskami iz 16. stolet-
ja, ki so med najbolje ohra-
njenimi in najlepšimi na Ko-
roškem, predstavlja največjo
zanimivost kraja. Naši tedni
mladih umetnikov so preple-
tanje ustvarjalnosti in zaba-
ve. Otroci so pri nas v varnih
rokah, zato ni čudno, da šte-
vilni starši že na koncu teko-
čega tedna mladih prijavijo
svoje otroke že za prihodnje
leto. To nas zelo veseli, ven-
dar lahko v dveh skupinah
sprejmemo največ 130 otrok,
za katere skrbi od 10 do 15
pedagogov," je na zaključku
letošnjega 32. Tedna mladih
umetnikov povedal kapelski
župnik Polde Zunder. 

Slovenci v zamejstvu (207)

Mladost na Rebrci

Miha Naglič

Eden od dogodkov v svetov-
ni zgodovini, ki veljajo za
največje: Konstantinova
zmaga v bitki pri Milvij-
skem mostu blizu Rima,
28. oktobra 312. V noči
pred bitko naj bi se mu v
sanjah prikazal križ in pod
njim napis: In hoc signo
vinces (IHS); v tem zname-
nju boš zmagal. Tako naj bi
bilo, dejstvi pa sta dve.
Prvo: zmagovalec je po bit-
ki postal cesar, eden največ-
jih, tudi k imenu mu doda-
jajo Veliki, ustanovitelj
Konstantinopla, predvsem
pa tisti, ki je z dekretom za-
povedal krščanstvo kot dr-
žavno vero (ob poganski, ki
je on še ni prepovedal, to se
je zgodilo šele po bitki pri
Mrzli reki v Vipavski dolini,
6. septembra 394, v kateri
je cesar Teodozij porazil
upornega pogana Arboga-
sta). Drugo: Če krščanstva v
državno cerkev ne bi pov-
zdignil cesar kot najvišja
avtoriteta, bi morda ostalo
le ena od številnih sekt ti-
stega časa? Tako trdi sloviti
francoski zgodovinar Paul
Veyne (roj. 1930) v knjigi
Kako je naš svet postal kr-
ščanski (312-394), ki smo jo
po zaslugi založbe Modri-
jan nedavno dobili tudi v
slovenščini.
Krščanstvo je postalo držav-
na vera največjega imperija
tedanjega sveta zato, ker je
tako hotel njegov impera-
tor, naj se mu je tisti IHS
pred bitko prikazal ali ne.
Velikemu cesarju je ustre-

zal velik bog. Krščanski
Bog je (bil) neskončno večji
od vseh drugih bogov. "Naj-
izvirnejša prvina krščan-
stva torej ni tako imenovani
monoteizem, pač pa gi-
gantska veličina krščanske-
ga boga, stvarnika neba in
zemlje, veličina, ki je bila
poganstvu tuja in ki jo je
krščanski bog podedoval od
biblijskega ..." Njegova veli-
čina je tudi v tem, da se lju-
dem daje kot osebni bog in
vsi ljudje so pred njim ena-
ki. "Krščanstvo, ki je nad-
gradilo judovsko vero in
psalme, temelji na strast-
nem medsebojnem odnosu
med božanstvom in človeš-
tvom, natančneje med bo-
žanstvom in slehernim iz-
med nas. Opravičujem se,
ker za ponazoritev prepada,
ki zeva med krščanstvom
in poganstvom, uporab-
ljam banalen in postranski
primer, nevreden vzvišene-
ga predmeta naše razprave:
povsem naravno se zdi, če
se ženska iz ljudstva napoti
k Devici Mariji, da bi ji po-
tožila o svojih družinskih
in zakonskih tegobah; če bi
šla potožit Heri in Afroditi,
bi se boginja gotovo spraše-
vala, kaj je padlo v glavo tej
kozi, da ji pripoveduje o
stvareh, s katerimi nima
ona pod milim bogom no-
bene zveze."
Veyne ima cesarjevo dejanje
za tako veliko, da zanj upo-
rablja izraza "Konstantinov
obrat" in "Konstantinova re-
volucija". Krščanstvo je pov-
zdignil v vodilno religijo
tega sveta. Zakaj? "Danes so

verni in neverni zgodovinar-
ji enotni v oceni, da je Kon-
stantin iskreno veroval." Po
drugi strani pa se eminentni
zgodovinar ne strinja z
oznako, ki jo tako radi pou-
darjajo krščanski kleriki - da
ima Evropa krščanske kore-
nine (in da torej nekrščan-
ske države, kot je Turčija, ne
sodijo v EU). "Naša današ-
nja Evropa je demokratična,
laična, zavzema se za versko
svobodo, za človekove pravi-
ce, za svobodo mišljenja, za
seksualno svobodo, za femi-
nizem in socializem, za
zmanjševanje družbenih
razlik. Vse te stvari so ne-
kdanjemu in današnjemu
katolištvu tuje, včasih pa so z
njim celo v nasprotju." In:
"Če bi si morali za vsako
ceno poiskati duhovne oče-
te, bi očetovstvo moderne
dobe lahko pripisali Kantu
ali Spinozi." In še: "Evropa
ne korenini v krščanstvu,
pač pa nekatere verzije kr-
ščanstva črpajo navdih iz so-
dobne Evrope." Bogokletno?
"Zdi se mi, da vem, od kod
odpor, ki ga bo bralec bržko-
ne občutil ob zgoraj zapisa-
nem; kako da nimamo kr-
ščanske identitete, bo najbrž
vzkliknil, ko pa je krščanstvo
v nas in povsod okrog nas?
Kaj pa vsa naša krščanska
dediščina, naše velike kate-
drale, cerkve po naših vasi-
cah, Blaise Pascal, klasična
književnost, Johann Sebasti-
an Bach, kaj pa nabožno sli-
karstvo, ki so ga polni naši
muzeji ...? Natanko tako, vi-
dite: za večino izmed nas je
vse to dediščina, zapuščina,

nekaj iz preteklosti, ki jo čas-
timo v skladu z 'modernim
kultom spomenikov' ... Kr-
ščanstvo je nekaj, kar smo
nekoč bili, je rodbinsko ime
naših prednikov. Prebivamo
v stari hiši, živimo v zgodo-
vinskem okviru, vendar pa
večina izmed nas nima več
prepričanj in navad nekda-
njih prebivalcev. Podobno je
z današnjo Japonsko, ki je
'najlepša osvojitev' moder-
nega zahodnjaštva: njena ja-
ponskost je v imenu in v
preteklosti. Krščanstvo se
ohranja kot dediščina, ohra-
nja pa se tudi krščanska fra-
zeologija: ob francoskih
predsedniških volitvah leta
2007 so se vsi trije kandida-
ti, leva, desni in sredinski,
občasno zatekali h krščanski
govorici, vendar so v tem je-
ziku predstavljali programe,
ki niso imeli s krščanstvom
prav nobene zveze." Mar ni
podobno tudi pri nas: "za-
znamovani smo s krščansko
kulturo" (bi rekel kardinal
Franc), sicer pa večina Slo-
vencev prebiva v sekularizi-
ranem duhovnem ozračju, z
dolžnim spoštovanjem do
dediščine in hkrati v dovzet-
nosti za izzive sodobnosti, ki
so vse dlje od krščanstva?

Paul Veyne, 
Kako je naš svet postal
krščanski, prevod 
Katarina Marinčič, 
Modrijan, Ljubljana, 2010,
176 strani, 23,70 evra, 
www.modrijan.si

Naslovnica, na njej Konstantin pod znamenjem IHS

Knjige in knjigoljubi (59)

Kako je naš svet postal krščanski

Veliki kip Konstantina Velikega v rimskem Kapitolu

Polde Zunder je že 40 let kaplan in župnik v Železni Kapli,
na Rebrci in na Obirskem. 
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razgled

To nedeljo bodo naše oči za-
zrte in poti utrte na Brezje, k
Mariji Pomagaj. Letos mine-
va že 110 let, odkar je 7. okto-
bra 1900 takratni goriški
nadškof in kardinal Jakob
Missia skupaj z ljubljanskim
škofom Antonom B. Jegli-
čem in slovenskim škofom
Jakobom Trobcem iz ZDA
posvetil novo baziliko in de-
set let od 1. januarja 2000,
ko je bila ta razglašena za
"slovensko narodno svetiš-
če". Že pred 200 leti (1811)
pa je tedanji mošenjski žup-
nik Urban Ažbe, graditelj
prve brezjanske kapele, v pis-
mu prijatelju zapisal, kako
množice vernikov romajo na
ta kraj. "V hudih časih fran-
coskega jarma, ko ljudstvo
prihaja na nič, si je izbralo
Marijo Pomagaj v mošenjski
župniji. Ves postni čas so
prihajali k njej tudi iz okoli-
ških župnij, tako pogosto in
v tolikih množicah, da je tudi
do pet tujih duhovnikov tam

maševalo. Na cvetni torek,
dne 2. aprila, so prišle kar šti-
ri procesije pod vodstvom
svojih duhovnikov. Bilo je to-
liko ljudstva, da niti polovica
ni mogla v cerkev in da so
vse klopi polomili." Kako bo
letos, bo novi nadškof Anton
spet povedal kaj "udarnega",
tako kot pred leti sedanji kar-
dinal Franc?
Počakajmo do nedelje, za
zdaj pa zapišimo še katero o
vnebovzetju. O tem, ali je
bila Mati Božja res vzeta v
nebo s telesom in dušo, se
ne kaže spraševati, v to je
mogoče le verovati (ali pa
ne). Vprašajmo se raje, ali
imamo tudi mi to možnost -
biti vnebovzeti? "Ko je Brez-
madežna Mati Božja, večna
Devica Marija dopolnila svo-
je zemeljsko življenje, je bila
s telesom in dušo vzeta v ne-
beško slavo." To staro vero je
papež Pij XII. leta 1950 raz-
glasil za "versko resnico", do-
gmo, ki ne dopušča pomisle-
kov, ugovorov in preverjanja
(kar sicer počnemo tudi v
tem zapisu). Veliki šmaren
je bil že stoletja pred tem ve-
lik cerkveni in ljudski pra-
znik. Marijinemu vnebovzet-
ju je v Sloveniji posvečenih
kar 86 cerkva. Tudi ena pr-
vih, karantanska Gospa Sve-
ta. V njih si lahko ogledamo
številne upodobitve tega do-
godka. Sijajno ga je, denimo,
v letih 1846/47 naslikal Pre-
šernov prijatelj Matevž Lan-
gus na svodu cerkve Matere
božje na Šmarni gori. Kak
tehnični um iz 20. stoletja bi
se morda vprašal, na kakšen
pogon se je Marija dvignila
oziroma bila vzeta tako viso-
ko. Nikjer ni na sliki nobenih
raket, reakcijskih motorjev

ali vsaj propelerjev. So le ob-
laki, na katerih vsi prosto leb-
dijo in jih morda nosijo an-
geli, ki prhutajo s svojimi
krilci, a niso videti prav nič
izmučeni. Res pravo čudo. A
le za vse tiste ljudi, ki so žive-
li pred 20. stoletjem, v kate-
rem se je človek sam dvignil
v nebo s pomočjo letal in ve-
soljskih plovil, ki jih je pred
tem ustvaril! Tako je 16. juni-
ja 1963, komaj 13 let po raz-
glasitvi vatikanske dogme, v
vesolje poletela sovjetska
kozmonavtka Valentina Vla-
dimirovna Tereškova, v Vo-
stoku 6, tedanjem čudu od
tehnike. V 71 urah in 48 mi-
nutah je 48-krat obkrožila
Zemljo in se 19. junija sreč-
no ozemljila. Ni bila le vne-
bovzeta, to je bil pravi vnebo-
hod, kakršnega je po svoji
smrti uprizoril Marijin Sin,
ki v nebo ni bil vzet, ampak
se je vanj dvignil z lastno bo-
žansko močjo. Mi pa to že
pol stoletja počnemo z moč-
jo tehnike, ki smo jo sami
ustvarili. 
No, resnici na ljubo nam to
prav nič ne pomaga v prema-
govanju vsakdanjih tegob
življenja, ko zbolimo, nam
zmanjka tega ali onega, bi še
to in ono radi, smo nesrečni
v ljubezni ali zakonu, ob iz-
gubah najbližjih ... Takrat se
mnogi še vedno zatečejo k
Mariji Pomagaj, v veri, da
ima možnost posredovati pri
svojem Sinu, ta pa pri svo-
jem Očetu - za ugodno reši-
tev naše prošnje. Blagor mu,
kdor veruje. Saj vemo, da v
zemeljskih rečeh dostikrat
pomaga že vera sama. Kaj bo
po smrti, pa je večno vpraša-
nje. Če ne bomo vnebovzeti,
bomo pač vzemljoskriti.

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman

Kdo bi vedel, kolikokrat je
Vasilija in Fedorja uspavalo
ali prebujalo ropotanje koles,
sopenje lokomotive, ki je div-
jala po natančno začrtanih
poteh, čeprav sta redkokdaj
vedela, kam jih pravzaprav
vozijo, da so ujetniki naza-
dnje spominjali na tovorno
živino, ki je ob redkih postan-
kih hlepela po vodi huje od ži-
vali. Če bi si upali govoriti o
tem, bi tedaj izmenjali podo-
be bistrih studencev in vod-
njakov, povzdignili bi vodo v
sveto pijačo, saj je ob prvih
požirkih delovala kot eleksir
življenja in jih je z vsako kap-
ljo prepričeval, da še obstaja
nekaj od sveta, kot so ga ne-
koč poznali. In potem, ko sta
ujetništvo sprejela kot zagoto-
vilo, da bosta ob koncu mori-
je med tistimi, ki se bodo vra-

čali domov, če bo treba, tudi z
vlaki in hrepenenjem po vodi,
so vlaki in voda na gosto pose-
jali njune sanje. Pravzaprav
je o vlakih sanjal samo Fedor,
zato je buden raje govoril o
kočijah. Kar same bodo vozi-
le te kočije, je zdaj znova za-
šepetal. Vasilij je samodejno
prikimal, seveda nobenega
konja ne bo vpreženega, pa
saj jih ne bo več, vse do za-
dnjega jih bodo požrli vojaki,
zato bodo morali potem v ko-
čije zapreči ognjene ptiče, da
bodo z njimi potovali kar po
nebu, je odvrnil, kot da je pri-
jateljeva blodnja okužila tudi
njega, ki so ga namesto vla-
kov v sanjah preganjali poto-
ki in reke in se spreminjali v
silna vodovja. Le v zadnjih
mesecih je vsa ta velika voda
izginila, obmirovala je v gli-

nenem lončku, natanko ta-
kem, kot ga je prejel iz Katji-
nih rok. Zato je tudi zrcalila
njene oči. Oči s temnim og-
njem. Najlepše oči. Ki ga ča-
kajo. Prekleto, Fedor, zaspi
že enkrat, je z nestrpnostjo
pomislil na tovariša. Ta ga
zdaj prosi za mokro krpo, da
si jo prisesa na žgoče ustnice,
umika glavo pred skodelico,
ki mu jo ponuja Vasilij, in tr-
masto vztraja pri svojem. Ne-
kaj ganljivega je bilo v njego-
vem mlaskanju, spominjalo
je na glasove dojenčka, ki sega
po materinih prsih, njegove
besede so postajale vedno bolj
nerazumljive, porazgubile so
se med sesljanjem in ko je še
to prenehalo, je Vasilij v soju
lunine svetlobe opazil nasme-
šek na njegovem obrazu.
Končno je zaspal. 

Zdaj lahko grem, niti trenut-
ka več ne smem odlašati, si je
rekel Vasilij in skočil na tla, se
zdrznil ob hrupu, ni dobro, če
ga kdo opazi, saj res niso ni-
koli spraševali drug drugega,
kadar se je komu uspelo iz-
muzniti, a nikoli ne veš, kaj
se lahko zgodi. Previden bodi,
mu je vsakič zabičala Katja,
kot da bo njeno opozorilo za-
gotovo slišal Bog, ker nad
kom pa bo bedel, če ne nad ti-
stimi, ki imajo pogum, da tve-
gajo ljubezen.
Kako ga je Fedor ozmerjal, ko
je samo zaslutil, kaj se dogaja
z njim! Ali si ob pamet! In
sploh je ona na drugi strani, je
kot obseden ponavljal. Od sov-
ražnikov je. Zvabila te bo v
past in ti zadrgnila vrat, ko
boš najmanj pričakoval, ga je
svaril, čeprav je bilo v tem več

strahu, da bi Vasilij njuno to-
varištvo utegnil zamenjati za
ljubezen do dekleta. Nisem iz-
gubil glave, brez Katje bi že
zdavnaj šla rakom žvižgat,
čeprav jo nosi na prodaj, a ne
ponuja je za nizko ceno, dru-
gače ne bi znova otipal zlate-
ga prstana. In ko se približuje
vratom prosi Boga samo za
prava naključja. Pa saj je on
poskrbel za vsa nepričakova-
na srečanja! Kako bi drugače
tisti dan opravljali delo na
kmečkem dvorišču pod okri-
ljem bledičnega Fritza, ki je
zaradi slabosti komaj stal na
nogah. Kako bi se drugače te-
daj, ko so željno segli po ponu-
jeni vodi, oni nenadoma pred
vsemi zrušil na tla, da si ga je
Vasilij moral oprtati na svoja
ramena in ga odnesti v hišo.

(se nadaljuje)

Vaš razgled

"Takole se imamo na Cegelnici, ko močno dežuje. Meteorna kanalizacija ne
more sprejeti deževnice od spodnjega konca vasi. Voda teče po cesti, odnaša
kamenje in ga odloži v podvozu avtoceste," je k "razgledu s Cegelnice" 
zapisal Franci Pavlin in dodal, da se je to letos zgodilo že trikrat. C. Z.

petek, 13. avgusta 2010

Šepetalnica za veter (8)

Če verjamete vražam, potem naj vam namignemo nekaj iz televizijske 
oddaje Zlatko Zakladko: Če želite prijatelju poslati sporočilo, pihnite regratovo
lučko v njegovo smer in si sporočilo zamislite. Če ne veste, koliko je ura,
trikrat pihnite v lučko in preštejte semena. S. K., foto: Tina Dokl

Smo kaj vnebovzeti?
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POŽELI STOJEČI
APLAVZ

Folklorna skupina Društva upoko-
jencev Naklo je na mednarodnem
folklornem festivalu na Nizozem-
skem navdušila 2500 gledalcev.

16

LJUDJE

MORSKEGA PSA 
NISMO SREČALI

Vso soboto smo z ekipo Dobro jutro,
Slovenija pluli po slovenski obali.
Veselila sem se kopanja, a mi je na
koncu to preprečil morski pes. Tako
so mi razložili, nisem pa povprašala,
ali se šalijo. / Foto: Tina Dokl

GLASBA

LIRIČNI TENOR 
TEA SAFFRONA V
LESCAH

V Casinoju Tivoli v Lescah bo danes
ob 20. uri v okviru Belvijevega Las
Vegas večera nastopil tudi Teo Saf-
fron, ki se bo predstavil s svojim
"liričnim tenorjem".
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začetku tedna se
je z gostovanja
na 26. Medna-
rodnem folklor-

nem festivalu SIVO v Odoor-
nu na Nizozemskem vrnila
Folklorna skupina Društva
upokojencev Naklo. Na
enem kvalitetnejših evrop-
skih festivalov z bogato tradi-
cijo je letos sodelovalo se-
demnajst folklornih skupin
iz prav toliko držav, pet sku-
pin pa je bilo domačih, nizo-
zemskih. "Na festival smo se
odpravili popolnoma nena-
črtovano. Potem ko je ena od
skupin odpovedala udelež-
bo, je prišlo vabilo v Sloveni-
jo in s strani Bruna Ravni-
karja tudi do naše skupine.
V petih dneh se nas je zbra-
lo trinajst plesalk in deset
plesalcev, pet glasbenikov,

naredili dve temeljiti vaji in
odpravili smo se na pot," je
povedal vodja in koreograf
skupine Andrej Košič in do-
dal, da je bila konkurenca
skupin na festivalu vsega
spoštovanja vredna, saj so
nastopile tudi vedno odlične
skupine iz držav večjega dela
nekdanje vzhodne Evrope. 

Nakelčani so se na desetih
nastopih predstavili z osem-
najstimi točkami svojega si-
ceršnjega programa, med
katerimi je bil nedvomno
najodmevnejši prav tako
imenovani gala nastop na
velikem odru pred 2.500
gledalci. V predpisanem
dvajsetminutnem nastopu
so predstavili "gorenjsko
ofiranje", se v petih minu-
tah, med glasbenim premo-
rom, ko so godci med dru-
gim navdušili tudi z Avseni-
kovo Golico, preoblekli v
prekmurske noše in z nasto-

pom poželi številne simpati-
je, saj so ob njihovem za-
ključku gledalci stoje skan-
dirali. "Lahko bi dejal, da je
bil to najbrž eden naših naj-
boljših, zagotovo pa naš naj-
odmevnejši nastop v štiri-
najstletnem obstoju skupi-
ne," je bil zadovoljen Košič:
"Ob dobro pripravljenem

programu nas je med nasto-
pom zagotovo še bolj pod-
žgalo število gledalcev in nji-
hovo veliko navdušenje."
Folkloristi so na gostovanju
prebivali pri družinah in so
tako stkali številna nova pri-
jateljstva, kar potrjuje geslo,
da pesem in ples družita 
narode.

POŽELI STOJEČI APLAVZ
Folklorna skupina Društva upokojencev Naklo je na mednarodnem folklornem festivalu 
na Nizozemskem navdušila 2500 gledalcev.

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

Začelo se je mednarodno leto mladih, o katerem bomo govo-
rili v petkovi temi dneva ob 9.15. Jutri boste lahko prisluhnili
oddaji Dobro jutro, Slovenija in glasovali za naj kopališče, v
nedeljo dopoldne pa prisluhnili narodnozabavnim vižam. V
ponedeljek ob 9.15 v oddaji Se res poznamo pričakujemo 
predsednika upravnega odbora Jelovice Gregorja Benčino. Ob
13.30 lahko preverite, kako dobro poznate Kranj. V torkovi
Temi dneva ob 9.15 bomo predstavili Festival Carniola, popol-
dne po 16. uri pa gostili Naj prostovoljca. V sredo ob 11.30 
bo eden izmed naših poslušalcev "brez mošnjička prišel do
polnega nakupovalnega vozička". Tretji četrtek v mesecu pa
bomo v Temi dneva govorili o aktivni starosti. Ob omenjenem
vas vabimo tudi k poslušanju SNOP-a v noči s torka na sredo
in v četrtkovih zgodnjih jutranjih urah. 

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

V petek bomo v rubriki Za zdravje se je treba odločiti govorili
o koristnosti lubenice. V soboto bomo v oddaji Naš gost 
predstavili dr. Marijo Stanonik. Sreda ob 17. uri prinaša 
oddajo Pogovor o. Gost bo ljubljanski nadškof in predsednik
Slovenske škofovske konference dr. Anton Stres. Moja zgodba
ob 18.15 prinaša pričevanja ljudi, ki svojih travm niso mogli
zdraviti. Trenutek za klasiko bo napočil ob 19. uri. Poslušali
bomo tri odlomke iz scenske glasbe k Linhartovi komediji Ta
veseli dan, ki jo je napisal Janez Krstnik Novak. 

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

Danes bo ob 16. uri na vrsti Razgled s Triglava na občino Bled.
Sobotno jutro bo namenjeno otroškemu programu. V nedeljo
bo ob 13.10 naš gost pater Silvin z Brezij. Ponedeljek bo bolj
športen, razgledovali se bomo po Kranjski Gori ob 16. uri, 
večer bo namenjen narodnozabavni glasbi. V torek boste ob
10.30 lahko glasovali za naj gorenjskega športnika, ob 15.10
pregledovali ponudbo prostih delovnih mest na Gorenjskem,
ob 16. uri pa pregledovali dogodke v občini Bohinj. V sredo ob
13.10 bo na vrsti oddaja Glas ljudstva, popoldne bomo 
pregledali dogajanje v občini Jesenice. V četrtek bo spored bolj
v znamenju kulture. 

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

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

Danes ob 9. uri vas bomo povabili na tradicionalni Dan teric v
Davčo, kasneje še na podoknice in semanji dan na Hotavlje, s
popoldansko petkovo razglednico pa bomo obiskali sejem
Agra v Gornji Radgoni. Športna sobota bo pretežno tekaška,
seveda pa bomo spremljali tudi gorsko hitrostno avtomobili-
stično dirko v Lučinah. V oddaji nedeljski gost bomo ob 
devetih podoživeli potovanje s kolesom v Rim, v ponedeljek ob
devetih pa v studiu pozdravili župana Železnikov Mihaela 
Prevca, ki nam bo povedal, kako tečejo aktualne investicije 
v občini. Tja do konca tedna bodo sledile še vse običajne 
oddaje, za razpoloženje pa bomo skrbeli z dobro glasbo.

KINO SPORED

Petek, 13. 8.
16.25, 18.50, 21.20, 23.55 A- EKIPA
18.40, 21.00, 23.25 KOT NOČ IN DAN
21.25, 23.35 ODRASLI
21.30, 23.50 SUPERŽUR
16.45, 19.00 SVET IGRAČ 3 sinhro.
15.50, 18.10, 20.30, 22.50
SVET IGRAČ 3, 3D, sinhro.
16.20 ZADNJI GOSPODAR VETRA
16.40, 19.05 ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Sobota, 14. 8.
13.00, 16.25, 18.50, 21.20, 23.55
A- EKIPA
18.40, 21.00, 23.25 KOT NOČ IN DAN
21.25, 23.35 ODRASLI
21.30, 23.50 SUPERŽUR
12.05, 14.25, 16.45, 19.00
SVET IGRAČ 3 sinhro.
13.30, 15.50, 18.10, 20.30, 22.50
SVET IGRAČ 3, 3D, sinhro.
12.00, 16.20 ZADNJI GOSPODAR VETRA
11.50, 14.20, 16.40, 19.05
ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Nedelja, 15. 8.
13.00, 16.25, 18.50, 21.20 A- EKIPA
18.40, 21.00 KOT NOČ IN DAN
21.25 ODRASLI
21.30 SUPERŽUR
12.05, 14.25, 16.45, 19.00
SVET IGRAČ 3 sinhro.
13.30, 15.50, 18.10, 20.30 
SVET IGRAČ 3, 3D, sinhro.
12.00, 16.20 ZADNJI GOSPODAR VETRA
11.50, 14.20, 16.40, 19.05
ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Ponedeljek, 16. 8.
16.25, 18.50, 21.20 A- EKIPA
18.40, 21.00 KOT NOČ IN DAN
21.25 ODRASLI
21.30 SUPERŽUR
16.45, 19.00 SVET IGRAČ 3 sinhro.
15.50, 18.10, 20.30 
SVET IGRAČ 3, 3D, sinhro.
16.20 ZADNJI GOSPODAR VETRA
14.20, 16.40, 19.05
ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo
pravico do spremembe programa.

PLANET TUŠ KRANJ

Igor Kavčič

V

a. Nekako v zna-
menju pravljič-
nih, Jazz kamp
bo letos sedmič

po vrsti, in simbolnih števil,
kranjski festival jazza se bo
začel na petek, trinajstega.
Ampak jazz tako ali tako niso
številke, predvsem vzdušje.
To že sedem let vesta tudi
idejna botra in glavna "kriv-
ca" vsakoletnega jazzovskega
Kranja, brata Gregor in Pri-
mož Grašič. Jasno oba tudi
odlična jazzovska glasbeni-
ka. Jazz kamp Kranj ima že
vsa leta dvojno vlogo. V me-
stu deset dni gostujejo odlič-
ni profesorji, ki kot mentorji
svoje mojstrstvo in izkušnje
na individualnih urah prena-
šajo na vse tiste, ki svoje glas-
beno znanje želijo nadgradi-
ti, hkrati pa Jazz kamp z več-
ernimi koncerti kranjskemu
občinstvu ponuja številne
glasbene užitke. Učiteljem,
ki so že vsa leta zvesti Kranju
(Emil Spanyi, Heinz Von
Hermann, Ines Rieger, Bo-
ško Petrović, Matjaž Mikule-
tič, Aleš Avbelj ...), sta se le-
tos pridružila še dva. Iz
Götteborga bo prišel odličen
švedski trobentač Lasse
Lindgren, ki je pred trinajsti-

mi leti v Sloveniji na ljubljan-
skem Jazz Festivalu gostoval
kot član EBU Big banda, v
sodelovanju s pokroviteljem
kampa firmo Yamaha, pa bo
enodnevno delavnico imel
tudi kanadski kitarist in vo-
kalist Dave Goodman, ki bo
isti večer, v torek, 17. avgusta,
imel tudi solistični koncert.

Vrt Cafe Galerije Pungert
bo tako v prihodnjih dneh
utripal v znamenju jazza.
"Pri izboru nastopajočih
smo poskrbeli, da bo pred-
stavljena glasba za različne
okuse. Seveda pa se tako kot
vsa leta tudi letos gibljemo
znotraj finančnega okvira, ki
nam je na voljo. Ob upošte-
vanju slednjega lahko re-
čem, da smo na naš oder pri-
dobili res kvalitetne glasbe-
nike," razmišlja Gregor Gra-
šič. Tako bomo poslušali
različne vrste jazzovske glas-
be od vokalnih jazzovskih
sestavov, gipsy swinga, jaz-
zovskih standardov, impro-
vizacij do bluesa ... Oto Pest-
ner in jazz club Gajo kvartet
in Pro Anima Singers, Da-
mir Kukuruzović gipsy
swing Quartet, Dave Good-
man, Elevators, Lasse Lind-
gren in Heniz von Her-
mann kvintet so le nekateri
izmed glasbenikov, ki jih
bomo poslušali, tudi letos pa

bo en večer gostovala Pole-
tna šola Jazza HGM iz Grož-
njana. V teh dneh bosta ob-
čini Kranj in Grožnjan pod-
pisali tudi novo štiriletno po-
godbo o sodelovanju. V pri-
meru slabega vremena bodo

koncerti v bližnjem klubu
Creinativa. Tudi letos bodo
predzadnji dan kampa ude-
leženci igrali na različnih lo-
kacijah po mestu, kamp pa
se bo zaključil s piknikom
na Polici pri Naklem.

ZA ZAČETEK NA TRINAJSTEGA
S koncertom kvinteta bluesovskega kitarista Mikea Sponze se bo danes zvečer začel 7. Jazz kamp
Kranj. Devet koncertov v prav toliko večerih. 

Igor Kavčič

H

Folklorna skupina Društva upokojencev Naklo na enem 
najuspešnejših nastopov v štirinajstih letih obstoja

Eden od letošnjih mentorjev na Jazz kampu, saksafonist
Heinz von Herrmann na koncertnem odru lanskega kampa



SPOREDI, SANJE

PETEK, 13. 8.

09.20 Nepojasnjene skrivnosti 10.10 Rojstvo
11.00 Neozdravljivi 11.50 Medicinski detekti-
vi 12.15 Žena, mati in lovka na glave 13.05
Policija na delu 13.55 Pravica na ulici 14.45
Nujna pomoč 15.10 Nujna pomoč 15.35 Živ-
ljenjska črta 16.25 Nepojasnjene skrivnosti
17.15 Rojstvo 18.05 Neozdravljivi 19.00 Pra-
vica na ulici 19.50 Nujna pomoč 20.40 Talen-
ti 21.05 Nerešeni primeri 21.55 Urgenca
22.45 Življenjska črta 23.35 Medicinski de-
tektivi 

09.40 Prevarant, 30. del 10.30 Lepotička, 73.
del 11.25 Kriva te ljubezni, 188. del 12.20 Pe-
pelka, 76. del 13.10 Poroka z milijonarjem, 50.
del 14.05 Pocholo, 46. del 15.00 Sužnja Isaura,
5. del 15.55 Lepotička, 73.-74. del 17.40 Ker
ljubim Glorio, 15. del 18.35 Sužnja Isaura, tele-
novela, 6. del 19.30 Prevarant, telenovela, 30.
del 20.20 Lepotička, telenovela, 74. del 21.10
Sužnja Isaura, telenovela, 6. del 22.05 Pepelka,
76. del 23.00 Silna ljubezen, 83. del, telenovela
23.55 Poroka z milijonarjem, 50. del 

SOBOTA, 14. 8.

09.45 Moč, oblast in pravičnost 10.35 Mestni
zdravniki 11.25 Policija na delu 12.15 Reševa-
nje otrok 13.05 Reševalci 13.55 Medicinski
detektivi 14.45 Moč, oblast in pravičnost
15.35 Mestni zdravniki 16.25 Policija na delu
17.15 Družinsko drevo 18.05 Moč, oblast in
pravičnost 18.55 Medij 19.45 Neozdravljivi
20.10 Medicinski detektivi 21.00 Pogovori s
serijskim morilcem 21.50 Nerešeni primeri
22.40 Dokazi 23.30 Zločini v Avstraliji 

06.55 Poroka z milijonarjem, 46.-50. del
11.20 Kuhamo s slavnimi, 23. del 12.20 Suž-
nja Isaura, 2.-6. del 16.50 Kuhamo s slavnimi,
23. del 17.40 Svetovni popotnik, 21. del
18.35 Punčka iz cunj, 45.-46. del 20.30 Tako
je življenje, 53. del 21.25 Snežna devica,
23.00 Ženska, telenovela, 19. del 23.55 Pun-
čka iz cunj, 45. in 46. del 

NEDELJA, 15. 8.

09.45 Moč, oblast ... 10.35 Mestni zdravniki
11.25 Policija na delu 12.15 Reševanje otrok
13.05 Reševalci 13.55 Medicinski detektivi
14.45 Moč, oblast in pravičnost 15.35 Mestni
zdravniki 16.25 Policija na delu 17.15 Družin-
sko drevo 18.55 Medij 19.45 Neozdravljivi
20.10 Medicinski detektivi 20.35 Žena, mati in
lovka na glave 21.00 Pogovori s serijskim mo-
rilcem 21.50 Nerešeni primeri 22.40 Dokazi 

06.55 Lepotička, 70.-74. del 11.20 Kuhamo s
slavnimi, 24. del 12.20 Prevarant, 26.-30. del
16.50 Kuhamo s slavnimi, 24. del 17.40 Sve-
tovni popotnik, 22. del 18.35 Punčka iz cunj,
46.-47. del 20.30 Tako je življenje,. del 21.25
Snežna devica 23.00 Ženska, 20. del 23.55
Punčka iz cunj, 46.-47. del 01.40 Ker ljubim
Glorio, 11.-13. del 

PONEDELJEK, 16. 8.

08.30 Zamolčane zdravniške zgodbe 09.20
Nepojasnjene skrivnosti 10.10 Rojstvo 11.00
Neozdravljivi 11.50 Medicinski detektivi
12.15 Zakon v Los Angelesu 13.05 Policija na
delu 14.45 Zamolčane zdravniške zgodbe
15.35 Življenjska črta 16.25 Nepojasnjene
skrivnosti 17.15 Rojstvo 18.05 Neozdravljivi
19.00 Pravica na ulici 19.50 Zamolčane
zdravniške zgodbe 20.40 Talenti 21.05 Nere-
šeni primeri 21.55 Urgenca 22.45 Življenjska
črta 23.35 Medicinski detektivi 

08.45 Pocholo, 47. del 09.40 Prevarant, 31.
del 10.30 Lepotička, 74. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 189. del 12.20 Pepelka, 77. del 13.10

Poroka z milijonarjem, 51. del 14.05 Pocholo,
47. del 15.00 Sužnja Isaura, 6. del 15.55 Le-
potička, 74.-75. del 17.40 Ker ljubim Glorio,
16. del 18.35 Sužnja Isaura, 7. del 19.30 Pre-
varant, 31. del 20.20 Lepotička, 76. del 21.10
Sužnja Isaura, 7. del 22.05 Pepelka, 77. del
23.00 Silna ljubezen, 84. del 23.55 Poroka z
milijonarjem, 51. del 00.50 Kriva te ljubezni,
189. del 

TOREK, 17. 8. 

09.20 Nepojasnjene skrivnosti 10.10 Rojstvo
11.00 Neozdravljivi 11.50 Medicinski detekti-
vi 12.15 Zakon v Los Angelesu 13.05 Policija
na delu 13.55 Pravica na ulici 14.45 Zamolča-
ne zdravniške zgodbe 15.35 Življenjska črta
16.25 Nepojasnjene skrivnosti 17.15 Rojstvo
18.05 Neozdravljivi 19.00 Pravica na ulici
19.50 Zamolčane zdravniške zgodbe 20.40
Talenti 21.05 Nerešeni primeri 21.55 Urgenca
22.45 Življenjska črta 23.35 Medicinski de-
tektivi 

07.50 Poroka z milijonarjem, 52. del 08.45
Pocholo, 48. del 09.40 Prevarant, 32. del
10.30 Lepotička, 75. del 11.25 Kriva te ljubez-
ni, 190. del 12.20 Pepelka, 78. del 13.10 Po-
roka z milijonarjem, 52. del 14.05 Pocholo, 48.
del 15.00 Sužnja Isaura, 7. del 15.55 Lepotič-
ka, 75.-76. del 17.40 Ker ljubim Glorio, 17. del
18.35 Sužnja Isaura, 8. del 19.30 Prevarant,
32. del 20.20 Lepotička, 76. del 21.10 Sužnja
Isaura, 8. del 22.05 Pepelka, 78. del 23.00 Sil-
na ljubezen, 85. del 23.55 Poroka z milijonar-
jem, 52. del 00.50 Kriva te ljubezni, 190. del 

SREDA, 18. 8.

09.20 Nepojasnjene skrivnosti 10.10 Rojstvo
11.00 Neozdravljivi 11.50 Medicinski detektivi
12.15 Zakon v Los Angelesu 13.05 Policija na
delu 13.55 Pravica na ulici 14.45 Zamolčane
zdravniške zgodbe 15.35 Življenjska črta 16.25
Nepojasnjene skrivnosti 17.15 Rojstvo 18.05
Neozdravljivi 19.00 Pravica na ulici 19.50 Za-
molčane zdravniške zgodbe 20.40 Talenti
21.05 Nerešeni primeri 21.55 Urgenca 22.45
Življenjska črta 23.35 Medicinski detektivi 

07.50 Poroka z milijonarjem, 53. del 08.45 Po-
cholo, 49. del 09.40 Prevarant, 33. del 10.30
Lepotička, 76. del 11.25 Kriva te ljubezni, 191.
del 12.20 Pepelka, 79. del 13.10 Poroka z mili-
jonarjem, 53. del 14.05 Pocholo, 49. del 15.00
Sužnja Isaura, 8. del 15.55 Lepotička, 76.-77.
del 17.40 Ker ljubim Glorio, 18. del 18.35 Suž-
nja Isaura, 9. del 19.30 Prevarant, 33. del
20.20 Lepotička, 77. del 21.10 Sužnja Isaura, 9.
del 22.05 Pepelka, 79. del 23.00 Silna ljube-
zen, 86. del 23.55 Poroka z milijonarjem, 53.
del 00.50 Kriva te ljubezni, 191. del 01.40 Pre-
varant, 33. del 02.35 Pocholo, 49. del 

ČETRTEK, 19. 8. 

10.10 Rojstvo 11.00 Neozdravljivi 11.50 Medi-
cinski detektivi 12.15 Zakon v Los Angelesu
12.40 Oddelek za pogrešane 13.05 Policija na
delu 13.55 Pravica na ulici 14.45 Zamolčane
zdravniške zgodbe 15.35 Življenjska črta 16.25
Nepojasnjene skrivnosti 17.15 Rojstvo 18.05
Neozdravljivi 19.00 Pravica na ulici 19.50 Za-
molčane zdravniške zgodbe 20.40 Talenti
21.05 Nerešeni primeri 21.55 Urgenca 22.45
Življenjska črta 23.35 Medicinski detektivi 

07.50 Poroka z milijonarjem, 54. del 08.45 Po-
cholo, 50. del 09.40 Prevarant, 34. del 10.30
Lepotička, 77. del 11.25 Kriva te ljubezni, 192.
del 12.20 Pepelka, 80. del 13.10 Poroka z mili-
jonarjem, 54. del 14.05 Pocholo, 50. del 15.00
Sužnja Isaura, 9. del 15.55 Lepotička, 77.-78.
del 17.40 Ker ljubim Glorio, 19. del 18.35 Suž-
nja Isaura, 10. del 19.30 Prevarant, 34. del
20.20 Lepotička, 78. del 21.10 Sužnja Isaura,
10. del 22.05 Pepelka, 80. del 23.00 Silna lju-
bezen, 87. del 23.55 Poroka z milijonarjem, 54.
del 00.50 Kriva te ljubezni, 192. del 
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TV SPORED

"Bila sem zunaj pred domačo
hišo, ponoči in se zagledala v
nebo polno zvezd. Zagledala
sem pet medvedkov, ki so se
držali za roke, bili so sestavlje-
ni iz zvezd. Prišla sta še moj
brat in oče, in bratu sem re-
kla, kaj vidim, on pa: kje, kje,
in sem morala kazati kot mu-
tasta, da je videl tiste med-
vedke. Kmalu so začeli padati
zvezdni utrinki, celo komet
sem videla. Brat pa je začel
spuščati ognjemete čudovitih
barv. Vse to se je bolj dogaja-
lo na severnem nebu. Na kon-
cu sem pogledala na južno
nebo in videla zvezdo, malo
večjo od ostalih, zelo bleščečo
in mi je mežikala ... Pogosto
sanjam mojega brata, ampak
mislim, da ne gre zanj, pač pa
za del moje osebnosti. Tudi
nočno nebo, utrinki in luno
(največkrat "dvojno") dokaj
pogosto sanjam. Občutki v
sanjah so pozitivni, ampak
me pustijo zmedeno." Maja

Draga Maja,
Človek je že od nekdaj pove-
zoval nebo z onstranstvom,
s transcendenco in brezmej-
no svobodo. Nikoli ni pogle-
dal "navzgor" brez molitve
na ustnicah in brez potreb-
nega strahospoštovanja.
Nebo je bilo namreč mitolo-
ško bivališče bogov in bo-
žanskih bitij, ki so v vsakem
pogledu bili "nad" človekom
in so lahko usodno vplivali
na njegovo življenje. Pridih
mističnosti in čarobnosti si
je ta sanjski simbol ohranil
prav do danes. Simbolizira
živega duha in visoko po-
stavljene cilje. Prav posebno
pozitivno sporočilnost pa
nosi zvezdno nebo. Zvezde
so prinašalke luči in jih po-
vezujemo z zaupanjem, vero
in duhovnim prebujenjem.
Svetlo svetlikajoče zvezde iz-
ražajo, da so nam tudi v re-
alnosti zvezde naklonjene in
da ne smemo odlašati s po-

membnimi odločitvami.
Tudi ljudska tradicija je
zvezdnemu nebu zelo naklo-
njena - pravi, da če v sanjah
zremo v zvezdno nebo, lah-
ko pričakujemo izpolnitev
srčnih želja in veliko srečo.
Zvezdna slika v obliki med-
vedkov je eno izmed najbolj
zaželenih sanjskih simbolov
- predvsem za tiste, ki lovijo
velike dobitke v igrah na sre-
čo. Napoveduje namreč sre-
čo v loteriji ali zelo bogato
dediščino. Priporočam ti to-
rej, da izpolniš kakšen lote-
rijski listek - kajti tudi zvezd-
ni utrinek je simbol velike
sreče in dobička. Kometu
pripisujemo podoben po-
men. Kljub temu pa opozar-
ja na uporabo razuma, da ne
boš nenadne sreče spreme-
nila v nesrečo. Res je, da pri
sanjah ni mogoče določiti
roka, kdaj se bodo napovedi
uresničile. Število medved-
kov sicer poudarja, da sreča

ni daleč - če pa ni tako, nikar
ne obupaj. Če gre verjeti tra-
diciji, se sanje izpolnijo v
roku 7 dni, 7 mesecev ali 7
let ... Barvni ognjemet je do-
kaz izjemne živahnosti v tvo-
ji podzavesti in kaže na po-
sebno vitalnost duha. Tudi
ta napoveduje veselje, praz-
novanje in velike dogodke.
Če se ti sanje ponavljajo, je
možno, da nezavedno slutiš
bližajočo srečo. Severno
nebo je namreč simbol iz-
ostrene intuicije, južno nebo
pa simbolizira čustveno živ-
ljenje. Ker se je prav tu sve-
tlikala večja zvezda, je mo-
goče, da velika sreča ne bo
prišla v obliki denarja, am-
pak v obliki globoke in res-
nične ljubezni ... Pomen bra-
ta v sanjah je odvisen od od-
nosa, ki ga imata v realnem
življenju. Lahko simbolizira
ljubezen in vdanost ali pa
nasprotno - mržnjo in tek-
movalnost. Če v vajinem 
odnosu prevladuje slednje,
te hoče simbol opozoriti 
na škodljivost takšnih čus-
tev, v nasprotnem primeru
pa simbolizira notranjo har-
monijo in ravnovesje.

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ

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 

Za konec Društvo mrtvih pesnikov

Tako kot julija se tudi avgusta v Škofji Loki nadaljuje cikel
poletnih prireditev Pisana Loka. Zadnji avgustovski sobot-
ni večer je namenjen pop-rock skupini Društvo mrtvih
pesnikov iz Novega mesta. Fantje so postali poznani v po-
znih devetdesetih letih z uspešnicami Rabm, Čutm te, Me
že ma, da bi te in drugimi. Iz albuma Vojna in mir (2008)
pa je znanih cel kup singlov, kot so Naftalin, Otrok, Komu
zvoni, Superheroj in Sveče. Koncert se bo začel ob 20.30
na Mestnem trgu v Škofji Loki. P. M. B.

Lirični tenor Tea Saffrona v Lescah

V Casinoju Tivoli v Lescah bo danes ob 20. uri v okviru
Belvijevega Las Vegas večera nastopil tudi Teo Saffron (na
fotografiji), ki se bo predstavil s svojim "liričnim tenor-
jem", kot je zapisano ob njegovi predstavitvi. Zanj bo to
tudi priložnost, da širši publiki predstavi zgoščenko Heart
cells, na katerih srečamo tri glasbene zvrsti: pop - rock -
klasiko, skladne z njegovo svojevrstno barvo glasu. Osno-
va njegove glasbene usmeritve je popolna svoboda ter
ustvarjanje kakovostne glasbe, veliko svojih nastopov po-
sveti zbiranju finančnih sredstev za dobrodelne namene.
Na zgoščenki lahko prisluhnete pesmim Amar es luchar,
Zajdi, Si volvieras a mi, Lepa (v srbskem in makedonskem

jeziku) ter Caruso. Večer v Casinoju Tivoli bosta glasbeno
popestrili še Eva Černe in April. S. K. 

Rešitev:
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Ovnica 80"

Draga Tanja, obračam se nate
z vprašanji in te prosim za 
pomoč. Zaradi službe sem že
nekaj časa obupana. Zanima
me tudi ljubezen, ker ne vem,
kateri partner bi bil zame ide-
alen. Ali se bom poročila in če
imam sploh lahko upanje, da
se kdaj odselim? Hvala.

Jeseni, v mesecu oktobru ali
novembru, boš dobila služ-
bo, ki jo tako zelo težko ča-
kaš. S tem se ti bo marsikaj
spremenilo. Seveda na pozi-
tivno. V obdobju pred rojst-
nim dnevom, se pravi v me-
secu aprilu, boš spoznala
fanta, ki ti je namenjen in za
tebe idealen. V trenutni zve-
zi boš še nekaj časa vztraja-
la, koliko časa, pa je odvisno
le od tebe. Obetajo se ti za-
kon in dva otroka. In, seve-
da, odselila se boš, čisto v
novi kraj. Vedno skušaj do-
končati stare obveznosti,

preden se odločiš stopiti ko-
rak naprej. Bodi pozorna na
to, kar ti šepeta tvoj notranji
glas, saj ti bo to vedno pri-
šlo prav. Da, boš srečna, ker
to tudi znaš biti. Želim ti vse
lepo in veliko sonca.

"Moja hči 88"

Najprej lepo pozdravljeni. 
Enkrat ste mi že odgovorili in
z odgovori sem bila zadovolj-
na. Tokrat pa vas prosim, da
mi odgovorite glede hčerke, ki
mi povzroča velike skrbi. Kako
bo z njenim šolanjem, ki ji ne
gre in ne gre? Bo sploh kdaj
dokončala fakulteto? Zanima
me tudi njena prihodnost,
oziroma ljubezen.

Fakulteto bo uspešno zaklju-
čila, le malce kasneje, kot bi
bilo pričakovano. Približno
čez dve leti. Bolje kasneje
kot nikoli, si morate reči v
tolažbo. Letos se bo začas-

no zaposlila, kar bo za njo
zelo dobro. Naučila se bo
odgovornosti do sebe in do
drugih. Po koncu poletja se
ji obeta nov začetek v ljubez-
ni. V tem odnosu bo zelo
srečna in zadovoljna, kar bo
na splošno ugodno vplivalo
na njeno prihodnost, se pra-
vi šolo in ljubezen. Nikar si
ne belite glave po nepotreb-
nem, saj bo še vse tako, kot
je prav. Biti mama je najtežji
poklic na svetu. Lepo se
imejte in srečno! 

"Ribica"

Sem čisto obupana in ne vem
več, kaj naj storim. V življenju
si najbolj želim ljubezni. A 
ljubezni ni in ni. Ali bom
sploh kdaj srečna in kdaj 
se bo to zgodilo. Bom imela 
svoje otroke in če, koliko? Kaj
pa služba? Hvala.

Draga Ribica, v upanju se
vedno dobi nova moč. Po-

gled v karte je razkril same
lepe dogodke na področju
ljubezni, in kmalu, še v tem
letu se ti bo začelo veliko do-
gajati. Najprej boš seveda
potegnila črto čez vse tiste,
ki so te v preteklosti prizade-
li in ranili tvoje srce. S pogle-
dom nazaj si sama narediš
trpljenje in slabo voljo. Spo-
znala boš nekoga, lahko da
že v mesecu septembru, v
manjši družbi, v katero boš
povabljena čisto po naključ-
ju. Ljubezen na prvi pogled,
pri obeh. Ta ljubezen ti osta-
ne, saj bo tista prava. Seveda
boš srečna. Vidim ti dva
otroka, dve zdravi deklici.
Zaradi službe se preveč obre-
menjuješ, ne vidim razloga
po tem. Znala se boš pravilno
odločati. Lepo se imej.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Če bomo le hoteli in seveda ne bomo iskali različnih 
izgovorov, se nam obeta zelo prijeten izlet, ki se lahko 
podaljša v krajše počitnice. Le zakaj ne?

14. avgusta 2010
Sobota 
Demetrij, Mitja, Maksa

Pričakujemo lahko resnično dober in pozitiven dan. Poln
bo različnih presenečenj. Tudi notranja spoznanja bodo
zelo zanimiva in sproščujoča.

16. avgusta 2010
Ponedeljek
Rok, Štefe, Hana

Včasih se je treba malo odpočiti, in današnji dan je ravno
pravšnji za to. Prijeten klepet s prijatelji, v kakšnem
mirnem kotu in kavi in še kaj.

17. avgusta 2010
Torek
Milica, Vojan, Jacint

Polni elana se bomo podali v nove zmage in boste sami
nad seboj presenečeni. V krogu zanimivih ljudi se bomo
zanesli na svojo spontanost in uspeli.

18. avgusta 2010
Sreda
Helena, Jelica, Alenka

Spremembe so vedno dobrodošle in znali bomo uživati 
v danih okoliščinah. Iz vseh smeri bodo prišla razna 
povabila, ki se jim ne bomo izmikali.

19. avgusta 2010
Četrtek
Vito, Boleslav, Tekla

V današnjem dnevu raje ne tvegajmo preveč pri finančnih
podvigih, saj denar skopni hitreje, kot pa ga zaslužimo.
Upoštevajmo dobronamerni nasvet prijatelja.

20. avgusta 2010
Petek
Bernardin, Samo, Svito

15. avgusta 2010
Nedelja
Marija, Rosica, Taras

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

Že na samem začetku dneva bo prišepetaval notranji glas.
Za tiste, ki ga ne zaznate, oziroma ga namerno preslišite,
naj velja opozorilo, da hitite počasi.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Izogibali se boste nepotrebnim pogovorom in s tem
povezanim vprašanjem. Nasmeh poslovnega partnerja
vas ne sme zavesti, saj bodo njegovi nameni nepošteni.
Varčevali boste z energijo za za vas bolj pomembne
stvari.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Takoj se morate znebiti notranjih strahov. Strah 
vam vsako težavo naredi še hujšo in večjo. Oseba
nasprotnega spola vas bo povabila na daljšo pot.
Odzovite se, saj vam to prinaša veselje. V kratkem 
obdobju se vam nasmehne sreča.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Pozornost ste posvečali nepomembnim stvarem, zato
ste izgubili občutek, kaj je pravzaprav tisto, kar si želite
in vam je v veselje. K sreči niste veliko zamudili in imate
še čas, da popravite zamujeno.

Rak (22. junija - 22. julija)
Odpirale se vam bodo priložnosti za dober zaslužek. 
S tem se vam lahko kasneje ponudijo možnosti za
izpolnitev vaših starih ciljev. Na splošno bi se lahko
večkrat obračali k svoji notranji intuiciji in jo seveda tudi
upoštevati.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Težave boste skušali odpraviti z nasmeškom in veliko
mero dobre volje. S takimi in podobnimi izzivi se boste
spoprijemali brez omahovanja, kajti pred vami so trdni
cilji, ki so dobra naložba tudi za prihodnost.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Zaradi preobilice dela boste naredili nekaj napačnih 
zaključkov, posledice, ki bodo sledile, pa so plaz hudih
besed iz strani domačega okolja. Na koncu ne bo nič
kaj hujšega, saj boste z dobro voljo hitro postavili stvari
na svoje mesto.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Na prijateljih boste iskali napake in se počutili skrajno
osamljeno. Pa ne bodo krivi oni, sami se boste zaprli v
svoj svet. Kar nekaj dni ne boste našli pravega izhoda,
najdete ga šele ob pravem trenutku. Pravi prijatelj zna
sprejeti tako očitke kot pohvale.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Nekdo iz vaše bližnje okolice vas bo zelo prizadel in 
kar večji del tedna ne boste mogli priti k sebi. Šele čez
daljši čas boste pripravljeni na pogovor in ni treba, 
da vas prepričujejo nekaj, kar sami dobro veste, da ni
res. Presenetilo vas bo darilo.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Čas, ki prihaja, ni ravno pravšnji za večje denarne 
podvige. Večje nakupe raje prestavite za kasneje, tudi
priložnosti bodo boljše. Izognite se prevelikemu 
premišljevanju in na čustvenem področju ne delajte
svojih zaključkov.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Ker se toliko obremenjujete s težavami drugih ljudi,
boste spregledali svoje, ki bodo dosegle vrh v domačem
krogu. Naj se boste še toliko izmikali odgovorom, boste
morali priti z resnico na dan, saj drugače ne morete
pričakovati razumevanja.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
V tem tednu boste imeli na različnih področjih dobre
možnosti. Odvisno bo le od vas, če jih boste izkoristili
in se seveda tudi primerno potrudili. V ljubezenskem
odnosu ste veliko gradili in kmalu se bodo pokazali lepi
rezultati. 

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Zaslužka boste zelo veseli in s tem boste dobili tudi
zagon za nove ambicije. Zna pa se zgoditi, da vam 
čisto vsi ne bodo privoščili vašega veselja in dobre 
volje, zato bodite pripravljeni na obrambo, saj znate biti
z jezikom zelo ostri.

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

Kdo ima kar dva obraza,
eden skoraj viden ni,
človek ni, saj nima jaza,
z več imeni trajen ni.

Izžrebali in nagradili bo-
mo dva pravilna odgovora
(enega, ki ga bomo prejeli
preko SMS, in drugega, ki
ga bomo prejeli po pošti).
Nagrado boste prejeli po
pošti. Pravilna rešitev zad-
nje objavljene uganke se
glasi menih-opat. Med
pravilnimi odgovori smo
izžrebali Berto Bertoncelj
in Anico Treven.



PETEK_13. 08. 2010 19

NAGRADNA KRIŽANKA

na
ro

čn
ik

 o
gl

as
a:

 A
rt

 C
en

te
r,

 d
es

ig
n:

 A
lja

ž 
Pr

im
ož

ič
, i

La
b

 d
.o

.o
.

Prodaja vstopnic na Petrolovih servisih, v poslovalnicah 
Kompasa po Sloveniji ter na drugih prodajnih mestih:

festivalcarniola.com

  darkwood dub in moveknowledgementTerrafolk in simbolicni orkester

mariachi international alma de mexico

gledaliska predstava: molière, skopuh

Patty Diphusa: Izpovedi pornodive

in drugi ...
dirigent: Lojze krajncan

Veliki simfonicni orkester
apotekar-komicna opera v treh dejanjih

Josipa lisac
Laibach revisited
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Medijski pokrovitelji:

josipa lisac
       grad khislstein
sobota, 28. avgust ob 21.00
  vstopnice: 17 eur / 20 eur na dan dogodka

 Terrafolk
in simbolicni orkester

dirigent: Izidor Leitinger

      grad khislstein
sobota, 4. september ob 21.00
  vstopnice: 17 eur / 20 eur na dan dogodka

Nagrade:
1. nagrada 2 vstopnici za koncert Josipe Lisac
2. nagrada 2 vstopnici za koncert Mariachi Alma de Mexico
3. nagrada 2 vstopnici za gledališko predstavo 

Moliere: Skopuh

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na
dopisnicah do srede, 25. avgusta 2010, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.A
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udi letos ste lahko
prisluhnili radijski
oddaji Dobro ju-
tro, Slovenija. V

letnem času se oglašajo v ra-
dijske etre iz slovenskih ko-
pališč. Letos dobrojutrovci s
svojim izborom za najlepše
kopališče praznujejo že
dvajseti rojstni dan. V ta na-
men so organizatorji pripra-
vili letno družabno srečanje
vseh sodelujočih, poslovnih
partnerjev in medijev na
barki Portorož, s katere so si
udeleženci lahko ogledali
celotno slovensko obalo in
obalna kopališča z morske
perspektive. Tokrat je bilo

za kanček bolj slovesno, po-
vabljeni pa so bili tudi člani
ekipe, ki so sodelovali v od-
daji na njenem samem za-
četku. Podobno kot lani sta
srečanje razgibala glasbena
nastopa - tokrat sta zapela
Tina Gačnik Tiana in Erik
Ferfolja, ki se sicer z glasbo
ukvarja že več let, ga pa zad-
nja leta bolj srečujemo na
modnih stezah. 'Popotovan-
je' z barko ob obali so popes-
trile še pečene ribice, lignji,
pršut, sir, malvazija in re-
fošk. 

Morda sem bila podobna
otrokom z barke, ki so se ve-
selili kopanja 'nekje vmes',
vendar se to ni zgodilo. Ne-
kdo od novinarskih kolegov
mi je namignil, da je verjet-

no kriva prisotnost morebit-
nega morskega psa in smo
kopanje na prostem zato iz-
pustili. Sumljivo sem ga po-
gledala in pomislila, da se
norčuje, pa sem se kasneje
spomnila, da so nekateri
mediji pred kakšnim ted-
nom res pisali o neki vrsti
morskega psa, ki so ga opa-
zili v teh vodah. Imel pa naj
bi to slabo lastnost, da pač
ugrizne ... 

Nisem več spraševala, ko-
palke pa sem zamenjala za
kratke hlače. 

"Akcija je pokazatelj
smernic in odraz dejanske-
ga stanja v smislu, kakšna je
ponudba slovenskih kopa-
lišč, kakšne so posebnosti,
kakšne novosti, kaj je pri 

obiskovalcih priljubljeno in
kaj jih morda moti," je po-
vedala Barbara Boh, direk-
torica podjetja Alpe Adria
Media Marketing, soustvar-
jalca akcije.

Po dvajsetih letih razvoja
je danes Naj kopališče uve-
ljavljena blagovna znamka,
s katero svojo prepoznav-
nost utrjujejo tudi doseda-
nji prejemniki nazivov naj.
V letošnji akciji Naj kopališ-
če 2010 so organizatorji 
obiskali in javnosti predsta-
vili devetnajst kopališč, z
obiski pa nadaljujejo vse do
konca poletja. Letos še pose-
bej pridno zbirajo glasove,
saj jih je do sobote v njihovo
uredništvo prispelo že več
kot 36 tisoč.

DRUŽABNA KRONIKA

Sedmi otrok pri 65

Glasbena legenda Rod Stewart bo pri 65
letih sedmič postal očka, njegova žena,
39-letna manekenka Penny Lancaster
namreč pričakuje njunega drugega otro-
ka. Veselo novico sta izvedela junija, ko
sta praznovala tretjo obletnico poroke.
Par, ki ima štiriletnega sina Alastairja, je

"navdušen in presrečen, da lahko Alastairju pove, da bo
postal veliki brat malemu dojenčku le malo pred mami-
nim 40. rojstnim dnevom".

Levi Johnston za župana

"Konec je. Pustila sem ga," je po drugi
razdrti zaroki odločna Bristol Palin, hči
nekdanje ameriške podpredsedniške
kandidatke in guvernerke Aljaske Sarah
Palin. Za Levija Johnstona, očeta malega
Trippa, pravi, da je obseden z zvezdniš-
tvom in da jo je izigral, medtem ko naj bi

že neka druga najstnica z njim pričakovala otroka. Am-
biciozni mladenič bo zdaj po zgledu nesojene tašče v
resničnostnem šovu kandidiral za župana Wasille.

‘Zavladali’ so vampirji

V ameriški pop kulturi se nada-
ljuje fascinacija z vampirji, kar se
je pokazalo na nedeljski podelitvi
nagrad Teen Choice Awards.
Največ kipcev, kar dvanajst, je
dobila filmska saga Somrak, tele-
vizijska serija The Vampire Diari-

es pa sedem. Mlade navdušujeta še Opravljivka, ki je od-
nesla nagrado za najboljšo dramo, in Glee, izbrana za naj-
boljšo komedijo. Najstniška pop senzacija Justin Bieber pa
je pobral največ nagrad v glasbenih kategorijah.

Potrebuje počitek

Za Emmo Thompson, ki je pred premie-
ro drugega filma o čudežni varuški Nanny
McPhee Returns dobila zvezdo na holly-
woodskem Pločniku slavnih, bo leto 2011
leto počitka. Posvetila se bo svoji druži-
ni. "Moja služba je čustveno zelo zahtev-
na. Občasno trpim za blago depresijo, za

katero mislim, da je povsem običajna stvar," razkriva bri-
tanska igralka. Želi si, da je ljudje ne bi doživljali kot ne-
kaj skritega, ampak bi se o njej več govorilo.

Legenda glasbenega uredništva Dragan Bulič se je 
odločil, da se ostriže. Tako o kakem dolgolascu ni več
nobenega sledu ... / Foto: Zaklop

MORSKEGA PSA NISMO SREČALI
Vso soboto sem se veselila kopanja - če le voda nekje med Izolo in Portorožem ne bo preveč 
umazana, pa naj bi mi na koncu to preprečil morski pes. Tako so mi razložili novinarski kolegi, 
vendar nisem imela časa vprašati, ali se šalijo, ker je bila na vrsti skupinska fotografija s sodelavci 
radijske oddaje Dobro jutro, Slovenija.

Alenka Brun

T

Boris Zajko (Terme Krka), Mojca Gobina (Hoteli Bernardin)
Tine Brodnjak (Sava Hoteli Bled) in radijka Helena Ajdnik

VRTIMO GLOBUS

Iztok Altbauer, direktor Skupnosti slovenskih naravnih
zdravilišč, s soprogo Alenko / Foto: Tina Dokl

Franci Potočnik, idejni oče radijske oddaje Dobro jutro,
Slovenija (danes redaktor), in ena prvih sodelavk Mojca 
Blažej Cirej / Foto: Tina Dokl

Tiana vsako leto za barko kaj speče. Za dvajsetletnico je
naredila dvajset tortic. Na fotografiji z Barbaro Boh (Alpe
Adria Media Marketing). / Foto: Tina Dokl

Tokrat je glasbeno razpoloženje v živo dopolnil še Erik. 
/ Foto: Tina Dokl

Tiana pa je takole zavrtela direktorja Radia Kranj Marjana
Potrato. / Foto: Tina Dokl
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Boštjan Bogataj

Nova Gorica, Kranjska Gora
- "Razlog za radikalen ukrep
je v poglabljanju gospodarske
krize, ki je že v letu 2008 in
2009 prizadela vse enote
naše dejavnosti in se v igral-
niško-turistični dejavnosti
kaže v zmanjšanem obisku in
porabi gostov. Ti najbolj var-
čujejo pri življenjsko ne nuj-
nih stroških, torej tudi pri za-
bavi in sprostitvi. Hkrati je iz-
razito porasla konkurenca v
naši neposredni bližini (v Slo-
veniji in Italiji), sindikalisti pa
so tudi neracionalno in trma-
sto vztrajali pri bonitetah iz
Hitovih zlatih časov," razloge
za zmanjšanje števila zapo-
slenih za 400 opisuje Katja
Kogej iz kabineta uprave.

Uprava je sodelavcem iz
Kranjske Gore zagotovila, da
odpuščanj ne bo. "Tako so
nam obljubili, sicer pa do da-
nes (v sredo, op. a.) niso do-
ločeni niti kriteriji, po kate-
rih bodo odpuščali. Pri nas
so na vseh delovnih mestih
tudi študenti, strošek za nji-
hovo delo naj bi se v prihod-

nosti zmanjšal, redno zapo-
slenih pa naj ne bi odpušča-
li," je stanje v kranjskogorski
Koroni opisala predsednica
tamkajšnjega sindikata Irena
Marčič Kovač. Ugotavlja, da
se uprava ukvarja zgolj z
zmanjšanjem stroškov dela,
kar pa ni edini način za bolj-
še poslovanje. 

Kogejeva trdi, da so prodaj-
ne aktivnosti podvojili, ven-
dar se strošek dela približuje

polovici bruto realizacije.
"Zmanjševanje števila zapo-
slenih je edini način, da pod-
jetje preživi," pravi in dodaja,
da zaposlenim, ki bi do kon-
ca meseca odšli prostovoljno,
nudijo odpravnino. Medtem
ko naj bi, po besedah Kogeje-
ve, del odgovornosti za viso-
ko število odpuščanj nosil
tudi sindikat igralniških de-
lavcev, s katerim se uprava
Hita ni uspela dogovoriti o

zmanjšanju stroškov dela, pa
Irena Marčič Kovač pravi, da
bi morala uprava več aktivno-
sti posvetiti novim gostom:
"Za goste v Kranjski Gori do-
bro poskrbimo, žal pa jih je v
zadnjih mesecih manj kot
prej." 

Poslovanje celotnega Hita
se odraža predvsem v
zmanjšani realizaciji, ki je v
primerjavi z lanskim obdo-
bjem januar-julij manjši za
9,7 odstotka. Doslej se je od
Hita sporazumno poslovilo
130 sodelavcev, dodatnih
270 pa naj bi se septembra
in oktobra, predvsem v služ-
bah in oddelkih igralnic, po-
sledično pa tudi nekaj v reži-
ji, ki je vezana na igralništvo.
Za odpravnine imajo v Hitu
pripravljenih 200 tisoč ev-
rov. Uprava je na Zavod za
zaposlovanje že poslala na-
javo o nameri večjega odpuš-
čanja zaposlenih. Po zakonu
so povabili sindikate na
skupno posvetovanje o krite-
rijih za odpuščanje. Prvi se-
stanek je bil sredi tedna,
drugi (z svetom delavcev) bo
20. avgusta.

V Kranjski Gori ne bo odpuščanj
V novogoriškem Hitu bo kmalu štiristo sodelavcev manj. Od teh jih je 130 že odšlo prostovoljno in z
odpravnino. Hit je močno navzoč tudi v Kranjski Gori, kjer pa naj redčenja zaposlenih v Koroni in Hit
Alpinei ne bi bilo.

V igralniško-zabaviščnem centru Korona v Kranjski Gori naj
odpuščanj ne bi bilo, bo pa manj dela za študente.

Boštjan Bogataj

Kranj - Društvo za povračilo
preplačane električne energi-
je oziroma njena najbolj vid-
na člana - ekonomist Rado
Pezdir in odvetnik Franci
Matoz - pravita, da bodo pro-
ti elektrodistributerskim
podjetjem, ki so oziroma
bodo še zavrnila zahtevke za
povračilo, vložili tožbe.
Spomnimo, da so elektrodi-
stributerji po sprožitvi akcije
in zbranih več deset tisoč po-
oblastil odjemalcev električ-
ne energije obljubili poplači-
lo preplačane elektrike. Zne-
ski poplačil pa so res krepko
manjši, kot so jih obljubljali
predstavniki društva - name-
sto 30 do 300 evrov sedaj 
govorimo o pet do 30 evrih
poplačil. 

Kot prvi so se za to mož-
nost odločili v Elektru Go-
renjska, njen novi prvi mož
Bojan Luskovec pa je na prvi
novinarski konferenci pove-
dal, da so imeli denar za to
rezerviran že dlje časa. A to
očitno ni dovolj. "Več mese-
cev ta podjetja niso želela vr-
niti odjemalcem, kar je bilo
njihovega, zato smo vložili

odškodninske zahtevke. Ko
so jih elektrodistributerji
prejeli, bi jih morali ali spre-
jeti in dokazati ustrezno od-
škodnino ali pa zavrniti. Od-
ločili so se za slednje, zato je
edini možni naslednji korak

tožba. Ne vem zakaj, saj bo le
več stroškov," pojasnjuje
Rado Pezdir.

Dodaja, da si tega niso že-
leli in še vedno ostaja pot
mimo sodišča. Na vprašanje,
ali ne gre le za zaslužek od-

vetnika (društvo je na prvi
predstavitvi izpostavljalo
prostovoljnost članov in nji-
hovo solidarnost pri tem
delu brez zaslužka), Pezdir
odgovarja: "Odvetniško tari-
fo določa ministrstvo za pra-
vosodje. Kolega Matoz bo le
pokril svoje stroške, vse osta-
lo bo prepustil oškodovanim
odjemalcem preplačane
električne energije." V Elek-
tru Gorenjska, ki ima pred-
vsem na Gorenjskem več kot
80 tisoč odjemalcev, so s po-
stopki vračila preplačane
elektrike začeli po sklepu
nadzornega sveta in še pred
vložitvijo zahtevkov s strani
odvetniške pisarne Matoz.

"Zato smo zahtevke zavr-
nili, saj so bili nepotrebni.
Sami bomo prostovoljno po-
ravnali preplačano električno
energijo skupaj z zamudni-
mi obrestmi vsem odjemal-
cem in ne le tistim, ki so vlo-
žili zahtevek za povračilo
prek društva," pojasnjuje Re-
nata Križnar iz Elektra Go-
renjska. Napovedane tožbe
še niso prejeli in je zato ne
morejo konkretno komenti-
rati, pravijo le, da je nepo-
trebna oziroma preuranjena.

Društvo napoveduje tožbo
Čeprav je bilo videti, da so odjemalci električne energije dosegli zmago, pa ekonomist Rado Pezdir in
odvetnik Franci Matoz napovedujeta tožbe. Tudi proti Elektru Gorenjska.

Rado Pezdir pravi, da je edini možni naslednji korak tožba.

indeks
Urad za delo jul. 08 jul. 09 jul. 10 julij 2010/

julij 2009

Jesenice 632 1.043 1.089 104,4

Kranj 1.717 2.841 3.363 118,4

Radovljica 483 952 1.033 108,5

Škofja Loka 513 1.125 973 86,5

Tržič 388 659 702 106,5

Skupaj OS Kranj 3.733 6.620 7.160 108,2

Boštjan Bogataj

Kranj - Prejšnji mesec je bilo
v evidenci 7160 brezposelnih
ali 58 več kot junija. Malen-
kostno povečanje na meseč-
ni ravni pa je povsem dru-
gačno, ko primerjamo letoš-
nji julij z lanskim. Brezpo-
selnost je v enem letu poras-
la kar za 8,2 odstotka. V Slo-
veniji je bilo konec prejšnje-
ga meseca le nekaj manj kot
sto tisoč brezposelnih, ven-
dar bo ta številka avgusta za-
radi številnih masovnih od-
puščanj (Prevent, Hit, mor-
da tudi Vegrad) najbrž prese-
žena. 

Podatki o brezposelnih zad-
njih treh julijev (2008, 2009
in 2010) kažejo, da je število
brezposelnih najbolj nihalo
na območju Urada za delo
Škofja Loka, konstantno naj-
manj brezposelnih pa priha-
ja iz Urada za delo Tržič,
vendar se njihovo število za
razliko od Škofje Loke ne
zmanjšuje, ampak povečuje
(v zadnjem letu za 6,5 odstot-

ka). Enako je tudi pri drugih
Uradih: na Jesenicah je v zad-
njem letu za 4,4 odstotka več
brezposelnih, v Radovljici za
8,8 odstotka (sedaj 1033, leta
2008 952 in julija 2008
453). V Kranju brezposelnost
najbolj narašča, v zadnjem
letu tako odstotkovno kot ab-
solutno: za 18,4 odstotka ali
522 oseb.

Iz evidence brezposelnih
se je prejšnji mesec skupaj
odjavilo 672 oseb, od tega se
jih je 422 zaposlilo. Deloda-
jalci so sicer prijavili 1017
prostih delovnih mest, naj-
več povpraševanja pa je po
prodajalcih, natakarjih, ku-
harjih, voznikih, ekonomi-
stih, strojnikih, gradbenikih
in podobno, klasično po de-
lavcih v zdravstvu, pred no-
vim šolskim letom pa tudi
pedagoških delavcih. Kranj-
ska območna služba trenut-
no ne razpolaga z novimi na-
povedmi odpuščanj, ki jih
morajo sicer podjetja prijavi-
ti v primerih množičnega
odpuščanja. 

Največ brezposelnih v Kranju
Na Gorenjskem zadnja dva meseca brezposelnost
malenkostno, a vendarle raste. 

Gibanje brezposelnih po gorenjskih uradih za delo 
(vir: Zavod za zaposlovanje, Območna služba Kranj)
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Na spletni strani Elektra Gorenjska (http://www.elektro-
gorenjska.si/) si lahko njihovi odjemalci izračunajo
približni znesek povračila previsoko zaračunane elek-
trične energije, ki ga bo to podjetje poračunalo pri na-
slednjih položnicah za električno energijo. W
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Cveto Zaplotnik

Bohinjska Bistrica - Kot je
povedal Dušan Jović, kmetij-
ski svetovalec v Bohinju in
dober poznavalec razmer na
bohinjskih planinah, so na
planini Zadnji Vogel v prete-
klosti že sirili, vendar je od
tega minilo štiri, pet desetle-
tij. Agrarna skupnost Bo-
hinjska Bistrica je predlani
in lani z lastnim denarjem in
s pomočjo občine obnovila
sirarno in poleg tega na stav-
bi zamenjala streho in okna
ter uredila stranišče in kopal-
nico, pri tem pa sta glavno

breme nosila predsednik
skupnosti Lovro Vojvoda in
gospodar Stanko Hodnik. V
obnovljeni sirarni z novim
sirarskim kotlom in opremo
letos po dolgem času spet si-
rijo. Pastirske in sirarske po-
sle je prevzel Martin Sodja,
ki se je za to usposabljal na
sirarskem tečaju kmetijske
svetovalne službe. V stavbi je
poleg sirarne in bivališča za
pastirja še šestnajst ležišč, v
teh dneh pa dokončujejo še
skupna ležišča. 

Na planini, ki obsega do-
brih 44 hektarjev, a je pašna
površina zaradi urejanja smu-

čarskih prog začasno za deset
hektarjev manjša, se letos
pase trinajst govedi, od tega
pet krav molznic, in še 92
ovc. Molznice so iz vasi Bit-
nje, mlada živina od članov
agrarne skupnosti, ovce tudi
od drugod. Na planini je bilo
tudi v času julijske suše dovolj
paše in vode za živine, pro-
blem bi nastal pri zagotavlja-
nju vode v sirarni, če ne bi za-
čel še pravočasno padati dež,
ki je napolnil rezervoar za
kapnico. Sirarna se bo v pri-
hodnje oskrbovala z vodo iz
vrtine, ta je že narejena, ven-
dar še ne "deluje". Na planini
pa bo po Jovićevih besedah
treba obnoviti še nadstrešek
oz. hlev za živino, razmišljajo
pa tudi o tem, da bi uredili bi-
valne prostore še nad hlevom.

Na Zadnjem Voglu spet sirijo
Agrarna skupnost Bohinjska Bistrica je na planini Zadnji Vogel obnovila sirarno, v kateri po dolgem
času spet mleko predelujejo v sir in sirarsko skuto.

Planina Zadnji Vogel (na sliki je sirarna) je poleti dobro obiskana. Dostopna je po poti iz
Ribčevega Laza in po Žagarjevem grabnu ter od zgornje postaje kabinske žičnice.

Boom efektTM
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Boom efekt™ formulacija vsebuje bioaktivator – surfak-
tant z zelo ugodnimi toksikološkimi in ekotoksikološkimi 
lastnostmi, ki  tallow amina, kar zagotavlja 
večjo varnost delavcev in uporabnikov.
Surfaktant izboljšuje biološko učinkovitost sredstva 
v različnih pogojih in pri različnih vrstah plevela ter 
zmanjšuje površinsko napetost vode, kar posledično 
pomeni boljše vlaženje in porazdelitev po površini lista 
in povečano sposobnost oprijemanja rastlin.
 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Cveto Zaplotnik

Kranj - V okviru priprav na
kmetijsko živilski sejem
Agra v Gornji Radgoni je
bilo v torek ocenjevanje
medu, na katerega je 37 če-
belarjev iz Slovenije, Avstrije
in Hrvaške dalo 64 vzorcev
medu. Po oceni strokovne
komisije, ki jo je vodil Franc
Tratnjek z Biotehniške šole
Rakičan, bo Čebelarstvo
Kokl iz Potoč pri Preddvoru
prejelo zlato medaljo za aka-
cijev med ter srebrni za lipov

in smrekov med, Čebelar-
stvo Jožefa in Anton Cirer iz
Rafolč pri Lukovici pa zlate
medalje za kostanjev, gozd-
ni in hojev med. Priznanja
jima bodo podelili v nedeljo,
22. avgusta, ko bo na sejmu
dan čebelarjev. Ta dan bo na
sejmu tudi tržnica s ponud-
bo medu in medenih izdel-
kov, novinarska konferenca
Čebelarske zveze Slovenije
in pogovor o pomenu geo-
grafskih označb in o uporabi
čebeljih pridelkov za boljše
počutje.

Priznanja za čebelarstvi 
Kokl in Cirer

Cveto Zaplotnik

Kranj - "V marsikateri kme-
tijski dejavnosti in marsikje v
Evropski uniji bi bila kmetij-
ska pridelava brez učinkovi-
tih podpor ogrožena. To še
posebej velja za slovensko
kmetijstvo, ki je zaradi ne-
ugodnih naravnih danosti in
neugodne posestne sestave v
slabšem položaju tako v pri-
merjavi z globalnim trgom
kot tudi najbolj razvitim de-
lom kmetijstva v Evropski
uniji," so na ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano zapisali v Izhodiš-
ča Slovenije za razpravo o
skupni kmetijski politiki Ev-
ropske unije po letu 2013, ki
jih je že sprejela vlada in s
katerimi se bo seznanil še dr-
žavni zbor. 

Kot je razvidno iz izhodišč,
Slovenija podpira "primerni
obseg proračunskih sred-

stev" za skupno kmetijsko
politiko vsaj do leta 2020, pri
tem pa se zavzema za krepi-
tev politike razvoja podeželja
(drugi steber) in za učinkovi-
tejšo izbiro ukrepov dohod-
kovne in tržno cenovne poli-

tike (prvi steber). Kar zadeva
neposredna plačila, se zavze-
ma za večje poenotenje siste-
ma neposrednih plačil in za
bolj ciljno usmerjena plačila,
ki bi upoštevala tudi eko-
nomske, naravne in struk-
turne značilnosti kmetijstva
posamezne članice Evropske

unije. Če bi unija uvedla
možnost nacionalnega sofi-
nanciranja plačil, Slovenija
predlaga obvezno sofinanci-
ranje. Ker imajo enotna pla-
čila na hektar kot edina obli-
ka tovrstnih plačil lahko tudi

negativne posledice, je mne-
nje slovenske oblasti, da je
treba najti rešitve za nadalj-
nji razvoj živinoreje, ki je pri
nas glavna kmetijska dejav-
nost. V okviru enotnega si-
stema plačil je državam treba
omogočiti reševanje specifič-
nih problemov in zagotavlja-

ti še večje podpore za občut-
ljive sektorje in območja.
Prehod s sedanjega na nov
sistem naj bi bil postopen,
brez radikalnih sprememb. 

Ker bodo v prihodnje ver-
jetno še večja cenovna niha-
nja na trgu kmetijskih pridel-
kov in živil ter s tem tudi več-
ja dohodkovna nihanja v
kmetijstvu, se Slovenija zav-
zema za povečanje učinkovi-
tosti in odzivnosti sedanjih
tržno cenovnih ukrepov in
hkrati tudi za uveljavitev no-
vih, dodatnih. Državam, čla-
nicam EU, naj bi omogočili,
da bi zaradi razlik in poseb-
nih pogojev kmetovanja lah-
ko v izjemnih okoliščinah
uvedle svoje, posebne ukrepe.
Da bi zagotovili večjo pregled-
nost kmetijskih trgov, Slove-
nija predlaga ukrepe, s kateri-
mi bi dosegli boljše ravnotež-
je med posameznimi členi v
kmetijsko živilski "verigi".

Podpora tudi majhnim kmetijam
Slovenija se v izhodiščih za razpravo o skupni kmetijski politiki Evropske unije po letu 2013 zavzema
tudi za podporo majhnim kmetijam in za reševanje vse hujše revščine v kmečkem okolju.

Slovenija že zdaj namenja 54 odstotkov vsega denarja
skupne kmetijske politike za ukrepe razvoja podeželja,
za programsko obdobje 2013-2020 pa predlaga tudi
podpore za majhne kmetije, ukrepe za reševanje vse
večje revščine v kmečkem okolju in ukrepe za ohrani-
tev kmetijske in gozdarske dejavnosti na gorskih in hri-
bovskih območjih ter na območjih zavarovane narave. 

Pastir in sirar Martin Sodja iz Bohinjske Bistrice na planini
namolzeno mleko predeluje v sir in v sirarsko skuto, mleko
pa tudi ponudi sveže ali ga kisa.
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Janez Štrukelj

Jedi za poletne dni K U H A R S K I R E C E P T I136

Vegetarijanska solata 

Sestavine: 32 dag majniške so-
late, 20 dag paradižnika, 12 ov-
čjega sira, 16 oliv, 8 dag čebule, 
Preliv: oljčno olje, jabolčni kis,
sol, poper, pehtran, bazilika.

Priprava: Solato očistimo,
otrebimo in poljubno nare-
žemo. Paradižnike prevremo
v vreli vodi, da jih lepše olu-
pimo in narežemo na rezine.
Sir narežemo na kocke ali na
rezance. Čebulo očistimo in
narežemo na lističe. Solato
dekorativno naložimo na
krožnik ali v skledo, dodamo
narezan paradižnik, čebulo
in sir. Olive razpolovimo in
razkoščičimo, potresemo po

solati, prelijemo s prelivom
in takoj ponudimo. Tako pri-
pravljeno solato lahko ponu-
dimo k pečenemu tofuju v
česnovi omaki.

Sirovi štruklji po poljsko

Sestavine - vlečeno testo: 30
dag namenske moke, 1 jajce,
mlačna okisana in slana voda
po potrebi.

Priprava testa: Iz naštetih se-
stavin ugnetemo testo, nare-
dimo hlebčke, ki jih prema-
žemo z oljem. Tako priprav-
ljeno testo se bo lepše vleklo
in se ne bo trgalo. Spočito te-
sto razvaljamo na pomoka-

nem prtu. Robove odreže-
mo, testo namažemo z maš-
čobo in nato s pripravljenim
nadevom ter zvijemo v štru-
kelj. Zavijemo ga v alu folijo,
ki jo namažemo z oljem, in
potresemo s presejanimi
drobtinami. Kuhamo v sla-
nem kropu 30 minut. Kuha-
ne odvijemo in narežemo.
Prelijemo jih z na maslu pre-
praženimi drobtinami.

Priprava nadeva: 40 dag
skute, 2 dl kisle smetane, 2
jajci, 8 dag margarine, 8
dag drobtin, 12 dag kruha,
sol, poper. Skuti primeša-
mo jajci, na kocke narezan
svež bel kruh in po okusu

začinimo. Nekaj maščobe
razpustimo in pokapljamo
po razvaljanem testu. Dve
tretjini testa namažemo s
pripravljenim nadevom in
zvijemo v štrukelj.

Narastek iz prosene kaše
z jabolčnimi rezinami

Sestavine: pol l mleka, 28 dag
prosene kaše, 2 rumenjaka, 4
dag margarine, 30 dag jabolk,
cimet, vanilin sladkor, 5 dag
trsnega sladkorja, 4 dag rozin,
6 dag orehov, 1 dl tolčene ras-
tlinske smetane.

Priprava: Mleko pristavimo,
dodamo oprano proseno

kašo, jo skuhamo do tričetrt
(mleku lahko dodamo neko-
liko vode). Kuhano kašo
ohladimo. Margarino pena-
sto umešamo, dodamo dru-
gega za drugim rumenjake
in sladkor ter stepene belja-
ke. Jabolka olupimo, nare-
žemo na kocke, dodamo jih
k umešanim rumenjakom.
K rumenjakom dodamo ku-
hano in ohlajeno proseno
kašo, vanilin sladkor, opra-
ne in namočene rozine ali
sesekljane lešnike in stepe-
no sladko smetano. Pekač
namažemo, dodamo pri-
pravljeno maso in v pečici
pečemo pri temperaturi 180
stopinj Celzija 35 minut.

Jelena Justin

Poraščeni greben med do-
linama Kot in Vrata je skoraj
neopazen, ker za njim k
nebu buhtijo fascinantne Vr-
banove špice, ki se preko Po-
žgane in Ruševnate Mlinari-
ce nadaljuje v osamljen, a
strm greben. Od Vrbanovih
špic je najbolj oddaljena
Črna gora, na katero se
bomo povzpeli danes. 

Zapeljemo se v Mojstrano
in se usmerimo proti dolini
Radovna. Peljemo se mimo
izhodišča za Jerebikovec. Str-
ma cesta se kmalu skoraj
položi in nas pripelje do Kri-
žišča, kjer se desno odcepi
makadamska cesta v Kot,
kjer tudi parkiramo. Po tej
isti cesti se odpravimo nekaj
deset metrov nazaj in zavije-
mo na gozdni kolovoz, kjer
je tudi manjše parkirišče. 

Kolovoz se nekaj metrov
vzpenja vzporedno z glavno
cesto, po dobri minuti hoje
pa se levo odcepi še en kolo-
voz. Na križišču so možici.
Kolovoz se v spodnjem delu

vzpenja naravnost, strmo
navzgor. Prečimo podrto
drevje in nadaljujemo po ko-
lovozu. Kolovoz se spremeni
v pešpot. Ker je steza dokaj
slabo vidna, nam pomagajo
možici, ki pa so dokaj redki.
Potrebno je nekaj občutka za
sledenje. Pot nas usmeri des-
no in pripelje na grebenček.
Od tu naprej pot poteka v
okljukih, po strmem poboč-
ju. Mestoma je pot zelo ozka,
občasno podprta s hlodi in
na kritičnih mestih dobro
vzdrževana. Pot je običajno
preko celega leta močno po-
suta z odpadnim listjem. Šte-
vilni okljuki in lepo speljana
steza nam olajšajo vzpenja-
nje. Višje dosežemo še en
greben, pravzaprav glavni
greben. Pot se obrne levo in
se strmo vzpenja. Nad seboj
vidimo modro nebo, prepri-
čani, da je vrh blizu, a se ste-
za za nekaj časa zravna in
pred seboj zagledamo še eno
strmino. Vzpnemo se med
skalami in prepredenimi ko-
reninami. Ko dosežemo vrh
grebena, na desni strani, tik

na dolino Vrata, zagledamo
ličen, lesen bivak, z imenom
Bivak pri Hanžku, ki ima
celo vpisno knjigo in žig,
nudi pa zatočišče za tri ose-
be. Desno od bivaka je raz-
gledno mesto, kjer se nam
pokažejo Kukova špica, Škr-
natarica in Dovški križ v vsej
svoji neokrnjeni veličini; Vr-
taško sleme, Vrtaški vrh in
Vrtaška planina. Globoko
pod nami je mogočen Perič-
nik videti zelo majhen in
droben. 

Saj vrh Črne gore je še ne-
kaj minut naprej od bivaka, a
večina kratek, a strm vzpon
zaključi kar tukaj. Gozdni
greben lahko prehodimo v
celoti, saj je steza lepo sledlji-
va in dobro vidna. 

S Črne gore nadaljujemo
po vrhu grebena do Predelo-
vega vrha, 1460 m, od tam
pa do Lengarjeve glave, 1498
m in Požarja, 1543 m. Tik
pred Rušnato Mlinarico se
lovska steza usmeri navzdol
proti Lengarjevemu rovtu,
kjer lahko parkiramo avto-
mobil, če ture začenjamo v

Kotu. Celoten greben je me-
stoma precej zarasel z rušev-
jem in macesni. Potrebno je
dobro opazovati, kje začne-
mo sestopati v dolino, sicer
se lahko znajdemo v zahtev-
nem svetu Požgane Mlinari-
ce. Prečenje sicer ni zahtev-
no, a mestoma terja nekaj
znanja gibanja po brezpo-
tnem terenu. Pravite, da se
ga ne bi lotili in raje sestopili
nazaj v dolino po isti poti?
Tudi prav. Ni problema; le
preceniti ne smemo svojih
sposobnosti. S Črne gore se-
stopimo po poti vzpona. Po-
sebna previdnost pri sestopu
je potrebna na mestu, kjer se
steza strmo spušča v dolino,
pa čeprav v okljukih, kajti
mestoma je resnično ozka in
izpostavljena gozdni strmini.
Opisanega izleta se ne lote-
vajmo po močnem dežju,
ampak raje počakajmo kak-
šen dan. 

Nadmorska višina: 1378 m
Višinska razlika: 534 m
Trajanje: 2 uri in 30 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Črna gora (1378 m)

Osamljena strmina
Poraščeno sredogorsko sleme, ki zaključuje mogočne Vrbanove špice, ko izgubijo svojo višino in ostrino.
Greben, na katerega ne vodijo označene poti, odlikuje izjemna strmina. Greben med Kotom in Vrati.

Bivak pri Hanžku Razgled izpred bivaka: Vrtaško sleme, Kukova špica, Peričnik 
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Pridružite se 
skupini kolesarjev
Gorenjskega glasa!

Za kakovosten dvodelni 
kolesarski dres Toper, ženski 
ali moški, boste naročniki 
Gorenjskega glasa ali člani 
Športnega društva Gorenjski glas
odšteli le 58 evrov. 
Redna cena dresa je 78 evrov.
Dres lahko kupite na 
Gorenjskem glasu, Bleiweisova
cesta 4 v Kranju, ga naročite 
po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:
narocnine@g-glas.si. 

V primeru, če bi kupili napačno številko  
dresa, vam ga zamenjamo za pravo.

Srede so dnevi za kolesarjenje 
z Gorenjskim glasom. 
Opis tur najdete v torkovih številkah.
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KRANJ Žabnica, Dorfarje 17, tel.: (04) 502 19 00, e-pošta: info@prevc.si
LJUBLJANA BTC HALA 10, tel.: (01) 541 18 20, e-pošta: prevc@btc-city.si

Nagrade:
1. nagrada: bon za nakup v vrednosti 40 EUR; 2. nagrada: bon za nakup
v vrednosti 30 EUR; 3. nagrada: bon za nakup v vrednosti 20 EUR; Tri 
nagrade podarja Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 25. avgusta
2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

Vroča poletna akcija kuhinj

- 40%

SINTIA

HORTENZIJA

Kuhinja
LINA

TULIPANA

BRINA

CARISSA

Kuhinja URŠKA, TAMARA, 
IRENA, LAURA, BRINA, JANJA,
NEŽA in LEONA

Akcijski popusti veljajo
ob naročilu lesenega

dela kuhinje nad
1.667 EUR za gotovin-
sko plačilo in sicer do

31. 8. 2010. 

KUHINJSKA 
BLAGOVNA ZNAMKA 

ŠT. 1 
V SLOVENIJI- 30%

Kuhinja TULIPANA in ostale kuhinje - 20%
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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: 4. 9. - 7. 9., 4. 9. - 9. 9., 2. 10 - 5. 10.; DUGI OTOK:
21. 8. - 28. 8., 28. - 31. 8., 24. 8. - 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.

Začetki Karate kluba Kranj segajo v leto 1969, ko je bil karate prvič predstavljen
v Kranju. Do danes so s tem borilnim športom seznanili blizu tri tisoč Kranjčanov
in Kranjčank. Klub odlikuje stalnost, saj v njem redno vadi po nekaj članov iz
vsake generacije od predšolskih otrok do šestdesetletnikov.
V zadnjem tednu avgusta, od 25. do 29. avgusta, prireja Karate klub Kranj med-
narodni seminar, na katerem bosta poučevala Yukinobu Shimabukuro, mojster 9.
dan, z Okinave ter Terry Daly, mojster 6. dan, iz Anglije. Seminarja se bo poleg do-
mačih udeležilo tudi večje število karateistov iz Nemčije in Anglije. Treningi bodo
potekali dvakrat dnevno od 10. do 12. ure in od 18. do 20. ure v telovadnici OŠ
Franceta Prešerna.
Oba mojstra sta bila že večkrat gosta kranjskega kluba. Oseminšestdesetletni
Yukinobu Shimabukuro je prvič obiskal Slovenijo že leta 1974 in je specialist za
okinavsko Uechi-ryu šolo karateja. Njegovi seminarji v Begunjah, na Pokljuki in
Bledu so postali že legendarni. Terry Daly je bil prvič v Kranju leta 1983 in je
izvrsten trener za športno borbo; med drugim je vzgojil 8-kratnega svetovnega
prvaka in bil več let pomočnik trenerja angleške reprezentance. Oba sta zelo 
zaslužna za uspehe KK Kranj, ki je bil v zadnjih petih letih razglašen za 
najuspešnejši klub v Sloveniji in je lani slavil že 40 let delovanja.
Vsi ljubitelji karateja si lahko vadbo tudi samo ogledajo, še posebej so vabljeni
nekdanji člani kranjskega kluba, ki so se v preteklosti udeležili kakšnega od 
seminarjev s tema dvema mojstroma. 

Več o mednarodnem seminarju in o samem Karate klubu Kranj si lahko preberete
na spletni strani www.karate-klub-kranj.si, pišete pa jim lahko na e-naslov:

Mednarodni seminar karateistov
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Kulturno društvo Ariana vabi, da se udeležite glasbenega festivala Vox Laci 2010.
V nedeljo, 15. avgusta 2010, ob 18. uri v cerkvi sv. Ožbolta na Jezerskem pris-
luhnite koncertu stare glasbe CAPELLA CARNIOLA.

Turistično društvo Slajka Hotavlje vabi na večer slovenskih podoknic, ki bo jutri,
v soboto, 14. avgusta 2010, z začetkom ob 20. uri, na Šupcovem travniku na
Hotavljah. Informacije: Turistično društvo Slajka Hotavlje, Janez Filipič, tel.
041/793 357.

Turistično društvo Mošnje vas vabi, da se udeležite 3. mošenjskih dni. Jutri, v
soboto, 14. avgusta, bo potekal dan kmečkih opravil po starem. Vabljeni, da se
jim pridružite ob 14. uri na travniku pod izletniško kmetijo Globočnik v
Globokem pri Radovljici. Prikazali bodo stara kmečka opravila, kot so košnja
trave, sušenje in spravilo sena, žetev in mlatenje žita, pletenje košar, izdelo-
vanje skodel ter stiskanje in kuhanje sadja. Ob 17. uri se bo začela veselica z
ansamblom Gruden. V času prireditve bo možen ogled peke kruha v krušni
peči, vožnja s kočijo in prikaz točenja medu.

Unesco klub Cerklje vabi na tematsko fotografsko razstavo Antona Sedeja. Odprt-
je razstave bo v ponedeljek, 16. avgusta 2010, ob 18. uri v Cerkljah, v galeriji Pr'
Petrovc.

Mladinski center Cerklje med 23. in 27. avgustom 2010 vabi na obnavljanje an-
gleščine, ki bo potekalo v Mladinskem centru. Prijave sprejemajo v Mladinskem
centru Cerklje ali na mc.cerklje@gmail.com do 20. avgusta 2010. 

Vabimo vse nevladne organizacije kot tudi kandidate za 
župane oz. županje, da si ogledate spletno stran, na 
kateri so vam na voljo vse informacije o pobudi MOJA 
DRUŽBA. Vaša vprašanja in mnenja naslovite na e-naslov 
Fundacije Vincenca Drakslerja: info@grozd.eu ali po telefonu 
04 23 61 346.

Vašo podporo izrazite z vpisom na spletni strani 
pobude MOJA DRUŽBA.

Terry Daly (levo) na seminarju leta 1989

LOTO
Rezultati 64. kroga - 11. avgusta 2010

10, 13, 17, 18, 27, 29, 34 in 16
Lotko: 9 3 6 5 7 9

Loto PLUS: 12, 13, 22, 27, 30, 32, 38 in 19

Predvideni sklad 65. kroga za Sedmico: 500.000 EUR
Predvideni sklad 65. kroga za Lotka: 290.000 EUR
Rekordni sklad 65. kroga za PLUS: 785.000 EUR

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

Pestro na Bledu in okolici
Bled - Jutri, v soboto, 14. avgusta, bo ob 20. uri bo na
Mlinem potekal Predšmarni večer z literaturo: Poezija in
proza pod zvezdami: branje na obali jezera, v soboto in
nedeljo, 14. in 15. avgusta, pa bo na Bohinjski Beli potekal
Ribiški praznik Bohinjska Bela, naj ribiška vas in sicer bo
jutri, v soboto, ob 9. uri Največja tekma v muharjenju v
Sloveniji - Brod in Log v Bohinju, ob 18. uri pa Največja ribiš-
ka veselica z ansamblom Saša Avsenika - Ribiški gaj, Bohin-
jska Bela, v nedeljo bo ob 12. uri Največja ribiška veselica z
ansamblom Ptujskih pet - Ribiški gaj, Bohinjska Bela. Vsak
vikend do konca avgusta v Hotelu Park na Bledu potekajo
Salsa večeri in tečaji Salse. Latino-Salsa party bo v petek in
soboto ob 20.30 na terasi pred hotelom Park.

V Karnijske Alpe
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 21. av-
gusta turo na Rauchkofel (2460 m) v Karnijskih Alpah. Pri-
jave sprejemajo po tel.: 031/345 209 ali 531 55 44 v sredo in
četrtek od 18. do 19.30.

Na Krofičko
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 14. av-
gusta nezahtevno turo na Krofičko (2063 m). Prijave spreje-
majo po tel.: 031/345 209 ali 531 55 44 v sredo in četrtek od
18. do 19.30

IZLETI

PRIREDITVE

Po jubilejni poti na Prisojnik
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice organizira v soboto,
21. avgusta, dvodnevni izlet po jubilejni poti na Prisojnik,
mimo zadnjega okna na Kriške pode, kjer boste prenočili.
Prijave z vplačili sprejemajo na upravi društva do zasedbe
mest v kombiju. 

Na Triglav
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto in nede-
ljo, 4. in 5. septembra, na Triglav. Dvodnevna tura je zahtev-
na. Prijave pri vodnikih ali v pisarni: bukovsek@gmail.com
ali SMS po tel. 031/643 467; tatjana.cvetko@gmail.com ali
SMS po tel. 051/603 475 ali v pisarni društva ob sredah od
17. do 18. ure.

Na Čemšeniško planino
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 19.
avgusta, na pohod na Čemšeniško planino. Prijave spreje-
majo v društveni pisarni.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri, v sobo-
to, 14. avgusta, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na pro-
učevanje Svetega pisma z okvirno temo O neodpustljivem
prestopku iz svetopisemskega vidika. Razgovor bo povezo-
val Pavel Repnik. Vstopnine ni.

Kajžnkova hiša na vaški dan
Jesenice - Gornjesavski muzej Jesenice obvešča, da bo
Kajžnkova hiša v Ratečah na vaški dan, dne 15. avgusta, od-
prta od 12. do 18. ure, vstop je prost.

Torkova kinoteka
Jesenice - Gornjesavski muzej Jesenice skupaj s Slovenskim
filmskim arhivom pri Arhivu Republike Slovenije vabi k ogle-
du Torkove kinoteke na Jesenicah, na Stari Savi - v dvorano
Kolpern: 17. avgusta ob 20. uri bo na sporedu film v počas-
titev igralca Mihe Baloha, ki je zaigral vlogo študenta v filmu
Ne čakaj na maj. 

PREDSTAVE

OBVESTILA

PREDAVANJA

Davča

Ta konec tedna Dan teric

Turistično društvo Davča ta konec tedna prireja kulturno-
etnografsko prireditev Dan teric. Dogajanje na domačiji Vr-
hovc v Davči se bo začelo jutri: ob 18. uri bodo igralci s So-
vodnja uprizorili kmečko igro Zadrega nad zadrego, po 21.
uri pa bo za zabavo skrbela Tanja Žagar s skupino Allegro.
V nedeljo ob 13. uri bodo slavnostno odprli 25. Dan teric,
kulturnemu programu bo sledil prikaz predelave lanu od bil-
ke do platna, po 16. uri pa bo veselica z ansamblom veseliS-
VATJE. Oba dneva bo prireditev spremljala tudi predstavitev
kmetijske in gozdarske mehanizacije ter terenskih osebnih
vozil. A. H.

Cerklje

Rokov sejem

V ponedeljek, 16. avgusta, bo med 15. in 20. uro na dvoriš-
ču Petrovčeve hiše potekal Rokov sejem z izdelki rokodel-
cev, obrtnikov in podjetnikov, s čimer bodo obudili že poza-
bljeno cerkljansko tradicijo. S. Š.

Zg. Senica

Festival diatonične harmonike na Senici

KUD Fran Saleški Finžgar Senica jutri, 14. avgusta, prireja
deseti festival diatonične harmonike Vesela harmonika Se-
nica 2010. Pri Domu KS na Sp. Senici se bo začel ob 18. uri.
Tekmovalci bodo razdeljeni v tri starostne skupine. Infor-
macije in prijave: Franc Križaj (031/522 077). Po Veseli har-
moniki bo še družabno srečanje z ansamblom Veseli Go-
renjci. M. B.
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

SOBO s kuhinjo in kopalnico, v hiši, la-
sten vhod, v Kranju, ženski ali študent-
ki, ☎ 040/278-185 10004290

NOVO, dvosobno, opremljeno stanova-
nje, na mirnem kraju v Kranju, 360 EUR
+ stroški, ☎ 031/272-868 10004308

NAJAMEM

DVOSOBNO, po možnosti neoprem-
ljeno stanovanje, ☎ 04/23-24-922

10004240

ZAMENJAM

LEPO dvosobno stan., novo, I. nad.
od II, v Kranju za manjšo hišo z mojim
doplač., Kranj z okolico, ☎ 0590/54-
660 10004307

HIŠE
PRODAM

HIŠO z dvema stanovanjema, Sg. Bes-
nica pri Kranju, prepis v ZK urejen, ☎
031/736-059 10004259

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO poleg kotlarne na Planini, ☎
04/25-31-502, ali, 040/296-753,
Vinko 10004285

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

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

10003984

HONDA Yazz 1.4i sport, l. 08 garancija,
brezhiben, garažiran, cena: 9.590,00
EUR, ☎ 041/204-295

10004333

SUZUKI Maruti 800, l. 94, 136.000 km
modre barve, solidno ohranjen, cena:
185,00 EUR, ☎ 041/824-676

10004330

VOLKSWAGEN Polo 1.4, l. 97 reg. do
2/11, ohranjen, cena: 900,00 EUR,
☎ 030/385-885

10004289

VW Polo 1.4, l. 02, 50.000 km klima,
srebrne barve, zelo lepo ohranjen, ☎
041/227-338 10004346

MOTORNA KOLESA
PRODAM

HONDO 1000 XL Varadero ABS, letnik
2007, bordo rdeč ABS, 14.000 km, veli-
ko opreme, ☎ 030/307-057

10004332

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ZIMSKE gume s platišči Golf III
185x60 R14, cena 70 EUR, ☎ 041/
386-989 10004255

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

ELEKTROMOTOR 3 F, 2.2 KW, 2800
o/min, 3 F, 1.1 KW, 1400 o/min in 1F,
0.4 KW, 2800 o/min, ☎ 041/858-149

10004340

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

HRASTOV suh les 30 in 50 mm, ☎
041/239-328 10004344

LETVE, špirovce, deske, plohe, banki-
ne, punte, bukova drva, ☎ 031/343-
161 10004123

OKENSKE police iz marmorja, različne
dimenzije in smrekove deske colarice,
cca. 4 m3, ☎ 031/367-290 10004261

STEKLENO volno, približno 10 bal, ☎
04/51-29-930 10004281

SUHE deske za fabjon, ugodno, ☎
04/51-00-110 10004254

SUHE, smrekove plohe in zračno suhe
colarice, plohe, ☎040/776-48410004298

KUPIM

MODELARCA za zidavo in prodam gumi
voz za konja, ☎ 031/466-024 10004250

ODKUPUJEM les na panju, plačilo ta-
koj, ☎ 041/584-233 10004038

ODSLUŽENO, železno ograjo ali dvo-
riščna vrata in ročni el. oblič - starejši,
☎ 041/608-765 10004324

PODARIM

KERAMIČNE ploščice 20x10, nove,
22 m2, ☎ 041/571-150 10004251

SALONITKE, barvane, ☎ 041/896-
134 10004211

STAVBNO POHIŠTVO
PODARIM

PROTIPOŽARNA vrata šir. 70 cm s
podbojem in strešno okno Velux
1,60x0,95, oboje rabljeno, ☎ 04/23-
24-358 10004280

KOPALNIŠKA OPREMA
PRODAM

UMIVALNIK, bel, komplet z mešalno
baterijo, ☎ 040/332-590 10004321

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

BUKOVA in mešana drva, razžagana in
z dostavo, ☎ 041/239-328 10004343

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

MEŠANA ali smrekova, suha drva, mo-
žen razrez in dostava, 10 m3/300
EUR, ☎ 031/390-634 10004325

SUHA, bukova drva, ☎ 031/351-172
10004319

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KUHINJO za vikend s skoraj novim
štedilnikom in napo, zelo ugodno, ☎
031/523-857 10004247

LESENO omarico 75x50x40, 6 pre-
dalov, ☎ 031/512-421 10004125

MLADINSKO sobo v bukovi barvi, zelo
dobro ohranjeno, ugodno, ☎ 041/
808-505 10004303

PODARIM

POSTELJO z jogijem, ☎ 040/527-
025 10004258

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

ELEKTRIČNO vakum posodo za kruh
in sir, ☎ 041/223-155

10004237

SUŠILEC za sadje in čaje, ☎ 031/
512-421 10004124

SUŠILNI stroj, barvni TV Sony, ekran
85 cm in neonske vgradne luči za sim-
bolično ceno, ☎ 041/992-582

10004284

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PODARIM

TERMOAKUMULACIJSKO peč AEG
3,5 KW, ☎ 04/20-23-253 10004306

VRTNA OPREMA
PRODAM

MASIVNO, vrtno, smrekovo garnituro,
☎ 041/980-371 10004291

PLINSKI žar 40x40 in 40x28, ☎ 051/
254-391 10004257

GLASBILA
PRODAM

KLAVIRSKO harmoniko, 80-basna, od-
lično ohranjena, ☎041/419-88810004279

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

TAPISERIJO ”Sonce in cvetje v logu”,
☎ 040/567-544 10004326

ŽIVALI
IN RASTLINE
PODARIM

MEŠANČKE od zlatega prinašalca, ☎
031/297-017 10004311

DVA mlada mucka, samčka, navajena
na WC, ☎ 041/234-692 10004249

DVE MLADI mucki, dobrim ljudem, ☎
041/823-369 10004203

ŠTIRI male mucke, ☎ 04/53-36-616
10004295

TIGRASTO mačko, sterilizirano, skrb-
nim ljubiteljem, ☎ 041/704-851, Dra-
gica 10004318

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

NUDIMO redno zaposlitev resnemu
kuharju in resnemu picopeku, MGP,
d.o.o., Gorenjska c. 13, Medvode, ☎
041/598-599 10004266

IŠČEMO kuharsko pomočnico za po-
moč v kuhinji, lahko tudi mlajšo upoko-
jenko, MGP, d.o.o., Gorenjska c. 13,
Medvode, ☎ 041/598-599 10004267

ZAPOSLIMO voznika kategorije C, zaže-
lena tudi kategorija E, Agro mobil, Letali-
ška 37, Šenčur, ☎041/698-38510004241

IŠČEMO oskrbnika za klubsko kočo na
Krvavcu, ASK Partizanska 37, Kranj, ☎
040/500-104, g. Peter Hribar 10004270

FINOMEHANIKA ali orodjarja zaposli-
mo v optični proizvodnji, Optika Alkom,
Aljančič Ivan s.p., Rupa 23 b, Kranj, ☎
040/663-866 10004245

IŠČEM

ČIŠČENJE, gospodinjska dela, po-
moč starejšim osebam, Kranj z okoli-
co, ☎ 051/605-303 10004227

ČIŠČENJE likanje, pospravljanje, ob-
časno varstvo otrok, Šk. Loka, Kranj z
okolico, ☎ 040/830-962 10004312

KUHANJE, likanje, čiščenje, ☎
031/211-774 10004238

VARSTVO otrok na svojem domu v
Predosljah, ☎ 040/561-408 10004244

ROČNO beljenje hlevov, ☎ 031/848-
302 10004292

KOT PREVOZNIK potnikov do 8 oseb
po domovini in tujini ter tovora do 1 t,
☎ 031/308-540 10004242

POLAGANJE keramičnih ploščic, ☎
051/725-288 10004273

IŠČEM redno zaposlitev - servis raču-
nalnikov, trgovina z rač. opremo, 20 let
izkušenj, ☎ 041/478-316

10004278

DUO ROLO išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno in narodno glasbo,
☎ 041/224-907 10004317

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

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

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

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

■ zakoličbe objektov, komunalnih 
vodov, cest

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

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodno stolp, 3-sobno v
III. nadstr., l. izgr. 1965, obnovljeno l.
2005 (kopalnica, WC, CK na plin)
vpisano v ZK, klet, balkon, cena
125.000,00 EUR.
Kranj, Planina I, 2-sobno + 2 kabine-
ta, 5. nadstr. v izmeri 93,81 m2, l.
izgr. 1976, delno obnovljeno l. 2005 -
okna v spalnicah, radiatorji, vsi
priključki, vpisano v ZK, lepo ohran-
jeno, cena 132.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi
izmere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 77.500,00
EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visoko
pritlična hiša tlorisa 30 m2 na parceli
velikosti 500 m2, l. izgr. 1951, v celoti
prenovljena in opremljena l. 2009, v
pritličju - kuhinja, jedilnica z dnevno
sobo, WC, v nadstr. - spalnica,
pomožni prostor in kopalnica, CK,
največ za dve osebi vseljivo takoj,
cena 630,00 EUR/mesečno + stroški
+ 2x varščina.
Kranj, Vodovodni stolp, enosobno v
pritličju izmere 38,90 m2, l. izgr.
1967, v celoti opremljeno, vsi
priključki, CK, cena 340,00 EUR
mesečno + stroški + 1x varščina,
vseljivo takoj.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske
površine na parceli velikosti 262 m2,
l. izgr. 1935, prenovljena l. 2002 -
okna, vse instalacije, kopalnica, CK
na olje, dvorišče, kjer je možno parki-
ranje za dva avtomobila, terasa s 115
m2 vrta, cena 199.000,00 EUR. 
Kranj, Kokrica, na zelo lepi lokaciji,
visokopritlična tlorisa 10x8 m2 na
parceli velikosti 857 m2, l. izgr. 1955,
CK na olje, garaža, cena 215.000,00
EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni
lokaciji, medetažna s 300 m2
uporabne stanov. površine na parceli
velikosti 1144 m2, l. izgr. 1999, cena
399.000,00 EUR, v kateri je vključe-
na tudi vsa oprema izdelana po
meri. 
Gorenjska, Cegelnica pri Naklem, vi-
soko pritlična, tlorisa 8,5 x 8 m2 na
parceli velikosti 539 m2, l. izgr. 1939,
delno obnovljena l. 1994 - okna, stre-
ha, kopalnica, WC, garaža, vsi
priključki, CK na olje, ZK urejena,
cena 133.000,00 EUR.
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Kranj, Savska loka, skladišče s pisar-
nami, visoko pritličje v izmeri 790
m2, lahko tudi v dveh delih po 440
m2 in 350 m2, l. izgr. 1962, prenovl-
jeno l. 2005, višina stropa 5 m,
možnost dostave (rampa), samosto-
jni vhod, cena 465 EUR/m2, lahko
tudi za najem po ceni 4,5 EUR/m2 +
stroški.
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900,
že delno prenovljen, primeren za
neživilsko trgovino, cena 47.000,00
EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visoko pritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža,
dostop tlakovan, ob vikendu tudi
manjša brunarica, l. izgr. 1997, cena
220.000,00 EUR skupaj z opremo.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še pribl. 18 EUR/m2 za
komunalni prispevek.
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Nadzorni svet Elektra Gorenjska, d. d., Ulica Mirka 
Vadnova 3a, 4000 Kranj, objavlja na podlagi določil 
Statuta delniške družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Razpis za predsednika/-co uprave

Za predsednika/-co uprave je lahko imenovan/-a 
kandidat/-ka, ki poleg z zakonom določenih pogojev, 
izpolnjuje najmanj še naslednje pogoje: 

-  univerzitetna izobrazba s področja prava, 
ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri,

-  pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na 
vodilnih delovnih mestih,

-  znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega 
jezika,

-  sposobnost za uspešno gospodarjenje in 
organizacijo.

Nadzorni svet bo izmed pravočasno prispelih in popolnih 
vlog imenoval predsednika/-co uprave. Mandat traja štiri 
leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Če kandidat/-ka želi, da je njegova/-na prijava na razpis 
zaprta za javnost, mora to v svoji vlogi označiti.
Upoštevale se bodo samo popolne in pravočasno prispele 
prijave, z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev. Kandidati/-ke bodo o izbiri obveščeni/-e v roku 
osmih dni po imenovanju.

K vlogi je potrebno priložiti:
1.  življenjepis,
2.  overjeno kopijo diplome,
3.  potrdilo o delovnih izkušnjah,
4.  program dela in razvoja družbe  

za obdobje štirih let,
5.  potrdilo o znanju slovenskega jezika oziroma 

potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
6.  dokazilo o znanju tujega jezika,
7.  potrdilo o nekaznovanosti,
8.  potrdilo, da zoper kandidata/-ko ne poteka 

kazenski postopek,
9.  izjavo, da niso podane okoliščine, ki bi po 

določilih ZGD-1 nasprotovale imenovanju                               
kandidata/-ke.

Dokazila k točkam 7., 8. in 9. ne smejo biti starejša od 
treh mesecev.

Kandidati/-ke morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev poslati v roku 14 dni po objavi razpisa v 
Uradnem listu Republike Slovenije, št. 66/2010, na 
naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 
3a, 4000 Kranj, s pripisom »ne odpiraj – nadzorni svet 
– razpis za predsednika/-co uprave.«
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KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KOSILNICO, bočno Mertel za traktor
ali menjam za drva, ☎ 041/229-159

10004275

SILOKOMBAJN SK 80 S, dobro ohra-
njen, ☎ 031/245-415 10004331

TRAKTOR Zetor 5211, l. 86, 2900 ur,
brezhiben, ☎ 041/489-151 10004313

KUPIM

TRAKTOR, okoli 70 KM in cisterno za
gnojevko okoli 3000 l, ☎ 031/387-
021 10004264

TROSILEC hlevskega gnoja, traktorski na-
kladač za gnoj, ☎ 041/952-564 10004282

PRIDELKI
PRODAM

BELI jedilni krompir in krompir za
krmo, ☎ 031/387-021 10004265

DROBNI krompir za krmo, ☎
031/400-188 10004329

KRMNI krompir, ☎04/23-12-37510004287

JEDILNI krompir in domačo čebulo, mož-
na dostava, ☎031/216-581 10004341

KRMNI krompir in čebulo, ☎ 041/209-
677 10004314

PAPRIKO, rdečo peso in korenje, ☎
041/517-551 10004263

PŠENICO, ☎ 041/260-691 10004299

SILAŽNO koruzo z njive, 0,4 ha, ☎
04/25-91-541 10004288

SILAŽNO koruzo 2 ha, Šenčur, ☎
041/755-263 10004336

VINO CVIČEK, zelo kakovosten z analizo,
vinorodni okoliš Kostanjevica, cena za liter
0,80 EUR, ☎041/697-815 10004337

ZELO kvalitetno vino cviček, možna
dostava, ☎ 051/806-921 10004117

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

20. avgusta bodo naprodaj 20-tedenske rja-
ve jarkice - mlade kokoši nesnice, rezervacije,
Žabnica 39, ☎04/23-11-767 10004309

BIKCA simentalca, težkega okoli 120
kg, ☎ 031/335-046 10004276

BIKCA simentalca, težkega 200 kg, Valja-
vec, Zvirče, ☎04/59-57-324 10004323

BIKCA simentalca, starega 6 mesecev,
Grad 50, ☎04/25-25-560 10004328

ČB bikca, ☎ 031/596-077 10004347

ČB BIKCA starega 14 dni za simbolič-
no ceno, ☎ 040/128-893 10004271

ČB BIKCA starega en teden, ☎
031/513-709 10004286

ČB BIKCA starega 14 dni, Goriče 19,
☎ 031/230-413 10004300

ČB TELIČKO staro 14 dni, ☎
031/253-521 10004335

ČB TELIČKO, staro 10 dni, ☎
041/643-949 10004342

DVA ČB bikca, stara 10 dni, ☎
04/25-61-260 10004236

DVE TELIČKI ČB/BBP in LS, stari 10
dni, ☎ 041/369-153 10004301

DVE TELIČKI križanki in tri ČB bikce,
☎ 040/887-335 10004302

JALOVO kravo simentalko in kupim 0,5 ha
koruze za silažo, ☎04/25-61-427 10004277

KRAVO in telico simentalko, brejo 8
mes. ter dva bikca simentalca, ☎
04/25-71-614 10004334

MLADE prašiče za rejo ali za odojke,
☎ 041/335-916 10004296

PRAŠIČE od 30 do 50 kg, domača
reja, ☎ 041/294-244 10004293

PURANE za nadaljnjo rejo in purane za
zakol, ☎ 041/203-564 10004283

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Stano-
nik, Log 9, Šk. Loka, ☎041/694-285

10004274

TELICE simentalke, breje 8 mesecev in
rdečo peso, ☎ 041/595-773 10004262

TELICO simentalko tik pred telitvijo, ☎
041/926-269 10004256

TELICO simentalko, staro 19 mese-
cev, ☎ 051/360-582 10004322

TELIČKA bikca, križanca, starega en
mesec in suhe deske, colarice, ☎
031/525-931, Češnjevek 10004252

TELIČKO simentalko, staro 4 mesece
in ČB kravo primerno za zakol, ☎
041/741-837 10004260

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
031/250-114 10004268

TELIČKO simentalko, staro tri mese-
ce, zelo lepo za nadaljnjo rejo, ☎
031/642-953 10004304

VEČ VISOKO brejih telic in kupim bik-
ca simentalca, starega 10 dni, ☎
051/417-762 10004294

ZAJCE in zajklje lisce za pleme, ☎
040/562-959 10004327

KUPIM

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

10004272

ZAMENJAM

JAGNJE samico za samca ali prodam,
☎ 04/59-58-263 10004246

OSTALO
PRODAM

DVE kletki za 120 kokoši nesnica z av-
tomatskim napajanjem, rabljeni tri leta -
sedaj obnovljeni, cena po dogovoru,
☎ 031/623-344 10004239

KOSILNICO Buher, kobilo, zapravljiv-
ček, ☎ 041/364-504 10004310

LESENE gajbice, okovane za 30 kg,
☎ 041/821-358 10004320

PVC SODE 120 l, ugodno, ☎ 040/
284-782 10004305

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI
V SEPTEMBRU začne z delovanjem
prva in edina taxi centrala na Gorenj-
skem, delovanje med Kranjem in Ljub-
ljano. Imate svoje vozilo in se želite pri-
družiti naši ekipi? Pokličite, ☎
040/300-838 10004243

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s.
p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, la-
melne zavese, plise zavese, komarniki,
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

ADAPTACIJE, notranji ometi, vse vrste
fasad, škarpe ter tlakovanje dvorišč,
kvalitetno, hitro in poceni. Arbaj,
d.o.o., Zg. Bela 24, Preddvor, ☎
041/241-149 10004172

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, do-
voz. poti, parkirišč, polag. robnikov, pralnih
plošč, izd. betonskih in kamnitih škarp,
Adrovic & Co, d. n. o., Jelovškova 10, Kam-
nik, ☎01/83-94-614, 041/680-751

10003712

BARVANJE oken, vrat, kovinskih in lese-
nih ograj, POSLOVNO SVETOVANJE,
Branislav Jurgec s.p., Partizanska ul.2,
Poljčane, P.E. HIŠNI SERVIS KRANJ, ☎
040/589-330, Branko 10004345

BELJENJE in glajenje notranjih prosto-
rov, beljenje fasad, barvanje napuščev,
oken, vrat in ograje, hitro, kvalitetno in
ugodno, Pavec Ivan, s. p., Podbrezje
179, Naklo, ☎ 031/392-909 10003731

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od teme-
ljev do strehe, adaptacije, omete, omete
fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč,
☎ 041/557-871 10004084

GOZDARSKE storitve, posek in spravi-
lo lesa na območju zgornje Gorenjske,
možen odkup na panju, Primož Kodeh
s.p., Gorenjska ul 3, Bled, ☎
031/312-204 10004235

GRADBENIK REXHO, d. n. o., Adergas
13, Cerklje, izvaja od temeljev do strehe,
notranji ometi, vse vrste fasad, kamnite
škarpe, adaptacije, urejanje in tlakovanje
dvorišč, ☎ 041/589-996 10004316

KNAUF predelne stene, spuščeni stro-
pi. Montaža talnih in stenskih oblog. Iz-
vajanje vseh vrst fasad in vsa pleskar-
ska dela. Transport in gradbne storitve
Gregor Cyranski s.p., Golniška c. 25,
Kranj, ☎ 051/620-063 10004068

TEŽKA gradbena mehanizacija, zidarska
dela, gradnja na ključ, adaptacije, urejanje
okolja, fasaderstvo, izkopi, rušitvena dela ...
TGM, Florent Hegić s.p., Savska c. 56,
Kranj, ☎ 041/529-474 10004184

IŠČEM

IŠČEM izvajalca za izdelavo betonske
škarpe - kamnite v Stiški vasi, Cerklje na
Gorenjskem, ☎ 041/315-635 10004339

ZASEBNI STIKI
60-LETNIK išče preprosto Gorenjko za pri-
jateljevanje, ☎031/562-220 10004297

BREZPLAČNA spoznavanja za gospe
do 47 let, druge plačajo le 14 EUR, ☎
031/505-495 10004086

PREPROST skromen fant si želi iskrene,
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

ZAHVALE
ZAHVALA gasilski enoti Kranj in PGD Vi-
soko za izredno hitro intervencijo pri uda-
ru strele v hišo in ostalim enotam v priprav-
ljenosti, za vse spodbudne besede in na-
vodila pri ukrepanju naprej. Hvala tudi
vsem, ki so bili pripravljeni pomagati. Dru-
žini Istenič in Kebler 10004315

RAZNO
PRODAM

KVALITETNA omela za pometanje
krušnih peči, negorljiva, ☎ 01/83-23-
107, Žnidar 10004248

ŠIVALNI stroj Mirna v omarici, upora-
ben ter žensko, usnjeno jakno črne
barve, št. 44/46, ☎ 030/913-039

10004338

ZABOJNIK, nov, 240 l za smeti ali za
sadje, možna dostava, ugodno, ☎
031/560-936 10004253

27petek, 13. avgusta 2010
GORENJSKI GLAS

info@g-glas.siMALI OGLASI, ZAHVALE

ZAHVALA

OSMRTNICA

V 85. letu starosti je odšla k Bogu po večno plačilo naša draga
mama, žena, babica in prababica

Marija Rudež
Od nje se bomo poslovili danes, v petek, 13. avgusta 2010, na
pokopališču v Zg. Bitnjah ob 14. uri. Žara bo na dan pogreba v
vežici od 10. ure dalje.

Žalujoči: mož Drago ter Rajko in Marjanca z družinama

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene, mame, babice in sestre

Doroteje Mali
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, dobrim sosedom, prijateljem, znancem,
sodelavcem Gorenjskega glasa in osnovne šole Davorina Jenka Cerklje za izrečena 

osebna in pisna sožalja, darovano cvetje in sveče. 
Hvala vsem, ki ste ji pomagali v času njene bolezni, dr. Moniki Gruenfeld Zupan,

zdravnikom in zdravstvenemu osebju Bolnišnice Golnik. Prisrčna hvala Patronažni
službi Kranj, še posebej gospe Tanji in pomoči na domu DU Kranj za nego, skrb in

vedrino. Hvala gospe Zvezdani za vse njene dobre misli in dobra dela.
Posebna zahvala gospodu župniku Stanetu Okornu za lepo opravljen pogrebni obred

ter pevcem bratov Zupan in gospe Francki Šenk za čudovito pevsko spremljavo. 
Hvala Tadeji za ganljive besede slovesa. Zahvala tudi pogrebni službi Jerič.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni!
Letenice, 29. julija 2010

ZAHVALA

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 75. letu zapustil naš
dragi mož, oče, stari oče, brat, stric in tast 

Ludvik Koželj
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem, sodelavcem, znancem in vsem, ki ste ga v tako velikem
številu pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala vsem za
izrečena osebna in pisna sožalja, tolažilne besede, stiske rok,
darovano cvetje, svete maše in sveče. Zahvaljujemo se osebne-
mu zdravniku dr. Beleharju in Bolnišnici Golnik, Oddelku 200.
Zahvala sodelavcem podjetja Zarja Kamnik in vsem zaposlenim
na Občini Cerklje na Gorenjskem. Za ganljivo slovo se 
zahvaljujemo: gospodu župniku Stanetu Gradišku za lepo
opravljen pogrebni obred, Mešanemu cerkvenemu zboru 
Andrej Vavken, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Cerklje ter
ostalim gasilskim društvom, nosačema, zvonarjem, govorniku,
praporščakom, trobentaču in Pogrebni službi Jerič. Hvala vsem,
ki ste ga ob smrti pospremili z molitvijo ali lepo mislijo.

Žalujoči: žena Marinka, hčeri Andreja in Renata z družinama,
bratje Jože, Andrej in Peter z družinami
Cerklje na Gorenjskem, Škofja Loka, Grosuplje, Tunjice, Moste,
Oševek, Kamnik, avgust 2010

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage žene, mamice,
stare mame, hčerke, sestre, sestrične, svakinje, snahe in tete

Olge Zupan
z Zgornjega Jezerskega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, številnim prijatel-
jem in znancem, ki so nam v težkih trenutkih neizmerne
bolečine stali ob strani, nam izrazili sožalje, darovali cvetje,
sveče in darove, ter vsem, ki ste jo v tako velikem številu
pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se dr. Jerneju
Benediku iz OI Ljubljana in njeni zdravnici dr. Vencljevi za
zdravljenje in lajšanje bolečin v času njene bolezni. Posebej se
zahvaljujemo tudi vsem sodelavcem PP Kranj, Elektra Gorenj-
ske Kranj, Viator & Vektorja Šk. Loka, OŠ Matije Valjavca Pred-
dvor in Jezersko, ZGS KE Jezersko-Kokra, ter članom ZB Jezer-
sko in GD Jezersko za poslednje slovo. Zahvala pa gre tudi žup-
niku g. Janezu Hamu za lep pogrebni obred, pogrebni službi
Navček, pevcem Zupan, trobentaču in nosačem.
Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo imeli radi in jo
boste ohranili v lepem spominu, še enkrat hvala.

Žalujoči vsi njeni
Zg. Jezersko, 6. avgusta 2010

Ostala je praznina,
v srcih naših bolečina
in tiha solza večnega spomina ...
Vendar kogar imaš rad,
ta nikoli ne umre,
le daleč je, zelo daleč je ...

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, ata, tasta, brata, strica in svaka

Srečka Gorjanca
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan-
cem, sovaščanom Planice in Lavtarskega Vrha in delavcem Dom-
plan, d. d., Kranj za izrečeno ustno in pisno sožalje, cvetje, sveče in
darovane maše. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na nje-
govi zadnji poti k večnemu počitku. Posebej se zahvaljujemo Maji
Dolenc za nesebično pomoč, zdravnici dr. Jožefi Jeraj in sestri Nadi
za pomoč pri premagovanju bolezni, gospodu župniku Bojanu 
Likarju za lepo opravljen obred in sv. mašo, pogrebnemu zavodu
Komunala Kranj in pevcem Kranjskega kvinteta. 
Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala. 

Žalujoči: žena Dragi in sinovi Bogdan, Simon in Aleš z družinami
Stražišče, avgust 2010

Srce je omagalo
in dih je zastal,
a spomin na tebe
bo večno ostal.
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.
V soboto bo sprva delno jasno, pozneje se bo pooblačilo, proti
večeru in v noči na nedeljo bodo nevihte. V nedeljo bo delno
jasno, v Julijcih pa oblačno s padavinami, deloma nevihtami.

PETEK

15/23°C
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Suzana P. Kovačič

Kranj - "V dom je prišla pri
devetindevetdesetih, septem-
bra lani, in poglejte, kako do-
bro zgleda danes," ni mogla
skriti navdušenja mag. Zvon-
ka Hočevar Šajatovič, direk-
torica Doma upokojencev
Kranj, nad stanovalko Marijo
Kuljad, ki je včeraj praznova-
la stoti rojstni dan. Vse naj-
boljše ji je osebno zaželel
tudi predsednik države dr.
Danilo Türk s soprogo Bar-
baro. "Veseli me, kadar vi-
dim ljudi, ki so v dolgih letih
življenja ohranili dobro voljo
in optimizem. Danes praz-
nujemo zlasti optimizem, ki
ga Marija Kuljad izraža tako
neposredno," je povedal dr.
Danilo Türk in bil prijetno
presenečen nad tem, kako
dober spomin ima gospa
Marija; ta seže še v čas pred
prvo svetovno vojno ... Čila
stoletnica ima trinajst neča-
kov in nečakinj in prav za
vsakega še vedno ve, kdaj se
je rodil. Župan Mestne obči-
ne (MO) Kranj Damijan Per-
ne ji je ob jubileju izročil
častno listino MO Kranj in
dejal: "Naše največje bogas-
tvo so ljudje, ki nosijo mod-
rost. Ta pride z leti." 

Marija, rojena Kejžar, se 
je rodila v Spodnji Sorici, v
bajtarski družini kot sedmi
otrok in edina hči. V Sorici,

za katero pravi, da je najlep-
ša vas, je dokončala osnovno
šolo, nato pa je morala po-
prijeti za delo na majhni
kmetiji doma. Že kot otrok
je začela klekljati in spomi-
nja se, kako sta z mamo tudi
do polnoči skupaj delali čip-
ke, ki so jih nato prodajali. Z
žalostjo v očeh se spominja
svojega sedmega leta staro-
sti, ko je izvedela, da je oče
padel v vojni. Bolj pa ji oči
oživijo, ko pove, da je v mla-
dosti še s tremi prijateljicami
(od katerih je eno, ki je leto
mlajša, lani v Sorici še obis-
kala) zelo rada kartala "lu-
stig" in "durak". Bila je člani-
ca Marijine družbe, v kateri
so veljala posebna pravila,
med drugim je bilo prepove-

dano plesati. A Marija hudo-
mušno doda, da se je že na-
šel trenutek, ko se je zavrte-
la. Leta 1939 se je preselila v
Goriče, kjer je pomagala pri
delu na kmetiji. Leta 1946 se
je poročila in se leto po poro-
ki zaposlila v Zdravstvenem
domu Kranj kot snažilka,
kjer je delala do upokojitve.
Z možem sta trinajst let sta-
novala v kranjski Mestni
hiši, kjer je bil mož hišnik,
nato pa sta se preselila v sta-
novanje na Dražgoško ulico
v Kranju. Mož ji je pred dvaj-
setimi leti umrl in v stanova-
nju je ostala sama. A prav
sama ni bila nikoli: pri njej
je vedno stanoval kdo od ne-
čakov, še posebno rada pove,
da je bil od trinajstega leta

starosti pri njej Ivan, dokler
se ni poročil. Lani se je odlo-
čila, da je čas, da gre v dom.

Včeraj so čestitke kar deže-
vale. V dar je dobila drevo
življenja in ogledalo, da bo
lahko vedno takoj preverila,
ali je frizura v redu. Jožica
Ribnikar, predsednica Kra-
jevne organizacije RK Vodo-
vodni stolp, ji je podarila več
škatel piškotov. "Za 95. rojst-
ni dan sem ji prinesla  piško-
te in je rekla, te imam pa
tako rada. Zato sem ji jih 
prinesla tudi za stoti rojstni
dan," je povedala Ribnikarje-
va. "Hvala lepa vsem, ki ste
mi prišli čestitat," je bila ga-
njena Marija Kuljad in razkri-
la recept za dolgo življenje:
"Fejst delat, pa slabo jest!" 
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

David Banko: 

"Delam šele deset let, tako
da o upokojitvenih pogojih
še ne razmišljam. Pravijo,
da bodo upokojitvene staro-
sti višje, pa tudi pokojnine
naj bi bile višje. Glede tega
nisem preveč optimističen."

"Fejst delat, pa slabo jest!"
"Veseli me, kadar vidim ljudi, ki so v dolgih letih življenja ohranili dobro voljo in optimizem. Danes
praznujemo zlasti optimizem, ki ga Marija Kuljad izraža tako neposredno," je povedal predsednik dr.
Danilo Türk, ki je Mariji Kuljad ob cenjenem jubileju osebno čestital. 

V pokoj stari 
petinšestdeset let
Danica Zavrl Žlebir 

Prihodnje leto nas čaka po-
kojninska reforma, ki pred-
videva, da se bomo upoko-
jevali starejši, ženske in mo-
ški, oboji pri 65 letih. Kaj od
sprememb zakona pričakuje-
jo ljudje, smo vprašali neka-
tere naključne sogovornike.
Foto: Tina Dokl

Marija Ravnihar: 

"Sama sem že (predčasno)
upokojena in je zaradi te-
ga tudi pokojnina nižja. Po-
kojninska reforma je najbrž
potrebna, vendar se mi zdi
upokojitvena starost 65 let
kar prehuda." 

Mladoporočenci

Na Dovjem sta se 4. avgusta poročila Rok Ušen in Jerneja
Vivod. Na Bledu so se 7. avgusta poročili Jaka Knific in 
Katja Biček, Janko Bohinc in Anita Skenderović, Gregor 
Perpar in Irena Škufca, Matjaž Omerzu in Katja Jazbinšek
ter Christian Krammer in Urška Rajgelj, v Dvorski vasi Erik
Letnar in Zala Primožič, v Radovljici Boštjan Ličar in Katja
Kopač ter Andrej Mandelc in Alenka Mušič, v Podvinu pa
Marko Kjuder in Ana Osolnik. Mladoporočencem čestitamo
in jim podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas.

Franc Gider: 

"Želel sem dokupiti vojaška
leta za upokojitev po sta-
rem, toda po novem zakonu
sem celo na boljšem. Brez
dokupa se bom lahko upo-
kojil s 40 leti delovne dobe
natanko čez leto dni."

Mina Brlek: 

"V pokoj še ne grem tako
kmalu, tako da mi še kakš-
na reforma lahko podaljša
delo. Bojim se pa, da bodo
mladi še težje prišli do za-
poslitve, če se bomo starejši
tako pozno upokojevali."

Albert Gashi: 

"Vse kaže, da bo moja gene-
racija delala do sedemdese-
tega leta! Trenutno pa me
bolj skrbi, ali bom imel kaj
boljšo plačo, saj je od tega
odvisna tudi moja prihodnja
pokojnina."

Kranj

Prihaja sezona jurčkov

To ugotavlja Avgust Plemenitaš iz Drulovke, ki je na Gorenj-
ski glas vnovič prinesel košaro z gobami, nabranimi v Ljub-
nem pod Peračico. "Našel sem nekaj poletnih gobanov,
mokarice, ki so znanilke jurčkov, in maslenke. Nabral sem
tudi borovnike, kar je zanimivo, glede na to, da gre za je-
senski goban," je razložil gobar, ki je že vrsto let dejaven v
kranjskem gobarskem društvu. Kot pravi, je prve gobe
opazil v nedeljo na Veliki planini, zato je šel v ponedeljek
takoj v akcijo. Kot omenjeno - uspešno. "Doslej je bilo pre-
suho, zdaj pa prihaja sezona jurčkov," je še dodal. A. H.
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Trzin

Popolna zapora ceste Trzin-Mengeš

Iz podjetja Gratel, d. d., ki že nekaj mesecev temeljito 
prenavlja Mengeško cesto v Trzinu, so sporočili, da bo jutri,
14. avgusta, in v nedeljo, 15. avgusta, cesta G2-104 Trzin-
Mengeš zaradi gradbenih del popolnoma zaprta. Obvoz bo
urejen na relaciji Mengeš-Jarše-Domžale-Trzin, lokalni
promet pa bo speljan po Jemčevi cesti, Cesti za hribom,
Grajski cesti in Habatovi ulici. Popolna zapora bo veljala od
sobote od 6. ure zjutraj do nedelje do 22. ure. J. P. 

Z leve: predsednik UO skupnosti socialnih zavodov Slovenije Boris Koprivnikar, Damijan Perne,
dr. Danilo Türk s soprogo Barbaro, Marija Kuljad in mag. Zvonka Hočevar Šajatovič 
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