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Sodišča odločajo hitreje
Po podatkih ministrstva za pravosod-
je so slovenska sodišča skrajšala pov-
prečni čas reševanja zadev. Na Go-
renjskem imajo zaradi pomanjkanja
sodnikov težave na okrožnem sodiš-
ču, okrajna sodišča pa so število ne-
rešenih zadev zmanjšala.

8

KRONIKA

Danes bo zadnji poletno vroči
dan. V soboto bo oblačno,
občasno bo deževalo. 
V nedeljo bo delno jasno 
s spremenljivo oblačnostjo. 

VREME

jutri: pretežno oblačno ..
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Ali z davkom 
tudi nad luksuz?
Na predlagani zakon o davku na ne-
premičnine je veliko pripomb, med
njimi so predlogi za nove oprostitve
plačila davka, za progresivno obdav-
čitev, za določitev najvišje davčne
stopnje, za uveljavitev socialnega ko-
rektiva ...
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Poštni urad 
na štirih kolesih
"To je tako, kot bi imeli poštno oken-
ce doma," premično pošto v Ratečah,
edino tovrstno na Gorenjskem, opi-
sujejo poštarji, predvsem starejši do-
mačini pa pogrešajo čas, ko so se lah-
ko sami peš odpravili na pošto.

11

Staro Planinko bodo 
obnovili
Restavracija Planinka na Glavnem
trgu, ki je bila pred nekaj desetletji po-
nos kamniškega gostinstva, zadnjih
deset let pa je zaprta in zapuščena
nezadržno propadala, dobiva novo
podobo. 

24

ZADNJA

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

Kranj - Bliža se novo šolsko
leto, kar nakazuje tudi vse
večja gneča v papirnicah in
knjigarnah, ki smo ji priča v
zadnjih dneh. V sredo bo šol-
ski prag gorenjskih osnovnih
šol prestopilo 17.076 osnov-
nošolcev, od tega jih bo
1.996 prvič sedlo v šolske
klopi. V srednje šole na Go-
renjskem pa bosta predvido-
ma vpisana 7702 dijaka, od
tega 2170 v prvi letnik.

Učence in dijake v prihaja-
jočem šolskem letu čakata
dve bistveni novosti, in sicer
s področja šolske prehrane

in šolskega koledarja. Z no-
vim šolskim letom bo začel
veljati nov zakon o šolski pre-
hrani, s katerim so ukinili
brezplačne malice za vse di-
jake, obenem pa subvencije
za malice razširili tudi na
osnovnošolce. Tako bodo po
novem vsi učenci in dijaki
upravičeni do subvencije v
višini dveh tretjin cene mali-
ce, obenem pa bodo lahko
zaprosili tudi za dodatno
subvencijo v višini ene tretji-
ne oziroma ene šestine cene
malice, ki pripada socialno
šibkejšim. Cena malice v
osnovni šoli po podatkih mi-
nistrstva za šolstvo in šport

znaša 0,80 evra, pri čemer
bo država vsakemu učencu
za malico na dan primaknila
v osnovi 0,50 evra. Cena di-
jaške malice je 2,42 evra,
splošna subvencija pa znaša
1,6 evra. Sprejet pa je bil tudi
pravilnik o šolskem koledar-
ju, ki po novem določa eno-
tne zimske počitnice za vse
šolarje. Pri ministrstvu za
šolstvo in šport so pojasnili,
da so se za poenotenje ter-
mina zimskih počitnic odlo-
čili, da bi s tem odpravili te-
žave nekaterih družin, ki
imajo otroke v šoli in se izob-
ražujejo v različnih regijah.

Novosti pri prehrani in koledarju
Do subvencije za malico bodo v novem šolskem letu poleg dijakov 
upravičeni tudi učenci, novost pa so tudi skupne zimske počitnice.

Tudi gneča v knjigarnah nakazuje, da se bliža novo šolsko leto. / Foto: Tina Dokl

Leto LXIII, št. 68, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Zlatnik za pesnico ljubezni
Pesnica Neža Maurer je v torek v Celju za 
življenjsko delo prejela zlatnik poezije. 
Pri založbi Jasa je izšla tudi njena knjiga Nežina
steza. 
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Boštjan Bogataj

Železniki, Tržič - Že dva me-
seca v podjetju Dom oprema
iz Železnikov zaposleni niso
dobili plač, čakajo tudi na lan-
ski in letošnji regres. "Razen
plač in regresa nam podjetje
že osem mesecev ne plačuje
prispevkov," razloge in stav-
kovne zahteve predstavlja
sindikalni zaupnik Tone Mo-
horič. Zakaj plač in prispev-
kov ne dobijo, mu ni znano,
saj je dela in naročil za njiho-
ve izdelke dovolj. Stavko so
pripravljeni preklicati le v pri-
meru, da do konca meseca
dobijo izplačane plače, za re-
gres se lahko še dogovorijo. 

"Vodstvo nam vsak dan ob-
ljublja izplačila. Morda bo

kmalu res tako, saj čakamo na
potrditev večjega posla in
avans. Upam, da bo rešitev
prišla še do konca meseca," je
kljub vsemu optimističen
Mohorič. V podjetju je sicer
18 zaposlenih, ki imajo od
700 do 750 evrov neto plače.

Lesna industrija na Gorenj-
skem sicer ni v kritičnem sta-
nju, pravi Olga Drabik, sekre-
tarka SINLES Gorenjske: "V
M Sora in Alplesu je vse v naj-
lepšem redu, dobro skrbijo za
zaposlene. V Jelovici so sicer
napeti odnosi, a izplačujejo

vsaj minimalne plače, v Lip
Bledu pa imajo premalo dela,
nekaj zaposlenih mora oditi."

Bolj optimistične novice
prihajajo iz tržiškega podjetja
Tiko. Za ponedeljek so že na-
povedali stavko, ki pa je po
včerajšnjem nakazilu pre-
ostanka junijskih plač odpove-
dana ali vsaj prestavljena, do-
kler ne bodo dobili izplačanih
vseh zaostalih obveznosti.
Vodja sindikata kovinske in
elektroindustrije Slovenije
(SKEI) v Tiku Matevž Štrukelj
je povedal: "Z vodstvom smo
se dogovorili, da s stavko poča-
kamo do 20. septembra. Mi
smo pošteni in se bomo dogo-
vora držali, upam pa, da takrat
dobimo tudi julijske plače."

Napoved stavke v Dom opremi
Medtem ko bo 18 sodelavcev v železnikarskem podjetju Dom oprema (del Tom Mokronog) v sredo
začelo stavkati, so v tržiškem podjetju Tiko zaposleni včeraj le dobili plače.

Delavci Tika so včeraj le dobili plače. / Foto: Tina Dokl
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OBVESTILO 
PACIENTOM!

Dr. ZORAN KOLAR, spec. urolog 
obvešča svoje paciente, da bo septembra
2010 odprl UROLOŠKO AMBULANTO
v Zdravstvenem domu Bled.  

Pacienti se lahko 
naročijo na pregled po telefonu: 

01/232 12 61 ali 01/232 12 62
AMBULANTA MEDUR 

vsak dan v dopoldanskih urah.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JERNEJ AJDOVEC iz Šenčurja.

Jasna Paladin

Domžale - Kandidat za župa-
na občine Domžale v stranki
SDS je Robert Hrovat, dr-
žavni poslanec in predsed-
nik KS Dob, pred tem po-
klicni gasilec, danes pa tudi
družinski človek, navdušen
nogometaš in ljubitelj smu-
čanja, kakor se sam pred-
stavlja. 

"V Domžalah je čas za
spremembe, saj je občina v
zadnjih letih večino tekem
na področju razvoja izgubi-
la. Občino si spet želim pri-
bližati ljudem, preseči delit-
ve na 'naše' in 'vaše', pospe-
šiti gospodarski razvoj, ure-
diti mestno jedro, povečati

sodelovanje s krajevnimi
skupnostmi, oživiti nekdanji
kino, uresničiti obrtno cono

v Želodniku ... Vse to lahko
dosežemo le s povezova-
njem. Naš program, ki ga

bomo podrobneje predstavi-
li v začetku volilne kampa-
nje, bo zelo konkreten in za-
vezujoč," pravi v zmago pre-
pričani Robert Hrovat, ki je
ključne smernice svojega
programa predstavil z neka-
terimi kandidati za stranki-
no listo občinskih svetnikov.
Na njej se najde kar nekaj
znanih imen slovenske poli-
tike. Podporo Hrovatu, ki bo
nosilec liste, sta med dru-
gim obljubila nekdanji mi-
nister za javno upravo Gre-
gor Virant in nekdanji ev-
ropski poslanec Miha Brejc,
na listi pa so še Romana Jor-
dan Cizej, Lovro Lončar, Ur-
ška Kabaj, Roman Lazar in
mnogi drugi.

SDS na volitve z močnimi imeni
"Take liste za občinski svet se ne bi branil nihče," pravijo v domžalski SDS, kjer so za svojega 
županskega kandidata predlagali Roberta Hrovata.

Bohinjska Bela

V javnosti se je prvič predstavila enota Pest

Vojaški policisti so v sredo na vadišču Mačkovec pri Bohinj-
ski Beli v okviru taktične vaje z bojnim streljanjem Pest 2010
prikazali svojo usposobljenost. "V vaji sta sodelovala dva
oddelka prve specialne čete vojaške policije, pa tudi posad-
ka helikopterja 15. helikopterskega bataljona Slovenske voj-
ske," je pojasnil višji častnik za odnose z javnostmi v gene-
ralštabu Slovenske vojske Fedja Vraničar. Namen vaje je
bilo prikazati bojno usposobljenost in pripravljenost enote
ter učinke bojnega delovanja. V prvem delu so tako prikaza-
li prijetje storilcev kaznivega dejanja od ustavljanja do are-
tacije v objektu in do osvoboditve talca. V drugem delu vaje
pa so prikazali bojno streljanje s pištolo SIG 226 in polavto-
matsko šibrenico benelli M4. "Na vaji, ki si jo je ogledal tudi
poveljnik sil Slovenske vojske Branimir Furlan ter pripadni-
ki slovenske vojske in policije, se je v javnosti prvič predsta-
vila specialna enota vojaške policije Pest," je po uspešno iz-
vedeni vaji še dejal Fedja Vraničar. M. R.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Zvesti Gorenjskemu glasu
Mici Močnik in moža Alojza sem obiskala na njihovi kmeti-
ji na Prebačevem pri Kranju. Povedala sta mi, da je Gorenj-
ski glas imel naročen že Alojzov oče in ko je bil Alojz leta
1949 pri vojakih, so mu časopis večkrat poslali v Skopje.
Lani, ko je praznoval osemdeseti rojstni dan, pa so mu otro-
ci izpolnili dolgoletno željo in ga presenetili s kratkim oddi-
hom v Skopju. "Tam se je vse spremenilo," pove Alojz. Ko
poštar Gorenjski glas prinese okoli osme ali devete ure zju-
traj, pregleda najzanimivejše, do naslednje številke pa pre-
bere celega. Alojz je med očetovo daljšo odsotnostjo že z
enajstimi leti prevzel vsa opravila na kmetiji in se je celo živ-
ljenje preživljal kot kmet. Omeni, da je delo danes malo laž-
je zaradi strojev, včasih pa so vse opravljali ročno: kosili, želi
ter z živino zaradi močnega sonca orali le zgodaj zjutraj.
Alojz je Mici spoznal v Šenčurju, odkoder je doma. Poročila
sta se leta 1966, imata štiri otroke in kmetijo, ki jo bo pre-
vzel sin Jani. Mici ima ogromno energije in je bila včasih
povsod poznana, da peče odličen kruh in potico. Pravi, da bi
še vedno pekla, a zaradi selitve nima več peči pri roki. Zato
pa veliko pomaga in večkrat skuha za celo družino. D. K.

Mici z možem Alojzom in sinom Janijem
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Svoj program je Robert Hrovat predstavil skupaj z nekaterimi
kandidati za občinske svetnike, med katerimi sta tudi 
Gregor Virant in Miha Brejc.

Marjana Ahačič

Radovljica - Županski kandi-
dat Andrej Kokot je na stoj-
nici pred upravno enoto Ra-
dovljica, kjer že več kot te-
den dni zbira podpise pod-
pore, pripravil performans v
obliki tekmovanja v jedi kru-
ha. "Namen performansa je
bil pokazati, da zdrava pa-
met pri načrtovanju in
upravljanju občinskih fi-
nanc igra pomembno vlo-
go," je pojasnil Kokot, ki
mora za vložitev kandidatu-
re zbrati še okoli 50 podpi-
sov. "Zmagala je tekmoval-
ka, ki ji je po 365 sekundah,
kolikor so jih imeli tekmo-
valci na voljo, ostal v rokah
še čisto majčken košček kru-
ha. Vsaka sekunda je na-
mreč pomenila dan v letu,

kos kruha pa je predstavljal
občinski proračun. V resnič-
nem življenju bi najhitrejši
tekmovalec moral po desetih
mesecih objaviti bankrot ob-

čine, zmagovalka pa bi z re-
balansom nekaj malega
sredstev lahko prenesla v
prihodnje leto, čeprav se to v
resnici ne dogaja."

Županov kruh za ”zdravo pamet”

Na stojnici županskega kandidata Andreja Kokota so v 
sredo pripravili tekmovanje, na katerem so udeleženci jedli
kruh. / Foto: Anka Bulovec.

Vilma Stanovnik

Kranj - "V zakonu o volilni in
referendumski kampanji je
v 2. členu napisano, da tisti,
ki se odločimo kandidirati
kot neodvisni kandidati, lah-
ko volivce seznanimo o svoji
kandidaturi in o sebi že prej.
Tako sem z zbiranjem pod-
pisov začela 16. avgusta, prej
pa sem se želela predstaviti,
kar zakon omogoča. Rada bi
povedala, da mi je v petih
dneh uspelo zbrati petsto
glasov, kar je zadostno števi-
lo za vložitev kandidature,
ker pa vsak glas šteje, bom z
zbiranjem glasov nadaljeva-
la do 15. septembra," je na
včerajšnji tiskovni konferen-
ci povedala neodvisna kandi-
datka za županjo Mestne ob-

čine Kranj Hermina Krt in
dodala, da je vesela velikega
zaupanja ljudi. "Edina odvis-
nost, ki jo sprejemam, je od-
visnost od velikega števila
volivcev," je poudarila Her-

mina Krt in dodala, da ima
že oblikovano nestrankarsko
listo Zdravo mesto, ki je že
polna, na njej pa je 33 posa-
meznikov, ki so strokovnjaki
vsak na svojem področju.

V petih dneh zadosti glasov

Hermina Krt je že zbrala zadosti podpisov za vložitev 
kandidature, oblikovano pa ima tudi nestrankarsko listo. 
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Kranj

Prezgodnja volilna
kampanja?

V mestnem odboru SDM
(Slovenske demokratske mla-
dine) v Kranju so naslovili
očitke o "nelojalni volilni
kampanji, še preden se je ta
uradno začela", na dva kandi-
data za župana: na Hermino
Krt, češ da se je na plakatih
pojavila že veliko pred urad-
nim začetkom predvolilne
kampanje, in na Darjana Pet-
riča, češ da si je v času recesi-
je zamislil drago volilno kam-
panjo z župansko pisarno in
pojavljanjem na facebooku. Je
to etično v času, ko številni
meščani nimajo niti za golo
preživetje, sprašujejo v SDM. 
Hermina Krt na očitke odgo-
varja, da so plakati z njenim
imenom in podobo namenje-
ni promociji knjige Neizpro-
snost pohlepa, ki jo je izdala
letos in jo sedaj prodaja. Pi-
sarno v mestu pa je po njenih
besedah odprlo društvo
Zdravo mesto, ki ga vodi Ja-
nez Žezlina, ona pa je ena od
ustanovnih članic. V strankah
SD in LDS, katerih skupni
kandidat za župana je Darjan
Petrič, pa na očitke odgovar-
jajo, da se sicer intenzivno
pripravljajo na kampanjo v
okvirih in na način, kot to po-
čnejo podporniki drugih žu-
panskih kandidatov in neod-
visna kandidatka, vendar s
samo volilno propagando še
niso začeli. "Izpraznjen trgo-
vinski lokal, v katerem je bila
včasih Jugoplastika, so s svo-
jim prostovoljnim delom ure-
dili člani obeh strank, zato je
očitek o razkošnosti neute-
meljen,” pravijo v SD in LDS.
V prvih dveh tednih so zbrali
več kot 250 predlogov od več
kot 160 občanov, kandidat pa
je opravil več kot 20 pogovo-
rov s predstavniki društev,
krajevnih skupnosti in javnih
zavodov. D. Ž.
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Stojan Saje

Tržič - Med kandidati, ki se
bodo prvič potegovali za žu-
panski položaj v Tržiču, je
47-letni podjetnik Matjaž
Hrgovič iz Bistrice pri Trži-
ču. Deveto leto se ukvarja z
zastopanjem tujih podjetij v
čevljarski panogi. Delati je
začel kot tehnolog v proiz-
vodnji poliuretana v tovarni
Peko. Tam je bil predsednik
sindikata, ko so imeli več
kot pet tisoč zaposlenih. V
podjetju PGP je šest let vo-
dil nabavno službo, pred
tem pa je bil najemnik go-
stilne v Križah in vodja be-
gunskega centra v Tržiču.
Je poročen, oče odraslega
sina in študentke. Živi v 
Bistrici pri Tržiču.

"Sem eden ustanovnih
članov stranke Zares v Slo-
veniji. V Tržiču smo med
prvimi ustanovili občinski
odbor, kjer sem predsednik
od začetka. Odločil sem se,
da bom začel aktivno spre-
minjati razmere v tržiški po-
litiki. Moti me, da ni komu-
nikacije med strankami in
sodelovanja z občani. To že-
lim prekiniti, zato bom kan-
didiral za tržiškega župana.
Nameravam voditi dialog z
vodstvi vseh strank in doseči
soglasje za vsako pomemb-
no odločitev. Kaj naj bi dela-
li v prihodnosti, bodo pove-
dali Tržičani in stroka. Me-
nim, da bi morale smer raz-
voja sprejeti vse stranke. Žu-
pani iz katerekoli stranke bi
morali uresničevati dolgo-

ročni razvojni načrt, dokler
ne bi bile opravljene naloge.
Sem prvi kandidat za župa-
na, ki se z ekipo pripravlja
na spremembe že dve leti.
Svoj program bom predsta-
vil javnosti začetek septem-
bra. Lahko povem, da bo
usmerjen v razvoj turizma
na Zelenici, v Podljubelju in
drugod. Ob tržiškem baze-
nu načrtujem nov športni
park. Mladi v Tržiču nujno
potrebujejo svoj prostor. In-
terese občanov bi povezal v
nevladnih organizacijah.
Zavzel bi se za energetsko
bolj učinkovito občino. Ob
spodbujanju podjetništva bi
dal poudarek zaposlitvi težje
zaposljivih oseb," je naštel
Matjaž Hrgovič cilje v svo-
jem političnem programu.

Soglasje o smeri razvoja
Kandidat stranke Zares za tržiškega župana Matjaž Hrgovič se je odločil, da aktivno poseže v politiko.
Želi izboljšati komunikacijo med strankami in sodelovanje z občani.

Marjana Ahačič

Radovljica - Primož Jeglič je
v sredo, ko je tudi uradno na-
povedal kandidaturo na žu-
panskih volitvah, dejal, da se
je za kandidaturo odločil na
podlagi izkušenj z vodenjem
občine, ki jih je pridobil v do-
sedanjih dveh mandatih v
občinskem svetu. Meni, da
bi morala občina Radovljica
izkoristiti strateško lego ob
avtocesti predvsem za razvoj
turizma in podjetništva.
"Razviti moramo turistično
blagovno znamko in dogra-
diti turistično infrastruktu-
ro. Na področju podjetništva
moramo opremiti poslovne

cone," je prepričan Jeglič,
dodatno pa bi po njegovem
mnenju k razvoju podjetniš-

tva lahko prispevala vzposta-
vitev visoke šole s področja
podjetništva in novih tehno-
logij. Napoveduje, da se bo
kot župan zavzemal za sožit-
je med generacijami, in ob-
ljublja, da bo posebno pozor-
nost namenjal skupinam,
kot so mladi, starejši, invali-
di in socialno šibki.

Kot je dejal, bo podpiral že
začete projekte, kot so iz-
gradnja parkirne hiše ter
knjižnice na Vurnikovem
trgu, parkirne hiše pred sta-
rim mestnim jedrom v Ra-
dovljici, objekta ob šport-
nem parku v Radovljici pa
tudi gradnjo dvorane v Les-
cah ter vodovodov, kanaliza-

cije in čistilne naprave po
vseh krajevnih skupnostih
pa tudi sanacijo občinskih
cest. Svojo prednost pred
drugimi kandidati za župa-
na Jeglič vidi predvsem v iz-
kušnjah, ki jih je pridobil s
sodelovanjem v občinskem
svetu in njegovih organih,
ter dobrim poznavanjem fi-
nančnih tokov občine. 

Dvaintridesetletni magi-
ster ekonomije je kot samo-
stojni kontrolor analitik za-
poslen v Gorenjski banki. Z
življenjsko sopotnico živita v
Radovljici, v prostem času pa
rad kolesari in hodi v hribe.
Je tudi predsednik rokomet-
nega kluba Radovljica.

Jeglič novi kandidat radovljiške LDS
Ker je od kandidature za župana Radovljice odstopil dosedanji župan Janko S. Stušek, je LDS za 
novega kandidata predlagala Primoža Jegliča.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Leta 1954 roje-
ni Miha Ješe, dve desetletji
direktor Gorenjske predilni-
ce, se je odločil, da kot ne-
strankarski kandidat kandi-
dira za župana občine Škofja
Loka. Škofjeločani ga dobro
poznajo, ker deluje v več
društvih, turističnem in mu-
zejskem, je pobudnik druš-
tva Gaudeamus, Lubnikar in
kolesar, poje v vokalni skupi-
ni Patina, dve desetletji je
predsednik Sklada Staneta
Severja. Kot rojen Škofjelo-
čan (v rojstni hiši na Mest-
nem trgu je uredil prostor
njegov volilni odbor) želi, da

bi mesto bolj napredovalo,
da se ne bi dušilo v prometu
in parkiranih avtomobilih,
da bi ljudje živeli kakovostno
življenje. 

"Program imam napisan
že od lanskega dopusta, s
prijatelji in somišljeniki ga
bomo še dopolnili, poudarek
pa dajem zlasti prometu in
ekologiji. Kot župan ne bom
začel z ničle, pač pa dograje-
val že doseženo. Sedanjemu
vodstvu občine očitam, da je
dopustilo, da se je občina
močno zadolžila," pravi
Miha Ješe. Na volitvah bo
kandidiral s skupino Loča-
nov, ki so v politiki novi, "ne-
kontaminirani", pač pa veli-

ko delajo in so v občini pre-
poznavni. Lista, ki jo name-
rava v kratkem predstaviti,
nastopa pod imenom Prija-
telji Loke. Pravi, da se ne bo
ukvarjal s političnim kup-
čkanjem, pripravljen pa je
na sodelovanje z vsemi. Tudi
stalna koalicija mu je tuja in
pravi, da se te oblikujejo
sproti, od problema do pro-
blema, skupno pa jim je
osrednje vprašanje, ali je ne-
kaj v prid občanom in obči-
ni. Ješe pravi, da ima veliko
idej, vizijo, znanje, prakso in
tudi dobro ekipo sodelavcev.
Slednjim je skupno doseda-
nje prostovoljno delo za
Loko oziroma skupnost ter
volja in želja do nadaljevanja
takega delovanja, cilj pa kva-
litetnejše življenje vseh pre-
bivalcev občine Škofja Loka.

Poudarek prometu in ekologiji

Primož Jeglič / Foto: Anka Bulovec
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Matjaž Hrgovič meni, da bi
stranke morale najti soglasje
o razvoju Tržiča. / Foto: arhiv M. H.

Marjana Ahačič

"Zelo redko se zgodi, da
nekdo svojo kandidaturo za-
čne prav s temo kulture. Ta
je običajno na zadnjem me-
stu. Malokdo namreč pravo-
časno spozna, da je kultura
eden močnejših potencia-
lov," je bila povabila vesela
ministrica za kulturo Majda
Širca, ki je v sredo z zanima-
njem sodelovala v pogovoru
s predstavniki kulturnega
življenja v občini Radovljica.
Med drugimi so se tako vabi-
lu kandidata za novega ra-
dovljiškega župana Cirila
Globočnika odzvali Marija
Kolar, predsednica Društva
ljubiteljev stare glasbe, rav-
nateljica Knjižnice A. T. Lin-
harta Božena Kolman Finž-
gar, dramska igralka in pre-

vajalka Alenka Bole Vrabec,
režiser Matija Milčinski, sak-
sofonist Blaž Trček in vodja
Pihalnega orkestra Lesce
Marko Možina. 

Globočnikovo kandidaturo
je ob tej priložnosti podprla
tudi stranka Zares, saj v
njem, kot pravijo, vidijo člo-
veka, ki zna prisluhniti, ima
soroden program in odlične
značajske lastnosti. Ob tem
je predsednik sveta OO Zares
- nova politika Radovljica An-
drej Golčman dodal, da verja-
mejo, da bodo ob Globočni-
kovi izvolitvi imeli sogovorni-
ka v občinskem svetu, ki bo
ljudi tudi slišal. Globočnik si-
cer še vedno vztraja pri zbira-
nju podpisov podpore za svo-
jo župansko kandidaturo, če-
prav jih je dovolj, 170, zbral
že sredi prejšnjega tedna.

Globočniku še
podpora Zares
Na pogovor o Radovljici kot centru kulture je 
županski kandidat Ciril Globočnik povabil tudi
ministrico za kulturo Majdo Širca.

Stranka Zares je v sredo, ko je v Radovljico prišla ministrica
za kulturo Majda Širca, tudi uradno napovedala svojo 
podporo županskemu kandidatu Cirilu Globočniku.  
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Miha Ješe
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Jože Košnjek

Kako z vidika Slovencev
ocenjujete razmere na Ko-
roškem, ki bo oktobra praz-
novala 90-letnico plebiscita?

"Ta obletnica je za Koro-
ško in za Avstrijo pomem-
ben dogodek, ki bi moral po-
zitivno vplivati na položaj
Slovencev na Koroškem. V
politiki so se pojavili nekate-
ri novi ljudje z nam naklo-
njenimi stališči. Socialde-
mokratska stranka na Koro-
škem ima novega predsedni-
ka. Koroška ljudska stranka
želi rešiti naše probleme. V
zvezni vladi sta ministra za
kmetijstvo in za obrambo
Hrvata z Gradiščanskega.
Razmere za rešitev naših
problemov so ugodne in k
temu želi dati svoj prispevek
tudi Narodni svet koroških
Slovencev."

Je med manjšinskimi poli-
tiki kaj več enotnosti in pri-
pravljenosti za dogovor, kot
je je bilo doslej?

"Stališča še usklajujemo,
saj naša narodna skupnost
pričakuje od nas več har-
monije in več skupnih sta-
lišč."

So pogovori uspešni?
"Nekatera nesoglasja smo

že odpravili. Tudi v javnosti
se ne prepiramo več, kar je
pomemben dosežek. V de-
mokraciji so različna stališča
dobrodošla, vendar nas mo-
rajo pripeljati do skupnih
stališč v pogovorih z vlado.
Naši pogledi so na nekaterih
področjih še različni, vendar
možnosti za dogovor dobro
kažejo."

Ali je realno pričakovati, da
bo letos, v jubilejnem letu
plebiscita, rešen problem
dvojezičnih krajevnih ta-
bel? Nekateri politiki so to
optimistično napovedovali.

"Letos ta problem zaneslji-
vo ne bo rešen. Do konca
leta je premalo časa za spre-
jem ustreznih zakonov. Ra-
čunamo, da bomo do 10. ok-
tobra lahko opravili prve po-
govore, najpomembnejši del
pa naj bi se zgodil po 10. ok-
tobru. Največ se bomo pogo-
varjali z zvezno vlado, saj je
ona pristojna za reševanje
problemov narodnih manj-
šin, pogovarjali pa se bomo
tudi z deželno vlado, saj so
razmere na Koroškem zelo
pomembne."

Je Koroška kaj bolj naklo-
njena rešitvi problemov
slovenske manjšine, kot je
bila v preteklosti?

"Na Koroškem se je
vzdušje spremenilo. V ko-
roških in avstrijskih me-

dijih skoraj ni več do Slo-
vencev sovražnih član-
kov. Tudi v pismih bralcev
ljudje izražajo razume-
vanje in podporo rešitvi
naših problemov. To nas
ohrabruje."

Javno se ne prepiramo več
Novi predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Valentin Inzko ugotavlja, da se vzdušje 
na Koroškem izboljšuje.

Prodamo dvosobno stanova-
nje v izmeri 36 m2, v prvem
nadstropju večstanovanjske
stavbe na lokaciji Mošnje 6c, Ra-
dovljica. V stanovanju živi upravi-
čenec s stanovanjsko pravico in
neprofitno najemnino. Postopek
vpisa v zemljiško knjigo je v teku.
Ogled bo po predhodnem dogo-
voru možen dne 31. avgusta
2010 od 12. do 14. ure. Za ogled
in druge informacije pokličite na
041/671 595. Pisne ponudbe za
nakup sprejemamo na naš naslov
do vključno dne 3. septembra
2010. Pridržujemo si pravico, da
z nobenim od ponudnikov ne
sklenemo kupoprodajne pogodbe.

Hotel Grad Podvin, d. d.
Mošnje 1, 4240 Radovljica

Kamnik

Sejem rabljenih noš

V Kamniku bodo drugi ko-
nec tedna v septembru 40.
Dnevi narodnih noš in obla-
čilne kulture, prva od sprem-
ljevalnih prireditev pa bo že
jutri od 10. do 14. ure, ko
Agencija za razvoj turizma
in podjetništva Kamnik na
Glavnem trgu pripravlja se-
jem novih in rabljenih noš.
Za strokovne nasvete bo na
voljo etnolog dr. Bojan Knific.
V slabem vremenu bo druže-
nje v galeriji Veronika. J. P. 

Ljubljana 

Superbakterija zaenkrat malo verjetna

Tako imenovano superbakterijo so doslej zaznali predvsem
v Indiji in Pakistanu, glavni problem je njena odpornost na
antibiotike. "V Sloveniji obstaja zelo majhna nevarnost za
pojav in razširitev superbakterije," je poudaril prof. dr. Mi-
lan Čižman iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska
stanja v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana.
Kljub temu bodo v UKC Ljubljana v teh dneh uvedli prese-
janje bolnikov, ki so bili potencialno izpostavljeni okužbi;
torej vsi tisti, ki so prišli v stik z zdravstvenimi sistemi v In-
diji, Pakistanu ali na primer v Grčiji. Pomembno nalogo pri
preprečevanju širjenja nevarnih odpornih bakterij ima
Služba za bolnišnične okužbe UKC Ljubljana, vodja službe
doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc je v sredo na novinarski kon-
ferenci izpostavila: "Proti antibiotikom odporne bakterije se
najraje širijo v bolnišnicah, ker so v bolnišničnem okolju
sposobne bolje preživeti in se tudi epidemično širiti." Iz-
postavila je dobre izkušnje v boju zoper MRSA, kjer so šir-
jenje uspešno zajezili, in dodala: "V primeru novih bakterij
lahko v veliki meri vplivamo na preprečevanje širjenja pred-
vsem s pravočasnih ukrepanjem: osamitvijo pacientov ter
pravilno higieno rok." S. K.

Začetek novega šolskega
leta pomeni tudi znova več
otrok na cesti, na katere
bodo morali biti vozniki v pr-
vih dneh pouka še posebno
pozorni, saj bodo otroci še
polni počitniške igrivosti.
Kot vsako leto so v okolici šol
zato poskrbeli za varne šol-
ske poti. Na novo šolsko leto
in s tem povečano število po-
tnikov se pripravljajo tudi
prevozniki v avtobusnem in
železniškem prometu. Po
podatkih Slovenskih želez-
nic namreč mladi predstav-
ljajo slabo tretjino vseh pre-
peljanih potnikov, podobno
ugotavljajo tudi pri avtobus-
nem prevozniku Alpetour.
"Vozni redi, ki začnejo velja-
ti s 1. septembrom in veljajo
do konca šolskega pouka, so
prilagojeni pričakovanemu
povečanju števila potnikov.
Oblikovani so na podlagi
spremljanja prometnih to-
kov in so prilagojeni začetku
in koncu pouka na gorenj-
skih srednjih šolah," so po-
jasnili v Alpetourju. O cenah,
nakupnih pogojih in voznih
redih za prihajajoče šolsko
leto dijake konec avgusta ob-
vestijo z osebno pošto.

Nekateri pa si bodo name-
stitev poiskali v študentskih

in dijaških domovih. Med-
tem ko se drugod po Sloveni-
ji soočajo s precejšnjo pros-
torsko stisko, pa je v kranj-
skem dijaškem in študent-
skem domu prostora dovolj
tako za dijake kot študente,
je pojasnila v. d. ravnateljice
Marjetka Bren. Tudi v letoš-
njem šolskem letu pričaku-
jejo okrog sto dijakov, na vo-
ljo pa je še petdeset prostih
ležišč. Prav tako že nekaj let
ni popolnoma zapolnjen štu-
dentski del, kjer je na voljo
260 ležišč, zapolnijo pa jih
okrog dvesto. "Proste kapaci-
tete smo zato ponudili ljub-
ljanskim študentom," je po-
jasnila Marjetka Bren. 

Počitnice so vsako leto pri-
ložnost tudi za redno vzdrže-
vanje in manjše obnove šol-
skih prostorov. V kranjski
občini pa se bodo letos lotili
tudi dveh večjih naložb, saj
so že položili temeljna kam-
na za telovadnici v Besnici in
Goričah.

Novosti pri prehrani 
in koledarju

Dr. Valentin Inzko v rojstnih Svečah

�1. stran

V zimskih počitnicah
bodo šolarji v novem 
šolskem letu uživali od
21. do 25. februarja.

Mateja Rant

Bohinjska Bistrica - "Ni vsa-
komur dano živeti v tako ču-
dovitem kraju, kot je naš Bo-
hinj, še manj pa je dano pre-
jeti priznanje teh klenih in
ponosnih ljudi. Za takšno
priznanje moraš biti iz-
bran," je letošnje občinske
nagrajence nagovoril župan
Franc Kramar. Naziv častni
občan so podelili Slavku Av-
seniku, saj kot so med dru-
gim zapisali v utemeljitvi
priznanja, je v svojih pesmih
lepote Bohinja ponesel v Ev-
ropo in svet. "Slavko Avse-
nik je svojevrsten fenomen,
na katerega bi bil ponosen
katerikoli večji evropski na-
rod," so še poudarili. Dobit-
niki zlate plakete občine so
Krsto in Vera Tripič, ki vodi-
ta družinski hotel Tripič,
Marija Kocjanc in Društvo
upokojencev Bohinjska Bi-
strica. Srebrno plaketo so po-
delili Francu Žmitku, brona-
sto pa Janezu Sodji.

Po mnenju župana lahko
po šestnajstih letih, kar živi-
jo v samostojni občini, zane-
marijo ugibanja o tem, ali
jim je v novi občini boljše ali
slabše. "Izhajam iz opravlje-

nih nalog, ki so po moji oce-
ni Bohinjcem prinesle novo
dodano vrednost in izboljša-
nje življenjskih pogojev, obe-
nem pa pripomogle k boljši
razpoznavnosti Bohinja v
Sloveniji in svetu," je pouda-
ril Franc Kramar. Ob tem
naj bi vedno upoštevali, je še
dodal, da Bohinj ni samo
upravno središče Bohinjska
Bistrica, ampak vseh 24 na-
selij. Prav zaradi njihove ve-

like razpršenosti, meni žu-
pan, pa je tudi težje opaziti
vse nove pridobitve, a so
kljub temu poskrbele za viš-
jo kakovost življenja obča-
nov. "Ob tem ne smemo po-
zabiti, da so razmere v drža-
vi in posredno v občini zara-
di gospodarske krize in
predvsem krize človeških
vrednot iz dneva v dan težje.
Moje in naše skupno zado-
voljstvo bo upravičeno, ko bo

dobro živel sleherni občan,"
je dodal Kramar. Ob tem so
lahko ponosni, je še prepri-
čan, da zaenkrat v Bohinju
še ni bilo stečaja nobene od
gospodarskih družb in da je
brezposelnost med najnižji-
mi na Gorenjskem. Velika
prednost Bohinja je po nje-
govem tudi turizem, ki iz
leta v leto prinaša boljše re-
zultate in vliva upanje za v
naprej.

Slavko Avsenik častni občan
Na slovesnosti ob občinskem prazniku so podelili tudi priznanja letošnjim občinskim nagrajencem.

Letošnji občinski nagrajenci z županom / Foto: Anka Bulovec
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Suzana P. Kovačič

Kriški podi - Lepo vreme in
eden zadnjih počitniških
koncev tednov sta v gore mi-
nuli vikend privabila veliko
planincev. Pogačnikov dom
na razgledni vzpetini na Kri-
ških ali tudi Križkih podih je
s sobote na nedeljo "pokal
po šivih", saj je v njem pre-
spalo kar okoli 170 planin-
cev, ležišč imajo 85. "V zad-
njih štirih letih, kar sem
oskrbnica, je bil to največji
obisk," je povedala Polona
Valič. Obiskovalci so se s po-
močjo prijaznega osebja kar
znašli; tisti, ki niso imeli re-
zerviranih ležišč ali pa jih
niso več dobili, ker so pozno
prišli v dom, so spali na za-
silnih ležiščih (blazinah) na
tleh po sobah, hodnikih in v
jedilnici, pa na krušni peči,
nekateri celo zunaj na klo-
peh v spalnih vrečah. 

V Pogačnikovem domu,
ki ga upravlja Planinsko
društvo Radovljica in ga za-

prejo zadnji konec tedna v
septembru, delajo sami
mladi, večinoma študentje.
Oskrbnica Polona - Štajerka,
ki je prišla študirat v Ljublja-
no - je povedala: "Pred štiri-
mi leti sem prišla čez poletje
v dom za kuharico, potem
ko so iskali novega oskrbni-
ka, sem šla za oskrbnico." V
sezoni jih v domu običajno
dela pet, minuli konec tedna
pa so potrebovali dodatne
roke, še posebej v kuhinji.
Dobesedno teklo jim je dol,
da so lahko postregli vse pla-
nince, tudi tiste, ki niso pre-
spali v domu. Dišalo je po
domačem kruhu, golažu s
polento, telečji obari, zele-
njavni juhi, pasulju, jabolč-
nem zavitku, proti večeru
tudi po pecivu. 

Pogačnikov dom leži na
2050 metrih nadmorske vi-
šine in ima izredno lokacijo.
Okrog njega se mogočno
vzpenjajo dvatisočaki Razor,
Planja, Stenar, Križ, Bovški
Gamsovec, Pihavec. Na juž-

ni strani se odpira čudovit
pogled na dolino Trente s
Sočo in na vrhove nad Tren-
to. Nad domom je najvišje
ležeče jezero pri nas, Zgor-
nje Kriško jezero na 2158
metrih nadmorske višine.
Pristopov do doma je več in
so različno zahtevni, zgoraj

podpisana sem izbrala dvo-
dnevno turo; prvi dan z Vr-
šiča po južnih pobočjih Pri-
sojnika čez zahodno ostenje
Razorja in sedelce Preval
(vmes še na vrh 2601 me-
trov visok Razor) do Pogač-
nikovega doma, drugi dan
pa preko Sovatne v Vrata. 

V domu so pridni ta mladi
V Pogačnikovem domu na Kriških podih je s sobote na nedeljo prespalo približno 170 planincev, 
kar je največ v zadnjih štirih letih. 

SVET zavoda VRTCA BLED
Trubarjeva 7, 4260 Bled

Razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/-ICE
Kandidat/-ka mora za imenovanje funkcije ravnatelja/ravnateljice izpol-
njevat splošne pogoje, ki jih določa 53. člen Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 98/2005 - uradno
prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 2. decembra 2010.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
●    Potrdila o izobrazbi
●  Potrdila o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev

●  Potrdila o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedo-
takljivost

●    Program vodenja zavoda
●  Opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom pošljite v 8

dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Bled, Trubarjeva
cesta 7, 4260 Bled, z oznako: "Prijava za razpis za ravnatelja". 

Prijava bo šteta za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno
pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni/-e o izbiri.

OBVESTILO O JAVNI DRAŽBI

Občina Preddvor vse interesente za nakup obvešča, da je v
Uradnem listu RS št. 67/2010 z dne 20. avgusta 2010, na
oglasni deski Občine Preddvor in na spletni strani Občine Pred-
dvor objavljeno besedilo javne dražbe za prodajo nepremičnine
z ident. št. 15.E, t. j. stanovanje št. 15 v 3. etaži (stanovanje
57,77 m2, balkon 22,50 m2) s kletjo v 1. etaži (3,68 m2) v več-
stanovanjskem objektu v stanovanjsko-poslovni stavbi na
naslovu Breška pot 2b, 4205 Preddvor, in nepremičnine parc.
št. 334/31 k.o. Breg ob Kokri (parkirno mesto).
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Od leve: Jerca Debeljak, Gašper Likar, Žiga Novak, Jan 
Pavšič in Polona Valič v nedeljo nekaj po šesti uri zjutraj v
kuhinji Pogačnikovega doma

Simon Šubic

Luže - Prostovoljno gasilsko
društvo Luže letos praznuje
devetdesetletnico delovanja.
Ob tej priložnosti so obnovi-
li notranjost in zunanjost ga-
silskega doma, v nedeljo pa
pripravili tudi uradno praz-
novanje z gasilsko parado, v
kateri so sodelovali predstav-
niki enajstih gasilskih dru-
štev. Prisotne sta nagovorila
predstavnik Gasilske zveze
Slovenije Jože Derlink in
šenčurski župan Miro Ko-
zelj, obnovljeni gasilski dom
pa je blagoslovil šenčurski
župnik Urban Kokalj. Pro-
slavo je začinil nastop Godbe
Gorje, na koncu pa je sledila
zabava z Vilijem Resnikom. 

"Gasilski dom smo obno-
vili s pomočjo občine Šenčur
in drugih sponzorjev, gasilci
pa smo prispevali tudi veliko
prostovoljnega dela. V pri-
hodnosti bo potrebno popol-
noma obnoviti še streho ga-
silskega doma, saj je sedanja
v precej slabem stanju," je
ob tem povedal predsednik
PGD Luže Metod Robnik.

PGD Luže je bil ustanov-
ljen leta 1920. Sprva so ime-
li lesen dom, kasneje pa so
sezidali novega, h kateremu
so leta 1990 prizidali mle-
karno in bife. Zadnji prido-
bitvi za njihovo opremlje-
nost sta bila leta 2003 nov
gasilski kombi ter leto kas-
neje prikolica z gasilskim
orodjem in visokotlačno čr-

palko. V društvu je danes
119 članov, v gasilskih vrstah
pa prevladujejo mladi. Lu-
žanski gasilci radi poudarijo,

da ne skrbijo samo za požar-
no varnost svoje vasi s tristo
prebivalci, temveč tudi za
njeno urejenost. 

Za jubilej obnovili gasilski dom
Ob devetdesetletnici društva so prostovoljni gasilci z Luž obnovili gasilski dom sredi vasi. 

Jubilej društva so lužanski gasilci proslavili z gasilsko parado
po vsej vasi. / Foto: Tina Dokl

Boštjan Bogataj

Gorenja vas - Gradnja os-
novnega, tako imenovanega
hrbteničnega dela širokopa-
sovnega omrežja v občini
Gorenja vas-Poljane, ki ga
občina skupaj z zasebnim
partnerjem gradi s pomočjo
evropskih sredstev, se za-
ključuje. "Glavna infra-
struktura je v veliki meri že
vkopana, sledi vpihovanje

optičnih kablov. Naše obča-
ne smo zato že pozvali, da
izkažejo interes ter izpolni-
jo obrazec za izkaz zanima-
nja po telekomunikacijskih
storitvah in izgradnji pri-
ključka. Prve bo izvajalec
priključil že to jesen," pojas-
njuje župan Milan Čadež.
Priključitev na izbranega
ponudnika storitev (Siol, T-
2, Amis, Telemach, ...) bo
izvajalec Tritel najprej opra-

vil na območju tako imeno-
vanih belih lis, saj je občina
evropski denar pridobila
prav za njih. Brez tega pro-
jekta občani na teh območ-
jih informacijske avtoceste
ne bi imeli še več let, tako pa
naj bi omrežje začelo delo-
vati že konec leta. Družine,
ki se bodo odločile za optič-
ni priključek, morajo naj-
prej skleniti naročniško po-
godbo z enim od operater-

jev, nato pa bo Tritel zgradil
naročniški priključek. Zanj
bodo občani morali odšteti
230 evrov z DDV. Obrazec
za izkaz zanimanja za pri-
ključitev je objavljen na ob-
činski spletni strani. Vred-
nost projekta znaša 2,5 mili-
jona evrov, od tega petino
prispeva podjetje Tritel, dva
milijona pa je občina prido-
bila prek evropskega sklada
za regionalni razvoj. 

Gradnja se zaključuje, kmalu priključitve

Radovljica

Stol spet vabi Večno mlade fante

Jutri, v soboto Večno mladi fantje iz Radovljice organizirajo
36. pohod na 2236 metrov visoki Stol. Udeleženci se bodo
ob 6. uri zbrali pred kavarno Ambient v Radovljici, od tam
bodo krenili do Valvasorjevega doma, kjer bo ob 7.15 skupin-
sko fotografiranje. Pohod na Stol bo potekal po standardni
poti, vrnitev nazaj pa po "mulatjeri". Pohodnike bodo varo-
vali gorski reševalci. Ob 16.30 bo povorka po ulicah Radov-
ljice, v kateri bodo poleg pohodnikov in članov kluba sode-
lovali še člani povabljenih društev, konjeniki in veteranska
vozila. Letošnje  gostje pohoda so članice kolektiva državne
uprave, posebni gostje zabavnega programa pa bodo člani
folklorne skupine KUD Sindjelić iz Svilajnca in operni pevec
Ivan Arnšek. Sledila bo veselica z ansamblom Veseli Begunj-
čani, pripravili pa bodo tudi ognjemet. I. K.

Tržič

Štirinajsti Hrastov memorial

Avto-moto društvo Tržič organizira jutri Mednarodni gorski
preizkus starodobnikov na Ljubelju. To bo že štirinajsta pri-
reditev v spomin na tržiškega dirkača Mirka Hrasta. Letos
pričakujejo še več tekmovalcev iz Slovenije in tujine kot lani,
ko je na dvodnevni dirki sodelovalo 91 voznikov starih vozil.
Dirka bo prvič enodnevna. Zato se bo začel tehnični pregled
vozil že zjutraj, treningi bodo med 10. in 12. uro, slovesna
otvoritev bo ob 12.30, tekmovanje po kategorijah vozil pa od
13.30 dalje. Vozniki motorjev, motorjev s prikolico in avto-
mobilov do letnika 1961 se bodo pomerili na 2.300 metrov
dolgi progi. Tekmovalci bodo vozili od predora Ljubelj po
makadamski progi do starega mejnega prelaza na Ljubelju.
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo ob 18. uri. S. S.

Gorenja vas

Gradnja krožišča se zaključuje

Gradnja krožišča v Gorenji vasi se zaključuje. Pred dnevi so
bili postavljeni prometni znaki in zarisane talne oznake, iz-
vajalce del čaka le še ureditev brežin in središča krožišča.
"Krožišče je začetek bodoče gorenjevaške obvoznice. Brez
njega bi bila cesta v tem delu ravna, zato z njim umirjamo
hitrost, hkrati pa bo nudilo nemoten, tekoči promet," pojas-
njuje domači župan Milan Čadež. Za gorenjevaško obvozni-
co občina že pripravlja občinski podrobni prostorski načrt,
kar pomeni, da bodo kmalu odpravljene vse ovire za grad-
njo prepotrebne ceste za razbremenitev vaškega središča.
Celotna vrednost gradnje krožišča je znašala 430 tisoč ev-
rov, od tega pa je občina za pločnike in javno razsvetljavo
odštela 70 tisoč evrov. B. B.
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Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS
št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/2009) in 44. člena Statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) župan Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi

Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj
z okoljskim poročilom

I.
Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev:
1. dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne

občine Kranj (v nadaljevanju: OPN MOK), ki ga je pod št. projekta
1/10, junij 2010, izdelala RRD, Regijska razvojna družba, d. o. o.,
Domžale in je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela;

2. okoljskega poročila za OPN MOK z dodatkom za presojo spre-
jemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja, ki ga je pod 
št. projekta 164-01/06, junij 2010, izdelal IPSUM, okoljske investicije, 
d. o. o., Domžale in revizijo dodatka k okoljskemu poročilu, ki jo je pod
št. AA-18/10 v juliju 2010 izdelal okoljski izvedenec Andrej Uršič. 

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 6. septembra do
6. oktobra 2010, v času uradnih ur v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj in na spletni strani www.kranj.si.

III.
Javne obravnave bodo organizirane po sklopih glede na makro enote
prostora v OPN MOK in sicer:
- za mesto Kranj, ki vključuje krajevne skupnosti (KS): Bratov Smuk,

Center, Čirče, Gorenja Sava, Huje, Orehek-Drulovka, Planina, Prim-
skovo, Stražišče, Struževo, Vodovodni stolp in Zlato polje v sredo,
dne 22. septembra 2010 ob 16. uri v stavbi Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, sejna soba št. 15;

- za makro enoto Dobrave, ki vključuje KS: Golnik, Goriče, Tenetiše,
Trstenik, Kokrica, Predoslje in Britof v sredo, dne 22. septembra
2010, ob 19. uri v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 
sejna soba št. 15;

- za makro enoto Škofjeloško hribovje, ki vključuje KS: Besnica, Jošt
in Podblica v četrtek, dne 23. septembra 2010, ob 16. uri v stavbi
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, sejna soba št. 15;

- za makro enoto Kranjsko-Sorško polje, ki vključuje KS: Bitnje, Žabnica,
Hrastje in Mavčiče v četrtek, dne 23. septembra 2010, ob 19. uri v
stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, sejna soba št. 15.

IV.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge
k dopolnjenemu osnutku OPN MOK in okoljskemu poročilu. Pripombe
in predlogi se lahko do vključno 6. oktobra 2010 dajo pisno na mestu
javne razgrnitve, lahko pa se pošljejo na naslov Mestna občina Kranj,
Oddelek za Okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom:
"Pripombe na javno razgrnitev OPN MOK." 

Št.: 351-119/2010, 351-120/2010
Kranj, dne 25 avgusta 2010 

Damijan Perne, dr. med. spec. psih.
ŽUPAN
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Železniki

Športni park Dašnica končan

Pred dnevi so v Železnikih zaključili obnovo Športnega
parka Dašnica. Dela so se začela že jeseni 2007, zaradi 
zapletov z izvajalci in posodobitve projekta pa so trajala
kar tri leta. "Po začetnih težavah so dela nemoteno stekla,
izbrali smo novega izvajalca Cestno podjetje Kranj, v Daš-
nici pa imamo zdaj enega najmodernejših športnih parkov
na Gorenjskem," je zadovoljen župan Mihael Prevc. V
športnem parku so uredili atletsko stezo, prostor za skok
v daljino in višino ter met krogle, igrišča za odbojko na
mivki, košarko, rokomet in mali nogomet z umetno travo.
Slednjega bo pozimi možno zaledeniti, da bo omogočal
drsanje in hokej. Otroci so se razveselili otroškega igrišča,
ki so ga uredili s pomočjo evropskih sredstev. "Obnova
parka, ki ga bo upravljal Javni zavod Ratitovec, je občino
stala dobrih 600 tisoč evrov. V nadaljevanju nas čaka še
tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja," je
pojasnil Prevc in dodal, da slavnostno odprtje načrtujejo
17. septembra z atletskim mitingom, ki se ga bodo udele-
žili tudi znani slovenski atleti. A. H.

V Športnem parku Dašnica je že živahno, odprtje bo 
17. septembra.

Dina Kavčič

"Slepota sodi med težje in-
validnostne kategorije, saj
vid predstavlja kar 83 odstot-
kov vseh čutil, 11 odstotkov
predstavlja sluh, le 6 odstot-
kov pripada drugim čuti-
lom," je ob slovesnem odprt-
ju razstave poudaril Anton
Žakelj iz Društva slepih in
slabovidnih Kranj. Povedal
je tudi, da so člani društva
prežeti z željo po vsestranski
ustvarjalnosti: pojejo, muzi-
cirajo, pišejo, so dejavni v
gledaliških skupinah, s po-
močjo čopiča pa na platna
prenašajo svoja čustva in ob-
čutenja v sebi. Marija Tišler,
kličejo jo Meri, se z bolezni-
jo oči spopada že od rojstva,
najbolj pa je napredovala
med puberteto. Ima omeje-
no vidno polje, kar pomeni,
da ima ohranjen le centralni
vid, periferni ji propada.
Njen talent za slikanje se je
izrazil že v osnovni šoli, ko je
bila zaposlena, se mu ni po-
svečala, odkar pa je invalid-
sko upokojena, je spet našla
čas zanj. 

Martina Skubic je stara 
trideset let in je najmlajša 
slikarka v društvu. Na tečaju
ni brezpogojno upoštevala
mentorjevih navodil in je raje
slikala po svojih občutkih.
Ker ima ohranjenega le ne-
kaj odstotkov vida, ji najbolj
ustreza mokro slikanje, zelo

pomembna je svetloba. Kljub
temu da je njena poškodba
nastala pri porodu, je Marti-
na zelo pogumna, ima veliko
veselja za ustvarjanje in naj-
bližje rada preseneti z nje-
nim, unikatnim darilom. 

Ana Šter z Leš pri Tržiču
je na likovne delavnice zače-
la hoditi z možem in je bila
najprej zgolj opazovalka,
misleč, da sama česa takega
ne bi zmogla. Ko se je ob
podpori mentorja pred tremi
leti le opogumila, je bil re-
zultat osupljiv. Ana si pri
ustvarjanju največ pomaga z
elektronskim povečevalom,
tako tudi kaj zašije ali si ure-
di nohte. V veliko pomoč ji je

tudi mož, ki ji pomaga pri
natančnih, ravnih črtah ali
majhnih detajlih.

Razstava je na ogled vsak
dan od 7. do 15. ure, ob sre-
dah do 16. ure. 

Presunljiva ustvarjalnost
slepih in slabovidnih
V razstavni galeriji Gorenjskega glasa se predstavlja osem ustvarjalcev s čudovitimi slikarskimi deli,
ki bodo marsikoga opogumila, da se v življenju da doseči skoraj nemogoče.

Avtorji razstave z mentorico Marjeto Žohar (druga z desne) so poželi veliko občudovanja. 

Tudi Martinina starša spremljata hčerkino ustvarjanje, ji pri
tem pomagata in jo spodbujata.

Ana se loti tudi slikanja na večje formate, kot so Soline.
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Meri Tišler je navdušila s sliko travnika.
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Naklo

Starodobni smučarji navdušili

Starodobni smučarji Taleseni iz Krope, narodne noše iz
Naklega in člani Konjeniškega društva Naklo so se udeležili
67. sejma v Beljaku, kamor sta jih povabila tamkajšnja Obči-
na in Zavod za turizem. Kot je sporočil Valentin Marinšek,
so med več kot štiri tisoč nastopajočimi iz vse Evrope poželi
največ zanimanja. Sprevod je krenil iz predmestja do centra
Beljaka, kamor se je gorenjska skupina peljala s kmečkim
vozom lojtrnikom in transparentom prve A reprezentance
avstro-ogrske monarhije. S svojo udeležbo je obogatila kul-
turni dogodek in v Avstriji predstavila našo etnološko ter
tehniško dediščino. Gorenjce so že povabili na sejem pri-
hodnje leto. S. S. 
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Vilma Stanovnik

Brnik - Zadnje priprave na
svetovno košarkarsko pr-
venstvo, ki se jutri začenja
v Turčiji, je naša reprezen-
tanca minule dni opravila v
Kranjski Gori, včeraj dopol-
dne pa so se varovanci se-
lektorja Memija Bečiroviča
z brniškega letališča odpra-
vili proti Turčiji. "Rad bi se
zahvalil fantom za 43 dni
garanja in na hektolitre
prelitega znoja. Prepričan
sem, da bodo v Turčiji pri-
kazali kvalitetno igro in da
bodo temu primerni tudi
rezultati," je na priložnost-
ni tiskovni konferenci pred
odhodom povedal general-
ni sekretar Košarkarske
zveze Iztok Rems, ki je,
tako kot reprezentantje, ve-
sel, da v Turčijo v prihod-
njih dneh potuje tudi več
kot tri tisoč naših navija-
čev. 

"Vzdušje v ekipi je bilo ves
čas delovno in ocenjujem, da
smo na prvenstvo dobro pri-
pravljeni. Naš cilj je, da se
uvrstimo v osmino tekmova-
nja, naprej pa bodo odločale
malenkosti, dnevna forma in
seveda nasprotniki," je pove-

dal selektor Memi Bečirovič.
Tudi košarkarji so bili pred

odhodom dobro in borbeno
razpoloženi. "Želim si, da se
izkažemo že na prvi tekmi
proti Tuniziji, kar bi nam
vsem veliko pomenilo. Seve-
da si vsi skupaj želimo vsaj

osmino, jaz osebno pa tudi
četrtino finala. Vsekakor
bom vesel, če se bomo izka-
zali z borbeno igro in tako
bomo lahko tudi veliko dose-
gli," je pred odhodom pove-
dal gorenjski reprezentant s
Kranjske Gore Miha Zupan.

Z Gorenjskega v Turčijo
Naši košarkarji so včeraj odpotovali na svetovno prvenstvo v Turčiji, prvi obračun pa jih čaka jutri, ko
se bodo pomerili z ekipo Tunizije.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka - Šilčev memori-
al je že vrsto let nekakšen
uvod v rokometno sezono.
Pobudo zanj je dal Jože Ga-
lof, saj je bil Jože Šilc nekaj
časa tudi trener in svetovalec
pri škofjeloškem prvoligašu.
"Organizatorji spominskega
turnirja smo štirje klubi, kjer
je Jože Šilc delal kot trener
ali je bil igralec. To je bilo v
Sevnici, pri Slovanu, v Ribni-
ci in pri nas. Vsako leto se
organizacijsko združita po
dva od štirih klubov. Tako
bodo letos tekme v Ribnici
in pri nas v Škofji Loki," pra-
vi direktor RD Merkur Jože
Galof.

Na turnirju letos nastopa
šest ekip. Danes popoldne

bodo v Ribnici igrala moštva
domače Ribnice Riko hiše,
Sevnice in Dubrave iz Hrva-
ške, v škofjeloški hali Poden
pa bo ob 16. uri najprej tek-
ma med ekipama Merkurja

in Alplesa, ob 18. uri bosta
igrali ekipi Alplesa in Slova-
na, ob 20. uri pa se bosta po-
merila še Slovan in Merkur.
Zaključne tekme bodo jutri v
Ribnici, ko bo tekma za peto

mesto ob 16. uri, za tretje
mesto ob 18. uri in finale za
prvo mesto ob 20. uri. 

"Naša ekipa novo prvoliga-
ško sezono začenja v podo-
bni postavi kot lani. Iz Slova-
na smo dobili novega krož-
nega napadalca Uroša Bun-
dala, odšli so Aleš Smiljanič,
Andraž Repar in Aleš Muho-
vec. Moštvu smo iz mladin-
skih vrst dodali še nekaj no-
vih igralcev, tako da je ekipa
res mlada, zagotovo najmlaj-
ša v prvi ligi. Prav tako nima-
mo tujcev, večina fantov je
vzgojenih v našem klubu in
mislim, da bodo prav doma-
či igralci magnet tudi za pu-
bliko, ki si jo vsi zelo želimo.
Naš cilj v prvi ligi je namreč
višji od lanskega sedmega
mesta," dodaja Jože Galof. 

Rokometaši v trenerjev spomin
Danes in jutri bosta Škofja Loka in Ribnica gostili tradicionalni turnir v spomin na nekdanjega
rokometaša in uspešnega trenerja Jožeta Šilca.

Naši košarkarji so včeraj odpotovali proti Turčiji, kjer jih že jutri čaka obračun z ekipo 
Tunizije, v nedeljo se bodo pomerili z ZDA, v ponedeljek pa s Hrvati. / Foto: Tina Dokl

V pripravah na novo sezono so rokometaši Merkurja odigrali
že več tekem, zadnjo minulo sredo, ko so gostili Trimo in
zmagali 27:24. / Foto: Tina Dokl

Kranj

Od štirih napredovali trije

V torek in sredo so nogometaši odigrali prvi krog pokala
Hervis. Med štiriindvajsetimi predstavniki so bili tudi štirje
klubi z Gorenjskega. Trem je preboj v drugi krog uspel, od
pokalnega tekmovanja pa se je moral posloviti Garmin Šen-
čur. Domžalčani so že v torek na gostovanju premagali Ma-
ličnik s 4:1, v sredo pa sta se v drugi krog, ki se bo igral 15.
septembra, uvrstila še Triglav Gorenjska, ki je v gosteh s 3:0
premagal Epic Eco Postojno, in Roltek Dob, ki je v gosteh
premagal s 4:2 Labod Dravo. J. M.

Kranj

Polanc le za Vrečarjem, Bole na Vuelto

Za cestnimi kolesarji je državno gorsko prvenstvo, ki je v ne-
deljo potekalo z dirko od Ajdovščine do Predmeje. Odlično
so se odrezali kolesarji kranjske Save. Znova je nase v veli-
kem slogu opozoril Jan Polanc, ki je bil suvereno najboljši v
konkurenci starejših mladincev. Tudi drugi je bil Savčan -
Nejc Bešter. Zanimivo, da je bil Polanc skupno le za član-
skim prvakom Robertom Vrečarjem (Perutnina Ptuj). Drugo
mesto je v članski kategoriji osvojil Nik Burjek (Sava). Med
mlajšimi člani je bil najboljši Luka Mezgec, Kranjčan v dre-
su Radenske Zheroquadro. Med mlajšimi mladinci so Sav-
čani slavili dvojno zmago: Matej Mohorič pred Gašperjem
Katrašnikom. Dirkale so tudi ženske. Kranjčanka Urša Pintar
(KD Rog Klub Polet-Garmin) je bila tretja. Na državnem gor-
skem prvenstvu ni bilo vseh najboljših slovenskih kolesar-
jev, tudi ne Grege Boleta (Lampre), ki je v sredo odpotoval
na kolesarsko dirko po Španiji, na kateri bo edini Slovenec.
Vuelta se bo začela jutri s kronometrom v Sevilli, končala pa
21. septembra v Madridu. M. B.

Vilma Stanovnik

Ljubljana - S sedaj že tradici-
onalnim mednarodnim tur-
nirjem SLOOPEN se danes
tudi pri nas začenja nova se-
zona v vse bolj popularnem
dvoranskem hokeju. Sprva
je odprto prvenstvo Sloveni-
je sicer potekalo v dvorani na
Podnu v Škofji Loki, zadnja
leta pa ga pripravljajo v dvo-
rani Franc Rozman Stane v

Ljubljani. Organizator je
Floorball klub Olimpija, le-
tos pa bo na največji priredit-
vi v dvoranskem hokeju v
Sloveniji sodelovalo kar šest-
najst moških ekip, prav tako
pa se bodo predstavila tudi
dekleta, saj se bo ekipa
ŠDMH Zverine pomerila z
avstrijsko ekipo Wiener
floorballverein.

Turnir se bo začel danes
ob 10. uri in bo trajal do 21.

ure, jutrišnji program bo po-
tekal od 9. do 21. ure, nedelj-
ski spored z zaključnimi ob-
računi pa bo med 8. in 16.
uro, ko bo na sporedu še ve-
liki finale. Na turnirju bodo
poleg ekip iz Finske, Češke,
Avstrije in Norveške nasto-
pale tudi slovenske ekipe,
med njimi štiri z Gorenjske-
ga: Insport iz Škofje Loke,
FBC Thunder Jesenice, FBK
Galaks Domel iz Železnikov

in Polanska banda. Naslov iz
lanskega prvenstva bo brani-
la ekipa Kingsov iz Prage.
Naj kot zanimivost napiše-
mo še, da se bo na turnirju
kot igralec dvoranskega ho-
keja predstavil nekdanji ho-
kejist na ledu Luka Žagar, ki
je pred letošnjo sezono, ki se
bo s prvim krogom državne-
ga prvenstva začela 18. sep-
tembra, oblekel dres FBK
Olimpije.

Nova sezona  v dvoranskem hokeju

V SPOMIN

IZTOK KAVČIČ
(27. 2. 1952 - 17. 8. 2010)

Minuli teden smo številni prijatelji in znanci pretreseni iz-
vedeli, da nekdanjega izjemnega kranjskega športnika Iztoka
Kavčiča ni več med nami, da ga ne bomo več srečevali na nje-
govih kolesarskih poteh in da se ne bo več prismejal na stadi-
on, kjer nas je - veterane - večkrat obiskal in se pošalil na ra-
čun naših (in svojih) let.

Ko se je leta 1969 iz Splita, kjer se je začel ukvarjati z atle-
tiko, preselil v Kranj, se je v AK Triglav odprlo novo poglavje
teka na srednje proge. Tekači, ki smo trenirali z njim, smo hi-
tro spoznali, da je to tekmovalec, kakršnega v Kranju (in ver-
jetno tudi v Sloveniji) še ni bilo. Odlikovali so ga peresno la-
hek korak, neverjetna vzdržljivost v hitrosti in naostren tekmo-
valni duh, tako da že kot mladinec v Sloveniji tudi med člani
ni imel konkurence. Leta 1971 je bil že član državne reprezen-
tance v štafeti 4 x 400 m in v teku na 800 m, istega leta je po-
stal mladinski balkanski prvak v teku na 800 m. V Jugoslavi-
ji mu je bil kos le kasnejši evropski rekorder in prvak Luciano
Sušanj. Rezultati 48,4 na 400 m leta 1973, 1:49,3 na 800 m
leta 1972 in 2:23,8 na 1000 m leta 1971 so še danes vsega spo-
štovanja vredni - takrat pa doseženi na peščenih stezah, brez
specialne prehrane, brez posebnih metod treninga, brez šport-
ne medicine, brez privilegijev v šoli - zgolj z neverjetno vztraj-
nostjo in trdim treningom. Rezultat na 1000 m je že 39 let
tudi nedosežen državni mladinski rekord! Leta 1973 je prene-
hal tekmovati. Kot profesor telesne kulture je delo nadaljeval v
vlogi poklicnega trenerja in v osmih letih vzgojil številne odlič-
ne tekače. Po končani atletski karieri se je posvetil tudi svoji
drugi veliki ljubezni - glasbi, dokler ga ni leta 2001 presenetil
hud srčni infarkt (kot je sam priznal - zaradi pretiranega ka-
jenja). S trdim, doslednim in strokovnim delom si je v celoti
opomogel. V tem obdobju se je v okviru poinfarktne rehabilita-
cije navdušil za kolesarstvo. Organiziral je večjo skupino kole-
sarskih navdušencev in pripravljal daljše kolesarske ture po
Sloveniji, tako da je do jeseni leta 2007 lahko zabeležil že 50
tisoč prevoženih kilometrov. Takrat pa ga je usodno zazna-
movala huda prometna nesreča - zbil ga je objesten vinjen
voznik. Do pomladi 2008 se je s pomočjo svoje nezlomljive vo-
lje in samodiscipline domala "dvignil od mrtvih". Vendar po-
polna rehabilitacija tokrat ni bila več mogoča - če bi bila, bi jo
Iztok uresničil.

V tej svoji zadnji tekmi je tekel Iztok prvo predajo in nam
preostalim tekačem ne bo mogel več pomagati - razen s svojim
zgledom neverjetno vztrajnega borca in tovariša, ki je vedno
znal strniti in ohrabriti ekipo.

Milan Sagadin 
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Simon Šubic

Kranj - Sodna statistika kaže,
da sodišča precej hitreje re-
šujejo zadeve kot v preteklo-
sti. Če je bil leta 1998 pov-
prečni čas reševanja zadeve
14,1 meseca, se je ta lani
skrajšal na 6,1 meseca, pri
pomembnejših zadevah pa z
21,8 meseca v letu 1998 na
le še devet mesecev v letu
2009, kar je na ravni leta
1990, so sporočili z ministr-
stva za pravosodje. Povečuje
se tudi število rešenih zadev.
V prvem polletju letos so
tako sodišča število nereše-
nih zadev zmanjšala za 7,1
odstotka (s prekrški) oz. za
6,3 odstotka (brez prekr-
škov). V številki to pomeni,
da se je v prvih šestih mese-
cih število nerešenih zadev
na slovenskih sodiščih
zmanjšalo za 30.315 zadev. 

Pri zmanjševanju števila
nerešenih zadev je bila v pr-
vem polletju uspešna tudi
večina gorenjskih sodišč,
medtem ko se je na Okrož-
nem sodišču v Kranju njiho-
vo število celo povečalo.
Predsednik sodišča Mihael
Kersnik je ob tem pojasnil,
da na okrožnem sodišču pri-
manjkuje sodnikov: "Posto-
pek izbire enega sodnika
teče pred Sodnim svetom,
minister za pravosodje je
odobril razpis še enega pro-
stega sodniškega mesta, ven-
dar pa bo na sodišču ostal
manko še enega sodnika."

Obseg prejetih kazenskih in
preiskovalnih zadev se je si-
cer na okrožnem sodišču v
prvi polovici leta nekoliko
zmanjšal, zaradi obsežnih in
pravno zahtevnih zadev pa je
bilo konec junija trinajst od-
stotkov več nerešenih kazen-
skih zadev (skupaj 280), za
tri odstotke pa so se zmanj-
šale preiskovalne zadeve (na
185). Na civilnem oddelku,
kjer se rešujejo pravdne in
družinske zadeve, se je števi-
lo zadev prav tako zmanjšalo
za tri odstotke (na 944 za-
dev), povečuje pa se število
nerešenih stečajev (za tretji-
no) in gospodarskih zadev
(za slabo četrtino), a se je v
obeh primerih občutno po-
večal tudi pripad zadev. Vse

več je tudi zadev brezplačne
pravne pomoči, ki pa jih so-
dišče razrešuje tekoče.

Od okrajnih sodišč števila
nerešenih zadev deloma ni
uspelo zmanjšati samo v Ra-
dovljici. Kot je sporočila
predsednica sodišča Mojca
Mlakar, so število vseh zadev
uspeli zmanjšati za slab od-
stotek (s 3693 na 3666), šte-
vilo nerešenih zadev brez iz-
vršilnih in prekrškovnih za-
dev pa se je povečalo za 7,6
odstotka. Na Okrajnem so-
dišču v Kranju so število ne-
rešenih zadev manjšali za
13,7 odstotka (skupaj s prekr-
ški) oz. za 12,4 odstotka
(brez prekrškov), je razložila
predsednica sodišča Mateja
Jereb. Na jeseniškem sodiš-

ču so število vseh nerešenih
zadev zmanjšali kar za 28,6
odstotka (s 7.386 na 5.269
zadev), za podoben odstotek
pa tudi število nerešenih za-
dev brez upoštevanja prekr-
škov. Ob tem je predsednica
sodišča Maja Kostanjšek še
poudarila, da se je pripad
vseh zadev v prvem polletju
povečal za skoraj desetino.
Predsednica Okrajnega so-
dišča v Škofji Loki Nevenka
Krelj pa je pojasnila, da so
število nerešenih zadev
zmanjšali za 8,5 (s prekrški)
oziroma 10,8 odstotka (brez
prekrškov). Enake podatke
smo želeli pridobiti tudi iz
Okrajnega sodišča v Kamni-
ku, od koder pa nismo preje-
li odgovora. 

Sodišča odločajo hitreje
Po podatkih ministrstva za pravosodje so slovenska sodišča skrajšala povprečni čas reševanja zadev.
Na Gorenjskem imajo zaradi pomanjkanja sodnikov težave na okrožnem sodišču, okrajna sodišča pa
so število nerešenih zadev zmanjšala. 

A B O N M A
SEZONA 20010/2011

LOŠKI ODER
Mary Chase

HARVEY (komedija)
režija: Matija Milčinski

igrajo: Matjaž Eržen, Jelka Štular, Tamara Avguštin, Jože Drabik, 
Juša Berce, Petra Klanšček, Petra Malovrh, Iztok Drabik, Matej Čujovič, 

Bojan Trampuš in Igor Jelenc

SLG CELJE
Anton Tomaž Linhart

ŽUPANOVA MICKA (komedija)
režija: Luka Martin Škof

igrajo: Aljoša Koltak, Barbara Medvešček, David Čeh, Mario Šelih, 
Pia Zemljič, Tarek Rashid in Bojan Umek

SNG DRAMA LJUBLJANA
Ulrike Syha

ZASEBNO ŽIVLJENJE (prva slovenska uprizoritev)
režija: Ivana Djilas

igrajo: Uroš Fürst, Barbara Cerar, Branko Šturbej, Saša Tabaković, 
Andrej Nahtigal in Nina Valič

SNG NOVA GORICA
Pierre de Marivaux

OTOK SUŽNJEV (komedija, slovenska praizvedba)
režija: Zvone Šedlbauer

igrajo: Kristijan Guček, Peter Harl, Arna Hadžialjević, Helena Peršuh 
in Iztok Mlakar

ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Milan Grgić

ZBUDI SE, KATKA! (komedija)
režija: Boris Kobal

igrajo: Leopold Pungerčar, Aljaž Godec/Simon Mlakar, Nika Per, 
Mojca Lavrič/Zdenka Bergant Muha, Damjan Kolovrat, Marko Skok, 

Samo Ravnikar in Pika Mihelič

CENA ABONMAJA
ODRASLI 68 EUR, UPOKOJENCI 66 EUR, ŠTUDENTI IN DIJAKI

58 EUR. Možnost plačila v dveh obrokih.

V P I S 
Dosedanji abonenti: 1. in 2. septembra

Novi abonenti: 3. in 4. septembra
V pisarni gledališča od 10. do 12. ure in od 14. do 18. ure.

TELEFON: (04) 5120-850, GSM: 041 730-982

Jarše pri Domžalah

Vlak trčil v avtomobil

Na železniški progi v Jaršah pri Domžalah je v sredo okoli
20.45 vlak trčil v osebni avtomobil. 26-letni voznik je z 
avtomobilom zapeljal na nezavarovani prehod ceste čez 
železnico ravno v trenutku, ko je pripeljal potniški vlak. 
V trčenju se je voznik lažje ranil. 

Kranjska Gora 

Mladi kolesar padel pri spustu

V ponedeljek dopoldne se je na regionalni cesti Kranjska
Gora-Vršič zaradi neprevidnosti ponesrečil enajstletni 
kolesar. Deček je vozil po regionalni cesti iz smeri Jasne 
proti Kranjski Gori. Med spustom po rahlem klancu navzdol
je zapletel nogo pod gonilko, zatem zadel v robnik ob 
cesti in padel prek krmila kolesa. Huje ranjenega fanta so
oskrbeli v bolnišnici na Jesenicah. 

Belca, Spodnja Sorica

Nabiranje gob je lahko nevarno

Ta teden sta se v gozdu poškodovala dva gobarja. V Belci si
je nabiralec gob zlomil nogo, zato so ponj odšli gorski 
reševalci iz Mojstrane. V Zgornji Sorici pa je gobarka padla
v globoko grapo in se hudo ranila. Na pomoč so ji priskočili
reševalci Postaje GRS Škofja Loka in jo prenesli do ceste,
kjer jo je prevzela zdravstvena ekipa iz Škofje Loke in jo 
prepeljala v ljubljanski Klinični center. S. Š.

Jasna Paladin

Kamnik - "Minulo nedeljo
okoli 19. ure nas je preko
Centra za obveščanje pokli-
cal planinec, povedal, da se
je izgubil nekje med Kom-
potelo in Košutno, da je šel
s Krvavca kar tako malo na
izlet, da hodi že štiri ure in
da se zaradi prepadnega te-
rena ne upa več varno giba-
ti," začetek ene od zadnjih
reševalnih akcij opiše pred-
sednik GRS Kamnik Franc
Miš.

V nadaljevanju se je izka-
zalo, da planinec ni vedel,
kje se nahaja, da za obisk
gora ni bil opremljen, niti
usposobljen in da je bil ob-
lečen zgolj v srajco. "Naro-
čil sem mu, naj počaka na
varnem in naj varčuje z ba-

terijo telefona. Zaprosil
sem za pomoč helikopterja,
a dobil sporočilo, da tovrst-
no reševanje ni odobreno,
zato smo se odločili za kla-
sično reševanje. V nočni
iskalni akciji je sodelovalo
deset naših reševalcev, pla-
ninca, ki nas je prosil za po-
moč, pa smo našli dve uri
hoda od lokacije, ki jo je pr-
votno sporočil," je povedal
Miš in kritično dodal, da je
poleg lahkomiselnih pla-
nincev, ki gorske reševalce
potrebujejo zato, ker se v
gore podajo povsem nepri-
pravljeni, večja težava GRS
tudi v neenotnih merilih,
na osnovi katerih se določa,
kdaj bo dežurna helikopter-
ska ekipa odobrena in kdaj
ne, kar bi moralo biti drža-
vi v razmislek.

Ker imajo kamniški in
tudi drugi slovenski gorski
reševalci letos za seboj že
kar nekaj tovrstnih akcij in
ker vrhunec planinske sezo-
ne še traja, Franc Miš med
drugim opozarja: "V gore se
odpravimo le, če smo za to
primerno pripravljeni in
usposobljeni. Bodimo po-
zorni na markacije, da ne

zgrešimo poti, v nahrbtniku
pa imejmo vedno vso po-
trebno opremo in rezervna
oblačila, saj se kljub še tako
dobri pripravljenosti in na-
črtovani turi včasih rado kaj
zalomi in tura se nepričako-
vano zavleče v noč, pred-
vsem pa se ne smemo zana-
šati, da nas bo iz težav ved-
no rešil telefon."

Planinci prevečkrat lahkomiselni
Gorski reševalci so letos že nekajkrat reševali nepremišljene planince, čeprav s tem tvegajo svoja 
lastna življenja. "Na obisk gora se je treba pripraviti," opozarja predsednik Gorske reševalne službe
Kamnik Franc Miš.

Kranj

Ulico zaprl z ograjo - drugič

V prispevku Ulico zaprl z ograjo, ki smo ga na strani 
kronike objavili prejšnji petek, smo napačno navedli izjavo
Bojana Bertonclja. Navedli smo namreč, da ima služnostno
pravico na delu ulice na Orehku, kjer sosed Ivan Kvas gradi
ograjo, pravilno pa je, da ima Bertoncelj vpisano služnostno 
pravico le po delu te ulice, na delu, kjer gradijo ograjo, pa še
ne, imata pa jo dva druga soseda. "Da služnost ni vpisana,
je po besedah odvetnika nenavadno in bova sprožila posto-
pek za vpis služnosti," razlaga Bertoncelj in dodaja, da so
pred dnevi izvedeli, da je cesta, na kateri Kvas gradi ograjo,
kategorizirana. S. Š.

V torek okoli 21. ure so gorski reševalci iz Kranjske
Gore priskočili na pomoč nemškima planincema, ki
ju je pod Prisojnikom prehitela tema, začelo pa je tudi
deževati. Nepoškodovana, a precej premražena so ju
varno pospremili v dolino. V ponedeljek zvečer pa so
kranjskogorski reševalci odšli v Vrata, saj je na planin-
ski poti nad prvim pragom omagal starejši planinec.
Nepoškodovanega so ga prenesli do doline in predali
svojcem. S. Š.

Povprečni čas reševanja zadev se je na slovenskih sodiščih v zadnjih dvanajstih letih več kot
prepolovil. / Foto: arhiv Gorenjski glas
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Poštni urad
na štirih
kolesih

Na Gorenjskem je edina premična pošta v Ratečah. "To je tako, kot bi poštno okence imeli doma," premično pošto opisujejo poštarji, 
predvsem starejši domačini pa pogrešajo čas, ko so se lahko še sami peš odpravili na pošto. / Foto Gorazd Kavčič

Sedem dni na jadranju po 
Jadranskem morju 

Stran 13

Milivoj Veličkovič - Perat toži
kliniko zaradi trpinčenja 
na delovnem mestu. Stran 12

Ali naj bi z novim davkom na
nepremičnine obdavčili tudi
luksuz?            Stran 10

Stran 11
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Aktualno

Cveto Zaplotnik

Ministrstvo za finance je
julija predstavilo osnutek za-
kona o davku na nepremič-
nine, s katerim naj bi davek
na premoženje, nadomesti-
lo za uporabo stavbnega
zemljišča (NUSZ) in pristoj-
bino za vzdrževanje gozdnih
cest združili v enotni davek
na nepremičnine, v obdavči-
tev zajeli vse nepremičnine,
poenotili oprostitve in olaj-
šave, kot zavezanca določili
lastnika in davčno osnovo
vezali na tržno vrednost.
Davčno stopnjo naj bi dolo-
čala vsaka občina posebej, le
za prvo, prehodno leto jo bo
predpisala država, ki bo do-
ločila tudi najnižjo davčno
stopnjo (predlagana je 0,03-
odstotna). Davek bo priho-
dek občin. Za kako velike
denarje gre, dovolj pove po-
datek, da so občine v Slove-
niji lani iz teh treh virov
zbrale skoraj 168 milijonov

evrov, od tega 161,8 milijona
z nadomestilom za uporabo
stavbnega zemljišča, 3,9 mi-
lijona z davkom na premo-
ženje, ostalo pa s pristojbino
za gozdne ceste. Poglejmo
še, kolikšen proračunski do-
hodek naj bi predstavljal ta
davek sedemindvajsetim ob-
činam z Gorenjske in z nje-
nega širšega območja! Po
podatkih ministrstva za fi-
nance so lani pobrale 1,2 mi-
lijona evrov davka od pre-
moženja, 20,8 milijona na-
domestila za uporabo stavb-
nega zemljišča in 304 tisoč
evrov pristojbine za vzdrže-
vanje gozdnih cest. Pri tem
je zanimivo, da sta občini
Kranjska Gora in Kranj, ki
se po velikosti, številu prebi-
valcev in drugih kazalnikih
med seboj zelo razlikujeta,
lani pobrali skoraj enako
davka na premoženje -
Kranj 197.324 evrov in
Kranjska Gora 189.591 ev-
rov, najmanj pa občini Vodi-

ce - 1.619 evrov in Komenda
- 2.055 evrov.

Predlagani zakon o davku
na nepremičnine je bil v jav-
ni razpravi do 16. avgusta,
ministrstvo za finance je do-
tlej prejelo 250 pripomb, ne-
kaj pa še kasneje. Večina pri-
pomb se nanaša na dodatne
predloge za oprostitev plači-
la davka - za kmetijska in
gozdna zemljišča, za nepre-
mičnine v lasti nepridobit-
nih organizacij, države in
občin, za prvo stanovanje ...
Precej je predlogov, da bi
davčno stopnjo omejili tudi
navzgor in da bi v zakon
vnesli "socialni element", to
je možnost odloga ali odpisa
davka v primeru socialne sti-
ske. Kar zadeva oprostitve,
ministrstvo za finance zago-
varja načelno stališče, da ob-
davčitev večine nepremičnin
pomeni tudi možnost za
uveljavitev nizkih davčnih
stopenj. Na ministrstvu pro-
učujejo možnost olajšav za

rezidenčna stanovanja, za
določitev davčnih stopenj pa
načrtujejo dodatno usklaje-
vanje z občinami.

Luksuz je ”stvar” 
dohodnine

Med pripombami na
predlagani zakon imajo po-
membno "težo" pripombe
Združenja lastnikov nepre-
mičnin (ZLAN), pod katere
sta se podpisala Edo Pirkma-
jer in Aleksander Pavšlar.
"Koncept zakona podpira-
mo, ker upošteva dve izho-
dišči, ki sta po našem mne-
nju bistveni: preoblikovanje
dosedanjih zastarelih nepre-
mičninskih dajatev prebival-
stva in gospodarstva v nov
sistem ob kar se da nespre-
menjeni davčni obremenitvi
zavezancev ter uveljavitev ši-
roke davčne osnove in dokaj
nizke davčne stopnje," pra-
vijo v združenju, kjer pa na-
sprotujejo dopolnjevanju za-
kona z obdavčitvijo luksuza
in vnašanjem različnih soci-
alnih korektivov - oprostitev
in olajšav oz. progresivnega
obdavčenja nepremičnin.
"Obdavčenje luksuza teme-
lji na prepričanju, da mora
premožnejši sloj prispevati
več pri davčnem zbiranju
denarja za skupne potrebe.
Temu načelu ne nasprotuje-
mo, sodimo pa, da je treba
davke načelno zajemati pri
dohodku, ne pa pri premo-
ženju. Če bi se odločili za
premoženjske davke, bi bilo
treba obdavčiti vse oblike
premoženja in ne le tiste, ki
so najbolj na očeh javnosti.
Prav tako bi morali obdavči-
ti celotno premoženje davč-
nega zavezanca in ne samo
tistega, ki je v Sloveniji. Pri-
čakovanje, da bi prek obdav-
čenja nepremičnin naložili

premožnim pravično davč-
no breme, je tako povsem
nerealno." V združenju tudi
ne nasprotujejo uvedbi soci-
alnih in podobnih kriterijev
v zakonu, vendar so prepri-
čani, da socialni učinki ne bi
odtehtali stroškov adminis-
trativnih ukrepov za prepre-
čevanje špekulacij in uve-
ljavljanje socialne pravično-
sti. Kriterij "rezidenčne ne-
premičnine", ki ga nekateri
predlagajo kot osnovo za
nižje davščine, bi bolj spod-
budil fiktivno spreminjanje
prebivališča posameznih
družinskih članov ali preno-
se lastnine med sorodniki,
kot pa spodbudil racionalno
uporabo stanovanjskega
fonda.

Po oceni združenja naj bi
bila pravno sporna tudi ob-
davčitev nezazidanih stavb-
nih zemljišč. Za določitev to-
vrstnega zemljišča kot stavb-
nega zemljišča je odločilno
zgolj to, da je po občinskih
prostorskih aktih dovoljeno
na njem graditi, vendar so
tudi primeri, ko lastnik zara-
di premajhne velikosti ali
neustrezne oblike zemljišča,
naklona, posebnih prepove-
di gradnje, komunalne ne-
opremljenosti in iz drugih
razlogov dejansko ne more
graditi.

V Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije zahtevajo
po besedah predsednika Ci-
rila Smrkolja oprostitev pla-
čila davka za kmetijska in
gozdna zemljišča ter za
kmetijske stavbe, ki so na-
menjene za kmetijsko dejav-
nost in bivanje ljudi, ki se
ukvarjajo s kmetijstvom. Za-
htevo utemeljujejo s tem, da
so kmetijska in gozdna zem-
ljišča že obdavčena na podla-
gi katastrskega dohodka, ki
se upošteva pri dohodnini.

V Gospodarski zbornici
Slovenije se ne strinjajo, da
bi občine same določale
davčno stopnjo. "To v poslov-
no okolje vnaša negotovost,
za gospodarstvo pa je po-
membna dolgoročna pred-
vidljivost poslovnih stroškov
in načrtovanja razvoja."

Država naj bolj obdavči
premožnejše

Vodja poslanskega kluba
LDS in tržiški župan Borut
Sajovic predlaga, da bi v za-
kon vnesli progresivno ob-
davčitev, po kateri bi luksuz-
ne nepremičnine in tiste, ki
niso namenjene prvotni
rabi, obdavčili bolj kot tiste,
ki so namenjene stanovanj-
skemu bivanju. Mlade dru-
žine naj bi za njihovo prvo
stanovanje oprostili plačila
davka, občinam pa naj bi
omogočili, da bi z različno
davčno stopnjo glede na de-
jansko uporabo nepremič-
nine lahko bolj obdavčila za-
puščene industrijske obra-
te, kmetijska zemljišča, ki
jih lastniki ne obdelujejo ali
ne obdelujejo v skladu z do-
bro kmetijsko prakso ... "Pri
ljudeh, ki na mesec zasluži-
jo petsto evrov oz. imajo to-
liko pokojnine, ni kaj več
vzeti, država naj bolj obdav-
či premožnejše," je dejal bo-
hinjski župan Franc Kra-
mar in poudaril, da se bo, če
bo še naprej župan, zavze-
mal za to, da novi davek na
nepremičnine za občane
Bohinja ne bo presegel do-
sedanjih davčnih obvezno-
sti in da bi bolj obdavčili po-
čitniške hišice in stanova-
nja, ki jih je na območju Bo-
hinja okrog petsto. "Če ima
nekdo vilo v Triglavskem
narodnem parku, naj se ga
tudi bolj obdavči." 

Lastnikom nepremičnin naj bi po novem zakonu davek prvič odmerili v prihodnjem letu.  

Ali z davkom
tudi nad luksuz?
Na predlagani zakon o davku na nepremičnine je veliko pripomb, med njimi
so predlogi za nove oprostitve plačila davka, za progresivno obdavčitev, za
določitev zgornje meje davčne stopnje, za uveljavitev socialnega korektiva ...

Geodetska uprava bo v drugi polovici septembra obvestila lastnike
nepremičnin o vrednosti njihovih nepremičnin. Modele 
množičnega vrednotenja, ki jih je uporabila za poskusni izračun
vrednosti nepremičnin, bo za 45 dni javno razgrnila po občinah.
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Prihodki občin (v EUR), ki bodo vključeni v davek na nepremičnine 
(leto 2009), in predlagana davčna stopnja (v %) za leto 2011:

Občina Davek od NUSZ* Pristojbina za Skupaj Davčna
premoženja gozdne ceste stopnja

Bled 26.570 933.206 11.814 971.590 0,040
Bohinj 25.160 315.980 42.560 383.700 0,052
Cerklje 34.716 260.915 5.598 301.229 0,065
Domžale 169.992 2.175.710 3.659 2.349.361 0,041
Gorenja vas - Poljane 23.945 223.748 10.911 258.604 0,071
Gorje 4.578 31.416 26.736 62.730 0,049
Jesenice 103.249 1.570.321 7.781 1.681.351 0,064
Jezersko 5.152 22.597 15.604 43.353 0,038
Kamnik 16.753 1.234.123 27.969 1.278.845 0,046
Komenda 2.055 217.730 1.852 221.637 0,028
Kranj 197.324 5.259.349 13.136 5.469.809 0,040
Kranjska Gora 189.591 846.883 25.192 1.061.666 0,049
Lukovica 5.796 267.102 6.061 278.959 0,040
Medvode 21.926 1.084.824 816 1.107.566 0,049
Mengeš 30.599 431.176 2.028 463.803 0,033
Moravče 10.257 148.449 3.174 161.880 0,091
Naklo 21.136 581.213 3.130 605.479 0,064
Preddvor 20.271 79.439 7.252 106.962 0,032
Radovljica 27.319 1.481.287 14.128 1.522.734 0,051
Šenčur 32.242 153.612 4.475 190.329 0,039
Škofja Loka 62.088 1.797.833 8.993 1.868.914 0,054
Trzin 84.475 388.836 903 474.214 0,045
Tržič 10.331 434.290 27.418 472.039 0,030
Vodice 1.619 149.386 2.468 153.473 0,040
Železniki 8.392 283.718 23.385 315.495 0,054
Žiri 10.266 213.634 3.196 227.096 0,071
Žirovnica 47.306 207.035 4.342 258.683 0,033
Skupaj 1.193.108 20.793812 304.581 22.291.501
(*NUSZ - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) Vir: Ministrstvo za finance RS
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Reportaža

Marjana Ahačič

Rateče, pet do enajstih do-
poldne. Na prostoru pred tr-
govino sredi vasi se že nabi-
rajo domačini, večinoma
upokojenci. Natančno ob
enajstih se tam ustavi poš-
tarski avto. Pismonoša, to-
krat je to Uroš Kelvišar, usta-
vi, odpre avto in začne z de-
lom. Sprejema pošiljke, na-
ročila za dvig gotovine, po-
ložnice, izroča denar. Poštna
poslovalnica na štirih kole-
sih, premična pošta, kot ji
uradno rečejo na Pošti Slo-
venije, je edina tovrstna na
Gorenjskem. 

Poštarski avto je 
nadomestil urade po
manjših vaseh

"Pošta Slovenije je konec
lanskega leta poleg doteda-
njih devetih uvedla še tri-
najst novih premičnih pošt.
Nadomestile so trinajst seda-
njih manjših stacionarnih
pošt v krajih z manjšim šte-
vilom gospodinjstev; na Go-
renjskem so to le Rateče. Na
odločitev o uvedbi premičnih
pošt je vplivalo več dejavni-
kov. Prvi med njimi je učin-
kovita priprava na prihajajo-
čo popolno liberalizacijo ozi-
roma popolno odprtje poš-
tnega trga v Evropski uniji,
kar nas v Sloveniji čaka 1. ja-
nuarja prihodnje leto," je po-
jasnil Miran Čehovin, direk-
tor kranjske poslovne enote
Pošte Slovenije. "Značilnost
premične pošte je, da pismo-
noša poštne storitve opravlja
na terenu, z dostavnim vozi-
lom, ki se ob vnaprej določe-
ni uri ustavi na vnaprej dolo-
čenem kraju in določen čas
opravlja poštne storitve. Pis-
monoša gospodinjstvom do-
stavlja poštne pošiljke vsaj
petkrat na teden, uporabniki
poštnih storitev na območju,
ki ga pokriva premična poš-
ta, pa imajo na voljo številko
mobilnega telefona pismo-
noše, tako da se za poštne
storitve lahko dogovorijo
predhodno. 

Kdo pa bo šel pozimi 
z avtom na Korensko 
sedlo, če ne poštar?

Poštarji so z novim nači-
nom dela zadovoljni. Tudi ti-
sti, ki opravljajo storitve v Ra-
tečah, tako kot drugi pismo-
noše z delom začnejo ob še-

stih zjutraj v prostorih pošte
v Kranjski Gori. "Naše prvo
delo je sortiranje pošiljk, ki
nam jih zgodaj zjutraj pripe-
ljejo za vse območje, ki ga
pokriva pošta Kranjska
Gora," pojasnjuje namestni-
ca upravnice Slavica Cuznar.
Okoli osme se pet pismonoš
odpravi na teren. Med njimi
tudi v Ratečah posebej pri-
ljubljeni Stanko Jovanovič,
stalni pismonoša na novem
premičnem poštnem uradu.
Ker je bil prejšnji teden na
dopustu, ga je začasno nado-
mestil Uroš Kelvišar, pismo-
noša z dvajsetletnimi izkuš-
njami in veliko ljubeznijo do
svojega poklica. "Najdemo
vse naslovnike, še posebej v
manjših krajih, kjer pismo-
noše poznamo tako rekoč
vsakogar. Tudi ljudje so se že
navadili na novi način dela,
tako da nas velikokrat pokli-
čejo in naročijo, kaj naj jim
prinesem oziroma uredi-
mo," je povedal, medtem ko
je z za opazovalca nenavad-
no hitrostjo in spretnostjo iz
poštarskega avtomobila delil
pošto od vrat do vrat v središ-
ču Rateč. 

Nekateri domačini so ga
čakali že na vratih, drugi
"poštne zadeve" raje uredijo
sredi dopoldneva, ko se z av-
tom ustavi sredi vasi. Dela je
očitno veliko. Uroš razlaga,
da so poštarji najučinkovitej-
ši med vsemi, ki organizirajo
dostave najrazličnejšega bla-
ga, ne le pisem in paketov.
"Najdemo vse, dostavimo
vse," se zadovoljno nasmeje.
"Včeraj sem peljal preprogo,
kakšen meter mi je je gleda-
lo iz avtomobila. Pa hladilni-
ke, omare, pralne stroje ...
vse tisto, kar ljudje kupujejo

prek katalogov. In ne dosta-
vimo le do praga, temveč do-
mov, v stanovanje, če je tre-
ba," opisuje svoje dinamično
delo. "Pridemo povsod in ka-
darkoli. Kdo pa bo šel pozimi
z avtom na Korensko sedlo,
če ne poštar?"

Številni pogrešajo 
stare čase

A predvsem starejši ljudje
kljub učinkovitosti novega
sistema pogrešajo stare čase,
ko so se lahko peš odpravili
na pošto, vmes koga srečali
in si izmenjali novice. "Pet-
deset let smo imeli pošto,
zdaj je pa kar naenkrat ni
več. Če hočemo kaj opraviti,
stojimo pred avtom pod mi-
lim nebom ... ne, nismo za-
dovoljni s pošto, pismonoše
so pa "fejst fantje," je pove-
dala gospa Vida, medtem ko
ji je Uroš izročal šop pisem
in reklam. "Kar petdeset let,
stoletje smo imeli svojo poš-
to, Rateče so bile nekoč celo
svoja občina," doda gospod
Jože, ki pravi, da po novem
položnice plačuje na pošti v
Kranjski Gori. 

"Malo počakajte," trenutek
za tem iz hiše prihiti gospa
Magda, "na tem naslovu ni
nobenega gospoda Xia," in
izroči pošiljko poštarju na-
zaj. "Ja," dodaja, ko jo vpra-
šamo, kakšen se ji zdi novi
poštni sistem, "s poštarji
sem zelo zadovoljna, čisto
vse se je mogoče dogovoriti z
njimi. Tudi opraviš lahko
vse tisto, kar sicer delamo na
"pravih" poštnih okencih,
nobenih pritožb nimam ...
ampak prej, ko je bila v Rate-
čah pošta, pa čeprav odprta
samo zjutraj, je bilo bolje."

Stanko je bil prvi in 
edini, ki me je prišel
iskat v hlev!

"Čisto vsi nikoli ne bodo
zadovoljni, čeprav smo
maksimalno fleksibilni in
se res potrudimo, da ustre-
žemo ljudem. Ampak po-
glejte: še tisti, ki najbolj po-
grešajo staro pošto, me v
teh dneh, ko nadomeščam
kolega, ves čas sprašujejo
po Stanku, tako so se ga na-
vadili," se vmes, tam nekje
med hišnimi številkami 82
in 94, utegne nasmehniti
pismonoša Uroš. "To je pa
res," se strinja gospod Jan-
ko, ki smo ga srečali pred tr-
govino v Ratečah. "Če me
vidi na cesti, se ustavi in mi
izroči pošto, ki je zame, pa
povpraša, če kaj rabim, kaj-
ne Darinka," nagovori sose-
do, ki hiti mimo. Gospa, ki
živi čez cesto, se strinja.
"Stanko je prvi in edini, ki
me je prišel celo v hlev
iskat, da mi je lahko izročil
pošiljko!"

Mlajši prek spleta in 
v Kranjski Gori

Večina mlajših prebival-
cev Rateč poštne zadeve ven-
darle ureja prek spleta ali v
bližnji Kranjski Gori. Pravijo
tudi, da je premična pošta
manj ugodna za kakih dvaj-
set podjetnikov, ki poslujejo
v kraju in so imeli navado
pošto dvigovati vsako jutro
na poštnem okencu. A pošta
"po starem" vendarle najbolj
manjka starejši generaciji.
"Nazaj nam jo dajte, če ima-
te le moč," potoži gospa Tin-
ca Osvald. "Nas je veliko ta-
kih, ki jo pogrešamo."

Poštni urad 
na štirih kolesih
"Kot bi imeli poštno okence doma," premično pošto v Ratečah opisujejo poštarji, predvsem starejši
domačini pa pogrešajo čas, ko so se lahko sami peš odpravili "na pošto".

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č

V Sloveniji imamo gosto poštno
omrežje, saj imamo poštni urad na
36,3 kvadratnega kilometra oziroma 
na 3.619 prebivalcev. V Evropski uniji
je ena enota prisotna na 57,5 
kvadratnega kilometra oziroma 
na 4.473 prebivalcev.

Ljudje imajo pismonoše radi. Počakajo jih, da jim prinesejo
pošto, naročijo denar, kupijo znamke. Kljub temu v Ratečah
pogrešajo staro pošto, kamor so hodili tudi zato, da so 
srečali sovaščane, poklepetali in izvedeli, kaj se novega 
dogaja. 

Pošta Kranjska Gora, sreda ob 6. uri zjutraj, ko pismonoše
začenjajo svoj delovnik z razporejanjem pošiljk po okencih.
"Najdemo vse," pravijo. "Včasih, če pismo ni prav 
naslovljeno, nekaj časa traja, ampak potem vedno pride 
na pravi naslov."

Poštarski avto se vsak dan ob 11. uri dopoldne ustavi sredi Rateč. Domačini, predvsem 
starejši, ga že nestrpno pričakujejo. / Foto: Gorazd Kavčič

Takole pa je na domu namestnice upravnice kranjskogorske
pošte, pri Slavici Cuznar v Ratečah. Za pravega člana 
poštarske družine se je izkazal tudi domači kosmatinec, 
ki v nasprotju s stereotipi ni jezen na poštarja Uroša. 
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Zgodbi

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Otroški nevrolog Mi-
livoj Veličkovič Perat je
Kranjčan in tudi svojo zdrav-
niško pot je leta 1963 začel v
Kranju, od leta 1973 pa je na
Pediatrični kliniki v Ljublja-
ni. Tu so mu sedaj očitali sla-
bo delo, kršitve delovnih ob-
veznosti, neupravičene od-
sotnosti in mu odpovedali
delovno razmerje. "Očitajo
mi, da razen predavanj ne
prispevam ničesar in da sem
zrel za v pokoj," je na novi-
narski konferenci dan, pre-
den so mu odpovedali delov-
no razmerje, povedal zdrav-
nik. Dejal je, da gre za mo-
bing, ki ga na žalost doživlja-
jo tudi zdravniki, kar škodi
ugledu zdravstva, pediatrič-
ne klinike in Slovenije ter
tudi njegovemu delu s paci-
enti. "Iz službe me mečejo,
ker vsa leta poudarjam po-
men znanja in izobraževa-
nja. Ne čutim se starega, saj
še vedno predavam po vsem
svetu, ravno sedaj sem dobil
vabili za simpozija v Balti-
moru in v Kijevu. Sem tudi v
uredniškem odboru štirih
svetovnih strokovnih revij.
Še vedno sem iskan in stro-
kovno priznan, duševno se

ne čutim starega in tudi tele-
sno sem še pri močeh, saj še
vedno zmagujem na vete-
ranskih plavalnih prvenstvih
in na triatlonih." Pravi, da
mobinga ne občuti od včeraj,
temveč pritiski naraščajo že
štirideset let, doživlja pa jih
zaradi svojih načel, med ka-
terimi je med drugim tudi
pomen znanja, poudarja pa
tudi potrebo po decentraliza-
ciji zdravstva. V zvezi s sled-
njo navaja tudi izkušnjo iz
Kranja, kjer je ustanovil di-
spanzer s timsko obravnavo
pacientov, ki je bil vzor ne le
vsej tedanji Jugoslaviji, pač
pa tudi drugim po svetu. Ve-
ličkovič, ki se dolga leta
ukvarja tudi z izobraževa-
njem zdravnikov in ostalih
terapevtov, zatrjuje, da je
mobing preprečil tudi to de-
javnost. "Prepovedali so mi
organizirati tečaje pod ime-
nom pediatrične klinike, od-
vzeli so mi oddelek, ki sem
ga ustanovil, pa tudi register
rizičnih otrok in otrok s cere-
bralno paralizo. Očitajo mi,
da nič ne delam, da imam
premalo pacientov. Toda
kako naj jih imam, saj zdrav-
niki pacientov ne vabimo k
sebi na cesti, pač pa nam jih
razporejajo nadrejeni. Ti me

blokirajo in mi ne dodeljuje-
jo pacientov. Očitajo mi tudi
"kongresni turizem", češ da
sem zaradi kongresov pre-
več odsoten in da svoje odso-
tnosti nisem pravočasno pri-
javil. Toda vse odsotnosti
sem prijavil in dobil potrje-
ne, pozneje pa so mi jih brez
pojasnila preklicali. Števil-
nih kongresov se udeležu-
jem za svoj denar in za to da-
jem svoj dopust. Poleg tega
sem bil na silo premeščen v
klet stare pediatrične klinike,
v novi zame ni bilo prosto-
ra," niza očitke Milivoj
Veličkovič- Perat. Na novi-
narski konferenci je njegov
pravni zastopnik Dušan
Csipö iz odvetniške družbe
Csipö - Kozamernik napove-
dal tožbo zaradi mobinga,
podrobneje pa o tem še ni
želel govoriti.

Delavci se lahko strokovno
izobražujejo na raznih sreča-
njih, kongresih in seminar-
jih, vendar pa na tak način,
da delovni proces in delo, za
katerega je delavec zadolžen,
ni moten, in da pomeni tudi
pridobitev za klinični odde-
lek oz. kliniko, pravijo na
Univerzitetnem kliničnem
centru (UKC), kjer navajajo,
da so bile pri Milivoju Velič-

koviću - Peratu ugotovljene
zaporedne kršitve pogodbe-
nih in drugih obveznosti iz
delovnega razmerja. UKC je
zaradi kršitev izdal več pisnih
opozoril pred redno odpo-
vedjo pogodbe o zaposlitvi
(februarja in aprila letos), ker
so se kršitve kljub pisnim
opozorilom nadaljevale, pa je
bil izveden postopek in dne
19. julija so izdali odločbo
redne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi iz krivdnega razlo-
ga. Razloge je istega dne kot
Veličkovič na novinarski
konferenci pojasnil strokovni
direktor pediatrične klinike
Rajko Kenda, ki pravi, da je
Velikovič zadnja leta opravil
zelo malo ambulantnih pre-
gledov (leta 2007 denimo 28,
letos le osem, zdravniki na
otroški kliniki pa jih pregle-
dajo tudi do šeststo na leto).
Bolnikov mu ne dodelijo, ker
je pogosto odsoten in ker
tega ne prijavlja, je paciente
težko razporediti k njemu. O
udeležbi na kongresih v tuji-
ni pa Kenda tudi navaja, da
se Veličkovič izdaja za profe-
sorja, tega strokovnega naslo-
va pa nima že nekaj let. Na
podlagi naslova, ki ga v resni-
ci nima, tudi organizira teča-
je prek svojega podjetja.

Zdravnik toži zaradi mobinga
Štiriinsedemdesetletni zdravnik Milivoj Veličkovič - Perat je izgubil službo na pediatrični kliniki, sedaj
pa delodajalca toži zaradi trpinčenja na delovnem mestu.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Jesenovčevi iz-
virajo s Poljanske ceste, se-
daj pa razen brata Janeza,
duhovnika v Novem mestu,
živijo v Škofji Loki in njeni
ožji okolici. Dobro se razu-
mejo in radi se družijo, zlasti
ob rojstnih dneh in godovih,
čeprav so se že zdavnaj zme-
nili, da proslavljajo brez
medsebojnega obdarovanja.
Letošnji skupni rojstni dan
je bil izjema, saj so bili brat-
je Stane, Valentin, Janez in
Franc ter sestra Majda, stari
skupaj tristo let. Darila so
bila simbolična in prilagoje-
na osebnostnim značilno-
stim vsakega od njih, o kate-
rih je govorila tudi pesnitev,
ki so jo prebrali slavljencem.
Valentin, ki je bil dolga leta
ključar cerkve na Hribcu, je
tako dobil sodobno oblikova-
no kadilnico, sestra računo-
vodkinja notes, brat, ki je ak-
tiven pri avto moto društvu,
avtomobilček ... 

Prvorojenec Stane je star
68 let in ima tri sinove in
šest vnukov, 63-letni Valen-
tin ima dve hčeri in sedem
vnukov, 60-letni Janez je
duhovnik v Novem mestu,
Franc ima 58 let in njegova
sinova sta še brez potom-
stva (eden od njiju je goji-
telj kač, o katerem je pred
kratkim pisal tudi Gorenj-
ski glas), najmlajša Majda
pa ima 51 let, sina, hčer in
vnuka. Družinski krog, kjer
je bila najmlajša vnučka v
času slavja stara samo dva
tedna, so dopolnili še z ne-
kaj prijatelji, na družin-
sko srečanje sta prišla tudi
škofjeloški župnik in ka-
plan. Vsak od slavljencev je
poskrbel za del pogostitve,
ta za vino, oni za kruh iz
peči, tretji za jagenjčka, da
se je zavrtel na ražnju, Va-
lentin pa je bil zadolžen za
mojstrovine na žaru. Muzi-
kantov niso najemali, saj so
domači otroci vešči igranja
na inštrumente in so kar

sami poskrbeli za prešerno
glasbo.

"Bilo je res prisrčno sreča-
nje, primerno zanimivemu
jubileju," je povedal gostitelj
Valentin. "Da se je ravno le-
tos vse tako dobro poklopilo,
je izračunal najstarejši brat
Stane, ki je imel zaradi bo-
lezni nekaj več časa za raz-
mišljanje. Bratje in sestra
smo radi in veliko skupaj,
zakaj tudi ne, dokler smo še
vsi." Starše do izgubili že

pred časom. Pri Jesenovčevih
se je sicer rodilo šest otrok,
eden je že zgodaj umrl. Naj-
starejši Stane je delal v Lito-
stroju in tudi na deloviščih
nekdanje Jugoslavije, Iraka,
Tanzanije ..., z ženo pa tudi
kmetujeta. Valentin je pokoj
dočakal v orodjarni v Vincar-
jih, Janez je duhovnik v No-
vem mestu, Franc je bil za-
poslen v planski službi LTH,
Majda pa dela v šolskem ra-
čunovodstvu. 

Praznovali tristoti rojstni dan
Bratje Stane, Valentin, Janez in Franc Jesenovec ter sestra Majda Žakelj letos skupaj štejejo tristo let.
Družinski jubilej so proslavili pri Valentinu v Puštalu.

Otroški nevrolog Milivoj Veličkovič - Perat (desno) je na 
novinarski konferenci nastopil s svojima pravnima zastopniko-
ma in z ženo Tatjano Veličkovič, zdravnico ortopedinjo v Kranju.

Milivoj Veličkovič - Perat

Majda, Franc, Janez, Stane in Valentin (od leve) s torto ob
skupnem rojstnem dnevu
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Zanimivosti

Alenka Brun

Najprej nas je bilo pet. Do-
volj za gnečo, vendar je prija-
teljica ravno v tistih dneh
spoznala fanta in kar naen-
krat je na jadranje ni več vle-
klo, par, ki bi še moral zra-
ven, pa je že od prvega dne
cincal, bi ali ne bi. Tako sva s
skiperjem, ki je vse skupaj
organiziral, jadrnico pa mu
je posodil prijatelj, najprej
razmišljala, da bi vse skupaj
odpovedala, a nisva našla
pravega razloga. Odločila sva
se praktično čez noč: greva
sama. Ker sem se tokrat od-
pravljala na jadranje prvič,
sem se tudi prvič srečala z
nekaterimi izrazi, da o vo-
zlih, vlečenju vrvi in murin-
gih ne govorim. Že vnaprej
se opravičujem, če bom v na-
daljevanju kakšno besedo
uporabila narobe ali sem za-
njo našla celo svoj izraz.

Čakljo sem prva dva dneva
klicala čakra. Pasarela je bila
nekaj ur 'tisti leseni mosti-
ček, preko katerega prideš
na kopno' in ko je skiper pr-
vič rekel, da greva 'na bojo',
sem postala kar zelena. O
kakih razbolelih podplatih
nisem imela časa razmišljati,
saj nama je že drugi dan od-
povedal globinomer in mi je
skiper gladko porinil v roke
neke vrste morski atlas za te-
lebane. Branje iz njega pa je
bilo potem videti v stilu, jaz
sprašujem, on odgovarja.

"Kaj je tole pred nama?"
"Ne vem, poglej v atlas."
"Kaj pa je ta znak v atlasu?"
"Ja, verjetno tole pred

nama. Kaj kakšen znak po-
meni, imaš razdelano na za-
četku atlasa."

"Hm ... Tole je najverjet-
neje oznaka za svetilnik."

"Ja, torej je tole, kar sva rav-
no pustila za seboj, svetilnik."

"Aha, samo midva morava
pred njim zaviti ..."

Od brezvetrja do nevihte

Ko smo se dogovarjali o ja-
dranju, smo najprej nihali
med petimi in sedmimi dne-
vi, vendar smo se na koncu
odločili za en teden. Plana
nisva spreminjala. Vreme je
bilo precej 'transparentno',
kot bi rekel moj prijatelj, ve-
tra skoraj nobenega, kar je
strašno žalostilo italijanski
par, ki sva ga srečala na Ilovi-
ku in se je vračal v svoje kra-
je. Mož je potožil, da ne
pomni, kdaj je takole 'mo-
toriral' proti domu. Iz Bio-
grada sva prvi dan izplula
pozno popoldne. Odločila
sva se za smer proti Murter-
ju. Takoj sem doživela og-

njeni krst, izgubila čakljo,
potem plavala za njo, prive-
zovala vrvi na bojo kar v vodi
in dobila prve modrice med
močnejšim zibanjem jadrni-
ce, saj se je po pol ure, ko sva
se privezala, razbesnela ne-
vihta. Gledala sva precej več-
jo jadrnico, ki je priplula v
zaliv slabih deset minut za
nama in ... nasedla. Sredi
noči naju je zbudilo glasno
petje s sosednje jadrnice.
Pravi metal žur, na katerem
so prej tulili kot peli, dekla-
mirali s pevci Sepulture, kar
se je slabemu vremenu sicer
podalo bolj kot Plestenjakov
Dež naj pada. Severnjaki pač.

Naslednji dan sva šla na
pot že zgodaj. Vreme je bilo
sončno, vetra spet nobenega.
Mislim, da so bila tovrstna
jutra nekaj najlepšega. Mir,
morje, rahlo zibanje jadrni-
ce. Naslednji cilj je bil Molat.
Prispela sva pozno popol-
dne, premočena in premra-
žena, ker naju je že takoj po
izplutju ujel dež. Vreme se
je namreč v nekaj minutah
spremenilo. Kot novinka
sem vse govorjenje okoli vre-
mena prevedla v 'slabo
vreme'. Na Molatu sva ostala
dva dni. Tu sva tudi prvič
pristala ali parkirala ob po-
mol. Posebno doživetje. Vrv
bi morala iti pod ograjo jadr-
nice, jaz sem jo seveda vrgla
moškemu na pomolu čez, v
isti sapi pa mi je molil še
muring, močno vrv, ki je na
eni strani privezana na po-
mol, drugi del pa na prvi po-
gled leži nekje v vodi. Ker
sem hitela, sem se mimo-

grede še z glavo zaletela v
tendo za senco na jadrnici in
glasno zaklela. Na koncu je
bila vsega kriva kapa s "šil-
tom". Tretje jutro je skiper
postajal že rahlo nervozen in
na srečo se je začelo jasniti.
Ajde, gremo, je bilo vse, kar
sem slišala, in že sva izplula.

Vreme je bilo boljše, žal
brezvetrje. Pa tudi shladilo
se je. Temperatura morja je
padla. Pogovor se je večino
časa vrtel okoli nogometne
tekme Slovenije z Anglijo, ki
se je naslednjega dne v po-
poldanskih urah na Istu za-
ključila s skiperjevim dolgim
nosom in takojšnjim nada-
ljevanjem plovbe na Ilovik.
Na Istu sem najprej z zani-
manjem spremljala skupino
starejših Italijanov, ki so s
katamaranom v majhni ma-
rini poskušali pristati vsaj
trikrat, vendar jim je vedno
uspelo, da so se zapletli v
muringe. Zelo glasna je bila
tudi skupina šestih Sloven-
cev na precej veliki jadrnici -
če jo primerjam z najino, saj
smo vsi v marini (vsaj tisti, ki
smo razumeli slovensko) iz-
vedeli, kaj so jedli za kosilo,
kaj bodo večerjali, kje so bili,
kam bodo pluli v prihodnjih
dneh. Najbolj je izstopala s
svojim visokim tonom nji-
hova (najmlajša) tridesetlet-
nica (ali pa jih je imela okoli
štirideset), ki v razmaku pet-
najstih minut ni ravno vede-
la, ali bi plavala, brala knjigo,
šla pod tuš ali morda kaj po-
jedla. In to je, hote ali neho-
te, delila z drugimi. Po pravi-
ci povedano sem bila najbolj

vesela, ko se je začela nogo-
metna tekma in so se ljudje
odpravili v bližnje lokale in
je nastala tišina že zato, ker
je ostala brez sogovornikov. 

Končno nebo brez 
oblačka

Takoj po tekmi sva odrini-
la z Ista in se odpravila na
Ilovik, kamor sva priplula
pozno zvečer. Sončni zahod
je bil nekaj posebnega, kot je
poseben sam Ilovik. Nasled-
nji dan je sledila vožnja do
Suska, ki leži zahodno od
Lošinja. Končno je bilo nebo
brez oblačka, na brezvetrje
sem se že navadila. Kasneje
sva se odpravila na Veli rat,
izplula v lepem sončnem ju-
tru, se 'švercala' nekje vmes,
mimo vidne razbitine itali-
janske tovorne ladje, ki je na-
sedla leta 1984, ter plula (ne-
kaj malega celo jadrala) ob
zunanji strani Dugega oto-
ka. V čudovitem Sakarunu,
zalivu, kjer je voda posebne
zelene barve, sva se ustavila
za uro, dve - seveda sem spet
lovila uhelj boje - dogodek
dneva; nadaljevala vse do
prehoda Male Proverse in
potem počasi med otoki plu-
la v smeri Murterja. Kornate
sem videla od daleč, po ka-
nalu pa - če sem prav razu-
mela, pred Malo Proverso,
sva prvič razpela tudi vsa ja-
dra in skiper je kar vriskal
od veselja, saj je končno ja-
drnico lahko postavil 'na
bok'. Žal je bil to najin 
zadnji dan druženja.

Jadranje ti je všeč 
ali pa ti ni 

To vzljubiš ali ne. Kasneje
mi je kolegica, ki gre na ja-
dranje vsako leto najmanj
dvakrat, razložila, da jih po-
zna kar nekaj, ki so šli na ja-
dranje enkrat in nikoli več,
ker niso imeli sreče s skiper-
jem in se jim je vse skupaj
zamerilo. Skiper je bil pač
'prefreh' ali pa 'prepedan-
ten', če uporabim njena izra-
za. V bistvu sem z mojim
imela srečo. Ni kompliciral,
ni bil glasen in bil je precej
umirjen. Še najbolj je bil
nevzdržen, ko je en dan že
takoj po izplutju ugotovil, da
mu je zmanjkalo cigaret,
vendar ni bilo možnosti, da
bi se ustavila v prvi trafiki,
kjer bi jih kupil. Takrat sem
bila enkrat in edinkrat glas-
na, ko sva pristajala. Moledo-
vala sem namreč marinerota
na pomolu - še preden sem
mu sploh vrgla vrv, naj mu
nekje najde kakšen 'čik'.
Preden mu odtrgam glavo ...

Občutek svobode 
Še nikoli nisem jadrala. Nisem vedela, kaj naj pričakujem. Razmišljala sem samo, da mi ne bo slabo.
Na koncu nisem hotela z jadrnice. Sedem dni je bilo premalo. 

Za kos zdrobljenega kruha bi prodali svojo galebjo mater ...

Ko se morje postavi po robu ... 

Občutek svobode na jadrnici sredi morja. / Foto: Alenka Brun

Apartma na morju 
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Človek je šel tja, kamor gre še cesar peš, ženski pa je 
prepustil krmilo z besedo: drži. 
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Ceste vzele eno življenje
Minuli teden (od 16. do 22. avgusta) je v
prometnih nesrečah na slovenskih cestah umrla
ena oseba, so sporočili z Generalne policijske
uprave. Na Gorenjskem so policisti v istem 
obdobju obravnavali 27 prometnih nesreč, 
v katerih sta se dve osebi huje, devet pa lažje
ranilo. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so
gorenjski policisti pridržali dvanajst voznikov.
Letos so slovenske ceste terjale 86 smrtnih žrtev
(lani 115). Na Gorenjskem je v prometnih 
nesrečah umrlo osem oseb, v enakem obdobju
lani pa petnajst. 

Damjana Šmid

moj pogled

Adijo počitnice (1)

Kakor se spodobi, da vsako
leto pridejo počitnice, tako je
prav, da tudi odidejo. Starši se
bodo spočili od spočitih otrok
in jih poslali skozi vrata uče-
nosti po nova znanja in spre-
tnosti. Tako se lahko nadejajo,
da bodo naslednje počitnice še
boljše in otroci zrelejši. Do ta-
krat pa bomo skupaj z otroki
tarnali o tem, kako je vsega
preveč in kako smo utrujeni od
šole ... Kar je še vedno boljše
kot pa biti utrujen od počitnic
... Kajti vsi tisti, ki so utrujeni
od lepega, tega sploh ne bi
smeli imeti, dokler niso zreli
za uživanje tega. Počitnice so
najboljše takrat, ko postanejo
mešanica med načrtovanim
in spontanim. Ne smejo imeti
urnika, ki je organiziran do
zadnje minute, hkrati pa ne

smejo biti preveč razpuščene
in prepuščene naključjem.
Med počitnicami se vidijo re-
zultati naše vzgoje, prožnost
naše miselnosti, prilagajanje
danim situacijam in ljudem.
Predvsem pa lahko med pro-
stim časom opazujemo, kakš-
ne vrednote imamo ljudje in
kako jih živimo. Ker je tudi
prosti čas velika vrednota, bi
morali z njim delati bolj paz-
ljivo. Skoraj tako, kot znamo
to početi pri delovnih obvezno-
stih. Kajti kvaliteta prostega
časa določa našo učinkovitost
in ustvarjalnost pri delu. Otro-
ci naj bi uživali brezskrbne in
sproščene počitnice, ki naj bi
bile v ravnovesju med njihovi-
mi potrebami in potrebami
drugih družinskih članov. Od-
več je misel, da bi morali vse

dopustniške dejavnosti prila-
gajati otrokom. Otroci imajo
radi poznane stvari, ker jih
obvladajo, vendar jih je po-
trebno spodbujati k novemu,
neznanemu. Le tako človek
pridobiva izkušnje in zaupa v
svoje sposobnosti. Zato naj bi
počitnice vsebovale tudi krajše
ali daljše obiske pri sorodni-
kih, prijateljih ali tabore v
različnih skupinah. Če se
otroci radi družijo, so počitni-
ce še najkrajše in najbolj zani-
mive. Če so navajeni čakati
na animacijo staršev ali otrok,
potem so se ujeli v past pasiv-
nosti in prepuščenosti. Tako
eno ali drugo pa govori o tem,
kako odprta družina smo,
kako široka je naša socialna
mreža in koliko nam pomeni
čas, ki ga preživimo skupaj. 

To, da so me tolažili, da se
pri nas tako ali tako loči vsak
drugi ali tretji zakon, me
sploh ni ganilo. Prav tako
sem se zgrozila, ko so mi
kolegice, ki so poločitvene
travme že dale skozi, sveto-
vale, naj si najdem mlajšega
ljubimca, obenem pa osta-
nem samostojna in neodvis-
na. Ko sem si nekoč ta na-
svet malo pobližje ogledala,
me je postalo do vrh glave
sram, saj je kolegica, ki mi
je to svetovala, tistega mo-
škega vzdrževala in ga raz-
vajala, kot bi bil njen odrasli
otrok. Zdelo se mi je ogabno
in ponižujoče, čeprav, to
moram priznati, je tega več,
kot si lahko predstavljamo.
Zmeraj, ko pomislim, kaj bi
rekle matere teh na pol
odraslih fantov, če bi vedele,
da njihovi ljubljenčki seksu-
alno zadovoljujejo ženske,

ki so enake starosti kot one
same, me pa sploh strese do
kosti ... Z denarjem si danes
številni kupijo marsikaj ...
Sprašujem se, če lahko še
dodam, mar so nekateri
mladci na prodaj za dober
avto, ali pa še to ne?"
Ko se je ravno dobro posta-
vila nazaj na noge, nekega
večera bivši potrka na vrata
in želi vstopiti. Sin pridrvi iz
svoje sobe in mu z vso ihto
zaloputne vrata pred no-
som. Hčerka plane v jok in
poskuša odvleči brata stran,
a ta se vrže na tla in se začne
nekontrolirano tresti, kot bi
imel božjastni napad.
"Bilo je grozno, najraje bi
kričala, razbijala in norela, a
sem morala poskrbeti za
otroka. Ko sem mu dala
zdravilo, ki mi ga je za podo-
bne krizne trenutke dal
zdravnik, se je umiril, šele
tedaj sem tudi odprla vrata,
da je bivši lahko vstopil. Bil
je skrušen in potrt, shujšan,
bilo mu je tudi nerodno, ob-
našal se je, kot bi prišel na
obisk k popolnim tujcem.
Hotel je stopiti k sinu, a se
je ta obrnil stran od njega.
Na obrazu se mu je bralo, da
mu ni vseeno, da trpi. Use-
del se je na kavč in si podprl
glavo z rokama. Za trenutek
se mi je zdelo, da se bo celo
zjokal. Potem pa je dejal, da
mu je žal, da bi se rad vrnil
nazaj domov, da v novem
partnerstvu ni srečen, če-
prav se mu je rodil otrok, za
katerega mora skrbeti. Poto-
žil je, da je žena premlada
zanj, da živita v dveh različ-
nih svetovih. Poslušala sem
ga in zdelo se mi je, kot da
slišim govoriti tujca. Ničesar
nisem čutila do njega, sploh
se mi ni smilil, nič. Njegov
skok čez plot mi je vzel de-
set let življenja in niti v naj-
bolj drznih sanjah ga ne bi
vnovič vzela nazaj," je pripo-
vedovala Karla.

Ko je bivši videl, da so nje-
gove besede ostale brez od-
meva, je počasi vstal in se
namenil proti vratom. 
"Če me ne marate, potem
mi tudi preživnine ni treba
več plačevati," je še dodal,
preden jim je izginil pred
očmi. To se je res zgodilo.
Potem je trajalo skoraj leto
dni, da je Karla zaostale
obroke od njega iztožila.
Začel ji je tudi nagajati. Ko
je nekoč hitela v službo, se
je na pragu skoraj prevrnila,
kajti nekdo je tik ob vrata
stresel kanto s smetmi. Spet
drugič je imel avto, ki ga je
pustila na parkirišču pred
stavbo, kjer je delala, prere-
zane gume. 
"Najhuje je bilo, ko me po-
kličejo z lokalne radijske po-
staje in me vprašajo, ali pri
nas stanuje pokojnica, za
katero so prejeli osmrtnico.
Mislila sem, da me bo po-
bralo, ko sem zaslišala svoje
ime. Žal nisem imela nobe-
nih dokazov, toda še danes
mislim, da se mi je bivši ho-
tel tudi na tak, podel način,
maščevati. Nekaterim po-
slovnim partnerjem, ki jih je
tudi sam poznal, je poslal
'maile', v katerih je o meni
zapisal stvari, ki so mejile že
na blaznost. Spet drugič
sem dobila za brisalci zatak-
njen šopek rož. Bolj ko mi je
metal polena pod noge,
močnejša sem postajala.
Skrbelo me je edinole za
sina, z njim sem hodila od
zdravnika do zdravnika,
povsod pa so mi govorili, da
se fantovo stanje ne bo iz-
boljšalo, če se ne bo prej po-
govoril z očetom. Tega pa ni
hotel. Da sem mu kaj podo-
bnega le omenila, je postal
histeričen, če ga nisem pra-
vočasno umirila, je razbil
vse, kar mu je prišlo pod
roke. Lahko si mislite, s
kakšno težavo sem opravlja-
la svoje delo, ki je od mene

zahtevalo celega človeka. Ko
je bilo doma najhuje, se je
začela še recesija, naročniki
so začeli iskati cenovno
ugodnejše dobavitelje, kot
smo bili mi. Ah, to so bili
meseci, ko sem bivšega ti-
sočkrat preklela. V naši
branži je moških, kolikor
hočeš. Žal me je vsakič, ko
me je kdo povabil na kavo,
stisnilo v želodcu, da sem
raje odklonila. Nekoč sem
na "Last minute" našla
ugodno ponudbo za štiri-
najstdnevno potovanje z lad-
jo. V hipu sem se odločila,
čeprav so me počitnice krep-
ko udarile po žepu. Zato, da
bi sina vsaj za nekaj časa iz-
trgala iz bolečega okolja, bi
naredila vse. Žal je bilo na
ladji, vsaj na začetku, še
slabše. Zaradi dežja smo ne-
kaj dni tičali v notranjih
prostorih. Trenutek nepaz-
ljivosti, ko sem se predolgo
zadržala z naključno znan-
ko v baru ob kavi, je zado-
ščal, da je poiskal tablete, ki
sem jih sicer skrivala pred
njim. Našla sem ga v globo-
ki nezavesti in le sreči, da
sta bila med sopotniki tudi
zakonca-zdravnika, ki sta
nemudoma ukrepala, se lah-
ko zahvalim, da je preživel.
Naša zgodba je potem šla od
ust do ust in v nekaj dneh so
jo poznali vsi. Sin je bil dele-
žen pozornosti, pogovorov,
počasi je začel dojemati, da
preteklosti in očeta ne bo
mogel več priklicati nazaj,"
je še spomine trgala pozabi
Karla. 
Ko sva se že poslovili, je še
dodala: "Želela bi, da bi vsa-
ka mama, ki se znajde v lo-
čitvenem postopku, najprej
poskrbela za otroke. Osebne
sreče ni mogoče graditi, če
se nam oni "izgubijo", ker
ne zmorejo nositi bremena,
ki jim ga z ločitvijo naloži-
mo na ramena."

(konec)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Poslanec Prijatelj 
zavrača obtožbe
Na koprskem okrožnem sodišču so začeli soditi
državnemu poslancu Srečku Prijatelju in njegovi
ženi Aleksandri. Tožilstvo poslancu SNS očita
storitev kaznivega dejanja izsiljevanja, 
samovoljnosti, nedovoljene proizvodnje in 
prometa z orožjem. Prvi narok se je začel 
s poskusom obrambe, da izloči precejšen del 
dokaznega gradiva. Prijateljev odvetnik je tako
predlagal izločitev dokazov, pridobljenih v hišni
preiskavi, ki da ni bila izvedena pravilno. 
O tem predlogu bo sodišče odločalo naknadno,
medtem ko je že zavrnilo predlog za izločitev
dokazov, ki izvirajo iz ovadbe novogoriškega
podjetnika Marjana Mikuža. Kot je znano, 
tožilstvo Prijatelju očita, da je od Mikuža z 
grožnjami terjal 323 tisoč evrov kot plačilo za 
posredovanje med Mikuževim podjetjem Premik
net in Luko Koper. Mikužu naj bi med drugim
zagrozil, "da bo njegova družina plačala za 
njegova dejanja, on pa bo gledal, nato pa še sam
prišel na vrsto", v nekem gostinskem lokalu pa
ga naj bi udaril, nato pa poljubil na čelo, češ da
tako dela mafija. Mikužu naj bi Prijatelj tudi
razkazoval orožje, ki ga je posedoval. Tega pa ni
bilo malo, saj tožilstvo navaja, da je imel Prijatelj
doma dve puški, vojaško avtomatsko puško, 
tri ročne bombe, nastavek za izstreljevanje 
topovskih min, pet bajonetov, štiri vojaške nože
ter več nastavkov za naboje in posamezne naboje.
Obtožnica mu očita tudi izsiljevanje divaškega
župana Matije Potokarja, direktorice televizije
Vitel Dolores Žigon Klaut in Srečka Zorka. 
Prijatelj vse obtožbe odločno zavrača. Z Mikužem
naj bi bila v dolžniško-upniškem razmerju, saj
sta skupaj ustanovila podjetje Premik invest za
namene gradnje stanovanjskega kompleksa v
Divači ter najela 700 tisoč evrov kredita. Mikuž
svojih obveznosti naj ne bi poravnaval v roku,
tako da mu je bil z obrestmi vred dolžan že 323
tisoč evrov. Prijatelj trdi, da je od Mikuža želel,
da mu denar nakaže na bančni račun, vendar
naj bi Mikuž vztrajal pri fizični predaji, takrat pa
je policija poslanca prijela. Za orožje je pojasnil,
da izvira iz osamosvojitvene vojne ter da ga je
nameraval legalizirati. 
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Čas po ločitvi, ko se svet podre na glavo

Ločitev?! Nič takega, se pač dogaja
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi

Krščanska kulturna zveza in
Slovenska prosvetna zveza,
ki s krajevnimi društvi skrbi-
ta za kulturno dejavnost med
Slovenci na Koroškem, vanjo
pa vključujeta tudi nemško
govoreče Korošice in Koroš-
ce, že nekaj let izkoristita šol-
ske počitnice za učenje in
utrjevanje znanja slovenšči-
ne ter za sproščujoče kultur-
ne dejavnosti. Med mladimi
in njihovimi starši je za sode-
lovanje veliko zanimanje, po-
gosto  morajo komu s težkim
srcem povedati, da bo prišel
na vrsto naslednje leto. Kul-
tura ne počiva, je upravičeno
v Novicah, slovenskem ted-
niku za Koroško zapisala so-
delavka Krščanske kulturne
zveze Zalka Kelih-Olip. 
Na Rebrci/Rechberg pri Že-
lezni Kapli/Eisenkappel je
na tradicionalnem Tednu
mladih umetnikov v dveh

skupinah sodelovalo blizu
130 otrok in slovenskih pa
tudi iz dvojezičnih družin.
Slovenska prosvetna zveza in
Slovensko prosvetno društvo
Zarja iz Železne Kaple sta v
Portorožu organizirala aktiv-
ne in jezikovne počitnice za

34 mladih, ki so v zanimi-
vem programu pod vodstvom
mentoric in učiteljic sloven-
ščine iz Avstrije in Slovenije
utrjevali znanje jezika, še po-
sebej tisti, ki jim slovenska
govorica povzroča več težav.
V Vuzenici pa se ta teden

končuje Koroška likovna ko-
lonija mladih, ki jo je organi-
zirala Slovenska prosvetna
zveza. Blizu 40 otrok pa je
bilo na jezikovnih počitnicah
v Novem mestu, ki sta jih
skupaj organizirala Krščan-
ska kulturna zveza iz Celovca

in osnovna šola Grm v No-
vem mestu. Pri dejavnostih
so se jim pridružili tudi do-
mači otroci. Nastala so nova
prijateljstva med mladimi
slovenskega rodu iz dveh so-
sednjih držav. Udeleženci so
stanovali pri družinah v No-
vem mestu in okolici. Ena od
učiteljic in organizatork po-
čitnic Gabi Frank iz Celovca je
povedala, da je bilo navduše-
nje udeležencev neizmerno.
Izdali so poseben časopis z
naslovom Ne spreminjaj
stvari, ki so dobre. Te dni po-
teka še ena od zanimivih in
tradicionalnih počitniških
kulturnih prireditev Sloven-
cev na Koroškem: Gledališka
in lutkovna delavnica na Ja-
dranu. V Ankaranu jo orga-
nizira Krščanska kulturna
zveza iz Celovca, z mladimi
pa delajo mentorji s Koroške
in Slovenije. 

Sklepna prireditev letošnjega Tedna mladih umetnikov na Rebrci 

Slovenci v zamejstvu (209)

Počitnice za slovenščino

Miha Naglič

Svinjske nogice - tak je na-
slov romana, ki ga je napisal
pisatelj, novinar, urednik in
alpinist Tadej Golob (roj.
1968) in zanj dobil Delovo
nagrado kresnik 2010 za
najboljši slovenski roman,
objavljen v letu 2009. Žiriji,
ki ga je izbrala, je predsedo-
val dr. Miran Hladnik, profe-
sor slovenske književnosti
na Filozofski fakulteti v
Ljubljani, gorenjski rojak in
stalni sodelavec naših Sno-
vanj. Kakovost romana so v
žiriji utemeljili, kot sledi.
"Zgodba o Janiju Bevku,
wannabe /od "want to be", ki
bi to rad bil/ umetniku, ri-
sarju stripov, ki se pri tride-
setih letih sooči z vpraša-
njem, kdaj se je v njegovem
življenju prvič zalomilo, bi
zlahka zajadrala v vode ma-
nierističnega opisovanja
margine, ki je v slovenski li-
teraturi tako pogosto in
hkrati pogosto tako izpeto.
Pa se to ne zgodi. Tadej Go-
lob, novo ime med romano-
pisci, je s svojim prvencem
sveže zarezal z jezikovno iz-
piljenim, vseskozi duhovi-
tim in z močno dozo ironije
podloženim prikazom tega
nenavadnega junaka, ki za-
man poskuša najti inspiraci-
jo za naročilo, ki ga je po več
letih končno le uspel dobiti.
Pri tem iskanju navdiha pri-
haja do usodnih trkov med
prvoosebnim pripovedoval-
cem in njegovimi najbližji-
mi, ženo in bolehnim sin-

čkom, ter širšo družbo. In ko
se po naključju - ali pa tudi
ne - začne zapletati z mami-
li, gre njegova pot v spirali
navzdol, vse do konca, ki ga
Golob pušča enigmatično
odprtega. Avtor iz realizma
tu pa tam zavije v grotesko,
junakov benteči odnos do
sveta pa prinaša vedno nove
detajle in teme, ki njegovo
zgodbo postavljajo v širši
kontekst. Svinjske nogice so
vseskozi napete, na trenutke
pretresljive, tudi šokantne,
na skrivaj celo angažirane,
dobro zastavljene in do kon-
ca spretno izpeljane - vse to
pa zagotavlja prvovrsten
bralski užitek."
Če romana še niste brali, vas
gotovo že zanima, kako se
bere. Evo odlomka za poku-
šino. "... jebentimater, star
sem trideset let, nimam
službe, niti dneva delovne
dobe, ne plačujem si let, za-
varovanje imam samo
osnovno zdravstveno, za ka-
tero ti še preklane žile ne
stisnejo skupaj, če te slučaj-
no po pomoti dostavijo na
urgenco. Nič nimam. Stano-
vanje je najeto, pa še zanič
je, kot vse kaže, pa še Maja
plačuje zanj in ne jaz, avto je
moj, bravo jaz, samo je for-
ma viva in ne avto. Z goba-
mi, pizda jim, in oni drugi,
ki pa sploh ni moj, z brisalci,
ki pa so kao moji ... Kako
bom skrbel za Simona? In,
pizda, to nagnjenje do risa-
nja svinjarij. Kako, kako se je
to moglo zgodit? Kako sem
lahko zrasel v takega luzerja,

pizda mi mateRRRNAAA!"
In kakšni so ti "svinjski"
umetniški izdelki Janija Bev-
ka, glavnega junaka Svinj-
skih nogic? Preberimo si, kaj
mu nastaja, ko pod vplivom
"kouka" ilustrira Martina Kr-
pana. "Krpan, ki seka lipo v
cesarjevem parku, na kole-
nih pred njim pa pred odpr-
tim šlicem cesarična, ki se
davi s kurčino oziroma glavi-
čem, ki ji polni ustno votli-
no. In hlasta za zrakom, tako
nekako kot pri zobozdravni-
ku, ko ti zatlačijo v usta cev-
ko, da bi zaugala slino, pa se
ti zalepi nekam in ne poteg-
ne nič več. Potem se pa on
dere: 'Zdržte, no, malo, saj ni
tako hudo,' ti pa kot Johnny
Weissmuller v boju s podi-
vjanim krokodilom že kakih
dvanajst minut nisi vdihnil
ene posrane molekule zraka.
Za živo mejo pa hlapci, opro-
de, služabniki dvorni, ki ža-
lostno primerjajo svoje cura-
kle s Krpanovim. Narisal
sem jim take, kot so stebla
štorovk, če odstraniš dežni-
ke. Tanke, zavihane na vse
strani, bledo prozorne, kr-
mežljave, skratka, nikakve.
Krpanovega gobana pa ži-
vordečega, žilnatega, kitaste-
ga. Batino vseh batin."

No, saj to mu je pa treba pri-
znati, glavnemu junaku, da v
teh rečeh tudi sam ni slab,
ženo Majo kar zadovoljivo in
pogosto obdeluje, čeprav se
ona v trenutku njene (in nje-
gove) slabosti poda tudi nje-
govemu najboljšemu prijate-
lju Borutu in gre z njim "do
konca". Kar vpliva tudi na
konec romana, ko se Jani po-
reže z lončkom od jogurta,
tako hudo, da kri šprica kot
nora. Z njim je le sinček Si-
mon (najbolj simpatična fi-
gura v knjigi, otrok pač), ki
mu ne more pomagati, z za-
dnjimi močmi se napoti k
vratom, v upanju, da bo zu-
naj kdo, ki bi mu lahko nudil
prvo pomoč. Ali je ali ni, tega
avtor ne pove, dogajanje
konča v suspenzu in pusti
odprti obe možnosti. Saj ko-
nec tudi ni bistven. Zame je
bilo ob branju, ki mi je bilo
sicer v velik užitek, bistveno
spoznanje, da sam ne bi ho-
tel biti v koži in glavi tega
človeka. Je res "ena jebena
stranka", bolj po svoji kot po
krivdi drugih, vsega sveta in
boga. Sem pa raje filister,
šentflorjanec, malomeščan,
slovencelj ali kakor se že
temu reče, kot pa tak "umet-
nik". Bolje je "služiti", živeti
za ženo in predvsem za sina
kot v kokainskih ali alkohol-
nih utvarah (Jani ne pije, ker
mu ob zaužitju alkohola pre-
več slabi, sicer bi se gotovo
tudi on posluževal te najbolj
slovenske droge). Se pa bo-
jim, da je v tej deželi takšnih
ljudi več, kot si mislimo.
Zato Golobov roman ni kak
"odbit" tekst, ampak precej
realistično pisanje ("novi re-
alizem"). Če bi Janko Kers-
nik živel danes, verjetno ne
bi pisal kmetskih ampak
take malomestne slike ...

Tadej Golob, 
Svinjske nogice, 
Litera, Maribor, 2009,
231 strani, 16,50 evra,
www.zalozba-litera.org

Tadej Golob, ko je delal intervju z Oliverjem Dragojevićem

Tadej Golob med alpinistično odpravo v Peruju, 2006

Knjige in knjigoljubi (61)

Svinjske nogice

Naslovnica knjige, 
ilustracija Sabine Šinko

Tadej Golob, avtor 
romana / Foto: Bor Dobrin
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razgled

Pred koncem minulega ti-
sočletja, sredi devetdesetih,
sem poslušal predavanje
uglednega profesorja. Govo-
ril nam je približno takole
(po spominu): da bo v razvi-
tih družbah, katerim smo se
prav takrat pospešeno pribli-
ževali, imelo delo vse manj
ljudi. Ti, ki ga bodo imeli, pa
bodo tudi vse bolje plačani,
zato ne bo problem, da ne bi
iz svojih dohodkov vzdrževa-
li oziroma podpirali še enega
ali več družinskih članov.
Večji problem bo v tem, kaj
bodo počeli tisti, ki bodo brez
dela oziroma zaposlitve. Iz-
kušnje vseh človeških družb
namreč učijo, da je brezdelje
mati vseh nečednosti. Kako
torej angažirati tiste brez
služb, da kljub temu živijo
kreativno, da so kljub vsemu
z nečim zaposleni? Ena od
možnosti je, da se tak človek

pridruži eni od številnih do-
brodelnih organizacij, to po-
čno celo dame iz visoke
družbe. Druga je t. i. vseživ-
ljenjsko učenje - da gre člo-
vek spet v šolo. In še kaj bi se
našlo.
Ta profesor je bil dr. Ivan
Svetlik, priznani sociolog,
kot idrijski rojak se je odzval
vabilu Mestnega muzeja
Idrija in predaval v ciklu nji-
hovih Muzejskih večerov.
Malo debelo smo ga gledali,
v Idriji in njeni okolici je
(bilo) namreč vse živo zapo-
sleno v tovarnah in družbah
dveh velikih poslovnih sku-
pin Kolektor in Hidria, takrat
jim je delavcev celo primanj-
kovalo in tako rekoč niko-
mur ni bilo treba razmišljati
o tem, kaj bi počel, če bi ostal
brez dela. V dobrem desetlet-
ju od takrat pa se je marsikaj
spremenilo. Imenovani pro-
fesor je postal minister za
delo, družino in socialne za-
deve, torej ravno za tiste reči,
o katerih je predaval. Social-
ni problemi pa so se zaostrili
in se razvijajo po predvidlji-
vih in nepredvidenih poteh.
Prav nikogar ne skrbi, kaj
bodo počele soproge novo-
komponiranih gospodov, ki
zaslužijo tako veliko, da že-
nam sploh ni treba v službo.
Bodo pomagale Rdečemu
križu ali Karitasu, hodile na
univerzo za tretje življenjsko
obdobje poslušat predavanja
o zgodovini umetnosti ali
zgolj v salone za fitnes? Koga
to sploh briga?
Problem se je zaostril drugje.
Brez dela so ostale delavke
Mure, Preventa in podobnih
podjetij, te pa niso iz bogatih
družin in ne znajo drugega
kot šivati. In če bi jim zdaj re-

kli, naj gredo še enkrat v šolo
in se učit drugega poklica, bi
to verjetno doživele kot žali-
tev. Ostati brez dela, potem
pa znova v šolo - kaj je lahko
še hujšega! Zavedam se, da
je kruto, a mogoče bi bila za
marsikoga od brezposelnih
rešitev prav v tem, da se do-
šolajo oziroma prešolajo za
drug poklic? Takšno vpraša-
nje se sliši čisto lepo in spod-
budno, posebno če je zastav-
ljeno nekaj dni pred začet-
kom novega šolskega leta. A
kolikor je meni znano, je od-
govor nanj lahko samo nega-
tiven. Brez dela namreč osta-
jajo ravno tisti ljudje, ki so
imeli s šolo težave že takrat,
ko je bil čas za te reči. Neka-
terim v šoli ni šlo, drugim je
bilo šolanje zaradi denarnih
ali duhovnih ovir onemogo-
čeno. Ko je človek enkrat sta-
rejši, je vse to samo še težje.
Lažje se prešolajo, došolajo,
prekvalificirajo - in kakor se
že vsemu temu reče - tisti, ki
že imajo nekaj več šol in zna-
nja.
To je res tragično: najbolj so
in še bodo na udaru ljudje, ki
so pripravljeni trdo delati
tudi za malo denarja, a jim
diktatura globalizacije, ki se
ji ponižno uklanjamo vsi, z
oblastjo na čelu, jemlje tudi
to delo. Problem, s katerim
se je ukvarjal profesor socio-
logije dela, se je tej isti oseb-
nosti, ko je postala minister
za delo, zaostril na posebno
neprijeten in težko rešljiv na-
čin. Rešitev je vredna vsaj
milijon evrov - kar je še ved-
no malenkost v primerjavi z
milijoni, ki jih mora država
namenjati tistim, ki ostajajo
brez dela, drugega pa ne mo-
rejo ali ne znajo najti ...

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman

Katja bi nemara umaknila
roko, če bi na mestu Vasilija
sedel nekdo drug, kakemu do-
mačemu fantalinu bi ob taki
predrznosti prisolila zaušnico
ali ga vsaj pošteno ozmerjala.
Toda s temle Rusom je bilo
drugače. Dotik ji je le nežno
razžaril roko, čeravno jo je
hitro umaknila in jo popesto-
vala, v trenutku, ko so se
odprla vrata. Vasilij je skočil
pokonci, pred njim je stal bol-
ničar, za njim sta se drenjala
preplašeni vojak in Katjin oče,
ki se je nemudoma pomaknil k
hčerki, in ji zaščitniško položil
roko na ramo. Kaj pa mu je,
da je punco pustil samo, se je
zgrozil sam pri sebi, mala bi
lahko zakuhala nespametnost,
ravno pravšnja je za kaj
takega, podivjanka nesrečna.
Ali ni dovolj, da se je oni soldat
zrušil na njegovem dvorišču,

znali bi mu pritakniti kakšno
krivdo, njegovo vodo označiti
za kužno ali kaj podobnega,
ker avstrijski vojak, vendar ne
more kar tako pasti po tleh kot
izpodsekano drevo. Lahko bi
se vendar omajal ugled
monarhije, pha, kolikor ga
sploh znajo čuvati, ti pesjani,
je golčalo v njem. Pa saj on,
Anton Lužnik, ni edini, ki je
sit vojaščine, vojaki so se po
kraju razpasli kot uši, od kme-
tov so nenehno nekaj zahte-
vali, na vsakem koraku odpi-
rali svoje nenasitno žrelo. Če
bo šlo tako naprej, ga bodo
oropali večine pridelka, a saj
ni neumen, da bi jih čakal,
njegovih skritih vreč z žitom
ne bodo nikoli našli, pa naj
mu še tako visijo na vratu.
Človek bi mislil, da se lahko
reši jarmov, gosposkih ali
cerkvenih, saj je vseeno, a ti so

še hujši, in ravno zdaj zategu-
jejo, ko si je komajda opomogel
po tistih slabih letinah. Naj
mu ne govorijo o domovinskih
dolžnostih, ta drhal se zažira
v njegovo zemljo, nič čudnega,
da včasih samo molče stiska
pesti, ko se na dvorišču znova
pojavi vojaški voz. In danes še
ta zoprna reč! Pravzaprav bi
moral tistemu ujetniku biti
hvaležen, na dano situacijo je
hitro odreagiral, pa saj tako
najbrž mora biti, če kje, potem
v ujetništvu preživijo najhitrej-
ši. A nič ne kaže, da bi Fritzu,
s katerim sta včasih, ko je bil
voz do vrha natovorjen, zvrni-
la kozarec ali dva, kaj odleglo.
Tam leži kot kak mrtvak, bol-
ničar si daje opraviti z njim,
hehe, še po licih ga tolče,
močneje udari, fant, močneje,
da se bo hudič predramil in se
mogoče le spravil na noge. V

vsej zmešnjavi so ti norci po-
zabili še na nosila, je opazil
stari kmet. Samo da ne bodo
bolnika zdaj pustili v njegovi
hiši, ker s to kužnostjo noče
imeti več opravka. 
Kot da je bolničar razumel nje-
govo nemo rotenje, je nagovoril
Vasilija, ne bo druge, najbolje,
da si možaka spet oprta na ra-
mena in ga prenese do voza,
odmetali bodo nekaj stvari,
naložili Fritza in ga odpeljali
do prve bolnišniške barake.
Moška sta se pogovarjala v
ruščini, Vasi-lij je Kirila, tako
je bilo bolničarju ime, na videz
poznal ali se ga vsaj medlo
spominjal kot študenta medi-
cine. Nekaj znanja o zdravil-
stvu mu je rešilo kožo ali ga
vsaj odrešilo cestne tlake,
zdravniška prisega je prisega,
ki ne do-pušča ukvarjanja s
tem, s katere strani prihaja bol-

nik. Pomagati je treba vsem.
In strani je veliko. Vasilij ni
ugovarjal, kaj pa naj bi, oprav-
il je naročeno, a ko je takole
otovorjen zapuščal sobo, je za-
slišal bolnikovo stokanje. Naj
ga ne pobere zdaj, ko mi visi
na ramenih, je zamomljal, naj
ta hudič vendarle preživi in os-
tane moj dolžnik do konca dni,
če kaka moška prisega pri vsem
skupaj še kaj šteje. In zdajci se
mu je zazdelo, da to ni zadnja
stvar, na katero bi lahko stavil,
zato je brez pozdrava zapustil
izbo, čeprav je čutil, da ga Kat-
ja še vedno spremlja z očmi.
Zaradi nje, si je rekel, zaradi
nje bom to storil, in se pred hišo
odločil za dejanje, ki je vojaku
rešilo življenje. Položil ga je na
tla in v njega pljusnil vedro
vode, še preden bi ga kdo uspel
ustaviti.                  

(se nadaljuje)

Vaš razgled

Za dobro fotografijo se je treba potruditi. Fotografinja na sliki je na drugem Malem blejskem
maratonu tekače v objektiv lovila iz posebnega zornega kota. Še dobro, da podlaga ni bila
mokra. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič

petek, 27. avgusta 2010

Šepetalnica za veter (10)

Planinci, ki so se v avgustovskih dneh povzpeli na Triglav, so lahko opazovali ovce na paši
pred Triglavskim domom na Kredarici (2515 metrov). Ovce gredo tja, kamor gre njihov 
vodja z zvoncem okrog vratu - tudi visoko na goro, kjer so le posamezni kvadratni metri
travne ruše.  J. Ku.

Šola in delo
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Boštjan Bogataj

Kranj, Ljubljana - "Z ministr-
stva za okolje in prostor smo
v letu in pol prejeli popolno-
ma nasprotujoča si mnenja
glede nujnosti gradbenih do-
voljenj za sončne elektrarne
na strehah," pojasnjujejo v
Združenju slovenske foto-
voltaične industrije, ki ga
vodi Uroš Merc. Tako je mi-
nistrstvo še lani zagotavljajo,
da za nameščanje sončnih
elektrarn na obstoječe objek-
te ali ob njih v sklopu investi-
cijskih vzdrževalnih del ni
potrebno gradbeno dovolje-
nje oziroma ga mora investi-
tor pridobiti le v primeru, če
se posega v konstrukcijo ob-
jekta. 

"V zadnjih dneh pa smo
na združenju prejeli mnoga
pričevanja načelnikov uprav-
nih enot, ki zagotavljajo, da
morajo po navodilih okolj-
skega ministrstva investitorji
za sončne fotonapetostne
elektrarne pridobiti gradbe-
no dovoljenje," pojasnjuje
Merc. V združenju menijo,
da za postavitev sončne elek-
trarne na strehi obstoječega
objekta po obstoječi zakono-
daji v nobenem primeru ni
treba pridobiti gradbenega
dovoljenja, zato jih odločitev
ministrstva preseneča. Še
več, v zadnjem obdobju

gradbeni inšpektorji na inve-
stitorje izvajajo pritisk z izda-
janjem odločb o odstranitvi
sončnih elektrarn. 

"Trditev, da MOP od maja
letos zahteva gradbena dovo-
ljenja za postavitev sončnih
elektrarn, ki so postavljene
na obstoječe objekte, ni toč-
na. Ta zakonodaja je veljala
že prej," odgovarjajo na
okoljskem ministrstvu, ki ga
vodi Roko Žarnič. V določe-
nih primerih lahko investi-
torji postavijo sončne celice
brez gradbenega dovoljenja,
v drugih primerih je dovolje-
nje nujno. "Gradbeni in-
špektor preverja, če je za iz-
vedena dela potrebna prido-
bitev gradbenega dovoljenja

oziroma je bilo pridobljeno,
ter tudi, ali se dela izvajajo v
skladu z njim. Gradnja foto-
napetostne elektrarne pred-
stavlja gradnjo objekta, za
njih pa je potrebno gradbeno
dovoljenje," pojasnjujejo na
ministrstvu. Dodajajo, da po-
stavitev elektrarne na starejši
objekt praviloma predstavlja
rekonstrukcijo, zato je po-
trebno gradbeno dovoljenje,
enako ob spremembi videza
objekta. 

Kako se zgoraj opisani
spor oziroma različno razla-
ganje zakonov in predpisov
kaže na terenu, smo vprašali
znanega gorenjskega izvajal-
ca sončnih elektrarn na stre-
he, ki pa želi ostati neimeno-

van. "Za inšpektorja, ki bi
hodil do investitorjev in za-
hteval gradbeno dovoljenje,
še nisem slišal. Morda tudi
zato, ker dovoljenja do sedaj
nobenemu ni bilo potrebno
pridobiti, razen za integrira-
ne fotovoltaične elektrarne v
streho," pravi. Dodaja, da so
do sedaj (brez gradbenih do-
voljenj) vse delali pravilno in
zakonito, sicer ne bi uspeli
pridobiti subvencij države za
proizvodnjo elektrike iz ob-
novljivih virov. "Morda gre v
tem primeru tudi za pritisk
združenja, da bi ministrstvo
ukinilo obvezno gradbeno
dovoljenje za postavitev
sončnih elektrarn na zemlji,"
še pravi sogovornik.

Pogrom nad investitorji?
V Združenju slovenske fotovoltaične industrije so začudeni nad odločitvijo okoljskega ministrstva, da
je za sončno elektrarno na strehah nujno gradbeno dovoljenje. Ministrstvo očitke zavrača.

Preserje pri Radomljah

V ponedeljek skupščina Lipa Radomlje

Radomeljskemu lesnemu podjetju se po burnem letu, ko so
se lastniki celo odločili za likvidacijo, kot kaže, obetajo bolj-
ši časi. Potem ko je zaradi gospodarske krize in občutnega
upada prodaje predvsem na trge v ZDA in Veliki Britaniji,
kamor izvozijo več kot devetdeset odstotkov svojih izdel-
kov, lani delo izgubila tretjina vseh zaposlenih, je direktor
Lip Radomlje Asto Dvornik, ki je hkrati tudi likvidacijski
upravitelj, predlagal ustavitev likvidacije, saj naj bi se proda-
ja v zadnjem obdobju spet dvignila. ”Do skupščine ne da-
jem izjav,” je bil ob naših vprašanjih o trenutnem poslova-
nju podjetja in načrtih v prihodnje skrivnosten Asto Dvor-
nik. O njegovem predlogu ustavitve likvidacije bodo lastniki
odločali na ponedeljkovi skupščini. J. P. 

Popravek

Na članek Gorenjski tisk razdeljen na dve podjetji (20. av-
gust, stran 17) se je odzval Andrej Krope, predsednik upra-
ve Gorenjski tisk. Trdi, da navedba 'Leto 2009 je GT končal
z dobičkom, ki pa je bil posledica finančnih dejavnosti, ne
pa tiskarske dejavnosti (tako je že vrsto let)' ne drži, saj so
se težave v grafični dejavnosti pojavile z nastopom gospo-
darske krize leta 2008, prej pa ne. Napačno je bilo zapisa-
no, da so v GT kupili šest tiskarskih strojev. Pravilno je šest
knjigoveških strojev. B. B.

Ali investitorji v sončne elektrarne potrebujejo gradbeno dovoljenje ali ne?
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Kranjska Gora

Topolšek brez razrešnice

Skupščina delničarjev Hit Alpinea ta teden ni podelilo raz-
rešnice nekdanjemu direktorju Alešu Topolšku, enako tudi
članom nekdanjega nadzornega sveta: Jožetu Feletu, Tilnu
Majnardiju, Niku Troštu in Franciju Križanu. Hkrati so last-
niki sklenili, da bodo z imenovanjem posebnega revizorja
preverili vodenje poslov Hit Alpinea od 17. avgusta 2006 do
konca leta 2009. Delo sedanjega vodstva, direktor je Miran
Čurin, bo pregledovalo drugo revizijsko podjetje, nadzoro-
vala pa tudi dva nova nadzornika: Barbara Jama Živalič in Ti-
len Zugwitz. Po poslovnem načrtu naj bi podjetje letos še
poslovalo z izgubo, prihodnje leto pa z dobičkom B. B.

Podjetje ima veliko naro-
čil in dela čez glavo, zapo-
sleni bi bili veseli še kakega
sodelavca več, manjka pa
jim denar za material, saj
zamujajo plačila dobavite-
ljem. "Pred vrati je novi
lastnik, kar bi, po mojem
mnenju, bila tudi rešitev za

podjetje. Če ostanemo pri
sedanjem (Izolacija Kepic,
op. a.), pa nas skoraj zago-
tovo čaka črni scenarij,"
optimistični in pesimistični
izhod iz krize podjetja vidi
glavni sindikalist. Podjetje
sicer večji del proizvodnje
izvozi, glavni kupec je nem-
ško podjetje, ki izdeluje
gradbene stroje.

Napoved stavke v Dom opremi

�1. stran

Boštjan Bogataj

Kranj - Prvi odjemalci so ta
teden že prejeli račun, na ka-
terem je poračunana razlika
v ceni električne energije,
dodane so tudi zamudne ob-
resti. "Glavnina poračunov
bo izvedena septembra, od-
jemalci pa bodo pred pora-
čunom prejeli obvestilo s
specifikacijo načina poraču-

na," pojasnjuje Renata Križ-
nar iz Elektra Gorenjske. V
podjetju zagotavljajo, da
bodo s poračunom vrnili de-
nar vsem sedanjim kot tudi
bivšim odjemalcem, ki so
upravičeni do vračila. Sled-
nji (tudi tisti, ki so spremi-
njali podatke) morajo distri-
buterju posredovati davčno
številko in številko transak-
cijskega računa.

"Zagotavljamo, da bomo
preplačane zneske vrnili
vsem, ne glede na to, ali so
vložili zahtevek za izplačilo
ali ne," zatrjuje Renata Križ-
nar. Poračune so v podjetju
izračunali individualno, za
vsakega odjemalca posebej.
Ti si lahko informativni izra-
čun vračila za preplačano
elektriko pripravijo tudi sami
na www.elektro-gorenjska.si

oziroma to izvejo na brez-
plačni telefonski številki 080
22 04. Povprečni znesek po-
računa znaša 15 evrov, sku-
paj pa bo Elektro Gorenjska
vrnil približno 930 tisoč ev-
rov, v znesek niso vključene
zakonske zamudne obresti.

"Vsem odjemalcem bomo
povrnili razliko v ceni električ-
ne energije od 1. januarja do
27. oktobra 2008 ter obresti
do 30. septembra letos, zato
menimo, da nadaljnje aktiv-
nosti Društva za vračilo pre-
plačane električne energije v
primeru Elektra Gorenjske
niso potrebne," na vprašanje
o nadaljnjih pogovorih z 
Društvom, ki še vedno grozi s
tožbo, odgovarja Križnarjeva.

Elektro začel s povračili
Elektro Gorenjska je ta teden začel z vračanjem preplačane električne 
energije. Glavnina bo na vrsti septembra.



18
GORENJSKI GLAS

petek, 27. avgusta 2010KMETIJSTVO cveto.zaplotnik@g-glas.si

Cveto Zaplotnik

Gornja Radgona - Včeraj se
je na Pomurskem sejmu v
Gornji Radgoni končal 48.
mednarodni kmetijsko živil-
ski sejem, na katerem so po-
nudbo kmetijskega "blaga"
popestrile še različne pred-
stavitve, srečanja, posveti,
pogovori, tekmovanja, dru-
žabne prireditve in podelit-
ve priznanj. V sredo, ko je
bil na sejmu dan zadružni-
kov, je Zadružna zveza Slo-
venije podelila priznanja za-
služnim zadružnikom, za-
družnim delavcem in orga-
nizacijam. Najvišje prizna-
nje, to je priznanje za trajen
prispevek k razvoju zadruž-
ništva, je prejela Anica Fre-
lih, dolgoletna direktorica
Kmetijsko gozdarske zadru-
ge Škofja Loka. Frelihova se
je v zadrugi zaposlila leta
1973 kot delavka v računo-
vodstvu, vse od leta 1992 pa
do julija letos pa jo je kot di-
rektorica odgovorno in
uspešno tudi vodila. Leta
2000 je prevzela vodenje
upravnega odbora Zveze
hranilno kreditnih služb
Gorenjske, zelo se je angaži-
rala pri nakupu Klavnice
Škofja Loka in bila njena za-
časna direktorica, je pa tudi
članica uprave Mlekopa.
Priznanje za prispevek k
razvoju zadružništva je pre-
jelo devetnajst zadružnikov
in zadružnih delavcev, med
njimi tudi Gašper Grabnar
(KGZ Kamnik), Vida Lamo-
vec (KGZ M Sora Žiri), Pe-
ter Podgoršek (KZ Medvo-
de) in Franc Vidmar (KZ
Cerklje). Priznanje za po-
sebno priložnost je ob 110.
obletnici delovanja prejela
Kmetijska zadruga Cerklje.

Ocenjevanje kmetijske
mehanizacije

Na ocenjevanju sejemske
kmetijske mehanizacije in
opreme so se izkazali tudi
gorenjski razstavljavci. Agro-
mehanika iz Hrastja je dobi-
la zlato medaljo za pršilnik z
radialnim ventilatorjem za
nanašanje fitofarmacevtskih
sredstev v trajnih nasadih -
Agromehanika AGP-R in
srebrni medalji za traktor
Deutz Fahr Agrofarm Profi
Line TTV 420 430 in za trak-
tor Antonio Carraro TRG
9800, Creina iz Kranja sre-
brno medaljo za cisterno za
gnojevko CVC 14000 z de-
ponatorjem gnojevke 4,5
metra, Euro Globtrade iz Vo-
klega zlato za kombinirano
balirko z ovijalcem McHale
Fusion 2 in srebrno za trak-
torsko prikolico Brantner 13
045 XXL Silage Profi, Gra-

pak iz Strahinja zlato za
škropilnico Caffini Standard
Fox z zračno podporo in bro-
nasto za podrahljač Alpego
K1-250, Interexport iz Potoka
pri Komendi zlati medalji za
traktorja Fendt 828 Vario
SCR in Fendt 211 Vario in
srebrno za traktor Valtra
N142 Direct, Kmetijsko goz-
darska zadruga Sloga iz Kra-
nja zlati medalji za sistem za
žetev v nagibu John Deere
Hill Master in za sistem za
natančno kmetovanje John
Deere Auto Trac satelitska
navigacija ter srebrno meda-
ljo za direktno koruzno
pnevmatsko sejalnico Kuhn
Maxima 2- do 4-redna. Pod-
jetje Kozina iz Kranja je do-
bilo zlato medaljo za vsipni
koš z valji za sortiranje
krompirja, Romax iz Kranja
zlato za traktor Claas Arion
420 CIS, srebrno za kombi-
nirano balirko Kuhn I-Bio in

bronasto za čelni traktorski
nakladalec Stoll FZ, Trisa iz
Begunj pa srebrno medaljo
za stroj za pakiranje razžaga-
nih drv in bronasto za goz-
darski vitel v kombinaciji z
dvigalom za les.

Simon Lipovec najboljši
v nakladanju lesa

Zavod za gozdove Sloveni-
je je v sodelovanju s Pomur-
skim sejmom pripravil v ne-
deljo 12. državno sekaško
tekmovanje lastnikov goz-
dov, na katerem se je v različ-
nih disciplinah pomerilo pet-
najst ekip in 51 tekmovalcev
iz območnih enot zavoda.
Ekipno je bila kranjska ob-
močna enota peta in blejska
štirinajsta, med posamezniki
je bil med gorenjskimi seka-
či najboljši Štefan Trojar (OE
Kranj) na osmem mestu, Si-
mon Lipovec (OE Bled) pa je
zmagal v nakladanju lesa in
sestavljanju piramide. 

Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije je v okvi-
ru dneva govedorejcev orga-
nizirala ocenjevanje goveje
živine, priznanja najboljšim
je podelili minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no Dejan Židan, za plemen-
ske telice črno bele pasme
sta priznanje prejela tudi rej-
ca Milan Brence iz Gorenje
vasi in Jakob Kropivnik s
Pšate pri Cerkljah. Na tek-
movanju v košnji na tradici-
onalen način, ki ga je organi-
zirala Zveza podeželske mla-
dine Slovenije, je bila go-
renjska ekipa šesta. Na po-
govoru o prednostih velikih
družin je sodeloval tudi Rok
Roblek, najstarejši od petih
otrok z Mešanove kmetije v
Bašlju.

Podelili zadružna priznanja
Najpomembnejše zadružno priznanje je letos prejela Anica Frelih, dolgoletna direktorica Kmetijsko
gozdarske zadruge Škofja Loka.

KRATKE NOVICE

Cveto Zaplotnik

Kranj - Paradižnikov molj se
je v Evropi prvič pojavil pred
štirimi leti v vzhodni Špani-
ji, v Sloveniji so prve metulj-
čke novega škodljivca para-
dižnika ulovili lani. Republi-
ška fitosanitarna služba je
junija letos že izdala odločbo
o nujnih ukrepih za prepre-
čevanj vnosa in širjenja pa-
radižnikovega molja, s kate-
ro je razmejila napadena ob-
močja (z žariščem in varo-
valnim pasom), določila
nadzor molja in gostiteljskih

rastlin ter fitosanitarne in
druge ukrepe. Na seznamu
je dvaindvajset območij,
med njimi tudi Žeje v občini
Naklo, kjer so prvega para-
dižnikovega molja odkrili 15.
junija letos.

Kot navajajo v republiški
fitosanitarni upravi, so v Slo-
veniji ogroženi vsi zavarova-
ni prostori - rastlinjaki in
plastenjaki, kjer pridelujejo
paradižnik. Visoke poletne
temperature omogočajo raz-
voj molja tudi na prostem,
vendar lahko prezimi le na
Primorskem. Primarni go-

stitelj je paradižnik, lahko pa
napade tudi krompir, jajčev-
ce in nekatere vrste okrasnih
rastlin. Od zgodnje spomla-
di do jeseni se razvije tudi
sedem, osem generacij mo-
lja. Škodljive so ličinke, ki se
takoj, ko se izležejo, začnejo
hraniti na plodovih, steblih
in listih, kjer povzročajo zna-
čilne izvrtine nepravilnih
oblik in galerije. Posledice se
odražajo v upočasnjeni rasti
in zakasnelem oblikovanju
plodov. 

Ker v Sloveniji za zatira-
nje paradižnikovega molja

še ni registriranih fitofar-
macevtskih in biotičnih
sredstev, so zelo pomembni
preventivni ukrepi, kot so
uporaba zdravih sadik (naj-
bolje domačega izvora),
uvedba kolobarja, opazova-
nje gostiteljskih rastlin, na-
stavitev feromonskih vab,
zavarovanje rastlinjakov z
zaščitno mrežo, odstranje-
vanje plevelov in oranje tal
po spravilu pridelka. Po-
membno je tudi, da pridelo-
valci za skladiščenje plodov
ne uporabljajo rabljene em-
balaže iz supermarketov. 

Paradižnikov molj že na Gorenjskem
Med dvaindvajsetimi območji v Sloveniji, kjer so odkrili paradižnikovega molja, so tudi Žeje 
v nakelski občini.

Anica Frelih je vodila škofjeloško zadrugo od leta 1992 do
julija letos.

OBČINA ŽIROVNICA
Breznica 3, 4274 Žirovnica 

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Žirovnica (Uradni list RS
štev. 93/00, 80/01, 88/01 in UVG, št. 14/03, 10/05) Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 

RAZPIS

ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2010

A. PREDMET RAZPISA

so priznanja občine Žirovnica, ki se podeljujejo zaslužnim občanom,
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam,
združenjem in drugim pravnim osebam. Priznanja občine Žirovnica so:

1. Naziv častni občan se podeli občanu občine Žirovnica, državljanu
RS ali tujemu državljanu, ki ima posebne zasluge za napredek zna-
nosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, s katerimi
je pomembno in trajno prispeval k ugledu in razvoju občine Žirovnica
doma ali v tujini.

2. Plaketa Občine Žirovnica je najvišje občinsko priznanje, ki se po-
deli občanu občine Žirovnica, podjetjem, zavodom, društvom ter dru-
gim organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Žirovnica za
večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejav-
nosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine.

3. Nagrada Občine Žirovnica se podeli občanu občine Žirovnica,
skupini občanov občine Žirovnica, društvom ter drugim organizaci-
jam in skupnostim s sedežem v občini Žirovnica za enkratne izjemne
dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na
posameznih področjih delovanja v zadnjem letu.

B. PREDLAGATELJI

Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične osebe, podjetja, zavo-
di, skupnosti, društva ali politične stranke v občini Žirovnica.

C. VSEBINA PREDLOGA

Pobuda oziroma predlog mora vsebovati:
- ime in priimek predlagatelja 
- v primeru fizične osebe ime in priimek predlaganega kandidata za

prejemnika priznanja s podatki: datum rojstva, državljanstvo in naslov
- v primeru pravne osebe naziv in sedež predlaganega kandidata za

prejemnika priznanja
- vrsto priznanja, ki naj bi ga prejel predlagani kandidat
- obrazložitev predloga ter dokumente, ki potrjujejo dejstva, navedena

v obrazložitvi.

D. ROK PRIJAVE

Predlogi za podelitev priznanj občine Žirovnica morajo prispeti najkasne-
je do vključno 13. septembra 2010, do 15. ure na naslov: OBČINA
ŽIROVNICA, BREZNICA 3, 4274 ŽIROVNICA, s pripisom "ZA OBČIN-
SKA PRIZNANJA 2010" - NE ODPIRAJ.

E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV 

Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po prejemu ob-
ravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo
na podlagi sprejetih predlogov, skladno z razpisnimi kriteriji, pripravila
dokončen predlog za odločanje na občinskem svetu skupaj z ustreznimi
utemeljitvami.
Prepozno vloženih ali nepopolnih predlogov komisija ne bo obravnavala.

Breznica: 27. 08. 2010
Vanja Resman Noč, univ. dipl. ekon., l.r.

Predsednica Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja

Bašelj

Prikazali bodo stara kmečka opravila in običaje

V športno rekreacijskem centru Belica v Bašlju bo v nedeljo
z začetkom ob 14. uri 25. Kmečki praznik pod Storžičem, na
katerem bodo prizadevni člani domačega turističnega druš-
tva prikazali delček starih kmečkih opravil z dosedanjih šti-
riindvajsetih prireditev. Cepili bodo drva, izdelovali butare,
strigli ovce, pletli volnene nogavice, mleli sadje, kuhali žga-
nje, predstavili "pajkel" s pogonom na "gepel", čebelarili - in
še kaj. Mladi bodo prikazali razliko med življenjem na vasi
in v mestu, v znamenju kmečkega praznika bo tudi ponud-
ba jedi - kislo mleko, masovnek, ovčetina, odojek ... C. Z.

Bohinjska Bistrica

Tržnica s ponudbo kmetijskih pridelkov

Občina Bohinj, lokalna turistična organizacija in kmetijska
svetovalna služba že tretjo leto zapored pripravljajo vsako
soboto pred Mercatorjevo trgovino (pozimi pa v hodniku tr-
govine) tržnico s ponudbo domačih kmetijskih pridelkov.
Kot je povedal kmetijski svetovalec Dušan Jović, na stojni-
cah sedem ali osem bohinjskih kmetov ponuja mlečne, mes-
ne, krušne in sadne izdelke, med, jušne rezance, jajca ter
druge pridelke in izdelke. Poleg domačinov so med kupci
tudi turisti in "vikendaši". C. Z.
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Janez Štrukelj

Jedi za poletne dni K U H A R S K I R E C E P T I138
Tunina v solati 
s svežo papriko

Sestavine: 1 rdeča in zelena
paprika, 4 male čebule, 1 kon-
zerva tunine v olju, sok 1 limo-
ne, 2 pomaranči, 2 žlici poma-
rančnega likerja, 1 dl majone-
ze, 1 žlica worchesterske oma-
ke, sol, poper, 1 ščep paprike v
prahu, 4 večje limone, 1 šop
mlade čebule. 

Priprava: Papriko razpo-
lovimo, očistimo, operemo
in narežemo na kocke. Če-
bulo očistimo, narežemo na
lističe. Tunino odcedimo in z
vilicami razdrobimo, prelije-
mo jo z limonovim sokom.
Dodamo papriko in čebulo.
Pomaranče olupimo in nare-
žemo na kolobarje, te pa na-

režemo na četrtine in jih pre-
lijemo z likerjem, dodamo k
solati. Majonezi dodamo
worchestersko omako, soli-
mo, popramo, dodamo pa-
priko v prahu in dobro zme-
šamo s šibo za stepanje.
Omako zmešamo s solato, ki
jo za nekaj ur postavimo v
hladilnik. Medtem razpolovi-
mo limone, jim izdolbemo
sredico, v lupine nadevamo
pripravljeno solato. Solato
okrasimo z mlado čebulo.

Gobe v smetanovi omaki
s cmoki

Sestavine - cmoki: 15 dag en
dan starega kruha, 8 dag šalot-
ke, 2 stroka česna, 1 šopek pe-
teršilja, 20 dag masla, 1,25 dl

mleka, sol, poper, muškatni
orešček, 2 jajci, 6 dag drobtin. 

Omaka: 2 dag posušenih
smrčkov, 15 dag lisičk, 15 dag
ostrigarjev, 15 dag jurčkov, 6
dag šalotk, 5 dag masla, 2,5 dl
sladke smetane, 3 dl mleka, sol,
poper.

Priprava: Kruhu odstrani-
mo skorjo in ga narežemo
na manjše kocke. V posodi
segrejemo maslo in na njem
prepražimo sesekljano šalot-
ko in česen. Dodamo mleko
ter začinimo s soljo, poprom
in muškatnim oreščkom.
Dodamo peteršilj, stepena
jajca in drobtine. Vse skupaj
dobro zgnetemo, pokrijemo
z vlažno krpo in pustimo po-
čivati nekaj minut. Medtem
namočimo smrčke v mlačni

vodi, da se omehčajo. Lisičke
očistimo, operemo in osuši-
mo na kuhinjskem prtiču.
Jurčke na grobo narežemo.
Šalotko narežemo na fine
kocke, jo stresemo na raz-
puščeno maslo in prepraži-
mo. Prilijemo smetano in
mleko ter na srednji tempe-
raturi kuhamo nekaj minut.
V loncu zavremo vodo, doda-
mo sol. Iz mase naredimo
male cmoke, ki jih kuhamo
15 minut. Ostanek masla raz-
pustimo v ponvi in na njem
prepražimo gobe, jih solimo
in popopramo. Gobe strese-
mo k smetanovi omaki in
pustimo, da spet zavre.
Moko zmešamo v malo vode
ter vmešamo med gobe in
spet prevremo. Na krožnike

damo po dva cmoka in preli-
jemo s smetanovo omako.

Rukola s popečenimi
kruhki z gorgonzolo 
in hruško

Sestavine: 24 dag rukole, 2
hruški, 4 rezine popečenega
kruha, 12 dag gorgonzole.

Preliv: gorgonzola, oljčno
olje, sesekljani lešniki, sol, po-
per, paprika v prahu.

Priprava: Rukolo operemo
in damo na krožnike. Kose
kruha popečemo na žaru, ga
premažemo z maslom in ob-
ložimo z rezinami gorgonzo-
le. Rukolo prelijemo s preli-
vom, obložimo s popečenimi
kruhki in okrasimo z mini
paradižniki.

Jelena Justin 

Že velikokrat sem napisa-
la, da mi je zelo pri srcu za-
hodni del Karavank, ki ni
označen. Neokrnjeni svet,
kjer narava kaže svojo moč,
je bolj neobljuden kot oblju-
den in zato le še privlačnejši.
V verigi spokojnih južnih
karavanških pobočij bomo
tokrat prehodili greben med
Korenskih sedlom in Vošco,
ter se povzpeli na Jerebiko-
vec, Kamnati vrh, Visoko in
Nizko Bavho, Tamarčo in
Vošco. 

Zapeljemo se do nekda-
njega mejnega prehoda Ko-
rensko sedlo, kjer pri prvi
opuščeni stavbi na desni
strani, tik pred prehodom,
parkiramo. Na travnikih
okoli se pase živina, zato
previdno prestopimo ogra-
do, ki jo omejuje električni
pastir. Vzpenjamo se ob po-
toku, ko kar naenkrat pred
seboj zagledamo stezo, ki se
začne v okljukih dvigovati.
Prijetna pot, lahko sledljiva
in vzdrževana, nas pripelje
na gozdno cesto, ravno na
ovinku. Zavijemo levo, ne-
kaj deset metrov, ko spet za-
gledamo stezo, ki nas pope-
lje desno v breg. Prvih nekaj
metrov je zelo dobro vidljiva,
nato pa sledljivost izgine.
Svetujem, da se držimo bolj
desno. V vsakem primeru
moramo priti na vrh grebe-
na. Ogromno stezic nam bo
dovoljevalo, da bomo hodili
prosto po Prešernu, le vpraša-
nje je, kako dolg sonet bomo

spesnili. Travnik, na katere-
ga bomo stopili, označuje
naš vrh, Jerebikovec, 1617
m. Do sem smo potrebovali
1 uro in 30 minut. Prehodi-
mo ga in sestopimo na sedlo
Rekarščica, 1554 m, kjer je
avstrijska lovska koča. Nada-
ljujemo kar po grebenu do
gozdne ceste, kjer zasledimo
oznako poti 603 (oz. 03), ki
vodi na Kamnati vrh. Sledi-
mo cesti, na koncu katere
nas smerokaz usmeri ostro
desno po gozdnem sleme-
nu. In že smo na vrhu Kam-
natega vrha, 1647 m. Drevje
okoli vrha nam ne privošči
nobenega posebnega razgle-
da. Po travnatem slemenu
se spustimo mimo mejnih
kamnov, ki jim zvesto sledi-
mo. Pri mejnem kamnu šte-
vilka 179/01 se pot usmeri
desno in se spusti skozi pas
gozda do poseke. Na tem
mestu je razgled več kot ču-

dovit, saj se pred nami raz-
pre veriga vzhodnih in za-
hodnih Julijcev, od Kukove
špice pa vse tja do Montaža.
Tik pred seboj zagledamo
poseko, preko katere se
bomo povzpeli na Visoko
Bavho. V tem delu je zaradi
zaraščenosti težko slediti
mejnim kamnom, zato do
ceste, ki jo vidimo, sestopi-
mo kar po zvoženem kolovo-
zu. Na cesti zavijemo desno
in nadaljujemo sestop skozi
gozd. Ko dosežemo dno, se
pot spet postavi pokonci,
kjer v strmem vzponu dose-
žemo Visoko Bavho, 1647
m. Če z njenega vrha pogle-
damo nazaj proti Kamnate-
mu vrhu, bomo na njegovi
južni strani videli grozeč po-
dor. Z Visoke Bavhe strmo
sestopimo na sedlo Bavhica,
1531 m, kjer je ličen zasebni
vikend. Na naši desni strani
je gozdna cesta, ki nas proti

vzhodu popelje skoraj do Ju-
reževe planine. S sedla nada-
ljujemo ob mejnih kamnih,
strmo do vrha Nizke Bavhe,
1642 m. S travnatega vrha,
ki nudi čudovit razgled na
Julijce, se po travniku povzp-
nemo še do prostrane plani-
ne Grpišce, 1676 m. Od tod
nas čaka spust na sedlo Do-
lič, 1612 m, od tam pa strm
vzpon do Tamarče, 1728 m.
Skozi drevored dreves se
sprehodimo do rajske Voš-
ce, 1737 m, planine, ki jo
zelo dobro poznamo. Zaslu-
ženi počitek ob ruševinah
nekdanjega pastirskega sta-
nu nam bo dobro del, sploh,
ker nam Vošca nudi tako ču-
dovit razgled. Pred nami se
bo razprostrla veriga vrša-
cev, ki tako dobrohotno in
spokojno že stoletja navdu-
šujejo s svojo mogočnostjo;
od Kukove špice, Široke
peči, Oltarjev, Špika, do Ra-
zorja, Prisojnika itd.

Z Vošce se spustimo do
Jureževe planine, potem pa
nas, žal, čaka tisti del poti, ki
bo mukotrpen; no, vsaj meni
je bil. Capa, capa, cap po pa-
noramski cesti, ki od Koren-
skega sedla pelje do Železni-
ce. A ravno panorama je ti-
sta, ki ublaži hojo po maka-
damu. 

Nadmorska višina: 
max. 1737 m
Višinska razlika: vzpona
1018 m, spusta 1007 m
Trajanje: 5 ur in 30 minut +
7 kilometrov makadama peš
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Jerebikovec (1617 m) - Kamnati vrh (1647 m) - Visoka Bavha (1647 m) - Nizka
Bavha (1642 m) - Tamarča (1728 m) - Vošca (1737 m)

Graničarska pot
Mirni svet zahodnih Karavank, zahodno od Kepe, sem se odločila odkriti v celoti. Manjkal mi je tisti
del od Korenskega sedla do Vošca. Graničarska steza po skoraj celotni poti. 

Pod Jerebikovcem se nam Jalovec in Mangart pokažeta kot
na dlani. / Foto: Jelena Justin

Na Kamnati vrh pripelje markirana avstrijska pot. 
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Prireditev Žirovski kolesarski krog je športno-rekreativnega značaja. Zasno-
vana je bila pred desetimi leti s strani nekaterih občanov, ki radi kolesarijo in
so videli potencialno možnost, da predstavimo naravo, kraj in ljudi tudi obisko-
valcem od drugod prav skozi kolesarjenje. Turistično društvo Žiri letos že de-
setič prireja Žirovski kolesarski krog, rekreativno športno prireditev, ki privab-
lja ne samo domačine, ampak tudi kolesarje od drugod. Prireditev bo potekala
jutri, v soboto, 28. avgusta 2010, s startom v središču Žirov ob 9., 10. in 11.
uri (glede na dolžino izbrane proge). Proga je večji del speljana po okoliških
hribih, ki obdajajo žirovsko kotlino, ter mimo kmetij, zaselkov in nekaterih man-
jših vasi. Proga je označena s tablami, tako da se lahko po njej zapeljete s kole-
si kadar koli čez leto, če temu dopušča vreme. Občani so jo lepo sprejeli, saj
jih veliko kolesari in se vsako leto udeležujejo te prireditve. Ker radi veliko kole-
sarijo, se tega kroga vsako leto številno udeležijo. Smo pa še bolj veseli obisko-
valcev od drugod, da skozi to prireditev spoznajo ta konček Slovenije. Prosto-
voljci pri Turističnem društvu se trudimo, da bi prireditev uspela in da bi skozi
ta rekreativni šport privabili tudi obiskovalce od drugod. Pobudnik in organiza-
tor je Turistično društvo Žiri s sodelavci in pomočniki, sicer pa prireditev pote-
ka v sklopu Slovenija kolesari in pod okriljem Turistične zveze Slovenije.
Udeležujejo se jo vsi, ki imajo radi in jim je blizu športno rekreativno kolesar-
jenje, saj prireditev ni tekmovalnega značaja. V prihodnjem letu pa upamo, da

nam bo uspelo usmerjevalne table obnoviti in dopolniti ter mogoče dopolniti
ponudbo, ki jo na progi lahko obiskovalci dobijo. Za vse, ki želijo več informa-
cij, lahko pokličejo v turistično pisarno: 04/505 07 10 ali Roka Klemenčiča:
031/532 798. 

10. Žirovski kolesarski krog 2010
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Kajak kanu klub Bohinj organizira v soboto, 28. avgusta 2010, 24. CEBE triat-
lon jeklenih. Start posameznikov in ekip bo v Ribčevem Lazu, ko bodo na pot
krenili veslači. Program je standarden, saj po veslanju pride na vrsto gorsko
kolesarjenje do planine Konjščica in na koncu še tek do Vodnikove koče na
Velem polju. V popoldanskem času bo zabavni program, ob 18. uri pa podelitev
priznanj najboljšim. Start bo ob 9.30 pri mostu ob cerkvi sv. Janeza v
Ribčevem Lazu (530 m.n.v.), cilj pa Vodnikova koča na Velem polju (1805 m.
n. v.) Dodatne informacije: Jože Trošt, tel. 041/508 840, e-pošta 
alpinsport@siol.net. 

Na festivalu Carniola se bo Otroški kulturni center Krice krace predstavili s Piko
Nogavičko. Gre za zabavo in animacijo otrok s pogovorom, pesmicami (petje in
kitara), ugankami in plesom. Pika se posveti tako posameznim otrokom kot
skupini, se z njimi igra in sodeluje ter pomaga pri delavnicah - skratka, povsod
je je dovolj. S Piko se boste lahko srečali jutri, v soboto, 28. avgusta 2010, ob
10. uri na Pungertu v Kranju. Vstopnine ni. Vabljeni!

Turistično društvo Kokrica vabi na prireditev Življenje v času mamuta, ki bo v
nedeljo, 29. avgusta 2010, ob 16. uri na športnem igrišču pri Čukovem bajer-
ju. V naravnem okolju si boste lahko ogledali etnografsko prireditev s prikazom
življenja jamskega človeka v času, ko so na našem ozemlju še prebivali ma-
muti, katerih okostje je bilo izkopano na območju Čukovega bajerja. Vabljeni!

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.

To soboto bo potekal 10. Žirovski kolesarski krog. Foto: Polona M. Baldasin

Suzana P. Kovačič

Kranj - V enajstih slovenskih
mestih je včeraj potekala hu-
manitarna akcija Pomagaj-
mo danes, ki sta jo pripravila
Rdeči križ Slovenije (RKS) in
Karitas na pobudo Radia Slo-
venije, prvi program. "Gre za
pomoč delavkam, delavcem
in njihovim družinam, ki so
čez noč ostali brez dela in se
znašli v socialni stiski," je po-
vedal Marjan Gantar, pred-
sednik Območnega združe-
nja Rdečega križa Kranj. Na
Gorenjskem je akcija poteka-
la v Mercatorjevem centru na
Primskovem v Kranju, poleg
prostovoljcev Rdečega križa
so se vanjo vključili tudi pros-
tovoljci Karitasa Center, Zla-
to polje in Stražišče. Samo

dopoldne v dveh urah in pol
so ljudje v Kranju darovali
160 kosov šolskih potrebščin
(od tega štiri šolske torbe),
dva zavitka pralnega praška
ter prehrambene artikle; 28
litrov mleka, 20 kilogramov
moke, 32 litrov olja, 52 zavit-
kov testenin, 14 kilogramov
riža, 22 kilogramov sladkorja
in še 18 drugih artiklov. "Zbi-
rali smo tudi denar, saj druži-
ne in posamezniki, ki so se
znašli v stiski, nimajo denar-
ja za plačilo položnic," je de-
jal Franc Košir, predsednik
RKS. Zaključek akcije je bil
zvečer v Velenju, že dopol-
dne jo je Franc Košir ocenil:
"Akcijo smo pripravili v ted-
nu dni, prvi odzivi ljudi so
bili dobri, tudi zaradi vloge
medijev." 

Urša Peternel

Pokljuka - V novem Šport-
nem centru Pokljuka so
pred nedavnim potekale ak-
tivne otroške počitnice, v
sklopu katerih je osemnajst
otrok iz vse Slovenije preži-
velo šest z različnimi dejav-
nostmi napolnjenih dni v
čudovitem okolju Pokljuke.
Udeleženci so bili stari od
pet do deset let, med njimi
pa je bilo tudi deset otrok iz
Metlike, ki so jim počitnice
podarili v sodelovanju z Zve-
zo prijateljev mladine Slove-
nije. Kot je povedal vodja
športnih aktivnosti v Šport-
nem centru Pokljuka Matej
Kordež, so otrokom v šestih
dneh aktivnih počitnic želeli
približati čim več dejavnosti,
ki jih omogoča okolje Po-
kljuke. "Želeli smo, da otroci
doživijo takšne stvari, ki jih
običajno, v vrtcu ali šoli, ne
doživijo, hkrati pa smo iz-
brali dejavnosti, ki jih je mo-
goče početi na Pokljuki," je
povedal. Tako so odšli na
planinski pohod na Blejsko
kočo na Lipanci, se povzpeli
na Viševnik (za večino otrok

je bil to prvi osvojeni dvatiso-
čak), kopali so se v Blejskem
jezeru, streljali z zračno pu-
ško v papirnate tarče, se igra-
li z žogo, ustvarjali v ustvar-
jalnih delavnicah, iskali so
skrito večerjo, ki jim jo je
vzel navihani škrat Poklju-
kar, obiskali so jih taborniki
in jih naučili taborniških
veščin postavljanja šotora,
zavezovanja vozlov in prve
pomoči. Deževne ure na Po-

kljuki pa so preživeli na
ustvarjalnih delavnicah in v
igralnici ob družabnih in
drugih igrah. In kaj je bilo
otrokom najbolj všeč? Ožbej
in Jakob sta povedala: "Naj-
bolj nama je bilo všeč, ko
smo šli na Viševnik, ko smo
streljali in ko smo zvečer ho-
dili z baklami." 

Kot je povedal Matej Kor-
dež, bodo aktivne počitnice
na Pokljuki pripravili tudi

naslednje poletje. Še prej, že
med zimskimi počitnicami,
pa načrtujejo zimske aktivne
počitnice, v sklopu katerih
bodo otrokom približali tek
na smučeh, alpsko smuča-
nje, krpljanje, povabili bodo
gorske reševalce, ki bodo pri-
kazali reševanje s psi izpod
snega, tabornike ... Skratka,
v program bodo vključili vse
dejavnosti, ki jih omogoča
zima na Pokljuki.

Na aktivnih počitnicah 
na Pokljuki
Skupina osemnajstih otrok je preživela šest dni aktivnih počitnic na Pokljuki. 

Pomagali 
delavcem v stiski

Humanitarna akcija je potekala tudi v Kranju, na sliki so
poleg prostovoljcev Rdečega križa in Karitasa tudi generalni
sekretar RKS Janez Pezelj, Franc Košir in Marjan Gantar.
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Otroci so osvojili tudi Viševnik. Za večino je bil to prvi osvojeni dvatisočak. 
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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.; GOLI OTOK: 6. 9.;
KOPALNI IZLET - IZOLA: 30. 8.; BANJA VRUČICA: 26. 9. - 29. 9., 6. 10. - 13.
10.; BIOTERME: 13. 9.; TOPOLŠČICA: 27. 9.;  MEDŽUGORJE: 15. 10. - 17. 10.

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

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

Vesela harmonika Senica 2010
Senica pri Medvodah - KUD Fran Saleški Finžgar Senica vabi
jutri, v soboto, 28. avgusta, ob 18. uri na deseti, jubilejni festi-
val igranja na diatonično harmoniko Vesela harmonika Senica
2010, ki bo na prostem pri Domu Krajevne skupnosti Senica,
na Spodnji Senici pri Medvodah. Prijave harmonikarjev spre-
jema Franc Križaj na GSM 031/522.077. Po končanem srečan-
ju bo veselo druženje z ansamblom Veseli Gorenjci.

12 ur košarke in malega nogometa 
Cerklje - Športno društvo Krvavec v sodelovanju s Turistič-
nim društvom Cerklje na Gorenjskem, pripravlja v soboto,
28. avgusta, prireditev Slovo poletju. Na igrišču pri OŠ v
Cerkljah bo potekal pravi športni maraton - 12 ur košarke in
malega nogometa. Tekme se bodo začele ob 8. uri in za-
ključile ob 20. uri. Od 20. ure dalje bo zabava s plesom in
skupino 3D band. V primeru slabega vremena večerna glas-
bena zabava odpade, športni, tekmovalni del pa se preseli v
športno dvorano, kjer bodo v soboto na sporedu
košarkarske, v nedeljo pa nogometne tekme. 

Vesela noč v Podgorju
Podgorje - Športno društvo Podgorje prireja Veselo noč v Pod-
gorju, ki bo jutri, v soboto, 28. avgusta, ob 19. uri. Na igrišču
športnega parka v Podgorju bo postavljen velik šotor, tako da
bo prireditev ob vsakem vremenu. Za uvodne takte na veseli-
ci bo poskrbela predskupina Veseli Podgorci, v nadaljevanju
bo za dobro zabavo in ples skrbel ansambel Viharnik.

Otroška veselica
Radovljica - Jutri, v soboto, 28. avgusta, od 10. do 13. ure bo
v šotoru Večno mladih fantov v Radovljici otroška veselica v
organizaciji Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica.
Zabavali se boste ob plesnih delavnicah, pevskih nastopih in
plesno gibalnih animacijah za otroke. Na srečelovu vas
čakajo zanimive nagrade. Izkupiček prireditve je namenjen
obnovi igrišč radovljiških vrtcev.

PREDSTAVE

Glasbeno-planinska prireditev na 
Roblekovem domu
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica vabi na glasbeno
planinsko prireditev na Roblekovem domu, ki bo 4. septembra.

Po Hmeljski poti
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo jutri, v soboto,
28. avgusta, na pohod po Hmeljski poti v okolici Žalca, ki je
dolga 14 kilometrov, a nezahtevna, saj vodi ves čas po
ravnem. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni.

V italijanske Dolomite
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk orga-
nizira za svoje člane izlet v italijanske Dolomite, na Monte
Paterno (2746 m) in sicer v nedeljo, 29. avgusta. Prijave in
informacije Anton Oman 041/749 051, Renata 031/532 963. 

Na Žrd
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 11. sep-
tembra, na planinski izlet na Žrd, markantni dvatisočak med
Reklanico in Rezijo. Prijave pri vodnikih ali v pisarni: Marjan
Ručigaj 041/350 204 rucigaj.marjan@gmail.com, v pisarni
društva ob sredah od 17. do 18. ure

Čveka pohod
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na Čveka po-
hod v torek, 14. septembra. Relacija pohoda je Škofja Loka -
Sv. Andrej, odhod bo ob 9. uri izpred banke v Škofji Loki. Pri-
jave sprejema Mara Pečnik najkasneje do 9. septembra,
zaradi rezervacije hrane, po tel. 2311-932 ali 041/853-376. 

Na piknik gorenjskih upokojencev
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na srečanje
gorenjskih upokojencev, ki bo v četrtek, 2. septembra, z za-
četkom ob 10. uri na Pokljuki. Vpisovanje in informacije po
telefonu 2311-932 Mara Pečnik.

O solarni mobilnosti in vozilih na 
električni pogon
Bled - Iz Triglavskega narodnega parka vabijo na strokovno
predavanje Andreja Pečjaka o solarni mobilnosti in vozilih
na električni pogon, ki bo v sredo, 1. septembra, ob 19. uri v
Triglavski roži na Bledu, Ljubljanska cesta 27.

PREDAVANJA

IZLETI

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri v soboto, 28. av-
gusta, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na proučevanje
Svetega pisma z okvirno temo Poznati Boga ali samo verjeti
Vanj? Razgovor bo povezoval Zmago Godina. Vstopnine ni.

Zgodbe, ki jih odstira bolezen
Radovljica - Iz Društva hospic vabijo 30. avgusta na preda-
vanje z naslovom Zgodbe, ki jih odstira bolezen. Predavan-
je se bo ob 17. uri začelo v prostorih društva na Gorenjski 25.
Predavala bo Anja Simonič, univ. dipl. psih, iz Bolnišnice
Golnik.

Tečaj šolanja psov
Naklo - Kinološko društvo Naklo vabi na vpis v tečaj osnovne-
ga šolanja in male šole, ki bo v ponedeljek, 30. avgusta, ob 17.
uri na starem vadišču (cesta Kranj-Naklo). Več o tečajih si
lahko preberete na njihovi spletni strani www.kd-naklo.si.

OBVESTILA

Vabimo vas, da se vpišete v programe:

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI in PT)

EKONOMSKI TEHNIK (SSI, PTI, PT)

ADMINISTRATOR (SPI)

TRGOVEC (SPI)

BOLNIČAR - NEGOVALEC (SPI)

MATURITETNI TEČAJ (MT)

PRIPRAVA NA MATURO

Programi srednjega strokovnega izobraževanja
(SSI) trajajo od dve do štiri leta, program 
poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) 
dve leti, programi srednjega poklicnega
izobraževanja (SPI) eno do dve leti, poklicni 
in maturitetni tečaj (PT in MT) eno leto.

Informacije: 04/506 13 60 in na 
www.lu-skofjaloka.si

Nagrajenci nagradne križanke ART CENTER - FESTIVAL CARNIO-
LA, ki je bila objavljena 13. avgusta v Gorenjskem glasu, so: Božidar
Lampič, Tržič, Karol Zevnik, Mavčiče; Marica Demšar, Železniki;
Frenk Potočnik, Podnart; Polona Debeljak Oblak, Žiri in Erika Bau-
man, Kranj. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti od naročni-
ka križanke - Art Centra Kranj. Iskrene čestitke. 

OSMRTNICA

Kogar imaš rad
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...

Svojo življenjsko pot je sklenila

Marija Šušteršič
rojena Molj, iz Planjave v Šenčurju

Datum in ura pogreba bosta objavljena kasneje.

Vsi njeni

Pekarna Pečjak prihaja v Šenčur s svojo 
kavarno in trgovino.

Kavarna je pripravljena za klepet, 
sestanek na poti ali priklop na internet,
trgovina pa za hiter in preprost nakup.

Vabljeni

Odprtje bo v torek, 31. avgusta, ob 17. uri.
Vaša Pekarna Pečjak v industrijski coni Šenčur.
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AMC Studio d.o.o., Dunajska cesta 158, Ljubljana
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

DVOSOBNO stanovanje - varovano,
Planina, ☎ 041/705-234

VELIKO garsonjero, Ljubljana - Podu-
tik (pritličje), ☎ 041/705-234

ODDAM

DVE OPREMLJENI SOBI, ženskim
osebam, za daljši čas, možnost kuha-
nja, Smledniška 35, II. vhod, ☎
040/994-890 10004537

UREJENA, zaposlena in brez obvez-
nosti dobi sobo s souporabo kopalni-
ce. Pogoj je majše plačilo za občasno
pomoč očetu, ☎ 041/986-541

10004525

GARSONJERO na Bledu, opremljeno
za daljši čas in prodam BMW kompakt,
l.01, ☎ 041/850-406

10004592

GARSONJERO z balkonom 30m2, v
Šk. Loki v Frankovem naselju, v celoti
na novo opremljeno, TV, pralni stroj,
cena 260 Eur/mes., ☎ 051/376-236

10004615

DVOSOBNO stanovanje, 50 m2, Pla-
nina, možno za tri študente, ☎ 051/
644-425 10004578

NOVO, dvosobno, opremljeno stano-
vanje, na mirnem kraju v Kranju, 360
EUR + stroški, ☎ 031/272-868

10004559

NAJAMEM

STANOVANJE ali pol hiše v Naklem ali
okolici. Plačilo vnaprej. Kramer, ☎
040/756-262

10004611

ZAMENJAM

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

10004560

HIŠE
PRODAM

PRITLIČJE starejše hiše pri Podnartu,
cena 45.000 EUR, nujna obnova, ☎
040/225-052

10004550

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

VIKEND z vinogradom, bližina Trebnje-
ga, cena 52.000 EUR, ☎ 041/760-
293

10004617

POSESTI
PRODAM

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

10004409

ZAZIDLJIVO parcelo na Dobravi pri
Kropi, ☎ 040/834-580

10004572

ZAZIDLJIVO parcelo v Glinjah - Cer-
klje, 560 m2, z vso dokumentacijo in
priključki, lep razgled, ☎ 064/119-
411

10004610

NAJAMEM

TRAVNIK ali njivo, ☎ 040/565-091
10004577

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

PISARNA POSLOVNE PROSTORE v
IOC na Savski cesti v Kranju (bivša
Trenča), velikosti od 155 do 1.200
m2, cena 2,95 eur/m2, ☎ 041/426-
898 10004442

POSLOVNI prostor 35 m2, v Kranju,
☎ 04/20-12-074 10004538

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinski odkup, prodaja na
obroke, MEPAX, d. o. o., Planina 5,
Kranj, ☎ 041/773-772, 040/773-
772 10003984

FORD focus caravan 1.6, l. 01 brezhi-
ben, redno servisiran, ☎ 040/572-
484 10004613

KIA Sephia 1.5 GTX, l. 1998 zadaj po-
škodovano, ostalo vse v odličnem sta-
nju, celo ali po delih, cena 200 EUR,
☎ 040/261-838 10004435

R 5 FIVE 1.4, limuzina, l. 94 rdeče
barve. reg. do 7/11, 68.000 km real-
nih, drugi lastnik, odlično ohranjen, ga-
ražiran + 4x  M+S gume na platiščih,,
cena: 300,00 EUR, ☎ 040/481-757

10004614

KUPIM

HYUNDAI accent 1.3 letnik 95 do 98
za rezervne dele, ☎ 041/874-181

10004556

TEHNIKA
PRODAM

TV SPREJEMNIK Goldstar za simbo-
lično ceno, ☎ 04/59-45-078

10004533

PODARIM

STAREJŠI televizor, diag. 50 cm, ☎
04/23-43-800, 031/292-060

10004541

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

ELEKTROMOTOR 3 F, 1.1 KW, 1400
o/min in 1F, 0.4 KW, 2800 o/min, ☎
041/858-149 10004588

GRADBENO dvigalo, trifazno, dol. vrvi
25 m, z verigami in košaro, ☎
040/543-270 10004546

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BETONSKE tlakovce, rabljene, 130
m2, ☎ 040/290-601 10004607

RABLJENE, smrekove letve 4x5x400
cm po polovični ceni in zračnik Bra-
mac, ☎ 040/364-721 10004583

STREŠNIKI bramac, cena 5
EUR/m2, možna menjava za BMW
Bokser, ☎ 031/240-041

10004355

VEČJO količino desk ” colaric” primer-
ne za graditelje cena 80 EUR m3, ☎
041/986-541 10004524

KUPIM

HLODOVINO smreke in macesna, pla-
čilo takoj, ☎ 040/800-611

10004595

PODARIM

SMREKOVE plohe, deb. 50 mm, ☎
040/834-580 10004571

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 drva, okroglice in hrastove
plohe, ☎ 031/834-131

10004536

BUKOVA drva, možen razrez in dosta-
va, Bohinj - Ljubljana, ☎ 041/758-
958 10004554

BUKOVA drva, 55 EUR, razrez in do-
stava, pripeljem tudi v Ljubljano in oko-
lico, ☎ 031/888-689

10004555

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

10004015

DRVA, suha, bukova, ☎ 041/848-
539

10004563

SUHA bukova drva, zračno suhe mi-
zarske deske in salonitne plošče Anho-
vo, ☎ 041/887-021 10004534

SUHA, bukova drva, 4 m3, ☎ 031/
271-598 10004589

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

POSTELJO 180x200, hrast, furnir,
dvodelno omaro, TV kotni regal, TV
Goldstar, ☎ 040/460-881

10004562

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

CISTERNO 2000 l za olje in gorilec
Bentone, ☎ 040/661-892

10004530

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

ŽENSKO kolo Rog, brez prestav in
avto ponjavo 100% zaščita proti toči,
nova, ☎ 031/641-868

10004581

DRSALKE Roces 25-29, dekliško
kolo Schwin, 16 col, staro 2 leti, dekli-
ško torbo, ☎ 031/540-327

10004580

TURIZEM
MAKARSKA riviera - Podgora, oddam
apartma 2+1 in 2+2, 10 m od morja,
klima, TVS, ☎ 00385/21-625-187

10004512

ODDAM prikolico v avtokampu Cikat
na Malem Lošinju od 30. 8. do 9. 9.
10, ☎ 031/483-360

10004567

PREŽIVITE lep september v Novigra-
du, blizu morja, v apartmaju za 4 ose-
be, cena 30 EUR/dan, ☎ 040/554-
100 10004539

HOBI
PRODAM

EVRO kovance v kompletu, Slovaška,
Portugalska, Ciper, ☎ 041/276-485

10004557

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

KOMBINEZON Dainese št. 56, barva:
rdeč, moder in bel, zelo ugodno, ☎
051/664-223

10004594

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

OTROŠKO novo kolo znamke Rog,
cena po dogovoru, ☎ 040/624-078

10004452

VARUŠKO Babyphone, barvni video-
fon, do 150 m, 10 IR-LED za nočno
delovanje, možnost prik. na TV, ☎
041/858-149 10004587

ŽIVALI
IN RASTLINE
PODARIM

MEŠANČKE od mladega prinašalca,
☎ 031/297-017

10004507

MLADE mucke, ☎ 040/235-410
10004509

MLADE mucke, zelo prijetne, eden
zelo socializiran, ☎ 04/25-51-516

10004598

MLADE mucke, pripeljem tudi na dom,
☎ 040/295-932

10004609

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR IMT 560 ali traktor IMT
533, ima kabino, registriran, ☎ 040/
883-417 10004544

KUPIM

TRAKTOR IMT, Ursus ali Zetor, ☎
041/678-130 10004528

PRIDELKI
PRODAM

JABOLKA pisani kardinal in hruške,
Strahinj 10a, Naklo, ☎ 04/25-72-
279, 041/659-975 10004576

KRMNI krompir, ☎ 041/848-539
10004564

KRMNI krompir in ječmen, ☎
040/355-865 10004616

KROMPIR za ozimnico, naberete ga
lahko sami in drobni za krmo, ☎
031/849-026 10004593

SENO v kockah, letošnje, druga koš-
nja, ☎ 051/213-350 10004543

STOJEČO koruzo, ☎ 051/260-088
10004575

VINO CVIČEK zelo kakovosten z ana-
lizo, vinorodni okoliš Kostanjevica,
cena za liter 0,80 EUR, ☎ 041/697-
815 10004573

KUPIM

SILAŽNO koruzo v okolici Šenčurja,
☎ 041/584-235

10004569

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA in teličko simentalko, ☎ 041/
612-263 10004532

BIKCA simentalca, starega 5 mesecev
in pol, za zakol, ☎ 04/25-22-610,
041/229-159 10004551

BIKCA simentalca, starega 14 dni, po
zmerni ceni, ☎ 040/128-893

10004591

BIKCE simentalca, ☎ 051/647-066
10004601

ČB BIKCA starega 7 dni, ☎ 041/962-
860 10004574

ČB BIKCA, ☎ 04/23-10-276
10004604

ČB TELIČKO staro 14 dni in biklca si-
mentalca, starega en teden, ☎
041/643-949 10004606

DVE KRAVI, breji 7 mesecev in kultiva-
tor z ježem, Sebenje 35, Križe, ☎
04/59-58-261 10004548

DVE TELICI, breji 9 mes. in mešana
drva, ☎ 031/555-588, Luka

10004552

JAGNJETA in čredo ovac, ☎
041/765-842 10004527

KRAVO dojiljo s teletom ter bikca, tež-
kega 220 kg in bikca težkega 120 kg,
☎ 04/57-40-096 10004597

PIŠČANCE, bele, za dopitanje, Ma-
tuš, Suhadole 65, Komenda, ☎
01/83-41-953, 041/281-919

10004608

PRAŠIČE domače reje, težke 30 do
100 kg, Senično 42, ☎ 041/294-244

10004599

PURANE za zakol, krmljene z domačo
krmo, lahko očistim, ☎ 041/203-564

10004605

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev
in pol, Velesovo 28, ☎ 04/25-21-426

10004565

TELICO simentalko, staro tri mesece,
☎ 031/309-731

10004586

TELICO simentalko, brejo 8 mesev, ☎
051/298-935

10004600

TELICO RH, brejo 7 mesecev, ☎
04/25-60-226 10004535

TELIČKO simentalko, staro 3 mesece
in vrtno hišico - brunarico, ☎ 04/53-
36-448

10004545

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
031/387-371

10004561

TELIČKO simentalko, v 9. mesecu
brejosti, ☎ 041/348-226

10004590

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, ☎
051/387-960

10004602

VEČ PRAŠIČEV težkih približno 40 kg
za zakol ali rejo, Kapus, Zagoriška 16,
Bled, ☎ 041/693-441

10004579

ZAJCE za pleme, ☎ 040/122-007
10004585

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

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

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, trisobno 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, dvosobno+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.
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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, kopal-
nica, CK na olje, dvorišče, kjer je
možno parkiranje za dva avtomobi-
la, terasa s 115 m2 vrta, cena
199.000,00 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-
sokopritlična, 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 cesta, tlorisa 364 m2
na parceli velikosti 884 m2, l. izgr.
1959, višina stropa 5 m, objekt je
možno uporabljati za različne de-
javnosti, urejen dostop in lastno
parkirišče, cena 250.000,00 EUR.
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, visokopritlični,
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 Naklem, 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.

LOTO

Rezultati 68. kroga - 25. avgusta 2010
7, 9, 10, 23, 32, 35, 39 in 3

Lotko: 8 8 8 3 9 2
Loto PLUS: 4, 10, 14, 21, 28, 33, 35 in 26

Garantirani sklad 69. kroga za Sedmico: 200.000 EUR
Predvideni sklad 69. kroga za Lotka: 455.000 EUR
Redkordni sklad 69. kroga za PLUS: 822.000 EUR

Prestavljeno na 4. 9. 2010



OSTALO
PRODAM

KOTEL za žganjekuho, 60 l, ☎
04/51-91-508 10004584

KUPIM

TRAKTORSKO vitlo, za Tomo Vinko-
vič, rabljeno, ☎ 041/608-668

10004531

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA v Kranju zaposli kuharja in
kuhinjsko pomočnico, Gostilna Pri Ma-
tičku, Jezerska c. 41, Kranj, ☎
04/23-43-360 10004540

HONORARNO delo v gostinskem lo-
kalu v dopoldanskem času dobi štu-
dentka ali mlajša ženska, House bar,
Prebačevo 57, Kranj, ☎ 040/235-
952 10004495

ZAPOSLIMO kuharja-ico za peko jedi
na žaru v grilu Valter v Kranju, lahko
tudi oseba z izkušnjami v gostinstvu in
z možnostjo priučitve, Gostinsko pod-
jetje Kranj, d.o.o., C. 1. maja 1a,
Kranj, ☎ 031/339-948 10004411

IŠČEM

ČIŠČENJE, likanje na vašem domu,
☎ 041/220-772 10004549

ČIŠČENJE, likanje, pomoč starejšim,
invalidom, občasno varstvo otrok, Šk.
Loka, Kranj, ☎ 040/830-962

10004558

POMOČ v kuhinji, Kranj z okolico, ☎
031/606-802 10004547

ROČNO beljenje hlevov, ☎ 031/848-
302 10004570

ONE MAN BAND išče delo na obletni-
cah, piknikih in zabavah narodno, za-
bavno in dalmatinsko glasbo, ☎
031/595-163 10004502

STORITVE
NUDIM

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

10004083

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi SKALA, d. n. o., Struževo
3 a, Kranj, ☎ 041/222-741 10004001

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,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d. n. o., Jelov-
škova 10, Kamnik, ☎ 01/83-94-614,
041/680-751 10003712

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

10004390

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

10004084

GOZDARSKE storitve, posek in spra-
vilo lesa na območju zgornje Gorenj-
ske, možen odkup na panju, Primož
Kodeh s.p., Gorenjska ul. 3, Bled, ☎
031/312-204

10004235

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

10004316

IZDELAVA podstrešnih stanovanj po
sistemu Knauf, montaža strešnih oken
Velux in polaganje laminatov, izd. bru-
naric in nadstreškov, Damjan Mesec,
s. p., Jazbine 3, Poljane, ☎ 041/765-
842 10004526

IZDELUJEM kamnite škarpe in tlaku-
jem dvorišča, Azem Tafilaj s.p., Zg.
Bitnje 101 a, Žabnica, ☎ 040/995-
538

10004529

NAPELJAVA elektroinstalacij, novo-
gradnje in adaptacije, Lemaks, d.o.o.,
Potoče 3, Preddvor, ☎ 031/280-377,
Novak

10004612

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

10004184

IŠČEM

IŠČEM zidarja za manjša zidarska
dela v okolici Bleda, ☎ 041/457-
407

10004553

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

PLES, KITARA - Vabimo vas v PLES-
NE TEČAJE za vse generacije in v po-
samezne tečaje ali celoletno šolo KI-
TARE! Studio Tango, Britof 316, Kranj,
☎ 041/820-485

10004568

ZASEBNI STIKI
FANT išče razočarano dekle, ki ni ime-
la sreče v ljubezni, oziroma je bila za-
postavljena, ☎ 041/959-192 10004389

ŽENITNA posredovalnica za vse
osamljene, ☎ 031/505-495 10004388

RAZNO
PRODAM

BELO otroško posteljico z vlož. in peč na
petrolej Zibro, ☎ 031/641-868 10004582

IZOLIRANO pasjo uto in okroglo mizo 110
cm, ugodno, ☎031/850-536 10004566
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ZAHVALA 

V 85. letu starosti nas je zapustila draga mama 

Angela Fabijan
Po domače Kralova Angela iz Sp. Besnice 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki ste naši mami v času dolge bolezni kakor-
koli pomagali in ji lajšali trenutke bolečine. Hvala za podarjeno
cvetje, sveče, izrečena sožalja, darove za maše in spremstvo na
njeni zadnji poti. Hvala pogrebni službi Navček, nosačem, 
pevcem ter župniku Jakobu Kralju za opravljen pogrebni obred.
Posebna zahvala osebju Bolnišnice KOPA Golnik in Splošne
bolnišnice Jesenice, Domu upokojencev Kranj, za dolgoletno
pomoč na domu ter oskrbo in nego v času najhujše bolezni.
Hvala sodelavcem Pošte Slovenije poslovne enote Poštno logi-
stični center Ljubljana, za podarjeno cvetje in izrečena sožalja.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala.

Žalujoči sin Miran in hčerka Milka z družinama
Spodnja Besnica, Zgornje Bitnje, 17. avgusta 2010

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustila naša draga
sestra, teta in prateta

Rozalija Rehberger
iz Nove vasi pri Preddvoru

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje in
sveče. Hvala gospodu župniku Mihu Lavrincu za poslovilni 
govor, Ignacu Gorjancu in njegovim pevcem za orglanje in za-
pete pesmi. Hvala nosačem in pogrebni službi Navček. Poseb-
na zahvala dr. Nataši Kern, patronažni sestri Mojci Kalan, 
reševalcem kranjskega ZD, osebju kirurškega oddelka jeseniške
bolnišnice za pomoč in nego. Hvala Bredi in Tatjani, ki sta nam
v času njene bolezni nesebično pomagali. Hvala vsem, ki ste jo
pospremili na zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALAKo dan se prebudi, tebe ni,
ko noč tiho prikrade se, tebe ni.
V naših srcih ti živiš,
čeprav spokojno spiš,
z nami, kakor prej živiš.

ZAHVALA

Bog ni nikoli rekel, da bo pot lahka, obljubil pa je, da bo cilj vreden truda. 
(Max Lucado)

V 95. letu se je poslovila draga mama 

Štefka Šuštar
Kosova iz Ojstrega Vrha

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom, prijateljem in
znancem, ki ste jo obiskovali v njeni visoki starosti in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Hvala za izrečene in pisne besede sožalja, molitve in darovane svete maše, sveče in cvetje.
Zahvaljujemo se patronažnima sestrama Minki Šmid in Francki Bogataj ter osebnemu
zdravniku dr. Gregorju Habjanu in medicinski sestri Valeriji. Hvala gospodu župniku
Damjanu Proštu za sedemletno obiskovanje mame na domu in za lep obred zadnjega

slovesa. Zahvala gre tudi pogrebni službi Hipnos, pevcem, trobentaču, zvonarjem,
cvetličarki, ter vsem Vam, ki ste skupaj z nami 18. avgusta 2010 mamo pospremili 

na njeni zadnji poti, jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.
Vsem še enkrat hvala! 

Žalujoči Filip, Malka, Neža, Miha z družinami
Virmaše, Bitnje, Železniki, Ojstri Vrh, avgust 2010 

ZAHVALA

V 67. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga žena,
mama, stara mama, sestra, teta in tašča

Ivanka Resnik
rojena Štupnikar

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in sodelavcem za darovano cvetje, sveče, izrečeno sožalje
in denarno pomoč. Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo
pospremili na zadnji poti. Najlepša hvala g. župniku Jožetu Per-
čiču za lep pogrebni obred, pevcem Zupan ter pogrebni službi
Navček.

Žalujoči vsi njeni
Forme, avgust 2010

ZAHVALA

V 81. letu nas je zapustila draga mama, stara mama, tašča in sestra

Julka Urh
Jernejčkova mama z Rudnega 41

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem, znancem, sodelavcem Alplesa Železniki, NIKO Železniki,
Ministrstva za obrambo RS za izrečeno ustno in pisno sožalje, za 
darovano cvetje, sveče in vso pomoč. Posebno zahvalo izrekamo njene-
mu osebnemu zdravniku dr. Gregorju Habjanu, patronažni službi 
Železniki, gospodu župniku Damjanu Proštu za obiske in lep pogreb-
ni obred, skupini starejših iz Selc, članom Športnega društva Buldožer-
ji Rudno, pevcem, trobentaču in pogrebni službi Hipnos. Hvala vsem,
ki ste jo imeli radi in pokojno pospremili na njeni zadnji poti.

VSI NJENI
Rudno, avgust 2010

V mir in tihoto, kjer bodo hranjeni spomini, je odšel

doc. mag. Alojzij Boštic
univ. dipl. pravnik, visokošolski učitelj

1928-2010

Na pokojnikovo željo smo se od njega poslovili v družinskem krogu.

Žalujoči vsi njegovi

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

V 73. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi oče,
mož, dedek, pradedek, brat, stric in tast

Janez Balantič
iz Most

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče ter spremstvo na
njegovi zadnji poti. Hvala tudi g. župniku Zdravku Žagarju in
Janezu Jenku za opravljen pogrebni obred, pevcem iz Komende
in pevcem iz Olševka (ki so mu zadnji večer prišli zapet v slo-
vo). Najlepša hvala tudi zdravniškemu osebju iz Komende in
Kamnika.

Žalujoči: žena Ivanka, sinovi Janez, Peter, Franci in hčerka 
Slavka z družinami
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo zadnji poletno vroči dan. Pozno zvečer bodo že
krajevne padavine, deloma nevihte. V soboto bo oblačno in
občasno deževno. V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo
oblačnostjo. Popoldne bodo možne krajevne plohe.
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Darja Istenič: 

"Vem, da se začenja prven-
stvo v košarki, saj so naši od-
igrali že nekaj pripravljalnih
tekem. Upam, da jim bo šlo
na prvenstvu še bolje in lahko
si obetajo tudi kolajno. Vseka-
kor bom navijala za naše."

Jasna Paladin

Kamnik - Restavracija Pla-
ninka na Glavnem trgu, ki
je bila pred nekaj desetletji
pravi ponos kamniškega
gostinstva, zadnjih deset let
pa je zaprta in zapuščena
nezadržno propadala na
očeh številnih obiskovalcev
starega mestnega središča,
v teh dneh dobiva novo po-
dobo. Zahtevne in temeljite
obnove, ki je razveselila
tudi stroko, so se lotili novi
lastniki iz domžalskega
podjetja Oikos, ki bodo na
to lokacijo prenesli tudi
svoje poslovne prostore.

Prvi gradbeni posegi pri
odstranjevanju ometov in
predelnih zidov so pokaza-
li, da gre za eno najstarej-
ših stavb v Kamniku. "Od-
krili smo stare poslikave,
stebre in oboke iz obdobja
gotike, torej 15. stoletja.
Eden od zunanjih zidov je
tudi nekdanji mestni
obrambni zid. V petdesetih
letih 20. stoletja je bila pri
obnovi sicer narejena velika
škoda, ki pa jo bomo zdaj
vseeno lahko popravili. Gre
za zelo pozitivno stvar za
Kamnik, saj so novi lastniki
v svojem programu obnove
napovedali, da bodo ohrani-
li in obnovili vse stare ele-
mente, v pritličje bodo vrni-
li restavracijo, obnovili

bodo tudi nekdaj znani vrt,
ter vrnili celo akvarij s pos-
trvmi, s katerimi so Kamni-
čani nekoč napovedovali
vreme," je povedal kamni-
ški arhitekt Tomaž Schlegl
in dodal, da si v Kamniku
lahko le želijo zasebnih in-
vestitorjev s takšnim odno-
som do dediščine, kot je
podjetje Oikos.

V Oikosu, kjer se tudi po-
slovno ukvarjajo s projekti,

povezanimi z varovanjem
dediščine, so lokacijo za
svojo dejavnost iskali več
let. "Zelo smo veseli, da
nam je uspelo kupiti Pla-
ninko, saj imamo radi de-
diščino in se nam zdi en-
kratno obnoviti tako staro
in lepo stavbo v središču
mesta. Čutimo, da je tako
prav, čeprav se zavedamo
tudi tega, da obnove takš-
nih stavb prinašajo določe-

ne težave. Želimo si, da
nam Kamničani pomagajo
z informacijami o tem,
kakšna je stavba bila nekoč,
da jo bomo lahko v najbolj-
ši možni meri tako tudi ob-
novili," je povedal Jurij Ko-
bal, eden od lastnikov Oiko-
sa, in dodal, da bo prva faza
prenove zaključena že ko-
nec leta, ko bodo prostore
svojega podjetja iz Domžal
že lahko preselili v Kamnik.
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo
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Miloš Savković: 

"Ker sem tudi sam košarkar,
seveda spremljam priprave
na prvenstvo. Favoriti so go-
tovo Američani, Španci in
morda Srbi, tudi Slovenija
pa lahko poseže v boj za ko-
lajne."

Boris Pešelj: 

"Rad si ogledam dobre tek-
me ne glede na to, kakšen je
končen rezultat. Sicer pa je
šport biznis, k sreči imajo
tudi mladi kaj od tega. Za
naše bi bil lep uspeh vsaka
uvrstitev do 15. mesta."

Urša Krmelj: 

"Bolj kot košarka me sicer
zanima rokomet, vendar pa
vem, da bo kmalu svetovno
prvenstvo v Turčiji. Kakšno
tekmo si bom že ogleda-
la, kakšne možnosti imajo
naši, pa ne vem."

Staro Planinko bodo obnovili
Prvi gradbeni posegi temeljite prenove v stavbi nekdaj znane kamniške gostilne, ki jo je kupilo podjetje
Oikos, so potrdili, da gre za eno najstarejših zgradb v Kamniku. 

Za naše negotove
napovedi 
Vilma Stanovnik

Jutri se v Turčiji začenja sve-
tovno prvenstvo v košarki,
zato smo sogovornike to-
krat vprašali, ali vedo za nov
športni spektakel, ali ga
bodo spremljali, kaj si obe-
tajo od nastopa naših in kdo
so na prvenstvu favoriti.
Foto: Tina Dokl

Patricija Bogovič: 

"Nekaj tekem iz svetovnega
prvenstva si bom gotovo
ogledala. Vem, da so favori-
ti Španci in ZDA, za naše pa
mislim, da imajo malo mož-
nosti za uvrstitev v drugi
krog tekmovanja."

Kamnik

Povezovalka bo odprta konec meseca

Gradbena dela na Lokalni povezovalni cesti B31 ali Povezo-
valki, kot so jo poimenovali Kamničani, so manj kot leto dni
po položitvi temeljnega kamna in v dogovorjenem roku za-
ključena. Medtem ko je promet po novem krožišču stekel že
pred nekaj tedni, bodo dan za uradnim odprtjem, ki bo v po-
nedeljek, 30. avgusta, za promet odprli tudi cesto z novim
mostom. Kot poudarja župan Tone Smolnikar, bo Povezo-
valka pomembno razbremenila Ljubljansko cesto predvsem
tovornega prometa, nove pridobitve pa se bodo razveselili
tudi pešci in k0lesarji, ki bodo dobili nove površine. Slav-
nostni govornik na odprtju bo minister za lokalno samo-
upravo in regionalni razvoj dr. Henrik Gjerkeš. J. P. 

Dovje, Mojstrana

Ta konec tedna 19. Aljaževi dnevi

Tradicionalna, že 19. prireditev Aljaževi dnevi se začenja
drevi, ko bodo ob 19. uri v kulturnem domu na Dovjem od-
prli fotografsko razstavo z naslovom Lepote Slovenije. V so-
boto se bo ob 7. uri zjutraj začel tako imenovani Gustlnov
pohod na Dovško Babo (zbor pohodnikov je pred Katro na
Dovjem), ob 19. uri pa bodo v kulturnem domu na Dovjem
pripravili večer z igralko Sašo Pavček. V nedeljo bo od 9. do
11. ure organiziran ogled novega Slovenskega planinskega
muzeja, ob 13. uri pa bo v Vratih nastopil igralec Borut Ve-
rovšek, ki mu bo sledil koncert pevke Tanje Žagar. Prireditev
bodo zaključili ob 16. uri s sveto mašo. Kot so sporočili
organizatorji, bo obiskovalcem v nedeljo na voljo brezplač-
ni prevoz v Vrata z avtobusom: odhod iz Mojstrane bo ob
12. uri, odhod iz Vrat pa ob 17. uri. M. A.

Predoslje

Naaaj dan v Predosljah

Tradicionalni Naaaj dan bo to soboto in nedeljo v Predosljah
pred kulturnim domom. V soboto bo program potekal od 17.
ure, ko si boste lahko ogledali Freestyle show s štirikolesniki,
zvečer pa vabljeni v družbo Pop Designa, Veselih Svatov in
DJ Sebe. V soboto ob polnoči se obeta največji ognjemet na
Gorenjskem. V nedeljo bo program potekal od 12. ure dalje s
pravljično deželo za najmlajše, sprevodom starodobnih 
vozil, tekmovanjem pihalnih godb, vajo GRS in policije s 
helikopterjem, predstavitvijo Gasilsko reševalne službe
Kranj, prostovoljnih društev in Sveta za preventivo in varnost
v prometu ... Ob 16. uri bo tekmovanje za najmočnejšega
Gorenjca, od 19. ure dalje bo zabava s skupino Čuki. S. K. 

Tomaž Schlegl v prostorih stare Planinke, ki jo že obnavljajo.
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GALOP USPEŠEN NA
PTUJU

Na 41. Ptujskem festivalu je občinst-
vo tretje mesto dodelilo mlademu
ansamblu Galop iz Kamnika.
/ Foto: Boštjan Avsec

26

LJUDJE

KLOBASA 
S FESTIVALOM

V Sori je potekal drugi Festival
kranjske klobase. Slovenska kuli-
narična posebnost je bila glavna nit
dogajanja, ki ni bilo obarvano le
kulinarično, temveč tudi glasbeno
in športno. 

KULTURA

ZLATNIK ZA 
PESNICO LJUBEZNI 

Neža Maurer je v Celju za življenj-
sko delo prejela zlatnik poezije. Ob
njenem osemdesetem življenjskem
jubileju in petdesetletnici literarne-
ga ustvarjanja je izšla tudi knjiga
Nežina steza. 

27

Jan Robas, pevec in kitarist cerkljanske zasedbe Incident, ki je nastopila na festivalu Sanje pod Krvavcem (več na strani 26) / Foto: Matic Zorman
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etrti festival Sanje
pod Krvavcem, ki
pod Jenkovo lipo
v Cerkljah poteka
od prejšnjega pet-

ka, bo ta konec tedna dosegel
vrhunec. Na današnjem hip
hop večeru bo ob 20. uri na-
stopil še neuveljavljeni, a od-
lični raper iz Ruš - Toxsick,
za njim pa vsem dobro znani
ljubljanski raper Zlatan Čor-
dić - Zlatko. "Tudi jutri se
obeta poslastica - skupina
Pososhok iz Francije, ki jo
večinoma sestavljajo glasbe-
niki z afriškimi koreninami.
Zagotovo bo pričarala lep za-
ključek festivala," je prepri-
čan Martin Bolka, program-
ski vodja festivala. Prireja ga
Klub študentov Kranj v sode-
lovanju s cerkljanskim druš-
tvom Igrišče, v osnovi pa
predstavlja lokalno izvedbo
ljubljanskega festivala Sanje.

Z dosedanjim potekom fe-
stivala so po besedah Bolke
zelo zadovoljni, saj je bil pro-

gram v celoti izpeljan, le sre-
din Drive-in kino so zaradi
slabega vremena morali od-
povedati: "Največ zanimanja
in s tem obiska požanjejo
večerni glasbeni gostje. Prvi
vrhunec festivala je bil sobot-
ni nastop pivške zasedbe Ana
Pupedan. Člani so pripravili
prvovrstno glasbeno doživet-
je in spet dokazali, da so ver-
jetno najboljši slovenski kon-
certni bend." Festival je v pe-
tek začela štajerska zasedba

Kvinton, v prihodnjih dneh
pa so se na glasbenem odru
zvrstili Boštjan Narat, prota-
gonist zasedbe Katalena, ki
se je tokrat samostojno pred-
stavil s kantavtorskim prven-
cem Strah je odveč, prilož-
nost so dobili tudi mladi ro-
ckovski avtorji, ki pogumno
vstopajo na glasbeno prizo-
rišče: kranjski Leer, cerkljan-
ski Incident band in ljubljan-
ski The Džipsis ... "Vsako leto
na festival skušamo pripeljati

nekaj novega, svežega. Letos
smo prvič povabili glasbenike
iz Francije, ki nam bodo s
svojimi afriškimi koreninami
zanesljivo odprli kakšno
novo okno v naših glavah, go-
stili smo odličen gledališki
performans Love in Progress
v režiji škofjeloškega Teatra
Frnikula. Skratka, težimo k
širjenju obzorja, razbijanju
predsodkov."

Glavni namen festivala je
v tako majhen kraj, kot so
Cerklje, pripeljati raznolik in
kvaliteten program, poudarja
Bolka: "Vsako leto ga vsebin-
sko bogatimo, ni pa njegov
namen masovni obisk, am-
pak poskus ustvarjanja neke-
ga toplega, intimnega vzduš-
ja, ki privablja ne samo kvali-
tetne glasbenike, gledališčni-
ke in druge umetnike, am-
pak tudi kvalitetno publiko."
Do konca festivala pričakuje-
jo okoli tri tisoč obiskovalcev,
prihajajo pa od vsepovsod.
"Festival je v štirih letih ob-
stoja ustvaril dobro ime in
hitro prerasel meje lokalnega
okolja," je dodal.

BLIŽA SE VRHUNEC SANJ
Na festivalu Sanje pod Krvavcem bo nocoj nastopil popularni raper Zlatko, devetdnevno dogajanje pa
bo jutri sklenila francoska zasedba Pososhok.

KINO SPORED

V oddaji Dobro jutro tudi o zdravi prehrani

Oddaja Dobro jutro se po poletnem premoru v ponede-
ljek vrača na televizijske zaslone. Znova jo bo možno
spremljati vsak delavnik med 7. uro in 10.10 na prvem
programu Televizije Slovenija. Stalnica oddaje ostajajo
zdravstveni, pravni, potrošniški in vrtnarski nasveti, na-
sveti iz domače lekarne in pogovori o različnih življenj-
skih temah. Novost oddaje je rubrika Marija svetuje, v ka-
teri bo Marija Merljak vsak dan svetovala o zdravi prehra-
ni. Jutranji kuharski mojstri bodo postregli z idejami za
kosilo in koristnimi kuharskimi nasveti. Ekipa bo obisko-
vala različne slovenske kraje in pred mikrofon povabila
zanimive sogovornike. Ustvarjalci obljubljajo še, da bodo
v novi sezoni poskrbeli za samske in osamljene ... A. H.

Petek, 27. 8.
19.00 A-EKIPA
21.10, 23.30 HIBRID
15.10, 17.10, 19.10 
MAČKE IN PSI 3D
16.50, 18.50 MARMADUKE
20.50, 23.35 MATI IN HČI
18.55, 21.05, 23.15 SALT
21.30, 23.50 SUPERŽUR
16.40 SVET IGRAČ 3 (sinhronizirano)
15.50, 18.10 SVET IGRAČ 3- 3D 
(sinhronizirano)
16.35 ZADNJI GOSPODAR VETRA
20.30 ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Sobota, 28. 8.
19.00 A-EKIPA
21.10, 23.30 HIBRID
11.00, 13.10, 15.10, 17.10, 19.10 
MAČKE IN PSI 3D
12.10, 14.10, 16.50, 18.50
MARMADUKE
20.50, 23.35 MATI IN HČI
13.05, 18.55, 21.05, 23.15 SALT
21.30, 23.50 SUPERŽUR
12.05, 14.20, 16.40
SVET IGRAČ 3 (sinhronizirano)
11.10, 13.30, 15.50, 18.10 
SVET IGRAČ 3- 3D (sinhronizirano)
16.35 ZADNJI GOSPODAR VETRA
20.30, 22.50 ZADNJI GOSPODAR VE-
TRA 3D

Nedelja, 29. 8.
19.00 A-EKIPA
21.10 HIBRID
11.00, 13.10, 15.10, 17.10, 19.10
MAČKE IN PSI 3D
12.10, 14.10, 16.50, 18.50 MARMA-
DUKE
20.50 MATI IN HČI
13.05, 18.55, 21.05 SALT
21.30 SUPERŽUR
12.05, 14.20, 16.40 SVET IGRAČ 3
(sinhronizirano)
11.10, 13.30, 15.50, 18.10 SVET IG-
RAČ 3- 3D (sinhronizirano)
16.35 ZADNJI GOSPODAR VETRA
20.30 ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Ponedeljek, 30. 8.
19.00 A-EKIPA
21.10 HIBRID
15.10, 17.10, 19.10 MAČKE IN PSI 3D
16.50, 18.50 MARMADUKE
20.50 MATI IN HČI
18.55, 21.05 SALT
21.30 SUPERŽUR
16.40 SVET IGRAČ 3 (sinhronizirano)
15.50, 18.10 SVET IGRAČ 3- 3D (sin-
hronizirano)
16.35 ZADNJI GOSPODAR VETRA
20.30 ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ

Če želite vedeti več o Titu skozi oči njegovega najožjega
sodelavca - šefa kabineta Marka Vrhunca, o Titovem 
značaju, načinu dela, družini in izvedeti podrobnosti o nje-
govi najbolj poznani ženi Jovanki, je to prava knjiga za vas. 

Nova knjiga na 191 straneh je za naročnike 
Gorenjskega glasa na voljo po ceni 18 EUR 
+ poštnina.

Naročila sprejemamo na 04/201 42 41, ali na okencu 
Gorenjskega glasa, na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju.

Ana Hartman

Č
Prvi vrhunec Sanj pod Krvavcem je bil nastop pivške 
zasedbe Ana Pupedan. / Foto: Matic Zorman

ed enajstimi
ansambli na
41. festivalu
narodnozabav-
ne glasbe Ptuj

2010, ki je potekal minuli
petek, je Gorenjsko zastopal
samo ansambel Galop iz Tu-
njic pri Kamniku. Predstavil
se je z valčkom Jesen in polko
Kaj bo z našo pokojnino?, očit-
no uspešno, saj mu je občin-
stvo na prireditvi dodelilo
tretje mesto. "Veseli smo, da
nam je toliko obiskovalcev
namenilo svoj glas. Seveda je
za tako mlad ansambel, kot
smo mi, velik uspeh že sama
uvrstitev na tako ugleden fe-
stival," je bil zadovoljen pevec
Matej Omovšek. Pred tem so
namreč uspešno prestali 
predizbor v Preddvoru, kjer
je bila konkurenca huda, po-
leg tega pa so tam osvojili na-
slov najbolj všečnega ansam-
bla po mnenju občinstva.

Ansambel Galop je nastal
pred dobrima dvema letoma,

poleg Mateja pa ga sestavlja-
jo še Robert Osolnik (harmo-
nika), Aleš Vinšek (bas, bari-
ton), Damjan Krmavnar (ki-
tara, vokal) in Nina Uršič (vo-
kal). "Vsi smo že od malih
nog ljubitelji narodnozabav-
ne glasbe, lahko bi rekli, da
nam je bila položena že v zi-
belko, saj so bili tudi naši
bližnji vsak na svoj način po-

vezani z domačo glasbo," po-
jasnjuje Matej. Festivalski
uspehi jim niso tuji. Na lan-
skem festivalu narodnoza-
bavne glasbe v Lučah so s
prvo skladbo, predstavitveno
polko Galop, osvojili prvo na-
grado strokovne komisije,
kar jim je dalo velik zagon in
potrditev, da so na pravi poti,
valček Mar je še upanje pa jim

je letos prinesel drugo nagra-
do strokovne komisije na fe-
stivalu Odmev z Boča. Sep-
tembra jih čaka še festival v
Cerkvenjaku.

"Zaenkrat imamo štiri last-
ne skladbe, nove pa so v na-
stajanju in komaj čakamo, da
jih predstavimo poslušalcem.
Kot vsak drug ansambel si
tudi mi želimo izdati svoj CD.
Radi bi ustvarjali kvalitetno
domačo glasbo, z njo razvese-
ljevali ljudi dobre volje po Slo-
veniji, upamo pa tudi na še
več dobrih nastopov na festi-
valih," o načrtih ansambla
pravi Matej. Njihovi vzorniki
so Avseniki ter trio zasedbe s
pevcem in pevko, kot so Mi-
heliči, Ansambel Braneta
Klavžarja, Ansambel Petra
Finka, Vrisk ... "Na veselicah
tudi največ igramo melodije
teh ansamblov," je dodal. Na
veselicah opažajo vse genera-
cije, veliko je mladih. "Ker
smo tudi mi mladi, nas je
mladina vzela za svoje. Zelo
smo veseli, da se v zadnjem
času vse bolj zateka k sloven-
ski domači glasbi."

GALOP USPEŠEN NA PTUJU
Na 41. Ptujskem festivalu je občinstvo tretje mesto dodelilo mlademu ansamblu Galop iz Kamnika.

Ansambel Galop je z nastopom na Ptujskem festivalu zelo
zadovoljen. / Foto: Boštjan Avsec

Ana Hartman
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torek zvečer so
na celjskem Sta-
rem gradu Veroni-
kino nagrado za

najboljšo pesniško zbirko
leta 2010 podelili pesniku
Andreju Medvedu za zbirko
Razlagalec sanj, že šestič po
vrsti pa so izbrali tudi nove-
ga lastnika tako imenovane-
ga zlatnika poezije. Prejela
ga je pesnica Neža Maurer,
ki že skoraj dvajset let živi v
Škofji Loki in jo ima tako re-
koč za svoj drugi dom, kot
rada reče. "Čeprav Ločanom
spočetka nisem bila ravno
blizu, pa se mi sedaj zdi, da
me kar upoštevajo, da me
prenašajo, mogoče me ima-
jo tudi radi," je pred letom in
pol, ko so jo bralke revije
Jana izbrale za Slovenko leta,
povedala Neža, sicer po rodu
iz Polzele: "Rada imam
Škofjo Loko in bi jo zelo po-
grešala, če bi šla kamorkoli
drugam." 

Zlatnik poezije je prizna-
nje, ki ga podjetje Fit media
iz Celja od leta 2005 naprej
vsakoletno podeljuje sloven-
skim pesnikom za življenj-
sko delo ter jim z njim izre-
ka priznanje za njihov živ-
ljenjski opus in za ustvarjal-
no požlahtnjenje slovenske-
ga jezika in kulture. Petim
izvrstnim pesniškim ime-
nom, moškim ustvarjalnim
kolegom, ki so doslej prejeli
to priznanje, se je Neža Ma-
urer pridružila kot prva žen-
ska pesnica. Imetniki zlatni-
ka poezije so namreč v mi-
nulih letih postali Ciril Zlo-
bec, Tone Pavček, Kajetan
Kovič, Miroslav Košuta in
Ivan Minatti. 

Neža Maurer velja za izra-
zito pesnico izpovedne lju-
bezenske lirike in se v njej

kaže kot odprta, topla oseb-
nost. Njena pesem kljub
osamljenosti stremi k opti-
mizmu, vitalnosti in pogu-
mu. Za Nežo Maurer literar-
na kritika pravi, da je posled-
nja vitalistka pesniške litera-
ture. S svojim preprostim, a
jasnim in neposrednim pes-
niškim jezikom že leta in
leta navdušuje ljubitelje po-
ezije. Kot avtorica je že od
svojih pesniških začetkov
zelo priljubljena med ljud-
mi, dolgo, veliko predolgo pa
se je morala boriti tudi za
priznanje literarne stroke.
Slednja jih posebej v zad-
njem desetletju vse pogoste-
je priznava zasluženo pri-
znanje in jo uvršča med naj-
večja avtorska peresa sloven-
skega ženskega pesništva
nasploh. Skorajda ne mine
leto, da za svojo ustvarjal-
nost ne bi prejela kakšne od
vidnejših nagrad in pri-
znanj.

V dolgoletni karieri knji-
ževnice je napisala več pes-
niških zbirk za odrasle in

otroke ter več kot osemdeset
otroških radijskih iger in po-
vesti, prevedenih v več jezi-
kov. Po v slovenski javnosti
zelo opaženi zbirki pesmi
Na tvojo kožo pišem svoje ver-
ze iz leta 2008, je pred ne-
davnim pri založbi Pivec iz-
šla njena najnovejša pesni-
ška zbirka z naslovom Pira-
mide upanja. 

Nežina steza, 
knjiga o Neži

Ob osemdesetletnici Neže
Maurer in petdesetletnici
njenega ustvarjanja je letos
poleti pri založbi Jasa izšla
knjiga z naslovom Nežina
steza. Knjiga ni običajna ju-
bilejna izdaja, saj ni le izbor
najbolj priljubljenih pesmi
in hvalnic o njeni pesniški
poti. Nasprotno, gre za knji-
go, ki je tako prerez njenega
dosedanjega literarnega
ustvarjanja kot izbor pesmi,
ki so tokrat prvič objavljene.
Takih pesmi je kar petinštiri-
deset, nekaj od tega je tudi

poezija v prozi. Kot je v
uvodni besedi zapisal ured-
nik knjige Anej Sam, so sku-
šali pri izboru poezije in pro-
ze zagotoviti predvsem
odraz ustvarjalne poti pesni-
ce, ki je potopljena v stvar-
nost z vsemi sestavinami
lastnega bitja. Knjigi so do-
dane številne javne ocene
njenih pesmi, zbirk, njenega
literarnega ustvarjanja. Da bi
te na bralca delovale še bolj
prepričljivo, so objavljeni kar
izrezki iz časopisov in revij v
originalu. Tako v Sloveniji
kot v tisku drugih republik
nekdanje Jugoslavije in v tu-
jini. Zanimiv je tudi del knji-
ge z naslovom V osrčju življe-
nja, v katerem je Neža Mau-
rer predstavljena kot izjem-
na osebnost, odprta tudi do
otrok in mladine. O tem go-
vorijo njeni številni obiski po
šolah, sodelovanja na prosla-
vah in prisrčni odzivi otrok
ob tem. Podobno njen mil
karakter spoznavamo tudi
skozi zapise, ki govorijo o
njeni priljubljenosti med
odraslimi bralkami in bralci.
V poglavju Človekov človek so
o Neži spregovorili drugi od
Josipa Ostija, Dore Pleste-
njak do Maje Vidmar, Mari-
je Lebar in Milana Vinceti-
ča. V zadnjem delu knjige se
pesnica predstavlja še v be-
sedi in sliki, spet skozi raz-
lične članke in zapise o njej
kot pesnici in osebnosti, na
neki način dodano vrednost
celotni knjigi pa daje izbor
fotografij iz različnih obdo-
bij Nežinega življenja. Prav
pod vsako sliko je zapisala
tudi kratek komentar, s ka-
terim se ljudem odpira tudi
kot ena izmed nas. Pa ven-
darle tako drugačna. Na
zdravje - življenju je zapisala
k fotografiji, posneti letos.
In še kako se lahko strinja-
mo z njo.

ZLATNIK ZA 
PESNICO LJUBEZNI 
Pesnica Neža Maurer je v torek v Celju za življenjsko delo prejela zlatnik poezije. Ob njenem 
osemdesetem življenjskem jubileju in petdesetletnici literarnega ustvarjanja je pri založbi Jasa izšla
tudi knjiga Nežina steza.

Igor Kavčič

V

ani uspeli koncertni
Kristalni abonma je
bil najboljša spod-
buda, da z njim na-

daljujejo tudi letos. Abon-
ma bo septembra odprl
Akademski pevski zbor
Tone Tomšič Univerze v
Ljubljani, sledili pa bodo
Trobilni ansambel Sloven-
ske filharmonije, Boško
Petrović Trio, Slovenski ko-
morni zbor, duet Egon Mi-
hajlovič in Mateja Bajt, Trio
Atanasovski-Golob-Levačić,
zaključil pa se bo z vrhun-
cem, koncertom naše odlič-
ne pianistke Dubravke
Tomšič Srebotnjak. Letoš-
nja novost je Abonma mla-
dih glasbenikov, ki ga na
Občini Škofja Loka priprav-
ljajo skupaj z Glasbeno

šolo. Na šestih koncertih od
oktobra do maja prihodnje
leto se bodo predstavili mla-
di glasbeniki petih gorenj-
skih glasbenih šol: Jesenic,
Radovljice, Tržiča, Kranja in
Škofje Loke ter z nižje stop-
nje ljubljanskega Konserva-
torija za glasbo. Nastopali
bodo orkestri, komorne
skupine in solisti, med nji-
mi predvsem najuspešnejši
učenci posameznih šol.
Prav tako je novost Otroški
glasbeni abonma, v okviru
katerega bo sedem dogod-
kov povezanih z glasbo, ki
bodo na sporedu enkrat na
mesec v soboto ob 10. uri.
Vpis v abonmaje se je začel
v ponedeljek in bo potekal
do 10. septembra pri blagaj-
ni Sokolskega doma in sicer
od torka do petka od 17. do
19. ure in v soboto od 9. do
12. ure.

TRIJE ABONMAJI 
V SOKOLSKEM DOMU
Letošnja jesen bo še posebej bogato obrodila v
škofjeloškem Sokolskem domu, saj so razpisali
kar tri glasbene abonmaje.

Igor Kavčič

L

Neža Maurer lansko pomlad na svojem domu v Škofji Loki 

Lancovo

Drevi pravljično na Pustem gradu

Kulturno prosvetno društvo Jelovica in Linhartov oder, ki
deluje v okviru KUD Radovljica, danes zvečer ob 18. uri
pripravljata uprizoritev "pravljice s kancem zgodovine"
Moja mala Agneza, delo domače avtorice Polone Škrinjar.
"Škrinjarjeva je napisala pravljico, vpeto čas, ko se je
ovdoveli grof Friderik III. Ortenburški po letu 1406 drugič
poročil. Lepa in mlada Agneza je željna zabave, zato po-

stane na gradu bučno in hrupno, za kar skrbi Gianni, tru-
badur iz Pariza. A vse ne gre po Agnezinih žejah. V zgod-
bo so vpletena tudi pravljična bitja, kar daje pripovedi še
dodaten mik," pojasnjuje Alenka Bole Vrabec, ki je delo
prelila v dramsko obliko in režirala. Koreografija je delo
Gordane Schmidt, zvočno podobo pa je zasnoval Klemen
Vrabec. Igrajo: Eva Golmajer, Aleš Fister, Nejc Šmit, Hana
Zupan, Manca Hajdarevič, Januša Avguštin, Matjaž Zu-
pan, Urša Langus, Petra Rozman, Elvisa Halačević in Ema
Palovšnik. M. A.

Ljubljana

Nebo od skice do lutke

Včeraj so v ljubljanski galeriji Bežigrajska galerija 1 odpr-
li razstavo Nebo od skice do lutke, člana omenjenega
gledališča in multimedijskega ustvarjalca Andreja Štu-
larja iz Kranja. Tokrat se predstavlja z risbami, lutkami,
scenskimi elementi in videi iz teh predstav. Razstava bo
na ogled do 21. oktobra. I. K.
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PETEK, 27. 8.

08.30 Nujna pomoč 09.20 Nepojasnjene
skrivnosti 10.10 Pod nožem 11.00 Neoz-
dravljivi 11.50 V ognjenih zubljih 12.15 Odd-
elek za pogrešane 13.05 Policija na delu
13.55 Pravica na ulici 14.45 Nujna pomoč
15.35 Življenjska črta 16.25 Nepojasnjene
skrivnosti 17.15 Pod nožem 17.40 Pod nožem
18.05 Neozdravljivi 19.00 Pravica na ulici
19.50 Nujna pomoč 20.40 Talenti 21.05
Nerešeni primeri 21.55 Urgenca 22.45 Živl-
jenjska črta 23.35 Medicinski detektivi 

07.50 Poroka z milijonarjem, 60. del 08.45
Pocholo, 56. del 09.40 Prevarant, 40. del
10.30 Lepotička, 83. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 198. del 12.20 Pepelka, 86. del
13.10 Poroka z milijonarjem, 60. del 14.05
Pocholo, 56. del 15.00 Sužnja Isaura, 15. del
15.55 Lepotička, 83.-84. de 17.40 Ker ljubim
Glorio, 25. del 18.35 Sužnja Isaura, 16. del
19.30 Prevarant, 40. del 20.20 Lepotička, 84.
del 21.10 Sužnja Isaura, 16. del 22.05 Pepel-
ka, 86. del 23.00 Silna ljubezen, 93. del 23.55
Poroka z milijonarjem, 60. del 

SOBOTA, 28. 8.

09.45 Moč, oblast in pravičnost 10.35 Mestni
zdravniki 11.25 Policija na delu 12.15 Pedi-
atrična bolnišnica 13.05 Reševalci 13.55
Medicinski detektivi 14.45 Moč, oblast in
pravičnost 15.35 Mestni zdravniki 16.25 Poli-
cija na delu 17.15 Družinsko drevo 18.55
Medij 19.45 Neozdravljivi 20.10 Žena, mati in
lovka na glave 21.00 Pogovori s serijskim mo-
rilcem 21.50 Nerešeni primeri 22.40 Dokazi
23.05 Policisti 23.30 Zločini v Avstraliji 

06.55 Poroka z milijonarjem, 56.-60. del
11.20 Kuhamo s slavnimi, 1. del 12.20 Sužnja
Isaura, 12.-16. del 16.50 Kuhamo s slavnimi,
1. del 17.40 Svetovni popotnik, 25. del 18.35
Punčka iz cunj, 49.-50. del 20.30 Tako je živl-
jenje, 55. del 21.25 Sanjsko delo 23.00 Žens-
ka, 23. del 23.55 Punčka iz cunj, 49. del 

NEDELJA, 29. 8.

08.55 To nenavadno življenje 09.45 Moč,
oblast in pravičnost 10.35 Mestni zdravniki
11.25 Policija na delu 12.15 Pediatrična bol-
nišnica 13.05 Reševalci 13.55 To nenavadno
življenje 14.45 Moč, oblast in pravičnost
15.35 Mestni zdravniki 16.25 Policija na delu
17.15 Družinsko drevo 18.55 Medij 19.45
Neozdravljivi 20.10 Žena, mati in lovka na
glave 21.00 Pogovori s serijskim morilcem
21.50 Nerešeni primeri 22.40 Policisti 23.30
Okostnjaki pripovedujejo 

06.55 Lepotička, 80.-84. del 11.20 Kuhamo s
slavnimi, 2. del 12.20 Prevarant, 36.-40. del
16.50 Kuhamo s slavnimi, 2. del 17.40 Sve-
tovni popotnik, 26. del 18.35 Punčka iz cunj,
50.-51. del 20.30 Tako je življenje, 55. del
21.25 Sanjsko delo 23.00 Ženska, 24. del
23.55 Punčka iz cunj, 50. del 

PONEDELJEK, 30. 8.

09.20 Nepojasnjene skrivnosti 10.10 Pod
nožem 11.00 Neozdravljivi 11.50 V ognjenih
zubljih 12.15 Oddelek za pogrešane 13.05
Policija na delu 13.55 Pravica na ulici 14.45
Zamolčane zdravniške zgodbe 15.35 Življenjs-
ka črta 16.25 Nepojasnjene skrivnosti 17.15
Pod nožem 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 Medi-
cinski detektivi 

06.55 Prevarant, 40. del 07.50 Poroka z mili-
jonarjem, 61. del 08.45 Pocholo, 57. del
09.40 Prevarant, 41. del 10.30 Lepotička, 84.

del 11.25 Kriva te ljubezni, 199. del 12.20 Pe-
pelka, 87. del 13.10 Poroka z milijonarjem, 61.
del 14.05 Pocholo, 57. del 15.00 Sužnja
Isaura, 16. del 15.55 Lepotička, 84.-85. del
18.35 Sužnja Isaura, 17. del 19.30 Prevarant,
41. del 20.20 Lepotička, 85. del 21.10 Sužnja
Isaura, 17. del 22.05 Pepelka, 87. del 23.00
Silna ljubezen, 94. del 23.55 Poroka z mili-
jonarjem, 61. del 

TOREK, 31. 8. 

09.20 Nepojasnjene skrivnosti 10.10 Pod
nožem 11.00 Neozdravljivi 11.50 V ognjenih
zubljih 12.15 Oddelek za pogrešane 13.05
Policija na delu 13.55 Pravica na ulici 14.45
Zamolčane zdravniške zgodbe 15.35 Življenjs-
ka črta 16.25 Nepojasnjene skrivnosti 17.15
Pod nožem 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 Medi-
cinski detektivi 

06.55 Prevarant, 41. del 07.50 Poroka z mili-
jonarjem, 62. del 08.45 Pocholo, 58. del
09.40 Prevarant, 42. del 10.30 Lepotička, 85.
del 11.25 Kriva te ljubezni, 200. del 12.20 Pe-
pelka, 88. del 13.10 Poroka z milijonarjem, 62.
del 14.05 Pocholo, 58. del 15.00 Sužnja
Isaura, 17. del 15.55 Lepotička, 85.-86. del
17.40 Ker ljubim Glorio, 27. del 18.35 Sužnja
Isaura, 18. del 19.30 Prevarant, 42. del 20.20
Lepotička, 86. del 21.10 Sužnja Isaura, 18. del
22.05 Pepelka, 88. del 23.00 Silna ljubezen,
95. del 23.55 Poroka z milijonarjem, 62. del 

SREDA, 1. 9.

10.10 Pod nožem 11.00 Neozdravljivi 11.25
Rojstvo 11.50 V ognjenih zubljih 12.15 Odd-
elek 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 Pod
nožem 18.05 Neozdravljivi 18.30 Rojstvo
19.00 Pravica na ulici 19.50 Zamolčane
zdravniške zgodbe 20.40 Talenti 21.05
Nerešeni primeri 21.55 Urgenca 22.45 Živl-
jenjska črta 23.35 Medicinski detektivi 

06.55 Prevarant, 42. del 07.50 Poroka z mili-
jonarjem, 63. del 08.45 Pocholo, 59. del
09.40 Prevarant, 43. del 10.30 Lepotička, 86.
del 11.25 Kriva te ljubezni, 201. del 12.20 Pe-
pelka, 89. del 13.10 Poroka z milijonarjem, 63.
del 14.05 Pocholo, 59. del 15.00 Sužnja
Isaura, 18. del 15.55 Lepotička, 86.-87. del
17.40 Ker ljubim Glorio, 28. del 18.35 Sužnja
Isaura, 19. del 19.30 Prevarant, 43. del 20.20
Lepotička, 87. del 21.10 Sužnja Isaura, 19. del
22.05 Pepelka, 89. del 23.00 Silna ljubezen,
96. del 23.55 Poroka z milijonarjem, 63. del 

ČETRTEK, 2. 9. 

08.30 Zamolčane zdravniške zgodbe 09.20
Nepojasnjene skrivnosti 10.10 Pod nožem
11.00 Rojstvo 11.50 Dokazi 12.15 Oddelek za
pogrešane 13.05 Policija na delu 13.55 Pravi-
ca na ulici 14.45 Zamolčane zdravniške
zgodbe 15.35 Življenjska črta 16.25 Nepojas-
njene skrivnosti 17.15 Pod nožem 18.05 Ro-
jstvo 19.00 Pravica na ulici 19.50 Zamolčane
zdravniške zgodbe 20.40 Talenti 21.05
Nerešeni primeri 21.55 Urgenca 22.45 Živl-
jenjska črta 23.35 Medicinski detektivi 

06.55 Prevarant, 43. del 07.50 Poroka z mili-
jonarjem, 64. del 08.45 Pocholo, 60. del
09.40 Pogrešana, 1. del 10.30 Lepotička, 87.
del 11.25 Kriva te ljubezni, 202. del 12.20 Pe-
pelka, 90. del 13.10 Poroka z milijonarjem, 64.
del 14.05 Pocholo, 60. del 15.00 Sužnja
Isaura, 19. del 15.55 Lepotička, 87.-88. del
17.40 Ker ljubim Glorio, 29. del 18.35 Sužnja
Isaura, 20. del 19.30 Pogrešana, 1. del 20.20
Lepotička, 88. del 21.10 Sužnja Isaura, 20. del
22.05 Pepelka, 90. del 23.00 Silna ljubezen,
97. del 23.55 Poroka z milijonarjem, 64. del 
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"Sanjal sem, da sem bil v kle-
ti neke nepoznane hiše. Na-
enkrat vidim dve mali muci,
eno črno in ene belo. Zdeli sta
se mi tako ljubki, da sem sto-
pil do njiju, počepnil in ju ho-
tel pobožati. Ko pridem blizu,
pa vidim, da sta to v resnici
dve podgani. Hitro sem od-
skočil in zbežal po stopnišču,
vendar sta me že čakali na
vrhu stopnišča. Naenkrat pri-
de po stopnišču mama in pra-
vi, da naj se ne bojim, ker jih
bo odstranila. Res me je minil
strah in pogledam po podga-
nah in presenečeno ugotovim,
da sta se kar sami odpravili za
mamo v klet, čeprav sta vede-
li, da ju ne čaka tam nič do-
brega ... Tako hodimo torej
vsi po stopnišču do kleti, ko
podgani za kratko sekundo
prevzameta človeško obliko,
ker sem bil zadnji v vrsti, sem

ju videl le v hrbet in ko sem ju
hotel pogledati v obraz, sta
zopet postali podgani."

Vasja

Dragi Vasja,
Klet v sanjah simbolizira vse,
kar je "spodaj in skrito pod
zemljo". Če je svetla in čista,
ji pripisujemo pozitiven po-
men, saj hoče spodbuditi k
odkrivanju zakopanih, pozab-
ljenih ali nerazvitih talentov.
Po takšnih sanjah bi morali
premisliti o naših osnovnih
težnjah, saj bi zlahka odkrili
kakšne skrite sposobnosti.
Najpogosteje je sanjska klet
temna, vlažna in strah vzbu-
jajoča. V takšnem primeru
simbolizira temno plat življe-
nja in nas hoče opozoriti na
nevšečnosti in razočaranja -
predvsem na področju med-
človeških odnosov. Pred-

vsem mački, ki si jih opazil v
kleti, usmerjata na to podro-
čje in te opozarjata na največ-
jo previdnost. Po tradiciji je
ta spremljevalka čarovnic
skrivnostna in zahrbtna, goji-
la naj bi kar najtesnejše od-
nose z demonskimi silami in
tudi danes povezujemo s
tem simbolom zavist, nehva-
ležnost in hinavščino. Sklonil
si se k mačkam in ju božal,
kar izraža, da zaradi preveli-
kega zaupanja svoji okolici
niti ne slutiš, kaj se dogaja v
tvoji neposredni bližini oz. za
tvojim hrbtom. 
Nočem te strašiti, vendar je
stvar karseda resna, saj sta se
mački spremenili celo v pod-
gani. Podgano štejemo med
najmočnejše simbole hinav-
ščine in izdajstva, zato odpri
oči in zaupaj intuiciji. Raz-
misli, kdo v resničnem življe-

nju je podgana iz tvojih sanj?
Komu ne gre verjeti? Kdo je
dovolj zvit in hudoben, da te
zavaja z lepimi besedami, za
hrbtom pa ti koplje grob?
Škoda, da ti ju v človeški obli-
ki ni uspelo pogledati v obraz
... Razplet sanjske scene za-
gotavlja, da boš že zelo kma-
lu razkrinkal sovražnika in ga
tudi odstranil iz svojega živ-
ljenja. Mama lahko predstav-
lja samo sebe - iz tega vidika
ti bo tudi v realnosti v oporo
in pomoč. Lahko pa pred-
stavlja tvojo notranjo psihič-
no in duhovno moč, ki ne bo
dopuščala, da te bo razočara-
nje oropalo pozitivnega raz-
mišljanja in delovanja. Ne 
izgubljaj časa z razglabljanji
zakaj in čemu, tudi maščeva-
nje je povsem nepotrebno,
saj moramo biti do ljudi, ki si
izbirajo takšen način delova-
nja, kar najbolj usmiljeni. 
Nauči se svoje lekcije, ostalo
pa prepusti toku življenja, ki
po vseh naravnih zakonih po-
skrbi za to, da vsakdo žanje,
kar poseje.

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 

V nedeljo finalni 
izbor Miss Slovenije

V nedeljo ob 20. uri bo v
mariborski dvorani SNG fi-
nalna prireditev za izbor
Miss Slovenije 2010, ki jo
bo v neposrednem preno-
su možno spremljati na pr-
vem programu Televizije
Slovenija. Za naslov najlep-
še Slovenke se bo potego-
valo dvanajst finalistk, med
njimi tudi Gorenjka - 19-let-
na Ajda Sitar iz Domžal.
Ajda je končala gimnazijo
Bežigrad, oktobra bo bruc-
ka na pravni fakulteti v
Ljubljani, postati pa si želi
dobra odvetnica. Ponosna
je na dosežke v atletiki, ki jo
trenira sedem let. Prireditev
bosta povezovala Lucija Gu-
benšek in Boštjan Kljun, ve-
čer pa bodo popestrili glas-
beni gostje Alya, Boštjan
Bračič, April, Marko Vozelj,
Tangels, Maja Keuc in Ples-
na skupina Maestro. A. H.

Koncert metala 
v Kampu Alpe

Danes in jutri bo v Kam-
pu Alpe, tik ob spodnji
postaji gondole na Veli-
ko planino v Kamniški
Bistrici, potekal Parano-
id Piknik Open Air 2010
- koncert za vse ljubite-
lje metala. "Preko dneva
se odklopite in uživajte
v pohodih, izletu na Ve-
liko planino, kolesarje-
nju, paintballu in air ca-
nyoningu, zvečer pa se
sprostite ob koncertih in
karaokah," vabijo orga-
nizatorji. V popoldan-
skem in večernem času
bodo nastopile skupine
Metalsteel, Use Less,
Rollin' Bastards, Scep-
sis, Necrotic in Deck Ja-
niels, obljubljajo pa tudi
legendarne metal karao-
ke z DJ Židom, jam ses-
sions in projekcije fil-
mov. J. P. 

Rešitev:

Gorenjska finalistka za Miss Slovenije Ajda Sitar je lani
osvojila naslov miss športa. / Foto: Tina Dokl
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HUMOR, POTOPIS

gledovali smo si
torej eno izmed
izstrelišč za sto
in več tonsko ra-

keto, ki bi v času "hladne voj-
ne" lahko poletela, mar je
mogoče, da bi sploh lahko
kdo imel kakršenkoli upravi-
čen razlog za kaj takega, tja
na ono stran, proti kapitaliz-
mu. Kjer so, o tem ne dvo-
mim, bili enako dobro pri-
pravljeni za vračanje enakih
"pošiljk" proti ruskemu soci-
alizmu. Izstrelišče je bila ši-
roka luknja z nekajmetr-
skim premerom na vrhu, ob
dvignjeni kupoli pa je naš
pogled od zgoraj odtaval tja
dol nekam v temo. 

Vodič nas je popeljal v
eno nizkih stavb. Spustili
smo se po strmih stopnicah
in po dolgem ozkem hodni-
ku v gosjem redu drug za

drugim prispeli do vhoda v
dvigalo tako imenovanega
komandnega stolpa. Ta
sega v globino petinštiride-
set metrov pod zemljo in
ima dvanajst nadstropij.
Njegov premer je šest me-
trov, uporabnega prostora v
njem pa je kar dva tisoč dve-
sto kubičnih metrov. Za do-
datno plačilo deset grivnov
po glavi se tisti, ki to želimo,
spustimo do enajstega nad-
stropja globoko. Vodič in z
njim še štiri, pet nas. Ko-
mandna soba je zagotovo
"kapitalec" celotnega muze-
ja. Majhen prostor s pultom,
polnim nekakšnih gumbov,
zastarelo računalniško tip-
kovnico, številnimi stikali,
raznobarvnimi lučkami, z
nekaj majhnimi ekrani na
eni ter udobnim sedežem
na drugi strani. Za pultom
naj bi sedel vojak-oficir, des-
no ob njem njegov nadreje-
ni, vsekakor nekdo višji po

činu. Mehanizem za izstre-
litev rakete bi namreč lahko
aktivirala le dva človeka na-
enkrat, štiriročno eden za
drugim, a ne več kot v raz-
maku treh sekund. Desna

roka ključ, leva gumb. Im-
presivno. Toliko bolj, ko se
zaveš, da filmi o Jamesu
Bondu le niso bili tako za
lase privlečeni, kot smo ved-
no mislili. Nekaj spomin-
skih fotografij tipa "Master
of the World", občutek, da
je ves planet v tvojih rokah,
in že smo bili v dvigalu nav-
zgor. Raketno izstrelišče je
svojo osnovno funkcijo pre-
nehalo opravljati leta 1999,
štiri leta kasneje pa so ga
tudi dokončno zaprli in ga
kot muzej odprli za javnost. 

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

Zadnji petek v mesecu se v Temi dneva ob 9.15 posvetimo ma-
lim živalim, z veterinarskimi nasveti bo pomagala dr. Zlata
Čop. Ob 11.30 se bomo preselili na Ljubelj, na katerem se
bodo ta konec tedna preizkusili starodobniki. Ob tem bo rde-
ča nit našega programa kolesarjenje, ki mu bomo pozornost
namenjali vse do zaključka Rekreatura 2010 v nedeljo popol-
dne v Kranju. Opozorili vas bomo tudi na Naaaj dan v Predos-
ljah, Dneve večno mladih fantov, Kmečki praznik pod Storži-
čem ..., poleg tega pa bomo v soboto dopoldne 'merili' in na-
gradili Megasrčkov mestni utrip. V nedeljo po 9. uri se bomo
ustavili ob ptujskem festivalu domače zabavne glasbe, v pone-
deljkovi oddaji Se res poznamo pa bo naš gost direktor Park
hotela Bohinj Anže Čokl, sicer tudi alpinist, ki se podvigov 
loteva s kamero. Zadnjo avgustovsko Temo dneva bomo 
posvetili najmlajšim - kako velik korak zanje predstavlja vstop
v vrtec, bo pojasnila psihologinja v Kranjskih vrtcih Andreja
Pungartnik. V našem programu se bo odražal tudi prvi šolski
dan, v četrtek po 9. uri pa bomo govorili o novi sezoni v 
Prešernovem gledališču.

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

Danes ob 13.15 bomo s strokovnjakinjo za prehrano govorili 
o sadežu večne mladosti - marelicah. Ob 19. uri bo čas za 
duhovno glasbo, ob 20.30 pa bo radijski kviz. V soboto ob 11.
uri boste slišali oddajo z dr. Karlom Gržanom o smehu, ki je
zdravilo in prinaša moč za krepitev srca. Nedeljska kmetijska
oddaja ob 11. uri bo govorila o škodah po divjadi. Med 13. in
17. uro bodo radijska voščila. Ob 19. uri bomo predstavili zgo-
dovinarja Josipa Mala. V ponedeljek ob 16.10 bomo obiskali
Škocjanske jame. Ob 19. uri bomo v ABC zabavne glasbe 
spregovorili o slovenskem pianistu, skladatelju, aranžerju 
dirigentu Jožetu Privšku. Torek med 17. in 18. uro bo športno
obarvan, ob 22. uri pa bo Kolokvij predstavil študentske klube
v Sloveniji. V sredini oddaji Kuhajmo s sestro Nikolino bomo
ob 10.15 pripravljali kremno smetanovo juho, zavitek iz bučk,
paradižnikovo solato in rižev narastek s slivami.

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

Danes ob 13.10 bomo v oddaji Doktor Petek govorili o urolo-
ških boleznih in težavah, ob 16. uri bo na vrsti Razgled s Tri-
glava na občino Bled. Sobotno jutro bo namenjeno otroškemu
programu. Okoljske minute se bodo začele ob 10.10, uro 
kasneje pa boste slišali Razgled s Triglava na občino Žirovnica.
Po 13. uri se bo začela Beseda mladih. V nedeljo ob 9.10 bo na
vrsti Triglavska kuhalnica, male oglase bomo sprejemali po 11.
uri, ob 15.10 pa bo na sporedu oddaja Podarim. V ponedeljek
po 13. uri se bo začel Športni ponedeljek. Ob 16. uri bo na 
vrsti Razgled s Triglava na občino Kranjska Gora. V torek ob
10.30 boste lahko glasovali za naj gorenjskega športnika. Ob
13.10 se bomo odpravljali v šolo - o novem šolskem letu bomo
spregovorili z ravnateljicami in ravnatelji nekaterih jeseniških
osnovnih šol in obeh srednjih šol. Ob 15.10 bomo pregledali
ponudbo prostih delovnih mest na Gorenjskem. V sredo bo 
ob 9.10 na vrsti oddaja o malih živalih, ob 16. uri bomo pregle-
dali dogajanje v občini Jesenice.

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 nedeljski Rovtarski bal
na Starem vrhu, kasneje bomo govorili o zabavnem vikendu v
Ljubljani in prvem festivalu gob na Pokljuki, s popoldansko
petkovo razglednico pa se odpravili v - šolo! V sobotnem kvi-
zu bomo gostili na Agri z zlatom nagrajeno Mesarstvo Čadež.
Nedeljski gost ob 9. uri bo nekdanji dirkač, danes pa inštruk-
tor varne vožnje Brane Küzmič, ob enajstih bo sledila kmetij-
ska oddaja. V ponedeljek ob 9. uri bomo spregovorili o varni
poti v šolo, ob enajstih pa o srečanju gorenjskih upokojencev.
V torkovi oddaji Aktualno ob 9. uri bomo preverili, kako polni
bodo letos oddelki šol na Škofjeloškem. V sredo bomo sprem-
ljali šolarje na njihovi poti v šolo, ob 9. uri gostili Prešernovo
gledališče, v županovi urici ob enajstih pa pozdravili škofjelo-
škega župana Igorja Drakslerja. Na Radiu Sora bomo obliko-
vali tudi dve noči skupnega programa radijskih postaj Sloveni-
je, SNOP-a, in sicer v noči na soboto bo Jana Jenko gostila 
četrtstoletnika Pop Design oziroma njegovega vodjo Toneta
Košmrlja, noč kasneje pa Milena Miklavčič Klemena Ramovša.
V prihodnjem tednu se bomo podpisali tudi pod skupno go-
renjsko informativno oddajo ob 15.30. 

Igor Kavčič

O

Obrnem ključ in pritisnem na gumb, enako sočasno storita še
dve roki za sosednjim pultom, in "ptič bi vzletel". / Foto: Darja Stare

S spačkom do Kijeva in nazaj (47)

SOBA Z RDEČIM GUMBOM
Kako grozljiva je pomisel na neznosno lahkost, s katero bi lahko nek norec
izstrelil raketo z jedrsko konico.

slovenski vladi so
v teh poletnih
dneh še kako de-
lavni. Komaj so

podelali Jankoviča z njegovi-
mi Stožicami in Prevent, že
sta tu Vegrad in nezadovolj-
na javna uprava z zdravniki
na čelu. Zato so v izogib traj-
nejšim posledicam, ki bi jih
tovrstni za našo napredno
družbo negativni državljan-
ski trendi lahko povzročili,
na ustreznih ministrstvih že
pripravili nekaj ukrepov. Naj
jih nekaj naštejem: 

- zdravnikom, ki imajo
preveč dopusta, bi paciente
lahko "dostavljali" na dom
oziroma tja, kjer so na počit-
nicah; 

- uvedli bi letne počitnice v
zdravstvu, tako kot so v šol-
stvu, tako bi bili tudi zdravni-
ki vsaj dva meseca na leto
modro tiho, tako kot so tre-
nutno šolniki;

- načelo solidarnosti med
zaposlenimi v upravi. Polici-
ja bo po novem pobirala viš-
je kazni za prometne prekr-
ške, zbrani denar pa naj bi

takoj preusmerili za plače
dežurstev zdravnikov;

- že septembra naj bi zače-
li snemati film o tridesetlet-
ni vojni, kjer bi predvsem za
masovne posnetke bitk po-
trebovali veliko statistov in bi
lahko uporabili delavce Ve-
grada;

Med ukrepi pa je zagoto-
vo daleč najbolj zanimiv ti-
sti pod šifro S čisto lopato v
operacijsko. Ta ukrep na-
mreč predvideva tako ime-
novano izhodno strategijo.

Namesto zdravnikov, ki za-
stonj ne mislijo dežurati,
bodo na njihova mesta pri-
šli gradbeniki iz Vegrada,
ki jim dela trenutno pri-
manjkuje. S prestrukturira-
njem bodo ubili dve muhi
na en mah, saj delavci v Ve-
gradu tako ali tako ne vedo,
kaj pomenita besedi dežur-
stvo ali nadurno delo, saj
tako ali tako delajo po deset
do dvanajst ur na dan, za
kar tako ali tako že pol leta
niso dobili plačila. Poleg

tega gre predvsem za tiste
delavce, ki obvladajo tako
imenovana zemeljska dela.
Kot vidimo na fotografiji,
so v začetku tega tedna že
izvedli tako imenovano
nulto operacijo. Menda so
na mizi imeli enega od tako
imenovanih slovenskih taj-
kunov. O tem, ali je opera-
cija uspela ali ne oziroma
kaj v danem primeru sploh
pomeni uspeh operacije, pa
več, ko nam bo uspelo zbra-
ti nove podatke o tem.

ZIDARJI V OPERACIJSKE 
V bratski redakciji smo izvedeli, da imajo v vladi že pripravljen paket ukrepov v primeru splošne
zdravniške stavke in velikega odpuščanja delavcev v Vegradu.

Mali Brat
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Žalostne zgodbe"

Draga Tanja, sem tvoja redna
bralka. Obračam se na tebe z
vprašanjem, ali bom sploh
kdaj srečna v ljubezni, mi je
namenjen kdo, s katerim
ostanem skupaj in se z njim
postaram. Leta hitro tečejo.
Vse moje ljubezni so bile kot
žalostne zgodbe s seveda sla-
bim koncem. Sprašujem se
zakaj, zakaj, kdo je kriv ...
Tudi sedaj sem zaljubljena,
povej mi, je tokrat tisto pra-
vo? Zanima me tudi za služ-
bo, bo vse v redu, ali sem
ogrožena, da se mi zgodi kaj
slabega. Hvala in lep po-
zdrav.

Kot je videti, imate kar ne-
kaj žalostnih zgodb vaše
ljubezni. Zakaj so imele vse
žalostni konec, me sprašu-
jete in seveda iščete krivdo
pri sebi. Zveza, ki ste jo
imeli pred petimi leti, je bila
že na samem začetku obso-

jena na propad, saj ste se
zavedali, da niti niste za-
ljubljeni, ampak vam je šlo
bolj za to, da niste sami.
Sami se počutite izgublje-
no, a ravno ta čas bi morali
izkoristiti, da ste sami s se-
boj, se zavedate svojih
vrednot, se poglobite v bis-
tvo sebe in svojih pričako-
vanj v življenju, oziroma lju-
bezni. Čas, ki ste ga preži-
veli z njim, na neki način,
na silo, vam je pustil rane,
ki se še niso zacelile. Potre-
ben je čas, tako kot vedno.
Ljubezenska zveza, ki se
vam je prekinila lani, je bila
spet nova izkušnja za vaše
že tako ranjeno srce. Imel
vas je rad in da, seveda,
mislil in želel je, da ostane-
ta skupaj. Načrte so poma-
gali podreti ljudje iz njego-
ve in vaše okolice, ki se niso
strinjali z vajino ljubeznijo.
Uspelo jim je, ker se tudi
sama nista preveč trudila,

da ostaneta skupaj. Vajini
poti se nekega dne spet kri-
žata, a spoznata, da ni več
čustev, zaradi katerih bi ob-
novila zvezo. Zgodba, ki jo
doživljate sedaj, pa ne bo
imela več žalostnega konca.
Še v tem letu se bosta odlo-
čila za skupno življenje, saj
drug brez drugega ne more-
ta biti. Nihče ne bo mogel
vplivati na vajino odločitev,
saj se imata resnično rada
in si zaupata. Odločila se
bosta tudi za otroka. Prejš-
nje ljubezni so bile le izkuš-
nje, ki ste jih nabirali na
poti do cilja. Vaša služba je
trdna, ne vidim nič slabega,
naprej še tako, kot je, brez
posebnih sprememb. Želim
vam vse lepo in srečno.

"3385"

Pohvalila bi vašo rubriko in
vas tudi sama vprašala, kako
kaže moji ljubezni. Pripravlja-

va se, da bi se prihodnje leto
poročila in se odselila k njego-
vi družini. Bo šlo vse po načr-
tu ali ne. Imam strahove, če-
prav ne vem zakaj. Zanima
me, koliko otrok bom imela.

Tvoja ljubezen je lepa, sreč-
na, zvesta, točno taka, kot
prava ljubezen mora biti.
Strah te je samo zato, ker se
pripravljaš na nekaj, česar
še ne poznaš. Na zakon, na
otroke, na novo okolje. Po-
zabi na strah in začni se ve-
seliti lepih trenutkov, ki so
pred teboj. Vse bo šlo po
načrtu. Njegovi starši te
imajo radi in ti njih. Imela
boš štiri otroke. Dva kmalu,
s presledkom dveh let, dva
malo kasneje. Imej se lepo
in vse dobro ti želim.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Povabljeni bomo na praznovanje, občutek, da se ne bomo
imeli najbolje, nas bo prevaral. Dobra volja nas pripelje do
idej, ki so dolgoročna naložba.

28. avgusta 2010
Sobota 
Avguštin, Hermes, Sara

Dan bomo v največji meri posvetili lenarjenju, tako da
nam tudi kakšen izlet ne bo ravno všeč, edino, če se bomo
hoteli izogniti slabi volji bližnjih.

30. avgusta 2010
Ponedeljek
Feliks, Roža, Rožle

Splet okoliščin nas bo pripeljal do rezultata, ki ga niti v sa-
njah ne upamo pričakovati. Priložnost bomo zagrabili z
obema rokama in se podali v zmago.

31. avgusta 2010
Torek
Rajko, Iza, Ajden

Ni vse zlato, kar se sveti, si bomo rekli ob razočaranju, ki
ga bomo deležni s strani prijateljev, ki smo jim zaupali.
Vsak zakaj ima svoj zato. Vedno.

1. septembra 2010
Sreda
Tilen, Verena, Tamara

Dober občutek nas bo spremljal že od jutra in v pričakova-
nju dobrega bomo prežeti s pozitivno energijo. Na koncu
dneva pa nas čaka presenečenje.

2. septembra 2010
Četrtek
Štefka, Igor, Nino

Prav bi nam prišel še kakšen dan počitka, zato se zna zgo-
diti podaljšani vikend na obali, ki bo pester in zanimiv. Vsi
šoloobvezni pa v priprave za novo šolsko leto.

3. septembra 2010
Petek
Grega, Erazma, Mija

29. avgusta 2010
Nedelja
Binca, Mojmir, Mojca

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

Današnji dan nam bo vsekakor prekratek, saj bomo hote-
li nadoknaditi prav vse, kar smo pridno prelagali. Nekdo
nas bo zelo prijetno presenetil.

Oven (21. 3.-21. 4.) 
Naveličali ste se že stalnih finančnih kriz, a doslej še niste
bili nikoli pripravljeni česa narediti v to smer. Včasih je po-
trebno upoštevati nasvete, čeprav se zdijo nesprejemljivi, a
je pač treba nekje začeti. Odločitev pa je seveda čisto vaša.

Bik (22. 4.-20. 5.)
Zaradi dobre novice, ki jo boste v kratkem prejeli v začetku
tedna, boste z lahkoto ustvarili in dosegli svoj cilj. Dobro pre-
mislite, kako boste razpolagali z denarjem. Nekdo se bo jezil,
ker ste ga postavili na stranski tir. Ujeli boste vse zamujeno.

Dvojčka (21. 5.-21. 6.)
Pravijo, da sreča raste iz brazd bolečine, ni pa nujno. Pre-
senečenje, ki se vam obeta v tem tednu, bo tako veliko, da
kar nekaj časa ne boste mogli verjeti, da se vse to lepo do-
gaja prav vam. In ne bo le iluzija, vse bo resnično. Tudi s
financami boste zadovoljni.

Rak (22. 6.-22. 7.)
Posvetili se boste reševanju nesoglasij v družini in ob tem
ne morete pričakovati nikakršne pomoči. Pri tem ne smete
zanemariti tudi svojih čustev, saj boste vi tisti, ki bi bili na
koncu izigrani. V poslu bodite previdni, čeprav se vam bo
zdelo vse v redu.

Lev (23. 7.-23. 8.)
Že nekaj časa v sebi kuhate zamero. Občutek imate, da se
vam je vse postavilo na glavo in da so vse vaše težave ne-
rešljive. Vendar vsa ta žalost in jeza delata največjo škodo
prav vam. Veselili se boste sicer pričakovanega sporočila.
Sobota bo vaš dober dan.

Devica (24. 8.-23. 9.)
Nepričakovane novice vam prinašajo prijetne spremembe
v vašem ljubezenskem življenju. Že kar nekaj časa se poču-
tite odrinjene tako od prijateljev kot od ljubljene osebe. Po-
slovne zadeve vas bodo utrujale, zato si ob koncu tedna
zamislite krajši dopust.

Tehtnica (24. 9.-23. 10.) 
Močnejši ste, kot si mislite, in to si boste v tem tednu več-
krat dokazali. Tokrat ne bo splošnih zaključkov in nikomur
ne boste dovolili, da vas zmede. Načrt boste izpeljali do
konca in občutek zmagoslavja bo nepopisno lep. Odpravi-
li se boste na dopust.

Škorpijon (24. 10.-22. 11.)
Sprostili se boste in ugotovili, da ste v bistvu lahko hitro
zadovoljni, in da ni potrebno veliko za dobro razpoloženje.
V tem tednu se boste veliko ukvarjali z domačo okolico in
tudi sami s seboj. Naučili se boste vzeti svojih pet minut.
Nekdo vas bo presenetil.

Strelec (23. 11.-21. 12.)
V poslovnem krogu bi bilo dobro, da prav sedaj ne bi pre-
več izstopali. Včasih je modro molčati, zato ostanite v oza-
dju. Prišel bo čas, ko boste lahko povedali svoje mnenje, in
takrat bo bolj učinkovito. Med prijatelji se boste znašli v 
situaciji, ko boste ostali brez besed.

Kozorog (22. 12.-20. 1.)
V tednu, ki prihaja, boste zelo čustveno razpoloženi. Ne
pozabite na tiste, ki so vas pred časom vabili v svojo bliži-
no. V sebi imate več kot preveč ljubezni, tako da ste lahko
sproščeni in se lahko predate toku čustev in romantiki. 
Odločili se boste za večji nakup.

Vodnar (21. 1.-19. 2.) 
Pestro dogajanje na čustvenem področju bo močno vpliva-
lo na vaš način razmišljanja. Bilanca, ki jo boste izračuna-
li, vas bo v istem hipu razočarala in tudi presenetila. Konč-
no se boste začeli zavedati napak, ki ste jih vedno znova
ponavljali. Sreda bo vaš dober dan.

Ribi (20. 2.-20. 3.)
Čeprav se bo nekdo zelo trudil okoli vas, boste vi še vedno
trmasto vztrajali in še nekaj časa postavljali ljubezen na
drugo mesto. Na poslovnem področju vam bo z dobro vo-
ljo uspelo nekaj, da kar verjeli ne boste uspehu, ki bo sle-
dil. Dobre novice ...

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".

Kaj je kot bogastvo,
nikdar ga ne vidiš,

vsak dan ga začutiš 
in se mu ukloniš?

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli
po pošti). Nagrado boste
prejeli po pošti. Pravilna
rešitev zadnje objavljene
uganke se glasi smrt. Iz-
žrebali smo Valentina Je-
ruca (Duplje) in Angelo
Pesjak (Kamna Gorica).
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FILMSKI ABONMAJI 2010/2011
V Koloseju so tudi letos pripravili filmske abonmaje, ki
predstavljajo izbor najboljših filmov za najmlajše ljubitelje
filma, za najstnike s stilom, za filmske strastneže in film-
ske romantike.
V kranjskem Koloseju de Luxe lahko gledalci izbirajo med
pop, zaljubljenim in sanjskim abonmajem. Vsak abonma
vsebuje sedem filmov, od katerih so štirje določeni, eden
je film presenečenja, dva pa si abonent izbere sam. 
Abonma POP je namenjen najstnikom s stilom od 13 do
18 let. Filmi v abonmaju so izbrani za občinstvo z najstni-
škimi problemi, željno akcije in novih dogodivščin.

Sanjski abonma je namenjen vsem starejšim od 15 let.
Filmi, ki so bili izbrani, imajo umetniški pridih in so nekoli-
ko zahtevnejši, a hkrati dovolj popularni, da so všeč širše-
mu občinstvu. 
Abonma za zaljubljene je namenjen vsem zaljubljencem,
vsem, ki se imajo radi tako ali drugače, ter vsem, ki so jim
všeč romantične ljubezenske komedije. 
(In) kako do filmskega abonmaja? Obstajajo trije načini:
poiščete zloženko v svojem kinu ali pokličete po telefonu
(01) 520 55 10 oziroma pišete na abonma@kolosej.si.
Cena abonmaja v kranjskem Koloseju De Luxe je 26 evrov. 

Nagrade: 
1. nagrada: filmski abonma po izbiri
2. nagrada: filmski abonma po izbiri
3. nagrada: filmski abonma po izbiri 
Tri nagrade podarja tudi Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk 
z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite 
na dopisnicah do srede, 15. septembra 2010,
na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. 
Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa
pred poslovno stavbo.
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amo ena je prava.
Kranjska klobasa
namreč. Tej slo-
venski kulinarič-
ni posebnosti v

čast so v Sori pri Medvodah
pripravili festival, ki je pote-
kal drugič. Minulo sredo se
je začel z ocenjevanjem naj-
boljše kranjske klobase v
Hiši kulinarike Jezeršek.
Najprej je svoje delo opravi-
la strokovna komisija, nato
pa še ljubiteljski ocenjevalci.
Med njimi je bilo veliko zna-
nih obrazov, od gostincev,
gospodarstvenikov, do poli-
tikov. Videti je bilo, da so
vsem zelo teknile. Samo za
ocenjevanje so jih pri Jezer-
škovih, ki so ob ŠD Sora so-

organizatorji festivala, zre-
zali okrog dvesto. Kolešček
kranjske najprej pod nos,
vonj ima po razsoljenem in
rahlo prekajenem mesu,
nato v usta, potem pa zapi-
sati oceno na ocenjevalni
list. Za najboljšo kranjsko
klobaso je bila izbrana Arva-
jeva, po kateri je bilo največ
povpraševanja tudi v nada-
ljevanju festivala. Vsak si
želi pokusiti zmagovalno. 

Kranjske klobase vseh de-
vetih certificiranih proizva-
jalcev, ki so sodelovali na
ocenjevanju, so stregli v pe-
tek po velikem koncertu naj-
lepših Avsenikovih melodij
z ansamblom Gregorji in 35-
članskim simfoničnim or-
kestrom pod vodstvom Mat-
jaža Brežnika ter solisti. Na
koncertu je bilo več kot de-

vetsto obiskovalcev, ki so
prisluhnili tudi gostu, citrar-
ju Mihi Dovžanu. Pestro do-
gajanje je bilo tudi v soboto.
Do popoldneva je bila raz-
stava kulinaričnih speciali-
tet, festival pa se je nadalje-
val z družabnim in šport-
nim programom, doslej po-
znanim pod imenom Pome-
žik luni. Kolesarska dirka na
Osolnik in otroški program
z ribičem Pepetom, za ko-
nec festivala pa še veselica,
na kateri tokrat niso igrali
Čuki, temveč Veseli svatje in
Rok'n'band. Na mizah ni
bilo čevapčičev ali česa podo-
bnega, temveč kranjska klo-
basa. Stregli so najboljše tri
z ocenjevanja. "Ve se, da pri
nas strežemo kranjske klo-
base, in nihče več ne sprašu-
je po čem drugem. Naredili

smo trend, ki gre v pravo
smer, in upam, da bo čim
več veselic sledilo našim
trendom," je povedal Jure
Jezeršek, vodja festivala. 

Kranjska klobasa vedno
bolj pridobiva na veljavi.
Tudi trendi v sodobni kuhi-
nji gredo v smeri vključeva-
nja tradicionalnih jedi.
Kombinacijo z loško medlo
in kranjsko klobaso bodo
kuharji Hiše kulinarike Je-
zeršek pripravili za prizna-
nega francoskega kuharja z
več kot dvajsetimi Micheli-
novimi zvezdicami, ki bo
prihodnji mesec gost v
Prekmurju. Zgodbe Hiše
kulinarike Jezeršek so pove-
zane z domačim okoljem,
pri tem pa jih svetuje tudi
priznani etnolog dr. Janez
Bogataj.

DRUŽABNA KRONIKA

Lindsay Lohan spet svobodna

Igralka Lindsay Lohan (24) ima očitno
srečo s prestajanji kazni. Najprej so jo
predčasno izpustili iz zapora, kjer je 90-
dnevno kazen zaradi lepega vedenja od-
služila le v trinajstih dneh. Sledilo je ob-
vezno trimesečno zdravljenje v rehabili-
tacijskem centru v Los Angelesu. Lind-

say je z odvisnostjo od alkohola in mamil hitro opravila,
saj so jo izpustili že po 22 dneh. Njena mati Dina Lohan
je izjavila, da naj bi se Lindsay po terapiji preselila v New
York.

Tiger Woods in Elin Nordegren ločena

Po mesecih ugibanj je novica o koncu za-
konske zveze med Tigerjem Woodsom
(34) in Elin Nordegren (30) tudi uradna.
Na sodišču v Panama Cityju je par potr-
dil ločitveno pogodbo. ''Čeprav nisva več
poročena, pa sva še vedno starša dveh
čudovitih otrok, za katera bova še naprej

skrbela po najboljših močeh,'' sta izjavila bivša zakonca.
Zveza se je skrhala zaradi afer nezvestobe zvezde golfa,
ki so polnile tabloide. Elin pri delitvi premoženja priča-
kuje vsaj 100 milijonov dolarjev.

Paris Hilton prebudil vlomilec

Pred hišo pop ikone in muhaste bogata-
šinje Paris Hilton (29) so v torek zjutraj
aretirali moškega, ki naj bi skušal oropa-
ti njeno bivališče v Los Angelesu. Moški
naj bi bil oborožen z dvema nožema, pri
vlamljanju pa je zbudil Paris. Na kraj do-
godka so takoj prišli možje v modrem, ki

so vlomilca hitro olisičili ter odpeljali na zaslišanje. Pa-
ris se je po začetnem šoku kmalu zbrala ter poslala fo-
tografijo aretacije na Twitter, sama pa si privoščila nekaj
počitka.

Oboževalci za ohranitev Ringove rojstne hiše

Rojstna hiša bobnarja legendarne skupi-
ne The Beatles Ringa Starra (70) je že vr-
sto let v nevarnosti, da jo mestne oblasti
porušijo. Najnovejše uradne napovedi
rušenja pa so združile njegove privržen-
ce, ki se temu odločno upirajo. Ringo je
del svetovne pop kulture in tako privab-

lja vsako leto na tisoče turistov. Civilna družba zato pri-
pravlja vsesplošno zborovanje za ohranitev hiše. 

Ex Hitovko Špelo Močnik in bivšo Atomičarko Špelo
Grošelj smo v fotografski objektiv ujeli na Ljubljanskem
gradu, ko sta si ogledali premiero filma Kot mati in hči. 

KLOBASA S FESTIVALOM
V Sori je potekal drugi Festival kranjske klobase. Slovenska kulinarična posebnost je bila glavna nit
dogajanja, ki ni bilo obarvano le kulinarično, temveč tudi glasbeno in športno. 

Maja Bertoncelj

S

Na festivalu je bila tudi Alenka Bikar v družbi partnerja 
Marjana Kerna in njunih dveh otrok: Pike in malega Matica. 

VRTIMO GLOBUS

Bernarda Žarn, voditeljica petkovega večera, in dirigent
Matjaž Brežnik, ki si je na koncertu oblekel posebno majico.

Jure Jezeršek, vodja festivala, v družbi Draška Veselinoviča,
enega izmed številnih znanih obrazov na ocenjevanju

Festival kranjske klobase se je začel z ocenjevanjem. Devet
proizvajalcev, devet točk. Pri eni je stregel Rok Jezeršek. 

Otroke je zabaval ribič Pepe,... ... udeležence kolesarske 
dirke na Osolnik pa povezovalec Bojan Makovec iz Rateč.

Prve čestitke za novo zmago Ivici in Antonu Arvaju. 
Arvajeva kranjska je znova najboljša.
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