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Hišnega reda še ni
Nekdaj živahno industrijsko območje
na levem bregu Save, od Inteksa do
Zvezde, danes kaže več obrazov. Ve-
liko je lastnikov, solastnikov in kar
težko je verjeti, da bodo še lahko našli
skupni jezik za ureditev območja v
celoti. 
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GG+

Prevladovalo bo oblačno vreme,
občasno bo deževalo. Najmanj
dežja bo v nedeljo. Kar sveže
bo.

VREME

jutri: oblačno z dežjem ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

Nima tajnice, 
ne medicinske sestre
Dr. Franz Wutti je splošni zdravnik s
koncesijo v Borovljah. Njegov redni
delovni čas med tednom traja od ju-
tra do večera, ob četrtkih dežura
ponoči, čez konec tedna ne dela, a
mora zato, da je prost, sam najti
nadomestnega zdravnika. 
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GG+

Jadralna regata 
na Krvavcu
Že med tednom so na jezero za
umetno zasneževanje na vrh Zvoha
pripeljali štiri jadrnice, saj bo jutri in v
nedeljo na Krvavcu prvič potekala
spektakularna Florjanova regata, na
kateri se bodo pomerili najboljši
slovenski jadralci.

24

Za humanizem gre ...
V sredo se je začel vpis v letošnje
abonmaje Prešernovega gledališča v
Kranju. Čez štirinajst dni bo novo se-
zono prva oplemenitila predstava
Lovske scene s Spodnje Bavarske v
izvedbi domačega gledališča.

27

KULTURA

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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NA KONCU
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Boštjan Bogataj

Kranj - "Do konca leta 2012
bo v celotni skupini Merkur
predvidoma 1080 manj za-
poslenih kot danes. Ocena je
del osnutka sanacijskega na-
črta, ki bo dokončno priprav-
ljen do konca septembra. Če
bo potrjen, bomo začeli s
pripravo načrta zmanjšanja
zaposlenih," nam je včeraj
napoved o odpuščanju po-
jasnil predsednik uprave Bo-
jan Knuplež. Šele potrjen sa-
nacijski program bo tako
sindikatom, svetu delavcev
in vsem zaposlenim (ter jav-
nosti) odgovoril na vpraša-

nje, kdaj, v katerih delih in
na kakšen način se bo
zmanjšalo število zaposlenih
v Merkurju.

To nam je potrdila tudi sin-
dikalistka Mateja Tavčar, ki
pa že ve, da je pripravljen
program 90 presežnih delav-
cev za divizijo Mersteel: "Pri-
čakujemo, da le maloprodaja
ne bo na udaru, saj Merkur
trenutno od tega živi." V zad-
njih dneh delavce razburja
tudi selitev delavcev iz Celja v
Naklo, kjer bo vsa režija cen-
tralno obvladana. "Nekateri
so že povedali, da se ne bodo
vozili. Pa vendar, nihče ne bo
odpuščen, služba pa v teh ča-

sih tudi nekaj pomeni," do-
daja Tavčarjeva, ki se zaveda,
da morda že čez mesec dni
med več kot tisoč zaposleni-
mi ne bo razlik pri odpušča-
nju.

Kot kaže, pa odpuščanj ne
bo v diviziji Big Bang, ki edi-
na posluje nemoteno. "Števi-
lo zaposlenih se bo zmanjše-
valo tam, kjer jih zaradi upa-
da prometa ne potrebujemo,
kar pomeni, da zmanjšanje
ne bo vplivalo na poslovanje
s kupci," pojasnjuje Rok Iste-
nič, predstavnik za stike z
javnostmi. V celotni skupini
Merkur je bilo konec julija
4.468 zaposlenih. 

Tisoč Merkurjevih delavcev ob delo
Po prvih napovedih bo v skupini Merkur brez dela ostalo skoraj četrtina ali
1080 zaposlenih. Tako vsaj predvideva sanacijski načrt Bojana Knupleža.

Program odpuščanja, ki bo le del sanacijskega programa, morajo najprej potrditi upniki
(predvsem banke) in lastniki (Sava, državni skladi, Merfin). Najmanj sprememb naj bi bilo
v maloprodaji. / Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Šubic

Ljubljana - Obstoječi zakon
o varnosti cestnega prome-
ta bodo v letu dni nadome-
stili kar štirje novi zakoni.
To bodo zakoni o pravilih
cestnega prometa, o cestah,
o motornih vozilih in o voz-
nikih, ki sta jih pripravili
ministrstvi za notranje za-
deve in promet. Sprejeti
bodo predvidoma do aprila
prihodnje leto, veljati pa naj
bi začeli 1. julija 2011. Pri
pripravi zakonskih novosti
na področju alkohola in vi-
njenih voznikov sodeluje
tudi ministrstvo za zdravje,

ministrstvo za pravosodje
pa z novimi ukrepi usklaju-
je zakon o prekrških. Med
najpomembnejše novosti
sodijo ostrejše sankcije za
storilce najhujših promet-
nih prekrškov, obvezna
udeležba na kontrolnem
zdravstvenem pregledu in
dodatnih usposabljanjih za
voznike, ki jim bodo začas-
no odvzeli vozniško dovo-
ljenje. Po novem bo možno
nevarne voznike takoj iz-
ključiti iz prometa, sodišča
pa bodo te primere obrav-
navala prednostno.

Ostreje do 
objestnih voznikov
Nova prometna zakonodaja bo še ostreje 
obravnavala voznike, ki bodo storili najhujše
prometne prekrške. 

104.
Glasova preja

Gorenjski poklon 
Borisu Pahorju

Boris Pahor, najbolj znan slovenski pisatelj, 
je 26. avgusta dopolnil 97 let. 
Knjiga Sončna ura opisuje obsežne pogovore 
med njim in Marijo Žagar (1921-98), bivšo 
profesorico Gimnazije Kranj. Glasova preja, 
katere častni gost bo Boris Pahor, bo v Gimnaziji
Kranj, ki letos praznuje dvestoletnico. 
S pisateljem se bo pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v knjižnici Gimnazije Kranj 
v četrtek, 9. septembra, ob 11. uri.

Prijave sprejemamo v tajništvu Gorenjskega glasa
na tel. št.: 04/201 42 00 ali info@g-glas.si.

Vabljeni! Vstop prost.
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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 JOŽE GAŠPERLIN z Visokega.

Mateja Rant

Kranj - Županskemu stolčku
v Tržiču se še ne bi odpove-
dal poslanec Borut Sajovic,
ki pravi, da so v sedanjem
mandatu veliko naredili, ne
pa vsega, zato si želi dokon-
čati nekatere projekte.
"Upam, da bodo tudi volivci
ocenili, da smo v Tržiču do-
segli razvojni preboj," pravi
Sajovic. Glede na to, da je
bil kot vodja poslanske sku-
pine LDS tudi eden od pod-
pisnikov pobude za spre-
membo zakona o poslancih,
po kateri bi bili županska in
poslanska funkcija nezdruž-
ljivi, nam je zagotovil, da si
glede tega kljub vnovični
kandidaturi za župana ni
premislil. "Tudi ob vnovič-
nem glasovanju v državnem
zboru bom zakonsko novelo
podprl. V primeru, da bi se
moral odločiti med poslan-
sko in župansko funkcijo,
pa bi se odločil za slednjo,"
je zatrdil Sajovic. O tem, ali
je kot poslanec uspešen tudi
kot župan, pa bodo na je-
senskih lokalnih volitvah na
podlagi opravljenega dela
tako ali tako presodili voliv-
ci, še dodaja. 

Podobno razmišlja župan
občine Gorenja vas - Poljane
in poslanec Milan Čadež, ki

odločitev o združljivosti
funkcij župana in poslanca
prav tako prepušča voliv-
cem. Sam sicer meni, da z
njegovo dvojno vlogo lokal-
no okolje predvsem pridobi,
saj veliko lažje odpre vrata
na marsikaterem ministr-
stvu. Z njim se strinja tudi
Milenko Ziherl, ki pravi, da
se je za kandidaturo za žu-
pana Škofje Loke odločil po
temeljitem premisleku, pri
čemer se je o združevanju
obeh vlog posvetoval tudi s
poslanskimi kolegi župani.
"Med drugim sem koristne
napotke dobil pri jeseni-
škem županu, saj je ta obči-
na po velikosti primerljiva s
škofjeloško," je pojasnil Zi-
herl in dodal, da se zaveda,
da bo dela ogromno, a se
tega ne boji. Če bo treba,
pravi, bo opustil kakšno na-
logo v državnem zboru, kjer
je zdaj član več odborov. Po-
slanec in župan Jesenic To-
maž Tom Mencinger je po-
trdil, da je združevanje obeh
vlog težko, a se mu zdi vred-
no zaradi koristi, ki jih ima
od tega lokalno okolje. "Na
Jesenicah smo se dolgo tru-
dili, da bi dobili poslanca,
kar je bilo možno edino s
pozicije župana, ker sem bil
dovolj prepoznaven," je
opozoril Mencinger. Kot po-

slanec lahko deluje tudi v
dobro kraja, je pojasnil, saj
ima neposreden dostop do
informacij. "V dveh letih,
kar sem poslanec, se je tako
v občini marsikaj premakni-
lo," je dodal Mencinger.

"Kaj je narobe s tem, če
želi nekdo delati več kot osta-
li v upanju, da bodo njegova
prizadevanja prinesla izbolj-
šave, ki pomenijo napredek,"
pa se ob dilemi združljivosti
funkcij poslanca in župana
sprašuje kandidat za domžal-
skega župana Robert Hrovat
in obenem odgovarja: "Prav
nič!" Meni, da ni mogoče
spregledati dejstva, da so po-
slanci, ki so tudi župani, do-
slej ogromno postorili na
obeh področjih delovanja.
Sam se je za kandidaturo od-
ločil, je pojasnil, ker si želi,
da bi v Domžalah zavel dru-
gačen, razvojno naravnan ve-
ter. Tudi Julijana Bizjak Mla-

kar, ki za županjo kandidira v
Kamniku, je prepričana, da
je imeti župana poslanca
prednost, ki si jo želijo vse
občine. Interesi občanov
Kamnika, zagotavlja, bodo
zanjo namreč vedno na pr-

vem mestu. "Poslanski kole-
gi, ki so župani, pa tudi drugi
nepoklicni župani velikih
mest so pokazali, da lahko
sposobni ljudje bolj učinko-
vito prispevajo k razvoju ob-
čin kot množica tistih, ki so
polno zaposleni na občinskih
političnih mestih," je ob tem
poudarila Julijana Bizjak
Mlakar in dodala, da v Kam-
niku potrebujejo vodstvo, ki
bo začrtalo nadaljnji razvoj
Kamnika v smeri moderne,
razvite, povezane in solidar-
ne občine, v kateri bodo mož-
nost soodločanja pri javnih
projektih dobile tudi krajev-
ne skupnosti ter mladi in sta-
rejši.

Med kandidati tudi poslanci
Za kandidaturo na letošnjih županskih volitvah se je odločilo šest gorenjskih poslancev. 
O združljivosti teh dveh funkcij, pravijo, bodo presodili volivci.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Aljančičeva štejeta 150 let
Anica in Jože Aljančič sta dolgoletna zvesta naročnika
Gorenjskega glasa in če le utegneta, tudi udeleženca naših
izletov. V soboto so ju sorodniki in prijatelji presenetili za
življenjska jubileja: Anica, rojena v Podljubelju, je bila stara
70, Jože, doma v Kovorju, pa 80 let. Skupaj torej 150 let.
Pred njunim vzorno urejenim domom jih je čakala kočija z
iskrimi konji, ki so ju peljali do gostišča pri Slavki v Pod-
brezjah, kjer je bilo veselo. Kot so povedali navzoči, sta 
Anica in Jože od ganjenosti potočila tudi nekaj solza. Vošči-
lo tudi v imenu Gorenjskega glasa! J. K. 

Mateja Rant

Škofja Loka - Stranka SDS
bo na lokalnih volitvah v
Škofji Loki nastopila pod
geslom Stopimo skupaj za
Škofjo Loko. V zadnjem
času, je pojasnil njihov kan-
didat za župana Milenko Zi-
herl, je namreč v občini pri-
šlo do nesoglasij in nerazu-
mevanja, kar je bilo po nje-
govem posledica premajh-
nega posluha za potrebe ob-
čanov, rezultat pa so bile šte-
vilne civilne iniciative. "Škof-
ja Loka potrebuje enotnost,
saj si ne moremo privoščiti,
da bi s projekti zaostajali, ker
se ne upošteva občanov,"
meni Ziherl. 

Milenko Ziherl je v torek
predstavil tudi program
stranke za naslednje man-
datno obdobje v občinskem
svetu. Prednostna naloga, je
poudaril, bo končanje vseh
začetih naložb, obenem pa
priprava projektov na zalogo.
S podporo gospodarskemu
razvoju želijo preprečiti od-
liv visoko izobraženih in teh-
nično usposobljenih ljudi v
druge občine. "S tem je po-
vezano tudi zagotavljanje
boljše prihodnosti za mlade,
veliko pozornost pa bomo

namenili še skrbi za starej-
še," je poudaril Ziherl. Kot
velik zalogaj na Škofjelo-
škem je izpostavil še uredi-
tev infrastrukture, kot pereč
problem pa tudi varstvo
otrok, kjer poleg klasičnih
vrtcev podpirajo tudi drugač-
ne oblike varstva. Veliko pri-
ložnost pa vidi še v sodelova-
nju občine z državo, pred-
vsem pri pridobivanju držav-
nih in evropskih sredstev za
občinske projekte. V torek so
predstavili tudi liste občin-
skih svetnikov in nosilce list.
To so poleg Milenka Ziherla
še Anton Peršin, Robert
Strah in Aleš Habjan.

Kandidat SDS za župana
Škofje Loke je Milenko Ziherl.

Mateja Rant

Ljubljana - Ugotavljajo nam-
reč, da predlog pokojninske
zakonodaje, ki jim ga je 5. 
avgusta posredovalo minis-
trstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve, ne zagotavlja
osnovnega namena, to je
vzdržnosti pokojninske bla-
gajne in zagotovitve dostoj-
nih pokojnin.

V svojih predlogih so se
sindikalne centrale med
drugim zavzele za minimal-
no upokojitveno starost pri
60 letih ob dopolnjeni po-
kojninski dobi 40 let za mo-
ške oziroma 38 let za žen-
ske brez odbitkov. Pri tem
za moške predlagajo osem-
letno, za ženske pa dvanajst-
letno prehodno obdobje. Za
dopolnjenih 40 let pri mo-
ških oziroma 38 let pri žen-
skah bi se po njihovem
predlogu starostna pokojni-
na odmerila v višini naj-
manj 80 odstotkov od po-
kojninske osnove. Pri mini-
malni upokojitveni starosti
60 let predlagajo olajšave,
in sicer za zavarovalno dobo
pred 20. rojstnim dnevom
in za ženske na račun star-
ševstva. Pri odmeri pokoj-
ninske osnove bi po predlo-
gu sindikatov upoštevali 24

najugodnejših let, pri če-
mer zaporednost najugod-
nejših let ne bi bila pogoj.
Ob tem predlagajo tudi dva-
najstletno prehodno obdo-
bje. Sindikalne centrale so
obenem vlado pozvale, naj
se na področju pokojninske
reforme pogajanja med so-
cialnimi partnerji nadaljuje-
jo, da se v okviru dialoga po-
iščejo nekatere kompromis-
ne rešitve tako glede pogo-
jev upokojevanja, prehod-
nega obdobja, obveznega
dodatnega pokojninskega
zavarovanja, sestave orga-
nov zavoda in odmere po-
kojnine kot tudi glede vseh
ostalih predlogov, ki vpliva-
jo ali bi lahko vplivali na fi-
nančno vzdržnost pokojnin-
ske blagajne in dotokov no-
vih sredstev vanjo.

Proti predlagani pokojnin-
ski reformi je v torek prote-
stiralo tudi okrog tisoč pro-
testnikov, ki delajo na bene-
ficiranih delovnih mestih, in
zahtevalo boljšo ureditev po-
klicnih pokojnin. Po bese-
dah ministra za delo, druži-
ne in socialne zadeve Ivana
Svetlika bodo zahteve sindi-
katov, katerih člani so v torek
stavkali, podrobno proučili
in jih poskušali umestiti v
pokojninsko reformo. 

Za nadaljevanje pogajanj
Sindikalne centrale so vladi ta teden posredovale
usklajene pripombe na predlog pokojninske reforme
in se zavzele za nadaljevanje pogajanj.

Škofja Loka 

Občanom bo prisluhnil v svoji pisarni

Kandidat za župana Bojan Luskovec bo jutri ob 10. uri na
Mestnem trgu v nekdanji restavraciji Krona odprl svojo pi-
sarno. "Znam poslušati in slišati. Pisarna je priložnost, da
se srečamo, si prisluhnemo in se pogovarjamo odprto. Že-
lim si slišati vaše poglede, mnenja in predloge, saj verja-
mem, da s strpnim dialogom, spoštovanjem in sodelova-
njem lahko dosežemo več," Škofjeločane k obisku v svoji pi-
sarni poziva Bojan Luskovec. M. R.

Kranj

Desetletnica mestnega odbora Nove Slovenije

Ob desetletnici mestnega odbora Nove Slovenije Kranj so
se člani in simpatizerji stranke zbrali na slavnostni akade-
miji v kulturnem domu v Stražišču. Slavnostna govornica
je bila predsednica stranke Ljudmila Novak, nastanka
stranke v Kranju pa se je spomnil občinski svetnik in kan-
didat za župana Matevž Kleč. Oba govornika sta med dru-
gim poudarila, da je v teh težkih časih Nova Slovenija lah-
ko upanje za marsikaterega razočaranega volivca, zato ver-
jameta, da bo stranka na lokalnih volitvah dosegla dober
rezultat. M. R.

Žiri

Z ministrom o prometnih težavah na Žirovskem

Občinski odbor SD Žiri pripravlja v torek, 7. septembra, 
ob 18. uri v protokolarni dvorani obnovljenega objekta 
stare šole okroglo mizo z ministrom za promet Patrickom
Vlačičem. Z ministrom bodo spregovorili o aktualni 
prometni problematiki v Sloveniji, projektu četrte razvojne
osi in reševanju najbolj perečih cestnih težav na Žirov-
skem. M. R.

KRATKE NOVICE

Za vnovično izvolitev za župana se bodo potegovali
trije gorenjski poslanci, in sicer Tomaž Tom 
Mencinger z Jesenic, Milan Čadež iz občine Gorenja
vas - Poljane in Borut Sajovic iz Tržiča. V boj za 
županski stolček pa se bodo podali še Milenko Ziherl
v Škofji Loki, Julijana Bizjak Mlakar v Kamniku in
Robert Hrovat v Domžalah.

Za enotnejšo Škofjo Loko
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Jože Košnjek

Celovec - Predsednik Slo-
venske gospodarske zveze
iz Celovca Benjamin Wa-
kounig, predsednik Obrt-
no-podjetniške zbornice
Slovenije Štefan Pavlinjek
in predsednik gospodarske
zbornice Koroške Franz
Pacher so prejšnji teden
na celovškem lesnem sej-
mu podpisali listino o
ustanovitvi čezmejne lesne
skupnosti Alpe Adria
Holz/Les, ki ima namen
povezati mizarje in tesarje
iz avstrijske Koroške, slo-
venske Koroške, savinjske
regije, osrednje Slovenije
in Gorenjske. Predstavniki
partnerjev v evropskem
čezmejnem projektu so
povedali, da so se zanj od-
ločili tudi zato, ker je les

pomemben dejavnik v živ-
ljenju ljudi v tej regiji, ki je
vodilna pri uporabi in ob-
delovanju lesa v Srednji
Evropi. Partnerji so pro-
jekt začeli uresničevati v
začetku letošnjega leta,
končan pa bo konec leta
2012. 

"V lesni skupnosti bi radi
združili čim več mizarjev
in tesarjev s tega območja
in ustvarili uporabno bazo
kapacitet. Pospeševali
bomo obdelovanje lesa po
starih, preizkušenih meto-
dah, obenem pa spodbujali
nove, inovativne pristope
in izdelke, pri katerih želi-
mo uporabiti tudi znanje
in izkušnje restavratorjev,
oblikovalcev in strokovnja-
kov z lesnega področja. Mi-
zarji in tesarji bodo lahko
uporabljali proste proiz-

vodne zmogljivosti in
skupno nastopali na tretjih
trgih," je povedala direkto-

rica Slovenske gospodar-
ske zveze iz Celovca Mari-
na Einspieler-Siegert. 

Mizarji in tesarji gledajo čez mejo
Na celovškem lesnem sejmu so pretekli teden podpisali ustanovno listino čezmejne lesne skupnosti
Holz/Les, ki vključuje tudi Gorenjsko.
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Predsedniki Benjamin Wakounig, Štefan Pavlinjek in Franz
Pacher (od leve) po podpisu listine

Boštjan Bogataj

Kranj - Bomba na vhodnih
vratih podjetja, po več me-
secih vsaj delno plačilo de-
lavcev, v začetku tedna pa
odstop predsednice uprave
Hilde Tovšak. Skupni ime-
novalec naštetega je grad-
beno podjetje Vegrad, kot
tudi negotovost pri grad-
nji nedokončanih objektov.
Zaključiti delo s tem pod-
jetjem ali neposredno pla-
čati podizvajalce, pa je se-
daj vprašanje investitorjev.
Po željah sedaj že bivše
predsednice uprave Hilde
Tovšak je začel potekati in-
solventni postopek Vegra-
da, saj je to velenjsko grad-
beno podjetje le v prisil-
ni poravnavi. Ali bo ta us-
pešna ali ne (z 20-odstot-
nim poplačilom upnikov),
še vedno ostaja vprašanje,
enako tudi, kako težave in
dolgotrajna insolventnost
podjetja vplivajo na zaklju-
čevanje projektov. 

Aleksander Schara, di-
rektor Lokainvesta, ki je
skupaj z Vegradom zgradil
114 stanovanj v soseski Pla-
nina Jug v Kranju, nam je
povedal, da je njihov objekt
morda zadnji Vegradov, ki
je pridobil uporabno dovo-
ljenje: "Razlog je v naši in-
tenzivni vlogi pri zaključku
gradnje. Zelo hitro smo se
tudi zavedeli njihovih težav
in slabega ravnanja s pod-
izvajalci, zato smo jih pla-
čevali neposredno." Schara

se zaveda, da bodo pri ob-
jektih, kjer je investitor ali
Vegrad ali občina ali drža-
va, težko postavili kriz-
no ekipo, ki bo dokončala
gradnjo: "Vegrad nima de-
narja za dokončanje poslov,
občine ali država pa so ve-
zani na javna naročila. Ti
zato težje plačujejo mimo
glavnega izvajalca." Sami
so že na začetku podpisa-
li pogodbo, ki jim je omo-
gočala neposredna plačila
podizvajalcem. 

V Kranju za Mestno obči-
no Kranj velenjsko podjetje
izvaja dela v gradu Khisl-
stein. "Po osnovni pogodbi
bi morala biti dela zaključe-
na 20. septembra 2009.
Do letošnjih pomladnih
mesecev so bili podani ob-
jektivni razlogi za podaljše-
vanje roka, od maja pa čuti-
mo Vegradove probleme
insolventnosti," pojasnjuje
Mirko Tavčar, v. d. direk-
torja kranjske občinske
uprave. Težave velenjskega
gradbenega podjetja izhaja-
jo iz (razumljivih) zahtev
podizvajalcev in dobavite-
ljev po vnaprejšnjem plači-
lu, v MOK pa še ugotavlja-
jo, da so delavci na gradbiš-
ču sicer prisotni, vendar
vidno demotivirani za delo.

V Medvodah je trzinsko
podjetje Adria Grad investi-
tor večstanovanjskega ob-
jekta Na Klancu. Čeprav naj
bi gradnja zaradi Vegrada
že nekaj časa stala, takšne
so govorice v Medvodah, pa

direktor Tomaž Sajovic pra-
vi, da dela potekajo v notra-
njosti: "Izvedba pa je res
upočasnjena in prilagojena
trenutnim razmeram na
trgu. Vegradu pomagamo z
materialom, prekinitev po-
godbe pa trenutno ne pride
v poštev. Rok za dokončanje
gradnje smo podaljšali, ob-
jekt bi moral biti končan do
konca leta, vseljiv pa marca
prihodnje leto." "Projekt
Khislstein je v 90 odstotkih
zaključen, že nekaj časa pa
se ukvarjamo z vprašanjem,
ali zaključiti objekt z Vegra-
dom ali prekiniti pogodbo.
S podizvajalci pripravljamo
tripartitne dogovore, ki bi
lahko zaključili projekt in
bili plačani iz občinske-
ga proračuna," o različicah
rešitve pravi Tavčar. 

MOK je doslej Vegradu
poravnal vse obveznosti, ki

jih je potrdil nadzor, obsta-
jajo pa obveznosti med Ve-
gradom in podizvajalci - te
naj bi v skrajnem primeru
poravnali iz bančne garan-
cije. Grad Khislstein bo ob-
novljen s 15-mesečno za-
mudo. Zaradi težav velenj-
skega gradbenega podjetja
pa ima Lokainvest težave
tudi po zaključku gradnje -
z odpravo pomanjkljivosti.
"Sami smo morali izdati
bančno garancijo za kupce,
po zlomu Vegrada pa se
moramo tudi sami ukvarja-
ti z odpravo pomanjkljivo-
sti. Ne verjamem, da bomo
od Vegrada kdaj kaj iztržili
nazaj." Tomaž Sajovic pa
nam je povedal, da jih bolj
skrbi prodaja 63 stanovanj
Na Klancu: "Oktobra za-
čnemo s prodajo, zanima-
nje je, vendar to še nič ne
pomeni." 

Z Vegradom ali brez njega
Zaradi težav velenjskega Vegrada imajo posledično težave tudi gorenjski investitorji. Še največ kranjska
mestna občina z gradom Khislstein, enako pa vsi drugi investitorji.

Dražgoše

Kmalu obnova dražgoškega spomenika

V Dražgošah se bo prihodnji teden vendarle začela obnova
dotrajanega spomenika padlim v dražgoški bitki. Občina
Železniki je v torek podpisala pogodbo z najugodnejšim iz-
vajalcem, podjetjem Map trade iz Slovenske Bistrice. "V prvi
fazi mora do 30. oktobra zavarovati Šubičev mozaik in s sa-
nacijo ceste preprečiti njegovo zamakanje. Druga, obsežnej-
ša in zahtevnejša faza obnove, ki obsega sanacijo spomeni-
ka, bo mora biti zaključena do konca junija prihodnje leto,
izvajalec pa zagotavlja, da bi se lahko zaključila že do konca
letošnjega leta, če ne bo nepredvidenih del. Celotno sanaci-
jo bo izvedel za 136 tisoč evrov, kar je manj od projektant-
ske cene, ki je znašala skoraj 180 tisoč evrov," je pojasnil žu-
pan Mihael Prevc. Obnovo spomenika bo v višini 62 tisoč
evrov sofinanciralo ministrstvo za kulturo, prihodnje leto pa
občina pričakuje še dobrih 28 tisoč evrov s strani ministr-
stva za delo, družino in socialne zadeve, saj je v spomeniku
tudi kostnica. A. H.

Celovec

Prijazen družinski sejem

Od 11. do 19. septembra bo v Celovcu največja gospodarska
prireditev avstrijske Koroške - Celovški jesenski sejem s
šeststo razstavljavci v 77. izdaji. Sejem bodo spremljali šte-
vilni dogodki, med njimi modna z naslovom Sanjske slike
ali Bella Italia, v zabaviščnem parku bo veselica Sejemski ko-
zolec Schleppe z domačimi pevci. "Za ene je sejem največ-
je nakupovalno središče v širšem prostoru, za druge najljub-
ša septembrska zabava," pojasnjuje direktor Erich Hallegger
v upravi sejma in poudarja ponudbo sejma: gradnja, notra-
nja oprema, moda, kulinarika in gospodinjstvo. Med števil-
nimi akcijami izpostavljamo t. i. Happy Hour, s katero 
Koroška delavska zbornica in Sejmišče Celovec vsak dan do
16. ure vabita na brezplačen vstop na sejem, ob ponedeljkih
pa je vstopnina le evro. Tudi za vožnjo v zabaviščnem par-
ku bodo obiskovalci odšteli le evro. Brezplačno parkiranje 
je urejeno ob izhodu z avtoceste A2 Celovec zahod (Kla-
genfurt West), brezplačen avtobus pa bo obiskovalce peljal
do sejma v 15-minutnih intervalih. B. B.

Rudno polje

Jubilejno srečanje gorenjskih upokojencev

Na Rudnem polju na Pokljuki je včeraj v organizaciji Društva
upokojencev Gorje potekalo dvajseto srečanje upokojencev
Gorenjske. Okoli štiri tisoč upokojencem je kot slavnostni
govornik spregovoril predsednik državnega sveta Blaž Kavčič,
med gosti pa je bila tudi predsednica Zveze društev upoko-
jencev Slovenije Mateja Kožuh Novak. Več o srečanju bomo
pisali v torkovi številki Gorenjskega glasa. S. Š.

Ali bodo investitorji Vegradu pokazali rdečo zastavo in delo
zaupali (in plačali) neposredno podizvajalcem? / Foto: Gorazd Kavčič
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Ana Hartman

Žirovnica - Na prvi šolski dan
so pri Osnovni šoli Žirovnica
uradno predali namenu zu-
nanje športne površine in šol-
ski trg z alejo slavnih rojakov.
S tem so po besedah župana
Leopolda Pogačarja dali piko
na i pomembni občinski in-
vesticiji - projektu večnamen-
ske dvorane, ki so jo ob šoli
odprli junija. "Naj ta prostor
postane mesto, kjer se bomo
družili, in ki nam bo v vese-
lje," je dejal župan in dodal,
da je žirovniška šola zdaj ena
najbolje opremljenih in ure-
jenih daleč naokoli.

Zunanje športne površine
zajemajo igrišče za rokomet
in mali nogomet, košarkar-
ski igrišči, igrišče za odboj-
ko, malo ograjeno otroško
igrišče, ki ga bo pozimi mož-
no spremeniti v drsališče, at-
letsko stezo ter vadišče za
skok v višino in daljino. "In-
vesticija je poleg ureditve zu-
nanjih športnih površin za-
jemala tudi ureditev šolske-

ga trga z alejo slavnih mož
in dostopne ceste do šole, ob
kateri je tudi pločnik, pri-
hodnji mesec pa bo končana
še hortikulturna ureditev
okolice šole," je pojasnil vod-
ja projekta, podžupan Izidor
Jekovec. Celotna investicija
je vredna 330 tisoč evrov, pri-
bližno 30 odstotkov denarja
je občina uspela pridobiti na
razpisu agencije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja.

Ravnatelj OŠ Žirovnica
Valentin Sodja je poudaril,
da bodo zunanje športne po-
vršine uporabljali tako mal-
čki iz vrtca kot učenci, ko ne
bo pouka, pa bodo na voljo
vsem ostalim, ki so željni gi-
banja in rekreacije. "Veseli
smo tudi šolskega trga, ki se
je ob današnjem odprtju iz-
kazal kot lep prireditveni
prostor, učencem pa bo nu-
dil možnost preživljanja od-

morov na prostem. Zado-
voljni smo tudi s prometno
ureditvijo tako regionalne
ceste kot površin ob šoli, ki
zagotavlja večjo prometno
varnost," je dodal ravnatelj.

Odprtju, ki je privabilo ve-
liko obiskovalcev, so sledile
športno-zabavne igre, na ka-
terih so ekipe učencev, star-
šev, učiteljev in občine pre-
izkusile nove športne povr-
šine.

Za piko na i še zunanje površine
Pred žirovniško osnovno šolo so predvčerajšnjim odprli zunanje športne površine in šolski trg z alejo
slavnih mož.

Stojan Saje

Tržič - Prvi septembrski dan
je predstavil svoj predvolilni
program kandidat SDS za
župana Občine Tržič. Na
plakat je izpisal svoje geslo
Za najlepšo občino v Slove-
niji. Kot je Pavel Rupar dejal
pozneje, želi Tržič uvrstiti
med osem najlepših evrop-
skih mest. Zanj je že sedaj
Tržič najlepši.

Najprej je izrazil obžalova-
nje, da je na listi za občinski
svet le 24 mest. Tržiška SDS
bi po njegovih besedah lah-
ko napolnila več list. Imeli
bodo popolno listo s kandi-
dati, med katerimi je veliko
mladih. Pohvalijo se z več
magistri znanosti in diplo-

miranimi inženirji. Vsak
tretji kandidat bo ženska.
Čeprav so različnih profilov,
jih vodijo enaki pogledi, je
poudaril Rupar. Na boljši re-
zultat od izida volitev pred
štirimi leti stavijo tudi zaradi
programa.

Spremembe na področju
zdravstva in socialnega var-
stva je predstavila Vida Raz-
tresen. Miloš Dimic je govo-
ril o dograditvi doma za sta-
rejše in ureditvi kolesarskih
stez zanje. Uroš Pivk je osve-
tlil idejo o oživitvi projekta fa-
kultete in turističnih projek-
tov. Anton Šuštar je dodal po-
gled na delo občinskega sve-
ta, kjer je ostalo le pet od de-
vetih svetnikov SDS. Menil
je, da jih niso upoštevali, saj

so jim jemali besedo in ome-
jevali čas za razpravo. Če
bodo prevzeli vodenje obči-
ne, bodo rešili probleme me-
sta, je napovedal Pavel Ru-
par. Imajo načrte za ureditev
območja nekdanje tovarne
BPT in novega nogometnega
igrišča. Pripravili so progra-
me za vse krajevne skupnosti
in vse dejavnosti. S svojo eki-
po želi premakniti razvoj Tr-
žiča naprej. Priznal je, da ga
je naivnost privedla do sodiš-
ča. Obžaloval je dejanja in si
sam naložil kazen. Ponosen
je, da je odstopil kot poslanec
v državnem zboru. Potrebo-
val je padec, da se je spreme-
nil. Odločil se je, da bo kandi-
diral za župana, ker so ga
ljudje nagovarjali k temu.

Spet želi biti župan
Nekdanji tržiški župan Pavel Rupar bo spet kandidiral za ta položaj. 
Njegovo geslo je Za najlepšo občino v Sloveniji.

Odprtju so sledile športno-zabavne igre, na katerih so preizkusili nove športne površine. 

Kandidat SDS za tržiškega župana Pavel Rupar (drugi z leve) s sodelavci

Abonma in vstopnice za posa-
mezne koncerte: recepcĳa hotela 
Kokra;
T: 04 260 15 01;
E: brdo.recepcĳa@gov.si. 
Na prodaj tudi v mreži Eventim! 
Spletna prodaja:
www.eventim.si,
www.vstopnice.com.

Cene vstopnic:
1. - 7. vrsta:
25 EUR, 8. – 15. vrsta: 20 EUR
Cene abonmaja:
1. - 7. vrsta: 135 EUR,
8. – 15. vrsta: 110 EUR

9. oktober 2010 :
Big Band RTV Slovenĳa in Mia Žnidarič
 

13. november 2010 :
Orkester Slovenske filharmonĳe in Tanja Sonc
 

11. december 2010:
Komorni orkester Camerata Labacensis in Franc Avsenak
 

15. januar 2011:
Policĳski orkester, Žiga Kasagić in Miloš Mlejnik
 

12. februar 2011:
Ženski zbor Slovenskega komornega zbora Slovenske 
filharmonĳe
 

12. marec 2011:
Toti big band, Boštjan Bračič, Dada Kladenik in Mario 
Stuhlhofer
 

9. april 2010:
Poslovilni koncert tenorista Jurĳa Reje! S Simfoničnim 
orkestrom RTV Slovenĳa in z gostjo Darjo Švajger.

Letos še več
glasbenih druženj! 
Kar 7 novih koncertov v ciklusu Aeda na 
Brdu. V abonmaju 2 koncerta več – cena 
enaka kot lani! Ne zamudite odličnih druženj 
po sobotnih koncertnih doživetjih. Privoščite 
si glasbene virtuoznosti in družabnost hkrati. 
Povabite tudi prĳatelje!

www.brdo.si/ars
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Stojan Saje

Tržič - Ta teden so po konča-
ni obnovi komunalnih nape-
ljav položili grobi asfalt na
Trgu svobode. S to novico je
tržiški župan Borut Sajovic
začel predstavitev dela ob
koncu svojega mandata. Po-
hvalil je, da je bila Občina Tr-
žič med najbolj uspešnimi
na Gorenjskem pri pridobi-
vanju denarja iz Evrope.

Več o tem so zapisali na 36
straneh poročila o delu z na-
slovom Tržič na poti razvoja
2006-2010. V tem obdobju
so dobili ob 12,7 milijona ev-
rov iz Evrope še 6,5 milijona
evrov iz države. Končane so
obnove komunalnih napeljav
in cest v Bistrici, Zvirčah, Ko-
vorju, delu Pristave, Podlju-
belju in delu starega mestne-
ga jedra. Maja letos je Tržič
dobil centralno čistilno na-
pravo. Posodobitve infra-
strukture se nadaljujejo v
mestu na Koroški cesti, na
Ravnah, v Pristavi, Žiganji
vasi in Sebenjah. Uredili in
asfaltirali so več lokalnih cest,
obnovili so kulturni center,

muzej in knjižnico v Tržiču,
posodobili so osnovne šole in
podružnice, ta mesec pa za-
čenjajo gradnjo prizidka k
vrtcu Križe. Občina je poma-
gala pri nakupu reševalnega
vozila zdravstvenega doma in
šestih gasilskih vozil, pri po-
večavi gasilskih domov v Le-
šah in Križah, pri obnovi pla-
ninskega doma na Zelenici
ter pri urejanju športnih
igrišč in objektov. Poskrbela
je za komunalno opremljanje
industrijske cone Loka in oži-
vitev kompleksa ob tovarni
Peko. Ob tem ni pozabila na
pripravo tradicionalnih trži-
ških prireditev.

"Leta 2006 je imela Občina
Tržič 1,5 milijona evrov kredi-
ta in več kot dva milijona ev-
rov dolga izvajalcem del ter
dobaviteljem. Danes je občina
likvidna in redno plačuje vse
obveznosti. Za izvedbo 25 mi-
lijonov vrednega kohezijske-
ga projekta smo občino zaen-
krat dodatno zadolžili le za
milijon evrov. Premoženje
občine smo povečali z 59 na
88 milijonov evrov," je pove-
dal Borut Sajovic.

Ocenili štiriletno delo
Tržiški župan Borut Sajovic je predstavil razvoj
občine v letih 2006-2010. 
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Vilma Stanovnik

Mavčiče - "V tem okolišu je
veliko povpraševanje za otro-
ško varstvo, s prenovo ne-
kdanjega stanovanja krajev-
ne skupnosti pa smo prido-
bili nove prostore za peto
vzgojno skupino. Nov pros-
tor je velik čez 80 kvadratnih
metrov, tako da imamo po-
seben prostor za spanje in
poseben za jedilnico, kar je
za vrtce skoraj luksuz. Naj-
bolj pomembno pa je, da
smo lahko sprejeli 21 novih
otrok, tako da jih je skupaj
sedaj v vrtcu v Mavčičah 89.
Od tega imamo dve jaslični
skupini," je pojasnila ravna-
teljica šole in vrtca Orehek,
kamor sodi tudi vrtec v Mav-
čičah, Ivka Sodnik.

Da so otroci veseli novih le-
pih in svetlih prostorov, je
bilo videti na vsakem koraku.
"Novi prostori vrtca so po-
membna pridobitev in zelo

sem hvaležen vsem tistim
pri Krajevni skupnosti Mav-
čiče, ki so nam priskočili na
pomoč. S to novo pridobitvi-
jo rešujemo velik del težav

kapacitet v naših vrtcih," je
povedal kranjski župan Da-
mijan Perne, ki mu je pred-
sednik Krajevne skupnosti
Mavčiče Lojze Ješe natanko

razložil, kako je potekala pre-
nova in kako koristno je bilo
porabljenih 30 tisoč evrov, ki
sta jih šola in občina name-
nili ureditvi vrtca.

Vrtec ima nove prostore
Ob začetku novega šolskega leta so se starši in otroci iz Mavčič in okolice razveselili novih prostorov
vrtca, ki si jih je z zanimanjem ogledal tudi kranjski župan Damijan Perne.

Kranj

Gorenjska banka podarila prvošolcem knjigo

Kranjske prvošolce je v sredo, na prvi šolski dan, pričakala v
šolskih klopeh tudi Krančkova knjiga zakladov, zanimiv
otroški vodnik po Kranju, ki jim ga je podarila Gorenjska
banka. "Kranj je naše matično mesto, zato si želimo, da je
simpatično tudi mladeži oz. mladim družinam," pravijo v
banki, kjer podpirajo prizadevanja Zavoda za turizem Kranj
za oživitev mesta, še zlasti mestnega jedra. Del teh prizade-
vanj je tudi knjiga Krančkova knjiga zakladov, ki mladim
bralcem in njihovim staršem razkriva štirinajst kranjskih
"zakladov". Knjigo je ob strokovni pomoči Gorenjskega mu-
zeja izdal zavod za turizem, privlačen videz ji je dal Jože Tro-
bec, ki je tudi avtor priljubljenega lika škrata Krančka, izdajo
pa je podprla Gorenjska banka, ki knjižico poklanja tudi ma-
micam v obeh gorenjskih porodnišnicah. C. Z.

Kranjski župan Damijan Perne je na prvi šolski dan pozdravil prvošolce v Mavčičah,
ogledal pa si je tudi nove pridobitve v vrtcu, kjer so malčki veselo zapeli.

Pirniče

Peti semanji dan na Telečjem

TD Pirniče v nedeljo organizira peti semanji dan na Tele-
čjem. Potekal bo pred gostilno Mihovec v Zg. Pirničah, za-
čel pa se bo ob 14. uri. Prireditev bo popestrila in povezova-
la Jasna Kuljaj, gledalci, ki se jih vsako leto zbere veliko, pa
bodo tudi tokrat videli dirko prav posebnih telet. M. B.

Škofja Loka

Z avtobusom do trgovskega centra na Grencu

Na osnovi pobud občanov in predloga, ki so ga pripravili v
podjetju Alpetour, bodo po novem za poskusno obdobje
šestih mesecev avtobusi mestne linije Podlubnik-Lipica-
Podlubnik vozili še do trgovskega centra na Grencu, kjer so
uredili tudi novo avtobusno postajališče. Po besedah vod-
je oddelka za prometno infrastrukturo pri občini Škofja
Loka Miloša Bajta bo iz Podlubnika in iz Lipice med ted-
nom šest odhodov avtobusov proti trgovskemu centru na
Grencu. Novo postajališče bo pred Merkurjevim trgovskim
centrom in bo ustrezno označeno s prometno signalizaci-
jo ter opremljeno z voznim redom, shemo avtobusnih linij,
košem za smeti in klopjo za čakajoče potnike. "Zaradi pre-
voza do trgovskega centra se bo čas potovanja na relaciji
Podlubnik-Lipica in nazaj podaljšal za približno štiri minu-
te, cena avtobusnega prevoza pa bo ostala nespremenje-
na, to je 90 centov za posamezno vožnjo," je še pojasnil
Miloš Bajt. M. R.

Boštjan Bogataj

Šenčur - Pekarna Pečjak je
ta teden odprla že osemnaj-
sto trgovino, tokrat tudi s
kavarno, v obrtni coni v
Šenčurju. "Naša raziskava
je pokazala, da si nova pe-
karna in kranjska trgovina
ne bosta konkurirali, saj je
slednja v centru Kranja, tu
pa se lahko kupci pripeljejo
do vrat in po nižjih cenah
kupijo tudi večje količine
zamrznjenih izdelkov," je
povedal direktor Silvester
Pečjak. V trgovini bodo
kupci našli tako sveži pro-

gram kot program globoko
zamrznjenih izdelkov in
program testenin. Podjetje
bo kmalu praznovalo 30 let
odprtja, Stanislav Pečjak je
svojo podjetniško pot sicer
začel že leta 1972, samo-
stojno pa leta 1983, ko je na
Škofljici odprl lastno obrt.
"Danes smo najbrž naj-
uspešnejša zasebna pekar-
na v Slovenji, čeprav je se-
daj težje delati kot v prete-
klosti," nam je povedal
ustanovitelj. Pečjak je vodil-
no podjetje za proizvodnjo
zamrznjenih izdelkov iz te-
sta v Sloveniji, kar dve tret-
jini njihove proizvodnje
predstavljajo ti izdelki. Veli-
ko sreče je novi trgovini,
kjer so zaposlili tudi štiri
nove sodelavke, zaželel tudi
domači župan Miro Kozelj
in znova opozoril na nemo-
gočo prometno ureditev ob
izvozu iz obrtne cone. 

Pečjak v Šenčurju odprl 
osemnajsto trgovino

Nova Pečjakova trgovina in kavarna v Šenčurju 
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SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA   
R A D O V L J I C A
RADOVLJICA, Kranjska c. 24
telefon: 537-0600, fax : 537- 0654

SVET Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, 
Kranjska c. 24 razpisuje delovno mesto:

RAVNATELJA (m/ž)

Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09). Kandidat
mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela je 1. januarja 2011. 
Ravnatelj bo imenovan za dobo petih let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o
dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom in vizijo
razvoja in dela šole pošljite v petnajstih dneh po objavi razpisa na
naslov šole z oznako "za razpis ravnatelja". Kandidati bodo o
izbiri obveščeni v zakonitem roku.

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM
KIDRIČEVA 53, 4000 KRANJ

Svet Dijaškega in študentskega doma Kranj,
Kidričeva 53, 4000 Kranj razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/ICE
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z 
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja -
ZOFVI (Ur. List RS, št. 16/07 uradno prečiščeno besedilo in
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. decembra 2010 oziroma skladno z
mnenjem ministra k imenovanju.

Kandidat mora predložiti
- potrdila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, dokazila o

delovnih izkušnjah, dokazila o nazivu, potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost

- kratek življenjepis in program oziroma vizijo razvoja ter dela doma
za mandatno obdobje 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo: 
- 5 let vodstvenih izkušenj
- managerska znanja
- sposobnost za timsko vodenje
- znanje svetovnega tujega jezika
- IKT/računalniška pismenost
- izkušnje s pridobivanjem sredstev iz ESS

Prijavo z dokazili pošljite najpozneje v 10 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva 53,
4000 Kranj, s pripisom "Razpis za ravnatelja".
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.

V spomin 

Jurij Hočevar
(1915 - 2010)

Jurij Hočevar, gozdarski inženir z Bleda, je bil rojen leta
1915. Po osnovni šoli na Bledu in realni gimnaziji v Ljubljani
je diplomiral leta 1939 na Gozdarski fakulteti v Beogradu. Kot
mlad gozdarski inženir je nastopil prvo službo pri Kranjskem
verskem zakladu - Gozdni upravi Bled. Med 2. sv. vojno je služ-
bovanje nadaljeval na Gozdni upravi Puterhof, v današnjem
Jelendolu. Do odhoda med partizane v Bohinjsko-jeseniški
odred je bil upravitelj Gozdne uprave Bohinj. Takoj po vojni je
bil dodeljen ministrstvu za gozdarstvo kot najprimernejši 
strokovnjak za izdelavo Razvojnega plana gozdarske strategije
na območju Slovenije. Vsa industrija je bila namreč uničena, 
le gozdne površine so bile kolikor toliko ohranjene. Strokovno
vodenje pri obnovi gospodarjenja z gozdovi je bilo zaupano 
Juriju Hočevarju. Kmalu so bili rezultati opazni, saj je Jugo-
slavija kot prvi izvozni artikel plasirala les prav po njegovi 
zaslugi, sprva kot surovino, nato pa v razžaganem stanju.

Po vrnitvi leta 1950 na Bled je pri Gozdnem gospodarstvu
Bled nadaljeval z uvajanjem sodobne tehnologije spravila in
predelave lesa. Med drugim je pospeševal uporabo gozdarskih
žičnic, uvajal uporabo motornih žag, s predavanji širil potrebo
po tehnološkem znanju gozdarjev in spodbujal praktične izkuš-
nje z uvedbo tekmovanj gozdnih delavcev. S strokovnimi 
prispevki je bil dolga leta zastopan v gozdarski reviji Les. 
Uvedel je predelavo odpadnega lesa v lesno moko.

Leta 1965 je prevzel razvojno področje v tovarni smuči in
športnega orodja Elan Begunje kot vodja Inštituta. V tem času
je poleg snežnega programa pospeševal proizvodnjo športnega
orodja in plovil, saj je menil, da le z zimskim programom pro-
izvodnja ne bo zadoščala dolgoročnemu preživetju tovarne.
Pod njegovim vodstvom so celovito in vrhunsko razvili telovad-
no orodje za Svetovno prvenstvo v gimnastiki Ljubljana 1970.

Ker je vedno iskal nove strokovne izzive, je leta 1971 prevzel
vodenje LIP Bled. Bolj kot s stroko pa se je moral ukvarjati z 
reorganizacijo podjetja po tedanjem samoupravnem trendu,
poznanem po TOZD-ih in SOZD-ih. 

Ni nenavadno, da je znova želel služiti svoji ljubezni - goz-
darstvu. Zato se je vrnil k svoji stroki. Na GLG Bled je prevzel
SOZD in mu ostal zvest do upokojitve koncem leta 1983.

Potrditev svojega bogatega strokovnega dela v gozdarstvu je
doživel leta 1979, ko je OZN v Ženevi, Komite za področje 
gozdarstva ocenilo Gozdno gospodarstvo Bled pred Finsko in
Švedsko kot primer vzornega načina gospodarjenja z gozdovi. 

Tako smo z Jurijem Hočevarjem izgubili uglednega 
gozdarskega strokovnjaka in moralno pokončnega človeka.

Dr. Marko Vrhunec

Ana Hartman

Železniki - Peter Mesec,
Peter Prezelj in Jože Prezl,
predsednik in člana sicer
sedemčlanskega odbora za
gospodarstvo občine Želez-
niki, so prejšnji teden na
novinarski konferenci opo-
zorili na nedokončane pro-
jekte in zamujene priložno-
sti občine. Župan Mihael
Prevc je prepričan, da gre
za začetek umazane volilne
kampanje, saj bodo ome-
njeni člani odbora, v tem
mandatu opozicijski občin-
ski svetniki, na jesenskih
volitvah znova kandidirali:
dva za svetnika, eden pa za
župana: "Štiri leta so bili
občinski svetniki in so kot
člani odbora za gospodar-
stvo škarje in platno za raz-
voj gospodarstva imeli v
svojih rokah, a je prav ta od-
bor občinskemu svetu
predlagal najmanj uporab-
nih predlogov, spuščal se je
v dolgotrajne, brezplodne
debate. Vse to bi lahko raz-
čiščevali sproti." Člani od-
bora zatrjujejo, da volitve
niso povod za novinarsko
konferenco. "Prav je, da se
pod vsakim mandatom po-
tegne črta," meni Mesec,
Prezelj pa dodaja, da so že-
leli opozoriti na dejansko

stanje v občini: "Kar nekaj
je negativnih projektov, ki
so se podražili, pozitivnih
je pa malo."

Med najhujše očitke spa-
da ugotovitev, da naj bi bilo
v zadnjem času neproduk-
tivno porabljenih najmanj
pol milijona evrov občin-
skega denarja, kar je župan
zanikal: "To bi lahko vpra-
šali nadzorni svet. Njegova
predsednica je bila izvolje-
na na predlog stranke, ki jo
vodi Prezelj, zato je imel
vse možnosti, da bi od nad-
zornega sveta, ki mu je na
voljo vsa finančna doku-
mentacija, dobil želene in-
formacije, a ni nikoli spro-
žil ničesar v zvezi s tem."

Med slabo izvedene pro-
jekte Prezelj uvršča nedav-
no zgrajeno panoramsko
cesto v Davči. Kot pravi, je
občina preslišala pripombe
domačinov, cesta v širini
treh metrov ne omogoča
srečevanja: "Je sicer malo
boljša kot prej, a daleč od
sodobne turistične pano-
ramske ceste. Lahko bi na-
redili zelo kvaliteten pro-
jekt, zanj je bilo v proraču-
nu namenjenih 650 tisoč
evrov, nato pa je ostala sko-
raj tretjina denarja." Župan
pojasnjuje, da cesta omogo-
ča normalno srečevanje

osebnih vozil in da so kraja-
ni zadovoljni z njo, privar-
čevan denar pa so vložili v
obnovo športnega parka
Dašnica. Prav na tem pro-
jektu pa naj bi po mnenju
članov odbora neproduktiv-
no porabili največ občin-
skega denarja, izbira napač-
nega izvajalca naj bi prora-
čun po njihovem osiroma-
šila za 150 do 200 tisoč ev-
rov. Prevc priznava, da je
bilo nekaj denarja neracio-
nalno porabljenega, nika-
kor pa ne toliko: "Določene
stvari, ki jih je izvedel prvi
izvajalec, se je dalo nadgra-
diti. Odstranili smo nogo-
metno igrišče, umetno tra-
vo smo shranili, nekaj pa
smo je prodali."

Prezl je še opozoril, da bo
občinski prostorski načrt
(OPN) osiromašen, saj je
ministrstvo zaradi poplav in
Nature 2000 izvrglo števil-
ne gradbene parcele, tako
da ni prostora ne za obrtno
cono ne za večje individual-
ne gradnje, nimajo pa za-
menjav za izvržene parcele.
"Možje naj povedo, ali so v
teh štirih letih dali kakšen
alternativen predlog," je od-
vrnil župan, priznava pa, da
imajo težave s pripravo
OPN. Zanikal je tudi očitke,
da naj bi ponekod v Selcih
in Dolenji vasi za priklop na
novozgrajeno kanalizacijo
plačali celo petkrat višji ko-
munalni prispevek od pr-
votno napovedanega.

Pol milijona naj bi šlo v nič
Nekateri člani odbora za gospodarstvo v Železnikih županu Mihaelu Prevcu očitajo neracionalno
porabo občinskega denarja. "Gre za začetek umazane volilne kampanje," odgovarja župan.

Popravek

V torkovem Gorenjskem glasu, ki je izšel 31. avgusta 2010,
je bil na 21. strani objavljen članek z naslovom Naaj dan do-
bro obiskan, med drugim smo zapisali, da so imeli v Pre-
dosljah ognjemet s Šmarjetne gore. Vendar ni bilo tako, saj
je bil ta ognjemet namenjen mladoporočencema iz Pred-
dvora, ki sta praznovala na Šmarjetni gori. Ognjemet v
okviru prireditve Naaj dan v Predosljah pa je bil z Brda. Za
napako se opravičujemo. Uredništvo

Jasna Paladin

Snovik - V Termah Snovik
so pred dnevi predstavili
projekt Stare peš poti v Tu-
hinjski dolini, ki so ga člani
Turističnega društva Tu-
hinjska dolina uresničili s
pomočjo evropskih sredstev
iz programa Leader, v kate-
rega prek Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter lokalne akcij-
ske skupine LAS Srca Slove-
nije prispeva tudi Občina
Kamnik. 

Osem starih pešpoti v
skupni dolžini več kot
osemdeset kilometrov pove-
zuje tri občine: Gornji
Grad, Kamnik in Domžale,
pobudniki projekta pa so na
tak način želeli povezati sa-
kralne in kulturne spome-
nike doline in domačije, na
katerih bodo pohodniki lah-
ko poskusili in kupili doma-

če dobrote. "Naš glavni cilj
je bilo ohraniti stare pešpo-
ti, torej poti, ki so jih nekoč
vsakodnevno uporabljali na
poti v cerkev, gostilno, v
mlin ..., danes pa predstav-
ljajo možnost malo drugač-
ne oblike rekreacije. Prvič
smo na tem projektu upora-
bili novo metodo označeva-
nja tematskih poti, ki so jo
pripravili pri Slovenski turi-
stični organizaciji," je pove-
dal Ivan Hribar, predsednik
turističnega društva, in po-
hvalil dobro sodelovanje s
Planinsko zvezo Slovenije,
Turistično zvezo Slovenije,
Zavodom za gozdove in do-
mačini, ki so pomagali pri
urejanju in markiranju poti. 

Društvo je v okviru projek-
ta pripravilo in izdalo zložen-
ko, kjer so poleg zemljevida
predstavljeni tudi opisi poti
in seznami ponudnikov ter
znamenitosti ob poti.

V Tuhinjski dolini
povezali stare peš poti
Osemdeset kilometrov starih peš poti, ki so jih
domačini včasih uporabljali za vsakodnevne
opravke, je zdaj urejenih v mrežo poti, namenjenih
rekreaciji.

Peter Mesec / Foto: Tina Dokl Mihael Prevc/ Foto: Gorazd Kavčič
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Vilma Stanovnik

Kranj - Čeprav ima Hokejski
klub Triglav v zadnjih dese-
tih letih obilico težav z do-
mačo ledeno ploskvijo, saj so
morali kar nekaj časa treni-
rati po vsej Sloveniji in celo v
tujini, pa to mladih fantov iz
Kranja in okolice ni odvrni-
lo, da se ne bi vpisovali v
klub in pridno vadili. Tako
se je tudi Luka Kalan iz Tr-
boj že kot prvošolček odločil,
da bo postal dober hokejist.
"Pri sedmih letih sem se vpi-
sal k Triglavu, kjer so bili
moji trenerji Aleš Zalokar,
Silvo Japelj, Mitja Kern, Go-
razd Drinovec in nazadnje
Edo Hafner," pravi Luka Ka-
lan, ki je po odličnih predsta-
vah v prejšnji sezoni, ko je
nastopal tako za Triglav kot
slovensko reprezentanco na
svetovnem prvenstvu, dobil
povabilo iz ekipe U18 Red
Bullsov iz Salzburga. 

Luka je bil že na poletnih
pripravah pri novi ekipi zelo
uspešen in si je prislužil me-
sto centralnega igralca v pr-

vem napadu, trenutno pa je
s svojo novo ekipo na Rocky
Ice Hockey turnirju v Pragi.
Tam si na tekmah proti
močnim ekipam Sparte,
Berlina, Litvinova in Kölna
nabira dragocene izkušnje,
saj bo mlada ekipa Salzbur-
ga v letošnji sezoni nastopa-
la v zelo močni češki hokej-
ski ligi. 

Luka, ki je hokejist že de-
set let in je bil tudi član vseh
slovenskih mladih hokejskih
reprezentanc, pa je - kljub
ljubezni do hokeja - ves čas
tudi vzoren učenec. V osnov-
ni šoli v Trbojah in nato v
Šenčurju je bil vedno odlič-
njak, zelo dobro mu gre tudi
na kranjski ekonomski gim-
naziji. "Zaradi igranja v Salz-
burgu bom šolske obvezno-
sti opravljal na daljavo, vesel
pa sem, ker so na šoli poka-
zali veliko posluha za moj
šport," dodaja Luka, ki je po-
leg tega, da je dober hokejist,
tudi odličen matematik, saj
je na šolskih tekmovanjih
dobil že več priznanj iz ma-
tematike in logike. 

Iz Triglava k Salzburgu
Komaj sedemnajstletni hokejist kranjskega Triglava Luka Kalan iz Trboj si je z odličnimi predstavami
prislužil vabilo hokejske akademije iz Mozartovega mesta.

Vilma Stanovnik

Ljubljana - Minuli konec
tedna je v dvorani Franc
Rozman Stane v Ljubljani
potekal mednarodni turnir
v dvoranskem hokeju, tako
imenovanem floorballu.
Na njem je nastopilo šest-
najst moških in dve ženski
ekipi, tako kot lani pa je
zmaga pripadla češki ekipi
Kings Praga, ki je v veli-
kem finalu ugnala finsko
moštvo S. C. Tourists. 

Slovenske ekipe, za kate-
re je bil turnir tudi dobro
ogrevanje pred novo sezo-

na državnega prvenstva, v
močni konkurenci niso po-
segle po vidnejših uvrstit-
vah. Še najbolje se je odre-
zala ekipa Olimpije, ki je v
boju za 9. mesto premaga-
la celovški KAC. Ekipa In-
sporta iz Škofje Loke je
osvojila 11. mesto, ekipa
Galaks Domela je bila 13.,
ekipa Thunder Jesenic 14.
in Polanska banda 15. Ig-
ralke ŠDMH so premagale
žensko ekipo z Dunaja.

Najboljši strelec turnirja
je bil: Rune Morten Peder-
sen, najboljši vratar pa
Martin Holub.

Pokal praškim Kraljem, Gorenjci pri dnu

Vilma Stanovnik

Kranj - Na kranjskem let-
nem bazenu bo jutri prav
poseben dan, saj bo domači
Plavalni klub Triglav prosla-
vil 60-letnico delovanja. Na
tekmovanju, ki bo bolj za-
bavne kot tekmovalne nara-
ve, se bodo športne ekipe iz
različnih panog pomerile v
štafetnem plavanju na 2 x 50
metrov prosto. 

"Gledalci boste imeli mož-
nost spremljati boje nogo-

metašev, košarkarjev, tenisa-
čev, vaterpolistov, kolesar-
jev, hokejistov, alpskih
smučarjev, igralcev namiz-
nega tenisa ter drugih
kranjskih športnikov. Poleg

ekipnega tekmovanja se
bodo v bazenu pomerili
tudi mladi plavalci Plaval-
nega kluba Triglav in njiho-
vi starši. Po končanem tek-
movanju v športnih parih
se bodo v vodo podali še
športniki, med njimi veslač
Luka Špik, biatlonca Kle-
men Bauer in Jakov Fak ter
košarkar Boris Gorenc. V
plavanju se bodo pomerili
tudi športni novinarji,
estradniki in lepotice. Pla-
valni del zabavnega druže-

nja bodo zaključile sloven-
ske plavalne legende, ki se
jim bosta pridružila Borut
in Darjan Petrič," pravi di-
rektor PK Triglav Aleš
Aberšek in dodaja, da bo
plavalne podvige komenti-
ral Sašo Hribar, ritem pa
bodo plavalcem dajali 
Neisha, Alen Vogrinec Ve-
sel in Tina Drole. 

Z atraktivnim nastopom
bodo plavalno popoldne po-
pestrili še košarkarji Dun-
king Devils.

Ob jubileju plavalni miting
Plavalni klub Triglav bo jutri proslavil 60-letnico delovanja, predstavili pa se bodo športniki 
različnih kranjskih klubov, ki se jim bodo v štafetnem plavanju pridružili znani Slovenci.

Luka Kalan se je izkazal tudi v dresu s slovenskim grbom.

Ekipa podprvakov Insporta iz Škofje Loke (v svetlih dresih)
je v prvem slovenskem obračunu te sezone morala priznati
premoč Olimpije, ki je slavila s 3:2. 

Prireditev se bo začela
ob 15. uri, zabavni 
program pa bo sledil ob
17. uri. Vstop je za vse
ljubitelje športa prost.

Kamnik

Zmaga ostala doma

Neutrudni kamniški vaterpolski delavec Darko Homar je v
letošnjih poletnih mesecih organiziral kamniško poletno va-
terpolsko ligo. Prve izvedbe so se udeležile tri ekipe, doma-
či Kamnik, sosednji Kranj 75 in Gorica iz Nove Gorice. Tak
je bil tudi končni vrstni red zaključnega turnirja, ki so ga od-
igrali v bazenu Pod Skalco. Vsa tri srečanja zaključnega tur-
nirja so bila izjemno zanimiva. Kamniški vaterpolisti so z
dvema tesnima zmagama ubranili prvo mesto iz rednega
dela. Še tesneje je bilo v dvoboju za drugo mesto med Kra-
njem 75 in Gorico. Le-tega so sicer branili Goričani, a so jih
tokrat Kranjčani ugnali, po izenačenem rednem delu sreča-
nja šele z zlatim golom Elvirja Bečiča v podaljšku. G. K.

Medvode

Kriterij v Medvodah Korenu 

V torek je v Medvodah potekal jubilejni deseti kolesarski kri-
terij Medvod. Iz kvalifikacij se je v finale uspelo uvrstiti naj-
več kolesarjev Save, ki so na koncu imeli kar dva na zmago-
valnem odru. Drugi je bil Blaž Furdi, tretji pa Jure Zrimšek.
V 40 krogov dolgi dirki pa je v osmih sprintih največ točk
zbral Kristjan Koren, 23-letni kolesar italijanske ekipe
Liquigas-Doimo. Veselil se je suverene zmage. Pred finalno
dirko moških so tekmovala tudi dekleta. Po 15 krogih je zma-
go slavila Tjaša Rutar. M. B. 

Maja Bertoncelj

Kamnik - Ta konec tedna bo
v Kamniku potekalo svetov-
no prvenstvo v gorskih tekih,
ki bo prvič v Sloveniji. Urad-
no odprtje prvenstva bo jutri
z začetkom ob 18. uri na
Glavnem trgu v Kamniku,
ko bo tudi mimohod vseh re-
prezentanc. Prijavljenih jih
je rekordnih 39. V nedeljo pa
se bodo tekači v štirih kate-
gorijah na teku na Veliko
planino pomerili za naslove
svetovnih prvakov. Organi-

zatorji so pripravili tri različ-
ne proge, cilj vseh pa bo na
Gradišču, ki je najvišja točka
Velike planine. Start mla-
dink (na Kisovcu) in mladin-
cev (na Prelesju) bo ob 10.
uri, start članic (na Prelesju)
ob 10.45, start članov (pri OŠ
Stranje) pa ob 11.15. Že zju-
traj, ob 7.30, se bodo s celo-
tno dolžino proge pomerili
tekmovalci na "Open race".
Slavnostna razglasitev rezul-
tatov bo v nedeljo ob 18. uri
na Glavnem trgu v Kamni-
ku.

Svetovno prvenstvo 
v gorskih tekih
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"S spremembami zakono-
daje poskušamo doseči pre-
mike v glavah tistih, ki vozi-
jo neodgovorno in vozijo
pod vplivom alkohola, zato
je poseben del nove ureditve
posvečen ravno tej proble-
matiki. Posebej smo se po-
svetili tudi ureditvi področju
usposabljanja kandidatov za
voznike," je na predstavitvi
novega zakona o voznikih
dejala ministrica za notranje
zadeve Katarina Kresal.
Predlog zakona o voznikih
tako za kršitelje, ki jim bo iz-
rečen ukrep prenehanja ve-
ljavnosti vozniškega dovolje-
nja, določa obvezno udelež-
bo na kontrolnem zdravstve-
nem pregledu in programu
dodatnega usposabljanja za
varno vožnjo oziroma ude-
ležbo na rehabilitacijskih
programih. Posebna pozor-
nost je namenjena tudi dvi-
gu izobrazbenih kriterijev za
učitelje vožnje in prometne
vzgoje ter izvajalcev dodat-
nega usposabljanja za vozni-
ke začetnike in prekrškarje.
S 1. septembrom je sicer
skrb za celotno prometno za-
konodajo prešla v pristojnost
ministrstva za promet, tudi
zakona o voznikih, ki ga je
doslej pripravljalo ministr-
stvo za notranje zadeve.

Minister za promet Pa-
trick Vlačič poudarja, da so
bistvene novosti v zakonu o
pravilih cestnega prometa
strožje sankcioniranje naj-
hujših prometnih prekr-
škov, znižanje glob za prekr-
ške, ki neposredno ne vpliva-
jo na varnost cestnega pro-
meta, in drugačen režim pri-
držanja voznikov. Najhujši
prekrški po novem zakonu
so med drugim vožnja v na-
sprotno smer na avtocesti,
hitri cesti in cesti z več pro-
metnimi pasovi za vožnjo v
eno smer, prekoračitev hitro-
sti v naselju za več kot 50 ki-
lometrov na uro, alkoholizi-
ranost vseh voznikov s stop-

njo nad 1,1 promila (0,5 pro-
mila za voznike začetnike),
pobeg s kraja nesreče ... Za-
nje je predpisano 1.200 ev-
rov globe in stranska sankci-
ja 18 kazenskih točk. Pogoji
za pridržanje pri različnih
kategorijah voznikov bodo
odslej izenačeni za vse voz-
nike. Policist pa se bo lahko
tudi odločil, da v  pridržanja
ne odredi v primerih, ko bo
vozniku začasno zaseženo
vozilo ali pa bo kršitelj ustav-
ljen pred njegovim domom.
Zakon med drugim določa
tudi obvezno uporabo čelade
za vse kolesarje in zaščitnih
oblačil motoristov, vendar pa

gre bolj za priporočilo, saj kr-
šitve ne bodo kaznovane. 

Novi zakon o motornih
vozilih bo med drugim
predpisoval obvezno odjavo
vozila pri spremembi last-
ništva in nadzor nad trak-
torji za izvajanje kmetijskih
in gozdarskih del, zakon o
cestah pa bo posodobil ve-
ljavni zakon o javnih ce-
stah, je še napovedal pro-
metni minister.

Pravosodni minister Aleš
Zalar je ob predstavitvi no-
vele zakona o prekrških iz-
postavil, da bo ta omogočila
takojšnjo izključitev nevar-
nih voznikov iz prometa s

takojšnjim začasnim odvze-
mom vozniškega dovolje-
nja. Sodišča bodo te zadeve
prednostno obravnavala, saj
bo odvzem vozniškega do-
voljenja po novem trajal vse
do pravnomočnega konca
postopka o prekršku. Sodiš-
če bo lahko ocenilo, da zača-
sen odvzem vozniškega do-
voljenja ni nujno potreben
za varnost cestnega prome-
ta in bo lahko dovoljenje
vozniku vrnilo tudi predčas-
no, a bo ta moral opraviti
kontrolen zdravstveni pre-
gled. Po sedanji ureditvi je
začasen odvzem vozniškega
dovoljenja možen za največ
24 ur. Strožje bodo po no-
vem kaznovani nepoboljšlji-
vi prekrškarji, saj bodo lah-
ko kaznovani s prepovedjo
vožnje motornih vozil do
dveh let (sedaj do enega
leta). 

"Alkohol ne sodi za vo-
lan," bi moralo biti po mne-
nju ministra za zdravje Do-
rjana Marušiča glavno spo-
ročilo nove zakonodaje, saj
je alkohol eden največjih
zdravstvenih problemov v
Sloveniji. Kot je dejal, je al-
kohol tudi glavni vzrok in-
validnosti in umrljivosti
med mladimi v primeru
prometnih nesreč.

Ostreje do objestnih voznikov
�1. stran

Kazni za najhujše prekrške bodo v novem zakonu o pravilih cestnega prometa še strožje.

Simon Šubic

Kranj - Vodstvo Policijske
uprave Kranj se je odločilo,
da bodo v letošnjem šolskem
letu posebno pozornost na-
menili odkrivanju in prepre-
čevanju nasilja in zlorabe
drog med mladimi. Po bese-
dah vodje sektorja kriminali-
stične policije Boštjana Lin-
dava bodo zato policisti in
kriminalisti v okolici šol (na
igriščih in avtobusnih posta-
jališčih, v parkih in gostin-
skih lokal) delovali tako pre-
ventivno kot represivno. Še
posebej ob najbolj kritičnih
urah bodo opravljali kontrole
ter opozarjali, odkrivali in
preprečevali zlorabe alkoho-
la in droge ter vandalizem in
nasilje med vrstniki. "V oko-
lici izobraževalnih ustanov
na Gorenjskem kazniva de-
janja, povezana z drogo, na-
siljem in tatvinami, sicer ne
izstopajo, a želimo delovati
po načelu "bolje preprečevati
kot zdraviti". Zato vse preje-
te informacije o preprodaji
drog in drugih negativnih
pojavih v okolici šol preveri-
mo in izvedemo potrebne
ukrepe," je povedal Lindav. 

Policija je lani na Gorenj-
skem obravnavala 37 kazni-
vih dejanj neupravičene pro-
izvodnje in prometa z droga-
mi, letos zaenkrat samo eno,
v zadnjem letu in pol pa so
odkrili tudi šestnajst kazni-
vih dejanj omogočanja uži-
vanja droge, pri čemer med
storilci ni bilo mladoletne
osebe. Leta 2009 so policisti
obravnavali tudi 245 prekr-

škov s področja droge, med
kršitelji pa je bilo tudi 22
mladostnikov, letos pa so do
sedaj odkrili 144 takšnih kr-
šitev, med njimi tudi 17 mla-
dostnikov. Po besedah Lin-
dava mladi največkrat zlo-
rabljajo konopljo, njena pre-
prodaja pa je najbolj razširje-
na na srednjih šolah. "V zad-
njih letih se je povečalo nasi-
lje med vrstniki, pod kar šte-
jemo teroriziranje mlajših,
izsiljevanje in premoženjske
delikte. V povezavi z nasi-
ljem smo tako lani obravna-

vali en primer povzročitve
lahke telesne poškodbe na
osnovnih šolah, dva primera
na poklicnih in srednjih šo-
lah in en primer v dijaškem
oz. študentskem domu. Ob-
ravnavali smo tudi primer
ogrožanja varnosti na osnov-
ni šoli. Lani in letos smo ob-
ravnavali tudi 52 primerov
tatvin na osnovnih šolah," 
je naštel. 

Največ preprodaje droge
na srednjih šolah
Gorenjski policisti bodo pozorni na preprodajo
droge, nasilje in tatvine v šolah in okolici.
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Boštjan Lindav / Foto: Gorazd Kavčič

Jelovica 

Izginila gozdarska žičnica

Na Jelovici so neznanci ukradli gozdarsko premično žičnico
za vleko hlodov ter vso pripadajočo opremo. Vrednost
žičnice je približno dvajset tisoč evrov. 

Radovljica 

V isti noči vlomili v tri avtobuse 

V Radovljici je nekdo vlomil v tri parkirane avtobuse. Prilastil
si je fotoaparat, kamero, navigacijsko napravo in nekaj
denarja. Skupna gmotna škoda znaša okoli tisoč evrov. 

Kranj 

Noč vzela avtomobil

Na ulici Tuga Vidmarja v Kranju je nekaj noči nazaj neznani
storilec ukradel osebno vozilo Volkswagen Golf V, črne
barve, letnik 2007. S. Š.

Kranj

Veliko kršitev na prvi šolski dan 

V sredo, na prvi šolski dan, se gorenjski vozniki niso
pokazali v dobri luči. Policisti so namreč kljub najavljenim
akcijam samo med 7. in 10. uro, ko so večinoma delovali
preventivno, ugotovili kar 59 kršitev cestnoprometnih pred-
pisov, večinoma v bližini šol. Kar 33 voznikov je vozilo pre-
hitro, deset jih ni uporabljalo varnostnega pasu, devet se jih
je požvižgalo na prometno signalizacijo, enega voznika pa
so - sicer daleč proč od šol (na Jeprci) - zasačili pri prehite-
vanju v škarje. "Tudi sicer starejši niso bili za zgled
otrokom, saj so nekateri vpričo policista prečkali cesto pri
rdeči luči ali zunaj prehoda za pešce," je povedal Simon
Sušanj, inšpektor v sektorju uniformirane policije na Policij-
ski uprave Kranj. Policisti napovedujejo še več poostrenih
nadzorov čez vse leto. Pri zadnjem, minuli teden, so merili
hitrost in pri prehitri vožnji zasačili 377 voznikov. S. Š.

KRATKE NOVICE Kamnik

Ukradli traktorske priključke

Neznani storilci so vlomili na ograjeno dvorišče poslovnega
prostora v okolici Kamnika in odtujili hidravlične priključke
za traktorje. Lastnika so oškodovali za osem tisoč evrov. 

Predoslje 

Tat na pokopališču

Pri pokopališču v Predosljah je nekdo vlomil v parkiran av-
tomobil, v katerem je našel ženski torbici, v njih pa gotovino,
dokumente in mobilni telefon. Škode je za štiristo evrov.

Vrba 

Na avtomobilih razbil stekla

Pred dnevi je nekdo na parkirnem prostoru ob igrišču za
golf v Vrbi razbil stekla na treh osebnih avtomobilih ter si
prisvojil ženski torbici in usnjeno črno torbo z napisom
Porsche, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Tat je last-
nike oškodoval za približno 1100 evrov. S. Š.

Vozniško dovoljenje bodo izgubili vozniki, ki bodo:
- vozili v nasprotni smeri po avtocesti, hitri cesti 

in cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za
vožnjo v eno smer,

- prekoračili hitrost na območju za pešce ali območju 
umirjenega prometa za več kot 30 kilometrov na uro,

- prekoračili hitrost v naselju za več kot 
50 kilometrov na uro,

- vozili z več kot 0,52 mg alkohola v litru izdihanega
zraka oz. 1,10 g alkohola na kg krvi (za voznike 
začetnike 0,24 mg/liter izdihanega zraka),

- odklonili alkotest,
- vozili pod vplivom mamil in psihoaktivnih zdravil,
- pobegnili s kraja prometne nesreče.
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Hišnega reda še ni
Nekdaj živahno industrijsko območje na levem bregu Save v Kranju, od Inteksa do Zvezde,
danes kaže več obrazov in ne glede na to, ali gre za propadajočo ali urejeno stavbo, je skoraj
v vseh življenje. / Foto: Tina Dokl

Na Stol po večno mladost   

Stran 13

V Preski pri Medvodah je odprla
vrata prva osnovna šola monte-
ssori v Sloveniji.            Stran 12

Dr. Franz Wutti, splošni
zdravnik s koncesijo v Borovljah

Stran 11

Stran 10
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Aktualno

Suzana P. Kovačič 

"V najemu imam prostore
v poslovni stavbi nekdanje
Trenče. Lokacija je odlična, je v
bližini mesta, tudi parkirišča
so. Pomanjkljivost pa je neure-
jena okolica, kar je res škoda,"
je povedal Mato Kapler, ki ima
Tetoviranje Tattoo Mato. V
tem lepo obnovljenem poslov-
nem objektu je še veliko dru-
gih dejavnosti, med drugim
detektivska in varnostna agen-
cija, računovodski servis, geo-
detske storitve,  ... Lastnik stav-
be je podjetje Mega, d. o. o., kot
je povedala direktorica Mojca
Basaj Kos, v njej dejavnosti po-
tekajo kot podjetniški inkuba-
tor. "Problem pa je, da se je ce-
lotno območje prodajalo oziro-
ma delilo brez predhodnega
koncepta, ki bi zagotavljal do-
stop in pripadajoča parkirna
mesta posameznim lastni-
škim enotam. Na skupnih po-
vršinah je toliko solastnikov, da
ni nikogar več, ki bi bil za-
interesiran za urejenost teh
površin," je opozorila Mojca
Basaj Kos. 

Le pogled stran je večnad-
stropna stavba nekdanjega In-
teksa, neugledna s popokani-
mi šipami in preživeto indus-
trijsko sivino. Ampak, kot izve-
mo, v njej se kar dogaja, solast-
nica prostorov je Mestna obči-
na (MO) Kranj. "Odkupili smo
prostore za kegljišče od nekda-
njega Tekstilindusa, prostore
pod kegljiščem od podjetja
Kara iz Kranja, prostore, kjer
začasno domuje Gorenjski
muzej, pa od podjetja Real iz
Kranja. Občina sodeluje pri
urejanju kanalizacije, ki je ve-
zana na stavbo, z ustreznim
solastniškim deležem, kakšne-
ga drugačnega  vlaganja zaen-
krat ne načrtujemo," je sporo-
čila Mendi Kokot, predstavnica
za odnose z mediji pri kranjski
občini. 

Še eno izrazito nasprotje
imamo v bližini: barakarsko
naselje Koreja, ki ga podirajo in
so večino stanovalcev že prese-
lili, ter Mega center, moderno
stavbo, zgrajeno leta 2005. V
Koreji je lastnik dela zemljišča
Stanovanjski sklad RS, javni
sklad, direktor Primož Pirc je
pred nedavnim povedal: "V
srednjeročnem obdobju ima-
mo v načrtu gradnjo soseske,
načrte bo treba še umestiti v
prostorske akte MO Kranj." 

Je življenje tu doli 

V tem nekdaj živahnem in-
dustrijskem območju, danes
polnem nasprotij, podrto -

zgrajeno, neurejeno - ureje-
no, je življenje. V nizkih to-
varniških halah, vsaj na zunaj
slabo vzdrževanih je več de-
javnosti. Po besedah zaposle-
nega v enem od podjetij tod
deluje od trideset do štirideset
podjetij. "Objekti so Ineksovi
in jih oddajamo. Uredili smo
komunalno infrastrukturo,
kdaj bomo uredili tudi zuna-
njost objektov, pa je odvisno
od razmer na trgu," je povedal
Jure Šubic, direktor podjetja
Ineks, ki ima v lasti tudi del
Koreje in kjer, tako kot stano-
vanjski sklad, načrtujejo grad-
njo stanovanj. 

Skrite očem za tovarniški-
mi halami so zidane hiške,
med njimi celo vila. Lastnika
enega od stanovanj sta pove-
dala, da na tej lokaciji stanuje-
ta že približno dvajset let in da
sta stanovanje odkupila. Zelo
si želita, da bi bil dostop do
njunega doma bolj urejen.
Podobne želje ima tudi dr. Ili-
ja Dimitrievski, predsednik
MKD sv. Ciril in Metod iz
Kranja: "Naše društvo ima se-
dež na Savski 34 v adaptiranih
prostorih s površino približno
250 kvadratnih metrov. Adap-
tacijo smo izvedli sami in vlo-
žili v delu in materialu več kot
70 tisoč evrov. Imamo deset-
letno pogodbo s podjetjem Al-
bis iz Ljubljane. Najemnina je
dovolj nizka, da smo uspevali
do sedaj redno plačevati. Po-
sebej pa pokrivamo stroške za
elektriko, vodo, plin za ogreva-
nje, telefon in informacijske
povezave. Želeli bi, da bi bila
okolica in dovozne poti bolj
urejene, asfalt namesto maka-
dama in nekoliko več reda na
dvorišču, na katerem se zbira-
jo odsluženi avtomobili. Tudi
strešna kritina je dotrajana.
Vse to ve upravljavec objekta,
vendar se zadeve počasi spre-
minjajo na bolje."

Začelo se je s stečajem 

Na tem območju je nekdaj
kraljeval Tekstilindus; leta
1961 je tudi tovarna Inteks
postala del tovarne Tekstilin-
dus. "Stečaj Tekstilindusa se
je začel leta 1991, do leta
1996 je bil prodan pretežni
del tovarniških kompleksov,
kompleks Inteks pa je zaradi
denacionalizacije in spora s
Triglav konfekcijo ostal ne-
prodan. Leta 2000 smo kom-
pleks Inteks le začeli prodaja-
ti in sicer se je skupaj s Farov-
ško loko prodajal kot funkcio-
nalna celota. V naravi gre za
nepremičnine od t. i. Visoke
stavbe (Triglav konfekcija) do
vključno hale A (sedaj Mega
Center) z vsemi objekti in
zemljišči ter kompleks Farov-
ška loka (t. i. Koreja). Izvzeta
so bila stanovanja ob Savski
cesti in stanovanja v  Horako-
vi vili, ki so bila prodana po
Stanovanjskem zakonu," je
razložil stečajni upravitelj
Aljoša Drobnič. Tri javne
dražbe so bile neuspešne.
"Uspeli smo šele s predlo-
gom javnega zbiranja po-
nudb leta 2003, kompleks
(razen Visoke stavbe) je za
podjetje Albis, d. o. o., kupil
Hypoleasing za dobra 502
milijona tedanjih slovenskih
tolarjev. Delež Tekstilindusa
na Visoki stavbi se je prodajal
posebej," je razložil Drobnič. 

Izziv za župana

Jeseni so volitve, pa smo
vprašali kandidate za župane
ali županjo, kako bi se zavzeli
za to, da se cona uredi. Bojan
Homan: "Območje je predvi-
deno za poslovno-stanovanj-
sko cono. Zemljišča so veči-
noma v zasebni lasti, vendar
bi se občina morala s prostor-
skimi akti aktivno vključiti v

ureditev območja. Najbolj pe-
reč problem pa je dotrajan
most čez Savo, ki bi ga ob zad-
njih poplavah skoraj odneslo.
Z novo cesto čez most bi se
navezali na Drulovko in Sav-
sko Loko in razbremenili
bližnje novo krožišče." Her-
mina Krt: "Na lokaciji nekaj
sto metrov imamo dve pov-
sem različni namembnosti.
Na eni strani se je v ta indus-
trijski kompleks vključila sta-
novanjska gradnja, po drugi
strani pa je območje Inteksa
potrebno revitalizacije, saj
zgleda kot hiša strahov, če po-
gledaš z druge strani brega.
Vendar gre v večini za zem-
ljišča v zasebni lasti, zato bi
bilo potrebno povabiti lastni-
ke, da predstavijo svoje vide-
nje ureditve te lokacije in po-
staviti roke za realizacijo na-
črtovanega." Matevž Kleč:
"Takoj bi ugotovil, kdo so last-
niki opuščenih objektov in
zemljišč. Naslednja poteza bi
bila, da se v omenjene objek-
te vrne proizvodnja in s tem
odprejo nova delovna mesta.
Celotna cona je primerna za
obrtno cono." Mohor Boga-
taj: "Zemljišče med Korejo in
Inteksom je v obupnem sta-
nju. Delno je temu vzrok ne-
urejeno lastništvo, delno pa
visoki stroški gradnje zaradi
podtalnice in poplavne ogro-
ženosti. MO Kranj bi  morala
zemljišča odkupiti, jih komu-
nalno urediti in po ugodni
ceni ponuditi investitorjem."
Darjan Petrič: "Situacija je
moteča in škodljiva in se vle-
če že desetletje. Moja pred-
nostna naloga je revitalizacija
opuščenih industrijskih con
za vzpostavitev novih gospo-
darskih dejavnosti. S tem bo-
sta mesto in dolina Save pri-
dobila na prostorski kvaliteti,
hkrati pa bi se izognili pose-
ganju na nove lokacije.”

Hišnega reda še ni
Nekdaj živahno industrijsko območje na levem bregu Save, od Inteksa do Zvezde, danes kaže več 
obrazov, a ne glede na to, ali gre za propadajočo, teh je seveda več, ali urejeno stavbo, skoraj v vseh
je življenje. Nepregledno veliko je lastnikov, solastnikov in kar težko je verjeti, da bodo še lahko našli
skupni jezik za ureditev območja v celoti. Ali pač, bodoči novi župan, županja?

Na pol podprto barakarsko naselje Koreja, zadaj moderna
novogradnja

Cvetoča oaza zadaj za nizkimi tovarniškimi halami 

Mato Kapler: "Lokacija je odlična, je v bližini mesta, parkirišča
so. Pomanjkljivost pa je neurejena okolica." 

"To je bivša menza Inteksa. Leta 2000 sem jo odkupil, osem
let sem tudi kuhal, zdaj kuham, ko je kuhar na dopustu," pravi
Goše Anastasov (drugi z leve) iz Okrepčevalnice Matevž. 

Iz Galerije Gregorja Podnarja na Savski cesti so še neznani
storilci v obdobju od leta 2009 do 3. avgusta letos ukradli 26
umetniških slik, dela Jurija Leidermana. 
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Pogovor

Suzana P. Kovačič

Ko sem vas klicala zunaj
delovnega časa ordinacije, ste
imeli prevezavo na mobilno
telefonsko številko. Ste ves čas
dneva dostopni pacientom?

"Načeloma da, do sedmih
zvečer, ko nastopi nočna služ-
ba. V Borovljah nas je pet
zdravnikov splošne medicine,
od ponedeljka do petka vsak
od nas dežura eno noč, od
sedmih zvečer do sedmih zju-
traj. Jaz delam ponoči vsak če-
trtek, ko sem pacientom na
razpolago v ordinaciji ali za
obisk na domu, odvisno od
bolezni. Tako imamo urejeno
že petnajst let in se obnese. V
mestu je 7000 prebivalcev, z
okolico vred približno 12 tisoč
prebivalcev na pet zdravnikov.
To zmoremo."

V Sloveniji imamo kar težave
dobiti splošnega zdravnika za
delo zunaj večjih zdravstvenih
centrov, na podeželju. Kako je
s tem na Koroškem?

"Res je udobneje delovati v
večjem centru, kjer zdravnik
gradi kariero, se specializira za
določeno področje. Zdravniki
splošne medicine imamo po-
leg tega veliko več dela. Kar
me kljub temu motivira, da
delam na podeželju, je svobo-
da dela, kar pomeni, da sam
odgovarjam za svoje delo in za
odločitve, ki jih sprejemam.

V ordinaciji sem vsak dan
od ponedeljka do petka od sed-
mih zjutraj do dveh popoldne.
Ob štirih grem na vizite (obis-
ke na domu), kar traja do še-
stih, sedmih zvečer; to se šteje
kot redno delo. Ob petkih, če
ni kaj posebnega, zaključim z
delom ob štirih popoldne. Kot
sem že omenil, dežuram vsa-
ko četrtkovo noč. Sobote in ne-
delje sem prost, vendar je
moja skrb in obveza, da poskr-
bim za zamenjavo, za t. i. za-
stopstvo službe. Kar nekaj
zdravnikov je na Koroškem,
predvsem mlajših, ki nimajo
lastne zdravniške prakse, niti
niso redno zaposleni in zato,
da preživijo, delajo od petka
popoldne do ponedeljka do-
poldne kot zastopniki. Kon-
kretno imam zdaj zdravnico
zastopnico, ki je na razpolago
pacientom čez vikende.

Če me bo pacient poklical
po telefonu v času tega inter-
vjuja (torek popoldne, op. a.)
in bom na podlagi opisanih
simptomov ocenil, da gre mo-
rebiti za pljučnico, se bom od-
peljal k njemu, če pa bom oce-
nil, da ni nujno, ga bom naro-
čil za naslednji dan zjutraj v
ordinacijo."

Niste organizirani v zdrav-
stveni dom, kot ga poznamo v
Sloveniji. Kako delujete? 

"Nimam tajnice, niti medi-
cinske sestre. Za vse medicin-
ske stvari odgovarjam sam. V
ordinaciji sem priučil pomoč-
nici (ni pogoj, da je pomočnik
šolan s področja zdravstva), ki
sprejemata paciente in urejata
termine. Pomočnica pri meni
zasluži 1100 evrov neto na
mesec, običajno so njihove
plače pri zdravnikih med 900
in 1000 evri. Sem eden red-
kih zdravnikov na Koroškem,
ki naroča paciente na uro. In-
jekcije dajem sam, ravno tako
preveze in tudi sam jemljem
kri pacientom." 

Kje je potem najbližji labora-
torij, kako je s prevozi z rešil-
nimi vozili?

"Do pred nekaj let sem imel
v ordinaciji fotometer, napra-
vo, ki avtomatsko pregleda kri,
zadnjih šest let pa kri pošiljam
v analizo v skupinski laborato-
rij v Celovec. Popoldan kurir
pride po kri in še istega večera,
najpozneje pa naslednjega
dne zjutraj dobim izvid z
osnovno analizo. To je uteče-
na pot, ki jo krije zdravstvena
blagajna. Služba nujne medi-
cinske pomoči je organizirana
iz Celovca, če je to popoldne
ali zvečer, običajno pokličejo
tudi mene, ob večjih promet-
nih nesrečah pride z rešilcem
tudi specialist travmatolog." 

Kakšen status imate?
"Sem zasebni zdravnik s

koncesijo. Kot zdravnik na po-
deželju koncesijo skoraj mo-
raš vzeti, da lahko preživiš. V
Borovljah imam prakso se-
demindvajset let, pred tem
sem štiri leta stažiral v bolniš-
nici. Medicino sem študiral v
Gradcu."

Je podeljevanje koncesij stro-
go določeno in pod nadzo-
rom?

"Je, gre za natančno pogod-
bo med zdravniško zbornico
in pokrajinsko zdravstveno
blagajno. Če sprejmem oziro-
ma podpišem koncesijo, se s
tem obvežem, da skrbim tudi
za dežurstvo. Kako poteka de-
žurna služba, se moramo
zdravniki, ki delujemo v is-
tem okolišu, sami dogovoriti
med seboj. Ravno tako za na-
domeščanje."

Svojega dela ne morete meriti
z urami?

"Bi se dalo, če bi pacientom,
ki so še v čakalnici, opoldne
rekel, naj pridejo naslednji
dan. Tako grob bi moral biti."

Ampak niste?
"Zaenkrat še ne (smeh)."

Koliko časa v povprečju 
namenite za pacienta v ordi-
naciji?

"Imam pet terminov na
uro, to pomeni dvanajst mi-
nut na pacienta. Teoretično bi
moral imeti trideset pacientov
na čakalni listi od sedme ure
zjutraj do enih popoldne. Da-
nes sem za teh trideset delal
do dveh. Se pravi, da dejansko
potrebujem več kot dvanajst
minut na pacienta. Sedem
minut (kot je norma v Slove-
niji, op. a.) je pa nemogoče."

Verjetno ste kot zdravnik s
koncesijo morali sami poskr-
beti za prostore za ordinacijo?

"Ko dobiš koncesijo, imaš
tri mesece časa, da najameš
ustrezen prostor za ordinaci-
jo. V Borovljah smo zdravni-
ki splošne medicine približ-
no enake starosti, čez dve leti
se bo prvi med nami upoko-
jil. Nadomestil ga bo nekdo
iz čakalne liste, na kateri je
60 zdravnikov; ti so večino-
ma že nekje zaposleni, a je
še vedno dovolj resnih kan-
didatov. Višje na lestvici so,
več možnosti imajo, da dobi-
jo to prakso, dodatne točke
jim prinese še kakšna izob-
razba več, na primer iz po-
dročja akupunkture."

Ko ste že omenili akupunktu-
ro, gresta uradna in alternativ-
na medicina z roko v roki?

"Gresta, samo bolniška bla-
gajna tega še ne plača. V ordi-
naciji zelo rad uporabljam
akupunkturo in manualno
medicino (kiropraktiko). Kiro-
praktika je sestavni del vsak-
dana. Tretjina pacientov pride

k meni zaradi revmatičnih
obolenj, tretjina zaradi psihič-
nih bolezni, tretjina zaradi in-
fektov ... Potem je pa še vse
ostalo." 

Kakšne so čakalne dobe za
pregled pri specialistih ali za
magnetno resonanco?

"Za običajne kontrolne pre-
glede pri očesnem zdravniku,
ginekologu se čaka tri mese-
ce. Če pride pacient k meni in
ima v očesu nekaj, kar ne mo-
rem zdraviti, pošljem tega pa-
cienta takoj naprej in je še
istega dne sprejet pri speciali-
stu.

Za pregled na magnetni re-
sonanci se z napotnico trenut-
no v Celovcu čaka dva tedna.
Enkrat sem se močno začudil,
ko je moral pacient čakati tri
tedne. Za pregled s CT napra-
vo je pacient na vrsti v tednu
dni, največ v desetih dneh. Ni-
kdar doslej se še ni zgodilo, da
bi me iz zdravstvene zavaro-
valnice opozorili, da pišem
preveč napotnic za MR ali CT.
Bi jim hitro odgovoril, da
imam pač takšno klientelo pa-
cientov.

Za operacijo kolka na pri-
mer je čakalna doba odvisna
od tega, koliko je bolnišnica
obremenjena. Sam preferi-
ram bolnišnico Elizabetink,
kjer delajo na koncesijo in
kjer imajo odlične specialiste.
Pri njih je čakalna doba neko-
liko daljša, moja 65-letna paci-
entka se je prijavila letos julija
in bo na vrsti za operacijo no-
vembra. V deželni bolnišnici v
Celovcu bi bila na vrsti v še-
stih tednih, največ v treh me-
secih."

Poznate trenutno problemati-
ko v Sloveniji, ko so zdravni-

kom napovedali znižanje pla-
čila dežurstev, večina zdravni-
kov pa se je temu uprla z umi-
kom soglasij za dežurstva?

"Ne poznam."

Kako so plačana dežurstva pri
vas?

"Zdravstvena blagajna pla-
ča za dežurstvo ob koncu ted-
na in za nočno dežurstvo
osem evrov na uro za čakanje.
Če grem ponoči na vizito, kar
se v povprečju zgodi vsaj en-
krat na noč, dobim za en obisk
na terenu dodatnih petindvaj-
set do trideset evrov. Moja za-
stopnica, ki skrbi za okoliš s
približno 12 tisoč prebivalci,
čez vikend zasluži 1500 evrov
za približno 60 ur dela."

So plače zdravnikov visoke?
"Letnega prometa imam

250 tisoč evrov, od tega mo-
ram odšteti vse stroške 
(najemnina za ordinacijo, pla-
čilo pomočnicama...); plače
imam približno 7000 evrov
neto  na mesec. Delam pa ve-
liko, tako je naneslo, ker so me
potrebovali in ker sem rad pri-
jel za delo. Imam 1600 opre-
deljenih pacientov na kvartal
od novorojenčkov do starejših,
torej družinsko obravnavo.
Vsakih nekaj let se kakšna
mama spomni, da bi rodila
doma. Pri porodu je babica, jaz
pa pregledam novorojenčka.
Nočem reči, da se na vsa po-
dročja medicine temeljito spo-
znam, ampak k vsaki tematiki
pa že lahko povem kaj zraven;
to je bil tudi namen staža v
bolnišnici takoj po fakulteti, da
se čim več naučim s čim več
področij medicine. Če pa oce-
nim, da za nekaj nimam do-
volj izkušenj, pacientu napi-
šem napotnico k specialistu."

Nima tajnice, ne medicinske sestre
Dr. Franz Wutti je splošni zdravnik s koncesijo v Borovljah. Njegov redni delovni čas med tednom traja od jutra do večera, 
ob četrtkih dežura ponoči, čez konec tedna ne dela, a mora zato, da je prost, sam najti nadomestnega zdravnika. Med 
njegovimi pacienti so tako novorojenčki kot starejši, ker ima kot splošni zdravnik družinsko obravnavo. 

Dr. Franz Wutti, koroški Slovenec, zdravnik splošne medicine v Borovljah I Foto: Gorazd Kavčič

”Če sprejmem
oziroma 
podpišem 
koncesijo, se s
tem obvežem, 
da skrbim tudi
za dežurstvo.
Kako poteka 
dežurna služba,
se moramo
zdravniki, 
ki delujemo 
v istem okolišu,
sami dogovoriti
med seboj. 
Ravno tako za
nadomeščanje.”

Dr. Franz
Wutti 
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”Domačih nalog ni, ker delamo na tem,
da vse stvari otroci naredijo v tem 
prostoru in domov nesejo kvečjemu 
zanimanje za dodatne informacije in
preberejo kakšno knjigo več.”

Maja Bertoncelj

Trinajst otrok je v sredo
na prvi šolski dan sedlo v
klopi prve osnovne šole
montessori v Sloveniji, ki je
začasno v najetih prostorih v
Preski pri Medvodah. To je
tretja zasebna osnovna šola
pri nas, poleg waldorfske in
katoliške. Štirim vrtcem, ki
delujejo po metodi monte-
ssori, in jih obiskuje 240
otrok, se je torej pridružila
še osnovna šola montessori.
Deluje znotraj inštituta
Montessori iz Ljubljane in
je vpisana v knjigo razvida
osnovnih šol na ministrstvu
za šolstvo in šport. 

"Osnovna šola Montessori
poteka po posebnih pedago-
ških načelih montessori. V
učilnici so pripravljeni mate-
riali, posebni učni pripomoč-
ki, s pomočjo katerih se
učenci učijo. Omogočajo raz-
iskovanje, reševanje težav,
učenje z delom. Oddelek je
sestavljen heterogeno, kar
pomeni, da so v njem običaj-
no otroci različnih starosti, ki
se učijo drug od drugega.
Učenec spoznava učno snov

v lastnem ritmu, sam oziro-
ma z učiteljevo pomočjo si
naredi dnevni ali tedenski
delovni načrt. Običajno dela-
jo v spontano izbranih skupi-
nah, lahko pa tudi individu-
alno. Tak način podpira spo-
sobnost dela v majhnih sku-
pinah, upravljanje s časom,
usmerjanje svojega dela in
razvijanje socialnih spretno-
sti, ki so potrebne v življenju.
Predavanja oziroma frontal-
nega podajanja snovi je zelo
malo," je povedal Pavel
Demšar, predsednik Sveta
zavoda Montessori inštituta.
Kako je bilo na prvi šolski
dan, je pojasnil učitelj Igor
Blažič: "Zaenkrat imamo en
razred, ki ga obiskuje trinajst
otrok, večino starih šest let.
Otrokom je že uspelo dobiti
občutek drug za drugega, po-
leg tega smo spoznavali
prostor, kar je najpomemb-
nejše." Dodal je še nekaj be-
sed o samem delu v razredu:
"Učili se bomo spretnosti
biti del skupine in preko za-
konitosti skupine spoznavali
tudi vse druge zakonitosti.
Pri nas vseh devet let ne bo
ocen. Otroci za uspešno pri-

dobivanje znanja in ohranja-
nje veselja do učenja ne po-
trebujejo ocen, zato v šoli
montessori ni pisanja testov
in spraševanja. Kot učitelj pa
opazujem delo otroka in ga
spodbujam, da čim bolj na-
preduje v svojem ritmu." Po-
leg tega, da ni ocen, tudi ni
domačih nalog, tabla v razre-
du pa se uporablja zgolj za
razredne informacije. "Snov
se podaja v majhnih skupi-
nah in delo je večinoma indi-
vidualno. Domačih nalog ni,
ker delamo na tem, da vse
stvari otroci naredijo v tem
prostoru in domov nesejo
kvečjemu zanimanje za do-
datne informacije in prebe-
rejo kakšno knjigo več." Po-
leg učitelja Igorja je bila ob
našem obisku v razredu tudi
Tina, ki bo imela otroke v ju-
tranjem in popoldanskem
varstvu. Pouk v osnovni šoli
montessori v Preski se začne
ob pol devetih in traja do
treh. Zjutraj otroci v šolo pri-
hajajo od pol osme dalje, vra-
ta šole pa se zaprejo okrog
štirih popoldan. 

"Po devetih letih šolanja
po metodi montessori se

bodo lahko otroci vpisali na
katerokoli srednjo šolo.
Tako kot vrstniki, ki obisku-
jejo javno osnovno šolo,
bodo ob koncu devetega raz-
reda opravili nacionalno pre-
verjanje znanja. Izkušnje iz
šol montessori, ki imajo v
svetu dolgoletno tradicijo,
kažejo, da otroci praviloma
pri vključevanju v nadaljnje
šolanje nimajo težav. Pone-
kod pa je celo že praksa, da
šole montessori štejejo med
tiste, ki učencem zagotavlja-
jo največ znanja," je še pove-
dal Demšar. V svetu je okrog
osem tisoč šol montessori,
nam najbližji sta v Celovcu
in v Zagrebu. Ker pa je to za-
sebna šola, je potrebno pla-
čati mesečno šolnino. Polna
cena je 230 evrov na mesec,
plača pa se glede na dohod-
kovni razred staršev. "V
ceno je vključeno vse in star-
ši dodatnih stroškov nimajo.
Otroci potrebujejo le copate,
vse ostalo je v šoli. Staršem
tako ni potrebno kupovati
učbenikov, šolskih potreb-
ščin, prav tako otroci tudi ni-
majo torbe," je za konec še
povedal Demšar.

Prva osnovna šola montessori
V Preski pri Medvodah je 1. septembra vrata odprla prva osnovna šola montessori v Sloveniji. Gre za
zasebno šolo, v kateri ni pisanja testov, ni ocenjevanja in ni domačih nalog. 

Urša Peternel

Da bi bilo takšnih "zna-
menj" pasjih iztrebkov po
pločnikih, zelenicah in dru-
gih javnih površinah čim
manj, so na Občini Jesenice
sprejeli odlok o javnem redu
in miru, katerega cilj so lep-
še, bolj urejene Jesenice.
Tako morajo odslej lastniki
psov s seboj nositi pribor
(vrečko) za čiščenje žival-
skih iztrebkov in ga na poziv
tudi pokazati redarju. Če bi
torej lastnika omenjenega
psa, ki je "zaznamoval" Alja-
ževo cesto, videl jeseniški
redar, bi ga lahko oglobil z
dvesto evri kazni. Upraviče-
no! Lastnik oziroma vodnik
živali je tudi dolžan prepre-
čevati ponavljajoče in mote-
če oglašanje živali, ki moti
ostale občane pri nočnem
počitku. Na vseh javnih po-
vršinah je tudi prepovedano
odlagati hrano za golobe,
potepuške mačke in pse ... 

Medtem ko je večina ob-
čanov novi odlok sprejela z
zadovoljstvom, saj bo mesto
odslej bolj urejeno, pa so se

kmalu po sprejetju oglasili
nekateri nasprotniki odloka,
zlasti iz vrst društev za za-
ščito živali. Zanimivo je, da
so se oglasili nasprotniki iz
Ljubljane in Kopra, torej ne
domačini z Jesenic. Ena od
njih je tudi Lea Eva Mueller
iz ljubljanskega društva 
za zaščito živali, ki je na je-
seniškega župana Tomaža
Toma Mencingerja naslovi-
la ogorčeno pismo, v kate-
rem mu očita, da "nima em-
patije do živih čutečih bitij"
ter da očitno hoče imeti "la-
boratorijsko čiste Jesenice".
Na našo redakcijo smo pre-
jeli tudi pismo "jeseniških
študentov v Kopru", v kate-
rem so zapisali, da je prepo-
ved hranjenja prostoživečih
in zapuščenih živali nemo-
ralna in nehumana, pregle-
dovanje nošenja čistilnega
pribora za pobiranje žival-
skih iztrebkov pa skregano z
vsakršno zdravo razumsko
logiko in pametjo. Na očitke
odgovarjajo v Medobčin-
skem inšpektoratu in redar-
stvu Jesenice, kjer so zadol-
ženi tudi za nadzor nad spo-

štovanjem novega odloka.
Boštjan Omerzel, vodja Me-
dobčinskega inšpektorata in
redarstva Jesenice, opaža, da
je veliko kritik pavšalnih ter
so posledica nepoznavanja
odloka. "Mnogi kritizirajo
odlok, ne da bi se v celoti
seznanili z njim, in reagira-
jo na zapise v medijih ali go-
vorice z ulice. Ko odlok en-
krat v celoti preberejo, pa se
večini zdi smiseln," pravi
Omerzel. Tako so naspro-
tniki odloka "spregledali"
določbo, ki prepoveduje hra-
njenje prostoživečih živali
na javnih površinah, ne pa
tudi na zasebnih. Dogaja se
namreč, pravi Omerzel, da
nekateri občani puščajo ali
odmetavajo cele kupe hrane
ali kuhinjskih odpadkov na
zelenice, pločnike, v podho-
de, češ da bodo s tem nahra-
nili potepuške pse in mačke.
V Centru 2 se je tako zgodi-
lo, da je odvržena hrana za-
čela razpadati, naselile so se
miši in podgane, na pomoč
je bilo treba poklicati zdrav-
stvenega inšpektorja. "Proti
takšnim kršitvam želimo

ukrepati," poudarja Omer-
zel, "ne bomo pa kaznovali
nekoga, ki bo golobom vrgel
pest drobtin." Na očitke za-
ščitnikov živali glede
(ne)skrbi za potepuške živa-
li Omerzel odgovarja, da je v
jeseniški občini za najdene
in zapuščene živali poskrb-
ljeno, saj ima Občina Jeseni-
ce sklenjeno pogodbo z za-
vetiščem. Prav tako bi mora-
lo biti lastnikom psov samo-
umevno, da pospravijo pasje
iztrebke. A ker žal v praksi
temu ni tako, morajo ukre-
pati redarji. Po Omerzelovih
besedah so ti na delu zlasti
zjutraj in zvečer, ko lastniki
vozijo pse na sprehod. Re-
darji preverjajo, ali lastniki
imajo s seboj vrečke za po-
spravljanje iztrebkov, zaen-
krat pa izrekajo predvsem
opozorila. "Naš namen 
ni pobiranje glob, z vsakim
občanom, ki krši novi odlok,
se na lep način pogovori-
mo. Kazen dvesto evrov
bomo izrekli le v primeru,
ko opozorila ne zaležejo in
se kršitve ponavljajo," po-
udarja Omerzel.

Pes ni kriv, ti si pacek!
"Počisti drek za svojim psom, bodi kulturen, pes ni kriv, ti si pacek!" List s takšno vsebino je pred
dnevi na ograjo nalepila (upravičeno) razburjena lastnica hiše na Aljaževi cesti na Jesenicah, 
ko je zjutraj tik pred garažnimi vrati naletela na velik kup pasjih iztrebkov. Grdo! 

Po malici je potrebno za seboj pospraviti in pomiti. 

Otroci v razredu nimajo stalnih sedežev, skupinski del pa
poteka na preprogi.

Kup pasjih iztrebkov tik pred garažnimi vrati hiše na Jesenicah
je upravičeno razjezil stanovalko ... / Foto: Janez Pipan

Golobi so "zasedli" eno od klopic v parku nasproti jeseniške
železniške postaje. / Foto: Janez Pipan
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Zanimivosti

Igor Kavčič

Množice se zgrinjajo v s
soncem obsijano dolino ...,
je v radijski mikrofon za-
nosno napovedoval legen-
darni slovenski radijski na-
povedovalec. Bilo je pred
davnimi leti na smučarskih
poletih v Planici. Tokrat si-
cer ni bilo množic, niti s
soncem obsijane doline, je
pa bil, tako kot se spodobi
že šestintrideset let na zad-
njo avgustovsko soboto, 
tradicionalni pohod Večno
mladih fantov na Stol. In
ravno, ko smo pohodniki
odhajali proti Valvasorjeve-
mu domu, izhodiščni točki
za vzpon na 2236 metrov
visoki Stol, se je ulilo kot iz
škafa. Da bo čez konec ted-
na škaf puščal, so vreme-
narji sicer napovedovali že
cel teden pred pohodom,
kar je bržkone številne od-
vrnilo od tega, da tudi letos
svojo večno mladost potrdi-
jo na vrhu Stola oziroma
pri Prešernovi koči, nekaj
minut pod njim. Čast v naj-
boljših letih tudi po dvesto,
praviloma pa vsaj sto po-
hodnikov, je tako letos na
Stolu reševalo dvaintrideset
najbolj vztrajnih, ki so si z
dovolj volje, trme in zagoto-
vo tudi tistega Slovencem
tako domačega občutka, ki
mu rečemo zavezanost tra-
diciji, na vrhu za nagrado
prislužili tudi sonce in ču-
dovite poglede v dolino,
polno "oblačne smetane".
A vrnimo se na začetek.

O ideji iz "s stola 
na Stol" 

Ideja o pohodu na Stol je
padla na plodna tla davne-
ga leta 1975, ko so na vrtu
Lectarjeve gostilne v Ra-
dovljici sedeli radovljiški
fantje, ki so ne več tako
rosno mladi modrovali o
prelepem pogledu na hribe
in na Stol. Menda jih je
bilo pet. Prešerno vzdušje
je bilo najbrž krivo, da je
beseda dala besedo, in od
pobude in realizacije poho-
da "s stola na Stol" ni bila
več tako daleč. Fantje so
poprijeli za delo in se orga-
nizirali v Rekreacijskem
klubu z imenom Večno
mladi fantje, prvi pohod pa
je potekal pod geslom
"Žena naj bo doma, čaka naj
na moža ..." Ni kaj, smelo
razmišljanje takratnih fan-
tov, če se ne motim povze-
to po popevki, uspešnici iz
tistega časa. Odločili so se,
da vsako leto za simbol po-
hoda določijo tudi enega

od gospodinjskih pripo-
močkov, izdelanega iz lesa
ali kovine, največkrat prav
iz bakra. Eden tistih, ki je v
zgodovini izdelal največ
simbolov za pohode, je za-
gotovo bil graver in cizeler
Janez Gašperšič, čigar iz-
delki so trenutno razstav-
ljeni v Kovaškem muzeju.
Letos je bil simbol okrog
enajst kilogramov težak pe-
rilnik za obleke, ribežn, kot
se mu tudi reče po doma-
če. Pohod se je vsa ta leta
ob različnih vremenskih
razmerah, Stol je tudi že
imel belo kapo v tem času,
obdržal vse do danes. Za
prvimi večno mladimi so
vsako leto prihajali novi,
željni "posvetitve" na Stolu
v večnega mladostnika. Da-
našnjega aktivnega član-
stva, ki se udeležuje prire-
ditev v okviru rekreacijske-
ga kluba Večno mladih
fantov, je kakih 150. A, kot
rečeno, vsako leto pride
kakšen nov. Letos so tako
"naštimali" tudi med čla-
nek podpisanega. 

Pamet je, z ženskami 
pa še lepota

"A mi je treba tiščat v
hribe v tem dežju," sem
bolj za šalo kot zares raz-
mišljal že ob napovedih
slabega vremena in, če se
še dobro spomnim, tudi v
prvem velikem strmem
klancu, pa pozneje še kdaj,
kadar je v strmini nekoliko
zastal korak, ko sem sem
in tja "zadihal na škrge".
Starejši člani večno mladih
so tudi tokrat počakali v
Valvasorjevem domu, z nji-
mi pa tudi letošnje vabljene
gostje, uslužbenke upra-
vne enote Radovljica. Fant-
je punce na pohod vabijo
nekaj zadnjih let, tako so
bile že gostje gorenjske taj-
nice, pa medicinske sestre,
tokrat dekleta iz državne
uprave. "Odkar na naše po-
hode vabimo punce, nismo
samo pametni, ampak tudi
lepi," mi eden pohodnikov
razloži bržkone daleč naj-
pomembnejši razlog, da v
svoje vrste vabijo tudi de-
kleta, in hkrati doda: "Pa-
meti je več kot dovolj, so pa
časi taki, da je treba delati
tudi na lepoti."

In ko vsak v svoji tišini
grizemo v breg, ter le sem
in tja pokomentiramo do-
gajanje iz okolice, veseli,
da je že skoraj prenehalo
deževati in da oblaki že le-
zejo narazen, razmišljam,
kako ob pregovorno bolj
zgovornih ženskah zgleda

hoja v gore, kadar gre sto
žensk na Triglav, menda
bo prav ta konec tedna na-
menjen temu, prav tako
tradicionalnemu pohodu.
Je v zraku več klepeta ali
tudi pri puncah breg nare-
di svoje? 

Letošnja pot na Stol je
bila vremenu primerno
mokra in spolzka in v
vzpon je bilo potrebno vlo-
žiti dodatne napore, zato
ga ob koncu prve tretjine
poti v naši skupini ni bilo
junaka, ki bi ob skladovnici
drv, namenjenih za kurja-
vo v koči, naložil še kakšen
kos drva na nahrbtnik.
Zdaj bomo pa kmalu na
polovici, "prižnica" se že
vidi, hrabrijo fantje, ki ima-
jo za seboj že po deset, pet-
najst pohodov in pot po-
znajo kot lasten žep. Mimo
spustim radovljiškega žu-
panskega kandidata Cirila
Globočnika, ki ima za odte-
nek hitrejši "zamah". Seve-
da v predvolilnem času gre
za dokazovanje na vseh
ravneh, si bolj kot ne opra-
vičujem lastno pomanjka-
nje kondicije, nakar mimo
zakorači še aktualni radov-
ljiški župan Janko S. Stu-
šek. Dolgoletni predsednik
kluba Večno mladih fan-
tov, pred dvema letoma ga
je zamenjal Marko Pan-
gerc, je zagrizen planinec
in na pohodu na Stol niko-
li ne manjka, če pa se to zgo-
di, je to zato, ker planinari
recimo v Južni Ameriki. 

Štrik čez rit in "sveta
voda" za vrat

Na delu poti, ki se mu
reče prižnica, sta klopci kot
nalašč za krajši počitek, ta-
kratkega, ki požene kri po
žilah, in čokoladico za moč
ter ob tem uživanje v raz-
gledu v dolino. Odpre se
prelep razgled od vasi se-
verno od Radovljice pa tja
do Slovenskega Javornika
in prvih obrisov Jesenic. V
ozadju Bled in za njim
obronki Pokljuke. Nebo se
je kot nalašč odprlo, v oza-
dju pa smo opazovali Tri-
glav, ki se je kopal v soncu.
In, kot kaže, gremo tudi
mi soncu naproti, onemu
drugemu, ki ga ima Stol.
Poznavalci karavanškega
golobradca veste, da se, po-
tem ko pojenja tudi nizko
rastje in hodimo le še po
kamniti stezi, ki vijuga po
pobočju, obraslem z nizko
travo, do Prešernove koče
in še nekoliko dlje do vrha
vleče, kot bi bil ponedeljek
in ne sobota. Po uri in

osemdeset, kar se je še
vedno slišalo manj kot po
dveh urah in dvajset, stoji-
mo pred kočo. Juhuhu.
Dobrodošlica v obliki šilca
žganja in grižljaja kruha s
salamco ter potem še odlič-
na jota, za katero poskrbi
ekipa Prešernove koče, člo-
veku vzbudi zanimanje, da
bi se večkrat oglasil pri
njih. Če le ne bi bilo tako
visoko ...

Od petih kandidatov, pri-
javljenih za posvetitev v na-
ziv "večno mladi fant",
smo se na Stol povzpeli tri-
je, Ciril, Simon in Igor, do-
godku primerno pa smo
bili tudi krščeni s štrikom
po riti in nekaj požirkov za
vrat. Skupinska slika in
pred nami je bil še spust v
dolino in drugi, zabavni
del pohoda, ki se že vsa leta
odvija v Radovljici. Pot po
mulatjeri je daljša, a neko-
liko manj strma, kot tista
čez prižnico. Punce iz ra-
dovljiške upravne enote so
še enkrat več pokazale svo-
jo prijaznost in so nas po-
hodnike počakale pred Val-
vasorjevim domom ter
tako polepšale zaključek
poti. Samo še kdo naj reče,
da že pet pred tretjo in ob
sredah pet pred peto zapi-
rajo vrata. V Radovljici že
ne. 

Povorka prihodnje leto
menda bo

Za večno mlade je zago-
tovo težji, predvsem pa fi-
zično in mentalno zahtev-
nejši del poti zabavni del
sobotnega druženja v šoto-
ru pred Grajskim dvorom.
Dež je tudi letos odplaknil
povorko po Radovljici, pra-
vijo, da novi predsednik, si-
cer pravnik po stroki, za
vreme še vedno ni pripravil
dovolj dobre pogodbe za ti-
ste zgoraj. To pa še ne po-
meni, da v šotoru ni bilo ži-
vahno. Navdušili so gostje,
mladi folkloristi iz pobrate-
nega srbskega mesta Svi-
lajnac, poleg domačega Le-
škega pihalnega orkestra,
brez katerega pri večno
mladih seveda ne gre, so
zaigrali tudi gostje iz Do-
brepolja in Umaga, oči je
bilo moč spočiti ob mažo-
retkah, ušesa ob petju
opernega pevca Ivana Arn-
ška, duha pa ob uporabi še
preostalih bonov za hrano
in pijačo, ki jih je prejel
vsak pohodnik ob prijavi.
In ko so na oder stopili Ve-
seli Begunjčani, sem vedel,
zakaj so nekateri izpustili
vzpon na Stol. 

Na Stol po večno mladost 
Pohod večno mladih fantov na Stol je ena izmed tistih tradicionalnih zadev, ki se ji, ko enkrat "padeš
noter", le težko odrečeš. 

Pri Valvasorjevem domu so pohodnike počakale punce 
iz Upravne enote Radovljica in predsednik Večno mladih
fantov Marko Pangerc (v sredini) se seveda ni mogel upreti
skupnemu poziranju. 

Ob spolzki in zahtevni poti ni bilo prav velike želje, da bi si
do koče na nahrbtnike natovorili še drva.  

Stane Jereb iz Lesc je edini član, ki je bil na vseh 
dosedanjih šestintridesetih pohodih in tudi tokrat do vrha
Stola. Čestitka novo krščenega člana Cirila Globočnika je
bila več kot na mestu.

Ob oskrbnikih Leonu in Betki so za ugodje planincev 
v Prešernovi koči skrbele še Damjana, Andreja in Katarina.

Letos se je na Stol povzpelo dvaintrideset večno mladih
fantov, od tega trije novi člani. Enaindvajset  jih je prišlo do
”Valvasorja” in je opravilo pohod po bližnjih planinah. 
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Minuli teden trije mrtvi
V minulem tednu (od 23. do 29. avgusta) so 
v prometnih nesrečah na slovenskih cestah 
umrle tri osebe, so sporočili z Generalne 
policijske uprave. Na Gorenjskem so policisti 
v istem obdobju obravnavali 28 prometnih 
nesreč, v katerih se je ena oseba huje, osem pa
lažje ranilo. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola
so na Gorenjskem pridržali sedem voznikov.
Letos so slovenske ceste terjale 89 smrtnih žrtev
(lani 118). Na Gorenjskem je v prometnih 
nesrečah umrlo osem oseb, v enakem obdobju
lani pa šestnajst. 

Damjana Šmid

moj pogled

Dober dan, šola (1)
V teh dneh si bomo začeli de-
liti odgovornost do šole. Učite-
lji, starši in otroci. Kolikšen
del bo kdo prevzel nase, je nje-
gova odločitev. Želimo si le
lahko, da bomo starši in učite-
lji pri tem otrokom takšen
zgled, da bo opravljanje šol-
skih obveznosti v čim večji
meri postalo njihova odgovor-
nost. Sicer se kaj hitro lahko
zgodi, da bomo hodili na go-
vorilne ure tudi na izbrano
otrokovo fakulteto. Kar ni tako
redek pojav v naši deželici.
Predvsem to rade počnejo
mame, ki se tudi sicer rade po-
gajajo za točke in ocene svojih
otrok. Poseganja v učiteljevo
ravnanje bi se morali posluže-
vati le v primerih, ko je zares
razvidna napaka ali krivica
učitelja. V vseh drugih prime-

rih pa je najboljše počakati
dan ali dva, da se vidi, kako
resna je zadeva in se razjasni-
jo okoliščine. Pri tem je potreb-
no zaupati in verjeti, da učite-
lji delajo najboljše, kar znajo
in lahko. Prepogosto nanje gle-
damo s stereotipi, kako so do
vseh enako prijazni, kako ne
smejo pokazati čustev, kako se
nikdar ne zmotijo ... Tudi uči-
telji so samo ljudje. Računaj-
mo na njihovo strokovnost in
upoštevajmo njihovo človeško
naravo. Konec koncev dobijo v
razrede rezultate naše vzgoje
in je njihov delež le majhen
dodatek k temu, kar dajemo
starši. Zato velja, da vedno po-
metimo pred svojim pragom,
preden se lotimo pometanja
drugje. Ni prav prijetno, če
otrok v šoli povzroča težave in

moti pouk. Saj je pridobivanje
znanja pravica vseh, ne samo
tiste manjšine, ki se odloči, da
ji za to ni mar. Starši bi mora-
li biti veseli vsakega obvestila,
ko gre za našega otroka. Učite-
lji bi lahko tudi molčali o mo-
tečem vedenju otrok in delali
po svoje. Prav zato, ker nekate-
ri starši tako vztrajno zavra-
čajo informacije, ki jih dobijo v
šoli. Moj otrok ne moti pouka,
moj ne klepeta, moj ne laže,
moj otrok se ne pretepa, moj,
moj, moj ... Povejte mi, pro-
sim, samo en dober razlog, za-
kaj bi si učitelji izmišljevali o
vedenju otroka in staršem pov-
zročali skrbi. Vedno štejejo dej-
stva. Prav zato ponekod na-
mestijo kamere. Da mama
končno vidi in uvidi, kaj počne
njen zlati sine ... 

Za Franca Horvata iz Mošenj
mi je povedala Urška Bizjak,
tudi sama zelo uspešna in
aktivna športnica. Skupaj se
udeležujeta domala vseh vr-
hunskih tekem pri nas, bodi-
si na smučeh, kolesu ali "le"
na maratonskih tekih. "Nje-
gova življenjska pot je nekaj
posebnega, neponovljiva,
polna vzponov in padcev, sa-
moodpovedovanja, trme, a
tudi uspehov ter sreče ob
spoznanju, da zmoremo, če
le hočemo," mi je dejala.
Francevi zgodbi je bilo res
veselje prisluhniti, saj že s
svojim glasom, ki je miren,
topel in stvaren, sogovornika
prepriča, da se splača boriti,
vztrajati, in da je to, da vrže-
mo puško v koruzo, zadnje,
kar naredimo.
Pred davnimi leti je doživel
delovno nezgodo. Zgodilo se
je v železarni, ko ga je v ne-
kem trenutku, ko je prišlo do

spleta naključij, na višini
okoli dvajset metrov stisnil
žerjav. Kosti so pokale, sode-
lavci so onemeli in ko jim ga
je končno uspelo spraviti na
tla, sprva niso niti vedeli, ko-
liko je poškodovan in na kak-
šen način ga naj spravijo v
bolnišnico. Ko so ga videli
zdravniki, so brez razmisleka
rekli, da bo ostal do konca
življenja invalid. Njegove po-
škodbe so se jim zdele več
kot usodne.
"Pokojni dr. Ažman mi je
celo dejal, da je edini, ki bi
lahko naredil čudež, Bog, saj
drug jih tako ali tako ne zmo-
re. To se mi je zdela zelo sla-
ba tolažba, vendar sem mu
hvaležen, da se je vmešal ter
me, seveda na svojstvene na-
čine, spravil pokonci, da sem
danes tak, kot sem. Takrat
sem bil res kripl, zdravniki
so sicer pomagali, kolikor so
lahko. Sprva se je telo odziva-
lo z nečloveškimi bolečina-
mi, ki sem jih krotil z injekci-
jami, ki sem jih imel kar
doma. Pozneje pa se je od-
zvalo po svoje in ko se je iz-
kazalo, da se čudeži dogajajo,
sem spoznal, kar z veseljem
povem še danes, da čudeži
so, le verjeti je treba vanje."
A vse ni šlo tako zlahka, kot
se morda sliši. Franc je bil vr-
sto let obsojen na bolniški
stalež. Nesreča se je zgodila
1969, žerjav pa mu je usod-
no poškodoval kolk, hrbteni-
co in medenico. V poznih
šestdesetih letih tudi medici-
na, še manj rehabilitacija, ni-
sta bili na tako visoki ravni
kot danes, marsikaj je bilo,
hočeš nočeš, odvisno tudi od
sreče in osebne kondicije, vo-
lje in vztrajnosti tistih, ki so
bili odvisni od zdravniške po-
moči.
Franc je imel, za povrhu, pre-
trgano tudi sečno cev, hudo
je krvavel, na srečo pa jo je
mehur odnesel brez posle-
dic. Bolečina in to tista vrtajo-
ča, ob kateri se nam zdi, da

nas hoče raztrgati, pa je osta-
la v telesu, z njo se je moral -
hočeš, nočeš - tudi navaditi
živeti ...
"Tri leta po nesreči sem šel k
zdravniku in jamral, da me
vse boli, da tako življenje ni
ničemur podobno. A zdrav-
nik je le skomignil z rameni,
češ taka bo do konca življenja
tvoja usoda. Prej, če se z njo
sprijaznim, bolje bo zame.
Leta 1973, na zimo, sem bil
še bolj slab kot poprej. Ko-
maj da sem se držal pokonci,
vse me je bolelo, pa tudi sicer
sem pred očmi videl vse
črno. Nekega dne, ko mi
koža spet ni bila prav, sem se
oblekel in jo mahnil do brata,
ki je živel v Begunjah. Jamral
sem mu, da nisem za nič, da
se slabo počutim. Brat me
pogleda, pa reče, daj 'lau-
farce' vzemi, pa pojdi k star-
šem voščit novo leto, morda
boš na snegu pozabil na teža-
ve. Prizadeto mu odvrnem,
da to ne gre, da sem komaj
prišel do njega, kaj šele, da bi
stopil na smuči, ker sem bil
tako šibak. A me je toliko
časa pregovarjal, da sem po-
tem godrnjaje oblekel njego-
vo trenirko, si nataknil smuči
in se pognal v sneg. Prvi tre-
nutek me je obšla slabost,
najraje bi se usedel, komaj
sem se držal pokonci. Bil
sem ves prepoten od bolečin,
ki so me rezale v meso, in ob
misli, da bi tak, kot sem bil,
smučal, sem se dobesedno
zgrozil. Bila pa je narejena
'špura', nekako me je vabila,
vznemirjala, privlačila ....
Prve korake sem naredil ko-
maj živ, nič ni bilo od mene,
s težavo sem se držal pokon-
ci. Na vsakih nekaj metrov
sem počival in misel, da bi se
obrnil in odnehal, je bila vse
močnejša. Kaj se greš, saj vi-
diš, da so te že vsi odpisali,
kripl si, čeprav se tolažiš, da
morda ne tak, kot se vidi,
sem si govoril ... To sem po-
čel zato, da bi bil pozneje, če

bi res omagal, občutek vdaje
in sramu zaradi tega, manj
očiten. Z velikanskim napo-
rom sem prismučal do star-
šev in se komaj živ privlekel v
kuhinjo, kjer mi je mama
skuhala čaja. Za jesti mi
sploh ni bilo. Bil sem na
smrt utrujen, zavlekel sem se
v posteljo in zaspal. Toliko
sem še obstal na nogah, da
sem jima voščil sreče in
zdravja v prihajajočem letu.
Naslednji dan sem se vrnil
domov, celo telo me je bole-
lo, in ko sem se spomnil na
smuči, sem na ves glas zaklel
z besedami, da tega hudiča
pa nikoli več! Trebušne pre-
pone so me tako bolele, da
sem komaj dihal. S težavo
sem se odvlekel v službo, en-
krat dopoldne pride k meni
mojster in mi reče, Francelj,
kaj pa je s teboj. Povem mu,
da sem zanič, da komaj ži-
vim. Zasmilim se mu in mi
predlaga, da mi da prepustni-
co, da bi šel k zdravniku. A
sem trmasto odkimal z glavo
ter mu odgovoril, da bom
vztrajal v službi, dokler bom
le lahko. Čez kakšna dva dne-
va je 'musklfibr' na srečo po-
nehal, spet sem zadihal in
misel na 'laufarce' sploh ni
bila več tako grozna kot pred
tem. Nekaj časa sem še men-
cal sem in tja, potem pa le
stopim nazaj k bratu in ga
prosim, če mi posodi kakšne
stare smuči. Začudeno me je
pogledal, potem pa le spra-
vim iz sebe, da bi rad začel
malo teči, ker to, da sem pov-
sem nemočen, šibak in brez
kondicije, pa res nikamor ne
gre. Malo se je namuznil, od-
govoril pa mi ni nič. Šele te-
daj, ko mi jih je izročil v roke,
je iztisnil iz sebe, češ kako
boš 'laufal', ko pa še hodiš
komaj. Poskusil bom, pa če
bo slabše, bom pa potlej ne-
hal, mu odgovorim. In tako,
kot sem rekel, sem tudi mis-
li ..."
(konec prihodnjič)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Dvajset let zapora 
za dvojni umor
Na Ptuju so na dvajset let zapora obsodili 
48-letnega Jožefa Tomažiča z Vinskega vrha pri
Jeruzalemu, obtoženega dvojnega umora. 
Decembra lani je umoril dolgoletno 41-letno 
zunajzakonsko partnerico Stanko Pokrivač in
njeno 76-letno mater Frančiško Pokrivač, 
hčerki, ki sta skušali mater in babico ubraniti,
pa je ranil. Po navedbah obtožbe je Tomažič 
dejanji storil na grozovit način in v stanju 
zmanjšane prištevnosti. Znašel naj bi se v hudi
stiski, ker se ni mogel sprijazniti, da ga 
partnerica namerava zapustiti. Ko jo je videl
poljubljati se in držati za roke drugega moškega,
se je v njem nekaj obrnilo in sklenil je temu
narediti konec. Usodnega dne je nekdanjo 
partnerico zvabil v kletne prostore gospo-
darskega poslopja, kjer jo je ustrelil s pištolo, 
ki izvira iz osamosvojitvene vojne. Kmalu zatem
je orožje odpovedalo, zato je Tomažič partnerico
napadel še z nožem in jo pretepal s topim 
predmetom. Tedaj sta hčerki, stari 14 in 18 let,
zaslišali mamine krike, zato sta stekli v klet in
skušali mater zaščititi, a neuspešno. Oče ju je
namreč porezal po rokah, zato sta zbežali iz
kleti. Obtoženi jima je sledil v bivalne prostore,
kjer je naletel na taščo in se še nje lotil na
podoben način kot svoje partnerke. Ko je umoril
še njo, se je odpeljal v gasilski dom, kjer so 
ga prijeli policisti. 

Za Popoviča predlagajo 
tri leta zapora
Na okrožnem sodišču v Kopru gre h koncu 
sojenje županu Borisu Popoviču, obtoženemu,
da je pri vodenju dveh družinskih podjetij storil
kazniva dejanja zlorabe položaja, davčne utaje in
ponarejanje poslovnih listin. Tožilstvo predlaga
sodišču, naj koprskemu županu odmeri dobra
tri leta zapora. Popovič je v posebni izjavi 
zapisal, da gre za montiran proces, češ da so
njegovi politični nasprotniki pred lokalnimi
volitvami "vse sile in moči ter poznanstva 
uperili v tožilstvo in seveda posledično v
sodišče". Obramba bo imela zaključni govor 
prihodnji teden.

petek, 3. septembra 2010

Štiriinsedemdesetletni Franc Horvat sodi med najstarejše aktivne maratonce pri nas

Mi se pa res ne damo zlahka!
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Slovenski atletski klub (SAK)
iz Celovca praznuje 40-letni-
co ustanovitve (med ustano-
vitelji je bil tudi ugledni di-
plomat in predsednik Narod-
nega sveta koroških Sloven-
cev dr. Valentin Inzko - op.
p.) in je med najboljšimi no-
gometnimi klubi na Koro-
škem. Že nekaj sezon uspeš-
no tekmuje v eni od treh av-
strijskih regionalnih lig, nje-
govi naraščajniki pa zmagu-
jejo v koroških deških in mla-
dinskih ligah, čeprav so po-
goji za njegovo delovanje
zelo slabi. Pomagajo mu
predvsem slovenski in Slo-
vencem naklonjeni podjetni-
ki na Koroškem in finančne
ustanove Slovencev na Koro-
škem. Že nekaj časa želi po-
praviti in povečati svoj stadi-
on pri Slovenski gimnaziji,
vendar mu pri iskanju pomo-

či deželne in mestne oblasti
najpogosteje zapirajo vrata.
Igranje na modernem osred-
njem celovškem stadionu,
kjer so bile tudi tekme zad-
njega evropskega nogomet-
nega prvenstva, je bilo doslej
za SAK le neuresničena želja.
Se je sredi meseca zgodil od-
ločilni zasuk v politiki Celov-
ca in dežele do Saka, se spra-
šujejo nogometaši in navijači
kluba. "Slovenski atleti" so
namreč na modernem celo-
vškem stadionu pred skoraj
tri tisoč gledalci igrali pokal-
no tekmo z Wacem iz St. An-
drea/Št. Andraža v Labotski
dolini/Lavantal, ki so jo po
streljanju enajstmetrovk si-
cer zgubili z 2:4, vendar je bil
odziv javnosti na njihovo
igro izredno pozitiven. Na
stadionu se je slišala sloven-
ska beseda in brali napisi v

slovenščini. Iz občinstva za-
radi tega ni bilo slišati niti
enega žvižga ali žalitve. SAK
je bil na celovškem stadionu
sprejet kot dobrodošel gost,
kar kaže, da je koroški šport
stopil na pot narodnostnega
in jezikovnega sožitja. Ni
tako nepomembno, da je bil
koroški kolesar slovenskega
rodu Peter Wrolich izvoljen
za predsednika koroške kole-
sarske zveze, da v Žitari
vasi/Sittersdorf vabijo na no-
gometne tekme dvojezični
letaki in da slovenska moštva
marsikje že predstavljajo v
slovenščini. 
Na pokalni tekmi Saka sta
bila tudi namestnik koroške-
ga deželnega glavarja Peter
Kaiser in celovški župan
Christian Scheider. "Takoj
po požaru na tribuni stadio-
na SAK smo se s predstavni-

ki kluba dogovorili, da bodo
pripravili predloge za rešitev
vprašanja stadiona. Mesto bo
pomagalo po svojih močeh.
Izjave, da bo Celovec pustil

SAK na cedilu, niso resnič-
ne. Klub ni pomemben le za
slovensko manjšino, ampak
za ves koroški šport," je po-
vedal župan.

Slovenci v zamejstvu (210)

Celovec obljublja pomoč Saku

Miha Naglič

Kot vse kaže, bo naslednji
gost Glasove preje pisatelj
Boris Pahor. V Ljubljani so
mu dolgo rekli "tržaški pisa-
telj", zadnja leta pa se (neka-
teri s precejšnjo muko) že
navajajo na dejstvo, da je
prav on ta čas v svetu najbolj
znani in priznani slovenski
pisatelj. Kdor nima časa ali
volje, da bi prebral večji del
njegovega obsežnega opusa,
ima zdaj imenitno prilož-
nost, da si za tri evre kupi
njegovo knjigo z naslovom
Zalivi in podnaslovom Čitan-
ka. Izbor, ureditev in spre-
mna beseda v njej so delo za-
mejske profesorice Tatjane
Rojc. Urednica je izbrane od-
lomke razvrstila v šest pogla-
vij in sicer tako, da je v njih
zajela vse "tri ključne temat-
ske sklope" njegovega opusa.
"Pahorjev opus idealno deli-
mo na tri ključne tematske
sklope, kjer se posamezne te-
matike in posamične zvrsti
prelivajo ali celo med seboj
prekrivajo, saj Pahor nikoli
ni zgolj pripovednik ali zgolj
esejist in to daje njegovi lite-
raturi svojski stilni pečat.
Prvi sklop se veže na Trst in
otroštvo, pisatelj je tu priče-
valec fašističnega preganja-
nja in narodnega genocida,
ki ga je doživljala Primorska
od podpisa Rapalske pogod-
be 1920 do kapitulacije faši-
stične Italije leta 1943. To po-
glavje njegovega življenja
predstavlja konstitutivno iz-
kušnjo, ki ga je temeljno za-
znamovala. Na začetku živ-

ljenjske poti in s svojo tragič-
nostjo uvaja osrednjo os, oko-
li katere se pletejo vprašanja-
oksimoroni, ki jih Pahor raz-
preda skozi celotno literarno
delo: vprašanja obupa in upa-
nja, smrti in življenja, ki se
prelevi v za Pahorja značilni
thanatos-eros, vprašanje smr-
ti in ljubezni in se veže na av-
torjevo taboriščno izkušnjo.
Tretji sklop pa zajema avto-
rjevo esejistično dejavnost, ki
je nedeljivo povezana z nje-
govo osebno in pisateljsko
zgodbo, predvsem pa s slo-
vensko narodno usodo."
Lepo bi bilo v tem prikazu na-
vesti iz vsakega od ključnih
treh tematskih sklopov vsaj
po en odlomek. Ker bi bilo
preveč, naj izberem enega.
Tistega, v katerem pisatelj
sporoča, kako so mu po neka-
terih njegovih zapisih očitali,
da skuša "povečati vtis hude-
ga". "Tako se je na primer
zgodilo, ko je, zdaj moj ber-
linski prijatelj, profesor Tho-
mas, predlagal prevod Nekro-
pole v nemščino pri Berlin
Verlagu. Na moje vprašanje,
kaj bi v knjigi pokritiziral, je
priznal, kako se mu zdi preti-
ran prikaz navedbe učitelja,
ki kaznuje šolarke za izreče-
ne slovensko besedo s pljun-
cem v usta. No, dragemu
Thomasu sem, ker pri pogo-
voru nisem imel podatka pri
roki, v pismu potem navedel
ime tistega učitelja. Imenoval
se je Sottosanti, služboval pa
je v vasi Vrhpolje pri Vipavi (v
it. Vipacco). A navedel bi mu
lahko tudi ime učiteljice, bila
je to Clementina Modelli iz

Mecine (Bologna), ki je dese-
tletno deklico Marijo Tušar iz
Idrije, ker se je pogovarjala po
slovensko s součenkami, tako
nabila, da so jo zdravili v bol-
nišnici več tednov. A o teh do-
zdevnih 'pretiravanjih' imam
tudi sam značilen primer. Ko
sem v časniku bral pričevanje
neke učiteljice, kako je faši-
stični učitelj obesil za kite na
kavelj obešalnika učenko, ki
je v razredu spregovorila po
slovensko, sem se najpoprej
začudil, da mi je Bevk zatrje-
val, da se dogodka ne da pisa-
teljsko podati (bal se je, da bi
tak opis škodil političnemu
sožitju), potem pa, ko je črtica
bila prevedena v francoščino
in angleščino, sem angleški
prevod poslal slovenskemu
uredniku v Združenih drža-
vah. A ni bilo z objavo nič, ker
mi je ljubeznivi gospod pri-
znal, da bi se italijanski ljudje
tam taki izmišljeni zgodbi
uprli. Pa še to sem doživel, da
je založba Gallimard odkloni-
la zbirko novel, med katerimi
je bila tista o požigu Narodne-
ga doma, tista o zastrupitvi
glasbenika Lojzeta Bratuža in
tista o za kite obešenem de-
kletcu. Razlog odklona: zbir-
ka izraža protiitalijanskega
duha ..."

Pomislite: celo pisatelj, ki ga
imamo za najbolj primor-
skega med vsemi in mu dol-
gujemo Čedermaca, je za
enega od mnogih resničnih,
a "pretiranih" dogodkov iz
kronike fašističnega nasilja
nad našimi rojaki zapisal, da
se "ne da pisateljsko podati"!
Pahor pa zahteva in počne
ravno to: da se vsaj v literatu-
ri "poda" tisto, česar se (v
imenu miroljubnega sožit-
ja!) ogibajo politiki, gospo-
darstveniki in še marsikdo.
Znano je splošno nagnjenje
v Italiji in med večino Italija-
nov, da bi kar naravnost
spregledali ali vsaj odrinili
vse neprijetne spomine na
svojo aktivno fašistično
dobo. Ta pa se je nadvse sim-
bolno začela ravno v Trstu,
13. julija 1920, ko so fašisti
požgali slovenski Narodni
dom. "Eia, eia, eia - alala! so
peli možje s črnimi fesi, a
gasilci so vseeno razvijali
dolge cevi in množica se je
razmikala. In curki so briz-
gali visoko in so bili cvileči,
peketajoči vodometi sredi
škrlatnega večera. Črni mož-
je pa so vpili in rajali kakor
Indijanci, ki so privezali žr-
tev h kolu in zanetili pod njo
ogenj. Rajali so z manganeli
in s sekirami v rokah. Tedaj
je sekira presekala gasilcu
cev in curek se je ustavil vi-
soko v zraku kakor bezgov
cvet, ki ga ogenj zlati. Potem
je cvet padel in iz presekane
cevi v gasilčevih rokah je vre-
la voda kakor iz žile kri ..."
Sedemletni Pahor je ta pri-
zor doživel na lastne oči.

Boris Pahor, Zalivi, 
Čitanka, uredila Tatjana
Rojc, Cankarjeva založba,
Ljubljana, 2010, 
204 strani, 3 evre,
www.emka.si

Trst, Pahorjevo "mesto v zalivu"

Požgani Narodni dom v Trstu

Knjige in knjigoljubi (62)

Zalivi - Pahorjeva čitanka

Naslovnica knjige Pisatelj Boris Pahor

Predsednik Slovenskega atletskega kluba Marko Wieser 
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razgled

Z razpolovno dobo se v nara-
voslovju označuje čas, potre-
ben, da natanko polovica
neke snovi ali subjekta raz-
pade. Najbolj znan je tovrst-
ni način razpadanja radioak-
tivnih snovi, o njem pa je
mogoče govoriti tudi pri dru-
gih. Pa se malo poigrajmo in
poglejmo, kaj bi zneslo, če ta
pojem uporabimo v politiki.
Denimo, da je bila razpolov-
na doba tistih, ki so prišli na
oblast leta 1945, natanko 45
let. Spomladi 1990 so na vo-
litvah oblast izgubili, polovi-
ca jih je že v teh 45 letih "raz-
padla" (beri: umrla naravne
ali politične smrti), druga
polovica pa je znova odšla v
ilegalo (kot pred letom 1941)
in domnevno še naprej učin-
kuje iz političnega podtalja
kot "udbomafija", "Kučanov
klan" ali kakor se že temu
reče. Gospodarsko, politično
in duhovno ozračje v tej dr-
žavi naj bi bilo še zmeraj pre-
žeto s sevanjem, ki ga pov-

zroča razpadanje rdeče radi-
oaktivne substance.
Gornja domneva sicer ni
moja, zrasla je v okrilju klana
JJ, v katerem bi se z njo naj-
brž strinjali. Ironija zgodovi-
ne pa utegne biti v tem, da se
tudi temu klanu že približu-
je njegova razpolovna doba.
V drugi polovici osemdesetih
naj bi si Niko Kavčič, ki velja
za sivo eminenco udbomafi-
je, omislil diabolični načrt,
kako v politično orbito lansi-
rati dva obetavna rdeča mlad-
ca, Igorja Bavčarja in Janeza
Janšo. Poveril jima je (spo-
mladi 1988) izdajo Dnevnika
in spominov Staneta Kavči-
ča. Provokacija je uspela,
imenovana sta bila v letih
osamosvojitve glavna opera-
tivca, prva moža policije in
teritorialne obrambe, brez
katerih bi spopada z JLA pač
ne dobili. A kot ponavadi v
takih rečeh, se tudi v prime-
ru teh dveh "hudičevih učen-
cev" ni vse godilo tako, kot je
predvidel njun učitelj. Prvi ni
uspel v poskusu, da že leta
1992 postane predsednik
vlade, potem se je počasi
umaknil v gospodarstvo, kjer
je v zadnjih letih uspešno po-
končal podjetje, ki je bilo po-
nos primorskega gospodar-
stva; zdaj ga, kolikor mi je
znano, čaka obravnava na so-
dišču. Kot meteor je preletel
pot od heroja osamosvojitve
do gospodarskega kriminal-
ca in naposled izgorel, nje-
gov čas se ni le prepolovil,
ampak tudi iztekel. Njegov
tovariš iz let narodnoosvobo-
dilnega boja je iz odpornejše
snovi. Po zmagi je moral v
opozicijo, se iz nje po dol-
gem pohodu vrnil na najviš-
je politično mesto v državi,

zdaj pa kot vodja opozicije
čaka na novo priložnost. A
zgodila se mu je tudi afera
Patria in bil naj bi v skupini
petih oseb, proti katerim si-
cer še ni vložena obtožnica,
ampak le "obtožni predlog"
... Kaj to pomeni, bo pokazal
čas, najbrž že kmalu, tudi iz
tega spopada bo veliki borec
morda vstal kot zmagovalec
(če ne bo v njem izgorel).
Gledam fotografijo, ki je na-
stala 7. julija 1991 med poga-
janjem na Brionih. Za vrtno
mizo ob kavi sedijo (z leve)
Dimitrij Rupel, France Bu-
čar, Lojze Peterle, Milan Ku-
čan in Janez Drnovšek, vsi so
zaskrbljenih obrazov, trije si
z roko podpirajo trudno gla-
vo ... Bavčarja in Janše na sli-
ki ni, sta v domovini na boj-
nih položajih. Pa poglejmo
še, kje in kaj so danes junaki
z Brionov. Dr. Rupel ravno
zdaj spet utruja z enim od
svojih pisanj, a zna biti, da je
razpolovna doba tudi njemu
že pošla; dr. Bučar se je pra-
vočasno umaknil v pokoj, a
kot prava gorenjska grča se
še kdaj odmevno oglasi in
opozori, da je nekaj gnilega v
deželi Kranjski; prvi predsed-
nik vlade te države, ki svoje-
mu prvemu položaju pravza-
prav ni bil kos, je zdaj evrop-
ski poslanec in to mu kar pri-
stoji; prvi predsednik repu-
blike je v pokoju, a če je ver-
jeti JJ, še vedno vodi svoj
klan; dr. Drnovšek je, upam,
v deželi večnosti, kamor si je
v svojih zadnjih letih tudi
sam želel ... Kot kaže, bo raz-
polovna doba elite, ki je pri-
šla na oblast 1990, za kako
polovico krajša od enake
dobe tiste, ki se ji je to zgodi-
lo 45 let pred tem?

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
Ko se je Vasilij mesece kasneje
sredi zime plazil iz barake, si
je pred oči znova priklical pre-
močeni Fritzov obraz. Ali pa
se je prikradel sam od sebe, saj
je prizor postal stalna sprem-
ljevalka mislim v njegovi glavi,
kljuvajoče opozorilo, da si je
tedaj sam utrl pot, ki mora
imeti srečen konec. Le vztrajno
mora korakati po njej, ena
dva, ena dva, v ritmu vojaških
korakov se boš povzpel na vrh
gore, kjer boš nekoč zagotovo
posedal ob ognjišču, se je pre-
pričeval. O, lahko si je pred-
stavljal, kako s Katjo čemita
ob ognju in tiho strmita v pla-
mene, kot da le tako lahko pri-
sluškujeta življenju. Nič več
smrti. In zato je nase sprejel
tveganje, preizkušnjo za svoje-
ga nežnega glodalca pod loba-
njo, ki mu je narekoval, naj se

spopade s Fritzem, ko ga je ta
ukazal kakšen teden po dogod-
ku na kmečkem dvorišču po-
klicati predse.
Moška sta si stala nasproti kot
enakovredna nasprotnika,
eden se bo boril za svoje sanje,
drugi za povrnitev časti. Kajti
ni bilo vseeno Fritzu, da svoje
življenje dolguje ujetniku. Če
bi ga vsaj obudil kdo izmed
njegovih? Potem ga ne bi tale
prekleti Rus gledal naravnost v
oči, kot da v njih hoče prebrati
njegove neizrečene besede in
jih pomešati s svojimi, da bi ga
končno nadvladale v tem ne-
mem dvoboju. Poslušaj, grin-
ta, bi zarenčale vanj, nikar se
ne zmrduj nad mano, dobro
veš, da bi te lahko pustil crkni-
ti, ne zmerjaj me zato z ušiv-
cem, ker zaenkrat še nimam
uši, tako kot ti nisi imel kolere.

Haha, vročinskemu valu si
podlegel, soldatek. In tvoji čas-
titljivi bratje so te najprej vtak-
nili v izolirnico v kranjskogor-
ski bolnišnici. V hotelsko po-
slopje so te nastanili, kaj pa
drugega. Samo da so se v so-
bah poleg tebe valjali ranjenci.
Tisti, ki so se zrušili na bojnem
polju in ne na dvorišču kot ti.
A med obolelimi gotovo ni bilo
ujetniških glasov. Za nas ta
vojna dobrobit ne obstaja. Za
vraga, saj bi nas moralo ščititi
mednarodno pravo! Vemo,
hudičevo dobro vemo, kaj so
naše dolžnosti, a med razbija-
njem kamenja smo se že dav-
no nehali spraševati o naših
pravicah. Saj tudi ti veš, da bi
nam moralo pripadati plačilo
za naše delo, kajne Fritz.
Prav, prav, ne bom o denarju.
Hvaležno sprejemam to, kar

nam ostaja. Življenje. In ena-
kost, kot da smo v sanjski deže-
li. Ni meja med častniki in na-
vadnimi vojaki. Če bi bil ti po
muhavem naključju med naši-
mi vrstami, se nihče ne bi
zmenil za tvoje trmoglavo
vzpenjanje po vojaški lestvici
uspeha. Ne kremži se, saj bi
nam postal samo enak. Enaka
obleka, enaki obroki hrane,
enako otekle noge. Pa vsi z žu-
lji na rokah, ki jih skrivamo
drug pred drugim, kot da bi se
bali pokazati svoje šibkosti.
Toda nevidni prst vselej kaže
na nemočne. In moč? Kaj bi z
njo! Dovolj je ostane le za pre-
tepe okoli lastništva čevljev, ki
se iznenada pojavijo kot osa-
melec ob pogradu pokojnika.
Poslušaj me! Ne umikaj se,
soldat! Ni še konec! Kaj je, ali
sem se ti s svojim črvom zaje-

del v tvojo pamet, če je sploh
imaš kaj. Zakaj pa si hodil na-
okoli v poštirkani srajci! Z zla-
timi gumbi si se bahal in po-
staval v usnjenih čevljih, da so
tvoje noge na vsakem ukazu
zakričale od žeje. Ti pa si po-
zabljal še na svoja izsušena
usta, ki niso bila nič manj iz-
sušena od mojih. A jaz sem
pogoltno pil ponujeno vodo, ti
pa si zamahnil z roko. Ne, av-
strijski vojak ni žejen, močnej-
ši je kot ruska svojat, kako bi
vas drugače po končani bitki
ali pa kar med njo polovili kot
prestrašene zajce. A jaz nisem
dolgouha žival, dobro veš to,
Fritz, samo malo več zdrave
pameti imam kot ti in na stru-
no tvoje neumnosti igram, ali
ti je to prav ali ne.

(se nadaljuje)

Vaš razgled

Kralj gora si je na sončno avgustovsko nedeljo ogledoval, kako se pohodniki
vzpenjajo na 2392 metrov visok Bovški Gamsovec. Kozorog se človeku pri-
bliža tudi na nekaj metrov, včasih celo pozira za dober posnetek, ali pa spro-
ži kamenje, zato čelade na glavo, kadar se odpravljate v visokogorje. S. K. 

petek, 3. septembra 2010

Šepetalnica za veter (11)

Med obiskovalci 14. Hrastovega memoriala na Ljubelju sta bila tudi 
dveletna Ula in njen oče Anže Švab s Spodnjega Vetrnega. On ima doma
bolj moderen motor, hči pa je hotela prijeti za krmilo starodobnika. Izbrala
si je motor puch letnik 1956, s katerim je pozneje zmagal Matic Zupan,
član AMD Tržič.  S.S.

Razpolovna doba
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Jasna Paladin

Preserje pri Radomljah - Ra-
domeljsko pohištveno podjet-
je je, veliko prej kot večina
slovenskih podjetij, občutilo
gospodarsko krizo že leta
2008. Naročila ključnih kup-
cev (zlasti iz ZDA) so čez noč
usahnila za kar 60 odstotkov.
A najhujše obdobje, ki je pod-
jetje v zadnjih dveh letih pri-
peljalo v likvidacijo in odpu-
stitev tretjine vseh zaposle-
nih, je, kot kaže, končano. 

Lastniki so na ponedeljko-
vi skupščini soglasno podpr-
li ustavitev likvidacije, ki se je
začela julija lani. "Z veliko
truda, ob podpori večinskega
lastnika, z intenzivnim raz-
vojnim delom ter pozitivnim
in požrtvovalnim sodelova-
njem vseh 135 zaposlenih,
smo uspeli obrniti negativne
trende. Trenutno imamo od-
prtih veliko novih projektov

na nemško govorečih in
ameriških trgih. Zgledi so
obetavni, čeprav je težko na-
povedati, kakšni bodo rezul-
tati, saj se svet po krizi vrti
drugače in so kupci še vedno
previdni," je povedal Asto
Dvornik, prej likvidacijski
upravitelj, zdaj pa direktor

Lip Radomlje, preko podjetja
Rubicon Design pa tudi
eden od lastnikov.

Na skupščini, ki so se je
poleg Dvornika udeležili tudi
večinski lastnik Tomaž Roč-
nik iz podjetja IGEM ter
predstavnika Društva malih
delničarjev Rajko Stanković

in Anton Žibert, pa se je za-
pletlo pri dodatni točki o po-
oblastilu za pridobivanje last-
nih delnic. Ročnik in Žibert,
ki zastopata 3,75 odstoka ka-
pitala malih delničarjev, sta
napovedala izpodbojno tož-
bo, saj ne verjameta nameri,
da bi delnice ponudili v od-
kup delavcem kot motivacijo
za še boljše delo. Medtem ko
je Dvornik potezo označil kot
promocijo Društva malih
delničarjev, pa v društvu
ustanovitev sklada lastnih
delnic označujejo za poskus
zlorabe malih delničarjev in
izigravanje zakonodaje.
"Večinska lastnika želita
ostale delničarje izplačati
preko sklada v zelo velikem
cenovnem razponu: od 3,5
do 11 evrov za delnico. Mali
delničarji temu nasprotuje-
mo, saj želimo pošteno ceno
brez diskriminacije," so med
drugim sporočili iz društva.

Boljši časi za Lip Radomlje
Podjetje Lip Radomlje od srede naprej ni več v likvidaciji, saj se je poslovanje v zadnjem letu obrnilo
na bolje. Mali delničarji večinskim lastnikom očitajo poskus zlorabe.

Asto Dvornik

JEZIKOVNA ØOLA
s tradicijo in inovativnostjo

ANGLEØŒINA NEMØŒINA
ITALIJANØŒINA FRANCOØŒINA
ØPANØŒINA RUØŒINA
HRVAØŒINA SRBØŒINA
SLOVENØŒINA

in ostali jeziki, ki jih potrebujete …
pišem, govorim, poslušam, œutim, pa tudi sanjam o njih …
individualno, skupinsko, verificirano, certificirano

Znanje je kot zlato, oplemeniti naøe æivljenje.

i Informacije
04 280 48 16 • 041 86 15 38
mateja.smid@luniverza.si

www.luniverza.si

uporabno, učinkovito, multimedijsko, elektronsko
nadstandardno, najboljše za VAS!

NOVO: popotna nemščina za upokojence - še 5 prostih mest
NOVO: možnost sofinanciranja MŠŠ

Informacije: www.luniverza.si
Telefon: 04/280 48 00

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ in
EKONOMSKA FAKULTETA LJUBLJANA in
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO MARIBOR

vabijo v izredni študij

➨ EKONOMIJE - Informativni dan: 7. 9. 2010
➨ STROJNIŠTVA
diplome, ki jih delodajalci upoštevajo

V sodelovanju s
PEDAGOŠKO FAKULTETO KOPER
pridobitev PAI - pedagoško andragoške izobrazbe

Informacije: www.luniverza.si
Telefon: 04/280 48 00
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znanje za nove priložnosti

IZREDNI ŠTUDIJ 2010/11

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI
➨ PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI in PT)
➨ BOLNIČAR NEGOVALEC
➨ EKONOMSKI TEHNIK (PTI in PT)
➨ TRGOVEC PRODAJALEC

V sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana
➨ SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ 

SREDNJI ZDRAVSTVENIK 
Informativna dneva: 8. 9 in 9. 9. 2010

VIŠJEŠOLSKI PROGRAMI
V sodelovanju z IZ Hera Ljubljana 

➨ ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE
Informativni dan: 13. 9. 2010

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE - NPK
➨ SOCIALNI OSKRBOVALEC
➨ RAČUNOVODJA KNJIGOVODJA
➨ VIZAŽIST 
➨ POMOČNIK KUHARJA

Kranj

Hidria Perles odpustila devetnajst sodelavcev

V kranjski Hidrii Perles, ki proizvaja in trži električna ročna
orodja Iskra ERO in Perles, so avgusta odpustili 19 sodelav-
cev. "Vodstvo Hidria Perles je seznanilo svet delavcev in sin-
dikat, da bo družba avgusta prisiljena odpovedati pogodbo
o zaposlitvi 19 zaposlenim," pojasnjuje Helena Pregelj Tu-
šar, direktorica korporativnega komuniciranja v Hidrii. Vod-
stvo si je prej prizadevalo, da bi stroške racionalizirali z
mehkejšimi ukrepi, kot sta ukrep čakanja na delo in uvedba
36-urnega delovnika z 10-odstotnim znižanjem plač. V Hi-
drii Perles je zaposlenih 258 sodelavk in sodelavcev, napo-
vedi o odpuščanju so bile v podjetju prisotne že junija, ven-
dar so jih v Hidrii zanikali. Tako kot junija pa tudi sedaj ne
pojasnjujejo, ali bodo odpuščali tudi v prihodnje niti kako
podjetje posluje oziroma kako kažejo naročila. B. B.

Železniki

V Dom opremi odpovedali stavko

Zaposleni v železnikarskem obratu Dom oprema, ki je del
družbe Tom, so odpovedali za sredo napovedano stavko. "Že
v petek (27. avgusta, op. a.) smo prejeli junijsko, ta teden pa
še julijsko plačo, zato smo stavko odpovedali," nam je pove-
dal Tone Mohorič, predsednik sindikata. Podjetje je dobilo
potrditev večjega posla, s tem pa tudi nekaj denarja za poslo-
vanje. Zaposleni sicer še čakajo na plačilo regresa, podjetje pa
jim mora do konca leta poravnati tudi vse prispevke. B. B.

Škofja Loka

V LTH Ulitki še brez dogovora

V največjem škofjeloškem podjetju LTH Ulitki (prej TCG Uni-
tech) zaposleni tudi ta teden niso našli skupnega jezika z upra-
vo glede dokapitalizacije. Z njo naj bi delavci dopolnili lastni-
ško strukturo, ki jo trenutno obvlada podjetje Lior Invest oziro-
ma vodilni menedžerji LTH Ulitkov. Tako vodstvo kot sindikat
sta zaenkrat zelo skrivnostna o pogovorih, ki naj bi se kmalu
nadaljevali. Žal nam vodstvo podjetja, ki ga vodi Andrej Kra-
njec, že dlje časa ne želi izdati, kako podjetje posluje, kako jim
kažejo naročila in če bodo znova dodatno zaposlovali. B. B.

Boštjan Bogataj

Bled - "Na Turizmu Bled
sem opravljala obvezno prak-
so. Za 160 ur so mi najprej
izplačali 501 evro, čez teden
dni pa poklicali, da gre za na-
pako in naj vrnem 343 evrov,"
nam je pisala študentka Višje
strokovne šole za turizem in
gostinstvo Bled, ki želi ostati
anonimna. Ob našem kas-
nejšem pogovoru je poveda-
la, da je na koncu (po dogovo-
ru) vrnila 140 evrov, vendar
se tudi s tem ne strinja: "So-

šolec je za isto delo dobil veli-
ko več, sama pa sem morala z
lastnim vozilom tudi na Jese-
nice, v Mengeš, ... To je izko-
riščanje, oni pa zahtevajo de-
nar nazaj."

Po prvotnih načrtih naj bi
bilo njeno delo vredno le
okoli 150 evrov, od tega pa je
šla polovica na račun stro-
škov prevoza. "Žal gre za ob-
vezno prakso, ki jo moramo
opraviti. Drugi del je v go-
stinstvu, kjer plačajo bistve-
no več: štiri evre na uro, v tu-
rizmu zgolj pol evra na uro,"

pojasni študentka, ki sicer
priznava, da je med prakso
spoznala Bled in blejske ho-
tele. Eva Štravs Podlogar, di-
rektorica Turizma Bled, je
bila nad pritožbo študentke
začudena: "Vse smo se dogo-
vorili: sedaj s študentko, prej
s šolo. Njeni študenti pri nas
opravljajo obvezno prakso,
za plačilo pa jim po kolektiv-
ni pogodbi obračunamo 15
odstotkov povprečne plače v
panogi." 

Študentki so nakazali pre-
visok znesek, v Turizmu

Bled so jo prosili, da vrne
razliko, kar je tudi storila.
"Drži, nekateri prakso plača-
jo več, vendar jih tudi bolj po-
trebujejo. Ob takšnem pri-
meru bomo razmislili, če
bomo študentom še omogo-
čili opravljanje obvezne prak-
se pri nas," še pravi direktori-
ca in zavrača misel, da izko-
riščajo študente. "Prej jim
pomagamo, da opravijo
prakso, ki je obvezna za pre-
hod v višji letnik, nekaj male-
ga pa jih tudi naučimo," pra-
vi Eva Štravs Podlogar.

Slabo plačilo ali pomoč pri študiju
Študentka turizma in gostinstva je razočarana zaradi mizernega plačila obvezne prakse. V Turizmu
Bled pravijo, da bodo premislili o nadaljnjem sodelovanju s šolo.
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Po podatkih državne-
ga statističnega urada je šte-
vilo kmetijskih gospodarstev
z ekološkim kmetovanjem v
desetletju 2000-2009 resda
poraslo s 115 na 1.853, vendar
v zadnjih letih narašča zelo
počasi, lani se je tako poveča-
lo le za 64 kmetij. Tudi v pri-
hodnjih letih ni pričakovati
občutnega porasta, saj se šte-
vilo kmetij v preusmeritvi iz
konvencionalnega v ekološko
kmetovanje zadnjih sedem
let le znižuje: leta 2003 jih je
bilo v preusmeritvi 783, lani
samo 243, kar je najmanj v
zadnjih desetih letih. V ekolo-
ško kmetovanje je bilo lani
vključenih 25.186 hektarjev
kmetijskih zemljišč ali do-
brih pet odstotkov vseh, od
tega 22.069 trajnih travnikov
in pašnikov, 2.382 hektarjev
njiv in vrtov, 648 hektarjev
sadovnjakov, 91 hektarjev vi-
nogradov in 27 hektarjev olj-
čnikov. Še 3.572 hektarjev
zemljišč je bilo v preusmerit-
vi iz konvencionalnega v eko-
loško kmetovanje.

"V vseh državah Evropske
unije z razvitim ekološkim
kmetijstvom (Avstrija, Italija,

Nemčija, Francija ...) je po
začetnem navdušenju prišlo
do zelo počasnega narašča-
nja števila ekoloških kmetij,
pri tem pa se kaže, da tisti, ki
ekološko kmetujejo že dlje
časa, povečujejo površine. To
pomeni, da so s svojimi iz-
delki tržno uspeli in da se
razvijajo in širijo ponudbo.
Tako je tudi pri nas v Slove-
niji in tudi na naši kmetiji,"
je statistične podatke komen-
tiral ekološki kmet in pred-

sednik slovenske zveze zdru-
ženj ekoloških kmetov Boris
Fras.

Politikantsko reklamiranje
ne prinaša rezultatov

"Kmet mora ekološko
kmetijstvo čutiti, verjeti vanj,
si ga želeti ... Politikantsko
reklamiranje v slogu - odloči
se za ekološko kmetijstvo, se
splača, saj je pridelke možno
prodati po višji ceni - ponava-
di prinaša slabe rezultate. S
kmetijami, ki vstopajo v eko-
loško kmetijstvo s figo v
žepu, so tudi problemi, saj
hitro lahko naredijo veliko
škode pri naših kupcih, s ka-
terimi smo dolgo vzpostav-
ljali zaupljive odnose. Za po-
večanje števila ekoloških
kmetov bi bilo zelo po-
membno, če bi država tudi
preko kmetijsko gozdarske

zbornice v izobraževanje o
ekološkem kmetovanju kot
predavatelje vključila izkuše-
ne in kredibilne ekološke
kmete z rezultati in zna-
njem. Takšnim ljudje verja-
mejo in so jim za zgled,"
pravi Fras.

Premajhna razlika v ceni 

Na Gorenjskem je v ekolo-
ško kmetovanje vključenih
okrog 170 kmetij, v zadnjih
letih se je število le malo po-
večalo. Kot ugotavlja Marija
Kalan iz Kmetijsko gozdar-
skega zavoda Kranj, se mar-
sikateri kmet ne odloči za
ekološko kmetovanje zaradi
premajhne razlike v ceni
med klasičnimi in ekološki-
mi pridelki pa tudi zato ne,
ker pridelkov ni pripravljen
sam prodajati na kmetiji ali
na tržnicah.

Ekološko kmetijstvo se 
zadnja leta razvija bolj počasi
"Raje naj se razvija počasi kot pa hitro, z napakami in pomanjkljivo," pravi Boris Fras, predsednik
Združenja ekoloških kmetov Slovenije.

KRATKE NOVICE

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Evropska komisi-
ja je avgusta seznanila agen-
cijo za kmetijske trge in raz-
voj podeželja z rezultati dveh
revizijskih pregledov. Kot so
ob tem pojasnili na agenciji,
je marca lani v Sloveniji pote-
kala revizija izplačil za ukre-
pa Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev in Izpolnjeva-
nje standardov Evropske uni-
je, za katera je bilo na podla-
gi programov razvoja pode-
želja 2004-2006 in 2007-
2013 izplačanih 141,3 milijo-
na evrov. Čeprav so revizorji
Evropske komisije očitali
agenciji, da je opravila pre-
malo administrativnih obis-

kov na terenu in da je vlaga-
teljem zahtevkov omogočila
izvajanje projektov še pred
oddajo vloge, je z argumenti
dokazala, da je ravnala v skla-
du s programom razvoja po-
deželja, tako da se je revizija
končala brez finančnih po-
sledic za Slovenijo. 

Drugi revizijski postopek je
potekal oktobra 2005, takrat
so pregledovali izplačilo pre-
mij za govedo in drobnico za
leti 2004 in 2005. Revizorji v
zaključnem poročilu predla-
gajo Evropski komisiji fi-
nančni popravek v višini 2,8
milijona evrov, kolikor naj bi
znašala izplačila za živali, za-
klane pred vstopom Slovenije
v Evropsko unijo. Poleg tega

predlagajo zaradi pomanjklji-
vosti pri označevanju živali in
vodenju evidenc ter zaradi iz-
plačevanja podpor za ovce
tudi kmetijam z manj kot de-
setimi kvotnimi pravicami
oz. z manj kot desetimi žival-
mi še finančni popravek v vi-
šini od dva do pet odstotkov
izplačil v letih 2004 in 2005,
kar znese en milijon evrov.
Slovenija je po prejemu urad-

nega obvestila vložila zahte-
vek za obravnavo pred sprav-
nim organom, ki je sicer
upošteval slovenske argu-
mente in predlagal znižanje
finančnega popravka, vendar
pa Evropska komisija njego-
vim priporočilom ni sledila.
Postopek se bo končal z obra-
vnavo pred odborom za kme-
tijska sklada in z izdajo odloč-
be.

Slovenija bo vračala subvencije
Slovenija bo zaradi nepravilnosti pri izplačevanju subvencij morala vrniti v proračun Evropske unije
3,8 milijona evrov.

Boris Fras, ekološki kmet in
predsednik Zveze združenj
ekoloških kmetov Slovenije

Lahovče

Na tekmovanju v oranju najboljši Janez Zaverl

Društvo kmetijskih inženirjev in tehnikov Gorenjske in kranj-
ski kmetijsko gozdarski zavod sta v soboto pripravila na
KŽK-jevih njivah v Lahovčah gorenjsko tekmovanje v oranju.
Nastopilo je pet oračev, trije s plugom krajnikom in dva z
obračalnim plugom. Zmagal je Janez Zaverl ml. iz Mednega,
drugi je bil Anže Koželj iz Vodic in tretja Janezova sestra Jer-
ca. Janez in Anže sta se uvrstila na državno tekmovanje, ki
bo v Vipavi. Čeprav je bil minuli konec tedna precej deževen,
dež ni toliko namočil zemlje, da bi oteževal oranje. "Razme-
re za oranje so bile skoraj idealne," je dejal Franci Pavlin iz
kranjskega zavoda. C. Z.
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Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan
Židan se bo večkrat na leto sestal s predstavniki
ekoloških kmetov, na prvem tovrstnem srečanju so se
pogovarjali tudi o pretiranem administriranju in o
tem, kako bi ekološki pridelki našli pot v vrtce, šole in
druge javne ustanove.

Agencija za kmetijske trge je v letih 2006 in 2007
sprejela ukrepe, s katerimi je bistveno izboljšala kon-
trolo glede upravičenosti zahtevkov. Kontrolo opravlja
ločeno za posamezne zahtevke, preverja pa tudi oz-
načevanje živali in različne dokumente.

Kmetijska gosp. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
* z ekol. kmet. 115 322 412 632 910 1220 1393 1610 1789 1853
* v preusmeritvi 485 678 748 783 672 498 483 390 278 243

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Najboljši trije (od leve): Anže Koželj (drugi), Jerca Zaverl
(tretja) in Janez Zaverl (prvi) / Foto: Franci Pavlin 

Kranj

Spremembe pri posojilih ribniškega sklada

Slovenski regionalni razvojni sklad je dopolnil štiri javne raz-
pise za dodelitev posojil za podjetništvo, kmetijstvo in obči-
ne. Spremembe prinašajo povečanje posojilnih zneskov,
dodatne roke in znižanje stroškov. S spremembo javnega
razpisa za financiranje investicijskih projektov podjetniške-
ga značaja in projektov na področju kmetijske predelave, tr-
ženja in dopolnilnih dejavnosti je za podjetniške projekte na
razpolago 8,8 milijona evrov, za kmetijske pa en milijon.
Doba vračanja posojila je do 12 let, letna obrestna mera je
odvisna od razvitosti občine in je 3-mesečni Euribor in pri-
bitek od 0,9 do 1,65 odstotka. Dodatni rok za oddajo vloge
je 15. oktober, sklad pa po novem v celoti pokriva stroške
sklepanja pogodb in tudi skoraj vse stroške zavarovanja po-
sojila. Pri javnem razpisu za financiranje investicijskih pro-
jektov na področju osnovne kmetijske pridelave so spre-
membe samo pri posojilih, ki pomenijo državno pomoč - to
je pri posojilih za gradnjo, nakup ali posodobitev kmetijskih
gospodarstev ter za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov. 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 I139
Hobotnica v solati 

Sestavine: 50 dag hobotnice,
pol dl oljčnega olja, pol dl ja-
bolčnega kisa, 3 stroki česna, 1
vejica peteršilja, sol, poper.

Priprava: Hobotnici od-
stranimo drobovino in jo
damo kuhat v vrelo vodo. Ku-
hamo tako dolgo, da se
zmehča (če dodamo plutovi-
nast zamašek, se prej zmeh-
ča). Še topli odstranimo kožo
in pustimo, da se ohladi. Na-
režemo jo na kolobarje, doli-
jemo oljčno olje, kis, doda-
mo sveže sesekljan peteršilj,
stisnjen česen, ter solimo in
popopramo. Hobotnico lah-
ko nekaj časa pustimo stati v
tej marinadi ali pa jo ponudi-
mo takoj. Poleg ponudimo
svež kruh. 

Juha iz buče 

Sestavine: 6 dag masla ali
margarine, 6 dag čebule, 2
stroka česna, 70 dag jedilne
buče, sol, poper, vejica peterši-
lja, na kocke narezan kruh,
nariban parmezan, sladka
smetana po okusu.

Priprava: Na maslu ali
margarini prepražimo sese-
kljano čebulo in česen, peter-
šilj in na kocke narezano je-
dilno bučo. Nekaj časa kuha-
mo, začinimo s soljo in po-
prom. Kuhano zmeljemo s
paličnim mešalnikom. Juho
zgostimo s smetano, potre-
semo jo z naribanim parme-
zanom ali kakšnim drugim
sirom, kruhovimi kockami
in juho gratiniramo, da se sir
lepo zapeče.

Jabolčni zavitek malo
drugače

Sestavine - testo za zavitek:
1,5 dl mleka, 25 dag moke, 1 jaj-
ce, 2 žlici olja, 1 žlička belega
vina, ščep soli, olje za premaz.

Nadev: 5 dag mandljevih li-
stov, 10 dag masla ali margari-
ne, 6 dag drobtin, 15 dag slad-
korja, 1 limona, 80 dag kislih
jabolk, malo calvadosa, malo
ruma, 5 dag rozin, malo mle-
tega cimeta, sladkor za potre-
sanje. 

Vanilijeva omaka: 1 vanili-
jev strok, 2,5 l mleka, 2,5 l
sladke smetane, 6 rumenja-
kov, 8 dag sladkorja v prahu.

Priprava - testo: Mleko se-
grejemo. Iz sestavin zamesi-
mo gladko testo in ga prema-
žemo z oljem. Testo pokrije-

mo s toplo krpo in pustimo
počivati kakšno uro. 

Nadev: Mandljeve liste v
ponvi zlato rumeno prepra-
žimo. 5 dag masla ali marga-
rine raztopimo v ponvi, do-
damo drobtine, sladkor in
vse skupaj malo prepražimo,
nato ohladimo. Limoni stis-
nemo sok. Jabolka olupimo,
jim izrežemo koščišče in jih
narežemo na tanke lističe.
Jabolkom dodamo sladkor,
calvados, rum, rozine, cimet
in mandlje. Vse skupaj zme-
šamo. Preostalo maščobo
razpustimo in jo postavimo
na stran. Testo na pomokani
krpi razvaljamo in razvleče-
mo. Premažemo ga z ma-
slom ali margarino. Sredino
testa potresemo s praženimi
drobtinami. Jabolčni nadev

potresemo po testu in ga zvi-
jemo v zavitek. Položimo ga
v pomaščen pekač in prema-
žemo z maščobo. Pečemo ga
v segreti pečici najprej 30
minut pri 200 stopinjah Cel-
zija, nato pa še približno 25
minut pri 180 stopinjah Cel-
zija. Zavitek potresemo s
sladkorjem v prahu.

Vanilijeva krema: Vanilijev
strok razpolovimo, sredino
potegnemo ven in vse skupaj
kuhamo z mlekom in smeta-
no. Vanilijev strok poberemo
iz mleka. Rumenjake in slad-
kor penasto umešamo, doda-
mo vroče mleko in kuhamo
nad ognjem, da se krema ne-
koliko zgosti.

Zavitek serviramo topel ali
hladnen in ga prelijemo s
pripravljeno kremo. 

Jelena Justin

Če z Ravenske Kočne po-
gledamo proti vzhodu, so
Rinke tista skalna pregrada,
ki ločuje jezerski in savinjski
konec oz. če z Okrešlja po-
gledamo proti zahodu, so
Rinke tiste, ki zaključujejo
zatrep krnice. Sestavljajo jo
kar štiri med njimi; najvišja
je Kranjska Rinka (2453 m),
za ljubitelje zavarovanih ple-
zalnih poti je najzanimivejša
Koroška Rinka (2433 m),
manj opazni pa sta Mala
(2289 m) in Štajerska Rinka
(2374 m). Mi se bomo danes
mimo koče na Ledinah povz-

peli na Koroško in Kranjsko
Rinko. 

Zapeljemo se do Zgornje-
ga Jezerskega in pri smero-
kazu za Planšarsko jezero za-
vijemo desno. Nadaljujemo
naprej po asfaltirani cesti.
Asfalt se kmalu konča, mi pa
kar nadaljujemo po makada-
mu v smeri proti Češki koči.
Na razpotju peljemo po des-
nem odcepu in parkiramo
ob tovorni žičnici. Naj opozo-
rim, da je cesta precej razrita,
zato vozimo previdno. Ob to-
vorni žičnici nas smerokaz
usmeri skozi gozd. V spod-
njem delu poti hodimo skozi
gozd, nato se pot vije med

ruševjem in nas pripelje do
skalne pregrade, preko kate-
re je speljana zavarovana ple-
zalna pot, ki vsekakor ni za
vrtoglave. Tukaj svetujem, da
na nahrbtnik pritrdimo pali-
ce ter se opremimo s čelado.
Od avtomobila do Kranjske
koče na Ledinah bomo potre-
bovali približno 1 uro in 30
minut. 

Od Kranjske koče nadalju-
jemo v smeri Ledinskega
vrha, Okrešlja, Bab. Po nekaj
metrih se pot začne zložno
vzpenjati. Gremo mimo od-
cepa za Veliko Babo. Pot se
vzpenja po levi strani ledin-
skega ledenika. Kot zanimi-
vost, prvega avgusta letos je
nekaj neustavljivih smučar-
jev uživalo v zavijanju. V tem
vmesnem delu nam bo na
enem mestu v pomoč celo je-
klenica, saj je pot usekana v
skalo. Višje pridemo pod po-
bočje Ledinskega vrha. Kma-
lu smo na razcepu; levo gre
pot proti Okrešlju, Mrzli gori
itd., desno pa zavijemo proti
Koroški Rinki oz. Križu. Sle-
di vzpon po lahko prehod-
nem melišču. Ko pridemo do
skal, markirana pot zavije
ostro desno, z leve pa se pri-
ključi markirana pot na Koro-
ško Rinko z Okrešlja. Preči-
mo strma pobočja Rinke,
mimo naravnega okna, kjer
nas tudi pričaka prva jekleni-
ca. Gibljemo se po policah ob
napetih jeklenicah. Povzpne-
mo se do drugega okna, kjer
se pogled ustavi globoko pod
nami v Mrzlem dolu. Stena
postane občutno strmejša,
pot zavije v gruščnato manjšo
grapo. Sledi razčlenjena ste-
na, kjer plezamo prosto, brez
varoval, vse do vrha grebena.
Ta del nudi čudovite razgle-
de, predvsem na Skuto. Pot
zapusti grebenski raz in se
usmeri na severno stran
gore, kjer v odlični skali, z
brezhibnimi varovali hitro
napredujemo. Pot poteka po
naravnih prehodih. Plezanje
v čvrsti skali je čudovito. Me-

stoma moramo biti sicer zelo
pozorni na drobir in grušč, ki
je na poti. Pod vrhom je stena
skoraj navpična, naša pot pa
bolj krušljiva, bolj izpostavlje-
na. Zadnji metri vzpona po-
tekajo ob jeklenici, ki je pritr-
jena na sam vrh gore. Raz-
gled s Koroške Rinke oz. Kri-
ža je veličasten: Ojstrica, sed-
lo Škarje, Planjava, Kamni-
ško sedlo, Brana, Krofička,
Strelovec, Mrzla gora, Ledin-
ski vrh, Babe, Skuta, slutimo
lahko tudi Grintovec. Čudovi-
to!

Tik pred seboj imamo
Kranjsko Rinko, ki je najvišja
od vseh štirih. Po skrotastem
pobočju se spustimo precej
globoko navzdol, prečimo v
desno in se po enako skrota-
stem terenu povzpnemo na
njen vrh. Ker nas avto čaka v
Ravenski Kočni, je najbolje,
da se v dolino spustimo po
poti vzpona. V vsakem pri-
meru je katerikoli spust z
Rink dolg in naporen. S
Kranjske Rinke sestopimo in
se znova vzpnemo na Koro-
ško Rinko, od tod po poti
vzpona po zavarovani plezal-
ni poti proti Ledinam. Sestop
po zavarovani plezalni poti je
zahteven, predvsem zaradi
grušča in drobirja, ki je na
številnih mestih na poti. Tre-
nutek brez koncentracije in
lahko pride do usodnega
zdrsa. Za vzpon in sestop je
nujna uporaba čelade in ple-
zalnih rokavic, stena je na-
mreč na severni strani in je-
klenice so lahko zelo mrzle,
tudi samovarovalni komplet
na nekaterih mestih ni od-
več. Ko sestopimo do Koče
na Ledinah, se lahko v dolino
spustimo po Slovenski poti,
ali pa preko Žrela do Češke
koče in od tam do tovorne ži-
čnice. Kjerkoli že, naj bo le
varen korak!

Nadmorska višina: 2453 m
Višinska razlika: 1370 m
Trajanje: 8 ur
Za htev nost: ★★★★★

Planinski izlet: Koroška (2433 m) 
in Kranjska Rinka (2453 m)

Divje gospe
Ena lepših zavarovanih plezalnih poti 
v Kamniško-Savinjskih Alpah. No, to je moje
subjektivno mnenje. S katerekoli strani se
odpravimo na goro, je tura precej dolga.

Od leve Kranjska, Koroška in Štajerska Rinka z vrha Turske
gore / Foto: Jelena Justin

Kranjska Rinka s Koroške Rinke / Foto: Jelena Justin
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Jelena Justin

Pozdravljene,
gore II

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

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

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

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

in vam hkrati ponuja veliko idej 
za obisk gora. 

Knjigo lepo dopolnjujejo 
čudovite fotografije, 

dodani so tudi zemljevidi.
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IZLETIVELIKA PLANINA 
IN FESTIVAL NARODNIH NOŠ 
Nedelja, 12. septembra 2010

Tokrat vas vabimo, da se nam Glasovci pridruži-
te na potepanju po Veliki planini, ki ga bomo za-
ključili v Kamniku na Festivalu narodnih noš. Ob
7.30 vas bo avtobus čakal na avtobusni postaji v
Radovljici, ob 7.50 pred Creino in ob 8. uri na
Primskovem pred Mercator centrom. Pot nas
bo vodila do Kamniške Bistrice, kjer bomo naj-
prej pomalicali in se nato z nihalko in dvosedež-
nico povzpeli na vrh planine. Z lokalnim vodni-
kom se bomo sprehodili do pastirskega naselja
(15 minut hoje), kjer si bomo ogledali kapelo
Marije Snežne, jamo Vetrnico in Preskarjev mu-
zej. Po ogledih se bomo okoli 12. ure okrepčali s
kosilom in se s sedežnico in nihalko spustili v
dolino. Naš naslednji postanek bo v Kamniku,
kjer se bomo udeležili zanimive prireditve: tra-
dicionalnih dni narodnih noš. Ogledali si bomo
zanimivo povorko in predstavitev slovenskih in
tujih narodnih noš ter se naužili festivalskega
vzdušja. Prihod v Kranj je načrtovan okoli 18.30. 
Ne pozabite na udobne, pohodne čevlje, morda
tudi pohodne palice!Cena izleta: 30 EUR

V ceno je vključeno: avtobusni prevoz, malica, kosilo, prevoz z nihalko 
in sedežnico, zavarovanje. Organizator izleta je TA Odisej.
Prijave sprejemamo po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si
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60-letnica
Triglava

V avgustovski številki Kranj-
skega glasa sem zasledil oglas z
naslovom:

"Ob 60-letnici plavalnega
kluba Triglav - plavalni miting -
z legendama slovenskega plava-
nja Borutom in Darjanom Pet-
ričem, Letno kopališče Kranj, so-
bota, 4. septembra 2010, itd."

Z vso odgovornostjo lahko tr-
dim, da 4. september in leto
2010 nimata nikakršne osnove
za kakršnokoli obletnico kranj-
skega plavanja in vaterpola. So-
dim med še žive začetnike
kranjskega plavanja, verjetno
sem najstarejši tedaj aktivni
član in vem, da se je organizira-
ni plavalni šport v Kranju začel
leta 1946 z nastopom praške
Slavije v Kranju in naslednje
leto 1947 z ustanovitvijo SFD

Udarnik. Ta datuma navajata
tudi avtorja "Petdeset let kranj-
skega plavanja" Ilija Bregar in
prof. Slavko Brinovec v "Veli-
častnih 60 let kranjskega vater-
pola", kakor tudi avtorji publi-
kacije "Plavalni klub Triglav
Kranj 1947-1977" Drago Petrič,
Igor Slavec in Venceslav Kapus.
Ime PK Triglav pa je bilo spreje-
to leta 1955, ko se je ustanovilo
ŠD Triglav v Kranju. To mi je
znano tudi kot dolgoletnemu
tajniku PK Triglav.

Na kakšni osnovi se prireja
plavalni miting v Kranju in kje
so vzeli osnovo za 60-letnico, ne
vem, bojim pa se, da se plavalni
šport izrablja v politične name-
ne. Prav bi bilo, da se spoštujejo
zgodovinsko utemeljeni podatki
in se jih ne prireja po potrebi ali
interesih.

Božo Trefalt,
15 let tajnik PK Triglav 

PREJELI SMO

Gorje

Obnovili most čez Radovno

Čez Radovno po novem vodi Lipnikarjev most, ki so ga 
slovesno odprli minuli konec tedna. Občina je za obnovo mo-
stu odštela 13 tisoč evrov. Po besedah župana Petra Torkarja
most predstavlja veliko pridobitev predvsem za domačina
Francija Repeta oziroma Lipnikarjevega Francija, po katerem
so most tudi poimenovali, saj vodi prav do njegove domačije.
Brez mostu, se je pošalil Franci Repe ob njegovem ponovnem
odprtju, bi moral namreč na nasprotni breg plavati. M. R.

Kranjska Gora

Prihodnji teden sterilizacija mačk

Prihodnji teden bodo v občini Kranjska Gora začeli z obsež-
no desetdnevno akcijo sterilizacije prostoživečih mačk. Kot
je povedal Brane Pirc, lastnik zavetišča Perun, na ta način
uspešno uravnavajo število mačk, ki se ponavadi zbirajo v
skupinah in živijo na obrobjih naseljenih območij, hrano pa
si rade iščejo v okolici večjih objektov, kot so šole in hoteli.
Pirc zato svetuje lastnikom mačk, da imajo svoje mačke v
času akcije pod nadzorom oziroma primerno označene, da
jih bodo lahko ločili od prostoživečih. Slednje bodo polovili
in odpeljali na sterilizacijo v veterinarsko ambulanto, nato
pa za mlajše skušali poiskati nove lastnike, starejše pa bodo
spustili nazaj v okolje. Da bodo mačke lažje polovili, organi-
zatorji akcije še prosijo krajane, naj prostoživečih mačk v
tem obdobju ne hranijo. M. A.

Žirovnica

Ta konec tedna Veseli dnevi

Ta konec tedna bodo dogajanje v Žirovnici zaznamovali Vese-
li dnevi, ki jih na prireditvenem prostoru pod Breznico prireja
Konjeniški klub Stol v sodelovanju z društvom Trim Tim, ob-
čino ter Zavodom za turizem in kulturo Žirovnica. Jutri, v so-
boto, bo potekal konjeniški dan, po 11. uri bodo tekma za po-
kal Slovenije v dresurni vožnji enovpreg in dvovpreg ter vite-
ške igre, ob 18. uri bo zabava za najmlajše z Blejskim plesnim
studiom, po 19. uri pa bo zbrane zabavala Tanja Žagar s sku-
pino Allegro. Nedeljski Medeni dan se bo začel ob 13. uri s če-
belarskimi veselo-zabavnimi igrami. Po 16.30 bodo podelili
priznanja za najlepše urejene okolice hiš, nato pa bo sledila
še veselica z ansamblom Slovenski zvoki. A. H.

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica - Dolina
Kamniške Bistrice poleg lju-
biteljev narave, planinarje-
nja in kampiranja zadnjih
nekaj mesecev privablja tudi
ljubitelje domače žgane kap-
ljice, sploh tiste, ki si želijo
na enem mestu poskusiti
čim več okusov. V prostorih
spodnje postaje gondole na
Veliko planino deluje na-
mreč prva slovenska žganje-
teka.

"Žganjekuha ima v Slove-
niji dolgoletno tradicijo in
praktično ni kraja, kjer se ne
bi ukvarjali s kuhanjem žga-
nja. Kljub temu, da proces
priprave žganja že stoletja
ostaja enak, se je v vsaki slo-
venski pokrajini razvila vrsta
okusov in prepoznavnih re-
ceptov. Na Balkanu so podo-
bne žganjeteke nekaj pov-
sem običajnega, pri nas pa
tega še ni, zato smo z name-

nom promocije in izboljša-
nja prepoznavnosti sloven-
skega žganja žganjeteko od-
prli v Kamniški Bistrici," je
povedal Gašper Kleč, ki je
skupaj z Matjažem Jugom
in Mitjo Špendetom ustano-
vil Zavod Mladinski inkuba-
tor, preko katerega skrbijo

tudi za Kamp Alpe, dogodke
in ostalo ponudbo pod Veli-
ko planino. V žganjeteki,
kjer kraljuje velika masivna
lesena miza v obliki Slove-
nije, je poleg najbolj pozna-
nih borovničevcev in vilja-
movk mogoče poskusiti vr-
sto drugih sadjevcev in ze-

liščnih žganj. Za uresniči-
tev projekta so prejeli tudi
sredstva lokalne akcijske
skupine Leader. "Žganjete-
ka je namenjena vsem, ki si
želijo novega znanja o žga-
nju in ugotoviti okuse ter
razlike med posameznimi
pokrajini. Brez dvoma naj-
bolj kakovostna žganja pri-
hajajo prav z Gorenjske,
kjer je ta tradicija res moč-
na. Poleg degustacij pa si v
naši žganjeteki prizadeva-
mo predvsem razvijati
zgodbe, zato smo osnovali
tudi lastno blagovno znam-
ko Blizu Alp, v okviru kate-
re že ponujamo naše lastno
žganje Alpska kraljica, ki je
mešanica orehovca in 25 ze-
lišč, in pa leseno žlico z Ve-
like planine, ki jo predvsem
turisti kupujejo kot spomi-
nek," je še povedal Kleč in
dodal, da si želijo zbirko slo-
venskih žganih pijač v pri-
hodnje vsaj podvojiti. 

Najboljše žganje imamo Gorenjci
V žganjeteki v Kamniški Bistrici, ki je prva pokuševalnica slovenskih žganih pijač pri nas, imajo več
kot sto petdeset vrst žganj, zbirko pa bi radi še razširili.

Gašper Kleč v žganjeteki, kjer obiskovalci lahko degustirajo
več kot sto petdeset vrst slovenskega žganja. 

Kranj

Živ žav na Pungertu

Jutri z začetkom ob 10.30 bo
na Pungertu na koncu stare-
ga dela Kranja že šesti otro-
ški Živ žav. Za pestro doga-
janje na odru bodo poskrbe-
li različni ustvarjalci in umet-
niki, med drugimi klovni cir-
kusanti iz Teatra Cizamo,
Ajda Rooss z lutkovno pred-
stavo O začarani skledi in
žlici ter Mojca in Spini, ki bo-
sta izvedla koncert s plesno
animacijo. Otroci bodo lah-
ko ustvarjali na delavnicah,
se udeležili poslikave obraz-
kov, si v knjižni menjalnici
zamenjali knjige ... A. H.
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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.;
BANJA VRUČICA: 26. 9. - 29. 9., 6. 10. - 13. 10.; BIOTERME: 13. 9.; TOPOLŠČI-
CA: 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.

673 ali 04/2310 061 pri Mariji Bogataj, lahko tudi v pisarni v
Spodnjih Bitnjah še do 20. septembra oz. do zasedbe avto-
busa.

Od kleti do kleti pod Jeruzalemom
Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 11. sep-
tembra, na pohodno prireditev odprte kleti Palovski vrh -
Libanja. Pot je dolga 4,5 km in je speljana od kleti do kleti
pod Jeruzalemom. Informacije in prijave zbira do četrtka, 9.
septembra, Franci Erzin, tel. 041/875-812.

Ogled Ljubljane
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi v četrtek, 23.
septembra, na ogled Ljubljane nekoliko drugače: vožnja poObvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov 

Kažipot brezplačno samo enkrat.

Deseta planinska fešta pod Košuto
Košuta - Družina Dovjak že vrsto let oskrbuje planinsko
kočo nad Selami pod Košuto, ki je znana tudi po dobri
kuhinji. V nedeljo, 5. septembra, od 11. ure dalje vabi na
tradicionalno planinsko zabavo z domačimi dobrotami in
ansamblom.

Turnir trojk v odbojki
Preddvor - Turnir trojk v odbojki na mivki v soboto, 11. sep-
tembra, ob 10. uri na igrišču v Potočah pri Preddvoru
pripravlja Športno rekreacijsko društvo Čebelica. Za do-
datne informacije in prijave ekip pokličite Tomaža Koklja po
telefonski številki 031/616-558.

Tristo let posvetitve župnijske cerkve sv. Tilna 
Javorje nad Škofjo Loko - Danes, v petek, 3. septembra, ob
20. uri bo v podružnični šoli Javorje slovesna akademija ob
predstavitvi knjige dr. Milene Alič z naslovom V zavetju
svetega Tilna. V nedeljo, 5. septembra, bo ob 10. uri sloves-
no mašo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik,
po maši pa se bo praznovanje nadaljevalo s kulturnim pro-
gramom, ki ga bo med drugimi oblikoval tudi dramski
igralec Gregor Čušin.

Igrajmo se v Rutah
Gozd-Martuljek - Mladinski odsek pri PD Gozd Martuljk in
Društvo Center za pomoč mladim Kranjska Gora vabita
otroke od četrtega do petnajstega leta na igralni dan Igrajmo

PRIREDITVE

www.kaerntnermessen.atS E J M I Š Č E   C E L O V E C

11.-19.sept.

Potrošniški sejem 
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modo in
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Sanjske slike Z a b a v aBella Italia
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FUN
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Jesenski  
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Celovški

V nedeljo, 5. septembra, bodo tržiške ulice spet oživele in v prelepo zgodovin-
sko mesto pod Karavankami privabile veliko obiskovalcev iz Slovenije in tujine.
Več kot 40 tisoč jih pričakujejo. Za obiskovalce organizator Turistično društvo
Tržič ter soorganizatorja Občina Tržič in Peko pripravljajo množico zanimivih do-
godkov. Šuštarska nedelja namreč že dolgo ni več samo semenj, temveč mesto
obrti, nakupov, kulture, športa, zabave, nagradnih iger, izobraževanja in veselja. 

Največ obiskovalcev seveda privabijo ugodni sejemski nakupi na več kot 250
stojnicah in v trgovinah v Tržiču ter nakupovalnem centru v Bistrici. Ponudba bo
pestra, med najbolj obiskanimi bodo vsekakor stojnice z obutvijo in galanterijo.
Številni rokodelci, mojstri obrti in društva bodo prikazali skoraj pozabljene stare
obrti, ponudili izvirne izdelke, spominke in domače dobrote. Prav zagotovo bo za-
nimiva tudi predstavitev starinarjev. 

S tradicijo Šuštarske nedelje je povezan običaj "frejšpreh'nga", saj so v pretek-
losti na angelsko nedeljo sprejemali vajence med pomočnike. Vajenci so morali
pred mojstri izdelati par čevljev in pokazati svoje znanje. Letos bodo prvič na frej-
špreh'ngi tudi obiskovalci sprejeti med čevljarske pomočnike. "Čevljarski mojstri"
iz KUD Lom zagotavljajo uspešen sprejem in veliko zabave. Na prireditvenih odrih
se bodo nastopi glasbenikov, plesalcev in športnikov vrstili preko celega dne. Na
gostinskih stojnicah po celotnem prizorišču bodo lačni lahko izbirali med sloven-
skimi kulinaričnimi specialitetami, posebna pozornost bo namenjena tržiškim
bržolam, tržiški kulinarični posebnosti. 

Potrudili se bodo, da boste v Tržiču preživeli nepozabno angelsko nedeljo, spre-
jeli vas bodo gostoljubno in z odprtimi rokami, zato se prepustite dogajanju, ki naj
vas popelje po lepih tržiških ulicah. 

43. Šuštarska nedelja
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Brezplačna delavnica Motiviranje in spodbujanje prostovoljstva v NVO, ki jo organi-
zira Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike v okviru projekta GROZD, je na-
menjena vsem predstavnikom gorenjskih nevladnih organizacij. V Kranju bo delav-
nica v ponedeljek, 6. septembra 2010, ob 16. uri v prostorih Mestne občine Kranj,
na Jesenicah pa 28. septembra 2010 ob 16. uri na Sp. Plavžu 24 e. Prijave spre-
jemamo na tel. št. 04/236 13 46 ali po e-pošti usposabljanje@grozd.eu.

Zaposlitveni center Šentplavž in Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje va-
bita na posvet z naslovom Položaj zaposlitvenih centrov v Sloveniji in možnosti za-
poslovanja težje zaposljivih oseb. Posvet bo v petek, 10. septembra 2010, ob 10.
uri v prostorih Zdravstvenega doma Jesenice, sejna soba, Cesta Maršala Tita 78
na Jesenicah. Več informacij na: sentplavz@gmail.com ali na tel. št. 051/213 742.

Po poletnem premoru si boste lahko v Kulturnem domu na Kokrici pri Kranju v so-
boto, 11. septembra 2010, ob 20. uri ogledali gledališko predstavo. Gledališko druš-
tvo Gardelin Kokrica prvič predstavlja avtorsko komedijo Jake Šuštarja z naslovom
Na vrat na nos. Komedija vas bo nasmejala do solz. Vstopnine ni. Vabljeni!

Na 6. Preddvorski kolesarski krog vabita organizatorja EMŠO klub in Združenje pod-
jetnikov Preddvor. Za rekreativne kolesarje bo pripravljena nekoliko krajša trasa
(20 km), ob kateri boste lahko opazovali vse naravne in kulturne znamenitosti le-
pega Preddvora, primerna je tudi za otroke, za druge kolesarje pa je pripravljena
50-kilometrska trasa. Prireditev bo v soboto, 11. septembra 2010, s startom ob 10.
uri v Športnem parku Pregrat na Zgornji Beli 20 (za gostilno Bizjak). Startnine ni.
Informacije na tel. št. 041/646 904.

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.

Tržiški pvac / Foto: Matej Slabe

se v Rutah, ki bo jutri, v soboto, 4. septembra, od 10. do 17.
ure na večnamenskem igrišču v Gozdu Martuljku. Dodatne
informacije: Sara 041/554 014 in Polona 041/883 206. V
primeru slabega vremena bo prireditev potekala v kra-
jevnem domu v Gozd-Martuljku.

Kolesarski izlet
Kranj - Kolesarska sekcija kranjskih upokojencev vabi na
kolesarski izlet na relaciji Kranj-Tupaliče-Kanonir-Jezersko in
sicer v torek, 7. septembra, s startom ob 8. uri izpred društva.

Na Menino planino
Kranj - Iz Društva upokojencev Kranj vabijo na pohod na
Menino planino in sicer v četrtek, 9. septembra. Hoje bo za
6 do 7 ur, odhod pa bo ob 7. uri izpred Globusa.

V neznano
Škofja Loka - Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka ob-
vešča svoje člane, da sprejemajo prijave za izlet v neznano,
ki bo v soboto, 18. septembra. Prijave z vplačili sprejemajo v
društveni pisarni do zasedbe prostih mest v avtobusu.

S kolesom proti Šmarni gori in Svetju
Bitnje, Stražišče - Iz Društva upokojencev Bitnje Stražišče
vabijo danes, v petek, na kolesarski izlet na relaciji Stražišče-
Smlednik-Zavrh-Šmarna gora-Stražišče. Start bo ob 8.30 na
Baragovem trgu, kolesarjenje bo trajalo približno 4 ure, s
postanki vred. V petek, 17. septembra, pa boste s kolesi
lahko krenili proti Svetju. Zbor udeležencev bo ob 8.30 na
Baragovem trgu. Natančnejše informacije dobite pri Janezu
Arhu, tel.: 041/253 366.

Po Beli krajini
Bitnje, Stražišče - Iz Društva upokojencev Bitnje Stražišče
vabijo 16. septembra na izlet po Beli krajini. Prijave in vplači-
la sprejema Jure Zupan v ponedeljek, 6. septembra, v
društveni pisarni v Bitnjah in v sredo, 8. septembra, v
Šmartinskem domu v Stražišču. Lahko se prijavite tudi po
tel.: 040/696 163 od 6. septembra dalje.

Na trgatev
Bitnje, Stražišče - Iz Društva upokojencev Bitnje Stražišče
vabijo na trgatev in sicer na Bizeljsko v soboto, 25. septem-
bra. Prijave bodo začeli zbirati 6. septembra po tel.: 041/706

IZLETI
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

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

10004641

TRISOBNO stanovanje, 2 km iz Kran-
ja, z lastno garažo, CK, tv, tel, int, za
125.000 EUR, ☎ 041/806-212

10004704

ODDAM

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

GARAŽO v Šorlijevem naselju. ☎
040/190-600

OPREMLJENO pritlično stanovanje, v
starejši hiši v Preddvoru. Zaželena
samska oseba ni pa pogoj, ☎
041/741-155

10004687

STANOVANJE, 52 m2, delno opreml-
jeno, okolica Kranja, cena po dogov-
oru, ☎ 041/249-621

10004676

DVOSOBNO stanovanje v Kranju v
bloku (balkon + klet), ☎ 04/20-21-
518, 051/375-200

10004703

DVOSOBNO stanovanje na Jesenicah
- Koroška Bela, ☎ 041/500-943

10004732

NAJAMEM

MLADA DRUŽINA išče garsonjero ali
enosobno stanovanje, ☎ 070/214-
228

10004653

HIŠE
PRODAM

HIŠO z dvema stanovanjema, 6 km iz
Kranja, hiša 93 m2 + vrt 476 m2,
prepis v ZK urejen, cena 185.000
EUR, ☎ 031/736-059

10004639

HIŠO, dvostanovanjsko v Kranju, z vr-
tom, dve garaži, ☎ 04/23-25-059 1

0004673

SAMOSTOJNO dvostanovanjsko
hišo, zgornja etaža s posebnim
vhodom, 4-sobno stanovanje, 100
m2, v celoti adaptiran 2010, vsi
priključki, cena 88.000 EUR ali men-
jam za parcelo ali manjše stanovanje,
☎ 030/653-848

10004686

NAJAMEM

HIŠO v Kranju oz. bližnja okolica, ☎
040/589-330

10004662

POSESTI
PRODAM

PRIMSKOVO, 22.114 m2, kmetijsko
zemljišče, v bližini nakupovalnega cen-
tra (Merkator Center Kranj) prodam,
odlično obdelovalno kmetijsko
zemljišče. Možna menjava za manjše
zemljišče v okolici, ☎ 031/772-131

10004655

KUPIM

MEŠAN gozd v okolici Škofje Loke, ☎
040/639-234

10004740

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNE PROSTORE 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

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

MB E300 TD Avantgarde, avtomatik, l.
1999, 105.000 km, drugi lastnik, ☎
041/517-008

10004688

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOPED APS 6, l. 96, cena po dogov-
oru, ☎ 04/51-46-131

10004728

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

JEKLENA platišča s pnevmatikami
175/70/13, original za Kalos ali Aveo,
4 kom, cena 100 EUR, ☎ 040/584-
027 10004681

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

ELEKTROMOTOR elektrokovina 7.5
KW 1460 1/min, ☎ 040/354-085

10004696

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

HRASTOVE, bukove, javorjeve in je-
senove deske, zračno suhe, kvaliteta
od I. do III., debeline 53 in 28 mm,
hrast 290 EUR/m3, bukev 160
EUR/m3, javor 190 EUR/m3 in jesen
210 EUR/m3, ☎ 04/51-21-777

10004701

IZDELANO ostrešje za drvarnico ali
brunarico v izmeri 4 x 3.5 m, komplet s
kritino Bramac, cena 600 EUR, ☎
041/744-680

10004735

KVALITETNE suhe smrekove in hras-
tove plohe, ☎ 040/223-642

10004697

PLOHE in deske, gorski javor, zračno
sušen, približno 2 m3, ugodno, ☎
04/57-44-821

10004667

SMREKOVE plohe, deb. 50 mm, ☎
040/834-580 10004646

SUHA brezova drva, ☎ 031/864-145
10004698

SUHE macesnove plohe, 5 cm, I.
kval., ☎ 031/370-046 10004694

PODARIM

CEMENTNE strešnike - zareznike,
cca. 160 m2, rabljene. Pogoj je po-
moč pri snemanju in odvoz vseh
strešnikov in korit, ☎ 041/744-109

10004659

KURIVO
PRODAM

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

10004707

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

10004705

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

10004706

JESENOVA drva, cena 45 EUR ter
elektro motor 11 KW, ☎ 040/842-
844 10004692

MEŠANA drva, možna dostava, Žabni-
ca, ☎ 041/873-887

10004652

MEŠANA drva, bukev, gaber, javor,
brest, možna dostava in razrez, cena
45 EUR, ☎ 04/51-22-775 10004679

SUHA jelševa drva, cena 25 EUR, ☎
04/51-88-175 10004668

SUHA bukova drva, 15 m3, ☎
031/340-843 10004671

SUHA hrastova drva, ☎ 031/585-
345 10004682

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

OMARO za dnevno, nizko, z vitrinama,
modern dizajn, bela, vsi predali na tiho
zapiranje, ☎ 041/543-876

10004710

GOSPODINJSKI
APARATI
PRODAM

ŠTEDILNIK vgradni, samostoječ, dva
plin, dva el., odlično ohranjen, ☎
041/562-892 10004711

VRTNA OPREMA
PRODAM

SMREKOVO masivno vrtno garnituro,
☎ 041/980-371 10004700

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

10004512

PORTOROŽ - LUCIJA oddam garson-
jero z vrtom in lepim pogledom na mor-
je - september je cenejši, ☎ 040/561-
343 10004730

STARINE
KUPIM

STAR mizarski ponk, skrinjo, mentrgo,
marajno, manjši voziček lojtrnik in osta-
lo, ☎ 031/878-351 10004657

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
PRODAM

DOBRO ohranjen, električni invalidski
voziček, ☎ 051/412-151

10004623

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

BERNSKE planšarske kužke brez
rodovnika, ☎ 041/705-147

10004742

MLADIČE pasme ”beagle”, psi so stari
8 tednov z rodovnikom in cepljeni,
cena po dogovoru, ☎ 040/624-078

10004650

PAVA, starega 3 leta, ☎ 04/51-41-
266 10004737

CIPRESE smaragd, 50 - 60 cm 3,9
EUR, 80 - 90 cm - 7 EUR, možnost
dostave, ☎ 040/578-587

10004651

PODARIM

PRIJAZNO mešanko, staro 4 mesece,
primerno za stanovanje, cepljena in
pregledana, ☎ 041/648-681

10004637

ZELO prijazno psičko kratkodlako,
rjave barve, posavski gonič, stara 2
leti, ☎ 031/330-775

10004723

DVA mlada mucka, samčka, črna, ☎
051/380-329 10004724

LEPE mucke, stare dva meseca, ☎
040/235-410 10004633

MLADE lepe pisane mucke, ☎
04/23-12-636 10004658

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ZGRABLJALNIK SIP, 330 tandem, ☎
041/456-052 10004719

KUPIM

TRAKTOR Zetor, Univerzal, Štore, IMT
ali Torpedo, plačilo takoj, ☎ 041/849-
876 10004674

PRIDELKI
PRODAM

JABOLKA, HRUŠKE, SLIVE in ČEŠ-
PLJE za marmelado, ugodno proda-
jamo, kmetija Princ, Hudo 1 (pri Kovor-
ju) Tržič, ☎ 041/747-623 10004647

JEČMEN letošnji, ☎ 031/617-833
10004648

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

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

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

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

■ zakoličbe objektov, komunalnih 
vodov, cest

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

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodno stolp, 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 kabi-
neta, 5. nadstr. v izmeri 93,81 m2, l.
izgr. 1976, delno obnovljeno l. 2005 -
okna v spalnicah, radiatorji, vsi pri-
ključki, vpisano v ZK, lepo ohranje-
no, cena 129.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 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 pri-
tlična hiša tlorisa 30 m2 na parceli
velikosti 500 m2, l. izgr. 1951, v celo-
ti prenovljena in opremljena l. 2009,
v pritličju - kuhinja, jedilnica z dnev-
no sobo, WC, v nadstr. - spalnica,
pomožni prostor in kopalnica, CK,
največ za dve osebi vseljivo takoj,
cena 630,00 EUR/mesečno + stroški
+ 2x varščina.
Kranj, Vodovodni stolp, enosobno v
pritličju izmere 38,90 m2, l. izgr.
1967, v celoti opremljeno, vsi pri-
ključki, CK, cena 310,00 EUR meseč-
no + stroški + 1x varščina, vseljivo ta-
koj.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske povr-
šine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
vse instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 180.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, 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 pri-
ključki, 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 dejav-
nosti, urejen dostop in lastno parki-
rišče, 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 ne-
živilsko trgovino, cena 47.000,00
EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik-Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža, do-
stop tlakovan, ob vikendu tudi manj-
ša brunarica, l. izgr. 1997, cena
220.000,00 EUR skupaj z opremo.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še pribl. 18 EUR/m2 za
komunalni prispevek.
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LOTO

Rezultati 70. kroga - 1. septembra 2010
1, 3, 4, 9, 21, 26, 27 in 38

Lotko: 1 5 6 0 0 4

Loto PLUS: 8, 15, 18, 20, 29, 35, 38 in 24
Predvideni sklad 71. kroga za Sedmico: 210.000 EUR

Predvideni sklad 71. kroga za Lotka: 540.000 EUR
Rekordni sklad 71. kroga za PLUS: 860.000 EUR

Ljubljanici z ladjico, kjer bo tudi hrana s tremi vrstami mesa,
ogled ljubljanskega gradu, kamor se boste popeljali s tirno
železnico. Prijave in plačila sprejema: Jerica 6. septembra
od 12. do 15. ure po tel. 5132 841 in 040/345 243. 

Po Moravški gori nad Gabrovko
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 16.
septembra, na pohod po Moravški gori nad Gabrovko. Pri-
jave sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 13. sep-
tembra.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri, v
soboto, 4. septembra, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo
na proučevanje Svetega pisma z okvirno temo Moč molitve.
Razgovor bo povezoval Roman Šimenc. Vstopnine ni.

Pogovorni večeri o odnosih v družinah
Brezje - Na Brezjah tudi letošnje šolsko leto začenjajo
pogovorne večere v Romarskem uradu. Nanje vabijo vse, ki
želijo v svojih družinah negovati dobre odnose. Srečanja za
lepo sobivanje vseh generacij bo vsak prvi petek v mesecu
vodil doktor antropologije in priznani socialni delavec, prof.
Jože Ramovš. Prvo srečanje bo že danes, v petek, 3. sep-
tembra, ob 20. uri. Na prvem srečanju boste govorili o tem,
kdo naj poskrbi za lepo sožitje v družini. 

Vpis gledališkega abonmaja
Sveti Duh - Krajevna skupnost Sveti Duh vas vabi k vpisu
gledališkega abonmaja: dosedanji abonenti se lahko vpišejo
še danes, v petek, 3. septembra, od 8. do 12. ure, novi abo-
nenti pa 15. septembra od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure.
Več informacij lahko dobite po telefonu Krajevne skupnosti
Sv. Duh 51 31 941 ali na spletni strani www.sv-duh.si.

Koncert Orlekov
Jesenice - Gornjesavski muzej Jesenice vabi v okviru Poletja
na Stari Savi na koncert skupine Orlek, ki bo danes, v petek,
3. septembra, ob 20. uri na Stari Savi na Jesenicah. V
primeru dežja v bo koncert v dvorani Kolpern.

Zlata ribica 2010
Šenčur - V muzeju Občine Šenčur bo v torek, 7. septembra,
ob 19. uri odprtje razstave del, ki so nastala v okviru 4. med-
narodne likovne kolonije Zlata ribica 2010. Razstava bo
odprta do 26. septembra ob torkih in petkih od 17. do 19.
ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure.

Martin Krpan
Ribno - Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno vabi danes,
v petek, 3. septembra, ob 20. uri v Bodešče k cerkvi, na
ogled ambientalne predstave Martin Krpan v izvedbi
igralske skupine Viteza Gašperja Lambergarja, Konjenice
Pusti grad in članov KD Ribno. V primeru slabega vremena
bo predstava v Zadružnem domu v Ribnem.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

KONCERTI

OBVESTILA

PREDAVANJA



KORENJE - rdeče in rumeno, ☎
041/205-929 10004664

KROMPIR, jedilni in krmni, ☎
031/811-855 10004665

KROMPIR jedilni in krmni, ☎
031/585-345

10004683

KVALITETNO domače žganje,
kuhano iz neškropljenega sadja jabolk
in hrušk, ☎ 040/389-518

10004675

PAPRIKO za vlaganje, ☎ 041/366-
523, 041/517-551

10004680

SILAŽNO koruzo 0.7 ha, Šenčur, ☎
041/755-263

10004661

SILAŽNO koruzo 0.7 ha, Brnik, ☎
041/608-702

10004669

KUPIM

SILAŽNO koruzo, ☎ 040/565-091
10004713

SILAŽNO koruzo in prodam dva čb
bikca, ter teličko belgijsko plavo, ☎
041/711-866

10004715

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA simentalca, stara 4 mesece,
☎ 031/301-231

10004712

2 TELICI simentalki, težki okrog 200
kg, ☎ 040/981-046 10004725

BIKCA simentalca, starega 14 dni, ☎
041/521-692

10004654

BIKCA križanca LS+JE, star 7 dni,
Mošnje 7, ☎ 04/53-38-193

10004670

BIKCA simentalca, težkega 70 kg, ☎
031/266-163 10004709

BIKCA križanca, mesne pasme, stare-
ga 14 dni, ☎ 041/962-860

10004717

BIKCA simentalca, starega 6 tednov,
Olševek 40, ☎ 031/255-194

10004738

BIKCE in teličko lisaste pasme, ☎
041/811-216 10004677

BREJE zajklje, plemenske zajce, zajce
za rejo in za zakol, nemški in belgijski
orjak, ☎ 040/316-004

10004542

BREJO telico simentalko, ☎ 041/
410-272

10004722

ČB BIKCA, stara 10 dni, ☎ 031/768-
629 10004721

ČB BIKCA simentalca, 190 kg in 10
dni starega, ☎ 031/599-117

10004727

ČB BIKCA starega 14 dni, ☎
041/582-168 10004736

ČB TELICO, visoko brejo in čb bikca,
☎ 031/504-509

10004739

JAGNJE - oven, za zakol ali nadaljnjo
rejo, ☎ 031/340-843

10004672

KRAVO z dvomesečnim teletom in
metrska drva, ☎ 031/554-900

10004678

OVNA JS, starega 4 leta, ☎ 04/25-
72-048 10004716

PRAŠIČE, težke od 40 kg do 100 kg,
☎ 041/760-789

10004693

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

10004605

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev,
Sp. Brnik 15, ☎ 04/25-22-641

10004718

TELIČKO simentalko, staro 6 tednov,
☎ 04/25-22-126

10004663

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, ☎
030/305-134

10004666

VEČ visoko brejih telic in bikca simen-
talca, težkega cca. 200 kg, ☎
051/417-762 10004714

OSTALO
PRODAM

KURICO za 30 kokoši, ☎ 031/585-
345

10004684

LESENE, klasične gajbice za krompir,
jabolka in podobno, čvrsta izdelava, ☎
041/665-360

10004720

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

10004540

ZAPOSLIMO traktorista - pomoč na
kmetiji, Kern Janez, Letence 7, Golnik,
☎ 031/874-840

10004731

TELEFONSKI studio v Kranju išče
izkušene telefonistke, Baldrijan, d. o.
o., Ul. Mirka Vadnova 19, Kranj, ☎
040/415-556, 059/041-575

10004691

MLAJŠEMU upokojencu tehnične
stroke iz Kranja oz. okolice, z izpitom
kategorije C nudim honorarno delo,
Igor Konkolič s.p., Triglavska ul. 12,
Kranj, ☎ 041/697-492

10004699

IŠČEM

DELO, čiščenje, likanje na vašem
domu, ☎ 041/220-772

10004549

DELO čiščenje, likanje, varstvo otrok,
pomoč starejšim, imam izkušnje, ☎
051/428-551

10004656

DELO, starejšemu paru brez svojcev
pride na pomoč na deželo par srednjih
let, ostalo dogovor, ☎ 031/784-705

10004695

DELO kot varuška na svojem domu,
dopoldan in popoldan, ☎ 031/641-
424 10004741

DELO, opravljam vodovodna dela, po-
laganje laminata, manjša mizarska
dela, barvanje napuščev, ☎ 040/207-
865

10004660

DELO, restavriram sakralne kipce in
vrtne palčke, ☎ 04/25-21-374

10004726

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

10004708

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

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije,
tlakovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo
7, Kranj, ☎ 041/561-838

10004620

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

10004734

BELJENJE in glajenje notranjih pros-
torov, beljenje fasad, barvanje na-
puščev, oken, vrat in ograje, hitro,
kvalitetno in ugodno, Pavec Ivan, s. p.,
Podbrezje 179, Naklo, ☎ 031/392-
909

10004390

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

10004733

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.
brunaric in nadstreškov, Damjan
Mesec, s. p., Jazbine 3, Poljane, ☎
041/765-842

10004526

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

10004612

NUDIMO VAM obrezovanje živih mej,
Branko Gašperšič, s. p., Šorlijeva ul.
19, Kranj, ☎ 040/993-406

10004690

SLIKOPLESKARSTVO in fasadarstvo,
izvajamo tankoslojne izolacijske
fasade, stiropor, volna, kitanje, beljen-
je, obdelava knaufa, pleskanje, Tomaž
Hafner, s. p., Dvorski trg 11, Preddvor,
☎ 041/841-897

10004729

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

PLES, KITARA - Vabimo vas v
PLESNE TEČAJE za vse generacije in
v posamezne tečaje ali celoletno šolo
KITARE! Studio Tango, Britof 316,
Kranj, ☎ 041/820-485

10004568

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI

ZASEBNI STIKI
FANT išče razočarano dekle, ki ni
imela sreče v ljubezni, oziroma je bila
zapostavljena, ☎ 041/959-192

10004389

RADA BI SPOZNALA gospoda do
60 let, ki je doma z dežele. Sem
samska brez obveznosti in srednjih
let. Bodi iz omrežja 04, šifra: SEP-
TEMBER

10004689

ŽENITNA posredovalnica za vse os-
amljene, ☎ 031/505-495

10004388

RAZNO
PRODAM

PEČ za centralno Ditri in plinsko jek-
lenko za plin, ☎ 031/837-937

10004685

TELOVADNO klop in staro štirisatno
prešo za med (cink - pločevina), ☎
04/25-71-190 10004702

IŠČEM

ALI MI KDO PODARI ohranjena
balkonska vrata in kiperbuš, šir. 60
cm, ☎ 030/348-890 10004743
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V SPOMIN

Danes, 3. septembra, mineva žalostno leto, odkar nas je zapustil
dobri mož, oče, ded in praded

Anton Trogrlić
Hvala vsem, ki se ga spominjate, prižigate sveče in postojite ob
njegovem grobu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

Fani Gerlica
se srčno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
kolektivu Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj, Domu upoko-
jencev in Društvu upokojencev Kranj za izražena osebna in 
pisna sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala 
zaposlenim Doma upokojencev Kranj, ki ste jo negovali in ji 
lajšali trpljenje v času bolezni in nemoči. Prisrčna hvala gospo-
du kaplanu Petru Nastranu za poslovilni obred, pevcem Kran-
jskega kvinteta za izbrane in občutno zapete pesmi ter Komu-
nali Kranj za organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste ji za časa
življenja izkazovali spoštovanje, ljubezen in jo obiskovali.
Mama, sedaj ni več nobenih bolečin, zdaj ne več - nikoli več!

Vsi njeni

V SPOMIN

Nisi se izgubil kot zven
v tihoto, nisi odšel
v nič in pozabo.
Po tebi merim
stvarem pomen
in tvojo pesem
skušam peti za tabo.
(T. Pavček)

Danes, 3. septembra, mineva žalostno leto, odkar je odšel od
nas naš dragi ata Cena 

Vinko Eržen
Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, in vsem, ki mu
prinašate svečke ter postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Za vedno nas je zapustila naša draga mamica, žena, hči in sestra

Mateja Kolenko
roj. Bokal iz Zminca

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom in sodelavcem 
za izrečena sožalja, cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala tudi 

ravnateljici vrtca Škofja Loka gospe Janji Bogataj za občutene besede slovesa in družini
Demšar za vso pomoč. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Akris, pevcem, 

trobentaču ter vsem vam, ki ste jo skupaj z nami pospremili na njeni zadnji poti, jo
imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni
Zminec, avgusta 2010

V SPOMIN

Včeraj, 2. septembra, je minilo žalostno leto, odkar nas je mno-
go prezgodaj zapustil naš dragi

Janez Polanc
Hvala vsem, ki z lepo mislijo ohranjate spomin na njega, se ga
spominjate v molitvah, postojite ob njegovem grobu ali mu
prižgete svečo v spomin.

Vsi njegovi
September 2010

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

Noč, ki ne pozna jutra,
ni tvoja poslednja noč.
Nasledila se je z zvezdami posuta
v očeh tvojih dragih, 
vsem, ki si jih ljubila nekoč.
(T. Pavček)

Skrbela si za nas,
nas spodbujala
in nam pomagala,
ko smo to potrebovali.
Hvala ti za vse.



SOBOTA

9/18°C

NEDELJA

7/17°C
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Prevladovalo bo oblačno vreme, občasno bo deževalo. 
Najmanj dežja bo v nedeljo. Kar sveže bo.

PETEK

9/18°C

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

Vesna Osterman, Tenetiše: 

"Hčerko smo v prvi razred
pospremili brez stresa, saj
se je začetka šole zelo vese-
lila in je že odštevala dne-
ve. Razen tega je v šoli že
starejša hčerka in imamo 
izkušnje." 

Vilma Stanovnik

Krvavec - "Krvavške prijate-
lje sem za konec tedna pova-
bil na jadranje na morje. S
prijateljevo jadrnico smo pe-
ljali od Izole do Poreča in na-
zaj. Čeprav je bilo vreme bolj
slabo, so bili vsi navdušeni.
Beseda je dala besedo in sku-
paj s Florjanom Slatnarjem
smo ugotovili, da bi lahko ja-
drali tudi na vrhu Krvavca.
Tako se je rodila ideja o prvi
Florjanovi regati, ki bo ta ko-
nec tedna, v soboto in nede-
ljo, potekala na jezeru za
umetno zasneževanje na
vrhu Zvoha," je povedal
Branko Jelar iz Britofa, ki je
bil vesel, ker so njihovo po-
budo za atraktivno prireditev
navdušeno sprejeli tudi vo-
dilni v RTC Krvavec.

S prijateljem jadralcem Iz-
tokom Golcem - Izom z Ble-
da sta se lotila organizacije
prireditve in danes je za
spektakel na 75 x 85 metrov
velikem umetnem jezeru na
višini 1971 metrov že vse pri-
pravljeno. "Tako jutri kot v
nedeljo se bo prireditev zače-
la ob 10. uri dopoldne, obis-
kovalci lahko pridejo peš, za
vse, ki se bodo ob jezero že-
leli pripeljati, bosta obratova-
li tako gondola kot tudi se-
dežnica do vrha Zvoha.
Skupno bo za prevoz treba

odšteti zgolj deset evrov, zato
pričakujemo veliko obisko-
valcev. Vreme je bilo zadnje
dni res bolj hladno, toda na-
poved je dobra in obetajo se
zanimivi boji najboljših slo-
venskih jadralcev," pravi
Branko Jelar, ki sprejema še

zadnje prijave za regato, ki
bo potekala z jadrnicami raz-
reda mini 12, ki so jih minu-
li torek že pripeljali na jezero
na vrhu Zvoha. 

"Pripravljene imamo štiri
jadrnice M 12, z dvema bo
potekala tekma na izpada-

nje, dve sta za rezervo. Poleg
atraktivne tekme bo poskrb-
ljeno tudi za glasbo, za hra-
no in pijačo, tako da se na
vrhu Krvavca obeta res zani-
miv športno zabavni dogo-
dek," dodaja Branko Jelar -
Jolbe.
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Staša Osterman, Tenetiše: 

"Danes smo se imeli v šoli
lepo. Šli smo tudi v telovad-
nico. Jutri bom s sabo pri-
nesla zvezke, knjige in bar-
vice, da se bomo učili. V 
šoli bomo telovadili, risali in 
pisali."

Boštjan Kern, Čadovlje: 

"Imamo kar dva prvošolčka,
dvojčka, sina in hčerko. 
Oba sta že nestrpno priča-
kovala šolo, saj je to zanju
nekaj novega. Prvi dan je že 
šlo, videli pa bomo, kako bo
naprej."

Nejc Rogelj, Žablje: 

"V šoli se imamo dobro. Da-
nes smo s sabo prinesli
samo copate, jutri pa bomo
imeli s sabo tudi svinčnike
in barvice. Šole sem se ve-
selil, saj sem že prevelik za
vrtec."

Jadralna regata na Krvavcu
Že med tednom so na jezero za umetno zasneževanje na vrh Zvoha pripeljali štiri jadrnice, saj bo
jutri in v nedeljo na Krvavcu prvič potekala spektakularna Florjanova regata, na kateri se bodo pomerili
najboljši slovenski jadralci.

Prvič v šolo
Mateja Rant

Polni pričakovanj so v novo
šolsko leto vstopili zlasti pr-
vošolčki in njihovi starši.
Njihove vtise smo zbrali na
podružnični šoli v Trsteni-
ku, kjer si je rumeno rutico
prvič zavezalo okrog vratu
osem malčkov.

Foto: Matic Zorman

Lovro Zupan Škrlj, Trstenik: 

"Zelo težko sem že čakal
šolo, saj sem vedel, da se
bomo imeli dobro. Najbolj
mi je všeč matematika, saj
že znam računati. Tudi pisa-
ti znam, zdaj se bom naučil
še brati."

Zgornji Brnik

Znova oskrunili spomenik domobrancem

Pred dnevi so neznani storilci znova oskrunili spomenik po-
bitim domobrancem ob regionalni cesti Spodnji Brnik-
Vodice. Z rdečo barvo so pobarvali napis na spominski
plošči, poleg križa pa narisali peterokrako zvezdo. Spome-
nik, ki so ga sredi 90. let prejšnjega stoletja postavili v spo-
min na mlade domobrance iz okoliških vasi, ki so bili na ob-
močju sedanjega letališča ubiti med vračanjem domov av-
gusta 1945, je bil v preteklosti že večkrat tarča vandalizma.
Po naših podatkih so ga nazadnje poškodovali v noči na 14.
april 2005, ko je nekdo prav tako pobarval napis, na spome-
nik pa narisal kljukasta križa. "Takšna dejanja težko komen-
tiram. Ali gre za vandalizem ali pa so to storili tisti, ki so bili
avgusta 1945 tam. Ne verjamem pa, da bi šlo za predvolilno
dejanje, saj so spomenik v preteklosti že nekajkrat oskruni-
li," je dejal cerkljanski župan Franc Čebulj. S. Š.

Organizatorji so že med tednom na jezero za umetno zasneževanje na vrh Zvoha pripeljali
štiri jadrnice, tekmovalci pa se bodo v tekmi na izpadanje z njimi jutri in v nedeljo merili na
spektakularni Florjanovi regati za pokal Costella. / Foto: Gorazd Kavčič

Mladoporočenci

V Radovljici so se 21. avgusta poročili Grega Ferjan in 
Mateja Renko ter Marko Vengust in Barbara Bohinc, na 
Bledu pa Aleksander Čule in Alenka Kecman. V Kranju so se
25. avgusta poročili Anej Razboršek in Mojca Kelvišar, Jože
Sobočan in Tina Kern ter Matjaž Guček in Katarina Planinc.
V Preddvoru sta se 28. avgusta poročila Jože Smole in Lea
Jarc. Mladoporočencem čestitamo in jim podarjamo pol-
letno naročnino na Gorenjski glas.
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HIP HOP ODKLOP 

Oder jeseniške dvorane Kolpern se
je prejšnji petek tresel v znamenju ri-
mane besede. Glavni krivci za tovrst-
ni odklop so bili Zlatko - Zlatan Čor-
dić, Chorchyp, Anže Sharks Kolenc,
DJ Zep in skupina Kocka. / Foto: Anka

Bulovec

26

LJUDJE

ROMANTIČNI SLAP

Z izletniki Gorenjskega glasa smo
se na lastne oči prepričali, zakaj je
bil slap Savica navdih pesniku
Francetu Prešernu, kogar pa je pot
v zadnjih dneh avgusta peljala na
Šobec, je lahko naletel na zanimiva
turista. / Foto: AB

KULTURA

ZA HUMANIZEM GRE 

V sredo se je začel vpis v letošnje
abonmaje Prešernovega gledališča.
Čez štirinajst dni bo novo sezono
prva oplemenitila domača predsta-
va Lovske scene s Spodnje Bavar-
ske. 

27
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rvi je bil kritičen fu-
žinski raper Zlatko,
ki je dokazal, da se
tudi na Jesenicah
počuti kot doma.

Brez uspešnic Poznaš ta zvok,
Svet je lep, V iskanju sreče
koncert ne bi bil popoln, na
odru pa sta se mu pridružila
tudi Anže Cazzafura in pevka
Selina. Občinstvu je postregel
tudi z acapelo nekaterih novih
skladb, saj bo do konca leta iz-
šla Zlatkova peta samostojna
plošča z naslovom Zlato ti
daje sjaj, ne pa sreče.

Ne počiva tudi kranjskogor-
ski raper Chorchyp, čigar tež-
ko pričakovani samostojni
glasbeni prvenec Pot samura-
ja izide v jesenskem času.
Predstavil je štiri skladbe s
prihajajočega albuma - Za
vse, Nedosegljiva (za druge),
V tem življenju in Dan za tre-

ning. Za mikrofonom se je iz-
kazal tudi ''najlepši Sloven'c''
Anže Sharks Kolenc s sklad-
bo Za POP ... kul, največje
presenečenje pa je bila skupi-
na Kocka, ki jo je, vsaj po od-
zivu sodeč, po nekajletnem
odmoru jeseniška publika
nadvse pogrešala, saj je po
vsaki skladbi želela še več.

Med koncertom je za glas-
beno podlago skrbel DJ Zep,
najpogumnejšim pa je bil na
voljo tudi open mic (odprti
mikrofon).

Lahko bi rekli, da je bil
sklenjen nekakšen kompro-
mis med dežjem (beri: lilo
je kot iz škafa) in hip hop
glasbo - močan dež ni uni-

čil hip hop večera, hip hop
pa tudi ni odpravil dežja.
Zahvala za to pa pripada
organizaciji jeseniškega
Mladinskega centra in Za-
voda za šport Jesenice, ki
sta dogodek s trga na Stari
Savi, zaradi slabega vreme-
na, prestavila v notranjost
dvorane Kolpern.

HIP HOP ODKLOP 
Oder jeseniške dvorane Kolpern se je prejšnji petek tresel v znamenju rimane besede. Glavni krivci za
tovrstni odklop so bili Zlatko - Zlatan Čordić, Chorchyp, Anže Sharks Kolenc, dj Zep in skupina Kocka.

Priljubljeni sosedje se vračajo

Na POP TV bodo ponedeljkovi večeri znova polni sme-
ha in dobre volje. S svežimi epizodami nove, že 5. sezo-
ne se namreč vračajo priljubljeni sosedje. Humoristična
nanizanka Lepo je biti sosed bo na sporedu ob 20. uri,
za stenami pa bo živahno in pestro že 6. septembra. 
Že v prvi epizodi se bo zabavni druščini pridružila še
mična Sabrina v podobi Maje Martine Merljak, med se-
zono pa v posameznih epizodah tudi veliko gostujočih
obrazov, med njimi bo tudi Nina Osenar v vlogi prote-
stantske duhovnice. A. B.

Anka Bulovec

P

Kocka je bila največje presenečenje. / Foto: Anka Bulovec

KINO SPORED

Petek, 3. 9.
15.15, 18.00, 20.50, 23.45 KARATE KID
15.10, 17.10, 19.10 MAČKE IN PSI 3D
17.00, 19.00 MARMADUKE
21.00, 23.40 MATI IN HČI
16.30, 18.50, 21.20, 23.30 PLAČANCI
21.10, 23.30 SALT
16.00, 18.20 SVET IGRAČ 3, 3D (sinhro)
20.40, 23.00 ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Sobota, 4. 9.
12.20, 15.15, 18.00, 20.50, 23.45
KARATE KID
11.10, 13.10, 15.10, 17.10, 19.10
MAČKE IN PSI 3D
12.00, 14.30, 17.00, 19.00 MARMADUKE
21.00, 23.40 MATI IN HČI
14.00, 16.30, 18.50, 21.20, 23.30
PLAČANCI
21.10, 23.30 SALT
11.30, 13.50, 16.00, 18.20
SVET IGRAČ 3, 3D (sinhro)
20.40, 23.00 ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Nedelja, 5. 9.
12.20, 15.15, 18.00, 20.50 KARATE KID
11.10, 13.10, 15.10, 17.10, 19.10
MAČKE IN PSI 3D
12.00, 14.30, 17.00, 19.00 MARMADUKE
21.00 MATI IN HČI
14.00, 16.30, 18.50, 21.20 PLAČANCI
21.10 SALT
11.30, 13.50, 16.00, 18.20
SVET IGRAČ 3, 3D (sinhro)
20.40 ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Ponedeljek, 6. 9.
15.15, 18.00, 20.50 KARATE KID
15.10, 17.10, 19.10 MAČKE IN PSI 3D
17.00, 19.00 MARMADUKE
21.00 MATI IN HČI
16.30, 18.50, 21.20 PLAČANCI
21.10 SALT
16.00, 18.20 SVET IGRAČ 3, 3D (sinhro)
20.40 ZADNJI GOSPODAR VETRA 3D

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo
pravico do spremembe programa.

PLANET TUŠ KRANJ

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavila: Petra F.

TEŽJI 
SUDOKU

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU 

Rešitev:

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

V današnjem dopoldanskem programu bomo ob 13.30 pozornost
namenili dogajanju v Evropski uniji. V soboto po 16. uri si bomo
oprtali Radijski nahrbtnik, ob polnoči pa se lotili košnje trave sku-
paj z Lojzetom Križnarjem. V nedeljo po 9. uri boste izvedeli, kje in
kdaj bo PIRFEST. V noči na ponedeljek bomo gostili Dragico Mar-
kun. V Se res poznamo bo naš gost ravnatelj Gimnazije Kranj Fran-
ci Rozman, ponedeljkov popoldan bo športno obarvan. V torek po
9. uri v studiu pričakujemo vodstvo Mestne občine Kranj, ob 19.30
pa lahko prisluhnete oddaji Polepšajmo si starost. 

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

V soboto bo ob 11. uri na sporedu Za življenje, za danes in jutri, v
kateri bo naš gost, klinični psiholog p. dr. Christian Gostečnik. V
oddaji Naš gost (ob 18.30) bomo gostili misijonarja Toneta Kerina.
Ob sobotah zvečer (20.30) in v nedeljo zjutraj (6.50) bo septembra
pripravljal duhovne nagovore koprski pomožni škof Jurij Bizjak. 7.
in 8. septembra pripravljamo radijska dneva, ki bosta posvečena
650-letnici svetih Višarij. V torek bo ekipa radijcev kolesarila od
Brezij do Žabnice, od koder bo zvečer ob 20.30 neposredni prenos
Juretovega večera, ki ga bodo z glasbo in besedo oblikovali naši ro-
jaki onstran Alp, v sredo, ko je mala maša, pa bo prenos svete
maše ob 11. uri iz svetišča na Višarjah.

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

Petkovo jutro na Triglavu začenjamo s smehom. Osrednja tema
dneva bo oskrba bolnikov po 1. septembru. Ob 13.10 bo naš gost
direktor jeseniške bolnišnice Igor Horvat. V soboto bomo sprem-
ljali juriš na Vršič, ob 11.10 bo naš gost komandir blejske policijske
postaje Robert Račman. V nedeljo bo ob 10.10 naš gost predsednik
Čebelarske zveze Slovenije, Boštjan Noč, ob 13.10 pa Marico Glo-
bočnik oziroma teta Pehta. Športni ponedeljek se bo začel ob 13.10.
V torkovem dopoldnevu boste lahko glasovali za naj športnika Go-
renjske, ob 16.10 pa se bomo razgledali po občini Gorje. Gibljivim
slikam lahko prisluhnete v sredo ob 10.10, Zlati kočiji pa ob 14.10.
Četrtkova jutra na Triglavu so v znamenju zakladov, ki jih skriva
ljudska modrost, zgodnji popoldnevi pa v znamenju kulture.

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

Danes ob 9.00 vas bomo povabili na praznovanje 300-letnice po-
svetitve cerkve v Javorjah, ob pol dvanajstih spregovorili še o sre-
čanju borcev na Martinj vrhu. V soboto popoldne se bomo v veliki
meri prepustili športu. Naša nedeljska gostja ob 9. uri bo dr. Mile-
na Alič, popoldne pa bo z vami klepetala Milena Miklavčič. V pone-
deljek bomo v oddaji V jeseni življenja preverili, kako je bilo na sre-
čanju gorenjskih upokojencev na Pokljuki in vas povabili na dobro-
delno srečanje v Crngrob, zvečer pa bomo odprli radijske minute
za šolarje. V torek bomo v vrelcih zdravja in lepote govorili o hrani
za pozitiven stres, v sredo pa vas povabili tudi na Festival Creina. 
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ova gledališka se-
zona v Prešerno-
vem gledališču se
bo začela pomen-

ljivo, bržkone tudi s prvim
letošnjim vrhuncem, prvo
slovensko uprizoritvijo ljud-
ske igre Lovske scene s
Spodnje Bavarske nekoliko
pozabljenega nemškega av-
torja Martina Sperra, ki pa v
zadnjih letih spet prihaja na
površje. Predstavo režira od-
ličen režiser Ivica Buljan, ki
je pred leti v Prešernovem
gledališču že režiral uprizo-
ritev Drame princes, besedila
po motivih kontroverzne El-
fride Jelinek. "Gre za besedi-
lo, ki govori o nestrpnosti do
drugačnih, o fašizmu, ki se
poraja v malih ljudeh in se
odraža v njihovem načinu
medsebojnega komunicira-
nja. Avtor nas postavi v pro-
vincialno vas, ki je v marsi-
čem podobna ne le vasi, am-
pak tudi Sloveniji kot taki," o
uvodni predstavi sezone raz-
mišlja vodja umetniškega od-
delka Marinka Poštrak. Pred-
stavo med drugim odlikuje
tudi pestra igralska zasedba,
saj je domači igralski ansam-
bel dopolnjen s številnimi go-
sti, med njimi Mileno Zu-
pančič in Markom Mandi-
čem. Predstava bo hkrati tudi
ena izmed premier letošnje-
ga festivala Ex ponto v Ljub-
ljani. V Kranju bi Lovske sce-
ne ... v koprodukciji z Art cen-
trom Kranj morali sicer pre-
mierno uprizoriti že julija v
odprtem gledališču na tako
imenovanem Luninem vrtu,

a tam zaradi nezgrajenega
odra (Vegrad) to še vedno ni
mogoče. "Repertoar letošnje
sezone govori o družbenih
razmerah in prav primer
naše prve letošnje premiere
je lep dokaz, kako te lahko ne-
posredno vplivajo tudi na gle-
dališče," razmišlja Poštrakova
in dodaja, da naloga gledališ-
ča ni le prikazovati iluzije in
sanj, ampak mora biti tudi
družbeno subverzivna usta-
nova, ki odraža dejansko sta-
nje v družbi.

V Prešernovem gledališču
tako tudi letos sledijo temati-
ki in konceptu, ki ga nadalju-
jejo iz prejšnjih sezon - gle-

dališče je namreč tisto, ki
mora pred družbo in svet
vedno znova nastavljati ogle-
dalo. Novembra bo na spore-
du nova premiera, drama Ja-
kob Ruda Ivana Cankarja, ki
jo bo režiral Sebastijan Hor-
vat, ki se je v zadnjih letih
tako rekoč specializiral za
Cankarja. Marca bo sledila
še premiera drame Zaprta
vrata J. P. Sartra, režiral pa jo
bo režiser mlajše generacije
Mare Bulc. Tu je še predsta-
va za otroke Mala in velika
luna Borisa A. Novaka, ki je
nastala v koprodukciji z Lut-
kovnim gledališčem Ljublja-
na in v režiji Vinka Mödern-

dorferja. Premiero je dožive-
la že v Ljubljani, v začetku
oktobra pa bo na sporedu
tudi v Kranju.

Humanistično noto ima
tako rekoč celoten abonma,
skupaj je razpisanih devet,
pet običajnih, dva super res-
na in dva super vesela, v ka-
terem bosta poleg treh do-
mačih predstav na voljo še
gostujoči predstavi Dueti
Petra Quilterja v izvedbi
SSG Trst in Jesenska sonata
Ingmarja Bergmana v izved-
bi SLG Celje. Super resne-
mu abonmaju sta dodani še
predstavi Črnec Tatjane Gro-
mače v izvedbi HNK Ivana
pl. Zajca z Reke in drama
Dušana Jovanovića Znamke,
nakar še Emilija Gledališča
Koper. Super veseli abonma
pa poleg ostalih predstav pri-
naša še glasbeno gledališki
projekt Janje Majzelj Krizan-
tema na klavirju in komedijo
Chicchignola v izvedbi Gle-
dališča Koper. V slednjem
bo v abonmaju gostovalo
kranjsko gledališče in sicer s
predstavo Steklena menaže-
rija, medtem ko bodo "kranj-
skega" Revizorja lahko videli
abonenti Mestnega gledališ-
ča ljubljanskega in gledališča
v Novi Gorici. V Prešerno-
vem gledališču se obeta tudi
nekaj sprememb v igral-
skem ansamblu, saj konec
septembra Igor Štamulak
odhaja v Gledališče Koper,
Primož Pirnat pa konec leta
v Mestno gledališče ljubljan-
sko. O novih igralskih okre-
pitvah se bo odločala nova
direktorica Ivana Djilas, ki v
Kranj prihaja februarja pri-
hodnje leto.

ZA HUMANIZEM GRE ...
V sredo se je začel vpis v letošnje abonmaje Prešernovega gledališča. Čez štirinajst dni bo novo 
sezono prva oplemenitila domača predstava Lovske scene s Spodnje Bavarske. 

Igor Kavčič

N

ikel letošnjih Je-
senskih serenad,
na Jesenicah jim
bomo lahko pri-

sluhnili že dvaindvajsetič po
vrsti, se bo začel v Kosovi
graščini, v torek, 7. septem-
bra, ob 20. uri z nastopom
Godalnega seksteta, ki ga se-
stavljajo odlični mladi glas-
beniki, dva violinista, dva vi-
olista in dva violončelista.
Predstavili bodo skladbi za

godalne sekstete L. Boccheri-
nija in J. Brahmsa. V petek,
10. septembra, bo sledil na-
stop Šaleškega študentskega
okteta, ki bo predstavil reper-
toar iz bogatega slovenskega
ljudskega izročila, priredbe
tujih ljudskih pesmi, pa tudi
priredbe skladb naše in tuje
zabavne in pop glasbe. V to-
rek, 14. septembra, se bo ob
"zvokih svetleče pločevine"
predstavil eden naših naj-
boljših mladih mojstrov na
tenorski tubi, Luka Einfalt.
Igral bo skladbe J. S. Bacha,

G. P. Telemanna, C. Debus-
syja, J. Stevensa, A. Piazzolle
in D. R. Gillinghama. Žlaht-
na srečanja Bojana Cvetrež-
nika pa je naslov zadnjega
koncerta v okviru Jesenskih
serenad, ki bo na sporedu v
petek, 17. septembra. Poleg
enega najbolj prepoznavnih
naših violinistov Bojana Cve-
trežnika bosta nastopila še
violinista Klemen Bračko in
Matija Krečič. Vsi trije glas-
beniki bodo predstavili zve-
čine njihovo avtorsko glasbo.
Z njimi sodeluje tudi režiser

zvoka Janež Križaj. Vse pri-
reditve bo s poezijo povezo-
val Klemen Bunderla. Jesen-
ske serenade bodo na spore-
du tudi v Župnijski cerkvi sv.
Janeza Krstnika v Preski pri
Medvodah in sicer v ponede-
ljek, 6. septembra, ob 20. uri
bo nastopil Luka Einfalt, v
sredo, 8. septembra, Godal-
ni sekstet, v četrtek, 9. sep-
tembra, Šaleški študentski
oktet, 10. septembra pa bo
zadnji nastop serenad prav
tako z Bojanom Cvetrežni-
kom in prijatelji.

OD SVETLEČE PLOČEVINE DO VIOLINE
S torkovim koncertom Godalnega seksteta bo Kosova graščina na Jesenicah spet zaživela v 
znamenju Jesenskih serenad. 

Igor Kavčič
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Igralski ansambel Prešernovega gledališča bo sezono začel
še v polni postavi.

Škofja Loka

Jaz in flamenko na ”Štenge festu” 

Pestro poletno glasbeno dogajanje v starem mestnem
jedru Škofje Loke bodo ta konec tedna zaključili z dve-
ma glasbenima nastopoma. Mini festivalček z imenom
Štenge fest, ki lahko prerase v pravi festival, bo v petek in
soboto na Cankarjevem trgu. Danes, v petek, 3. septem-
bra, zvečer se bo tako predstavil Primož Grašič s svojim
kvartetom. Odličnega vsestranskega kitarista bodo
spremljali klaviaturist Blaž Jurjevčič, basist Aleš Avbelj
in legendarni bobnar Ratko Divjak. Na repertoarju bodo
evergreeni ter jazzovski standardi v različnih aranžma-
jih. Sobotni večer pa bo zaznamoval odličen flamenko
kitarist Anže Palka. Kot gost bo nastopil kitarist Tomi
Štafnel in plesalka Živa Heričko in njena plesna skupina
Los Tacones. I. K. 

Kranj

Na Carnioli Terrafolk 

Že danes zvečer ob 21. uri bosta na Pungertu nastopila
dva odlična kitarista Aljoša Kosor, sicer član skupine
Bossa de novo, in Primož Kristan, ki interpretira prepo-
znavne melodije različnih glasbenih žanrov. Jutri, v so-
boto, ob 21. uri pa bo v dvorani Kongresnega centra na
Brdu izjemni koncertni dogodek skupine Terrafolk, ki bo
tokrat nastopil s Simboličnim orkestrom pod vodstvom
Izidorja Leitingerja. Gre za skupino, ki igra tako rekoč
vse od progresivnega rocka do etna, klasike in jazza, in
bistveno pri tem je, da glasbeniki med igranjem neiz-
merno uživajo. Obstaja nevarnost, da se to zgodi tudi
občinstvu. I. K.

Vir pri Domžalah

V obrtni zbornici razstavlja Vera Trstenjak

V novih prostorih Območne obrtno-podjetniške zborni-
ce Domžale v teh dneh razstavlja mednarodno priznana
akademska slikarka Vera Trstenjak, ki je razstavljeni ci-
klus povsem novih in doslej še nerazstavljenih likovnih
del poimenovala Novo zavedanje. Razstavljene slike
značilnih kozmičnih motivov, živih barv in posebne teh-
nike prelivanja bodo v galeriji na ogled do 23. novembra.
Vera Trstenjak po dolgih letih plodnega in vsestranske-
ga umetniškega ustvarjanja predvsem po Evropi in
Ameriki zadnjih petindvajset let ustvarja in poučuje v
svojem ateljeju v Domžalah. V obrtni zbornici sicer ob-
ljubljajo, da je to le prvi v nizu številnih kulturnih dogod-
kov, ki jih nameravajo pripraviti v sklopu zaveze o sode-
lovanju gospodarstva in umetnikov.  J. P
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PRAZNOVANJA, SANJE

Najprej se mi je sanjalo, da je
prijatelj, ki se je v sanjah pote-
goval za to, da bi bila skupaj,
pazil na mojo hčer, jo cartal,
skratka tako ravnal z njo, kot
bi bila njegova (za kar je poti-
ho tudi upal oz. bil v to prepri-
čan). Torej on jo je pazil, jaz
pa sem med tem časom po-
skušala urediti zadevo, da se
dokončno razidem s pravim
očetom moje hčerke, ki ga ni-
sem ljubila več. Bila sem zelo
vesela in pomirjena, ko je
tako pazil in lepo ravnal z
mojo hčerjo. Nato se čez ne-
kaj časa vidim nosečo s prija-
teljem, ko še vedno urejam
omenjene zadeve. Prijatelja
skozi vse sanje vidim v prizo-
ru, kako v naročju drži mojo
hčer kot dojenčka, čeprav je
stara tri leta in jo gleda z 
ljubeznijo. Sanje so bile zelo
prijetne, pomirjujoče, da sva
skupaj.
Naj še omenim, če bi morda
pomagalo pri razlagi, da sva
bila s tem prijateljem pred leti
res par, potem pa sva se raz-
šla zaradi mojega partnerja.
Ves čas sva sicer s prijateljem
nekako povezana, sva si na-
klonjena. Povezana sva tudi
preko dela, pa imava trenut-
no kratek stik - tiho mašo 
že nekaj časa, ravno zaradi
razhajanja v poslu.
Prosim pa še za razlago sanj,
ki sem jih sanjala pred krat-
kim: živela sem s hčerko in
možem v lepi izjemno veliki
hiši. Hiša je bila svetla, ven-
dar z zatemnjenimi okni (ža-
luzije). Bilo je v poletnem
času, ko se je na dvorišču in v
hiši pojavil mladenič, ki mu je
bilo slabo (pijan ali drogi-
ran?) in je bruhal snežno bele
pene po vsej hiši. Ne vem pa
kdo je bil ta fant? Urša

Draga Urša,
Ljudska tradicija je prepriča-
na, da sanje o ločitvi napo-
vedujejo konec razmerja
tudi v realnem življenju. Da-
nes pa vemo, da so sanje
šifrirana sporočila naše
podzavesti, simboli pa ima-
jo ponavadi drugačen po-
men, kot je videti na prvi po-
gled. Ločitev, ki jo urejaš,
ima dvojni pomen: 1. sim-
bol namiguje na dejstvo, da

bi morala gledati na proble-
me bolj objektivno in v vsak-
danje življenje vnašati pre-
cej manj čustev - tudi, če gre
za zelo težavne zadeve! 
2. morda se zavedaš, da te
čustva velikokrat ovirajo in
se želiš spremeniti. Simbol
izraža namreč tudi "psihič-
no" ločitev. Pojavi se takrat,
ko zase razvijamo nov živ-
ljenjski koncept delovanja,
iz katerega želimo izločiti
stare oz. do sedaj uporablje-
ne sisteme reševanja težav.
Včasih je povsem vseeno,
kdo je "kriv" za prepir, po-
membno je le, da zaradi
malenkosti ne izgubimo pri-
jatelja. Vajin odnos je vseka-
kor vreden truda, saj je hčer-
ka, ki jo pestuje prijatelj,
simbol kreativne energije, ki
skriva v sebi še veliko mož-
nosti za razvoj in napredek.
Če sta oba s prijateljem bolj
trmaste narave, bodo oko-
liščine poskrbele za osveži-
tev odnosa. Tvoja noseč-
nost z njim najavlja namreč
skupni poslovni projekt, ki
bo požel velik uspeh.
Tudi druge sanje so zelo sli-
kovite in pozitivne, kljub
temu pa te spet opominjajo
na pazljivost pri izražanju
čustev. Sanjsko dogajanje 
je postavljeno v poletni 
čas, kar simbolizira izjemno
plodno obdobje v tvojem
življenju in sposobnost
uresničevanja ciljev. Hišo si
opisala kot veliko in lepo,
kar potrjuje, da se trenutno
nahajaš v izredno dobri psi-
hični in fizični kondiciji. Za-
strta okna so ključnega po-
mena. Kljub ugodnim oko-
liščinam ti nekaj zavira res-
nični napredek oz. ti popači
razgled. Verjetno gre za ne-
prijetno čustvo, ki ga gojiš
(ali si gojila) v sebi in se 
ga moraš nujno otresti in 
izpljuniti. Neznani mladenič
kaže, da boš morala precej
globoko kopati v sebi, da ga
razkrinkaš. 
Z malo truda in volje ti bo
vsekakor uspelo, kajti celot-
na sanjska scena kaže, da
ne boš dopustila, da ti ka-
kršenkoli čustveni balast
krati osebno srečo in zado-
voljstvo.

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, 
KAJ SANJAŠ

ranj - "Iskrica je pre-
skočila na plesu v
Stari pošti. Opazil
sem jo pa že prej,

prvič, ko sem odhajal iz let-
nega kina na sedanjem
kranjskem kopališču. O ja,
fletna je bila," se spominja
Franc Oman, ki je Ivico, ro-
jeno Jugovic, prvič popeljal
pred oltar pred petimi deset-
letji, v soboto pa še enkrat.
Zlato poroko so imeli v žup-
nijski cerkvi sv. Martina v
Stražišču in zakonca sta po-
vedala, da je župnik Bojan
Likar pripravil nepozaben
obred. Zatem sta v družbi
sorodnikov, sosedov in prija-

teljev slavila naprej v bliž-
njem gostišču. 

Prvič sta se vzela 27. av-
gusta 1960. Civilna poroka
je bila v kranjski Mestni
hiši, cerkvena v cerkvi sv.
Martina. Ohcet so tudi ime-
li, gostija je bila doma, kar
je bilo za tiste čase v navadi.
Dom sta si mladoporočenca
ustvarila v Stražišču; Ivica je
po rodu Strašanka, Franc se
pa rad pošali in pove: "Ja, ja,
me je vzela k sebi." A tudi
Franc, ki je živel v Kranju,
ima družinske korenine po
očetovi strani v Stražišču.
Franc se še vedno dobro
spominja, kako skromno so
živeli s soprogo in hčerkami
Simono in dvojčicama Ire-
no in Bojano. Oba sta delala

v Tiskanini; Ivica od štiri-
najstega leta vse do upoko-
jitve, Franc pa je po odslu-
ženi vojski šel delat v Iskro,
upokojil se je kot višji samo-
stojni planer. Ivica bi se
rada šolala, a ni imela mož-
nosti, je pa nekaj veselja ob
delu našla kot predsednica
mladine v Tiskanini, člani-
ca stanovanjske komisije,
pa sindikalistka ...

"Okrog hiše je bilo vedno
veliko dela. Včasih smo ime-
li tudi kokoši, pa zajce. Še
vedno obdelujeva njivo in
vrt, tako da zelenjavo za go-
spodinjstvo večinoma sama
pridelava. Posadil sem sadje
in kuham šnops. Tudi kurim
še na klasiko, na drva in pre-
mog," je povedal Franc,

mama Ivica, kot jo kličejo
vnuki, pa ima še eno veselje
več, saj zelo rada plava, če se
le da, v Čateških Toplicah. Si-
mona je staršema ob zlati
poroki sestavila pesem, med
drugim je zapisala: In vse,
kar sta v svoje otroke vložila, z
ljubeznijo vnukov nazaj sta
dobila. Šest jih imata, najsta-
rejša je Tjaša, sledijo Petra,
Mateja, Janja, Luka in Grega. 

Ob zlati poroki jima je na
nedeljskem pikniku v Besni-
ci zaželel vse dobro na skup-
ni poti tudi mag. Branko
Grims, predsednik MO SDS
Kranj; oba sta člana SDS. Ob
zlatih petdesetih letih skup-
nega življenja pa Ivica skle-
ne: "Treba je veliko delat' in
veliko potrpet'." 

ŠE ENKRAT STA SE VZELA
Nevesta Ivica s šopkom belih marjetic v rokah je po petih desetletjih še enkrat vzela Franca. 
Zlata poroka je bila v župnijski cerkvi sv. Martina v Stražišču.

Zlatoporočenca Ivica in Franc s pričama, vnukoma Gregom
in Lukom. Zadaj župnik Bojan Likar in ministrant Janez Kuralt.

Prvič sta se vzela 27. avgusta 1960. Civilna poroka je bila v
kranjski Mestni hiši, cerkvena v cerkvi sv. Martina. 

Suzana P. Kovačič
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amnik - V Domu
starejših občanov
Kamnik je bilo v po-
nedeljek znova zelo

veselo in praznično, saj so
pripravili prijetno praznova-
nje svoji sostanovalki, Mariji
Škofic, ki je bila rojena na ta
dan davnega leta 1909. 

Marija Škofic je bila rojena
v Gabrovniku pri Slovenskih
Konjicah, njeno otroštvo pa
je zaznamovala zgodnja
smrt njene mame in ne-
usmiljeno delo na kmetiji,
kjer se je naučila skromnega
življenja. "Leta 1961 je gospo
Marijo pot zanesla v Kam-
nik. Zaposlila se je v Teksti-
lindusu v Kranju, kjer je spo-
znala svojega bodočega
moža. Pravi, da se je zanjo
življenje šele takrat začelo.

Njena nezakonska hči je bila
takrat že poročena. Kot je
vedno rada povedala, je bil
mož zelo dober do nje in do-
broto mu je vselej z vso pre-
danostjo vračala. Ko so ji živ-
ljenjske moči počasi začele
usihati in je začutila, da
sama ne bo več zmogla skr-
beti zase, je prišla v naš
Dom, kjer je že petnajst let.
Vedno si je znala poiskati za-
poslitev in stvari, ki so ji bile
pri srcu, zato je veliko pletla,
hodila na razstave ročnih del
ter na izlete. Dokler ji je
zdravje dopuščalo, je redno
obiskovala fizioterapijo in se
odpravila na sprehod po
domu. Zadnje čase večino
dneva preživi v zavetju svoje
lepo urejene sobice, kjer hra-
ni številne spomine, ki jih
rada deli z vsemi nami," je o
življenju Marije Škofic na
prireditvi povedala Helena

Stele, predstavnica stanoval-
cev Doma starejših občanov
Kamnik.

Slavljenki so zapeli pevci
domskega pevskega zbora,
ki se jim je s petjem pridru-
žila tudi sama, posebno

čast pa sta ji s svojim priho-
dom poleg svojcev in števil-
nih obiskovalcev izkazala
tudi župan Anton Tone
Smolnikar in predsednik
Društva upokojencev Kam-
nik Franc Smolnikar.

MARIJINA TORTA S 101 SVEČKO
V Domu starejših občanov Kamnik so že drugič v zadnjih tednih nazdravili 101-letnici, tokrat Mariji
Škofic, ki v domu živi že petnajst let.

Jasna Paladin

K

Zbrani so slavljenki Mariji Škofic ob njenem visokem jubileju
zaželeli zdravja, drobnih radosti in dobrega počutja

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

adar se bliža večer,
se popotniku v mis-
li prikradejo čisto
majhne sličice kam-

pa, sobe, prenočišča, poste-
lje, ki so sorazmerno z uga-
šanjem sonca vedno večje in
bolj silijo v ospredje, z njimi
pa vprašanje: Kje bomo pa
danes prespali? Najbližje ne-
koliko večje mesto je Uman
z okrog 100 tisoč prebivalci.
Ni vrag, da v tako velikem
mestu ne bi "ubodli" kaj so-
lidnega za prespat. Hkrati
je bil Uman tudi eden naših
ciljev naslednjega dne, saj
smo načrtovali ogled večje-
ga parka Sofiyivka, ki je po
Lonely Planetu precej zani-
miv in vsekakor vreden
ogleda. Ko smo se po dokaj
zdelani cesti spuščali v me-
sto, v želji, da še preden pri-
demo v center, kaj najde-
mo, smo na desni opazili
nekoliko zdelano, a na novo
prebeljeno stavbo z napi-
som "hotel". Z Aljažem
upadeva v objekt. Vstopiva
na desno v sobo s šankom
in nekaj mizami. Pet ljudi

je buljilo v televizor, kasne-
je smo ugotovili, da med
drugim tudi celotno osebje,
od obeh natakaricah in ku-
harju tudi "receptorka",
glej ga šmenta slednja rav-
no sredi večerje. Kar niti ni
bilo najhuje, saj sva hitro
opazila, da sva druščino
očitno zmotila med gleda-
njem njihove najljubše na-
daljevanke. 

Vseeno vprašava: "Ho-
tel?" Tetka, očitno zadolže-

na za recepcijo, nejevoljno
vstane in naju popelje do
sobe "administrator". Raz-
loživa, da smo štirje veliki
in ena mala. Aha, 120-krat 5
je okroglih 600 grivnov
(pribl. 55 evrov), kar se
nama zdi veliko, še posebej,
ko naju sprehodi čez veliko
dvorišče kot nekakšno par-
kirišče za tovornjake, do
apartmajev. Ti so bili videti
od daleč veliko boljši kot v
notranjosti. Že vrata so bila

vsa polomljena, postelje k'r
neki, da ne pišem o kopalni-
ci. Zlaževa se, da je še kar v
redu, a malo predrago. "OK
imam nekaj za 200 griv-
nov," reče in naju odpelje
nazaj v stavbo v njeno prvo
nadstropje. Po precej zdela-
nem hodniku vstopimo v
sobo s štirimi posteljami, in
napol razpadlim pohištvom.
Vsaj smrdelo ni. Ura je bila
že precej pozna. Jebi ga. Vza-
meva. 

Igor Kavčič

K

Takole "hotel", ki to ni, zgleda s ceste. Le naprej, oj le naprej ... / Foto: Igor Kavčič 

S spačkom do Kijeva in nazaj (48)

O.K., VZAMEMO 
Ali sploh obstaja hotel brez zvezdic? Če še ne, imam predlog.

DANES JE NOV DAN 
Od 1. septembra naprej so vrata zdravniških ordinacij in specialističnih ambulant po Sloveniji videti
takole, oziroma, kot bi dejal stari dobri Djordje Balašević: "Princip je isti, sve su ostalo nijanse."

PETEK, 3. 9.

10.10 Pod nožem 10.35 Talenti 11.00 Rojst-
vo 11.50 Dokazi 12.15 Oddelek za pogrešane
13.05 Policija na delu 13.55 Pravica na ulici
14.45 Nujna pomoč 15.35 Nepojasnjene
skrivnosti 17.15 Pod nožem 17.40 Talenti
18.05 Rojstvo 19.00 Pravica na ulici 19.50
Nujna pomoč 20.40 Talenti 21.05 Nerešeni
primeri 21.55 Urgenca 22.45 Nepojasnjene
skrivnosti 23.35 Medicinski detektivi 

08.45 Pocholo, 61. del 09.40 Pogrešana, 2.
del 10.30 Lepotička, 88. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 203. del 12.20 Pepelka, 91. del
13.10 Poroka z milijonarjem, 65. del 14.05
Pocholo, 61. del 15.00 Sužnja Isaura, 20. del
15.55 Lepotička, 88.-89. del 17.40 Ker ljubim
Glorio, 30. del 18.35 Sužnja Isaura, 21. del
19.30 Pogrešana, 2. del 20.20 Lepotička, 89.
del 21.10 Sužnja Isaura, 21. del 22.05 Pepel-
ka, 91. del 23.00 Silna ljubezen, 98. del 23.55
Poroka z milijonarjem, 65. del 

SOBOTA, 4. 9.

10.35 Dar življenja 11.25 Policija na delu
12.15 Pediatrična bolnišnica 13.05 Reševalci
13.55 To nenavadno življenje 14.45 Moč,
oblast in pravičnost 15.35 Dar življenja 16.25
Policija na delu 17.15 Družinsko drevo 18.05
Legende Las Vegasa 18.55 Medij 19.45 Neoz-
dravljivi 20.10 Žena, mati in lovka na glave
21.00 Pogovori s serijskim morilcem 21.50
Nerešeni primeri 22.40 Policisti 

06.00 Svetovni popotnik, 27. del 06.55 Poro-
ka z milijonarjem, 61.-65. del 11.20 Kuhamo s
slavnimi, 3. del 12.20 Sužnja Isaura, 17.-21.
del 16.50 Kuhamo s slavnimi, 3. del 17.40
Svetovni popotnik, 27. del 18.35 Punčka iz
cunj, 51.-52. del 20.30 Tako je življenje, 56.
del 21.25 Luč v gozdu 23.00 Ženska, 25. del
23.55 Punčka iz cunj, 51. del 01.40 Pocholo,
57.-58. del 03.30 Pocholo, 59.-61. del 

NEDELJA, 5. 9.

09.20 To nenavadno življenje 09.45 Moč,
oblast in pravičnost 10.35 Dar življenja 11.25
Policija na delu 12.15 Pediatrična bolnišnica
13.05 Reševalci 13.55 To nenavadno življenje
14.45 Moč, oblast in pravičnost 15.35 Dar
življenja 16.25 Policija na delu 17.15 Družin-
sko drevo 18.05 Bogataši v Las Vegasu 18.55
Mejna policija 19.45 Neozdravljivi 20.10
Pravica na ulici 21.00 Zločini v Avstraliji 21.50
Nerešeni primeri 22.40 Policisti 23.30
Resnični zločini 

06.55 Lepotička, 85.-89. del 11.20 Kuhamo s
slavnimi, 4. del 12.20 Prevarant, 41.-43. del
15.00 Pogrešana, 1.-2. del 16.50 Kuhamo s
slavnimi Plus, 1. del 17.40 Svetovni popotnik,
28. del 18.35 Punčka iz cunj, 52.-53. del
20.30 Tako je življenje, 56. del 21.25 Luč v
gozdu 23.00 Orkan Hilda, 1. del 23.55 Punčka
iz cunj, 52. del 00.50 Punčka iz cunj, 53. del
02.35 Ker ljubim Glorio, 27.-30. del 

PONEDELJEK, 6. 9.

09.20 Nepojasnjene skrivnosti 10.10 Hitro
ukrepanje 11.00 Rojstvo 11.50 Dokazi 12.15
Oddelek za pogrešane 13.05 Policija na delu
13.55 Nesnagi za petami 14.45 Zamolčane
zdravniške zgodbe 15.35 Nepojasnjene skrivnos-
ti 17.15 Hitro ukrepanje 18.05 Rojstvo 19.00
Nesnagi za petami 19.50 Zamolčane zdravniške
zgodbe 20.40 Talenti 21.05 Nenavadni osuml-
jenci 21.55 Urgenca 22.45 Nepojasnjene
skrivnosti 23.35 Medicinski detektivi 

07.50 Poroka z milijonarjem, 66. del 08.45
Pocholo, 62. del 09.40 Pogrešana, 3. del

10.30 Lepotička, 89. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 204. del 12.20 Pepelka, 92. del
13.10 Poroka z milijonarjem, 66. del 14.05
Pocholo, 62. del 15.00 Sužnja Isaura, 21. del
15.55 Lepotička, 89.-90. del 17.40 Ker ljubim
Glorio, 31. del 18.35 Sužnja Isaura, 22. del
19.30 Pogrešana, 3. del 20.20 Lepotička, 90.
del 21.10 Sužnja Isaura, 22. del 22.05 Pepel-
ka, 92. del 23.00 Silna ljubezen, 99. del 

TOREK, 7. 9. 

09.20 Pravica za vse 10.10 Hitro ukrepanje
11.00 Rojstvo 11.50 Dokazi 12.15 Oddelek za
pogrešane 13.05 Policija na delu 13.55 Nes-
nagi za petami 14.45 Zamolčane zdravniške
zgodbe 15.35 Nepojasnjene skrivnosti 16.25
Pravica za vse 17.15 Hitro ukrepanje 18.05
Rojstvo 19.00 Nesnagi za petami 19.50
Zamolčane zdravniške zgodbe 20.40 Talenti
21.05 Nenavadni osumljenci 21.55 Urgenca
22.45 Nepojasnjene skrivnosti 23.35 Medi-
cinski detektivi 

08.45 Pocholo, 63. del 09.40 Pogrešana, 4.
del 10.30 Lepotička, 90. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 205. del 12.20 Pepelka, 93. del
13.10 Poroka z milijonarjem, 67. del 14.05
Pocholo, 63. del 15.00 Sužnja Isaura, 22. del
15.55 Lepotička, 90.-91. del 17.40 Ker ljubim
Glorio, 32. del 18.35 Sužnja Isaura, 23. del
19.30 Pogrešana, 4. del 20.20 Lepotička, 91.
del 21.10 Sužnja Isaura, 23. del 22.05 Pepel-
ka, 93. del 23.00 Silna ljubezen, 100. del
23.55 Poroka z milijonarjem, 67. del 00.50
Kriva te ljubezni, 205. del 

SREDA, 8. 9.

10.10 Hitro ukrepanje 11.00 Rojstvo 11.50
Dokazi 12.15 Oddelek za pogrešane 13.05
Katastrofe stoletja 13.55 Nesnagi za petami
14.45 Zamolčane zdravniške zgodbe 15.35
Nepojasnjene skrivnosti 16.25 Pravica za vse
17.15 Hitro ukrepanje 18.05 Rojstvo 19.00
Nesnagi za petami 19.50 Zamolčane
zdravniške zgodbe 20.40 Talenti 21.05 Ne-
navadni osumljenci 21.55 Moč, oblast in prav-
ičnost 22.45 Skrivnosti 23.35 Medicinski de-
tektivi 

08.45 Pocholo, 64. del 09.40 Pogrešana, 5.
del 10.30 Lepotička, 91. del 11.25 Vojna
žensk, 1. del 12.20 Pepelka, 94. del 13.10
Poroka z milijonarjem, 68. del 14.05 Pocholo,
64. del 15.00 Sužnja Isaura, 23. del 15.55
Lepotička, 91.-92. del 17.40 Ker ljubim Glorio,
33. del 18.35 Sužnja Isaura, 24. del 19.30
Pogrešana, 5. del 20.20 Lepotička, 92. del
21.10 Sužnja Isaura, 24. del 22.05 Pepelka,
94. del 23.00 Silna ljubezen, 101. del 23.55
Poroka z milijonarjem, 68. del 00.50 Vojna
žensk, 1. del 

ČETRTEK, 9. 9. 

10.10 Hitro ukrepanje 11.00 Rojstvo 11.50
Dokazi 12.15 Oddelek za pogrešane 13.05
Katastrofe stoletja 13.55 Nesnagi za petami
14.45 Družinsko drevo 15.35 Nepojasnjene
skrivnosti 16.25 Pravica za vse 17.15 Hitro
ukrepanje 18.05 Rojstvo 19.00 Nesnagi za
petami 19.50 Družinsko drevo 20.40 Talenti
21.05 Preiskovalci medicinskih prevar 21.55
Moč, oblast in pravičnost 22.45 Nepojasnjene
skrivnosti 23.35 Medicinski detektivi 

08.45 Pocholo, 65. del 09.40 Pogrešana, 6.
del 10.30 Lepotička, 92. del 11.25 Vojna
žensk, 2. del 12.20 Pepelka, 95. del 13.10
Poroka z milijonarjem, 69. del 14.05 Pocholo,
65. del 15.00 Sužnja Isaura, 24. del 15.55
Lepotička, 92. del 16.45 Lepotička, 93. del
17.40 Ker ljubim Glorio, 34. del 18.35 Sužnja
Isaura, 25. del 19.30 Pogrešana, 6. del 20.20
Lepotička, 93. del 21.10 Sužnja Isaura, 25. del
22.05 Pepelka, 95. del 23.00 Silna ljubezen,
102. del 23.55 Poroka z milijonarjem, 69. del
00.50 Vojna žensk, 2. del 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Moja družina"

Pozdravljeni Tanja, že večkrat
ste mi odgovorili in vedno toč-
no, prav zares. Torej hvala. Še
bolj, ker so mi odgovori moral-
na opora in jih znova in znova
prebiram. Spet se obračam na
vas z vprašanjem. Zanima
me, ali kdaj zaživiva skupaj,
spontano, torej kot želja obeh,
skupaj z najinimi otroki, nje-
gova dva in moj. Se bodo
otroci razumeli, pa mi vsi sku-
paj? Se jim morda še kakšen
otrok pridruži, malce stara po-
stajam namreč. Želim si z
njim ustvariti družino. Upam,
da bo vse strahove iz preteklo-
sti pregnal in mi upravičeno
zaupal. Upam, da je z mojo
službo tudi vse v redu. Hvala,
Tanja, za odgovor.

Veseli me, da ste zadovolj-
ni, saj je to potrditev za
moje delo, tega pa je vsak
vesel. Hvala. Približuje se
vam obdobje, ki je za vas

zelo pozitivno in v tem času
se tudi zgodi vse tisto, kar
me sprašujete. Še v tem letu
vam bo predlagal nekaj, kar
vam bo razveselilo srce in
ne bo se vam težko odločiti,
saj dobro poznate odgovor.
Imata skupne želje in oba
hitita k istemu cilju. Da po-
stanete prava družina. Kot
je videti v kartah, vam je na-
menjen še otrok, vajin skup-
ni otrok. Stara ste ravno
prav, nič bati, tudi iz zdrav-
stvenega vidika ne bo nobe-
nih težav. Otroci se bodo
med seboj dobro razumeli,
tako vaši, kot njegovi imajo
prave vrednote, zato to ne
bo težko. V službi vam ne vi-
dim nobenih posebnih spre-
memb. To se pravi, v redu.
Lepo se imejte!

"Kozoroginja 1" 

Znova vam pišem, ker sem
bila nad vašim odgovorom več
kot navdušena. Stanujem v

starejši hiši in bi se rada odse-
lila. Kupila bi starejšo hišo,
ampak denarno verjetno ne
bom zmogla. Zanima me tudi
moje zdravje vnaprej. Imam
dva sinova, ali bosta oba osta-
la doma? Za odgovor se vam
že vnaprej zahvaljujem in vas
lepo pozdravljam.

Vsekakor se vam obeta seli-
tev, saj tukaj, kjer ste, ni do-
bro za vas in se tudi ne po-
čutite dobro. Denarno boste
zmogli, saj vam vidim na-
kup, ki ga imate v načrtu.
Zdravstveno stanje se vam
precej izboljša, kar prispeva
tudi vaša selitev. En sin
ostane doma, drugi odide,
čeprav ne še tako kmalu, v
roku dveh let. Srečno!

"Upanje"

Zanima me, kako mi kaže v
ljubezni. Ali bom kdaj srečala
človeka, s katerim mi bo
lepo? Do sedaj take sreče še

nisem doživela. Prosila bi vas,
da mi pogledate tudi, kako bo
z zdravjem. Zanima me tudi,
ali bo sin dobil službo. Veliko
uspeha še naprej in hvala za
odgovor.

Upanje je svetla lučka vsa-
kemu izmed nas. Prihodnje
leto, v obdobju pomladi,
vam prihaja ljubezen, tista
prava. Kdor čaka, dočaka. In
imeli se boste resnično
lepo. Sreča pa ne bo samo
kratkotrajna, saj je videti, da
ljubezen ostane in tudi zaži-
vita skupaj. Zdravstvene te-
žave se vam počasi uredijo
in spravijo na pravi tir. Sin
bo v roku pol leta dobil služ-
bo. V prihodnosti se mu
obeta študij, o katerem
morda sedaj še ne razmiš-
lja. Lep pozdrav in srečno.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Okupirale nas bodo razne obveznosti, ki se jim ne bomo
mogli izogniti. Proti koncu dneva bomo sprejeli odločitev,
ki se nam v prihodnosti zelo obrestuje.

4. septembra 2010
Sobota 
Zalka, Ida, Mojmir

Precej leno bomo razpoloženi in brez pravega navdiha se
bomo trudili po svojih najboljših možnostih. Kljub vsemu
bomo lepo in dobro preživeli to nedeljo.

6. septembra 2010
Ponedeljek
Beata, Hari, Sara

Pravijo, da volk dlako menja, a značaja nikdar. Pazljivi
bodimo ob prijaznih besedah nekoga, ki nas je v preteklosti
že razočaral in pustil na cedilu.

7. septembra 2010
Torek
Regina, Branka, Marko

Skrbelo nas bo milijon skrbi, a uspešno bomo krmarili 
čez vse ovire, ki so nam namenjene v današnjem dnevu.
Nekdo nas bo prav prijetno presenetil.

8. septembra 2010
Sreda
Marija, Binče, Sergej

Iskali bomo odgovore, ki nam jih lahko da samo nekdo, od
kogar pričakujemo resnico in pozna naše srce. Morda
odgovora ne dobimo, dobimo pa potrditev.

9. septembra 2010
Četrtek
Petra, Dorotej, Aljoša

Želja, ki jo imamo že nekaj časa, se nam bo v današnjem
dnevu končno uresničila. Prekipevali bomo od energije in
splošne dobre volje. Razlogov za to bo veliko.

10. septembra 2010
Petek
Niko, Oto, Luka

5. septembra 2010
Nedelja
Lovrin, Rino, Just

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

Pokazali bomo svoje znanje, na področju, ki sicer ni naše,
se bomo znašli in bomo deležni lepega priznanja okolice.
Vse se zgodi ob pravem času.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Urejali boste uradne zadeve in se jezili nad papirji, ki
vam bodo resnično odveč. A kaj hočete, drugače ne gre.
Sprejemali boste odločitve, s tem pa se tudi pripravite
na določene spremembe. Petek bo vaš dober dan.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Težave, ki jih boste občutili, bodo samo trenutne in jih
boste takoj rešili drugo za drugo. Na osebnem področju
se boste odločili za pravo potezo in s posledicami 
boste zadovoljni vi, kot tudi drugi v vaši bližini. 
Pričakujte večji denar.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Pred vami so veliki načrti. Postavili boste merilo, kakšna
bo vaša prihodnost vnaprej. Naveličali se boste biti
stranski igralec in le opazovalec sreče drugih. Novice, ki
jih boste prejeli, vas postavijo pred težko odločitev.

Rak (22. junija - 22. julija)
Ker včasih malo preveč preštevate, se lahko tudi kdaj zato
uštejete. Pa kaj zato. Saj je še veliko dni, s tem pa tudi
nove priložnosti in temu primerni izzivi. V teh dneh 
boste prišli do super dobre ideje in hiteli boste sto na uro.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Ne samo, da si boste sami naložili preveč dela, tudi
drugi bodo od vas pričakovali vse mogoče. Za trenutek
se boste res zmedli, a zadevo boste uspešno opravili.
Ob koncu tedna se boste posvetili zgolj sami sebi. 

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Prisluhnili boste svojemu srcu in čudežno našli odgovore
na vsa vprašanja, ki vas mučijo podnevi in ponoči. 
Vsa bremena preteklosti bodo odvržena in pozabljena.
Glede zdravja pričakujte pozitivne spremembe.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Obeta se vam prijetno srečanje v dvoje, ki se ga že zelo
veselite. Kar naenkrat boste spoznali, kje vas čaka prava
sreča in vso energijo boste usmerili v to, da vam ne uide.
Skrbi, ki si jih boste delali zaradi zdravja, so nepotrebne.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Cel teden boste preživeli v razmišljanju, kako in na 
kakšen način bi čim lažje prišli do želenega cilja. Končno
spoznanje, da se je za vsako stvar treba potruditi, vas
predrami, končno zavihate rokave in seveda uspete na
vseh področjih.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Tudi do ljudi, ki jim sicer zaupate, boste zelo skrivnostni.
Hoteli boste doseči cilj čisto sami, brez kakršnekoli 
pomoči in s tem dokazati, da še vedno zmorete. Na 
čustvenem področju boste prišli do odkritja. 

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Ste v težkem pričakovanju dopusta. Od konca in kraja
vas bo vse po vrsti obremenjevalo. Denar, ki ga boste
nepričakovano dobili, vas bo spravil v izredno dobro 
voljo. Končno boste lahko prišli na zeleno vejo in vzeli
si boste svojih pet minut. 

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Ste in še boste v obdobju, ki vam bo precej spremenil
življenjski standard. Sprejemali boste izzive, za katere
bi še pred časom rekli, da niso za vas. Glejte le, da z 
delom ne boste pretiravali, saj so posledice lahko težke
za vas in vaše bližnje. 

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Ne borite se proti spremembam. Sprejmite nov način
razmišljanja, s tem pa bodo tudi odločitve drugačne,
kot so bile do sedaj. Zaupali boste zunanjim vplivom,
vodili vas bodo točno tja, kjer tudi morate biti. Konec
tedna bo pester.

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".

Enako se reče
predmetu in pojmu,
ki giblje se, skače 
in blizu je znanju.

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna od-
govora (enega, ki ga
bomo prejeli preko SMS,
in drugega, ki ga bomo
prejeli po pošti). Nagra-
do boste prejeli po pošti.
Pravilna rešitev zadnje
objavljene uganke se
glasi spanec. Izžrebali
smo Berto Bertoncelj in
Marijo Višek.
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NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade: 
1. nagrada: vrednostni bon za 30 EUR
2. nagrada: vrednostni bon za 20 EUR
3. nagrada: vrednostni bon za 10 EUR
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 Gorenj-
ski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred
poslovno stavbo.

Pekarna Pečjak je v Šenčurju odprla novo kavarno in trgovino.
Kavarna je pripravljena za klepet, sestanek na poti ali priklop na
internet, trgovina pa za hiter in preprost nakup. V kavarni vam
nudimo torte, sveže pecivo, burek in pizze v trgovini pa naše
zamrznjene izdelke, testenine in kekse.
Vaša Pekarna Pečjak v industrijski coni Šenčur.

Pekarna Pečjak, d. o. o. 

TRGOVINA IN KAVARNA OPC ŠENČUR, A12
Del. čas od ponedeljka do petka od 6.30 do 19. ure
Sobota od 7. do 13. ure
Nedelja in prazniki zaprto
www.pekarna-pecjak.si

Ob odprtju smo pripravili akcijske cene: 
● rogljiček in kava 1,50 evra,
● čokoladni navihanček in jabolčni sok 

1,50 evra.
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okrat smo se Gla-
sovi izletniki po-
dali v Bohinj. V
jutranjih urah k
slapu Savica, po

prijetnem kosilu v Penzionu
Tripič v Bohinjski Bistrici pa
je bil popoldan v večini na-
menjen kopanju v Vodnem
parku Bohinj. 

Morda Bohinj res ni odda-
ljena izletniška točka za ne-
koga, ki na primer prihaja iz
Kranja, Jesenic, Bleda, a vse-
eno ob sončnem vremenu
obiskovalcu že samo s svojo
lepo naravo pričara nasmeh
na obraz.

Nekdaj nedeljski izlet, da-
nes že kar romarska točka,

prehojenih okoli petsto stop-
nic do slapa Savice, je bila za
udeležence Glasovega izleta
zanimiva izkušnja. Nekaj je
bilo tudi starejših izletnic, ki
so se odločile, da slap vidijo
in obiščejo, ker je od njihove-
ga prvega obiska preteklo že
precej let. Meta iz Kranja je
pripomnila, da sta pred pet-
desetimi leti z možem prišla
sem na poročno potovanje.
Nasmejana gospa jih danes
šteje že čez sedemdeset. Ko
smo jo povprašali, koliko
časa je ostala na potovanju,
se je nasmehnila, da včasih
to ni bilo tako kot danes, ko
poročna potovanja trajajo te-
den, štirinajst dni - oni so se
samo pripeljali in odpeljali.

Za osvežitev znanja je po-
skrbel nasmejani Jože Koc-

janc, ki je veliko povedal o
zgodovini slapa, doma in
okolice, navedel nekaj zani-
mivosti, po katerih je bil Bo-
hinj poznan nekoč, po kate-
rih ga poznajo danes. Pri-
ložnost je izkoristil tudi za
povabilo na tradicionalni
Kravji bal v Bohinju. Koc-
janc se morda od nekaterih
turističnih delavcev razliku-
je po tem, da je na zastavlje-
na vprašanja odgovore po-
znal.

Ob spuščanju po stopni-
cah nazaj proti Domu Savica
smo ob izteku poti opazovali
mlade popotnike, kako so na
velikih skalah smaragdno ze-
lene vode uživali v jutranjem
soncu, klepetu in grižljajih
sadja. Morda je ravno to ti-
sto, kar Savici daje romantič-

ni pridih, celo pred zgodo-
vinskim.

Kdor se je pred kratkim
podal v okolico Bleda, pa je
lahko naletel na zanimiv pri-
zor. Lado Bizovičar in Jurij
Zrnec sta kot brata Različnik
nedavno ljudem predstavila
narodno budnico Slovenije
ne dam nikoli, videospot pa
sta zanjo snemala na gorenj-
ski lokaciji - v avtokampu Šo-
bec. Tam sta zabavala že
navzočo ekipo, precej pa so
se nasmejali tudi naključni
obiskovalci kampa oziroma
mimoidoči. Priložnostno in
namensko pa sta kot Domo-
ljuba za septembrsko pred-
stavo Notpadulajv?! posnela
še pogovorni šov z Juretom
Koširjem, Lucijo Čirovič in
Wernerjem.

DRUŽABNA KRONIKA

Dvainšestdesetič podelili emmyje

V Los Angelesu so v nedeljo podelili
ameriške letne nagrade za televizijske
dosežke, emmyje. Kot se spodobi za to-
vrstne prireditve, je bila rdeča preproga
polna blišča, glamuroznih oblek ter dra-
gega nakita. V ostri konkurenci je med
dramami prestol obdržala serija Mad

Men, v kategoriji komedij pa je slavila Modern Family.
Emmyja za igro sta prejela Kyra Sedgwick za Policistko
na vrhu ter Al Pacino za vlogo kontroverznega zdravnika
Jacka Kevorkiana. Najboljši film je Temple Grandin, kjer
v vlogi avtistke blesti Claire Danes.

JK Rowling darovala 10 milijonov funtov

Britanska pisateljica JK Rowling (45), av-
torica knjižnih uspešnic o Harryju Potter-
ju, je darovala 10 milijonov funtov Uni-
verzi v Edinburghu, da bi ta ustanovila
medicinsko raziskovalno kliniko proti
multipli sklerozi. Njena mati Anne, po
kateri se bo klinika imenovala, je namreč

umrla za to boleznijo pri 45 letih. Rowlingova pravi, da
želi s tem privabiti najboljše svetovne raziskovalce,
sredstva pa bodo namenjena tudi zdravljenju drugih bo-
lezni.

Novi pogovorni šov Conana O’Briena

Ameriški televizijski voditelj irskega
rodu Conan O'Brien (47) pripravlja novo
večerno pogovorno oddajo oz. 'talk-
show', ki se bo začela 8. novembra. Ime-
novala se bo preprosto Conan. Znan je
njegov spor z voditeljem Jayem Lenom,
ki ga je nadomestil v oddaji Tonight

Show. Televizijska hiša NBC je bila O'Briena zaradi pre-
rekanj prisiljena odsloviti, ob tem pa je prejel 45 milijo-
nov dolarjev odpravnine. Trenutno je na turneji komedij.

Tudi Hasselhoff in Palinova bosta plesala

Na ameriško različico plesnega šova
Zvezde plešejo se je prijavilo kar nekaj
znanih imen. Tako bo moč 'občudovati'
plesne korake igralca in pevca Davida
Hasselhoffa (58) ter mlade mamice Bri-
stol Palin (19), hčerke guvernerke Alja-
ske Sarah Palin. Oddaja je v ZDA zelo

gledana, takoj za šovom Ameriški idol. Zadnja zmagoval-
ka je pevka skupine Pussycat Dolls Nicole Scherzinger.

ROMANTIČNI SLAP
Z izletniki Gorenjskega glasa smo se na lastne oči prepričali, zakaj je bil slap Savica navdih pesniku
Francetu Prešernu, kogar pa je pot v zadnjih dneh avgusta peljala na Šobec, je lahko naletel na 
zanimiva turista.

Alenka Brun

T

Domoljuba sta v svoj šotor na obisk in pogovor povabila
tudi Jureta Koširja. / Foto: arhiv organizatorja

VRTIMO GLOBUS

Slap Savica morda ravno zaradi svoje očarljivosti naredi na
izletnika bolj romantičen vtis kot kaj drugega. / Foto: AB

Za ogled slapa Savice se je odločil tudi Igor E. Bergant,
športni novinar in komentator na Televiziji Slovenija. / Foto: AB

Od Doma Savica do razgleda na slap Savica vodi urejena
pot - okoli petsto stopnic. / Foto: AB

Jože Kocjanc / Foto: AB Nasmejani izletnici Marinka in Meta / Foto: AB
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Nuša Basle je v začetku poletja presenetila s prvim 
singlom Ritem vabi me, za jesen pa napoveduje že 
novega. Pred kratkim smo jo kot posebno gostjo lahko
spremljali v Portorožu, kjer je z bendom nastopil 
Goran Bregović, ki ga z njo tudi vidimo na fotografiji.




