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Bagri na labodjem jezeru
Vrbanov travnik je že večkrat zalila
voda. Novogradnje na travniku naj bi
poplavno še bolj ogrozile bližnje hiše,
se bojijo okoliški krajani. Investitor
zagotavlja, da bo uredil ponikovalno
vrtino za odvajanje meteornih voda.
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GORENJSKA

Oblačno in deževno bo. 
V nedeljo bodo padavine 
popoldne ponehale, delno se bo
zjasnilo. Hladno bo.

VREME

jutri: oblačno in deževno ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

Kapital je novi 
totalitarizem
V času globalizacije je nacionalna za-
vest še posebej pomembna, česar se
morajo zavedati zlasti mladi, je prejš-
nji teden na Glasovi preji na kranjski
gimnaziji dejal tržaški pisatelj Boris
Pahor.
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Biti srečen, 
ker lahko sodeluješ
Mateja Bizjak z Dovjega in Miha Zu-
pan z Bleda sta skupaj s še enajstimi
slovenskimi športniki že odpotovala
na igre Specialne olimpijade, ki bodo
od 18. do 24. septembra v Varšavi.
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Evropa v žirovski čipki
Razstava Evropa v čipki vzbuja pozor-
nost po Sloveniji, prihodnji teden jo
bodo postavili še v Evropskem parla-
mentu. Iz čipk je sestavljenih 27 za-
stav držav članic EU in 27 grbov glav-
nih mest, zastava EU in zemljevid Ev-
rope.

24

NA KONCU

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

Naklo - "Na podlagi ponovno
revidiranega letnega poročila
poslovanja v letu 2009 in pol-
letnih izkazov Merkurja smo
glede na določbe zakona
sprejeli sklep o insolventno-
sti, kar z drugimi besedami
pomeni, da je Merkur dolgo-
ročno plačilno nesposoben,"
je povedal predsednik uprave
Bojan Knuplež. O številkah
ne on ne član uprave za fi-
nance Blaž Pesjak ne prvi
nadzornik Matevž Slapničar
niso želeli govoriti, povedali
so le to, da je izguba tekočega

leta presegla polovico osnov-
nega kapitala družbe.

Knuplež je pojasnil, da so s
tem začeli postopek zaščite
upniškega kapitala: "Gre za
korak na poti do končne sa-
nacije in dogovora z banka-
mi. In to smo morali narediti
po zakonu. Najprej bomo ob-
stoječe lastnike pozvali k do-
kapitalizaciji, vmes pripravili
še načrt finančnega prestruk-
turiranja, ki mora biti pri-
pravljen v enem mesecu."
"Vse poteka v dogovoru z
lastniki," pravi Matevž Slap-
ničar, predsednik nadzorne-
ga sveta Merkurja, in nada-

ljuje: "Gre za ukrep na težki
poti, ki jo premagujemo za-
dnje mesece. Proces sanacije
se bo nadaljeval, med njimi
tudi dogovor z upniki." "Raz-
logi za razglasitev insolvent-
nosti so: organizacijska ne-
ustreznost, splošna gospo-
darska kriza, izčrpavanje za-
radi menedžerskega odkupa
in spremenjene razmere na
trgu," pravi predsednik upra-
ve in še: "Vsak mesec zavla-
čevanja pomeni leto daljše
okrevanje." Sedaj so na vrsti
lastniki in upniki. Čez mesec
bo jasno, ali gre Merkur v ste-
čaj ali v prisilno poravnavo.

Merkur je plačilno nesposoben
Uprava Merkurja z Bojanom Knupležem na čelu je včeraj razglasila 
insolventnost divizije Merkur. Po zagotovilih uprave v diviziji Big Bang ni
težav, medtem ko lahko podobno usodo doživi tudi divizija Mersteel.

Matevž Slapničar, predsednik nadzornega sveta Merkurja, in Bojan Knuplež, predsednik
uprave Merkurja: "Merkur je plačilno nesposoben!" / Foto: Gorazd Kavčič
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Danica Zavrl Žlebir 
in sodelavci 

Kranj - Vložene so županske
kandidature in kandidature
za občinske svetnike, ven-
dar še niso dokončno potrje-
ne, zato v občinskih volilnih
komisijah (menda po navo-
dilu državne volilne komisi-
je) še niso želeli povedati
imen kandidatov za župane.
Kljub vsemu smo neuradno
izvedeli za večino kandida-
tov, ki se bodo na Gorenj-
skem potegovali za župan-
ske položaje.

V Mestni občini Kranj si-
cer vse kandidature še niso
potrjene, kot je povedala taj-
nica OVK Sabina Metelko,
pa je vloženih šest kandida-
tur za župana: Matevž Kleč,

Mohor Bogataj, Bojan Ho-
man, Pavle Okorn, Darjan
Petrič in Hermina Krt. Ob-
činska volilna komisija v Tr-
žiču je prejela sedem vlog

kandidatov za župana občine
Tržič. Seja komisije za urad-
no potrditev kandidatur še ni
bila končana do zaključka re-
dakcije. Medijem so se zaen-

krat predstavili Borut Sajovic
(LDS), Pavel Rupar (SDS),
Matjaž Hrgovič (Zares) in
Boris Tomazin (N.Si). V ob-
čini Naklo so znani vsi kan-
didati za župana. To so Ja-
nez Štular (SLS), Marko
Mravlja (SDS), Stanislav Ko-
selj (SD) in Matjaž Gregorič
(Premik). Na Jesenicah je
kandidaturo za mesto župa-
na (po neuradnih podatkih)
vložilo sedem kandidatov -
Tomaž Tom Mencinger
(SD), Janko Pirc (LDS), To-
maž Stare (Zares), Andrej
Černe (N.Si), Roman Savin-
šek (SDS), tik pred zdajci pa
še novo ustanovljena stranka
Narcisa - njen kandidat je
Egon Kepic, ki nam je kandi-
daturo včeraj potrdil.

Županske kandidature so vložene
V sredo zvečer so občinske volilne komisije sprejele vse kandidature za letošnje lokalne volitve.

Kandidati za župane so že znani občinskim volilnim
komisijam, kmalu bodo tudi javnosti. / Foto: Gorazd Kavčič

Boštjan Bogataj

Kranj - Nadzorni svet Elektra
Gorenjska je med sedmimi
kandidati za novega predsed-
nika uprave potrdil Bojana
Luskovca. "Ima odličen pro-
gram razvoja, obvlada podro-
čja dela v Elektru Gorenjska,
hkrati pa ni konfliktna oseb-
nost," je izbor utemeljil pred-
sednik NS Ludvig Sotošek.
Med desetimi prijavljenimi
kandidati na razpis dva nista
izpolnjevala formalnih pogo-
jev, le uro pred razgovori je
odstopil Marjan Rekar. Bojan
Luskovec je tudi aktualni kan-
didat za župana v občini Škof-
ja Loka, zato NS pričakuje, da
se bo posvetil le vodenju Elek-
tra Gorenjska in bo od kandi-
dature odstopil. "Na njegovo
odločitev ne moremo vplivati,
zahtevamo pa stoodstotno po-

svečanje vodenju Elektra Go-
renjska," je pojasnil Sotošek.
Ker je Luskovec vodenje za-
časno prevzel 1. avgusta, več-
jih sprememb ne napovedu-
je, o umiku kandidature pa
pravi: "O tem sedaj ne raz-
mišljam. Kot do sedaj si bom
tudi v prihodnje z vso resnost-
jo in odgovornostjo prizade-
val upravičiti zaupanje." 

Bojan Luskovec na čelu 
Elektra Gorenjska

Bojan Luskovec / Foto: Mateja Rant 

� 3. stran
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Knjigo prejme MIHAELA SKUBER z Jezerskega.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Milenko Zi-
herl, sedaj poslanec SDS v
državnem zboru, kandidira
za župana občine Škofja
Loka. Na skupni predstavitvi
je poudaril zlasti tiste prvine
svojega programa, ki temelji-
jo na sodelovanju vseh štirih
občin. Te so zlasti prometne
(poljanska obvoznica, krožiš-
ča, železnica), nadgrajevanje
šolstva, ki bo šolalo za potre-
be domačega gospodarstva,
črpanje evropskih sredstev,
panoramska cesta, pomemb-
na za turizem, kolesarska ce-
sta Škofja Loka-Visoko, reši-
tev problema dvorca Visoko
in razvoj Starega vrha tudi v
smer letnega turizma. Če bo
izvoljen za župana, namera-
va obdržati tudi Klub 6, ki
združuje župane, poslance
in predsednika državnega
sveta na Loškem, saj jim zelo
pomaga, ko se za skupne

projekte potegujejo pri drža-
vi. Poslanec je tudi Milan Ča-
dež, znova kandidat za župa-
na občine Gorenja vas-Pol-
jane. Pravi, da končuje uspe-
šen mandat in želi nadaljeva-
ti z dobro začetimi projekti,
kot sta gradnja kanalizacije
in vzpostavitev širokopasov-
nega telekomunikacijskega

omrežja ter dokončanje po-
slovnih con Todraž in Dobje.
Poudarja pomen cestnega
programa z nadaljevanjem
poljanske obvoznice, razvoj
turizma, ki vključuje tudi to-
plice v Kopačnici, gradnjo
doma za starejše občane. Mi-
lan Oblak, kandidat za župa-
na v Žireh, pa bi rad ponov-

no oživel prizadevanja za
dom starejših v Žireh, in si-
cer z novo lokacijo in investi-
torji. Govoril je tudi o cestni
in komunalni infrastrukturi,
ureditvi središča Žirov, grad-
nji vsaj enega trgovskega
centra, saj je sedaj ponudba
razdrobljena, gradnjo šport-
nega igrišča. Tomaž Demšar
pa s stranko SDS kandidira v
Železnikih in prisega na ob-
novljive vire v vseh javnih
zgradbah, na pospešeno
gradnjo kanalizacijskega in
vodovodnega omrežja ter
cest s krožišči, vlaganje v vr-
tec in programe za mlade, pa
tudi v dom starostnikov, za
katerega imajo v občini že lo-
kacijo in investitorja, manjka
jim še koncesija. Manjka
tudi prostor za gospodarske
cone, misliti je treba na po-
spešitev zaposlovanja. Vsi
štirje pa poudarjajo tudi po-
men medsebojnega sodelo-
vanja štirih občin.

Poudarjajo sodelovanje občin
Milenko Ziherl, Milan Čadež, Milan Oblak in Tomaž Demšar so kandidati SDS za župane v štirih 
občinah na Škofjeloškem.

Radovljica

Predstavili kandidate in posadili drevo

Socialni demokrati iz Radovljice so v soboto v Podnartu zače-
li s prvo javno predstavitvijo kandidatk in kandidatov za svet-
nike v občinski svet občine Radovljica. Na lokalni ravni želijo
izboljšati javne storitve in pospešiti razvoj prometne infra-
strukture ter učinkovitost zelene rabe energije. Na oktobrskih
lokalnih volitvah nastopajo pod geslom Razvoj in socialna po-
vezanost, zato bodo v ta namen v posameznih krajih v obči-
ni posadili drevo kot simbol povezanosti in sodelovanja. Na
tak način bodo s predstavitvami kandidatk in kandidatov na-
daljevali v vseh večjih krajih radovljiške občine, danes ob 17.
uri na Lancovem, jutri, 18. septembra, ob 10. uri v Kamni Go-
rici, zvečer ob 20. uri pa s Perom Lovšinom v Begunjah. D. Ž.

Medvode

Nova nestrankarska lista Glas

V Medvodah se je predstavila nova Nestrankarska lista
Glas, ki bo na lokalnih volitvah za medvoški občinski svet
svoje predstavnike imela v vseh treh volilnih enotah. "Ne
vidimo se v strankarskih okvirjih, smo pa angažirani v do-
gajanje v Medvodah in nam ni vseeno za prihodnost Med-
vod," je nekaj o razlogih za oblikovanje liste povedal Nejc
Smole, ki bo nosilec liste v 1. volilni enoti. V 2. volilni eno-
ti bo to dr. Urška Repnik, ki je bila v zadnjem mandatu že
članica občinskega sveta, izvoljena na listi SD, v 3. volilni
enoti pa bo nosilec liste Jure Galičič. Smole je predsednik
Kulturne zveze Medvode, Galičič pa predsednik Turistične
zveze Medvode. "Občina ima ogromno priložnosti, ima de-
nar, predvsem pa ima velik potencial v ljudeh. Torej okrepi-
mo družbene dejavnosti, dogajanje v krajih, naj Medvode
ne postanejo še bolj spalno naselje Ljubljane," pravi Jure
Galičič. M. B.

Blegoš

V nedeljo srečanje na Blegošu

V nedeljo, 19. septembra, bo ob 11. uri pri koči na Blegošu de-
seto jubilejno srečanje, ki ga prirejajo občinski odbori SDS
Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Žiri in Železniki. Udeležil
se ga bo tudi predsednik SDS Janez Janša. D. Ž.

Kranj

Dogodki s kandidatom Darjanom Petričem

V županski pisarni Darjana Petriča bo drevi ob 18. uri glasbe-
ni večer s harfistko Uršo Rihtaršič. V soboto, 18. septembra,
bo ob 10. uri tam literarna delavnica za otroke pod vodstvom
Milana Nardina, med 9. in 13. uro pa Socialni demokrati Kranj
vabijo na stojnico pred Gostilno Kot, na Maistrovem trgu 4. V
nedeljo, 19. septembra, pa ob 18. uri SD vabi v Kulturni dom
KS Kokrica na politično satiro Sašo Hribar Show.  D. Ž.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Abonma Prešernovega gledališča
Pet naročnikov Gorenjskega glasa bo lahko celo sezono uži-
valo ob predstavah Prešernovega gledališča, saj tokrat po-
darjamo vstopnice za abonmaje. Tokratno nagradno vpra-
šanje se glasi: Naštejte tri nove uprizoritve Prešernovega
gledališča, ki so vključene v redni abonma. Odgovore z va-
šimi podatki pošljite do četrtka, 23. septembra, na naslov:
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj, ali pišite na: 
koticek@g-glas.si. Izžrebali bomo pet nagrajencev.

Vabilo na razstavo

V torek, 21. septembra, ob 18. uri vas vabimo na odprtje
nove slikarske razstave, ki bo v avli Gorenjskega glasa. Raz-
stavili bomo dela otrok s posebnimi potrebami iz Društva
Sožitje, ki bodo pripravili tudi kratek kulturni uvod. Vabljeni!

Od leve: Milan Oblak, Milan Čadež, Milenko Ziherl in 
Tomaž Demšar / Foto: Tina Dokl

Stojan Saje

Naklo - Podjetnik iz Strahi-
nja si je izbral za objavo kan-
didature za župana simbolič-
no lokacijo, prvo nadstropje
zdravstvenega doma Naklo.
Kot je dejal, bi on tja preselil
občinsko upravo.

"Svetniki SDS smo v
sedanjem občinskem svetu
opozarjali na probleme, a
nas je koalicija zavračala. Za-
radi nesoglasij sem se odlo-
čil, da bom spet kandidiral za
župana. Podporo volivcev
pričakujem zaradi mladosti

in idej, ki jih ponujam. Tudi
če ne bom izvoljen, želim so-
delovati pri razvoju in izbolj-
šanju razmer za mlade in
starejše," je povedal Marko
Mravlja. Predstavil je del pro-
grama iz brošure Naklo, vzor
in spodbuda regiji.

"Zagotavljam, da bom po-
skrbel za varstvo vsakega
otroka, kakovostno varstvo
otrok ter kvalitetno šolo in 
izobraževanje. Zavzel se bom
za sorazmeren razvoj vseh
krajev, sprotno vzdrževanje
cest, dograditev pločnikov ter
ureditev kolesarskih stez in

rekreacijskih poti. Vrtec in
nogometno igrišče bi zgradil
pri Osnovni šoli Naklo, omo-
gočil bi brezplačno rekreaci-
jo v telovadnicah, več denarja
bi namenil tudi za društva in
kulturne objekte. Podprl bi
trajnostni razvoj kmetijstva
in širil dopolnilne dejavnosti,
zagotovil najem zemljišč v
industrijski coni in sistem-
sko pristopil k zapolnitvi tu-
rističnih zmogljivosti. Racio-
nalno bi upravljal občinsko
premoženje, znova pa bi oži-
vil vaške odbore in sodelova-
nje z občino," je naštel pred-

nostne naloge kandidat SDS.
Svoj program bo predstavil
18. septembra v Podbrezjah,
25. septembra v Dupljah in
2. oktobra v Naklem.

Naklo naj bo vzor regiji

Danica Zavrl Žlebir

Železniki - "Na prigovarjanje
številnih občanov sem se od-
ločil, da s stranko SLS znova
kandidiram za župana obči-
ne Železniki in končam ne-
katere začete projekte," je ob
uradni objavi svoje kandida-
ture dejal Mihael Prevc. Za
njim so že trije mandati, 
zadnji je bil zaradi poplav
najtežji, s sanacijo po popla-
vah leta 2007 pa je povezan
tudi eden najpomembnejših
projektov, ki ga želi dokonča-
ti v prihodnjem, četrtem
mandatu. Začet je tudi pro-
jekt ureditve širokopasovne-
ga omrežja, končanih pa že
kar nekaj, med njimi obnova

šole v Selcih, dodatni oddelki
vrtca in prenova športnega
parka Dašnica, ki ga odpirajo

prav danes. Prednostni pro-
jekti za naprej pa so: načrti in
gradbeno dovoljenje za šolo

v Železnikih, kulturni dom,
lokacija za dom starostnikov,
šola in telovadnica v Dražgo-
šah, prizidek k vrtcu v Želez-
nikih, asfaltiranje več lokal-
nih cest, gradnja čistilne na-
prave v Dolenji vasi ... Ob
njegovi predstavitvi je bil
navzoč tudi predsednik ob-
činskega odbora SLS Janez
Ferlan, ki pravi, da v Železni-
kih volivke in volivci name-
njajo njihovim kandidatom
veliko glasov in pričakuje, da
bodo tako uspešni tudi na le-
tošnjih. Jernej Bešter, pred-
sednik KS Dolenja vas, pa je
spregovoril o pomenu sode-
lovanja občine s krajevnimi
skupnostmi, zlasti pri ureja-
nju komunalne infrastruktu-
re. V njihovi krajevni skup-
nosti pa se v naslednjem
mandatu obeta eden najza-
htevnejših projektov, kanali-
zacija Selca-Dolenja vas. 

Prevc še za četrti mandat

Mihael Prevc je župansko kandidaturo predstavil v družbi
Jerneja Beštra in Janeza Ferlana. / Foto: Tina Dokl

Marko Mravlja
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Kandidatko za županjo Je-
senic pa ima tudi stranka
Komunistična partija Slove-
nije, in sicer Darjo Lenardič.
Za 28-članski jeseniški ob-
činski svet pa je - po prav
tako neuradnih podatkih -
kandidature vložilo dvanajst
list. V občini Škofja Loka se
za župansko mesto poteguje
sedem kandidatov: Igor
Draksler (SLS), Bojan Lu-
skovec (SD in LDS), neodvis-
na kandidatka s podpisi vo-
livcev Tina Teržan, Milenko
Ziherl (SDS), Klemen Štibelj
(NSi), neodvisni Miha Ješe s
podpisi volivcev in Krištof
Ramovš (SNS), ki velja za
najmlajšega županskega
kandidata.

Kandidati bodo uradno
znani prihodnjo sredo

V Kranjski Gori je bilo vlo-
ženih pet županskih kandi-
datur; ob dosedanjem župa-
nu Juretu Žerjavu (LDS) so
to še Robert Plavčak (Za
našo deželo gre), Blaž Knific
(SD), Bogdan Janša (SDS) in
neodvisni Matjaž Lavtižar
Oman. V občini Radovljica
je bilo vloženih šest kandida-
tur za župana. Javno so jih
že predstavili Ciril Globoč-
nik (samostojni s podporo
Zares in DeSUS), Andrej
Kokot (s podpisi volivcev),
Bogomir Vnučec (SDS) in
Primož Jeglič (LDS). Kot so
sporočili z občinske volilne
komisije, podatke o imenih
kandidatov lahko sporočijo
šele, ko je o kandidaturi do-
ločeno na seji občinske volil-
ne komisije, torej najkasneje
do prihodnje srede. Vseka-
kor za župana ne bosta kan-
didirala dosedanji župan
Janko S. Stušek, ki je odstop
od svoje četrte županske
kandidature sporočil sredi
avgusta, ter predsednik KS
Lesce, nekdanji bankir Zlat-
ko Kavčič, o katerem se je v
javnosti kot o možnem kan-
didatu za župana govorilo že
vse od letošnje pomladi. 

Na Bledu se bo za župan-
ski stolček potegovalo sedem
kandidatov. Pet jih bo kandi-

diralo s podporo strank, dva
pa sta neodvisna. Imen kan-
didatov zaenkrat še ne želijo
razkriti, vendar so svojo kan-
didaturo javno že napovedali
dosedanji župan Janez Faj-
far, Miran Vovk, Franci Pav-
lič in Davorina Pirc. V Bohi-
nju bodo lahko izbirali med
štirimi kandidati za župana,
od tega med dvema neodvis-
nima in dvema, ki kandidi-
rata s podporo stranke. Za-
enkrat še neuradno bodo po-
leg dosedanjega župana
Franca Kramarja kandidirali
še Marija Ogrin, Jože Cvetek
in Janez Sodja. Štiri kandi-
date za župana imajo tudi v
Gorjah, pri čemer le eden
kandidira s podporo stranke.
Neuradno so kandidati dose-
danji župan Peter Torkar,
Ludvik Hajdinjak, Rok Pe-
terman in Alojz Poklukar. 

Skrivnostni glede 
kandidatov

V občini Preddvor sta kan-
didaturi vložila Miran Za-
dnikar (Stranka za napredek
KS) in Ivan Grginič (SD).
Dva kandidata ima še ena
manjša občina, Žirovnica,
kjer se za županski stolček
potegujeta sedanji župan
Leopold Pogačar in kandi-
datka Bernarda Resman. Na
Jezerskem so kandidati za
župana trije, Drejc Karničar
in Jurij Markič sta neuradno
znana, tretji kandidat pa je
še skrivnosten. Tudi v obči-
ni Cerklje so kandidati trije:
dosedanji župan Franc Če-
bulj, ki spet kandidira s pod-

poro Liste za razvoj vasi pod
Krvavcem, in dva strankar-
ska kandidata: Ciril Repnik
(SD) in Franci Sirc (SDS). V
Šenčurju pa kandidirata le
dva strankarska kandidata,
sedanji župan Miro Kozelj
(SDS) in Franc Kržan (SD).
Za županski stolček v občini
Žiri se bo potegovalo kar se-
dem kandidatov. S podporo
volivcev bodo kandidirali se-
danji župan Bojan Starman,
Viktor Žakelj in Anton Beo-
vič mlajši, s podporo strank
pa Milan Oblak (SDS),
Branko Jesenovec (SD), Ja-
nez Žakelj (N.Si) in Germa-
na Pivk s podporo SLS. V
občini Gorenja vas - Poljane
se v boj za župansko mesto
podajata le dva kandidata.
Sedanjega župana Milana
Čadeža (SDS) izziva kandi-
dat SLS Janez Pelipenko. V
občini Železniki je kandida-
tov pet, neuradno so to: Mi-
hael Prevc (SLS), Jože Prezl
(SD), Igor Nastran (Pre-
mik), Tomaž Demšar (SDS)
in Franc Žaberl, ki kandidi-
ra s podpisi volivcev. V Med-
vodah bodo kandidirali:
Alenka Žavbi Kunaver
(LDS), Saša Ciglar (SDS),
Dragan Djukić (Ivan Regor-
šek in skupina volivcev),
Stanislav Žagar (Roman De-
beljak in skupina volivcev)
in Jelena Aleksić (Zares).

V občini Kamnik so kan-
didaturo za župana vložili:
mag. Julijana Bizjak Mlakar
(SD), Matej Tonin (N.Si,
SLS in SNS), Rudi Veršnik
(SDS), Brane Golubovič,
Marjan Šarec, Marjan Smo-

le in Zvone Potočnik (vsi s
podporo volivcev). Za dom-
žalskega župana bodo kan-
didirali: Peter Verbič (s pod-
poro volivcev), Anton Pre-
skar (LDS), Peregrin Steg-
nar (N.Si), Franc Černagoj
(Zelena koalicija), Toni Dra-
gar (LTD, Zares, Desus in
SMS), Robert Hrovat (SDS)
in Katarina Karlovšek (SLS).
V občini Komenda kandidi-
rajo: Tomaž Drolec (s pod-
poro volivcev), Vid Koritnik
(SLS), Pavel Šmid (SDS),
Igor Klun (SD) in Stanislav
Zarnik (LDS). V Mengšu se
bosta za županski stolček
potegovala le dva kandidata:
Franc Jerič (s podporo voliv-
cev) in Aleš Janežič (LDS). V
Trzinu je županskih kandi-
datov pet: Milica Erčulj
(SDS), Frane Mazovec,
Tone Peršak, Romeo Podlo-
gar in Valentin Kolenc (vsi s
podporo volivcev). Svoje vlo-
ge so kot županski kandida-
ti v občini Lukovica oddali:
aktualni župan Matej Kot-
nik (s podporo volivcev),
Stanislav Smrkol (SLS) in
Mojca Stoschitzky (N.Si). V
občini Moravče je kandida-
tov za župana pet, vsi pa
kandidirajo s podporo svojih
strank: Janez Vidic (SLS),
Martin Rebolj (SD), Roman
Cerar (SDS), Franc Capuder
(N.Si) in Miran Cerar (Za-
res). V občini Vodice pa se
bodo za župansko mesto po-
tegovali: Anton Kokalj in
Franc Stanonik (oba s pod-
poro volivcev), Snežana Ovi-
jač (SD) in Aco Franc Šuštar
(SDS).

Županske kandidature so vložene
�1. stran
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Urša Peternel

Jesenice - Občinski odbor
SDS Jesenice je na novinar-
ski konferenci predstavil kan-
didata za župana Jesenic, to je
71-letnega akademskega sli-
karja Romana Savinška s Pla-
nine pod Golico. "Prej si ni-
sem nikoli predstavljal, da bi
lahko županoval, a ker nisem
zadovoljen z nekaterimi pote-
zami sedanjega vodstva obči-
ne, sem se odločil za kandida-
turo," je povedal. Kot je dejal,
zagovarja pošten odnos do
stvari, do življenja in do doga-
janja nasploh. Če bo izvoljen,
bo glavno pozornost name-
njal gospodarstvu, energetiki
in turizmu. Med konkretni-
mi projekti je omenil gradnjo
nove knjižnice na območju
nekdanjega Fiproma, kjer ne
bi smeli dopustiti dodatne ši-
ritve industrije, temveč bi na
tem območju morali urediti

prostor za druženje in sreče-
vanje Jeseničank in Jeseniča-
nov. Zavzel se je za vlaganje v
smučišče Španov vrh, za oži-
vitev hotela v Planini pod Go-
lico, za ureditev hotela in hos-
tla na Jesenicah, oživitev pro-
padajočega železarskega
doma na Mežakli ...

Na novinarski konferenci
so člani občinskega odbora
razdelili tudi knjigo Predsed-
nikovo simbolno odlikovanje
zločina, v kateri oporekajo
podelitvi priznanja Tomažu
Ertlu. Ertl je v tem mandatu
postal častni občan Jesenic,
roke za to pa so dvignili tudi
občinski svetniki SDS v jese-
niškem občinskem svetu. Po
besedah predsednika občin-
skega odbora Borisa Dolžana
je bila to velika napaka, ki jo
obžalujejo, zato bodo v no-
vem mandatu naredili vse,
da bi Ertlu naziv častnega ob-
čana odvzeli.

Ertlu bi vzeli naziv 
častni občan

Član izvršilnega odbora SDS Jesenice Robert Pajk in 
kandidat za župana Jesenic Roman Savinšek

Kandidati se nam ponujajo z velikih plakatov in transparentov. / Foto: Tina Dokl

Medvode

LDS predstavila
kandidatne liste
V LDS Medvode so predsta-
vili kandidatne liste za ob-
činski svet, župansko kandi-
daturo ter program. Kandi-
datka LDS za županjo je
Alenka Žavbi Kunaver iz
Zbilj, ki je tudi nosilka liste
za občinski svet v 1. volilni
enoti. V 2. volilni enoti je
nosilka liste Mateja Langus,
v 3. pa Nataša Predalič,
medvoški javnosti znana
predvsem kot sodelavka TV
Medvode. M. B.

Jasna Paladin

Komenda - Kandidat SD za
komendskega župana je 45-
letni mag. Igor Klun, ki v Že-
jah pri Komendi s svojo dru-
žino živi zadnjih deset let. Od
letošnjega leta je zaposlen v
podjetju Iskra zaščite, d. o. o.,
kot področni direktor proda-
je, s politiko pa se je resneje
začel ukvarjati šele pred štiri-

mi leti, ko je tudi postal član
nadzornega sveta občine Ko-
menda. Kot pravi, se je za
kandidaturo odločil zato, ker
dobro pozna problematiko in
stanje v občini in ker je pre-
dan trdnemu delu. "Komen-
da s svojo infrastrukturo že
dalj časa zaostaja za potreba-
mi, ki jih prinaša novo prise-
ljevanje z novo zgrajenimi
objekti. Izdelati je potrebno

ustrezno strategijo, ki bo po-
vezovala vse dejavnike sodo-
bnega razvoja, pa naj gre to
za ceste, vrtce, domove za
ostarele ali nenazadnje za in-
formacijsko infrastrukturo,"
pravi Igor Klun, ki si je za slo-
gan izbral stavek: Vaši pro-
blemi so moj program. Ko-
nec meseca se bo občanom
predstavil na dveh srečanjih
v Mostah in v Komendi.

Za komendskega župana tudi Igor Klun
Klun si je za slogan izbral stavek: Vaši problemi so moj program.
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Suzana P. Kovačič

Zgornje Bitnje - Na Vrbano-
vem travniku je Cestno pod-
jetje Kranj začelo graditi dva
objekta, dvojčka, kar je spra-
vilo v skrbi najmanj eno dru-
žino, Ravnikarjeve, ki živijo
v neposredni bližini. "Trav-
nik je bil v zadnjih trinajstih
letih poplavljen enajstkrat.
Nazadnje letos pozimi. Na
njem so teden dni bivali la-
bodi. Zdaj so na njem grad-
beni stroji. Kdo je dovolil po-
seg v tako okolje?" sprašuje
domačin Aleksander Ravni-
kar, ki ima za cel fascikel do-
kumentov in fotografij. Skr-
bi ga, da bodo visoki nasipi
okrog novogradenj stanje še
poslabšali in vodo iz poplav-
nega travnika odrivali proti
nižje ležečim starim hišam.
V strahu pred tem so pri
Ravnikarjevih del pritličja, v
katerem imajo poslovno de-
javnost, celo dvignili, da jim
ne bi zalilo strojev. Okoliški
krajani sicer že od leta 1996
opozarjajo na problem pozi-
dave travnika zaradi strahu
pred vodo, poleg tega kraj
nima urejene kanalizacije in
odvajanja meteornih voda.
Ravnikar je še poudaril, da bi
morali lastniki parcel na
travniku še pred gradnjo na-
rediti ponikovalne vrtine.

Sporno soglasje

Na Upravni enoti (UE)
Kranj so gradbeno dovoljenje
za gradnjo dveh dvojčkov iz-
dali 17. decembra 2008, tedaj
še družbi Qualitas iz Kranja, s
soglasjem Agencije RS za
okolje (ARSO), Urada za
upravljanje z vodami. Alek-
sander Ravnikar pa pravi: "Na
ARSO so nam leta 2001 zago-

tovili, da soglasja za gradnjo
ne bodo dali, vse dokler ne bo
zagotovljena varnost pred po-
plavami nižje ležečih objek-
tov. Veste, vsi organi, ki pri
tem sodelujejo, se zdaj izgo-
varjajo na hidravlično analizo
iz maja 2008, ki pa je bila na-
pisana na kožo investitorju."
UE Kranj je 12. januarja letos
sklicala sestanek, na katerega
so povabili predstavnike obči-
ne Kranj, ARSO, Inšpektora-
ta RS za okolje in prostor in
zainteresirane krajane. "Pred-
stavnik ARSO je podrobneje
obrazložil problematiko me-
teornih voda v Bitnjah, ki se je
poslabševala zaradi novih gra-
denj v sedemdesetih in osem-
desetih letih, ki so ustvarjale
prepreke in so onemogočale
razlivanje meteornih voda," je
povedala višja svetovalka
Nada Koder Štrakl iz UE
Kranj. Urban Ilc, vodja Od-
delka območja zgornje Save
pri ARSO, pa je dodal: "Po na-
ročilu MO Kranj je bila v letu

2009-2010 izdelana študija
poplavne nevarnosti na ob-
močju Žabnice v Zgornjih
Bitnjah. Predmetna zemljišča
se uvrščajo v majhen in sred-
nji razred poplavne nevarno-
sti. Skladno z zakonskimi
predpisi je v območju majhne
poplavne nevarnosti gradnja
dvostanovanjskih stavb dovo-
ljena in dvojčka, ki se gradita,
sta na tem območju."

Napaka občine

Parcele za dva objekta,
dvojčka, je od družbe Quali-
tas kupilo Cestno podjetje
Kranj; kompleks travnika
ima sicer dvanajst parcel, ra-
zen omenjenih ostale niso
pozidane. "Zavezani smo, da
izvedemo tudi ponikovalno
vrtino in sistem projektirane
kanalizacije, kar bomo pred
uporabo objektov tudi naredi-
li. Smatramo, da se bo s tem
stanje "poplav" zmanjšalo,
vsekakor pa trdimo, da se ne

bo povečalo," je prepričan
Slavko Mestek, vodja projek-
tov za visoke in nizke gradnje
pri Cestnem podjetju Kranj. 

Ampak vse se je začelo s
tem, da je občina Kranj že
pred leti travnik v prostorske
akte umestila pod zazidljive-
ga. "Zdaj že nekdanji direktor
občinske uprave Aleš Sladoje-
vič nam je rekel, da je občina
naredila napako. To je bilo
tudi vse," je dejal Aleksander
Ravnikar. Mendi Kokot iz
Službe za stike z javnostmi
pri MO Kranj je sporočila, da
prostorski akti statusa zem-
ljišč niso spreminjali že vse
od leta 1975 in da ni bilo po-
bude, na podlagi katere bi
bila zemljišča deležna presoje
za morebitno spremembo
namembnosti in da vsi more-
bitni sumi, povezani z grad-
njo, sodijo v pristojnost In-
špekcije RS za okolje in pros-
tor. Pa smo spet na začetku.
Komu že je bil namenjen se-
stanek 12. januarja letos?

Bagri na labodjem jezeru
Vrbanov travnik v Zgornih Bitnjah je že večkrat zalila voda. Novogradnje na travniku naj bi poplavno
še bolj ogrozile bližnje hiše, se bojijo okoliški krajani. Investitor zagotavlja, da bo uredil ponikovalno
vrtino za odvajanje meteornih voda.

Stojan Saje

Naklo - Občinski svet Obči-
ne Naklo je na zadnji seji v
sedanji sestavi sprejel odlok
o ravnanju s komunalnimi
odpadki ter potrdil cene za
zbiranje, prevoz in odstra-
njevanje bioloških odpad-
kov. Na tej osnovi bodo pre-
bivalci že oktobra začeli loče-
no odlagati odpadke v tri raz-
lične zabojnike.

"Gospodinjstva so že dobi-
la obvestila o novem načinu
zbiranja odpadkov. Kmalu

jih bomo poslali še za po-
slovne dejavnosti. Razdelili
bomo tudi priročnik za rav-
nanje s komunalnimi od-
padki. Bistvena novost je lo-
čeno odlaganje odpadkov.
Biološke odpadke iz rjavih
zabojnikov bomo prvič odpe-
ljali 4. oktobra, 7. oktobra
mešane odpadke iz zelenih
ali starih kovinskih zabojni-
kov, 14. oktobra pa odpadno
embalažo iz zabojnikov z ru-
menimi pokrovi. Odpadke iz
slednjih dveh zabojnikov
bomo odvažali izmenično

na štirinajst dni. Ta mesec
bomo vsem dostavili zaboj-
nike izbrane velikosti. Mož-
na bo delitev zabojnikov s
sosedi. Poleg tega ostajajo v
uporabi ekološki otoki in
zbirni center za ločene frak-
cije odpadkov," je pojasnil
Primož Bajželj iz Komunale
Kranj. Kot je povedala Mari-
ja Pivk Oman, bodo iz obči-
ne Naklo odvažali predvido-
ma 250 zabojnikov z biolo-
škimi odpadki. Glede na to
so izračunali cene ravnanja z
njimi. Zbiranje in prevoz bo-

sta stala 46,10 evra na tono
oziroma 0,031 evra na me-
sec, odstranjevanje bioloških
odpadkov pa 71 evrov na
tono oziroma 0,047 evra na
mesec. Za 80-litrski zaboj-
nik bo z najemom vred go-
spodinjstvo plačalo 7,22 evra
na mesec. Težave so zaradi
zamrznjenih cen komunal-
nih storitev od 28. avgusta
letos. Tako bodo imeli vsak
mesec 385 evrov primanj-
kljaja oziroma prek 4600 ev-
rov letno glede na predvide-
ne stroške.

Kmalu ločevanje odpadkov
Prebivalci občine Naklo bodo od oktobra ločevali odpadke. Odvažali jih bodo izmenično na štirinajst
dni. Potrdili cene za ravnanje z biološkimi odpadki.

Domačina Stane Langerholz in Aleksander Ravnikar sta zaskrbljena nad tem, ali bodo 
novogradnje vodo s poplavnega travnika odrivale proti nižje ležečim starim hišam.

Mateja Rant

Bled - Prva dela pri obnovi
Riklijeve vile so se v teh dneh
vendarle začela. Po besedah
Marka Omana, sina lastnika
vile Nicholasa Omana, bodo
najprej poskrbeli za varnost
objekta, tako da bodo odstra-
nili ostanke udrte strehe in
pospravili okolico. Preden se
bodo lotili konkretne obno-
ve, je še dodal, pa želi najti
najemnika. Doslej, je pojas-
nil, se je že pogovarjal s tre-
mi, ki jih zanima najem vile.
"Ne zdi se mi namreč smi-
selno vlagati ogromnih sred-
stev prej, preden bo sploh
znano, kakšne dejavnosti
bodo v objektu," je pojasnil
Oman. Za sodelovanje pri
obnovi pa se dogovarja tudi z
gibanjem za ohranjanje in
uveljavljanje slovenske kul-
turne in naravne dedišči-
ne/krajine Kultura-natura.si

"Poleg strokovne podpore
projektu bi preko nas lahko
kandidiral za evropska sred-

stva za obnovo, obenem pa bi
poskrbeli za pozitivno obliko
pritiska na lokalne in državne
organe," je pojasnil predsed-
nik gibanja Natura-kultura.si
Slavko Mežek in dodal, da
imajo s tem veliko izkušenj,
saj se lahko pohvalijo z več
kot 40 primeri dobre prakse
tako v Sloveniji kot zamej-
stvu. "Na Gorenjskem smo
odigrali ključno vlogo pri
ohranitvi vile rustice v Moš-
njah, ki so jo ob gradnji avto-
ceste nameravali kar zasuti.
Ko smo zagrozili, da bomo s
tem seznanili tudi evropske
institucije, se je naenkrat na-
šla tako dobra volja kot denar,
da se lokacija ohrani," je raz-
ložil Mežek. Upa, da jim bo
podobno uspelo pri Riklijevi
vili, za katero je Mark Oman
že dvakrat neuspešno kandi-
diral za denar na razpisu mi-
nistrstva za kulturo za obno-
vo kulturnih spomenikov. Po
Omanovi oceni bi bilo v ob-
novo treba vložiti okrog mili-
jon in pol evrov. 

Oman želi najprej
najti najemnika
V projekt obnove Riklijeve vile naj bi se vključilo
tudi gibanje Kultura-natura.si, pri katerem 
ponujajo strokovno podporo in pomoč pri 
kandidiranju za evropska sredstva.

Jesenice

Učenci na enotedenskem jadranju

Šest učencev Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice se
bo jutri skupaj z dvema spremljevalcema podalo na enote-
densko jadranje po Jadranu v sklopu mednarodnega projek-
ta Mirno morje - flota miru v Evropi. Floto bo sestavljalo kar
okrog sto jadrnic s 650 otroki in njihovimi spremljevalci iz
vse Evrope, od tega jih bo sto iz Slovenije. Kot je povedal
ravnatelj Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice Alen Ko-
fol, je projekt Mirno morje - flota miru v Evropi najuspešnej-
ši mednarodni socialno-pedagoško-mirovniški projekt. Cilj
programa je pozitivno vplivati na otroke, da postanejo bolj
odprti, da se naučijo strpnosti in da si razvijejo zaupanje do
sočloveka. Skozi terapevtski program se krepi otrokova sa-
mopodoba in pozitiven odnos do življenja. Učenci se bodo
na pot podali jutri, v soboto, v Ljubljani jih bo pozdravil
predsednik države Danilo Türk, nato pa se bodo odpeljali do
Zadra, kjer se bodo vkrcali na jadrnice in nato teden dni ja-
drali mimo Vodic, Zlarina, Šibenika, Biograda in do Zadra
nazaj.  U. P.

Prva dela pri obnovi Riklijeve vile so se že začela. / Foto: Tina Dokl 
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Vodice

V Vodicah praznujejo 

Osrednja proslava ob letoš-
njem občinskem prazniku
bo jutri, 18. septembra, ob
19. uri v dvorani kulturnega
doma. Župan Brane Pod-
boršek bo ob tej priložnosti
podelil tudi občinska pri-
znanja. Plaketo Občine Vo-
dice bodo prejeli člani vodi-
škega društva narodnih noš
in kočijažev, prav tako pla-
keta bo podeljena tudi pev-
ski skupini Društva upoko-
jencev Vodice. Poleg osred-
nje proslave bodo letošnji
občinski praznik zaznamo-
vale še številne prireditve, ki
jih že od konca avgusta pri-
pravljajo različna društva.
Ta konec tedna bo z gorskim
kronometrom na Rašico,
turnirjem trojk v košarki in
kolesarjenjem po občini
predvsem športno obarvan,
v prihodnjih dneh pa pri-
pravljajo tudi nekaj koncer-
tov in srečanje ob medna-
rodnem dnevu starejših. J. P. 

Vilma Stanovnik

Kranj - Župan Mestne obči-
ne Kranj Damijan Perne in
Stane Remic iz Cestnega
podjetja Kranj sta s simbolič-
nim odkritjem table včeraj
naznanila začetek del pri
projektu, ki so ga poimeno-
vali Trije stolpi. Gre namreč
za obnovo in opremljanje
treh stolpov v srednjeveškem
mestnem obzidju Kranja,
vrednost projekta pa je blizu
dva milijona evrov. Večino
denarja, 85 odstotkov, je na-
menskih sredstev EU za ko-

hezijsko politiko, ki so bila
odobrena že v začetku letoš-
njega leta. "Gradnja treh stol-
pov naj bi se sicer že začela,
vendar pa so se pojavile teža-
ve zaradi sestave tal, ki je pre-
cej raznolika. Zaradi geolo-
ških raziskav je zato prišlo do
zaostanka, sedaj pa so prva
dela stekla, z deli na stolpu
na Škrlovcu pa se začenja
prihodnji teden," je včeraj
povedal kranjski župan Da-
mijan Perne in dodal, da so
se pri Ministrstvu za kulturo
dogovorili za spremenjeno
dinamiko financiranja.

Začenja se obnova treh stolpov
Kranjska občina bo končno lahko uresničila projekt obnove treh stolpov, za katerega so namenjena
tudi evropska sredstva.

Pri stolpu na Pungertu sta z odkritjem table župan 
Damijan Perne in Stane Remic iz Cestnega podjetja Kranj
naznanila začetek del.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor - Za knjige je v se-
danji knjižnici premalo
prostora, naložene so po ška-
tlah, v knjižnici ni kotička,
kamor bi sedel k študiju, za-
starel računalniški program
upočasnjuje delo, že peščica
obiskovalcev naredi gnečo,
zunaj ni parkirnega prostora
za obiskovalce, nam je že
spomladi slabosti preddvor-
ske knjižnice opisovala
knjižničarka Lea Mizerit. V
knjižnici je blizu 14.700
knjižnih enot, starejši in
podvojeni izvodi so shranje-
ni v sosednjem prostoru, saj
za vse na policah ni dovolj

prostora. Knjižnica, ki ima
okoli 450 vpisanih članov,
na leto pa kar 5500 obisko-
valcev, je odprta tri dni v ted-
nu. Preddvorčani in okoliča-
ni so dobri in zvesti bralci,
zato si zaslužijo boljšo knjiž-
nico, je še dejala Lea Mizerit.
Vse kaže, da se jim kmalu
obetajo boljši časi, saj je ob-
čina sedaj od Mercatorja ku-
pila okoli dvesto kvadratnih
metrov prostora, kjer name-
rava do prihodnjega občin-
skega praznika urediti novo
knjižnico.

"Pred poletjem smo z
Mercatorjem podpisali po-
godbo in kupili prostor za
knjižnico, za kar smo odšte-

li 75 tisoč evrov," je povedal
župan Miran Zadnikar. Na
javnem razpisu so sicer ne-
kdanjo prodajalno, kjer se še
vidijo napisi Živila, prodaja-
li za 125 tisoč evrov, a zanjo
očitno ni bilo zanimanja
drugega ponudnika kot ob-
čine. "Naročeni so projekti
za adaptacijo kupljenih
prostorov. V družbi direk-
torja osrednje knjižnice iz
Kranja sem si pred časom
ogledal knjižnici v Kobaridu
in Tolminu, kjer sem se
navdušil nad tem, kako ima-
jo urejene prostore za dru-
ženje, kjer je tudi računalni-
ški in video kotiček. Kaj ta-
kega bi lahko uredili tudi pri

nas, knjižnično dejavnost pa
bi lahko združili tudi s turis-
tično-informativnim cen-
trom, ki je v isti stavbi."
Vrednost celotne naložbe
naj bi veljala okoli 200 tisoč
evrov. Spočetka so v občini
razmišljali, da bi s to nalož-
bo kandidirali na razpisu
kmetijskega ministrstva za
urejanje starih vaških jeder,
vendar s knjižnico na njem
najbrž ne bi uspeli. Nadalje-
vanje naložbe je sedaj pre-
puščeno naslednjemu man-
datu, sedanji župan pa ven-
darle upa, da bo knjižnica
dokončana do prihodnjega
občinskega praznika, to je
do julija 2011. 

Knjižnica za prihodnji občinski praznik?
Občina Preddvor je od Mercatorja kupila nekdanjo prodajalno, ki jo namerava preurediti v knjižnico.
Sedanja je namreč zelo na tesnem v edinem prostoru krajevnega doma.

Mateja Rant

Bled - Razstava in brošura, ki
so jo izdali ob tej priložnosti,
po besedah direktorice Mu-
zejev radovljiške občine Ve-
rene Štekar Vidic ohranjata
spomin na čas slovenskega
preporoda, v katerem je blej-
ski rojak, pobudnik uteme-
ljitve slovenskega šolstva, pe-
dagog, jezikoslovec in preva-
jalec Blaž Kumerdej za Slo-
vence ustvaril pomembno
duhovno zapuščino. Razsta-
va je svojo pot začela v blejski
knjižnici, ki nosi njegovo
ime, nato pa jo bodo predsta-
vili še na drugih lokacijah po
Bledu, med drugim tudi na
občini in Blejskem gradu.
"Naša želja pa ostaja, da Blaž
Kumerdej na Bledu dobi tudi
spomenik v obliki stalne raz-
stave, mogoče v njegovi rojst-
ni hiši v Zagoricah," je še de-
jala Verena Štekar Vidic.

Avtorica razstave Tita Po-
renta je pojasnila, da razsta-
va predstavlja poskus ohra-
njanja kulturne dediščine,

obenem pa želijo s tem spod-
buditi tudi predstavnike dru-
gih strok, da še s svojega zor-
nega kota predstavijo enega
od najbolj izobraženih in
vsestranskih slovenskih pre-
poroditeljev. Življenje in
delo Blaža Kumerdeja ter
čas, v katerem je deloval, so
predstavili na desetih pano-
jih. Posebno mesto je med
drugim dobil njegov Domo-
ljubni načrt, kako bi se dalo
kranjsko prebivalstvo naj-
uspešneje poučevati v pisa-
nju in branju. Z njim, je po-
jasnila Tita Porenta, je pose-
gel v šolske reforme, ki jih je
uvedla Marija Terezija. Med
njegovimi deli, je razložila, je
najbolj znana njegova slovni-
ca, ki je ohranjena samo v ro-
kopisni obliki. Med najpo-
membnejša dela pa sodi pre-
vod Svetega pisma, ki ga je
pripravil z Jurijem Japljem.
Na razstavi, je še dodala Tita
Porenta, pa so se spomnili
tudi vseh Blejcev in zdru-
ženj, ki so ohranjali spomin
na Blaža Kumerdeja.

Želijo stalno razstavo
V blejski knjižnici so v sredo odprli razstavo o 
rojaku Blažu Kumerdeju, slovenskem 
razsvetljencu, jezikoslovcu in pedagogu.

V blejski knjižnici je na ogled razstava o Blažu Kumerdeju.
Fo
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka - Zagnani škof-
jeloški smučarji so po nekaj
milih zimah v dolini po dru-
gi svetovni vojni ugotovili, da
je za Stari vrh značilna dol-
ga zima, zato so se kar s ko-
lesi in celo peš podajali sko-
zi dolino Luše in ob smuča-
nju iskali zatočišče pri
kmetiji Žgajnar. Ker pa jih
je bilo iz leta v leto več, so
začeli razmišljati o lastni
koči. Všeč jim je bila ime-
nitna razgledna točka nad
vasjo Zapreval, kjer so z
gradnjo koče začeli marca
leta 1950. S pomočjo takrat-
ne Fiskulturne zveze, pred-
vsem pa z lastnim delom,
so jo zgradili v dobrega pol
leta. Pri gradnji je sodelova-
lo 82 članov smučarskega
kluba Ločan, ki so opravili
okoli sedem tisoč prosto-
voljnih ur. Ker so postavili
Gradisov montažni objekt,
je bila gradnja končana že
17. septembra. 

"Od odprtja naprej je bila
koča ves čas oskrbovana, za-
čeli so se prirejati smučarski
tečaji in različna tekmova-
nja, v kočo so začeli prihajati

tudi planinci, v tem koncu se
je začel razvijati kmečki turi-
zem. Ko je leta 1970 stekla iz
doline dvosedežna žičnica,
pa se je dejavnost na teh te-
renih še občutno povečala,"
pravi Urh Kalan, ki je bil
predsednik gradbenega od-
bora, pri gradnji koče pa je
opravil kar 470 prostovolj-
nih ur. Še sedaj je član Smu-
čarskega kluba Alpetour in
ponosen je zlasti na dejstvo,

da jim vsako leto uspe orga-
nizirati odmevno mednarod-
no smučarsko tekmovanje
otrok, Pokal Loka. 

"Kljub temu da od odprt-
ja Loške koče mineva že
šestdeset let, nas je od ta-
kratnih dvainosemdesetih
udarnikov živih še trideset.
Veseli smo, ker sta nas žu-
pan Igor Draksler in seda-
nji predsednik Smučarske-
ga kluba Alpetour Janez

Dekleva ob jubileju povabi-
la na druženje, saj nas na
kočo veže veliko lepih spo-
minov," dodaja Gašper Za-
kotnik, ki je skupaj z drugi-
mi graditelji koče na Sta-
rem vrhu zadovoljen, ker
ima prenovljen objekt ne-
kdanje Loške koče dobrega
gospodarja, Stari vrh pa je
postal pomembno smučar-
sko središče na Gorenj-
skem.

Šest desetletij Loške koče
Prav danes mineva šestdeset let, odkar so škofjeloški smučarski zanesenjaki dogradili kočo 
na Starem vrhu, med takratnimi 82 graditelji pa je živih še 30.

Jasna Paladin

Domžale - V Domžalah so s
slovesnim odprtjem zaklju-
čili enega večjih projektov v
zadnjih letih - temeljito
prenovo Karantanske ulice,
ki je z izgradnjo avtoceste
postala vse bolj prometna
in tako potrebna temeljite
obnove.

Cesta je bila vse od maja
popolnoma zaprta za pro-
met. "Ni šlo za to, da smo
delali počasi, ampak za to,
da so bila dela res zahtevna,
saj smo menjali kanalizaci-
jo na globini kar šestih me-
trov. Zdaj ima cesta nove
vse komunikacijske vode,
vodovodne cevi, fekalno in

meteorno kanalizacijo ter
pločnik s kolesarsko stezo
na obeh straneh," je na od-

prtju povedal župan Toni
Dragar in se odzval na kriti-
ke, ki jih je bila občina de-

ležna zato, ker so ob cesti
posekali stara drevesa. "Za
to smo se odločili s težkim
srcem, saj drugače ni šlo.
Smo se pa držali načela, da
posedimo vsaj petkrat več
dreves, kot jih moramo
kdaj žal podreti, in ob Ka-
rantanski cesti je zdaj že
zasajenih 38 mladih javo-
rov."

Celotna vrednost investi-
cije je dober milijon evrov,
kar je občina financirala s
kreditom, obresti pa bo v
višini 60 tisoč evrov sub-
vencionirala Evropska uni-
ja. V prihodnjih letih bodo
na tak način obnovili še del
Ljubljanske, Slamnikarsko
in Rojsko cesto.

Karantanska cesta spet odprta
Temeljita obnova ene od osrednjih domžalskih ulic je občino stala dober milijon evrov.

Loška koča, kot so jo poimenovali graditelji, ni več takšna, kot je bila pred leti, saj je na 
njenem mestu sodoben prenovljen gostinski objekt z apartmaji.

Župan je cesto slavnostno odprl skupaj s predsedniki
mestnih krajevnih skupnosti.

184 strani, vezano s špiralo; redna cena je 12,50 EUR

Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je

cena le 10,50 EUR. Če vam jo pošljemo po pošti,

prištejemo še poštnino.
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V priročni knjigi 

boste našli več kot 150

domačih receptov za

slastne sladice. Recepti

so enostavni, vsaka

sladica je tudi na sliki

(kokosove rezine, pecivo

iz kremnih banan,

lešnikove rezine, 

čokoladna rulada, 

pomarančne kocke,

rafaelo kocke, 

kocke iz piškotov, 

išlerji, bele trobente,

orehovi panji, 

breskvice, pijane 

kocke, žele rezine,...).

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.:

04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si.

Tržič

Srečanje gluhih v Tržiču

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko AU-
RIS organizira jutri srečanje gluhih iz vseh slovenskih dru-
štev in zamejstva v Tržiču. Ob 11. uri bo goste sprejel župan
Borut Sajovic. Uro pozneje bo slavnostna akademija ob
mednarodnem dnevu gluhih v Dvorani tržiških olimpijcev.
Kot je sporočil predsednik društva AURIS Boris Horvat - Tihi,
pričakujejo do tisoč ljudi z okvaro sluha. Nastopili bodo glu-
hi člani, med njimi tudi Jože Tekavčič iz Škofje Loke, ki je
gluh in slep. Slavnostni govornik bo predsednik vlade RS Bo-
rut Pahor. Društvo bo že danes ob 19. uri odprlo razstavo o
55-letnem delovanju v avli Osnovne šole Tržič. S. S.

Dobruša

Voda iz dobruškega studenca ni pitna

Iz Javnega podjetja Komunala Vodice so sporočili, da so re-
zultati analize vode iz dobruškega studenca pokazali, da
voda trenutno ni v skladu s predvidenimi področnimi stan-
dardi, zato je uporaba v prehrambene namene prepoveda-
na. Dobruški izvir sicer ni del javnega vodovodnega siste-
ma, a je voda, zbrana v pred leti urejenem zbirniku, priljub-
ljena osvežitev kolesarjev in mimoidočih. Kakovost izvira
precej niha, tako da so onesnaženost s fekalijami na Komu-
nali Vodice, kjer redno opravljajo meritve, doslej zaznali že
večkrat. Prepoved uporabe bo veljala vse do preklica, pred-
vidoma vsaj mesec dni. J. P. 

Škofja Loka

Na svetovno prvenstvo v pasjem frizbiju

Tomaž Šubic iz Zminca bo s svojim psom Casperjem, ki je
pasme parson russell terrier, 21. septembra odpotoval na
svetovno prvenstvo v Združene države Amerike. Tekmovala
bosta v pasjem frizbiju. "S tem kinološkim športom se s Ca-
sperjem ukvarjava dobri dve leti. Frizbi mu vržem tudi pet-
deset metrov daleč, pa ga bo v zraku ujel in prinesel nazaj,"
je le delček njunega znanja predstavil Tomaž Šubic. Zanj in
za Casperja bo to prvo svetovno prvenstvo, na katerem si
želita uvrstitve v finale. Poleg njiju bo na prvenstvu s svojim
psom tekmovala še ena Slovenka, in sicer Amadeja Colja, ki
jo poznamo tudi iz šova Slovenija ima talent. M. B.

Žiri

V Žiri na pohod ali kolesarjenje

Turistično društvo Žiri ta konec tedna vabi na sedmi Pohod
ob Rapalski meji in deseti Žirovski kolesarski krog. Pohod
bo to nedeljo, ko se bodo pohodniki ob 9. uri podali iz cen-
tra Žirov do Breznice in ob nekdanjih mejnikih na skoraj ti-
sočaka visok Mrzli Vrh. Postanke bodo popestrili s kulturno
zgodovinskim programom, tokrat pa se bodo še posebej
spomnili tudi 90. obletnice podpisa pogodbe v Rapalu, ki je
dobršen del Slovenije (ne pa Žirov) odrinila Italiji. Prav tako
v nedeljo pa turistično društvo vabi tudi na rekreativno kole-
sarjenje. Žirovski kolesarski krog je avgusta zaradi slabega
vremena odpadel, tokratni start pa bo ob 10. uri za celotni
krog (57 kilometrov), ob 11. uri za srednjo težavnostno stop-
njo (28 kilometrov), enako tudi za družine (22 kilometrov).
B. B.

Tomaž Šubic in Casper s svojim nastopom vedno 
navdušita. Skušala bosta tudi na svetovnem prvenstvu.



vilma.stanovnik@g-glas.si
GORENJSKI GLAS
petek, 17. septembra 2010 7

Športno društvo Gorenjski glas vabi na

4. Tek Gorenjskega glasa
Finalna tekma Gorenjskega pokala
v rekreativnih tekih in pokala mladih

Dobimo se v Preddvoru
v nedeljo, 26. septembra, ob 10. uri
pred OŠ Matija Valjavca.

Dolžina proge za ženske in moške je 11.040 metrov, za otroke
in mladince od 550 do 1650 metrov. Prijave sprejemamo na dan
tekmovanja od 8.00 do 9.45 v bližini starta.

Vabljeni vsi navijači in ljubitelji 
Gorenjskega glasa!

Info: Janez Ferlic, 031/561 663
ali janez.ferlic@gmail.com

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Vilma Stanovnik

Kranj - V Pragi na Češkem je
od 6. do 11. septembra pote-
kalo svetovno prvenstvo v
GPC (Global Powerlifting
Committee), kjer so v disci-
plini tezno leže (bench
press) in triatlonu moči na-
stopali tudi slovenski tekmo-
valci. "Tekmovanje je pote-
kalo tako brez opreme kot z
opremo, nastopilo pa nas je
tudi sedem Slovencev. Vsi
smo tekmovali v disciplini
tezno leže brez opreme, po-
leg tega sva z Ernijem Gre-
gorčičem nastopala v triatlo-
nu moči brez opreme, jaz pa
sem nastopal še v tezno leže
z opremo. Za moje športno
društvo Atila smo nastopali
štirje tekmovalci: Aleš Mar-
kič iz Dupelj, Erni Gregorčič
iz Ljubljane Iztok Mauser iz
Novega mesta in jaz, poleg
nas pa so nastopili še trije
člani mariborskega kluba
Florida," pravi Gregor Jan-
kovič iz Britofa pri Kranju, ki
se je od vseh najbolj izkazal,
saj je v najmočnejši kategori-
ji nad 140 kilogramov postal
svetovni prvak v disciplini
tezno leže brez opreme. Po-
leg tega je zlato odličje v svo-
ji kategoriji osvojil v triatlo-
nu moči, srebrno kolajno pa
je osvojil v disciplini tezno
leže z opremo. 

"Na ta rezultat sem še po-
sebej ponosen, saj sem po-
stavil nov slovenski rekord.
Svoj do sedaj najboljši rezul-
tat sem iz 257,5 kilograma
premaknil na 260 kilogra-
mov. Poleg tega sva z Erni-

jem Gregorčičem, ki tekmu-
je v kategoriji do 75 kilogra-
mov in je v tej kategoriji prav
tako postal svetovni prvak,
postavila še pet svetovnih re-
kordov v triatlonu moči,"
pravi 33-letni Gregor Janko-
vič, ki z nasmehom odgovar-
ja na vprašanje, ali je naj-
močnejši Slovenec. "Zagoto-
vo sem najmočnejši v svoji
tekmovalni disciplini, težko
pa je reči, ali to pomeni, da
sem nasploh najmočnejši.
To je podobno, kot če bi pri-
merjali najboljšega smučar-
ja v slalomu in smučarskih
tekih ...," pravi Gregor, ki je
bil ob svetovnem prvenstvu
navdušen nad dosežki, manj
pa nad dejstvom, da so si
naši tekmovalci morali ude-
ležbo plačati sami. 

"Nekateri so si morali celo
izposoditi denar, da so lahko

šli na tekmo. Jaz sem za pot
in bivanje potreboval okoli ti-
soč petsto evrov, pomoči ni-
sem dobil ne od občine ne od
države in ne od sponzorjev.
Edini, ki kdaj malce pomaga-
jo, so prijatelji. Za ta šport pri
nas ni razumevanja, povsem
drugače je v tujini, kjer naj-
boljšim država pomaga tako z
denarjem kot opremo. Pri
nas smo prepuščeni lastni iz-
najdljivosti," pravi Gregor, ki
dodaja, da je to šport, pri kate-
rem niso pomembne le miši-
ce, ampak tudi psihološka
priprava. "Maja sem diplomi-
ral prav na temo psihologije
športa, kar mi pri mojem
športu zelo pomaga. Prav
tako je treba paziti pri prehra-
ni, ki mora biti bogata z belja-
kovinami. Seveda so nujni
dodatki, od proteinov, amino-
kislin, kalcija, magnezija ...,

to pa je zelo drago. Vendar
imam ta šport rad in vztra-
jam," tudi pravi Gregor, ki
največ trenira v fitnesu v ho-
telu Marinšek v Naklem, želi
pa si, da bi mu uspelo prido-
biti status vrhunskega šport-
nika.

Eden tistih, ki ga je Gre-
gor navdušil za svoj šport, je
tudi 21-letni Aleš Markič iz
Dupelj, ki je v kategoriji do
75 kilogramov v Pragi osvojil
srebrno odličje. "Ob delu v
piceriji sem zaslužil toliko,
da sem šel na svetovno pr-
venstvo. Gregor mi je ves čas
v veliko pomoč in srebrna
kolajna je zame v treh letih
treniranja najboljši rezultat,
čeprav mi je veliko pomenila
zmaga na tekmi januarja v
Kranju," pravi Aleš Markič,
ki je ponosen na vedno bolj-
še rezultate, ki jih dosega.

Svetovni prvak 
z novimi rekordi
Gregor Jankovič iz Britofa pri Kranju je na svetovnem prvenstvu v dvigovanju uteži v Pragi minuli
teden vsej konkurenci dokazal, da je tako v disciplini tezno leže kot triatlonu moči v kategoriji nad
140 kilogramov najboljši na svetu, njegov uspeh pa je v konkurenci mladincev do 75 kilogramov 
s srebrnim odličjem dopolnil Aleš Markič iz Dupelj.

Gregor Jankovič se je s svetovnega prvenstva vrnil z dvema zlatima in eno srebrno 
kolajno, Aleš Markič pa je srebrno odličje osvojil med mladinci. / Foto: Tima Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj - V torek in sredo so
nogometaši odigrali drugi
krog pokala Hervis. V Kra-
nju je gostovala ekipa Rudar-
ja Velenja, ki je po zmagi v
prvenstvu morala domačim
nogometašem Triglava Go-
renjske priznati premoč z
2:1 tudi v pokalnem tekmo-
vanju. Prav tako je uvrstitev v
osmino finala uspela ekipi
Domžal, ki je gostovala pri
moštvu AH Mas Tech in sla-
vila s kar 1:6. Šele po enajst-
metrovkah so si zmago s 5:6
priborili branilci pokalne lo-

vorike, ekipa Maribora, ki so
gostovali pri moštvu Roltek
Dob. 

Za nogometne prvoligaše
ne bo veliko počitka, saj jih
ta konec tedna čaka že 9.
krog, naslednji pa bo nato na
sporedu že v sredo. Ekipa
Triglava Gorenjske bo v
športnem centru v Kranju v
nedeljo ob 16. uri gostila eki-
po Olimpije, v sredo pa nato
v Kranj prihaja še ekipa Ma-
ribora. Mariborčani bodo ju-
tri, v soboto, ob 19.15 gosto-
vali v Domžalah, v sredo ob
20. uri pa nato Domžalčani
gostijo še ekipo CM Celja. 

Gorenjska nogometna prvoligaša uspešna 

Škofja Loka

Škofjeloški rokometaši v osmini finala

Škofjeloški rokometni prvoligaši, ki so minuli konec tedna pr-
venstvo sicer začeli s porazom 28:32 proti ekipi Gorenja, so
bili v sredo uspešni v šestnajstini finala pokala Pivovarne Uni-
on. Lepo presenečenje so navijačem pripravili v Slovenj Grad-
cu, kjer so s 27:35 ugnali domače prvoligaško moštvo. Žal ni
uspelo drugim gorenjskim ekipam, saj je ekipa Alplesa z
19:20 izgubila proti Ajdovščini, ekipa Cerkelj je z 21:48 izgubi-
la proti Gorenju, Radovljica pa s 26:29 proti Škofljici. Ekipa
Loke, kot se škofjeloški prvoligaši imenujejo po odpovedi po-
godbe z glavnim sponzorjem Merkurjem, bo to soboto v 2.
krogu 1. lige znova gostovala pri Slovenj Gradcu. V. S.

Kranj

Nova sezona za kegljače

Ta konec tedna se začenja nova sezona kegljaških tekmovanj
v slovenskih ligah. Z Gorenjskega bo tekmovalo osem keglja-
ških klubov s štirinajstimi moškimi in šestimi ženskimi eki-
pami. Pri ženskih ekipah nastopata v 1. A ligi Eta Kamnik in
Ljubelj Tržič, v 1. B ligi nastopata ekipi Triglav Kranj in 2. eki-
pa Ete, v 2. ligi pa nastopata ekipi Triglav-2 in Medvode. Pri
moških so člani 1. A lige ekipe Calcit Kamnik, Ljubelj Tržič in
Triglav Kranj. V 1. B ligi nastopajo KI Škofja Loka in Siliko
Kranj, v 2. ligi ekipe Coma in Hidro iz Medvod, Jesenice in
Calcit druga ekipa, v 3. ligi pa so ekipe Adergas, KI Škofja
Loka, Ljubelj-2, Simon Jenko Podreča in Triglav-2. M. F.

Kranj

Triglav slavil na domačem ledu

Začelo se je tudi državno prvenstvo v hokeju. Prvi tekmi sta
bili odigrani v soboto, ko je Olimpija z 8:3 premagala Team
Zagreb, Maribor pa je bil z 2:1 boljši od Graza 99 ers. Prvo
tekmo v dvorani na Zlatem polju so v sredo pričakali tudi
navijači hokejistov Triglava. Kranjčani so gostili Slavijo in jo
premagali s kar 7:1. Tekme 1. kroga med MK Bled in HKK
Bled ter Jesenice mladi in Partizanom so preložili. V. S.

Nogometaši Triglava Gorenjske na domači zelenici v tej 
sezoni ostajajo nepremagani, v sredo pa so proti Rudarju
slavili tudi v pokalu. / Foto: Tina Dokl

Hokejisti Triglava v modrih dresih so se znesli nad
nemočno ekipo Slavije. / Foto: Črt Slavec
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Simon Šubic 

Kranj - Na ponovnem sojenju
23-letnemu Kranjčanu Dam-
janu Bečkanoviću zaradi
ropa kioska Pekarne Kovor v
Kranju je prišlo do neverjet-
nega preobrata. Poleg obdol-
ženega in vabljenih prič se je
namreč v petek v sodni dvo-
rani Okrožnega sodišča v
Kranju pojavil tudi 27-letni
Kranjčan Alen Selan in sod-
nici Jasni Levc Sušnik zatr-
dil, da je Bečkanović po kri-
vem obdolžen, ker da je on
pravi storilec. 

Kiosk Pekarne Kovor pred
hotelom Creina v Kranju so
oropali 4. aprila lani. Ropar je
po grožnji s pištolo od proda-
jalke izterjal sedemdeset ev-
rov in po tri bureke in hot
doge. Policija je nekaj dni
kasneje za rop osumila Dam-
jana Bečkanovića, zbrani do-
kazi pa so nazadnje prepriča-
li tudi tožilstvo, da je vložilo
obtožnico. Na sojenju je Beč-
kanović ves čas zatrjeval, da
ni pravi storilec. "Nikoli si ne
bi delal sramote s tem, da bi
šel ropat zaradi bureka," je
govoril, prepoznali pa ga ni-
sta niti napadeni prodajalki.
Nazadnje je bil zaradi pomanj-
kanja dokazov tudi oproščen,
vendar pa je višje sodišče so-
dbo po pritožbi tožilstva raz-
veljavilo in zadevo vrnilo v po-
novno obravnavo pred spre-
menjenim sodnim senatom.

"Znova povem, da nisem
kriv. To je v resnici storil
Alen Selan, ki je sam prišel
do mene, potem ko so me po
petih mesecih izpustili iz pri-
pora, in se mi je opravičil.
Dejal mi je, da ga je pekla
vest, da ni mogel spati, po-
tem ko je v časopisu prebral,
da sem zaradi ropa jaz priprt.
Povedal mi je še, da je polici-
ji povedal, da je on storilec, a
so mu dejali, da v tej zadevi
že imajo osumljenca - mene.
Do tedaj se nisva nikoli dru-
žila, zato zelo cenim, kar je
storil. Malo je takih ljudi, ki
bi bili tako pogumni in poš-
teni," je Bečkanović hitel pri-

povedovati sodnici. Dodal je
še, da so ju gotovo zamenjali,
ker imata oba pobrite lase,
sta približno enake velikosti,
oba pa na vratu nosita tatu. 

Skesani Alen Selan je kas-
neje nekoliko obotavljivo pri-
znal, da je on pravi storilec:
"Na sodišče sem prišel, ker
ne želim, da sedaj Damjana
vsi postrani gledajo, rad bi se
tudi opravičil prodajalkama.
Na policiji sicer nisem bil,
sem pa policistoma, ki sta
me lani pozimi ustavila pija-
nega za volanom, povedal,
da sem jaz storil rop in ne
Bečkanović. Rekla sta mi, da
jo to že rešeno." Razložil je

še, da je že nekaj dni po ropu
svoji mami povedal, kaj je
storil. "Bil sem pijan. Ne
vem, zakaj sem to storil, ven-
dar pa globoko obžalujem,"
je odgovoril sodnici na vpra-
šanje, zakaj je oropal kiosk.
S trikratnim ne pa je odgovo-
ril tožilki Olgi Troha, ki jo je
zanimalo, ali se zaveda, da je
za rop zagroženo od enega
do deset let zapora, ali ve, da
po slovenski zakonodaji sa-
mopriznanje brez material-
nih dokazov nič ne pomeni,
in ali mu bo Bečkanović za
pričanje na sodišču kaj pla-
čal. Sojenje se bo nadaljevalo
oktobra. 

Pravi ropar se je sam javil
Na kranjskem sodišču sodijo 23-letnemu Damjanu Bečkanoviću za rop, ki naj bi ga po lastnem 
zatrjevanju pravzaprav storil 27-letni Alen Selan. 

Damjan Bečkanović (levo) trdi, da je nedolžen, Alen Selan (desno) pa nekoliko obotavljivo
priznava, da je on pravi storilec ropa kioska Pekarne Kovor v Kranju. 

Marjana Ahačič

Radovljica - "Ne pravijo kar
tako, da gre za najtežji dve
minuti v športu," je sobotno,
iz Združenih držav Amerike
uvoženo tekmovanje Fire-
fighter combat challenge v
Radovljici opisal Igor Mari-
jan, predsednik PGD Radov-
ljica. Radovljiški gasilci so se
na organizacijo tekmovanja,
ki velja za najtežje tovrstno
na svetu, odločili pred dvema
letoma. "Da vidimo, kje smo.
Tekmovanje je namreč za-
stavljeno na podlagi temelji-
tih študij in predstavlja sklop
vseh nalog, ki jih mora pri
svojem delu obvladovati gasi-
lec," je pojasnil Marijan. "Za-
dovoljen sem predvsem s po-
hvalo lastnika licence Paula
O. Davisa, ki pravi, da le dvaj-
set odstopov pri 105 tekmo-
valcih govori o tem, da smo
Slovenci dobri gasilci. V Ber-
linu, na primer, kjer so pred

štirimi leti organizirali prvo
takšno tekmovanje v Evropi,
jih je ob podobni udeležbi
odstopilo kar štirideset."

Gasilci so tekmovali s po-
polno operativno opremo, ki
skupaj z dihalnim aparatom
tehta kar 25 kilogramov. Tek-
movanje so začeli s tekom po
stopnišču v tretje nadstropje
z dvajsetkilogramsko zvito

cevjo v rokah. Ko tekmovalec
pride do vrha, cev odloži in s
tal k sebi povleče 30-kilo-
gramsko utež. Nato steče po
stopnicah navzdol in na poli-
gonu s težkim kladivom
udarja po železni kladi, ki jo
ima med nogama in jo mora
premakniti za en meter. Med
ovirami teče dvajset metrov,
vzame polno cev z vodo, jo

vleče nazaj skozi vratca in
nato z vodo zbije tarčo. Na
koncu zagrabi osemdeset ki-
logramov težkega ponesre-
čenca, ki ga vleče dvajset me-
trov do cilja. Med tekmova-
njem mu ne sme zmanjkati
zraka v tlačni posodi. 

Najbolje se je v Radovljici
odrezal Francoz Vincent
Heiligenstein, ki je za do-
končanje te zahtevne nalo-
ge potreboval le dve minuti
in osem sekund. Najboljši
med domačini je bil na če-
trtem mestu Anže Habjan
(2:18:90), ki se je odlično
odrezal tudi v dvojicah. Z
bratom Jakom sta bila na-
mreč med pari tretja. 

Najtežji gasilski minuti
Tekmovanje je pokazalo, da so slovenski gasilci odlično pripravljeni. Sto
pet tekmovalcev iz Slovenije, Francije in ZDA.

Matjaž Gregorič

Kranj - Slovenski policisti so v
zadnjem času zaznali več pri-
merov sumov goljufij, pri ka-
terih so se kot predmet kaz-
nivega dejanja pojavili nepra-
vi bankovci. Gre za neprave
bankovce v apoenih po 1000
švicarskih frankov ali 500 ev-
rov, vsi pa imajo odtisnjen
napis Fac-simile. Na policiji
pojasnjujejo, da pri takšnih
goljufijah neznanci običajno
navežejo stik z osebo, ki je
zmožna pridobiti večje vsote
denarja ali nastopa kot inve-
stitor ali partner. Nato ji po-
nudijo sklenitev ugodnega
posla, pri čemer jo prepriča-
jo, da del denarja plača vna-
prej, češ da posla drugače ne
bi bilo mogoče izpeljati. V
pojasnilo dodajo, da potrebu-
jejo del denarja za sprostitev
depozita večje vrednosti na
banki in podobno. Navadno
del posla izpeljejo, pri tem pa
včasih pride do manjšega
oškodovanja, zaradi česar
oškodovancu ponudijo nado-
mestilo za nastalo škodo. Ta

mora nato ponovno vložiti
denarna sredstva, češ da si bo
tako povrnil nastalo škodo in
pridobil dobiček. 

V do sedaj znanih prime-
rih je do takšnega oškodova-
nja nazadnje prišlo v Italiji.
Pod pretvezo diskretnosti že-
lijo goljufi posel skleniti v
hotelu ali hotelski sobi, kot
jamstvo, da je posel resen in
brez kakršnegakoli tveganja
za stranko, pa ji ponudijo ne-
prave bankovce v zvitkih, od
katerih sta pristna le prvi in
zadnji v zvitku. Stranke zara-
di že prej vzpostavljenega za-
upanja denarja ne pregleda-
jo, pogosto tudi ne prešteje-
jo. Z neznanci se poslovijo v
dobri veri in upanju, da bo
posel v kratkem uspešno
sklenjen, a že po prihodu do-
mov ugotovijo, da denar ni
pristen, neznanci pa so ob
klicu nedosegljivi. Policija
zato opozarja, državljane naj
bodo pri sklepanju tovrstnih
poslov skrajno previdni oz.
naj jih raje sklepajo na ban-
kah, denar pa ob tem prešte-
jejo in pregledajo.

Goljufije z nepravimi
bankovci
Vsi imajo odtisnjen napis Fac-simile, policisti
svetujejo previdnost.

Naklo

Izginil priklopnik

V času med soboto in pone-
deljkom je bilo s parkirnega
prostora na Polici pri Na-
klem odvzeto priklopno vozi-
lo - hladilnik, znamke Krone,
bele barve, z registrsko šte-
vilko KR ZR-437. Priklopno
vozilo je bilo prazno. M. G.

Žiri

Obležala na balkonu

Včeraj nekaj pred deseto uro so v stanovanjski stavbi v Žireh
posredovali reševalci, poklican pa je bil tudi policijski he-
likopter. Po do sedaj zbranih obvestilih so policisti ugotovili,
da je 92-letna ženska v jutranjem času obležala na balkonu.
Ker je bila najdena v podhlajenem stanju, so jo s helikopter-
jem odpeljali v ljubljanski Klinični center. Po ogledu kraja
policisti niso ugotovili elementov kaznivega dejanja. M. G.
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Specialna olimpijada Slovenci v zamejstvuSpomini

Boris Pahor - zakoreninjen 
v slovenstvu in odprt za svet
Ironija zgodovine je hotela, da je tržaški pisatelj Boris Pahor, ki je bil prejšnji teden gost Glasove preje, v svetu veliko bolj znan in priznan 
kot samozvani ljubljanski svetovljani. Pahorja bere ves svet. / Foto: Gorazd Kavčič         

Slovenski planinci na Koroškem
so že leta 1900 ustanovili svojo
prvo podružnico. Stran 15

Stane Boštjančič: "Na delo v
mladinskih brigadah me vežejo
lepi spomini." Stran 13

Mateja Bizjak in Miha Zupan
bosta tekmovala na specialni
olimpijadi v Varšavi. Stran 12

Stran 10
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Glasova preja

Ironija 
zgodovine je 
hotela, da je 
danes tržaško
univerzalni 
Boris Pahor v
svetu veliko bolj
znan in priznan
kot samozvani
ljubljanski 
svetovljani. 
Pahorja bere
svet, za Tarasa
Kermaunerja, 
ki ga je javno
podcenjeval, v
tem istem svetu
izven Slovenije
še slišali niso;
Dimitrija Rupla
morda poznajo
kot diplomata,
kot pisatelja 
gotovo ne ...

Miha Naglič

Bilo mi je v veliko čast in
zadovoljstvo potovati in po-
govarjati se s človekom, ki je
ta čas v svetu najbolj znani
in priznani slovenski pisa-
telj. S človekom, ki je po-
osebljena zgodovina: kot se-
demletni deček je moral 13.
julija 1920 v živo gledati,
kako je ogenj uničeval Na-
rodni dom, slovenski ponos
v Trstu; v zadnjih letih druge
svetovne vojne je doživel in
preživel "krematorijski svet"
nemških taborišč; leta 1975
si je upal izdati knjigo Ed-
vard Kocbek, Pričevalec na-
šega časa, v kateri je ta prvič
javno izpovedal, kaj se je
spomladi 1945 zgodilo s slo-
venskimi domobranci, Pa-
hor pa si je nakopal jezo ta-
kratnega režima v "matici"
in prepoved vstopa v Jugos-
lavijo; v zadnjih letih je dobil
številna visoka priznanja iz
tujine, po katerih so ga z ne-
koliko kislim nasmeškom
začeli priznavati tudi v pre-
stolnici slovenstva ... Pred-
vsem pa: njegove knjige, zla-
sti roman Nekropola, vse
bolj berejo v svetovnih jezi-
kih, kar je veliko priznanje
tudi za slovenščino, jezik,
katerega pisno rabo se je
moral bodoči pisatelj z veli-
kim naporom naučiti v zre-
lih letih; hodil je namreč le v

italijanske šole, v teh pa je
bil naš jezik takrat prepove-
dan. V izboljševanju njego-
vega knjižnega jezika mu je
s svojim branjem rokopisov
ter s kritičnimi in dobrona-
mernimi pripombami znat-
no pomagala tudi njegova
velika prijateljica Marija Ža-
gar, profesorica slovenščine
na Gimnaziji Kranj; z njo sta
si v letih 1961-96 pridno in
zavzeto dopisovala in to bo-
gato korespondenco imamo
zdaj v knjigi Sončna ura
(Slovenska matica, 2010), ki
je "roman v pismih" in hkra-
ti izjemni dokument v teh
pismih zajetega časa. (O
njuni knjigi bomo pisali še
posebej, bila pa je tudi povod
za Glasovo prejo.)

Pisatelj nam je na preji po-
vedal, da zna marsikaj bolje
izraziti v italijanščini kot v
slovenščini; kakšne strokov-
ne in filozofske reči, deni-
mo. Lahko bi torej postal
tudi italijanski pisatelj. A
tega ni hotel, hotel je biti slo-
venski, ohraniti zvestobo
slovenski narodni identiteti.
"Moram priznati, da sem jaz
našel izhodno stališče v slo-
venski identiteti, ki sem jo
uresničeval s pisanjem v slo-
venščini, z vključenostjo v
slovensko kulturo, tudi s
tem, da sem po slovensko ži-
vel. Ampak po drugi strani
se ločujem od, recimo, tradi-

cionalnega slovenstva. Neka-
ko sem samorastniški Slove-
nec. Sem doma tudi v itali-
janski kulturi, francoski. Ču-
tim ta razloček kot številni
naši Primorci, kar se je pri
meni še bolj poudarilo, da
hoče biti moje slovenstvo
nekako drugačno od tistega,
ki se je ustvarjalo v centralni
Sloveniji, od tradicionalne-
ga. Del tega tradicionalnega
je ravno to, kar zagovarja slo-
venski cerkveni duh, češ ni
slovenstva brez katolicizma.
To ne more biti. V tem smis-
lu sem jaz liberalec, nasled-
nik liberalnega širokega po-
gleda na svet, ne v liberali-
stično ekonomskem smislu,
ampak v liberalnem smislu
razsvetljenstva. Lahko re-
čem, da je tudi italijanski
kulturni esprit sestavni del
mojega psihološkega pogle-
da na svet. Francozi mi reče-
jo, da me vabijo v Francijo
kot internacionalnega pisa-
telja, čeprav vejo, da sem slo-
venski pisatelj iz Trsta. Po
duhu se čutim bolj tržaško
univerzalnega ..." (Ta odlo-
mek je iz knjige Zalivi, Pa-
horjeva čitanka, ki je izšla v
zbirki Knjige za vsakogar in
jo lahko kupite za tri evre; je
dober uvod v pisateljev
opus.)

"No, zadnje čase zmeraj
bolj razločno čutim, da prav-
zaprav ne spadam nikamor.

Za levico sem disident in člo-
vek, ki dela zgago; za katoli-
čane sem pogan, uporaben
takrat, ko se upre ekskluzi-
vizmu levice. Na to vlogo pa
seveda jaz ne pristajam; in
tako je moje avtonomno na-
stopanje brez javnega odme-
va. Obe 'cerkvi' živita svoje
življenje, jaz pa sem iz ene
izločen, za drugo pa heretik
..." Tako piše Boris Mariji iz
Trsta v Kranj, 2. junija 1985.
Temu lahko četrt stoletja po-
zneje dodamo, da se je obe-
ma "cerkvama", rdeči in
črni, prav v tistih letih pri-
družila še tretja, ki je nastaja-
la v krogu Nove revije. Neka-
teri "razumniki" iz njenega
"elitističnega kroga" (30. ok-
tobra 1991), ki so se imeli za
moderne in svetovljanske, so
na Pahorja gledali zviška, češ
da je preveč narodnjaški in
tržaški, obrobno zamejski.
Komunisti so bili "proletar-
ski internacionalisti", katoli-
čani imajo svojo cerkev za ve-
soljno, novorevijaši so se
imeli za ljubljansko in svetov-
ljansko elito ... A ironija zgo-
dovine je hotela, da je danes
Boris Pahor v t. i. velikem
svetu veliko bolj znan in pri-
znan kot vsi prej omenjeni.
Res je veliko pisal tudi o svo-
jem "mestu v zalivu" in o tr-
žaških in zamejskih rečeh, a
hkrati je s svojo Nekropolo
vsečloveški, to je univerzalna

umetnina, prevodi v sveto-
vne jezike to potrjujejo. Bori-
sa Pahorja bere svet, za Tara-
sa Kermaunerja, ki ga je jav-
no podcenjeval, v tem istem
svetu izven Slovenije še sliša-
li niso; Dimitrija Rupla po-
znajo v poklicnih krogih kot
diplomata, kot pisatelja goto-
vo ne ...

Pisatelj je na preji sam po-
udaril, da on ni kak poseben
narodnjak in nacionalist.
Imenuje se za "zagovornika
nacionalne identitete"; to pa
ne pomeni le govoriti in pisa-
ti slovensko, izkazuje se tudi
tako, da si dejavno vključen v
slovensko kulturo in da po
slovensko živiš. Slovensko
identiteto je treba živeti, za-
govarjati tudi v dejanjih in ne
le v besedah. V odkritem za-
govoru svoje identitete lahko
Slovenci postanemo bolj sa-
mozavestni in le kot taki
bomo lahko kos novim izzi-
vom globalnega sveta. Tako
nekako se glasi Pahorjevo
sporočilo mladim, katerim
tako rad pripoveduje - v upa-
nju, da bodo tudi on živeli na
ta način dejavnega in samo-
zavestnega slovenstva. Slove-
nec prihodnosti bo moral biti
oboje, nacionalno zaveden in
hkrati univerzalen. Šele kot
tak bo lahko ohranjal svojo
identiteto in se hkrati dejav-
no vključeval v globalna do-
gajanja.

Nacionalno zaveden in hkrati
univerzalen

Ste že bili kdaj v življenju v Trstu - dvakrat v enem dnevu? Ne da bi se hvalil, a 9. septembra se mi je zgodilo prav to: ko smo
šli v Trst po pisatelja Borisa Pahorja, ga pripeljali v Kranj na Glasovo prejo in po njej odpeljali nazaj v njegovo mesto v zalivu. 
V dnevu, ko sem bil z njim, sem začutil, kako je ta 97-letni mož zakoreninjen v slovenstvu in hkrati odprt v svet ...

Občinstvo v Gimnaziji Kranj je z zanimanjem prisluhnilo pistelju Borisu Pahorju, 
pričevalcu 20. stoletja. / Foto: Gorazd Kavčič
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Pisatelj Boris Pahor 

je večkrat obžaloval, da 

ne piše dnevnika. Tudi 

danes si očita, da ni 

zmogel discipline, da bi 

sproti beležil vsa 

dogajanje in občutja. 

Ravno zato je pričujoča 

knjiga in v njej objavljena 

korespondenca z Marijo 

Žagar izjemnega pomena, 

saj je bogata s prikazi 

političnega, kulturnega 

in literarnega dogajanja 

na Tržaškem in v matici 

od sredine prejšnjega 

stoletja dalje, njunih 

razmerij in trenj.
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Glasova preja

Glasbeni uvod v Glasovo prejo je prispevala pianistka 
Mateja Grašič, uglednemu gostu je zapel tudi dekliški pevski
zbor Gimnazije Kranj pod vodstvom Primoža Kerštanja.

Korespondenco med Borisom Pahorjem in Marijo Žagar, ki
je zbrana v knjigi Sončna ura, je zbral Kranjčan in nekdanji
Marijin dijak dr. Miran Hladnik skupaj s sodelavko 
dr. Urško Perenič. / Foto: Gorazd Kavčič

Mladi so prihodnost sveta in nosilci nacionalne identitete,
je prepričan Boris Pahor, zato svojo pripoved najraje 
namenja tej generaciji. / Foto: Gorazd Kavčič

Boris Pahor bi bil dober pridigar, je menil voditelj Glasove
preje Miha Naglič. Pahor kljub študiju teologije namreč ni
želel postati duhovnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Najbolj znana in prevajana Pahorjeva knjiga Nekropola 
govori o fašističnem in nacističnem taborišču Natzweiler
Struthof. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

S tem je gost Glasove pre-
je, 97-letni slovenski pisatelj
in domoljub ter veliki Evro-
pejec (leta 2007 je prejel pre-
stižni francoski naslov viteza
legije časti) Boris Pahor ute-
meljil, zakaj je želel sprego-
voriti mladim. Veliko nasto-

pa po šolah, v Italiji je kar
160-krat govoril mladim, v
Firencah celo pred pet tisoč
ljudmi. Tudi slovenskim di-
jakom želi govoriti o narodni
zavesti in o zgodovini, kajti
ravno razumevanje in spo-
štovanje preteklosti, kulture
in jezika je pot h graditvi na-
cionalne zavesti. Veliko tega
ne najdemo v šolskih knji-
gah, meni Boris Pahor, ki
pravi, da ga vabijo tudi v slo-
venske šole, a ne tisti profe-
sorji, ki so še pod Kardelje-
vim vplivom. 

Himna, ki ne govori o
domovini

S kranjsko gimnazijo ga
povezuje ime njene nekda-
nje profesorice slovenščine
Marije Žagar, s katero sta si
dopisovala od leta 1961 do
njene smrti 1998. Letos je o
tem izšla knjiga Sončna ura,
ki jo je v pogovoru z ugled-
nim gostom predstavil vodi-
telj Glasove preje Miha Na-
glič. Korespondenco sta ure-
dila Kranjčan dr. Miran
Hladnik, dijak Marije Žagar,
in njegova sodelavka dr. Ur-
ška Perenič. Kranju pa je
ugledni gost namenil nekaj
prijaznih besed tudi zaradi
dejstva, ker v Prešernovem
gaju stoji najstarejši protifa-
šistični spomenik v Evropi,
spomenik bazoviškim žrt-
vam, štirim usmrčenim slo-
venskim domoljubom in

antifašistom, ki so se pred
80 leti uprli raznarodovanju.
S Kranjem in Prešernom pa
je povezal še eno zanimivo
misel. "V Kranju, ki velja za
Prešernovo mesto, bi lahko
sprožili akcijo za spremem-
bo slovenske himne. Za
himno je izbrana predzad-
nja kitica Zdravljice, ki govo-

ri o sosedih, namesto da bi
bila to druga kitica, ki govori
o domovini: Bog našo nam
deželo, Bog živi ves sloven-
ski svet ... Sami sebe pušča-
mo ob strani. O spremembi
sem že velikokrat govoril in
zanjo dobil tudi podporo
akademikov," je dejal Pahor.

Zgrešeno stoletje

Boris Pahor sam je živa
zgodovina 20. stoletja. Pom-
ni požig Narodnega doma v
Trstu leta 1920, ko je bil star
sedem let. Z družino so žive-
li v soseščini in Slovenci so
bili z domom zelo povezani.
"Še prejšnje leto smo bili
otroci povabljeni v Narodni
dom in tam dobili darila za
Miklavža, zato se mi je ta do-
godek še posebej zapisal v
možgane, mozeg, hrbtenico
...," se spominja dogodka iz-
pred devetdesetih let. Sloven-
ci so bili takrat pod italijan-
sko dominacijo ne le brez
pravice do lastnega jezika,
temveč tudi nenehno zasra-
movani, kar se je še stopnje-
valo v času fašizma. Po pri-
hodu Mussolinija leta 1922
je bilo veliko slovenskih ra-
zumnikov interniranih, pre-
povedane slovenske knjige
so kot tobak tihotapili čez
mejo, Italijani niso dovolje-
vali šolanja v slovenskem je-
ziku in tudi Boris Pahor je
moral v italijanske šole. "Ho-
teli so, da postanemo Italija-

ni," je dejal. Šolal se je na se-
menišču in naredil tudi dva
letnika teologije, vendar ni
želel postati duhovnik, češ da
je bil tudi Vatikan pod vpli-
vom fašistične države. Miha
Naglič je sogovornika spom-
nil še enega zgodovinskega
dogodka, namreč kapitulaci-
je Italije leta 1943. Pahor je

bil italijanski vojak v Libiji,
pozneje pa vojaški tolmač v
Lombardiji. Leta 1943 se je
vrnil v Trst in se v sloven-
skem Primorju pridružil na-
rodnoosvobodilnemu boju.
Pozneje so ga ujeli domo-
branci in ga predali naci-
stom. Zaprli so ga v Trstu in
zatem poslali v taborišče. Bil
je kar v treh nacističnih tabo-
riščih, izkušnje iz Natzweiler
Struthofa je popisal v svojem
najbolj znanem delu Nekro-
pola. V svobodo pa se je leta
1945 vrnil iz zdravilišča, saj
je v taborišču zbolel za jetiko.
Po koncu vojne je dokončal
študij na univerzi v Padovi in
več kot dve desetletji pouče-
val italijansko književnost na
slovenski akademiji v Trstu.
O 20. stoletju bi lahko prire-
dili cel seminar, ne le preda-
vanje, je dejal Pahor, ki za
prejšnje stoletje nima prijaz-
nih besed. "To je bilo kljub
velikemu razvoju najbolj
zgrešeno stoletje, kar zadeva
ravnanje s človekom, ki so ga
mučili, uničevali, v taboriš-
čih celo sežigali!" Po drugi
svetovni vojni in zmagi nad
fašizmom bi pričakoval, da
se bo svet spremenil na bo-
lje, a prišel je novi totalitari-
zem, Pahorju in njegovim
idejam nenaklonjeni komu-
nizem. Matična država mu
je zamerila sodelovanje z
oporečnikom Edvardom
Kocbekom, svoje misli je lah-
ko izražal v reviji, ki jo je iz-

dajal v Trstu. Njegove ideje o
nacionalnosti ni sprejemala
niti uradna (Kardeljeva) poli-
tika, niti avantgarda (Kerma-
uner, Rupel, Grafenauer),
češ da gre za nacionalizem.
To ne drži, zatrjuje Boris Pa-
hor, pač pa je šlo in še vedno
gre za nacionalno identiteto.
Tudi v današnji Evropski
uniji, kjer smo lahko velika
evropska družina, a o tem
ostajamo Španci, Francozi,
Slovenci ..., je prepričan Bo-
ris Pahor, ki meni, da tej
identiteti danes grozi nov to-
talitarizem, to pa je logika
globalnega kapitala. Zato je
pomembno, da se tega zave-
do mladi, ki bodo živeli v pri-
hodnjem globalnem svetu.
Boris Pahor, ki kot zamejec
in pripadnik narodne manj-
šine to vprašanje vse življe-
nje močno občuti, se za svo-
je ideje aktivno trudi tudi v
mednarodni organizaciji za
zaščito jezikov in kultur, v
kateri deluje od leta 1976.

Marija Žagar: prijateljica,
svetovalka, mentorica

Narodni identiteti je bila
namenjena glavnina pogo-
vora 104. Glasove preje, če-
prav naj bi bila knjigi Sonč-
na ura in Pahorjevemu dopi-
sovanju z Marijo Žagar.
Toda v knjigi gre prav za to,
je dejal gost, češ da sta z do-
pisovalko veliko razglabljala
o teh vprašanjih. Zanikal je
tudi, da bi šlo za knjigo o lju-
bezni: "To ni knjiga o ljubez-
ni, saj sva bila oba vezana.
Sva si pa ljubeznivo dopiso-
vala." O njej sicer pravi, da je
bila evropska profesorica,
odlična poznavalka literatu-
re, do katere je gojila kritično
distanco, dijaki so jo občudo-
vali. Bila mu je tudi svetoval-
ka in mentorica. Pahorjeva
in njena družina sta bili pri-
jateljski, veliko so se družili v
hišici zakoncev Žagar na
Uskovnici. Boris Pahor se je
spomnil tudi njenih zadnjih
let, ko jo je zelo prizadela se-
litev iz hiše ob gimnaziji in
pozneje bolezen. Marija je
bila tudi prijateljica pisatelje-
ve žene Rade, za katero Pa-
hor priznava, da je, tudi
sama pisateljica in sodelavka
pri izdajanju njegovih revij
Sidro in Zaliv, živela v njego-
vi senci. Radoslava je izvirala
iz elitne primorske družine
Premrl (njen brat je bil na-
rodni heroj Janko Premrl
Vojko), posestnikov in trgov-
cev, ki so v času fašizma iz-
gubili več svojih ljudi, v ko-
munizmu pa so jim pobrali
še premoženje.

Kapital je novi totalitarizem
V času globalizacije je nacionalna zavest še posebnega pomena, česar se morajo zavedati zlasti mladi,
kajti ti bodo ostali jutri, je prejšnji teden na Glasovi preji na kranjski gimnaziji, kjer je bila večina 
poslušalcev mladih, dejal tržaški pisatelj Boris Pahor.

Občinstvo je legendarnega pisatelja in domoljuba Borisa Pahorja v kranjski gimnaziji 
pričakalo z bučnim aplavzom. V ospredju ravnatelj gimnazije Franc Rozman in direktorica
in odgovorna urednica Gorenjskega glasa Marija Volčjak. I Foto: Gorazd Kavčič
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Specialna olimpijada

Marjana Ahačič in
Urša Peternel

V sredo se je ekipa trinaj-
stih slovenskih "specialcev",
kot si radi rečejo, devetih at-
letov in štirih igralcev na-
miznega tenisa, skupaj s 
petimi trenerji in vodjem de-
legacije z brniškega letališča
odpravila v na igre specialne
olimpijade v Varšavo. Štiri-
indvajsetletna Mateja Bizjak
in enaindvajsetletni Miha
Zupan, edina Gorenjca med
njimi, bosta tekmovala v na-
miznem tenisu; posamično
in tudi skupaj, v paru.

"Vsak dan treniram, tudi
doma," je kak teden pred od-
hodom v Varšavo na popol-
danskem treningu s trener-
jem Juretom Vajsom pove-
dal Miha. "Z mami imava
mizo v garaži, v šoli pa va-
dim s trenerjem. Najbolj po-
membno je serviranje. Tre-
ner me opozarja, da se mo-
ram po servisu postaviti na-
zaj na sredino mize in da
moram žogico udariti v zra-
ku. Zdaj sem se že dobro na-
učil; take močne servise
imam, da mami nič ne more
in jo ponavadi premagam.
Se me kar malo boji," je do-
dal z žarečim nasmehom
zmagovalca. 

"Na tekmovanjih 
me ni strah"

Pravi, da se tekmovanj ne
boji, niti največjih. "Na tek-
movanjih me ni nikoli strah.
Veselim se jih. Tudi letala, s
katerim se bomo peljali v
Varšavo, me ni strah. Tre-
nerja pa je. Ga bom držal za
roko. Potovali bomo v oble-
kah, ki smo jih dobili v Ljub-
ljani, ko smo prejšnji teden
pozdravili olimpijski ogenj.
Na prireditvi je bilo lepo.
Najbolj se spomnim Zorana
Jankoviča. Mislim, da mi bo
šlo v Varšavi dobro."

Kaj pa treningi, so napor-
ni, vprašam. "Ne, samo za-
bavni. Trener ni nič strog,"
odgovori Miha. "Saj tudi ni
nobene potrebe, da bi bil,"
doda Jure, sicer športni pe-
dagog na Centru za uspo-
sabljanje, delo in varstvo Ma-
tevža Langusa, kjer dopol-
dneve preživlja tudi Miha.
"Vsake stvari se lotiva s hi-
trostjo, ki jo Miha zmore. In
ker je dovolj časa, nobeden
od naju ni živčen. Mihu gre
dobro, ker je talentiran za
namizni tenis, ker je pri-
pravljen delati in ker uživa v
njem."

Miha gre v Varšavo samo s
trenerjem, brez mame. Bo
šlo brez nje, me še zanima.

Mama igra v Mihovem živ-
ljenju prav posebno vlogo.
"Bo," je odločen Miha in po-
gleda Jureta. "Tudi trener bo
nekako moral zdržati," še
resno doda.

"Odlična športnica in
krasna punca!"

Tudi Mateja Bizjak z Dov-
jega, druga gorenjska udele-
ženka evropskih iger speci-
alne olimpijade, se bo na
tako dolgo pot, in to z leta-
lom, odpravila prvič. A, kot
je povedala nekaj dni pred
odhodom, nima prav nobe-
ne treme in se potovanja
močno veseli. Štiriindvajse-
tletna Mateja, doma z Dov-
jega, obiskuje posebni pro-
gram vzgoje in izobraževa-
nja na Osnovni šoli Poldeta
Stražišarja na Jesenicah. Za
namizni tenis jo je navdušil
stric in že doma je pogosto
igrala, na šoli pa so ta njen
interes in talent spodbujali.
Njena trenerka Metka Rabič
je povedala: "Mateja je odlič-
na športnica in hkrati kras-
na punca. Je pridna, vestna,
zato je prav super, da gre na
specialne igre v Varšavo
prav ona. To je zanjo neke
vrste nagrada in vsi smo ve-
seli zanjo." Mateja se je na
tekmovanje resno priprav-
ljala, trenirala je nekajkrat
na teden tako doma kot v
šoli, ker bosta igrala tudi v
dvojicah, pa sta imela skup-
ne treninge tudi z Mihom.
Mateja je že na dosedanjih
tekmovanjih specialne olim-
pijade - v okviru šole se
učenci redno udeležujejo
turnirjev, regijskih in držav-
nih tekmovanj - dosegla veli-
ko uspehov, lani v Kopru je

bila denimo na državnem
tekmovanju prva. A namiz-
ni tenis ni edini šport, s ka-
terim se ukvarja Mateja.
Rada ima tudi badminton,
pa tek, celo nogomet ... Ob
popoldnevih rada pelje na
sprehod svojega kuža, z ve-
seljem pa pazi tudi majhne
otroke, ki jih je doma na
Dovjem polna hiša.

Pa pričakovanja v Varšavi?
"Na tovrstnih tekmovanjih
rezultat ni prvotnega pome-
na. Takšna tekmovanja so
pomembna zlasti s stališča
druženja, izboljševanja sa-
mopodobe sodelujočih in
utrjevanja prepričanja, da so
lahko tudi oni uspešni," je
še povedala Metka Rabič. 

Tudi Jure Franko 
bo navijal zanje

Tudi nekdanji smučar, do-
bitnik prve slovenske meda-
lje na zimskih olimpijskih
igrah Jure Franko je že dolgo
del specialno olimpijskega
gibanja. "S specialno olimpi-
jado sem se prvič srečal že v
Calgaryju leta 1988 in že
prvo srečanje mi je šlo do
srca. Od takrat naprej sem se
redno odzival na njihova po-
vabila. Tako sem pomagal
pri organizaciji specialne
olimpijade na Japonskem.
Tam sem med drugim sode-
loval pri gradnji smučarskih
središč, med katerimi je bilo
tudi prvo na Japonskem, ki
je v celoti prilagojeno ljudem
s posebnimi potrebami. Slo-
venskemu gibanju specialne
olimpijade sem se pridružil
leta 2005, ko so me prav pri-
jatelji z Japonskega prosili,
če jim lahko pomagam spra-
viti olimpijski ogenj iz Grči-

je do Londona, od koder je
nato potoval na zimske igre
specialne olimpijade v Naga-
no. Kljub temu da je bil po
septembru 2001 prevoz ka-
kršnegakoli ognja z letalom
skorajda nemogoč, nisem
imel težav. Na razpolago
smo dobili letalo, s katerim
smo šli po ogenj v Atene in
ga od tam peljali v London.
Vmes smo pripravili še spre-
jem pri udeležencih spe-
cialne olimpijade v Sloveni-
ji," se spominja začetkov.

Pravi, da je tisto, kar ga
pri športnikih specialne
olimpijade najbolj navdu-
šuje, čisto, neobremenjeno
veselje brez predsodkov in
ponos. "Pa saj za to pri
športu pravzaprav gre: da
se imamo dobro in da se
družimo. Veselje, ki ga ti
ljudje kažejo na vsakem ko-
raku, je nalezljivo. Želel bi
si, da bi vsi vrhunski šport-
niki imeli možnost na last-
ni koži doživeti izkušnjo
sreče ob golem dejstvu, da
si udeleženec. Tega danes
ni več. Velja samo tisti, ki
zmaga. Od ljudi z motnjo v
razvoju pa se imamo pri-
ložnost naučiti, da je lahko
tudi drugače. Oni ne raz-
mišljajo o rezultatu, o vre-
menskih pogojih ob tekmo-
vanju, o slabem počutju ali
napačno izbranih čevljih ...
Spomnim se tekmovalca,
smučarja na enem od tek-
movanj. Spustil se je po
progi, dobro mu je šlo, ne-
kje na sredini pa se je kar
ustavil in dvignil roke v
zrak, v znak navdušenja.
Navdušenja nad seboj, nad
sotekmovalci, nad tekmo-
vanjem, nad športom, nad
življenjem."

Biti srečen, ker sodeluješ
Mateja Bizjak z Dovjega in Miha Zupan z Bleda sta skupaj s še enajstimi slovenskimi športniki že
odpotovala na igre Specialne olimpijade, ki bodo od 18. do 24. septembra v Varšavi.

"Pustite mi zmagati, če pa ne morem
zmagati, naj bom pogumen 
v svojem poskusu," je slogan specialno-
olimpijskega gibanja.

Prvi športni tabor za osebe z motnjami
v duševnem razvoju je bil na pobudo
družine Kennedy organiziran leta
1963. Pet let kasneje so bile izvedene
tudi prve prave športne igre specialne 
olimpijade. Danes je v svetovno 
gibanje specialne olimpijade vključenih
že več kot dvesto programov iz 150 
držav sveta.

Mateja Bizjak s trenerko Metko Rabič

Miha Zupan s trenerjem Juretom Vajsom

Iztok Čop z baklo specialne olimpijade

”Specialci” z Juretom Frankom na sprejemu olimpijskega ognja 

Miha Zupan med treningom namiznega tenisa 
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Spomini

Mateja Rant

"Samoumevno se nam je
zdelo, da s svojim delom po-
magamo, in za to nismo pri-
čakovali nobenega plačila.
Dobili smo zgolj brezplačno
hrano in prebivališče, vse
drugo smo morali prinesti s
sabo, od žlice in vilic na-
prej," se časov, ko je kot 17-
letni gimnazijec sodeloval v
mladinskih delovnih briga-
dah, spominja Stane Bošt-
jančič. Čeprav te prostovolj-
ne akcije danes nekateri po-
skušajo prikazati kot neko
obliko prisilnega dela, se
Stane Boštjančič s tem ne
strinja. "Kaj takega lahko iz-
javi samo nekdo, ki brigade
nikoli ni videl od blizu," je
poudaril in dodal, da so bile
takrat v ospredju povsem
druge vrednote. "Drug dru-
gemu smo pomagali. Na
dan je bilo recimo treba iz-
kopati toliko in toliko kubič-
nih metrov zemlje in vsi
skupaj smo skrbeli, da je
bilo delo opravljeno. Komu
je šlo mogoče delo malo tež-
je od rok, pa je drugi bolj po-
prijel, in to brez kakršnekoli
zamere ali očitanja. Na kon-
cu smo bili vsi zadovoljni,"
je vzdušje na delovnih akci-
jah opisal Boštjančič.

Sam, pravi, se je udeleže-
val predvsem lokalnih akcij v
okviru delovnih brigad, ki so
jih oblikovali dijaki kranjske
gimnazije. "To so bile neke
vrste delovne počitnice, pri
čemer smo se akcijam pri-
družili povsem prostovolj-
no." Leta 1959 so pomagali
pri gradnji vodovoda Bašelj-
Kranj, leto kasneje pa pri
gradnji kranjskega stadiona.
"Nekateri so hodili tudi na
zvezne akcije, meni pa se je
zdelo prijetneje na domačem
terenu," je priznal Boštjan-
čič. Pri delu, pravi, jih je vodi-
lo tovarištvo, tako pa so imeli
tudi možnost spoznavati lju-
di iz vseh koncev Slovenije.
"Pri gradnji ceste Lenart-
Benedikt smo prvič srečali
tudi nekdanjega predsednika
Milana Kučana, ki je bil ta-
krat komandant prekmurske
brigade. Ko smo delali vodo-
vod Kranj-Bašelj, se nam je
pridružila učiteljska brigada
iz Ljubljane, pa brigada, se-
stavljena iz Alžircev, in medi-
cinska brigada, katere pred-
sednik je bila Vasja Klavora,
sedanji podpredsednik dr-
žavnega zbora," je razložil
Boštjančič in dodal, da se je v
brigadah vedno zbrala precej
pestra druščina mladih, a so
se med sabo kljub temu vsi

dobro razumeli. "Tudi starej-
ši študenti nam nikoli niso
vzbujali občutka, da so zaradi
tega kaj več kot mi. Vsak je
pač delal na svojem delu tra-
se in smo tekmovali, kdo bo
delo opravil hitreje. Torej če
je že bilo tekmovanje med
nami, je bilo zgolj na delov-
nem področju." 

Delo v brigadi je ponavadi
trajalo mesec dni, po tem
času skupnega bivanja v šo-
torih pa so se kar težko raz-
šli, je še priznal Boštjančič.
Ni jih namreč družilo zgolj
delo, na katerega, poudarja
Boštjančič, so odhajali s pes-
mijo na ustih, ampak so se
ukvarjali tudi s športom in
se družili. "Vse to nam je da-
jalo občutek pripadnosti ne-
kemu kolektivu, občutek, da
smo naredili nekaj koristne-
ga. Spomnim se, kako smo
se veselili, ko je po novih ce-
veh v Kranj pritekla voda," je
dejal Boštjančič in s pono-
som dodal, da na njihovo
delo pri gradnji vodovoda v
Kranju še danes spominja
plošča na vodovodnem stol-
pu. Kljub temu da je bilo
delo fizično naporno, se ne
spomni, da bi kdo kdaj obu-
pal in predčasno zapustil
brigado. "Večina nas je bila
fizičnega dela navajena že

od doma. Sam recimo priha-
jam s kmetije, kjer je bilo
treba prav tako pomagati pri
delu na njivi. Eni so bili tako
prej, drugi kasneje ožuljeni,
vsak pa je dal od sebe, koli-
kor je zmogel." 

Na brigade, je še dejal
Boštjančič, ga vežejo zelo
lepi spomini. Zato se kranj-
ski brigadirji še danes z vese-
ljem srečujejo. V okviru Druš-
tva mladinskih delovnih
brigad Brigadir Kranj pri-
pravljajo redna vsakoletna
srečanja. "Zberemo se ob
koncu leta in ob kosilu obuja-
mo spomine. Da bi poprijeli
tudi za kakšno fizično delo,
kot smo sprva mislili, pa ne,"
se posmeje Boštjančič. Pre-
pričan je, da tovrstnih akcij
danes ne bi bilo mogoče po-
noviti oziroma vsaj ne v ta-
kem obsegu, saj se je spre-
menil tudi način življenja. "S
tem ne mislim, da mladi
niso pripravljeni pomagati
oziroma jih prostovoljstvo ne
zanima. A danes bi bile bri-
gade verjetno zasnovane dru-
gače, bolj v smislu strokovne
podpore, saj večino fizičnega
dela tako ali tako opravijo
stroji." Zato verjame, da bi se
mlade hitro dalo navdušiti za
tovrstno delo, le pravi motiv
bi jim morali ponuditi.

Na delo s pesmijo na ustih
Ob 65. obletnici prvih mladinskih delovnih brigad v Sloveniji so se minulo soboto v Bohinju srečali
brigadirji vseh generacij. Na njem so pozvali k razvoju prostovoljstva tudi v sedanjih časih, saj je Svet
Evrope prihajajoče leto 2011 razglasil za leto prostovoljstva. Svoje izkušnje s prostovoljnim delom v
brigadah je z nami delil predsednik društva Brigadir Kranj Stane Boštjančič.

Na delo v brigadah, pravi predsednik kranjskega društva
Brigadir Stane Boštjančič, ga še danes vežejo zelo lepi 
spomini. / Foto: Anka Bulovec

Čeprav te prostovoljne akcije danes 
nekateri poskušajo prikazati kot neko
obliko prisilnega dela, se Stane 
Boštjančič s tem ne strinja. "Kaj takega
lahko izjavi samo nekdo, ki brigade 
nikoli ni videl od blizu," je poudaril in
dodal, da so bile takrat v ospredju 
povsem druge vrednote.  "Drug 
drugemu smo pomagali in vsi skupaj
smo skrbeli, da je bilo delo opravljeno.
Komu je šlo mogoče delo malo težje
od rok, pa je drugi bolj poprijel, in to
brez kakršnekoli zamere ali očitanja.
Na koncu smo bili vsi zadovoljni," je
vzdušje na delovnih akcijah opisal
Boštjančič.

Mednarodni odbojkarski turnir 

"POKAL CORES KRANJ 2010"

V sklopu praznovanja 50-letnice Odbojkarskega kluba
Triglav Kranj bo v nedeljo, 19. septembra 2010, v Šport-
ni dvorani Planina v Kranju mednarodni odbojkarski turnir
"Pokal Cores Kranj 2010". Nastopile bodo ekipe Generali
Haching (Nemčija), SK Posojilnica Aich/Dob (Avstrija),
Bibione Mare Volley (Italija) in domači Astec Triglav.

Spored turnirja:
10:00 Bibione Mare Volley (ITA) : Astec Triglav (SLO)
12:15 Uradna otvoritev
12:30  Generali Haching (NEM) : SK Posojilnica Aich/Dob (AUT)
15:00 tekma za 3. mesto
17:30 tekma za 1. mesto
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Minuli teden pet smrtnih žrtev
V minulem tednu se je na slovenskih cestah
zgodilo pet prometnih nesreč, v katerih je umrlo
pet ljudi. Letos so slovenske ceste terjale 97 
smrtnih žrtev, v enakem obdobju preteklega leta
pa 130. Gorenjski prometni policisti so prejšnji
teden obravnavali skupaj 32 prometnih nesreč,
žal je bila med njimi tudi ena smrtna, v dveh sta
bila dva udeleženca huje, v štirih pa lažje
poškodovana. Na gorenjskih cestah je letos 
umrlo devet ljudi.

Damjana Šmid

moj pogled

Dober dan, šola (3)
Kot kaže, se bom vse življenje
potikala po šolah. Saj je to
takšno luštno potikanje, zdru-
ženo z delom, ki ga rada
opravljam, in z ljudmi, od ka-
terih se učim. Tako sem se
včeraj spet nekaj naučila iz
uvodnega govora ravnateljice
v eni izmed gorenjskih šol.
Gospa mi je dala misliti z be-
sedami, da ima šola postav-
ljen standard, da bi starši vsaj
enkrat na mesec prišli v šolo
in se zanimali za svojega
otroka. Lahko pridejo zjutraj
ali zvečer ali sporočijo, kdaj
lahko pridejo. Če staršev ne
bo, bodo v šoli storili korak
proti njim in jih povabili.
Razmišljala sem o besedi
standard in mi je všeč. V slo-
varju slovenskega knjižnega

jezika piše, da je to enotni
predpis za mere, za kakovost
izdelkov. Še bolj kot to sodi v
šolo opis, da je standard tisto,
kar določa, kako nekaj sme ali
mora biti. Včasih so besede
bolj pomembne, kot si misli-
mo, saj določajo jasnost naših
sporočil. Če bi ravnateljica re-
kla, da starši lahko pridejo,
ali da je zaželeno, da pridejo,
je to nekaj povsem drugega,
kot sporočilo, kaj od njih pri-
čakujejo. To je enako kot pri
zobozdravniku - če nam dolo-
či datum kontrole, bomo sko-
raj zagotovo prišli. Kadar
reče, naj se ob priložnosti
oglasimo, pa se zna zgoditi,
da bo šla priložnost mimo.
Sporočilo o standardu sporoča
staršem vsaj še troje. Naša

šola ima svoja merila. Ker si
želimo dobrega sodelovanja,
povemo staršem, kaj od njih
pričakujemo. Vsaka dobra
šola ima svoja merila. O njih
je potrebno govoriti in jih tudi
znati spraviti v življenje. Ka-
dar o njih molčimo, lahko na-
nje hitro pozabimo. Ponavlja-
nje tega je zato nujno potreb-
no iz leta v leto, kot obnavlja-
nje dobrih navad med ljudmi.
Če nismo pozorni nanje, jih
lahko prerastejo druge, slabše.
Poleg tega so v sporočilu jasne
posledice naših odločitev. Ko
staršev ne bo, jih bodo iz šole
prijazno povabili. Ne zato, da
zadostijo standardom, mar-
več zato, ker jim je mar za to,
kaj se dogaja z otroki. To je pa
vedno koristno slišati, kajne. 

Breda je stara skoraj 70 let,
njen oče, ki živi z njo, pa jih
ima blizu 95. K sebi ga je
vzela, potem ko je umrla
mačeha, kajti pogosto se je
zgodilo, da je bil po več dni
skupaj lačen, ker ni znal ni-
česar skuhati. Obe ženi, ki
ju je imel, sta ga preveč raz-
vajali, zato je imel dve levi
roki. Žal pa je z leti postal
zelo pozabljiv, kar je Bredi
in njeni družini povzročalo
sive lase.
"Naj mi oprostijo bog in vsi
svetniki, vem, da se o starših
ne sme govoriti grdo, am-
pak življenje z njim je ob-
časno nemogoče," je s solza-
mi v očeh pripovedovala
Breda. Tudi sama ni več
mlada, mučijo jo težave s
hrbtenico, zato je njen mož
Jože pri hiši nekakšna dekli-
ca za vse.

"Oče postaja iz dneva v dan
bolj hudoben," je nato nada-
ljevala.
"Če ga tako piči, nenehno
stoji za mojim hrbtom, me
kontrolira, mi gleda pod pr-
ste in me sumničavo kontro-
lira izpod čela. Včeraj, na
primer, sem mu kuhala čaj,
nekaj je bil prehlajen. Ne-
premično me je gledal in ko
ga vprašam, zakaj strmi
vame, mi odgovori, da zato,
ker ima občutek, da ga že-
lim zastrupiti. Skodelica mi
je skoraj padla iz rok. Ustra-
šila sem se, kaj bi rekli so-
sedje, če bi ga slišali. Od sra-
mu bi se udrla v tla. Potem
sem ga posadila za mizo in
mu dovolila, da si je nekaj
krepkih žlic sladkorja sam
stresel v čaj. Po dveh požir-
kih je vstal, odracal do kav-
ča, se ulegel in me spet pre-
senetil z besedami, da se bo
samo malo ulegel, a če se ne
bo več zbudil, bo to znak, da
imam krvave roke. Planila
sem v jok, česa takega od
lastnega očeta nisem priča-
kovala."
Demenca, za katero je njen
oče zbolel, v družino prina-
ša cel kup novih težav, zara-
di katerih zna biti življenje
nevzdržno. Predvsem pa so
se tudi pri Bredi uresničile
besede tistih, ki so kdaj
kakšnega podobnega pozab-
ljivca že sami negovali: niti
za en sam samcat trenutek
take osebe ne smejo izpusti-
ti izpred oči.
"Zadnjič je šel mož v kopal-
nico, jaz pa sem na vrtu obi-
rala fižol. Nenadoma zasli-
šim butanje po vratih in kri-
čanje. Delo izpustim iz rok
in stečem v hišo. Oče je stal
pred vrati kopalnice in hotel
vstopiti. Divje je vlekel za
kljuko in s pestjo razbijal po
vratih. Ko ga vprašam, kaj bi
rad, me pogleda in reče, da
je pustil v kopalnici denarni-
co, ki jo bo Jože izpraznil in

mu pobral še tisto malo de-
narja, ki mu ga je ostalo, ko
je izplačal vse otroke. Lepo
počasi in mirno sem mu
razložila, da ima denarnico
v sobi, v predalniku in potre-
bovala sem več kot pet mi-
nut, da sem ga prepričala.
Odšel je z menoj, a ko sva
prišla do sobe, je že zdavnaj
pozabil, zakaj sva se znašla
tam."
Nace, njen oče, je v življenju
počel marsikaj. Ljudje so ga
imeli radi, ker je bil priden
in pošten. Nikoli se ni z ni-
komer prepiral. Tudi obe
ženi, ki sta mu delali družbo
več kot šestdeset let, sta ga
imeli radi, on pa njiju. Ko je
umrla prva, Bredina mama,
je žaloval točno leto dni, toli-
ko, kot se je po njegovem
mišljenju spodobilo. Potem
pa je šel od ene vdove do
druge in vsako je vprašal, ali
bi bila zato, da se preseli k
njemu, ker ne mara živeti
sam. Šele takrat, ko je že
mislil vreči puško v koruzo,
je naletel na Anico, ki je bila
povsem slučajno na obisku
pri sorodnikih. Nikoli ni bila
poročena, moški je - kot je
sama pravila - niso zanima-
li. Nacetovo vprašanje pa jo
je ganilo in vsi, ki so jo po-
znali, so se čudili, kako to,
da se je lahko v zrelih letih
prvič zaljubila v deset let sta-
rejšega moškega. A tudi on
ni ostal hladen pri čustvih,
ki mu jih je izkazovala. Vsa
vas je vedela, da je bilo nju-
no sožitje zelo aktivno, saj
sta se tudi zunaj doma drža-
la za roke in si izkazovala
nežnosti.
"Nas, otroke, je to nekaj časa
zelo motilo. Zlasti mene.
Zdelo se mi je krivično, da
je oče tako hitro pozabil na
našo mamo. Potem pa, ko
smo videli, da ga ima Anica
iskreno rada, smo se sprijaz-
nili in jo sprejeli za svojo.
Več kot dvajset let sta živela

skupaj, to je bil zakon, ki bi
si ga vsaka ženska lahko le
želela. Oče jo je nosil po ro-
kah, in čeprav je bil preprost
človek, ji je vsaj enkrat na te-
den prinesel rože kot pravi
mestni gentleman. Hodila
sta v toplice, enkrat na leto
sta šla na kakšno potovanje,
kupila sta psa, ker si ga je
ona želela. Oče je pomival
posodo, vihtel metlo, posti-
ljal posteljo, le h kuhanju ga
ni mogla spraviti. Anica je
pogosto pripovedovala, da
ne zaspita, da se ne poljubi-
ta, in ne vstaneta, da se ne bi
objela. Žal jo je bolezen
spravila v prezgodnji grob.
Izguba je očeta tako prizade-
la, da smo mislili, da bo
umrl tudi on. Bil je popolno-
ma izgubljen. Taval je od
doma do pokopališča, čemel
ob grobu in nemo strmel v
daljavo. Takrat smo, sem in
tja, zaznali, da je postal raz-
tresen, pozabljal je naša
imena. Nekoč so nas pokli-
cali znanci iz sosednje vasi,
videli so ga, kako je z urnimi
koraki koračil po cesti. Ko ga
je nekdo vprašal, kam gre, je
odgovoril, da v Ljubljano.
Potem so poklicali nas. To
pa je bil tudi začetek kalvari-
je, v kateri smo še danes."
Vsakič, ko Breda pogleda
očeta, ko stresa nekontroli-
rano jezo, ko tava izgubljeno
sem in tja, ko govori ne-
smisle, ko se joče, ko bi se
moral smejati, jo stisne pri
srcu. Boji se, da bo podobna
bolezen zagrabila tudi njo.
Takrat jo postane strah, kaj-
ti misel, da ne bi več pozna-
la svojih otrok in vnukov, se
ji zdi pošastna.
"Kadar grem v shrambo in
med vrati postojim, ker sem
pozabila, po kaj sem že šla
tja, se ustrašim. Pomolim
kakšno molitvico k svoji za-
vetnici, naj me obvaruje te
strašne bolezni."

(konec prihodnjič) 

Milena Miklavčič

usode

Piše: Matjaž Gregorič

Sodišče bo odločalo o tožbenem
zahtevku
Na ljubljanskem okrožnem sodišču bodo 
odločali o tožbenem zahtevku Stanislava 
Megliča, ki so ga pred štirimi leti in pol napadli
štirje bulmastifi pokojnega Saše Baričeviča, ki je
bil tudi sam žrtev svojih napadalnih psov. 
Sodišče sicer obravnava Megličev tožbeni 
zahtevek proti Baričeviču oziroma njegovima 
dedičema, ki sta sicer pripravljena na poravnavo,
najprej pa bo odločeno o temelju zahtevka 
oziroma o odgovornosti toženih strank. O 
upravičenosti do izplačila odškodnine bo sodišče
odločilo z vmesno sodbo, o višini odškodnine pa
bo odločalo naknadno. Meglič sicer od 
Baričevičevih dedičev terja 112.669 evrov 
odškodnine, za nepremoženjsko škodo, 
dodatnih 40 tisoč za premoženjsko in še 463 
evrov premoženjske mesečne rente. Na 
ljubljanskem okrožnem sodišču so se za takšen
postopek odločili, ker še ni zaključen 
zapuščinski postopek po Saši Baričeviču, saj
mora sodni izvedenec dopolniti oceno vrednosti
nepremičnin in cenitev drugega premoženja.
Dediči so namreč za zapustnikove obveznosti
odgovorni le do vrednosti podedovanega 
premoženja. 

Plestenjakovi terjajo 
odškodnino od Dnevnika
Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začela
obravnava tožbe družine Plestenjak, ki od 
časopisne hiše Dnevnik zahteva opravičilo in
81.789 evrov odškodnine zaradi pisanja Bojana
Požara v zdaj že propadlem tabloidu Direkt. 
Plestenjakove je razžalil članek, v katerem je bila
akademska slikarka Dora Plestenjak omenjena
kot osumljenka spolne zlorabe svojega vnuka,
vendar je Požar hkrati zapisal, da je bil sodni 
postopek ustavljen. K članku so bile dodane tudi
fotografije, sodišče pa je na predlog Dore 
Plestenjak in njenih sinov Jana Plestenjaka in
Domna Slane z odredbo prepovedalo 
napovedano nadaljevanje zgodbe. Proti avtorju
je bila vložena tudi kazenska tožba, od 
časopisne hiše Dnevnik, ki je izdajala Direkt, pa
Plestenjakovi terjajo tudi odškodnino. Pravna
podlaga za odškodnino je nastala s 
pravnomočnim kaznovanjem Požarja, sodišče
pa se bo zdaj ukvarjalo še z višino odškodnine.

petek, 17. septembra 2010

Izguba spomina gradi med nami prepade

Spominčice
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Tako kot med Slovenci v Slo-
veniji je tudi med Slovenci v
zamejstvu in po svetu pla-
ninstvo zelo priljubljeno. V
Argentini so bili in so še 
številni Slovenci med naj-
bolj navdušenimi obiskoval-
ci gora. Gore navdušujejo
mnoge Slovence v Italiji, kjer
so organizirani v svojem pla-
ninskem društvu, na Koro-
škem pa so Slovenci že leta
1900 ustanovili svojo prvo
podružnico takratnega Slo-
venskega planinskega druš-
tva v Ziljski dolini in začeli
graditi na Zahomški planini
prvo postojanko. Pobudnik
za ustanovitev je bil zname-
niti Alojz Knafelc, po kate-
rem so imenovane markacije
na slovenskih planinskih 
poteh. Nasledstvo ziljske in
drugih podružnic je leta 
1953 prevzelo Slovensko pla-

ninsko društvo s sedežem v
Celovcu. 
Društvo je letos proslavilo
110-letnico ustanovitve prve
planinske organizacije na
Koroškem. Kot nam je spo-
ročil novinar celovškega 
slovenskega Radia 2 Bojan
Wakounig in sodelavec v
čezmejnem projektu Sosed/
Nachbar, so se člani društva
julija hoteli povzpeti na Tri-
glav, vendar je slabo vreme
nekaterim preprečilo vzpon
na vrh. Vseeno pa je bila dvo-
dnevna hoja po slovenskih
gorah prijetno doživetje. Čla-
ni društva, ki jih vodi pred-
sednik Hanzi Lesjak, so v le-
tošnjem jubilejnem letu ob-
novili zunanjost svoje koče
na Bleščeči planini nad Ari-
hovo pečjo/Huette ober der
Arichwand nad Šentjako-
bom/St. Jakob v Rožu. Pri-

hodnje leto načrtujejo obno-
vo notranjosti koče. Letos so
s pomočjo občine Sele/Zell
Pfarre obnovili tudi geološko
pot v Meli pod Tolsto Košuto
nad Selami ter razgledno
točko z informacijami v obeh
deželnih jezikih. Preko Meli
so včasih romarji s Koroške-
ga hodili na Brezje. 
Šolska nadzornica za dvoje-
zični pouk na Koroškem Sa-
bine Sandrieser je sporočila,
da se je v letošnjem šolskem
letu število prijav k dvojezič-
nemu pouku na ljudskih šo-
lah spet povečalo. Tako bodo
prvič po petdesetih letih slo-
venščino poučevali tudi na
ljudski šoli v Štefanu/St. Ste-
fan v Ziljski dolini. Skupno
bodo v pravkar začetem šol-
skem letu slovenščino po-
učevali v 73 ljudskih šolah.
Največji problem je pomanj-

kanje dvojezičnih učiteljev.
Za nemoten pouk bi bilo po-
trebnih 260 učiteljic in učite-
ljev, šolske oblasti pa lahko
računajo največ na 250 učite-
ljev. Predsednik strokovnega
pedagoškega združenja na

Koroškem Danilo Katz pa
poudarja, da morajo biti po
navodilih ministrstva za šol-
stvo tudi ravnatelji dvojezič-
nih šol dvojezični, česar pa
deželni šolski svet v vseh pri-
merih ne spoštuje. 

Slovenci v zamejstvu (212)

Stoletje slovenskega planinstva na Koroškem

Miha Naglič

Poletni del planinske sezone
gre počasi h koncu, v drugih
letnih časih se večina planin-
cev ne podaja v visokogorje.
Kako se tedaj ohraniti v pla-
ninski formi do prihodnje
sezone? Odgovor je dvojen:
telesno formo si ohranimo v
nižjih hribih in v dolini, du-
hovno pa z branjem planin-
ske literature in z obiskom
Slovenskega planinskega
muzeja v Mojstrani. Ogled
slednjega je možen skozi vse
leto, branje prav tako. V tem
zapisu vam še posebej pripo-
ročam knjigo, v kateri je do-
slej najbolj celovito povzeta
Zgodovina slovenskega pla-
ninstva. Tak je njen naslov,
napisal jo je priznani sloven-
ski gornik in planinski publi-
cist dr. Tone Strojin, po stro-
ki pravnik, podnaslov pa se
glasi: Slovenska planinska
organizacija SPD-PZS 1893-
1948-2003. Krovna oziroma
osrednja organizacija se je
od ustanovitve 1893 do 2. sv.
vojne imenovala Slovensko
planinsko društvo (SPD), od
1948 dalje pa Planinska zve-
za Slovenije (PZS); v knjigi
je zajetih njenih prvih sto let,
zato je sklepna letnica 2003.
Sicer pa avtor domiselno raz-
deli slovensko planinsko
zgodovino na tri velika obdo-
bja: obdobje meščanskega
planinstva (1893-1941), ob-
dobje množičnega planin-

stva (1945-1990) in obdobje
liberalne usmerjenosti v pla-
ninski organizaciji (po letu
1990). Res so bili v prvem
obdobju planinci le tisti, ki
so si to upali in zmogli; "na-
vadnim" ljudem se hoditi v
hribe ni niti spodobilo. Po
letu 1945 smo planinci po-
stali tako rekoč vsi, v zadnjih
dveh desetletjih pa smo priča
novim, raznolikim pojavom
v planinstvu, ki se očitno "re-
setira", "na novo zaganja"
(rečeno v računalniškem
žargonu), za povzetek tega
dogajanja pa je še prezgodaj.
Navedimo nekaj posrečenih
pogledov avtorja na navede-
na tri obdobja. "Subjekt pr-
vih petdesetih let organizira-
ne dejavnosti je bil član SPD,
planinec, ki ne dela težjih
tur, se ne izpostavlja, hoja
mu je v užitek, nekaterim
celo športni motiv ob nede-
ljah ... Kot naslednjo značil-
nost meščanskega planin-
stva štejemo socialno razli-
kovanje, saj revnejšim in
manj premožnim planinstvo
ni bilo socialno dostopno.
Člani SPD so bili uradniki,
izobraženci, trgovci, duhov-
niki, redki študenti, ne pa
delavci ali kmetje." Slednje
je gotovo res, sam bi dodal,
da delavcem in kmetom pla-
ninstvo ni bilo samo social-
no nedostopno, ampak se
jim tudi ni spodobilo. In kaj
je bilo najbolj značilno za ob-
dobje po 1945? "Če hočemo

izrisati značilno podobo po-
vojne planinske organizaci-
je, potem moramo poudariti:
povezanost planinske orga-
nizacije z ljudsko oblastjo;
državne subvencije pri obno-
vi planinskih postojank in
poti; sovpadanje planinskih
interesov s splošnimi ljud-
skimi interesi; skrb za pla-
ninsko premoženje kot del
družbene lastnine." Pa še:
"Karizmatičnih posamezni-
kov, ki so nekoč na Sloven-
skem in v planinski organi-
zaciji že bili, ni bilo več; kar
naj bi jih bilo, jih množič-
nost ni pustila na dan." Kaj
pa čas po 1990? "Novejše
obdobje še ni izoblikovalo
pogledov na planinstvo, v
tem pogledu je nekonformi-
stično do vsega in vseh ...
Čas, v katerem živimo, ni na-
klonjen prostovoljnemu
delu, ne za društva, ki niso
več deležna državne podpo-
re. Od iznajdljivosti in pod-
jetnosti funkcionarjev pla-
ninske organizacije je odvis-
no, kje se srečata država in
planinska organizacija. Žal
je danes mesto tudi za popu-
lizem z vsemi oblikami, ki v

samih začetkih planinske
organizacije ni veljal za odli-
ko. Spreminjajo se tudi vred-
note, tako v planinstvu, gor-
ništvu in celo v alpinizmu
oz. himalajizmu. Drugačen
je značaj slovenskega planin-
stva, kar je odraz raznih oko-
liščin, od ekonomskih, poli-
tičnih in etičnih do osebnih.
Ni več v modi transverzalna
hoja ne večdnevne ture.
Temu primerno se krajša
čas tur in veča število eno-
dnevnih izletov in tur. Pada
število nočitev v planinskih
kočah in temu primeren je
izkupiček iz prometa. Celo
planinec - nealpinist - živi
predvsem iz nahrbtnika po
načelu: vse, kar potrebujem,
nosim s seboj."
Zanimivo, mar ne. Sicer pa
tri obdobja v naši planinski
zgodovini predstavljajo le tri
od dvanajstih delov knjige.
Naslovi drugih so: Naše gore
in ljudje v znanosti in umet-
nosti; Osvajanje Triglava; Iz
predzgodovine SPD; Začetki
in razvoj alpinizma pred
prvo svetovno vojno in do
leta 1940; SPD med drugo
svetovno vojno; Druge dejav-
nosti pri PZS; Organizacij-
ske povezave SPD-PZS po
svetu in doma; Slovenska
planinska društva, koče in
transverzale; Nekateri pokoj-
ni zaslužni slovenski gorni-
ki. Seznam uporabljene lite-
rature in osebno kazalo dela-
ta knjigo tudi znanstveno.
Skratka: monumentalno
delo, za katerega lahko avto-
rju samo čestitamo. To je
knjiga, ki je ni treba prebrati
naenkrat od začetka do kon-
ca; bolje je, če jo beremo več-
krat po delih, ki nas najbolj
zanimajo. Pri roki bi jo mo-
ral imeti vsak, ki se počuti
kot poklic(a)ni planinec. 

Tone Strojin, Zgodovina
slovenskega planinstva,
Didakta, Radovljica,
2009, 505 strani, 49,90
evra, www.didakta.si

Knjige in knjigoljubi (64)

Zgodovina slovenskega
planinstva

Slovenski planinci s Koroške na Kredarici / Foto: Bojan Wakounig

Valentin Stanič, pionir 
slovenskega planinstva 
(na naslovnici monografije,
2009)

Naslovnica knjige, oblikoval
Matjaž Kavar

Zlata naveza: dr. Stanko Tominšek, Joža Čop in dr. Miha Potočnik

Podoba gorskega "liberalizma" (s foruma www.pzs.si)
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razgled

Se zavedate, da bo prihodnji
teden po koledarju že jesen?
V četrtek, 24. septembra,
zgodaj zjutraj, ob 5. uri in 9
minut pride njen čas. Bog
ve, kakšna bo? Nekateri, zla-
sti razni sindikalisti, nam
kar naprej grozijo, da bo
vroča, da bodo šli na cesto.
Politiki so trenutno povsem
zaposleni z lokalnimi volit-
vami, zdaj gre za to, kdo
bodo prihodnja leta župani
in občinski svetniki. Ob vsej
tej socialni in politični pre-
gretosti je prav lepo prebra-
ti, kako se je jesen v sloven-
skih deželah začenjala v sta-
rih časih, ko se je življenje
in delo naših ljudi ravnalo

bolj po naravi kot po politi-
ki. "Narava je povrnila člove-
ku njegov trud. Pridelki so
spravljeni, zemlja se je umi-
rila in se pripravlja k počit-
ku. Kakor so bila vsa večja
dela pri spravilu poleti in je-
seni po svoje praznična,
tako je tudi zdaj, pred zimo.
V tem je lepota kmečkega
življenja, kot ga opevajo in
slavijo stoletja in tisočletja.
Danes preglaša to lepoto ro-
pot strojev; komaj betva vse-
ga tistega, kar je ožarjalo
težko življenje našega kme-
ta v preteklosti, se še ohra-
nja. Danes si kmet pač zida
bolj zdrava bivališča. Stroji
mu pomagajo, ker ni zado-
sti delovnih rok. Šolstvo in
množična občila so ga iztr-
gala iz nekdanje zaostalosti.
Za mnogo lepega pa ni več
ne časa ne priložnosti. Na-
predek terja hudo plačilo.
Ali prinaša srečo in zado-
voljstvo? Prav bi bilo, ko bi."
Te besede so se zapisale na-
rodopiscu Niku Kuretu, naj-
demo jih v Prazničnem letu
Slovencev, njegovem naj-
bolj znanem delu. Z njimi
uvede jesen, potem pa popi-
še opravila, ki so bila za ta
letni čas najbolj značilna: vr-
nitev živine s planin v doli-
no, trgatev, teritev, polšji lov
in razna manj imenitna je-
senska dela (gnojenje, spra-
vilo stelje, ličkanje koruze
...). Me prav zanima, koliko
mladih sploh še ve, kaj po-
meni beseda "teritev"? V
leksikonu preberemo, da je
to opravilo, "pri katerem iz
godnih, posušenih lanenih
ali konopljinih stebel s trlico
izločijo vlakna, tj. predivo".
"Slamo razgrnejo po travni-
ku ter jo puste tam kake tri
tedne, tako da jo že trava
prerašča. Razgrnjeno slamo
mora dež vsaj trikrat premo-

čiti. Potem pridejo ženske
in slamo, ali pravzaprav lan,
pobirajo (lan vzdigujejo).
Moški pa hodijo za njimi in
ga povezujejo v zelo velike
snope ali otepe. Vse to se
mora vršiti ob solncu, ko je
lan popolnoma suh. Otepe
izvozijo na suh prostor, kjer
ostanejo do časa, da prično
'treti'. Trenje lanu se prične
po ajdovi žetvi, ko je več
časa na razpolago. Za teriš-
če je nalašč za to pripravljen
prostor, ki je opremljen s
sušilnico. V sušilnici je na-
mreč postavljena posebna
peč za sušenje lanu. Moški
skrbe, da se lan sproti dobro
suši, ženske ga pa tarejo z
velikimi škarjami, podobni-
mi slamorezni kosi ..." (Ma-
nica Komanova)
Proti koncu poletja in v za-
četku jeseni je bil tudi čas
za "božjo pot". Kmet ni mo-
gel na dopust sredi poletja,
kot je v navadi danes, takrat
je imel še veliko dela. "O ve-
liki maši se delo unese, te-
daj se odpravijo kmečki
ljudje še dandanes radi zdo-
ma, na božjo pot. Človek,
tedne in mesece priklenjen
na zemljo, zakopan v trdo
delo, si želi sprostitve. Iztr-
gati se hoče garanju v oz-
kem krogu domačije. Po-
gled, sklonjen toliko časa k
tlom, se vzdigne kvišku.
Skrb za telo se umakne skr-
bi za dušo. Tu nam je iskati
jedro božjepotništva." - Za-
kaj navajam vse to? Zato,
ker bi vam rad predlagal, da
se sredi sindikalne in pred-
volilne gonje malo umiri-
mo in si vzamemo čas za
osebno udeležbo pri enem
od teh starih, sonaravnih
opravil. Pojdimo na trgatev
ali na božjo pot, če to ne
gre, pa vozit gnoj na njivo.
Če jo sploh imate.

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
Vasilijeve ponavljajoče se bese-
de so zamrle, nastala je tišina,
ki jo je motilo le vztrajno bren-
čanje muhe, ki je poletavala od
enega do drugega moškega, ne
da bi se ta dva zmenila zanjo.
Odločitev je visela v zraku.
Zdajci je Fritz sunkovito dvig-
nil roko. Nadležna muha mu
je sedla na nos, pogled iz Vasi-
lijeve strani je moral biti komi-
čen, tega se je vojak zavedal bolj
kot skritega gomazenja misli.
Nikoli ne veš, kako se vojna
konča, zadnje novice s soške
fronte niso obetavne, če poskrbi
za tegale ušivca, mu mogoče to
kdaj še prav pride, predvsem pa
si je z mučnim čakanjem povr-
nil dostojanstvo. In se je sklonil
nad papir, ne da bi izrekel eno

samo besedo. Ujetnika naj za
nekaj časa premestijo v južno
taborišče, bliže bo Lužnikovi
kmetiji, v zadnjem mesecu so
že nekaj krepkih možakov raz-
poslali naokoli, da pomagajo
kmetom, eden več ali manj, nič
čudnega ne bo v tem, a ukazal
bo, da naj mu še s kako malen-
kostjo zagrenijo življenje. Da
ne bo oni mislil, da je postal ne-
kakšen rezervni hlapec, ki mu
iznenada pripadajo dobrobiti
civilnega življenja. "Tako," je
bilo edino, kar je rekel, ko je pod
pronicljivim ujetnikovim pogle-
dom končal s pisanjem, se zrav-
nal in pokazal proti vratom.
Težko bi Vasilij razbral iz nje-
govega obraza, ali je njegovo
prosjačenje imelo uspeh, a prav

ta breizraznost je bilo skrito za-
gotovilo, da se bo že naslednje-
ga dne srečal s Katjinim pogle-
dom. Vsaj tako je upal.
Ni se zgodilo ravno naslednji
dan, čeprav se je takrat Vasilij
že priključil skupini pešakov,
namenjenih v vas. Bodi potr-
pežljiv, je prepričeval samega
sebe, skloni hrbet, glej v tla,
molče si nalagaj vreče, ne do-
pusti srcu, da pospeši utrip, ko
zagledaš obličje kmečke hiše.
Vzemi v roke srp, tako kot tvo-
ji trije tovariši, usmerjaj korake
po stezi navzgor in navzdol,
samo vzpenjaj se in ne dvigni
pogleda, tudi ko zaslišiš ženski
smeh in neko pesem, ki razpo-
sajeno oznanja, da se obeta
obilna žetev. Po Koroškem po

Kranjskem že ajda zori, en de-
klič jo žanje, jo glavca boli, ga
je kasneje učila Katja, ki se je
pomešala med delavce, kot da
ji je malo mar, koga izmed
ujetnikov so določili za sklanja-
nje nad zemljo in potege s sr-
pom. Za varnost naj bi zado-
stovala prisotnost zdolgočase-
nega vojaka, ki se je zavlekel v
senco bližnjih dreves in od tam
nekaj časa opazoval delavce.
Nazadnje sta ga premagali
spanec in vročina, da je zaspal
opijanjen tudi od vina, ki mu
ga je Lužnik natočil, ko se je v
času kosila pridružil žanjcem
in še sam poprijel za srp. Vre-
me je naklonjeno, treba je pohi-
teti, končno ima dovolj delov-
nih rok, da na teh svojih zapla-

tah opravi, kot se spodobi. Ni
mu treba več povprašati za na-
svet Ajdovske deklice, kdaj je
primeren čas za žetev, zdaj je
pravljična vojaška oblast, ki je
končno pokazala nekaj poslu-
ha za potrebe kmetov. A fantje
bodo jedli, kot da so njegovi, si
je obljubil Lužnik, pošteno ga-
rajo, in zlasti tisti modrooki
mladenič se žene, kot da je za-
stavil tekmovanje v pridnosti.
Za nikogar se ne zmeni, če-
prav se ženske že šalijo z njego-
vima tovarišema. Ne, ne bo
gledal mrkih obrazov, sveti čas
je to, kruh bo slajši, če bo žetev
vesela, si je rekel Lužnik, ko je
poslal svojo hčerko, da bi tudi
Vasilija poklicala h kosilu.
(se nadaljuje)

Vaš razgled

Kranj že dolgo nima več Planike - ali pač: ima Planiko v stečajnem 
postopku, ki še ni končan. Planiko imajo drugje - v Turnišču, kjer je na
pogorišču stare Planike nastalo novo podjetje, pa v Bosni in Hercegovini,
kjer v okviru Planike flex deluje 42 prodajaln z obutvijo. Na sliki: 
prodajalna Planika v Ulici maršala Tita v Sarajevu. C. Z.

petek, 17. septembra 2010

Šepetalnica za veter (13)

Pred kratkim so poleg dveh mostov prek Kokre s Primskovega proti Rupi
postavili še enega, saj so začeli s spravilom lesa. Most je sicer postavljen 
začasno, vseeno pa se Kranj sedaj lahko pohvali s svojim tromostovjem. 
V. S., foto: Gorazd Kavčič

Jesenska opravila
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Boštjan Bogataj

Sp. Brnik - Letalsko šolo Adria
Airways (v nadaljevanju AA)
je slovenski letalski prevoz-
nik ustanovil pred tremi de-
setletji v sodelovanju z Fakul-
teto za strojništvo v Ljubljani.
Njen prvotni namen je bil šo-
lanje in usposabljanje pilotov
na manjših letalih za pridobi-
tev dovoljenja za poklicnega
pilota na velikih potniških le-
talih. Z leti je šola pridobivala
na veljavi, privabljala tudi
druge šolarje, vse do danes
pa ostala ena od valilnic Adri-
inih pilotov. 

Letalsko šolo so pred tremi
desetletji morali ustanoviti
zaradi novega jugoslovan-
skega zakona, ki je določal
najnižjo stopnjo pilotove izo-
brazbe. Tako so leta 1979 pr-
vič razpisali letalsko smer na
Fakulteti za strojništvo, prija-
vilo se je 15 in prepisalo še 14
kandidatov iz drugega letni-
ka, se spominja soustanovi-
telj, profesor Dominik Gregl:
"Po novem zakonu je moral
imeti pilot vsaj višjo izobra-
zbo (kasneje univerzitetno).
Vsa leta se je za to izobraže-
vanje prijavljajo podobno šte-
vilo študentov, ki so Adrii za-
gotavljali nenehen priliv no-
vih pilotov."

To je potrdil tudi Bojan
Kadunc, ki je v šoli med in-
štruktorji z najdaljšim sta-
žem: "Začeli smo le z enim
inštruktorjem in enim leta-
lom. Delo je zastalo le po
osamosvojitvi Slovenije, ko
so nekateri razmišljali, da

šole niti ne potrebujemo.
Sam sem se temu uprl, saj
vsaka država potrebuje letal-
sko šolo vsaj za poslovno le-
talstvo." Ohranitev šole se je
izkazalo za pravilno odloči-
tev, saj le v AA vsako leto po-

trebujejo okoli deset pilotov.
Približno štiri leta traja šola-
nje, da lahko pilot popelje
prve potnike, seveda pa
mora imeti danes tudi več
kot le višjo izobrazbo strojne
smeri.

Minister za promet Patrick
Vlačič je ob jubileju povedal,
da gre za šolo, ki je skrita
očem, brez šolskega pročelja,
kjer uspeh zaradi šolnine ni
dostopen vsem: "Letalska
šola Adria Airways je s svoji-
mi strokovnjaki pomemben
del evropskega civilnega letal-
stva, ki je danes najbolj varen
prometni sistem." Maks Taj-
nikar, predsednik upravnega
odbora AA, pa je poudaril, da
velike letalske družbe potre-
bujejo letalske šole in Adria
jo ima: "Šola zagotavlja varno
letalsko družbo, čeprav Adria
trenutno preživlja težke čase.
Čas pa je, da šola postane
mednarodna."

Pilotska šola je tudi danes,
kljub visoki šolnini, zelo pri-
ljubljena. Trenutno se lete-
nja uči (na začetku prireditve
so organizatorji vztrajno po-
navljali pesem Learning to
Fly legendarnih Pink Floy-
dov) 131 kandidatov. "Z opti-
mizmom zremo v prihod-
nost. Naša želja je, da šolo
spravimo na višji nivo, torej
na Letalsko akademijo," je
besede Tajnikarja nadgradil
vodja šole Primož Jovanovič.
Izpostavil je nekaj kolegov, ki
so zaznamovali zadnja tri de-
setletja Letalske šole Adria
Airways, in jim podelil pri-
znanja. Prejeli so jih sousta-
novitelj Marjan Bizjan, dol-
goletni inštruktor Bojan Ka-
dunc, soustanovitelj letalske
smeri na strojni fakulteti Do-
mnik Gregl, duša šole Darja
Justin in legenda slovenske-
ga letalstva Andrej Perc. 

Trideset let učenja nad oblaki
V sodelovanju s strojno fakulteto je Adria Airways pred tremi desetletji ustanovila lastno letalsko
šolo, v kateri so do danes izučili številne poklicne pilote potniških letal kot tudi tiste, ki nad oblaki 
letijo le za lasten užitek.

"Letalska šola Adria Airways je s svojimi strokovnjaki 
pomemben del evropskega civilnega letalstva," pravi 
minister Patrick Vlačič (v sredini)./ Foto: Gorazd Kavčič 

Primož Jovanovič, vodja Letalske šole Adria Airways

Boštjan Bogataj

Kranj - "Danes smo na polici-
jo podali anonimno prijavo
glede suma kaznivega dejanja
v družbi Hidria Perles, ki je v
lasti korporacije Hidria. Po-
znamo več podrobnosti, a me-
nimo, da bo prijava dovolj, da
policija opravi svoje delo in te-
meljito preišče metode poslo-
vanja skupine Hidria Perles,
kot tudi celotne korporacije
Hidria," je v pismu zapisal ne-
znanec in ga poslal medijem,
policiji pa anonimno prijavo.

Anonimnež družini Svetlik
očita nečedne posle s švicar-
skim podjetjem Hidria
GmbH v povezavi s podjet-
jem Tomos in čudno repro-
gramiranje posojil kranjski
Hidri Perles. Med drugim na-

vaja, da slednje podjetje že več
let posluje z izgubo, ima hude
likvidnostne težave, največji
kupec (Collomix) naj bi odpo-
vedal sodelovanje, ..., kljub
temu pa je doseglo repro-
gram kredita v višini štirih
milijonov evrov. V ta namen
naj bi potvarjali bilance. "Hi-
dria želi Hidrio Perles razdeli-
ti na tri družbe, nanje presta-
viti delež zaposlenih in stroje,
vse premoženje, nepremični-
ne, terjatve in obveznosti pa
pustiti na matični družbi. Vse
zaradi lažjega odpuščanja in,
verjetno, tudi lažje likvidacije
oziroma stečaja posameznih
družb," dodaja anonimnež,
za katerim naj bi bili nezado-
voljni zaposleni.

"V pismu so navedene
številne neresnice in laži. Te

avtor že dlje časa širi v jav-
nosti, s čimer škoduje ugle-
du Hidrie, zato bomo nare-
dili vse, da ga odkrijemo in
zoper njega ukrepamo s
pravnimi sredstvi," odgovar-
ja Helena Pregelj Tušar iz
Hidrie. Priznava, da se je
Hidria Perles, ki proizvaja
in trži električna ročna
orodja Iskra ERO in Perles,
zaradi vpliva gospodarske
krize in nelojalne konku-
rence lani soočila z upadom
naročil, kot tudi ustanavlja-
njem treh novih družb. "Te
se bodo ukvarjale s proiz-
vodnjo gredi, motorjev ter
montažo in storitvami. Pro-
grame smo že izvajali, usta-
novitev novih družb pa bo
omogočala osredotočanje
na ključno poslovno dejav-

nost vsake od njih," pravi
Helena Pregelj Tušar.

Potrjuje tudi, da so bili pri-
morani odpovedati pogodbo
o zaposlitvi manjšemu števi-
lu zaposlenih, vendar so bili
vsi ukrepi usklajeni s social-
nimi partnerji v podjetju.
"Domnevamo, da se za ano-
nimnim sporočilom skriva
predvsem osebni interes, saj
so se med zaposlenimi letos
pojavljale pobude za odkup
Hidrie Perles. To je povsem
nerealno," še pojasnjuje Pre-
gelj Tušarjeva. V sindikatu,
ki ga vodi Miro Peternelj,
ugibajo, da anonimna prija-
va izvira od enega izmed so-
delavcev, ki so morali oditi
ali ga je novi direktor zame-
njal. "A s tem le škodi podjet-
ju," pravi Peternelj.

Z anonimko nad Hidrio Perles
Nečedni posli v kranjski Hidrii Perles ali le maščevanje nekdanjega ali užaljenega sodelavca?

Boštjan Bogataj

Kranj - Čeprav je GBD Skupi-
na pred kratkim zahtevala
unovčenje več kot šestmili-
jonske Merkurjeve menice
pri Gorenjski banki, s katero
je imela skupina zavarovane
terjatve do Merfina, to naj ne
bi bil razlog za preplah. Ani
Klemenčič iz GBD nam na
naša vprašanja o odločitvi za
tak korak sicer ni odgovorila,
zato pa Bojan Knuplež, pred-
sednik uprave Merkurja, po-
jasnjuje, da želijo 's sprožitvi-
jo ustreznih sodnih postop-
kov zagotoviti, da takšne po-
teze ne bi ogrozile Merkurja'.
Potezo je komentiral tudi Go-
razd Trček, predsednik upra-
ve Gorenjske banke: "Poteza
je logična, na nadaljnje po-
stopke pri reševanju težke si-
tuacije v Merkurju pa najver-
jetneje ne bo imela pomemb-
nega vpliva."

V Savi, vodi jo Janez Boho-
rič, ki je skoraj petinski last-

nik Merkurja, zadeve ne po-
znajo. Zato pa težko čakajo
na sanacijski načrt, ki ga mo-
rajo potrditi upniki, pred-
vsem banke. Kdaj se bo sestal
nadzorni svet Merkurja, nje-
gova uprava pa z bankami,
Knuplež ne ve: "Glavne pou-
darke sanacijskega načrta (ni-
kakor pa ne podrobnosti)
bomo javnosti predstavili
šele, ko bo le-ta potrjen."
"Banke se za reševanje situa-
cije v Merkurju redno sestaja-
jo v različnih zasedbah, med
drugim tudi z njenim vod-
stvom, saj je za rešitev po-
trebnega veliko usklajevanja
in prilagajanja," pa pravi Tr-
ček. Verjame, da lahko sku-
paj najdejo dobro rešitev za
vse upnike. "Menimo, da bo
prišlo do primernega dogovo-
ra oziroma do korakov, ki
bodo za vse boljša alternativa
kot prenehanje poslovanja
Merkurja," še pravi prvi mož
Gorenjske banke in opozarja,
da časa ni več veliko.

Optimistično 
o reševanju Merkurja

Ljubljana

Zlati inovatorji iz Domela, Acronija in Seawaya

Ob dnevu inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije
osmič nagradila najbolj inovativna slovenska podjetja. Samo
Hribar Milič, generalni direktor zbornice, je podelil 17 zlatih,
24 srebrnih in 12 bronastih priznanj med 290 inovacijami, pri
katerih je sodelovalo več kot sedemsto inovatorjev. Med nji-
mi bo GZS izbrala tudi nekaj inovacij in jih kandidirala za na-
grado Evropske komisije Evropski izumitelj leta. Samo Hri-
bar Milič je ob podelitvi priznanj poudaril pomen inovativno-
sti za izhod iz krize in dvig konkurenčnosti slovenskega go-
spodarstva. Zlato priznanje so si letos prislužili tudi gorenj-
ski inovatorji, med njimi so ga prejeli tudi v Domelu, Acroni-
ju in Seaway group. Inovatorji v Domelu so jo prejeli za raz-
voj in industrializacijo energetsko visoko učinkovitega elek-
tronsko komutiranega motorja, Acronijevi za razvoj nerjav-
nega jekla za nove avtomobilske izpušne sisteme, Seawayevi
pa za hibridno plovilo Greenline. Omeniti je treba tudi zlato
priznanje Kemijskemu inštitutu v Ljubljani, ki je v sodelova-
nje z medvoškim Colorjem izumil postopek za korozijsko za-
ščitno prevleko za sončne zbiralnike. B. B.
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Cveto Zaplotnik

Kranj - "Če je lani pridelek
znašal blizu 60 ton na hek-
tar, bo letos od 47 do 50 ton,
na prodnatih tleh pa bo lah-
ko manjši tudi do polovice,"
je pred začetkom spravila si-
lažne koruze, ki na Gorenj-
skem zaseda več kot 3.600
hektarjev njiv ali tri petine
vseh, dejala Marija Kalan,
specialistka za rastlinsko pri-
delavo v Kmetijsko gozdar-
skem zavodu Kranj, in doda-
la, da je za slabšo letino več
razlogov. Ob koncu aprila in
v začetku maja je bil razvoj
koruze dokaj počasen, saj je
bila temperatura tal v pov-
prečju za dve stopinji nižja
kot leto prej. Julija je vsa ko-
ruza občutila "vročinski val",
ne toliko na ilovnatih tleh kot
na prodnatih, kjer se je že ka-
zalo pomanjkanje moče.
Toča je koruzi prizanesla,
prizadela jo je le na brni-
škem območju. 

Vse več koruznega hrošča

In kako je bilo letos s škod-
ljivci in boleznimi? Kot je po-
vedala Marija Kalan, je bilo
zaradi uporabe kemično ob-
delanega semena manj tal-
nih škodljivcev (sovk in
strun). Ponekod so kmetom
"nagajale" vrane, ki so pulile
mlade rastlinice. Predvsem
na prodnatih tleh, kjer so
bolj občutili posledice julij-
ske vročine, se je razvila ko-
ruzna bulava snet, ki povzro-
ča deformacijo posameznih
delov rastlin (letos predvsem
storžev). "Koruznega hrošča
je tudi na Gorenjskem vse
več, vendar gospodarske ško-
de še ne povzroča in je tudi v
prihodnje ne bo, če bodo na

kmetijah kolobarili," je deja-
la Kalanova in poudarila, da
kolobarjenje postaja vse po-
membnejše - po eni strani
zaradi koruznega hrošča, po

drugi plati pa zavoljo kmetij-
sko okoljskih ukrepov iz pro-
grama (S)KOP, ki zahtevajo,
da se morajo v petih letih na
isti njivi zvrstiti tri različne
poljščine. Kar zadeva inva-
zivne plevele, se je na gorenj-
skih njivah pojavil že tudi ja-
ponski dresnik, ki ga kemič-
no ni možno zatirati, zato je
pomembno, da ga kmetje iz-
rujejo že tedaj, ko je še maj-

hen, in da so pozorni na do-
gajanje na ozarah. Ambrozi-
ja se na gorenjskih njivah še
ni pojavila, je pa velika mož-
nost, da se z neobdelanih po-
vršin razširi tudi na obdela-
ne, saj ena rastlina da na leto
tudi 12 tisoč semen.

Napake pri siliranju

Ko Franci Pavlin, svetova-
lec za živinorejo v Kmetijsko
gozdarskem zavodu Kranj,
našteva napake pri siliranju,
kot najpogostejšo izpostavi
siliranje neprimerno zrele
koruze. Če je koruza prema-
lo zrela, je zrno še mlečno in
je silaža preveč kisla; v pri-
meru, da je koruza preveč
zrela in ima že tri četrtine ali
več suhih listov, pa je silažo
težko dobro potlačiti in se
rada pregreva. "Letos je koru-
za trenutno še zelo zelena in
bo verjetno več napak s pre-

zgodnjim kot s prepoznim
siliranjem," pravi Pavlin in
dodaja, da je pogosta napaka
tudi nezadostno tlačenje sila-
že. Samohodni kombajni, s
katerimi požanjejo že pri-
bližno 90 odstotkov vse ko-
ruze na Gorenjskem, posta-
jajo vse zmogljivejši, zato se
dogaja, da ob prehitrem pol-
njenju silosa silaže ne more-
jo dovolj dobro potlačiti, zato
potlej plesni, se greje ... Pre-
cej težav pri tlačenju in zates-
nitvi silaže je tudi v primerih,
ko kmetje naredijo silos na
prostem, na zemlji, in je kup
silaže precej visok. Kar zade-
va silirne dodatke, v kmetij-
ski svetovalni službi priporo-
čajo kmetom, da jih uporab-
ljajo le za silažo, ki jo krmijo
v poletnem času. Da je doda-
tek enakomerno porazdeljen
po silaži, je najbolje, da ga
dodaja že kombajn med sili-
ranjem.

Slabša letina silažne koruze
Letos bo pridelek silažne koruze za dobro petino manjši kot lani, ko so bili za pridelovanje idealni pogoji.

Letos bo žetev silažne ko-
ruze kasneje kot običaj-
no, najbolj zrelo naj bi
začeli pospravljati v dru-
gi polovici prihodnjega
tedna. 

Kmetijska svetovalna služba je v ponedeljek na srečanju s kmeti predstavila letošnje pogoje
pridelovanje koruze, najpogostejše napake pri siliranju, pojavljanje koruznega hrošča in
nekatere invazivne plevele, predstavniki semenarskih hiš pa koruzne hibride, ki so primerni
za gorenjske razmere. Na sliki: v ospredju Špela Modic (Kmetijski inštitut Slovenije) ter
Marija Kalan in Franci Pavlin (oba KGZ Kranj). / Foto: Gorazd Kavčič

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite 
po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

96 strani, broširano,
23,5 x 17 cm

Redna cena: 12 EUR

Če knjigo kupite 
ali naročite na 
Gorenjskem glasu, 
je cena le 10 EUR
+ poštnina.

Krave nam nenehno nekaj sporočajo: o svojem 
zdravstvenem stanju, počutju, prehrani in prireji. Izziv 
za rejca je, da si zna te znake pravilno razložiti in jih 
uporabljati v dobro sebi in kravam. Avtor nas navaja 
k opazovanju živali na različnih mestih: na pašniku, 
v hlevu, v molzišču, med hranjenjem in prebavljanjem.
Poseben prostor namenja telicam in presušenim 
kravam, pojatvi, anatomiji krave in čutilom. Prav vsaka
beseda pa temelji na praksi.

Cveto Zaplotnik

Kranj - "Moti me, ker je reso-
lucija zelo splošna in ker ne
daje jasnega odgovora na to,
kako naj bi se slovensko
kmetijstvo in živilstvo razvi-
jalo v prihodnje. Pogrešam
načrt, kako bo država spod-
bujala zložbo kmetijskih
zemljišč, in kako mlade k
temu, da bodo kmetovali," je
dejal Janez Šebat iz Smokuča

na sredini seji sveta kranjske
območne enote Kmetijsko
gozdarske zbornice Sloveni-
je, na kateri so med drugim
obravnavali osnutek resoluci-
je o strateških usmeritvah
slovenskega kmetijstva in ži-
vilstva. Do resolucije so bili
kritični tudi drugi člani zbor-
ničnih organov. Miro Bajd iz
Seničnega je dejal: "Strinjam
se, da se moramo kmetje ob-
našati bolj podjetniško, a se
sprašujem - kako, kje ... Na
naših premajhnih parcelah,
zeljnikih?!" "Strategija bo
kmetijstvu prej škodovala kot
koristila. Država bi morala v

njej predstaviti vizijo, kako
bomo kmetje ob naši majh-
nosti preživeli," je dejal Mar-
ko Dolinar iz Vogelj in dodal:
"Francozi so že pred dvajseti-
mi leti iskali mladi kmete,
podobno se bo zgodilo pri
nas. Mladi gredo raje v druge
službe, kjer so ob sobotah,
nedeljah, v praznikih in med
dopustom prosti." Peter Ra-
zinger iz Javorniškega Rovta:
"Če država ne bo podpirala

malih kmetov, tudi takšnih z
dvema kravicama, se bo mar-
sikje zaraslo, potem pa - adi-
jo, naša Slovenija, lepa turi-
stična dežela. Resolucija bi
morala poudariti tudi sobiva-
nje kmetov z drugim prebi-
valstvom. Nekatere, ki so ho-
teli priti na deželo, zdaj kme-
tijska dejavnost moti." Pred-
sednik sveta kranjske ob-
močne enote zbornice Ivan
Tičar je ugotavljal, da niti ena
kmetijska dejavnost ne po-
sluje dobro, vse so na ničli ali
pod ničlo, pri tem pa je opo-
zoril na potrebo po pridobi-
vanju znanja o trgovini.

Mlade kmete 
bomo še iskali
Marko Dolinar: "Mladi se raje kot za kmetovanje
odločajo za druge službe, kjer so več prosti."

Janez Šebat Ivan Tičar

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je pripravilo delov-
no besedilo sprememb zako-
na o kmetijskih zemljiščih,
ki bo v javni razpravi do 2.
oktobra. Kot je na predstavit-
vi povedal minister Dejan Ži-
dan, želijo z zakonom zaščiti-
ti kmetijska zemljišča, ki so
osnova za kmetijsko pridela-
vo in za zagotavljanje pre-
hranske varnosti, hkrati pa
preprečevati zaraščanje zem-
ljišč, pridobivati denar za
urejanje zemljišč in zmanj-
šati administrativne ovire za

izvajanje zemljiških posegov.
Kot je dejal Branko Ravnik,
generalni direktor direktora-
ta za kmetijstvo, se po predla-
ganem zakonu kmetijska
zemljišča delijo v dve skupi-
ni. V prvo spadajo trajno va-

rovana zemljišča, ki jim ne
bo dovoljeno spreminjati na-
membnosti; njihov obseg pa
bo na podlagi predhodne jav-
ne razgrnitve in javne obrav-

nave določila vlada. Na teh
zemljiščih bo dovoljeno izva-
jati le agrarne operacije ter
graditi poljske poti, rastlinja-
ke (v izvedbi tunela) in infra-
strukturne vode pod zemljo.
V drugo skupino sodijo osta-
la kmetijska zemljišča, na ka-
terih bo izjemoma dovoljena
gradnja, vendar bo za spre-
membo namembnosti treba
plačati finančno nadomesti-
lo, ki bo odvisno od bonitete
zemljišča in bo znašalo naj-
več 25 evrov za kvadratni me-
ter. Nadomestilo bo moral
plačati pripravljavec prostor-
skega akta (občina), ta pa bo
lahko zahteval povračilo od

investitorja. Z zakonom uva-
jajo tudi program aktivne
zemljiške politike, ki vključu-
je ukrepe za usposobitev
zemljišč za kmetijsko pride-
lavo in za povečanje njihove
pridelovalne sposobnosti, za
izvedbo agrarnih operacij ter
za zaokroževanje in poveče-
vanje posesti. Na območju
trajno varovanih kmetijskih
zemljišč zaraščanje ne bo do-
voljeno in bo, po postopku
inšpekcijskega nadzora, tre-
ba odpraviti zaraščenost že
zaraslih površin, na ostalih
kmetijskih zemljiščih pa
novo zaraščanje ne bo dovo-
ljeno po uveljavitvi zakona. 

Nedotakljiva najboljša zemljišča
Na trajno varovana kmetijska zemljišča ne bo dovoljeno posegati, na ostala kmetijska zemljišča pa le
izjemoma in ob plačilu finančnega nadomestila.

Z zakonom naj bi odsto-
tek soglasij za uvedbo ko-
masacijskega postopka
znižali z 80 na 67.
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Janez Štrukelj

Jedi za poznopoletne dni
Solatni krožnik z 
mariniranim piščančjim
mesom

Sestavine: 1 gl. zelene solate,
1 gl. kodraste solate, 1 gl.
radiča, pest rukole, polovico
mariniranih piščančjih prsi
(ketchup, sojina omaka, sol,
poper, oljčno olje), 1 komarček,
6 dag ovčjega sira.

Preliv: pol dl oljčnega olja, 1
žlica gorčice, ščep sladkorja,
sol, poper, limonov sok.

Priprava: Solato in rukolo
očistimo, poljubno narežemo
in dekorativno naložimo na
krožnike. Piščančje prsi ope -
remo, mariniramo s sestavina-
mi za marinado, nare že mo na
kocke in spečemo na žaru. Ko-
marček narežemo na rezine,
ga začinimo in spečemo na
žaru. Damo ga na krožnik k
solatam. Solato prelijemo s
pripravljenim prelivom.

Linguine z zelenjavo in
meto v omaki

Sestavine: 12 dag graha, 20
dag stročjega fižola, 1 šop mete,
1 dl creme fraishe, sok limete,
česen, sol, poper, linguine –
tanjši široki rezanci, 5 dag
parmezana, juha za zalivan-
je.

Priprava: Grah in fižol ope -
remo in na hitro blanširamo.
Meto narežemo na rezance,
nekaj pa je pustimo za deko-
racijo. Creme fraishe
zmešamo z meto, začinimo
s sokom limete, solimo in
popramo. Česen narežemo
na lističe, jih opražimo na
oljčnem olju, dodamo grah
in fižol ter podušimo. Lin-
guine skuhamo v slanem
kropu, jih zmešamo z zelen-
javo, odstavimo in dodamo
še smetano. Če je potrebno,
zalijemo z juho, začinimo,

dodamo parmezan in še
malo pokuhamo. Dekori-
ramo z meliso in krhlji
limete in ponudimo.

Brancin z zelenjavno
omako

Sestavine: 4 fileji brancina,
12 dag bučk, 1 rumena papri-
ka, 2 stroka česna, 1 žlička
paradižnikove mezge, četrt l
čiste juhe, 1 žlička sesekljanih
zelišč, 3 žlice masla, sol, poper,
limonov sok, olje.

Priprava: Bučke in pa-
priko očistimo, operemo in
nare žemo na pol cm velike
kocke. Zelenjavo prepraži-
mo na maslu, solimo,
popramo in dodamo še stis-
njen česen in paradižniko-
vo mezgo, zalijemo z juho.
Omako kuhamo pri zmerni
temperaturi deset minut.
Ribji file očistimo kosti,

solimo, popramo in pokap -
ljamo z limonovim sokom.
V ponvi z malo olja na hitro
opečemo ribje fileje. Ribje
fileje poberemo iz ponve,
omako prilijemo k zelenjavi
in ji dodamo še dve žlici
masla, primešamo za-
čimbe, vložimo ribe in jih
pustimo, da vpijejo neko-
liko omake. Omako damo
na krožnik in nanjo damo
ribje fileje. Poleg ribe
ponudimo dva oblikovana
krompirčka.

Parfe z medom in s kivi-
jevo ter malinovo omako

Sestavine: 4 rumenjaki, 6
dag sladkorja, 1,5 dl mleka, 8
žlic medu, 2 dl tolčene sladke
smetane, 1 granatno jabolko, 3
kiviji, 20 dag malin, 2 žlice
sirupa grenadin, 4 vejice
melise.

Priprava: Rumenjake in
sladkor nad soparo penasto
umešamo, dodamo mleko
in kuhamo 5 minut. Ko
postane masa gosta, do-
damo šest žlic medu. Kre-
mo postavimo v hladno
vodo, da se ohladi. Vmes
večkrat premešamo.
Smetano stepemo in jo
vmešamo v kremo. Kremo
damo v štiri modele, in jo
pustimo stati v zamrzoval-
niku 5 ur. Jagode očistimo,
nekaj jih pustimo za deko-
racijo parfeja, kivije olupi-
mo in vse skupaj zmiksamo
v multipraktiku. Parfe vza-
memo iz zamrzovalnika, ga
zvrnemo na krožnik, preli-
jemo ga z dvema žlicama
medu, dekoriramo z meli -
so, prilijemo pa kivi-jagod-
no omako. K parfeju lahko
ponudimo tudi narezano
sveže sadje. 

JELENA JUSTIN

Naš tokratni cilj leži v Ka -
ravankah, najdaljši gorski ve-
rigi v Sloveniji. Vrh, na
katerega se bomo povzpeli
tokrat, leži v Avstriji, čeprav
je dostopen tudi s slovenske
strani. Za vzpon si bomo
izbrali najkrajšo pot, ki pote-
ka iz Avstrije, in nato ses-
topili po daljši poti na sloven-
sko stran. Logistična iznaj -
dljivost bo nujno potrebna,
vsaj v obliki dveh avtomo-
bilov ali dobrih prijateljev, ki
nas bodo prišli iskat.
Povzpeli se bomo na Svačico,
ki ji v Avstriji rečejo
Belschitza.

Zapeljemo se preko nek-
danjega mejnega prehoda
Ljubelj in se spustimo na
avstrijsko stran. Ko se za-
čnemo približevati reki
Dravi, zapeljemo skozi prvo
krožišče, v drugem krožišču,
tik pred mostom, pa zavije-
mo na tretji izvoz v smeri
Feistritz / Bistrica v Rožu.
Nadaljujemo do omenjenega
kraja, kjer nas smerokaz us-
meri levo v Bärental oz.
Medvedji dol. Kmalu še
enkrat zavijemo levo na ožjo,
vzpenjajočo se cesto. Sledi
šest kilometrov asfaltirane
ceste in nato še tri kilometre
makadama do večjega parki -
rišča, kjer je tudi rampa.

S parkirišča gremo mimo
zapornice in nadaljujemo kar
po cesti. Zložen vzpon v
spodnjem delu nas kmalu
pripelje do strmejšega
vzpona. Kjer se le da, bomo
sekali bližnjice. Na eni od
takih bližnjic so za večjo
varnost napeli celo nekaj
metrov jeklenice. Markacije
nas bodo usmerile na veliko
melišče, ki ga obhodimo
sicer skoraj po robu, in v tem
delu poti se tudi odcepi proti
Stolu zavarovana plezalna
pot. Mi kar nadaljujemo str-
mo skozi gozd in kmalu
stopimo na travnike med
Mačensko planino in
Celovško kočo. Sprehodimo
se do koče oz. tik pred kočo
zavijemo desno, na spodnjo
pot. Na smerokazu vidimo
napisano ime Belschitza in
Prešernova koča na Stolu. Pot
poteka v smeri skalne špice,
ki jo vidimo pred seboj, vz-
poredno s potjo, ki pelje z
Ovčjega vrha oz. preko sedlo
Vrata / Matschacher Sattel do
Celovške koče. Pot zavije
desno pod zahodno steno
Svačice in se začne strmo
vzpenjati preko melišča.
Vmes naletimo celo na
skalno pregrado, preko

katere je speljana jeklenica.
Sledi precej strm vzpon po
melišču, tik pod sedlom
Belščica pa nas markacija us-
meri levo strmo po gruščnati
grapi do vznožja Svačice. Pot
se strmo vzpenja skozi rušje
in nam ne da dihati.
Mestoma je resnično strmo,
tudi rahlo izpostavljeno, in
uporaba rok je skorajda nuj-
na. Na vršnem grebenu se
kot po skalnem pomolu pre -
vidno povzpnemo še do jek-
lenega križa, ki stoji na vrhu.
Razgled z vrha je čudovit; Vr-
tača in severovzhodni greben
Stola Orlice, ki ga sestavljajo
Krkotnik, Celovška špica in
Jelenčka; veriga Karavank
proti zahodu. Sestopimo do
državne meje oz. sedla
Belščica, od tam pa po marki-
rani poti, ki pelje proti Stolu,
do sedla, kjer se levo odcepi
neoznačena steza, ki poteka
proti melišču pod Vrtačo. Po-
magajo nam možici, a pot bi
bila tudi brez njih lahko
sledljiva. Čaka nas še rahlo
napornejši vzpon po melišču
do sedla pod Vrtačo, kjer se
levo odcepi markirana pot na
njen vrh. Po markirani poti,
ki vodi z Vrtače, sestopimo do
Zelenice in od tam v dolino,
do Ljubelja. Tam, upa mo, da
nas bo nekdo čakal z jeklenim
konjičkom. Logistično je tale
opis zahtevnejši, a čeprav ses-
topimo v celoti po poti
vzpona, tura zato ne bo nič
manj lepa. Morda le še bolj,
kajti ves čas bomo lahko opa-
zovali severno ostenje kara-
vanškega mogočneža in nje-
govega soseda Vajneža.

Za vzpon do Celovške koče
bomo potrebovali eno uro,
do vrha Svačice pa še dodat-
no uro. 

Odkrili smo še en delček
Karavank!
Nadmorska višina: 1953 m
Višinska razlika: 729 m
Trajanje: 4 ure
Za htev nost: ★★★★★

Planinski izlet: SVAČICA (1953 M)

Hišna gora
Skalna špica, ki je s severne strani videti zelo 
divja; tipična podoba senčne strani Karavank.
Vzpon na njen vrh poteka po južni strani, ki je
bolj prijazna, a zato nič manj strma in mestoma
celo izpostavljena. 

Vršni greben Svačice

Pogled na Svačico ob sestopu z Ovčjega vrha

Pogled na naš cilj s slovenskega ozemlja
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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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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 RADOVLJICA,
TEL.: 04 53 15 249, FAX: 04 53 04 230

MADŽARSKE TOPLICE: 2. 10 - 5. 10, 2. 11. - 5. 11.; BANJA VRUČICA: 6. 10. -
13. 10., 25 .10. - 28. 10.; BIOTERME: 11. 10., 11. 10 . - 13. 10; TOPOLŠČICA:
27. 9.;  MEDŽUGORJE: 15. 10. - 17. 10.; TRST: 6. 10.

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

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

Triglavska tržnica  znamenju gob
Bled - Triglavski narodni park jutri, v soboto, 18. septembra,
med 10. in 12. uro vabi na septembrsko Triglavsko tržnico z
Gobarskim mikološkim društvom Jurček z Bleda, ki za tokrat-
no tržnico pripravlja razstavo gob. Strokovnjaki s področja
mikologije bodo odgovarjali na vprašanja in pomagali prepoz-
navati vrste gob. Med 10. in 11. uro vabijo k spoznavanju, obču-
dovanju in spoštovanju lepega in zanimivega v okviru progra-
ma SOS, med 11. in 12. uro pa k obisku družinskega programa
Brihta, na kateri si bodo otroci pod lupami in mikroskopi gobe
podrobno ogledali in spoznali tudi druge glive. 

Sredin večer
Bled - Triglavski narodni park vabi na septembrski sredin
večer v Info središču Triglavska roža na Bledu in sicer v
sredo, 22. septembra, ob 19. uri, ko se boste lahko podali
v Kozjanski park, čigar floro bo s predavanjem predstavi-
la Nada Vreže, umetniški pogled na pa boste občudovali
v botaničnih risbah akademske slikarke Zagorke Simić.

Pirfest - Preddvor 2010
Preddvor - Pod velikim šotorom na prireditvenem pros-
toru ob Hotelu Bor v Preddvoru bo od petka, 17., do nedel-
je, 19. septembra, prireditev Pirfest - Preddvor 2010, na
kateri bodo med drugim nastopili ansambel Pogum,
ansambel Viharnik, Fredi Miler in trebušne plesalke Rak-
layla, show skupina Vagabundi, organizator pripravlja tudi
različne zabavne igre ter družabno srečanje okoliških tu-
rističnih društev.

Večer folklore in ljudskega plesa
Cerklje - Folklorna skupina Strmol Društva upokojencev Cerk-
lje vabi vse ljubitelje folklore, ljudskega petja in igranja na Večer
folklore in ljudskega petja, ki bo jutri, v soboto, 18. septembra,
ob 19. uri v Kulturni dvorani Ignacija Borštnika v Cerkljah.

Pouštertanc
Bled - Jutri, v soboto, 18. septembra, se bo na olimpijskem
trgu na Bledu začelo prvo srečanje kulturnih društev Gorenj-
ske, ki se bodo predstavila s folkloro in petjem. Društva se
bodo na stojnicah predstavila tudi s promocijskim materi-
alom, ročnimi deli in s kulinaričnimi specialitetami. Če bo
vreme slabo, bo prireditev odpadla.

Po Kosmačevi poti
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 25.
septembra, pohod ob 100-letnici rojstva Cirila Kosmača po
Kosmačevi poti. Informacije in prijave zbira do četrtka, 23.
septembra, Franci Erzin, tel. 041/875-812.

Na Zaplato 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur
vabi člane v sredo, 22. septembra, na pohod k Hudičevemu
borštu. Odhod z osebnimi avtomobili ob 7. uri iz Šenčurja.
Informacije in prijave tel. št. 25 31 591. V primeru neugodne-
ga vremena bo pohod prestavljen. 

Na trgatev
Kranj - Iz Društva upokojencev Kranj vabijo v torek, 28. sep-
tembra, na trgatev na Bizeljsko. Prijave z vplačili sprejemajo
v društveni pisarni do zasedbe mest v avtobusu.

V neznano
Škofja Loka - Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka ob-
vešča svoje člane, da sprejema prijave za izlet v neznano, ki
bo v petek, 24. septembra. Prijave z vplačili zbirajo v
društveni pisarni do zasedbe mest v avtobusu.

V Dolomite
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 25. sep-
tembra pohod na Picco di Vallandro (2839 m) v Dolomitih.

IZLETI

PRIREDITVE

Prijave sprejemajo po tel.: 031/345 209 ali 531 55 44 v sredo
in četrtek od 18. do 19. ure.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri, v soboto, 18.
septembra, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na prouče-
vanje Svetega pisma z okvirno temo Čas v Svetem pismu.
Razgovor bo povezoval Jože Jensterle. Vstopnine ni.

Priprava na porod in dojenje
Škofja Loka - Skupina za pomoč doječim materam v Škofji
Loki (LLLI) vabi na srečanje danes, v petek, 17. septembra,
ki bo ob 16.30 v prostorih Zdravstvenega doma Škofja Loka.
Tema srečanja bo Priprava na porod in dojenje. Informacije
- tel. 04/510 8001 (Irena) in 01/3611 320 (Andreja). Osnovne
informacije o dojenju so na voljo tudi na spletni strani:
http://www.dojenje.net, zavihek Vprašanja.

Krvodajalska akcija
Kranj - Rdeči križ Kranj obvešča, da bo razpored odhodov av-
tobusov na krvodajalsko akcijo Jesenice v Splošno bolnišni-
co naslednji: petek, 24. septembra: 6.00 - KO RK Duplje - AP
Duplje; 8.00 - KO RK Cerklje - AP Cerklje; 10.00 - KO RK Zla-
to polje - pred KS Zlato polje, Ul. F. R. Staneta 13.

Rekreativni turnir v squashu
Besnica - V rekreacijskem centru VOGU bo v petek, 24. sep-
tembra, rekreativni squash turnir. Začetek bo ob 18. uri, pri-
jave dan prej do 21. ure po tel. 04/250 63 33. Več informacij
na www.vogu.si.

Orgelski koncert
Naklo - Orgelski koncert Melite Ane Maček bo v petek, 24.
septembra, ob 19.30 v cerkvi sv. Petra v Naklem.

Koncert zelo starih pesmi
Srednja vas pri Šenčurju - V nedeljo, 19. septembra, se bo ob
19.45 v cerkvi sv. Katarine začel koncert oziroma pred-
stavitev zelo starih slovenskih ljudskih pesmi. Pesmi zbira in
izvaja Vida Šušteršič.

Razstava del s 1. likovne kolonije
Naklo - Razstava del s 1. likovne kolonije likovnikov KD Do-
brava bo 26. septembra ob 16. uri v Poličarjevem kozolcu,
pred tem pa bo ob 15.30 tudi odprt muzej mlinskih kamnov
na Poličarjevi kmetiji na Polici pri Naklem.

Razstava klekljanih in kvačkanih izdelkov
Cerklje - Skupina klekljaric iz Cerkelj vabi na prvo samostoj-
no razstavo klekljanih in kvačkanih izdelkov. Odprtje razs-
tave bo v ponedeljek, 20. septembra, ob 18. uri, na ogled pa
bo do 26. septembra.

Kuhna
Ljubljana - SiTiTeater BTC vstopa v novo gledališko sezono
s premiero črne komedije Kuhna, v četrtek, 23. septembra,
ob 20. uri. V predstavi bosta nastopila Violeta Tomič in Dra-
go Milinovič.

Oprostite, napačna soba
Begunje - Gledališče Belansko, ki deluje v okviru Kulturnega
društva Bohinjska Bela, bo v nedeljo, 19. septembra, ob 18.
uri v dvorani Avsenik v Begunjah uprizorilo gledališko pred-
stavo Oprostite, napačna soba.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

KONCERTI

OBVESTILA

PREDAVANJA

Začasna rešitev
je Marija Ogrin

V petek, 10. septembra 2010, je
bil v Gorenjskem glasu objavljen
članek z zgornjim naslovom.
Spodaj podpisani člani kolektiva
Gorenjskega muzeja smo globo-
ko razočarani nad citirano obja-
vo članice Mestnega sveta, naše
nekdanje sodelavke, gospe Nataše
Robežnik. Iz njenih besed veje
poskus diskreditacije delovanja
muzeja. 

Po mnenju gospe Robežnik
naj bi (še) sedanja direktorica
mag. Barbara Ravnik, zapustila
muzej v popolni anarhiji, kjer
lahko vsak vlada. Po definiciji je
anarhija nered, ki označuje od-
sotnost hierarhije. Spodaj napi-
sani člani kolektiva temu mne-
nju odločno nasprotujemo. Le
kako bi Gorenjski muzej, če bi v
njem vladala anarhija, lahko po-
stal spoštovana ustanova med
slovenskimi muzeji in med naši-
mi obiskovalci? Spomladi letos je
bila tudi javno predstavljena
evalvacija slovenskih muzejev,
kjer smo dosegli zavidljivih 98
točk od 100 možnih in smo viso-
ko nad slovenskim povprečjem.
Ta uspeh smo dosegli s timskim
delom vseh: od direktorice, stro-
kovnih delavcev do tehničnih in
skupnih služb. 

Kolektiv muzeja ves čas svoje
delo na področju varovanja in
skrbi za premično dediščino
opravlja visoko strokovno in re-
zultate svojega dela redno posre-
duje javnosti; priprava razstav,
pedagoška dejavnost in izdajanje
publikacij. V prid dobremu delu
v muzeju govorijo tudi številke:
od leta 2005 do vključno 2009 se
je število obiskovalcev zvišalo od
80.807 na 126.672. V letu 2009
smo pripravili niz občasnih raz-
stav: 17 v Mestni hiši, 11 v Prešer-
novi hiši, sedem v Galeriji Prešer-
novih nagrajencev, štiri v Muze-
ju Tomaža Godca. Naše razsta-
ve so gostovale na 17 različnih lo-
kacijah doma in v tujini. Poleg
redne dejavnosti smo ves čas na
visokem strokovnem nivoju pri-
pravljali novo stalno razstavo
Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti
za prenovljeni grad Khislstein.
Mar bi bilo to možno, če bi vla-

dala anarhija? Direktorica mag.
Barbara Ravnik je z veseljem
podprla pobude strokovnih delav-
cev, ki so pri svojem delu imeli
proste roke. V trenutkih dileme,
ko je šlo za strokovne zadeve, se je
posvetovala s kolektivom in spre-
jela njegovo mnenje, pri upra-
vnih in poslovodnih odločitvah je
delovala v dobro muzeja. Njeni
odločnosti in pogumu se lahko
zahvalimo, da smo pred odprt-
jem prenovljenega gradu Khisl-
stein, da bomo dobili nove delo-
vne in upravne prostore ter depoj-
ske prostore, ki jih predstavlja
naša trenutna lokacija na Savski
cesti 34. 

Dolgoletne izkušnje mag. Bar-
bare Ravnik na področju vode-
nja muzeja so neprecenljive, zato
je bila tudi sprejeta na mesto di-
rektorice Narodnega muzeja Slo-
venije. Njeno odločitev podpira-
mo, saj si štejemo v čast in veselje,
da bo osrednjo in najstarejšo mu-
zejsko inštitucijo v državi vodila
direktorica, ki je s svojim delom
odločilno zaznamovala razvoj
Gorenjskega muzeja v smeri so-
dobnega evropskega muzeja. 

Na koncu naj dodamo samo
še sledeče. Če nihče od prijavlje-
nih štirih kandidatov ni imel
"zadostnih upravljavskih izku-
šenj za upravljanje javnega za-
voda v krizni situaciji spreminja-
nja sistema financiranja Gorenj-
skega muzeja s strani Ministr-
stva za kulturo", kako je lahko
eden od takih kandidatov, čeprav
je član kolektiva, nato imenovan
za vršilca dolžnosti? Smo mar
postali del neiskrene politike in
predvolilnega boja?

Mateja Likozar, 
mag. Barbara Kalan, 

Jelena Justin, Marjanca
Jelič, Eli Knaflič, 

Helena Rant, 
mag. Monika Rogelj, 

mag. Marjana Žibert,
Magda Zore, Sevdija 
Đešević, Timka Kojić,

Zdenka Kramar, 
mag. Tatjana Dolžan 
Eržen, Stane Perčič, 

Mateja Parte, mag. Irena
Jeras Dimovska, Beba 

Jenčič, Barbara Štangl,
France Benedik

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 100. letu 
zapustila naša draga mama, stara mama in prababica

Marija Prevodnik
Tomaževa mama iz Brodov

Od nje se bomo poslovili jutri, v soboto 18. septembra
2010, ob 15.45 na Mestnem pokopališču v Škofji Loki.

Pogrebna maša bo ob 15. uri v cerkvi sv. Jakoba 
v Škofji Loki. Do pogreba bo ležala v domači hiši.

Namesto cvetja lahko darujete za cerkev 
sv. Tomaža v Brodeh.

Žalujoči: otroci z družinami

v
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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, Vodovodni 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
priključki, vpisano v ZK, lepo ohra-
njeno, cena 129.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo šti-
ri stanovanja, l. izgr. 1960, stanova-
nje 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 ce-
loti prenovljena in opremljena l.
2009, v pritličju - kuhinja, jedilnica
z dnevno sobo, WC, v nadstr. -
spalnica, pomožni prostor in kopal-
nica, CK, največ za dve osebi vselji-
vo takoj, cena 630,00 EUR/meseč-
no + stroški + 2x varščina.

t M
M

T F

Kranj, Vodovodni stolp, enosobno
v pritličju izmere 38,90 m2, l. izgr.
1967, v celoti opremljeno, vsi pri-
ključki, CK, cena 310,00 EUR me-
sečno + stroški + 1x varščina, vselji-
vo takoj.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske po-
vršine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 -
okna, vse instalacije, kopalnica, CK
na olje, dvorišče, kjer je možno par-
kiranje 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,
visokopritlična, tlorisa 8,5 x 8 m2 na
parceli velikosti 539 m2, l. izgr.
1939, delno obnovljena l. 1994 -
okna, streha, kopalnica, WC, gara-
ža, vsi priključki, CK na olje, ZK ure-
jena, cena 133.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - 
PRODAMO
Kranj, Savska cesta, tlorisa 364 m2
na parceli velikosti 884 m2, l. izgr.
1959, višina stropa 5 m, objekt je
možno uporabljati za različne de-
javnosti, urejen dostop in lastno
parkirišče, cena 250.000,00 EUR.
Tržič, v centru mesta na glavni uli-
ci, pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr.
1900, že delno prenovljen, prime-
ren za neživilsko trgovino, cena
47.000,00 EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik-Orle, zidan, visokopritlič-
ni, tlorisa 46 m2 na parceli velikosti
478 m2, lepa sončna lokacija, gara-
ža, dostop tlakovan, ob vikendu
tudi manjša brunarica, l. izgr. 1997,
cena 220.000,00 EUR skupaj z
opremo.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še pribl. 18 EUR/m2 za
komunalni prispevek.

Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, 
aparatov in sistemov, d. d., Lipnica

Smo podjetje s 50-letnimi izkušnjami na področjih finomehanike,
elektromehanike in elektronike, z lastnim razvojem in trženjem za-
htevnih sistemov, izdelkov in tehnologij, v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in proces
nenehnih izboljšav, predvsem pa motivirani, sposobni in prizade-
vni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja prizade-
vanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih prejelo
mednarodni naziv "VLAGATELJI V LJUDI".

Družba šteje 460 sodelavcev. 
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklic-
ne ambicije.

Zaposliti želimo: 

VODJA TEHNOLOGIJE ŠTANC (m/ž)
- Z najmanj VI. stopnjo izobrazbe strojne smeri in znanjem vsaj

enega tujega jezika (ang. ali nem.). 
- Glavno področje dela je konstruiranje rezilnega orodja in razvoj

novih postopkov štancanja.
Od kandidata se zahtevajo znanja iz tehnologij štancanja in kon-
strukcij orodij. Pri delu se zahteva tehnična usposobljenost,
natančnost in ročna spretnost. Zahtevano je poznavanje CAD Pro-
engineer ali Catia. Delovno mesto je prosto na lokaciji v Lipnici.

UREJEVALEC - ŠTANCE (m/ž)
- Z najmanj IV. stopnjo izobrazbo kovinske smeri, in izkušnjami z

delom v proizvodnji.
Od kandidata se pričakuje samostojno delo na strojih za štancan-
je, kot je nastavljanje in menjava orodij. 
Pri delu se zahteva tehnična usposobljenost, natančnost in ročna
spretnost.
Delovno mesto je prosto na lokaciji v Lipnici.

PROIZVODNI DELAVEC V ODDELKU 
PLASTIKE (m/ž)
- S IV. stopnjo izobrazbe tehnične smeri in vsaj dveletnimi delov-

nimi izkušnjami.
Zahtevana so znanja iz predelave termoplastov in izkušnje pri
rokovanju z napravami za brizganje plastike.
Delovno mesto je prosto na lokaciji v Kamniku. 

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost,
pripravljenost za timsko delo, zanesljivost, ažurnost ter željo po
pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, Vas vabimo,
da se nam pridružite.

Način zaposlitve po dogovoru.
Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite v 5 dneh po objavi na 
naš naslov:

ISKRA MEHANIZMI, d. d., Lipnica
Lipnica 8, 4245 Kropa, tel. (04) 53 55 109, faks: (04) 53 36 593
www.iskra-mehanizmi.si
E-pošta: bbenedicic@iskra-mehanizmi.si 
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Oddaja Polka in majolka bo gostovala v Kranju. 
Pripravili bomo zares velik glasbeni spektakel. Iz vseh

gorenjskih občin smo povabili najboljše ansamble!

Z nami bodo: Harmonikarski orkester Martina Vodlana,
Nagelj, Viharnik, Veseli Gorenjci, Fantje z vasi, 

Gorenjski kvintet, Slovenski pozdravi, Veseli Begunjčani,
Azalea, Boh pomagej, Pušeljc, Suha špaga, Folk idoli,
Beerbely, trio Šubic, Podvig, Grintovci, ans. Žibert in 

ostali, plesali bosta folklorni skupini Preddvor in Sava.
Vstop prost!

Vabljeni v petek, 17. septembra, 
na Šmarjetno goro nad Kranjem, 

z začetkom ob 17. uri. 

Prijaznost nič ne stane, pomeni pa veliko. Dovolite, da
vas v torek, 21. septembra, ob 18. uri prijazno povabi-
mo v avlo Gorenjskega glasa na odprtje razstave
varovancev Društva Sožitje Kranj, ki so pod likovnim
mentorstvom Tatjane Ferengja pripravili razstavo akrilov
na velikih platnih z naslovom Ulica prijaznih ljudi. 

Odprtje razstave bodo pospremili: pevski zborček Od 
A do Ž, harmonikar Matic Tičar in plesalca Eva Pirnat
in Luka Perne.

Dan vam bodo polepšale živahne hiše, polne rož, živih
barv, v katerih prebivajo le prijazni ljudje. 
Vstop prost!

ULICA PRIJAZNIH LJUDI
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FS SAVA KRANJ
VPISUJE NOVE ČLANE!

VPIŠI SE, če si starejši od 14 let, in deli z nami 
prijetne trenutke ob plesu in petju ter potovanjih.

Sprejemamo tudi harmonikarje, klarinetiste, 
violiniste, kontrabasiste, baritoniste in druge 

inštrumentaliste.

Vpis je mogoč od 20. septembra do 11. oktobra 
v avli OŠ Stražišče vsak ponedeljek in četrtek

med 20.30 in 21.30 
(informacije 030/923 716 - Zvone Gantar).

Aktivnost v skupini je brezplačna. Vabljeni!

LOTO

Rezultati 74. kroga - 
15. septembra 2010

4, 10, 14, 21, 22, 23, 36 in 32

Lotko: 5 1 3 8 3 0

Loto PLUS:
3, 5, 11, 13, 14, 21, 33 in 36

Predvideni sklad 
75. kroga za Sedmico:

470.000 EUR

Predvideni sklad 
75. kroga za Lotka: 

125.000 EUR

Rekordni sklad 75. kroga za
PLUS: 910.000 EUR

www.gorenjskiglas.si
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

NOVO garsonjero, dvosobno in štiri-
sobno stanovanje na Planini v Kranju,
☎ 041/562-892

10005021

ENOSOBNO stanovanje v večstano-
vanjski hiši, Gorenja vas, l. 1985,  pri-
tličje, nova streha, urejeno parkirišče,
delno adaptirano. Vseljivo takoj, ☎
031/631-820 10005011

STANOVANJE v Lescah, 50 m2, cena
po dogovoru, ☎ 041/390-337

10004925

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

10005006

ODDAM

SOBO ženskam, možnost kuhanja, v
kopalnici pralni stroj, prostor za avto,
cena nižja, Smledniška 35, Kranj

10004803

V STAREM delu Kranja oddamo nad-
standardno stanovanje v velikosti 72
m2, ☎ 041/677-925

10005051

TRISOBNO stanovanje, opremljeno,
Podlubnik, Škofja Loka, s 1.10.2010,
☎ 041/958-228

10004866

V HIŠI v Šenčurju, Gasilska 29 oddam
delno opremljeno stanovanje, 2-sob-
no, ☎ 040/507-964 10004984

ZAMENJAM

ENOSOBNO stanovanje v Radovljici,
Cankarjeva, za Kranj, tudi doplačam,
☎ 040/977-704

10005037

HIŠE
PRODAM

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

10004673

POSESTI
PRODAM

NA GOLNIKU (Malijevo) sta naprodaj
2 zazidljivi parceli, 665 m2 in 1.049
m2, ☎ 040/204-184 10004951

PARCELI, 1.625 m2, mirna visokogor-
ska vasica, sončna lega, primerno za
brunarico, ☎ 041/741-837

10005039

ZAZIDLJIVO parcelo, 1.000 m2, po
40 EUR/m2 v okolici Dolenjskih To-
plic, asfaltni dostop, sončna in ravna
lega, elektrika in voda ob parceli, ☎
031/785-267

10004987

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

ALI PRODAMO pisarno 34 m2 na Pla-
nini v Kranju, ☎ 041/633-195

10004780

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

R5, l. 98, reg. do 3. 11., dobro ohra-
njen, nove letne gume + 4 x M+ S na
platiščih, cena 450 EUR, ☎ 041/512-
231 10004956

RENAULT Trafic 1.9 DCI, let. 05, s se-
deži in stekli, ☎ 041/227-338

10004958

GOLF TDi, l. 2007, t. siva kov. barva,
vsa oprema, serv. knj., 67.000 km, 1.
last., ☎ 04/25-26-860, 041/816-
528 10005047

VOLKSWAGEN Golf IV, letnik 1999,
dobro ohranjen, cena 2.300 EUR, ☎
031/425-240

10004982

MOTORNA KOLESA
PRODAM

KAWASAKI KMX 125, letnik 1999, ☎
031/528-774

10004939

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

NOVE gume, zimske M + S 165/70
R14, 4 kom, 100 EUR, ☎ 04/20-28-
373 10004959

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

MLIN za sadje, 10 m3 drv (kostanj,
hrast), Lada Niva 1600 za rez. dele,
motor odličen, ☎ 04/51-22-655,
041/874-181 10005046

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BETONSKE stebre za kozolec, ☎
031/555-134

10004997

BUKOVE plohe in deske, suhe, količi-
na, 10 m3, ugodno, ☎ 041/665-360

10004965

COLARICE in plohe, ☎ 031/325-116
10005024

OPAŽ, brune, ladijski pod, lepljen les,
balkonske in vrtne ograje, žagan les
kostanj, javor, jesen, ☎ 051/202-229

10004957

SUHA bukova drva, metrska, 50 EUR
in kostanjeva, 30 EUR, ☎ 04/51-22-
654

10004979

ZRAČNO suhe smrekove colarice in
plohe, ☎ 040/776-484

10005023

KUPIM

ODSLUŽENO železno ograjo ali dvo-
riščna vrata, lahko tudi okrogle ali kva-
dratne cevi, ☎ 041/608-765

10004946

SMREKOVE hlode, na kamionski cesti
ali na panju, ☎ 041/832-851

10005010

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NEKAJ kosov novih lesenih oken,
komplet s steklom Termoton, ☎
051/603-967 10004950

NOVA vhodna vrata s podbojem 25 %
ceneje, zelo ugodno, ☎ 041/271-
953 10005036

OKNO 100 x 140 in notranja vrata 80
x 200, ☎ 031/375-250 10004998

RABLJENA dobro ohranjena vhodna
vrata v rjavi barvi, ☎ 031/528-774

10004938

VRATNA krila različnih dimenzij, barva
svetla smreka, z ultra pasom, cena 7
EUR/kos, ☎ 051/615-081 10004944

IŠČEM

MI KDO podari vhodna vrata in balkon-
ska vrata, ☎ 030/348-890 10004927

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

BUKOVA in mešana drva, ugodno,
možen tudi razrez in prevoz, ☎
041/854-120 10004931

BUKOVA drva, butare za krušno peč in
mešalec za beton, ☎ 031/201-393

10004983

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

10004706

KVALITETNA suha bukova drva, Gol-
nik, ☎ 041/677-871 10004969

MEŠANA drva, možna dostava in raz-
rez, ☎ 04/51-50-400, 041/581-019

10004942

SUHA bukova drva, cena 50 EUR, ☎
051/204-264 10004930

SUHA bukova drva, razžagana ter goz-
darski traktor Fudži T30, ☎ 031/561-
707 10004936

SUHA mešana drva, ☎ 041/694-285
10004954

SUHA bukova drva, 55 EUR/m3, mo-
žen razrez in prevoz, ☎ 041/608-642

10005000

SUHA bukova in brezova drva, cena
55 EUR, ☎ 040/899-469 10005032

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

NOVO sedežno garnituro iz pravega
belega usnja v L obliki 238 x 170 z le-
žiščem in predalom, ☎ 041/797-915

10004989

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

10005044

PODARIM

POHIŠTVO, spalnica, kuhinja orhide-
ja, dnevna soba regal, ☎ 031/219-
663 10005004

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

ZAMRZOVALNO omaro in pralni stroj
Gorenje, ☎ 041/878-494

10005018

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

BOJLER 120 l, izoliran, ugodno, ☎
041/429-656

10004935

KUPIM

TRAJNO žarno peč Küppersbusch,
novo ali dobro ohranjeno, ☎ 04/20-
22-343 10004943

OSTALO
PRODAM

DVE ležišči Dormeo 170 x 200, ☎
031/219-663 10005003

GLASBILA
PRODAM

KLAVIRSKA harmonika Weltmaister,
80 basov, odlično ohranjena, 300
EUR, ☎ 041/419-888 10004972

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

GORSKO kolo Merida Kalahari 580,
lepo ohranjeno, ☎ 041/382-807

10005045

TURIZEM
TERME ČATEŽ najem apartmaja za
samo 25 EUR na dan, ☎ 041/625-
178 10004937

STARINE
KUPIM

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

TAKOJ kupim star ohranjen gramofon
Mono Iskra 1003, ☎ 051/728-243

10004948

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
PODARIM

BOLNIŠKO posteljo trape z blazino
proti preležaninam, ☎ 031/253-231

10005015

ŽIVALI
IN RASTLINE
PODARIM

KUŽKA mešančka med bernskim
planšarskim psom, starega 8 tednov,
☎ 041/608-639 10004876

MLADE muce, ☎ 041/672-096
10004961

MUCKE, stare 2 meseca, ☎ 041/
585-320 10005007

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SILOKOMBAJN SIP 80 D, ugodno,
☎ 041/692-736 10004974

SLAMOREZNICO, plug za oranje za
konjsko vleko, sani za konjsko vleko
lesa, ☎ 031/631-891 10005025

KUPIM

MANJŠI traktor, lahko 4 x 4 tudi v slab-
šem stanju, ☎ 031/604-918

10005035

TRAKTOR Štore, Univerzale, Zetor,
IMT od lastnika, plačilo takoj, ☎
051/203-387 10005005

PRIDELKI
PRODAM

BELI krompir jedilni bazmast, Sr. Bit-
nje 54, ☎ 04/23-12-309 10005001

BELI in rdeči jedilni krompir in krmni,
☎ 031/223-102 10005034

BUČE vrste hokaido, ekološko pridela-
ne, cena 1 EUR do 2 EUR/kg, ☎
031/417-576

10005016

DOMAČE žganje, kuhano iz neškrop-
ljenega sadja jabolk in hrušk, ☎
040/389-518 10004929

JABOLKA elstar in gala ter hruške vi-
ljamovke, že  lahko dobite Pri Markuti,
Čadovlje 3, Golnik, ☎ 04/25-60-048

10004952

JABOLKA gala, elstar, sadjarstvo Pr’
Jernejc, Hraše 34, 4248 Lesce, ☎
040/186-158 10005022

KRMNI krompir, tudi malo debelejši,
lahko z dostavo, ☎ 04/51-56-579

10004977

KRMNO peso, ☎ 041/205-929
10004769

KROMPIR jedilni in krmni, ☎ 040/
355-865 10004992

KROMPIR za ozimnico in drobni krom-
pir, možna dostava, ☎ 031/849-026

10005026

KROMPIR za krmo, Kranj, ugodno, ☎
041/612-263 10005040

SENO, lepo posušeno v kockah z do-
stavo, ☎ 031/276-930 10004928

SILAŽNO koruzo, 1 ha, ☎ 041/522-
099 10004995

SLIVE za predelavo, ☎ 04/53-14-
524 10004968

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA sivca, stara 10 dni, ☎ 041/
873-497 10004970

2 TELICI simentalki, breji v 9. in 7. me-
secu, Sp. Brnik 15, ☎ 04/25-22-641

10004960

3 VISOKO breje krave simentalke in
kravo s teletom, ☎ 041/835-047

10004990

BIKCA simentalca, starega 4 mes., ☎
031/741-960 10004933

BIKCA in teličko simentalko, stara 14
dni, ☎ 041/515-867 10004962

BIKCA simentalca, starega 3 mesece,
☎ 040/616-848 10004963

BIKCA simentalca, starega 4 tedne,
☎ 04/20-46-844 10004975

BIKCA križanca in čb ter več teličk čb
primernih za nadaljnjo rejo, ☎
040/887-335 10004996

BIKCA simentalca, starega 12 dni, ☎
041/962-860 10005042

BREJE krave cike in teleta, stare 5
mesecev, ☎ 051/369-446 10005050

ČB BIKCA, starega 7 dni, ☎
041/971-508 10005038

ČB TELIČKI, stari 14 dni, ☎ 04/25-
31-596 10005043

JARKICE rjave, črne, grahaste, Hraše
5, Smlednik, ☎ 01/36-27-029

10004991

KOKOŠI RJAVE pred nesnostjo. Vsak
delavnik od 8. do 11. ure, sreda od 8.
do 17. ure in sobota od 8. do 13. ure.
Perutninarstvo Gašperlin, Moste 99,
pri Komendi, ☎ 01/83-43-586

10004926

KOZE in kozličke za rejo ali za zakol,
☎ 051/784-413 10004934

KOZLIČKE za zakol ali nadaljnjo rejo,
☎ 031/545-085 10004940

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

10004772

PRAŠIČE težke od 30 do 100 kg, do-
mača reja, Senično, ☎ 041/294-244

10004967

PRAŠIČE težke od 20 do 60 kg,
ugodno, ☎ 04/25-95-600 10005014

PUJSKE težke od 25 do 30 kg in puj-
se težke 50 kg ter od 100 do 120 kg.,
☎ 041/760-789

10004988

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, ☎
041/694-285 10004953

TELICO simentalko, brejo v 9. mese-
cu, ☎ 04/51-22-721, 041/335-058

10004947

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev,
☎ 04/51-81-447 10004976

TELICO simentalko brejo v 9. mese-
cu, ☎ 04/51-22-721, 041/335-058

10004980

TELICO frizijko, staro 10 dni, ☎
031/253-521 10005048

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
041/854-120 10004932

TELIČKO simentalko, staro 7 dni, ☎
041/603-078 10004973

TELIČKO simentalko, staro šest ted-
nov, ☎ 04/23-12-295 10005008

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, ☎
030/305-134 10005009

VEČJE število ovac jezersko-
sovčarske pasme z jagnjeti ali brez in
nekaj teksel pasme, ugodno, ☎
040/167-865 10004924

VISOKO brejo telico ciko, ☎ 04/57-
21-671 10005017

ZAJCA za pleme, starega 6 meseca,
po ugodni ceni, ☎ 04/57-25-312,
051/263-999 10005052

ZAJCE in zajklje lisce, ☎ 040/562-
959 10005031

KUPIM

KRAVO lahko s teletoma ali telico ter
bikce in teličke, ☎ 051/372-468

10004978

KRAVO po telitvi, ☎ 031/559-796
10005033

OSTALO
PRODAM

DVE klini za ribanje repe in zelja na si-
stem rotor, ☎ 070/307-823 10005020

MESOREZNICO 32 z reduktorjem,
primerna za kmete, 200 EUR, ☎
041/755-786 10004941

VEČ pletenih steklenih balonov za žga-
nje od 5 l do 20 l, ☎ 04/20-41-240

10005029

ZEMLJO za nasip ali vrtove cca. 100
m3, najraje vso v celoti, Cerklje, ugod-
no, ☎ 064/11-94-11 10005002

KUPIM

BETONSKE stebre za kozolec, ☎
040/951-707 10004971

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO dekle za strežbo v Kafe Fla-
mingo, Savska cesta 12, Jesenice, ☎
031/645-787 10005028

ZAPOSLIMO mesarja za delo v trgovi-
ni,  Mesarstvo Rešet, Matjaž Krč s.p.,
Huje 9, Kranj, ☎ 041/767-339

10005012

OBČASNO potrebujemo izkušenega
voznika D1 ali D kat., ILTOURS,
d.o.o., Ilovka 17, Kranj, ☎ 040/501-
555 10005049

HONORARNO zaposlimo mladega
upokojenca za razna vzdrževalna dela,
Mesarija Gregorc, Franc Gregorc, s.
p., Golniška c. 102, Kranj. Razgovor
od ponedeljka do petka od 9. do 14.
ure. 10004920

IŠČEM

DELO, čiščenje, gospodinjska dela,
pomoč starejšim osebam, Kranj z oko-
lico, ☎ 051/605-303 10004859

DELO, čiščenje, likanje, varstvo otrok,
pomoč starejšim, imam izkušnje, ☎
051/428-551 10004955

DELO, pospravljanje, čiščenje, po-
moč v gospodinjstvu, oskrba starejših
dva do trikrat na teden, okolica Radov-
ljice, Bled, ☎ 040/486-834

10004964

DELO, čiščenje, likanje, varstvo otrok,
pomoč starejšim, pop. čas, Kranj - Lj-
Šk. Loka, ☎ 040/713-611

10004966

DELO, čiščenje, posp. pomoč starej-
šim, ☎ 030/913-080 10004985
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Zaposlimo

AVTOMEHANIKA m/ž

Od kandidata pričakujemo:
● Končano šolo za avtomehanika, zaželene izkušnje
● Zanesljivost, natančnost, samostojnost
● Vozniški izpit

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, 
z možnostjo sklenitve za nedoločen čas.
Pisne prijave pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: 
Avtohiša Kavčič, d. o. o., Milje 45, 4212 Visoko.

Prijatelji Loke,

mi že delamo s polno

paro. Poglejte na

www.mihajese.si in nam

povejte kako se vam zdi.

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

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

STANOVANJA PRODAMO
KRANJ MESTO - enosobno 46 m2, l.
izg. 07, 2./III, vsi priključki. Cena:
86.620 EUR.
KRANJ PLANINA 3 - dvosobno, 68 m2,
l. izg. 86, 3./IV, vsi priključki, opremljena
kuhinja, možna predelava v dvoinpol-
sobno. Cena: 99.000 EUR.
GARAŽO PRODAMO
KRANJ PLANINA 2 - pritlična, 12 m2, l.
izg. 1983. Cena: 12.000 EUR oz. po do-
govoru.
STAVBNO ZEMLJIŠČE PRODAMO
KOROŠKA BELA - 485 m2, namenjeno
izgradnji enodružinske hiše, 38.000
EUR ali 1.124 m2 s starejšo, deloma ob-
novljeno (inštalacije, kopalnica), takoj
vseljivo hišo P+M 121 m2 z zidano gara-
žo 150.000 EUR.
Za informacije o ponudbi POSLOV-
NIH PROSTOROV in ostali ponudbi
obiščite 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali najemate
stanovanje, hišo ali poslovni prostor? 

Celovita rešitev na enem mestu. Za vas delamo

Aktivno - Jasno - Preudarno
AJP d.o.o. Kranj,
Koroška cesta 2, 4000 Kranj
gsm: 031/330 - 040, 
tel.: 04/20 28 223,
e-pošta: info@ajp.si

www.a jp .s i

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

Avtohiša Kavčič
pooblaščeni seriser 

vozil Peugeot
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OSMRTNICA

V 83. letu je po kratki bolezni mirno zaspal naš

Franc Trilar
Trilarjev France iz Stražišča

Žara je od četrtka, 16. septembra, od 16. ure v mrliški vežici na
pokopališču v Bitnjah. Pogreb bo danes, v petek, 17. septembra
2010, ob 16. uri.

Vsi njegovi
Stražišče, 14. septembra 2010

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage hčerke, sestre in tete 

Anice Oblak
iz Gorenje vasi

se iskreno zahvaljujemo sosedom za pomoč, sorodnikom, prijateljem in znancem za izreče-
na in pisna sožalja, podarjeno cvetje in sveče, lepe poslovilne besede ter spremstvo na njeni
zadnji poti. Hvala obema duhovnikoma, g. Šuštarju in g. Fajdigi, za lepo opravljen pogrebni

obred in pevcem za zapete pesmi. Hvala osebju ZD Gorenja vas, še posebej 
dr. Nadji Šubic za dolgoletno zdravljenje. Posebej se zahvaljujemo zdravnikom in osebju 

Internega oddelka 2 Splošne bolnišnice Jesenice za prizadevno zdravljenje in skrb v zadnjih
dneh njenega življenja. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat najlepša hvala.

Žalujoči domači

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega očeta

ing. Jožefa Arha
Žal se njegova velika želja, da bi umrl doma, ni izpolnila. Le nekaj dni pred smrtjo je
moral v bolnišnico Jesenice. Zato se najprej zahvaljujem nadvse prijaznim sestram in
zdravnikom oddelka I/desno, da so nam dovolili biti pretežni čas ob možu in očetu.

Tudi ob smrtni uri. Hvala dr. Krivčevi in sr. Karmen za skrb in pomoč. Hvala 
g. župniku in pevcem iz Zasipa. Hvala prijatelju ing. Čopu za poslovilne besede in

obiske pri pokojniku. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali, pa vas nismo imenovali.
Hvala vsem, ki ste ga tako številno pospremili na zadnji pot.

Žalujoči: žena Silva, sin Boštjan in hčerka Andreja

ZAHVALA

V 99. letu nas je zapustila draga mama, tašča, babica, prababi-
ca, praprababica in teta

Ana Obed
Srčno se zahvaljujemo dragim sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem za vsa izrečena sožalja, cvetje in sveče. Iskre-
na hvala dr. Mariji Ravnihar in g. župniku Jakobu Kralju. Hvala
vsem, ki ste jo imeli radi, in hvala, ker ste bili z nami na njeni
zadnji poti.

Vsi njeniZAHVALA

Ob boleči izgubi mame, stare mame in tašče

Frančiške Novak
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom,
sodelavcem, Društvu upokojencev Žabnica, Zavodu svete Tere-
zije iz Vidma, kjer je nazadnje bivala, g. župniku Bojanu Likarju
za iskren govor in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sin Emil z ženo Karmen ter vnuka Petra in Uroš

ZAHVALA

V 85. letu nas je zapustila naša draga žena, mama, tašča, 
babica, sestra in teta

Cecilija Podjed
roj. Zelnik iz Cerkelj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom, sovaščanom in znancem za izrečena in pisna sožalja in
besede tolažbe, podarjeno cvetje, sveče in darovane svete maše.
Zahvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na nje-
ni zadnji poti. Hvala g. Gradišku in g. Košniku za lepo oprav-
ljen mašni obred, pevcem, trobentaču, zvonarjem in pogrebni
službi Pogrebnik. Posebna zahvala tudi patronažni sestri An-
dreji in dr. Beleharju za dolgoletno zdravljenje in medicinske-
mu osebju bolnišnice Golnik. Vsem še enkrat hvala.

Vsi njeni
Cerklje, september 2010

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz Sava Tires - FORMA

Jožef Vehovec
rojen 1936

Od njega smo se poslovili v sredo, 15. septembra 2010, ob 16. uri na pokopališču v Kranju.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv Sava Tires

DELO, kot natakar v okolici Kranja, ho-
norarno. Lahko samo (tudi) ob viken-
dih, ☎ 041/979-653 10004949

DELO, voznik kombija za prevoz oseb
ali blaga, začnem lahko takoj, ☎
041/427-547 10004981

DUO ROLO išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno in narodno glasbo,
☎ 041/224-907 10004999

POSLOVNI STIKI

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, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tlako-
vanje dvorišča, ograje, kamnite škarpe
in dimnike, kvalitetno, hitro in poceni.
SGP Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj,
☎ 041/561-838 10004620

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi SKALA, d. n. o., Struževo
3 a, Kranj, ☎ 041/222-741 10005041

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d. n. o., Jelov-
škova 10, Kamnik, ☎ 01/83-94-614,
041/680-751 10004734

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

10004390

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/557-871 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. bru-
naric in nadstreškov, Damjan Mesec,
s. p., Jazbine 3, Poljane, ☎ 041/765-
842 10004526

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

10004767

KOMBI PREVOZI TOVORA IN SELIT-
VE, Avtoprevoznik Jankovič Bojan s.p.,
Begunjska ul. 6, Kranj, ☎ 041/631-
776, www.kombi-prevozi.si

10004782

NAPELJAVA elektroinstalacij, novo-
gradnje in adaptacije, Lemaks, d.o.o.,
Potoče 3, Preddvor, ☎ 031/280-377,
Novak 10004612

SLIKOPLESKARSTVO in fasadarstvo,
izvajamo tankoslojne izolacijske fasa-
de, stiropor, volna, kitanje, beljenje,
obdelava knaufa, pleskanje, Tomaž
Hafner, s. p., Dvorski trg 11, Preddvor,
☎ 041/841-897 10004729

SLO DOM - stene, stropi knauf, arm-
strong; izdel. podstreh in adaptacije
stanovanj; laminati, okna, vrata, str.
okna velux; pleskarska dela, Slavko
Markotič s.p., Suška c. 28, Šk. Loka,
☎ 0590/20-722, 041/806-751

10005019

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

PLES, KITARA - Vabimo vas v PLES-
NE TEČAJE za vse generacije in v po-
samezne tečaje ali celoletno šolo KITA-
RE! Studio Tango, Britof 316, Kranj, ☎
041/820-485 10004568

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

SAMSKI abraham, še zaposlen, ljubi-
telj hribov, narave ... želi spoznati živ-
ljenjsko sopotnico za prijateljstvo ali kaj
več, ☎ 040/339-211 10004986

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

RAZNO
PRODAM

MOŠKO kolo na prestave, 20 EUR in
Xbox 36 elite odklenjen konzola za
200 EUR, ☎ 04/23-10-189 10004993

POSODA za shranjevanje pijač iz sad-
ja z manometrom 60 l, ☎ 040/169-
103 10005030

STISKALNICO za sadje 50 EUR, tele-
fax Sanyo 10 EUR, monitor dell 17’’ 10
EUR, kartuše HP 363 nove, ☎
070/702-075 10005027

USNJENO jakno št. 52, 60 EUR, ban-
kirsko namizno svetilko 20 EUR, roka-
vice snowboard 20 EUR, ☎ 04/53-
15-633 10004994

ZABOJNIK za sadje, smeti, 240 l, nov,
ugodno, možna dostava, ☎ 031/560-
936 10004945

ZAJCA za pleme, zajce za nadaljnjo
rejo, 1 m3 suhih plohov, 80 l kromasti
bojler, ☎ 040/239-365 10005013

ZAHVALA

V 81. letu starosti je v miru zaspal

Jožef Krejan
iz Kranja

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijate-
ljem in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja ter prinese-
no cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovo
zadnjo pot na kranjskem pokopališču. Hvala župniku, gospodu
Mitji Štirnu, za molitev, govor in poslovitev ob grobu. Hvala
tudi pevcem in trobentaču ob slovesu ter Pogrebnemu zavodu
Kranj za tenkočutnost. Iskrena hvala osebju, ki je v Domu sta-
rejših občanov Preddvor tako lepo skrbelo zanj. 

Žalujoči vsi njegovi
Kranj, 11. septembra 2010

Ljubezen, delo in trpljenje
bilo tvoje je življenje,
nam ostala zdaj praznina
in velika bolečina.
Le srce in duša ve,
kako boli, ko te več ni.
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Oblačno in deževno bo. V nedeljo bodo padavine popoldne
ponehale, delno se bo zjasnilo. Hladno bo.

PETEK

13/17°C
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Jože Marinček, Kranj:
"Ker nimam avtomobila, po
opravkih vedno hodim peš.
Tudi v Šenčur se iz Kranja
odpravim peš. Ljudje so 
danes že tako navajeni na
avtomobil, da bi se z njim
peljali celo na stranišče."

Boštjan Bogataj

Ljubljana - Spomnimo, da so
članice Klekljarskega društva
Cvetke z razstavo Evropa v
čipki opravile za vrhunsko
delo: iz čipk je sestavljenih
27 zastav držav članic Evrop-
ske unije in 27 grbov glavnih
mest, zastava EU in celo
zemljevid Evrope. Vse zasta-
ve in grbi so izdelani po ori-
ginalnih predlogih, torej tudi
barvah. Tokrat smo razstavo
sredi tedna obiskali v Centru
Evropa v Ljubljani, kjer so ži-
rovske klekljarice učile stare
obrti tudi obiskovalce. 

Razstavo Evropa v čipki so
sicer lahko že občudovali v
slovenskem parlamentu,
nato na notranjem in kultur-
nem ministrstvu, zadnji te-
den pa je postavljena v že
omenjenem Centru Evropa.
"Tokrat prvič pripravljamo
tudi delavnico. Prijavilo se je
15 kandidatk, ki se želijo učiti
klekljanja, iz Žirov pa je pri-
šlo sedem mojstric kleklja-
nja," je povedala predsednica
Cvetk Marica Albreht. Seve-
da so tokrat lahko obiskoval-
kam (tokrat moškim kleklja-
nje ni bilo po godu) prikazali
le osnove klekljanja. "V treh
urah se te obrti ne da naučiti,
veliko popoldnevov bi bilo
treba presedeti in veliko potu
spustiti, da bi lahko naredile
lepo čipko," je razložila pred-
sednica, ki je novim klekljari-

cam posredovala tudi infor-
macije o nakupu potrebne
opreme - ta ni naprodaj v ve-
likih trgovskih centrih.

"Tokrat prvič držim v ro-
kah klekljane," je povedala
Jana Ogrinc in nadaljevala:
"Večkrat sem spremljala iz-
delovanje čipk, všeč mi je in
tudi sama se želim naučiti iz-
delave. Izdelati takšen grb?
Oh, to je pa najbrž zelo tež-
ko." Zato pa je kar pet grbov,
ki jih obiskovalci vidijo na
razstavi, izdelala mojstrica
Hilda Pečelin, ki si je vzela

čas in tokratno učenko učila
prvih klekljarskih korakov.
"Obiskovalci, med njimi tudi
tujci, so navdušeni nad raz-
stavo. Fascinirajo jih tako pra-
vilni podatki o njihovi deželi,
kot tudi natančno klekljani
grbi in zastave. Ne morejo si
predstavljati, koliko ur oziro-
ma dela so morale vložiti
klekljarice," je povedal Matjaž
Štefančič iz Centra Evropa.

Letošnja glavna razstava
Slovenskih čipkarskih dni je
zagotovo najuspešnejša do-
slej, saj se prihodnji teden

seli celo v Strasbourg. "Ra-
zen Evrope v čipki bomo
predstavili tudi našo splošno
razstavo čipk, potem pa vse
skupaj selimo še v Festival-
no dvorano Bled," je poveda-
la Marica Albreht, ki napove-
duje nove poti razstave. Po-
šalila se je še, da očitno v Ži-
reh za vrhunsko razstavo ne
bo treba zagotoviti prostora,
saj so vseskozi na poti in
tako opozorila, da v Muzeju
Žiri za čipkarsko razstavo
(zaenkrat) ne najdejo ustrez-
nega prostora. 
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Valentin Dvoršak, Kranj:
"Avta nimam, po opravkih
hodim s kolesom ali pa 
peš. Celo v slabem vremenu
grem peš, s seboj vzamem
dežnik. Žalostno je, da se
nekateri tudi 500 metrov da-
leč raje peljejo z avtom." 

Ana Cimperman, Kokrica:
"Izredno rada kolesarim,
zato se s Kokrice v Kranj
odpravim kar s kolesom.
Ljudje se preveč vozijo z av-
tomobili, jaz ga uporabim le
takrat, ko dežuje ali pa me
boli kolk."

Dorota Schenk, Preddvor:
"Imam dva majhna otroka,
zato se po opravkih odpravi-
mo z avtom. Pred dnevi
smo se izjemoma peljali z
avtobusom, a je bil to bolj
izlet. Teden mobilnosti je
nekaj pozitivnega."

Evropa v žirovski čipki
Razstava Evropa v Čipki vse od aprilske postavitve v Žireh vzbuja pozornost po Sloveniji, prihodnji
teden pa jo bodo postavili v Evropskem parlamentu v Strasbourgu.

Teden brez avta
Kristina Dželilović

Včeraj se je začel letošnji
Evropski teden mobilnosti,
ki pod geslom Potuj pamet-
neje, živi bolje poteka tudi v
šestih gorenjskih občinah. 
V Kranju smo spraševali 
mimoidoče, kako pogosto
zamenjajo avto za kolo ali
se odpravijo peš. 
Foto: Gorazd Kavčič

Urška Kranjc, Ljubljana:
"Veliko se vozim s kolesom.
Tako sem hitreje na cilju,
poleg tega mi je to za
rekreacijo in še na svežem
zraku sem. Ljudje se preveč
vozijo z avtomobili, vožnja z
avtom je tudi velik stres."

Ukanc

Konec tedna tradicionalni Kravji bal

Konec tedna bo v Bohinju zaznamoval že tradicionalni Krav-
ji bal, ki ga letos organizirajo 55. leto po vrsti. Začelo se bo
danes s Planšarskim dnevom, v okviru katerega bodo ob 16.
uri pripravili ogled Bohinjske sirarne, nato pa si bo mogoče
v Oplenovi hiši v Studoru ogledati in prisluhniti Srenjskim
predicam, ki bodo prikazale staro obrt in vaške skeče. V so-
delovanju z muzeji v Bohinju bodo poskrbeli tudi za brez-
plačen voden ogled Planšarskega muzeja. Jutri se bo mogo-
če pomeriti na drugem rekreativnem kolesarskem marato-
nu na 60 oziroma 30 kilometrov dolgi progi, v nedeljo od
10. ure dalje pa se bo na prireditvenem prostoru v Ukancu
odvijal tradicionalni Kravji bal. V spremljevalnem programu
bodo nastopili odrasla in otroška Folklorna skupina Bohinj,
Folklorna skupina KUD Triglav Srednja vas, Godba Bohinj,
citrarka Tjaša Repinc, ljudski pevci iz Repišča v Halozah in
s Telč ter Poljanski orgličarji. Za celodnevno zabavo bo skr-
bel ansambel Gregorji, za popestritev skupina Disco krei-
ners, za humor pa Kondi Pižorn. V primeru dežja bodo pri-
reditev prestavili na prihodnji konec tedna. M. R.

Kranj

V Gorenjski banki tudi mobilna spletna stran

Uporabnikom mobilnih telefonov je v Gorenjski banki od po-
nedeljka dalje na naslovu www.gbkr.si/mobile na voljo mobil-
na inačica spletnega mesta, na katerem je možen hiter do-
stop do vseh informacij, za katere je sicer največ zanimanja
na klasičnem spletnem mestu. To so zlasti informacije o po-
slovni mreži banke, informativni izračuni, menjalni tečaji in
novosti. V Gorenjski banki napovedujejo, da je to prvi korak,
s katerim želijo izkoristiti možnosti, ki jih ponuja nova tehno-
logija; v naslednjem nameravajo ponuditi svojim komitentom
tudi opravljanje transakcij preko mobilnega telefona. C. Z.

Ljubljana

Ta konec tedna velika verjetnost poplav

Včeraj je na območju Julijskih Alp že začelo deževati, dež se
bo danes okrepil in razširil nad vso Slovenijo. "Ob koncu ted-
na pričakujemo veliko dežja in narasle vodotoke predvsem v
zahodni Sloveniji. Obetajo se resne vremenske razmere,
zato smo na Agenciji RS za okolje izdali oranžno stopnjo ne-
varnosti, kar pomeni, da je lahko ogroženo človeško življenje
in da lahko nastane gmotna škoda. Ljudje naj bodo pozorni
na vremenske napovedi, ker se v soboto lahko zgodi, da bo
potrebno razglasiti celo rdečo, najvišjo stopnjo nevarnosti,"
je opozoril meteorolog Branko Gregorčič, koordinator za 
stike z javnostmi pri Agenciji RS za okolje. S. K. 

Hilda Pečelin je Jani Ogrinc natančno razložila klekljarske prvine. Se bodo za učenje odločili
tudi evropski parlamentarci? 
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MANČINIH TRIDESET

Rojstnodnevno zabavo za trideseti
rojstni dan je znana gorenjska pevka
Manca Špik združila še s petnajstlet-
nico svojega ustvarjanja, pa petletni-
co samostojne poti, proslavila svoje
glasbene uspehe ter z nastopom v
živo in skupino Victory navdušila
obiskovalce. 26

LJUDJE

POTEPANJE PO 
VELIKI PLANINI

Tokrat so se udeleženci izleta z
Gorenjskim glasom potepali po
Veliki planini, v popoldanskih urah
pa v Kamniku uživali v festivalskem
vzdušju narodnih noš. / Foto: AB

PRAZNOVANJA

ČISTO PRAVA
AVSENIKOVA POROKA

Borut Kunstelj (37) iz Poljšice pri
Gorjah in Nataša Kristanc (33) iz
Mlina pri Bledu sta se poročila na
prvi Avsenikovi poroki v Begunjah. 
/ Foto: Anka Bulovec
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ojstnodnevno za-
bavo za trideseti
rojstni dan je zna-
na gorenjska pevka
Manca Špik zdru-

žila še s petnajstletnico svo-
jega ustvarjanja, pa petletni-
co samostojne poti, proslavi-
la svoje glasbene uspehe ter
z nastopom v živo in skupi-

no Victory navdušila obisko-
valce. Na zabavo na Ljub-
ljanski grad je povabila prija-
telje, sorodnike, sodelavce,
manj in bolj znane obraze
slovenske glasbene industri-
je. Seveda ni manjkala torta,
pa tudi brez daril in manjših
presenečenj ni šlo. Za vezni
tekst je tokrat skrbela Ota
Roš, rojstnodnevno glasbe-
no voščilnico pa so ji zapeli
Tangles.

MANČINIH TRIDESET
Manca Špik je večino rojstnodnevne zabave preživela s čustvi v očeh in širokim nasmehom na obrazu.

Ambasada Bar praznuje 50 let

Danes zvečer bo pred Ambasado v Žireh pravi glasbeni
žur. V čast 50-letnice delovanja najznamenitejšega bara
v Žireh, bodo na odru pred barom nastopili: MPZ Alpi-
na, Ni znesl, Organi, Pihalna godba Alpina, Breja hru-
ška, Drugi čut, Lintvern in Slavko Ivančič. Za pijačo, je-
dačo in dobro vzdušje bo poskrbljeno ob vsakem vre-
menu. P. M. B.

Big Foot Mama bo praznovala tudi v Žireh

Jutri od 20. ure dalje bo v Žireh, na parkirišču v industrij-
ski coni, veliki koncert glasbene skupine Big Foot
Mama, ki letos praznuje precej visoko obletnico delova-
nja. Za ogrevanje bo poskrbel harmonikarski orkester
Mateja Justina, zagotovo pa bo navdušil tudi ansambel
Lojzeta Slaka, ki bo nastopil pred Big Footi. P. M. B.

Na Senici bo Vesela harmonika

KUD Fran Saleški Finžgar Senica 18. septembra prireja
10. festival diatonične harmonike Vesela harmonika
Senica 2010. Začel se bo ob 16. uri pri Domu KS na Sp.
Senici. Prijave harmonikarjev sprejemajo na številki
031/522 077 (Franc Križaj). Prireditev so zaradi dežja
že morali prestaviti, tokrat pa bo ob vsakem vremenu,
saj bo pod šotorom. Po Veseli harmoniki bo še družab-
no srečanje z ansamblom Veseli Gorenjci. M. B.

Nagradna igra

Katero obletnico letos praznujejo Big Footi, pa je vpraša-
nje, ki ga zastavljamo vam, dragi bralci Razvedrila. Odgo-
vor nam pošljite do četrtka prihodnji teden na SMS pod
šifro BFM, pripišite rešitev (obletnica) + ime in priimek na
številko 031/69-11-11, ali po pošti na Gorenjski glas, Blei-
weisova cesta 4, 4000 Kranj, s pripisom za Razvedrilo,
uganka BFM. Ne pozabite pripisati svojega naslova. Sreč-
na izžrebanca, ki bosta odgovorila pravilno, bosta na dom
prejela zgoščenko Big Foot Mame Važno da zadane.

Alenka Brun

R

Oglasila sta se tudi Mančina starša (Martina in Maks), ki
sta se na hčerkino praznovanje pripeljala z Bohinjske Bele. 
/ Foto: Tina Dokl

Ekipa Radia Kranj (direktor Marjan Potrata, Ana Jagodic in
Igor Štefančič) ter Ivica Arvaj, ki je poskrbela, da je zabavo
kulinarično dopolnila šunka. / Foto: Tina Dokl

Klaviaturist Sašo Gačnik in Andrej Šifrer s svojo Tanjo

KINO SPORED

Petek, 17. 9.
16.20, 18.35, 21.00, 23.20 
BUTEC NA VEČERJI
19.05 CHARLIE
16.00, 18.20, 20.40, 23.00
ČAROVNIKOV VAJENEC
18.40 KARATE KID
21.15, 23.30 
LJUBEZEN NA DALJAVO
21.30, 23.50 MAČETA
15.10, 17.00 MAČKE IN PSI 3D
16.30 NEVIDNO ZLO: DRUGI SVET
19.25, 21.35, 23.40 
NEVIDNO ZLO: DRUGI SVET 3D
17.05 SVET IGRAČ 3- 3D (sinhro)

Sobota, 18. 9.
11.40, 14.00, 16.20, 18.35, 21.00,
23.20 BUTEC NA VEČERJI
19.05 CHARLIE
12.00, 16.00, 18.20, 20.40, 23.00
ČAROVNIKOV VAJENEC
11.30, 18.40 KARATE KID
21.15, 23.30 LJUBEZEN NA DALJAVO
21.30, 23.50 MAČETA
13.10, 15.10, 17.00 
MAČKE IN PSI 3D
14.20, 16.30 
NEVIDNO ZLO: DRUGI SVET
19.25, 21.35, 23.40 
NEVIDNO ZLO: DRUGI SVET 3D
11.00, 14.40, 17.05
SVET IGRAČ 3- 3D (sinhro)

Nedelja, 19. 9.
11.40, 14.00, 16.20, 18.35, 21.00 
BUTEC NA VEČERJI
19.05 CHARLIE
12.00, 16.00, 18.20, 20.40
ČAROVNIKOV VAJENEC
11.30, 18.40 KARATE KID
21.15 LJUBEZEN NA DALJAVO
21.30 MAČETA
13.10, 15.10, 17.00 MAČKE IN PSI 3D
14.20, 16.30 
NEVIDNO ZLO: DRUGI SVET
19.25, 21.35 
NEVIDNO ZLO: DRUGI SVET 3D
11.00, 14.40, 17.05
SVET IGRAČ 3- 3D (sinhro)

Ponedeljek, 20. 9.
16.20, 18.35, 21.00 
BUTEC NA VEČERJI
19.05 CHARLIE
16.00, 18.20, 20.40
ČAROVNIKOV VAJENEC
18.40 KARATE KID
21.15 LJUBEZEN NA DALJAVO
21.30 MAČETA
15.10, 17.00 MAČKE IN PSI 3D
16.30 NEVIDNO ZLO: DRUGI SVET
19.25, 21.35 
NEVIDNO ZLO: DRUGI SVET 3D
17.05 SVET IGRAČ 3- 3D (sinhro)

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ

omorni pevski
zbor Kluba študen-
tov Kranj prepeva
na študentskih pri-
reditvah, elektron-

skih večerih, gimnazijskih
koncertih, na Tednu mla-
dih, vsako leto pripravi tudi
celovečerni koncert. "Po še-
stih letih imamo za seboj vr-
sto različno obarvanih te-
matik - črnska duhovna
glasba, božična in veliko-
nočna cerkvena glasba, slo-
venska ljudska pesem, ne-
kaj lahkotnejših renesanč-
nih pesmi, delavske in osvo-
bodilne pesmi za praznik
dela in dan NOB. Sodelovali
smo tudi pri zanimivih pro-
jektih - peli smo spremlje-
valni vokal s Tinkaro Kovač,
skupino Dan D, z južnoa-
meriškim kvartetom Opus
Cuatro in na elektronskem
večeru z DJ Angel Anxom.
Ob različnih eksperimentih
zelo uživamo, prav združi-

tev elektronske 'dance' glas-
be s tradicionalnim zborov-
skim zvenom je bila nekaj
posebnega," pravi Matevž
Jekovec, ki od vsega začetka
vodi zbor.

Nastal je leta 2004 na po-
budo Rudija Čebulja, teda-
njega predsednika kluba štu-
dentov, ki je po vzoru Štu-
dentske organizacije Univer-
ze v Ljubljani želel v Kranju
ustanoviti študentski zbor, ki
je še danes edini tovrstni na

Gorenjskem. V začetku so ga
sestavljali predvsem nekda-
nji pevci mešanega zbora
Gimnazije Kranj in člani
drugih zborov, denimo APZ
France Prešeren, De profun-
dis ... Pri slednjem prepeva
tudi Jekovec, sicer absolvent
na fakulteti za računalništvo
in informatiko ter dijak solo-
petja na srednji glasbeni šoli
v Ljubljani. 

Zasedba še vedno šteje od
petnajst od dvajset pevcev, v

glavnem študentov iz Kranja
in okolice. Vaje imajo ob če-
trtkih zvečer v Gimnaziji
Kranj. "Naša druščina je iz-
redno zabavna, vsako leto se
preizkusimo v različnih zvr-
steh glasbe, zato ni nikoli
dolgčas. Največ zaslug za to
ima zborovodja, ki na zelo
zanimiv način deli svoje glas-
beno znanje z nami in iz nas
vedno potegne največ," pravi
Mateja Zalokar, ki je pri zbo-
ru od vsega začetka.

ZBOR, KI RAD EKSPERIMENTIRA
Komorni zbor Kluba študentov Kranj je pel s Tinkaro Kovač, skupino Dan D, z južnoameriškim 
kvartetom Opus Cuatro in celo na elektronskem večeru z DJ Angel Anxom.

Ana Hartman

K
Z aprilskega koncerta slovenske ljudske in ponarodele pesmi v cerkvi sv. Lovrenca na 
Kokrici / Foto: Matej Slabe, arhiv Kluba študentov Kranj
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redstava bi sicer mo-
rala biti na sporedu
na odprti sceni v no-
vem kranjskem let-

nem gledališču Lunin vrt,
ker pa ta zaradi težav z izva-
jalcem gradbenih del še ni
dograjen, bo premiera na
starem mestu, matičnem
gledališkem odru, so pove-
dali na novinarski konferen-
ci ob prvi uprizoritvi igre
Lovske scene s Spodnje Ba-
varske Martina Sperra, v
šestdesetih letih v Nemčiji
izjemno popularnega avto-
rja. Iz izborom predstave
kranjsko gledališče nadaljuje
tradicijo uprizarjanja druž-
beno kritičnih tekstov s 
poudarkom na dramatiki, 
ki družbi nastavlja ogledalo. 

Režiser Ivica Buljan je
uprizoritev postavil v go-
renjskem narečju (po pre-
vodu Lučke Jenčič je adap-
tacijo v gorenjščino naredi-
la Barbara Rogelj, tudi lek-
torica predstave). "Gre za
univerzalno temo, ta drama
bi se lahko odvijala kjerkoli.
Avtor namreč v tej ljudski
igri obračunava s sistemom
človeške družbe. Ta iz svoje
sredine izloča tiste, ki so
drugačni in odstopajo od si-
ceršnjega povprečja," je po-
vedal Buljan. Sperr na oder

pripelje prebivalce neke
vasi in nam skozi prikaz to-
poumnosti in zlobe vašča-
nov pripoveduje zgodbo o
izločenosti vseh, ki so ka-
korkoli drugačni. Nestrp-
nost vaških prebivalcev na-
rekuje negativne medčlove-
ške odnose. "Predstava go-
vori o tistih malih človeških
nacizmih, ki se porajajo v
potrošniški družbi," pou-
darja dramaturginja Marin-
ka Poštrak. "Predstavo smo
prvič kot javno generalko
izvedli na odprtem odru v

Dobu pri Domžalah in lah-
ko rečem, da smo doživeli
izjemen sprejem," je pove-
dal eden igralcev Robert
Waltl, nosilec glavne vloge
Klemen Mauhler pa, da ga
je v predstavi najbolj intri-
giralo, kaj je tisto, kar glav-
nega junaka privede do
tega, da nekoga ubije. "Vlo-
ga Marije je zelo hvaležna
vloga za igralca, saj kot lik
deluješ na več nivojih,
hkrati sem mama, vdova,
nevesta, ljubica, skozi vse
to pa izločena iz družbe," o

svoji vlogi razmišlja Darja
Recihman. 

V izjemni igralski zasedbi,
poleg domačega ansambla v
predstavi igrajo kot gostje
Milena Zupanič, Klemen
Mauhler, Marko Mandič,
Anže Zevnik, Aljaž Tepina
... dodati je treba, da je kostu-
me pripravila Ana Savič Ge-
can, sceno Sinša Ilić, glasbo
pa je napisal Mitja Vrhovnik
Smrekar. V predstavi sode-
lujejo tudi mladi glasbeniki
iz Simfoničnega orkestra
Gimnazije Kranj. 

DOMOV V LOVSKE SCENE 
Danes zvečer bodo v Prešernovem gledališču premierno uprizorili ljudsko igro Lovske scene s Spodnje
Bavarske avtorja Martina Sperra, v režiji Ivice Buljana.

Igor Kavčič

P

riznani in raznorod-
ni skladatelj in glas-
benik Vasko Atana-
sovski se bo tokrat

predstavil s skupino Mljask,
za katero piše tudi besedila
in glasbo. Atanasovskega po-
znamo s številnih uspešnih
jazzovskih albumov, je pa
tudi avtor glasbe za gledališ-
če, napisal je številne orkes-
tralne in zborovske projekte,
kot tudi različne interpreta-
cije renesančne glasbe. To-
krat pa zasedba vrhunskih
slovenskih glasbenikov po-
plesuje v ritmih klezmerja,
gypsy swinga, cabaret punka
in chocek polke! Skupina
Mljask v izvedbe vpleta vrto-
glave virtuoznosti posamez-
nikov, prav tako pa jih odli-

kuje vešče prepletanje glas-
benih stilov ter pestra zvoč-
na podoba. Zasedba je pred
dvema letoma izdala svoj
prvi album V živo iz stare
elektrarne, po krajšem pre-
moru pa se tokrat vračajo z
novim repertoarjem in spre-

menjeno zasedbo. Poleg
pevca in saksofonista Vaska
Atanasovskega, zasedbo se-
stavljajo: Andraž Mazi (ba-
njo, kitara), Dejan Lapanja
(električna kitara), Matija
Krivec (kontrabas) in Marjan
Stanič (bobni).

VASKO ATANASOVSKI & MLJASK
Danes zvečer bo v Linhartovi dvorani v Radovljici nastopil Vasko
Atanasovski s svojo skupino Mljask. 

Igor Kavčič

P

Visoko

Koncert partizanskih
pesmi 

Jutri, v soboto, 18. sep-
tembra, ob 19. uri bo v
Domu Krajanov na Viso-
kem koncert partizan-
skih pesmi z naslovom
"Zapoj zdaj srce parti-
zansko". Nastopili bodo
MPZ Peter Lipar pri DU
Kranj, Partizanski zbor
Kokrškega odreda Pred-
dvor, KD Šenčurski zvon,
Šenčur, MePZ Iskra, Kranj,
MePZ Musica viva Prim-
skovo, MPZ Triglav Dup-
lje in MPZ Lovsko druš-
tvo Železna Kapla. I. K. 

Železniki

Slike Mire Golja in
Ivanke Keber 

Danes, 17. septembra,
ob 19. uri bo v Galeriji
muzeja Železniki odprt-
je razstave slik domačin-
ke Mire Golje in Ivanke
Keber z Godešiča. I. K.

Društvu rojakov
Plava in Gusinja
Izvor so v pretekli
sezoni pripravili

projekt Od črte do risanega
filma, v okviru katerega so
se mladi ustvarjalci izobra-
ževali na področju likovne
umetnosti, izvedli pa so ga
ob finančni pomoči Evrop-
skega socialnega sklada in
Ministrstva za kulturo. "K
projektu smo povabili pred-
vsem mlade, pripadnike
drugih narodnostnih skup-
nosti v Kranju, ki jih veseli
likovno ustvarjanje," je po-
vedala Edita Plava, koordi-
natorka projekta in dodala:
"Med mladimi smo želeli
ustvariti pozitivno zavest,
da se je mogoče izraziti
tudi na likovni umetniški
način, ne glede na mladost
in izkušenost na tem po-
dročju." 

Delavnica je pod vodstvom
profesorja likovne umetnosti
Skenderja Bajrovića potekala
v treh fazah, prva je potekala
od oktobra do decembra
lani, tečajnice pa so spozna-
vale osnove likovne umetno-
sti, risbo, odnose med barva-
mi, projekcijo ..., v drugem
delu je sledilo risanje stripa,
vrhunec delavnic, vsaka je
imela osem srečanj, pa je po-
tekal med aprilom in juni-
jem, ko so tečajnice ustvarile
animirani film z naslovom
Veselo leto. Nekaj manj kot
šest minut dolg animirani
film, ki ga je ustvarilo dva-
najst tečajnic, bo premierno
prikazan 24. septembra ob
18. uri v prostorih Mestne
hiše Kranj, na ogled pa bodo
tudi dela, ki so jih naslikale,
ter strip, ki so ga izdali tudi v
tiskani izdaji. Kot je poveda-
la Edita Plava, se bodo v druš-
tvu Izvor tudi v prihodnje
prijavljali na razpise, poveza-
ne s kulturnimi vsebinami. 

MLADI IMELI 
”VESELO LETO” 
Prihodnji petek bodo v Mestni hiši predstavili
rezultate izobraževalnega likovnega projekta 
"Od črte do risanega filma". 

Igor Kavčič

V

Iz "lovskih scen" / Foto: Miha Fras

Vasko Atanasovski s skupino Mljask

Mlade tečajnice, ki so ustvarjale na likovnih delavnicah
"Od črte do risanega filma".

VABILO

Društvo rojakov Plava in Gusinja "IZVOR" 
v petek, 24. septembra, vabi ob 18. uri v prostore

Mestne hiše Kranj. 

Predstavili bodo projekt  
"OD ČRTE DO RISANEGA FILMA", 
dela, ki so nastala v času projekta, kot so likovni

izdelki, risbe, skice, zbirka stripov ter animirani film 
Veselo leto. Veselimo se vaše udeležbe. 

Društvo rojakov Plava in Gusinja "Izvor"
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PRAZNOVANJA 

atašina mama je
bila glavni
'krivec', da sta se
'tamlada' vzela na

Avsenikovi poroki. Pred ča-
som je bil Radio Triglav na
obisku v Begunjah, in tako je
Marina slišala, da pri Avse-
niku pripravljajo prvo poro-
ko, da iščejo par, ki bi se bil
pripravljen poročiti septem-
bra. Vprašala ju je, ali sta za,
beseda je dala besedo in mi-
nula sobota je bila njun dan. 

V zakon sta vstopila v na-
rodnih nošah, ob zvokih na-
rodnozabavnih viž. V zgod-
njih popoldanskih urah sta
se pripeljala na zapravljivčkih
na parkirišče Avsenik. Sledi-
la je šranga, ki jo je pripravi-
la Medgeneracijska folklorna
skupina Bohinj, zaplesali pa
so tudi nekaj gorenjskih ple-
sov. Civilna poroka je bila v
Muzeju Avsenik, cerkvena le
nekaj metrov više v begunj-
ski cerkvi, nadaljevali so v ve-
selem vzdušju pri Avseniku.

Za glasbo je poskrbel Go-
renjski kvintet, za dobro raz-
položenje svati in mladopo-
ročenca, za hrano in pijačo
Avseniki, čeprav je ogromno
peciva in podobnih sladkih
dobrot z največjim veseljem
spekla kar nevestina mama
sama. Naredila je celo pet-
nadstropno torto. 

Avsenikova poroka je pote-
kala v slogu petdesetih let
prejšnjega stoletja, kamor se-
gajo tudi začetki Avsenikove
glasbe. Da je program na po-
roki potekal nemoteno, je po-
skrbel (prvi poliglot) Bojan
Makovec, ki se je kljub svo-
jim bolj športnim modera-
torskim izkušnjam na tovrst-

ni 'prireditvi' dobro znašel.
Ko smo Natašo povprašali,
kako bo s poročnim potova-
njem, je smeje rekla, da
'nič', potem pa so jo zvečer
svatje prijetno presenetili,
saj so jima podarili bon za
potovanje. Morda se tako že
konec oktobra z Borutom
odpravita v tople kraje.

ČISTO PRAVA AVSENIKOVA POROKA
Borut Kunstelj (37) iz Poljšice pri Gorjah in Nataša Kristanc (33) iz Mlina pri Bledu sta usodni 'da' po
štirinajstih letih dahnila na prvi Avsenikovi poroki v Begunjah. Z njima sta se veselila tudi sinova,
petletni Aljaž in Tevž, ki je včeraj dopolni dve leti.

Sobota je bila z vremenom in dobro voljo naklonjena mladoporočencema in vsem, ki so ju
spremljali na njunem prazniku. / Foto: Anka Bulovec

Alenka Brun

N

Novorojenčki

Tokrat smo vam podatke za število novorojenčkov dolž-
ni za minuli teden skupaj s prvimi tremi dnevi tega ted-
na. V tem času se je na Gorenjskem rodilo 60 novoro-
jenčkov, od tega v Kranju 44, na Jesenicah pa 16. V Kra-
nju se je rodilo 18 deklic in 26 dečkov, med njimi tudi
bratca. Najlažji je bil eden od dečkov, ki je tehtal 2540
gramov, najtežjemu dečku pa je tehtnica pokazala 4420
gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 10 dečkov in 6
deklic. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2590 gramov,
najtežji korenjakinji pa se je kazalec na tehtnici ustavil
pri 4450 gramih.

Mladoporočenci

V Bohinju sta se 3. septembra poročila Blaž Erlah in Vanja
Sodja, 4. septembra pa Jelislav Kovačič in Irena Kosec ter
Marko Novljan in Neva Kodlja. V Radovljici sta se 4. sep-
tembra poročila Aleš Jerman in Nina Vrbek, 11. septembra
pa Uroš Mali in Janja Zupan. Na Ribnem sta se 4. sep-
tembra poročila Janez Švab in Nina Smolej. Na Bledu so
se 4. septembra poročili David Stojanović in Barbara Mu-
nih, Primož Kodeh in Irena Sodja ter Luka Cerar in Nina
Škapin, 11. septembra pa Janez Vahtar in Betka Sodja ter
Til Rozman in Tanja Mandele. V Škofji Loki sta se 8. sep-
tembra poročila Jani Podrepšek in Silva Špruk, v Begunjah
pa 11. septembra Janez Kunstelj in Nataša Kristanc. Na
Polici pri Naklem sta se 10. septembra poročila Primož
Žnidaršič in Jasmina Pavlin, 11. septembra pa v Kranju
Gregor Zupan in Ksenija Vukanović, na Zgornjem Brniku
Gregor Prah in Jana Kemperl, v Škofji Loki pa Blaž Rihtar-
šič in Katja Bernik, Peter Albreht in Marjeta Selak, Branis-
lav Gabrovšeč in Špela Gasser ter Primož Šifrer in Ana
Rozman. Mladoporočencem čestitamo in jim podarjamo
polletno naročnino na Gorenjski glas.

Voščilo in cvetje stoletnici Micki iz otroških rok / Foto: Tina Dokl

PRAZNOVALA JE STO LET

V soboto sta se poročila
Ana Rozman (26) in Primož
Šifrer (31), poklicni gasilec,
kar je prispevalo k temu, da
je bil par v Stražišču - od ko-
der je Ana doma, deležen
gasilske šrange. Civilni ob-
red je bil na Škofjeloškem
gradu, popoldne pa ju je v
stražiški cerkvi poročil znani
zaporniški duhovnik Robert
Friškovec. Nato so se po-
vabljeni zabavali na Šmar-
jetni gori nad Kranjem do
zgodnjih jutranjih ur. Oba
izhajata iz kmečkih družin,
sedaj pa bosta živela v Žab-
nici, kjer sta si že uredila bi-
vališče. In v Žabnici se je
tudi vse začelo: pred sedmi-
mi leti sta se tam spoznala,
na eni izmed zabav. A. B.

arija Verčič  je
dočakala stoti
rojstni dan, ki
ga je proslavi-

la s svojci in sostanovalci v
Centru slepih, slabovidnih in
starejših v Škofji Loki.  Rodi-
la se je 13. septembra 1910 v
Robidnici pri Gorenji vasi
nad Škofjo Loko. Bila je dru-
ga od šestih otrok mame Ka-
tarine in očeta Janeza in že
od malih nog vajena trdega
dela. Sestri sta že pred vojno
odšli služit, po drugi svetovni
vojni pa so tudi drugi, razen
enega od bratov, odšli od
doma v mesto, v tovarne za
boljšim zaslužkom. Tudi
Marija se je preselila v Škofjo
Loko. Prijela je za vsako delo:
od dela na polju, čiščenja in

varstva otrok. Stanovala je pri
sestri v skromnem stanova-
nju in ji pogosto varovala
hčerko. Nečakinja Jožica jo,
hvaležna za varstvo v otroš-
tvu, še sedaj najpogosteje ob-
iskuje v domu starostnikov.
V njem Marija, Micka, kakor
jo vsi kličejo, živi že trideset
let. Micka ima deset nečakov
in nečakinj, večina jih je pri-
šla tudi na njeno praznova-
nje. Teti Micki so podarili ve-
liko torto, zaposleni in stano-
valci centra pa so ji priredili
prisrčno slavje. Zapeli in za-
plesali so ji otroci iz folklorne
skupine šole Cvetka Golarja,
zaigral ji je mali harmonikar,
voščili so ji številni gostje. Da
je dočakala tako visoko sta-
rost, je pripomoglo trdo delo,
veliko odrekanja in skrom-
nost, je prepričana njena ne-
čakinja Jožica.

Danica Zavrl Žlebir
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PRIJATELJI PRESENEČAJO
Poroke, rojstva, obletnice,   

zabave ...

Delite osebno srečo z bralci in
vaše predloge sporočite Alenki

Brun po e-pošti:
alenka.brun@g-glas.si ali 
po telefonu: 041/699 005. 

Presenetite, razveselite, 
dodajte piko na i dogodkom

z objavo 
v Gorenjskem glasu. 

Zimski Blejski otok očaral nevesto
Natalija (30) in Gleb Grunin (37) prihajata iz Moskve.
Ko sta se odločala, kje se bosta poročila, sta vedela, 
da Moskva ne pride v poštev. Izbirala sta med Benetkami
in Prago, potem pa je Natalija na spletu zagledala zimsko
sliko Blejskega jezera z otokom in se odločila za Bled.
Mladoporočenca sta prispela na Bled nekaj dni pred
poroko in ostala osem dni. Ogledala sta si še Bohinj, 
Postojno, Ljubljano, Portorož in Piran. Ob njunem srečnem
dnevu ju je na skupno pot pospremilo tudi nekaj prijateljev
in prijateljic.

www.porocniangeli.si
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HUMOR, RAZVEDRILO

a čuda smo v naši
mali sobici kar do-
bro spali. Z Alja-
žem sva se prva

"pobrala" na teraso na kavo,
on študirat nekaj za njegov
doktorat, jaz urejati zapiske
o potovanju. Ne, nobenega
zajtrka, "hotelsko hrano"
smo tokrat raje previdno
preskočili. Mesto je bolj ali
manj v ne preveč dobrem
stanju. Precej umazano in
mestoma kar nekoliko kao-
tično, čeprav na cesti ni bilo
gneče. Na neke vrste trgu,
kjer nas je v vsej svoji visoko-
sti ob pogledu navzgor priča-
kal Leninov spomenik, smo
o parku Sofiyivka povprašali
tamkajšnje delavce. Najbolj
zgovoren (očitno je bil šef) je
bil delavec v copatih in s kav-
bojskim klobukom na glavi.
Da ne moremo zgrešit, je
bilo rečeno ... O.K. Kupimo
še nekakšne piroške, za kate-
re se je pozneje izkazalo, da

so bili neke vrste minimalni
hot dogi. 

Park Sofiyivka, biser Ukra-
jine, kot smo prebrali v turi-
stični brošuri. Menda je bil
park v tekmovanju "7 čudes
Ukrajine", izbran na drugo
mesto. Ah, ne ga srat'. Park
se razprostira na kar 170
hektarih. Zgodba o njego-
vem nastanku konec 18. sto-
letja govori o zelo lepi in in-
teligentni ženski Sofiji Vitt-
Potocki. Svet že vse od tro-
janske Helene ni videl lepše,
trdijo Ukrajinci. Rodila se je
v revni grški družini v Turči-
ji. Že v mladih letih je bila
prodana v tako imenovano
Poljsko misijo, kjer se je uči-
la tudi diplomacije. Z druži-
no Vitt se je preselila v Rusi-
jo, kjer je bila vseskozi v
kontaktu s cesarico Katari-
no drugo. Pri 38 letih se je
poročila s poljskim magna-
tom Potockim. Z njim sta
pogosto hodila na posestvo
v Uman, kjer je mož svoji
lepi ženi za darilo postavil
velik park, v katerem je dal

urediti tudi skalnate gmote,
jame in številna jezerca,
otočke sredi njih, številne
male slapove, mostičke ...
Vse to naj bi Sofio spomi-
njalo na Grčijo. Ob potkah
je celo kup nekih malih ki-
pov grških filozofov in bo-
gov. Park naj bi bil neke vr-
ste spomenik njeni izjemni
lepoti. Ampak, glede na to,
da smo že videli nekaj takih

parkov po zahodni Evropi,
ta ni bil nič posebnega. Za-
snova je odlična, a bi park
bil v prvi vrsti lahko bolje
urejen, a je njegovim skrb-
nikom očitno primanjkuje
denarja za to. So pa v gor-
njem delu parka, kjer se je
bilo moč po jezercu voziti s
pedalini, navdušili s ponud-
bo "štantov", kjer se je pro-
dajalo marsikaj ...

Ta je dobra
Vibrator in banana 
Na nočni omarici se srečata vibrator in banana. 
Vibrator se začne tresti, pa mu banana zabrusi:
"Kva se pa treseš, saj ne bodo tebe požrli!"

Kaj počnejo psi?
Lassie se vrača,
bernardinec rešuje ljudi, 
labradorec pomaga slepim,
ptičar lovi,
nemški ovčar dela v policiji,
bullmastif pa najebe!

Pralni stroj
Fata pere perilo pod slapom, ko naenkrat iz 
slapa prileti kamen in jo ubije. 
Mimo pride Mujo in reče:
"Spet ta vodni kamen. Uničil mi je že dva 
pralna stroja v enem mesecu."

Črnogorec in polž

Gre Črnogorec z mano, Slovencem, po stezi.
Kar naenkrat se obrne, potegne pištolo in ubije 
polža, ki leze za nama.
"Kaj ti je pa naredil?" ga vprašam.
On pa: "Odmah sam znao, da je opasan, 
več dva dana me sljedi." 

■  Se Luskovec bo spraš'vov, elektrika ali pa stol.

■  Več slovenske glasbe. V angleščini.

Igor Kavčič

Z

S spačkom do Kijeva in nazaj (50)

PARK ZA ZOFKO, NAJLEPŠO NA SVETU 
Z nekaj "kozmetike" bi bil tudi park Sofiyivka lep tako kot Sofia, kateri v čast je bil zgrajen. 

TA JE DOBRA

A FORIZEM ALI DVA?

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:

V parku je igral trio, ki je nekoliko spominjal na kranjski
band Slutnja poletja. Zala Julija jim je v kovček namenila 5
grivnov in fantje so jo povabili k fotografiranju. / Foto: Igor Kavčič 

SEVERINA POJE SLOVENSKO 

Ja sam djevojka sa sela
noga mi je bosa 
rumeno mi lice 
umila ga rosa. 

Ne, ne, ne trebam ja zlato,
ni dukat žuti.

Sve bi tebi dala sunce moje malo
ti si sve to što mi treba

ja sam tvoja mala 
djevojka sa sela

Jest s'm babnca z vasiiii,
okol' k'r hod'm bosa,
n'č mi hudga niiii,

pič'm pa k' osa.

Ne, ne, nočem jest ne zvatga,
rajš 'mam ta ogvat'ga

Skoz bi teb dajava bučko moooj mali.
Vse si ti, k'r rab'm,
jest sem, rečem tiiii,

babnca z vasiiii.

Slovenski glasbeniki zahte-
vajo, naj naše radijske posta-
je v dnevnem izboru glasbe
predvajajo 50 odstotkov slo-

venske glasbe. V bratski re-
dakciji se s tem močno stri-
njamo, takoj pa se je željam
slovenskih kolegov odzvala

tudi Severina Vučković, ki je
že posnela svojo uspešnico
Djevojka sa sela v slovenšči-
ni. Za pokušino vam eksklu-

zivno predstavljamo dele
prevoda pesmi Babnca z vasi,
ki sem jo po njenem naroči-
lu pripravil Mali brat.

Severina Vučković oziroma Vučka Sever je za skladbo Babnca z vasi že posnela videospot. / Fotomontaža: Ju Wan
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Sreča prihodnosti"

Že dolgo razmišljam, kako bi
vam pisala, a do sedaj še ni-
sem našla poguma. Lepo vas
prosim, kako bo z mojim si-
nom in njegovo družino. Ali
bodo prišli iz krize, v kateri so
se znašli. Mislim, da naredim
vse, da mu pomagam, a vse-
eno bi še vaš nasvet. Kaj pa
hčerka, bo le morda našla
koga, s komer bo srečna v živ-
ljenju? Jaz sem že dolgo sama,
vdova. Doslej nisem iskala bli-
žine koga, a zadnje čase se po-
čutim vedno bolj osamljena in
notranje prazna. Je morda pri-
šel čas, da sem pripravljena na
novo zvezo? Naj povem, da
obstaja nekdo, ki misli name,
a sem ga zavračala. Je on pra-
vi, s katerim bi preživela jesen
življenja? Resnično se vam za-
hvaljujem, draga Tanja.

Sin se trudi in ne vidim, da
bi obupal. Velikokrat je sam

za vse, išče oporo, a je ne
najde. In zato mu vaša po-
moč še toliko več pomeni.
Zadeva zaradi hiše se pozi-
tivno rešuje, potrebuje pa
pogovor z uradno osebo, ki
mu bo modro svetovala. Ra-
zočaran je nad svojo usodo
in vedno znova išče rešitve,
a se le še bolj zapleta v zača-
ran krog. Nekdo, ki ga že po-
zna, mu bo priskočil na po-
moč, finančno. Je zelo pozi-
tiven s pravimi življenjskimi
vrednotami, a splet dogod-
kov in odločitev v nepravem
času ga je pripeljal v krizo.
Oba otroka iščeta pot iz te-
žav. Trenutno se ne znajdeta
in znata preložiti tudi naj-
manjše obveznosti. To se
kmalu spremeni. Ob pravem
času se odločita nadaljevati
s šolanjem. Krizo v zakonu
bo premagal in ne vidim lo-
čitve. Kljub vsemu, kar jima
je šlo narobe, se imata rada,

ljubezen pa med drugim po-
meni tudi odpuščanje. Hčer-
ka v srcu še vedno nosi lju-
bezen iz preteklosti. Na po-
mlad se zaljubi in žarki son-
ca jo pripeljejo do nove zve-
ze, v kateri bo srečna. V svo-
jem svetu ste se počutili var-
ni, zato niste čutili potrebe
po življenju v dvoje. Sedaj je
ravno pravi čas, da se spre-
meni smer vaše barke. Prija-
telj še vedno čaka na vas in
ljubezen z njim vam prinese
veliko lepih, toplih in iskre-
nih trenutkov. Ne pustite ga
dolgo čakati, saj je škoda
vsakega dne. Lepo vas po-
zdravljam in srečno.

"Spremembe"

Draga Tanja, velikokrat, ko
prebiram vaše odgovore, se
zamislim sama nad sabo in se
sprašujem, le kaj je z mano
narobe, da ne znam biti sreč-

na. Vsako jutro, ko vstanem,
se vprašam, ali bo danes kaj
drugače. In seveda ni. Bojim
se sprememb, hkrati pa se za-
vedam, da so v mojem življe-
nju nujno potrebne. 
Samo želeti je veliko prema-
lo. Morate spet začeti verje-
ti v dobro, in da obstaja ve-
solje, ki je nad nami in nam
pomaga v težkih trenutkih.
In nikoli ne pozabite na sa-
nje. Sanje so tiste, ki nas dr-
žijo pokonci in čakajo na iz-
polnitev. Čakajo na čas, ko
boste zbrali dovolj moči in
poguma, da boste nekega
dne rekli, da imate dovolj.
Ta dan se bliža, saj ste tudi
sami pripravljeni na srečo.
Nič ni narobe z vami, le po-
zabili ste na svoje sanje. Že-
lim vam vse lepo.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Zaradi preobremenjenosti boste začasno izgubili nadzor
nad situacijo. Nekaj časa boste zato stali na mrtvi točki in
nič se vam ne bo dalo dopovedovali. Šele novica ob kon-
cu tedna vas bo sprostila in spet boste lažje zadihali in
dobili lepši vpogled.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Spoznali boste osebo, ki vam bo v bližnji prihodnosti lahko
pomagala pri vaših starih finančnih težavah in drugih s tem
povezanih blokadah. Tudi na delovnem mestu bo prišlo do
pozitivnih sprememb, imeli boste možnost napredovanja.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Pot, ki ste si jo začrtali, je prava. Bodite brez skrbi, vse je
tako, kot je prav. Z novimi načrti pa vseeno malo počakaj-
te, in najprej dokončajte stare. Poglobili boste stike z ljud-
mi iz preteklosti in postali veliko bolj pozitivni.

Rak (22. junija - 22. julija)
Sami sebi ne obljubljajte in ne nalagajte si še novih ob-
veznosti. Zadnje čase vam primanjkuje časa za čisto vse,
zato si zadev nikakor še ne poslabšujte. Raje se poveseli-
te v družbi prijateljev, ki vam jih nikoli ne zmanjka.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Vso energijo boste usmerili v poslovne investicije in s
tem hkrati uresničevali stare želje. V prihodnjih dneh bo-
dite še posebej pazljivi pri dogovoru z nekom, ne sme vas
preslepiti dejstvo, da ga dobro poznate. Hitite počasi.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Krivica, ki se vam bo zgodila, vas bo tako razjezila, da dol-
go ne boste prišli k sebi. Posledice vaše jeze bodo čutili
tudi tisti, ki v zadevi sploh ne bodo prisotni. Na marsika-
terem področju bi imeli veliko več uspeha, če ne bi bili
tako resni. Nasmeh dela čudeže.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
V prihodnjih dneh se boste počutili zelo samozavestno in
vsi dvomi, ki ste jih imeli kar nekaj, bodo izpuhteli. Obču-
tek dobre volje vam bo zelo dobro del in postorili boste
veliko stvari, ki so vam še pred nedavnim bile nerešljive. 

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Naučili se boste upočasniti svoj tempo življenja. Čas, ki je
namenjen samo za lenarjenje, ima poseben čar in s tem
notranje zadovoljstvo. Poslovno boste uspešni kot že dol-
go ne, obeta se vam tudi nepričakovano napredovanje.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Na vidiku imate večji denar, s tem pa bo tudi splošno po-
čutje precej boljše. Bolj boste premišljevali, večje prilož-
nosti bodo šle mimo vas, zato bodite v tem tednu na se-
stankih pozorni in naj vas zaupljivost ne zavede. Sreda bo
vaš dober dan.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Pred vami je kar naporen teden. Vsi bodo od vas kar ne-
kaj pričakovali, vi pa boste kot ponavadi vsem skušali
ustreči. Ne ponavljajte starih napak. Vzemite si čas tudi
za sebe in tiste, ki so vam najbolj pri srcu, pa čeprav
samo pet minut.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Prav potrebni boste počitka in miru. Ste radi v krogu do-
gajanja, a tudi začasna samota ima svoje prednosti. Mis-
lite, da vse veste, a zaradi nekih besed boste prišli do do-
ločenih spoznanj, ki vam lahko precej spremenijo dose-
danje življenje.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Pred vami je dobro obdobje in to na vseh področjih, ki
vam kaj pomenijo. Dobro boste rešili stanje na finanč-
nem računu, pa tudi v ljubezni boste zelo zadovoljni in
drugi z vami. Obeta se vam presenečenje in kar nekaj
časa ne boste prišli k sebi.

"Sanjala sem, da je imela
moja mama psa, ki je bil tako
sestradan, da je jedel svoje iz-
trebke. Jaz sem mu prinesla
zelo velik lonec hrane. Vse je
tako hitro pojedel. Ko sem šla v
hišo, sem med oblačili videla
majhnega psička vsega popa-
canega s svojimi iztrebki.
Spodila sem ga ven na travo,
da se je malo očistil." 

Barbara

Draga Barbara!
Na splošno simbolizirajo

živali v sanjah našo notra-
njo energijo in temeljne
"živalske" nagone. Za razla-
go sanj jih je potrebno te-
meljito proučiti (njihov vi-
dez, velikost, obnašanje),
saj takšne ugotovitve razkri-
vajo vsaj eno točko, s katero
se lahko identificiramo. Psa
povezujemo z zvestobo,
brezpogojno ljubeznijo in
čustvi. Če sanjamo o dolo-

čeni pasmi, moramo biti
pozorni na njihovo lastnost
(npr. hitrost in eleganca hr-
tov) in to bolj razviti ali celo
brzdati, če hočemo doseči
zastavljeni cilj. V sanjah
ima pes zlahka dvojni po-
men: po eni strani je na-
mreč človekov najboljši pri-
jatelj in čuvar njegovega po-
sestva, po drugi strani pa
napada in odganja sovraž-
nike svojega gospodarja -
zato ima tudi agresivni oz.
negativni pomen. Veliko pa
je odvisno tudi od našega
resničnega odnosa do psov.
Če jih imamo radi, lahko
sanjski pes predstavlja ne-
koga, ki nam je drag. Če se
jih bojimo, so sanje lahko
opozorilo. Ker nisi opisala
svojih čustev pri sanjskem
dogajanju, bo tudi razlaga
dvojna - "pravo" sporočilo
boš torej morala izluščiti
sama ...

1. sestradani pes lahko
predstavlja zaupanja vredne-
ga in trajnega sopotnika ali
zaščitnika, ki potihnem hre-
peni po tvoji naklonjenosti in
ljubezni. Po vsej verjetnosti
gre za kakšnega bližnjega
prijatelja, do katerega ne go-
jiš več kot zgolj prijateljska
čustva in ti še na misel ne
pride, da bi ga gledala z dru-
gačnimi očmi. Če si samska,
vsekakor velja odpreti oči in
srce, ker iztrebki v tem pri-
meru simbolizirajo "zlata"
vreden karakter te osebe. Hra-
njenje živali pa obljublja sre-
čo v ljubezni. Mali pes te
opozarja, da bi bilo nespa-
metno odgnati ljubezen, ki
se ti na veliko ponuja.

2. v negativnem smislu
lahko sestradani pes pred-
stavlja človeka, ki se ga ne
moreš rešiti in bi ti lahko
povzročil težave. Tudi v tem
primeru velja odpreti oči in

srce, in paziti da "ne daješ
svetega psom in ne mečeš svo-
jih biserov pred svinje, da jih
morda z nogami ne pohodijo
in se ne obrnejo proti tebi in te
raztrgajo ...(Mt 7,6)". Ta
zelo simbolična in poučna
podoba iz evangelijev je vze-
ta iz orientalskega življenja.
Tam še danes marsikje me-
čejo nesnago in odpadke na
cesto. Lačni psi brskajo po
smeteh in če pade po nesre-
či kaka dragocenost med
smeti, jo sestradane živali
razhodijo in svoj srd obrne-
jo celo proti tistemu, ki bi jo
skušal rešiti. Hranjenje ži-
vali lahko kaže tudi na čus-
tva osamljenosti, zapušče-
nosti in željo srečati nekoga,
ki bi bil vreden najglobljih
čustev. Mali pes opozarja na
možne težave in razočara-
nja, če bi pri tem iskanju
preveč lahkomiselno razda-
jala svojo vdanost, zvestobo
in prijateljstvo. Včasih se
pač opečemo, kajti kar je
nam sveto, marsikomu ni,
kar je nam vredno in po-
membno, drugim ni ... Že-
lim ti vse lepo! 

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ... 
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NAGRADNA KRIŽANKA

VRTNI RAJ d.o.o. 
NA PLANINI V KRANJU

NASPROTI KRANJSKEGA 
POKOPALIŠČA

CESTA TALCEV 89, KRANJ

tel.: 04 235 91 24

www.vrtniraj.si
info@vrtniraj.si

Rešitve križanke (nagradno geslo, vpisano v kupon iz križanke) 
pošljite na dopisnicah do srede, 29. septembra 2010, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi
v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

Nagrade:
1. nagrada: darilni bon 50 EUR
2. nagrada: darilni bon 30 EUR
3. nagrada: darilni bon 20 EUR

Sveže sadje in zelenjava
Oktobra ozimnica (krompir, jabolka, ...)

Žalne ikebane, venci, sveče,
nagrobni aranžmaji, nasadi,
urejanje grobov, ...

Spomeniki - izdelava 
ali obnova nagrobnikov, 
nagrobni dodatki 
KAMNOSEŠTVO JERIČ,
STRUŽEVO, tel.: 04/25 25 500

Vložena domača naravna zelenjava
Domači kis, domači jabolčni sok
Naravni borovničevec, sadjevec, brinjevec, slivovka

Jesenske zasaditve
Urejanje vrtov
Ugodna ponudba sadik za
živo mejo thuja smaragd
in liguster
Sadike iglavcev, 
grmovnic, trajnic

Sadike jagodičevja, malin,
ribeza, ameriških borovnic

Sadno drevje - 
kivi (dobavljivo oktobra)
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lasovci smo bili
med prvimi ju-
tranjiki, ki smo
se odpravili na
daljši sprehod

po Veliki planini. Ker je bila
nedelja, vreme jesensko
sončno, se je na Planini kaj
kmalu trlo obiskovalcev. 

Posebno doživetje je bila
dvosedežnica, ki nas je pope-
ljala na vrh Velike planine, po-
tem pa smo v družbi planin-
skega vodnika Luka Podbrež-
nika nadaljevali peš proti pa-
stirskemu naselju. Kar nekaj
je bilo izletnikov, ki jih je zani-
mal nakup mlečnih dobrot -
predvsem sira, tako da smo se
najprej ustavili v pastirskem
stanu Gradiškovih. Mimogre-

de nam je navihana in nasme-
jana izletnica Marija Česen
razložila, kako je bilo, ko je
sama pomagala na planšariji
(na planini Prevala, če sem si
prav zapomnila). Za masou-
nek se še spomni recepta, po-
zna pa tudi nekaj kulinaričnih
trikov za dobro skuto. 

Kapela Marije Snežne ni
daleč od omenjenega pastir-
skega stanu. Malce je dvig-
njena nad pastirskim nase-
ljem, prvotno pa je stala na
tem mestu že pred 2. svetov-
no vojno. Med vojno so jo
nemški vojaki požgali, leta
1988 pa so jo na pobudo pa-
stirjev ponovno postavili. Po-
svečena je Mariji Snežni, o
čemer govori že njeno ime.
Preskarjev muzej se nahaja
le nekaj minut hoje od kape-
le. Prepoznaven je že po nje-

govi zunanjosti, saj je danes
edina koča, ki s svojo obliko,
majhnostjo ter skromno
opremljeno notranjostjo iz-
stopa med drugimi pastirski-
mi stanovi.

Hoja je zlakotnila naše že-
lodčke. Na poti do gostišča
Zeleni Rob, obljubljenega ri-
četa, jote ter palačink nam je
Luka pokazal še jamo Vetrni-
co, ki je ena najbolj znanih
naravnih znamenitosti plani-
ne, njena posebnost pa je, da
krpe snega v njej najdemo
tudi v poletnih mesecih. 

Nedelja, čas kosila in pri-
jetno sonce (čeprav nas je
večino časa spremljal veter,
tako da kape, rute in druga
pokrivala niso bili odveč) so
prispevali k temu, da so ime-
li v gostišču polne roke dela z
žejnimi in lačnimi pohodni-

ki, pa tudi kolesarji, ki smo
jih kar nekaj srečali med
sprehajanjem po Veliki pla-
nini.

In tu sem med čakanjem
na joto spoznala Mašo. Mla-
do in pogumno še ne petlet-
nico, ki je prisedla, mi zveda-
vo rekla 'živijo', potem pa mi
je razložila, da pot ni bila na-
porna, sicer pa ima za hojo
obute 'super dobre' čevlje.

Po vrnitvi v dolino smo se
ustavili še v Kamniku, na že
kar 40. Dnevih narodnih noš
in oblačilne dediščine. Naj-
bolj je navdušila povorka na-
rodnih noš iz različnih slo-
venskih pokrajin in z gosti iz
tujine, nekaj pa nas je vonj
zvabil v dolge vrste pred stoj-
nice, kjer so med drugim
prodajali kar 40 metrsko
kamniško klobaso.

DRUŽABNA KRONIKA

Lady Gaga velika zmagovalka MTV-ja

V nedeljo so v Los Angelesu podelili na-
grade glasbene televizijske postaje
MTV. Nesporna kraljica večera je bila
newyorška pevka Lady Gaga (24), ki je
za videospot Bad Romance prejela 8 kip-
cev ter konkurenci (Muse, Jay Z, Alicia
Keys) pustila le nekaj nagrad v tehničnih

kategorijah. Tudi tokrat je poskrbela za ekstravaganten
videz, med drugim oblečena le v črno vrečo za smeti oz.
v obleko, narejeno iz svežega govejega mesa. "Upam,
da nisem razočarala oboževalcev," je s solzami v očeh
dejala karizmatična Lady. 

George Michael mora v zapor

Sodišče v Londonu je angleškega glasbe-
nega pop zvezdnika Georgea Michaela
(47) kaznovalo z osmimi tedni zapora
zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih
substanc. 4. julija je namreč Michael z
avtomobilom zletel s ceste v fotografsko
trgovino ter jo popolnoma uničil. Poleg

stroškov popravil škode mora plačati tudi 2000 dolarjev
kazni, naslednjih pet let pa ne sme za volan.

Oprah pelje oboževalce v Avstralijo

Ob začetku 25. sezone svojega priljublje-
nega pogovornega TV-šova je Oprah
Winfrey (56) osrečila svoje oboževalce z
novico, da bo tristo gledalcev brezplač-
no odpeljala na izlet v Avstralijo. Letalo
v deželo kengurujev pa bo pilotiral nihče
drug kot slavni igralec John Travolta. Si-

cer pa gre za zadnjo sezono priljubljene pogovorne od-
daje - Oprah ima namreč leta 2011 namen odpreti last-
no televizijsko mrežo. 

Knjiga o Carli Bruni buri duhove

Priznana francoska novinarka Besma La-
houri v svoji novi knjigi Carla: Skrivnostno
življenje z različnih perspektiv osvetli živ-
ljenje soproge francoskega predsednika
Carle Bruni (42). Za biografijo o Brunije-
vi, francoski pevki italijanskega rodu ter
bivši manekenki, je Lahourijeva opravila

več kot sto intervjujev z ljudmi, ki obkrožajo Carlo. Prah
dvigujejo predvsem poglavja o rivalstvu med Brunijevo
ter ameriško prvo damo Michelle Obama, ki so močno
načeli diplomatske odnose med Francijo in ZDA.

POTEPANJE PO VELIKI PLANINI
Tokrat so se udeleženci izleta z Gorenjskim glasom potepali po Veliki planini, v popoldanskih urah
pa v Kamniku uživali v festivalskem vzdušju narodnih noš.

Alenka Brun

G

Luka je vodil in potrpežljivo odgovarjal na vsa vprašanja
glasovcev. / Foto: AB

VRTIMO GLOBUS

Sedežnica. Poseben dogodek in doživetje za Danijelo in
Marijo. / Foto: AB

Alojzija Krek, Vera Grohar in Marija Česen, ki se je kar sede
lotila priprave pohodnih palic. / Foto: AB

Franc Blažič in Slavica Koščak sta se v jutranjih urah dobro
oblekla in pripravila za Veliko planino. / Foto: AB

Rajko Kepic in Minka Škoda ter Jože in Marija Sušnik, ki sta
bila nad Veliko planino navdušena. / Foto: AB

Zajtrk in malica obenem. Meta in Ivan Pečnik, Milka in Tone
Šilar ter Marija Kovač. / Foto: AB

Petindvajsetletna Kranjčanka Ajda Nicoletti je 
absolventka sociologije in politologije. Očitno je izbrala
pravi študij, saj jo politika zanima. / Foto: Gorazd Kavčič




