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Izpitne pole ne najdejo
Kdo je namesto poslanca Branka Ma-
riniča opravljal izpit iz nemškega jezi-
ka, je poskušalo pojasniti tudi vod-
stvo kranjske fakultete za organizacij-
ske vede. Manjka pa ključni doku-
ment, namreč Mariničeva izpitna
pola.
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POLITIKA

Danes bo sončno in vroče, proti
večeru lahko v gorah nastanejo
vročinske nevihte. Jutri so
možne plohe. V nedeljo bo spet
večinoma sončno.

VREME

jutri: spremenljivo oblačno ..
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Krvavški vodovod do
2013
Občine Cerklje, Šenčur, Komenda,
Vodice in Kranj so se končno dogovo-
rile za gradnjo novega skupnega vo-
dovodnega sistema Krvavec, ki naj bi
ga začeli graditi prihodnje leto.
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GORENJSKA

Ženske kosile,
moški grabili
Člani Turističnega društva Sovodenj
so minulo nedeljo pripravili etnograf-
sko prireditev pokošnjice, drugič za-
pored pa so tekmovanje nekoliko
obrnili: ženske so prijele za koso, mo-
ški za grablje.

18

V športu so vsi eno
Toliko spodbujanja, aplavza in če-
stitk, kot so si jih minuli torek na svo-
jih sedaj že tradicionalnih športnih ig-
rah prislužili varovanci Varstveno de-
lovnega centra Kranj, na športnih
igriščih ne vidimo prav pogosto. Pri-
družil se jim je tudi košarkar Siniša
Drobnjak.

24

ZADNJA

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Jasna Paladin

Gozd - V ponedeljek, natan-
ko leto dni po katastrofal-
nem neurju z močnim ve-
trom, ki je opustošilo vas
Gozd v dolini Črne in pov-
zročilo veliko škodo tudi v
južnem delu kamniške obči-
ne, je župan Tone Smolni-
kar v prenovljenem gasil-
skem domu na Gozdu pred-
stavil, kaj vse je bilo nareje-
nega v minulem letu.

"Pogled na Gozd je danes
impresiven, sploh za vse ti-
ste, ki se spominjajo pogleda

na uničeno vas pred natanko
letom dni. S pomočjo gasil-
cev, sorodnikov in prijateljev
so domačini svoje objekte
začeli obnavljati takoj, veliko
pomoči pa je v obliki denar-
nih sredstev in materiala pri-
šlo tudi z občine, države,
Rdečega križa in Karitas. Na-
rava nam lani sicer res ni
prizanesla, saj je le deset dni
za tem neurjem toča z ve-
trom spet udarila, takrat naj-
huje v Tunjicah, kjer pa smo
škodo tudi že odpravili. Po-
gled na nove strehe in ob-
novljena poslopja, ki smo

mu danes priča, govori pred-
vsem o solidarnosti in ob-
čutku za nesrečo bližnjega,"
je hitro pomoč sosedov in
gasilcev ter splošno humani-
tarno akcijo Kamničanov,
kar je pripeljalo do nove po-
dobe vasi, izpostavil župan
Smolnikar in dodal, da so
svoje naredili tudi delavci
Elektra in Telekoma, ki so
vse kable že položili v zem-
ljo. Občinske komisije so v
dneh po neurju škodo oceni-
le na 10 milijonov evrov.

Gozd leto dni po neurju obnovljen
Lansko neurje je na Gozdu povzročilo za kar deset milijonov evrov škode,
posledice pa so danes že skoraj v celoti odpravljene. Župan Tone
Smolnikar o tem, kaj je bilo narejenega v letu dni.

Velika večina stavb na Gozdu je leto dni po katastrofalnem neurju že obnovljena.� 3. stran

Boštjan Bogataj

Kranj - Del odpadkov iz ob-
čin Upravne enote Kranj
bodo po dogovoru gorenj-
skih županov vozili na jese-
niško Malo Mežaklo, za dru-
gi del pa naj bi danes podpi-
sali pogodbo z logaško depo-
nijo. Na ta način je rešeno
najhujše vprašanje, s kate-
rim se ukvarjajo v Komunali
Kranj: kam odlagati odpadke
iz Kranja, Nakla, Cerkelj,
Preddvora, Jezerskega in
Šenčurja.

"Iz Tržiča še nimamo rešit-
ve, čeprav bi morali po opera-
tivnem programu odpadki
na njihovo deponijo v Kovor.
Kolikor vem, gredo pogaja-

nja kolega Boruta Sajovica v
pravo smer, zato računamo
na ugodno rešitev," je pove-
dal župan Damijan Perne. Z
romanjem odpadkov v Loga-
tec bodo nastali nekoliko viš-
ji stroški prevoza, medtem
ko odlaganje ni dražje. Žu-
pan še napoveduje, da bodo
narasli tudi drugi stroški rav-
nanja z odpadki, zato se bo
smetarina za Kranjčane ob-
čutno podražila. 

Minister Karl Erjavec je
prejšnji teden poudaril, da bi
morala biti temeljna skrb pri
ravnanju z odpadki name-
njena zniževanju količine
odloženih odpadkov: "V slo-
venskem prostoru preveč go-
vorimo o odlagališčih in od-

laganju odpadkov, ne pa o ci-
ljih regijskega ravnanja s ko-
munalnimi odpadki." 

Komunalni odpadki v Slo-
veniji predstavljajo več kot

84 odstotkov vseh odpadkov,
ločeno nam jih uspe zbrati le
dobrih 11 odstotkov. 

Kranjski odpadki v Logatec
"Pogodba še ni podpisana, vendar smo dogovorjeni, da bomo odpadke lahko odlagali na deponijo
v Logatec," pravi Damijan Perne, župan Mestne občine Kranj.

� 3. stran

Ljubljana

Vodniki reševalnih psov pri ministrici

Ministrica za obrambo Ljubica Jelušič je včeraj sprejela vod-
nike reševalnih psov z njihovimi psi, ki so na nedavnem 15.
svetovnem prvenstvu reševalnih psov v Romuniji dosegli vr-
hunske rezultate. Med njimi so bili tudi člani Kluba vodnikov
reševalnih psov Kranj David Pogačnik s kratkodlako ptičarko
Fino, Petra Prebeg z zlato prinašalko Čilo in Jure Pribičevič z
zlatim prinašalcem Lanom, ki so bili drugi v iskanju pogreša-
nih v naravi. David Pogačnik in Fina sta uspeh dopolnila s še-
stim mestom, Petra Rant z mešanko Murko pa z osmim.
Prav tako drugi v iskanju pogrešanih v naravi je bil tudi Ro-
man Starman z labradorko Kano, član Društva za reševalne
pse Burja iz Kopra. Pri iskanju zasutih pod ruševino pa sta
kranjska vodnika Jure Pribičevič z Lanom in Petra Prebeg s
Čilo zasedla šesto in sedmo mesto. Svetovnega prvenstva v
Romuniji se je sicer udeležilo 76 vodnikov in psov iz 13 držav,
ki so tekmovali v štirih različnih disciplinah: iskanju pogreša-
nih v naravi, zasutih pod ruševino, reševanju iz vode in sle-
denju. V iskanju pogrešanih v naravi in zasutih pod ruševino
je tekmovalo tudi 17 slovenskih reševalcev. S. Š.

Del odpadkov iz upravne enote Kranj bo šlo na Malo
Mežaklo (na sliki), del v Logatec. /Foto Anka Bulovec
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Mateja Rant

Kranj - Na navedbe iz ano-
nimke in ugotovitve komisi-
je za preprečevanje korupci-
je, da naj bi izpit iz nemške-
ga jezika na kranjski fakulte-
ti za organizacijske vede na-
mesto poslanca Branka Ma-
riniča opravil nekdo drug, se
je v sredo odzval tudi dekan
omenjene fakultete Marko
Ferjan. Predstavil naj bi vso
razpoložljivo dokumentacijo
v zvezi s tem, a to, kdo naj bi
dejansko opravljal izpit,
kljub temu še vedno ostaja
neznanka. Manjka namreč
ključni dokument, Mariniče-
va izpitna pola.

Po besedah Marka Ferjana
je bil na podlagi podatkov iz
njihovih evidenc Branko Ma-
rinič sicer prijavljen na izpit
iz nemškega jezika, a ga do
danes ni opravil. "Pisni del
izpita je bil sicer ocenjen po-
zitivno, ustnega dela pa ni
opravljal nihče. Ker pa ustni
del predstavlja petdeset od-
stotkov celotnega izpita, ta na
koncu ni bil opravljen," je
poudaril Marko Ferjan in do-
dal, da izpitne pole nima, ker

je profesorica Marjeta Ekar,
kar naj bi mu prek elektron-
ske pošte tudi pisno zagoto-
vila, ne hrani več. Vendar pa
je Ekarjeva kasneje po telefo-
nu dejala, da vseh izpitnih
pol iz leta 2005 sicer ne hra-
ni, Mariničevo pa ima. Želi,
da bi opravili grafološko ana-
lizo in ugotovili, kdo je zares
opravljal izpit. V zvezi z za-
pleti pri opravljanju izpita iz
nemškega jezika je 14. junija
vodstvu fakultete posredova-
la tudi zapisnik, iz katerega
je razvidno, da je bil pisni del
izpita 13. aprila 2005 oprav-
ljen, sledil pa je še ustni iz-
pit. Tega je želel kandidat, je
navedla v zapisniku, oprav-
ljati v Žalcu, a ker tega teh-
nično ni bilo mogoče izvesti,
so ga povabili na opravljanje
ustnega izpita v Kranj. Na iz-
pitu naj bi bila navzoča kan-
didat in profesorica. Ker so jo
v anonimki, ki jo je prejela
po opravljenem pisnem delu
izpita, opozorili, da naj bi iz-
pit namesto Mariniča oprav-
ljal nekdo drug, je želela za-
držati indeks kandidata, ki je
prišel na ustni izpit, da bi
njegovo avtentičnost primer-

jala s fotografijo v vpisnem li-
stu, ki ga hranijo v referatu.
Kot še navaja v zapisniku, pa
ji je kandidat to fizično pre-
prečil in zapustil kabinet.

Svoje sume o domnevnih
nepravilnostih pri opravlja-
nju omenjenega izpita je po
besedah Marka Ferjana sicer
vodstvu fakultete prijavila
slabe tri mesece po dogodku,

11. julija 2005. Tega doku-
menta pa na fakulteti ne naj-
dejo, je pojasnil Ferjan. Pri
iskanju naj bi jim zato poma-
gal celo nekdanji dekan Ro-
bert Leskovar, ki takrat na
prijavo Ekarjeve ni reagiral.
Ob tem je Ferjan še poudaril,
da ne more biti odgovoren 
za stvari, ki so se dogajale
pred štirimi leti. 

Izpitne pole ne najdejo
Zadeve v zvezi z opravljanjem izpita iz nemškega jezika poslanca Branka Mariniča je poskušalo 
pojasniti tudi vodstvo kranjske fakultete za organizacijske vede.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Avtokarto prejme MARIJA PRETNAR iz Gozd Martuljka.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Zvesti Gorenjskemu glasu
Na obisku pri Mileni Ribnikar z Mlake mi je na vprašanje kaj
bo povedala za tale kotiček, dala list papirja in fotografijo ter
dejala: "Tu imaš, sem že vse napisala. Kar tole fotografijo s
praznovanja sedemdesetletnice mojih staršev objavi. Tu
imam vsaj novo frizuro pa še moja vnučka Tajda in Žan sta
na sliki. Nanju sem še posebej ponosna." In kaj mi je
napisala Milena: Z možem Jožetom izhajava iz kmečkih
družin, kjer je bil Gorenjski glas prisoten skoraj v vsaki
družini, zato sva ga brala že v otroštvu. Po poroki ga je poš-
tar kot darilo prinašal še pol leta brezplačno. Nekaj časa sva
ga potem kupovala, pred petindvajsetimi leti sva postala
vaša naročnika. Na časopis sva še vedno naročena, vendar
ga zaradi pomanjkanja časa ne preberemo v celoti. Nekaj
novic zvemo tudi na internetu. Najprej preberemo družabno
kroniko, osmrtnice, usode in seveda novice, ki se nanašajo
na našo bližnjo okolico. Je veliko prijetnega branja. Želim
vam čim več novih idej in uspehov, zanimivih člankov pri
ustvarjanju vašega in našega Gorenjskega glasa." G. F.

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Kot je uvodoma
razložil minister za šolstvo
Igor Lukšič, so k pripravi za-
kona besedah pritegnili tudi
šolska sindikata, predstavni-
ke staršev in občin, dijaško
organizacijo in predstavnike
ravnateljev. Za pedagoški
proces v šolah nosijo največ-
jo odgovornost učitelji, je de-
jal minister in s tem uteme-
ljil spremembo sestave sve-
tov šol, kjer bo po novem po
pet predstavnikov zaposle-
nih, po trije predstavniki
staršev in po trije predstavni-
ki lokalne skupnosti (ustano-
vitelja). V zakon vnašajo tudi
določilo o zaščiti mreže jav-
nih šol, po katerem financi-
ranje zasebne šole ne sme

ogroziti obstoja in razvoja
javne. Z novelo parlamentar-
ci tudi rešujejo položaj učite-
ljev, ki so imeli ob zaposlitvi
ustrezno izobrazbo, a ob za-
menjavi šole niso več izpol-
njevali vseh pogojev. Po mi-
nistrovih besedah rešujejo
samo položaj tistih, ki že uči-
jo, visoke zahteve za izobra-
zbo vseh učiteljev in vzgojite-
ljev pa veljajo za tiste, ki na
novo vstopajo v šole. 

Poslanci so do zakonske
novele izražali različna mne-
nja, tako denimo v SDS me-
nijo, da so občine kot ustano-
viteljice šol in plačniki večine
stroškov izključene iz spre-
minjanja zakonodaje, tudi
zmanjševanja vloge staršev
ne odobravajo, češ da se ta
vpliv krepi povsod po Evropi.

Gorenjski poslanec Branko
Grims pa se je obregnil ob
ustavno sodišče, češ da se 
izogiba presoji ustavnosti o
zgolj 85-odstotnem držav-
nem financiranju zasebnih
šol. Meni, naj bi te država v
celoti financirala, češ da usta-
va daje ljudem možnost izbi-
re. Čudi se določilu, naj bi za-
sebne šole ogrožale mrežo
javnih, čeprav je prvih zgolj
dva odstotka, zoper njih pa se
z leve politične opcije vodi
"kulturni boj". Do neenako-
pravne obravnave prihaja
celo med zasebnimi šolami
samimi. Monopolnemu po-
ložaju javnega šolstva na-
sprotuje, tem zakonskim re-
šitvam pa očita, da so neev-
ropske in tudi neustavne. Mi-
nister na to pravi, da je drža-

va dolžna vzpostaviti mrežo
javnih šol, zasebnim pa da
možnost ustanavljanja, ne pa
nujno tudi celotnega financi-
ranja. V strankah koalicije pa
je bilo slišati tudi misel, da je
ustanoviteljica glavnine za-
sebnih šol katoliška Cerkev,
ki ima dovolj premoženja, da
lahko pokrije razliko 15 od-
stotkov do polnega državne-
ga plačevanja zasebnih šol.
Nekaterim poslancem pa ni
bilo všeč dejstvo, da zakon-
ske spremembe sprejemajo
po hitrem postopku, in bi
pred sprejetjem želeli več jav-
ne razprave, v koalicijskih
strankah pa pričakujejo, da
bo celovitejše spremembe
prinesla bela knjiga na po-
dročju šolstva, ki jo pripravlja
šolsko ministrstvo.

Večji vpliv učiteljev v svetih šol
Poslanke in poslanci državnega zbora so med drugimi zakonskimi predlogi tokrat obravnavali tudi
novelo zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Ljubljana 

Policisti prejeli odlikovanja 

Premier Borut Pahor je te dni odlikoval policiste, ki so konec
minulega tedna na vlaku, ki je iz Zagreba peljal v Švico, ra-
zorožili Hrvata, ki je bil s petimi bombami namenjen, da
naredi atentat na slovenskega premiera Boruta Pahorja.
Slednji jim je ob sprejemu, ki sta se ga udeležila tudi no-
tranja ministrica Katarina Kresal in direktor policije Janko
Goršek, čestital za uspešno akcijo, jim podelil odlikovanja 
in simbolične denarne nagrade. Policijska odlikovanja so
prejeli policisti Aleš Cesar, Tomaž Krejan, Jürgen Racman 
in Milan Žalnik. D. Ž. 

Zadeve v zvezi z opravljanjem izpita iz nemškega jezika 
poslanca Branka Mariniča je poskušal pojasniti tudi dekan
Marko Ferjan.

Ljubljana 

Dve parlamentarni preiskavi

Državni zbor je na zahtevo poslancev opozicije s prvopod-
pisanim Jožetom Tankom odredil preiskavo o ugotovitvi ne-
pravilnosti pri gradnji avtocest in lastninjenju gradbenih
podjetij. Sprožil pa je tudi parlamentarno preiskavo o sumu
klientelizma in koruptivnega ravnanja prvaka stranke Zares
in visokošolskega ministra Gregorja Golobiča. To je že četr-
ta preiskovalna komisija v tem mandatu. D. Ž.
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Popravek

V zadnji številki Gorenjskega glasa smo se dvakrat zmotili.
V članku Kranj ne bo gorenjski Palermo smo narobe za-
pisali, da je Sebastijan Zupan direktor Komunale Kranj, saj
je direktor Komunale Tržič. V članku Simbol naše moči in
odločnosti smo zapisali, da je bilo na slovesnosti na Rud-
nem polju na Pokljuki štiri tisoč pohodnikov; toliko je bilo
res udeležencev, na Triglav pa se je povzpelo 687 pohod-
nikov. Za napaki se opravičujemo. Uredništvo

Ljubljana 

Sprejeli nacionalni program 

Poslanci državnega zbora podpirajo predlog resolucije o na-
cionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami v letih 2009 do 2015. Dokument bo razvojno urejal
področje obrambe, zaščite in reševanja v Sloveniji in uredil
status prostovoljnih reševalcev. Obeta se manjše število pri-
padnikov civilne zaščite, vendar naj bi bili bolje usposobljeni
in bolj operativni. Nekateri so menili, da bi sistem reševanja
pred naravnimi nesrečami laže urejali na ravni pokrajin. D. Ž.



Vilma Stanovnik

Pristava - "Hišo, Dom Vin-
cenca Drakslerja tu v Pristavi
bi lahko obnovili tako, kot
smo jo sprva nameravali ozi-
roma kot je bilo v prvotnih
idejnih načrtih, vendar pa
smo se odločili, da bi bilo
škoda 135 kvadratnih metrov,
kot jih bomo dodatno prido-
bili z obnovo mansarde. Po-
leg tega bo hiša s tem popo-
tresno varna. Vendar pa so
se zato postopki za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja
zavlekli, prav tako pa bo tudi
nekaj dodatnih stroškov.
Kljub vsemu pa mislim, da
smo se dobro odločili in da
bomo po obnovi resnično
dobili pravi dom za ozdrav-
ljene odvisnike, v katerem
bodo dobili temelje za aktiv-
no življenje brez drog," pravi
predsednik uprave Fundaci-
je Vincenca Drakslerja za od-
visnike Beno Fekonja in do-
daja, da bodo uporabniki v
domu živeli pod nadzorom
strokovnih in laičnih delav-
cev, izvajalec programa pa bo
Center za socialno delo
Kranj s svojim centrom za
odvisnost.

Dom Vincenca Drakslerja,
ki je v nekdanji gostilni Pr'
Primožk v Pristavi in je del-
no že obnovljen, naj bi za bi-
vanje ozdravljenih odvisni-
kov obnovili do konca tega
leta, kar pomeni, da bodo v
prvi fazi prenove morali iz-
delati novo armiranobeton-

sko ploščo nad prvim nad-
stropjem, zamenjati streho
ter poskrbeti za opremo v
pritličju in prvem nadstrop-
ju. "Vse to naj bi bilo nareje-
no v prihodnjih mesecih, do
konca leta pa upam, da bodo
zaključeni tudi vse postopki
za uporabno dovoljenje, kar
pomeni, da bodo v dom pri-
šli prvi stanovalci. Nato bo,
predvidoma prihodnje leto,
sledila obnova mansarde, za-
radi česar pa program reinte-
gracije ne bo okrnjen, saj bo
tudi po prvi fazi prenove v
domu že lahko živelo prvih
dvanajst uporabnikov," je
tudi povedal Beno Fekonja.

Obnova celotne stavbe bo
stala nekaj več kot 431 tisoč
evrov, Fundacija Vincenca
Drakslerja je do sedaj za to
zbrala blizu 132 tisoč evrov,
v obnovo so v preteklosti
vložili že 53 tisoč evrov,
Mestna občina Kranj pa je
lani prispevala 12 tisoč ev-
rov, letos pa še 60 tisoč ev-
rov. Tako za celotno preno-
vo manjka še nekaj več kot
174 tisoč evrov, ki pa naj bi
jih dobili z novimi donator-
skimi sredstvi, denarjem iz
razpisov, s sofinanciranjem
ustanoviteljev in tudi do-
natorstvom v materialu. Kot
je tudi povedal Fekonja, je

denar za prvo fazo prenove
že zbran, za obnovo man-
sarde pa že načrtujejo tudi
akcijo, ki so jo poimenovali
"opeka".

Za gradbena dela v prvi
fazi bo kot najugodnejši po-
nudnik poskrbelo podjetje
Gradbinec GIP (v torek sta
pogodbo podpisala direktor
Gradbinca GIP Darko Vida-
kovič in predsednik uprave
fundacije Beno Fekonja),
vrednost pogodbenih del pa
je nekaj več kot 162 tisoč ev-
rov. Jože Stopar bo v imenu
Rotary kluba Kranj s svojim
brezplačnim delom nadzoro-
val gradnjo. 

V dom v Pristavi še letos
Prenova regijskega reintegracijskega centra za ozdravljene odvisnike v Pristavi pri Tržiču se je 
zavlekla, sedaj pa vendarle kaže, da se bo gradnja nadaljevala in da bodo v njem že letos svoj dom
dobili prvi ozdravljeni odvisniki.
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Direktor Gradbinca GIP Darko Vidakovič, predsednik uprave Fundacije Vincenca Drakslerja
za odvisnike Beno Fekonja in nadzornik nad gradnjo Jože Stopar ob ogledu hiše v Pristavi,
ki bo po končani obnovi sprejela 12 ozdravljenih odvisnikov. 

Boštjan Bogataj

Kranj - Pred dvema letoma
je Evropski parlament z
uredbo določil najvišje cene
gostovanj v javnih mobilnih
telefonskih omrežjih. Tako
so določili najvišje cene, ki
jih lahko mobilni operaterji
zaračunajo za dohodne in
odhodne klice v času gosto-
vanja znotraj držav Evropske
unije. Cene gostovanj so ta-
krat postale preglednejše in
bistveno cenejše za uporab-
nike. 

V naslednjih dveh letih
(torej tudi letos) je znova pri-
šlo do znižanja cen za klice v
času gostovanja pri drugem
operaterju, letošnji pouda-
rek pa je namenjen znižanju
cen kratkih SMS sporočil in
prenosa podatkov, uredba

določa tudi intervale za vse
skupine storitev. Čeprav so z
uredbo določene le najvišje
cene, ki jih lahko uveljavljajo
operaterji, so te ponavadi
tudi dokončne. Med država-
mi se večinoma razlikujejo
le zaradi stopnje davka na
dodano vrednost.

Za poslano SMS-sporoči-
lo iz države članice EU mo-
ramo od 1. julija dalje od-
šteti 0,132 evra, za prenos
megabajta podatkov dva
evra. Iz Mobitelovega in Si-
mobilovega omrežja bomo
za klic iz tujine (države čla-
nice EU) v Slovenijo morali
plačati 0,516 evra na minu-
to (prej 0,550), za sprejem
klica iz Slovenije pa odšteti
0,228 evra na minuto (prej
0,260). Operaterji klice ob-
računavajo sekundno, le pr-

vih 30 sekund zaračunajo
tudi, če je zveza prekinjena
že prej.

Precej drugače je pri klicih
v države in iz držav, ki niso
članice Evropske unije. Za
Slovence so najbolj zanimi-
ve države nekdanje Jugosla-
vije, v poletnih mesecih pa
predvsem gostovanje pri hr-
vaških mobilnih operaterjih.
Izbira operaterja je v tem pri-
meru bolj pomembna, kot
pri gostovanju v državah Ev-
ropske unije, saj so lahko
cene zaradi (tudi lastniških)
povezav med operaterji ob-
čutno nižje kot pri operater-
jih, kjer intenzivnega sodelo-
vanja ne poznajo. 

V Mobitelu se trudijo
svojim uporabnikom zago-
toviti ugodne cene tudi na
območjih, kjer evrotarifa ne

velja. Tako jim je uspelo iz-
poslovati popust v višini 60
odstotkov za paketni pre-
nos podatkov pri določenih
operaterjih: T-Mobile (Hr-
vaška), Telekom Srbija (Sr-
bija), T-Mobile (Črna gora),
m:tel (Bosna in Hercegovi-
na) in T-Mobile (Makedoni-
ja). Za odhodni klic je treba
odšteti od 0,89 do 0,96
evra in za kratka SMS-
sporočila četrt evra. 

Z vključitvijo storitve
Svet je Hrvaška pri Simobi-
lu vključena med države
EU z najnižjo ceno klicev,
njihovi uporabniki lahko
med 18. in 19. uro brezplač-
no pošiljajo sporočila, s še
nekaterimi opcijami pa lah-
ko zakupijo določeno števi-
lo minut po zagotovljeni
ceni (30 minut za 10 evrov).
V pregledu (nižanja) cen
smo pod drobnogled vzeli
le največja slovenska opera-
terja, vendar naj tu omeni-
mo še ponudbo Izimobila,
ki je cene gostovanja na 
Hrvaškem znižal za prek
70 odstotkov oziroma jih je
izenačil s cenami v EU.

Ceneje, a še vedno drago
Klici z mobilnimi telefoni v države Evropske unije in iz njih, SMS-sporočila 
in prenos podatkov so od 1. julija še cenejši. Nove pocenitve tudi v prihodnjih
dveh letih.

V omenjeni ujmi pred le-
tom dni, je bilo po vsej kam-
niški občini poškodovanih
476 objektov, od tega 275
stanovanjskih stavb, škoda
na objektih pa je bila ocenje-
na na 2,1 milijona evrov. Ob-
činske komisije za ocenjeva-
nje škode so celotno škodo
ocenile na deset milijonov
evrov, občina pa je za prvo
pomoč najbolj prizadetim
dobila tudi 240 tisoč evrov
državne pomoči, 296.390
evrov od Rdečega križa Slo-
venije in 275 tisoč od Slo-
venske Karitas. Objektni na
Gozdu so večinoma že ob-
novljeni, na hudo uro izpred
enega leta pa bodo še nekaj

časa spominjali uničeni goz-
dovi. Kot je povedal vodja
kamniške enote Zavoda za
gozdove Miha Zabret, je bilo
na območju KS Gozd in Čr-
nivca poškodovanih 3050
hektarov gozdov, od tega je
bil kar 290 hektarov v celoti
uničenih. "Do sedaj so last-
niki gozdov pospravili že 85
odstotkov vse uničene lesne
mase, polomljenih dreves
pa je za pet let normalnega
poseka. Če bi hoteli pogoz-
diti vse najbolj prizadete
predele, bi potrebovali 1,5
milijona drevesnih sadik.
Računamo, da bo narava
sama zacelila svoje rane,
gozdovi pa bodo za obnovi-
tev potrebovali več desetle-
tij," je povedal Zabret.

Gozd leto dni po neurju
�1. stran

Veliko občin še vedno
nima zgrajenih ustreznih
zbirnih centrov, zbiralnic in
sortirnic, kar je predpogoj za
uspešno izvajanje operativ-
nega programa in doseganje
okoljskih ciljev. V Komunali
Kranj opozarjajo, da se bodo
stroški priprave odpadkov,
prevoza in odlaganja zelo po-
večali. "Manj odpadkov
bomo prepeljali in odložili,
manjši bodo stroški. Opaža-
mo, da je v običajnih zaboj-
nikih vse preveč odpadne
embalaže, papirja, stekla,
plastike, pločevink ... Čeprav
trenutno zberemo okoli 28
odstotkov takšnih odpadkov,
je to premalo, zato pozivamo
k doslednemu ločevanju,"
opozarjajo iz Komunale

Kranj, ki jo vodi Ivan Hoče-
var. Včeraj pa se je za vedno
zaprlo odlagališče Tenetiše,
zato civilni iniciativi Mlaka
in Tenetiše ter Društvo za
ohranitev Udin boršta danes
pripravljata srečanje kraja-
nov. "Ob zaprtju se dobimo
na lokaciji, kjer smo 120 dni
demonstrirali in se na ta na-
čin tudi zbližali," je povedala
Marina Kavčič iz civilne ini-
ciative Tenetiše in dodaja:
"Šele sedaj verjamemo in se
zavedamo, da je konec vseh
obljub in mor. Nikomur nis-
mo več zaupali, zato danes
praznujemo." Danes okoli
18. ure se tako dobijo na me-
stu protesta, tu bodo prosla-
vili tudi začetek združenja
vasi in sodelovanja vaščanov
Tenetiš in Mlake, saj so da-
nes povezani kot nikoli prej.

Kranjski odpadki v Logatec

�1. stran
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Marjana Ahačič

Lesce - Pretekli konec tedna
so v krajevni skupnosti Les-
ce kot vsako leto pripravili
niz prireditev, s katerimi so
praznovali krajevni praznik
14. julij, ki označuje začetek
gradnje kampa Šobec - zdaj
že daljnega leta 1956. "Po te-
žavah v podjetjih na območ-
ju Lesc v začetku devetdese-
tih let se Lesce spet vzpenja-
jo, in to s tako naglimi kora-
ki, da jim v marsičem težko
sledimo," je krajane ob
prazniku nagovoril predsed-
nik sveta KS Zlatko Kavčič.
"Razvoj in rast prinašata za
krajane drugačno kvaliteto
življenja. Manj se poznamo,
nekateri manj čutijo s kra-
jem, manj so zanj priprav-
ljeni storiti. Mnogim se zdi
samo po sebi umevno, da so
urejeni pločniki, park s
klopmi, zasajeno cvetje in
drevje, usmeritvene table,
parkirišča, javna razsvetlja-
va, prireditve, veselice. Ne

pomislijo, da za vsem tem
stojijo ljudje, ki še vedno
prostovoljno marsikaj po-
storijo. Pri nas je to organi-
zirano tako, da največji de-
lež dejavnosti pade na kra-

jevno skupnost in društva.
Tako je Prostovoljno gasil-
sko društvo dobilo nov dom,
Nogometni klub novo igriš-
če, Balinarski klub svojo
stavbo, imamo novo otroško

igrišče in še marsikaj. Veli-
ko dela je potrebnega in za-
gnanosti članov, da se taki
projekti uresničijo. Z njimi
pa pridobi celoten kraj, saj
prispevajo k urejenosti."

Ključni povezovalni ele-
ment v krajevni skupnosti je
seveda vsa desetletja ostal
Kamp Šobec, katerega last-
nik je domače turistično
društvo. Kot pravi Kavčič, so
z obiskanostjo za zdaj zado-
voljni, čeprav bo, kot kaže,
letošnja sezona slabša kot
lanska. Razlogi za to so seve-
da v svetovni gospodarski
krizi ter lani zgrajeni avtoce-
sti mimo Lesc in Radovljice,
ki je že lani močno oklestila
obisk, saj na njej turisti ne
najdejo prav nobenih oznak
za Šobec. Tretji razlog je se-
veda izjemno slabo vreme v
prvi polovici julija. "A če
smo preživeli obdobje devet-
desetih, ko so odšli prav vsi
gostje, bomo tudi te težke
čase," je vseeno optimisti-
čen Kavčič.

Krajevni praznik v Lescah
Tudi tokrat številne kulturne, športne in zabavne prireditve. Predsednik sveta KS Zlatko Kavčič
poudarja pomen povezanosti krajanov.

Danica Zavrl Žlebir

Tržič  - "Kljub ponavljajočim
razpisom za prosto delovno
mesto zobozdravnika se v Tr-
žiču dolgo ni prijavil nihče,
konec minulega leta pa je
zdravstveni dom končno za-
poslil Gorana Šalkoviča. Zo-
bozdravnik pa je že tedaj jas-
no povedal, da svojo prihod-
nost vidi v zasebništvu, če-
mur ne nasprotujemo, ker

novih zobozdravnikov, ki bi
želeli delati v javnem sektor-
ju, v Tržiču očitno ni," je ob-
činskim svetnikom na zadnji
seji občinskega sveta razlo-
žil direktor Zdravstvenega
doma Tržič Iztok Tomazin.
Omenjeni zobozdravnik želi
poleg koncesije za zasebno
prakso tudi možnost, da jo
opravlja zunaj zdravstvenega
doma, zanima se za poslovni
objekt na Zalem Rovtu. Pred

pol leta so mu občinski svet-
niki s sklepom odobrili kon-
cesijo le, če bi jo opravljal v
zdravstvenem domu. Pri-
sluhnili pa so argumentu, da
sedanji prostori v zdravstve-
nem domu ne ustrezajo
standardom sodobnega zo-
bozdravstva in da jih brez
dragih posegov ni mogoče
povečati. Iztok Tomazin je
dejal, da je še vedno bolje za-
sebni zobozdravnik v zaseb-

nih prostorih blizu zdrav-
stvenega doma kot pa Tržič
brez enega, v bližnji prihod-
nosti pa (zaradi upokojitve)
celo brez dveh zobozdravni-
kov. Trenutno sicer zakono-
daja ne omogoča podeljeva-
nja koncesij, če pa se bo to
spremenilo, jo je občina pri-
pravljena podeliti tudi, če bo
zobozdravnik služboval v za-
sebnih prostorih, so soglašali
tržiški svetniki. 

Bolje zasebni zobozdravnik kot nobeden

Tržič

Zapore cest zaradi gradnje kanalizacije 
in vodovoda

Z Občine Tržič so sporočili, da bo danes bo zaradi obnove
vodovoda Hofnarca-Pristava-Križe začela veljati popolna
zapora občinske ceste Pristava-Tržič, od križišča pri gostil-
ni Pr' Primožk do konca naselja Pristava (v smeri proti Tr-
žiču), ki bo trajala približno en mesec. Danes bo gradnja
kanalizacije stekla tudi v ulici med hišnima številkama Zvir-
če 60 in 52, zato bo veljala popolna zapora omenjene ulice.
Zaradi asfaltiranja Begunjske ceste ob gradnji vodovoda in
kanalizacije v Bistrici bo od ponedeljka do srede veljala po-
polna zapora državne ceste Bistrica-Begunje od uvoza za
naselje Pod Gradom do gostilne Pod Dobrčo. Obvoz bo
urejen po cesti Bistrica-Kovor-Brezje. Prihodnji teden bodo
na Kovorski cesti začeli vgradnjo elektro in telefonskega ka-
bla ter optike, zato bo na tem odseku veljala delna zapora
občinske ceste. V začetku prihodnjega tedna bodo v nase-
lju Podljubelj začeli asfaltirati cestišče na relaciji od nadvo-
za čez državno cesto pri šoli v smeri zajetja Črni gozd. Na
odsekih, kjer bodo potekala dela, bo veljala popolna zapo-
ra cestišča. A. H.

Tržič

Septembra novo vozilo za tržiške gasilce

Minuli petek sta predsednik Prostovoljnega-gasilskega dru-
štva Tržič Marko Mirt in tržiški župan Borut Sajovic z direk-
torico podjetja Webo Meto Geržina podpisala pogodbo za
nadgradnjo gasilskega vozila. Lani so kupili podvozje gasil-
skega vozila (občina je prispevala 74 tisoč evrov, PGD pa se-
demnajst tisoč), letos pa bodo vozilo nadgradili z gasilsko
in reševalno opremo. Stroške si bosta delili občina (sto tisoč
evrov) in PGD (trinajst tisoč evrov), tržiški gasilci pa bodo
vozilo predvidoma prevzeli v drugi polovici septembra. Žu-
pan je ob podpisu pogodbe poudaril, da bo novo gasilsko
vozilo izrednega pomena za zagotavljanje požarne varnosti
starega mestnega jedra Tržiča, saj bo prilagojeno za dostop
in gašenje v ozkih ulicah. Ob tem je posebej pohvalil priza-
devnost članov PGD Tržič pri uspešnem zbiranju denarja za
investicije in nakup gasilske opreme, s čimer zagotavljajo
večjo varnost Tržičanom. A. H.

Popravek

V prilogi Zdravje in lepota je prišlo do napake pri imenu po-
oblaščenca za varnost v Splošni bolnišnici Jesenice. Pravil-
no ime se glasi prim. Tone Lah, dr. med., in ne Miran Lah,
kot je bilo pomotoma napisano. Za napako se opravičuje-
mo. Mateja Rant

Bled - Na novo konstituirani
svet javnega zavoda Triglav-
ski narodni park (TNP) je na
seji v sredo za predsednika
sveta zavoda izvolil dr. Dari-
ja Krajčiča, predstavnika vla-
de v svetu, za podpredsedni-
ka pa Dušana Vučka, pred-
stavnika občine Bohinj. Svet
se bo spet sestal predvidoma
konec avgusta, ko naj bi ime-
novali tudi novega direktorja
javnega zavoda TNP.

Po izvolitvi za predsedni-
ka sveta je Krajčič dejal, da
si je med temeljnimi usme-
ritvami pri svojem delu za-

stavil sodelovanje z lokal-
nim prebivalstvom in iz-
boljšanje materialnega sta-
nja zavoda, prizadeval pa si
bo tudi, je obljubil, da bodo
zadeve, ki jih bo sprejel svet
zavoda, čim prej obravnava-
li tudi pri resornem minis-
trstvu. Medtem ko je bil
Krajčič edini kandidat za
predsednika sveta, pa so za
podpredsednika poleg Du-
šana Vučka predlagali tudi
Darja Veluščka, predstavni-
ka občine Tolmin v svetu.
Slednji je sam odstopil od
kandidature, saj meni, je
pojasnil, da bi bilo pravično
to mesto prepustiti druge-

mu, saj je to nalogo že v
prejšnjem mandatu oprav-
ljal predstavnik Tolmina.
Svet zavoda sicer sestavlja
sedem predstavnikov delav-
cev in predstavnikov lokal-
nih skupnosti, v katerih je
območje Triglavskega na-
rodnega parka, ter šest
predstavnikov ustanovite-
lja. Svojega predstavnika v
svetu imata tudi lovska in
planinska zveza. 

Na naslednji seji sveta za-
voda, ki bo 26. avgusta, se
bodo predstavili tudi trije
kandidati za novega direk-
torja javnega zavoda TNP.
Na razpis za izbiro novega

direktorja so se sicer prijavili
štirje kandidati, je pojasnila
dr. Katarina Groznik Zeiler z
ministrstva za okolje in pros-
tor, a je eden med njimi svo-
jo kandidaturo umaknil. Na
seji so imenovali tudi pet-
člansko komisijo, ki bo pod
vodstvom Katarine Groznik
Zeiler pregledala vse vloge
in pripravila poročilo za ob-
ravnavo na svetu zavoda. 26.
avgusta naj bi tako sprejeli
sklep o imenovanju novega
direktorja, ki ga mora potem
potrditi še vlada. Mandat se-
danji direktorici Mariji Mar-
keš sicer poteče 30. septem-
bra.

Novi direktor znan konec avgusta
Na konstitutivni seji se je v sredo zbral nov 22-članski svet javnega zavoda Triglavski narodni park.

Zlatko Kavčič / Foto: Tina Dokl

SVET CENTRA  ZA SOCIALNO DELO KRANJ
Koroška c. 19, 4000 Kranj

razpisuje na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu
in 35. člena Zakona o zavodih prosto delovno mesto

DIREKTORJA/ICE
CENTRA ZA SOCIALNO DELO KRANJ

Od kandidata/tke poleg splošnih pogojev pričakujemo še
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
- visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba socialne, psi-
hološke, pedagoške in njenih specialnih disciplin, upravne,
pravne, sociološke, zdravstvene smeri - smer delovne tera-
pije, in teološke smeri z ustrezno specializacijo in 5 let de-
lovnih izkušenj;
- opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega
varstva;
- opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavo-
da oziroma lahko kandidat/ka opravi navedeni program
najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog
direktorja.

Zaželeno je, da kandidati/ke predložijo program razvoja
Centra za socialno delo.

Direktor/ica bo imenovan/a za dobo 5 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in krat-
kim življenjepisom pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Center za socialno delo Kranj, Koroška c. 19, 4000
Kranj - za razpis.

O izbiri bodo kandidati/tke obveščeni v zakonitem roku.
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Simon Šubic

Cerklje - Čeprav so se že leta
1998 občine solastnice do-
govorile za obnovo medob-
činskega vodovodnega siste-
ma Krvavec, so danes spet
na začetku. V sredo so na-
mreč župani občin Cerklje
Franc Čebulj, Kranj Dami-
jan Perne, Šenčur Miro Ko-
zelj, in Vodice Brane Pod-
boršek, ter podžupan Ko-
mende Mirko Kepic znova
podpisali podoben dogovor
kot pred enajstimi leti, le da
so tokrat prepričani, da se ga
bodo držali. In če so po pod-
pisu pogodbe o sodelovanju
pri izvedbi projekta Poveča-
nje zmogljivosti medobčin-
skega vodovodnega sistema
Krvavec, s katero so določili
medsebojna razmerja in ob-
veznosti pri skupnem pro-
jektu, še nazdravljali s šam-
panjcem, napovedujejo, da
bodo najkasneje leta 2013 že
lahko nazdravili s krvavško
vodo, ki bo pritekla po no-
vem vodovodu. 

Končno odločitev za pove-
čanje zmogljivosti krvavške-
ga vodovoda so naštete obči-
ne sprejele 7. novembra
2007, tedaj pa je postalo tudi
jasno, da je od skupnega
projekta odstopila občina
Mengeš, je pojasnil cerkljan-
ski župan Franc Čebulj (ob-
čina Cerklje je nosilka pro-
jekta). Investicija v nov, 24
kilometrov dolg vodovod bo

po lanskih ocenah stala 10,7
milijona evrov, od tega priča-
kujejo sedem do osem mili-
jonov evrov iz evropskega
kohezijskega sklada. Pre-
ostala sredstva bodo prispe-
vale občine v deležih, dogo-
vorjenih glede na kasnejšo
porabo krvavške vode. Obči-
ni Cerklje bo tako pripadlo
dobrih 32 odstotkov, Ko-
mendi in Vodicam po 18,4
odstotka, Kranju skoraj ena-
jst odstotkov, Šenčurju pa
dobra petina vode in seveda
tudi stroškov investicije. 

Projektno dokumentacijo
za pridobitev gradbenega do-
voljenja bo za 81.900 evrov

izdelalo medvoško podjetje
Dr. Duhovnik. "Nov vodo-
vodni sistem mora biti zgra-
jen ob polnem delovanju ob-
stoječega, ključno pa bo oja-
čanje kraka do Adergasa in
naprej do letališča. Hidrolo-
ška poročila kažejo, da vodni
viri na Krvavcu ne zagotav-
ljajo samo stotih litrov vode
na sekundo, temveč kar 150
litrov na sekundo," je pove-
dal lastnik podjetja Jože Du-
hovnik in dodal, da bodo
projektirali tudi možnost
energetskega koriščenja kr-
vavške vode. 

"V skladu s pogodbo mora
biti popolna dokumentacija

za pridobitev gradbenega
dovoljenja izdelana do 1. de-
cembra letos, čez leto dni
naj bi bil zunaj že javni raz-
pis za izbiro izvajalca, jeseni
2010 pa naj bi novi vodovod
že začeli graditi. Gradnja naj
bi potekala dve leti, najkas-
neje pa do leta 2013, kot je
tudi pogoj ministrstva za
okolje in prostor," je napo-
vedal Čebulj. Sedanji me-
dobčinski krvavški vodovod,
ki napaja približno dvajset
tisoč ljudi, je sicer skorajda
ves iz azbestnih cevi, na
njem pa beležijo okoli štiri-
deset odstotkov izgube pitne
vode. 

Krvavški vodovod do 2013
Občine Cerklje, Šenčur, Komenda, Vodice in Kranj so se končno dogovorile za gradnjo novega 
skupnega vodovodnega sistema Krvavec. Graditi ga naj bi začeli že prihodnje leto.

Vilma Stanovnik

Kranj - Ob letošnjem dnevu
šoferjev in avtomehanikov je
člane kranjskega združenja
sprejel podžupan Igor Velov.
"V spomin na 13. julij 1943,
ko so motorizirane enote
osvojile Žužemberk, ima
Združenje šoferjev in avto-
mehanikov Slovenije vsako
leto svoj praznik. Člani si že-
limo biti zgled drugim vozni-
kom, v svoje vrste pa si želi-
mo čim več mladih članov,"
je ob srečanju s podžupanom
Igorjem Velovom v prostorih
kranjske občine povedal
predsednik Združenja šofer-
jev in avtomehanikov Kranj
Izidor Parte in dodal, da ima
kranjsko združenje trenutno
102 člana, ker pa se vedno
spomnijo tudi zaveznika šo-
ferjev sv. Krištofa, bodo imeli
26. julija ob 10. uri tudi mašo
v farni cerkvi na Kokrici. 

Podpredsednik društva
Franjo Jurman je ob prazni-
ku opozoril, da člani največ

pozornosti posvečajo delu z
mladimi, trenutno pa se pri-
pravljajo na projekt sodelova-
nja s kranjskimi osnovnimi
šolami (najprej z OŠ Simon
Jenko, Predoslje in Orehek),
kjer bodo z drugošolci sep-
tembra in oktobra imeli avto-
busni ogled prometa v Kra-
nju. Pri tem bo sodeloval
tudi Alpetour, avtošole (za
začetek B&B, nato tudi dru-
ge) pa tudi kranjska občina,
ki bo finančno podprla tako
imenovani projekt učnih ur
v prometu. Kot je povedal
Jurman, se trudijo, da bi po-
stali društvo, ki deluje v jav-
nem interesu, kar je nekate-
rim združenjem že uspelo.
Prav tako so predstavniki
kranjskega združenja podžu-
pana Igorja Velova opozorili,
da si želijo novih prostorov.
Kot je obljubil Velov, naj bi
do novih prostorov prišli še
letos, zagotovo pa ob dogra-
ditvi načrtovanega poligona
in spremljajočih objektov na
Zlatem polju.

V soboto 
18. 7. 2009 
pred Planetom Tuπ Kranj

KRANJ

Kupon prejmete v supermarketu 
Planet Tuπ Kranj, od 13. 7. do 18. 7., 
ob nakupu nad 30¤.

Za glasbo, pijaËo in jedaËo 
bo poskrbljeno s strani restavracije Tuπ.
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GRATIS »EVAP»I»I

Gratis ËevapËiËe dobite v soboto, 18. 7. 2009, od 10. do 14. ure, 
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SUPERMARKET Planet Kranj

Želijo biti zgled voznikom

Kranj

Spet bomo slavili Prešerna

Čeprav je 22. julij 1846 manj znan datum v življenju našega
največjega pesnika Franceta Prešerna, pa je bil zanj eden
najpomembnejših. Takrat mu je namreč cenzurni urad na
Dunaju dovolil izid Poezij in na njegovo že šesto prošnjo
mu je dunajska sodna oblast odobrila lastno odvetniško pis-
arno v Kranju. V spomin na ta dan bo Atelje Puhart po 163
letih pripravil prireditev, ki so jo poimenovali Kar je, beži.
Nov praznik v Prešernovem mestu bo tako v sredo, 22. juli-
ja, ob 20. uri, ko bo pred Prešernovo hišo najprej premierni
koncert ansambla Tantadruj z uglasbitvijo štirinajstih
Prešernovih pesmi. Po nagovoru podžupana Igorja Velova
bodo zbrani slišali poslanico dr. Borisa Paternuja, ogledati
si bo mogoče razstavo likovnih del, v Prešernovi hiši pa bo
dan odprtih vrat. Poleg tega bo nov praznik v Kranju tudi
priložnost za srečanje pravnikov. "Ideja o prireditvi ob tem
dnevu se mi je porodila že pred leti, ko sem bolj podrobno
prebirala Prešerna - in ko sem naletela na ta datum, me je
prešinilo - saj to je velik, prelomen dan za Kranj (drugače
Prešerna ne bi bilo v naše mesto!) in za slovensko pravo. In
lani je skupaj z načrti ansambla Tantadruj ideja dozorela
...," je v imenu organizatorjev povedala Petra Kejžar. V. S.

Preddvor 

Gradijo kanalizacijo v Novi vasi in Preddvoru

V občini Preddvor imajo trenutno dve cestni zapori, eno na
gradbišču ceste med Spodnjo in Srednjo Belo, drugo pa v
Preddvoru proti Novi vasi, kjer dokončujejo gradnjo kanal-
izacije. Za ta projekt je občina pridobila evropska sredstva v
višini 750 tisoč evrov. Kot je že pred časom povedal župan
občine Preddvor Miran Zadnikar, je gradnjo kanalizacije na
tem mestu podražilo vlaganje v obnovo starega in dotrajane-
ga vodovodnega sistema, kar terja zamenjava vodov. Investi-
cija bo z dodatnimi deli vredna dober milijon evrov. D. Ž.

Župani Franc Čebulj (Cerklje), Damijan Perne (Kranj), Brane Podboršek (Vodice) in Miro
Kozelj (Šenčur) ter podžupan Mirko Kepic (Komenda) so se s podpisom pogodbe zavezali,
da bodo sofinancirali enajst milijonov vredno gradnjo novega krvavškega vodovoda.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Prejšnji konec
tedna je hudo neurje močno
poškodovalo občinsko cesto
v dolini Hrastnice. Poškodo-
valo je približno tri kilome-
tre ceste v zgornjem delu do-
line od odcepa Guzelj proti
kmetiji Kozjek. Cesta, ki vodi
proti tej kmetiji in je tik ob
meji z občino Medvode, je
bila ravno pripravljena za as-
faltiranje. Močne padavine in
nalivi so povzročili, da so se s
pobočja Tošča začeli prožiti
zemeljski plazovi, podirali so
drevje, odnašali skale in drug
material. Ta gmota je napol-
nila strugo potoka, zaradi če-
sar se je struga razširila in
poglobila, narasla voda pa je
ogrozila glavno cesto. Občin-
ske strokovne službe so takoj

opravile ogled stanja na tere-
nu in nato se je začelo odstra-
njevanje posledic neurja. Ob
pomoči domačinov jim je ta-

koj v soboto uspelo potok
preusmeriti nazaj v strugo in
odpreti cesto. Tako so doma-
čijam v dolini Hrastnice za-

gotovili dostopnost. Odstra-
njevanje nanosov materiala
pa je trajalo še nekaj časa.
Ocenjevanje škode še poteka. 

Loška komunala, d. d., Škofja Loka išče novega 
sodelavca/ko za delovno mesto: 

OPRAVLJANJE 
VODOVODNOINŠTATERSKIH DEL

Kandidati morate imeti končano 3-letno poklicno ali 4-letno
strokovno izobraževanje strojne usmeritve, vozniški izpit 
B-kategorije (zaželen je vozniški izpit C-kategorije) in 
poznati računalniške programe (Word, Excel itd.). Zaželene
so delovne izkušnje s področja vzdrževanja zunanjih
vodovodnih sistemov.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev
(poskusna doba je 2 meseca) z možnostjo kasnejše za-
poslitve za nedoločen čas. Pisne prijave z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 10 dni na
naslov: Loška komunala, d. d., Škofja Loka, Kidričeva c 43 a,
4220 Škofja Loka

O izboru boste obveščeni do 30. avgusta 2009. Dodatne in-
formacije na tel. št. 04/502-35-00.

”Kar je, beži.”
22. JULIJ - NOV PRAZNIK 
V PREŠERNOVEM MESTU

22. julij 1846 je bil velik dan - za našega največjega 
pesnika Franceta Prešerna, za slovensko kulturo, 

za razvoj slovenskega prava in za Kranj. Na ta dan so 
namreč dunajske oblasti Prešernu odobrile izid Poezij

in lastno odvetniško pisarno v Kranju.

Pomemben datum bomo prvič po 163 letih počastili 
s kulturnim dogodkom v Kranju 22. julija 2009 ob 20.

uri pred Prešernovo hišo:

koncert ansambla Tantadruj z uglasbitvijo 
Prešernovih pesmi / nagovor podžupana Mestne

občine Kranj Igorja Velova / poslanica 
dr. Borisa Paternuja / dan odprtih vrat v Prešernovi

hiši / tematska razstava likovnih del

Prijazno vabljeni v želji, da na kranjskem koledarju 
zasije še en praznik v čast Prešernovemu mestu.

Prireditev so podprli: 
Mestna občina Kranj ● Zavod za turizem Kranj 

Gorenjski muzej ● Gorenjski območni zbor odvetnikov

Organizator: 

Medijski pokrovitelj:
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Urejenost bazena in okolice 1  2  3  4  5 

Dostopnost in parkirišče 1  2  3  4  5 

Gostinska ponudba 1  2  3  4  5 

Dodatna ponudba 1  2  3  4  5
(namizni tenis, namizni nogomet, trampolin, animacijski programi, drugo)

Urejenost spremljajočih objektov 1  2  3  4  5

Urejenost bazena in okolice 1  2  3  4  5 

Dostopnost in parkirišče 1  2  3  4  5 

Gostinska ponudba 1  2  3  4  5 

Dodatna ponudba 1  2  3  4  5
(namizni tenis, namizni nogomet, trampolin, animacijski programi, drugo)

Urejenost spremljajočih objektov 1  2  3  4  5

Akcija traja od 3. julija do 3. avgusta. Glasujete lahko
vsak teden. Glasovnice pošljete na naslov Gorenjska 
turistična zveza, Koroška cesta 27, 4000 Kranj, ali 
oddate v nabiralniku Gorenjske turistične zveze na 
istem naslovu. Med vsemi poslanimi glasovnicami
bomo izžrebali tri nagrajence. Priznanje za "naj" bazen
Gorenjske 2009 bomo podelili na srečanju gorenjskih
turističnih delavcev.

Ime in priimek:

Naslov:

Št. mobitela:                                                                

Letno kopališče Jesenice
Letno kopališče Ukova ima dva bazena in sicer otroškega, premera 12 metrov in globine 0,5 metra, in ve-
liki bazen olimpijskih dimenzij. V sklopu velikega bazena je 10-metrski skakalni stolp, ki je služil pri tek-
movanju v skokih v vodo na sredozemskih igrah leta 1971. Kopališče v letošnji sezoni obratuje od 22. ju-
nija do 31. avgusta. Vsak delovni dan je med 9.30 in 11. uro organizirano jutranje rekreacijsko plavanje,
kopanje od 10. do 18. ure vsak dan v tednu ter večerno rekreacijsko plavanje med 20. in 21.30. Več infor-
macij lahko najdete na spletni strani http://www.zsport-jesenice.si/info.php?id=objekti&x=3.

Letno kopališče Radovljica
Letno kopališče Radovljica ima dva bazena. 50-metrski bazen je globok med 1,3 in 1,8 metra, otroški pa
med 0,6 do 0,9 metra. Temperatura vode se giblje okoli 27 stopinj. Okolica bazena je zelena in obdana s
košatimi drevesi, ki nudijo naravno senco. V okviru kompleksa je tudi kamp, ki nudi gostom plavanje v
bazenu, igranje odbojke in fitnesu. Bazen je odprt med 10. in 18. uro med vikendi do 19. ure. Večerno
rekreacijsko plavanje je vsak delovni dan med 21. in 22. uro. Med 6. in 9. avgustom bo na bazenu odprto
prvenstvo Slovenije v plavanju. 

Bazen RadovljicaBazen Jesenice

✂
✂

50 let Gorenjske 
turistične zveze

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Neurje pustošilo v Hrastnici

Železniki

Vrhunec 
Čipkarskih dnevov

Ta konec tedna se bodo v Že-
leznikih zvrstile še zadnje pri-
reditve Čipkarskih dnevov.
Nocoj ob 19.30 lahko v Egro-
vem vrtu prisluhnete podok-
nicam z Grudnovimi šmikla-
mi in gosti, Kačji grad pa bo
po 21. uri v znamenju dalma-
tinskega večera s skupino
Presenečenje. Jutri ob 16. uri
bo nogometna tekma ledik :
oženjeni, otroci pa bodo po
18. uri lahko uživali v Živ
žavu s klovnom Žaretom in
delavnicami. Ob 20. uri bodo
obudili star običaj pobiranja
kranceljnov, po 21. uri bo sle-
dila zabava z Rok'n'bandom.
Največ obiskovalcev pričaku-
jejo v nedeljo, na zadnji dan
festivala. Ob 10. uri bo sveta
maša za klekljarice, uro kas-
neje načrtujejo voden ogled
Fužinarsko-kovaške poti, ob
14. uri pripravljajo klekljarski
sprevod s konjeniki, pihal-
nim orkestrom Alples in ma-
žoretkami, ob 15. uri pa bo na
Merovem dvorišču klekljar-
sko tekmovanje odraslih in
otrok. Po 16. uri bo za dobro
razpoloženje skrbel Besniški
kvintet.  A. H.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor - Na zemljišču na-
sproti preddvorske cerkve je
že nekaj časa živahno grad-
bišče nove trgovsko-
stanovanjske stavbe. Investi-
tor je Proloco z Jezerskega,
ki je po dolgotrajnih zapletih
slednjič dobil gradbeno do-

voljenje za enonadstropno
stavbo, v kateri bo spodaj
Mercatorjeva trgovina, v pr-
vem nadstropju in mansar-
dah pa 25 stanovanj. Ob le-
tošnjem prazniku glasbe in
veselja so za objekt položili
temeljni kamen, dograjen pa
naj bi bil do konca leta. Trgo-
vino bodo odprli že letos, sta-

novanja pa naj bi bila dokon-
čana prihodnje leto. Hkrati s
tem bodo občani pridobili
tudi razširitev ceste proti po-
kopališču s pločnikom in av-
tobusno postajo, s sedanjega
mesta pa bodo prestavili tudi
Layerjevo kapelico. Pred
gradnjo so to območje dodo-
bra raziskali arheologi. 

Trgovina v Preddvoru že letos
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Vilma Stanovnik

Bled - "Zelo vesel sem, da je
Tim član našega kluba, po-
znamo pa ga že od malega,
ko je s starši prišel na naše
igrišče. Že kmalu je začel
zmagovati na tekmovanjih
za najmlajše, nadaljeval je
na državnih prvenstvih, bil
tudi že uspešen v tujini, vsi
skupaj smo bili ponosni na
drugo mesto, ki so ga naši
fantje priigrali na ekipnem
klubskem prvenstvu. Lani je
Tim šel v Ameriko, kjer se je
ob dokončevanju gimnazije
posvetil golfu. Očitno je na
pravi poti, saj sta prvo mesto
in zlata kolajna na sredo-
zemskih igrah res velik ko-
rak tako zanj kot za naš klub
in seveda tudi za slovenski
golf. Ker vem, da je priden
tako v šoli kot v športu, mu
želim veliko uspeha tudi še
naprej," je pred zbranimi
navdušenimi igralci golfa ter
Timovimi prijatelji in sorod-
niki poudaril predsednik
Golf kluba Bled Gregor Vid-
mar, nato pa je novemu slo-
venskemu športnemu šam-
pionu podaril čokolado veli-
kanko. 

Od zbranih je Tim dobival
čestitke, čestitali pa so mu
tudi podpredsednik Golf &

Country Cluba Bled Gerry
Jekl, generalni sekretar GZS
Gorazd Kogoj, novi predsed-
nik društva PGAS Bogdan
Palovšnik, Jože Mermal v
imenu BTC-ja, pa tudi blej-
ski župan Janez Fajfar. Tim
se je kot najmlajši vpisal v
knjigo častnih članov Golf
kluba Bled, navdušen pa je
bil tudi nad karikaturo aka-
demskega slikarja Jožeta

Trobca, ki je Tima oblekel v
narodno nošo, ta pa ga bo po
vsem svetu spominjala, da je
doma iz Slovenije. Tim se je
namreč rodil v Mariboru, se
nato z družino preselil v
Ljubljano, prav zaradi igra-
nja golfa pa so nato zgradili
hišo na bližnjih Rodinah. 

"Oče je za poročno darilo
dobil komplet palic za golf in
začel igrati. Nato je navdušil

celo družino, jaz pa sem si
zastavil visoke cilje, saj po
študiju informatike na ame-
riški fakulteti Duke, kamor
odhajam sredi avgusta, že-
lim oditi med profesionalne
igralce, igrati na turnirjih
PGA in kakšnega tudi zma-
gati," je načrte razodel 18-let-
ni Tim Gornik, ki pa si bo te
dni s prijatelji vendarle pri-
voščil počitnice na Pagu.

Sredozemskega prvaka v golfu Tima Gornika bo slika, karikatura akademskega slikarja Jožeta
Trobca, ki ga je oblekel v narodno nošo, vedno spominjala, kje je doma in kdaj je dosegel
prvi velik mednarodni uspeh. Ob njem na sliki Gerry Jekl, ki mu je sliko podaril. / Foto: Črt Slavec

Velik korak na poti k slavi
Član Golf kluba Bled Tim Gornik je na sredozemskih igrah v Pescari osvojil zlato kolajno v golfu, velik
uspeh mladega igralca pa so v začetku tedna proslavili tudi na terasi kraljeve klubske hiše, kjer so no-
vemu slovenskemu športnemu šampionu pripravili prisrčen sprejem.

Vilma Stanovnik

Bled - "V blejski ledeni dvo-
rani je led od 6. julija in v tem
času imamo že drugo
skupino, ki vadi v našem med-
narodnem hokejskem kam-
pu. V skupini, ki je bila na Ble-
du prejšnji teden, je bilo nekaj
več kot sedemdeset hokejistov,
sedaj jih je nekaj manj. Priha-
jajo iz vseh koncev Slovenije,
iz Bosne, Srbije, Hrvaške, tudi
iz Kanade. Razdeljeni so v tri
starostne skupine, na ledu
trenirajo dvakrat dnevno, po-
leg tega so posebni treningi za
vratarje, ki jih vodi Klemen
Mohorič. Z njimi je največ na
ledu brat Gorazd, pomaga
Toni Tišler, kot demonstrator-
ja sta bila tudi Ivo Jan in Mar-
cel Rodman, prav tako so
sodelovali Deny Gelinas in
John Harrington, v najstarejši
skupini pa je ob Gorazdu tre-
ner tudi nekdanji igralec v ligi
NHL Ron Flockhart. Žal po
majski operaciji kolka sam še
ne morem na led, saj imam

težave s kolenom," pravi Rudi
Hiti, ki je ponosen na dejstvo,
da so vsi udeleženci pohvalili
delo v kampu. "Zagotovo ga
bomo pripravili tudi prihodnje
leto," dodaja Rudi Hiti.

Ob mladih, ki se učijo
hokejskih veščin v kampu
bratov Hiti, pa so v zadnjih

dneh na Bledu vadili tudi po-
tencialni člani naših mladih
reprezentanc. Tako so se na-
jprej zbrali igralci od 20 do 23
let, v začetku tedna so vadili
igralci od 18 do 20 let, te dni
pa še igralci do 18 let. Prihod-
nji teden se na Bledu začenja
mednarodna poletna hokej-

ska šola (prav tako v dveh ter-
minih), ki jo organizira Brane
Terglav, tudi letos pa se bo
nova hokejska sezona v
Sloveniji začela s poletno
hokejsko ligo Rudija Hitija, ki
bo na Bledu potekala zadnji
konec tedna v avgustu (od 27.
do 30. avgusta).

Hokejisti napolnili blejsko ledno ploskev
Od prejšnjega tedna je v športni dvorani na Bledu živahno, saj imajo spet led, na njem pa mladi
trenirajo v hokejskem kampu bratov Hiti, HZS pa je pripravila kampe mladinskih reprezentanc.

Domžale

Domžalčani najprej z Dravo

S prvim krogom se ta konec tedna začenja slovensko držav-
no nogometno prvenstvo. V 1. ligi bodo nogometaši Dom-
žal že danes, v petek, ob 18. uri v domačem športnem par-
ku gostili ekipo ptujske Drave. Domžalčani imajo letos pre-
cej spremenjeno ekipo, saj so odšli Ivan Knezović, Janez
Aljančič, Danijel Brezič, Blažo Perutović, Diego Coronel Bar-
rios, Miha Novak, Jože Benko in v začetku meseca še An-
draž Kirm. V vrste Domžal so prišli Blaž Brezovački, Dalibor
Teinović, Darko Topić in nazadnje še Damir Pekič, ekipi pa
so priključili še nekaj novih mladih fantov. Čeprav si v vod-
stvu kluba ne obetajo tako velikih uspehov kot zadnja leta,
pa so prepričani, da imajo ekipo za zgornjo polovico prvoli-
gaške lestvice. V. S.

Kranj

Triglavani se pripravljajo za vrh 2. lige

Po dveh tednih vadbe ima novi trener nogometašev Trigla-
va Gorenjske Stane Bevc zbranih okoli 25 nogometašev, ki
bodo oblikovali moštvo. To se v novi sezoni želi boriti za vrh
druge lige. Potem ko so klub zapustili Kalakovič, Čolič,
Jakopič in Banič, je Triglavu namreč uspelo pripeljati v svo-
je vrste tri bivše prvoligaške igralce: Novaka (zadnje leto v
Domžalah), ki je sicer prej bil Triglavan, najboljšega vratar-
ja druge lige Gracerja (Zagorje, bil mladinec Triglava), Bra-
jiča (Hit Gorica, nazadnje Bonifika), ki je doma na Jeseni-
cah, in Stranjaka (v prvi ligi igral za Domžale in Livar, zad-
njega pol leta v Radomljah). Obračun s hrvaškim prvoli-
gašem Interjem v gosteh je nakazal, da bo moštvo sposob-
no odigrati z vsakim nasprotnikom. Ni pa izključeno, da
ekipi priključijo še kakšnega novinca, seveda pa trener Bevc
računa tudi na Burgarja, Najdenova, Dolžana, Stjepanoviča,
Smoleja, Zoliča in vrsto mladih. Sicer pa se drugoligaška se-
zona začne drugi vikend v avgustu, 9. avgusta pa v Kranj pri-
haja moštvo Bele krajine. V. S.

Jesenice 

Jeseničani sestavljajo moštvo

Kot vse kaže, bo moštvo Acronija Jesenic tudi v novi sezoni
konkurenčno drugim hokejskim ekipam v ligi EBEL. Potem
ko so se dogovorili o sodelovanju s Tomažem Razingarjem,
Anžetom Terlikarjem in Rokom Tičarjem ter s tremi tujci iz
Rusije (Boris Tortunov, Jan Golubovsaki) oziroma Kazah-
stana (Andrej Troščinski) in sestavili tudi strokovni štab na
čelu z glavnim trenerjem Ildarjem Rahmatuljinom, je minule
dni športni direktor Zvone Šuvak podpisal pogodbe še s
štirimi domačimi igralci. Najprej sta pogodbo podpisala s
25-letnim napadalcem Marjanom Manfredo z Bleda, nato pa
še z 31-letnim branilcem Miho Reboljem. Oba tako ostajata
v rdečem dresu, znova pa ga bo oblekel tudi 25-letni na-
padalec Aleš Remar, ki je v minuli sezoni igral v Milanu.
Prav tako je dveletno zvestobo jeseniškemu klubu obljubil
22-letni branilec iz Hrušice David Slivnik, ki je igral v Bel-
jaku. Jeseniška ekipa naj bi bila dokončno sestavljena do
konca prihodnjega tedna, ko se bodo predstavili tudi na
tiskovni konferenci. V. S.

Poljane nad Škofjo Loko

Kolesarji iz Poljan na Stari vrh

Kolesarska sekcija Indu Team jutri, v soboto, organizira
kolesarsko dirko (odprtega tipa) iz Poljan na Stari vrh. Leteči
start bo pred kmetijsko zadrugo v Poljanah, cilj pa na Gre-
bljici pod Starim vrhom. Dolžina proge je 10 km z višinsko
razliko 650 m. Razpisanih je 20 kategorij. Dirka se točkuje
tudi za pokal Slovenije v cestno-gorski vožnji, prav tako pa
šteje tudi za občinsko prvenstvo občine Gorenja vas-Pol-
jane. Prvi trije tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo pokale,
v občinskem merilu pa medalje. Vsak tekmovalec ob prijavi
prejme praktično nagrado. Prijave sprejema organizator na
dan tekmovanja od 8. ure dalje. Startnina znaša 15 EUR, za
člane ŠD Poljane pa 10 EUR. Razglasitev rezultatov in
podelitev nagrad bo na zelenici pred kulturnim domom v
Poljanah. Dodatne informacije glede dirke lahko dobite na
telefonih: GSM: Aleš 041/255 681 in Andrej 031/316 681 ali
na spletni strani ŠD Poljane http://www.drustvo-sdpol-
jane.si/. V. S.

Žirovnica

Kolesarski praznik v vaseh pod Stolom

Kolesarski klub Završnica bo jutri, v soboto, pripravil med-
narodno tekmovanje gorskih kolesarjev v olimpijski discipli-
ni Cross country - XC Završnica 2009, ki šteje tudi za držav-
no prvenstvo v krosu. Prireditev bo potekala na tekmovalni
progi na Breznici v Glenci, začela pa se bo ob 9. uri. V. S.

Brata Gorazd in Rudi Hiti svoje znanje razdajata v hokejskem kampu na Bledu.
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Simon Šubic

Kranj - Na sredinem nadalje-
vanju sojenja 61-letnemu
Preddvorčanu Ivanu Fortu-
nu, obdolženemu poskusa
uboja lastnega 38-letnega
sina Roberta, so zaslišali
sodna izvedenca medicinske
in psihiatrične stroke. Psihi-
ater Miklavž Petelin je tako
pojasnil, da je pri obtože-
nem ugotovil upadanje du-
ševnih sposobnosti in depre-
sivnost, kar je posledica po-
navljajočih se konfliktov s si-
nom Robertom, zato zanj
predlaga ukrep obveznega
dveletnega psihiatričnega
zdravljenja. "Če bi bil še na-
prej izpostavljen podobnim
dolgotrajnim stresnim situa-
cijam, je možno, da ponovi
podobno dejanje. Brez
zdravljenja bi se lahko psi-
hične težave pokazale tudi v
kakšni drugi obliki, lahko bi
postal agresiven proti sebi,"
meni psihiater.

"Sunek z nožem ni mogel
biti močan, saj bi sicer prišlo
do zdrsa noža na rebro in
poškodovanja notranjosti,
ne pa samo poškodovanja
prsne stene," je izvedenec
medicinske stroke Miran
Rems odgovoril na vpraša-
nje okrožne državne tožilke
Irene Kuzme, kako močno
je obdolženi 15. januarja zve-
čer med prepirom z nožem
zamahnil proti svojemu
sinu. "Rana ni povzročila

okvare pomembnega dela te-
lesa, bila pa je nedvomno
povzročena na način, s kate-
rim se lahko človeka tudi
huje poškoduje," je pojasnil
zdravnik, ki pa ni mogel
ugotoviti, ali je rana nastala
zaradi zamaha ali vboda z
nožem. 

Sojenje se sicer nadaljuje
po vodstvom okrožne sodni-
ce Andreje Ravnikar, saj je
predsednik Okrožnega so-
dišča v Kranju Mihael Kers-
nik ocenil, da se senat na
prejšnji obravnavi ni "oku-

žil" zaradi izjave policista
Saša Enika, da mu je obdol-
ženi kmalu po dejanju dejal,
da se je nekaj takega moralo
zgoditi, po mnenju zagovor-
nice Katje Konc Kuhar pa te
izjave senat ne sme upošte-
vati, ker bi s tem prišlo do
procesne kršitve. 

Sodnica Ravnikarjeva je
na sredini obravnavi tudi
sporočila, da je policija
oškodovancu Robertu For-
tunu izrekla ukrep prepo-
vedi približevanja očetu in
drugim domačim v njihovi

hiši na Francariji v Pred-
dvoru. Ker je Robert v
spremstvu policije iz hiše
odnesel vse osebne stvari,
na vratih pa so bile zame-
njane ključavnice, je odvet-
nica predlagala, da se pre-
poved približevanja odpra-
vi, čemur je tožilka naspro-
tovala. Tudi sodni senat je
po premisleku sklenil, da
ukrep ostaja v veljavi, saj je
"treba zagotoviti, da obdol-
ženi in oškodovanec nista v
stiku". Sojenje se bo nada-
ljevalo 18. septembra.

Psihiater predlaga zdravljenje
Sodni izvedenec psihiatrične stroke za 61-letnega Ivana Fortuna iz Preddvora, ki naj bi januarja letos
poskusil ubiti svojega sina, predlaga obvezno psihiatrično zdravljenje.

Simon Šubic

Jezersko, Mojstrana - Z Ope-
rativno komunikacijskega
centra v Kranju so sporočili,
da so v ponedeljek v potoku
Jezernica našli truplo pogre-
šanega 58-letnega Jezerjana, v
Mojstrani pa domači že od
23. junija pogrešajo 53-letne-
ga Branislava Skvarčo. Od
doma se je odpeljal z rdeče-
belim gorskim kolesom, na
eni strani prtljažnika kolesa
visi rdeča potovalna torba, v
kateri je orodje za kolo. Po-
grešani je visok približno 178
centimetrov, težak 87 kilogra-
mov, ovalnega obraza, ple-
šast, manjkajo mu trije spod-
nji zobje. Oblečen je v kratke
črne kolesarske hlače, modro
kolesarsko majico s kratkimi
rokavi, rjav dežni plašč s ka-

puco, črne dežne hlače, rdeče
športne copate ter bele ali
črne nogavice. Policija napro-
ša vse, ki imajo o pogreša-
nem Mojstrančanu uporabne
podatke, da jih sporočijo na
telefonsko številko 113. 

V ponedeljek zjutraj pa so
kranjski operativno komuni-
kacijski center obvestili, da
na Jezerskem pogrešajo 58-
letnega domačina. Nazadnje
so ga videli v noči na nedeljo,
ko je zapustil lokal in se peš
odpravil domov. Organizira-
li so obsežno iskalno akcijo,
v kateri je sodelovalo trideset
gorskih reševalcev postaje
GRS Jezersko, domačih ga-
silcev, policistov in vodnikov
reševalnih psov. Po nekaj
urah iskanja so pogrešanega
Jezerjana našli mrtvega v po-
toku Jezernica pod regional-
no cesto Spodnje Jezersko-
Zgornje Jezersko. Predvide-
vajo, da je med hojo najbrž
omahnil s ceste prek beton-
skega podpornega zidu in
padel v potok. Vzrok smrti
bodo ugotovili z obdukcijo.

Pogrešanega Jezerjana 
našli mrtvega
V ponedeljek popoldne so v potoku Jezernica našli truplo 58-letnega 
Jezerjana. V Mojstrani pogrešajo 53-letnega Branislava Skvarčo.

Breg ob Bistrici 

Z mopedom trčil v avtomobil

Na Bregu ob Bistrici je v ponedeljek sedemnajstletnik na
kolesu z motorjem trčil v osebno vozilo in se pri tem hudo
ranil, poroča policija. Ob pol štirih popoldne se je peljal po
Bregu ob Bistrici. Med vožnjo po prednostni cesti skozi
križišče je bil premalo pazljiv, peljal pa je tudi z neprilago-
jeno hitrostjo, zato je prepozno opazil osebni avtomobil, v
katerem se je iz nasprotne smeri pripeljala 63-letna voznica
z območja Tržiča. Voznica se je sicer ustavila povsem na
desnem robu vozišča, sedemnajstletnik pa je kljub zaviran-
ju čelno trčil v vozilo. Zaradi hudih ran so ga reševalci odpel-
jali v Splošno bolnišnico Jesenice. 

Spodnje Gorje

Prevrnil se je s traktorjem

V ponedeljek okoli osme ure zjutraj se je v Spodnjih Gorjah
kmet prevrnil s traktorjem in prikolico ter ostal ukleščen pod
prikolico. Poklicali so blejske gasilce, da so ponesrečenca s
tehničnim posegom izvlekli izpod traktorske prikolice, trak-
tor pa postavili nazaj na kolesa. Ponesrečenca so nato pre-
vzeli reševalci in ga prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Vogar

Obvisel na drevesu

V torek dopoldne so na planino Vogar poslali gorske reše-
valce iz Bohinja, da so pomagali jadralnemu padalcu, ki je
moral zasilno pristati in je pri tem obvisel na drevesni krošnji
tik nad previsom. Reševalci so nepoškodovanega moškega
rešili s pomočjo vrvne tehnike in ga odpeljali v dolino. S. Š.

Je kdo videl 
Branislava Skvarčo?

Zagorelo je v pritličju. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj 

Nekdo je pozabil odstaviti posodo

V sredo kmalu po poldnevu, ko je v marsikateri kuhinji že
dišalo po kosilu, so gasilske sirene vznemirile stanovalce
Šorlijeve ulice v Kranju. V enem od pritličnih stanovanj v
tem blokovskem naselju je namreč zaradi pozabljene hrane
na štedilniku izbruhnil požar. Ogenj, ki je precej uničil ku-
hinjsko opremo, dim pa se je razširil še v pet sosednjih sta-
novanj, so pogasili poklicni gasilci Javnega zavoda Gasilsko
reševalne službe Kranj. S. Š.

Pri obdolženem Ivanu Fortunu je psihiater zasledil upadanje duševnih sposobnosti in 
depresijo. / Foto: Tina Dokl
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Ko nesreča ne počiva
Pred odhodom na dopust, tudi v hribe, razmislite o sklenitvi zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. I Foto: Tina Dokl

Blaž Zupanc, zlati maturant 
s kranjske Gimnazije

Meteoriti so okna v vesolje Obiskovalcem planin 
bi radi ponudili tudi prenočišča
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Suzana P. Kovačič

Pogoj za pridobitev Evrop-
ske kartice zdravstvenega za-
varovanja je sklenjeno obvez-
no zdravstveno zavarovanje.
Kartico vam Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) v tem primeru izda
brezplačno, praviloma za
leto dni, petnajst dni pred
pretekom pa lahko naročite
novo kartico. Naročite jo lah-
ko preko spletnih strani
ZZZS, v njihovih samopo-
strežnih terminalih, preko
GSM ali osebno. Prejmete jo
štiri delovne dni po naročilu.
Če imate nujen odhod v tuji-
no in ne morete čakati na
kartico, vam bodo na območ-
ni enoti zavoda izdali certifi-
kat, ki enakovredno nado-
mešča to kartico. 

"Zavarovane osebe lahko z
Evropsko kartico zdravstve-
nega zavarovanja uveljavljajo
zdravstvene storitve v drža-
vah članicah Evropske unije
in Evropskega gospodarske-
ga prostora ter v Švici, na Hr-
vaškem in v Makedoniji, z
evropsko kartico neposredno
pri zdravnikih oziroma
zdravstvenih ustanovah, ki so
del javne zdravstvene mreže.
Obseg in vrsto zdravstvenih
storitev opredeli zdravnik, ki
sprejme zavarovano osebo na
zdravljenje, pri čemer je
ključnega pomena opredeli-
tev pričakovane dolžine biva-
nja v tujini. Za Bosno in Her-
cegovino vam bomo izdali t.i.
konvencijsko potrdilo pod
enakimi pogoji kot Evropsko
kartico zavarovanja. V drugih
državah (Srbija, Črna gora,
ZDA itd.) je potrebno zdrav-
stvene storitve plačati, ob pri-
hodu domov pa lahko zapro-
site za povračilo stroškov pri
območni enoti ali izpostavi
ZZZS, pri čemer je zavarova-
na oseba upravičena do pov-
račila le za nujne zdravstvene
storitve, v višini dejanskih
stroškov, vendar ne več od
povprečne cene teh storitev v
Sloveniji. Zavarovanim ose-
bam ZZZS za čas bivanja v
teh državah, s katerimi nima-
mo sklenjenega dogovora,
svetujemo sklenitev komerci-
alnega zavarovanja z medi-
cinsko asistenco v tujini,"
pravi Petra Nadižar Štirn,
vodja Oddelka za izvajanje
obveznega zdravstvenega za-
varovanja na ZZZS, Območ-
ni enoti Kranj. 

Izvajalcem zdravstvenih
storitev zadošča, da imate pri
sebi samo Evropsko kartico
zavarovanja z izjemo Hrva-
ške, ko vam bodo h kartici na

ZZZS pripeli še dopis, ki ga
morate obvezno predložiti.
Lahko se vam zgodi, da vam
v kakem odročnejšem tujem
kraju ne bodo vzeli kartice,
kljub sklenjenemu dogovoru
med državama. "Pri uveljav-
ljanju povračila stroškov mo-
rate obvezno predložiti me-
dicinsko dokumentacijo in
originalne račune," pravi
Štirnova in opozarja: "Z Ev-
ropsko kartico pa ne morete
uveljavljati povračila za načr-
tovano zdravljenje denimo v
Nemčiji. Za to so drugi po-
stopki." 

In kako je z nujnimi pre-
vozi iz tujine do doma? "Pre-
voz ni pravica iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja.
V tem delu svetujemo dodat-
no sklenitev komercialnega
zavarovanja z medicinsko
asistenco v tujini," poudarja
Štirnova. 

Eno od najbolj poznanih
asistenčnih zdravstvenih za-
varovanj oseb pri potovanju
in bivanju v tujini je zavaro-
valna polica Coris. Z njo
imate po besedah Francija
Strniše, direktorja kranjske
poslovne enote zavarovalnice
Adriatic Slovenica, zagotov-
ljeno zdravstveno asistenco v
vseh državah sveta, običajno
v mreži javnih zdravstvenih
ustanov. "To zavarovanje
nam da neko varnost v pri-
meru, ko bomo iskali pred-
vsem nujno medicinsko po-
moč; lahko pa je to tudi zobo-
bol ali močna alergijska reak-
cija na sonce, ko je potreben
zdravniški poseg. Na vsaki
kartici Coris je napisana tele-
fonska številka, ki je zavaro-
vancem na voljo 24 ur na
dan v slovenskem jeziku. Ko
pride do bolezni ali poškod-
be, je najbolj prav, da pokli-

čete v Corisov center, kjer
vam bo operater dal navodila
ali organiziral zdravljenje, če
je seveda za to še čas in za
življenje ne štejejo minute,"
svetuje Strniša. 

Polica Coris naj bi zagotav-
ljala tudi nujne reševalne
prevoze v domovino, bodisi z
rešilnim vozilom ali helikop-
terjem, če zdravniki ocenijo,
da je to potrebno. "Svetujem
pa, da se o variantah nujnih
prevozov v domovino na-
tančno pozanimate že ob
sklenitvi zavarovalne police."
Vedno pa ni dovolj, da ima-
mo pri sebi samo kartico Co-
ris, na kateri je napisana šte-
vilka zavarovalne police. Sve-
tujejo, da vsekakor vzamete
na pot še polico Coris, ki jo
shranite v kovček za vsak pri-
mer, če bodo od vas zahteva-
li dodatna preverjanja." 

Lahko se nam zgodi nesre-
ča na križarjenju, ko je pri
roki samo ladijski zdravnik, ki
ne deluje v mednarodnem si-
stemu Coris. V tem primeru
boste strošek nujne medicin-
ske pomoči morali kriti sami,
ob prihodu domov pa boste s
priloženo medicinsko doku-
mentacijo in originalnimi ra-
čuni uveljavljali povračilo
stroškov zdravljenja. Lahko se
zgodi, da bodo od vas zahteva-
li plačilo tudi v kaki odročni
vasici na primer v Kazahsta-
nu, za kar boste uveljavljali
povračilo stroškov pod enaki-
mi pogoji kot v prejšnjem na-
vedenem primeru. "Ne bo se
vam pa to zgodilo na Hrva-
škem, v Avstriji, Švici, Franci-
ji in v ostalih turističnih drža-
vah sveta, kjer asistenčna za-
varovanja dobro poznajo," je
še dejal sogovornik.

Matjaž Fajfar, direktor Vzajemna, PE Kranj :
"Zavarovanje Vzajemna Tujina ponuja različne
programe: krije stroške storitve nujne 
medicinske pomoči, nujne zdravstvene prevoze
do bolnišnice, nujno zdravljenje v bolnišnici,
nujne zobozdravstvene storitve, prevoze obolelega,
poškodovanega ali umrlega zavarovanca v 
domovino, iskanje in reševanje zavarovanca, 
odvetniške storitve, pomoč svojcem obolelega,
poškodovanega ali umrlega zavarovanca, ...
Zavarovanje nudi 24-urno pomoč; ob nezgodi
ali bolezni v tujini takoj pokličete dežurno 
telefonsko številko Mondial Assistance (Elvie),
možen je klic na stroške Vzajemne, 
komunikacija je mogoča v slovenskem jeziku."

Natalija Postružnik, direktorica Službe za
odnose z javnostmi Zavarovalnice Maribor:
"Turistično zavarovanje z asistenco v tujini smo
pripravili v sodelovanju z zavarovalnico AXA
Asistence. Ponujamo več paketov zavarovanja,
za vse države sveta in za različno dolžino poto-
vanja. V najkrajšem možnem času po nezgodi
morate obvestiti naš asistenčni center v Sloveniji,
ki nato poskrbi za vso nadaljnjo koordinacijo z
medicinskim osebjem. V primeru, da
zavarovanec sam plača stroške zdravljena in o
tem pred zdravljenjem ni obvestil asistenčnega
centra, ni upravičen do povračila stroškov."

Ko nesreča ne počiva
Pred odhodom na dopust razmislite o sklenitvi zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. 
Na izbiro je Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja.

Mnenja

Ana Cergolj, Služba za korporativno
komuniciranje v Zavarovalnici
Triglav: "V primeru zdravstvenega
zavarovanja za tujino sodelujemo z
nemško Almeda GmbH. Zavarovanje
krije stroške nepredvidene bolezni ali
posledic nezgode, ki se pojavijo ali
nastanejo med potovanjem ali 
bivanjem v tujini, kakor tudi povečane
stroške prevoza v domovino, ki ga po
potrebi odredi zdravnik.
Zavarovancem nudimo 24-urno 
pomoč, tudi preko klicnega centra 
v Ljubljani."

Dejstva:
Nekaj primerov, če nimamo 
zavarovanja z medicinsko asistenco v
tujini: 
- najpogostejša dopustniška diagnoza
zaradi pretiranega sončenja je "allergic
dermatitis", ko je cena pregleda na 
primer v Grčiji pri zasebnem 
zdravniku 200 evrov;
- v ZDA je povprečna cena operacije
slepiča 30 tisoč ameriških dolarjev
(pregled, diagnostika, operacija in 
hospitalizacija);
- zdravljenje angine je v državah 
cenovno različno; od 80 evrov za 
pregled pri zdravniku (brez zdravil) do
450 evrov (brez zdravil);
- urgentni prevoz iz Firenc do 
Ljubljane (brez zdravniškega 
spremstva) stane približno 1500 evrov. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (na sliki je območna enota Kranj) ima 
Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. 
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Pogovor

Mateja Rant

Glede na to, da so bili rezul-
tati mature objavljeni že ob
5. uri zjutraj, me najprej za-
nima, kdaj si v ponedeljek
vstal?

"Budilke si nisem pripra-
vil, a sem se vseeno zbudil
ob 7.30."

Tako pozno?
"Ko spiš, se ne zavedaš

časa, in zato me tudi ni mo-
glo zanimati, kakšen rezultat
sem dosegel."

Torej nisi bil preveč na tr-
nih glede rezultata? 

"Ne preveč, saj sem vedel,
da bom naredil maturo."

Kot drugo, malce za šalo:
kje so očala z debelimi ste-
kli in ”polizana frizura”?

”Tu nekje imam sončna
očala, a nimajo ravno debelih
stekel. Lase imam pa pre-
kratke, da bi si jih lahko ‘zali-
zal’.”

Zdaj pa bolj zares. S svojim
rezultatom na maturi si se
uvrstil med elito slovenskih
srednješolcev. Kakšni so
bili prvi občutki in kako so
to sprejeli tvoji starši?

"Vsi smo bili veseli. Pri slo-
venščini sem recimo pričako-
val kakšno točko manj, a sem
ravno še ujel 'osmico'. Pri
drugih predmetih pa sem
pričakoval, da bom zbral veli-
ko točk, seveda pa je vseh 34
točk zelo lep uspeh."

Ponavadi so starši še bolj
ponosni kot dijaki sami ... 

"Ja, prav res. Mami sem
komaj prepričal, da me ni
zbudila ob petih zjutraj."

Glede na to, da si sin direk-
torja državnega izpitnega
centra Darka Zupanca - je
kdo že podvomil o tvojem
rezultatu oziroma morebiti
pomislil, da si imel vpogled
v maturitetno gradivo?

"Mogoče res, a rekel mi ni
še nihče nič. Glede na to, da
sem se odločil za študij fizike,
kjer ni omejitve pri vpisu, pa
to niti ne bi bilo potrebno. Si-
cer pa imajo gradivo zelo do-
bro zavarovano in tudi oče ne
ve, kaj je v maturitetnih polah.
Tam tudi ni kaj videti, če reci-
mo nisi biolog. Razen tega,
kolikor vem, sestavijo več raz-
ličnih pol in potem med njimi
izžrebajo tiste, ki smo jih po-
tem dobili na maturi ..."

Šale na ta račun, če drugega
ne, boš pa verjetno kljub
temu še moral poslušati.

"V bistvu smo se na ta ra-
čun bolj šalili še pred maturo,
zdaj, ko so znani rezultati, pa
niti ne. Če gre za šalo, se pač
nasmejemo. Lahko pa, da
kdo ni bil zadovoljen z rezul-
tatom, pa bi lahko kaj takega
rekel, a se to še ni zgodilo."

So bile priprave na maturo
naporne?

"Najbolj naporno je bilo,
ker smo imeli priprave pri fi-
ziki in kemiji ob ponedeljkih
in četrtkih na urniku prvi in
zadnji dve uri. Zlasti težko je
bilo zdaj proti koncu pouka,
ko je bilo zunaj sonce in te je
vleklo ven, posebej ob četr-
tkih, ko je že skoraj konec ted-
na. Zato je bilo najbolje, da
smo bili v kabinetu in izvajali
kakšne poskuse, ker tam ni
bilo oken, da bi videl sonce."

Po mnenju šolskega mini-
stra Igorja Lukšiča matura
ni pretirano stresna za dija-
ke. Se je tudi tebi tako zdelo?

"Če štiri leta kolikor toliko
delaš sproti, potem že veliko
znaš in se ti ni treba vsega na
novo učiti. Še največ časa mi
je vzela književnost, za kate-
ro sem porabil toliko časa kot
za vse druge predmete sku-
paj. Prav nam je prišlo tudi,
ko smo pri nekaterih pred-
metih, recimo pri matemati-
ki, ob koncu vsakega letnika
pisali pregledne teste skozi
vse leto."

Kaj je na tej književnosti, da
vas fante tako muči?

"Verjetno manj radi bere-
mo in manj poslušamo pri
slovenščini, razen tega je pri
slovenščini zelo veliko gradi-
va ... Pri tistem, kar smo ime-
li za domače branje, sem
tudi bolj obnove bral."

Kakšen ”knjižni molj” pa
torej res nisi ... 

"To gotovo ne."

Kaj te je spodbudilo, da si
se odločil izpite opravljati
tudi na višji ravni zahtevno-
sti? Se je to od tebe kar pri-
čakovalo?

"Izpite na višji ravni za-
htevnosti lahko opravljaš pri
matematiki in angleščini, ki
mi gresta dobro, zato to ni
bila težka odločitev."

Matura naj bi bila neke vr-
ste zrelostni izpit. Tudi sam
to dojemaš kot neko po-
membno prelomnico v tvo-
jem življenju?

"Verjetno res, saj se bo
zdaj, ko smo se vpisali na fa-
kulteto, začelo zares. Izobra-
zba, ki jo bomo pridobili na

fakulteti, bo tista, ki bo po-
membna za naše prihodnje
delo. To je tisto, kar bomo
verjetno delali vse življenje,
čeprav ne nujno. Zato je ma-
tura res neka prelomnica v
življenju."

Omenil si že, da si se odlo-
čil za študij fizike. Odličen
uspeh na maturi ti sicer od-
pira praktično vsa vrata - za-
kaj torej ravno fizika?

"To sem se odločil, še pre-
den sem izvedel za rezultate
pri maturi in tudi kadarkoli
kasneje bi se odločil enako.
Fizika me zanima, pa tudi te-
žav pri iskanju zaposlitve
verjetno ne bom imel, saj fi-
zike rabijo tako na področju
naravoslovja kot tehnike. Fi-
zika me zanima tudi zato,
ker zajema veliko področij."

Te katero področje mogoče
še posebej zanima?

"Zaenkrat sem izbral sploš-
no smer in bom potem videl,
kateri izpiti mi bodo bolj všeč
oziroma pri katerih bom šel
lažje skozi. Bom videl, kaj me
bo bolj pritegnilo."

Danes se veliko govori o fi-
nančni in gospodarski kri-
zi. Kako jo dojemate tisti, ki
šele načrtujete svojo poklic-
no kariero - omenjal si že,
da si izbral študij, ki omo-

goča tudi zaposlitev. Si imel
torej tudi to v mislih pri iz-
biri študija?

"Tudi seveda, a to ni bilo
odločilno. Študij sem v prvi
vrsti izbral, ker me fizika za-
nima, da je lahko dobiti za-
poslitev, pa je samo še dodat-
na prednost. Predvsem se mi
zdi zanimivo, ker moderna
fizika že odgovarja tudi na
vprašanja, ki so bila včasih
zgolj filozofska, in so po mo-
jem ena izmed najbolj zani-
mivih vprašanj."

Predpostavljajva, da boš
imel nekoč v prihodnosti
možnost vplivati na politič-
ne odločitve v naši državi.
Kaj bi najprej spremenil?

"Če bi imel neko visoko
funkcijo, da bi lahko kaj
spremenil, mi ne pride na
misel nobena velika stvar, ki
bi se mi jo zdelo pomembno
takoj spreminjati. Prepričan
sem, da se politiki trudijo,
kljub temu pa bi bilo bolje,
ko bi bilo v politiki manj
medsebojnega obtoževanja
in korupcije in več sodelova-
nja, da bi si skupaj prizade-
vali za boljšo Slovenijo."

Te mogoče mika tudi študij
v tujini?

"Zaenkrat sem se odločil
za študij v Sloveniji. Če mi
bo šlo dobro, se bom mogoče

odločil za nadaljevanje študi-
ja v tujini, a tako daleč naprej
ne bi rad napovedoval. Fizika
je baje težka."

Že tako nisi velik ljubitelj
knjig, praviš, zato verja-
mem, da tudi za šolskimi
knjigami ne preživiš večino
svojega časa. Kaj te še vese-
li?

"Rad se ukvarjam s špor-
tom - tudi tole opornico (po-
kaže na opornico na roki, op.
p.) sem dobil pri košarki. Ko-
šarko sem tri leta tudi treni-
ral, zdaj pa jo veliko igram s
prijatelji. Od lani igram tudi
za ekipo Optimisti v četrti
gorenjski košarkarski ligi, ki
je letos tudi v zimski ligi Ra-
dovljica. Sicer je to bolj rekre-
ativno, a se kljub temu kar
dobro prepotimo. Rad pa po-
gledam tudi dober film in se
družim s prijatelji."

Za to bo letos več kot dovolj
priložnosti, glede na to, da
so pred tabo zelo dolge po-
čitnice. Imaš že načrte,
kako jih boš preživel?

"Nekajkrat se bom odpra-
vil na morje, in sicer tako z
družino kot s prijatelji. S pri-
jatelji sicer načrtujemo tudi
kakšno daljše potovanje, reci-
mo po Evropi, a ni še nič do-
ločenega, ker je to zelo dra-
go."

Raje ima žogo kot knjigo
Med tremi maturanti gorenjskih srednjih šol, ki jim je pri splošni maturi uspelo zbrati vseh 34 točk, je bil tudi Blaž Zupanc s kranjske gimnazije.

Blaž 
Zupanc

"Če štiri leta 
kolikor toliko 
delaš sproti,
potem že veliko
znaš in se ti ni
treba vsega na
novo učiti. Še
največ časa mi
je vzela
književnost, za
katero sem 
porabil toliko
časa kot za vse
druge predmete
skupaj."

Blaž Zupanc I Foto: Gorazd Kavčič
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Zanimivost

Urša Peternel

Sredi maja sta dva domači-
na iz Gorij, Jožef Pretnar in
Bojana Krajnc, nekje na Me-
žakli (neuradno v bližini Pol-
jan nad Jesenicami) našla po-
seben kamen - domnevno
meteorit, ki naj bi na Zemljo
padel 9. aprila letos. Da je tega
dne nekaj pred tretjo uro po-
noči z neba priletelo nekaj ne-
navadnega, so potrdili nekate-
ri domačini v Sloveniji in Av-
striji, pa tudi na observatoriju
na Osojščici. Ali je najdba res
kamen iz vesolja, zdaj pro-
učujejo strokovnjaki. O tem,
kaj meteorit sploh je, kako po-
gosto padejo iz vesolja in kaj
nam tovrstne najdbe lahko
povedo o Zemlji in vesolju na-
sploh, smo se pogovarjali z Ju-
retom Atanackovom, geolo-
gom, zaposlenim na Geolo-
škem zavodu Slovenije, in lju-
biteljskim astronomom.

Lahko na poljuden način raz-
ložite, kaj meteorit sploh je?

"Čisto na kratko: meteorit je
kamen, ki je padel iz vesolja."

Kako pogosto sploh padejo
meteoriti na Zemljo?

"Padci meteoritov niso po-
sebno redki. Vsako leto na
Zemljo pade na tisoče meteo-
ritov. Najde se jih seveda mno-
go manj. Ker je sedemdeset
odstotkov površja našega pla-
neta pokritega z morji in ocea-
ni, jih kar dobri dve tretjini
pade v vodo. Številni padejo na
zelo odročna območja, kjer ni
prič ali instrumentalnih za-
znav. Mnogi padejo podnevi,
ko je spremljajoče meteorje
lažje zgrešiti. Le redko, v pov-
prečju enkrat na mesec, pa ne-
kje na svetu pride do padca
meteorita, ki ga vidijo številne
priče in posnamejo kamere.
Na ozemlje velikosti Slovenije
pade meteorit, velik kot pest,
približno vsaki dve ali tri leta."

Kako je viden padec meteorita?
Po pričevanju ljudi ga sprem-
ljajo hrup, pok, svetloba, neka-
teri ga čutijo kot potres ...

"Večina očividcev pri padcu
meteoritov dejansko vidi le
zelo svetel meteor. Neposre-
den padec samega meteorita
na tla je praktično nemogoče
videti. Svetle meteorje, ob ka-
terih pride do padca meteori-
ta, pogosto spremljajo zakas-
neli zvoki, podobni grmenju
ali preboju zvočnega zidu. To-
vrstni zvoki so eden od poka-
zateljev možnega padca mete-
orita. Jakost zvoka je odvisna
od velikosti in oddaljenosti.

Manjši in bolj oddaljeni lahko
povzročijo zamolklo bobne-
nje, veliki pa lahko povzročajo
tresenje oken in celo tal. Vsa-
ki takšni zvoki imajo zamudo
glede na pojav meteorja, po-
dobno, kot ima grom zamudo
glede na pojav strele. Običaj-
no prispejo minuto do nekaj
minut po meteorju. Le izjem-
no redko je kdo dovolj blizu
padca meteorita, da lahko sliši
dejanski padec kamna ob tla."

S kakšno hitrostjo prileti na
Zemljo?

"Kamnito telo, ki vstopi v
Zemljino ozračje, se imenuje
meteoroid. Njihove vstopne
hitrosti so med 11 in 72 kilo-
metrov na sekundo, vendar
lahko ognjeno pot skozi ozrač-
je preživijo le, če je njihova za-
četna hitrost pod 29 kilometri
na sekundo, sicer v ozračju
povsem zgorijo. Meteoroidov
spust skozi ozračje spremlja
svetel svetlobni pojav, imeno-
van meteor. Do tega pride, ko
zrak, ob katerega meteoroid
trči z veliko hitrostjo, zažari.
Med potjo v vse globlje prede-
le ozračja na meteoroid deluje
vse večji zračni upor, kar ga
upočasni. Velika večina mete-
oroidov med potjo skozi ozrač-
je povsem zgori, le zelo redki
pot preživijo. Ko se meteoroid
upočasni pod hitrost nekaj ki-
lometrov na sekundo, zrak
okoli njega neha žareti, kar vi-
dimo kot konec meteorja.
Nato se upočasnjuje naprej in
kmalu pada v prostem padu.
Ko pade na tla, postane mete-
orit. Manjši meteoriti padejo
na tla s hitrostjo nekaj deset
metrov na sekundo, večji z ne-
kaj sto metri na sekundo."

Kakšna pa je sestava meteo-
rita?

"Meteoriti so zelo različni in
imajo, tako kot zemeljske
kamnine, široko paleto sestav.
Večina meteoritov je kamni-
tih. Po mineralni sestavi so
med zemeljskimi kamninami
še najbolj podobni magmat-
skim kamninam, vsebujejo pa
tudi minerale, ki jih na Zemlji
ne najdemo. Veliko meteori-
tov vsebuje majhne mineralne
kroglice, imenovane hondru-
le, po katerih se razlikujejo od
vseh zemeljskih kamnin. Sku-
pina posebno primitivnih me-
teoritov se sploh ni spremeni-
la vse od samega nastanka
osončja, vsebujejo tudi zelo za-
pletene organske spojine in bi
lahko bili vir gradnikov življe-
nja na Zemlji. Obstajajo tudi
kovinski meteoriti, ki so v 
večini sestavljeni iz železa in

niklja, občasno pa se najdejo
tudi bolj redke zvrsti eksotič-
nih meteoritov. Nekatere me-
teorite so po sestavi uspeli po-
vezati matičnimi telesi, od ko-
der so prišli, na primer z Luno
in Marsom ter asteroidom Ve-
sto."

Kako veliki meteoriti običaj-
no padejo na Zemljo? Koliko
je bil velik največji, ki so ga
doslej našli na Zemlji?

"Meteoriti zavzemajo širok
velikostni spekter, od nekaj
milimetrov do nekaj metrov.
Najmanjše meteorite imenu-
jemo mikrometeoriti, so mi-
kroskopsko majhni in na
Zemljino površje padajo kot
prah. Običajni meteoriti, kate-
rih padce nekje po svetu bele-
žimo mesečno, so veliki od ne-
kaj centimetrov do nekaj deset
centimetrov. Večji kot so, bolj
so redki. Obstaja tudi zgornja
velikostna meja meteorita,
nad katero ostane hitrost in ki-
netična energija tako velika, da
se ob trku s tlemi upari in eks-
plodira, pri tem pa nastane ve-
lik udarni krater. Največji zna-
ni meteorit je Hoba West, pre-
mera skoraj tri metre in z
maso več kot šestdeset ton.
Nahaja se na prvotnem mestu
padca v Namibiji."

V medijih lahko zasledimo
zapise, da naj bi meteorit za-
del človeka. So to realni zapi-
si ali pretiravanja?

"Obstajajo zgodovinski za-
pisi, ko naj bi meteoriti ali
celo meteoritski dež zadeli in
ubili osebo ali več ljudi, ven-
dar so tovrstni dogodki zaradi
zgodovinske oddaljenosti za
realno ovrednotenje zelo za-
htevni. Uradno potrjenega
primera smrti zaradi padca
meteorita ni. Obstaja pa urad-
no potrjen primer, ko meteo-
rit je zadel človeka - med me-
teoritskim dežjem nad vasjo
Mbale v Ugandi leta 1994.
Majhen meteorit je zadel deč-
ka v glavo. Na srečo so mete-
orit predhodno še dodatno
upočasnili listi bananovca."

Kakšna je lahko starost mete-
orita?

"Starosti meteoritov so lahko
zelo različne. Teoretično bi lah-
ko bil meteorit, ki bi prišel iz
medzvezdnega prostora, sta-
rejši od Osončja, vendar bi bili
taki meteoriti nepopisno redki.
Sicer so najstarejši meteoriti
zelo primitivne sestave in ne
kažejo sledi izrazitih geoloških
procesov, stari so toliko kot
Osončje, torej 4,5 milijarde let.
Drugi meteoriti so mlajši. Ti so

večinoma manjši delci drugih
večjih teles našega Osončja.
Njihova starost je odvisna od
geoloških procesov na matič-
nih telesih, v katerih so nastali,
in od časa, ko so se od njih lo-
čili. Na Zemljinem površju so
meteoriti manj obstojni. Naj-
bolj občutljivi so najbolj primi-
tivni meteoriti, ki lahko razpa-
dejo v le nekaj dneh. Kamniti
so bolj obstojni. Najdlje pa pre-
živijo kovinski meteoriti, kate-
rih življenjska doba na Zemlji-
nem površju je lahko tudi ne-
kaj sto tisoč let. Obstajajo tudi
fosilni meteoriti, ki so na Zem-
ljo padli v bolj daljni geološki
preteklosti in so se ohranili v
sedimentnih kamninah."

Kako poteka analiza najdenih
meteoritov? Kje so običajno
shranjeni?

"Analizira se mineraloška
sestava, izotopska sestava in
struktura ter tekstura meteori-
ta, opravlja pa se v laboratorijih
s primerno opremo - s petro-
grafskimi mikroskopi, elek-
tronskimi mikroskopi, masni-
mi spektrometri ... Meteorite
običajno hranijo muzeji v dr-
žavah, kjer je meteorit padel. V
Sloveniji je to prav gotovo Pri-
rodoslovni muzej Slovenije,
saj gre za narodno naravno de-
diščino tudi za prihodnje ge-
neracije. Vzorce meteorita do-
bijo tudi raziskovalne instituci-
je, ki so specifično usmerjene
v raziskave meteoritov."

V Sloveniji so doslej našli
samo en meteorit, pred 101
letom v Avčah. Kako dragoce-
ne najdbe so to za znanstve-

nike in kaj vam lahko takšna
kamnina pove o vesolju?

"Avški meteorit je edini do-
slej najden in potrjen meteo-
rit, vsekakor pa ne edini mete-
orit, ki je padel na ozemlje Slo-
venije. Teh je bilo v zadnjih sto
letih zagotovo še kar nekaj.
Meteoriti so okna v vesolje. So
vzorci iz različnih asteroidov,
naše Lune, notranjih planetov
in morda tudi kometov. Pri
meteoritu se znanstvena
zgodba ne konča pri sami naj-
dbi, velikosti in masi ter zvrsti
meteorita. Izjemno pomemb-
ne so tudi okoliščine padca,
pot skozi ozračje in prvotna or-
bita, po kateri je meteoroid
krožil okoli Sonca. Meteoriti
skrivajo namige o nastajanju
in razvoju našega Osončja in s
tem posredno tudi o razvoju
Zemlje ter morda tudi življe-
nja na njej. Izkazali so se deni-
mo za ključ do razumevanja
nastanka oceanov v daljni
Zemljini preteklosti. Morda so
na Zemljo prinesli tudi grad-
nike življenja. V praksi meteo-
riti pomenijo dostavo vzorcev
drugih svetov na Zemljo - so
torej alternativa izjemno za-
htevnim in dragim misijam z
vesoljskimi sondami, ki lahko
obiščejo le eno telo Osončja.
Nekatere zvrsti meteoritov so
izjemno občutljive na pogoje
na Zemljinem površju - viso-
ko temperaturo, visoko vlago,
oksidacijo in biogeno aktiv-
nost, zato je zelo pomembno,
da se jih najde kar se da hitro
in da se z njimi ravna po po-
stopkih, ki zagotavljajo, da ne
pride do nepopravljivih spre-
memb in poškodb."

Meteoriti so okna v vesolje
"Meteoriti skrivajo namige o nastajanju in razvoju našega Osončja in s tem posredno tudi o razvoju Zemlje ter morda tudi življenja na njej. V praksi 
meteoriti pomenijo dostavo vzorcev drugih svetov na Zemljo - so torej alternativa izjemno zahtevnim in dragim misijam z vesoljskimi sondami," pravi 
geolog in astronom Jure Atanackov.

Jure
Atanackov

Uradno 
potrjenega 
primera smrti
zaradi padca
meteorita ni.
Obstaja pa
uradno potrjen
primer, ko 
meteorit je zadel
človeka - med
meteoritskim
dežjem nad 
vasjo Mbale v
Ugandi leta
1994. Majhen
meteorit je zadel
dečka v glavo.
Na srečo so 
meteorit 
predhodno še 
dodatno 
upočasnili listi
bananovca.

Jure Atanackov I Foto: Tina Dokl
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Cveto Zaplotnik

Koliko bohinjskih planin je še
"živih", je v zadnjih desetih le-
tih kakšna "umrla"?
"Do leta 1963 je bilo v Bohi-
nju še šestinštirideset "živih"
planin, to je planin, na katerih
se je prek poletja pasla živina.
Ko je država z zakonom pre-
povedala gozdno pašo, se je
število začelo zmanjševati, k
temu pa so deloma prispevale
tudi oddaljenost planin in
splošne razmere v kmetijstvu.
Danes je v Bohinju še triin-
dvajset "živih" planin, v za-
dnjih desetih letih niso opu-
stili paše na nobeni, agrarne
skupnosti pa vlagajo velike
napore v to, da preprečujejo
zaraščanje. Pred kratkim je
bilo, na primer, čiščenje zara-
sti na planini Dedno polje." 

Se je letos paša zaradi debele
snežne odeje v hribih začela
kasneje kot običajno?
"Agrarne skupnosti so dale ži-
vino na pašo približno deset
dni pozneje, vendar bodo še
vedno lahko dosegle osemde-
set pašnih dni, kar je pogoj za
pridobitev subvencije za pla-
ninsko pašo. Paša se je na niž-
je ležečih planinah začela 6.
junija, na višje ležečih pa šele
okrog 25. junija."

Koliko živine je na planinah?
Jo je več kot pred desetimi,
dvajsetimi leti?
"Na paši je 850 glav velike ži-
vine, od tega je 130 krav molz-
nic. Čreda je približno za tri-
deset odstotkov večja kot leta
2000, predvsem na račun po-
rasta števila krav dojilj in konj.
V mlekarski krizi je namreč
precej kmetij opustilo prirejo
mleka in se odločilo za rejo
krav dojilj, ki pa jih skupaj s
teleti dajejo na pašo. Na plani-
ni Javornik je bilo, na primer,
še leta 2000 petdeset molz-
nic, zdaj jih je le še trideset."

Ali še velja, da so bohinjski
hlevi prek poletja skoraj praz-
ni in da je domala vsa živina
na planinah?
"Kmetije, ki redijo krave doji-
lje, dajo na pašo skoraj vso ži-
vino. Tiste, ki se ukvarjajo s
prirejo mleka, imajo molzni-
ce doma, mlado živino pa od-
ženejo v planine. Mleko odda-
ja še okrog šestdeset kmetij,
pred mlekarsko krizo jih je
bilo več kot dvesto." 

V zadnjem desetletju se spre-
minja tudi lastništvo planin.

So že vse planine vrnjene
agrarnim skupnostim?
"Večina agrarnih skupnosti je
že dobila nazaj odvzete plani-
ne in drugo premoženje, dve
agrarni skupnosti, to sta Bo-
hinjska Češnjica, Jereka, Pod-
jelje, Koprivnik, ki je po član-
stvu največja v Bohinju, ter
Bohinjska Bistrica pa postop-
ka še nista zaključili. Ker je za
vse vrnjene deleže treba spe-
ljati dedne postopke, bodo ver-
jetno še precej dolgo trajali po-
stopki za vpis lastništva v zem-
ljiško knjigo. To je po mojem
mnenju največja slabost zako-
na o vrnitvi premoženja agrar-
nim skupnostim, saj s tem so-
lastniki planin in drugega pre-
moženja agrarnih skupnosti
postajajo tudi ljudje, ki niso
kmetje in nimajo posluha za
kmetovanje. Marsikje je vrača-
nje ovirala tudi odmera zem-
ljišča, na katerem stojijo ob-
jekti, zgrajeni večinoma po
podržavljenju premoženja
agrarnih skupnosti. V postop-
ku je lastnica teh zemljišč kot
zadnja znana upravljavka po-
stala zadruga, ki je s tem pri-
dobila pomembno premo-
ženjsko korist oz. celo večjo
kot kakšna agrarna skupnost.
Lastniki teh objektov morajo
zdaj stavbno zemljišče kupiti
od zadruge (tudi člani agrar-
nih skupnosti)." 

V agrarnih skupnostih je vse
manj kmetov in vse več ne-
kmetov. Ali se to že odraža
tudi pri gospodarjenju s pla-
ninami?
"Trenutno tega vpliva še ni
čutiti, ni pa izključeno, da se
to v prihodnje ne bo zgodilo."

Koliko na gospodarjenje vpli-
va dejstvo, da so planine v Tri-
glavskem narodnem parku?
"Pri osnovni dejavnosti, to je
pri paši in predelavi mleka, se
to ne pozna, različni pogledi so
morda le glede urejanja dosto-
pa do planin. V agrarnih skup-
nostih pravijo, da je s slabo do-
stopno planino težko gospoda-
riti, hkrati pa se zavedajo, da
vsaka pot - ne da bi uvedli po-
sebni prometni režim - pome-
ni tudi priložnost za različne
motorizirane obiskovalce."

Ali agrarne skupnosti veliko
vlagajo v urejanje planin?
"Ves denar, ki ga dobijo od
subvencij, od poseka lesa in iz
drugih virov, vlagajo nazaj v
planine - v čiščenje pašnikov,
urejanje objektov, ograje in
poti, za nakup objektov, ki so

bili nekdaj v njihovi lasti. De-
nar pa oplemenitijo še z last-
nim delom."

Kaj so naredile v zadnjem
času? 
"V zadnjih treh letih so na Vo-
glu obnovili sirarno, vključno
s prostori za pastirja, na plani-
ni Blato urejajo nekdanjo si-
rarno v bivališče za pastirja,
na Krstenici so poleg obnove
objekta pridobili s čiščenjem
zarasti še petnajst hektarjev
dodatnih pašnih površin, na
Velem polju so uredili bivalne
prostore, molzišče in grezni-
co, na Zajamnikih obnovitve-
na dela še potekajo, na Bitenj-
ski planini so uredili sanitari-
je, na Praprotnici in Konjščici
so pred dvema letoma uredili
še prostore za pastirja, na pla-
nini Suha so zagotovili štiri
napajališča za živino ..." 

Kaj načrtujejo v bližnji pri-
hodnosti?
"Na Suhi pripravljajo načrte
za obnovo nekdanje sirarne,
na planini Laz naj bi uredili še
prostor za agregat in sanitari-
je, na planini Blato naj bi do-
končali bivališče za pastirja,
na Dednem polju bodo večja
investicija sanitarije ..." 

Kaj so glavni problemi planin:
dostop, oskrba z vodo in elek-
triko, odpadne vode ...?
"Južne bohinjske planine
(Suha, Poljana, Zaliscem,
Osredki, Vogel) imajo proble-
me z vodo. Kar zadeva dostop,
je najtežji na planinah Laz in
Suha. Z elektriko ni težav, na
planinah jo pridobivajo iz
omrežja ali s pomočjo sončnih
celic, pri molži si pomagajo še

z agregatom. Odpadne vode so
problem na vseh planinah, še
najbolje so to doslej rešili na
planinah Velo polje in Konjšči-
ca, kjer so uredili greznico in
kjer načrtujejo še ureditev pro-
vizorične biološke čistilne na-
prave. Vse planine smo lani
preko kmetijsko gozdarske
zbornice vključili v skupni pro-
jekt čiščenja odpadnih voda, v
okviru katerega pričakujemo
državni in evropski denar. Če
nam tega denarja ne bo uspelo
pridobiti, bodo v to morale v
prihodnje investirati same
agrarne skupnosti."

Je še vedno problem gozdna
paša?
"Ta problem največkrat nasta-
ne na Goreljku, kjer je pašnik
premajhen za število živali na
paši." 

Koliko se je na planinah ohra-
nilo sirarstvo? 
"V Bohinju je še devet planin,
na katerih mleko predelujejo
v sir in druge izdelke. To so
planine Goreljek, Zajamniki,
Praprotnica, Uskovnica, Ko-
njščica Krstenica, Velo polje,
Laz in Bitenjska planina. Na
teh planinah so lani predelali
v mlečne izdelke okoli 130 ti-
soč litrov mleka, s planine Ja-
vornik in z dveh planšarij na
Goreljku pa mleko vozijo tudi
v dolino."

Koliko je pri sirarstvu še tradici-
je in koliko pridiha sedanjosti?
"Vse sirarne, ki so jih na pla-
ninah v zadnjih letih obnovili
v okviru projekta, pri katerem
je sodeloval Kmetijsko goz-
darski zavod Kranj, zagotav-
ljajo predelavo mleka na star,

klasični način - v bakrenem
kotlu in s kurjenjem na drva.
Edina sprememba je ta, da
ogenj za segrevanje kotla
uporabljajo tudi za pripravo
tople vode za potrebe planša-
rije. Na teh planšarijah še
vedno sirijo po starih recep-
turah, vendar delajo le sire s
krajšim časom zorenja, to je v
tipu trapista ali gaude. Če bi,
na primer, na planini Laz, pr-
vič sirili ob koncu junija, bi
obiskovalcem lahko ponudili
prvi bohinjski sir v tipu
ementalca šele ob koncu av-
gusta."

Pred leti ste v Bohinju uredili
sirarsko pot, ki povezuje pla-
nine in kmetije s predelavo
mleka. Se je dobro prijela?
"Pot je dobro obiskana, po-
hodniki dobijo na teh plani-
nah in kmetijah kislo mleko,
skuto, sir, zdaj pa razmišlja-
mo še o tem, da bi jim agrar-
ne skupnosti v stanovih in
drugih objektih omogočile
tudi prenočevanje. Na neka-
terih planšarijah so takšna
skupna ležišča in pograde že
uredili, v ponudbo pa bi lah-
ko vključili tudi ležišča v za-
sebnih stanovih. Na Voglu
so v okviru obnove že uredili
osemnajst ležišč, na Ded-
nem polju bi lahko prespalo
šest do osem ljudi, na Velem
polju do šest ljudi ... Pohod-
niki bi tako spoznali življenje
in delo na planšariji, lastniki
stanov pa bi z dodatnim za-
služkom lažje vzdrževali ob-
jekte. Da bi ležišča lahko le-
galno ponujali, bi morali
spremeniti nekatere predpi-
se o dopolnilnih dejavnostih
na kmetijah."

Obiskovalcem planin bi radi
ponudili tudi prenočišča
"Agrarne skupnosti ponujajo obiskovalcem planin na planšarijah kislo mleko, sir in skuto, v prihodnje bi jim rade ponudile tudi prenočevanje," 
pravi Dušan Jović, ki je v Bohinju kmetijski svetovalec že šestindvajset let in dobro pozna razmere na bohinjskih planinah. 

Dušan Jović

”V Bohinju je 
še devet planin,
na katerih 
mleko 
predelujejo v sir
in druge izdelke.
Na teh planinah
so lani predelali
v mlečne izdelke
okoli 130 tisoč 
litrov mleka, 
s planine 
Javornik in z
dveh planšarij
na Goreljku pa
mleko vozijo
tudi v dolino.”

Kmetijski svetovalec Dušan Jović



14 petek, 17. julija 2009

Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

Piše: Simon Šubic

Sodba pedofilskemu
župniku pravnomočna
Višje sodišče v Mariboru je po poročanju časnika
Dnevnik potrdilo sodbo ptujskega okrožnega 
sodišča, ki je ormoškega duhovnika Albina 
Žnidariča zaradi treh kaznivih dejanj spolnega
napada na otroka kaznovalo s petimi leti in pol
zapora. Sodišče je 58-letnemu Žnidariču izreklo
tudi varnostni ukrep, po katerem pri opravljanju
svojega poklica še pet let ne bo smel imeti 
neposrednih stikov z otroki oz. osebami, mlajšimi
od 15 let. Žrtve župnikovih zlorab naj bi bili v
vseh primerih dečki z območja Ormoža oziroma
iz ormoške župnije. Ker je ena od domnevnih 
žrtev 58-letnega člana križniškega reda tudi 
duševno hudo moten mladoletnik, je bil župnik
obtožen tudi zlorabe slabotne osebe. Po aretaciji
ormoškega župnika se je ptujskemu tožilstvu javilo
še več domnevnih žrtev, ki naj bi jih Žnidarič
spolno zlorabil, še preden je prišel službovat 
v Ormož. Ker so ti primeri že zastarali, se o njih
sodišče ne more več opredeljevati. 

V primeru Orion nič
nezakonitega
V Ljubljani se je prejšnji teden izteklo sojenje 
v primeru Orion. Ljubljansko okrajno sodišče je
direktorja Oriona Branka Lužarja, njegovo nekdanjo
sodelavko Vesno Uzar, nekdanjega notarja 
Borisa Lepšo in notarko Nevenko Tory oprostilo
obtožbe zaradi kaznivega dejanja ponareditve ali
uničenja poslovnih listin, oproščeni sta bili tudi
pravni osebi Orion LTD v stečaju in Orion LTD
Invest. Kot je pojasnilo sodišče, v pogodbah ni 
našlo nobenega lažnega podatka, da v njih ni 
vpisana višina obrestne mere, prav tako pa ni bilo
v neskladju s tedanjo zakonodajo oziroma kaznivo
dejanje. Sodba ni pravnomočna, tožilstvo pa je že
napovedalo pritožbo. Lužarju sicer tožilstvo očita,
da je v letih od 2001 do 2003 kot direktor družb
Orion in Orion Invest podpisal pooblastila, 
na podlagi katerih so pooblaščenci družb iz 
skupine Orion v posojilne pogodbe posojilojemalci
vpisovali lažne podatke o višini danih posojil oz.
so ponarejene listine podpisovali. 

ČRNA KRONIKA TEDNA

Minuli teden ena 
smrtna žrtev 
Na slovenskih cestah se je prejšnji teden zgodilo
126 prometnih nesreč, v njih pa je ena oseba
umrla, 184 pa se jih je poškodovalo. Zadnji
konec tedna so se zgodile štiri prometne nesreče,
v katerih so se poškodovale štiri osebe. 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili
neprilagojena hitrost ter nepravilna stran in
smer vožnje, so sporočili z Generalne policijske
uprave. Na slovenskih cestah je letos umrlo 96
oseb, dvanajst manj kot v enakem obdobju lani. 

Damjana Šmid

moj pogled

Stres naš vsakdanji (3)
Ne morem se znebiti misli,
da si polovico stresa nakop-
ljemo sami in na umeten na-
čin sprožamo "dogajanje za-
radi dogajanja". Za nekatere
ljudi se zdi, da brez stresnih
situacij sploh ne morejo več
živeti. Tako komaj čakajo, da
dobijo nov dražljaj, ki jih po-
ziva v boj. Takšne ljudi pre-
poznamo po večni naglici,
po kopici pomembnih stvari,
ki jih morajo urediti (ne gle-
de na to, kdaj jih srečamo),
po hitri hoji, nestrpnem go-
vorjenju, po treh mobitelih,
ki vsi naenkrat zvonijo ter po
vodilni misli, da je škoda
časa za spanje in počitek.
Delajo učinkovito, ko so pod
pritiskom in vse ostalo jim je
dolgočasno. Zato pogosto
odlašajo z obveznostmi, ker

so navajeni, da se dogaja šele
takrat, ko je naglica. Svoje
telo ženejo do zadnjih zmog-
ljivosti in tako je prav srčno-
žilni sistem tisti, ki začne
zavračati takšen način življe-
nja. Telo se odziva na naše
podatke, ki mu jih dajemo.
Če ob najmanjšem proble-
mu vpijemo "akcija, akcija,
akcija ...", potem se navadi
na stalen nivo stresnih hor-
monov in telesu viša priprav-
ljenost na napad. V resnici
pa je polovica napadov po-
tenciranih ali izmišljenih,
telo pa je kot vojak na straži
in nikdar zares ne počiva.
Poleg namišljenih napadov
pa si ljudje za stres nakoplje-
mo tudi preobilico dela in ko
nas telo začne opozarjati, se
ne ustavimo, ampak si ga

naložimo še več. Tako pride
do stalnega izčrpavanja, ki
ga telo obvlada le tako, da
nas prisili v bolezen. Pri naj-
hujši obliki izčrpanosti smo
tako fizično in psihično pov-
sem nemočni in potrebuje-
mo veliko časa, da si opomo-
remo. Znaki, ki nas opoza-
rjajo, da moramo malce upo-
časniti svoj način življenja,
so sledeči: stalna napetost,
živčnost, želodčne težave,
nespečnost, hujšanje ali pri-
dobivanje teže, pogosta utru-
jenost, težave s koncentraci-
jo in spominom, težave z di-
hanjem, napadi tesnobe, bo-
lečine v vratu, hrbtenici, ne-
gativne misli, nezainteresi-
ranost za spolnost, glavoboli,
pesimizem in negativne
misli, vrtoglavica, ... 

Rokijeva zgodba o odraščanju (2)

Ni vsaka mama zaklad

"Ko me je nehala pretepati,
mi je ukazala, naj grem k
Svetlani ter ji povem, da naj
spoka iz hiše. A nisem šel.
Takrat je bilo prvič, da sem
prekršil nenapisano pravilo:

poklical sem očeta in ga pro-
sil, naj doma naredi red. 
Ne vem, kaj sta imela z
mamo, toda Svetlana je osta-
la in to je bilo vse, kar sem si
želel. Brez nje bi bilo moje
življenje še večji kaos, kot je
bilo ..."
A mama ni kar pozabila na
to, da jo je Roki tožaril. Na-
šla je cel kup izgovorov, da
mu je prepovedala hoditi na
treninge gorskega teka, prav
tako pa ga je postavila pred
dejstvo, da naj se kar poslovi
od igranja kitare, ker ima pri
fiziki in kemiji slabe ocene.
"Kar sploh ni bilo res!" ogor-
čeno povzdigne glas Roki.
"Teste sem pisal tri, a mi je
do boljše ocene manjkala le
točka, kar je učiteljica tudi
zabeležila. Toda mama se
mi je želela maščevati in to
je tudi storila."
Na srečo je imel njen na
novo prebujeni materinski
čut le kratko sapo. Prej kot v
tednu dni se je življenje spet
vrnilo v stare tirnice. Ona je
odhajala in prihajala ob naj-
bolj nenavadnih urah, Roki-
ju se je oddahnilo, saj je spet
imel svoj mir, ki ga je zaradi
materine "ljubezni" zelo po-
grešal.
"Oče mi je obljubil, da me
bo med počitnicami vzel s
seboj, na teren in komaj
sem čakal, da pride ta dan.
Pogrešal sem ga, saj se mi je
zdelo, da raje najde tisoč iz-
govorov, da se mu le ni bilo
treba vračati pod domačo
streho. Takrat je delal v bli-
žini Murske Sobote, v ne-
kem hotelu so obnavljali ko-
palnice. Ker je bil šef, je
imel svojo sobo, kamor je
namestil tudi mene. Žal je
odhajal takrat, ko sem še
spal, in zvečer, ko se je vra-
čal, se je, ne da bi šel pod
tuš, zvrnil na posteljo in naj-
večkrat takoj zaspal. Sprva
sem bil zelo razočaran, ker

sem imel občutek, da me za-
nemarja, potem pa mi je ku-
pil kolo. Dobil sem krila, saj
sem v štirinajstih dneh, ko
sem bil pri njem, prekolesa-
ril domala celo Prekmurje.
Našel sem si tudi prijatelje,
povabili so me celo k neki
glasbeni skupini, kjer sem
poskušal igrati na kitaro, a
sem bil zanje prevelika "ta-
tamata". Veselil sem se ne-
delje, ko je ati imel zame čas
in sva zjutraj skupaj malo
poležala, potem pa me je
vzel s seboj na kavo, ki jo je
spil s svojimi delavci v bliž-
nji kavarni. Tam sem tiho
občemel v njihovi družbi in
vlekel na ušesa vse, o čemer
so klepetali. Vesel sem bil,
ker sem čutil, da očeta spo-
štujejo. To mi je bilo novo in
zelo ljubo, saj ga je mama
zmeraj samo zmerjala in
poniževala. Oče me je tudi
vse sorte spraševal, marsikaj
ga je zanimalo. Ponosen je
bil name, ker sem bil šport-
nik in "kitarski osvajalec 
deklet". Vsaj tako je on po-
imenoval moje posvečanje
glasbi ..."
Ko se je Roki vračal domov,
mu je dal kuverto z denar-
jem, ki jo je moral izročiti
mami. Zabičal mu je, da
pazi nanjo. Kljub temu pa
je, očitno premajhna vsota,
mami dvignila pokrovko.
Planila je nad Rokija in ga
začela lasati, češ da je denar
izgubil ali zapravil za cigare-
te. Bolj kot se je otrok branil,
bolj je padalo po njem.
Kljub temu da je bil za svoja
leta velik fant, ji je uspelo,
da ga je zbila na tla in ga ne-
kajkrat pošteno brcnila. Po-
tem ga je pustila, zagrabila
denar in izginila v svojo
sobo. 
"Ne spominjam se, kako
sem dočakal jutro. Imel sem
grozne bolečine, komaj sem
dihal. S poslednjimi močmi

sem se privlekel do vrat, kjer
me je našel poštar, ki je ta-
koj poklical rešilni avto. V
bolnišnici so ugotovili, da
imam zlomljeni dve rebri,
zaradi česar sem se potem
še lep čas kremžil od bole-
čin. Naredili so tudi zapis-
nik, žal pa nisem imel moči,
da bi po pravici povedal, kdo
me je pretepel. Pa tudi če bi,
mi ne bi verjeli, kajti že po-
poldan je v bolnišnico pri-
vihrala mama, me teatralno
objela in jokala kot dež ob
pogledu name. Stiskal sem
ustnice in obračal glavo
stran, ko sem poslušal njeno
jadikovanje. Medicinska se-
stra, ki mi je pozneje, ko
sem bil spet sam, prinesla
protibolečinsko tableto, me
je pogladila po roki in deja-
la, da sem lahko srečen, ker
imam tako skrbno mamo.
Niti besedice nisem zinil, le
nepremično sem jo gledal v
oči toliko časa, da se je zme-
dla in odšla. Na srečo je
mama svojo vlogo "žrtve"
odigrala in ves teden, kar
sem bil še v bolnišnici, je ni
bilo več na spregled ..."
Kar pa je bilo najhuje, je
mama v bolnišnici namigni-
la, da je bil Roki na počit-
nicah pri očetu in da sumi,
da mu je on naredil kaj hu-
dega.
"Ali si lahko mislite, v kakš-
nem precepu sem bil? Da bi
dovolil, da blati očeta?! Ne,
tega nisem mogel. Da pa bi
mirno gledal in poslušal,
kako glumi ...?! Tega tudi ne!"

Se nadaljuje

Milena Miklavčič

usode
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Knjige in ljudje

Miha Naglič

"En sam trenutek je dovolj,
da se odklene skrivnost živ-
ljenja, ključ vseh skrivnosti
pa je edinole Zgodovina, to
večno ponavljanje in to lepo
ime groze." Te besede, kate-
rih avtor je Jorge Luis Bor-
ges, postavi hrvaška pisatelji-
ca Daša Drndić (rojena 1946
v Zagrebu) za moto svojega
romana Sonnenschein. In
res: opisov in občutij groze v
tem delu res ne manjka, pa
še dobro dokumentirani so,
tako dobro, da je podnaslov
"dokumentarni roman" pov-
sem upravičen, gre za posre-
čeni splet fikcije in fakcije.
Eden od trenutkov, ki zado-
stujejo, da se odklene skriv-
nost življenja, pa je gotovo ti-
sti, ko Martha Traube sinu
Hansu na smrtni postelji za-
upa, da ni njegova prava
mati: "O, Hans, Hans, nekoč
ti je bilo ime Antonio." Rodil
se je namreč kot Antonio 
Tedeschi v Gorici. Njegova
prava mama je Haya Tedesc-
hi, potomka judovsko-itali-
jansko-slovenske rodbine v
italijansko-slovensko-nem-
škem mestu (Gorizia/Gori-
ca/Görz). Njeno judovsko
poreklo izdajata priimka Te-
deschi in Baar, drugi priimki
njenih prednikov pa so spet
več kot očitni: Krapez, Bra-
šić, Kaplan, Finzi ... Usodni
trenutek za Hayo je tisti, ko v
njihovo družinsko trgovino
vstopi SS-Untersturmführer
Kurt Franz, strastni amater-

ski fotograf, ki bi rad kupil
film. Sledi kratka, a strastna
romanca, katere nasledek je
tudi 31. oktobra 1944 rojeni
Antonio. Tega 13. aprila 1945
ugrabijo na goriški ulici iz
otroškega vozička, medtem
ko mati poštarju podpisuje
prejem neke pošiljke.
Dečkov oče Kurt je že pred
tem odšel v prekomando in
mama ne ve, da je bil on tisti,
ki je organiziral ugrabitev in
premestitev otroka v eno od
postojank programa Lebens-
born; ta je med drugim omo-
gočal preverjenim arijskim
družinam, da so lahko po-
svojile otroke. Tako sta za-
konca Traube, katerih sin je
padel pri Stalingradu, posvo-
jila Antonia in ta je dobil ime
Hans Traube. Haya tudi ni
vedela, kdo je v resnici Kurt
Franz. Sam ji je naložil, da je
pred prihodom v Gorico de-
lal na Poljskem, "v nekem
parku na robu čudovitega
gozda, v bližini majhne ro-
mantične železniške postaje,
kjer je bil tudi živalski vrt s
fazani in zajci ..." Ne pove pa
ji, da je bilo temu romantič-
nemu kraju ime Treblinka,
da je bil zadnji komandant
istoimenskega taborišča, kjer
je osebno in sadistično pobil
139 taboriščnikov in sodelo-
val pri umoru najmanj 300
tisoč Judov. Ko so morali
Poljsko zapustiti, so jih pre-
mestili v Italijo, od koder so
pospravili še dobrih 9000
Judov. (Poimenski seznam
le-teh je sestavni del romana,

eden od njegovih dokumen-
tov.) Ker pa je vedel, da bo
slej ko prej deportirana tudi
Haya, je očetovsko poskrbel
za rešitev otroka z - ugrabitvi-
jo. (V Treblinki je dojenčke
sam ubijal tako, da so mu jih
metali v zrak, on pa jih je ši-
cal s pištolo.) Mati, ki posta-
ne profesorica matematike,
sina ves čas po vojni ne-
utrudno in sistematično išče,
a bi ga ne našla, če se ji ne bi
v iskanju naproti podal tudi
sin, ki jo išče od dne (20. 4.
1998), ko od krušne matere
izve, da mora biti nekje tudi
prava. Roman se konča, tik
preden se v začetku julija
2006 v Gorici tudi dejansko
najdeta.

Nakazani happy end pa prav
nič ne olepša Zgodovine,
"tega lepega imena groze".
Človek še danes ne more ra-
zumeti, zakaj je Zgodovina
hotela, da je do najhujšega
genocida nad Judi prišlo rav-
no v legendarni Mitteleuro-
pi. Tudi Gorica in rodbina

Tedeschi sta pripadali
Avstro-Ogrski, državi iz eno-
tnosti nasprotij. "Daljna je-
dra monarhije, njeni plesi,
valčki in njene kočije, njen
Schnaps in njene Sacher tor-
te, njeni slikarji in njena im-
perialna družina, vse to po-
stane provinci blizu in ljubo,
takoj ko se italijanizira, kroa-
tizira, bohemizira; die glück-
liche grosse Familie, oh,
happy days." O, sončni dne-
vi. Potem pa so prišli temni
dnevi groze. Tak je bil tisti,
ko je z Dunaja v Treblinko
pripeljal še eden od številnih
vlakov. "H Kurtu Franzu je
stopila starejša ženska, izvle-
kla neki dokument in rekla,
jaz sem sestra Sigmunda
Freuda, razporedite me v
kakšno pisarno, je rekla, ne-
močna sem in stara, je rekla.
Ta ženska je imela okrog
osemdeset let. Franz se je
resno poglobil v branje doku-
menta, potem je rekel, da,
gospa, to je napaka. Poglejte,
tole je vozni red. Čez dve uri
imate vlak za Dunaj. Pustite
dokumente, denar in nakit,
vse lepo pustite tukaj, je re-
kel Kurt Franz, in se pojdite
oprhat, je rekel. Ko se vrnete,
vas bo čakala vozovnica za
Dunaj in vse vaše stvari."
Freudova sestra se je nato
oprhala pod plinom in se na
Dunaj vrnila v duhu. Tako je
to, ko se združita ironija
Zgodovine in človeški cini-
zem. Sonnenschein Saše
Drndić je mojstrska upodo-
bitev tega dogajanja.

Jože Košnjek

med sosedi

Letošnje srečanje Draga mla-
dih, na katerem mladi inte-
lektualci iz Slovenije, zamej-
stva in zdomstva razpravljajo
o svojih in širših družbenih
problemih, je bilo konec pre-
teklega tedna v primorskem
družbenem centru Rotunda
v Kopru. Pred osamosvojitvi-
jo in demokratičnimi spre-
membami v Sloveniji so bila
srečanja v Dragi na Trža-
škem. Po Dragi, v kateri so
se enkrat na leto srečevali
oporečniki prejšnjemu reži-
mu v Sloveniji, med njimi
tudi intelektualci iz izseljen-
stva, ki v Sloveniji niso bili
zaželeni, so dobila zborova-
nja tudi ime. Po osamosvojit-
vi organizirajo vsako leto sre-
čanja v drugem kraju v Slo-
veniji ali v zamejstvu.
Tema letošnje Drage mladih
je bil pomen ustvarjalnosti in

inovativnosti. Na pogovorih
so sodelovali tudi gostje. Le-
tos so v Koper povabili glas-
benico Tinkaro Kovač, inova-
torja Petra Florjančiča, igral-
ca Gregorja Čušina, znan-
stvenika Jureta Leskovca in
graditelja jadrnic Japca Jako-
pina. O ustvarjalnosti in ino-
vativnosti so pripovedovali
na osnovi izkušenj v poklic-
nem in zasebnem življenju.
Tinkara Kovač je poudarjala
pomen znanja in trdega dela.
Peter Florjančič je mladim
svetoval, naj bodo pozorni na
dogajanja okrog sebe, saj se
inovacija začne z opazova-
njem. Za Jureta Leskovca sta
ustvarjalnost in inovativnost
način življenja, Poleg trdega
dela, poguma in vztrajnosti
je nujna vera v stvari, ki jih
počneš. Gregor Čušin je opo-
zoril na razliko med prid-

nostjo in talentiranostjo. Ta
razlika v naših šolah ni dovolj
jasna. Načrtovalec jadrnic Ja-
pec Jakopin je mladim sveto-
val, naj bodo v življenju aktiv-
ni in komunikativni. Nevoš-
čljivost naj presegajo s pove-
zovanjem in sodelovanjem.
Na 19. Dragi mladih so spre-
jeli deklaracijo, v kateri so po-
udarili pomen ustvarjalnosti
in inovativnosti, ki ju je tudi
Evropska komisija izbrala za
vodilno misel leta 2009.
"Mladi predstavljamo največ-
ji potencial na področju
ustvarjalnosti in inovativno-
sti. Potrebno bi bilo nenehno
spodbujanje vladnih in nev-
ladnih organizacij, da s po-
močjo akademskih in razis-
kovalnih strokovnjakov obli-
kujejo programe za spodbu-
janje ustvarjalnosti in inova-
tivnosti. Ker se namenja pre-

več pozornosti zgolj kratko-
ročnim ciljem in parcialnim
interesom, je oviran družbe-
ni razvoj. V izobraževanju se
namenja preveč pozornosti
pridobivanju faktografskega
znanja, premalo pa motivaci-

ji za ustvarjalnost in inovativ-
nost. Projekti težijo k hitre-
mu pridobivanju denarja in
uresničevanju kratkoročnih
ciljev, ne pa k zagotavljanju
trajnostnega razvoja," so še
zapisali v deklaraciji.

Knjige in knjigoljubi (3)

Sonnenschein

Pogovor o ustvarjalnosti na Dragi mladih. Od leve: znanstvenik
Jure Leskovec, pevka Tinkara Kovač, voditelj pogovora Alen
Salihović, izumitelj Peter Florjančič in igralec Gregor Čušin.

Slovenci v zamejstvu (151)

Draga mladih: Ustvarjalnost za prihodnost

General Odilo Lotario Globocnik (1904-45), vojni zločinec, po
očetu gorenjskega (tržiškega) rodu, tudi eden od "junakov"
romana Sonnenschein, na sliki (desni) v taborišču Sobibor

Pisateljica Daša Drndić
Daša Drndić, 
Sonnenschein, 
dokumentarni roman,
prevod in spremna
beseda Djurdja 
Strsoglavec, založba
Modrijan, Ljubljana,
2009, 416 strani,
32,20 evra.
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razgled

Se je med dopustom dopust-
no odklopiti? Prekiniti vse
stike in povezave z ljudmi, s
katerimi jih v tem času ne
želiš imeti? Se odpovedati
odvisnosti od medijev, ne
gledati televizije, ne posluša-
ti radia, ne brati časopisov in
revij? In se namesto običaj-
nih človeških in medijskih
navezav odločiti za pogloblje-
ni stik le s svobodno izbrani-
mi osebami. Se bolj predati
naravi, uživati na soncu in v
senci, se odpovedati umetni
svetlobi, se naužiti čiste vode
in nadihati svežega zraka,
hoditi po zemlji z bosimi no-
gami ...

Mogoče seveda je, a ni odvis-
no le od nas samih, od naše
svobodne odločitve. Sicer pa
si večina ljudi česa takega
najbrž niti ne želi. Marsiko-
mu tega ne bi dopustili nje-
govi najbližji. Marsikdo se
odloči za kompromis, za del-
ni odklop. Tako sem nedav-
no, v dveh tednih, ki sem jih
preživel na enem od jadran-
skih otokov, ravnal tudi sam.
Kompromis je bil že v tem,
da tja nisem šel sam, ampak
z družino, kakor je tudi lepo
in prav. Na telefonske klice,
ki jih je bilo že tako ali tako za
čuda malo, sem odgovarjal le,
če mi je bila številka pozna-
na. Televizije nisem gledal
niti minuto, radio v avtu je bil
zaprt. Sem velik odvisnik od
časopisov in revij, a to pot
vseh petnajst dni nisem kupil
niti enega izvoda! Neznani
ljudje so me v glavnem pusti-
li na miru in tudi sam nisem
po nepotrebnem nikogar na-
dlegoval. Ravnal sem torej po
zlatem pravilu: ne stori dru-
gim tega, česar ne želiš, da bi
drugi storili tebi. Namesto si-
ceršnjih človeških in medij-
skih povezav smo vsi dopu-
stovalci skupaj in vsak pose-
bej okrepili stike z naravo, se
predajali morju, morskim ve-
trovom in zemeljskim daro-
vom, sončnemu žaru bolj
malo, zato pa tembolj števil-
nim odtenkom svetlobe ...
Glavne novice iz našega do-
mačega in iz velikega sveta
so nas seveda kljub vsemu
dosegle. Po telefonu so nam
sporočali, da je v našem kra-
ju kar naprej deževalo, da je
le malo manjkalo do poplav
in da je ena od rojakinj uto-
nila v narasli vodi. Glavna
politična novica pa je bila ta,
da je nenadoma odstopil hr-
vaški premier Ivo Sanader.
Ko sem domačine vprašal,

zakaj, mi niso vedeli odgovo-
riti; dodajali pa so, da je poli-
tika kurba in da smo Sloven-
ci dobri gostje. Ko smo se
vračali, sem na avtocesti pre-
kinil medijski molk, prižgal
radio in izvedel za spektaku-
larno aretacijo hrvaškega dr-
žavljana, ki naj bi nameraval
izvesti atentat na slovenske-
ga predsednika vlade. Ob tej
novici sem se zamislil in za-
vedel, da bi se lahko v poslab-
šanih razmerah kaj hudega
zgodilo tudi nam. V napetih
razmerah je prvi sunek do-
volj, da sproži plaz. Ko se en-
krat začne, se ne moreš več
kar tako odklopiti, lahko se le
braniš, skrivaš ali bežiš. To
pa ni več dopustno in še
manj dopustniško. 
Možnost odklopa je torej ve-
lik dar, izkoristimo ga, dokler
je mogoče. In komur je mo-
goče. Se bojim, da (nas) je
tudi v našem, "razvitem" sve-
tu, takšnih vse manj. Po dru-
gi strani pa takšna možnost
ni vezana le na pogum in de-
nar. Odklop ni dan le tistim,
ki nekam odpotujejo in za
krajši čas spremenijo svoj na-
čin življenja. Mnogi na tem
svetu že živijo odklopljeno
(mlajši bi rekli "odštekano").
Pri nas so, denimo, takšni
ljudje z drugačnim življenj-
skim slogom, alternativci in
marginalci. V Indiji in v slu-
mih (revnih mestnih četrtih)
je takšna večina ljudi; tisti, ki
nič nimajo, imajo tudi potreb
bolj malo. Odklop rabimo
ljudje, ki se kar naprej za ne-
čim ženemo, se od tega utru-
dimo in zato potrebujemo
vsaj občasno spremembo. A
dokler imamo na izbiro ve-
getiranje v slumu na oni ter
pehanje za denarjem in ma-
terialnimi dobrinami na tej
strani, ostajamo po večini pri
slednjem.

Odklop
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica
V novinarstvu (udarnih) tem
za pisanje nikdar ne zmanjka.
Niti v času tako imenovanih
kislih kumaric ne. Ko so politiki
in drugi "zvezdniki" z eno nogo
že na dopustu, recimo, na Ma-
uritiusu, udarijo pogojno rečeno
psihopati. Letos je za razburje-
nje poskrbel Josip Zagajski, po
narodni pripadnosti Hrvat. Se
pravi, naš sosed. Imenovani se
je lotil kar našega vladnega
predsednika Boruta Pahorja.
Na srečo so ga varuhi reda in
miru še pravi čas razkrinkali in
ustavili. Tudi zaradi "velike
zrelosti (slovenske in hrvaške
policije, op. M. S.) pri reševanju
problemov, predvsem v koordi-
naciji policistov iz Zagreba in
Krškega ter uradov direktorjev

obeh policij", kot je skupno poli-
cijsko akcijo pohvalil Oliver Gr-
bić, vršilec dolžnosti glavnega
direktorja hrvaške policije.
Kajpada je od ponosa žarel
tudi njegov ljubljanski kolega
Janko Goršek. Med drugim se
je pohvalil: "Na tak način smo
še enkrat dokazali, da s profesi-
onalnim in strokovnim pristo-
pom lahko rešujemo tudi naj-
bolj zapletena stanja, ne glede
na politične razmere." 
Slovenskim in hrvaškim polici-
stom, varnostnikom in kar jih
je še bilo zraven odkrivanja za-
rote, čestitam.
Nauk poskusa atentata na slo-
venskega vladnega predsednika
Boruta Pahorja torej je: kjer sta
želja in volja, je tudi uspeh. Iz

aktualne izkušnje sklepam, da
bi - v kolikor bi šlo za življenje
bodisi slovenskega bodisi hrva-
škega političnega vrha - bila
meja v Piranskem zalivu že
zdavnaj določena. Ampak, to
samo tako, mimogrede in v raz-
mislek.
Je mogoče izjavo prvega moža
slovenske policije razumeti kot
kritiko slovenskega in hrvaške-
ga državnega vrha, češ da se lo-
tevajo reševanja odprtih oziro-
ma spornih in občutljivih poli-
tičnih tem neprofesionalno in
nestrokovno? Ne verjamem.
Tako očitno si prvi mož sloven-
ske policije s politiko pač ne bi
mazal rok.
Po drugi strani pa je tako, da
me pri vsej zadevi, se pravi,

pri poskusu atentata na slo-
venskega vladnega predsedni-
ka Boruta Pahorja, najbolj
bode v oči dejstvo, da je do ne-
ljubega, da ne rečem nevarne-
ga in tudi sramotnega politič-
nega dogodka prišlo tik za
tem, ko je iz neznanega vzro-
ka odstopil nekdanji hrvaški
vladni predsednik Ivo Sana-
der. Nadvse zanimivo. Na-
vadni (slovenski) državljani
lahko samo upamo, da ljudje,
ki (predvidoma) vodijo politi-
ko banskih dvorov iz ozadja
in so nekdanjemu hrvaškemu
vladnemu predsedniku (pred-
vidoma) "svetovali" odstop, ne
vodijo oziroma ne nadzoruje-
jo tudi vladne ekipe z Gregor-
čičeve ulice 20 v Ljubljani. To

bi bilo za Slovenijo, katastro-
falno. Ampak, kot rečeno,
upam, da je to samo teoretič-
no fantaziranje.
Pa še to. Dobro in pohvalno
je, da so pretekli petek v Dobo-
vi prijeli pravega atentatorja
na slovenskega vladnega pred-
sednika. Se pravi, da niso are-
tirali grešnega kozla, kot so to
storili slovenski policisti pred
leti, to je takrat, ko je sloven-
ske varuhe reda in miru vodil
Igor Bavčar, in ko se je dogo-
dil politični umor Ivana
Krambergerja, kandidata za
predsednika mlade slovenske
države. Takrat je slovenska
policija stvari, žal, nedvomno
namerno zapeljala v slepo
ulico.

Vaš razgled

Kako veeeelik balon! In kako vesele mavrične barve vabijo poglede mimoidočih. A le za
trenutek, nato se milni mehurček razblini in od njega ne ostane nič več. Še dobro, da lahko
fotografski spomin ta živahni trenutek iztrga pozabi in z njim znova in znova razveseljuje 
ljudi, ki jim tudi tako drobni dogodki lepšajo življenje! D. Ž. I Foto: Tina Dokl

Podnebne spremembe s segrevanjem ozračja grozijo, da se bodo kmalu stalili celo največji
ledeniki. Ledenik, ki ga je skupina slovenskih pohodnikov obiskala na Južnem Tirolskem, pa
še kar vztraja. In kako prijetno osveži v julijskih dneh, ko sonce pripeka z vso močjo, zlasti
še od športnih naporov dodatno razgrete hribolazce. D. Ž. I Foto: Tina Dokl

petek, 17. julija 2009

Sumljive okoliščine



17
GORENJSKI GLAS
petek, 17. julija 2009 EKONOMIJA stefan.zargi@g-glas.si

Boštjan Bogataj

Kranj - Pred letom in pol je
Urad za varstvo konkurence,
ki ga vodi Jani Soršak, petim
elektrodistributerjem zaradi
usklajenega zviševanja cen
električne energije konec leta
2007 naložil plačilo desetih
milijonov evrov globe - od
osemsto tisoč do 2,6 milijo-
na evrov na podjetje. Vseh
pet podjetij, med njimi tudi
Elektro Gorenjska, se je na
odločbo pritožilo, vrhovno
sodišče pa je pred kratkim
njihovo tožbo zavrnilo. 

Spomnimo, da so elektro-
distributerji lansko jesen
znova podražili električno
energijo oziroma so izumili
nove, za nekatere zelo spo-
rne postavke na računu, kot
sta poseben dodatek za viso-
ko porabo in strošek vodenja
računa. Februarja letos, po
vstopu novega igralca na trg
prodaje električne energije
gospodinjstvom Gen-i, pa
naenkrat ugotovili, da je cene
mogoče tudi nižati. 

Elektro Gorenjska je go-
spodinjskim odjemalcem
ponudil nov paket Porabim,

kar rabim, s katerim si lahko
gospodinjstva z nekaj truda
pocenijo elektriko za 5,2 od-
stotka (vsak mesec sporočajo
dejansko porabo). Z drugimi
besedami: gorenjski distri-
buter električne energije je
svojim odjemalcem omogo-
čil oprostilo plačila dodatka
za visoko porabo, neplačeva-
nje storitve vodenja računa,
hkrati pa so obljubili, da do
konca prihodnjega leta ne
bodo spreminjali cene. Za
nov paket se je do 1. julija od-
ločilo komaj 4200 odjemal-
cev od približno 75 tisoč odje-
malcev Elektro Gorenjska. 

Z drugimi besedami, tudi
zadnja, jesenska podražitev
električne energije, ki so jo iz-
vedli v Elektro Gorenjska, je
bila, tako kot je zdaj ugotovilo
tudi vrhovno sodišče za po-
dražitev konec leta 2007, pov-
sem nepotrebna in neupravi-
čena. Ob tem dodajmo, da je
sodba v zvezi s tožbo proti od-
ločbi urada za varstvo konku-
rence pravnomočna in do-
končna. Vpleteni po besedah
direktorja Sorška sicer lahko
zahtevajo revizijo, vendar ni
nujno, da bo odobrena. Priča-

kuje, da bodo elektrodistribu-
terji globe plačali. 

"Pooblaščena odvetniška
pisarna Elektra Gorenjska je
v petek, 10. julija, prejela so-
dbo Vrhovnega sodišča. So-
dbo bomo v naslednjih dneh
natančno proučili. Na podla-
gi ugotovitev bomo sprejeli
nadaljnje odločitve," je edi-
no, kar so nam sporočili z
Elektro Gorenjska, čeprav
smo predsednika uprave Jo-

žeta Knavsa vprašali za nji-
hove nadaljnje korake, kaj
globa v višini osemsto tisoč
evrov pomeni za njihovo po-
slovanje, prosili smo tudi za
njegov komentar odločbe va-
ruha konkurence in sodbe
sodišča. Nismo izvedeli niti
besede niti o tem, ali bo Elek-
tro Gorenjska preplačano
električno energijo poravnal
pri naslednjem računu go-
spodinjstvom.

Elektro Gorenjska mora plačati
800.000 evrov globe
Vrhovno sodišče je potrdilo globo Urada za varstvo konkurence, ki je ugotovilo usklajeno delovanje
distributerjev električne energije.

Boštjan Bogataj

Kranj - Skupina GBD je leta
2001 postala solastnica
kranjskega hotela Creina.
"Za nakup smo se odločili z
zavedanjem, da bodo za nor-
malno poslovanje potrebni
veliki finančni vložki," danes
pravi Ani Klemenčič, izvršna
direktorica GBD Skupine iz
Kranja, ki takratno odločitev
označi za lokalpatriotsko:
"Smo domačini, lokacija je
izjemna, predstavljali smo si,
da bomo lahko obnovili tudi
zunanjost in dali Kranju nov
in moderen hotel." 

Sledilo je razočaranje, saj
so ugotovili, da sta zunanja
fasada in parkirišče zaščitena
kot kulturni spomenik. "Od
nakupa vsa leta vlagamo sko-
raj celoten dobiček GBD Go-
renjske borzno posredniške
družbe v obnovo hotela, od
strehe, ki je puščala, sanacije
betonskih delov, inštalacij in
izolacije do obnove vseh sob,
nove restavracije in kuhinje,"
pojasnjuje Klemenčičeva.

Hotel je ves ta čas obratoval,
še danes pa obnova ni konča-
na. Na vrsti so še kletni pros-
tori in okolica, hotel bo dobil
tudi novo celostno grafično
podobo.

Hotel Creina sicer v tem
času ne prinaša dobička, na-
sprotno, zahteval bo še veliko
finančnega vložka. "Razmiš-
ljamo o centru dobrega po-
čutja ter večnamenskem
prireditveno-kongresnem
prostoru v kombinaciji s ču-
dovito teraso, ki gleda na
Savo in Šmarjetno goro," po-
jasnjuje direktorica. Na ta
način naj bi v mestni hotel
privabili poslovneže, želijo si
tudi več turistov, dnevnih in
prehodnih gostov, tudi tistih,
ki bi iz Kranja spoznavali le-
pote Slovenije. Hotel Creina
v tem trenutku ne dosega
praga rentabilnosti. Kdaj ga
bo, je odvisno od splošnega
razvoja turizma, od okreva-
nja kranjskega gospodarstva,
morda od pomoči Mestne
občine Kranj pri krepitvi de-
javnosti, ki spodbujajo turi-

zem, pri ustvarjanju podjet-
ništvu prijaznega okolja in
oživljanja kranjskega mest-
nega jedra, prek katerega bi v
mesto in tudi Hotel Creina
privabili obiskovalce. 

"Žal danes zaradi gospo-
darske situacije čas ni naklo-
njen oživljanju turizma.
Dlje časa že privabljamo na-
jemnika za del pritličja, za-
mislili smo si, da bi ga za-
polnili s cvetličarno, v del pa
bi radi uvrstili frizerski ali
kozmetični salon. Najemnik
bi lahko za razstavni prostor

izkoristil hotel, tudi zuna-
njost, kar bi bilo zelo zani-
mivo, vendar trenutno pa-
dec prometa pri cvetličarjih
večino odvrača od tovrstnih
investicij," pojasnjuje Ani
Klemenčič. Zato pa v Skupi-
ni GBD vlagajo v izobraževa-
nje zaposlenih, prek katere-
ga želijo ustvariti prvovrsten
hotel z odlično ponudbo.
Tako domači gosti že pozna-
jo kulinarično ponudbo, ko-
silo obiskovalci lahko naroči-
jo tudi prek svetovnega sple-
ta. 

Prebujanje hotelske ponudbe
Po zaprtju hotela Jelen je Kranju ostal le še en mestni hotel. Z vložki skupine GBD naj bi gorenjsko
središče s Hotelom Creino dobilo prvovrstno hotelsko ponudbo.

Hotel Creina je v notranjosti skoraj v celoti prenovljen,
zunanjost je zaščitena. / Foto: Tina Dokl 

Elektro Gorenjska oziroma predsednik uprave Jože Knavs
na naša vprašanja odgovarja zgolj, da so sodbo vrhovnega
sodišča prejeli in jo bodo natančno proučili. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana

Dogovor gostincev z zbornico

Sindikat delavcev gostinstva in turizma ter GZS - Turistično
gostinska zbornica in ZDS - Sekcija za turizem in gostinstvo
so ta teden le podpisali aneks h kolektivni pogodbi turizma
in gostinstva o dvigu najnižjih osnovnih plač in višini regre-
sa za letni dopust za leto 2009. Po aneksu, ki velja od začet-
ka meseca, bodo najnižje osnovne plače višje za tri odstot-
ke, regres za letni dopust pa 750 evrov. Podjetja lahko v pri-
meru nelikvidnosti drugi obrok regresa v višini 50 evrov iz-
plačajo do 1. novembra letos. B. B.

Begunje

Skimar potrebuje novih sedem milijonov

Skupščina Skimarja bo konec avgusta predvidoma odločala
tudi o novi dokapitalizaciji družbe, ki je sicer v zadnjih dveh
letih od lastnikov prejela že dvajset milijonov evrov. Z na-
meravano dokapitalizacijo naj bi pokrili izgubo Elan Marine
(6,5 milijona evrov), ki tekoče posluje z dobičkom. Po pred-
videvanjih nadzornikov naj bi tako program Marine kot pro-
gram Ski čez dve leti poslovala z dobičkom. Na zadnji seji
nadzornega sveta sta se predstavila tudi kandidata za izvrš-
nega direktorja, oba sta tujca. Stojan Nikolič, predsednik
nadzornega sveta pravi, da je z njuno vizijo zadovoljen, do-
končna odločitev o imenovanju pa bo znana na prihodnji
seji nadzornikov. B. B.

Boštjan Bogataj

Škofja Loka, Preddvor - Pod-
jetje Jelovica Hiše, ki deluje v
sklopu skupine Jelovica, je
tudi v težkih časih veliko vla-
gala v razvoj in tako celo po-
večala obseg proizvodnje. Z
novimi naložbami pa vodstvo
želi, da bi postali del vodilnih
proizvajalcev energetsko
varčnih hiš v Evropi. "V spo-
rnem denacionalizacijskem
postopku je bila Jelovica pred
desetletjem ob zemljišča ob
proizvodni hali, zato jih že
dve leti skupaj z dovozno po-
tjo, dvoriščem in žago želimo
odkupiti nazaj. To nam,
kljub pomoči župana Milana
Zadnikarja, ni uspelo, zato
moramo poiskati primernej-
šo lokacijo za naš razvoj,"
pravi Gregor Benčina, pred-
sednik upravnega odbora.

V Preddvoru bi Jelovica si-
cer postavila prodajno raz-

vojni center s svojo celovito
ponudbo, dogovarjajo se, da
bi na tem mestu postavili
tudi prvi prodajni center hiš
v Sloveniji, ki bi se razprosti-
ral na več kot petdeset tisoč
kvadratnih metrih površin.
Ocenjujejo, da bi s tem pri-
dobili okoli sto novih delo-
vnih mest. Z odhodom pod-
jetja iz Preddvora pa bi ta
občina prav toliko obstoječih
delovnih mest izgubila.
Žaga, ki ni v lasti Jelovice,
danes že stoji, januarja bi
lahko podjetje ostalo celo
brez dostopa za tovorna vo-
zila do lastnih objektov.
Benčina upa, da bo do dogo-
vora kljub vsemu prišlo
(časa je le do konca leta),
zato o variantah selitve pro-
izvodnje hiš za zdaj ne želi
ugibati. Jelovica sicer na leto
izdela okoli 250 hiš, kar dva-
najst tisoč pa jih je postavlje-
nih po vsem svetu.

Težave Jelovice z zemljišči
Jelovici v Preddvoru ne uspe kupiti dodatnih
zemljišč, zato razmišlja o selitvi proizvodnje.

VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČE PISNE PONUDBE
ZA NAJEM PROIZVODNEGA OBRATA 

LOŠKIH TOVARN HLADILNIKOV D.D. V STEČAJU

LTH D.D. V STEČAJU vabi zainteresirane k oddaji ponudbe za najem
proizvodnih prostorov tovarne z opremo kot funkcionalne celote ali po-
sameznega sklopa. Prednost imajo ponudbe za funkcionalno celoto.
Predmet najema: proizvodni prostori glavne hale ZS (s prizidkom, ko-
vinskim nadstreškom in staro halo) v skupni površini 14.837 m2, skla-
dišča (vnetljivih tekočin, mazuta, lopa in pokriti plato za NS) v skupni
površini 3.888 m2, pomožni prostori (garderobe, lakirnica, črpalnica,
kotlovnica, pokriti plato, kuhinja z menzo, čistilna naprava, TP) v skup-
ni površini 2.005 m2, upravni prostori (stavba uprave, RC novi del, raz-
stavni salon in vezni trakt) v skupni površini 2.449 m2 in oprema za
proizvodnjo hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
po seznamu (osnovna sredstva se nahajajo v nepremičninah, ki so
predmet najema, brez motornih vozil)
Čas najema: predvidoma od 01.08.2009 za obdobje 6. mesecev oziro-
ma do prodaje premoženja, če je premoženje prodano pred iztekom 6
mesecev. 
Zainteresirani za najem dobijo gradivo in vse potrebne informacije na
tel. 05/ 330 54 14 med 13.00 in 16.00 uro.
Nezavezujoče ponudbe morajo biti poslane najkasneje do 27.07.2009
na naslov LTH d.d. – v stečaju, p.p. 602, 5102 Nova Gorica s pripisom
¨ najem premoženja stečajnega dolžnika kot funkcionalne celote ¨.
Naročnik po tem oglasu ni zavezan skleniti najemne pogodbe
s katerimkoli ponudnikom.

Upravitelj
Dušan Taljat
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Boštjan Bogataj

Nova Oselica - Člani Turi-
stičnega društva Sovodenj so
v nedeljo že 38. pripravili et-
nografsko prireditev pokoš-
njice, drugič zapored pa so
tekmovanje nekoliko obrnili:
ženske so prijele za koso,
moški za grablje. Zanimivo
tekmovanje v Novi Oselici si
je ogledalo zelo veliko obis-
kovalcev, ki so tako izkoristi-
li sončen nedeljski popoldan. 

Največji pokal v košnji si je
prislužila Jana Brence z Vrs-
nika, druga je bila Olga Šubic
iz Žirovskega Vrha, tretja pa
Danica Kosmač iz Mrzlega
Vrha. Moškim so tokrat iz-
vrstno tekle grablje, s katerimi
si je Jani Šubic iz Stare Oseli-
ce prislužil pokal za prvo me-
sto, drugi je bil Jure Brence z
Vrsnika, tretji pa Nace Miklav-

čič iz Koprivnika. Skupno je
nastopilo devet kosic in prav
toliko grabljivcev. Štirje obis-
kovalci so se pomerili tudi v
vlaganju trave med late prire-
jenega kozolca. Veter pa je še
pred komisijo pokazal, kje ni
bilo dobro naloženo.

Člani Čebelarskega društva
Sovodenj so z besedo in prak-
tičnim prikazom predmetov,
pripomočkov in izdelkov zelo
nazorno poučili gledalce o če-
belarstvu v preteklosti in da-
nes, o sodobnem čebelarje-
nju v bližnji okolici in o avto-
htoni čebeli kranjski sivki. S
kratkim igranim prizorom
Ob zaključku šolskega leta so
navdušili igralci turističnega
društva, pa tudi pesmi pevk
Grabljic so pritegnile pozor-
nost navzočih. 

Obiskovalci so si z zanima-
njem ogledali tudi razstavo

kmečkih strojev Agromeha-
nike Kranj. Z dvema, ki sta
namenjena za hribovit teren,
so prikazali tudi košnjo in
obračanje trave. Kljub hladu,

ki je ves popoldan in večer
odnašal toploto sonca, so se
obiskovalci v Novi Oselici za-
držali in plesali še pozno v
noč.

Ženske kosile, moški grabili
Lep nedeljski dan je na Praznik koscev in grabljic privabil številne tekmovalce in obiskovalce.

Agencija tudi letos sodeluje pri izvajanju ukrepa dobave
hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih
oseb v Skupnosti. Humanitarni organizaciji Rdeči križ
Slovenije in Slovenska Karitas bosta socialno ogroženim
osebam v Sloveniji razdelila 570 ton pšenične moke, 481
ton testenin, 712 ton sladkorja, 380 ton brušenega riža
in 2,4 milijona litrov trajnega mleka. Polovica hrane je
bila humanitarnima organizacijama dobavljena v aprilu
in juniju, druga dobava hrane pa bo konec septembra in
v oktobru. 

Letošnji praznik košnje so organizatorji znova obrnili na
glavo - ženske so kosile, moški grabili.

Janez Kuhar

Kranj - Prve dni julija so pri-
čeli žeti ječmen tudi na Go-
renjskem. Slabo vreme je za
nekaj dni ustavilo žetev. Ob
lepem vremenu bi bil ječ-
men požet v dobrem tednu
dni, tako pa žetev poteka tudi
v tem tednu. Neugodno vre-
me pa je povzročalo prezore-
nje, kar je vplivalo na večje
osipanje ob žetvi, pri nekate-
rih sortah pa tudi pred žetvi-
jo, še zlasti tam, kjer je konec
maja padala toča. Požetega
bo letos okrog tisoč hektarjev
ječmena. Precej ozimnega
ječmena so že poželi prve
dni julija na poljih v okolici

Šenčurja, Cerkelj in na Sor-
škem polju. Za letošnjo leti-
no na Gorenjskem pravijo,
da je dobra, povprečen pride-
lek pa se giblje okrog 4,5
tone na hektar. Tisti kmetje,
ki so pravočasno izvedli vse
agrotehnične ukrepe, so pri-
delali tudi do pet ton ječme-
na na hektar, tisti pa, ki so
zamudili pri gnojenju in
niso škropili proti plevelom,
so dosegli manjši pridelek,
in sicer od tri do 3,5 tone na
hektar. Na fotografiji žetev
ječmena na polju Petra Kepi-
ca iz Cerkelj. Letos je s kom-
bajnom štiri hektarje ječme-
na požel Boštjan Fon s Spod-
njega Brnika. 

Letina bo sorazmerno dobra
Za zapoznelo letošnjo žetev ječmena je krivo slabo vreme. 

Matjaž Gregorič

Ljubljana - Na Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj pode-
želja so predstavili rezultate
dela v prvem letošnjem pol-
letju in potek izplačil iz naslo-
va kmetijskih ukrepov. Kot je
povedal direktor agencije Be-
nedikt Jeranko, so v letošnjih
prvih šestih mesecih izplača-
li 231,4 milijona evrov sred-
stev, največ, 183 milijonov, za
zahtevke zbirnih vlog za leto
2008, za katere pa so se iz-
plačila začela že lani, ko je
bilo izplačanih 31 milijonov
evrov. Agencija uspešno in
brez zamud izvaja tudi ukre-
pe za razvoj podeželja, za ka-
tere je bilo letos izplačanih
20,5 milijona evrov in mnoge
ukrepe s področja kmetijskih
trgov. Jeranko je izpostavil
tudi učinkovitost črpanja
sredstev iz evropskih finanč-
nih skladov, saj je agencija v
prvih šestih mesecih letoš-
njega leta v Bruselj podala za-
htevke za črpanje 150,8 mili-
jona evrov evropskih sred-
stev, medtem ko trenutni le-
tošnji priliv znaša 130 milijo-
nov evrov.

Največ izdanih odločb in
izplačanih sredstev je bilo za
ukrepe skupne kmetijske po-
litike za leto 2008 (okolje z
omejenimi dejavniki, drobni-
ca, izplačilo plačilnih pravic,
kmetijsko okoljski ukrepi in
govedo). Agencija je izdala
več kot 164 tisoč odločb, neiz-
danih pa je ostalo le še dobrih
tisoč. Slednje še niso bile iz-
dane zaradi umrlih nosilcev

in nezaključenih dednih po-
stopkov ter posledično neure-
jenih transakcijskih računov
in nezaključenih postopkov
iz preteklih let. Največ težav
je prav z neurejenimi trans-
akcijskimi računi, saj nekate-
ri vlagatelji v vlogo napišejo
številko računa, ki ni njihova,
nekateri pa računa celo nima-
jo odprtega. Agencija je za-
htevke za lani izplačala v pov-
prečju dva meseca prej kot
zahtevke za leto 2007.
Uspešno je bila zaključena
tudi kampanja zbirnih vlog
za leto 2009, zbirne vloge je
letos oddalo 60.843 nosilcev
kmetijskih gospodarstev.

Direktor agencije je pred-
stavil tudi izvajanje kontrol
na terenu; letos je predvide-
nih okrog 14.500, kar je
manj kot lani, saj je prišlo do
nekaterih sprememb v pred-
pisih in sistemu izvajanja, na
agenciji pa si tudi prizadeva-
jo, da bi posamezne kontrole
čim bolj združili.

Izplačila potekajo
po načrtih
ARSKTRP bo tudi letos lahko zagotovila
akontacije izplačil za nekatere ukrepe, predvsem
pa bodo skušali blažiti posledice upada 
odkupnih cen mleka.

Kranj

Odkup mleka se je spet povečal

Po podatkih Statističnega urada republike Slovenije je bilo v
letošnjem maju odkupljenega za slabe tri odstotke več mle-
ka kot v predhodnem mesecu, hkrati pa prav tako za slabe
tri odstotke manj mleka kot v lanskem maju. Skupna količi-
na mleka, odkupljenega s kmetijskih gospodarstev v
Sloveniji v maju, je bila glede na lanski maj manjša skoraj za
tri odstotke, glede na letošnji april pa je bila za prav toliko
večja. Glede na lanski maj sta se zmanjšala delež maščob in
delež beljakovin v mleku. Zbirni podatki za prvih pet mese-
cev letošnjega leta izkazujejo, da je bila vsebnost beljakovin
v mleku večja kot v prvih petih mesecih leta 2008. M. G.

Benedikt Jeranko
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Perutninska solata 
z zelenjavo

Sestavine: 1 pečeni piščanec,
pol glave cvetače, por, pol go-
molja zelene, pol rdeče papri-
ke, korenček, osminka kisle
smetane, 2 jogurta, sok ene li-
mone, sol, poper, 1 šopek se-
seklanih svežih zelišč.

Priprava: Cvetačo razdelimo
na majhne cvetke in skuha-
mo v slanem kropu, ki smo
mu dodali malo mleka, da
ostane cvetača bele barve. S
piščanca vzamemo kožo,
meso odluščimo od kosti,
nato pa narežemo na majh-
ne rezance. Poru porežemo
zelene liste, ga operemo,

osušimo in narežemo na re-
zance. Zeleno olupimo,
operemo in narežemo na re-
zance. Tudi papriko opere-
mo in narežemo na rezan-
ce. Korenček očistimo in na-
ribamo. Por in zeleno na hi-
tro prevremo v vreli vodi.
Kislo smetano zmešamo z
jogurtom, limonovim so-
kom, s soljo in poprom. Ze-
lišča operemo, jih odcedi-
mo in drobno sesekljamo
ter zmešamo med omako.
Vse sestavine zmešamo in
pustimo stati kakšno uro,
da se solata marinira. Sola-
to dekorativno naložimo na
krožnik in prelijemo s pri-
pravljeno omako.

Borovničeva ali jagodna
krema 

Sestavine: pol kg borovnic ali
jagod, 2 rumenjaka, 12 dag
sladkorja, 2 dl mleka, 2 dag
škrobne moke, vanilin slad-
kor, rum.

Priprava: Borovnice ali jago-
de pretlačimo, nato umeša-
mo rumenjake s sladkor-
jem, dodamo škrobno
moko, mleko, jagodno ali
borovničevo kašo in rum.
Kremo kuhamo nad og-
njem, da se strdi. Pripravlje-
no kremo damo v kozarec,
jo dekoriramo s stepeno
sladko smetano in obloži-
mo z gozdnimi sadeži.

Kostna juha z jetrnim 
rižem
Sestavine: 80 dag mastnih go-
vejih kosti, 1 mozgova kost, 1,50
l vode, 10 dag jušne zelenjave
(korenje, gomolj zelene, peterši-
ljeva korenina, košček pora, ko-
cen sveže paprike), čebula, sol,
poper v zrnju, muškatni ore-
šček, malo žafrana, peteršilj.
Priprava: Kosti prevremo v
vreli vodi, jih odcedimo in
damo kuhat v hladno vodo,
ko voda zavre, dodamo juš-
no zelenjavo in začimbe.
Mozgovi kosti poberemo
mozeg, ga v posodi prepra-
žimo, dodamo naribano juš-
no zelenjavo in na kolobarje
narezano čebulo in por, po

želji pa lahko dodamo neko-
liko paradižnikove mezge. V
tem letnem času dodamo
sveži paradižnik. Juhi doda-
mo lahko malo jušne kocke,
začinimo jo po okusu. Vre
naj počasi v pokriti posodi 2
- 3 ure. Kuhano juho precedi-
mo skozi krpo za precejanje
juh. Juhe med kuhanjem ni-
koli ne mešamo, ker bo po-
stala kalna.
Jetrni riž: V kotličku iz jajc,
moke in olja naredimo te-
sto, vanj stresemo zmleta
jetra, praženo čebulo, če-
sen, začimbe (ščep majaro-
na, poper, malo timijana,
sol). Masi lahko dodamo
malo jedilnega škroba. 

Janez Štrukelj

Jedi za poletne dni K U H A R S K I R E C E P T I84

Bohinj s Pršivca; Zgornja in Spodnja dolina 

Pršivec z ene od razglednih točk na poti

Jelena Justin

Današnji cilj je ravno pra-
ve višine, da je čudovit raz-
glednik. Njegova južna stran
se prepadno konča v Bohinj-
skem jezeru, na severni stra-
ni pa ga od pravega visoko-
gorja loči planšarska idila
fužnarskih planin. Na Pršivec
se bomo povzpeli čez Vogar.
Vzpon se začne v vasi Stara
Fužina oz. na parkirišču nad
vasjo, ob cesti, ki pelje proti
planini Blato. Najprej sledite
markacijam proti dolini
Voje, kjer vas pri Hudiče-
vem mostu, kjer je tudi tabla
Korita Mostnice, markacije
usmerijo na zgornjo, levo
pot. Kmalu pridete do asfalti-
rane ceste, ki jo prečite in se
začnete vzpenjati. Naj vas
opozorim, da je pot strma,
kamnita, skoraj bi lahko re-

kla, da tlakovana. Na rob pla-
note vas bodo vodile tri dolge
serpentine in tam strmina
tudi popusti. Pot se obrne
proti zahodu in kmalu boste
opazili odcep proti spomeni-
ku, posvečenemu padlim že-
lezničarjem. Razgled s te
točke je čudovit. Neoznače-
na, a dobro shojena potka
vas bo popeljala naprej, do
prvih travnikov in do Kosije-
vega doma na planini Vogar.
Nadaljujemo po tlakovani
poti, vse tja do razcepa, ki
desno pelje do planine pri
Jezeru, levo pa do Vodičnega
vrha in Pršivca. Kmalu je
vnovičen razcep; naša pot na
Pršivec gre levo. Čaka nas
kratek vzpon, potem pa
bomo presenečeni hodili po
gozdni poti, nenaporni, brez
vzpona. Kot da bi šli na Prši-
vec na sprehod. Pod planino

Hebat nas zmoti potoček,
malenkost višje zamočvirjen
teren, kjer je tudi v suhih
mesecih vlažno. Sledi strm
vzpon, nato pa pot poteka po
gozdnem robu, kjer lahko
opazujemo gladino Bohinj-
skega jezera. Na desni strani
z nami vzporedno teče cesta,
ki se vse iz doline mimo Vo-
garja povzpne do sem gor.
Ampak ceste se poslužuje-
mo le, če gorsko kolesarimo,
avtomobile pa pustimo v do-
lini. 

Strmina začne postopoma
naraščati. Sledenje markaci-
jam mora biti pazljivo, saj na
Pršivcu ni ravno priporočlji-
vo, da se izgubimo in zaide-
mo. Kraški svet je namreč
skrivnosten, poln brezen in
razpok. Pot je strma in z vsa-
kim višinskim metrom le
pridobiva na strmini. Gozd
je že zdavnaj izginil, okoli
nas so le še macesni in vi-
harniki, ki kljubujejo naravi
in njeni mogočnosti. V po-
drasti je resje in neštete ko-
renine; gledamo pod noge.
V zgornjem delu je pot spe-
ljana po travi, med kame-
njem. Pod čevlji se nam bo
mlela črna zemlja in po dež-
ju je vzpon vsekakor zahtev-
nejši, saj je možnost zdrsa
precej večja. Tik pod vršnim
grebenom bomo poplezali
po razvejanih koreninah
dreves, ob pristopu na vršno
sleme, pa bomo pravi vrh za-
gledali še daleč pred seboj. A
to je le optična prevara, saj ni
tako oddaljen, kot je videti.
Tudi po slemenu pot poteka
po travi in po skalah, zato je
previdnost nujno potrebna. 

Na vrhu nas bo pričakala
vpisna knjiga in čudovit raz-
gled. Pršivec si iz oči v oči
gleda z Rjavo skalo, kamor
pripelje vzpenjača na Vogel.
Spodnje bohinjske gore se
nam pred očmi razgrnejo
kot ogrlica in vsaka gora je
biser, ki sestavlja to naravno
pregrado med Gorenjsko in
Primorsko. Pršivec je pred-
dverje, vhod v Julijske Alpe,
ki nam na severu dihajo za
ovratnik; Debeli vrh, Ogradi,
Stogi, za njimi triglavsko
kraljestvo, zahodno veriga
Tičaric in Zelnaric, Veliko
Špičje, Krnska skupina itd. 

Lahko se vrnete po poti
vzpona, ali pa pot zaokrožite.
Z vrha Pršivca se spustite do
planine Viševnik. Vmes gre-
ste mimo Majske jame,
brezna, ki je raziskano do
globine 592 metrov. S plani-
ne Viševnik nadaljujete do
planine Jezero, odkoder kre-
nete po kolovozu proti plani-
ni Blato, a morate biti pozor-
ni, saj vas markacije in sme-
rokaz po približno pol ure
hoje usmerijo desno v gozd.
Steza se priključi cesti, a le
za malenkosten čas, nato pa
se spusti na vogarske pašni-
ke. Od tam pa le še v dolino. 

Pršivec je čudovit prime-
rek visokogorskega Krasa,
saj razdrapan teren, poraš-
čen z macesni in podrast-
jem, buri domišljijo ob po-
gledu na številne škraplje,
prelome, vrtače in brezna. 

Nadmorska višina: 1761 m
Višinska razlika: 1200 m
Trajanje: 7 - 8 ur
Zahtevnost: ★★★★★ 

Planinski kotiček: Pršivec (1761 m)

Razpokana gora
Ni votla gora, le prepredena je z razpokami in brezni, da je njena notranjost pravi labirint. Gora, ki
požira vodo, ki luč sveta spet ugleda ob izbruhu Govica. Razglednik, ki ga je vredno obiskati, ko je
vreme jasno.

Pogled na vrh Pršivca. Do tja je še 15 minut. 

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

Jelena Justin

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov 
Kažipot brezplačno samo enkrat.

Gasilsko društvo Žabnica
Žabnica - Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica prireja jutri,
18. julija, ob 17. uri v osrednjem delu vasi Žabnica in na šport-
nem igrišču v Žabnici srečanje gasilk in gasilcev veteranov
gorenjske regije ter veselico z ansamblom Dori in bogatim
srečelovom. 19. julija bo ob 17. uri prevzem novega gasilskega
vozila GVM 1 z veliko gasilsko veselico z ansamblom Nagelj in
bogatim srečelovom.

Veselica s Čuki
Hotavlje - Športno društvo Marmor Hotavlje organizira v
nedeljo, 19. julija, ob 16. uri veselico s Čuki in predskupino.
Veselica s srečelovom bo na Šupcovem travniku na Hotavljah.
Poleg hrane in pijače se bodo predstavili tudi "palačinkarji". 

Kolesarski izlet
Bitnje, Stražišče - DU Bitnje-Stražišče prav tako organizira
kolesarski izlet Mavčiče-Zbiljsko jezero-Medvode-Stražišče, ki
bo 28. julija z odhodom ob 8. uri izpred Baragovega trga pred
Šmartinskim domom v Stražišču. Kolesarjenje s postanki bo
trajalo okrog 4 ure, izlet ni pretežak in tudi klancev ni veliko.
Informacije, Janez Arh, po telefonu: 041/253 366.

Pohod na Slemenovo špico
Kranj - DUK planinska in pohodniška sekcija vabi 23. julija
na Sleme - Slemenovo špico (1911 m). Odhod bo ob 7. uri s
posebnim avtobusom izpred Creine. Predvideni čas hoje je
slabe 4 ure, tura je zahtevna, priporočljiva je planinska
oprema, zaščita pred vetrom in slabim vremenom ter po-
hodne palice, če bo časa dovolj, si bomo ogledali še kakšno
znamenitost. Cena izleta je 10 evrov. Prijave z vplačili v
društveni pisarni do ponedeljka, 20. julija.

Planinski izlet na Smrekovec 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira 25. julija planin-
ski izlet na Smrekovec (najmlajši vulkan na Slovenskem).
Skupne zmerne hoje krajše variante bo okoli 4 ure, daljše vari-
ante z vzponom na Smrekovec in Sv. Križ pa 6 ur. Odhod av-
tobusa bo ob 6. uri izpred pošte Šenčur. Prispevek na
posameznika bo glede na število udeležencev (za člane TD
Šenčur predvidoma okoli 15 evrov). Informacije in prijave zbi-
ra Franci Erzin do 23. julija po telefonu: 041/875 812.

Kopalni izlet v Dolenjskih Toplicah
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj že sprejema vplači-
la za enodnevni kopalni izlet v Dolenjskih Toplicah, ki bo 22. av-
gusta, dodatne informacije in prijave po telefonu: 04/20 23 433.

Pohod na Javorov vrh
Kranj - DU Kranj vabi na pohod na Javorov vrh (1482 m) 30.
julija z odhodom ob 8. uri izpred Globusa. Predviden čas
hoje okrog 3 ure, nezahteven pohod. Prijave z vplačili v
društveni pisarni do 27. julija. Cena za člane DUK je 9 evrov.
Ob vrnitvi do hotela, je možna jed na žaru za 5 evrov, kdor
to želi mora povedati pri vpisu.

Kopalni izlet v Fieso
Kranj - DU Kranj vabi na kopalni izlet v Fieso, ki bo 4. avgus-
ta z odhodom ob 7. uri izpred Creine. Prihod v Fieso ob 10.
uri. Kopanje bo na lepo urejenih plažah in z možnostjo sence
pod drevesi. Med kopanjem možnost ogleda zanimive oko-
lice ali sprehoda do Pirana (pol ure hoda). Za prehrano poskr-
bi vsak sam. Vrnitev ob 18. uri. Cena je 11 evrov, vanjo je vštet
avtobusni prevoz, organizacija in zavarovanje. Prijave z
vplačili v društveni pisarni od 17. julija do zasedbe avtobusa.

Pohod na Reisseck
Tržič - Vodniški odsek PD Tržič vabi 25. julija na Reisseck
(2965 m) (A). Odhod posebnega avtobusa bo ob 6. uri izpred
OŠ Tržič. Informacije in prijave po telefonu: 04/597 15 36.

IZLETI

PRIREDITVE

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL.: 04/53 15 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 27. 8. - 30.
8., 31. 8. - 5. 9., 3. 10 - 6. 10; TRST: 17. 9.; PELJEŠAC: 21. 9. - 28. 9.; KOPAL-
NI IZLET - IZOLA: 20. 7., 27. 7.; DUGI OTOK: 18. 8. - 22. 8.; POREČ 
KOPALNI: 22. 7.; MEDŽOGORJE: 9. 10 - 11. 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.

Proučevanje Sv. pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri, 18. juli-
ja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41
Kranj na proučevanje Sv. pisma z okvirno temo: Največja
prevara vseh časov. Razgovor bo povezoval Vladimir Odor-
čić. Vstopnine ni.

Zahteve za sklic skupščine Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor obvešča svoje
člane, da izpolnjene zahteve za sklic skupščine Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice d. v. z., ki so jih prejeli po pošti,
sprejemajo poverjeniki na njihovem območju do 20. julija.
Društvo jih bo dostavilo ZDUS-u.

Podaljšanje odprtja muzejskih zbirk
Škofja Loka - Loški muzej Škofja Loa z naslednjim tednom
podaljšuje odprtost muzejskih zbirk. Muzej bo od 20. julija,
za obiskovalce odprt po naslednjem urniku: ponedeljek od
10. do 16. ure, od torka do petka od 10. do 18. ure ter sobote
in nedelje od 10. do 19. ure. Telefon: 04/517 04 00.

Glasbeni festival VOX LACI 2009
Jezersko - Na tretjem koncertu se nam bosta predstavila
Juan Vasle, baritonist - solist ljubljanske opere, in pianistka
Jelena Boljubaš, s slovenskimi in južnoameriškimi ljudskimi
pesmimi. Koncert bo 19. julija ob 18. uri v Kulturnem domu
Korotan na Jezerskem.

Koncert Alone2Gether
Bled - Cocktail bar Apropos v trgovskem centru Bled vabi 21.
julija ob 21. uri na koncert Alone2Gether - jazz standardi,
bossa nova, zimzelene melodije. Vstopnine ni, v primeru
dežja koncert odpade. Ter na koncert Bad Cats Trio - pop,
rock uspešnice, ki bo 24. julija. Informacije na spletni strani:
www.apropos-bled.si 

Ogled gledališke predstave
Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi 1. avgusta na ogled
gledališke predstave, komedije: V Ljubljano jo dajmo, v letno
gledališče na Studenec pri Domžalah. Odhod avtobusa bo ob
19.30 izpred pošte Šenčur. Prispevek na posameznika bomo
določili kasneje glede na število prijavljenih, predvidoma med
17 in 20 evrov (prevoz in gledališka karta). Informacije in pri-
jave zbira Franci Erzin do 30. julija po telefonu: 041/875 812.

PREDSTAVE

KONCERTI

OBVESTILO

PREDAVANJA

Žrebanje nagradne križanke AHA prodaja in servis koles Kranj v
junijskem Kranjskem glasu: Izmed prispelih kuponov s pravil-
nim geslom: AHA PRODAJA IN SERVIS KOLES smo izžrebali:
nakup v vrednosti 30 EUR prejme Jože Dežman, Bohinjska
Bistrica; nakup v vrednosti 25 EUR prejme Nina Bezovšek, Vi-
soko; nakup v vrednosti 20 EUR prejme Jure Hafner, Škofja
Loka, nagrado Gorenjskega glasa pa prejmejo Marjan Grajzar,
Šenčur; Janko Bajde, Smlednik in Slavica Burja, Kranj. Čestita-
mo!

Žrebanje nagradne križanke Hotel TRIGLAV Bled
Izmed prispelih kuponov s pravilnim geslom: OKUSITE PRIST-
NI BLED smo izžrebali: polpenzion za 2 osebi v hotelu Triglav
prejme Frenk Potočnik, Podnart; nočitev z zajtrkom za 2 osebi v
hotelu Triglav prejme Ema Kozjek, Kranj; paket: bazen + savna
+ večerja za 2 osebi prejme Breda Mesec, Selca. Nagrado
Gorenjskega glasa pa prejmejo Helena Kavčič, Dražgoše; Jože
Šilc, Zgornje Bitnje in Jožica Šumec, Jesenice. Čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem
glasu v petek, 19. junija 2009, je bil Kolosej De Luxe iz Kranja.
Nagrajenci: 1. nagrada: kino kartica Joker s šestimi vstopnicami
- Marjeta Semič, Tržič; 2. nagrada: kino kartica Joker s štirimi
vstopnicami - Uroš Blatnik, Kranj; 3. nagrada: kino kartica Joker
z dvema vstopnicama - Martina Burnik, Radovljica. 4., 5. in 6.
nagrado, ki jo podeljuje Gorenjski glas, prejmejo: Vozel Mo-
horič, Naklo, Marija Kokalj, Kranj; Ivica Potokar, Bled.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem
glasu v petek 12. junija 2009, je bilo podjetje LES 3 iz Kranja. Na-
grajenci: 1. nagrada bon za nakup v vrednosti 40 EUR: Blaž Mali,
Lukovica; 2. nagrada bon za nakup v vrednosti 30 EUR: Mojca
Tušek, Škofja Loka; 3. nagrada bon za nakup v vrednosti 20
EUR: Janez Kopač, Medvode. 4., 5. in 6. nagrado, ki jo podeljuje
Gorenjski glas, prejmejo: Matej Jerič, Kranj; Milka Mihelič Vin-
tar, Černuče; Matej Cuderman, Kranj.

Pravica graditi 2
Podjetje Pinvest, d. o. o., kot

lastnik nepremičnine na Mrako-
vi ulici v Kranju je prisiljeno de-
mantirati vrsto neresnic v objavi
obvestila "Odgovor na izjave
Pinvesta" podpisanega s strani
Petra Colnarja:

Resnična dejstva:
- podjetje Pinvest, d. o. o., je na-

slovilo na predlagatelje obnove
postopka opomin pred tožbo s
pozivom na odgovor!!! (ne plači-
lo) v roku 8 dni;

- predlagatelji obnove ne raz-
polagajo z nikakršnim stališčem
MO Kranj, stališče MO Kranj je
bilo jasno izraženo z dejstvom,
da so se z gradnjo strinjali kot
stranka v postopku, ki je za njih
kot stranko v postopku tudi pra-
vnomočno zaključen;

- predlagateljem obnove po-
stopka je Pinvest, d. o. o., ponudi-
lo ustrezno rešitev kot izraz do-
brih sosedskih odnosov in v okvi-
ru ekonomskih možnosti investi-
torjev;

- Pinvest, d. o. o., ni nikoli za-
straševal, dosledno spoštuje vse
predpisane postopke in je hkrati
zaradi ravnanj predlagateljev ob-
nove postopka že več kot leto dni
oviran v pravici graditi na lastni

zemlji;
- s postopkom za določitev pri-

padajočega zemljišča k objektu
predlagatelji brez zakonske pod-
lage (ali ne znajo ali nočejo pra-
vilno brati zakona, vedo najbolj
sami) zahtevajo, da bi pristojno
sodišče brezplačno razlastilo last-
nino tretjega, t. j. Pinvest, d. o. o.,
in z navedenim postopkom one-
mogočajo razpolaganje lastnika
z lastno nepremičnino in s tem
seveda Pinvest, d. o. o., nastaja
velika poslovna škoda, ki jo bo ne-
kdo moral poravnati;

- navedba avtorja besedila Col-
narja, da naj bi Erazem Pintar
ustno napovedal umik pozidave
za štiri metre, pa je čista laž in bo
ta za to seveda prisiljen na podla-
gi tudi dokazov sprožiti ustrezne
sodne postopke.

Na zaključku naj še navede-
mo, da v kolikor bi bili predlaga-
telji obnove postopka iskreni v iz-
javi, da ne nasprotujejo gradnji
na predmetni nepremičnini, bi
seveda s Pinvest, d. o. o., dosegli
sporazum v korist vseh, tako pa
so soočeni z vrsto sodnih postop-
kov, ki jim bodo kratili spanec v
veliko večji meri kot pa bodočih
pet urejenih hiš v bližnji sosešči-
ni.

Pinvest, d. o. o.

Dragi naročniki,

želite avtokarto?

Zaupajte nam, kaj vam pomeni Gorenjski glas, in nam pišite. 
Razmišljanja z vašimi podatki  nam  pošljite na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, Kranj ali na koticek@g-glas.si. Vsak prispel
odgovor bomo nagradili. Po pošti boste prejeli avtokarto Slovenije.

Nagradna igra traja do razdelitve vseh avtokart (600 kom).
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OSMRTNICA

V 87. letu je svojo življenjsko pot sklenila 

Stanislava Košnik
Od nje se bomo poslovili jutri, v soboto, 18. julija 2009,
ob 17.00 uri na pokopališcu na Bohinjski Bistrici

Draga žena, mama, babica, prababica
Ostajate z nami v naših srcih
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

ENOSOBNO stanovanje v starejši hiši
v Kamni Gorici pri Radovljici, ☎
051/208-844 9004227

DVOSOBNO stanovanje, 50 m2, Je-
senice Plavž. Vsi priključki, centralno
ogrevanje, delno opremljeno. V Bližini
ZD., ☎ 031/352-432 9004211

STANOVANJE v prvem nadstropju v
okolici Kranja, ☎ 041/390-422

9004039

V STRAŽIŠČU oddam v najem starej-
še stanovanje, ☎ 031/491-197, 041/
559-186 9004218

HIŠE
PRODAM

DVOSTANOVANJSKO hišo z vrtom,
starejšo, na podeželju, lepa lokacija,
☎ 040/719-377 9004210

NAJAMEM

HIŠO v okolici Kranja, Škofje Loke ali
Medvod, ☎ 040/265-283 9003922

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

APARTMA v Istri, Novigrad - Mareda,
34 m2 in 36 m2, 200 m od morja, po-
gled na morje, ☎ 040/840-290

9004228

BRUNARICO 4 x 4 m z 2 m nadstre-
ška. Primerno za vikend ali vrtno uto.,
☎ 041/515-139 9003807

VIKEND z vinogradom, v bližini Treb-
njega, ☎ 041/760-293 9004127

POSESTI
PRODAM

TRAVNIK s priključki, tel., elektr., an-
tena, vodovod 1.000 - 4.000 m2, K.O.
Kokrica, ☎ 070/250-564 9004135

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

V NAJEM oddam poslovni prostor,
100 m2, 60 m2, 40 m2, ☎ 040/531-
667 9004240

V NAJEM prostor, 200 m2, višine
3,20 m za skladišče ali mirno obrt, ☎
031/328-375

9004200

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO pri pošti na Dražgoški ul. 8 v
Kranju, dobremu najemniku, ☎ 25-31-
502 9004243

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj, d.
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj, ☎
04/20-11-413, 041/707-145,  031/
231-358 9003930

KIA Cee’d in Opel Corso 1.4 BXW,
cena po dogovoru, ☎ 040/431-634

9004193

RENAULT 5, l. 94, v voznem stanju,
cena 100 EUR, ☎ 040/731-135

9004197

RENAULT Scenic 1.9 DCI, l. 02, vsa
dodatna oprema, odličen, 4.500 EUR,
☎ 031/374-706

9004178

VOLKSWAGEN Golf 1.9 SDI, l. 2003,
137.000 km, 5 vrat, klima, lepo ohra-
njen, ☎ 041/227-338 9004144

VOLKSWAGEN Polo 1.0, l. 99, cena
po dogovoru, ☎ 031/323-371

9004145

VOLKSWAGEN Polo 1.2, l. 2002,
81.000 km, 3 v, 1. lastnica, klima,
4.700 EUR, ☎ 041/297-586

9004179

MOTORNA KOLESA
PRODAM

KITAJSKI skuter z večjimi kolesi 50
ccm, štiritaktni, primeren za starejše,
nov, ☎ 040/282-485

9004132

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LETNE pnevmatike z aluminijastimi
platišči 175/65/R14, vožene eno se-
zono, ☎ 031/367-942

9004171

STREŠNI kovček prtljažnik za karava-
na in vadbeno klop, ☎ 040/737-134

9004183

VLEČNO kljuko za Golf II, novo letno
gumo Kleber 165/70/14, ☎ 041/
858-149 9004147

TEHNIKA
PRODAM

TELEVIZOR Gorenje, ekran 70, je v
brezhibnem stanju, po zelo nizki ceni,
☎ 041/971-250 9004128

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

KROŽNA žaga ali rezalnik za tlakovce,
kamenj, keramiko ... s pomikom obde-
lovanca, profesionalna 220 V - 3000
obr./min., ☎ 040/352-095

9004149

SEKULAR za žaganje drv, malo rab-
ljen, ☎ 031/595-180

9004151

STISKALEC za pločevinke, 30 EUR,
☎ 041/255-636 9004157

ŽAGO cepilko, ☎ 04/57-44-802
9004208

ŽAMAR za žamanje desk in večlistni
cirkular, ☎ 041/637-100 9004185

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

30 LAT za gradbeni oder, dol. 4-8 m
skupaj s prečkami in krajci za 100
EUR, ☎ 040/364-721

9004165

DESKE, zračno sušene, deb. 20 mm,
2 m2, ☎ 041/758-972

9004175

PONTE cca. 240 kos, bankine 2 m2,
kabel 4 x 35 ali cca. 75 m., ☎
041/316-614 9004235

KUPIM

ODKUPUJEMO hlodovino in celulozni
les iglavcev, ☎ 041/758-932

9003811

PODARIM

ZIDAK, očiščen, ☎ 04/53-31-081
9004150

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

BELA NOTRANJA vrata Jelovica, več
dimenzij ter 10 l plinsko jeklenko, ☎
041/858-320

9004168

LIPOVA notranja krila, 4 kom, dobro
ohranjena, cena 60 EUR, ☎
031/203-998

9004159

ŽALUZIJE nove, lesene in mini steper
za noge, ☎ 040/354-028

9004182

PODARIM

OKNO 180 x 90 cm, ☎ 04/51-21-
920 9004138

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 9003928

BUKOVA drva, metrska, 12 m3, ☎
040/307-770

9004195

DRVA mešana: bukev, gaber, javor, je-
sen, hrast, možnost razreza in dosta-
ve, cena 40 EUR, ☎ 070/323-033

9003926

DRVA možnost plačila na obroke, me-
trska ali razžagana, možnost dostave,
☎ 040/338-719

9003927

DRVA, samo listavci: breza, jesen, jel-
ša, češnja, bukev, ☎ 031/631-531

9004136

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

FRANCOSKO posteljo s predalnikom,
vel. 140 x 200, ☎ 051/644-319

9004166

KUHINJSKO opremo, še uporabno,
ugodno, ☎ 04/23-43-501

9004164

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

PRALNI stroj in hladilnik, ☎ 041/878-
494 9004239

OSTALO
PRODAM

ODEJO ali nadvložek iz čiste runske
volne 140 x 200 cm, vzglavnik 70 x 90
cm in vzglavnik 40 x 50 cm, ugodno,
☎ 040/322-589 9004187

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko 37+3, ogla-
sitev CBF, zelo ugodno, ☎ 041/451-
603 9004231

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

ŽENSKO, dekliško, 27 colsko kolo
Rog maraton luxus, 10 prestav, vsa
oprema, ☎ 041/858-149

9004146

ŠOTOR Brunner Vison za 4 osebe, ☎
041/335-948 9004233

EASY SHAPER, ☎ 031/241-951
9004174

FANTOVSKO kolo znamke Scirocco,
lepo ohranjeno, cena 60 EUR in tiskal-
nik, ☎ 031/491-190 9004126

TURIZEM
ODDAM apartma za 4 osebe v Novi-
gradu, blizu morja, ☎ 040/554-100

9004177

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

GOBELIN, velikosti 60 x 50 cm, zelo
ugodno, ☎ 041/952-648 9004220

STARINE
PRODAM

SLIKE na platnu, pobožne, stare, 76 x
61, ohranjene od slikarja Luizi Morga-
nija, ☎ 040/757-776 9004172

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

POROČNO OBLEKO, št. 40, zelo
lepo, enkrat oblečeno, za simbolično
ceno, ☎ 041/540-617 9004205

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

2 x OTROŠKA posteljica in 2 x trikolo
Schwinn, ☎ 041-654-111 9004131

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za
objavo v torek do petka do 14.00!
Delovni čas: od ponedeljka do četrt-
ka neprekinjeno od 8. do 19. ure,
petek od 8. do 16. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto.

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

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

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v
III. nadstr. v izmeri 74,84 m2, l. izgr.
1963, potrebno obnove, CK na plin,
dvigala ni, vpisano v ZK, cena
99.000,00 EUR, možnost vselitve
takoj.
Kranj, Šorlijevo naselje, dvosobno v
III. nadstr. izmere 64,82 m2, l. izgr.
1968, kopalnica v celoti obnovljena,
ostalo potrebno obnove, cena
106.000,00 EUR.
Kranj, Planina II, dvosobno, pritl. v
izmeri 61 m2, nizek objekt, l. izgrad.
2004, cena 110.000,00 EUR, mož-
nost vselitve junij l. 2009.
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v I.
nadstr. izmere 82,08 m2, l. izgr.
1964, delno obnovljeno l. 2003 -
okna, balkonska vrata, ogrevanje kla-
sično, plin v bloku, vpisano v ZK,
cena 110.000,00 EUR.
Kranj, Planina-Huje, dvosobno, viso-
ko pritličje v izmeri 79,37 m2, l. izgr.
1953, obnovljeno razen kopalnice l.
2005-2008, lastna etažna CK na olje,
vpisano v ZK, cena 97.000,00 EUR.
Bistrica pri Tržiču, enosobno, visoko
pritličje v izmeri 40 m2, potrebno
obnove, CK, l. izgr. 1973, cena
63.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 79.500,00
EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, enosobno, I. nadstr.
v izmeri 44,50 m2, v celoti opremlje-
no, l. izgr. 1988, cena 350,00
EUR/mesec + stroški + varščina v vi-
šini 400,00 EUR, največ za tri osebe,
vseljivo takoj.
Kranj, Vodovodni stolp, enosobno,
pritličje v izmeri 35,00 m2, v celoti
opremljeno, l. izgr. 1967, cena
350,00 EUR/mesec + stroški + me-
sečna varščina, vseljivo takoj,
HIŠE - PRODAMO
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična,
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti
549 m2, CK na olje, tel. garaža, dve
parkirni mesti, sončna lega, hiša je
lepo vzdrževana, l. izgrad. 1981, cena
296.000,00 EUR, vselitev možna ko-
nec leta 2009. 
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, medetažna s 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena
439.000,00 EUR, v kateri je vključena
tudi vsa oprema izdelana po meri. 
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža, do-
stop tlakovan, ob vikendu tudi manj-
ša brunarica, l. izgr. 1997, cena
250.000,00 EUR.
Trstenik - Orle, bivalen, visokopri-
tličen tlorisa 36 m2, klet zidana,
ostalo leseno, na parceli velikosti
426 m2, l. izgr. 1983, obnovljen l.
1999, CK na olje, terasa, drvarnica,
internet, cena 175.000,00 EUR,
vselitev po dogovoru.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 149
EUR/m2 in še cca. 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek.

LOTO

Rezultati 56. kroga 
- 15. julija 2009

4, 9, 11, 27, 30, 34, 35 in 2

Lotko:
2 5 7 7 0 8

Loto PLUS:
1, 3, 10, 16, 28, 30, 33 in 35

Predvideni sklad 57. kroga
za Sedmico: 220.000 EUR

Predvideni sklad 57. kroga
za Lotka: 50.000 EUR

Predvideni sklad 57. kroga
za PLUS: 80.000 EUR



MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
SONČNA očala, okulistični pregledi za
očala in kontaktne leče. Popust za
upokojence in študente ob nakupu
očal. Optika Aleksandra, Qlandia
Kranj, ☎ 04/23-50-123, Optika Saša
Tržič, 04/59-22-802

9003997

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

KUŽKA, 9-tedenskega papillončka, vr-
hunske vzreje, idealnega za stanova-
nje, ☎ 031/889-509

9004191

PASJE mladiče pasme srnin pinč, ☎
04/58-01-575, 041/458-557

9004194

PSI, bernardinci, mladiči, čistokrvni,
cepljeni, primerni za oddajo, ☎
051/251-628 9004192

RODOVNIŠKEGA psa, pasme pear-
son russel terier, ☎ 041/869-452

9004176

VSAK DAN sveže rezano cvetje gladi-
ol, prodam tudi svežo rdečo peso,
Smolej, Luže 22a, ☎ 04/25-36-565,
041/789-608 9004216

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CEPILEC drv na sveder in leseni  ”paj-
kelj” za krompir,☎ 04/59-58-262

9004158

MONTAŽNO hladilnico 8 m3 in varilni
aparat za inox, aluminij, ☎ 031/360-
536 9004238

NAKLADALKO za seno 17 m3, ☎
040/529-544 9004162

PAJEK SIP, kosilnico BCS 127 cm in
samonakladalko SIP 19 m3, ☎ 031/
491-028 9004212

PUHALNIK Tajfun z motorjem in cevi,
☎ 04/51-41-015 9004184

SAMONAKLADALKO SIP, 17 m3, le-
sene stranice, dobro ohranjena, ☎
041/608-210 9004229

SAMONAKLADALNA PRO-17, nova,
nizko težišče in tračni zgrabljalnik SIP
220, ☎ 041/581-019

9004241

SILAŽNO nakladalno Mengele - Ga-
rant 430 s 34 noži, lepo ohranjeno, ☎
031/504-048 9004156

KUPIM

PAJEK SIP z vrtljivimi kolesi, tračni ob-
račalnik SIP 200 ali 220, ☎ 041/569-
386 9004245

TRAKTOR IMT 533 ali 539, ☎
041/680-684

9003992

TRAKTOR Ursus, ☎ 051/639-777
9003993

PRIDELKI
PRODAM

ČEŠNJE IN SLIVE, kvalitetne doma-
če, dnevno sveže nabrane, ugodno
prodajamo, kmetija Princ, Hudo 1 (pri
Kovorju), Tržič, ☎ 041/747-623

9004108

DOMAČE žganje, ☎ 04/25-71-607
9004134

DOMAČE žganje iz neškropljenega
sadja, ☎ 04/51-22-654 9004153

JEČMENOVO slamo v okroglih balah,
☎ 031/766-840 9004206

JEDILNI krompir, ☎ 041/584-048
9004226

KRMNI krompir, ☎ 04/25-21-087,
041/431-049 9004140

KUMARICE za vlaganje, ☎ 041/551-
970 9003948

PIRO, letošnji pridelek, ☎ 031/505-
087 9004225

PŠENICO in ječmen, ☎ 041/855-
107 9004188

PŠENIČNO slamo na njivi in oves v
zrnu, ☎ 041/276-445

9004201

RDEČO peso, korenje, peteršilj, stroč-
ji fižol, krompir, ☎ 041/517-551

9004137

SENO, suho in otavo, balirano v koc-
ke, ☎ 040/951-707

9004190

VINO cviček, za količino nad 50 l mož-
na dostava na dom, ☎ 041/205-743

9004202

VSAK DAN, sveže borovnice, nabrane
na roke, lepe debele, po 6 EUR dober
liter, ☎ 031/621-858

9004173

KUPIM

10 OKROGLIH bal slame, ☎ 031/
247-805 9004167

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB BIKCA, starega teden dni, ☎
031/584-881 9004160

ČB BIKCE, stare 10 dni, ☎ 041/771-
302 9004242

ČRNO-BELE bikce, ☎ 031/235-118
9004232

DVE FRIZIJKI, 8 mesecev breji, ☎
04/25-22-759 9004148

DVE KRAVI simentalki, breji, ☎ 031/
685-910 9004215

DVE TELIČKI simentalki, stari 25 - 10
dni, ☎ 04/25-21-641

9004204

HIMALAJSKO pritlikavo kozo, ☎
040/513-317 9004244

JAGENJČKE za zakol in kupim zajca
orjaški lisec za pleme, Cerklje, ☎
031/521-307 9004155

JARKICE rjave, črne, grahaste, rdeče
peteline, Hraše 5, Smlednik, ☎
01/36-27-029 9004237

KOZE, dobre mlekarice z mladiči ali
brez, ☎ 04/25-71-628 9004139

TELICE simentalke, 9 mes. breje,
Lončar, Zalog pri Cerkljah 35, ☎
04/25-26-272, 040/526-272

9004198

TELICI simentalki v 9. mesecu in 4.
mesecu brejosti, ☎ 041/971-594

9004163

TELICO simentalko, osem mesecev
brejo in sivko v sedmem mesecu brejo-
sti, ☎ 04/25-21-739 9004124

TELICO simentalko, 8 mesecev brejo
in teden dni staro teličko simentalko,
☎ 031/699-145 9004217

TELIČKO simentalko, staro 3 tedne,
☎ 01/83-23-593

9004122

TELIČKO simentalko, staro 2 meseca,
težko 115 kg, cena 345 EUR, ☎
041/887-021 9004143

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
041/839-420 9004152

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
031/491-956

9004161

TELIČKO simentalko in bikca, ☎
041/654-507 9004196

TRI KOZE in kozla, mirnega po ugodni
ceni, ☎ 041/879-257

9004224

ZAJKLJE za pleme, ☎ 04/25-22-
354 9004223

KUPIM

BIKCA simentalca, težkega od 100 kg
do 130 kg, ☎ 041/996-588

9004130

BIKCA simentalca, starega 14 dni, ☎
041/271-294 9004142

BIKCA simentalca, do 14 dni in pro-
dam mešana drva, razžagana, dosta-
vim, ☎ 031/378-946 9004181

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

9004230

KRAVO simentalko po teletu ali brejo
in električni nož za silos, ☎ 041/608-
765 9004141

TELICO, visoko brejo, in bikca do 300
kg, ☎ 031/604-918

9004203

OSTALO
PRODAM

DVE TRAKTORSKI gumi 16/9-34,
imajo 40 % profila, plus zračnici za
100 EUR, ☎ 040/277-519

9004186

MOTOR za kosilnico BCS 610 Acme,
☎ 040/325-110

9004189

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

BAR Metulj, Prešernova 4, Radovljica,
zaposli natakarico. Lahko tudi starejša
gospa, Šenk Lilijana, s. p., Prešernova
4, Radovljica ☎ 041/762-494

9004234

BAR MONIKA zaposli dekle za delo v
strežbi, delovni čas po dogovoru, Ši-
pec Monika, s. p., Velesovo 56a, Cer-
klje, ☎ 040/330-060

9003918

SIMPATIČNO dekle, odgovorno,
srednjih let, za delo v srtežbi zaposli-
mo. Sobota, nedelja prosto, Kavni ko-
tiček Čuk, Kidričeva 47, Kranj, ☎
04/20-26-779

9004214

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo te-
lefonista/ko, delo od ponedeljka do
petka od 8. do 14. ure, Fantom inter-
national, d. o. o., Ul. M. Grevenbroich
13, Celje, ☎ 051/435-145

9003970

ZAPOSLIMO trgovskega potnika-co,
www.pascofix.si, Sinerg podjetje za
trg. in storitve, d. o. o., Kolodvorska
cesta 28, Postojna,☎ 041/696-370

9004219

IŠČEMO oskrbnika za klubsko kočo
na Krvavcu, ASK Partizanska 37,
Kranj, 041/796-929, ☎ 040/743-
407 9004073

ZAPOSLIMO delavca za montažo
stavbnega pohištva na terenu, Primos
Primož Zupan, s. p., Sveteljeva ul. 13,
Šenčur, ☎ 041/871-097

9004110

IŠČEMO vestno  dekle iz Kranja ali
okolice s končano SŠFZK - smer koz-
metični tehnik za delo prek študent-
skega servisa v Studiu Sonce v Kranju,
pisne prošnje na Tag trade, d.o.o., Ho-
temaže 55, 4205 Preddvor

9004222

IŠČEM

IŠČEM DELO, čiščenje, pomoč sta-
rejšim osebam, gospodinjska dela,
okolica Kranja, ☎ 051/605-303

9004125

IŠČEM DELO, nega bolnika in pomoč
pri gospodinjstvu, spremstvo na do-
pust ali izlete, ☎ 040/756-409

9004129

IŠČEM DELO, pomoč pri hišnih opra-
vilih (košnja, štihanje, pospravljanje
...), ☎ 041/419-888

9004170

IŠČEM DELO, parketarstvo, ☎ 031/
331-709

9004154

ONE MAN BAND igranje na zabavah
in obletnicah, ☎ 031/595-163

9004133

POSLOVNI STIKI

STORITVE
NUDIM

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

9003679

ADAPTACIJE kopalnic, stanovanj, sta-
rejših objektov, slikopleskarska dela,
fasade, prenova kmečkih peči, kerami-
čarska dela, polaganje naravnega
kamna, Befu studio, d. o. o., Predoslje
95, Kranj, ☎ 031/379-256

9004109

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
marniki, markize, www.asteriks.net

9003929

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični
premazi, barvanje napuščev in fasad,
dekorativni ometi in opleski, Pavec Ivo
s.p., Podbrezje 179, Naklo, ☎ 031/
392-909

9004207

DELAMO vsa zidarska dela, notranje
omete in fasade z našim ali vašim ma-
terialom, Arjaniti, d.o.o., Žabnica 47,
Žabnica, ☎ 041/288-473, 041/878-
386 9003931

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/557-871 9004002

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

9003379

IZDELAVA podstrešnih stanovanj po
sistemu Knauf, montaža strešnih oken
Velux in polaganje laminatov, izd. bru-
naric in nadstreškov, prevozi z avtodvi-
galom, Damjan Mesec s.p., Jazbine,
Poljane, ☎ 041/765-842 9003940

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

9004071

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravila sta-
rih, nudimo dimne obloge, dimne
kape. Novak & Co, d.n.o., Ljubljanska
89, Domžale, ☎ 031/422-800

9003360

IZVAJAMO VSA GRADBENA DELA
od temeljev do strehe, kvalitetno, Loa-
nina 2007, Gradbeništvo, d.o.o., Glav-
ni trg 14, Kranj, ☎ 041/257-328, lo-
anina@email.si 9003991

IZVAJANJE vseh vrst gradbenih del:
tlakovanje dvorišč, manjša zidarska
dela, fizična dela, adaptacija kopalnic.
Zidarstvo TIP TOP, d.o.o., Hrastje 48,
Kranj, ☎ 061/115-746 9004221

KOŠENJE trave, urejanje okolice, Igor
Konkolič s.p., Triglavska 12, Kranj, ☎
031/586-130 9004199

OBREZOVANJE živih mej, okrasnega
in sadnega drevja, košnja trave, odvoz
obrezanega materiala, postavljanje vrt-
nih ograj, strojno vrtanje, Vincencij Šu-
bic s.p., Zg. Bitnje 141, Žabnica, ☎
051/413-373 9004213

SLIKOPLESKARSKE storitve izvajam,
Primož Zupan, s. p., Golniška c. 99,
Kranj, ☎ 031/868-393

9004123

TLAKOVANJE dvorišč, polaganje rob-
nikov, izdelava betonskih in kamnitih
škarp, Milutin Bijelić s.p., Struževo 28,
Kranj, ☎ 041/711-842 9003839

IŠČEM

IŠČEM moškega za pomoč na kmetiji
z izpitom B-kat., ☎ 040/803-066

9004246

ZASEBNI STIKI
45-LETNIK, športnik po duši, išče so-
rodno dušo za skupna športna druže-
nja, ☎ 070/898-831 9004180

DEKLETA, pokličite in se zastonj spo-
znavajte s številnimi fanti iz vse države
za iskrena razmerja, ☎ 031/807-376

9004066

MOŠKI išče žensko, ki pogreša prije-
ten klepet v naravi, ☎ 031/534-946

9004169

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje te-
densko poveže ogromno ljudi vseh sta-
rosti iz vse države. Pokličite in se spo-
znavajte, ☎ 031/836-378 9004065

RAZNO
PRODAM

APARAT za prečiščevanje pitne vode,
☎ 041/448-149 9004236

TELEVIZOR, Grundig ekran 76 in Pa-
nasonic ekran 37 ter zimske gume
Eksimo 165-70-14, ☎ 04/20-28-536

9004209
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ZAHVALA

V 85. letu je odšla k večnemu počitku naša draga mama, stara
mama, prababica, sestra in tašča 

Marija Mihovec 
rojena Vodnik, po domače Brojanova Mara iz Šutne

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za vso pomoč, izrečena sožalja, podarjene sveče in
cvetje. Najlepša hvala dr. Mariji Zaman in dr. Barbari Stalovski,
gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred, g. Francu
Hafnerju za poslovilne besede, članom Zveze borcev, gasilcem,
pevcem ter pogrebni službi Navček. Posebna zahvala dobri
sosedi Nežki za vso pomoč. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem
številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sin Ivan z družino, hčerka Nuša z družino in sestra
Pavla

V SPOMIN

Mineva leto dni, odkar ni več med nami našega moža, očeta,
starega očeta, tasta, brata in strica

Franclja Ruparja
iz Bodovelj 27. 7. 1937 - 20. 7. 2008

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem
grobu.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Ostalo grenko je spoznanje,
to je resnica, niso sanje,
da te nazaj več ne bo,
ker si za vedno vzel slovo.
Dobrota tvojega srca,
nikdar ne bo pozabljena.

V 66. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, ata

Stane Vončina
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za podar-
jeno cvetje in sveče, izrečena sožalja in spremstvo na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala
nekdanjim sodelavcem Pošte Kranj. Prisrčna hvala sosedu Kalanu za pomoč v težkih

trenutkih. Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala. 

V tihi bolečini žena Minka, hčerka Alenka in sin Aleš

SERVISIRANJE 
TRAKTORJEV JOHN

DEERE in drugih znamk 
ZETOR, DEUTZ, IMT 

ter ostale  KMETIJSKE
MEHANIZACIJE 

AKCIJA - POLNJENJE
KLIM VSEH VRST VOZIL

Tel.: 04 25 19 788 

Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.
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GOTOVINSKI KREDITI DO 10
LET ZA VSE ZAPOSLENE,
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, TER
UPOKOJENCE, do 50 % obr.,
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. NU-
MERO UNO, Kukovec Robert
s.p., Mlinska 22, 2000 Maribor,
02/252-48-26, 041/750-560

Srce je omagalo, 
dih je zastal,
a spomin bo 
za vedno ostal.

www.gorenjskiglas.si
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SPOROČILO O SMRTI

Mnogo prezgodaj nas je zapustila sodelavka

Vlasta Prešern
rojena 1969

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Sodelavci 
Geodetske uprave Republike Slovenije

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka

Ana Kos 
roj. 1. 8. 1924

Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Sodelavci Odeje Škofja Loka

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz družbe 
Veyance Technologies Europe

Alojz Mavrič
rojen 1950

Od njega smo se poslovili v četrtek, 16. julija 2009, ob 16. uri na pokopališču na Jezerskem.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv Veyance Tehnologies Europe

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz Sava Medical in storitve

Pavel Štirn
rojen 1944

Od njega se bomo poslovili danes, v petek, 17. julija 2009, ob 16. uri na pokopališču 
v Predosljah. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv Sava

SPOROČILO O SMRTI

Sporočamo žalostno novico, da se je poslovila draga mama

Josipina Štritof
rojena 28. 12. 1934

Od nje smo se poslovili v krogu družine na radovljiškem pokopališču.

Žalujoči: hči Marjanca in sin Franjo z družinama

ZAHVALA

V 98. letu nas je zapustila naša draga mama

Alojzija Primožič
iz Koprivnika 33

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za nesebično pomoč, izrečeno sožalje, podarjeno cvet-
je in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. Posebna zahvala
je namenjena gospodu kaplanu za lepo opravljen pogrebni
obred, ge. Mariji Kavčič za poslovilne besede, pevcem za lepo
petje, trobentaču za Tišino in članom Zveze borcev. Vsem
imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala.

Žalujoči vsi njeni
Koprivnik, Fužine, Trebija, junija 2009

Tiho je živela
in v tišini je odšla.

ZAHVALA

Ob prerani izgubi našega dragega

Aleksandra Ravnikarja
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi

zadnji poti. Hvala vsem za izraženo sožalje, tolažeče besede in pomoč.

Zelo ga pogrešamo.

Vsi njegovi

OSMRTNICA

Sporočamo vam žalostno vest, da nas je nenadoma zapustil
naš sodelavec

Aleksander Bernard
Od njega se bomo poslovili v petek, 17. julija 2009, ob 17. uri
na pokopališču v Bitnjah.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv podjetja KAMM, d. o. o.

V SPOMIN

Jutri, 18. julija, bodo minila tri leta, odkar sva se zadnjič poslovila, 

Drago Maštrap
a še vedno prihajam k tebi, v tišini srcu govorim, a vse zaman. 
Zahvaljujem se vsem, ki obiskujete njegov grob in prižigate sveče.

Žena Rozi

V SPOMIN

V četrtek, 16. julija, je minilo eno leto, odkar nas je zapustil dragi

Edvard Burnik
Vsem, ki se ga spominjate, postojite pri njegovem grobu in mu
prižigate sveče, iskrena hvala.

Vsi njegovi

V SPOMIN

V ponedeljek, 13. julija, je minilo leto, odkar nas je zapustil dra-
gi ata in stari ata

Vincenc Srebernjak
iz Stražišča

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate, molite zanj in mu
prižigate svečke na njegovem grobu.

Pogrešamo te, vsi tvoji najbližji
Stražišče, 13. julija 2009
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo sončno in vroče, proti večeru lahko v gorah nasta-
ne kakšna vročinska nevihta. Jutri bo spremenljivo oblačno s
plohami in nevihtami. V nedeljo bo spet večinoma sončno.

PETEK

16/30°C
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Boris Leskovar, Kranj: 

"Razprodaj se verjetno ne
bom udeležil, ker so moje
potrebe bolj majhne. Sicer
pa verjamem, da je tak čas
dobro kupovati. Kar potre-
buješ, dobiš po ugodnejši
ceni."

Vilma Stanovnik

Škofja Loka - Toliko spodbu-
janja, aplavza in čestitk, kot
so si jih minuli torek na svo-
jih sedaj že tradicionalnih
športnih igrah prislužili va-
rovanci Varstveno delovnega
centra Kranj, na športnih
igriščih ne vidimo prav po-
gosto. Čeprav so seveda me-
rili in šteli tudi rezultate, pa
ti še daleč niso bili najpo-
membnejši. Vsi, ki so prišli v
cilj teka, vsi, ki so spretno
metali in vodili žogo, vsi so
bili zmagovalci in vsi so bili
ponosni nad dosežki. 

"V našem zavodu, kjer
skrbimo za odrasle telesno
in duševno prizadete osebe,
res veliko pozornosti name-
njamo tudi gibanju. Gibanje
aktivira možgane, z njim pa
naše varovance usmerjamo
tudi v zdrav način življenja.
Ob tem je seveda pomemb-
no tudi druženje in s tem
tudi zanje višja kakovost živ-
ljenja. Tako smo letos naše
športne igre pripravili že os-
mič, tokrat v Škofji Loki. Va-
rovanci se jih vsako leto zelo
veselijo in zanje so res velik
dogodek. Letos smo medse
povabili tudi varovance iz
VDC Koper, saj je bilo deset
naših varovancev in dva
mentorja pred kratkim v go-
steh pri Koprčanih v košar-
karskem taboru Boštjana

Nachbarja," je povedala di-
rektorica VDC Kranj Mirja-
na Česen, prav tako pa je bila
nad sodelovanjem navduše-
na direktorica VDC Koper
Andreja Jurca: "Pri nas je
160 varovancev v osmih eno-
tah od Portoroža do Ilirske
Bistrice. Danes smo na Go-
renjsko pripeljali sedem va-
rovancev, ki so zelo navduše-
ni nad druženjem in igra-
njem povratne košarkarske
tekme."

Nad trudom telesno in du-
ševno prizadetih športnikov
pa je bil navdušen tudi kranj-
ski košarkar Siniša Drob-
njak, ki Boštjanu Nachbarju
kot tehnični vodja pomaga
pri vodenju košarkarskega
kampa v Kopru, po končani
aktivni karieri pa je trener de-
klet v kranjskem košarkar-
skem klubu. "Tako Boštjan
kot jaz sva se z veseljem loti-
la projekta sodelovanja z Var-
stveno delovnimi centri. Te-

lesno in duševno prizadeti so
mnogokrat porinjeni na rob
družbe, mi pa pod geslom
"Mi smo eno!" skušamo pre-
mostiti te razlike. Tako smo
jih povabili v kamp v Koper,
tudi danes pa skupaj uživa-
mo v športu, kar je dokaz, da
to druženje bogati oboje," je
povedal Siniša Drobnjak, ki
je občudoval veliko voljo in
željo po dokazovanju prav
vseh, ki so tekmovali tako v
atletiki kot košarki.
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NEDELJA

13/25°C

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

V športu so vsi eno
Varovanci Varstveno delovnega centra Kranj imajo radi šport, zato so tradicionalne atletske igre
popestrili s košarko, v Škofji Loki pa se jim je pod geslom "Mi smo eno" pridružil tudi kranjski
košarkar Siniša Drobnjak.

Liri Bitiči, Kranj:

"Kupujem takrat, ko kaj po-
trebujem. Razprodaj se za-
enkrat še nisem udeležila in
tudi ne vem, ali se jih bom.
Nekje so stvari res cenejše,
ne pa povsod."

Kamnik

V nedeljo Dan kamniških planin

Kamniški planinci, ki so v Planinskem društvu Kamnik or-
ganizirani že 116 let, vabijo v nedeljo, 19. julija, na tradi-
cionalni Dan kamniških planin, ki bo letos potekal pri Coj-
zovi koči na Kokrškem sedlu. Prijetno druženje pri eni od
dveh planinskih koč, za katere skrbijo kamniški planinci, se
bo začelo ob 11. uri, organizatorji pa so pripravili bogat kul-
turni in zabavni program. J. P. 

Škofja Loka 

Trinajst srečnih in uspešnih

V ponedeljek so tudi v Gimnaziji Škofja Loka povabili v šolo
svoje zlate maturante in jim izročili simbolične nagrade.
Letos je med maturanti trinajst najuspešnejših, na zrelost-
nem izpitu so od 30 do 33 točk dosegli: Veronika Arčon
Peklaj, Kristina Homec, Jovanka Jović, Katarina Bogataj, Di-
jana Ćorković, Jaka Demšar, Taja Gorjan, Katja Jezeršek,
Nina Košir, Hema Krek, Eva Luznar, Jaka Šinkovec in Tina
Šubic. Slednja je tudi udeleženka letošnje olimpijade iz bi-
ologije, ki ravno ta čas poteka na Japonskem. Loška gim-
nazija ima še enega udeleženca olimpijade, in sicer se Kle-
men Stegu udeležuje mednarodnega tekmovanja v lingvisti-
ki. Slovesno bodo škofjeloškim gimnazijcem maturitetna
spričevala podelili konec septembra. D. Ž.

Začetek ugodnejših
nakupov
Renata Globočnik

V ponedeljek so se tudi
uradno začele posezonske
razprodaje. Nekateri trgovci
so svoje blago po znižanih
cenah ponujali že prej. Zani-
malo nas je, kaj o razproda-
jah menijo kupci.

Foto: Tina Dokl

Nataša Ude, Kranj:

"Prejšnja leta sem kupovala
v času razprodaj, letos pa
bo prvič, da se jih ne bom
udeležila. Po naših žepih je
udarila recesija, poleg tega
so bili nekateri izdelki zniža-
ni že prej."

Petra Plevel, Velesovo:

"Zaenkrat še nisem nič ku-
pila, sem pa že šla po trgo-
vinah. Izbira je kar dobra,
čeprav ponekod na začetku
dajo na police slabše blago,
boljša oblačila pa šele na
koncu."

Nada Pleša, Mlaka pri Kranju:

"Na razprodajah sem bila v
Ljubljani in sem našla, kar
sem hotela. Cene so bile do-
kaj ugodne, pa tudi ponud-
ba je bila dobra. Ponavadi
grem vedno pogledat, ali je
kaj zanimivega."

Kranjski košarkar Siniša Drobnjak (na sliki levo) se je ob letošnjih športnih igrah pridružil
varovancem VDC Kranj in njihovim gostom iz Kopra.

Kranj

Motoristi bodo napolnili Kranj

Od danes do nedelje bo na sedaj že tradicionalnem prosto-
ru ob starem bazenu pri Supernovi v Kranju potekalo moto
srečanje. Pripravlja ga MK Freising riders, kot je povedal
predsednik kluba Drago Leskovšek, pa motoriste in obisko-
valce čaka dva dni zanimivega druženja. Poleg običajnih
motorističnih iger in glasbe z različnimi skupinami (Blow
up, Hard stroke, Firs strike, Domint ...), bo velika pozornost
posvečena varni vožnji motoristov. V sodelovanju z avtošo-
lo Ekspert bodo pripravili preizkuse znanja, RK bo v šotoru
prikazal dajanje prve pomoči, policija pa bo (jutri ob 10. uri)
poskrbela za prikaz varne vožnje. V viteškem kotičku se bo
mogoče preizkusiti v streljanju z lokom, svojo moč bodo
pokazali dvigovalci uteži, uživati pa bo mogoče tudi ob vra-
golijah s skuterji. Promocijska vožnja po Kranju bo v sobo-
to ob 15. uri. "Pričakujemo tako motoriste iz vseh koncev
Slovenije kot tujine, letos pa smo jim pripravili res zanimiv
in tudi poučen program," tudi pravi Leskovšek in dodaja, da
vstopnine za motoriste ne bo, poskrbljeno bo za kampiranje
pa tudi za pijačo in jedi z žara. V. S.
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MODERNEJŠA LANGA

Langin šesti album naj bi bil malce
drugačen. Na njem bo skupina pred-
stavila romsko glasbo v drugačni,
modernejši, pop, jazz različici.

02

LJUDJE

PIČLIH DVAJSET ZA
ŠTRUKELJ

Poletje v Koloseju De Luxe je pe-
stro, Kranjska Gora pa je vabila v
goste ljubitelje  odlične hrane. Naj-
daljši štrukelj so prodali v pičlih
dvajsetih minutah, iztržili pa do-
brih petsto evrov. 

KULTURA

PRIZNANI KERAMIKI
V VOGLJAH

V ateljeju zakoncev Barbe in Nika
Štembergar Zupan v Vogljah se za-
ključuje četrta mednarodna kolonija
umetniške keramike V-oglje 2009. 
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GLASBA, KINO

a jeseniškem Ču-
farjevem trgu so
že vstopili v pole-
tje. Kot prva na-
stopajoča je oder

zasedla romska etno skupina
Langa, ki igra romsko, slo-
vensko, prekmursko glasbo,
lahko pa slišite tudi balkan-
ske in druge tuje uspešnice.
Zanje je pomembno, da 
naredijo odlično zabavo, da je
prisoten temperament tako
na odru kot pod njim. 

Pred koncertom smo se
pogovarjali z Mišom Kon-
trecem, frontmanom glas-
bene zasedbe Langa. 

Ali prvič nastopate na Jese-
nicah? 

"Ne. Na Jesenicah smo že
nekajkrat gostovali. Tukaj
smo se imeli vedno feno-
menalno, saj je jeseniška
publika odlična." 

Boste v kratkem gostovali
še kje na Gorenjskem? 

"V kratkem ne, ker se pri-
pravljamo na Sziget - naj-
večji evropski festival, ki bo
potekal med 10. in 17. avgu-
stom na Madžarskem, v
Budimpešti. Na tem festi-
valu, katerega dnevno obi-
šče tudi do petdeset tisoč
obiskovalcev, gostujemo že
drugič."

Ste v pripravah na novi al-
bum? 

"Zadnji album smo izdali
s pomočjo znane slovenske
založbe z naslovom Cigan-
sko dušo imam. Trenutno pa
smo v pripravah na šestega,
kjer boste slišali romsko
glasbo malo drugače - v mo-
dernejši, pop, jazz različici.
Tekste nam piše Rok Vilč-
nik, album pa snemamo v
Mariboru, v studiu Simona
Gomilška iz Dua Platin." 

Kdaj ga lahko pričakujemo
na glasbenih policah? 

"V bistvu smo studijsko
snemanje že končali, tako
da ga na glasbenih policah

lahko pričakujete kmalu.
Pred kratkim pa smo sne-
mali tudi videospot z naslo-
vom Sunac, kar pomeni
sonce. S to skladbo se šali-
mo na svoj račun. Spot smo
snemali v Muski Soboti,
scenarij zanj pa je naredil
Slobodan Maksimovič." 

Gre pri tej skladbi mogoče
za nekakšno parodijo na
Emo, Evrovizijo? 

"Tako je, vendar poudar-
jam, da se šalimo na svoj ra-
čun." 

Boste še kdaj nastopiti na
Emi? 

"Nikoli ne reci nikoli." 

Anka Bulovec

N

PROGRAM PLANET TUŠ KRANJ

Petek, 17. julija
15.40, 17.40, 19.40, 21.40, 23.30 
BRÜNO / Priporočljiva starost 18 let in več!

18.10    
HANNAH MONTANA
15.00, 18.00, 21.00, 23.59 
HARRY POTTER IN PRINC MEŠANE KRVI 
16.00, 18.20    LEDENA DOBA 3: 
ZORA DINOZAVROV sinhronizirano
15.05, 17.10, 19.20, 21.30, 23.50
LEDENA DOBA 3: 
ZORA DINOZAVROV 3D sinhronizirano
20.40, 23.10    PREROKBA
15.10, 20.20, 23.20 
TRANSFORMERJI 2: MAŠČEVANJE PADLIH

Sobota, 18. julija
13.00, 15.40, 17.40, 19.40, 
21.40, 23.30    BRÜNO

11.30, 18.10 
HANNAH MONTANA
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.59 
HARRY POTTER IN PRINC MEŠANE KRVI 
11.00, 13.50, 16.00, 18.20 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
sinhronizirano
12.30, 15.05, 17.10, 19.20, 21.30,
23.50 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 
3D sinhronizirano
20.40, 23.10 
PREROKBA
15.10, 20.20, 23.20 
TRANSFORMERJI 2: MAŠČEVANJE PADLIH

Nedelja, 19. julija
13.00, 15.40, 17.40, 19.40, 21.40 
BRÜNO
11.30, 18.10 
HANNAH MONTANA

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
HARRY POTTER IN PRINC MEŠANE KRVI 
11.00, 13.50, 16.00, 18.20 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
sinhronizirano
12.30, 15.05, 17.10, 19.20, 21.30 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 
3D sinhronizirano
20.40 
PREROKBA
15.10, 20.20 
TRANSFORMERJI 2: MAŠČEVANJE PADLIH

Ponedeljek, 20. julija
15.40, 17.40, 19.40, 21.40 
BRÜNO
18.10 
HANNAH MONTANA

15.00, 18.00, 21.00 
HARRY POTTER IN PRINC MEŠANE KRVI 
16.00, 18.20 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
sinhronizirano
15.05, 17.10, 19.20, 21.30
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
sinhronizirano
20.40 
PREROKBA
15.10, 20.20 
TRANSFORMERJI 2: MAŠČEVANJE PADLIH

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

SPREMEMBA: Prva predstava filma Harry
Potter in Princ mešane krvi je v soboto
in nedeljo ob 12.30. 

KINO SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe sporeda.

MODERNEJŠA LANGA
Langin šesti album naj bi bil malce drugačen. Na njem bo skupina predstavila romsko glasbo 
v drugačni, modernejši, pop, jazz različici.

Poletje Imago Sloveniae 2009 v Kranjski Gori
gosti baritonista in citrarja

V okviru mednarodnega festivala Poletje Imago Sloveni-
ae 2009 bosta v soboto, 18. julija, ob 20.30 na trgu pred
cerkvijo v Kranjski Gori nastopila baritonist Matjaž
Robavs in citrar Tomaž Plahutnik. A. B.

25.7.2009 ob 20.30 uri
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etošnja kolonija
umetniške kerami-
ke V-oglje 2009 je
potekala kar štiri-
najst dni, saj so

imeli vsi udeleženci mož-
nost pri livarju Borutu
Kamšku v bron brezplačno
vliti po eno svojo skulpturo.
V Vogljah je tako znova 
nastala vrsta čudovitih
umetniških izdelkov iz ke-
ramike, porcelana in bele
gline, ki jih bodo od 6. 
oktobra naprej razstavili 
v Muzeju občine Šenčur. 
V muzeju je urejena tudi
stalna zbirka umetniške 
keramike, ki jo bodo dopol-

nili izdelki, nastali na letoš-
nji koloniji. 

Povabilu zakoncev Štem-
bergar Zupan se je letos od-
zvalo devet priznanih
umetnikov - Sally Arnup iz
Velike Britanije, Čeh To-
maš Proll, Japonka Hajashi
Kaku, Nemka Katinka 
Dietz, zakonca Cigdem 
Onder Er in Ahmet Cuneyt
Er iz Turčije, Srb Dragan
Milošević, Danec Joergen
Hansen in slovenski obli-
kovalec gline Jaroslav Hru-
stalenko, ki je k nam prišel
iz Ukrajine, trenutno pa
živi v Angliji. "Tako kako-
vostne zasedbe keramikov
in lončarjev verjetno ne
bomo nikoli več gostili v

Vogljah. Japonka Kaku na
primer prav sedaj razstavlja
v Parizu, Angležinja Arnu-
pova je izjemna kiparka, 
ki dela za britansko kralji-
co. Čeh Proll je zelo pri-
znan umetnik in tudi član
Mednarodnega združenja
keramikov, Turek Cigdem
ima v šenčurskem muzeju
prvo samostojno razstavo v
Evropi, ki se zaključuje
prav danes. Jaroslav Hru-
stalenko je iz keramike 
magistriral v Angliji in bi
lahko predaval tudi na naši
akademiji, če bi imela svoj
oddelek za keramiko. Da-
nec Hansen je kot profesor
keramike gostoval marsikje
po Evropi, prav tako po

vsem svetu stojijo njegove
velikanske skulpture, nare-
jene tudi iz več ton gline. 
V Vogljah je izdelal veliko
skulpturo iz tone gline in
vabljeni vsi, ki jih to zani-
ma, da si jutri ob 22. uri
ogledajo žganje tega velike
skulpture. Pripravljenih
imamo kar osem kubičnih
metrov lesa ...," je razložila
Barba Štembergar Zupan,
razočarana, da kljub ta-
ko eminentni udeležbi 
kulturno ministrstvo ni 
niti s centom pomagalo pri
organizaciji kolonije, zato
pa je toliko bolj hvalež-
na občini Šenčur, ki je bi-
la znova glavna pokrovite-
ljica. 

PRIZNANI KERAMIKI 
ČETRTIČ V VOGLJAH
V ateljeju zakoncev Barbe in Nika Štembergar Zupan v Vogljah se zaključuje četrta mednarodna
kolonija umetniške keramike V-oglje 2009. 
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Simon Šubic

L

Moste pri Komendi

Mednarodna umetniška kolonija VDC INCE

Varstveno delovni center INCE - enota ZU iz Most pri Ko-
mendi je v kraški vasici Avber organiziral mednarodno
umetniško kolonijo Dnevi Art Brut, na kateri je sodelovali
devetnajst oseb z motnjami v duševnem razvoju iz Meng-
ša, Vrhnike, Sežane, Latvije in Nizozemske. Udeleženci ko-
lonije so ustvarjali na kiparski, fotografski in slikarski delav-
nici in na delavnici tekstila. "Art Brut umetnost temelji pred-
vsem na izražanju, ki ni podrejeno pravilom tehnike, klasič-
nim teorijam in trendom, je ustvarjanje brez pravil. Ustvar-
jalcem z motnjo v duševnem razvoju omogoča svobodno
in spontano izražanje lastnega doživljanja, ki je drugačno
od doživljanja drugih ljudi. Pri tem ne posnemajo drugih,
takšno ustvarjanje pa jim nudi tudi osebno zadovoljstvo in
potrditev. Pri oblikovanju uporabljajo različne materiale,
objekte, rime, stile," sta povedali mentorici uporabnikov
enote INCE ZU Moste, Melita Žerjav in Teja Bandel. J. P. 

rejšnji četrtek so na
Bledu v galeriji Deva
Puri odprli razstavo
najbolj znanega sur-
realista Salvadorja

Dalija. Najobsežnejši seriji
grafičnih ilustracij, ki sta na-
stali za literarno izjemno
kompleksni deli - Dantejeva
Božanska komedija in Biblia
Sacra, ki jima je Dali podelil
svojevrstno nadgradnjo s
svojo ilustracijo, bosta na
ogled do 15. novembra. 

Biblio Sacro sestavlja 105
litografij narejenih po origi-
nalnih gvaših, Božansko ko-
medijo pa sto grafik, prav
tako pa je na ogled tudi zelo
zanimiv prikaz postopka na-
stajanja vsake grafike iz Bo-
žanske komedije, saj so za
vsako grafiko izdelali približ-
no 35 lesorezov in uporabili
prav toliko različnih barv.
Tako so za sto grafik Božan-

ske komedije naredili več kot
3500 lesenih plošč. Pri reali-
zaciji razstave, katere organi-
zator je galerist David Rja-
zancev, je sodelovala tudi ku-
stodinja, umetnostna zgodo-
vinarka, Ana Kunstelj, odprt-
ja pa se je udeležil tudi iz-
umitelj Peter Florjančič, ki je
Dalija poznal osebno. 

"Pri Daliju sem si zapom-
nil predvsem njegove dolge
brke in hipnotične oči," je
dejal Florjančič, prav tako pa
se dobro spominja tudi slika-
nja po hotelskem parketu.
David Rjazancev pa je pove-
dal, da je vsak človek enkrat v
svojem življenju zaljubljen v
Dalijevo umetnost, zato si je
vedno želel razstaviti prav
njegova dela in dodal, da so
razstavljene grafike pripoto-
vale iz Francije in Italije.

Istočasno pa je v galeriji
Deva Puri na ogled še umet-
niško delo Edvina Dobrilo-
viča Kolaži v embalaži.

DEVA PURI GOSTI DALIJA
V Sloveniji si lahko prvič ogledate več kot dvesto 
originalnih grafičnih listov iz dveh Dalijevih
opusov - Biblia Sacra in Božanska komedija. 

Anka Bulovec

P

Udeleženci letošnje kolonije umetniške keramike v Vogljah / Foto: Tina Dokl

Likovna dela, ki so nastala na delavnici, so udeleženci
kolonije predstavili na posebni razstavi. / Foto: VDC INCE

Razstavo so odprli galerist in organizator razstave 
David Rjazancev, izumitelj Peter Florjančič in kustodinja
ter umetnostna zgodovinarka Ana Kunstelj. / Foto: Anka Bulovec

Prikaz nastajanja prav vsake grafike iz Božanske komedije

V galeriji Deva Puri razstavlja tudi Edvin Dobrilovič (v sredini).
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ISCEM-MOZA.COM

PETEK,  17. 7.

11.05 Medicinske zgodbe 11.50 To nenavadno
življenje 12.15 Anatomija katastrofe 13.05
Spremenilo mi je življenje 13.55 Viharne zgod-
be 14.20 Medij 15.10 Družina v stiski 15.40
Nepojasnjeni dogodki 16.25 Otroci v bolnišnici
17.15 Katastrofe stoletja 18.05 Medicinske
zgodbe 19.00 Medij 19.45 Družina v stiski
20.15 Hiša strahov 21.05 Glavni dokaz 21.55
Medicinski detektivi 22.45 Resnični zločini
23.35 Pod nožem 00.05 Hiša strahov 

08.45 Osamljena srca, 29. del 09.40 Calypso, 3.
del 10.30 Pepelka, 29. del 11.25 Ker ljubim
Glorio, 17. del 12.20 Pocholo, 65. del 13.10
Vojna žensk, 36. del 14.05 Osamljena srca, 29.
del 15.00 Silna ljubezen, 88. del 15.55 Pepel-
ka, 29. in 30. del 17.40 Okus po tebi, 139. del
18.35 Silna ljubezen, 89. del 19.30 Calypso, 3.
del 20.20 Pepelka, 30. del 21.10 Silna ljube-
zen, 89. del 22.05 Pocholo, 65. del 23.00 Idoli,
20. del 23.55 Vojna žensk, 36. del 

SOBOTA,  18. 7.

08.55 Mejna policija 09.45 Mestni zdravniki
10.35 Spremenilo mi je življenje 12.10 Reševa-
nje živali 13.00 Kdo pa misliš, da si?! 13.50
Mejna policija 14.40 Mestni zdravniki 15.30
Spremenilo mi je življenje 17.10 Policisti iz Las
Vegasa 18.00 Vznesena srca 18.50 Novinar v
modrem 19.45 Lov na duhove 20.10 Zadnja
priložnost 21.00 Resnični zločini 21.50 Same v
New Yorku 22.40 Novinar v modrem 23.30 Po-
licijske enote 00.25 Zadnja priložnost 

06.55 Vojna žensk, 32.-36. del 11.20 Kuhamo s
slavnimi, 15. in 16. del 12.20 Silna ljubezen,
85.-89 del 16.50 Dora, 79. del 17.40 Maria
Rosa išče ženo, 22. del 18.35 Brata detektiva, 6.
del 19.30 Popolna žena 21.20 Sužnja Isaura,
16. del 22.05 Tako je življenje, 60. del 23.00
Moške zgodbe 23.55 Spletne spletke, 5. del 

NEDELJA,  19. 7.

07.40 Okoljska straža 08.05 Kdo pa misliš, da
si?! 08.55 Mejna policija 09.45 Mestni zdravni-
ki 10.35 Spremenilo mi je življenje 12.10 Reše-
vanje živali 13.00 Kdo pa misliš, da si?! 13.50
Mejna policija 14.40 Mestni zdravniki 15.30
Spremenilo mi je življenje 17.10 Policisti iz
Rena 18.00 Vohunjenje 18.50 Medicinske
zgodbe 19.40 Talenti 22.35 Pokopane skrivno-
sti 23.20 Kanibali 00.10 Medicinske zgodbe 

06.55 Pepelka, 26.-30. del 11.20 Latinskoame-
riška glasba 12.20 Okus po tebi, 135.-139. del
16.50 Dora, 80. del 17.40 Maria Rosa išče ženo,
23. del 18.35 Sužnja Isaura, 16. del 19.20 Po-
polna žena 21.15 Tako je življenje, 37. del
22.05 Tako je življenje, 60. del 23.00 Moške
zgodbe 23.55 Spletne spletke, 6. del 

PONEDELJEK, 20. 7.

10.10 Katastrofe stoletja 11.00 Reševalci
11.50 To nenavadno življenje 12.15 Anatomija
katastrofe 13.05 Spremenilo mi je življenje
13.55 Viharne zgodbe 14.20 Medij 15.05 Dru-
žina v stiski 15.35 Nepojasnjeni dogodki 16.25
Na sledi morskemu psu 17.15 Katastrofe stolet-
ja 18.05 Reševalci 19.00 Medij 19.45 Družina
v stiski 20.15 Hiša strahov 21.05 Glavni dokaz
21.55 Medicinski detektivi 22.45 Resnični zlo-
čini 23.35 Pod nožem 00.00 Hiša strahov 

08.45 Osamljena srca, 30. del 09.40 Calypso, 4.
del 10.30 Pepelka, 30. del 11.25 Ker ljubim
Glorio, 18. del 12.20 Pocholo, 66. del 13.10

Vojna žensk, 37. del 14.05 Osamljena srca, 30.
del 15.00 Silna ljubezen, 89. del 15.55 Pepel-
ka, 30. del 16.45 Pepelka, 31. del 17.40 Okus
po tebi, 140. del 18.35 Silna ljubezen, 90. del
19.30 Calypso, 4. del 20.20 Pepelka, 31. del
21.10 Silna ljubezen, 90. del 22.05 Pocholo,
66. del 23.00 Idoli, 21. del 

TOREK,  21. 7. 

10.10 Katastrofe stoletja 11.00 Reševalci
11.50 Živalski vrt 12.15 Anatomija katastrofe
13.05 Spremenilo mi je življenje 13.55 Viharne
zgodbe 14.20 Medij 15.05 Družina v hudi stiski
15.35 Nepojasnjeni dogodki 16.25 Na sledi
morskemu psu 17.15 Katastrofe stoletja 18.05
Reševalci 19.00 Medij 19.45 Družina v stiski
20.15 Hiša strahov 21.05 Glavni dokaz 21.55
Medicinski detektivi 22.45 Resnični zločini
23.35 Pod nožem 00.00 Hiša strahov

08.45 Osamljena srca, 31. del 09.40 Calypso, 5.
del 10.30 Pepelka, 31. del 11.25 Ker ljubim
Glorio, 19. del 12.20 Pocholo, 67. del 13.10
Vojna žensk, 38. del 14.05 Osamljena srca, 31.
del 15.00 Silna ljubezen, 90. del 15.55 Pepel-
ka, 31. del 16.45 Pepelka, 32. del 17.40 Okus
po tebi, 14. del 18.35 Silna ljubezen, 91. del
19.30 Calypso, 5. del 20.20 Pepelka, 32. del
21.10 Silna ljubezen, 91. del 22.05 Pocholo,
67. del 23.00 Idoli, 22. del 23.55 Vojna žensk,
38. del 

SREDA,  22. 7.

09.20 Na sledi morskemu psu 10.10 Divji mož
11.00 Reševalci 11.50 Živalski vrt 12.15 Ana-
tomija katastrofe 13.05 Spremenilo mi je živ-
ljenje 13.55 Viharne zgodbe 14.20 Medij
15.05 Družina v stiski 15.35 Nepojasnjeni do-
godki 16.25 Na sledi morskemu psu 17.15 Div-
ji mož 18.05 Reševalci 19.00 Medij 19.45 Dru-
žina v stiski 20.15 Hiša strahov 21.05 Glavni
dokaz 21.55 Medicinski detektivi 22.45 Res-
nični zločini 23.35 Pod nožem 00.05 Hiša stra-
hov

08.45 Osamljena srca, 32. del 09.40 Calypso, 6.
del 10.30 Pepelka, 32. del 11.25 Ker ljubim
Glorio, 20. del 12.20 Pocholo, 68. del 13.10
Vojna žensk, 39. del 14.05 Osamljena srca, 32.
del 15.00 Silna ljubezen, 91. del 15.55 Pepel-
ka, 32. del 16.45 Pepelka, 33. del 17.40 Okus
po tebi, 142. del 18.35 Silna ljubezen, 92. del
19.30 Calypso, 6. del 20.20 Pepelka, 33. del
21.10 Silna ljubezen, 92. del 22.05 Pocholo,
68. del 23.00 Idoli, 23. del 23.55 Vojna žensk,
39. del 

ČETRTEK,  23. 7. 

10.10 Ogroženi morski pes 09.20 Na sledi mor-
skemu psu 11.00 Reševalci 11.50 Živalski vrt
12.15 Smrtonosni plazilci 13.05 Spremenilo mi
je življenje 13.55 Viharne zgodbe 14.20 Medij
15.05 Družina v stiski 15.35 Nepojasnjeni do-
godki 16.25 Na sledi morskemu psu 17.15
Ogroženi morski pes 18.05 Reševalci 19.00
Medij 19.45 V stiski 20.15 Hiša strahov 21.05
Glavni dokaz 21.55 Medicinski detektivi 22.45
Resnični zločini 23.35 Pod nožem 00.05 Hiša
strahov 

08.45 Osamljena srca, 33. del 09.40 Calypso, 7.
del 10.30 Pepelka, 33. del 11.25 Ker ljubim
Glorio, 21. del 12.20 Pocholo, 69. del 13.10
Vojna žensk, 40. del 14.05 Osamljena srca, 33.
del 15.00 Silna ljubezen, 92. del 15.55 Pepel-
ka, 33. del 16.45 Pepelka, 34. del 17.40 Okus
po tebi, 143. del 18.35 Silna ljubezen, 93. del
19.30 Calypso, 7. del 20.20 Pepelka, 34. del
21.10 Silna ljubezen, 93. del 22.05 Pocholo,
69. del 23.00 Idoli, 24. del 23.55 Vojna žensk,
40. del 
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TV SPORED

"Sanjala sem o svojih treh
dobrih prijateljih, ki so v sa-
njah imeli nenavadno velike
oči. Eden je imel izjemno
lepe svetlo modre oči, drugi
svetlikajoče se zelene oči,
tretji pa velike črne oči, ob
katerih mi je zastajal dih.
Naj sicer poudarim, da ima-
jo v resnici vsi trije rjave oči.
Zanima me, kaj bi to pome-
nilo. Ali je barva oči v sanjah
pomenljiva?"

Rosa Roja 

Draga Rosa,
sanje o očeh so že našim
prednikom burili duhove. V
Svetem pismu so prispod-
oba duhovne budnosti ali
slepote: "Svetilka telesa je
oko. Če je torej tvoje oko
zdravo, bo svetlo vse tvoje
telo. Če pa je tvoje oko bol-
no, bo v temi vse tvoje
telo." Preskok v razumeva-
nju tega simbola je naredil
Freud, ki jih je zaradi svoje
oblike enačil z žensko vagi-
no. Vendar se tudi sodobna
razlaga nagiba k mišljenju,
da kot sanjski simbol zrca-
lijo našo splošno duševno
in duhovno stanje. V sa-
njah kot v realnosti pred-

stavljajo oči ogledalo duše,
zato ne moremo zanikati
tudi erotičnega značaja
tega simbola, saj se v očeh
in v pogledu zrcalijo vsa
naša čustva. Na splošno
velja, da takšne sanje govo-
rijo o našem bivanju in o
naši notranji usmerjenosti.
Oči so simbol inteligence,
budnosti, duhovnosti, ra-
dovednosti in znanja, v ne-
gativnem smislu pa lahko
zrcalijo tudi notranji nemir.
Pri razlagi takšnih sanj mo-
ramo biti v prvi vrsti pozor-
ni na stanje oči. Če je vid v
sanjah prizadet, nam to
sporoča, da v realnosti ne
vidimo ali nočemo spozna-
ti problematike svojega na-
čina življenja. Izguba vida
govori o duhovni zakrknje-
nosti, medtem ko dober vid
obljublja osvetlitev zaplete-
ne situacije. Če so oči zdra-
ve, se moramo osredotočiti
na njihovo barvo in tu iska-
ti razlago. Barve, ki so ti
ostale v spominu, so dokaz
izjemne živahnosti v pod-
zavesti. Raziskave kažejo,
da barve hitro zbledijo iz
spomina, če ni kakšnega
posebnega razloga, da bi si
jih zapomnili. Po indijski

tradiciji se modra barva
enači z vero, s plemenitost-
jo in z močjo duha. V naši
tradiciji je modra predvsem
barva Device Marije, nebe-
ške kraljice in je zato tudi
simbol zvestobe in večno-
sti. Zelena je barva narave,
pomladi, radosti in obilja.
Po drugi strani pa lahko
simbolizira tudi kakšno ne-
umnost, ki smo jo naredili
zaradi nedoraslosti kakšni
situaciji. V kitajskem sim-
bolizmu predstavlja zelena
barva začetek velikega dela,
ki v sanjah opogumlja vsa-
kogar, ki se loteva nečesa
novega. V skoraj vseh kul-
turah povezujejo črno bar-
vo z negativnimi silami. V
sanjah simbolizira našo
temno stran osebnosti,
naše slabe lastnosti in
strah pred novim. Dejstvo,
da so črne oči nate napravi-
li poseben vtis, kaže na to,
da te od sreče lahko odvrne
le lastno nezaupanje vase.
Je že tako, da smo si več-
inoma sami največji kamen
spotike. Osredotoči se na
svojo notranjo moč, ki jo
imaš v izobilju, in bodi pre-
pričana, da ti bo uspelo
vse, česar se lotiš. 

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ 

olikokrat se vam
je že zgodilo, ko
ste mislile, da ste
naletele na tistega
pravega? Jaz sem

kakšno leto ali dve živela v
zmoti, da je vsak, s katerim
sem se počutila bolj poseb-
no, tisti pravi. Potem sem
počasi pred 'tisti pravi' za-
čela dodajati 'morda', da-
nes pa se velikokrat zgodi,
da ravno v najmanj priča-
kovanih, najbolj komičnih
situacijah naletim na pra-
vega, vendar ali tega ne vi-
dim, nočem videti ali pa ga
spregledam, ga ne slišim. 

Sandi je živel nekje v za-
savskih hribih. Mislim, da
ženske v življenju še ni po-
hvalil. Morda bi se to zgodi-
lo (ali pa se celo kdaj je), če
bi bila v teku za svetlobno
leto hitrejša od njega ali pa
bi imela za pet tisoč evrov
dražje kolo kot on. Tak je
pač bil: trd, zagrizen šport-
nik, zoprno privlačen mla-
denič, ki je sicer vse življe-

nje hodil z difovkami, pa so
mu očitno tudi te ušle - edi-
ne, ki bi bile in so bile kos
njegovi športni naravi. Do-
kler sem se odzivala na nje-
gova 'prijetna' dnevna vpra-
šanja 'si danes športala in
imaš že kaj manjšo rit' z
negiranjem in 'odjebi
stari', toliko časa sem bila
zanimiva, v končnem pa
sem se njegove tovrstne
ljubezenske predigre nave-
ličala. 

Drugi ekstrem je bil Ti-
len. Doktor filozofije. On je
imel neverjetno ljubezniv
nasmeh in prijaznost do
žensk razvito do te mere,
da bi vsaka navadna rekla,
da človek preprosto ne zna
mimo dveh blokov, ne da bi
vmes podelil vsem mož-
nim ženskim profilom na
cesti dvajset flirt nasmehov
in pogledov. Včasih je šel
celo tako daleč, da je s svo-
jim trenutnim zmenkom
sedel pred lokalom, ko je v
notranjosti lokala opazil za-
nimivo dekle, izkoristil
'grem na wc' in ga včasih
ni bilo nazaj tudi pol ure. 

Mene sicer njegov način
komunikacije ni motil, me
pa ne preseneča, da je pri
štiridesetih še vedno sam-
ski. Babnice si pač mislijo
svoje. Glede na njegovo iz-
obrazbo in redkobesed-
nost, pa je bila naveličanost
ob kavah ali soku na koncu
obojestranska. Sicer si se z
njim lahko pogovarjal tako
o ženskih zadevah kot
kvantni teoriji, vendar ni
mogel iz doktorske kože in
dekleta že na začetku s svo-
jim nastopom blokiral do te
mere, da so celo znanstve-
nice v nadaljevanju največ-
krat le neumno zrle v sok
pred seboj, ga sem ter tja
premešale s slamico in gle-
dale na uro. 

In ker so vse dobre stvari
tri, se je seveda našel na
spletu še tretji genijalec.
Diplomirani ekonomist, ki
je zaradi dolgčasa magistri-
ral še iz javne uprave. Sicer
precej odrasel, samostojen
petintridesetletnik, ki naj
bi si naslednje leto kupil
tudi precej boljši avto, sta-
novanje si je pa že uredil,

čeprav mu včasih še vedno
skuha mama, ker pač živi
nad starši. Njegova telefo-
nistična 'mobilnost' pa je
bila za odraslega človeka
pravi fenomen. Fant se je
odločil za mobilnik na kar-
tico, brez naročnine, kar je
sicer lahko varčevalni
ukrep za enega, medtem ko
je to lahko zelo zoprna situ-
acija za drugega. 

Nobena ni preveč vesela,
ko dnevno dobi sms ali
klic, kjer (potencialni) part-
ner sladko napiše oziroma
reče: "Me lahko pokličeš
nazaj, ker veš, mi bo takoj
kartico požrlo ..."

Verjetno bom v kratkem
naletela tudi na četrtega iz-
obraženca. 

Morda bo temu poleg
njegove diplome, magiste-
rija ali doktorata kaj več jas-
no o odnosih med moškim
in žensko. 

Morda je že prebral kako
knjigo na to temo in me bo
dnevno razsvetljeval s citati
iz nje.

Lahko pa bom imela sre-
čo in bo naraven talent.

IZOBRAŽENI BUKSELJNI (67)

Lea Peterlin

K

Glasbeno poletje 
na Linhartovem trgu

Četrtkovi večeri v starem
mestnem jedru Radovljice
so že tretje leto zapored
glasbeno obarvani. Poletje
na Linhartovem trgu Lin-
hartova dvorana že drugo
leto zapored pripravlja
skupaj z društvom Rad-
Kultr. "Predlani je bil na
programu pretežno jazz,
lani in letos pa smo se
usmerili bolj v zabavno
glasbo, ker je zanjo več za-
nimanja," je povedal di-
rektor Linhartove dvorane
Andrej Kokot. Tako so na
Linhartovem trgu doslej
nastopili The 80's Band,
Etno in transit, včeraj pa
skupina Elevators, stari
glasbeni mački, pri katerih
še vedno glavno vlogo ig-
rajo nabrite kitarske linije,
"groovy" bas in druge zna-
čilnosti glasbe iz sedem-
desetih let prejšnjega sto-
letja. "Anže Langus Petro-
vič, tudi sam glasbenik, je
izbral vrhunski program in
v Radovljico pripeljal tisto,
kar je v tem trenutku na
tem področju najboljše,"
je zadovoljen Kokot, ki za
prihodnje četrtke na Lin-
hartovem trgu napoveduje
še Alenko Godec, Roka
Goloba in Blue Angel
Gang. Vsi koncerti v okvi-
ru Poletja na Linhartovem
trgu so brezplačni. M. A.
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KULTURA, RADIO
Radio Kranj, 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)

Poletje je končno prišlo v prave temperature, z njimi pa tudi
Poletni utrip Radia Kranj, ki prinaša rdečo nit v glasbi in aktu-
alnih informacijah, ki jih danes zjutraj začenjamo z aktualnim
prispevkom Kako deluje, kjer odkrivamo znana neznanja. 
Če pa vas zanima, kakšne kožne bolezni lahko dobite od pre-
obilnega poletnega sončenja, bodite z nami ob 9.15 v temi
dneva. Čipkarske dneve v Železnikih bomo predstavili ob
10.30. Najnovejšo glasbeno lestvico pa bomo vrteli od 16. 
ure naprej in bodite pripravljeni na glasbena presenečenja. 
Sobota prinaša zanimive teme: ob 9.15 Kako gledajo mladi v
poletnem času na spolnost, pa tudi recept za sobotno kosilo
ob 11.15. Če ne morete brez glasovanja, zavrtite telefonsko šte-
vilčnico 20 22 222 točno ob 13.30 in oddajte svoj glas za naj
kopališče. Poletno vreme in poln nahrbtnik pa vas bosta ob
16.15 vodila v gore. Nedelja je čas za narodnozabavno glasbo
in vse, kar niste vedeli o legendarnem ansamblu Lojzeta Slaka
- ob 9.15. Prav tako vas ob 13.30 vabimo v družbo Radijske 
razglednice, ki vas bo tokrat popeljala v Škofjo Loko na Staro
Loko. Nedeljski športniki pa navijte radio na glas točno ob
19.30. Ponedeljek prinaša jutranjega gosta Gorana Dolenca v
temi dneva ob 9.15. Če bi radi prvi zvedeli, kaj pišejo v torko-
vem Gorenjskem glasu, potem morate zjutraj ob 7.40 dobro
prisluhniti naši frekvenci. Torkova tema pa bo ob 16.15 name-
njena Prostovoljcem. Uro kasneje vas 'čakajo' trije testni 
primerki: megan, fiesta in motor Buell.

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

Ne pozabite na redne tedenske oddaje. V petek na Mojo deže-
lo ob 14.10 in oddajo Živimo lepo ob 16.10. V soboto in nede-
ljo prisluhnite ponovitvam in obilici dobre glasbe, v ponedeljek
pa ne zamudite Zdravstvenega kotička ob 12.10. V torek naj iz-
postavimo Skriti mikrofon ob 13. uri, oddajo Moja dežela ob
14.10 in Babičine nasvete ob 15.10. V sredo ne zamudite odda-
je Rože&Vrt ob 14.10, kjer nasvet zagotovo ne bo odveč, saj
bomo govorili o rožicah in ureditvi vrta in terase. V četrtek pa
se boste lahko nasmejali ob oddaji Miha ga pihne ob 13. uri. 

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

V petek ob 18.15 bo v oddaji Spoznanje več, predsodek manj
sogovornik prof. dr. Drago Ocvirk govoril o Cerkvi in sektah.
Odgovorili si bomo na vprašanje, kdo ali kaj so sekte in kak-
šen je njihov vpliv na družbo. Mohorjeva skrinja ob 20.30 pri-
naša predstavitev knjige Leksikon imen, z nami v studiu bo
njen avtor prof. Janez Keber. Naš gost v soboto ob 18.15 bo ro-
jak iz Argentine, Herman Zupan, ki je najbogatejši Slovenec v
Argentini. Njegovo podjetje je drugo največje na področju em-
balaže v Južni Ameriki. Slovencem po svetu in domovini bomo
v namenili čas v nedeljo ob 17. uri. Slišali boste novice iz Mel-
bourna, Clevelanda, Buenos Airesa ter še od kod. Ponedeljek
prinaša oddajo Iz življenja naših župnij, tokrat smo se odpra-
vili v Celje. To je tudi dan za prijatelje Radia, ob 20.30 boste
podoživljali srečanje v Celju in radijske počitnice v Bolgariji. 

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

Danes ob devetih bomo spregovorili o praznovanju 50-letnice
PGD Brekovice. S Petkovo razglednico pa vas bomo povabili
na piknik. Sobotni dopoldan na naših frekvencah vam bomo v
zgodnjem dopoldnevu popestrili z radijskim kvizom, ob 
enajstih bomo reševali vprašanja in pobude, popoldan pa bo
namenjen športu. Nedeljski dopoldan bo zaznamoval zanimiv
klepet z gostom, ki ga bo pred naš mikrofon povabila Milena
Miklavčič, v kmetijski oddaji ob enajstih pa bomo nekaj več 
besed namenili zaščiti kmetijskih pridelkov oziroma živil z 
zaščitnimi znaki. V ponedeljek ob devetih bomo spraševali 
poslanca, nadaljevanje namenili upokojencem, popoldan in
večer pa bolj počitniško obarvali. Torki so na Sori v znamenju
zdravja, kulture in zimzelene glasbe: Vrelci zdravja in lepote
bodo gostili Anjo Sever iz Optike Sever, 'nabrali' bomo nov 
zeliščni šopek in rekli nekaj več o cepljenju proti HPV virusu.
V popoldanskem Kulturnem tu in tam bomo nanizali vrsto za-
nimivih 'dogodkov, popoldne pa se v večer prelili s Torkovim
glasbenim vrtiljakom in zimzelenimi melodijami. Glasba bo
rdeča nit sredinega dogajanja, na svoj račun pa boste prišli
tudi ljubitelji hribov in gora. Četrtek pa vam prinaša povabilo
letnega gledališča Studenec, reševanje vaših pobud in 
vprašanj in prijeten večer v ritmu poskočnih polk in zasanjanih
valčkov.

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

ot že nekaj let za-
pored so knjige iz
radovljiške knjiž-
nice približali tudi
dopustnikom in

turistom. Tako so jim na
Bledu na voljo v Grajskem
kopališču, hotelu Park in v
kampu Zaka, v Radovljici
na kopališču, v kampu Šo-
bec in kavarni Linhart, v Bo-
hinju pa v kampu Danica.
"Najbolj gredo v promet sli-
kanice," je povedala direkto-
rica knjižnice A. T. Linhart
Božena Kolman Finžgar,
"sicer pa okoli 2 tisoč enot
gradiva, tudi v tujem jeziku,
razporedimo glede na poda-
tke o strukturi gostov in 
poskrbimo, da je vsebina
čim bolj zanimiva za vse:

odrasle, otroke in mladino." 
Tudi to poletje so v knjižnici
A. T. Linharta tistim najbolj
navdušenim bralcem omo-
gočili branje časopisov v pri-
jetni senci breze pred knjiž-
nico v Radovljici. Tam so
jim, če je vreme lepo, na vo-
ljo predvsem časopisi in revi-
je, ki jih bralci z veseljem
vsaj prelistajo. Za mlade so
pripravili akcijo Super knji-
ga: seznam najbolj priljublje-
nih knjig, ki so jih bralci izbi-
rali vse leto in jim med počit-
nicami pomaga pri odločitvi
o tem, katero knjigo bodo iz-
brali. Knjižnica A. T. Linhar-
ta, v okviru katere delujejo
tudi knjižnice na Bledu in v
Bohinju in v Gorjah, ima
tako poleti kot sicer veliko
zvestih bralcev. To ne naza-
dnje dokazuje tudi vsako leto
večje število sodelujočih v

projektu "Knjižnica, vesolje
zakladov", v katerem je letos
bralo in si nabiralo točke kar
962 otrok, ki so jim za prid-
no branje razdelili 1465 čo-
kolad in jih na koncu nagra-

dili še z gledališkimi predsta-
vami. Kot pravi direktorica
radovljiške knjižnice Božena
Kolman Finžgar, bodo za ak-
cijo nadaljevali in morda va-
njo vključili celo odrasle. 

TUDI KNJIGE SO NA POČITNICAH
... kar ne pomeni, da so jih pospravili v kot - nasprotno: knjižničarji so jih poslali na kopališča, v
kampe in hotele. 

Marjana Ahačič

K

www.gorenjskiglas.si

dnevno sveže novice    kažipoti   pisma bralcev    priloge     razvedrilo

Za vas že 60 let beležimo čas

romska  
skupina

Langa 
sobota,  
18. julij,
ob 20.30  
na Mestnem trgu

Vstopnine ni.
Generalni 
pokrovitelj

Ob~ina Škofja Loka

Medijski pokrovitelj

Pisana Loka 2009
Poletne prireditve  v Škofji Loki

V senci breze pred radovljiško knjižnico je na voljo dnevno
časopisje in revije, za najmlajše pa tudi slikanice in krede.
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Bela lilija"

Sem redna bralka vaše strani
in vsakič z velikim veseljem
preberem vaše odgovore. Pro-
sila bi vas, če mi lahko pove-
ste, kaj me še čaka v prihod-
nosti in na kaj moram biti po-
sebej pozorna. Zanima me
tudi za sina in hčerko. Ali se
mi v kratkem obeta vnuk?
Najlepše se zahvaljujem in
vam pri vašem delu želim še
veliko, veliko uspehov.

Veselje in sreča se skrivata v
majhnih stvareh, zato ju
marsikdo ne opazi. Vi k sreči
niste med njimi. Ste zelo
preprosti, zato vas razne
spletke še toliko bolj zmede-
jo in prizadenejo. Rešili se
boste vseh starih blokad, ki
so vam preprečevale dobre
stvari. Vaše odločitve bodo
trdne in ne boste več priprav-
ljeni popuščati. Sosedski od-
nosi niso slabi zaradi vas,

zato se takoj nehajte obre-
menjevati. Trenutni spor se
bo v kratkem rešil, seveda
brez hudih besed ne bo šlo,
saj če je treba, je pač treba.
Veliko več časa boste začeli
posvečati življenju na pro-
stem, saj vam bo stik z nara-
vo vedno več pomenil in tudi
zdravstveno se boste počuti-
li veliko bolje. Sin je v pre-
lomnem obdobju. Veliko se
mu bo dogajalo tako na ču-
stvenem področju kot tudi
poslovnem. Obeta se mu
trdna zveza, v roku treh me-
secev pa napredovanje, ki je
že pričakovano. Hčerka vas
bo še v tem letu razveselila z
novico o naraščaju in veselje
bo nepopisno lepo. Pred
vami je zelo dobro leto in no-
bena dobra priložnost ne bo
šla mimo vas. Če morate biti
na kaj pozorni, nič posebne-
ga, le v mesecu septembru
in oktobru vam odsvetujem

večje finančne investicije, saj
to ni za vas primeren čas,
raje počakajte na pomlad.
Želim vam vse najlepše.

"Sonce"

Draga Tanja, prosim te, da mi
odgovoriš na nekaj vprašanj.
Ali bom dobila redno službo,
saj res nimam sreče. Bom
ostala s tem fantom, se poro-
čila in imela otroke ter bom
srečna v življenju? Koliko
otrok bom imela in kdaj pri-
bližno vse to bo. Zanima me
tudi zdravje in prijateljstvo.

Letošnje leto res ni najboljše
za službe, a kot vidim, ti
uspe. Spremembe lahko pri-
čakuješ v mesecu oktobru,
saj dobiš dobre novice v zve-
zi z zaposlitvijo, za katero si
se že zanimala, a nisi dobila
odgovora. Zveza, ki jo imaš,
je prava in seveda ostaneta
skupaj, za poroko se odločita

v naslednjem letu pred pole-
tjem. Imela boš hčer in sina,
srečna znaš biti in to naj te
ne skrbi v življenju. Prvi
otrok se ti obeta v letu 2011.
Težko je tistim ljudem, ki
vedno vidijo kozarec na pol
prazen, namesto na pol
poln. Ti s tem nimaš težav,
saj si v osnovi zelo pozitivna
in znaš tudi med oblaki po-
iskati sonce, saj to veš, kaj-
ne. Že nekaj časa imaš skrbi
zaradi zdravja, ki pa res niso
potrebne. Strah je okrogel in
znotraj prazen. Prijateljstvo,
ja začela boš ločevati zrnje
od plevela in se marsikaj na-
učila med tem iskanjem.
Vsega po malem bo, malo
razočaranja in tudi presene-
čenja, a na koncu se vse do-
bro izide. Želim ti vse lepo.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Za nekatere je dopust že mimo, a za druge se je šele začel.
Čaka nas karseda miren dan, zato si bomo lahko vzeli čas
zase in sproščeno uživali.

18. julija 2009
Sobota 
Miro, Frido, Arnož

Ne bo nam dolgčas, saj nas bodo obkrožali ljudje dobre vo-
lje, ki tudi nam ne uide. In prav je tako. Na koncu dneva
nas bodo razveselile nepričakovane novice.

20. julija 2009
Ponedeljek
Marjeta, Elija, Jaro

Čez cel dan se bodo vrstila presenečenja, ki jim bomo ko-
maj sledili in se sproti čudili zanimivim razpletom. Ni kaj,
dan bo pester in zanimiv.

21. julija 2009
Torek
Danijel, Zora, Lovrenc

Malce razočaranja lahko pričakujemo s strani domačih, ki
ne bodo mogli razumeti prizadevanja in časa, ki se vlaga v
stvari, ki drugim nič ne pomenijo.

22. julija 2009
Sreda
Majda, Marija Magdalena

Že na samem začetku dneva bomo polni energije in uspe-
lo nam bo preskočiti vse ovire, ki nas čakajo in ki jih ne mo-
remo preprečiti, čeprav bi radi.

23. julija 2009
Četrtek
Gita, Branko, Polon

Čaka nas lep dan. Vsi zaljubljeni bodo še bolj zaljubljeni,
kdor pa ni v tej fazi, pa brez strahu, v zraku je veliko zani-
mivih dogodkov, ki nas razveselijo.

24. julija 2009
Petek
Boris, Gal, Krista

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

Kaj neki je to,
ki vsak dan lovi,
nikoli ne hodi
in ne govori.

Izžrebali in nagradili bomo
dva pravilna odgovora
(enega, ki ga bomo prejeli
preko SMS, in drugega, ki
ga bomo prejeli po pošti).
Nagrado boste prejeli po
pošti. Rešitev zadnje ob-
javljene uganke se glasi
oče. Tokrat smo izžrebali
Tineta Bilbana in Valenti-
no Celjer.

19. julija 2009
Nedelja
Vincenc, Vinko, Zlatka

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

Iskali bomo razne izgovore, da bi se izognili obveznostim.
Nekaterim bo to v celoti uspelo, vsi drugi pa se bodo tru-
dili po svojih najboljših močeh.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
V prihodnjih dneh se raje izognite prepirom v doma-
čem okolju, saj zato ni najbolj pravi čas. Dobre novice
se vam odpirajo v pošti, ki jo že nekaj časa željno priča-
kujete. S tem si boste lahko uresničili marsikatero željo.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Na neki dogodek boste preveč enostransko odreagira-
li. To vam lahko prinese negativne posledice pri prija-
teljih, ki imajo sicer o vas dobro mnenje. Na čustve-
nem področju se vam približuje ljubezen in veliko ro-
mantičnih trenutkov. 

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Postavili se boste po robu svojemu črnogledemu raz-
mišljanju in na dogajanje okoli sebe boste začeli gle-
dati s svetlejše plati. Ljubljena oseba vas bo prijetno
presenetila in glejte, da vi nanjo ne pozabite. Obeta se
vam lepo presenečenje.

Rak (22. junija - 22. julija)
Vedno znova si boste nalagali nove obveznosti. Ker
vedno držite obljubo tudi sami do sebe, boste imeli
ogromno dela in se temu tudi v celoti posvetili. Hkra-
ti pa ne smete pozabiti na bližnje ljudi, poskusite jih
pritegniti k svojemu ustvarjanju.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
V prihodnjih dneh boste imeli nepričakovane izdatke.
Situacija vas bo res nekoliko vrgla iz tira, a ne za dolgo,
saj boste kljub vsemu našli dobre rešitve. Kar se tiče va-
ših ljubezenskih zadev, ki se vam včasih zdijo nerešlji-
ve, ne prehitevajte dogodkov, vse bo ob svojem času.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Na splošno so pred vami spremembe, ki so več kot
dobrodošle. Na različnih področjih se vam bodo po-
nujale priložnosti, tako da boste končno lahko tudi
drugim pokazali svoje raznolike sposobnosti. Obisk
vas bo zelo presenetil.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra)
Izpolnila se vam bo dolgo pričakovana želja. Kar ne
boste mogli verjeti, ko se vam bodo začela odpirati
vrata, ki so bila do sedaj za vas zaklenjena. Ob tem ne
smete pozabili na tiste, ki so vam ves čas nesebično
stali ob strani.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Cel teden boste premišljevali o poslovnih potezah in
se spraševali, kaj narediti. Pogovor s prijateljem vas
bo opogumil in naredili boste korak naprej, ki se vam
bo finančno obrestoval. S strani domačih ljudi boste
prizadeti, napeti in rahlo razočarani.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Presenečeni boste ob snidenju s starim že skoraj po-
zabljenim znancem. Obnovili boste stare vezi in skle-
nili tudi nove. Odpirajo se vam še dodatne možnosti
za poslovni uspeh, ki vam v zadnjem času vse več po-
meni. Nepričakovan denar in daljše potovanje. 

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
V naslednjih dneh bi bilo dobro, da bi si vzeli čas in si
po dolgem času vzeli oddih, ter odšli na počitnice.
Obremenjenost, ki vas ogroža z vseh strani, vam jem-
lje življenjsko energijo, ki je nujno potrebna za obstoj.
Spomnili se boste starih želja.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja)
Obeta se vam daljša pot, od katere boste poskusili po-
tegniti vse najboljše. V prihajajočih dneh boste brez-
glavo zapravljali in nato mrzlično ugotavljali razlog za
prazno denarnico. Ves svoj prosti čas boste posvetili
ljubljeni osebi.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Čas, ki ga zapravljate z mučnim razmišljanjem in si
belite glavo z vprašanji brez odgovorov, boste raje po-
svetili za pogovor z nekom, ki vam veliko pomeni. Iz-
vedeli boste stvari, o katerih se vam ni niti sanjalo. Re-
šitve bodo prišle same od sebe.
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NAGRADNA KRIŽANKA

www.kranfest.com
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27. tradicionalna

31. julij in 1. avgust 
v starem Kranju

Petek in sobota
DRŽAVNO PRVENSTVO 
V ODBOJKI NA MIVKI
DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
ULIČNI PROGRAM
OTROŠKI KRANFEST
SEJEM DOMAČE IN UMETNOSTI OBRTI
PREDSTAVITEV SLOVENSKE VOJSKE

SOBOTA
KONTRABANT
TINKARA KOVAČ
BEER  BELLY
KRANJSKI SMENJ
SAMUEL LUCAS
PRAZNIK KRANJSKE KLOBASE

Četrtek, 30. julij
REKREATIVNI TURNIR TROJK  
V ODBOJKI NA MIVKI

PETEK
RADIO BELVI  
V ŽIVO Z GOSTI
ADI SMOLAR
JAZZ STATION
DUBLE TRUBLE
ALENKA GODEC
MAMBO KINGS
JAN PLESTENJAK
PREDSTAVITEV POBRATENIH  
IN PRIJATELJSKIH MEST KRANJA

gorenc-on.net

SAMO ENA JE PRAVA … 
ZAŠČITENA

KRANJSKA KLOBASA

www.arvaj.si

Nagrade:
1. nagrada: Quercus - nagrado podarja Goriška brda 
2. nagrada: Quercus - nagrado podarja Goriška brda 
3. nagrada: Quercus - nagrado podarja Goriška brda 
4. nagrada: promocijsko darilo - 

nagrado podarja VBKS LEASING, d. o. o., Kranj 
5. nagrada: promocijsko darilo - 

nagrado podarja VBKS LEASING, d. o. o., Kranj 
6. nagrada: promocijsko darilo - 

nagrado podarja VBKS LEASING, d. o. o., Kranj 
7. nagrada: 1 kg kranjskih klobas - nagrado podarja mesarija Arvaj
8. nagrada: 1 kg kranjskih klobas - nagrado podarja mesarija Arvaj
9. nagrada: 1 kg kranjskih klobas - nagrado podarja mesarija Arvaj

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 29.
julija 2009, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p.
124. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred
poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.ZA
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adnji premieri fil-
mov Brüno in
Harry Potter sta
privabila v Kolosej
kar nekaj znanih

obrazov, le da smo pri Brünu
v dvorani opazili celo lastni-
ke oglaševalskih agencij in
direktorje večjih podjetij,
medtem ko je Harry Potter
pač privabil več obrazov iz
glasbenega sveta.

S daljšimi in toplejšimi
dnevi pa se je dogajanje iz
Koloseja De Luxe premakni-
lo tudi na teraso. Medtem ko
se v notranjosti vrtijo filmi, si
lahko vsak četrtek in petek
(ob 20. uri) na terasi Star Ca-
feja privoščite užitek ob
spremljanju jazz, soul in

funky ritmov. Do konca juli-
ja bodo tako nastopili glasbe-
niki, ki se v okviru Kolosej
Festa potegujejo za glavno
nagrado - nastop na KranFe-
stu. Finale Kolosejfesta bo
30. julija.

Sobotni dopoldnevi pa so
rezervirani za najmlajše in
njihove starše. Med 10. in 13.
uro so organizirane na terasi
(če je dež, pa v avli kinocen-
tra) Kolosejeve pravljične uri-
ce. Najbolj pridne obiskoval-
ce uric bodo tudi nagradili. 

S poletjem se je začela še
Zabavomanija - Kolosejeva
velika nagradna igra, kjer je
glavna nagrada osebni avto
Ford Fiesta. Letos je Kolosej
omogočil še lažjo pot do na-
grade, več o Zabavomaniji pa
na www.kolosej.si/zabavo-
manija.

Kranjska Gora je gostila
Kranjskogorski festival kuli-
narike in vina ob zvokih har-
monike. Obiskovalci so bili
priča najdaljšemu štruklju
(meril je skoraj osemnajst
metrov, prodali so ga v dvaj-
setih minutah in zbrali pet-
sto evrov, ki so jih podarili v
dobrodelne namene), ogle-
dali so si številna kulinarična
tekmovanja, na vinsko kuli-
narični tržnici se je predsta-
vilo več kot 25 različnih vi-
narjev, restavracija Fabula pa
je gostila priznane slovenske
kuharske mojstre slow fooda
- Ano Roš, Erica Rauscherja
in Janeza Bratovža. Vse tri
dni pa so za glasbo skrbeli
ansambel Zlatorogi, The
80th band, Gino band, De-
nis Novato in Atomik Har-
monik.

Organizatorji so bili z ob-
iskom festivala zadovoljni -
predvsem v soboto, čeprav se
je prireditev začela že v četr-
tek, ko je bilo najprej tekmo-
vanje v pripravi praženega
krompirja. Zmagala je Alen-
ka Oldroyd, ki je pripravila
pražen krompir s tartufi. V
petek je šlo najvišje prizna-
nje v tekmovanju v pripravi
ajdove kaše na 1001 način v
roke sladki ajdovi kaši Belki-
se Tičar, najboljši slovenski
kotliček (z divjačino) pa sta v
soboto 'zakuhala' Tomaž
Kranjc in njegov pomočnik
Damir Kokal. V tekmovanju
v igranju na diatonično har-
moniko s svetovnim prva-
kom Denisom Novatom pa
je Kranjskogorski harmoni-
kar 09 postal Ljubljančan
Rok Zupančič.

DRUŽABNA KRONIKA

Nemška poroka

Hollywoodska ikona Robert Redford se
je v soboto v Hamburgu poročil z dol-
goletno partnerko, nemško umetnico
Sibylle Szaggars, poroča Hamburger
Abendblatt. "Obred je bil zanju zelo
pomemben," je za časnik povedal pa-
stor Frank Engelbrecht iz cerkve sv. Ka-

tarine, ki ju je poročil. Slovesnost pred tridesetimi svati je
potekala v luksuznem hotelu Louis C. Jacob, "uradno" po-
ročno zabavo pa bosta pripravila septembra v Mehiki.

Za rojstni dan dobila ‘košarico’

Pevko in igralko Jessico Simpson je
dan pred 29. rojstnim dnevom zapustil
igralec ameriškega nogometa Tony
Romo, menda zaradi nenehnega vme-
šavanja njenega očeta Joea Simpsona.
Zabava na temo Barbie in Ken je padla
vodo, je zapisala na twitterju, nadalje-

vala pa bolj optimistično: "Dopolnila sem 29 let in poču-
tim se, kot bi na vrhu sveta kričala 'Rada se staram!'"
Rojstni dan je preživela mirno v krogu domačih, on pa se
je odpravil v nočni klub, kjer se je 'tolažil' z vodko in lepi-
mi dekleti.

Seksi Samantha spet samska

Kim Cattrall, 52-letna britanska igralka, po-
znamo jo kot seksapilno Samantho Jones
iz Seksa v mestu, je po petih letih končala
razmerje z dvajset let mlajšim kanadskim
kuharjem Alanom Wyseom. Že nekaj me-
secev sta imela težave, ugotovila sta, da si
na tej točki v življenju želita različne stva-

ri, mediji navajajo izjave prijateljev, tiskovna predstavnica
pa je potrdila, da sta se pred kratkim res razšla, da pa ima-
ta še vedno stike in ostajata dobra prijatelja.

Javno o tumorju na dojki

Maura Tierney, znana iz nanizanke Ur-
genca, je v izjavi za javnost sporočila, da
ji bodo odstranili tumor na dojki, pri tem
pa ni razkrila, kakšno je njeno stanje in
kdaj bo operirana. "Natančno diagnozo
in postopek zdravljenja bom izvedela
šele po operaciji," sporoča igralka, ki po

zagotovilih zdravnikov, da ima dobre možnosti za
ozdravitev, ostaja optimistična. Na roko ji gredo tudi pri
NBC-ju, kjer so snemanje njene nove serije Parenthood
zamaknili za osem tednov.

Na kranjskogorskem festivalu kulinarike in vina ob zvok-
ih harmonike smo srečali tudi vedno nasmejano televi-
zijsko voditeljico Jasno Kuljaj in svetovnega prvaka na 
diatonični harmoniki Denisa Novata. / Foto: Anka Bulovec

VRTIMO GLOBUSPIČLIH DVAJSET ZA ŠTRUKELJ
Poletje v Koloseju De Luxe je pestro, Kranjska Gora pa je minuli vikend privabila v goste tako 
ljubitelje harmonike kot dobre kapljice in odlične hrane. 

Kuharski mojster Janez Bratovž kuha z ljubeznijo. Tokrat
smo na njegovem meniju našli tudi kvarnerske škampe v 
kadaifu na omaki iz krompirja in limete ter limetin zrak in 
limonin sladoled z baziliko in svežim sadjem. 

V kinu naletimo na znane in manj znane obraze, kot sta le-
potni kirurg Franci Planinšek in televizijska voditeljica Živa
Rogelj, pa glasbenik Aleš Bartol (Mambo Kings) in soproga
Sebastijana Cavazze Tina. / Foto: Tina Dokl

Degustacija suhomesnatih izdelkov kmetije Roštohar 

Kranjskogorski harmonikar 09 je postal Rok Zupančič. Štrukelj so razprodali v pičlih dvajsetih minutah.

Na vinski tržnici se je predstavilo 25 slovenskih vinarjev.

Alenka Brun

Z




