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Dojenje
Ni dneva v letu, da ne bi bil posvečen tej ali oni koristni stvari in 

glej, ravno minulo soboto je bil dan posvečen dojenju. Težko razume-

mo, da tako pomembna reč najde svoje mesto na avgustovskem ko-

ledarju, ko res, čisto zares, nihče, razen doječih mater in tistih, ki se 

neposredno ukvarjajo z njimi, ne pomisli na dojenje. Mi smo tej temi 

posvetili članek na strani 11. Naša sodelavka, magistra farmacije Ve-

ronika Rebernik, med drugim pravi: 

»Dojenje ali prehrana otroka z materinim mlekom je najbolj nara-

ven način prehranjevanja otroka v prvem letu življenja. Ob dojenju 

vključujemo drugo prehrano šele po 4. mesecu otrokove starosti. Do-

jenje ima prednost za otroka in za mater. Sestava materinega mleka je 

najbolj ugodna za rast in razvoj otroka, saj vsebuje prav vse hranilne 

snovi v  pravih razmerjih. Beljakovine v materinem mleku omogoča-

jo rast otroka, pomembne so pri prebavi in obrambi pred boleznimi. 

Ogljikovi hidrati v materinem mleku so izvor energije, vplivajo pa tudi 

na rast bakterij v črevesju in preprečujejo, da se bakterije pripnejo na 

celice črevesne sluznice. Maščobe so izvor energije, sestavljajo celič-

no membrano in sodelujejo v njenem delovanju in tudi pri obrambi 

otroka. Materino mleko ima manj mineralnih snovi kot kravje mleko, 

mnoge encime in vitamine. Otrok, ki ga hranimo z materinim mle-

kom, je tudi zaščiten proti mnogimi okužbami in alergijami. V mate-

rinem mleku je mnogo celic, ki omogočajo zaščito: protitelesa, bele 

krvne celice, encimi in druge snovi. Pomembna so tudi protitelesa 

proti virusom  in bakterijam. Materino mleko ima dovolj vitamina C, 

če se mati hrani z normalno mešano prehrano in uživa dovolj sveže-

ga sadja in zelenjave. Dojeni otroci prejemajo tudi dodatek vitamina 

D, čeprav ima materino mleko tega vitamina dovolj, če se mati »nor-

malno« sonči. V materinem mleku je tudi dovolj železa za otrokove 

potrebe v prvih štirih mesecih oziroma za čas, ko otrok podvoji svojo 

težo. Dojeni otroci so tako bolj zdravi in zaščiteni, bolje rastejo in se 

bolje razvijajo tudi psihosocialno.«

Za hip posvetimo naše misli, kljub obilici drugih tem, s katerimi 

smo vsak trenutek bombardirani z vseh strani, našim otrokom. Poleg 

dojenja so potrebni naši skrbi, nege, predvsem pa ljubezni na vsakem 

koraku. Iz njih ne bodo naredili dobrih ljudi, ne država, ne občina, ne 

ta ali ona ustanova, ki jo bodo morali obiskovati, mnogokrat z odpo-

rom. Samo mi, starši, smo sposobni vzgojiti svoje otroke in naša vzgoja 

se bo zrcalila v njihovih dejanjih, ko bodo odrasli.

(pop)

Jurij Vižintin
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POPULIST JE PISAL

Skupina poslancev s pr-
vo podpisanim Bojanom 
Kontičem iz Velenja, ki 
sta se mu pridružila še Jo-
žef Kavtičnik, prav tako iz 
Velenja, in Milan Kopušar 
iz Šoštanja, je v  držav-
nem zboru posredovala v 
obravnavo predlog zako-
na o ustanovitvi zgornje 
Savinjske  in Šaleške po-
krajine. Stiska predlaga-
teljev pri oblikovanju še 
ene slovenske pokrajine 
je očitna že iz naslova, saj 
so iz ene male in pol več-
je doline naredili kar po-
krajino. Upati je, da so se 
vsaj posvetovali s kakšnim 
geografom, da ne bomo še 
enkrat ostali zgolj pri poli-
tični volji. Na to velja opo-
zoriti zaradi tega, ker so 
vsi trije poslanci iz vlad-
nih strank in je zato veli-
ka verjetnost, da bo zakon 
sprejet, razen če vsa reč že 
ne gre v kontekst volitev, 
ki bodo prihodnje leto. Po-
sebej bi lahko to veljalo za 
Kvatičnika in Kopušarja, 
ki sta ob obilici drugega 
dela pustila v parlamentu 
bolj šibko sled. 

Poslanci v svojem predlo-
gu  navajajo, da bi Zgornjo 
Savinjsko in Šaleško pokra-
jino organizirali na območ-
ju občin Mozirje, Nazarje, 
Gornji Grad, Ljubno, Luče, 
Solčava, Šmartno ob Paki, 
Šoštanj in Velenje . Župa-
ni teh občin so namreč že 
podpisali neko izjavo za 
javnost, v kateri so najavi-

li namen ustanoviti Pokra-
jino Zgornje Savinjske in 
Šaleške doline. Poleg tega 
se na tem območju že pove-
zujejo gospodarski subjekti 
preko Območne savinjsko-
šaleške gospodarske zbor-
nice. Predlagatelji pravijo, 
da te občine  med sabo ni-
so konkurenčne, ampak se 
medsebojno dopolnjujejo in 
razvijajo.

Oozorili so še na skup-
no skrb za lokalne in regi-
onalne ceste, oskrbovanje 
prebivalstva s pitno vodo 
(izkoriščanje vodnih vi-
rov), ekološke probleme, 
problematiko odlagališč 
(dolgoročno gledano se ta 
problematika ne bo mogla 
reševati brez sodelovanja), 
zagotavljanje primarnega in 
sekundarnega zdravstvene-
ga varstva, razvoj športa in 
kulture, varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, 
skrb za varstvo kulturne in 
naravne dediščine, skrb za 
ohranitev delovnih mest in 
ustvarjanje pogojev za od-
piranje novih. Povezuje jih 
tudi upravna organizira-
nost državnih ustanov, kot 
so: zavod za zaposlovanje, 
zavod za zdravstveno var-
stvo, zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, 
davčna uprava, geodetska 
uprava in sodišče.

Občine, ki so si nade-
le ime Sa-Ša, so že v letu 
1997 začrtale namero o ob-
likovanju Pokrajine Zgor-
nje Savinjske in Šaleške 

doline. Na tem mestu pa 
bi bilo prav poudariti, da je 
bil eden iniciatorjev, če ne 
celo prvi predlagatelj usta-
novitve »Saše«, pravzaprav 
pokojni Bogdan Menih iz 
Topolšice in prvi župan ob-
čine Šoštanj. Sa-ša naj bi so-
dila v rang srednje razvitih 
pokrajin s perspektivno go-
spodarsko strukturo in pre-
težno pozitivno ocenjenimi 
razvojnimi potenciali. 

Nato pa so predlagatelji 
ocenili, da je sedanja sta-
tistična Savinjska regija 
prevelika in zaradi zemlje-
pisnih značilnosti, slabih 
prometnih povezav in zara-
di nerazvitega pretoka infor-
macij že naravno razdeljena 
na dve večji območji, kate-
rih središči sta lahko Mest-
na občina Celje in Mestna 
občina Velenje. In tako se 
v bistvu izlušči osnovni na-
men Sa-še. To je zagotoviti 
Velenju veljavo, ki naj bi jo 
to mesto, predvsem po mne-
nju Velenjčanov, imelo. Ni 
namreč pričakovati, da bi bi-
lo Velenje podrejeno Celju, s 
katerim, kot pravijo, nimajo 
razvitega pretoka informa-
cij, imajo pa slabe promet-
ne povezave in naravno de-
litev, ki opravičuje še eno, 
novo slovensko pokrajino: 
Sa-Šo. Predlagatelji rojstva 
nove pokrajine iz Velenja 
posredno opozarjajo tudi 
Zgornjesavinjčane, da bo-
do občine, ki skoraj vse so-
dijo med demografsko ogro-
žene, zaradi oddaljenosti od 

Celja le težko uresničevale 
svoje interese.

Sa-Ša naj bi imela kadrov-
ske in prostorske možnosti 
za prevzem funkcije pokra-
jine, in sicer tako z vidika 
razvoja novih gospodarskih 
potencialov kot z vidika raz-
voja spremljajočih dejavno-
sti, ki bodo zagotavljale in 
uresničevale interese v po-
krajino povezanih občin. 
Sedanja Savinjska regija pa 
je po številu občin, ki jih 
povezuje, prevelika, da bi 
lahko glede na zemljepisne 
posebnosti ter raznovrst-
nost in število gospodar-
skih družb na svojem ob-
močju preko predvidenega 
regijskega središča v Celju 
uspešno uresničevala inter-
ese vseh občin.

Da je vrag odnesel šalo, 
priča sestanek vseh župa-
nov iz »nove« pokrajine, ki 
so si nadeli ime Svet Sa-Še in 
se obvezali, da bodo poleti 
spravili skozi občinske svete 
voljo in ustrezne sklepe za 
ustanovitev Sa-Še.

Predlagatelji novega za-
kona za novo pokrajino so 
se potem lotili pojasnje-
vanja ciljev in načel zako-
na, s katerim bi ustanovi-
li Sa-Šo. In so zapisali, da 
je glavni cilj predlaganega 
zakona nič več in nič manj 
kot ustanovitev Zgornje Sa-
vinjsko- Šaleške pokrajine, 
ki bo opravljala izvirne in 
prenesene pristojnosti va-
njo združenih občin Sa–Ša 
in države.

Cilj zakona je tudi več-
ja povezanost, medsebojna 
pomoč občin ter večji eko-
nomski, socialni, gospo-
darski, ekološki in kulturni 
razvoj območij občin Sa-Ša, 
temeljno načelo predlagane-
ga zakona pa je, da se z njim 
uredi le najnujnejše zadeve, 
povezane z ustanovitvijo, 
konstituiranjem in delova-
njem Zgornje Savinjsko-Ša-
leške pokrajine. Nič pa ne 
piše, da bi bil cilj tega zako-
na tudi večja korist za ljudi 
iz te »nove« pokrajine.

Glede financ trije poslan-
ci predlagajo, da se sred-
stva za financiranje pokra-
jine zagotavljajo kot lastna 
sredstva, iz sredstev države 
in sredstev občin Sa-Ša ob 
pogojih, ki jih predpisuje 
veljavna zakonodaja. Ob-
čine Sa-Ša zagotovijo po-

krajini tista sredstva, ki so 
potrebna za opravljanje na-
log, ki jih prenesejo nanjo. 
Država zagotovi pokrajini ti-
sta sredstva, ki so potrebna 
za opravljanje nalog, ki jih 
prenese nanjo.

Kako resen je v bistvu 
predlog »treh K-jev« (Kon-
tiča, Kavtičnika in Kopu-
šarja), pa bo hitro jasno, ko 
bomo videli, kako uspešna 
bo trojica pri lobiranju za 
»njihov« zakon znotraj in 
zunaj kroga vladnih strank. 
Kot pa lahko ugibamo, je 
predlog s figo v žepu podpi-
sal že eden od teh treh pred-
lagateljev, zato je domneva, 
da gre bolj za volilno potezo 
trojice kot za resno voljo po 
usanovitvi Sa-Še bliže resni-
ci, kot si lahko mislimo.

In čisto za konec…
Če je Saša, kar naj bi po-

menilo Savinjsko – Šaleško 
pokrajino, v svojem bistvu 
le ena od predvolilnih petar-
dic, ki bodo počile predčas-

no, bi pa najbrž Saško bil 
najbrž samomorilski eksplo-
ziven za vse, ki bi se posve-
čali koroškemu volilnemu 
telesu. Če bi »KO« v besedi 
Saško pomenil Koroško in bi 
dobili Savinjsko – Šaleško – 
Koroško pokrajino! Koroški, 
predvsem politiki seveda, se 
ne morejo zmeniti niti tega, 
katero je glavno mesto Ko-
roške. Slovenj Gradec, ali 
Ravne na Koroškem? Če bi 
se pa v to tekmo vključilo še 
samozadostno Velenje… To 
bi šele bila burja! 

pjer 
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Saša ali Saško?!

Bodo premagali savinjske brzice?

Vemo, vemo, počitnice 
so, in naši poslanci so na 
zasluženem dopustu. Kje? Nas 
niti ne zanima. naj užijejo svoj 
mir.

Toda!
Mi smo že 1. julija, ko so bili še v polnem pogonu, poro-

čali o »akciji SA-ŠA«, pa so bili očitno tako zelo zaposleni, 

da niso utegnili prebrati naših domnev, da se iz njihovega 

predloga ne bo izcimilo nič drugega, kot nekaj zapravlje-

nega časa na nekaterih občinskih svetih – in nekaj predvo-

lilnih pik. Drugo leto. Če.

Niso nam ne pritrdili in tudi ne zanikali. Izgovorili se bo-

do, da Populista ni bilo lahko najti (kar je res), a zdaj ta iz-

govor odpade. Populist je na voljo v vseh prodajalnah, kjer 

se prodajajo časopisi.

Občinski sveti pa že meljejo sklepe, s katerimi bodo po-

slanci skušali ustanviti pokrajino Sašo. Sklepi se glasijo 

takole:

Občine podpisnice tega sklepa soglašajo z ustanovitvijo 

Zgornje Savinsjke in Šaleške pokrajine (SA – Ša). 

Predlog ustanovitve vložijo poslanci iz tega območja: 

Kontič Bojan, Kavtičnik Jožef, Kopušar Milan in Mirko Za-

mernik.

Sklep začne veljati z dnem, ko ga v enakem besedilu 

sprejmejo vsi zainteresirani občinski sveti Zgornje Savinj-

ske in Šaleške doline.

Mi pa računamo, da nas bodo imenovani poslanci sezna-

nili, kako te stvari sedaj potekajo, ali in koliko bodo v njihovi 

akciji »SA–ŠA« pripomogli sklepi zainteresiranih občinskih 

svetov in ali bi katera od občina, katere občinski svet ne bi 

bil zaintere siran, vseeno postala del pokrajine Saša?

Tednik  izdaja:

BLUES podjetje za usposabljanje in zaposlovanje 
invalidov d.o.o., Družmirje 20, 3325 Šoštanj
Transakcijski računi: 
Nova Ljubljanska banka 02949-0253668319
Hypo Alpe Adria Bank Celje 33000-8309746521
Krekova banka Šoštanj 24302-9004061932

Glavni in odgovorni urednik: Janez Pušnik
Redakcija: Peter Rezman
Urednik fotografije: Jurij Vižintin
Trženje oglasnega prostora: Daniel Česko 
Kolportaža: Natalija Petrič
Oblikovanje in prelom: Fontura/Peter Rihtarič
Tisk: Tiskarna SET d.d.

Sedež uredništva: BLUES d.o.o. Družmirje 20, 
3325 Šoštanj,
Tel: 03 898 56 00
Fax: 03 898 56 29
e- mail: blues@siol.net ali blues.pusnik@siol.net

Tednik POPULIST izhaja ob torkih.
Cena izvoda 250 SIT.

Naklada 5000 izvodov.Trimesečna naročnina: 3000 SIT, polletna naročnina: 5.500 SIT, letna naročnina: 10.000 SIT.
Po zakonu o DDV je tednik POPULIST uvrščen med proizvode informativnega značaja za katere se plačuje davek po 8,5% znižani stopnji.
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V prejšnji številki je Po-
pulist pisal o popravilu ka-
nalizacije na Gorici v Vele-
nju in spomnil na kalvarijo, 
ki so jo prebivalci tega na-
selja preživljali pred do-
brim letom dni. Takrat se 
je velenjska komunala z 
izvajalcem prerivala po na-
selju, ljudje pa so ob pro-
metnem kaosu, površnosti, 
amaterstvu in ležernosti 
skoraj doživljali infarkte. 
Da je izvajalec kljub javni 
sramoti in katastrofi, ki jo 
je povzročil, predračunsko 
vrednost del prekoračil za 
dva do trikrat (in jo gotovo 
dobil tudi plačano), je v ve-
lenjski občini to nekaj tako 
običajnega in normalnega, 
da se davkoplačevalcem še 
kihniti ne ljubi več.

Tokrat je investitor na-
daljevanja obnove te slavne 
kanalizacije (velenjska Ko-
munala, v kateri imata odlo-
čilno besedo velenjski in šo-

štanjski župan) najel novega 
izvajalca, NIVO Celje, ki naj 
bi imel dokazane izkušnje. 
Napredek je nasploh in več 
kot očiten! Direktor komuna-
le (firme, ki po vodovodnih 
ceveh Velenjčanom pošilja 
mesne dodatke - gliste oziro-
ma nekaj glistam podobnega) 
je verjetno nekje slišal, da so 
zelo pomembni tudi odnosi 
z javnostmi. Zato je tokrat v 
začetku julija vsem (pri)za-
detim prebivalcem, več kot 
4.000 jih je, poslal obvestilo, 
češ da bo glavna prometna 
pot v naselju popolnoma za-
prta za ves promet do 20. av-
gusta. Zaradi te razveseljive 
novice prometni kaos seve-
da ni nič manjši, ljudje pa so 
bili verjetno nekako počašče-
ni, da jim ta velepomembna 
firma razen položnic pošilja 
celo nekakšna posebna pis-
ma z opisovanjem bodočih 
delovnih zmag. A temu pisa-
nju gotovo ni verjel nihče, ki 

je pri zdravi pameti. Tudi naj-
večji voli so že spoznali, da to 
podjetje ni na svetu predvsem 
zato, da bi črpalo vodo in od-
stranjevalo nesnago, temveč 
zaradi prečrpavanja denarja 
s tekočih (osebnih) računov 
ljudi v kot sito preluknjano 
občinsko blagajno. Sito pa 
denar v nadaljevanju pre-
pušča predvsem k izbranim 
izvajalcem, o čemer čivkajo 
že ptički na grozljivo poreza-
nih vejah mestnih dreves. Ti-
sti, ki se bo (in gotovo se bo) 
lotil raziskati javna naročila 
te slavne mestne občine, bo 
verjetno naletel na takšen br-
botajoči odtočni kanal, da ga 
ne bi moglo počistiti niti de-
set javnih komunalnih pod-
jetij, ki (pazite!) poslujejo z 
dobičkom.

Toda vrnimo se h kloaki 
na Gorici. Če bo novemu iz-
vajalcu uspelo svinjarijo po-
(s)praviti v 44-tih dneh, kot 
je obljubil direktor komuna-
le, torej do srede, 20. avgusta 
letos, potem je možno le dvo-
je: ali je izvajalec NIVO pod-
pisal takšno pogodbo, da je 
lahko za 60 milijonov SIT 
gradbene stroje in delavce 
na gradbišče poslal na počit-
nice, ali pa bo na koncu izsta-
vil dva do trikrat večji račun. 
Kar bi bilo za velenjske raz-
mere več kot običajno in 
vsesplošno sprejemljivo. No, 
pravzaprav je tretja možnost 
še najbolj verjetna: 20. avgu-

sta bo cesta še vedno zaprta, 
izvajalec pa bo preventivno 
že motovilil s pojasnili o ne-
predvidenih delih, neugod-
nih vremenskih razmerah in 
smešno postavljenih luninih 
menah.

Zakaj tako trdimo? 4.000 
stanovalcev naselja Gorica 
in verjetno še enkrat toliko 
obiskovalcev lahko vsak dan 
opazi, da izvajalcem zgodaj 
popoldne lopate in krampi 
popadajo iz rok, bagrom, va-
ljarjem in ostalim »stvorom« 
pa verjetno zmanjka goriva. 
Na vrhuncu gradbene sezo-
ne, ob lepem vremenu, sredi 
poletja, se jim preprosto ne 
ljubi več delati. Svetlo pa je 
skoraj do desetih zvečer! Ko-
liko ur ima tistih 44 poletnih 
dni, ki jih je naštel direktor 
komunale, bo ostala globoko 
zakopana skrivnost. Medtem 
ko se 4.000 prebivalcev in ne-
kaj tisoč obiskovalcev preri-
va po stranskih poteh, dragi 
gradbeni stroji ob belem dne-
vu zapuščeni čemijo na grad-
bišču. Poglejte si fotografije, 
posnete sončnega 30. julija 
nekaj pred 17. uro! Bi želeli 
še kakšno fotografijo, posne-
to v soboto ali nedeljo?

Jasno, to je čas dopustov. 
Vsak si ga zasluži. Tudi tisti 
za lopatami in krampi, da o 
bagrih in rovokopačih ne go-
vorimo. A takrat, ko ni počit-
nic, tudi ni gradbene sezone, 
to ve vsak bedak. Jeseni bodo 

izmučeni od sonca in opeklin 
tarnali, da je preveč dežja in 
snega, da jim zaliva gradbe-
ne jame, da je ta narava od 
sile, da so nastali takšni ne-
predvideni stroški, da samo 
debelo gledajo. Če temu ne 
bo nihče verjel, bodo izpod 
kakšne kanalizacijske cevi 
privlekli srednjevelikega ma-
stodonta in celotno območje 
razglasili za zaščiteni naravni 
in zgodovinski in sploh park. 
S cevjo vred. Ali za kulturni 
spomenik, saj je v bistvu vse-

eno. Tiste, ki bodo nepremiš-
ljeno protestirali, bo občinska 
oblast z odlokom razglasila 
za nekulturne ljudi, ki mo-
rajo v skladu z načelom, da 
smo pred zakonom vsi ena-
ki, odslej plačevati za 340 % 
večjo takso za obremenjeva-
nje okolja. Saj, kdo pa člove-
kovo okolje obremenjuje bolj 
kot tisti, ki neprestano nekaj 
nergajo?

Kemal Conta

Če boste milo prosili, pridemo 
tudi popoldan

Vse kaže, da se spor, ki 
je pred nedavnim izbruh-
nil z odselitvijo podjetnika-

gostinca Mirka Laznika iz 
hotela Burger Veniše, še ne 
bo kmalu polegel. Svoje bo 

moralo opraviti sodišče, saj 
sta dva glavna v sporu, Franc 
Burger in Zvone Štorman, 
javno povedala, da se sicer 
razumeta (menda sta se spo-
razumela v kulturnem dialo-
gu), vendar pa so bile zadeve 
finančne narave lepo urejene 
do trenutka, ko je »kuhalni-
co vzel v roke« Mirko Laz-
nik. Ta je za zdaj tiho, ven-
dar pa je gotovo človek, ki bo 
zavozlal ali plačal del dolga, 
ki ga iščeta zakonca Cvetka 
in Franc Burger. Zvone Štor-
man je pred dnevi na tiskov-
ni konferenci zanikal vse ob-
tožbe Burgerjevih na njegov 
račun, ni pa namočil nikogar 
od še dveh vpletenih. Modro 
je potisnil žogico na dogovor 
med Burgerjevimi in Lazni-
kom. Medtem ko menda pol 
Slovenije išče tega mladega 
in obetavnega gostinca, da 
bi še on pojasnil svojo vlo-
go, visi na hotelu Burger na 
Venišah obvestilo gostom, da 
hotel obnavljajo. Za zdaj pa 
ga še nič ne obnavljajo, ker 
je vse skupaj »prekipelo« in 
je sploh poletno vroče.

Jože Miklavc

Župa se še kuha

Zvone Štorman, večni optimist in poštenjak, gleda v ponev in 
se sprašuje: »Pa kdo mi je zakuhal to župo, saj imam že brez 

te reklame dovolj dela in skrbi …?!«

AERO EXPO 2003
PRVI SLOVENSKI SEJEM ZRAČNIH 
PLOVIL IN OPREME

PROGRAM 

Petek, 15. avgust

10.00 SLAVNOSTNA OTVORITEV 
11.00 TEKMOVANJE PAPIRNATIH MODELČKOV( prvič v Sloveniji )
18.00 SKOKI PADALCEV, PANORAMSKI POLETI
19.00 HANGAR FEST

Sobota, 16. avgust

10.00-12.00  Srečanje letal - oldtajmerjev AN-2, polet do LESC in nazaj
11.00 TEKMOVANJE PAPIRNATIH MODELČKOV
12.00-19.00 Prosto letenje – panoramsko letenje
20.00 »NIGHT GLOW«, napihovanje toplozračnih balonov
19.00 HANGAR FEST

Nedelja, 17. avgust

15.00-18.00 VELIKI LETALSKI MITING z bogatim programom
18.00 HANGAR FEST

VSAK DAN od 10:00 do 18:00 - uradne ure za obiskovalce,
predstavitve posameznih plovil in razstavljavcev, ponudba rabljenih letal.

POSEBNA PONUDBA: VELIK ZABAVIŠČNI PARK

Medijska sponzorja: POPULIST in Koroški radio
Sponzorji: MO Slovenj Gradec, Avtoservis, Zavarovalnica Triglav, Prevent

Jože Miklavc

Jože Miklavc

Kemal Conta

Kemal Conta

Kemal Conta
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Kmalu po izidu prejšnjega Populista me je znanec pri-
jazno seznanil, da uradni listi niso takšna dragocenost, kot 
sem napisal in da so brezplačno dostopni na – kje pa, če 
ne na internetu. Preveril sem informacijo in drži, toda ne 
v celoti. Pa za to ni kriv znanec, ampak – že spet – sistem. 
Vse uradne objave so s krajšim zamikom res dostopne na 
tem informacijskem čudežu, toda informacije, ki imajo 
»tržno vrednost« je mogoče dobiti samo proti plačilu. Če 
je že na pohodu tržno gospodarstvo – kako pa naj bo dru-
gače! Na elektronski način ni moč dobiti le republiškega 
uradnega lista, temveč tudi nekatere »naše«. V prvi vrsti 
to velja za šoštanjskega, ki ga lahko dobite v enakem for-
matu, kot na papirju in zato ni dvoma, da gre za original. 
Bolj pa se zaplete v e-občini, kot so si nadeli zveneče ime 
v Velenju. Na njihovem portalu, na katerem vse miga in 
šviga in se vam z njega prešerno smehlja brkati župan, 
boste zaman iskali njihov uradni vestnik. 

Prej napisano je čista laž, se bodo pridušili pristojni na 
velenjski občini in imeli po svoje prav. Po svoje pa seveda 
prejšnja trditev drži. Ker je bilo mogoče še včeraj (4. av-
gusta), na tej strani sneti šele 4. številko vestnika z dne 17. 
april . . . In kaj? Bomo zdaj karali občinarje, če se držav-
nih uradnikov ne upamo? Ne bomo jih. Vsemu navkljub 
se trudijo, če pa želite Uradni vestnik Mestne občine Ve-
lenje, v katerem objavlja svoje akte tudi Občina Šmartno 
ob Paki, dobivati ažurno, se boste nanj pač naročili. In 
plačali sedem tisočakov za en izvod letno. Ne  moremo 
torej reči, da Velenjčani nimajo stvari pošlihtanih. Imajo. 
Saj so e-občina.

Ko se meni pripeti kaj narobe, se zatečem k dobremu 
staremu Murphiyu in si rečem, da je  nekaj hudo narobe, 
kadar je vse v redu. Takšna »teorija« me vodi k prebiranju 
uradnih objav, saj sem prepričan – in do sedaj še nisem do-
bil nasprotnih argumentov – da v vsakem, ampak res prav 
vsakem uradnem listu najdete kakšno cvetko, s takšnim in 
drugačnim ozadjem. Zdaj bo kdo rekel, da za nalašč iščem 
neumnosti. Morda res, toda tudi če bi želel pisati o stvareh, 
ki niso neumne, se pogosto izkaže nasprotno. Recimo v še-
sti številki velenjskega uradnega lista je objavljena celotna 
tehnologija izračunavanja cen komunalnih storitev. Cela 
znanost, vam rečem. In zadeva je od sile resna, še zdaleč 
ni neumna. Toda, ali naj človek takšno reč hvali? Ne mo-
rem. Ker – če nič drugega – bo marsikdo rekel, da sem jaz 
neumen. Pa se bomo k cenam komunalnih storitev in za-
vitim formulam za njihovo oblikovanje gotovo še vrnili. 
Če ne prej, takrat, ko bomo razvozlali skriti pomen zaple-
tenega sistema, (čeprav se že brez tehtne analize in tako 
pridobljenih argumentov upam trditi, da bodo cene po teh 
formulah višje, kot so sedaj ...)  Tokrat je mojo pozornost, 
kot pisca v novopečenem javnem mediju, pritegnil Pravil-
nik o obveščanju javnosti z objavo informacij javnega zna-
čaja v medijih, ki ga je podpisal župan, Srečko Meh. Kdo 
ga je in na kakšni zakonski podlagi sprejel, iz pravilnika 
ni mogoče ugotoviti, ker mu manjka na videz nepomem-
ben uvodni del, imenovan tudi preambula. Ta, na videz 
zanemarljiv podatek je sam po sebi dovolj zgovoren. Ne 
vemo, ali so pisci tega pravilnika o pravilnem obveščanju, 
svoj prav obesili na kakšen zakon, ali so »uzakonili« to, 
kar se jim zdi, da je prav. Ne glede na zakon.

Samo branje pravilnika se zdi, kot da pač župan želi 
vpeljati red na področju, kjer ga do sedaj ni bilo? Ali pa 
vendarle župan želi nadzirati vse informacije, ki gredo iz 
javne hiše, občina imenovane? Ali pa je pravilnik samo iz-
govor za ustoličenje informacijskega »ministra«, da ne re-

čemo »ministrice za propagando« mestne občine Velenje?  
Najbrž od vsakega po malo. To je pač mogoče razbrati iz 
pravilnika. Ni naša stvar, da bi nasprotovali neredu na po-
dročju informiranja v občini Velenje, ali pa temu, da župan 
nastavi okoli sebe lojalne kadre po lastnih merilih. Mož 
ima dolgoleten mandat – javnost mu zaupa, zato je prav, 
da tudi on posveti vso pozornost javnosti. Da se ne bi po 
nepotrebnem razburjala. Takšna javnost ni prijetna in se 
lahko na naslednjih volitvah premisli. Če verjamemo...

Nas, kot časopis s perspektivo, pa seveda zanima, ali še 
bomo dobivali informacije iz velenjske občine po svojih 
kanalih, ali samo po široki, ravni in uradni strugi, ki jo po-
oseblja predstavnica za odnose z javnostmi, kot so zapisa-
li. Pazite, v znameniti slovenski patriarhalni družbi, kjer v 
vseh zakonih in uradnih dokumentih nastopajo praviloma 
osebe moškega spola, se je Velenjčanom zapisalo »pred-
stavnica«. Zakaj? Ker so za enakopravnost? Ne. Če bi bili za 
enakopravnost, bi napisali »predstavnica ali predstavnik«. 
Gre pač za to, da je del pravilnika napisan na kožo osebi, 
ki to je, če že ni ta oseba sama napisala pravilnik? A kot 
rečeno – tokrat se ne bomo vtikali v kadrovsko politiko ob-
čine. Bolj nas skrbijo sledeči, na videz silno nedolžni zapi-
si: »Odgovorna oseba nadzira pretok informacij, usklajuje 
delo in načrtno usmerja aktivnosti na tem področju. Pred-
stavnica za odnose z javnostmi MOV (SOJ MOV) je izključ-
no pristojna za obveščanje javnosti in urejanje pogovorov, 
dajanje izjav in intervjujev funkcionarjev oziroma usluž-
bencev MOV. Uslužbenci MOV praviloma dajejo izjave za 
javnost le s soglasjem župana. Soglasje župana v takšnih 
primerih lahko pridobi tudi SOJ MOV. Uslužbenci MOV so o 
prejemu novinarskega vprašanja dolžni obvestiti SOJ MOV. 
SOJ MOV po posvetu z županom določi, katere informacije 
se lahko posredujejo javnosti in kdo jih bo posredoval. V 
izjavah morajo uslužbenci MOV upoštevati navodila SOJ 
MOV, usmeritve, politiko in druge načrte MOV.« In naprej: 
»V izjemnih primerih, ko je uslužbenec MOV neposred-
no izpostavljen novinarskemu vprašanju, lahko medijem 
posreduje osnovno informacijo tudi brez predhodnega so-
glasja župana MOV. V takem primeru o izjavi naknadno 
obvesti SOJ MOV.« Toliko, da se ve, kdo je pristojen za res-
nico na Mestni občini Velenje. Nam pa ostane na voljo, da 
se čim večkrat dokopljemo do možnosti, da prestrašene 
uslužbence MOV čim večkrat izpostavimo nevarnosti ne-
posrednega novinarskega vprašanja.     

Pa še to.
Ko sem razmišljal o tej rubriki, o komentiranju najbolj 

dolgočasnih časopisov pod soncem, si nisem mislil, da bo 
zadeva že v tretjem nadaljevanju tako dinamična. Zadnjič, 
ko sem se obregnil ob objave občine Črna, sem se vpraše-
val, zakaj niso poslali v objavo tudi spremembe statuta. 
Pa sem bil zopet malce prehiter, (ali pa oni prepočasni), 
saj je bila sprememba statuta v petek, 1. avgusta objavlje-
na. Tako je zdaj vaška skupnost Magdalena v občini Črna 
na Koroškem dokončno ustoličena. Najbolj informirani 
na občini pa vedo povedati, da je za zamik pri objavi od-
govoren izključno Uradni list RS, saj so z občine vse akte 
poslali pravočasno. Prav. Naj bo to zapisano, kot resnica. 
Zdaj je, kar je.

Peter Rezman  

RAZGALJENI AKTI

Župan brez omejitev
Koši za pasje 
iztrebke 

O malomarnosti številnih lastnikov psov v Velenju in tu-
di drugih urbanih naseljih bomo še obsežneje poročali, ko 
bo pasji vrvež po vrnitvi lastnikov z dopustov spet večji. Žal 
si mnogi, ki nimajo nobenih pogojev za sožitje z dlakavim 
prijateljem, omislijo hišnega prijatelja, saj veste, »vsaj nekdo 
me prijazno pozdravi, ko pridem domov!«, nato pa na stopni-
ce, sosedov vrt, peskovnik bližnjega vrtca ali igrišče najbliž-
je šole na potrebo. Vsako jutro in kdaj še čez dan srečamo 
sprehajalce, ki jim niti na pamet ne pride, da bi psu namenili 
lastno »kakališče«.

V urejenih mestih je ta vrsta higiene natančno urejena in 
jo državljani spoštujejo, ali pa drago plačujejo malomarnost 
in kršitve odlokov. MO Velenje odlok o tem ima in kot kaže, 
namerava tudi uveljavljati njegovo vsebino in določila. Mest-
no komunalno nadzorno službo je že vzpostavila, zdaj pa je 
opravila še korak naprej.

Velenje je od prejšnjega tedna bogatejše za osem specialnih 

košev za pasje iztrebke, še eden pa bo postavljen čez nekaj dni 
(kot da bi postavili nov stanovanjski blok). Zaradi slabih izkušenj 
iz lanskega leta, ko sta bila dva koša kmalu po postavitvi na ob-
močju velenjskega gradu uničena, so jih tokrat postavili v samem 
centru mesta (Titov trg, Foitova, Rudarska, Cankarjeva cesta, Trg 
mladosti, Kardeljev trg). Na ta način bodo lažje spremljali njiho-
vo uporabo. Nadzor nad dogajanjem v zvezi s koši oziroma pas-
jimi iztrebki za vsakim vogalom, bodo izvajali občinski pazniki 
in nadzornica teh paznic in paznikov. Ti bodo tudi sproti nameš-
čali nove vrečke in opozarjali na tovrstno komunalno higieno. 
Praznjenje košev bo izvajalo Podjetje za urejanje prostora, PUP, 
in če bodo rezultati pozitivni, bodo postavili koše tudi na drugih 
lokacijah v mestu. To je del vsebine sporočila Urada župana MO 
Velenje, ki pa ni sporočil, da bo to novo »službo« plačala celotna 
davkoplačevalska družba, torej mi vsi in ne le lastniki nič krivih 
kužkov (ki naj bi plačevali neke vrste pasjo takso). Po mojem 
mnenju pa bi takoj, brez dodatnih študij, potrebovali vsaj pet-
deset takšnih košev po Šaleški dolini in obvezno usposabljanje 
lastnikov psov (vsa čast številnim izjemam!).

Jože Miklavc

V času kislih kumaric resda 
zacvetijo vse mogoče cvetke, a 
zdi se, da so se najboljše  stvari 
izpele, da šmarški kot pretre-
sajo le še vsakodnevne afere, 
da pač imamo kaj početi sredi 
poletja. Ko se srečamo v trgo-
vini ali na banki. In tako se je 
tudi tu julij prevesil v avgust. 
Kot v vseh normalnih kotih 
po svetu.

Velika šmarška veselica je 
mimo in mnogi so si šele zdaj 
zares oddahnili. Predvsem ti-
sti, ki so pripravljali veselico 
in vse tisto, kar poleg obele-
ženja stoletnice PGD Šmart-
no ob Paki sodi zraven. Že na 

slavnostni seji je bila požrtvo-
valnim rodovom gasilcev izka-
zana velika čast, pa tudi sami 
šmarški gasilci so si jo -  in to 
upravičeno – priznali. Pohva-
liti gre predvsem njihov bilten 
ob praznovanju 100. obletnice, 
ko so ujeli košček bogate zgo-
dovine v sliki in besedi in jo 
naslovili 100 let gasilstva pod 
Goro Oljko. Takšnih in podo-
bnih publikacij namreč hudo 
primanjkuje na vseh podro-
čjih. Tako v Šmartnem zago-
tovo manjka kakšen lokalni 
(občinski) list. Drobcena in-
formativna vez, ki večinoma 
dela čudeže. V sosednjih ob-

činah namreč lepo skrbijo za 
svoje občanke in občane z 
raznimi  l/listi, i/informatorji 
in podobno. In kraj se potem 
lahko pohvali s svojim časo-
pisom. Tam lahko preberejo 
tudi, kdaj morajo šolarji sep-
tembra v šolo. Sicer to večino-
ma vedo, a tisti čisto sveži ni-
so popolnoma prepričani. Je 
pa res, da se začne septembra 
v vseh osnovnih šolah izvaja-
ti program slavne devetletka. 
Tudi v šmarškem kotu. In tu-
di tu bo torej od jeseni naprej 
mogoče srečati drobcene šes-
tletnike z velikimi torbami na 
ramah. Je pa res, da devetletka 

prinaša veliko novosti. Za otro-
ke (in tudi seveda njihove star-
še) predvsem prijetnih. Dobro-
došlih. Imenitnih. Otroci bodo 
poleg svoje učiteljice imeli še, 
čisto svojo, (šolsko) vzgojite-
ljico, nove lepe (šolske) igra-
če, jutranje (šolsko) varstvo, 
kup novih in imenitnih stva-
ri. Skratka, devetletna šola je 
prijazna. Urejena. Takšna s 
sončkom, ki sije. Da bi otroci 
(rajši) radi hodili v šolo. Da pa 
je tako, kot mora biti (tudi, da 
sije sonček), pa zagotovo skr-
bi dovolj ljudi. Tako, da si ob-
činski možje (in ena svetnica) 
lahko brez skrbi oddahnejo 
in mirne duše odidejo na za-
služene parlamentarne počit-
nice. Je pa res, da dela nikoli 

ne zmanjka. Vendar se je, vsaj 
nekoliko in zopet po sto letih, 
po vsem šmarškem kotu razlil 
tisti duh nesebičnosti v slogu 
gesla ustanoviteljev šmarške-
ga gasilstva v prejšnjem tiso-

čletju »… ne za sebičnost, ne 
za strankarstvo, temveč za po-
moč bližnjemu in v čast naši 
mili domovini«. 

Mojca Ažman

Iz šmarškega kota

LOKALIST
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V naravnem amfiteatru 
hotela Planja na Rogli je bilo 
minulo nedeljo zares atrak-
tivno tekmovanje slovenskih 
pokrajinskih konjenic. Sode-
lovali so člani Radenske, slav-
ne Valvasorjeve in Pohorske 
konjenice, Konjeniškega 
društva Šmarje, Konjeniške-
ga društva Mustang Gomil-
sko in Konjeniškega društva 
Šmarje. »Bojevniki« so se po-
merili v bojnih disciplinah v 
streljanju z lokom, metanju 
vretena, metanju sulice inlu-
čanju bojne sekire. Namesto 
živih ciljev so merili v tarče, 
to pa med drncom ali galo-
pom, saj počasna ježa sploh 
ni štela točk. 

Igre so se začele, ko je 
slavni vodja Dane Namestnik 
– Vicarius naznanil pričetek z 
ukazom, »naj fanafare nazna-
nijo pričetek Viteških iger na 
Pohorju v zgodovinskem le-
tu 2003!« Nato so jahalci in 
ena vrla jahalka pognali ko-
nje najprej za uradni trening 
in napetih situacij ni manjka-
lo. Prav pred noge se mi je že 
kar na začetku prikotalil jez-
dec, ki ga je konj na obratu 
stresel iz sedla. Bojna orožja 
pa so letela vse križem, lahko 
bi mirno dejal, da so švigala 
mimo ušes tehničnega osebja 
in gledalcev. No, na primerni 
razdalji, a kaj, ko hitrost pri-
nese tudi odstopanja od pred-
videnih strelskih linij. 

Ko je šlo za uradne točke, 
se je tekma zaostrila, konje-
niki so merili med dirjanjem 
konj, kot bi šlo za življenje. 
Vse prepogosto so se bojevni-
ki odločali za met orožja pre-
pozno, saj je »fizika« opravila 
svoje. Zaradi hitrosti med je-
žo, je bilo namreč potrebno 

odvreči sulico precej pred tar-
čo, da je nato ost zadela sre-
dino ali njeno bližino. Več ti-
soč ljudi, ki si je tekmovanje 
ogledovalo, je ostalo pogosto-
krat brez diha, kar nekajkrat 
pa so huronsko zavpili nad 
uspešnimi zadetki tja proti 
sredini cilja.

Bilo je kot v nekdanjih 
srednjeveških arenah, sonce 
je žgalo, vetrič pa je goljufivo  
hladil sicer ožgane obraze. 

Ob zaključku so najprej 
razglasili ekipne rezulta-
te, kjer so slavili domačini, 
Pohorska konjenica (druga 
ekipa), pred Radensko ko-
njenico (druga ekipa) in Ko-
njeniškim društvom Šmarje 
(druga ekipa). Za uvrstitve 
med posamezniki so se na 
koncu pomerili še enkrat ti-
sti najuspešnejši bojevniki, 
ki so svojim ekipam dosegli 
tudi največ točk. 

In spet so letele sulice, švi-
stalo je smrtno vreteno, puš-
čice so obtičale vse bliže rde-
čemu polju. In kmalu je bilo 
jasno, da so tudi tokrat odlič-
no merili domačini. Prvo me-
sto je osvojil Damjan Zidar iz 
Konjeniškega društva Šmar-
je, drugo- in tretjeuvrščena 
pa sta bila oče in sin, Sandi 
in Rok Orož, člana Pohorske 
konjenice.

Tovrstna tekmovanja po-
tekajo v Sloveniji šele četrto 
leto, zato ne manjka iskanja 
pravega koncepta in impro-
vizacij. Vendar pa bi lahko 
poleg pomanjkljive skrbi za 
varnost v areni vse ostalo po-
hvalil z »odlično, atraktivno, 
profesionalno!«. Ihaaaa!

Tekst in foto: Jože Miklavc

Maratonska tekaška sku-
pina Gorenje je minuli petek, 
1. avgusta,  pripravila tretji tek 
norveško-slovenskega prija-
teljstva, ki je privabil pisano 
druščino ljubiteljev teka iz 
več koncev Slovenije, osred-
nja pozornost pa je bila na-
menjena seveda maratonce-
ma iz Norveške.

Člani MTS Gorenje so že 
pred petnajstimi leti začeli na-
vezovati številne stike s tekači 
iz tujine, največja možnost pa 
je bila seveda od leta 1991 na-
prej, ko so se začeli organizi-
rano udeleževati newyorškega 
maratona. Amalija Leber, ki ži-
vi na Norveškem že več kot 30 
let in je odlična maratonka, je 
preko časopisov spoznala de-
javnost Gorenjeve tekaške 
sekcije in se večkrat udeležila 
njihovih novoletnih in drugih 
tekov v Velenju in Podkraju. 
S soprogom Arnejem Halvor-
senom prihaja vsako leto na 
dopust v domači Glinek pri 
Škofljici in to je priložnost, 
da se srečujeta s slovenskimi 
tekači.

Tretji tek norveško-sloven-
skega prijateljstva so letos 
pripravili po izvirni štafetni 
formuli, tako da sta ekipo se-
stavljala po dva tekača. Prvi 
tekač je moral preteči prvi in 
tretji krog, drugi tekač pa dru-
gega. Tekmovanje je bilo na 
znani gozdni progi v Podkra-
ju pri Velenju, dolgi 3600 m. 
»Proga mi je izredno všeč, saj 
najprej poteka na vzpetinah 
po gozdu in deloma tudi po 
asfaltu. Prvič sem tukaj in še 
bom prišel,« je povedal 64-let-

ni Žalčan Stane Zupanc, ki si 
je z domačinko Magdo Berlot 
pritekel zmago v sestavi mo-
ški – ženska.  Konkurenca je 
bila največja v sestavah moški 
– moški, pri katerih sta zmaga-
la mlada mislinjska smučarska 
skakalca Matej Oder in Janez 
Voglar. Izredno zanimiv pa je 
bil tek dvojic v sestavi ženska 
– moški. V tem primeru je pr-
vi in tretji krog morala prete-
či  ženska in prvo mesto v tej 
kategoriji sta osvojila gosta iz 
Osla, Amalija Leber in Arne 
Halvorsen. »Bilo je zelo tek-
movalno in na progi je bilo ze-
lo težavno, zaradi vzponov in 
spustov. Bilo je soparno, mi na 
Norveškem pa nismo navajeni 
na takšno vreme. Bil sem zelo 
srečen, da sem lahko finiširal 
in zmagal. Zelo lepo je bilo tudi 
na zaključku v Lovskem dvoru 
pod velenjskim gradom, pred-
vsem pogostitev z bogračem 
in palačinkami. To je čudovito 
prijateljevanje z dobrimi teka-
či,« je povedal Arne Halvorsen, 
ki se bo čez nekaj let preselil v 
Slovenijo. V imenu tekačev se 
je za dobro organizacijo, diplo-
me in nagrade zahvalil dr. Mi-
loš Lužnik, ki bo letos že dese-
tič spremljal soprogo Kazimiro 
na maraton v New York.

Rezultati: 
moški – moški: 1. Matej Oder - 

Janez Voglar (SSK Mislinja)  43:

08; 2. Stane in Milan Meža (Vele-

nje) 45:25; 3. Vasja Jerčič - An-

drej Oder (MTS Gorenje) 46:13…; 

ženska – moški: 1. Amalija Le-

ber – Arne Halvorsen (Oslo) 52:

03, 2. Lojzka Bratuša - Polde Do-

lenc (Maribor) 58:02, 3. Kazimi-

ra Lužnik – Ludvik Jerčič (Slo-

venj Gradec, Muta) 1:03,33…; 

moški - ženska: 1. Stane Zupanc 

– Magda Berlot (Žalec, Podkraj) 

1:00,00. Najhitrejši krog: mo-

ški: Vasja Jerčič 13:44, ženske:  

Amalija Leber 17:10. 

Tekst in fotografije: 
Hinko Jerčič

Druge 
Viteške igre 
na Rogli

Prijateljstvo se poglablja

Začetek avgusta sovpada 
s konico letnih dopustov. V 
zadnjih letih je poleg mor-
ja kot oblika letnega dopu-
sta postal tudi oddih v go-
rah. Najsi hribe obiščemo za 
več dni ali le kot enodnevni 
izlet, se moramo na plani-
narjenje temeljito pripra-
viti. Množičen obisk in ne-
ustrezna priprava se pozna 
tudi pri povečanju nesreč 
na planinskih poteh in iz-
ven. Pogostost posredova-
nja Gorske reševalne službe 
Slovenije,GRS, je najvišja 
prav ob koncih tedna, konec 
julija in v začetku avgusta. 
In da ne bi po nepotrebnem 
prišlo do nje, lahko marsikaj 
naredimo sami.
GRS je izdala priporo-
čila za varnejšo hojo in 
gibanje v gorskem sve-
tu, ki pravijo:

- Priporočajo, da si za turo 

izdelamo načrt izleta, kamor 

spada določitev cilja glede 

na naše sposobnosti, izho-

dišče izleta, izbrana pot na 

vrh (cilj), in pot povratka v 

dolino (končni cilj), postan-

ke, vmesne planinske posto-

janke za okrepčanje, mož-

nost vrnitve ob morebitnem 

poslabšanju vremena, itd. V 

knjižnicah in knjigarnah nam 

je na voljo dovolj planinskih 

kart in vodnikov, da z njimi 

lažje pripravimo načrt.

- Za zahtevne in zelo zahtev-

ne izlete/ture se priporoča, da 

uporabimo vsaj čelade, počasi 

pa naj bi med našo (obvezno) 

opremo za planinarjenje spa-

dal tudi plezalni pas (spodnji 

in zgornji del ali enodelni pas) 

in samovarovalni komplet.

- Če imamo manj izkušenj z 

zahtevnimi in zelo zahtevnimi 

izleti, se raje pridružimo orga-

niziranemu izletu v okviru kakš-

nega planinskega društva.

- Ko gremo v  gore v skupini, 

se nikoli ne ločimo od nje. Ho-

dimo vedno skupaj.

- Mobilni telefoni nam 

lahko v primeru nesreče ve-

liko pomagajo in zelo skraj-

šajo odzivni čas do prihoda 

reševalcev na mesto nesre-

če. Zato ga vzemimo s sabo. 

Naj bo baterija napolnjena in 

ne uporabljajmo ga po nepo-

trebnem.

- Nikar ne pozabimo na 

ostalo, obvezno, osebno 

opremo: dobre planinske čev-

lje, primerno obleko (v nahrb-

tniku naj bodo poleg vetrovke 

obvezno še rokavice in kapa), 

pozorni bodimo tudi na hrano 

in zadostno količino pijače.

Po podatkih Tonija Smo-

leja, načelnika komisije GRS, 

so slovenski gorski reševalci 

ob koncu letošnjega julija že 

dosegli število lanskoletnih 

posredovanj. Opravili so več 

kot 120 reševanj, večino s 

helikopterjem.

Največ nesreče v gorah 

je zaradi padca ali zdrsa na 

poti v času povratka. Takrat 

nam, zaradi že osvojenega 

cilja in utrujenosti (sploh, če 

smo izbrali prezahtevno tu-

ro), zmanjka tudi koncentra-

cije, postanemo manj pozorni 

na hojo in nesreča je tu. Med 

ostalimi vzroki najdemo nepri-

merno telesno pripravljenost, 

neprimerno osebno opremo, 

nepoznavanje terena.

Že prej smo omenili, da pri 

pripravi izleta razmislimo tu-

di o naših sposobnostih. Sem 

spada telesna (koliko izletov/

tur in kakšne zahtevnosti smo 

že odpravili pred poletno se-

zono) in psihična pripravlje-

nost (če smo bili pred izletom 

psihično, čustveno, itd. obre-

menjeni, potem za ‘’čiščenje 

glave’’ izberimo čim lažjo tu-

ro, če že moremo).

Posebno opozorilo velja 

bolnikom s srčnimi boleznimi 

in tistim s povišanim krvnim 

tlakom. Ti naj se odpovejo hoji 

v visoke gore ali se o tem po-

svetujte z osebnim zdravnikom. 

Še posebno previdni morajo bi-

ti na turah v vročem in sopar-

nem vremenu.

Srečno torej na poti. Z do-
bro pripravo bo uspeh zago-
tovljen!

Andreja Konovšek

Varneje v gore
Dobra priprava – pol 
uspeha na izletu v gore

Napovednik planinskih aktivnosti
(od 5. avgusta do 11. avgusta 2003)

Kdaj Kam Kdo Kontakt

8.8.2003 Čez Pohorje (2 dni) MO PD Dravograd Špela Žaže 041/736-316

8.8.2003 Dolomiti – Civeta (3 dni) PD Slovenj Gradec Ivan Hartman 031/609-831

9.8.2003 Watzman – Nemčija (2 dni) PD Velenje Pisarna PD Velenje 03/587 11 34

9.8.2003 Säuleck – Avstrija (2 dni) PD Šoštanj Bojan Rotovnik 031/382-450

Podatke zbirata: Ivan Cigale in Bojan Rotovnik

Tretji tek norveško-slovenskega prijateljstva v Podkraju pri 
Velenju je lepo uspel.

Zmagovalci v sestavi ženska – moški

LOKALIST
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Dolgoletna Damjanova 
ideja, da bi na Koroškem 
gostili plovila iz vsega sveta 
je uresničena. Udejanjila se 
bo sredi avgusta, natančneje 
med 15. in 17., ko bo letališ-
če v Turiški vasi dobilo nove 
razsežnosti. Aero expo 2003, 
prvi slovenski sejem zračnih 
plovil in opreme bo gostil 30 
novih plovil različnih proiz-

vajalcev, pa tudi različno le-
talsko opremo. 

»Na ogled in na prodaj 
bodo rabljena letala, kot 
na kakšnem avtomobil-
skem sejmu. Najbolj zani-
miv gost bo gotovo ameri-
ško podjetje Cirus, ki bo 
predstavilo prvi avion, ki je 
v notranjosti opremljen kot 
avtomobil, kot BMW serije 

5, nima več inštrumentov, 
ampak samo ekran in joy 
stick. Športni avion nove 
dobe, Cirus 22,« navdušeno 
pripoveduje Damjan Cehner 
in ne pozabi poudariti, da so 
zanj zanimiva prav vsa plovi-
la. Svojo željo po letenju si je 
Damjan uresničil že davne-
ga leta 1986, star komaj 17 
let. Kmalu zatem je nastalo 

vzletišče v njegovi domači 
vasi Libeličah, kjer so pri-
stajali tudi letalci iz sosed-
nje Avstrije. Prijel se je Li-
beliški letalski miting. Nato 
ga je zamikalo večje letališče 
in z novimi lastniki letališ-
ča v Slovenj Gradcu je dobil 
priložnost in se je tudi pro-
fesionalno začel ukvarjati z 
letalstvom. Pravi, da že od 
nekdaj obiskuje letalske sej-
me po Evropi, Italiji, Nemči-
ji, Švici; v neposredni bliži-
ni naše države takega sejma 
ni, najbližji je oddaljen okoli 
500 km. 

Letos  bo Aero expo v 
manjšem obsegu, za prire-
ditev bodo odšteli 6 milijo-
nov tolarjev. »Obiskovalci 
bodo lahko videli vse, od 
papirnatih modelčkov do 
reaktivnih letal; balonarje, 
zmajarje, motrna in jadral-
na letala, old timerje, heli-
kopterje, vseh niti našteti 
ne morem…,« povzame vod-
ja letalstva pri Aerodromu. 
»Najbolj zanimiv old timer 
bo Galeb, ki je najbolj gla-
sen in najbolj privlači mno-
žice, bodo pa tudi dvo-kril-
ci z Gorenjske, Avstrije in 
seveda presenečenja.« Raz-
stavna površina sejma bo no-

vi hangar, star eno leto, in po-
vršina pred njim. 

Obsejemske prireditve 
bodo potekale vse tri dni. 
Vožnja z letali je obvezna 
spremljevalka; demonstraci-
je, preizkus avionov, ki bo 
bolj zanimiv za strokovno 
javnost, in kot zaključek, v 
nedeljo, letalski miting. Na 
Aerodromu v Turiški vasi je 
parkirnega prostora za kar 
200 letal, če želite prileteti 
na miting. Organizatorji bo-
do zadovoljni, če bo parki-
ranih 50 tujih letal. »Večja 
zanimivost bo tekmovanje 
papirnatih modelčkov, kjer 
lahko sodeluje vsak, od 0 let 
do neskončno. Tekmovanje 
bo v dveh kategorijah, do 
15 let in od 15 dalje. V pet-

ek in soboto se bosta tek-
mi papirnatih letal začeli 
ob 11.00. Skratka, sodeluje 
lahko vsak, pri nas dobi A4 
format papirja, izdela letalo 
in ga iz posebej pripravlje-
nega podesta v hangarju vr-
že, komur bo model najdlje 
letel, si bo prislužil lepo na-
grado. Prva bo polet z reak-
tivnim letalom galeb.«

Pri delu bo pomagal stro-
kovnjak, ki se ukvarja le z iz-
delovanjem papirnatih avion-
čkov in ga bodo tekmovalci 
lahko vprašali za mnenje. 
Ne bodo manjkali padalci, 
pa nočno napihovanje balo-
nov in kakopak vsak večer 
zabava, hangar fest.

Karin Potočnik

POPUGLEDPOPUGLEDPOPUGLEDPOPUGLEDPOPUGLEDPOPUGLEDPOPUGLED

sobota, 26. julij

Partizani na 
Resniku

Resnik nad Zrečami - Kot 
že več let do zdaj, smo se tudi 
letos srečali borci in gostje Zi-
danškove Brigade pri bivšem 
komisarju te brigade, Franti 
Kamel, v soboto, 26. julija, v 
Resniku nad Zrečami. Ude-
ležili so se tudi bivši sode-
lavci NOB iz Resnika. Zelo 
priljubljen gost je bil pred-
sednik republiškega odbora 
ZB, novi general Ivan Dolni-
čar. Predsednik odbora te bri-
gade Alojz Vindiš – Dunda je 
obdaril borce in jim nazdravil 
ob njihovem častitljivem 80. 
in 90. življenjskem jubileju. 
Želja vseh navzočih je bila, da 
se ob letu dni spet srečamo, 
ko bo naš gostitelj praznoval 
svoj veliki jubilej. (sh)

torek, 29. julij

Tožba proti 
upravi Uniona

Ljubljana - Več kot štiri-
urna skupščina delničarjev 
Pivovarne Union se je kon-
čala tako, da noben predlog 
uprave in nadzornega sveta 
ni bil sprejet. Delničarji so 
namreč glasovali o številnih 
nasprotnih predlogih, ki jih 
je predlagala predvsem Pi-
vovarna Laško. Laščanom je 
uspelo “zminirati” vse pred-
loge uprave. Na skupščini je 
bilo navzočega 98,13 odstot-

ka kapitala. Laščani so med 
drugim upravo že na začetku 
seje na podlagi ugotovitev re-
vizorja Deloitte &Touche ob-
tožili, da je kršila zakon in ni 
poslovala v skladu z dolžno 
strokovno oz. profesionalno 
skrbnostjo, zaradi česar naj 
bi bila tudi kazensko odgo-
vorna. Pač pa je Laščanom s 
pomočjo drugega največjega 
delničarja Interbrewa uspe-
lo izglasovati sklep, po kate-
rem Union za lansko leto ne 
bo delil dividend, ampak bo 
celoten bilančni dobiček, ki 
je konec lanskega leta znašal 
2,8 milijarde tolarjev, ostal 
nerazporejen. 

Senica in Zdolšek sta 
upravo Uniona večkrat po-
zvala, da pojasni, kam je šla 
razlika v ceni med nabavno 
in prodajno ceno Unionovih 
delnic, po podatkih Lašča-
nov gre za več kot 90 mili-
jonov tolarjev oziroma celo 
za 650 milijonov tolarjev. Pi-
skernik je na to odvrnil, da 
je revizor v svojem izrednem 
poročilu, ki ga je pripravil 
decembra lani, ugotovil, da 
je uprava pri nakupu lastnih 
delnic kršila pooblastilo nad-
zornega sveta, vendar s tem 
naj ne bi bila povzročena ško-
da. Pravna zastopnika Lašča-
nov se s tem nista strinjala, 
zaradi česar je Pivovarna La-
ško predlagala, to je bilo tu-
di izglasovano, da Pivovarna 
Union v roku enega meseca 
od zasedanja skupščine pro-
ti Dimitriju Lavriču, Frančiški 
Hunjet, Marjanu V. Miru, Pet-
ru Tomšiču, Andreju Repetu 

in Frančišku Bolki, ki so v 
letu 2001 opravljali funkcijo 
članov uprave družbe, vloži 
tožbo, s katero se od teh oseb 
zahteva solidarno plačilo od-
škodnine v višini 104,13 mili-
jona tolarjev. (rf)

sreda, 30 julij

KOGRAD z novim 
direktorjem

Dravograd - Delničarji ko-
roškega gradbenega podjetja 
SGP Kograd IGEM Dravograd 
so šesto sejo skupščine, na 
kateri je bilo prisotnega 85,76 
odstotka kapitala, opravili v 
slabe pol ure. Kot je pove-
dala predsednica skupščine 
Nevena Tea Gorjup, so delni-
čarji potrdili in odobrili delo 
uprave in nadzornega sveta 
v lanskem poslovnem letu 
in članom izglasovali razreš-
nico. Poleg zamenjave člana 
nadzornega sveta so spre-
membe nastale tudi v upra-
vi tega koroškega gradbene-
ga podjetja, saj družbo na 
lastno željo zapušča dolgo-
letni direktor Miha Ločičnik. 
Novoimenovani direktor Oto 
Brglez bo funkcijo predsed-
nika uprave uradno prevzel 
1. avgusta letos, ko bo tudi 
primopredaja poslov. Izbran 
je bil med sedmimi kandida-
ti, ki so se prijavili na junija 
objavljeni razpis, in nadzorni 
svet ga je 24. julija potrdil za 
novega direktorja. Brglez kot 
novoimenovani direktor pod-
jetja z okoli 290 zaposlenimi, 
ki je lani ustvarilo 6 milijard 

tolarjev prometa, ob koncu 
leta pa so imeli izgubo, gle-
de na stanje v gradbeni stroki 
(pomanjkanje dela, plačilna 
nedisciplina) in glede na raz-
položljive zmogljivosti v prvi 
vrsti načrtuje nastopanje iz-
ven koroške regije. Predvsem 
si bo prizadeval najti delo zu-
naj slovenskih meja. Načrtuje 
tudi zmanjšanje materialnih 
stroškov, stroškov storitev in 
stroškov dela, kar pa ne po-
meni odpuščanja zaposle-
nih. Zaposlil bo le novega 
sodelavca na področje mar-
ketinga, saj so v preteklosti 
precej denarja vlagali v be-
tonarne, kjer pa se proizvaja 
manj, kot bi se lahko tržilo. 
Pa tudi sicer je bilo premalo 
pozornosti namenjene raz-
iskavam trga in prodaji. Te-
koče poslovanje gradbenega 
podjetja, ki ima poleg matič-
ne družbe še pet hčerinskih 
družb, je bilo v prvi polovici 
leta pozitivno. Ostaja samo še 
manjši del odprtih starih ob-
veznosti občin Mežiške doli-
ne do doma starostnikov na 
Fari na Prevaljah. (rf)

Esotech: 
Po Dravi na 
spodnjo Savo

Velenje - Direktor ljubljan-
skega podjetja Litostroj E.I. 
Ladislav Sezonov in predsed-
nica uprave velenjske družbe 
Esotech, d.d. Zofija Mazej 
Kukovič, sta v sredo, 30. ju-
lija 2003, podpisala pogodbo 

o montaži turbin in genera-
torjev pri izgradnji hidroele-
krarne v Boštanju na spodnji 
Savi. Podpisana pogodba, s 
katero se je Esotech zavezal 
za montažo turbin in gene-
ratorjev pri izgradnji HE Bo-
štanj, s kapaciteto 3x14 MW, 
je plod dolgoletnega sodelo-
vanja obeh podjetij pri Pro-
jektu prenove HE na Dravi 
I. in II. faze. Litostroj je s to 
pogodbo Esotechu oddal ce-
lotno organizacijo del na HE 
Boštanj, in sicer izvedbo ter 
montažo turbinske in gene-
ratorske opreme treh cevnih 
agregatov. Vrednost pogod-
be je 280 milijonov tolarjev. 
V HE Vuhred pa so danes 
uspešno izvedli prvo vrtenje 
agregata, katerega kapaciteta 
je 25 MW. Obseg del, ki sta 
jih podjetji Esotech in Lito-
stroj opravila na HE Vuhred 
je primerljiv z obsegom del 
predvidenih v podpisani po-
godbi za HE Boštanj. (rf)

četrtek, 31 julij

Skupina 
ERA: SOD je 
napovedala 
izpodbojno 
tožbo

Velenje - Delničarji velenj-
ske družbe Era so na skupšči-
ni, na kateri je bilo navzočega 
96,2 odstotka kapitala, spre-
jeli nasprotni predlog PID Se-
tev in odločili, da ostane bi-

lančni dobiček iz leta 2002 v 
višini 349,97 milijona tolarjev 
nerazporejen in se prenese v 
naslednje poslovno leto. Slo-
venska odškodninska družba 
(SOD) pa je zoper ta sklep 
napovedala izpodbojno tož-
bo, saj je predlagala, da se 
56 milijonov tolarjev od bi-
lančnega dobička uporabi 
za izplačilo dividend delni-
čarjem, 293 milijonov tolar-
jev pa naj bi ostalo neraz-
porejenih, vendar delničarji 
tega predloga niso podprli, 
je povedala direktorica kor-
porativnih, kadrovskih in 
splošnih zadev Ere Nada Za-
volovšek Hudarin. Uprava Ere 
je predlagala, da se 174,99 mi-
lijona tolarjev bilančnega do-
bička uporabi za oblikovanje 
rezerv, a se delničarji s tem 
predlogom niso strinjali. Prav 
tako pa so, kot že omenjeno, 
zavrnili predlog SOD, saj je 
zanj glasovalo le 8,7 odstot-
ka navzočega kapitala. SOD 
pa je napovedal tudi izpod-
bijanje sklepa, s katerim so 
delničarji upravi podelili po-
oblastilo za nakup lastnih 
delnic. Delničarji so se med 
drugim seznanili še s poro-
čilom nadzornega sveta ter 
upravi in nadzornemu svetu 
izglasovali razrešnico za delo 
v letu 2002. Za revizijsko hi-
šo za letošnje poslovno leto 
so izbrali revizijsko družbo 
Abeceda iz Celja.

(rf)

Aerodrom EXPO 2003 – prizorišče prvega slovenskega sejma zračnih plovil in opreme

Leteti, leteti… in delati v letalstvu - pogovor 
z Damjanom Cehnerjem, vodjo letalstva
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torek, 29 julij

Grabežljivi 
menedžerji

London - Plače britanskih 
menedžerjev so se po poda-
tkih raziskave, ki jo je opra-
vil dnevnik The Guardian, la-
ni povečale za 23 odstotkov. 
Povprečna plača britanskega 
predsednika uprave z vsemi 
bonitetami vred je znaša-
la približno 1,700.000 fun-
tov, osnovna pa povprečno 
600.000 funtov. Plače so se 
povečale sedemkrat bolj kot 
dobiček večine podjetij. Me-
nedžerji pri tem sploh niso 
poskrbeli za povečanje vred-
nosti delničarjev, saj je glav-
ni britanski borzni indeks la-
ni upadel za 50 odstotkov. 
Najbolje je bil plačan Brian 
Gilbertson, direktor največ-
jega rudarskega koncerna na 
svetu, ki je skupaj nagrabil 
več kot devet milijonov fun-
tov dohodka, potem ko so ga 
letos nagnali, pa je prejel še 
16 milijonov funtov odpra-
vnine. (rf)

Najmogočnejši 
Zemljan

New York  - Po oceni ame-
riške revije Fortune je Bill Ga-
tes sicer najbogatejši, ne pa 
najmogočnejši človek gospo-
darskega sveta. Ta čast pripa-
da Warrenu Buffettu. Revija 
Fortune ga je uvrstila na prvo 
mesto lestvice 25 najmogoč-
nejših poslovnežev. Je naj-
uspešnejši vlagatelj v ZDA, 
poleg tega pa so njegove po-
slovne poteze odločilno vpli-
vale na dogajanje na borzi. 
Buffett ima med drugim last-
niške deleže v Coca-Coli, Gil-
lette in časniku Washington 
Post. Zadržan stari gospod 
slovi po tem, da se vse, česar 
se dotakne, spremeni v zlato 
in zato ni nič nenavadnega, 
da je drugi najbogatejši člo-
vek na svetu. (rf)

sreda 30. julij

Hčerinska 
ljubezen

Aman - Hčeri strmoglav-
ljenega iraškega predsednika 
Sadama Huseina, Raghad in 
Rana, ki sta se v spremstvu 
svojih devetih otrok zatekli 
v Jordanijo, pravita, da ne-
izmerno ljubita svojega oče-
ta in ga prosita odpuščanja. 
V pogovoru, ki ga je objavila 
ameriška televizija CNN, sta 
pojasnili, da sta očeta zadnjič 
videli med družinskim sreča-
njem sedem dni pred začet-
kom vojne.  

Raghad in Rana nista želeli 
govoriti o svojih ubitih sopro-
gih, prav tako pa tudi nista 
hoteli komentirati smrti svo-
jih bratov Udaja in Kusaja, ki 
so ju ameriške sile nedavno 
ubile v Iraku. Sadama Hu-
seina pa sta Raghad in Rana 
opisali kot ljubečega, nežne-
ga, dobrega očeta in človeka 
“z velikim srcem”. Z njim sta 

govorili o vsem mogočem in 
sta mu zaupali več stvari kot 
svoji materi. “Bil je najin pri-
jatelj,” je izjavila Rana. Nato 
je za trenutek pomislila nanj. 
“Sploh ne morem opisati, ka-
ko zelo ga ljubim,” je dodala. 
Raghad pa se je obrnila nepo-
sredno na očeta: “Ljubim te 
in pogrešam te kot očeta”. (sta)

četrtek, 31 julij

Mobiteli – 
monopoli!

Bagdad  - Zvonjenje mo-
bilnih telefonov v Bagdadu 
se še niti dobro začelo ni, ko 
je po ukazu britansko-ameri-
ških koalicijskih sil, ki nadzi-
rajo Irak, že utihnilo. 

Mobilni telefoni so bili v 
tej državi za časa režima Sa-
dama Huseina prepovedani, 
po strmoglavljenju režima pa 
sta družbi za mobilno telefo-
nijo iz Bahrajna in Kuvajta v 
Iraku vzpostavili mrežo mo-
bilne telefonije in začeli delo-
vati 21. julija. A že 28. julija 
so se oglasile koalicijske sile 
z ukazom, naj podjetji zapre-
ta mreži mobilne telefonije. 
Družbi sta to tudi takoj stori-
li. Koalicijske sile so namreč v 
začetku julija napovedale, da 
bodo pripravile mednarodni 
razpis za podelitev treh upo-
rabnih dovoljenj mrežam mo-
bilne telefonije, ki bodo po-
krivale severni, osrednji in 
južni del Iraka. Več kot očit-
no torej zmagovalci ne dovo-
lijo drugega, kot svojega trž-
nega gospodarstva.(sta, afp)

petek, 1. avgust

Tenorist v areni
Pulj - Največji tenorist 

in eden največjih glasbenih 
umetnikov današnjega časa, 
maestro Placido Domingo je 
v sredo nastopil pred prepol-
no puljsko Areno. Koncert je 
spremljalo okrog šest tisoč 
ljubiteljev operne glasbe.

Poleg Dominga sta na kon-
certu sodelovala portugalska 
sopranistka Elisabeta Matos 
in simfonični orkester Hr-
vaške radiotelevizije pod di-
rigentskim vodstvom Josea 
Colada. To je bil drugi na-
stop španskega tenorista na 
Hrvaškem; prvič je pel v Spli-
tu leta 1998. 

Domingo je v svoji bogati 
karieri posnel že več kot sto 
plošč in zgoščenk, večinoma 
oper. V prvem delu koncerta 
so prišli na svoj račun ljubi-
telji oper Cavalleria Rusticana 
in Tosca, drugi del koncerta 
pa je bil sestavljen večinoma 
iz odlomkov iz operet in ti-

pične španske zvrsti zarzue-
la. Placida Dominga je občin-
stvo pozdravilo z ovacijami, 
ob koncu koncerta pa je 
slavni tenor v presenečenje 
publike odpel istrsko himno 
“Krasna zemljo, Istro mila”. 
Placido Domingo je pohvalil 
enkratno okolje Arene. 

(sta, hina)

sobota, 2. avgust

Pes je lahko 
tudi človekov 
najslabši 
prijatelj 

Moskva, Zagreb - Da pes 
ni vedno človekov najboljši 
prijatelj, govori nenavadna 
zgodba iz ruskega mesta Če-
ljabinsk.

V tem mestu na Uralu je 
umrl nek 54-letni moški, ker 
njegov pes ni pustil, da mu 
zdravniki nudijo pomoč. 
Zdravnik in bolničar sta sicer 
zelo hitro prispela v stanova-
nje nesrečnega moškega, ki 
je imel težave s krvnimi žil-
nicami, vendar možakarju 
nista uspela nuditi prve po-
moči, ker je njegov pes besno 
renčal in lajal in ni pustil, da 
se približata njegovemu go-
spodarju. 

Pes je verjetno začutil, da 
se z njegovim gospodarjem 
dogaja nekaj strašnega in se 
je odločil, da ga čuva s svo-
jim življenjem. Zdravniška 
ekipa, ki je videla, da je mo-
ški v smrtni nevarnosti, je 
nato poklicala policijo, ki je 
morala zvestega psa usmrtiti. 
Zvestoba psa pa je gospodarja 
stala življenje, saj je namreč 
medtem že umrl. 

Težav s psi pa nimjo samo 
v Rusiji. V hrvaškem Sibinju, 
hrvaškem mestu, okoli 10 ki-
lometrov oddaljenem od Sla-
vonskega Broda, je 58-letni 
Marko Jučić ugriznil pitbu-
la, ki je za vrat držal njegovo 
psičko Nino.  O dogodku je 
Jučičeva žena povedala na-
slednje: »Nino sem imela v 
naročju, njena glava je poči-
vala na mojem vratu, naen-
krat pa jo je za vrat zgrabila 
Nika.” Nina se je nemočno 
poskušala izmakniti čelju-
stim pitbulke, ki pa ni popu-
stila. Stana je psu v usta potis-
nila roko, psičko je poskušal 
rešiti tudi Marko, in ker nič 
ni pomagalo, je ugriznil Ni-
ko. Pitbulka mu je med izvija-
njem izbila en zob in razma-
jala drugega, pri tem pa je iz 
čeljusti izpustila Nino.

Poškodovano psičko sta 
Jučićeva takoj odpeljala k 
veterinarju, Marko pa se je 
odpravil še v zobno ambu-

lanto, kjer so mu, kot pripo-
veduje, zaračunali več, kot za 
nujni poseg in zdravila pri ve-
terinarju.

A Hrvati imajo še eno pas-
jo dogodivščino za pasje dni. 
Po nenavadnem pripetljaju, 
ki se je zgodil v Zagrebu, je 
policija sodniku za prekrške 
tudi ovadila moškega, ki ga 
je pes ugriznil v moškost, po-
tem ko je ta brez razloga žalil 
lastnico psa in ji groziti, da bo 
pripeljal svoje tri rotvajlerje, 
ki bodo ubili njene pse. Po-
tem je iz hlač potegnil svoje-
ga »tička« ter ga potisnil skozi 
ograjo. Nanj je trznil Medo, 
eden izmed treh psov lastni-
ce, mu lažje poškodoval mo-
da. Ranjeni je nato sam po-
klical policijo. Ta je na kraju 
dogodka ugotovila, da je mo-
ški v vinjenem stanju in da 
je provociral psa ter lastnico, 

zato so ga prijavili sodniku za 
prekrške zaradi kršenja jav-
nega reda in miru. 

Zdi pa se, da vsem pasjim 
nezgodam botruje velika po-
letna vročina, zato je prav, da 
poskrbite za prijetno osveži-
tev svojih štirinožnih prija-
teljev.

(sta, Itar-Tass, 
Jutarnji list, pop)

Prežih
Kotlje - Letos mineva 110 

let od rojstva pisatelja in po-
litika Lovra Kuharja, Prežiho-
vega Voranca, ki se je rodil na 
Preškem Vrhu nad Kotljami 
10. avgusta 1893.

Na Koroškem bodo jubi-

lejno leto obeležili na celo 
vrsto načinov. Med drugim 
bodo oživili Vorančevo pot, 
ki naj bi postala šolska učna 
pot, občina Ravne na Koro-
škem bo odkupila rokopise 
Prežihovega Voranca, ki jih 
hrani njegova vnukinja, in 
jih predala Koroški osrednji 
knjižnici dr. Franca Sušnika, 
kjer spomin na pisatelja že 
vrsto let ohranjajo s spomin-
sko sobo. Prav tako bo občina 
z odkupom večjega števila iz-

vodov omogočila faksimiliran 
natis prve izdaje Prežihovih 
Solzic, pripravljajo pa tudi 
spletno stran ob 110-letnici 
pisateljevega rojstva. 

Pisatelj Prežihov Voranc 
(1893-1950), ki ga slovenska 
literarna zgodovina uvršča 
med predstavnike socialne-
ga realizma, je literarno pot 
začel leta 1909 s črticami iz 
delavskega, kmečkega in po-
tepuškega življenja. Zbrane 
so v knjigi Povesti, ki jo je iz-
dal še pod svojim pravim ime-
nom Lovro Kuhar. Sledijo nje-
gove najbolj znane novele o 
življenju preprostih ljudi, kot 
sta Boj na Požiralniku in Od-
pustki, izjemne posamezni-
ke, ki so v sporu z okoljem, 
pa je opisal v zbirki novel Sa-
morastniki.

Osrednji pripovednik so-
cialnega realizma je postal z 
romanom Požganica, v kate-
rem je upodobil boj za svo-
bodo Koroške, vojnim roma-
nom Doberdob in romanom 
Jamnica, s katerim je prika-
zal podobo življenja v rodnih 
Kotljah. Zadnji umetniški vrh 
so avtobiografske črtice Solzi-
ce, ena najlepših slovenskih 
mladinskih knjig. Pisal je tu-
di potopise (Od Kotelj do Be-
lih Vod, Borba na tujih tleh) 
in zgodovinsko-politične bro-
šure in članke. (sta)

nedelja, 3 avgust

Najvišji dobitek 
v zgodovini 
evropskega lota 
tudi tokrat ostal 
na loteriji

Rim - Italijanskim igral-
cem lota tudi 42. zapored ni 
uspelo zadeti najvišjega do-
bitka v zgodovini evropskega 
lota, ki je bil vreden kar 55,5 
milijona evrov. Nobenemu 
od igralcev namreč ni uspe-
lo pravilno napovedati vseh 
šestih številk, s čimer je glav-
ni dobitek za naslednji teden 
narasel na 58 milijonov ev-
rov, je po navajanju italijan-
ske televizije poročala nem-
ška tiskovna agencija dpa.

Pri igranju lota so zaradi 
mamljivega dobitka poleg Ita-
lijanov sodelovali tudi številni 
tujci, pri čemer naj bi nekate-
ri celo razvili “popolnoma za-
nesljiv” sistem, ki bi jim zago-
tovil ta izjemni dobitek. Tako 
je sicer pred enim letom nek 
Italijan zadel kar 41 milijonov 
evrov, pri čemer je bil za pri-
merjavo najvišji nemški dobi-
tek na lotu “le” 21,7 milijona 
evrov, še navaja dpa.

(dpa)

ponedeljek, 4 
avgust

Poletni požari
Zagreb  - Požari na hr-

vaških otokih Hvar, Brač in 
Biševo so pod nadzorom, je 
davi sporočil državni gasilski 
operativni center. Na Hvaru 

je pod nadzorom požar, ki je 
izbruhnil v nedeljo pri Suču-
raju in Dubrovici. Pod nadzo-
rom sta tudi požara pri kraju 
Brusje in Bogomolje. Pri ga-
šenju je sodelovalo kakih 350 
gasilcev in vojakov s skupno 
54 vozili in ob pomoči štirih 
letal. Pri gašenju sta sodelo-
vali tudi dve ladji.

Pod nadzorom je tudi po-
žar na otoku Braču, ki je iz-
bruhnil v nedeljo na območju 
Močilo in nad krajem Mirca. 
Pod nadzorom pa je tudi po-
žar na otoku Biševo, ki je bil 
v uvali Mezoporat. (STA)

ZADNJA NOVICA

Poljubi za 
ekstra-profit

Sao Paulo - Iz protesta 
proti diskriminaciji in pred-
sodkom pred istospolno 
usmerjenimi se je v nekem 
trgovinskem centru v brazil-
skem Sao Paulu poljubilo več 
kot sto istospolno usmerjenih 
mladih parov. Trgovinski cen-
ter je zaljubljence pričakal z 
odprtimi vrati, v rdeče okra-
šenem ambientu ter z glas-
bo, ki v besedilih omenja 
poljube.

Tokrat je trgovinski center 
obiskalo okoli 35.000 ljudi, 
kar je 10.000 več kot sicer, 
navdušenje nad istospolni-
mi pari pa je bilo za razliko 
od obiskovalcev centra ne-
kaj manjše pred samim tr-
govskim kompleksom.

Povod za množični pri-
kaz ljubezni je bil incident 
pred nekaj tedni, ko so var-
nostniki trgovinskega centra 
Frei Caneca v Sao Paulu pro-
sili dva istospolno usmerjena 
moška, naj se nehata poljub-
ljati. Vodja tega trgovinskega 
centra Wilson Pelizaro je na 
vsak način skušal pojasniti, 
da je par pretiraval pri svo-
jem izkazovanju ljubezni ter 
da ju v nasprotju z medijski-
mi poročili niso prisilili za-
pustiti trgovine. Pelizaro je 
poudaril, da je skupnost is-
tospolno usmerjenih ena od 
mnogih, ki se zbirajo v tem 
trgovinskem centru, ter da si 
želijo živeti v harmoniji z raz-
nolikostjo.

Javni poljub je organizirala 
lokalna skupina za promocijo 
in zaščito istospolnousmerje-
nih Corsa, ki je s tem hotela 
opozoriti na predsodke pred 
istospolno usmerjenimi. Bolj 
kot za protest je šlo pri tem za 
prikaz ljubezni v javnosti, je 
dejal predsednik Corse Lula 
Ramires. 

Pri nas tako atraktivnih ak-
cij za pospeševanje potrošni-
štva še ni potrebno. Dovolj je, 
da trgovci odprejo trgovski 
center v nedeljo, pa je obisk 
zagotovljen. Glede na dejan-
sko kupno moč prebivalcev, 
pa v prihodnosti lahko priča-
kujemo, da bodo kupce s pol-
jubi pričakovale brhke proda-
jalke in postavni prodajalci.

(sta, pop)

Jana Pahovnik
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Posel naj bi dobili dve tek-
saški energetski firmi, ki sta 
tesno povezani z Belo hišo: 
Hunt Oil in Kelogg Brown & 
Root (KBR). Firmi sta pod-
ružnici naftne firme Hali-
burton, ki je last podpred-
sednika Dicka Cheneya, ta 

pa pravkar ponovno vzpo-
stavlja iraško naftno infra-
strukturo.

Plinovod bi zarezal sko-
zi nekatera biološko najbolj 
raznolika področja na plane-
tu. Zaradi oddaljenosti so se 
tam ohranili izredno bogati 

ekosistemi, obalno območje 
rezervata pa je domovanje za 
tako redke vrste, kot so Hum-
boldtovi pingvini, morski levi 
in zelene morske želve.

Načrt za plinovod, ki se 
imenuje Camisea in razpo-
laga z zalogami 13.000 bili-
jonov  kubičnih čevljev pli-
na, pa je že prestrašil dva 
velika investitorja, Citigroup 
in Overseas Private Invest-
ment Corporation. Interno 
poročilo ameriške izvozno-
uvozne banke, ki ga je prido-
bila lobistična skupina Ama-
zon Watch, trdi, da je načrt 
ublažitve okoljskih vplivov 
»neprimeren in pomilovanja 
vreden« in bi povzročil one-
snaženje, uničenje habitatov 

in razširjanje bolezni med av-
tohtonim prebivalstvom.

Organizacija Prijate-
lji Zemlje (Friends of the 
Earth) opisuje ogroženo ob-
močje kot »enega najbolj pr-
vobitnih tropskih pragozdov 
na svetu«, kjer so doma ple-
mena Nahua, Kirineri, Nan-
ti, Machiguenga in Yine. Že 
prejšnji stiki med domorodci 
in gozdarji so bili dokazano 
pogubni: 42 % članov pleme-
na Nahua je umrlo zaradi bo-
lezni, ki so jih tja v 80-tih le-
tih prejšnjega stoletja zanesli 
prišleki.

Toda načrt, ki je 60-odstot-
no že pripravljen, se že zdaj 
spopada z resnimi težavami. 
Tako so na primer prejšnji te-

den ugrabili 60 delavcev na 
plinovodu, ki jih je kasne-
je osvobodila kar perujska 
vojska.

Ne glede na to Busheva 
administracija verjetno že 
ta teden načrtuje odobritev 
finančne pomoči za projekt 
s pomočjo US Export Import 
Bank in Inter-American De-
velopment Bank. To sta usta-
novi, ki nameravata v nekaj 
prihodnjih tednih položiti 
približno 300 milijonov do-
larjev posojil in varščin, kar 
bi na široko odprlo pot za 
financiranje preostalih 1600 
milijard dolarjev vrednega 
projekta.

Ray Hunt, predsednik 
kompanije Hunt Oil, je leta 
2000 v Bushevo volilno kam-
panjo vložil več kot 100.000 
dolarjev, nedavno pa sta 
z ženo v Bushevo kampa-
njo za ponovno izvolitev na 
predsedniških volitvah, ki 
bodo prihodnje leto, spet 
vložila maksimalno dovoljen 
prispevek. Kellogg Brown & 
Root pri gradnji plinovoda 
sicer ne bo sodelovala, bo 
pa izdatno udeležena pri 
gradnji 1000 milijard dolar-
jev vredne plinske ploščadi 
na Perujski obali v primeru, 
da se bo uresničevanje tega 
načrta nadaljevalo. Zaradi 
očitne povezave med KBR 
in podpredsednikom Chene-
yem, gre za enaka pristranska 
in protekcionistična naročila, 
kot jih je dobila firma Hali-
burton za nadzor iraških naf-
tnih polj. Predsednik Export 
Import Bank Philip Merrill je 
tesen družabnik podpredsed-
nika Cheneya, glavni zastop-
nik v IDB, Jose Fourquet, pa 
je prav tako eden od Bushe-
vih »pionirjev«, ki so med vo-
lilno kampanjo leta 2000 po-

magali mobilizirati špansko 
govoreče prebivalstvo.

Načrt Camisea je nastajal v 
Wahingtonu, pa tudi v Ama-
zoniji, nenazadnje zato, ker 
banke in vlade ponavadi ze-
lo pozorno preučijo okoljske 
vplive, preden odobrijo podo-
bno tvegane podvige. Ameri-
ška agencija za mednarodni 
razvoj projektu nasprotuje, 
mnogo starejših kongresnih 
vodij pa je spodbudilo ame-
riško državno zakladnico, 
da zadrži odločitev o finanč-
ni podpori, dokler ne bodo iz-
delana dodatna poročila.

Poročilo The Export Im-
pact Bank’s priznava, da so 
bile ključne odločitve sprejete 
zaradi ekonomskih razlogov, 
da se je na trasi plinovoda že 
pojavila močna erozija in da 
edinstvena biodiverziteta že 
kaže »pomembno dolgoroč-
no in nepreklicno poslab-
šanje«. Tri skupine lobistov 
(Amazon Watch, Amazon 
Alliance in Environmental 
Defence) so pretekli teden 
izjavile, da je projekt že pov-
zročil pomanjkanje hrane in 
bolezni v dolini Urubambe.

Busheva administracija o 
teh načrtih molči, toda od-
ločna je, da bo pričela izrab-
ljati nove vire energije, da bi 
s tem zmanjšala ameriško 
odvisnost od srednjevzhod-
ne nafte. Njena namera, da 
prične izkoriščati rezerve na 
Aljaski, se je namreč izkaza-
la za sporno in jo je ameriški 
kongres že davno blokiral.

Toliko o Bushevih razlogih 
za okupacijo Iraka in zaplem-
bo njegovih naftnih polj.

Kemal Conta

Tropski gozdovi in plinovodi za 
bogatenje Bushevih prijateljev

Independent News Headlines poroča o norem na-
črtu, ki bi naj bi obogatil podpornike Busheve korpo-
racijske predvolilne kampanje. Ameriški predsednik 
G. Bush mlajši si namreč prizadeva ustanoviti sklad 
za sporni načrt gradnje plinovoda iz prastarih trop-
skih gozdov od perujske Amazonije do morske oba-
le. Z njegovo uresničitvijo bi obogateli predvsem 
nekateri Bushevi najbližji sodelavci in tisti, ki so 
za njegovo volilno kampanjo leta 2000 prispevali 
največ dolarjev. Tveganje za to pa bi bilo ogromno: 
uničenje tropskih gozdov, ogrozitev avtohtonega pre-
bivalstva in izginotje dragocenih in redkih živalskih 
vrst na obali.

Ljudje, ki jim zmanjka 
denarja za preživetje ali za 
večje nakupe, iščejo pošte-
ne načine, kako ga prido-
biti. Najprej vprašajo pri 
matični banki. Ker pa so 
ponavadi tam izrabili že 
vse možnosti, so prisiljeni 
iskati drugje.

Na trgu obstaja cela vr-
sta zaslužkarjev. Posojajo 
denar za astronomske ob-
resti. Ljudje postavljeni v 
kot, sprejmejo takšno po-
nudbo in se na ta način v 
tistem trenutku rešijo. Vse 
hudo pride kasneje! Glavni-
ca izposojenega denarja se 
jim neprestano, iz meseca 
v mesec, povečuje. Zaradi 
oderuških obresti!

Sčasoma plačujejo meseč-
no samo še obresti, glavni-
ca pa medtem miruje. Ode-
ruh praktično živi na račun 
teh naivnih revežev. Veliko 
je takšnih, ki prodajo svoje 
skromno imetje, da se reši-

jo tega pekla. Še več je teh, 
ki posežejo po skrajni rešit-
vi in si vzamejo življenje. O 
teh primerih se v družbi le 
šepeta.

Država v to sfero nima 
vpogleda, ker ni prijav. Lju-
di je sram razgaliti svoje 
probleme in stiske. Veliko 
je takšnih, ki se tega boji-
jo. Ne zaupajo državnim 
ustanovam! Zaradi slabih 
izkušenj, se bojijo zapleta-
ti v spore, ker menijo, da bi 
lahko izgubili še tisto, kar 
imajo. Tako črni trg izposoje 
denarja še vedno obstaja!

Niso samo posojilodajal-
ci tisti, ki služijo. Tu je še 
cela vrsta drugih prekupče-
valcev. Na primer pri prodaji 
rabljenih vozil. Ker potroš-
niki niso kreditno sposobni, 
jim prijazno omogočijo me-
sečno plačevanje obrokov 
na roko. In kje je past? V ce-
ni rabljenega vozila, ki ga na 
takšen način preplačajo.

Zakaj ljudje pristanejo 
na takšne pogoje? Največ-
krat so prisiljeni. Podjetni-
ki s strani države, ki ji dol-
gujejo, ostale občane pa sili 
nuja preživetja. V kratkem 
se bo pričelo novo šolsko le-
to. Otroci bodo potrebovali 
šolske potrebščine, nova ob-
lačila, obutev. Veliko staršev 
komaj preživi mesec, kaj še-
le, da bi lahko varčevali za 
ta čas. Prisiljeni bodo po-
iskati alternativne rešitve. 
Nekateri bodo spet služili. 
Morda celo do naslednjih 
počitnic.

Država bi morala po-
svetiti več časa reševanju 
osebnih stisk državljanov. 
Slovenci nismo številke, am-
pak kompleksne osebe, ki se 
znajdejo v različnih situaci-
jah. Enake potrebe so pre-
teklost! Zdaj bogati pojedo 
več in boljše, oblečeni so v 
kakovostna oblačila, vozijo 
prestižne avtomobile.

Kaj pa revni? Teh pri nas, 
po zagotovilu države, ni! So 
samo tisti, ki ne vedo ali bo-
do jutri še lahko kupili mle-
ko otrokom, tisti ki jih skrbi, 
kje bodo dobili krompir za 
ozimnico, sprejemajo rab-
ljena oblačila za otroke in 
si izposojajo od prebogatih 
za preživetje. 

Namesto položnic za pri-
spevke Unicefu naj država 
pošilja položnice za naše 
otroke. Poslanci bi mora-
li živeti vsaj šest mesecev 
s plačo delavca, ki dela za 
trakom v Gorenju. Me prav 
zanima, kakšna bi bila po-
tem meja za pridobitev so-
cialne pomoči!

Milojka Mohor

Oderuška posojila
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Z novelo zakona o 
prevzemih do boljše 
preglednosti postopkov

Ljubljana - Na ministrstvu za gospodarstvo so podrobneje pred-

stavili novelo zakona o prevzemih. Kot je poudarila ministrica za go-

spodarstvo Tea Petrin, je osnovni namen novele zagotoviti oz. izbolj-

šati preglednost prevzemnih postopkov in s tem dodatno zavarovati 

interese malih delničarjev v celotnem postopku prevzema družbe. 

Ključna novost predloga novele je natančna določitev prevzemnega 

praga. Med ključnimi novostmi predloga novele je ministrica omenila 

natančno določitev prevzemnega praga, ki bo po novem določen pri 

25 odstotkih glasovalnih pravic, širitev kroga povezanih oseb, dolo-

čene pa so tudi strožje sankcije. Ministrica Petrinova je še povedala, 

da bo vlada predlog novele zakona v DZ poslala septembra. Zakon bi 

lahko bil po ministričinih besedah sprejet že oktobra.

Povišanje izhodiščnih plač 
v gospodarstvu

Ljubljana - S 1. avgustom so se izhodiščne plače v gospodarstvu 

zvišale za 3,2 odstotka in se tako uskladile z rastjo cen življenjskih 

potrebščin. Za enak odstotek se je uskladila tudi zajamčena plača, ki 

bo poslej znašala 52.177 tolarjev, medtem ko se bo minimalna plača 

še dodatno povečala za ugotovljeno rast bruto domačega proizvoda 

v preteklem letu in bo znašala 110.380 tolarjev. Usklajevanje plač z 

rastjo cen življenjskih potrebščin ureja zakon o izvajanju dogovora o 

politiki plač za obdobje od leta 2002 do 2004, ki je začel veljati 6. ju-

lija lani. V skladu z zakonom bi se izhodiščne plače avgusta povišale 

za 2,5 odstotka, ker pa je inflacija v prvi polovici letošnjega leta pre-

segla 2,8 odstotka (znašala je 3,5 odstotka), so se plače povišale še 

za razliko v rasti cen življenjskih potrebščin, ki je znašala 0,7 odstot-

ka, torej skupaj za 3,2 odstotka. Na enak način kot izhodiščne plače 

se je z inflacijo uskladila tudi zajamčena plača. Minimalna plača pa se 

je še dodatno povečala za ugotovljeno rast bruto domačega proizvo-

da v preteklem letu, ki je po podatkih državnega statističnega urada 

znašala 3,2 odstotka. Z inflacijo se bodo letos uskladile še decembrske 

plače, in sicer se bodo uskladile s 100-odstotno rastjo cen življenjskih 

potrebščin v prvih 11 mesecih, zmanjšano za že avgusta obračunano 

stopnjo povišanja plač.

Na tretjem razpisu za 
sredstva Sapard novi pogoji

Ljubljana - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v Urad-

nem listu objavila tretji javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev 

iz programa Sapard. Razpisni pogoji so nekoliko spremenjeni, da se 

sredstva programa Sapard omogočijo čim širšemu krogu upravičen-

cev. V ta namen ima Slovenija skupno na voljo še okoli 6,5 milijarde 

tolarjev evropskih in nacionalnih sredstev, za katera morajo biti po-

godbe z upravičenci sklenjene do konca aprila 2004 oziroma do dne, 

ko bo Slovenija kot članica EU začela sklepati pogodbe za sredstva iz 

evropskih strukturnih skladov. Sredstva iz programa Sapard je sicer 

možno koristiti do konca leta 2006.

Ukinja se obvezno mesečno 
testiranje mleka na 
vsebnost kloramfenikola

Ljubljana - Z 2. avgustom stopa v veljavo novi pravilnik o izvaja-

nju preventivnih ukrepov glede ostankov zdravil in kloramfenikola v 

mleku na kmetijskih gospodarstvih, ki ukinja obvezno mesečno te-

stiranje mleka na vsebnost kloramfenikola na stroške pridelovalca 

mleka. Kmetje bodo sicer morali še naprej za oddano mleko mesečno 

zagotavljati testiranje mleka na vsebnost drugih antibiotikov. Nad-

zor nad prisotnostjo kloramfenikola pa bo še naprej vršila republiška 

veterinarska uprava (VURS) v okviru rednega monitoringa.

Izboljšani oceni za NKBM in 
NLB

Ljubljana - Mednarodna bonitetna agencija Moody’s je Novi Kre-

ditni banki Maribor (NKBM) zvišala bonitetni oceni za dolgoročno in 

kratkoročno tveganje. Oceno za dolgoročno tveganje je dvignila z Baa2 

na A2, oceno za kratkoročno tveganje pa s P-2 na P-1. Ocena za finanč-

no moč ostaja C-, so sporočili iz NKBM. Agencija je oceni dvignila za-

radi solidnega poslovanja banke, njene močne lastniške strukture in 

pomembne vloge banke v slovenskem gospodarskem prostoru, so še 

navedli v NKBM. Prav tako je Moody’s zvišala omenjeni oceni za NLB. 

Oceno za dolgoročno tveganje je dvignila z Baa2 na A2, oceno za fi-

nančno moč pa z C- na C. Agencija je oceni dvignila zaradi konstantno-

pozitivnih rezultatov poslovanja, vodilnega tržnega deleža ter kon-

stantne širitve poslovne mreže doma, so sporočili iz NLB. Pozitivno je 

na dvig ocen vplivala tudi mednarodna lastniška struktura.

Julija 0,5-odstotna inflacija
Ljubljana - Inflacija v juliju je znašala 0,5 odstotka. Za toliko so se 

namreč zvišale cene življenjskih potrebščin v primerjavi z junijem. Kot 

v prvi, skrajšani objavi podatkov navaja državni urad za statistiko, so 

se cene življenjskih potrebščin julija glede na lanski december zvišale 

za štiri odstotke, v primerjavi z enakim mesecem lani pa za šest odstot-

kov. Predvsem zaradi drugega letošnjega zvišanja trošarin za cigarete, 

so se tobačni izdelki julija v povprečju podražili za 8,1 odstotka, kar je 

vplivalo na 4,3-odstotno povišanje cen v skupini alkoholne pijače in 

tobak. Za skoraj 18 odstotkov višje cene počitnic so vplivale na 2,6-od-

stotni dvig cen v skupini rekreacija in kultura. Cene v skupinah prevoz 

ter zdravje so se v povprečju povišale za 1,1 odstotka. V prvi skupini so 

se najbolj podražili železniški prevozi (v povprečju za 4,4 odstotka), v 

drugi pa zdravstvene in zobozdravstvene storitve (za 1,9 odstotka) ter 

nekatera zdravila (za 0,7 odstotka). V nasprotju z lanskim julijem, ko 

so se cene v skupini hrana in brezalkoholne pijače znižale, so se tokrat 

cene v omenjeni skupini v povprečju dvignile za 0,7 odstotka. Najbolj 

so se zvišale cene svežega sadja (za 5,7 odstotka) ter rib (za 2,5 od-

stotka), nekoliko pa so se znižale cene sveže zelenjave, pijač ter kruha 

in drugih izdelkov iz žit. Čeprav bo učinek poletnih razprodaj obleke 

in obutve viden šele v avgustu, so nekatera predhodna znižanja pri-

pomogla k 3,8-odstotnemu znižanju cen v skupini obleka in obutev. 

Cene na drobno so bile julija v primerjavi s preteklim mesecem višje 

za 0,6 odstotka, glede na lanski december za 3,9 odstotka, za 6,3 od-

stotka pa so poskočile v primerjavi z lanskim julijem.

Hrvati zelo zadovoljni s 
turistično sezono

Zagreb - Hrvaški turizem bo po oceni hrvaške ministrice za turi-

zem Pave Župan Rukovič letos dosegel načrte oz. jih celo presegel. 

V prvi polovici leta je Hrvaško obiskalo 2,8 milijona turistov, kar 

je za osem odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju, ustvarili 

pa so 11,4 milijona nočitev, kar je prav tako osemodstotna rast, 

je poudarila ministrica in rezultate označila za izvrstne. Ministrica 

za turizem je spomnila, da so za letošnje turistično leto značilne 

zelo nestabilne razmere na svetovnem turističnem trgu, kar je po-

sledica vojne v Iraku in epidemije sarsa, pa tudi recesije v Nemčiji. 

Kot je dodala, je bila Hrvaška ena od redkih turističnih destinacij, 

ki niso zabeležile upada povpraševanja, še več, tako v nadaljeva-

nju sezone kot tudi v posezoni so rezervacije dobre. Po podatkih 

državnega statističnega urada je največ turistov bivalo v hotelih 

(1,26 milijona, kar je za dva odstotka več kot v prvem lanskem pol-

letju), kjer je bilo ustvarjenih tudi največ nočitev (4,8 milijona oz. 

triodstotna rast). Močnejšo rast, po 14 odstotkov, beležijo kampi, 

zasebne sobe in apartmaji, na katere odpade okoli 40 odstotkov 

skupnega turističnega prometa. Po posameznih županijah je bilo 

tudi v prvih šestih mesecih največ nočitev ustvarjenih v Istri, in 

sicer 4,32 milijona oz. sedem odstotkov več kot v enakem obdobju 

lani, kar predstavlja 38,1 odstotka vseh nočitev. Sledita Dalmaci-

ja (3,54 milijona nočitev, 10-odstotna rast, 31,2-odstotni delež v 

skupnih nočitvah) in Primorje (2,7 milijona nočitev, petodstotna 

rast, 23,7-odstotni delež v skupnih nočitvah).

Evropska centralna banka 
pustila obrestno mero 
nespremenjeno

Frankfurt - Evropska centralna banka (ECB) je ključno obrestno 

mero za evroobmočje pustila nespremenjeno. Tako se je na četr-

tkovem zasedanju odločil svet ECB in s tem izpolnil pričakovanja 

opazovalcev. Nenazadnje so v zadnjem obdobju predstavniki banke 

večkrat javno ocenili, da je ključna obrestna mera, zakoličena pri 

dveh odstotkih, primerna. ECB je obrestne mere za pol odstotka 

nazadnje znižala 6. junija letos. ECB, ki usmerja monetarno politiko 

za dvanajst članic Evropske gospodarske in denarne unije (EMU), 

izpostavlja, da so obrestne mere že dovolj nizke za spodbujanje 

evropskega gospodarskega okrevanja. Predsednik ECB Wim Dui-

senberg je na svoji zadnji tiskovni konferenci 10. julija dejal, da bo 

denarna politika na tej poti ostala “še kar nekaj časa.” Opazovalci 

menijo, da bo naslednjih nekaj mesecev ECB predvsem opazovala 

gospodarske kazalce, da bi se tako prepričala, ali so njene napo-

vedi o gospodarskem okrevanju naslednje leto pravilne. V kolikor 

bi se napovedi o okrevanju izkazale za napačne, je naslednje zni-

žanje ključne obrestne mere pričakovati v septembru ali oktobru. 

Svet Evropske centralne banke (ECB) je na seji tudi potrdil nomi-

nacijo guvernerja francoske centralne banke Jeana-Clauda Triche-

ta za predsednika ECB: ta bo predvidoma po 1. novembru nasledil 

Wima Duisenberga, ki je banko vodil od leta 1998.  Končno besedo 

o imenovanju Tricheta za predsednika ECB bodo imeli šefi držav 

članic evroobmočja, ki bodo Tricheta predvidoma potrdili na za-

sedanju v Bruslju 16. in 17. oktobra.

Inflacijska stopnja v evro 
državah znova 1,9 odstotka

Bruselj - Cene v dvanajstih evro državah so ostale nespreme-

njene. Letna inflacijska stopnja v juliju je bila ponovno 1,9 od-

stotka, je v četrtek po prvih ocenah sporočil Eurostat (statistični 

urad EU), kar je ista vrednost kot v maju, medtem ko se je v juniju 

povečala na 2 odstotka. Za celotno EU s 15 državami pa statistiki 

še niso sporočili vrednosti. Maja in junija je bila inflacijska stop-

nja v EU 1,8 odstotka.

OPEC še ne bo zmanjšal 
proizvodnje nafte

Dunaj - Predstavniki držav izvoznic nafte OPEC so na dveinpolur-

nem srečanju za zaprtimi vrati odločili, da še ne bodo spremenili koli-

čine načrpane nafte, o tem pa bodo znova odločali na septembrskem 

zasedanju. Kljub pričakovanju trga se OPEC ni odločil, da zniža dnevno 

proizvodnjo nafte, ki trenutno znaša 25,4 milijona sodov, saj Irak, ena 

izmed 11 članic OPEC, še ni opazno navzoča na svetovnem naftnem 

trgu. S tem pa tudi ni nevarnosti, da bi se na trgu pojavljali presežki 

nafte, ki bi vodili v padec cen. Združenje držav proizvajalk nafte zdaj 

vidi drugo težavo. Gre za to, da nekateri gospodarski pokazatelji v sve-

tu kažejo, da bo gospodarska rast v najrazvitejših državah počasna, 

kar lahko vpliva na zmanjšanje povpraševanja po nafti, s čimer bi se 

znova pojavili presežki nafte na svetovnem trgu.

Padec newyorških borznih 
indeksov

New York - Vlagatelji se v petek na newyorških borzah niso izkazali, 

kar je po ocenah analitikov posledica mešanih gospodarskih poročil, ki 

ne dajejo zagotovil, da je ameriško okrevanje na zanesljivi poti. Neka-

teri podatki sicer kažejo, da se gospodarska rast pospešuje, vendar pa 

novo zaposlovanje temu ne sledi, to pa ogroža potrošniško zaupanje 

oziroma porabo, ki je glavni motor rasti. Vlagatelje je razočaralo tudi 

poročilo o rasti proizvodne dejavnosti in osrednji indeksi so prekinili 

zmagovite tedenske nize rasti.

V Tokiu višji tečaji delnic
Tokio - Tečaji delnic na tokijski borzi so se v povprečju zvišali. In-

deks Nikkei, ki ga izračunavajo na podlagi vrednosti 225 najpomemb-

nejših delnic, se je zvišal za 48,46 točke oz. 0,51 odstotka in trgovanje 

končal pri 9611,67 točke.

Rok Feler

Izbrani slovenski borzni 
indeksi v preteklih štirih 
tednih
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V Galeriji likovnih del 
mladih na Starem gradu v  
Celju so 1. avgusta 2003 od-
prli prvo samostojno razsta-
vo likovnih del EDVARDA 
ŠISERNKA iz Slovenj Grad-
ca z naslovom Od kod priha-
jamo in kam gremo? 

Edvard Šisernik slika z olj-
nimi barvami na star les, ki 
je razjeden od vremenskih 
pojavov, letnice so izstopajo-
če. Pravi, da ga je vesolje po-
polnoma očaralo, saj odpira 
vprašanja, ki si jih zastavlja 
človek že od nekdaj. 

Motivi na slikah niso le fo-
tografski prikazi planetov in 
drugih nebesnih teles, doti-
kajo se avtorjeve domišljije. 
Akademski slikar prof. Be-
njamin Kumprej je napisal 
recenzijo del Edvarda Šiser-
nika: »Avtor gradi sliko na re-

lacijah svetlo – temno, blizu 
– daleč, osnovni barvni kon-
trast pa je pravzaprav odnos 
med močno strukturirano 
temno in lesketajočo podla-
go iz starega lesa in naslika-
nimi objekti. Slike EDVARDA 

ŠISERNIKA iz Slovenj Grad-
ca nas presenečajo s svojo 
preprostostjo, močno suge-
stivnostjo in neštetimi mož-
nimi sporočili. Neprestano 
nam zastavljajo vedno nova 
vprašanja, silijo v razmišlja-
nja zlasti o naši majhnosti, 
izgubljenosti in določenosti, 
o tem, da smo le delček ne-
skončnega sistema. In vendar 
nas kakršnikoli pomisleki ali 
strah, ki nas popade, konč-

no privedejo do fantastične-
ga brezmejnega prostora in 
šele od tam uzremo modro 
zemeljsko oblo, žareči Mars, 
ovenčani Saturn, drveči ko-
met. Morda že vse to zado-
stuje, da nas Šisernikove slike 
kljub vsemu na poseben na-
čin opominjajo in tudi navda-
jajo z nesluteno lepoto.« 

AJDA PRISLAN

IDEALIST

Videli, slišali!
Noč na letališču 
(Decalage horaire)
Romantična komedija (melodrama); 87 min; Francija, 2002
Režija in scenarij: Daniele Thompson

Scenarij: Christopher Thompson, Daniele Thompson

Igrajo: Juliette Binoche, Jean Reno, Sergi López, Scali Del-

peyrat, Lucy Harrison, Karine Belly

Femme fatale na letališču v noči
Ob množični produkciji ameriških filmov se gledalec 

lahko veseli vsakega ogleda kateregakoli filma, ki ne pri-
haja z druge strani luže, tudi če je njegova vrednost pov-
prečna. Takšen je tudi primer francoske melodrame ali, 
če hočete, romantične komedije Noč na letališču. Film 
sploh ni, kot v našem primeru, presežek nacionalne ki-
nematografije, pa vendar gre za zanimiv izdelek.

Zgodba nima velikega filmskega zapleta, niti ne vsebuje 
fenomena tipičnega ljubezenskega trikotnika. Je gledljiv, 
primeren tako času kot tudi ciljni publiki, ki ji je name-
njen. Zanimiv je že zaplet, za vse pa je kriva izguba mo-
bilnega telefona, ki je vzrok že skoraj nervoze  obeh glav-
nih igralcev. Režiserka Daniele Thompson zgodbo gradi 
predvsem na obeh glavnih igralcih, še posebej Juliette Bi-
noche. Ta se v filmu podobno kot v drugih njenih izjem-
nih predstavitvah (Malle-jevi Sramoti 1991 /Damage/, v 
delu trilogije Kieslowsega Modra 1992 in Angleškem paci-
entu 1997) predstavlja kot izjemno samosvoja, privlačna 
in karizmatična osebnost, skratka nedoumljiva ženska, 
prava »femme fatale«. Režiserka in koscenaristka (tokrat 
s sinom Christopherjem) ima za sabo nekaj zanimivih 
in predvsem referenčnih filmov. Do nedavnega je slove-
la predvsem kot scenaristka. Med drugim se je podpisala 
kot koscenaristka tudi pod izjemno uspešno francosko 
zgodovinsko dramo Kraljica Margot.

In še nekaj besed o naslovu. Distributerji ob sloven-
skem prevodu imena filma dosledno navajajo angleško 
originalno ime, čeprav film sploh ni koprodukcijski. Tudi 
originalni naslov Decalage horaire bi lahko prevedli kot 
“sprememba voznega reda”, ampak to ni to. To prepros-
to pomeni časovni zamik, zaradi časovnih pasov. Če koga 
daje “decalage horaire”, to še ne pomeni, da je zamudil 
letalo ali preživel noč na letališču …

Kar v filmu najbolj preseneča, pa je veliko kadrov, ki 
nekako obvisijo ali mašijo prelive in praznine v filmu. 
Zgodba je enostavna, brez velikih zapletov in stranskih 
zgodbic, enostavnosti je podrejeno vse, tudi estetika fil-
ma, ki gradi na teh kadrih, bodisi glavne igralke, bodisi 
letališkega, hotelskega ali urbanega utripa. Ker namen teh 
vrstic ni obnova zgodbe, moram dodati, da je zgodba ta-
ko okleščena, filmsko poenostavljena in brez filmskega 
balasta, da če omenjamo karkoli drugega, že posegamo 
v filmsko pripoved. In o čem le-ta govori. Govori o dveh 
ljudeh, samosvojih, uspešnih, predanih in zavzetih svo-
jemu delu, tudi na račun upora proti staršem in okolju. 
Govori o pravilnost njihove osebne in intimne odločitve 
in o jasno začrtani poklicni življenjski poti. In tudi sicer 
je film gledljiv zaradi znanih filmskih obrazov in doka-
zanem talentu obeh glavnih igralcev. Brez njih bi bil film 
le povprečen obrtniški izdelek. M. Š.

Ocena: minus tri

Kot vsako leto, tudi letoš-
nje poletje ne prizanaša na-
šim knjigam. To pomeni, da 
so knjižne police dobesedno 
izropane. Tudi knjige potu-
jejo – na morje, v hribe, ne-
katere celo po svetu. Ampak 
knjižničarji smo tega veseli. 
Naj le polepšajo poletni od-
dih našim bralcem. 

Nedavna raziskava je poka-
zala, da se ljudem v dopust-
nem času njihov IQ zmanjša 
za celo do 20 enot. Možgane 
radi damo »na pašo«. Ali je 
to dobro? Do neke meje že, 
sicer pa obstajajo tudi dejav-
nosti, ki to število dvignejo na 
vsakdanjo raven. Med njimi 
je seveda tudi branje knjig, ki 
sicer ne presega igranje šaha 
ali kakšnih zahtevnejših mi-
selnih iger, je pa zelo pripo-
ročljiva in prijetna poletna 
miselna telovadba. 

Če še niste na dopustu in 
še nameravate obiskati knjiž-
nico, vam bodo lahko v po-
moč naši predlogi. Otrokom 

do 10 let priporočamo knjige 
iz zbirke Zakladnica. V zbirki 
izhajajo knjige v štirih težav-
nostnih stopnjah in so tako 
označene s štirimi različnimi 

oznakami: srebrnik – knjige 
so namenjene bralcem za-
četnikom, zlatnik – knjige so 
namenjene bralcem z nekaj 
bralnimi izkušnjami, diamant 
– te knjige so namenjene mla-
dim samozavestnim bralcem 
in krona – knjige za bralce, ki 
že tekoče berejo. S to zbirko 

boste lahko starši spremljali 
razvoj branja pri vašem otro-
ku od začetkov samostojnega 
branja do tekočega branja. Za 
bralce nad 10 let je primerna 

zelo duhovita zbirka, Zgodbe 
za deset let in več. Zgodbe se 
delijo na kriminalne, detek-
tivske, pustolovske in humor-
ne. Bralci se bodo ob branju 
nasmejali iskrivim dialogom. 
Za najstnike (od 14 do 18 let) 
pa priporočamo njim name-
njeni zelo kvalitetni zbirki 

Odisej in Metuljev let. Zgod-
be ne temeljijo več na izmiš-
ljijah, temveč se dotikajo ak-
tualnih tem (posilstvo, smrt, 
prijateljstvo, drugačnost, od-
visnost idr.) in kar kličejo po 
refleksiji. 

Za odrasle bralce, ki si želi-
jo ob knjigi predvsem odpoči-
ti misli, je namenjena zbirka 
Oddih, za vse, bolj zahtev-
ne, pa zbirki Moderni klasi-
ki in Veliki večni romani, ob 
katerih vam IQ zagotovo ne 
bo padel na kritično raven. 
Pa naj bo dovolj predlogov 
iz leposlovja. Za popotnike 
priporočamo odlično zbirko 
Lonely Planet, za hribolazce 
in izletnike pa zbirki Sidarta 
in Slovenija na dlani. Seveda 
s temi predlogi nismo izčr-
pali vse knjižne ponudbe, 
zadnjo odločitev prepušča-
mo bralcu. 

bj

Poletje v knjižnici KC IN v Velenju

Poletni delovni čas (avgusta)
Otroški oddelek (Prešernova 8) in Oddelek za odrasle (Titov 
trg 5)
 Odprto: ob ponedeljkih in sredah med 13. in 19. uro, ob 

torkih, četrtkih in petkih med 8. in 13. uro.

Knjižnica Šoštanj (Lampretov trg 3, kulturni dom)
 Odprto: ob ponedeljkih med 12.30 in 18.30 in petkih med 

9.30 in 14.30.

Knjižnica Šmartno ob Paki (Šmartno 72, kulturni dom)
 Odprto: ob torkih med 12. in 18. uro.

Koncert v cerkvi svete Ane 
nad Pamečami

Kulturno društvo Pameče - Troblje pri Slovenj Gradcu, je 
27. julija organiziralo koncert Z ljudsko pesmijo okrog Po-
horja.  V cerkvi sv. Ane nad Pamečami so nastopali: trio Moj 
Dom Velenje, vodja: Marjan Marinšek, moški kvartet Grma-
da Celje, vodja: Janez Topole, ljudske pevke Pušelc Mozirje, 
vodja: Ivan Žvipelj, ansambel Zvončki Podvoljek, vodja: Jaka 
Podbregar, ljudski pevci Tepanje, vodja: Milica Solar, ženski 
upokojenski pevski zbor Jelka Slovenj Gradec terTine Lesjak 
in pevci s Pohorja, Oplotnica: vodja Tine Lesjak. Vsi nasto-
pajoči so zapeli tri pesmi. Veliko navzočih poslušalcev jih je 
nagradilo z dolgotrajajočim aplavzom.

Stanko Hovnik

Mesečina
Konec dneva je začetek sanj. Na blazino položiš utrujeno te-

lo in misli hitijo soncu naproti. Poglobiš se vase. Čakaš na mir, 

ki si ga čez dan tako pogrešal. Objameš blazino. Toneš, toneš 

globoko v nič. Naslikaš si mavrico prijaznosti. In te ni!

Kako preprosto lahko človek za nekaj ur izgine! Svet se z 

nezmanjšano hitrostjo vrti naprej. Stroji ropotajo. Zabave so 

na višku. Voda teče. Morje valovi. Vse se odvija kot prej. Nihče 

ne pogreša osamljenega sanjača.

Zakaj tega ne delamo tudi čez dan? Razburjamo se za ma-

lenkosti. Pišemo črne scenarije. Pritožujemo se drug čez dru-

gega. Iščemo in odpravljamo napake. Ne vidimo svežine po 

dežju. Ne občutimo notranjega miru.

Nekaj nas neprestano preganja. Čas! Nimamo ga za prijate-

lje, otroke, starše. Vedno nas je strah, da ne bi česa zamudili. 

Hitimo, pa nikamor ne pridemo. Delamo, pa nismo zadovoljni 

z rezultati. Hočemo popolnost!

V življenju ni dokončnosti. Vedno znova se odpirajo nove 

poti. Naša naloga je, da smo zanje dobro opremljeni. S potr-

pežljivostjo. Z upanjem. Lahko se naučimo sanjati uresničljive 

sanje. Želeti, kar nam je v dosegu rok.

Zvezde naj ostanejo v družbi z mesecem, na nebu. Sonce 

naj sije na vse živo in neživo, enako. Voda naj umije tudi naše 

duše. Veter naj pomete življenjske napake smrtnikov v prostor, 

kjer se bomo učili. Da jih ne ponavljamo!

Hiteti za srečo, ki je ne vidimo in občutimo, je brez smisla. 

Za vogalom se nam ponuja, mi pa drvimo naprej. Ustavimo po-

divjani čas in spremenimo miselnost potrošniškega sveta. Pa 

kaj potem, če nimamo vsega, kar se prodaja in ponuja!

Pomirjujoča mesečina naj nas spremlja vse ure dneva. Meh-

koba žametne teme! Sanjati se da, tudi z odprtimi očmi. Polju-

bimo težave! One so vodnik za jutri. Vse v naravi se spreminja, 

a ostaja na nek način isto. Dolžni smo se prilagajati!

Z odprtim srcem sledimo spremembam in poglejmo, kako 

živijo drugi. Pomoč v stiski odpira naša obzorja! Ne zatiskajmo 

si oči pred nesrečo neznancev. Nekoč jih bomo potrebovali za 

tolažbo. Ponudimo jim roko!

Tudi čez dan si lahko narišemo mavrico in se pobožamo. Lah-

ko objamemo blazino. Ničesar se ne bo v tem času spremenilo. 

Vse nas počaka! Le pripravljeni in spočiti se bomo lahko spo-

prijeli z nam namenjenimi tegobami obveznosti.

Milojka Mohor

Od kod - in kam?
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V okviru svetovnega ted-
na dojenja  v Sloveniji vsako 
leto, 2. avgusta, obeležimo 
Svetovni dan dojenja.

Bistvo svetovnega tedna 
dojenja je, da javnost opo-
zorimo na pomen dojenja v 
širši družbi in vzpodbudi-
mo matere k dojenju otrok. 
Letošnja tema tedna dojenja 
je Dojenje v svetu globaliza-
cije - za mir in pravičnost.

Cilji globalnega gibanja 
za dojenje so zaščita, pro-
mocija in podpora dojenju 
in optimalnemu dopolnilne-
mu hranjenju dojenčkov.

Dojenje ali prehrana otroka 
z materinim mlekom je najbolj 
naraven način prehranjevanja 
otroka v prvem letu življenja. 
Ob dojenju vključujemo dru-
go prehrano šele po 4. mese-
cu otrokove starosti. Dojenje 
ima prednost za otroka in za 
mater. Sestava materinega mle-
ka je najbolj ugodna za rast in 
razvoj otroka, saj vsebuje prav 
vse hranilne snovi v pravih raz-

merjih. Beljakovine v materi-
nem mleku omogočajo rast 
otroka, pomembne so pri pre-
bavi in obrambi pred bolezni-
mi. Ogljikovi hidrati v materi-
nem mleku so izvor energije, 
vplivajo pa tudi na rast bakterij 
v črevesju in preprečujejo, da 
se bakterije pripnejo na celice 
črevesne sluznice. Maščobe so 
izvor energije, sestavljajo celič-
no membrano in sodelujejo v 
njenem delovanju in tudi pri 
obrambi otroka. Materino mle-
ko ima manj mineralnih snovi 
kot kravje mleko, mnoge en-
cime in vitamine. Otrok, ki ga 
hranimo z materinim mlekom, 
je tudi zaščiten proti mnogimi 
okužbami in alergijami. V ma-
terinem mleku je mnogo celic, 
ki omogočajo zaščito: protite-
lesa, bele krvne celice, encimi 
in druge snovi. Pomembna so 
tudi protitelesa proti virusom  
in bakterijam. Materino mle-
ko ima dovolj vitamina C, če 
se mati hrani z normalno me-
šano prehrano in uživa dovolj 
svežega sadja in zelenjave. Do-
jeni otroci prejemajo tudi do-
datek vitamina D, čeprav ima 

materino mleko dovolj tega vi-
tamina, če se mati »normalno« 
sonči. V materinem mleku je 
tudi dovolj železa za otrokove 
potrebe v prvih štirih mesecih 
oziroma za čas, ko otrok pod-
voji svojo težo. Dojeni otroci 
so tako bolj zdravi in zaščite-
ni, bolje rastejo in se bolje raz-
vijajo tudi psihosocialno.

Matere, ki so stroge vege-
tarijanke, lahko imajo v svo-
jem mleku premalo nekate-
rih mineralov in vitaminov. 
Pomembno je predvsem po-
manjkanje vitamina B 12 . Z 
mlekom  pa se lahko izločajo 
mnoga zdravila, droge in razne 
strupene snovi, ki jih mati za-
užije s  hrano ali pijačo.

Prednosti dojenja so tudi 
za mater, saj takojšno dojenje 
po porodu pomaga pri poro-
du posteljice, zmanjšuje ne-
varnost za krvavitve in s tem 
slabokrvnosti. 

Dolgoročno se zmanjša tve-
ganje za nastanek raka na doj-
ki in jajčnikih ter osteoporozo. 
Z dojenjem materino telo po-
rabi tudi precej kalorij, kar ji 
omogoča, da hitreje in na pri-
jetnejši način izgubi morebitne 
odvečne kilograme, ki so se na-
brali med nosečnostjo. Doječe 
matere so mnogokrat tudi bolj 
umirjene, vzpostavi se tudi tes-
nejša čustvena vez med mater-
jo in otrokom.

Prve dni dojenja proizvaja-
jo dojke rumenkasto tekočino, 
kolostrum, ki ga je količinsko 
zelo malo. Je izredno bogat s 

hranilnimi in imunološkimi 
snovmi. V prvih dneh je to za 
novorojenčka dovolj, dokler v 
dojkah ne začne nastajati pra-
vo mleko. 

Prehrana doječe matere naj 
bo raznovrstna, vsebuje naj 
dovolj hranilnih snovi, vita-
minov in mineralov. V času 
dojenja ne smemo piti alko-
hola in kaditi. Pomembno je, 
da se matere izogibajo hrani, 
za katero sumijo, da morda 
otroku povzroča težave (to je 
najpogosteje kravje mleko in 
mlečni izdelki, pšenica, jaj-
ca, čokolada …). Izogibati se 
je treba pijačam, ki vsebuje-
jo mehurčke, umetna sladila 
in večje količine kofeina. Pri 
nekaterih presnovnih bolez-
nih, npr. galaktozemiji, fenil-
ketonuriji, otroci ne smejo bi-
ti dojeni.  Otroci s prirojenimi 
obolenji, npr. zajčjo ustnico, 
je težje dojiti. Takim otrokom 
lahko mati iztiska mleko s po-
sebno črpalko in jih nahrani po 
steklenički.

Včasih dojenje ni mogoče. 
Vzroki so različni. Dojenje je 
prepovedano pri nekaterih in-
fekcijskih boleznih, ko bi se 
ob dojenju lahko okužil otrok, 
pri hudi podhranjenosti mate-
re. Dojenje je oteženo tudi pri 
nepravilnostih in vnetjih dojk. 
Dojenje je lahko oteženo tudi 
zaradi  otroka –nedonošenček 
… Največkrat pa je vzrok, da 
posežemo po nadomestkih za 
materino mleko, pomanjkanje 
mleka pri materi. 

Dobra nadomestila za zdra-
ve novorojenčke so prilagoje-
na mleka. Večina jih temelji 
na spremenjenem kravjem 
mleku, le da je koncentracija 
beljakovin in elektrolitov nižja 
in bolj podobna tistim v člove-
škem mleku. Prilagojene vrste 
mleka so obogatene z vitamini 
in železom.

Na tržišču  obstajajo tudi 
specialne vrste prilagojenega 
mleka za otroke s posebnimi 
prehranskimi potrebami. Ne-
donošenčki imajo v črevesju 
malo encima laktaze, ki je po-
treben za normalno presnovo 
mlečnega sladkorja laktoze. V 
teh vrstah prilagojenega mleka 
je nadomeščen z glukoznimi 
polimeri, več je vitamina D in 
fosforja, ker so potrebe večje 
zaradi obsežnega procesa mi-
neralizacije. Če so otroci pre-
občutljivi na beljakovine krav-
jega mleka, uporabljamo vrste 
prilagojenega mleka izdelane-
ga iz soje, ali pa vrste prilago-
jenega mleka z beljakovinami, 
ki so jim s procesom razgrad-
nje odvzeli njihove imunoge-
ne lastnosti. Pri otrocih z ne-
katerimi redkimi motnjami 
presnove, npr. fenilketonuri-
ji, uporabljamo tudi visoko 
specializirane prilagojene vr-
ste mleka.

Dojenje vsako leto reši smrti 
1,5 milijona otrok po vsem sve-
tu  in jim omogoča boljšo rast 
in razvoj. V Sloveniji skoraj 96 
%  žensk ob odpustu iz porod-
nišnic doji svoje novorojence. 

Veliko mater pa vseeno prehi-
tro odneha z izključnim doje-
njem, to je dojenje brez doda-
janja tekočin, čajev ali druge 
hrane. Če mati lahko doji in je 
otrok zdrav, je to najbolj nara-
ven in normalen način hranje-
nja. Tudi če se pojavijo začetne 
težave, je potrebno vztrajati, in 
matere kmalu spoznajo, kako 
lahko in koristno je dojenje.

Matere v Sloveniji so že vi-
soko osveščene. Veliko naših 
porodnišnic je že prejelo Uni-
cefov certifikat Novorojen-
čkom prijazna porodnišnica, 
kjer dajejo prednost dojenju 
pred stekleničkami. Kadar 
ima mati težave, se lahko obr-
ne na profesionalno ali laično 
pomoč, obstajajo tudi tečaji 
dojenja in skupine za podpo-
ro dojenju. 

Veronika Rebernik, 
mag. farm.

2. avgust 2003: Svetovni dan dojenja

Iz mladosti se spomi-
njam gasilskih veselic, ki so 
se odvijale v poletnem času. 
Na njih smo preplesali cele 
noči. Organizirala so jih dru-
štva prostovoljnih gasilskih 
enot. Kakšen pa je poklic ga-
silca, ki to delo opravlja vsak 
dan, mi je zaupal Matej Do-
bnik iz Šmartnega ob Paki.

Koliko let si že poklicni 
gasilec?

»Letos teče osemnajsto le-

to.«

Kakšen je tvoj delovni čas?
»Delam dvanajst ur skupaj. 

Ti bom bolj natančno razložil! 

Dvanajst ur delam podnevi, po-

tem sem štiriindvajset ur prost. 

Nato grem v nočno, za dvanajst 

ur, in sem prost oseminštiride-

set ur. Ciklus se odvija nepretr-

goma skozi vse leto. Ne glede na 

to, ali je nedelja ali praznik. Za 

naš poklic ni važno ali je božič 

ali novo leto!«

Imaš številno družino, naj-
brž se morajo prilagajati 
tvojemu delovnemu času?

»Ja, šest nas je, pa še pes! 

Otroci so že odraščali s takš-

nim načinom življenja. Žena 

se je morala pa prilagoditi! 

Zaradi mojega dela je ostala 

doma in skrbela za otroke, ko 

so bili majhni. Navajeni so, da 

praznujejo določene praznike 

v letu sami. Ali pa si jih eno-

stavno naredimo takrat, ko 

sem doma!«

Si velikokrat sodeloval 
pri uničujočih požarih?

»Največji požar, ki sem ga ga-

sil, je bila galvana tovarne Go-

renje v Velenju.«

Kako je to izgledalo? Te 
je bilo strah?

»Za strah ni bilo časa! Spo-

minjam se, da je bila nedelja 

in da sem s prijatelji prazno-

val svoj rojstni dan. Sin mi je 

rekel, da gori Gora Oljka. Raz-

jezil sem se in mu rekel, da naj 

se ne norčuje, ker se to lahko 

v resnici zgodi. Potem sem tudi 

sam opazil dim!«

Te o požaru niso obvestili?
»Telefonske linije so bile pre-

obremenjene. Klicali so nas, a 

nas niso dobili.«

Kaj si storil, ko si videl 
dim?

»Peljal sem se pogledat do Re-

čice in izvedel, da gori v Gorenju. 

Takoj sem se odpravil tja! V šestih 

minutah sem bil na prizorišču!«

Ali ni takšna vožnja ne-
varna?

»Seveda! Prav zaradi tega 

že leta prosimo za rotacijske 

luči, ki bi jih pritrdili na avto-

mobile v takšnih situacijah. 

Tako bi drugi udeleženci pro-

meta vedeli, da smo na nujni 

vožnji.«

Praznovanje je bilo to-
rej prekinjeno, kako je 

reagirala družina, ko si 
odšel?

»Žena mi je rekla, naj počasi 

peljem, da se mi kaj ne zgodi. 

Otroci pa so menda ves čas po-

slušali radio in najnovejša po-

ročila s kraja nezgode.«

Kako dolgo ste gasili?
»Takrat se je za nas usta-

vil čas! Morali smo biti tam! 

Ne vem, mislim, da okoli tri-

najst ur, potem sem nekaj ur 

počival, pa spet nazaj. Domov 

sem šel za nekaj ur. Toliko, da 

sem si malo oddahnil. Pa tudi 

zaradi družine, da jih ni skr-

belo!«

Kakšen je bil položaj na 
kraju ognja?

»Kaj bi rekel? Zelo je bilo vro-

če, tako da se je železna kon-

strukcija zvila in je izgledala kot 

testenine. Streha je popustila in 

gasili smo notranjost. Varovali 

smo tudi ostale objekte, ki so 

bili v bližini. Center požara je 

bil težko dostopen. Nekajkrat 

sem moral z masko v center po-

žara. Menjavali smo se.«

Ste gasili v parih?
»V parih in v skupinah. Pazi-

li smo drug na drugega! Pri ga-

silstvu je pomembno usklajeno 

timsko delo in kolegialnost vseh 

udeleženih. To se najbolj poka-

že v takšnih, velikih požarih. 

Odgovoren si za tovariša! Spo-

štovati moraš tuje življenje, ta-

ko kot svojega.«

Kaj pa delaš drugače, saj 
menda ni vsak dan požarov?

»Zaposlen sem kot preven-

tivni gasilec v tovarni Gorenje 

d.d. Naša naloga je prepreče-

vati nastanke požara. Varuje-

mo vsa območja vzdrževalnih 

del, kjer se opravljajo toplo-

tna dela, na primer varjenje in 

podobno. Nadzorujemo požar-

no varnost v tovarni. V proiz-

vodnji se uporabljajo tudi eks-

plozivni plini. Tudi tu delujemo 

preventivno. Res pa je tudi, da 

se tovarna dela s temi nevar-

nimi snovmi izogiba, kolikor 

se le lahko. Trudijo se varovati 

okolje in upoštevajo požarno 

varnost.«

Kako poteka tvoj delo-
vni dan?

»V začetku izmene si pre-

damo poročilo, kaj se je v ča-

su dežurstva dogajalo. Potem 

gremo na intervencije ali ob-

hode. Nadzorujemo območ-

je, kjer se opravljajo toplotna 

dela. Eden izmed nas je vedno 

v dežurni sobi. Sproti nas opo-

zarja na morebitne nevarnosti. 

Pomagamo tudi pri manjših po-

škodbah zaposlenih. Če ni kaj 

hujšega, jih peljemo v zdrav-

stveno dom. Drugače pokliče-

mo reševalce.«

Če že pride do požara, s 
kakšnimi sredstvi ga gasite?

»To je težko reči! Odvisno od 

požara. Včasih rabiš samo liter 

vode, drugič je cisterna prema-

lo! Potem so tu še razne pene, 

prah in druga sredstva. Odvis-

no, kje in kaj gori. Prej sem že 

povedal, da smo preventivna 

enota. Če izbruhne požar več-

jih razsežnosti, kot je bila na 

primer galvana, pokličemo na 

pomoč ostala društva. V manj-

ših primerih ukrepamo sami. 

Najpomembnejša je preventi-

va. Veliko bolje je preprečiti, 

kot pa potem gasiti!«

Se v tovarni pogosto po-
javljajo manjši požari?

»Tovarna ima vgrajene sen-

zorje, ki nas obveščajo o kon-

centraciji nevarnih plinov, o 

morebitnem dimu in podo-

bno. Ti senzorji so zelo ob-

čutljivi in velikokrat ni res-

nične nevarnosti, čeprav smo 

opozorjeni. Največkrat gre za 

napake ljudi ali pa veliko vro-

čino, ki jo senzorji lahko za-

znajo kot nevarnost. Delavci, 

ki so zaposleni v tovarni Go-

renje, so protipožarno osveš-

čeni. Velikokrat že pred našim 

prihodom sami odstranijo ne-

varnost, ki bi lahko povzroči-

la požar.«

Tovarna se nenehno širi. 
Imate zaradi tega več dela?

»Trenutno se gradi hala IPC 

za izdelavo zaščite gotovih 

proizvodov. Vgrajen bo sistem 

za avtomatsko gašenje.«

Ali to pomeni, da vas ne 
bodo več potrebovali?

»Mi moramo vse te sisteme 

nadzorovati, da pravilno delu-

jejo.« 

Ali ste starostno ome-
jeni, glede dela, ki ga 
opravljate?

»Niti ne! Dokler si zdrav-

stveno sposoben, ni težav. 

Imamo razna testiranja. Vsako 

leto opravimo cooperjev test, 

zdravniški pregled. Udeležuje-

mo se raznih vaj. Letos je Go-

renje organiziralo športne igre 

z drugimi društvi poklicnih ga-

silcev. Tako smo imeli možnost, 

da smo se spoznali in izmenjali 

izkušnje. V zimskem času nam 

omogočijo dodatna izobraže-

vanja in kondicijske treninge. 

Za preventivo, kjer sem zapo-

slen jaz, starost ni tako po-

membna.«

Če bi se še enkrat od-
ločal za poklic, bi izbral 
istega?

»Bi!«
Kaj bi svetoval mladim, 
ki jih veseli poklic ga-
silca?

»Nimam jim kaj svetovati! To 

se morajo sami odločiti. Danes 

je veliko možnosti izobraževa-

nja v tej smeri.«

Hvala ti za pogovor in 
čim manj požarov ti že-
lim!

»Tudi jaz tebi! Nobene-

ga!!!«

MM

Način življenja

Poklicni gasilec
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Prebolevanje
Vsakdo od nas ima že za sabo nesrečno ljubezen. Že v 

zgodnjih letih smo se zagotovo kdaj zaljubili in bili kas-
neje nesrečni. Po vsaki nesrečni ljubezni pa je na vrsti 
prebolevanje. V mlajših letih je bilo to mogoče lažje, saj 
se na osebe nismo tako navezali. Ko pa z nekom deliš 
vse svoje dni dalj časa, je težje vse skupaj pozabiti. Ko se 
pravljica srečne ljubezni konča, najprej seveda nastopi 
velika žalost. Ne bojte se te potrtosti, čisto normalno je, 
da se počutite osamljene. Zjočite se, saj to pomaga, da iz 
sebe spravite bolečino. Potem pa se pogovorite s starejšo 
in zrelejšo osebo, ki je doživela kaj podobnega, mogoče 
še hujšega. Presenečeni boste, ko boste ugotovili, da ni-
ste edini na tem svetu, ki vas je doletela nesrečna usoda. 
Vrstniki ali vrstnice vas v takšnih trenutkih mogoče ne 
bodo tako »dvignili«. Tudi sama sem doživela nesrečno 
usodo. Da ima moj bivši, do katerega sem še vedno ne-
kaj čutila, drugo punco, sem zvedela ravno, ko sem bila 
na morju. Najprej sem se seveda zjokala, kasneje pa sem 
se pogovorila z dvema osebama, ki sta mi dali toliko mo-
či, da sama nisem mogla verjeti svoji notranji preobra-
zbi. V tistih trenutkih mi verjetno ne bi dosti pomagalo, 
da bi me prijateljice tolažile in kritizirale njega in njegovo 
punco. Ti dve ženski sta mi realno povedali, da se je to 
pač moralo zgoditi in da naj se ukvarjam sama s sabo. To 
predlagam tudi vam. Kupite si kaj novega, delajte stvari, 
ki ste si jih vedno želeli in občutite svojo moč. Ko vam 
bo hudo, se zjočite in se spomnite, da moramo ljudje na 
dno, da se lahko dvignemo. Vse na tem svetu se zgodi z 
nekim namenom in če sta se s partnerjem razšla, se je to 

zgodilo zato, da boste kasneje dobili boljšega, s katerim 
boste bolj srečni.

Da popolnoma zacelimo staro rano, mora miniti ne-
kaj časa in nikar ga ne poskušajte prehitevati. V tem času 
predelajte vse svoje spomine s prejšnjim partnerjem in 
si določite, kaj natančno želite od naslednjega. Nikar ne 
zapustite sebe in svojega karakterja zaradi partnerja. Bo-
dite to, kar ste –živite in pustite živeti. Če ima bivši novo 
partnerko, bodite srečni zanj in se pripravite na svojo sre-
čo, ki bo prišla, če boste le dovolj odprli oči. Poskusite pa 
čim manj razmišljati o bivšem in njegovem dekletu. Ne 
kritizirajte ju, saj s tem jemljete energijo sebi, tisto osebo 
pa z njo hranite. 

Še enkrat vam predlagam, da se predvsem ukvarjate s 
sabo, spremenite pričesko, preberite kakšno motivacijsko 
knjigo in se poglobite vase. Najprej se morate naučiti ži-
veti sami s sabo, da boste lahko živeli z drugimi. Zapom-
nite pa si še to: Skozi temo moramo, da bi lahko cenili 
svetlobo dneva.

Lp, Urshy

ČAJANKA Mateja Jan 

Zmagovalka februarskega Oriona na TV Slovenija, 20-let-
naVelenjčanka Mateja Jan, že štiri leta aktivna pevka zabavne 
glasbe in zmagovalka februarskega Oriona po izboru občin-
stva v  februarju nadaljuje z nastopi in uveljavljanjem na slo-
venski glasbeni sceni. Za pesem Naj dam srce ti na dlani jo je 
nagradilo kar 27.179 glasovalcev, s tem pa so se ji odprla vrata 
na finalno prireditev, ki je bila junija letos. Medtem je izdala 
tudi samostojno zgoščenko in jo javno predstavila.

Mateja Jan, ki prepeva menda že od »zibelke« dalje, je na-
se opozorila predvsem s pesmijo Tudi zate sonce sije, ki jo 
je posvetila svojemu bratu Marku (z motnjami v razvoju), za 
skladbo je posnela tudi svoj prvi videospot. Pesmi zanjo pi-
šeta Božidar A. Kolarič in Branko Jovanovič Brendi. O svo-
jem zadnjem uspehu je dejala, da je zelo hvaležna vsem, ki 
so zanjo glasovali, in da ji uspeh veliko pomeni, saj je to po-
memben korak naprej v njeni glasbeni karieri. 

Jože Miklavc

foto: Jože Miklavc

Kmalu na tržišču:
KYLIE MINOGUE je brez dvoma ena izmed najuspešnejših 

predstavnic tuje glasbene scene. Dobro poznana in cenjena, 

kot da je igralsko superzvezdq. A kdor zna, ta zna.

Kariero je začela pri 15 letih, ko se je že začela uvrščati na 

top lestvice. Njen prvi singel I should be so lucky je leta 1987 

pometel s konkurenco, a tudi po 16-ih letih je Kylie še vedno 

brez prave konkurence na glasbeni sceni.

Album njenih največjih hitov je izšel v Veliki Britaniji, Av-

straliji in Novi Zelandiji pred približno desetimi leti in v teh 

dneh pripravljajo ponovno izdajo. Dobra novica za njene obo-

ževalce; album Greatest hits 87-97 zajema njeno glasbeno pot 

od začetka, skladbe, ki jim boste lahko prisluhnili pa so:

1. I Should Be So Lucky 

2. The Loco-Motion 

3. Hand On Your Heart 

4. Got To Be Certain 

5. Better The Devil You Know 

6. Wouldn’t Change A Thing 

7. Celebration 

8. Never Too Late 

9. What Do I Have To Do? 

10. Je Ne Sais Pas Pourquoi 

11. Where In The World 

12. Step Back In Time

13. Especially For You 

14. Say The World – I’ll Be There 

15. Shocked 

16. Word Is Out 

17. Made In Heaven 

18. What Kind of Fool (Heard That All Before) 

19. Give Me Just A Little More Time 

20. Finer Feelings 

21 If You Were With Me Now 

22. Tears On My Pillow 

in še nekaj predelav skladb.

Dvojno zgoščenko bo možno kupiti konec septembra. Brez 

dvoma bo seksi Kylie spet dobro unovčila svoje ime …

(pop)

Da je življenje brez dogodivščin prazno in dolgočasno, 
se še kako dobro zavedajo tudi glasbeniki. Poletje - čas od-
diha, počitka, nabiranja novih moči in idej - je zato več kot 
primeren in dobrodošel letni čas, ki ga izkoristijo vsak po 
svoje, v upanju na najboljše. Naj dopustniški utrinki letoš-
njega poletja pa so za nekatere še vedno povezani z glasbo, 
kar potrjuje tudi tisto, da je glasba njihov način življenja, 
in še kako drži, da bi bilo življenje brez glasbe zmota.

Boštjan Konečnik pravi, da je zanj dan prekratek, pa če-
prav vedno znova zabaven. Mu verjamemo, saj fant prid-
no skrbi za predstavitev svoje, decembra izdane, zgoščen-
ke in spoznavanje dežele Slovenije, saj veliko časa preživi 
ne samo s svojo harmoniko, ampak tudi v avtomobilu. Na 
glasbene utrinke še čaka in 
jih bo vsekakor izkoristil pri 
nastajanju novih pesmi. Tre-
nutek je tisti, ki ga želi vedno 
znova ujeti, enega se še kako  
dobro spomni, saj ga je pre-
živel v stilu »Treba ga je …» 
s prijatelji. Na poti domov je 
zasvetilo malo drugače. Po-
licijske luči in … stop lopar-
ček. Samo predstavljamo si 
lahko, kako se je zgodba 
končala. Zagotovo ni poka-
lo od smeha, čeprav na na-
stopih, kjer se pojavi, dobre 
volje ne manjka.

Monika Pučelj - Letošnje 
poletje bo zanjo eno najlep-
ših in najuspešnejših. Ab-
solutna  zmagovalka Melo-
dij morja in sonca s skladbo 
Ti ob meni si je zaključila s 
prepevanjem na Klopinskem 
jezeru (seveda za krajši čas), 
uspešno opravila maturo, se 
vpisala na želeno Filozofsko 
fakulteto - smer slavistika. 
Razlogov za veselje je več kot 
dovolj. Zdaj ji privoščimo po-
čitek, razvajena jutra, drob-

ne pozornosti in posebne dogodke, ki naj trajajo neskončno 
dolgo in bodo nepozabni. 

Kingston nas vabijo v deželo Republika Banana. Tako so 
poimenovali pravkar izdano zgoščenko. Prinaša nam King-
stone, kot smo jih vajeni in jih imamo radi, obogatene z ne-
katerimi novostmi, ki spremljajo izid albuma. REPUBLIKA 
BANANA nam ponuja zanimiv refren, ki razkriva vso filo-
zofijo Kingstonov: “Mi delamo, kar se nam ljubi, a ljubi se 
nam petkrat na dan”. Vzemite, kakor želite.  KDOR ZNA, TA 
ZNA, četudi vas kdaj kdo pošlje v TRI KRASNE, na otoček bli-
zu Republike banane, ne ob-
jokujte, saj vam ne bo hude-
ga. YEAH YEAH za nekatere, 
RUDI LAMBRETTA pa … raje 
v HOTEL MODRO NEBO, saj 
bo TAM TAM TAM veselo, V 
SOBOTO ZVEČER zagotovo, 
četudi v duši dežuje, ljubezen 
svet rešuje in GLEJ JO, LJU-
BEZEN, tudi v stilu telenovel 
MI CORAZON. Zgodba z za-
četkom in koncem, za člane 
skupine Kingston srečnim, 
ob izidu nove zgoščenke. 
Prisluhnite ji!

Poletni utrip
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Bayern iz Műnchena ni 
zgolj nogometni klub. Je 
klub vseh klubov, institucija 
brez primere, ime, ki ga na-
vijači izgovarjajo s spoštova-
njem. Seveda predvsem na-
vijači nemškega rekorderja 
po številu naslovov. Ostali 
navijači, predvsem mestni 
rival 1860 Műnchen,  si že-
lijo predvsem njegov skalp, 
ki vedno in povsod šteje 
dvojno. Tudi v Evropi uži-
va ugled enega največjih in 
najuspešnejših nogometnih 
klubov in je reden udeleže-
nec evropskih nogometnih 
pokalov. V zadnjih sezonah 
predvsem Lige prvakov, ki 
jo je leta 2001 po zmagi nad 
Valencio (5:4 po streljanju 
enajstmetrovk) tudi osvojil. 
V lanski sezoni je osvojil že 
svoj osemnajsti naslov dr-
žavnega prvaka, prav tako 
je z zmago nad Kaiserslau-
ternom (3:1) v Berlinu dvig-
nil pokalno lovoriko. Dvojno 
lovoriko je osvojil četrtič.  
Slabše je bilo v Ligi prva-
kov, kjer so se morali Bavarci 
posloviti že po prvem krogu 
tekmovanja. Sezono 2003/
2004 je odprl 1. avgusta, ko 
je v prvem krogu nove sezo-
ne v nemški »Bundesligi« na 
Olimpijskem stadionu gostil 
povratnika v družbo najbolj-
ših Eintracht iz Frankfurta. 

Leta 2005 na 
novem stadionu

Stadion, na katerem svo-
je domače tekme poleg Ba-
yerna igra tudi drugi klub iz 
Műnchna, 1860 Műnchen, 
sprejme 63 tisoč ljudi. Pros-
tora na tekmah je sicer za 69 
tisoč 256 navijačev (57.456 se-
dišč in 11.800 stojišč), a zaradi 
varnosti je dovoljena prodaja 
omenjenih 63 tisoč kart. Zgra-
jen je bil leta 1972 za Olimpij-
ske igre, med drugim pa je go-
stil tudi svetovno nogometno 
prvenstvo (1974), evropsko 
nogometno prvenstvo (1988) 
in trikrat tudi finale evropskih 
nogometnih pokalov. Gradnja 
stadiona je potekala med leti 
1969 in 1971, prva tekma pa je 
bila odigrana na otvoritvi 26. 
maja 1972, ko je Nemčija s 4:1 
premagala takratno Sovjetsko 
zvezo. Po nekaterih podatkih 
naj bi veličasten objekt do da-
nes obiskalo že več kot 40 mi-
lijonov ljudi, v letošnji sezoni 
pa naj bi Bayern s pričakova-
nim povprečnim obiskom 40 
tisoč navijačev zaslužil okoli 
60 milijonov eurov. V lanski 
sezoni si je sedemnajst doma-
čih tekem ogledalo 892 tisoč 
navijačev, povprečno nekaj 

več kot 52 tisoč na tekmo. Sta-
dion, ki simbolizira Bayerno-
vo preteklost in sedanjost, pa 
bo kmalu izgubil enega svojih 
največjih uporabnikov. Leta 
2005 se bo Bayern preselil na 
nov stadion, katerega gradnja 
že pospešeno poteka. Alianza 
arena bo sprejela 66 tisoč na-
vijačev, celotna kapaciteta pa 
naj bi bila 70 tisoč navijačev. 
Bo povsem pokrit, brez atlet-
ske steze in samo s sedišči. 
280 milijonov evrov vreden 
objekt bo gostil otvoritveno 
tekmo svetovnega prvenstva 
v nogometu leta 2006, že le-
to prej pa pokal Konfederacij, 
ki je letos potekal v Franciji. 
Bayern se z novim objektov 
seveda nadeja še večjega za-
služka, že sedaj pa naj bi bile 
sponzorske lože več ali manj 
razprodane. 

Od Franza do 
Franza

Zgodba Bavarskega nogo-
metnega velikana se je pri-
čela februarja leta 1900. Vse-
skozi je nekako povezana z 
imenom Franz. Franz John je 
bil z osemnajstimi somišljeni-
ki ustanovitelj kluba, v kate-
rem sedaj vseskozi uspešno 
sodeluje in deluje legendar-
ni Franz Beckenbauer. Klub 
je imel leta 1920 za takratne 
razmere lepo število 700 čla-
nov, danes jih ima 95 tisoč. Na 
začetku so osvajali predvsem 
regionalne pokale, saj se je 
Bundesliga, kot jo poznamo 
danes, oblikovala z združit-
vijo regionalnih ligi v sezoni 
1963/64. Bayern je z nasto-
panjem v Bundesligi pričel s 
sezono 1965/66, v kateri je 
osvojil tretje mesto. Prvič, če 
odštejemo naslov iz sezone 
1931/32, je na najvišjo stop-
ničko stopil v sezoni 1968/
69, do danes pa naslov osvojil 
osemnajstkrat. V Bundesligi je 
odigral 1296 tekem, zabeležil 
pa 719 zmag, 307 neodločenih 
izidov in 270 porazov. Zbral je 
2464 točk z razliko v danih in 
prejetih zadetkih 2776:1543.  
Dres Bayerna, skoraj vsako le-
to opravijo zamenjavo dresov, 
s prodajo katerih seveda mast-
no zaslužijo, so nosili takšni 
zvezdniki kot so: Beckenbau-
er, Mair, Muller, Breitner, Ho-
ennes (sedaj manager kluba), 
Rummenigge, Matthaus, Ler-
by, Thon, Augenthaler, Klins-
mann… Zvezd zadnjih let niti 
ne bomo naštevali, vsekakor 
pa Bayern velja za klub, ki si-
cer ne plačuje najbolje (v pri-
merjavi z Realom, Barcelono, 
Milanom, Interjem…), a ved-
no uspe pridobiti mlade do-

mače zvezdnike, ki se slej kot 
prej dokažejo tudi na medna-
rodni sceni. Glavni sponzor 
kluba je Deutsche Telekom 
AG (na majicah napis T-mo-
bil), veliki sponzorji pa še Al-
lianza, Audi, Coca-Cola, Sie-
mens mobile, Sony, Konica… 
Opremljevalec kluba je Adi-
das, po zadnjih podatkih pa 
je v Fanclub včlanjenih 130 
tisoč članov.      

Od Brazilca do 
Perujca

Trenutni kader enega naj-
uspešnejših trenerjev v Nem-
čiji, Švicarja Ottmarja Hitz-
felda je precej pisan. Glavni 
zvezdnik je verjetno kontro-
verzni vratar Oliver Kahn. 
Eden najboljših vratarjev na 
svetu nikoli ne varčuje z je-
zikom, a na igrišču v njego-
vo korist govorijo predvsem 
obrambe. Po priljubljenosti 
med navijači je na tretjem 
mestu, takoj za Michaelom 
Ballackom. Slednji je prišel 
iz velikega konkurenta Bayer 
Leverkusna, v lanski sezoni 
si je po mnenju revije Kicker 
prislužil naziv najboljšega ig-
ralca v nemški ligi. Na prvem 
mestu po priljubljenosti pa je 
Brazilec v dresu Bayerna na-
padalec Giovane Elber. Elber 
je v zadnji sezoni dosegel 21 
zadetkov, skupaj pa v 165 na-
stopih za Bayern že 91 zadet-
kov. V letošnji sezoni bo tako 
zagotovo prebil magično mejo 
100 zadetkov. Poleg omenjene 
trojice spadata med največje 
upe Bavarcev Sebastian Dais-
ler in Paragvajec Roque San-
ta Cruz. Ostali člani ekipe so: 
novinci Tobias Rau (prišel iz 
Wolfsburga), Argentinec Mar-
tin Demichelis (River Plate), 
Marcus Feulner in Piotr Troc-
howski (oba iz amaterske eki-
pe), Francoza Willy Sagnol in 
Bixente Lizarazu, ganski bra-
nilec Sammy Kuffur, Rober 
Kovac, Mehmet Scholl, Bra-
zilec Ze Roberto, napadalec 
iz Peruja Claudio Pizzaro, 
Jens Jeremis, trenutno po-
škodovani Alexander Zickler, 
Thomas Linke, Anglež Owen 
Hargreaves,  bosanski repre-
zentant Hasan Salihamidžić, 
Bastian Schweinsteiger in dru-
gi vratar  Michael Rensing. V 
klubu upajo, da bodo v svoje 
vrste uspeli zvabiti enega naj-
boljših strelec na svetu Nizo-
zemca Roya Macaaya, naza-
dnje člana španskega ligaša 
Deportiva iz La Corune. Po 
koncu sezone so Bayern za-
pustili Stefan Wessels (1.FC 
Koln), Niko Kovač (Hertha 
BSC Berlin), Thorsten Fink 

(Bayern amaterji) in Bernd 
Dreher (zaključil kariero). 
Glavni cilji sezone so seveda 
povezani z osvojitvijo obeh 
domačih lovorik, svojo pravo 
vrednost pa želijo pokazati tu-
di v Ligi prvakov.                    

Sanjski prvi 
polčas

 Za konec še nekaj o otvorit-
veni tekmi. Stadion je bil pov-
sem razprodan (63 tisoč navi-
jačev), precej navijačev pa je 
imela tudi Eintrach Frankfurt. 
Hitzfeld je pričel z pričakova-
no postavo, domačim navija-
čem pa se je prvič predstavil 
tudi Tobias Rau. Bayern je pri-
čel silovito. V prvih petinšti-
ridesetih minutah je prikazal 
fenomenalno predstavo, ki jo 
je kronal s tremi zadetki. Prvi 
zadetek je padel v 20 minuti, 
ko je bil  po napaki obrambe 
gostov, eno glavnih vlog no-
si bivši igralec Maribora Ge-
ri Čipi, s strelom s šestnajstih 
metrov natančen Ze Roberto. 
Nova kazen za prestrašeno in 
nezbrano igro Frankfurta je 
sledila le štiri minute kasneje, 
z glavo pa je po predložku De-
islerja zadel Salihamidžič. Tu-
di po visokem vodstvu domači 
niso popustili, svojo agresiv-
no igro z visokim tempom pa 

kronali v 38. minuti. Tokrat je 
podal Rau, najvišji pred vrati 
Makedonca Oke Nikolova pa 
je bil Claudio Pizzaro in z gla-
vo povišal na 3:0. S tem je bi-
la tekma praktično odločena 
in kot kaže, je ravno slednje 
vplivalo na veliko boljšo igro 
gostov v nadaljevanju. Naj-
prej so si pripravili priložnost 
prek Korejca Chaa, Kahn pa je 
bil na mestu. V 60. minuti je 
s prostega strela poskusil Er-
vin Skela, Bayern pa je rešila 
prečka. Skela je vajo ponovil 
v 68. minuti in z lepim stre-
lom razveselil svoje navijače 
in postavil končni rezultat sre-
čanja. Eintracht Frankfurt si je 
kot glavni cilj zadal obstanek. 
Čaka jih težko delo, ob boljši 
igri v obrambi pa lahko pre-
senetijo vsakogar. Čeprav so 
izgubili na zeleni površini so 
gladko dobili vsaj en dvoboj. 

Navijači so namreč tudi po vi-
sokem zaostanku ostali zvesti 
svoji ekipi in jih celotnih de-
vetdeset minut glasno spod-
bujali.   Bayern je začel zma-
govito, predstava v drugem 
delu pa zagotovo ni prepriča-
la skeptikov, ki vrsto Ottmar-
ja Hitzfelda letos le ne vidijo 
povsem na vrhu. Glavni kon-
kurenti (Borussia Dortmund, 
FC Schalke 04, Hamburger SV, 
Herta Berlin, FC Stuttgart, …) 
so videli, da »sanjska« ekipa le 
ni povsem neranljiva. A tudi 
Bayern še ima rezerve pred-
vsem v igri Ballacka, Elberja 
in tudi močni klopi za rezerv-
ne igralce. Sezona bo še kako 
zanimiva.

Bogdan Tušek         

Bayern nadaljuje pot med nesmrtne 
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Tretji krog slovenske nogo-
metne lige Si.mobil je ponovno 
postregel z zanimivimi dvobo-
ji, prvima zmagama (Šmartno 
in Drava), še tretjo zmago Pri-
morja in še tretjim porazom 
Ljubljane. Skupaj se je mreža 
tresla kar 23 krat, največ zadet-
kov pa so videli v Ajdovščini. 
Primorje nadaljuje svoj zmago-
viti niz, tretja zaporedna zma-
ga pa jim je prinesla tudi pr-
vo mesto na lestvici. Domžale 
odhajajo domov s kar šestimi 
žogami v svoji mreži. Že v pr-
vem polčasu so gradbinci za-
deli dvakrat. Najprej prek Vo-
griča, ki je s strelom iz obrata 
izkoristil šele drugo priložnost 
domače vrste. Rezultat polča-
sa je dosegel Jolič, gostje pa so 
v prvem delu proti domačim 
vratom streljali smo enkrat. V 
nadaljevanju je najprej vratni-
co stresel Vogrič, kmalu zatem 
še Kalin. Nato pa so ajdovci v 
pičlih šestih minutah kar tri-
krat premagali Luko Grešaka. 

Na 3:0 je v 75. minuti po samo-
stojni akciji zadel Tanjič, sledi-
la je akcija  Mlakarja in Krstiča 
in drugi zadetek Vogriča. Na 5:
0 je v 81. minuti z avtogolom 
povišal Rudič, v zadnji minu-
ti pa je efektivno igro Primor-
ja kronal še Barut. Marko Vo-
grič se je z dvema zadetkoma, 
dvakrat je zadel še v tretje za-
pored, utrdil na prvem mestu 
strelcev, Primorje pa napove-
duje naskk na najvišja mesta. 
Da so rdeče.črni sami na vrhu 
se lahko zahvalijo tudi Olimpi-
ji. Slednja je v Velenju poskrbe-
la za prvi remi Publikuma, pa 
čeprav je po prvem delu igre 
kazalo povsem drugače. Varo-
vanci trenerja Pušnika so na-
mreč hitro povedli z 2:0, uspeš-
na pa sta bila Lungu in Križnik. 
Trud Ljubljančanov, slednji so 
že  v prvi minuti zamudili sto-
odstotno priložnost, je bil po-
plačan v končnici prvega pol-
časa, ko je bil pred vrati Šelige 
spreten Žlogar. Isti igralec je v 

57. minuti postavil končni izid 
srečanja, s točko pa so zago-
tovo bolj zadovoljni v taboru 
zmajev. Z drugo tekmo v Ve-
lenju so odslužili kazen prepo-
vedi igranja na domačem tere-
nu, za Bežigrad pa se vračajo v 
petem krogu. Pušnik ponovno 
ni uspel premagati Beširoviča. 
V Kopru je v nenormalnih raz-
merah potekal »evropski« ob-
račun Kopra in Maribora. Obe 
ekipi v sredo čaka povratna 
tekma na evropski sceni, to-
krat pa so bili boljši vijoličasti. 
Za minimalno zmago je bil do-
volj zadetek iznajdljivega Peki-
ča, domačim pa ostaja v uteho 
pohvala za dobro igro. Mogoče 
bi bilo drugače, če bi igrali pod 
umetno razsvetljavo, na kar v 
pristaniškem mestu opozarja-
jo že dalj časa.  Mogoče edino 
presenečenje lahko pripišemo 
osvojeni točki Gorice na vroči 
Fazaneriji. Mura pod vodstvom 
Čira Blaževiča na tribune še 
vedno privablja zavidljivo šte-

vilo navijačev, tokrat se jih je 
zbralo 4000, a še v drugo so 
ostali brez polnega izkupička. 
Domači so sicer po zadetkih 
odličnega in prerojenega Ro-
mana Obilinoviča povedli že z 
2:0, žilavi gostje iz mesta vrt-
nic pa se niso predali. Odprto 
in borbeno igro so kronali v 
drugem polčasu. Najprej so 
v 54. minuti prek Rodiča izid 
znižali, v 67. minuti pa zaslu-
ženo izenačili. Po strelu Mav-
riča je žoga zadela prečko, od-
bitek pa je v mrežo pospravil 
mladi Šturm. V nadaljevanju je 
Obilinovič zapravil priložnost 
za »hattrik«, v 90. minuti pa je 
svojo napako popravil vratar 
Gorice Pirih. Po njegovem ne-
potrebnem prekršku nad Fri-
dlom  je imel žogo za zmago v 
nogah Bunjevčević, Pirih pa je 
njegov strel z bele točke uspel 
zadržati. 

B.T.

Po Domžalah vozi šestica

Zamujena priložnost
Kumho Drava : Dravograd 3:1 (1:0)

Mestni stadion na Ptuju, gledalcev 1000, sodniki: Ihan, Arhar (Vrhnika), Kurež 

(Kisovec). 

Strelci: 1:0 Gorinšek (33.), 1:1 Bukovec (72.), 2:1 Majcen (80.), 3:1 Majcen (90., 

11-m). 

Rumeni kartoni: Korez; Ivančič, Rebol, Pavličič, Kline. 

Rdeč Karton: Pavličič (75.)

Drava: Golob, Šterbal, Kamberovič, Kranjc, Jevdženič, Korez, An. Smajlovič, Toplak 

(od 72. Zajc), Ad. Smajlovič (od 70. Krepek), Majcen, Gorinšek (od 85. Lenart).

Dravograd: Šribar, Kline, Navodnik (od 63. Pavličič), Šuler, Ivančič, Jamnik, Buko-

vec, Rebol, Kelement (od 46. Zager), Madžar, Frajdl.

Dravograd je na Ptuju zamudil lepo priložnost za nadgradnjo nepričakovane zmage proti 
Olimpiji. Prvi polčas je minil v previdni igri obeh ekip, vedno konkretnejši pa so postajali do-
mačini. Potem ko je Gorinšek najprej zamudil dve lepi priložnosti, je v 33. minuti po podaji 
Majcna le uspel premagati ponovno odličnega Janka Šribarja. Na drugi strani je svojo neučin-
kovitost začel in nadaljeval Vedran Madžar. Najprej se je v sam znašel pred vrati Goloba, a za-
dnjega moža obrambe ni uspel premagati. V končnici prvega polčasa pa je lepo izvedel prosti 
strel, Dravo pa je tokrat rešila vratnica. Tudi v nadaljevanju so Dravograjčani imeli nekaj več od 
igre, ponovno pa je zatajila neučinkovitost. Napadalno igro so uspeli kronati v 72. minuti, ko 
je prosti strel Bukovca na presenečenje vseh končal za hrbtom nespretne domače obrambe. Le 
nekaj trenutkov za tem je svoj drugi rumeni karton prejel mladi Pavličič. Ob tem velja omeniti, 
da je predvsem prvi rumeni karton bil sila sumljiv. Pavličič je bil namreč prodoru v kazenski 
prostor nepravilno zaustavljen, a namesto čiste enajstmetrovke je slab glavni sodnik Ihan poka-
zal rumeni karton zaradi simuliranja. Prednost z igralcem več so domači uspeli kaj hitro unov-
čiti. Najprej je v 80. minuti Majcen, lani najboljši strelec Drave, izkoristil podajo Zajca, v zadnji 
minuti pa je isti igralec izsilil najstrožjo kazen, prekršek nad njim je storil Kline, in jo tudi sam 
uspešno realiziral. Po srečanju so imeli gostje veliko pripomb na sojenje sodniške trojke, Drava 
pa se je po uspehu v pokalnem tekmovanju veselila še svoje prve prvoligaške zmage. 

Strelec zadetka za Dravograd Mihajel Bukovec je po tekmi dejal:«Srečanje je bilo pravo pr-
venstveno, trdo in tudi zanimivo. Začeli smo previdno, imeli svoje priložnosti, a nato po lastni 
napaki prejeli nepotreben zadetek.  V nadaljevanje smo krenili odločno in napadalna igra se 
nam je hitro obrestovalo. Sicer moram priznati, da so imeli domači lepše priložnosti, na sre-
čo pa je bil ponovno razpoložen Šribar. Če bi imeli v ekipi še dva ali tri podobno razpoložene 
igralce, potem z osvojitvijo točke ne bi bil problem, tako pa nam ni šlo vse po načrtnih.  Ne 
vem zakaj sodnik ni dosodil čistega prekrška za najstrožjo kazen in dal namesto strela z bele 
točke rumen karton našemu igralcu. Sledil je še drugi karton, tokrat upravičeno, in domači 
so izkoristili prednost igralca več. Razočaran sem nad odnosov sodnikov.« Dravograd igra 
naslednjo tekmo proti »evropskemu« Kopru, ki pa bo po težki tekmi v sredo zagotovo rahlo 
utrujen. Seveda pa na slednje ne gre računati, vsekakor pa bo štela vsaka točka. »Smo mlada 
ekipa in napakah se moramo učiti. Upam, da bomo iz poraza potegnili najboljše in slednje 
uspeli unovčiti proti Kopru. To bo še ena težka tekma, saj gre za odlično ekipo, ki uspešno 
igra tudi na evropski sceni. Sami bomo morda bolj sveži in to bi morali izkoristiti. Bo tež-
ko, a doma preprosto moramo zmagovati,« je za konec dejal Bukovec. Dravograd tako ostaja 
pri treh točkah, vsekakor pa jim bo poraza na Ptuju še nekaj časa žal. Navsezadnje le gre za 

»lažjo« tekmo, kot na primer 
z Koprom. A če bodo ponovi-
li igro proti Olimpiji, bo tudi 
Koper padel. Za mirno nada-
ljevanje prvenstva pa bo po-
trebno tudi vse pogostejše če-
je čimhitreje zbrisati.          

B.T.

Izkoristili priložnost
Era Šmartno : Ljubljana 3:1 (1:0)

Šmartno ob Paki, gledalcev 500, sodniki: Šart (Prevalje), Lackovič, Velički (oba 

Maribor). 

Strelci: 1:0 Alibabič (23.), 2:0 Mujanovič (70.), 3:0 Mujanovič (79.), 3:1 Žeželj 

(84.). 

Rumeni kartoni: Kraljevič, Botonjič, Trgo, Halilovič. 

Rdeč karton: Stefanovič (90.).

Era Šmartno: Sraga, Miljatovič, Kraljevič, Alibabič (od 75. Repovž), Spasojevič (od 

50. Omladič), Ristič, Mujanovič, Kovačič, Žinko (od 88. Kolenc), Pokleka, Gobec.

Ljubljana: Botonjič, Stefanovič, Dema (od 80. Bečkanovič), Trgo, Hanžič (od 74. 

Režonja), Selimovič, Zavrl (od 46. Kujovič), Karapetrovič, Halilovič, Žeželj, Djukič.

Igralci Šmartnega so v tretjem krogu lige Simobil osvojili prve tri točke, v ligaškem tek-
movanju in s tem ponovno nakazali, da bodo na domačem igrišču nevarni vsakemu naspro-
tniku .

Igra obeh ekip ni bila na najvišjem nivoju , tako da smo prisotni videli številne napake obeh 
ekip, bistveno bolj nevarni pa so bili gostitelji. V 14. minuti se je sam pred vratarjem Boto-
njičem znašel Spasojevič, ki 
je preveč okleval, tako da ni 
uspel sprožiti strela na gol 
Ljubljane. Po nekaj napadih 
se je mreža gostov vendarle 
zatresla. Strelec prvega zadet-
ka je bil kapetan Alibabič, ki 
je z mojstrskim strelom z 
dvajsetih metrov premagal 
gostujočega vratarja. Šmar-
čani so imeli v nadaljevanju 
še nekaj priložnosti, ki pa jih 
niso izkoristili. Ljubljana si v 
prvem polčasu praktično ni ustvarila omembe vredne priložnosti.

V prvih minutah drugega dela smo videli raztrgano igro, ki nikakor ne more biti v ponos 
igralcem na igrišču. Trener Tomažič je že v prvem polčasu v igro poslal mladega Omladi-
ča, ki je pokazal veliko mero borbenosti in dobro tehnično znanje, v drugem delu se mu je 
pridružil še sovrstnik Kolenc, ki je prav tako dobro izkoristil zaupano minutažo. Prav oba 
mlada igralca sta bila asistenta pri drugem in tretjem zadetku, ki jih je dosegel Mujanovič.  
Gostje so častni gol dosegli v 85. minuti ko je natančno podajo Kujoviča, Žeželj brez večjih 
težav poslal za hrbet Srage.

Ekipa Šmartnega v prihodnjem krogu gostuje v Domžalah, kjer bodo zagotovo igrali na 
zmago in, če bodo mladi igralci ponovno tako razpoloženi, potem lahko tri točke vijoliča-
stim pripišemo že vnaprej.. 

Daniel Česko

POKAL SLOVENIJE
V nadaljevanje tekmovanje nogometnega pokalnega tekmovanja 

sta se iz Populanda uvrstila  Dravograd in Velenjski Rudar, medtem 

ko so Fužinar, Šmartno in Šoštanj končali s tekmovanjem.

Rudar : Bakovci                     2:0

Šenčur Protect : Dravograd   1:2

Kumho Drava : Šmartno       1:0

Fužinar : Ljubljana                1:9

Jesenice : Šoštanj                   4:2 pop

Jože Miklavc

Jože Miklavc
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Prvenstvo 
Gorenja v 
odbojki na 
mivki

Velenje – Da je odbojka na mivki postala zelo privlačna 
športna aktivnost, so pred dnevi dokazali tudi člani Dru-
štva za športno rekreacijo Gorenje. Kar 19 ženskih in mo-
ških ekip se je na igriščih ob Velenjskem jezeru pomerilo na 
prvenstvu Društva za športno rekreacijo Gorenje. Moški so 
tekmovali v dvojicah, ženske ekipe pa so bile sestavljene iz 
treh tekmovalk. 

V moški konkurenci, v štirih predtekmovalnih skupinah,  
so zaradi izenačenosti ekip o končnem vrstnem redu večino-
ma odločale dosežene točke, zanimivi pa so bili tudi končni 
obračuni.

»Zmagala je izkušenost,« je bil kratek komentar očeta Zaj-
ca, ki je zmagal skupaj s sinom, na tretje mesto pa sta se prav 
tako presenetljivo uvrstila oče in sin. Podobni tesni izidi so 
odločali zmagovalke med ženskami, kjer so se ponovno iz-
kazale odbojkarice, ki so krojile usodo v odbojki tudi na ne-
davnih športnih igrah Gorenja.

»Takšnih zanimivih srečanj si še želimo,« je povedala Sil-
vija iz ekipe Trženja, ki so si nadele ime »SMS«.    

Rezultati prvenstva Društva za športno rekreacijo Gorenje: 
moški - finale: Galvana : Rekreacija 21:18; za 3. mesto: Infor-

mator : POINT 23:21; ženske: finale: Pikice : Mars 21:17, za 3. 

mesto: Kadrovska : Twix 13:21. 

Vrstni red – moški: 1. Galvana (Zajc, Branko in Marko), 2. Rekre-

acija (Matej Pruš in Silvo Štrigl), 3. Informator (Jerčič, Henrik 

in Vasja), 4. POINT (»Bobri«, Radulovič, Kajzer), 5. Amaterja, 

6. Tamala dva, 7. Školjke, 8. Profesorja, 9. Roboti, 10. Proto-

tipna, 11. Kadrovska, 12. Šminkerja; ženske: 1. Pikice (Mar-

janca Štrigl, Marjana Javornik, Irena Lešnik), 2. Mars (Bo-

rovnik, Strmčnik, Zajc), 3. TWIX (Kavnik, Virbnik, Kumer), 4. 

Kadrovska, 5. SMS, 6. 3M, 7. Notranja oprema.

Hinko Jerčič 

Zmagovalke,  Marjanca, Marjana in Irena, so  z zanimanjem 
spremljale zanimive odbojkarske dvoboje na mivki.

Moške dvojice (od leve): drugouvrščena Matej in  Silvo, zma-
govalca Branko in Marko in tretjeuvrščena Vasja in Henrik

V Mariboru je potekalo dr-
žavno prvenstvo v plavanju 
za dečke in deklice. Plavalci 
Fužinarja so v 50 metrskem 
bazenu ponovno posegli po 
najvišjih mestih. Med plaval-
ci je bil najuspešnejši David 
Kačič, ki je v svojem letniku 
(l.90) dosegel štiri zmage. Na 
najvišjo stopničko je stopil na 
50, 100 in 200 m hrbtno ter 50 
in 100 m prosto. V istem let-
niku je Toni Pori zmagal na 
50, 100 in 200 m prstno, na 
istih razdaljah v hrbten slo-
gu pa je bil trikrat tretji. Nace 
Novak je zasedel enkrat tretje 
mesto (200m hrbtno), Lovro 
Velunšek je bil dvakrat tretji 
(50 in 100m prstno), Martin 
Paradiž pa drugi na 200m del-
fin in 1500m prosto, ter tret-
ji na 400m mešano in 100m 
delfin. V kategoriji deklic je 
bila najuspešnejša Lea Kos 
(l.91), ki je zasedla dve pr-
vi mesti na 50 in 100m prst-
no, na 50m prosto pa je bila 
tretja.  Gabriela Golob je za-

sedla je tri druga mesta (50, 
100 in 200m hrbtno). Med let-
niki 92. je  Kaja Sonjak dva-
krat stala na najvišji stopnič-
ki (50 in 100m delfin), enkrat 
je bila druga (200m delfin) in 
enkrat tretja (400m mešano). 
Med istimi letniki je Anja No-
vak zasedla tri druga (50 in 
100m prstno, 200m meša-
no) in tri tretja mesta (50 in 
200m hrbtno, 200m prstno), 
Petra Studenčnik pa je zma-
gala na 200m hrbtno in bila 
dvakrat druga (50 in 100m 
hrbtno). Na stopničkah je za 
tretje mesto na 50m prstno 
stala še Tjaša Erjavec. V šta-
feti 4x100m mešano je Fuži-
nar v postavi Golob, Novak, 
Sonjak in Kos zasedel drugo 
mesto. Ekipno so deklice za-
sedle prvo mesto (524 točk), 
dečki so bili peti (256 točk), 
skupaj pa je Fužinar zasedel 
končno drugo mesto z 780 
točkami. 

Nastopilio tudi osem ve-
lenjskih plavalk in plavalcev. 

Največji uspeh je dosegla Ta-
mara Marinovič, saj je zma-
gala v disciplini 200 m prs-
no, poleg tega pa je osvojila 
še eno srebrno in dve brona-
sti medalji. Prijetno sta prese-
netila Nina Drolc in Jože Bla-
žina, ki sta se uvrščala med 
najboljše v mlajšem letniku, 
kar je dober obet za prihod-
nje leto. 

V ekipnem vrstnem redu 
je zmagala Olimpija iz Ljub-
ljane, Plavalni klub Mladinski 
servis Velenje pa je osvojili 
solidno osmo mesto, vseka-
kor pa je Fužinar z drugim 
mestom v samem vrhu slo-
venskega plavanja.

Rezultati plavalcev, ki so se 

uvrstili v A ali B finale:

Deklice – 100 m prosto: 13. 

Nina Drolc 1:09.34; 200 

m prosto: 7. Nina Drolc 2:

26.37; 400 m prosto: 11. 

Nina Drolc 5:10.63; 800 m 

prosto: 4. Nina Drolc 10:

30.52; 50 m prsno: 4. Tama-

ra Martinovič 39.44; 100 m 

prsno: 2. Tamara Martino-

vič 1:26.50; 200 m prsno: 1. 

Tamara Martinovič 3:00.22; 

50 m hrbtno: 16. Špela Hir-

šel 39.02; 100 m hrbtno: 

14. Špela Hiršel 1:24.27; 

200 m hrbtno: 7. Nina Drolc 

2:47.76; 50 m delfin: 3. Ta-

mara Martinovič 33.72; 100 

m delfin: 3. Tamara Mar-

tinovič 1:15.48, 15. Špe-

la Hiršel 1:27.21; 200 m 

delfin: 12. Špela Hiršel 3:

11.54, 16. Alma Smajič 3:

38.26; 200 m mešano: 12. 

Nina Drolc 2:56.64.

Dečki – 50 m prosto: 11. Jo-
že Blažina 29.15; 100 m pros-
to: 12. Jože Blažina 1:03.47; 
50 m delfin: 9. Jože Blažina 
33.72; 100 m delfin: 6. Jože 
Blažina 1:11.31; 200 m delfin: 
9. Jože Blažina 2:43.72.

(B.T., D.Č.)

Fužinar odlično, 
Velenjčani - dobro

Jankovič 
obiskal Velenje

Evropsko prvenstvo v rokometu za moške, ki ga bo Januar-
ja 2004 gostila Slovenija je že zelo blizu. To do sedaj verjetno 
največje tekmovanje v naši državi, bo potekalo tudi v Velenjski 
Rdeči dvorani, ki prav v tem trenutku dobiva novo podobo. To 
je tudi razlog obiska » najboljšega soseda « Zorana  Jankoviča, 
ki je predsednik Rokometne zveze Slovenije. Jankovič se je v 
Velenju sestal z Velenjskim županom, sestanku pa so prisostvo-
vali tudi predsednik uprave Gorenje d.d., Franjo Bobinac, Leon 
Kalin, direktor Organizacijskega odbora Evropskega prvenstva 
v rokometu, Jani Živko, predsednik Rokometnega kluba Vele-
nje, ter Marjan Klepec, direktor Športno rekreacijskega zavoda 
Rdeča dvorana. Beseda je tekla predvsem o promociji države in 
posameznih mest, ki bodo gostila najboljše evropske rokometa-
še, seveda pa je vse zanimalo, kako potekajo dela na športnem 
objektu, ki mora biti pred tekmovanjem optimalno pripravljen. 
O slednjem so se odgovorni prepričali na lastne oči!

Don Juan

Končno poln 
stadion

Sodeč po obisku na sobotni nogometni tekmi med KD 
Olimpijo in CMC Publikumom v Velenju, je novi nogomet-
ni stadion v Celju, na katerem naj bi prvo tekmo odigrali že 
čez dober mesec dni, že vnaprej “obsojen” na uspeh. Celjski 
nogometaši verjetno v vsej zgodovini na ligaški tekmi niso 
imeli tolikšne podpore domačih navijačev na tekmi v gosteh. 
Ljubljanski gostitelji so zaradi kazni domačo tekmo drugič 
zapored odigrali v Velenju, velika večina od približno 2500 
navijačev pa je na stadion Ob jezeru prišla podpirat gostujo-
če, celjske nogometaše.

Eden od razlogov za tako številčen obisk je bilo zagotovo 
dejstvo, da je tekma bila prvoligaški derbi, Celjani pa so tru-
moma v Velenje prišli še zaradi nečesa drugega. Velenjski 
stadion namreč že dolgo ponuja tisto osnovno udobje gledal-
cem, zaradi katerega poleg športnih užitkov navijači prihajajo 
na tekme; pokrita tribuna, udobni sedeži, osvetljeno igrišče, 
parkirišča in podobno. Prav takšen, morda še za spoznanje 
sodobnejši nogometni stadion bo v Celju zaživel sredi sep-
tembra, celjsko občinstvo pa se je v soboto prišlo prepričat, 
da so tekme na “normalnih” stadionih nekaj povsem druge-
ga. Igralci in tudi gledalci že nestrpno pričakujejo prve tekme 
na novem objektu pod Golovcem, blizu katerega bo spomladi 
prihodnje leto končana tudi sodobna športna dvorana. Da se 
v Celju stvari lotevajo resno - kar se športa tiče -, dokazuje 
tudi dejstvo, da gradbena dela potekajo tako rekoč brez po-
čitka, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Prej kot bodo 
novi športni objekti končani, prej se bo iz naslova vstopnic 
začel denar vračati v blagajne investitorjev. (sta)

Hinko Jerčič

Hinko Jerčič



POPULIST št. 08 / 5. 8. 2003 / Barva CMYK / Stran 16

številka 816  torek, 5. avgusta  2003

Kolesarka dirka za veliko 
nagrado trgovine »Uni šport«, 
je kljub vročemu poletnemu 
dnevu, premagalo več kot 220 
kolesarjev iz cele Slovenije. 

Tudi letos je z vzponom 
najhitreje opravil domačin 
Boštjan Rezman, član ekipe 
Krka Telekoma. »To je lepa 
prireditev v domačem oko-
lju, drugače pa moj klanec 
za trening. Zdaj ciljam na 
gorski državni naslov. Na 
dirki po Sloveniji sem mo-
ral žal zaradi padca in zlo-
mljenega kolesa v tretji etapi 
odstopiti,« je povedal že tri-
kratni zmagovalec Zavodenj. 
Najhitrejša med ženskami je 
bila Mia Drev, članica društva 
za šport in rekreacijo  Gore-
nja, najštevilčnejše skupine 
kolesarjev.

Vsi udeleženci so pohvali-
li trud organizatorjev, članov 
KK Energija iz Velenja, ki so 
letos cilj vzpona pomaknili 
malo višje, nad Kavčnikovo 
domačijo nad Zavodnjami. 

»Dokler bo glede birokrat-
skih zadev možno speljati 
vzpon, bomo vztrajali in na-
redili vse kar je v naši moči. 
Ko bo asfaltirana cesta vse do 
Slemena, bo to približno 17 
km in vzpon speljan do kon-

ca«, je povedal ob zaključku 
Roman Bor, glavni organiza-
tor. Še dodaten razlog za tre-
ning pa bo imel Pačnik Matej 
iz Raven pri Šoštanju, saj mu 
je žreb namenil novo gorsko 
kolo, nagrado trgovine Uni 
šport.

Hinko Jerčič, Bojan Rotovnik

NATURALIST

7. Kolesarski vzpon v Zavodnje

Roman Bor, organizator 

(KK Energija): “Organizatorji 

smo zadovoljni, da se je že 7. 

vzpona v Zavodnje, katerega 

smo sedaj podaljšali za 4 km, 

udeležilo veliko tekmovalcev iz 

različnih predelov Slovenije. 

Veseli smo tudi, da so nam na 

pomoč priskočili številni spon-

zorji, ki so nam olajšali organi-

zacijo tako zahtevnega projek-

ta, kot je množični kolesarski 

vzpon. Se vidimo leta 2004 na 

8. vzponu v Zavodnje!”

Boštjan Rezman, tekmo-

valec z najboljšim časom (KK 

Krka): “V lepem vremenu in ne 

prehudi konkurenci mi je že 

tretjič uspelo zmagati na do-

mačem terenu, saj sem doma 

iz Gaberk pri Šoštanju. Vzpon 

je bil zame dober trening za 

prihodnja tekmovanja med 

profesionalnimi kolesarji.”
Hinko Jerčič

Bojan Rotovnik

PODATKI O VZPONU
Organizator: Kolesarski klub Energija Velenje

Start:  Topolšica (365 m)

Cilj:  kmetija Kopin v Zavodnju (810 m)

Dolžina: 10 km

Višinska razlika: 445 m

Najboljši čas: 21 min in 40 sek (Boštjan Rezman)

Št. tekmovalcev: 225

Najmlajši tekmovalec: Benjamin Razbornik – letnik 1996

Najstarejši tekmovalec: Vladimir Geč – letnik 1932

Najstarejša tekmovalka: Urška Bizjak – letnik 1949

Tekmovalec, ki je doma najdlje: Arne Halvorsen - Norveška

Celotni rezultati: http://energija.gajba.net

Rezultati po kategorijah
Moški do 20 let:
1. Matej Fijavž (KK Rogla)

2. Domen Hribar (Kamnik)

3. Marko Maze (KK Energija)

Moški 20-31 let:
1. Mario Vračič (KK Sokol Tivoli)

2. Dejan Vračič (Maribor)

3. Miha Vantur (Haloze)

Moški 31-40 let:
1. Andrej Marovt Helešič (KK Radenska Rog)

2. Simon Alič (KK Sokol Tivoli)

3. Damjan Čibej (PRO M TEAM RACING)

Moški 41-50 let:
1. Ljubo Car (KK Sokol Tivoli)

2. Janez Borec (PRO M TEAM RACING)

3. Brane Škoberne (KK Rogla)

Moški 51-60 let:
1. Silvo Zajc (KK Hrast Dob)

2. Franci Zajc (KK Hrast Dob)

3. Obrad Lazič (KK Energija)

Moški nad 60 let:
1. Edvard Učanjšek (KK Energija)

2. Jure Kakčič (Ljubljana)

3. Roman Kralj (KK Branik Maribor)

Ženske skupno:
1. Milena Gaber (Ogrevanje Gaber)

2. Jožica Kotnik (KK Rogla)

3. Urška Bizjak (Škofja Loka)

ŠD Gorenje – moški:
1. Boštjan Rezman

2. Matjaž Tajnšek

3. Matej Puklavec

ŠD Gorenje – ženske:
1. Mia Drev

2. Alenka Škoflek

3. Marija Razpotnik

Zadnje priprave pred startom

Bojan Rotovnik

Počitek po napornem vzponu

Bojan Rotovnik

DSR Gorenje

Hinko Jerčič

Glavna nagrada – gorsko kolo

Hinko Jerčič

Najmlajši tekmovalec na cilju

Bojan Rotovnik
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Subaru forester se s svojo 
konfiguracijo uvršča med te-
rence in je nadgradnja kara-
vana. Lahko je funkcionalen 
družinski avto, ki bo zadovo-
ljil vse zahteve, tako na poti 
v službo kot na dopustu. Prt-
ljažnik je prostoren in se lah-
ko poveča na zavidljivih 1525 
l ob podrti zadnji klopi. 

Vožnja s foresterjem je 
udobna in neutrudljiva. Se-
di se visoko, kar daje ob-
čutek varnosti in povečuje 
preglednost. Z njim se bo-
ste lahko vozili udobno, ta-
ko v mestu po urejenih ce-
stah kot tudi po neurejenih 
brezpotjih. Na makadamu je 
forester doma, saj je vožnja 
udobna in avto dobro blaži 
neravnine cestišča, morda 
delno tudi zaradi visokopre-
sečnih pnevmatik. 

Pogonski agregat testnega 
vozila je bil 2-literski boxer 
motor s štiriventilsko tehni-
ko, ki zmore 125 konjskih 
moči. Motor je zlahka kos 
vozilu, ki tehta v pripravlje-
nosti za vožnjo 1440 kg. Va-
lji so vodoravno ležeči z na-
sprotnim delovanjem. Ponaša 
se s specifičnim zvokom, ki 
je enostavno prepoznaven. 
Motor je presenetljivo pro-
žen pri nižjih vrtljajih, tako 
da se ga da voziti tudi pri 
nižjih hitrostih v višjih pre-
stavah. Pri priganjanju motor-
ja, postane vožnja živahna in 
športna, čeprav avtomobil ni 
konstruiran za takšen stil 
voznikov.

Štirikolesni pogon ima pri 
Subaruju dolgo tradicijo, ki 
sega tja v davno leto 1972. Po 
30 letih lahko govorimo o iz-
popolnjenem sistemu AWD, 
ki je integriran v transmisiji. 
Štirikolseni pogon omogo-
ča varno vožnjo predvsem v 
slabih vremenskih razmerah. 
Povečuje stabilnost vozila na 
cesti skupaj z ostalo elektro-
niko, namenjeno stabilnosti 
vozila. Za ekstremne obreme-
nitve je v vozilu še reduktor, 
ki reducira vrtljaje in multi-
plicira navor, s čimer posta-
ne vožnja po terenu pravi 
užitek. Nekoliko manj spre-
tnim bo prišel prav pripomo-
ček „hill holder“, ki omogoča 
speljevanje v hrib brez roč-
ne zavore.

Za varnost je pri forester-
ju odlično posrbljeno. Kon-
strukterji so poudarjali tudi 
pasivno varnost, ki upošte-

va posledice v primeru tr-
ka. Prečno nameščen boxer 
motor z vzdolžnim menjal-
nikom zagotavlja visoko 
pasivno varnost, ko v pri-
meru čelnega trka celotna 
transmisija zdrsne nazaj 
pod potniško kabino, kar 

zmanjša možnost poškodb 
potnikov.

Ergonomija je pri forester-
ju na zavidljivi ravni. Kazal-
niki na armaturni plošči so 
pregledni, vgrajeni materiali 
so kvalitetni, sedeži so udo-
bni, voznikov in sovoznikov 

z integriranim naslonom za 
roko, notranjost je opremlje-
na s številnimi odlagalnimi 
predalčki, ki služijo svojemu 
namenu. Avtomatska klimat-
ska naprava je učinkovita in 
omogoča udobno in nenapor-
no vožnjo tudi pri visokih po-

letnih temperaturah. Veliko 
strešno okno omogoča hitro 
ohlajanje vozila, parkiranega 
na soncu, hkrati pa ustvarja 
prijeten piš vetra, še posebej 
po gorskih serpentinah

Oblika foresterja omogoča 
dobro preglednost vozila, ki 
je nujno potrebna za vožnjo 
po brezpotjih, prav pa pride 
tudi pri manevriranju in par-
kiranju v mestnih središčih. 

Kdor se bo odločil za na-
kup subaru foresterja, bo za 
svojo ceno dobil veliko. Av-
tomobil, ki je kakovosten, 
funkcionalen, z vrhunsko 
tehniko štirikolesnega pogo-
na in hkrati varen. Natanč-

nost izdelave je velika, kar 
se odraža tudi v lahkotnem 
zapiranju vrat in prtljažnega 
prostora. Zanj bo potrebno 
odšteti  od 4,944.000 tolarjev 
dalje, odvisno od zahtev po 
dodatni opremi.

Tomaž Svetina

Prostornina motorja: 1994 ccm 
Moč motorja v kW pri št. obratov/min: 92 kW pri 5600 
Moč motorja v KM pri št. obratov/min: 125 KM pri 5600 
Navor motorja v Nm pri št. obratov/min: 184 Nm pri 3600 
Pogon: na vsa štiri kolesa 
Vrsta goriva: neosvinčen bencin 
Oblika karoserije: terenski 
Dolžina v mm: 4450 
Širina v mm: 1735 
Višina v mm: 1590 
Teža praznega vozila v kg: 1440  
Prostornina prtljažnika v l (min): 406  
Prostornina prtljažnika v l (max): 1525 l
Prostornina rezervoarja za gorivo v l: 60 
Število vrat: 5 
Število sedežev: 5 
Pospešek do 100 km/h: 10,7 s 
Največja hitrost: 179 km/h 
Povprečna poraba goriva na 100 km v l: 7,5
Cena: 4,944.000 SIT

Terenec in karavan 
SUBARU FORESTER
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V OGNJU SONCA
Pustite mi
v ognju sonca izžareti,
ne prehitevajte
časa ugašanja.

Življenje še
polni liste
in ptice gradijo 
nova gnezda.
Zvonovi kličejo k maši,
oznanjajo novi dan,
ne kličejo k pogrebu.

Naj se izžarim,
da bo otroški smeh
slašji od mojih spominov,
takrat bom sama
ugasnila v zvezdo.

NEDELJSKO 
POPOLDNE

V nedeljsko popoldne
prepletm dolgčas
z zlatimi všitki
in štejem kaplje,
ki po nitki drsijo.

Raztaplja se sneg
po vsej dolini,
trate si gladijo robove,
ptice preletavajo bregove
s pesmijo
v pomladni jasnini
in preženejo dolgčas
v moji globini.

PISMO ALENKI
Pismo ti pišem,
dnevi so zaviti v molk,
le skozi okna gredo,
še za zlato se ne zmenim,
kadar ovenča nebo.

Do sebe vrata zapiram,
mir me v naročje vzame,
veš, iz spominov samo
drobce pobiram,
so kot listje v vetru,
ki jih reka ujame.

Nič več ne ihtim,
zdaj vezem tvoje smehljaje
v temo in zarjam pustim,
da svojo pot
sprehodijo se igraje.

Jerica 
SMOLČNIK

vse minute

****
vse samo minute 
pesmi ki jih nihče ne 
izreka pa hočeš da 
so v jutru po dnevu
ki ga nikoli ne bo
čeprav si vedela
da sploh ne sme 

priti

****
vse samo zdaj in 
trava in gube v licih 
ljudi ki jih čakaš
zaman da jih boš nekoč
lahko 

pogrešala

****

le znaki kot priti in 
oditi upati in 
čakati s potrpljenjem
brez dna in strahom
v soncu v dežju 
verjeti ali ne 
da vse pride da 
nekoč lahko spet 

gre 

****
vse samo minute 
pesmi ki jih nihče 
ne izreka pa nočeš
da so niti da so 
bile ali pač samo da 
bojo v gubah tistih
ki jih ne boš nikdar

poznala

Vlasta 
ŽVIKART

Populist vabi vse nadebudne 
in uveljavljene, stare in mla-
de, pesnike in pisatelje, da 
obogatijo naš in vaš časopis s 
svojimi literarnimi prispevki.

V tokratni rubriki SOLIST objavljamo nekaj 
literarnih izdelkov sodelavcev literarnega al-
manaha Hotenja 14, po izboru urednika.

Pred zadnjim množičnim ljudskim zapravljanjem denarja, to je 

volitvami, je bilo še posebej zabavno. Na raznih soočenjih, javnih 

nastopih in predstavitvah so stranke in njihovi predstavniki tek-

movali med seboj, kdo bo bolje in v krajšem času briljantneje rešil 

dosedanje ter prihodnje probleme. Kviz si je v raznih oblikah ogle-

dalo hvaležno mnogoštevilno občinstvo. Tako kot so nekoč v imenu 

ljudstva gradili socializem, so se politiki tudi sedaj čutili dolžne 

in poklicane, da nam izpolnijo skrite sanje, za katere sploh nismo 

vedeli, da smo jih kdaj sanjali. Za priboljšek pa so palico s koren-

čkom, na kateri je z okornimi črkami pisalo ‘demokracija’, usme-

rili v Evropo in nato še kam drugam. Aktivnosti v soju žarometov 

so se vrstile, besede so se medile, piskrček za med in mleko pa je 

pristavil tudi lokalni strokovnjak za stike z javnostmi, kakor se je 

skromno predstavljal osebam, za katere je menil, da so pomembne, 

in tudi pred ljudmi, v zvezi s katerimi je mislil, da je pomembnejši 

on sam, se je postavil z enakim nazivom. Ampak v tem primeru je 

to za spoznanje bolj odločno poudaril. Izraz javnosti - za vsak pri-

mer v množini - naredi boljši vtis na javnost.

“Pozni ste, gospod,” urednik lokalnega časopisa je dvignil po-

gled z vizitke in še enkrat ošvrknil napisano: Ferdinand A. Kumar, 

direktor, agencija za stike ... in podkrepil svoje besede: “Redakcija 

je tako rekoč zaključena.” Nič kaj vesel ni bil možakarja pred vrati: 

z zlato iglo v kravati, mobilnim telefonom za pasom in avtomobil-

skimi ključi v roki, bingljajoč z obeskom bavarskega porekla.

“Veliko dela imamo, saj veste, zdaj bi naenkrat vsi oglaševa-

li,” je z natrenirano prepričljivostjo hitel pojasnjevati moški iz 

agencije, ”sicer pa je tu posla za vse!” Besedo posel je pomenlji-

vo upočasnil in s premišljeno dobro voljo najavil: “Stranke bodo 

plačale.” “To je zdaj glavni biznis,” je nadaljeval v optimističnem 

tonu, povzetem bržkone po katerem izmed kvizov. Urednik, ki je 

zadevo poznal iz življenja, ker so mu še od prejšnjih volitev dol-

govali plačilo za reklamna sporočila s sloganom Beseda velja, pa 

je ostajalo še vedno le pri besedah, je manj navdušen vprašal: “In 

kaj bi želeli objaviti?”

“Popoldan vam posredujem naročilnico za tri reklamna sporo-

čila najpomembnejših parlamentarnih strank.”

 “Čujte, popoldan je prepozno, časopis mora jutri v tiskarno, 

pojutrišnjem izidemo,” se je vznejevoljil možak v redakciji in po-

mislil: spet nekdo, ki ne zna planirati in ne vidi ničesar dlje od 

svojega nosu. “Kaj gre v časopis, moram vedeti zdaj, ne morem 

kar tako ...”

“Prihranite prostor, trikrat po polovičko,” se ni dal zmesti ogla-

ševalec.

Časopis pač živi od reklam in uredniki to dobro vedo. Pa tudi dru-

gi vedo, kar vedo uredniki, na primer javnost ali pa tisti, ki imajo z 

njo stike: “Ta tri reklamna sporočila mi spravite noter.”

“No, bom preveril, če bo šlo, glede na obseg ...” se je začela si-

tuacija predvidljivo mehčati.

“Če pa ne gre, pa dodajte eno stran!” je vztrajni gospod iz agen-

cije brž potegnil politično rešitev in se zmagoslavno nasmehnil.

Urednik ga je nejeverno pogledal in pri sebi nekaj zagodrnjal.

“Pa ja, dodajte stran, pa je!” je vidno ponosen negoval svojo iz-

virno idejo. “Dve polovički natisnete sem, eno pa stisnete drugam!” 

kimal je z glavo, češ, to pa ja ni nobena kunšt, jebenti.

Za naveličanimi uredniškimi očmi, ki so videle že marsikaj, pa 

se je odvijala mala drama. Naj pojasni ničkolikokrat pojasnjeno, 

naj to pove strokovno, pikro, obrne na šalo ali ... En drek mu bom 

razlagal to preproščino! Naj gre na stran in si obriše rit z listom, 

ki ima eno samo stran. 

Urednik je vdihnil in ponudil: “Ali pa, če povečamo obseg za 

stran in pol.”

“Seveda, krasno, saj sem vam rekel.” 

Navdušenje je naenkrat umolknilo. “Pa to ne bo dražje?”

“Ne, cena ostane ista,” je velikodušno odvrnil hudomušnež ter 

opazil, da je naročnik navdušen nad ponujenim nesmislom in da 

sploh ni zaznal ironije. “Ali pa bomo glede prostora morda na-

šli drugo rešitev.” Izvedljivo, bi moral še dodati, a je raje užival v 

svoji domislici.

 “Z vami je lepo sodelovati,” je uredniku polaskal navdušeni 

gospod Ferdinand A. Kumar, direktor agencije, in ponudil roko, 

vendar jo je prehitelo vprašanje.

“Pokončne ali ležeče?” 

“Prosim?”

“Reklame.”

“Pokončne, ležeče,” je ponovil gospod Ferdinand in se odlo-

čil, “vseeno je!” 

“Črno-belo ali barvno?” je bil neizprosen časnikar.

“Barvno, barvno, z logotipom!” je poudaril gospod Ferdinand 

in se sproščeno naslonil nazaj, kakor da je zdaj vse opravil, samo 

še vstane in gre.

“Imate material s seboj?”

Gospod Ferdinand se je zdrznil, si ponovno nadel poslovni na-

smešek in vprašal začudeno ter razločno: “Material?”

“Tekste, vsebino oglasov,” je rahlo nestrpno razložil urednik, 

“mi si ne moremo kar izmisliti vaše reklame, a ne.”

“Gotovo, gotovo, imate prav, seveda.” Zasrbelo ga je na za-

tilju.

 “Tehnični potrebuje tudi nekaj časa, da te oglase pripravi.” 

Urednik je dvignil telefonsko slušalko in se za spoznanje obr-

nil stran, pritisnil je tipko na aparatu, interno. Zdravo. Tri rekla-

me še imam. Ja. Polovice. Mhm. Kolor. Ne. Predvidi prostor. Do-

bro. Ja, lahko.

Gospod Ferdinand se je medtem popraskal in pogledal urednika, 

medtem ko je le-ta spustil slušalko: “To bi rabili kdaj?”

“Zdaj.”

“Zdaj?”

“No, pravzaprav bi bilo že včeraj prepozno,” se je iz natančne-

ga upoštevanja terminov pošalil urednik, razširil roke v nemoči, 

se malo spozabil in se zasmilil samemu sebi. Le zakaj je končni rok 

pri anglo-američanih poimenovan dead-line? Skrajni rok - smrt za 

urednika in pika, pardon črta. Pogledal je sogovornika in se zres-

nil: “Čimprej. Če želite, da bo objavljeno, kar ...”

“Mora biti v tej številki časopisa, ker izide tik pred volitvami,” 

ga je presekal, “naše stranke tako planirajo.”

Če bi vsaj malo načrtovali, je prešinilo urednika, bi bilo to na-

rejeno pravočasno, ne pa da zadnji trenutek posluša tale moledo-

vanja in sprenevedanja.

Oglaševalski izvedenec je hitel zatrjevati, kako da je zastavil 

svoj ugled in da mora biti ta zgodba zaključena v oboje oziroma 

tristransko korist. Kolikor je imel povedati, je izdatno podkrepil z 

obveznimi skratka, cirka, dejansko, rekel bi še in rad bi poudaril 

ter absolutno. Res, kakor je povedal, možak je imel obilo dela; v 

glavnem z govorjenjem.

Zazvonil je telefon. Urednik se je motečega zvoka tokrat skoraj 

razveselil. Prosim... Ne. Ne. Nimam še. Ja. Ne. Mhm. Saj sem ti re-

kel. Mhmmm. Ne, ne. V redu, ja. Velja. Dobro. Te pokličem.

Počasi ga je zajel nov pljusk besed, in ker ga ni poslušal, se 

mu je zazdel gospod iz oglaševalske agencije kakor velika riba, ki 

spušča mehurčke pod strop njegovega steklenega akvarija. In ko 

je gospod Ferdinand A. Kumar odbingljal z obeskom, si je zaželel, 

da bi ga nekje na odprtem zasačil kak starec, morda bivši boksar, 

in ga ujel v precep.

Skoraj natanko, kakor so bili dogovorjeni oziroma: “Z debelo 

triurno zamudo,” kakor je bil natančnejši urednik, se je cenjeni 

gospod ponovno pojavil v redakciji. Prinesel je tudi potrebni ma-

terial za reklamna sporočila, skoraj v celoti. Zaradi spleta okoliš-

čin je manjkal le logotip ene izmed parlamentarnih strank in nekaj 

nagovorov kandidatov, besedila, ki pa jih je prinesel, pa naj ne bi 

bila dokončna, ker se v štabu stranke še niso uskladili ... Predvsem 

pa so imeli težave z izpolnjevanjem terminskega plana. No, morda 

pa niso vedeli, da bodo drug teden volitve, je prešinilo urednika, 

vendar je modro molčal.

Nekaj minut po odhodu oglaševalca je k uredniku v pisarno vsto-

pil, kaj vstopil, vdrl, tehnični urednik. “K’ter kreten je prinesu to 

solato?” brez pozdrava trešči ponošeno mapo na zloščeno ured-

nikovo mizo, da se pomečkani listi različnih barv in formatov spe-

ljejo iz nje, kakor da bi se razlili. “Ej, ta folk je vedno bolj butast! 

Pa poglej to sranje!.”

Urednik je nagubal med obrvmi vprašaj in počakal na glavno 

misel, ki je običajno sledila. Sodelavca je poznal že kar nekaj let 

in s formalnostmi si nista grenila časnikarskega kruha.

“Poglej, ti teksti so za pretipkat! Oslarija!” se je dušil urednikov 

tehnični kolega. “Natipkano na računalniku so sprintali in prinesli 

k nam na papirju namesto na disketi, da lahko zdaj ponovno klju-

vamo po tipkovnici. A še vedno mislijo, da je reža na ohišju šparov-

ček ali poštni nabiralnik?! Tem bi bilo treba računalnike odvzeti z 

dekretom! Saj ne rečem, da bi moral vsak imeti elektronsko pošto 

... ampak take neumnosti!” Iz dneva v dan. Urednik je skomignil, 

češ, kaj pa jaz morem.

Tehnični je izbruhal svoj žolč in potegnil iz kupa listov manjši 

potiskan list, izrezan iz časopisa.

“Tole, prijatelj, je pa pika na i.” Urednik se je narahlo naslonil 

nazaj in v duhu izreka - za dežjem posije sonce - potrpežljivo ve-

dril v svojem naslanjaču. Njegov kolega pa je na mizi zravnal pa-

pir, ki ga je držal, in ogorčeno nadaljeval: “Poglej, štiri leta stare 

obljube bodo ponovili. Isti človek, iste besede!” Srepo je pogledal 

urednika in siknil: “In mi bomo tole sranje tiskali.”

Izzvani je z zanimanjem potegnil glavo iz fotelja in se sklonil 

nad mizo. Pogledal kolega in uprl pogled nazaj v sramotni dokaz 

politične puhlosti. “Da ni pomota?” je bil skeptičen.

“Dej ne serji ga! To je njihova vizitka! Po moje tile še ene na-

gradne križanke v Cicibanu ne bi rešili!”

“Nimamo časa ugibat,” je začel umirjati situacijo glavni ured-

nik, “poklical bom naročnika in preveril.”

“Pa vprašaj, če nam lahko prinesejo računalniški monitor, da 

bomo prekopirali tekste ...” je med rahljanjem in zlaganjem pa-

pirja v prepolno mapo jedko pripomnil razburjeni.

Pri vratih se je obrnil: “Ali naj opremim reklamno sporočilo z 

datumom prvega natisa?”

“Ne nori.”

“Resno, to bi bilo najbolj pošteno. Prava informacija.” Misel 

mu je silila na jezik: “Izberite kandidata stranke, ki že štiri leta ni 

storila nič, zdaj pa vam ponovno obljublja že obljubljeno.” Zma-

jal je z glavo: “To je perverzno!” In prhnil: “In med takimi bomo 

izbirali.”

Urednik je pripomnil: “Politika je ...” in dvoglasno sta z ustrez-

no besedo zaključila misel.

     ________

Blaž PRAPOTNIK

OBNOVLJENE OBLJUBE
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KNAPOVSKE

Brez tistega početja ni spočetja.
* * *

Denar je reka, ki ponikne v podzemlju.
* * *

Tudi ko gre za tuje, vsak vleče na svoje.
* * *

Le revolucija je resnično na strani delavcev.
* * *

Zakon traja, dokler ti je boljša polovica draga.
* * *

Življenje je kot posojilo: izteče se, ko ga izplačaš.
* * *

Hudič je, kjer imajo božji otroci hudičeve navade.
* * *

Moč je zmota, ki se običajno zadovolji v podreja-
njem.

* * *
Kogar denar poneumi, le denarne kazni spametujejo.

* * *
Vsaka vera ima svoje strahove, vsak strah svojo vero.

* * *
Vsak da je lahko začetek, kot je vsak ne lahko konec.

* * *
Kako ranljiva je sodobna družba: zmanjka elektrike 

in smo v temi.

PiP

Vsaka slava ni zdrava.
* * *

Tudi nič je lahko marsikaj.
* * *

Po praznikih rada boli glava.
* * *

Pomembno ni za nepomembne.
* * *

Tepec in tepka sta najboljši par.
* * *

Sreča in nesreča si podajata kljuko.
* * *

Prevzetnosti ni modro zaupati moči.
* * *

Lenuhi se kratkočasijo z dolgočasenjem.
* * *

Le ljubezen do denarja se nikoli ne ohladi.
* * *

Neumnosti se hitreje obnavljajo kot modrosti.
* * *

Skrivanje slabih plati je najslabša plat človeka.

Čej so 

Občina Šmartno ob Paki je razgrnila osnutek lokacij-
skega in ureditvenega načrta, ki zajema gradnjo in pre-
novo objektov, ureditev površin, gradnjo stanovanjskih 
enot, komunalnega, prometnega in energetskega omrež-
ja. Občanom priporočam, da ob osnutku uživajo, kajti 
do realizacije je tako daleč, da številni od nje ne bodo 
dočakali niti “r”.

* * *

Zadnjo tretjino julija so v Šaleški dolini povprečne kon-
centracije žveplovega dioksida dokaj presegle mejne vred-
nosti. Kako naj to komentiram? Z “Nič hudega, saj je velik 
del ‘konzumentov’ te dobrine na letovanjih?” ali “Krasno, 
eni so na morju, zato lahko drugi podihajo več!”?

* * *

Jamomercem nekdanjega mežiškega rudnika v spo-
min je treba priznati, da so bili mojstri svojega poklica. 
Današnji strokovnjaki res vedo več od nekdanjih, vendar 
se po njihovih “genialnih” kisih večkrat vprašam - kam 
so mojstri šli?

* * *

Črna odlagališča niso svetla točka Slovenije.

Dajgmah

Populistova križanka

Ali jeste jagode in češ-
nje?

»Oboje. Vendar imam jago-
de veliko rajši.«
Zakaj ravno jagode?

»Ne vem. Odgovarja mi 
njihov okus. Še posebej do-
bre so gozdne, ki tako lepo 
dišijo in imajo čisto svojo 
aromo. Velikokrat jih grem 
nabirat.«
To pomeni, da ste več-
krat v gozdu na spreho-
du?

»Sem, ja. Še posebej, ko 
začnejo rasti gobe in zoreti 
borovnice.«
Kaj potem naredite z 
njimi, ko jih prinesete 
domov?

»Borovnice največkrat 
spravim v skrinjo. Prav ta-
ko gobe. Nekaj gob vložim 
v kis.«
Ali hodite sami po goz-
du?

»Ne, to pa ne! Vedno greva 
skupaj z možem.«
Vas je morda strah?

»To ravno ne! Vendar se 
zelo neprijetno počutim, če 
sem sama v gozdu. Veliko 
lepše je, če sva dva.«
Ste kdaj razmišljali, ka-
ko bi reagirali, če bi ne-
pričakovano zadeli na 
lotu?

»Ne vem. O tem nisem še 
nikoli razmišljala. Mislim 
pa, da denar ne osreči člo-
veka. Prej obratno! Ne vem, 
no! Zase mislim, da ga imam 
dovolj za svoje potrebe in so-
lidno življenje.«
Se pravi, da ne kupujete 
srečk in vas igre na srečo 
ne premamijo?

»Zelo redkokdaj kupim 
kakšno srečko. Vendar niko-
li ničesar ne pričakujem.«

Kaj delate ob nedeljah?
»Skoraj nobeno nedeljo 

nisem doma. Z možem se 
odpraviva v hribe. Če je le 
možnost in primerno vreme. 
Včasih greva samo na daljši 
sprehod.«
Ali si vzameta malico s 
seboj in kaj je v njej?

»Tega ne počneva več! 
Že kar nekaj let. Ni mi več 
do sendvičev. Kadar greva v 
planine, poiščeva kje kakšno 
kočo ali gostilno in si privoš-
čiva topel obrok. Enolončni-
co ali kaj podobnega.«
Sendvičev ne marate, 
kaj pa sladoled, ga ima-
te radi?

»O, to pa! Sladoled imam 
res rada.«
Kateri okus vam je naj-
bolj pri srcu?

»Najraje imam vse vrste 
sadnih sladoledov.«
Pa to zaradi različnih 
barv ali zaradi okusa?

»Bolj zaradi okusa. Je 
osvežujoč!«
Ste kdaj razmišljali o 
tem, da bi živeli v kakšni 
drugi državi?

»Ne, nisem. Zelo sem na-
vezana na ta kraj! Rada živim 
v domačem okolju in mi to 
zelo veliko pomeni. Seveda 
rada potujem in si ogledam, 
kako živijo drugje, toda prav 
tako rada se spet vračam na-
zaj domov. Doma je najlep-
še!«
Kaj pa v bloku? Bi živeli 
v bloku?

»Bi, če bi bilo potrebno. 
Vendar sem srečna, da sem 
tu, kjer sem. Sem že imela 
možnost, da bi šla živet v 
blok v mesto, pa sem se po 
premisleku odločila, da osta-
nem. Po naravi sem prilagod-

ljiva in zaradi tega bi lahko 
živela tudi v bloku.«
Imate radi ljudi?

»Res jih imam rada! Že za-
radi poklica. Nenehno sem v 
stiku z različnimi ljudmi.«
Kakšno delo pa oprav-
ljate?

»Sem vzgojiteljica v vrtcu 
v Šoštanju.«
To pomeni, da imate tu-
di otroke radi?

»Seveda, saj sem celo živ-
ljenje med njimi.«
Ste si kdaj, v času pro-
blemov, zaželeli delati 
kaj drugega?

»Nikoli! Sploh se ne vi-
dim v kakšnem drugem po-
klicu.«
Kakšni so danes naši 
otroci?

»Zelo se razlikujejo od 
prejšnjih generacij. Res so 
drugačni. Bolj zahtevni!«
V kakšnem smislu?

»Niso več tako plahi kot 
nekoč. Tudi disciplina jim je 
nekako tuja. Veliko pametnej-
ši so. Zelo veliko zahtevajo od 
vzgojiteljice.«
Kaj menite o devetletki?

»Ne strinjam se z njo. Prvič 
zato, ker sem v takšnem po-
klicu. Te otroke bi rada imela 
še eno leto ob sebi. Bolj bi mi 
bilo všeč, če bi osnovno šolo 
podaljšali za eno leto. Otroci 
bi imeli tako daljše otroštvo 
in brezskrbnost.«
Bi še kaj dodali?

»Vsem bralcem bi rada 
sporočila, da se je treba ve-
seliti vsakega dneva posebej. 
Jaz nikoli ne živim za naprej. 
Izkoristiti želim prav vsak tre-
nutek, ki mi je namenjen. To 
bi želela tudi bralcem.«

Milojka Mohor

Ni nepomembnih ljudi

MARIJA

Milojka Mohor
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HOROSKOP 
(OD 5. DO 11. AUGUSTA)

OVEN
» Pred vami je ču-

dovit teden!«

Izkoristite dneve, ki so pred 

vami, predvsem četrtek. Planet 

sreče Jupiter, bo na vaši strani, 

saj vas bo krepko grel in vas na-

pajal z mirom in ugodjem. Prav 

tako je pred vami ugoden čas 

za ljubezen in lotite se kakšne 

drzne akcije. Sonce in Venera, 

oba v znamenju Leva, bosta po-

skrbela za veselje in srečo. Tudi 

na finančnem področju ste lah-

ko uspešni. Prišel je čas prime-

ren za dopust in verjemite: uži-

vali boste!

BIK
»Morda je prišel 

čas za spremembe!«

Lotite se temeljitega čišče-

nja, preureditev in izboljšav. 

Čas je ugoden za delo in nove 

dogovore. Torej je pred vami 

obdobje napetosti in nikar se 

ne spuščajte v polemike. Tudi v 

ljubezni bo manj sreče. Skrbno 

pazite na denar in če je dopust 

za vami, se lotite očiščevalne 

diete, saj ste na dopustu uži-

vali, kot znate. Izkoristite vpli-

ve lepo položenega Merkurja v 

Devici! Morda vam prijeten po-

govor s partnerjem, ne bo ško-

doval!

DVOJČEK
» Končno se spo-

padite z nemirom in 

neodločnostjo!«

Vaša trma in uporništvo vam 

nič ne koristijo. Zato izkoristite 

Luno v Tehtnici, ki vas bo obdala 

z optimizmom, predvsem na lju-

bezenskem področju. Lahko se 

za kratek čas pojavijo spremem-

be na čustvenem področju. Celo 

kakšna nova iskrica v ljubezni se 

vas lahko dotakne. Ne odlašajte 

in se končno soočite z resnico! 

Te dni bodite previdni v prome-

tu, predvsem konec tedna. Pred 

vami je teden primeren tudi za 

delo in dobre zaslužke.

RAK
»Dajte si duška!«

Izkoristite dne-

ve, ki so pred vami, predvsem 

četrtek in tudi ponedeljek. Va-

še možnosti za boljšim zasluž-

kom so pred vami, le odločiti se 

še morate. 

Ne odlašajte, saj se dobre 

možnosti ne ponujajo vedno. V 

pomoč vam bo priskočil starej-

ši prijatelj, ki vam bo pametno 

svetoval. Modrost starih ljudi 

je zaželena, zato mu prisluhni-

te. Čeprav ste družinski človek, 

imate radi  prijatelje, na katere 

nikoli ne pozabite. Obiščite ka-

terega od njih! 

LEV
» Morda ste po-

novno zaljubljeni? 

Če niste, boste to  kmalu!«

S Soncem in Venero v vašem 

znamenju lahko premikate go-

re. Pred vami so dnevi, od ka-

terih lahko pričakujete samo 

dobro. Izkoristite dane lepe 

trenutke in se odločite za novo 

prihodnost! Od srede do petka 

se bo marsikaj dogajalo v vašo 

prid. Na finančnem področju bo 

bolje. V vašem znamenju so le-

pi planeti, zato je pravi čas za 

ljubezen, zabavo in radost. Ro-

mantična bo sobota in nedelja. 

Še vedno boste znali ugajati!  

DEVICA
»Znali boste mod-

ro govoriti in  ponov-

no boste očarljivi !«

Merkur v vašem znamenju bo 

v vas prebudil najlepše lastno-

sti; natančnost, bistrost, mar-

ljivost. Brez težav boste sklepali 

dogovore in morda prevzeli vod-

stvo nad odločanjem. Ves teden 

vam je dan, za pridno delo. Ko-

nec tedna pa bo delu dodana še 

sprostitev v naravi. Ne pozabite, 

da je potrebno krepiti tudi svoje 

telo! Obiščite prijatelje in si pri-

voščite prijeten klepet. Naj vam 

ne bo to potrata časa!

 

TEHNICA
»Pravi čas za vašo 

srečo!«

Sonce v Levu vam bo povrni-

lo vitalnost in optimizem. Pred 

vami je teden prijateljstva, na-

sploh čudovit in uspešen teden. 

Venera v Levu bo poskrbela za 

tiso, kar potrebujete za srečo. 

Prve dneve tedna se bo Luna 

nahajala v vašem znamenju in 

še dodatno poskrbela za nežne 

vplive. Izkoristite dober čas in 

se predajte užitkom. Najboljši 

dnevi za vas so sreda, sobota in 

nedelja. Te dni lahko pričakuje-

te nenaden finančni priliv.

 

ŠKORPIJON  
»Lotite se dela!«

Možnost na po-

slovnem področju se vam po-

nuja, zato jo nemudoma izko-

ristite. Ugotovili boste, da ste 

bili na dopustu precej potratni.  

Takoj se lotite varčevanja. 

Denar, ki vam še ostaja, skrb-

no shranite za težke čase. Po-

skrbite, da minus ne bo še večji. 

Ne delajte si utvar in ne zapa-

dajte v odvisnost, temveč krep-

ko zavihajte rokave in vse bo v 

redu. Luna bo te dni tvorila pr-

vi mesec v vašem znamenju, kar 

bo slabše delovalo na vaše raz-

položenje. Zato glavo pokonci 

in plan za nove cilje! 

STRELEC 
» Dober teden za 

ljubezen!

Venera v znamenju Leva 

vam obljublja srečo v ljubezni 

in prijetne dogodke doma z va-

šimi najdražjimi. Prav tako vam 

Jupiter v Levu prinaša optimi-

zem in zadovoljstvo tako na fi-

nančnem kot tudi osebnem po-

dročju. Vse kar se boste lotili 

vam bo šlo  dobro od rok, zato 

izkoristite teden za raznovrst-

na dela doma in v službi. Sonce 

v Levu bo te dni dobro vplivalo 

na vašo vitalnost in kar poka-

li boste od zdravja in energije. 

Skrajni čas!

KOZOROG
» Sprostite se in 

se odpočijte!«

Pred vami je uspešen in pri-

jeten teden. Luna se bo konec 

tedna nahajala v vašem zname-

nju in vas napojila z novo, svežo 

energijo. Poskrbite za počitek in 

se napotite v gore, kjer se dobro 

počutite. S seboj povabite pri-

jatelje ali znance. Srečen bo če-

trtek in slaba nedelja. za intim-

nost poskrbite v torek, ko boste 

spet polni strasti. Prisluhnite 

partnerju, saj vam vedno do-

bro svetuje in skoči na pomoč, 

ko ste znajdete v težavah!  

VODNAR
» Izognite se vro-

čini!«

Skrijte se v senco, ker je 

sonce te dni prevroče za vas! 

Ne živite izven mej svojih zmož-

nosti in ne pretiravajte. Konč-

no začnite uporabljati pravila, 

ki so vam vedno trn v peti. Ne 

borite se vedno za svoj prav! 

Zdaj ni pravi čas za boj. V so-

boto in nedeljo bo čas za zaba-

ve. Ker znate biti družabni, se 

jih udeležite. Pustite se končno 

zapeljati! Zaigrajte na igrah na 

srečo in si kupite srečko. 

RIBI
»Počitek vam je  

nujno potreben!«

Dnevi v tem tednu vam niso 

najbolj naklonjeni. Vaša vital-

nost bo slabša in prav takšno 

bo vaše počutje. Nenehno zadr-

žujete svoja čustva in to je lah-

ko tudi razlog za slabše razpol-

oženje. Končno povejte na glas 

o vsem kar vam leži na srcu. Vse 

kar čutite povejte in  verjemite, 

odleglo vam bo. Lepa občutja ni 

dobro skrivati, saj vam to, lahko 

le škoduje. Tudi pri denarju se bo 

zatikalo, zato bolj varčno. Verje-

mite, za dežjem posije sonce!

Astrologinja Špela

Si lahko predstavljate, 
da bi ta naš krasni (res-
da vse manj zeleni) planet 
preživel en sam samcat te-
den brez umorov, ropov in 
vojn? Si morda lahko pred-
stavljate Slovenijo, v kateri 
se pretekli teden ne bi za-
letela vsaj dva avtomobila 
in ne bi bila oropana vsaj 
ena banka? Ne, tega si ne 
morete in ne smete pred-
stavljati! To bi namreč po-
menilo, da je svet padel s 
tečajev. Kaj bi bilo hujše-
ga kot nori dolgčas, poln 
razumevanja, strpnosti in 
ljubezni! Brez ropov, umo-
rov in incestov? Saj bi bilo 
za znoret! V nekih drugih 
časih policisti ne bi tekali 
za kurjimi tatovi, ampak bi 
lovili Voljča z njegovo Sig-
mo vred. Baj baj, varčeval-
ci Nove ljubljanske banke! 
Malo so vas oropali, le da 
tega še niste opazili. Ko bo-
ste opazili, izvolite v našo 
rubriko! Solidarni bomo 
z vami! Poročali bomo o 
vaših težavah! Mimogre-
de, ali veste, kaj je hujše-
ga od ropa banke? Seveda, 
hujši zločin je ustanovitev 
banke!

Ponedeljek, 28. 
julij

Policisti so strokovno 
ugotovili, da je ponedeljek 
prinesel težko pričakovane 
ohladitve, pa tudi nevihte z 
grmenjem in strelami. Gasil-
ci in policisti so imeli delo, 
ljudje pa škodo.

Po 18. uri se je v Libeličah, 
na Viču, Goriškem vrhu in Oj-
strici razmahalo hudo neurje 
s 5 centimetrov debelo točo. 
Ljudje so policiji prijavili 
škodo na 25-tih strehah, 19-
tih avtomobilih, nekaj streš-
nih oknih in nadstrešnicah. 
Policijska ocena škode: 22 
milijonov. Slovenjgraško to-
žilstvo je gotovo zaprepašče-
no, saj takega nadnaravnega 
napada vse od primera Petek 
ne pomni. Bo ukrepalo!

V Mežiški dolini se je ne-
urje posvetilo cestam. Popla-
vilo je regionalno cesto pri 
odcepu za Šentanel, popla-
vilo in zasulo je cesto Polja-
na-Šentanel, več zemeljskih 
plazov je zasulo cesto Črna-
Sleme, manjši udori gramo-
za in vode so ovirali promet 
na cesti Mežica-Črna na Ko-
roškem, zaradi udora hudo-
urnika je bila poplavljena ce-
sta Prevalje-Prisoje. V Mežici 
je poplavilo več kleti v sta-
novanjskih hišah in blokih, 
toča pa je poškodovala dva 
osebna avtomobila. Slovenj-
graško tožilstvo proti vodi, 
gramozu, hudournikom in 
toči verjetno pripravlja ka-
zensko ovadbo.

V Slovenj Gradcu je vo-
da zalila kleti in pritličja v 
bolnišnici, firmi Prevent, 
Trgovskem centru Spar in v 
več stanovanjskih hišah ob 
strugi potoka Suhodolnica. 
Zalila je tudi dve stanovanj-
ski hiši v Radušah in tri v 
Podgorju. Posebej pozorna 

je bila voda do naslednjih 
cest: Slovenj Gradec-Pod-
gorje-Šmiklavž-Mislinjska 
Dobrava, Graška gora-Šmi-
klavž, Slovenj Gradec-Kot-
lje, Dolič-Stranice in Slo-
venj Gradec-Kope. Strela 
je usekala tudi na lovsko 
opazovalnico na Brdah (po-
žar na opazovalnici, veselje 
med divjačino!), veter pa je 
podrl nekaj dreves na lokal-
ni cesti v Mislinjski Dobra-
vi, v Šmiklavžu in na Gola-
vabuki. 

Na Radmirskem polju v 
Zgornji Savinjski dolini se je 
strela znesla nad leseno uto 
za orodje, ki je ob asistenci 
gasilcev v celoti pogorela in 
s tem povzročila za 400.000 
tolarjev škode.

Velenjski policisti so do-
živeli prijavo vloma v Centru 
za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje  na Kidričevi 
cesti. Šlo naj bi za 800.000 
tolarjev vredna računalni-
ka, monitor, dve tipkovni-
ci, zvočnike, digitalni foto-
aparat in kamero. Sodnica 
bo v škripcih: človek se je 
odločil vzgajati, izobraževa-
ti in usposabljati, pred tem 
pa je očitno prebral sloven-
sko ustavo, kjer piše, da je 
v naši državi šolanje brez-
plačno.

22-letni Velenjčan se je 
končno odločil, da se pri-
ključi na e-mail. Na Mari-
borski cesti v Celju je za-
to prodrl v skladišče firme 
EMO in se spopadel s tre-
mi kartonskimi škatlami z 
emajlirano posodo. Škatle 
so se upirale tako zagrize-

no in glasno, da so prebu-
dile varnostnika, ki mu je 
uspelo poklicati policijo. 
Velenjčan bo moral svoj po-
izkus duhovite priključitve 
na internet baje pojasnjeva-
ti na sodišču.

Torek, 29. julij
V noči na torek so vlomi-

li Kmetijsko zadrugo Polzela 
in ukradli denar in cigarete. 
Vrednost: okoli 170.000 to-
larjev. Za denar se bodo za-
radi šlampastega varovanja 
obrisali pod nosom, cigare-
te pa bodo pri najbolj intele-
gentem ministru vseh časov 
in vseh krajev vnovčili pod 
rubriko naravna katastrofa 
v kmetijstvu. Minister bo za-
gotovil, da pomoč prihaja tu-
di iz evropskih kohezijskih 
skladov.

V gozdu v Krnici pri 
Mozirju so ponoči vlomili 
v leseno brunarico in ukra-
dli 150.000 tolarjev vreden 
električni agregat. Brunari-
ca sredi gozda odtlej zado-
voljivo deluje na trda goriva, 
ki se jih okoli nje kar tare. Pa 
še malo bolj pospravljeno bo 
okoli nje.

Ponoči so vlomili tudi v 
Šport center Prodnik v Juva-
nju in ukradli šest kajakov, 
vesla in raft, deset rešilnih 
jopičev in dvanajst parov 
neoprenskih čevljev. Vred-
nost: okoli 1.500.000 tolar-
jev. Policisti vlomilcev niso 
ujeli, saj so jo v neoprenskih 
čevljih tiho kot miške pobri-
sali v svoj brlog. Ko se bodo 
iz brloga kajaki, vesla, raft 
in rešilni jopiči prikazali na 

kakšni slovenski reki, bodo 
najem čudovitih neslišnih 
neoprenskih čevljev pose-
bej in mastno zaračunali.

Okoli poldneva so na ka-
mion za prevoz poškodova-
nih vozil na avtocesti v bližini 
predora Ločica pri Vranskem 
nalagali pokvarjen avto. Ne-
odgovoren in samosvoj požar 
je izkoristil napako na elek-
trični napeljavi pri motorju in 
si privoščil za okoli 500.000 
tolarjev škode. 

Sreda, 30. julij
Zgodaj zjutraj je nekdo 

vlomil v gostinski lokal Lipa 
v Šaleku v Velenju in ukradel 
za okoli 100.000 tolarjev al-
koholnih in brezalkoholnih 
pijač. Da je ukradel alkohol, 
to razumemo vsi, da pa si je 
oprtal tudi vodo v plasten-
kah, to razumejo le zdravlje-
ni anonimni alkoholiki.

Na Prešernovi v Velenju 
je v stanovanju zagorela ku-
hinjska napa. Zakaj, ve le 
ona. Napa uničena, lastniki 
srečno preživeli.

V Starem Velenju je na-
se opozoril zapuščen osebni 
avtomobil in zagorel. Pomi-
lovanja vredno dejanje. Za-
radi tega ni namreč nič več 
vreden.

Četrtek, 31. julij
Okoli pol tretje ure po-

poldan je 46 letni šofer to-
vornjaka krmaril iz Velenja 
proti Arji vasi. V bližini Pet-
rola pred Velenjem je nale-
tel na avto, ki je pred njim 
zavijal, neuspešno poizku-

šal ustaviti lastni kamion, 
zapeljal na levo in tako vse 
skupaj do konca zakompli-
ciral: čelno je trčil v naspro-
ti vozeč osebni avto. Huje je 
poškodoval 51-letno sopo-
tnico, 24 letnemu vozniku 
pa je prizadejal le lažje po-
škodbe.

S požarom na goriškem 
Krasu, ki se je v Slovenijo v 
torek prebil čez italijansko 
mejo in se zaradi južnega 
vetra razširil proti severu, 
se je danes spopadlo tudi 
šest gasilcev iz treh občin 
Šaleške doline. Gasijo pri 
Hudem logu blizu Kosta-
njevice na Krasu. Ogenj so 
ponoči sicer omejili, a na 
italijanski strani je ponov-
no zagorelo, požar pa se je 
razširil tudi na slovensko 
stran. Lokalne ceste so zapr-
li, v boj pa je razen številnih 
gasilcev odšla  tudi civilna 
zaščita. Pomaga helikopter 
slovenske vojske. O pomoči 
novega slovenskega policij-
skega čolna ne poročajo.

Nedelja, 03. 
avgust

V noči na nedeljo je vi-
kend hišica v naselju Homec 
pri Mozirju iz  opremljenega 
prešla v manj opremljeno sta-
nje.: pogreša se več tehničnih 
predmetov, vrednih 400.000 
tolarjev

Kemal Conta

Kronist
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KAJ? KDAJ? KAJ? KDAJ? KAJ? KDAJ? KAJ? KDAJ? KAJ? KDAJ? KAJ? KDAJ? KAJ? 

KINO
CELJE

Torek, 5 avgust, 19:00
Art kino Metropol

Rop (The 
Heist) 
igrajo: Gene Hackman, Alan Bil-
zerian, Richard L. Freidman, Ro-
bert Lussier, Mark Camacho, 
Rebecca Pidgeon, Michelle Swee-
ney,Danny DeVito

režija: David Mamet 

Vprašanje: Okoli česa se vrti svet? 

Joe Moore ima mlado ženo, de-

nar in službo, ki jo obožuje. Joe 

je namreč ropar. Njegova poklic-

na pot je na kocki, ko ga pomoto-

ma posname varnostna kamera. 

Njegov preprodajalec Bergman 

mu noče plačati plena, žena pa ga 

morda vara z Bergmanovim sorod-

nikom. Moore in njegova družab-

nika Bobby Blane in Pinky Pincus 

so brez prebite pare, prevarani 

in izsiljevani. Moore in njegova 

ekipa morajo zato opraviti še za-

dnji, najbolj drzen rop od vseh. 

Bo Bergman naznanil Moorea po-

liciji? Bo Mooreova žena izbrala 

mlajšega? Si bosta Blane in Pincus 

premislila ter pobegnila? Komu se 

lahko zaupa in koga se bo izdalo? 

Bo tisti, ki je lagal enkrat, lagal 

ponovno? Kdo se bo smejal zadnji 

in kdo se sploh ne bo smejal? Od-

govor: Svet se vrti okoli ljubezni. 

Ljubezni do zlata.

Sreda, 6. avgust, 21:00 
Art kino Metropol

Pollock 
(Pollock) 
PREMIERA

igrajo: Ed Harris, Robert Knott, 
Molly Regan, Marcia Gay Harden, 
Sada Thompson, Eulala Grace 
Harden, Matthew Sussman

režija: Ed Harris

Življenjepis enega največjih sli-

karjev Amerike, Jacksona Polloc-

ka… njegovih ljubezenskih zvez, 

njegove samouničevalnosti, pa 

njegove največje strasti: slikanja. 

Petek, 15 avgust
Art kino Metropol

Rane(Rane) 
PREMIERA

igrajo: Dragan Bjelogrlić, Miki 
Manojlović, Nikola Kojo, Vesna 
Trivalić, Branka Katić

režija: Srđan Dragojević

Temelječ na resničnem dogodku, 

spremlja film usodo dveh dečkov, 

Pinkija in Švabe, ki odraščata v 

Novem Beogradu, v Srbiji, med le-

toma 1991 in 1996. Otroštvo obeh 

glavnih junakov je zaznamovano 

s sankcijami, bližino vojne in kri-

minalizacijo celotne družbe, ki 

združeni ustvarjajo povsem nov 

sistem vrednot. Tako kot mno-

gi njuni vrstniki, Pinki in Švaba 

že s štirinajstimi leti vstopita v 

svet kriminala in pri tem sprejme-

ta vrednote Srbije iz tega obdo-

bja, eks-komunistične skupnosti v 

hiper tranziciji, ki zaradi vojne in 

sankcij, spominja na teater absur-

dov. Ker v kriminalu glavna junaka 

vidita najlažji in hkrati edini na-

čin preživetja, so njuni idoli stari 

beograjski kriminalci in televizij-

ski talk-show »Utrip z asfalta«, ki 

takšne ljudi vabi v goste in iz njih 

dela medijske zvezde (oddaja po-

dobnega tipa se je resnično pred-

vajala na beograjski televiziji). 

Dečka sanjata, da bosta tudi ona 

kot gosta povabljena v oddajo in 

se zato močno trudita, da bi si s 

svojimi zločini to tudi zaslužila. 

Ko končno uspeta, njun blisko-

viti vzpon v svetu kriminala pre-

kine medsebojni obračun. Švaba 

petkrat ustreli Pinkija, ne vedoč, 

da je svojega najboljšega prijate-

lja zadel na istih mestih, v kate-

ra je bil pred dva tisoč leti ranjen 

tudi Kristus. Pinki preživi in kas-

neje pobegne iz bolnišnice. Svo-

jemu nekdanjemu prijatelju po-

nudi premirje, za katerega pa je 

postavljena visoka cena. Ranjeni 

deček mora namreč po nepisanem 

pravilu drugemu napraviti štiri ra-

ne na istih mestih, kjer je bil ra-

njen tudi sam. Ko se najdeta na 

zapuščenem pokopališču, kjer sta 

preživela otroštvo, doživela pr-

ve seksualne izkušnje in se uči-

la streljati, začneta svojo srhljivo 

»igro pomiritve«. Med vsako novo 

rano, ki jo Pinki povzroči Švabi, se 

pogovarjata o življenju, o nogo-

metu, o minulih dnevih. V nekem 

trenutku Pinki opazi na prijatelje-

vih prsih zlat križ, plen skupnega 

ropa. Prepozna rane in se odloči, 

da bo oprostil svojemu prijatelju 

najtežjo rano – rano pod srcem. 

Toda Švaba zavrne predlog … Film 

ob zgodbi otrok spremlja usode 

njihovih staršev, ki obsedeni z na-

cionalističnim žarom leta 1991 

pospremijo tanke JNA v Vukovar, 

potem komaj preživijo pogoje mi-

lijonske inflacije v letu 1993, do 

duševne otopelosti in sramu leta 

1994 in demokratičnega gibanja v 

Srbiji v letu 1996, ki ga doživljajo 

kot neke vrste moralno očiščenje. 

Toda, v hinavski družbi, za nasta-

nek katere so sami krivi, za njiho-

ve otroke, glavne junake tega fil-

ma, ne more biti rešitve.

Petek, 29 avgust
Art kino Metropol

Munje 
(Munje) 
PREMIERA

igrajo: Boris Milivojevic, Sergej 
Trifunovic,Maja Mandzuka, Mili-
ca Vujovic, Zoran Cvijanovic, Ne-
bojsa Glogovac, Nikola Djuricko 

režija: Radivoje Andrić 

Pop in Mare sta kolega še iz 

osnovnošolskih dni. Trenutno se 

želita prebiti na glasbeno sce-

no. Sta edina člana dvočlanske 

drum’n’bass glasbene skupine, ki 

je še vedno brez imena. V studiu 

nočnega kluba »Dno«, ki je v lasti 

njunega znanca Gojka (vsi v me-

stu mu pravijo Gojko Reva), bi ra-

da posnela svoj prvi komad. Ma-

re naskrivaj proda očetov Black & 

Decker vrtalnik, Pop pa vse bra-

tove rock’n’roll plošče. To naredi-

ta, da bi zbrala dovolj denarja za 

snemanje. Gojko se seveda odloči, 

da ju potegne. Mare ima še en do-

ber razlog za odhod v »Dno«. Prav 

tam in prav ta večer bo imela Lola 

svoj prvi koncert. Maretu je punca 

že nekaj časa všeč, Pop pa se cel 

večer trudi, da bi Maretu onemo-

gočil srečanje z Gojkom. Spotoma 

srečata Kato, Lolino najboljšo pri-

jateljico in Gojkovo punco, ded-

ka Mraza (le kaj ta počne v mestu 

sredi pomladi), Duleta Savića (ne-

kdanjega nogometnega asa Crve-

ne zvezde) in celo vrsto odšteka-

nih mestnih fac. Zgodaj zjutraj, 

ko se zdi, da se že bližajo cilju, jih 

zaustavi Kifeljc…Se zgodba sreč-

no konča?  

Film se ne ukvarja zgolj z obsodbo 

mladostniškega kriminala, sveto-

vnega fenomena, ki je v Srbiji do-

živel neverjeten razcvet, ampak 

poskuša braniti celo generacijo 

najstnikov, ki se še nikoli ni oko-

pala v morju in ni videla tujine, 

katere sistem vrednot so obliko-

vali mediji, ki so favorizirali na-

silje in hitro bogatenje in starši, 

ki se znašli v surovih pogojih po-

stkomunistične družbe.

VELENJE

Četrtek – nedelja; 
7. – 10. avgust

Kino Velenje 
– velika dvorana

Noč na 
letališču
(stran 10 Populista)

igrajo: Juliette Binoche, Jean 
Reno
režija: Daniele Thompson

Četrtek – nedelja; 
7. – 10. avgust
Kino Velenje 

– velika dvorana

13 pogovorov 
o eni stvari
igrajo: Matthew McConaughey, 
David Connely

režija: Jill Sprecher

Četrtek – nedelja; 
7. – 10. avgust
Kino Velenje 

– velika dvorana

Terminator 3
igrajo: Arnold Schwarzenegger, 
Nick Stahl, Claire Danes, Kri-
stanna Loken, David Andrews, 
Alana Curry, Timothy Dowling

režija: Jonathan Mostow

Desetletje je minilo, od kar je 

John Connor (Nick Stahl) pomagal 

preprečiti Sodni dan - dan, ko naj 

bi se Skynetova izjemno razvita 

mreža strojev začela zavedati sa-

me sebe in uničila človeštvo. A 27. 

avgust 1997 je minil brez inciden-

ta kljub dvema poskusoma Skyne-

ta ubiti Connorja in začeti vojno 

proti človeštvu.

Nedelja, 10. avgust
Kino Velenje 

– mala dvorana: 17.30

Pozabljeni 
zaklad 
(otroška matineja) 

Režija: Tugo Štiglic

Igrajo: Žiga Zver, Aleš Šubic, Ni-

no Koritnik, Roman Končar, Desa 

Muck, Demeter Bitenc 

Življenje je kljub vsemu trpljenju 

zaradi obupa, neuspeha in krivde 

vznemirljivo, lepo, zabavno, du-

hovito in ljubeznivo, polno naklo-

njenosti in ljubezni, včasih pesmi 

in imenitnih dogodivščin, včasih 

plemenito in včasih zelo sivo; to-

da karkoli (če sploh kaj) pride za 

njim - tega življenja ne bomo ni-

kdar več imeli.” -- Rose Macaulay 

(1881 - 1958) 

KONCERTI
SLOVENJ GRADEC

Sobota, 9 avgust, 20:00

Slovenjegra-
ško poletje 
2003

Graščina Rotenturn
Koncert Mešanega pev-
skega zbora SKALHOLT z 
Islandije. 
Solistka: Sigron Hjalmtysdottir 
Organist: Kari Thormar. Dirigent: 
Hilmar Om Agnarsson.

Islandski zbor praznuje letos 40. 

obletnico. Deluje kot cerkveni 

zbor katedrale v Skalholtu, na ju-

gu Islandije. Njihov repertoar ob-

sega tako cerkvene kot umetne in 

ljudske pesmi.

Program: Handel, Bach, Mozart, 

Bizet, Mendelssohn, Bartholo-

dy …

Če bo slabo vreme, se koncert pre-

stavi v mestno cerkev sv. Elizabete 

v Slovenj Gradec. Vstopnine ni ! 

VELENJE
Četrtek, 8. avgust, 20:30

Poletne 
kulturne 
prireditve 
2003

Velenjski grad
Koncert ansambla klju-
nastih flavt Prima Vista
V ansamblu igrajo študentke Aka-

demije za glasbo: Anja Slak, Staša 

Gyorkoš, Brina Leber in prof. Špe-

la Knoll.

Program, ki ga izvajajo obsega de-

la od renesanse, do današnjega 

časa, s tem pa želijo poslušalcem 

približati ta instrument in njegove 

značilnosti.

POP – ROCK
VELENJE

Petek, 8 avgust, 19:00
Interspar Velenje.

Nastop 
skupne Gane 
Over

DRUGE 
PRIREDITVE

ČRNA NA KOROŠKEM
Sobota, 8 avgust, 17:15

Club Krnes 

Maraton 
kralja 
Matjaža
Prijave: na dan prireditve od 12. 
ure dalje, najpozneje eno uro 
pred štartom. Možna je tudi pri-
java po elektronski pošti in sicer 
na naslov: pkm@siol.net.

Najstarejša uvrščena moški in 

ženska na maratonu bosta preje-

la praktično nagrado. Prvi trije v 

kategorijah na 21, 10, 3 km in naj-

boljše tri družine bodo prejeli me-

dalje, najboljši v kategoriji pa še 

kipce kralja Matjaža

Proge so speljane po cestah in 

poteh v Črni na Koroškem in Me-

žici. Tekmovanje se bo odvijalo 

ob zapori regionalne in lokalnih 

cest. Vsak aktivni udeleženec tek-

movanja nastopa na lastno od-

govornost. Vsem nastopajočim 

priporočamo, da predhodno opra-

vijo zdravniški pregled pri svojem 

zdravniku.

Podelitev medalj in nagrad bo eno 

uro po končanih tekmah na posa-

meznih progah.

Informacije: vsak delovni dan od 

8. do 15. ure pri g. Marjanu Žagar-

ju in po tel. 02 82 382 69, 02 87 

030 66 GSM: 041 365 071, E-mail: 

pkm@siol.net 

DRAVOGRAD
Petek, 29 avgust, 12:00

Knjižnica Dravograd

Nagradno 
žrebanje 
kviza  Uganka 
meseca
Ta mesec lahko učenci od 1., do 4. 

razreda odgovarjajo na tri vpra-

šanja iz knjige: Svet okrog mene. 

Vprašanja pa se glasijo: 1. Naštej 

pet nenavadnih živali, ki so opisa-

ne v knjigi; 2. Katera je najdalja-

ša reka v Evropi? 3. Imenuj devet 

planetov, ki krožijo okrog Sonca v 

Sončevem sistemu. Učenci od 4., 

do 8. razreda pa lahko odgovarja-

jo na tri vprašanja iz knjige: Velika 

čuda sveta. Vprašanja: 1.Katero je 

edino od sedmih antičnih čudes, 

ki še vedno stoji? 2. Kje stoji Eif-

flov stolp in koliko je visok? 3: Ka-

ko se imenuje potniško letalo, ki 

lahko leti hitreje od zvoka? 

SLOVENJ GRADEC

AERO EXPO 
2003, prvi 
slovenski 
sejem 
zračnih 
plovil in 
opreme

Aerodrom Slovenj Gradec
Petek, 15. avgust

10:00 ura, SLAVNOSTNA 
OTVORITEV 
11:00 ura, TEKMOVANJE 
PAPIRNATIH MODELČKOV( pr-
vič v Sloveniji )
18:00 ura, SKOKI PADALCEV, 
PANORAMSKI POLETI
19:00 ura, HANGAR FEST

Sobota, 16. avgust

10:00-12:00 ure, Srečanje le-
tal - oldtajmerjev AN-2, polet 
do LESC in nazaj
11:00 ura, TEKMOVANJE 
PAPIRNATIH MODELČKOV
12:00-19:00 ure, Prosto lete-
nje – panoramsko letenje
20:00 ura, »NIGHT GLOW«, 
napihovanje toplozračnih 
balonov
19.00 ura, HANGAR FEST

Nedelja, 17. avgust

15:00-18:00 ure, VELIKI 
LETALSKI MITING z bogatim 
programom
18:00 ura, HANGAR FEST

Petek, sobota, nedelja; 
15. do 17 avgust

10:00 - 18:00 - uradne ure 
za obiskovalce, predstavitve 
posameznih plovil in razstav-
ljavcev,ponudba rabljenih 
letal.

POSEBNA 
PONUDBA: 
VELIK 
ZABAVIŠČNI 
PARK
Medijska sponzorja: 
POPULIST in Koroški radio
Sponzorji: MO Slovenj Gradec, 
Avtoservis, Zavarovalnica 
Triglav, Prevent

DUALIST

Vse zainteresirane organizatorje, ki želijo objaviti napovedi »svojih« dogodkov 
v Populistu, prosimo da napovedi pošljejo na e-mail: blues.populist@siol.net ali 
po pošti na naslov: Populist, Blues, Družmirje 20, 3325 Šoštanj. Zaželeno je, da 
priložite fotografijo.

OBJAVE SO BREZPLAČNE!
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ČRNA NA KOROŠKEM
SLIKOPLESKAR

SLIKOPLESKARSKO IN GRADBE-

NO DELO; določen čas 4 mes.; 4 l. 

delovnih izkušenj; vozniški izpit 

kategorije: B; ostali pogoji: SPO-

SOBNOST DELA NA VIŠINI, KATE-

RAKOLI POKLICNA IZOBRAZBA; do 

12.08.03; VERTIKALA-X D.O.O., 

LAMPREČE 004-, ČRNA NA KORO-

ŠKEM

DRAVOGRAD
KLEPAR

MONTAŽNA DELA V KLEPARSTVU; 

določen čas 3 mes.; 12 mes. delo-

vnih izkušenj; vozniški izpit kate-

gorije: B; ostali pogoji: KOVINAR-

SKA SMER; do 01.08.03; 

KOGELNIK MIROSLAV-POPRAVILO 

VODOVODNIH INSTALACIJ, POD-

KLANC 28, DRAVOGRAD

MOZIRJE
AVTOMEHANIK

AVTOMEHANIK, MEHANIK VOZIL 

IN VOZNIH SREDSTEV, VULKANI-

ZERSTVO; določen čas 6 mes.; 2 l. 

delovnih izkušenj; jeziki: sloven-

ski jezik – govorno in pisno; zna-

nje programskih orodij: Urejeval-

nik besedil - osnovno; vozniški 

izpit kategorije: B; do 01.08.03; 

FINKŠT MIHA s.p., OB TRNAVI 9, 

MOZIRJE

MUTA
TRGOVINSKI POSLOVODJA

PRODAJALEC-POSLOVODJA; do-

ločen čas 5 mes.; 6 mes. delovnih 

izkušenj; jeziki: angleški jezik - 

govorno, nemški jezik - govorno; 

znanje programskih orodij: Delo 

s preglednicami - osnovno, Pro-

gramiranje - osnovno; vozniški 

izpit kategorije: B; do 01.08.03; 

RODOCOMP D.O.O., MARIBORSKA 

3, MUTA

RAVNE NA KOROŠKEM
VALJAVEC

RAVNALEC II.; določen čas 4 

mes.; 6 mes. delovnih izkušenj; 

ostali pogoji: 2-LETNA ŠOLA, 

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST; do 

01.08.03; 

SŽ-METAL RAVNE, KOROŠKA CESTA 

14, RAVNE NA KOROŠKEM

STRUGAR

STRUGAR; določen čas 12 mes.; 

5 l. delovnih izkušenj; jeziki: slo-

venski jezik - govorno in pisno; 

znanje programskih orodij: Ureje-

valnik besedil - osnovno; vozniški 

izpit kategorije: B; ostali pogoji: 

SAMOSTOJNO DELO NA REZKAL-

NEM STROJI IN STRUŽNICI, ZNA-

NJE BRANJA DELOVNIH ZAPISOV 

OZ. NALOG, ZNANJE PROGRAM. 

OPREME; do 09.08.03; 

BORIS ČREŠNIK S.P. STROJNA OB-

DELAVA, DOBJA VAS 115, RAVNE 

NA KOROŠKEM

ŽERJAVAR

ŽERJAVOVODJA; določen čas 4 

mes.; 6 mes. delovnih izkušenj; 

ostali pogoji: ŽERJAVOVODSKI 

TEČAJ, ZDRAVSTVENO SPOSO-

BEN, KATERAKOLI IZOBRAZBA; do 

01.08.03; 

SŽ-METAL RAVNE, KOROŠKA CESTA 

14, RAVNE NA KOROŠKEM

KUHAR

KUHAR; določen čas 3 mes.; 1 l. 

delovnih izkušenj; vozniški izpit 

kategorije: B; do 08.08.03; 

JAMNIK MAKSIMILJAN S.P. GO-

STILNA DULAR, PODGORA 2B, RAV-

NE NA KOROŠKEM

RAČUNALNIŠKI TEHNIK

SERVISER RAČUNALNIŠKE OPRE-

ME V PE RAVNE NA KOROŠKEM; 

nedoločen čas; znanje program-

skih orodij: Delo s preglednica-

mi - osnovno, Uporaba interneta 

- osnovno; vozniški izpit katego-

rije: B; ostali pogoji: LAHKO TUDI 

EKONOMSKI TEHNIK ALI TRGOVSKI 

POSLOVODJA, PROŠNJE NA SEDEŽ 

PODJETJA: 

FREECOM D.O.O.,OSOJNIKOVA-

A C.21, 2250 PTUJ; do 08.08.03; 

FREECOM D.O.O. PTUJ 

FREECOM d.o.o., PARTIZANSKA CE-

STA 3, RAVNE NA KOROŠKEM

PROFESOR ANGLEŠČINE

PROFESOR ANGLEŠČINE-NEMŠČI-

NE; nedoločen čas; 1 l. delovnih 

izkušenj; jeziki: angleški jezik 

- govorno in pisno, nemški jezik 

- govorno in pisno; ostali pogoji: 

VISOKA ŠOLA; do 06.08.03;

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA 

VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM, 

GOZDARSKA POT 11, RAVNE NA KO-

ROŠKEM

SLOVENJ GRADEC
KUHAR

IZDELAVA PIZZ; določen čas 3 

mes.; UR/TEDEN: 20; ostali po-

goji: MOŽNOST PRIUČITVE; do 

05.08.03; 

PA GAT D.O.O.,PROIZVODNJA,AG-

ENCIJA,GOSTINSTVO IN TRGOVINA 

PA GAT D.O.O.,RESTAVRACIJA BEL-

LEVUE, ZIDANŠKOVA 001, SLOVENJ 

GRADEC; št. del. mest: 2

KUHAR; nedoločen čas; 3 l. de-

lovnih izkušenj; ostali pogoji: 

POSKUSNA DOBA 3 MESECE; do 

05.08.03; 

PA GAT D.O.O.,PROIZVODNJA,AG-

ENCIJA,GOSTINSTVO IN TRGOVINA 

PA GAT D.O.O.,RESTAVRACIJA BEL-

LEVUE, ZIDANŠKOVA 001, SLOVENJ 

GRADEC

ELEKTROTEHNIK ENERGETIK

MONTAŽER-ŠIBKI TOK; nedolo-

čen čas; 2 l. delovnih izkušenj; 

vozniški izpit kategorije: B; do 

01.08.03; 

EFEKT D.O.O.,VAROVANJE PREMO-

ŽENJA IN LJUDI, RONKOVA ULICA 

4, SLOVENJ GRADEC

VZDRŽEVALEC RAČ. SISTE-

MOV-KONFIGUIRANJE PC RA-

ČUN.,NALAGANJE OP. SISTEMOV 

(WIN), VZDRŽEVANJE APLIKACIJ 

TCS; določen čas 6 mes.; jeziki: 

angleški jezik - pisno; znanje pro-

gramskih orodij: Poznavanje ra-

čunalniških omrežij - zahtevno, 

Poznavanje operacijskih sistemov 

- zahtevno; vozniški izpit katego-

rije: B; ostali pogoji: LASTEN PRE-

VOZ, KANDIDATI IZ SL. GRADCA IN 

OKOLICE; do 08.08.03; 

TGS- TRGOVSKO GOSTINSKI SISTE-

MI, D.O.O, KIDRIČEVA ULICA 14, 

SLOVENJ GRADEC

UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI 
INŽENIR ELEKTROTEHNIKE

VODJA PROJEKTIVE IN RAZVOJA; 

nedoločen čas; 3 l. delovnih iz-

kušenj; jeziki: angleški jezik - go-

vorno, nemški jezik - govorno; do 

01.08.03; 

PROTON-INŽENIRING GABROVEC 

B+A, d.n.o., GMAJNA 44B, SLO-

VENJ GRADEC

UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA

UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA V 

PROGRAMIH BOLNIČAR-NEGOVA-

LEC IN TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE 

NA SREDNJI STROK. ZDRAVSTVENI 

ŠOLI; določen čas 12 mes.; ostali 

pogoji: TRI LETA DELOVNIH IZKU-

ŠENJ V ZDRAVSTVU; do 01.08.03; 

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC,

KOROŠKA ULICA 011, SLOVENJ 

GRADEC

VELENJE
DELAVEC BREZ POKLICA

SESTAVLJALEC I.-OPREMLJANJE 

OHIŠIJ, PRENOS IN VGRAJEVANJE 

SLIKOVNE CEVI, EMBALIRANJE IN 

PAKIRANJE GOTOVIH IZDELKOV; 

določen čas 3 mes.; jeziki: sloven-

ski jezik - govorno in pisno; do 

01.08.03; ELEKTRONIKA VELENJE 

D.D., ŠTRBENKOVA 10, VELENJE; 

št. del. mest: 4

SESTAVLJALEC- MONTAŽA IN 

VGRAJEVANJE ŠASIJEV OHIŠJA, 

OPREMLJANJE SLIKOVNE CEVI, 

PRIPRAVA EMBALAŽE, PAKIRANJE; 

določen čas 3 mes.; jeziki: sloven-

ski jezik - govorno in pisno; do 

01.08.03; ELEKTRONIKA VELENJE 

D.D., ŠTRBENKOVA 10, VELENJE; 

št. del. mest: 6

PREOBLIKOVALEC IN SPAJALEC 
KOVIN

MONTER-SESTAVLJALEC; določen 

čas 6 mes.; vozniški izpit kate-

gorije: B; ostali pogoji: POKLIC-

NA ŠOLA KOVINARSKE SMERI; do 

14.08.03; PRIZMA D.O.O., KORO-

ŠKA 56 C, VELENJE

ELEKTRIKAR ELEKTRONIK

KONTROLOR KAKOVOSTI-PREVER-

JANJE POLIZDELKOV VIZUALNO, 

PREVZEM Z VZORČENJEM; določen 

čas 3 mes.; jeziki: slovenski jezik 

- govorno in pisno; do 08.08.03; 

ELEKTRONIKA VELENJE D.D., ŠTR-

BENKOVA 10, VELENJE

KONFEKCIONAR TEKSTILIJ

VEZILEC NA VEZILNEM STROJU; 

določen čas 3 mes.; do 15.08.03; 

BIZJAK ZVONKO-STROJNO VEZE-

NJE, ULICA JANKA ULRIHA 17, VE-

LENJE

ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK

KONTROLOR KAKOVOSTI I.-PRE-

VERJANJE FUNKCIJSKE SPOSO-

BNOSTI  IN MEHANSKO USTREZ-

NOST SKLOPOV ALI IZDELKOV; 

določen čas 3 mes.; jeziki: sloven-

ski jezik - govorno in pisno; ostali 

pogoji: LAHKO TUDI PRIPRAVNIK; 

do 08.08.03; 

ELEKTRONIKA VELENJE D.D., ŠTR-

BENKOVA 10, VELENJE

KONTROLOR KAKOVOSTI I.-PRE-

VERJANJE FUNKCIJSKIH SPOSO-

BNOSTI  IN MEHANSKO USTREZ-

NOST IZDELKOV ALI SKLOPOV; 

določen čas 3 mes.; jeziki: sloven-

ski jezik - govorno in pisno; do 

08.08.03; 

ELEKTRONIKA VELENJE D.D., ŠTR-

BENKOVA 10, VELENJE; št. del. 

mest: 2

ZDRAVSTVENI TEHNIK BABICA

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA-

BABICA; nedoločen čas; znanje 

programskih orodij: Urejevalnik 

besedil - osnovno; do 05.08.03;

GPD D.O.O. VELENJE, SONČNI GRIČ 

7, VELENJE

UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI 
PRAVNIK

STROKOVNI SODELAVEC; nedolo-

čen čas; 2 l. delovnih izkušenj; 

znanje programskih orodij: Ure-

jevalnik besedil - osnovno, Delo z 

bazami podatkov - osnovno; ostali 

pogoji: PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT; 

do 01.08.03; 

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 

OKRAJNO SODIŠČE V VELENJU, 

PREŠERNOVA CESTA 1, VELENJE

UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI 
INŽENIR ARHITEKTURE

URBANISTIČNO NAČRTOVANJE IN 

PROJEKTIRANJE ODGOVORNI PRO-

JEKTANT; nedoločen čas; 3 l. de-

lovnih izkušenj; jeziki: slovenski 

jezik - govorno in pisno, angleški 

jezik - govorno in pisno; znanje 

programskih orodij: Urejevalnik 

besedil - osnovno, Delo s pregled-

nicami - osnovno; ostali pogoji: 

STROKOVNI IZPIT, ČLANSTVO V IZS; 

do 30.08.03; 

ZAVOD ZA URBANIZEM VELENJE, 

TRG MLADOSTI 2, VELENJE

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SE-
STRA (VS)

VIŠJA MEDICINSKA SESTRA; ne-

določen čas; znanje program-

skih orodij: Urejevalnik besedil - 

osnovno; do 05.08.03; 

GPD D.O.O. VELENJE, SONČNI GRIČ 

7, VELENJE

BORZA DELA BORZA DELA BORZA DELA BORZA DELA BORZA DELA BORZA DELA

ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
PROSTA DELOVNA MESTA(s pogoji za zasedbo)

1. 8. 2003

Območna služba Velenje 

SLUŽBA NASLOV TELEFON FAX

Območna služba 
Velenje Rudarska cesta 6a, -p.p. 47, 

3320 VELENJE 

(03) 898 82 10, (03) 586 25 83 (03) 587 12 86

 Direktor (03) 898 82 48

 Tajništvo (03) 586 25 83

Urad za delo 
Dravograd

Trg 4. julija 5, 
2370 DRAVOGRAD

(02) 878 31 57, (02) 878 40 15, 
(02) 878 40 17

(02) 878 40 16 

Urad za delo 
Mozirje

Na trgu 20, 
3330 MOZIRJE

(03) 839 01 18, (03) 839 01 19, 
(03) 583 39 39

(03) 583 19 76

Urad za delo 
Radlje ob Dravi

Mariborska cesta 7, 
2360 RADLJE OB DRAVI

(02) 887 95 51, (02) 887 95 53, 
(02) 887 95 54, (02) 887 95 56

(02) 887 95 52

Urad za delo 
Ravne na Koroškem

Prežihova 17, 
2390 RAVNE NA KOROŠKEM

(02) 870 55 70, (02) 870 55 72, 
(02) 870 55 73, (02) 870 55 75

(02) 870 55 76

Urad za delo 
Slovenj Gradec

Francetova ulica 7, 
2380 SLOVENJ GRADEC

(02) 884 22 51, (02) 884 52 94 (02) 884 52 94

Urad za delo Velenje
Rudarska cesta 6A, 
3320 VELENJE

(03) 898 82 10, (03) 586 25 83 (03) 587 12 86

Ljubljana - S 1. januarjem 2005 se obetajo precejšnje spre-
membe na davčnem področju. Po uveljavitvi reforme zaradi 
velikega dviga splošne olajšave predvidevajo izpad v višini 10 
odstotkov letno zbrane dohodnine. Povečali pa naj bi se pri-
hodki od davka na nepremičnine in davka od dohodkov pra-
vnih oseb. Sloveniji se z januarjem 2005 obetajo spremem-
be na davčnem področju, saj bo takrat začel veljati celotni 
paket davčne zakonodaje, ki ga pripravljajo na finančnem 
ministrstvu. Davčno reformo je na novinarski konferenci 
predstavila državna sekretarka na finančnem ministrstvu 
Milojka Kolar.

Kakšni bodo dejanski učinki davka na nepremičnine, je po 
besedah Kolarjeve ta trenutek težko reči, saj v Sloveniji zaen-
krat še ne razpolagamo s popolnimi in ažurnimi evidencami, 
to je katastrom zemljišč in registrom stavb. Ko bo pripravljen 

celotni popis, bodo na finančnem ministrstvu izračunali, ko-
liko davka naj bi pobrali. “Računamo, da bi, glede na to, da 
bodo vse nepremičnine zajete in obdavčene, moralo priteči 
nekaj več davkov.” Povečali naj bi se tudi prihodki od dav-
ka od dohodkov pravnih oseb. “Trenutno ta davek prinaša 
manj, kot je povprečje EU,” je pojasnila Kolarjeva. Dodala je, 
da želijo doseči, da bi s sedanjih 1,7 odstotka bruto doma-
čega proizvoda (BDP) prišli na dva odstotka BDP prihodkov 
od tega davka.

Spremembe zakona o dohodnini so po besedah Kolarje-
ve med drugim nujne zaradi ugotovitev, da imamo v Slove-
niji relativno visoko splošno obremenitev dohodkov fizičnih 
oseb, predvsem dohodkov iz dela, da so davčne obremenitve 
neenakomerno porazdeljene in zato zavezanci prehajajo iz 
davčno bolj obremenjenih oblik dohodkov v manj obreme-

njene ter da določene vrste dohodkov fizičnih oseb sploh ni-
so zajete v obdavčitev (obresti od bančnih vlog in od dolžni-
ških vrednostnih papirjev) ali pa so zajete deloma (dohodki 
od študentskega dela in avtorski honorarji). Ministrstvo zato 
želi s spremembami zakona doseči globalno razbremenitev 
zavezancev, še posebej tistih v nižjih dohodkovnih razredih, 
ki bodo razbremenjeni v celoti, in sicer do višine minimalne-
ga dohodka, kot je določen z zakonom o socialnem varstvu, 
bolj enako in bolj pregledno davčno obravnavo dohodkov in 
enakomernejšo razporeditev davčnih bremen med zavezanci 
ter širitev davčne osnove.

Rok Feler

Ministrstvo za finance predstavilo 
davčno reformo
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PRODAM
RAČUNALNIK
Prodam Računalnik Celeron 733, 

384 MB ram, os.plošča Matsonic, 

trdi disk 20 GB, GeForce 4 MX-

440SE 64MB, CDRW, internet mo-

dem... (041-748-911)

AVTOSEDEŽ 
Avtosedež Hauck Lifesaver Plus 

0-13 opora za glavo, oblazinjene 

naramnice, strehica, predalček, 

dežna zaščita, vrhunska kako-

vost, nerabljen, original zapaki-

ran, prodam 33% ceneje. (041-

923-669)

AVTOSEDEŽ
Avtosedež Hauck Lifesaver Plus 

0-13 opora za glavo, oblazinjene 

naramnice, strehica, predalček, 

dežna zaščita, vrhunska kako-

vost, nerabljen, original zapaki-

ran, prodam 40% ceneje. (041-

923-669)

OTROŠKO POSTELJICO 
Prodam lepo ohranjeno otroško 

posteljico z jogijem. Zraven poda-

rim nekaj kosov posteljnine! (041-

650-541)

PREVIJALNA MIZICA 
Prodam za 4.000 SIT (031-524-

675)

LETNE GUME
Prodam 4 rabljene letne gume 

znamke Continental dimenzij 

205/55/16 skupaj za 10.000 SIT. 

(041-334-003)

PRODAM ELEGANTNO OBLEKO
Prodam čisto novo obleko (niko-

li oblečena), rdeče barve.Cena 

10.000 SIT (041-497-301) (041-

497-301)

PARCELA
V Šaleku prodam zazidljivo parce-

lo v izmeri 1050m2 za 4,5 mio. sit. 

Kabelska in telefon so na parce-

li. lepa lokacija. Marjan ali Mari-

ja tel. (04-724-250) ali (03/897-

44-22)

ROVER 
Ugodno prodam Rover416Gsi,me-

talik srebrne barve,klima, el. paket, 

radio, servo volan, alarm... prevo-

ženih 110000km. Servisiran, menjal 

sem jermene, napolnil klimo, vre-

den nakupa. Cena 450.000sit (Pero 

040-852-484)

RENAULT 5 CAMPUS
Prodam Renault 5 Campus, črne 

barve, zelo dobro ohranjen,letnik 

91 (041-714-113)

HONDA CIVIC SEDAN 1,5 I GL 
Letnik 90, 250 000 km, 2. lastnik, 

CZ, strešno okno, strešni nosil-

ci, na novo registriran, tehnično 

brezhiben, redno servisiran, nuj-

no prodam za 220 000 SIT! Mo-

žen gotovinski popust ali obroki. 

(031-614-339)

MOTORSKO USNJENO JAKNO 
Prodam moško št. 52-54, ter žen-

sko št. 38-40, še ni bila nošena-

,....in čelado NOLAN, črne barve... 

(051-412-902)

POLNILEC ZA NOKIO
Prodam hišni polnilec za mobilni 

telefon Nokia,cena 2500 sit! (041-

632-374)

REZAN LES 
Prodam rezan les (smreka, hru-

ška, jesen). (041-850-912)

HIDRAVLIČNI MLIN ZA GROZDJE
Prodamo hidravlični mlin za 

grozdje, 2 kovinska in 1 lesen sod. 

Zelo ugodno. (051-207-282)

ŠTEDILNIK
Za simbolično ceno prodam ohra-

njen star kombiniran štedilnik 4 

plin + 2 elektrika, ( 03/586-33-

53 )

PLINSKI KUHALNIK CORONA
Prodam samo 2x rabljen plinski 

kuhalnik Corona (3 plin). Cena 

novega 15000 sit, prodam za 7000 

sit. Super za piknike, ugodna ce-

na. (040-835-862)

ZAJCI
Prodam zajce za zakol ali nadaljno 

rejo. Zakol in čiščenje opravimo 

na mesto vas mi! Cena po dogovo-

ru. Doma smo v okolici Žalca (031-

975-825)

PARCELA
V Šaleku prodam zazidljivo par-

celo v izmeri 1050m2 za 4,5 mio. 

SIT. Kabelska in telefon sta na 

parceli, lepa lokacija. Marjan ali 

Marija, ( 040-724-250 ) ali ( 03/

897-44-22 ) 

STANOVANJE
Prodam 2 sobno stanovanje v Ve-

lenju na Foitovi 10, v izmeri 55m2 

za 9 mio. SIT. Vse informacije na 

tel.( 040-724-250 ) ali ( 03/897-

44-22 ) Marjan ali Marija ( 03/

897-44-22 )

ČEVELJČKI CICIBAN 
Modri, številka 18, primerni za 

oba spola, mogoče malo bolj za 

punčke, nošeni 10x-kot novi za 

4000 SIT, novi so bili 9000. (041-

202-086)

PLAY STATION 2 
Prodam PLAY STATION 2 z dvema 

igricama NBA 2003 + FIFA 2003 z 

enim game padom in spominsko 

kartico za 45000 SIT. Kot novo! 

(051-232-887)

TOMOS APN 6 
Prodam Tomos APN 6, letnik 1999-

00 v dobrem stanju, neregistriran. 

Cena po dogovoru, info. po 15.oo 

uri. (041-689-878)

GORSKO KOLO 
Ugodno prodam gorsko kolo LOM-

BARDO K-300. Z sprednjim in za-

dnjim vzmetenjem in zavore na 

disk. Star 1. mesec z računom in 

garancijo (051-200-701)

STARINE 
Eksotične starine (leseni kipi - to-

temi, skrinje,...) iz Bornea na-

prodaj.  Cena: od 150.000 SIT da-

lje.(031-385-815)

NOKIO 3310
Cena 7000 SIT. Stara eno leto in 

pol. Baterija zdrži tri dni. Brez 

SIM kartice. Zraven dam tudi pol-

nilec (070-298-199)

KUPIM
DELI ZA AVTO 
Kupim obe sprednji luči, ter po-

krov motorja za R Clio letnik 94 - 

1.2  (041-537-744)

ZVOČNIKI 
Kupim zvočnike 2 x 300w za duo 

ansambel, od najboljšega ponud-

nika. Cena: do 30.000 SIT Duo 

Palma (031-321-614)

STANOVANJE, HIŠA 
Večje stanovanje ali stanovanjsko 

hišo kupim! (041-666-739)

ZVOČNIK-A 
Kupim zvočnik-a v škatli (BOX-u). 

Lahko enega, ali v paru, od naj-

boljšega ponudnika. Cena po do-

govoru. (041-824-129)

KNJIGO ALI PRIROČNIK 
Priročnik ali knjigo o popravilu 

ročnih mehanskih ur, lahko je tu-

di v angleškem ali nemškem jeziku 

(02/614-33-26)

VLEČNA KLJUKA 
Kupim vlečno kljuko za kiper pri-

kolico za IMT 539 - (031-652608)

FOTELJ
Kupim fotelj čimbolj ohranjen za 

čim manjšo ceno, naj ravno ne 

razpada. Prednost imajo tisti, ki 

imajo širša naslonjala za roke. Po-

nudbe na (031-574-543)

RC VPLINJAČ
Kupim  zadnji resonančni izpuh za 

motor MVVS 2.5ccm. Marjan (041-

212-945)

POČITNIŠKA PRIKOLICA
Kupim počitniško prikolico ADRIA 

po možnosti serije A, za 4 osebe, 

registrirano in staro največ 7 let. 

(041-987-626)

PEUGEOT 206
Kupim Peugeot 206 letnik 98 ali 

99. (041-549-093)

Ime in priimek/naziv podjetja:

Ulica:

Poštna številka/kraj:

Telefon:

Davčna številka (samo za podjetja):

Tednik POPULIST želim prejemati na zgoraj navedeni naslov.

Naročnino bom poravnal na naslednji način:
a) trimesečna naročnina: 3000 SIT v enkratnem znesku !
b) polletna  naročnina: 5.500 SIT v dveh obrokih !
c) letna  naročnina: 10.000 SIT v štirih obrokih !

Naročite se lahko tudi na tel. št. (03) 898 56 34 
ali na e-pošto: blues@siol.net.                          DDV  je všet v ceno.NAROČILNICA   (velja do preklica naročnine)

MALIOGLASIMALIOGLASIMALIOGLASI

Ponudba za objavo osmrtnic

 je tednik, ki je na prodaj na Koroškem, (občine: Črna na Koroškem, Dravograd, 
Mežica, Mislinja, Muta, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica 

na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica) ter na območju Šaleške doline, (občine: 
Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje), prebirajo pa ga tudi prebivalci Zgornje Sa-

vinjske doline in na celjskem. Tiskamo ga v nakladi 5.000 izvodov. 

Vemo, da je vsaka izguba bližnjega boleča, 
vemo pa tudi, da si vaši pokojni 

sorodniki zaslužijo vso pozornost in spomin.
Z objavo osmrtnice, zahvale ali obletnice žalostnega 

dogodka v časopisu , 
bo s pozornostjo, ki jo bo deležen pokojnik, 

dosežen spoštljiv namen.
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Toča
Neurje s točo je prejšnji ponedeljek proti večeru zajelo Koroško. Škoda je velika. 

foto Jurij Vižintin


