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Zavlačevanje z blejsko obvoznico 
Občina Bled vztraja pri gradnji v dogovorjenem letu 2007. 

RENATA ŠKRJANC 

Bled - Ble jd z blejsko obvoz-
nico nimajo sreče. Ko je ob-
čina pred š t i r i m leti sprejela 
sedanjo traso južne razbre-
m e n i l n e ceste , so m n o g i 
upali, da se je blejska obvoz-
nica vendarle premaknila z 
mrtve točke. Graditi naj bi jo 
začeli leta 2 0 0 7 , promet pa 
bi po njej stekel dve leti po-
zneje. Vendar se obljubljene-
m u začetku gradnje maje jo 
tla. saj se lahko zgodi, da 
bodo gradbeni stroji na Ble-
du zabmel i šele leta 2 0 0 9 . 
Krajani Mlina nasprotuje jo 
načrtovani trasi, ki bi poteka-
la skozi vas. in predlagajo 
novo. Slednja bi obšla Mlino 
in bi bila med Stražo in Do-
bro goro spel jana v predor 
pod Mlinskim poljem. Obči-

na Bled bi morala v tem pri-
meru pripraviti nov idejni 
projekt in počakati na držav-
ni lokacijski načrt, kar bi za 
tri leta odmakni lo začetek 
gradnje obvoznice. T o so na 
ministrstvu za promet zapi-
sali v pismu, s katerim so od-
govorili Ml inanom. V n j e m 
so zapisali tudi, da za razbre-
menitev Blejskega jezera ni 
dovolj s a m o speljati promet 
m i m o Bleda, saj bi tako raz-
bremenili jezero le za okoli 
3300 vozil, cesto ob jezeru pa 
bi še vedno lahko uporabljali 
domačini , kar je več kot 
6 0 0 0 vozil dnevno. 

"Odmik trase od nasel ja 
Mlino oziroma od Blejskega 
jezera postavlja pod vprašaj 
zamisel razbremenitve ožje-
ga območja jezera z vidika lo-
kalnega prometa in na jmanj 

triletni zamik začetka grad-
nje glede na sedanje stanje," 
so v pismu še zapisali na mi-
nistrstvu. Blejski župan Jože 
Antonič je pred dnevi zavrnil 
vsakršno odmikanje začetka 
gradnje, ki na j bi stala pet 
mil i jard tolarjev. "Začetek 
gradnje obvoznice leta 2 0 0 9 
ni sprejemljiv! Občina ne bo 
popustila, da bi država spre-
minjala sprejeto, saj je oblju-
bila začetek gradnje v letu 
2 0 0 7 . Skozi Bled se dnevno 
valijo kolone vozil, ki otežu-
je jo bivanje domač inom in 
gostom. Tudi zahteve Mlina-
nov ne s m e j o biti vzrok za 
odmik začetka • gradnje..^ 
Upam, da bo država čim prej 
pridobila mednarodna poso-
jila in na seznam znova uvr-
stila okoli trideset cestnih 
projektov," je dejal Antonič. 

Rotomatika se bo na Jesenicah širila 
ŠTEFAN Ž A R G I 

Jesenice - Včeraj so v obratu 
Rotomat ike , ki je na jveč ja 
i z m e d petih ses t rsk ih 
družb korporacije Hidria iz 
Sp. Idrije, predstavili svojo 
investicijo, vredno prek dve 
m i l i j a r d i tolarjev, v širitev 
obrata za proizvodnjo lamel 
in rotorjev. Ob obs to ječem 
obratu d o g r a j u j e j o novo 
proizvodno halo in skladiš-
ča s s k u p n o površino nad 
6 0 0 0 kvadratnih metrov, v 
katero bodo namest i l i naj-
s o d o b n e j š o t ehnološko 
opremo. Gradnjo so pričeli 
v marcu, zakl jučena pa bo v 
oktobru, in kar je za Jeseni-
ce na jbol j p o m e m b n o : po-
večalo se bo število delo-
vnih mest s sedanjih 8 0 na 
210 . Za Jesenice so se odlo-

Cradnja razširjenega obrata Rotomatike, ki se je začela 
marca, je v polnem teku. 

čili zavestno, kl jub ne ravno 
poceni zeml j i šču in komu-
nalni opremi, sa j so Jeseni-
ce z z a t o n o m železarstva 
doživl jale p o d o b n o u s o d o 
kot Idrija z zapiranjem rud-
nika. Sicer pa se Hidria za-
veda aktualnosti globaliza-
ci je in si že ogleduje mož-
nost i za obrate v vzhodni , 
Evropi, na Kita jskem, v In-
diji in Mehiki . Novi prosto-
ri bodo tudi vzorčni model 
daljinsko nadzorovane inte-
ligentne hiše, saj bodo ogre-
vanje, klimatizaci jo, nadzor 
porabe elektr ične energi je , 
požarno varnost in tehnič-
no varovanje opravljali na 
daljavo. S a m o za dve visoko 
s p o s o b n i 4 0 0 - t 0 n s k i sti-
skalnici, ki j ih dobi jo že pri-
hodnj i teden, so odšteli tri 
mil i jone evrov. 

( G o r e n j s k a 
B a n k a . f M ^ i l / I S g 
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v Kranju prvič tekma 
celinskega pokala 
V I L M A S T A M O V N I K 

Kranj - Nova skakalnica v 
Kranju bo to nedeljo, 10. juli-
ja, prvič gostila smučarje ska-
kalce na tekmi celinskega po-
kala. "Tekmovan je je po-
m e m b n o za pridobivanje 
točk predvsem za mlade ska-
kalce, seveda pa bodo gledal-
ci lahko videli tudi nekaj od-
ličnih tujih in domačih tek-
movalcev, n a čelu z naš imi 

na jbol j š imi reprezentanti ," , 
je povedal predsednik kranj-
skega skalnega kluba Jože Ja-
vomik, ki je do včeraj prejel 
prijave 65 tekmovalcev iz šti-
rinajstih držav. Prireditev, ki 
se bo s skoki za trening zače-
la ob 13.50, bo neposredno 
prenašala tudi televizija, na 
prireditvenem prostoru pa 
ne bo manjkalo zabave za ob-
iskovalce, ki jih organizatorji 
pričakujejo blizu tri tisoč. 

54 
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AKTUALNO 

Rušenje uspešnih 
direktorjev 
Na prvih sejah novi nadzorniki pravi-
loma ne premikajo gora. V primeru 
dosedanjega predsednika uprave 
Abanke^ofa Tomaža na tako ime-

^ je bilo drugače. 
Če/^ti sa^ od^pil, bi ga razrešili. 
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GORENjSKA RAZGLEDI 

Štiri lokacije za knjižnico | Sava cveti z izjemnimi 
poslovnimi rezultati Kranjski mestni svetniki so razpravlja- i 

li o lokaciji za novo knjižnico, ki se se- ; 
daj stiska na 1900 kvadratnih metrih, i 
Omenjali so lokacijo nekdanjega i 
doma )LA, razpadajoči hotel jelen, v i 
veleblagovnici Globus ali pri gimnazi- j 
ji. o lokaciji se obeta živahna razpra- i 

6 : 

Poslovni sistem kranjske Save je lani 
potrojil čisti dobiček, paradržavni 
sklad Kapitalska družba pa terja iz-
redno revizijo poslovanja pri nakupu 
Crand hotela Toplice in urejanju raz-
merij z družbo Golf in kamp. Kakjne 
motive ima Kapitalska družba? 

13 

RAZVEDRILO 

Sem tudi poredna 
Pri Nataliji Verboten se vse giblje v 
superlativih: najbolj zaželena Sloven-
ka in najbolje plačana glasbenica. V 
resnici pa je Natalija prav preprosto 
bitje in človek bi si mislil, da se je na 
glasbeni sceni znaSla po naključju. Je 
mirna in zadržana. 

34 

VREME 

Danes bo oblačno s pcgosfimi 

padavinami. Jutri in v neddjo 
bo spremen^ivo do pretežno 
oblačno s krajevnimi 
padavinami, tudi nevihtami. 

jutri: ohiačno s padavinami 

http://www.goreniskiglas.si
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ZA KOREKTNO POSLOVNO SODELOVANJE 
Z NAŠO DRUŽBO SE ZAHVAUUJEMO 

VSEM POSLOVNIM PARTNERJEM - INVESTITORJEM 
IN DOBAVITEUEM. 

ODLIČNOST, KOREKTNOST 
IN FINANČNA DISCIPLINA BODO NAŠA 

VIZIJA TUDI V PRIHODNJE. 

GRADBINEC 

STmviAnvm 
N A G R A J l i l V A I K J E , 
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P O K O . I I V I I V S K O 
Z A V A l l O V A I V J E 
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MOŽNOST 

KAPREDOVAIVJA 
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MCNTSTVO ZA OMA/TUO 
StOV&eKAVOiSKA 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

PODARITE 
NAROČNINO 
N a š svet je raznolik. V lepem in grdem, v dobrem in s labem. 

Tudi človeške u sode s o (pre)več kot različne. Z napredkom 

civilizacije bi bilo pričakovati, da bo sol idarnost vse večja in 

bo razlik med ljudmi manj. Pa ni tako. Mil ijone ljudi po sve-

tu je lačnih in, ne boste verjeli, delež otrok, ki živijo v revšči-

ni, narašča tudi v t. i. razvitih državah. O b vseh grozljivih po-

datkih, ki s m o jim priča vsak d a n v medijih, ponavadi obču-

t imo nemoč, saj kot posamezn ik i ne v id imo rešitve. A vsak-

d o lahko stori kaj v d o b r o so l judi , saj osrečuje še tako 

s k r o m e n prispevek, p redv sem pa ima v sakdo neomejene 

možnos t i širjenja pozitivne miselnosti. 

Izraz sol idarnosti je lahko tudi naročn ina na časop i s Gorenj-

ski glas. Podarite jo komu, ki bi ga rad bral, a si naročnine 

ne more privoščiti. V a š nas lov in naslov obdarovanca n a m 

p ro s imo sporočite p i sno na nas lov Gorenjski glas, Zo i sova 

1, 4 0 0 0 Kranj. 

Petra Kejžar 

Gorenjski Glas WWW.CORENJSKIGLAS.SI 

Sovražna beseda v parlamentu 
izjava za javnost "Sovražni govor se širi po državi - iz državnega zbora" je povzročila živahne 
razprave o kulturi javnega nastopanja. 

)ožE KOŠNJEK 

Ljubljana - B l i z u 3 0 0 posa-

mezn i c i n posamezn ikov iz 

akademsk ih , med i j sk ih i n 

d rug ih krogov je že podpisalo 

izjavo "Sovražni govor se širi 

po državi - iz d r ž a v n ^ zbo-

ra", s katero protestirajo proti 

žaljivim i n nestrpnim nasto-

p o m poslancev v d r žavnem 

zboru. Prve so jo podpisale 

dr. A lenka Šelih, redna člani-

ca Slovenske akademije zna-

nost i in umetnost i , igralka 

M i lena Zupanč ič i n univerzi-

tetna profesorica ter nova 

rektorica Univerze v Ljublja-

n i dr. Andreja Kocijančič. 

"Mo rda se zdi, da je incident 

z 'obveznim zakonsk im pre-

g l edom mednožja ' , ki b i ga 

poslanec Pavel Rupar odredil 

parlamentarkama Majd i Sir-

ca i n M a j d i Potrata, izbil 

sodu dno. A omenjena izjava 

zgolj potrjuje, da ta s od že 

dalj časa pušča na več konc ih 

i n da z vsako polomljeno de-

sko iz soda bruhne bolj uma-

zana voda," so zapisali in iz-

razili zaskrbljenost nad tem 

stanjem v d r žavnem zboru. 

Nestrpnost in izključevanje v 

pa r lamentu spodbuja i n 

opravičuje nestrpnost tudi na 

d r ug i h ravneh vsakdanjega 

življenja. Odgovorn i naj tako 

ravnanje preprečijo. 

Poslanec Pavel Rupar se je 

po s l ankama opravičil, ven-

dar za poslanki Majdo Sirca 

i n M a j d o Potrata to n i bi lo 

dovolj. Zahtevali sta razpravo 

na kolegiju predsednika dr-

žavnega zbora Franca Cukja-

tija i n njegovo opravičilo. 

Seja kolegija se je končala 

brez sklepov. Predsednik dr-

žavnega zbora France Cukja-

ti je 4. julija v izjavi zapisal, 

da so oznake, kot " sovraž-

nost, š o v i n i z e m in šeksi-

zem" , pretirane i n da je ne-

korektno poslanke i n poslan-

ce označit i za "k senofobe, 

homofobe i n rasiste". T o naj 

bi ustvarjalo napačen vtis, da 

se poslanci v d ržavnem zbo-

ru s amo še kregajo i n žalijo, 

kar je daleč od resnice. Zav-

zel se je za neposredne pre-

no se sej, da si b odo l ahko 

gledalci ustvarili lastno sl iko 

o ravni razprav na sejah dr-

žavnega zbora. Enako mne -

nje je na torkovi konferenci 

za novinarje povedala tudi 

poslanka Eva Irgl ( SDS ) , ki je 

bila tudi sama deležna žalji-

vih napadov v medijih. Vpra-

šala se je, zakaj se tako ime-

novana 'c ivi lna d ružba ' n i 

oglasila v p r imeru Petek ali v 

p r imeru izjav varuha člove-

kovih pravic Matjaža Hanžka 

o pr imeru Trobec. Očitno ve-

ljajo v Sloveniji za te primere 

dvojna merila. Z a pos lansko 

s kup ino S D S je po besedah 

njenega vodje Jožeta Tanka 

politična razprava o tem 

vprašanju končana i n se va-

njo ne bo več vključevala. 

^ tDfta t/ PAPCA-
f ^ l J T i / I ^ s » u e č 
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Pavel Rupar: Izsiljena razprava 

Poslanec SDS in tržiški župan Pavel Rupar je 
prepričan, da je bila razprava o njegovi izjavi izsiljena. 

JOŽE KOŠNJEK 

Ljubljana - Pos lanec Pavel 

R u p a r se je zaradi izjave v 

parlamentarni razpravi o za-

k o n u o registraciji istospol-

n i h par tner sk ih skupnos t i , 

da bi mora l i dvema poslan-

kama državnega zbora "pre-

gledati mednožje", opravičil 

že na seji. Devet poslank pa 

je zahtevalo razpravo o tem 

tudi na seji kolegija predsed-

nika državnega zbora. 

Z a mnen je o razpravi o 

njegovi izjavi s m o vprašal i 

tudi neposredno vpletenega 

Pavla Ruparja. " P o v e m v a m 

lahko, da je bila ta razprava 

izsi ljena i n nepotrebna. 

Sprašujem se, zakaj liberal-

na demokracija Slovenije ne 

zahtevala take razprave, ko je 

tedanji poslanec Jelko K a d n 

klofhil poslanca Iva Hvalica 

i n ko je varuh človekovih pra-

vic Mat jaž H a n ž e k nepr i -

m e m o govoril o početju Me -

toda Trobca. N ikakršnega in-

cidenta n i bilo, a m p a k obi-

čajna ostra par iamentarna 

razprava. Sp ra šu jem se, za-

kaj st: d o godk i v d r ž a v n e m 

zboru ne obravnavajo z ena-

k im i merili." 

LjuegANA 

Jehovove priče zborujejo v Ljubljani 
V ljubljanski dvorani Tivoli se bo začelo danes s lovensko 

o b m o č n o zborovanje jehovovih prič, ki se ga bo udeležilo 

okrog 2 0 0 0 delegatov. Zborovanje bo potekalo pod ges lom 

B o d i m o pos lu šn i Bogu, osrednji p rogramsk i govor pa bo 

na sporedu danes ob n . uri. Osrednj i jutrišnji dogodek bo 

krst s potopitvijo, ki bo na s p o r e d u ob 11.50, v nedeljo 

d o p o l d n e pa b o d o igralci uprizori l i biblijska sporoč i la . 

P rog ram zborovanja temelji na Svetem p i smu . V s top bo 

prost. Ljubl jansko zborovanje je eno večjih, ki potekajo 

te dni po svetu. J. K. 

Opozicija govori, večina molči 

Odločitev vlade za dve kohezijski regiji je bila 
prehitra in premalo premišljena. 

• f 

O d leve: Matjaž Han , Majda Potrata, M i r a n Potrč, S a m o Bevk 

i n U ro š Jauševec. / Foto: conod kiv« 

JOŽE KOŠNJEK 

Kranj - Gorenjski pokrajinski 

odbor Socialnih demokratov 

(SD) je v torek organiziral v 

K ran ju posvetovanje s po-

slanci stranke v d r ž a v n e m 

zboru, župani, podžupani i n 

občinsk imi svetniki z območ-

ja Gorenjske. Posvetovanje je 

vodil p redsedn ik pokrajin-

skega odbora T o m a ž M e n -

cinger, "udeležili pa so se ga 

poslanci Majda Potrata, Mat-

jaž H a n , M i r a n Potrč i n 

S a m o Bevk, Id je bil izvoljen v 

gorenjski volilni enoti, ter ge-

neralni sekretar stranke, tudi 

Gorenjec U ro š Jaušovec. N a 

posvetovanju so ugotovil i, 

da vladajoča koal idja doslej 

še n i začela uresničevati ti-

stega, kar je obljubljala pred 

volitvami. Preveč se ukvarja 

z ideologijo, p rema lo pa z 

razvojnimi vprašanji. Odloči-

tev vlade za dve kohez i j sk i 

regiji je bila prehitra i n pre-

ma l o premiš l jena, za Go -

renjsko pa škodljiva. A r g u -

menti, zakaj se je odločila za 

to i n zakaj se n i začela poga-

jati za tri regije, so premalo 

prepričljivi. Z a sedanjo vla-

dajočo koalicijo je znači lno, 

da n i pripravljena na sooča-

nje mnen j in na argumenti-

rane razprave, a m p a k pred-

v s e m molč i i n glasuje, je po-

vedala Majda Potrata. 

mailto:dominik.Jrelih@g-glas.si
http://www.corenjskiglas.si
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Župani razumejo ministra? 
Sporočilo ministra dr. Ivana Žagarja je brezkonnpromisno: "Smo v časovni stiski, izjem in 
idealnih rešitev pa ni." 

MARJETA SMOLNIKAR 

Na torkovi novinarski kon-
ferenci sta minister dr. Ivan 
Ž a g a r in državni sekretar 
Marcel Koprol branila pred-
log zakona o s p o d b u j a n j u 
skladnega regionalnega raz-
voja. Prvič: od marca 2 0 0 3 , 
ko je bila sprejeta zakonska 
osnova za statistično klasifi-
kaci jo ter i torialnih enot 
( N U T S ) , ki m e d drugim 
predvideva na jmanj osemsto 
tisoč prebivalcev v regiji, Ev-
ropska zveza ne prizna več 
nobenih izjem. Po ministro-
vi trditvi je to tudi kl jučna 
ovira delitve Slovenije na tri 
kohezijske regije. Drugič: pri 
izpeljavi proceduralnih po-
stopkov s m o v časovni stiski, 
zato je predlog opozicije o re-
gionalni delitvi na podlagi 
ustavnih s p r e m e m b nerea-
len. Tret j ič : idealne rešitve 
ni. 

Zanimalo nas je, kaj o 7. 
členu predlaganega zakona, 
ki deli Sk>venijo na razvito in 
nerazvito regijo, meni vladni 
predsednik Janez Janša. Do 
zaključka redakci je n a m 
vladni predsednik na naše 
vprašanje ni odgovoril. S o 
n a m pa na naknadno posre-
dovana vprašanja (s katerimi 
argumenti je aktualna vlada 
Bruselj prepričala, da odpre 
pogajanja o regionalni delitvi 
Slovenije; kdo se je s kom po-
gajal oziroma pogovarjal in 
kaj je pri tem obljubil) z "mi-
nistrstva" za regionalni raz-
voj m e d drugim odgovorili 

naslednje. V skrajšani različi-
ci se njihov odgovor glasi: "V 
postopku sprejemanja dopol-
nitev uredbe o statistični kla-
sifikaciji teritorialnih enot 
NUTS, s katero se v uredbo 
dodajajo tudi enote N U T S 
novih držav članic Evropske 
zveze, je Sloveni ja pri uve-
ljavljanju svoje zahteve sicer 
naletela na načelno razume-
vanje drugih držav članic, 
vendar večje podpore, zaradi 
interesa po č i m p r e j š n j e m 
sprejet ju dopolnitve, ni pri-
dobila. Na zasedanju CORE-
PER je Slovenija uspela pri-
dobiti zavezo Evropske ko-
misi je , da bo ponovno pro-
učila zahtevo Slovenije po te-
ritorialni členitvi na N U T S 
2. S tem je Slovenija tudi for-
malno aktualizirala prizade-
vanja iz pristopnih pogajanj 
in utrdila pogajalski položaj 
glede delitve na NUTS 2 rav-
ni. Kompromisni dogovor iz 
pristopnih pogajanj je obse-
gal več elementov. Prvi je bil, 
da se bo celotno ozemlje Slo-
veni je v obdobju do konca 
leta 2 0 0 6 obravnavalo kot 
enotna regija na ravni N U T S 
2. Zato je Slovenija pripravi-
la in seda j izvaja en s a m 
Enotni programski doku-
ment 2 0 0 4 - 2 0 0 6 za območ-
je vse države. Drugi element 
je bil dogovor, da bo Sloveni-
ja nadaljevala usklajevanja z 
Evropsko komisi jo o ustrez-
ni ozemeljski razdelitvi, ki bi 
zagotavljala uravnotežen re-
gionalni razvoj. Najkasneje 
do konca leta 2 0 0 6 naj bi 

Dr. Ivan Žagar in Marcel Koprol. 
slovensko teritorialno členi-
tev v skladu z uredbo o 
NUTS ponovno proučili. Da 
bi to omogočila, je EZ iz be-
sedila predloga uredbe o 
NUTS, ki je bila takrat v za-
ključni fazi sprejemanja, čr-
tala določbo, da se m a j h n e 
države z manj kot tremi mi-
lijoni prebivalcev ne morejo 
deliti na teritorialne enote 
N U T S 2 . " Skratka, niti dve 
regiji nista gotovi, celo to še 
visi v zraku, na kar minister 
na novinarski konferenci 
tudi ni pozabil vnovič opozo-
riti. 

Sicer pa sta se minister dr. 
Ivan Žagar in državni sekre-
tar Franci Rokavec odzvala 
vabilu škofjeloškega župana 
Igorja Drakslerja in se v sre-
do v Kranju sestala z župani 
gorenjske statistične regije. 

Udeleženci sestanka so iz-
menjali svoja mnen ja in sta-
lišča, predvsem na temo de-
litve Slovenije na dve kohe-
zijski regiji in položaja Go-
renjske znotraj razvitejše re-
gije. Minister je pojasnil do-
ločila zakona, ki zagotavljajo 
dodatno državno pomoč 
man j razvitim lokalnim oko-
l jem (občinam) znotraj stati-
stičnih regij. Župani so pred-
lagali, naj se v parlamentar-
ni proceduri s p r e j e m a n j a 
zakona ta določila natančne-
je opredelijo in se tako zago-
tovi pomoč tudi man j razvi-
tim občinam znotraj razvite 
kohezi jske regije. Po mne-
nju ministra so župani razu-
meli novo nastalo situacijo 
po neuspešnih pogajanjih o 
naslednji finančni perspekti-
vi v Luksemburgu. 

Skrivni sestanek z ministrom 
župani o sestanku z ministrom za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Ivanom Žagarjem. 

S I M O N ŠUBIC 

Kranj - Goren jsk i odziv na 
vladni predlog zakona o 
skladnem regionalnem raz-
voju, po katerem bi bila Slo-
venija razdeljena na dve ko-
hezijski regiji in bi se morala 
gorenjska statistična pokra-
j ina za evropska razvojna 
sredstva obrisat i pod no-
som, je bil očitno tako oster, 
da je minister za lokalno sa-
moupravo in regionalni raz-
voj Ivan Žagar v sredo dobe-
sedno pridrvel v Kranj. Tako 
hitro, da njegov strankarski 
kolega in škofjeloški župan 
Igor Draksler , s icer sklica-
telj e k s p r e s n e g a sn iden ja 
ministra z goren jsk imi žu-
pani, o s e s t a n k u sploh ni 
obvestil Gorenjskega glasa. 
Pravzaprav niti preostal ih 
medi jev ne; za s rečan je so 

izvedeli le nekateri izbrani 
novinarji. 

Minister Žagar je pojasnil, 
da bi bilo vztrajanje pogajal-
cev pri razdelitvi Slovenije na 
tri regije preveč tvegano, saj 
se n a m lahko zgodi, da bo 
Slovenija nazadnje f>ostala le 
ena kohezijska regija. V tem 
primeru n a š a država sploh 
ne bi dobila nobenih evrop-
skih sredstev iz kohezijskih 
skladov. Župani smo zato za-
htevali, da na j vlada sredstva, 
ki Goren jsk i zaradi tega n e 
bodo priznana, zagotovi v dr-
žavnem proračunu. Minister 
n a m je obljubil, da bodo v za-
kon o s k l a d n e m regional-
n e m razvoju vključili ustrez-
ne varovalke, po katerih bo 
država za prizadete pokraji-
ne priskrbela iz svojega pro-
računa," je dejal Igor Draks-
ler. 

Župan občine Cerklje Franc 
Čebulj je bil odločen: "Zame 
je še vedno najboljša rešitev 
delitev na tri regije, ob vztraja-
nju pri dveh regijah pa naj bo 
razvita Osrednjeslovenska 
statistična regija samostojna 
kohezijska regija, vse druge 
pa naj tvorijo drugo kohezij-
sko regijo. In če ta rešitev ni 
možna, naj vsaj občine pod 
Kamniško-Savinjskimi Alpa-
mi, to so Cerklje, Kamnik, 
Preddvor, Jezersko, zaradi de-
mografskili in strukturnih 
problemov uvrstijo v m a n j 
razvito regijo. Prepričan sem, 
da bi Štajerci na našem mestu 
že noreli." 

Boža Kovač, vodja oddelka 
za gospodarstvo Občine Jese-
nice, je podvomila o resnosti 
ministrovih obljub: "Tri tedne 
nazaj, ko nas je vlada povabila 
k oddaji projektov za nepo-

sredne razvojne spodbude, ta 
politika že ni bila upoštevana." 

Bohinjska županja Evgeni-
ja K ^ Korošec je menila, da 
bi morala Slovenija zaradi 
svojih spedfik, ki bi jih moral 
upoštevati tudi Bruselj, vztra-
jati pri treh kohezijskih regi-
jah. "Vladni pogajald naj vsaj 
poskušajo s to rešitvijo, ne pa 
da se predajajo že vnaprej." 

"Kot je dejal minister , je 
najbolj ugoden čas za poga-
janje o treh regijah minil že v 
prejšnjem mandatu. Sedanja 
situacija je za nas slaba, a s 
trmoglavl jenjem lahko ško-
d u j e m o še drugim pokraji-
nam. Mislim, da bo minister 
držal dano besedo, saj si no-
bena pametaa vlada ne more 
privoščiti, da bi okoli prines-
la celotno regijo," razmišlja 
šenčurski župan Miro Ko-
zelj. 

Rušenje uspešnih 
IGOR ŽERJAV 

Dosedanji predsednik upra-
ve Abanke Vipa Aljoša Tomaž 
je na tako imenovani nočni 
seji, ki je potekala v noči s petka 
na soboto, nepreklicno odsto-
pil, druga dva člana uprave Bo-
gomirja Kosa in Vita Verstov-
ška pa so razrešili. Na prvih se-
jah novi nadzorniki praviloma 
ne premikajo gora, ampak gre 
za konstitutivne seje, na kate-
rih se prvič zbrani nadzorniki 
seznanijo z dosedanjim delom 
in načrti ter določijo smernice 
svo je^ delovanja. Tokrat, ko so 
se na ustanovni seji prvič sreča-
li štirje od sedmih nadzomi-
kov, je bilo pod vodstvom prve-
ga moža Kapitalske družbe To-
mažem Toplakom precej dru-
gače. 

Če Aljoša Tomaž ne bi sam 
odstopil, naj bi ga po neurad-
nih informacijah razrešili iz 
krivdnih razlogov. Povod za 
njegovo odstranitev je bila pro-
daja 44-odstotnega lastniškega 
deleža v Nacionalni finančni 
družbi (NFD). Abanka Vipa se 
je za prodajo navedenega dele-
ža odločila novembra lani, 
marca letos je namero potrdil 
nadzorni svet banke, prejšnji 
teden pa je prišlo do prodaje. 
44-odstotni lastniški ddež so si 
razdelile so NFD in NFD Hol-
ding, Maksima Invest, Banka 
Celje, Banka Koper in Proban-
ka, Abanka Vipa pa je izttžila 
5,8 milijarde tolarjev. 

S spremenjenim lastniš-
tvom je vlada izgubila vpliv v 
NFD, posredno pa še v vseh 
družbah, ki so bile v portfelju 

NFD, med njimi tudi kranjska 
Sava in Gorenjska banka. Sled-
nja je sicer lastnica več kot 44-
odstotnega lastnišk^a deleža 
NFD. 21aradi kapitalske pove-
zanosti je tudi za Gorenjsko 
pomembno, kdo je lastnik do-
bro stoječih družb in kako jih 
bo upravljal. Vlada Janeza Jan-
še v navedeni prodaji lastniške-
ga deleža v NFD lahko izlušči 
lekdjo o umiku politike iz slo-
venskega gospodarstva, kar je 
obljublila pred volitvami in za-
pisala v koalicijsko pogodbo. 

Vršilec dolžnosti direktorja 
Kapitalske družbe Tomaž To-
plak očitno razmišlja drugače. 
Člana uprave Be^omir Kos in 
Vito Verstovšek, ki so ju razre-
šili z nekajmesečnim odlo-
gom, morata do naslednje seje 
pripraviti poročilo o prodaji 
lastniškega deleža NFD. "Novi 
nadzorni svet je bil zame kar 
veliko presenečenje. Z njim je 
v banko prišla politika," je za 
dnevnik F i n a n c e pred ne-
davnim povedal Aljoša To-
maž, ki je z a m a n čakal na 
spre jem pri finančnem mi-
nistru dr. Andreju Bajuku. 

Al joša T o m a ž je c e n j e n 
bančnik, ki je Abanko pope-
ljal na t re t je m e s t o m e d 
b a n k a m i v državi. I m e l j e 
jasno vizijo in vrsto domis-
lic za n j ihovo uresnič i tev . 
Bil j e bančni menedžer , ka-
kršnega si lasmiki bank lah-
ko s a m o žel i jo . Novi nad-
zorniki si niso obliznili pr-
stov in poiskali s k u p n e g a 
jezika. Na nočni seji, Id ji za-
radi načina vodenja skorajda 
ni para, so odstranili vodstvo. 
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KRATKE NOVICE 

RADOVGICA 

Dermski grad ni v denacionalizacijskem postopku 
Kot je znano, je radovljiški obč insk i svet aprila sklenil, da 

občina Dermsk i grad s pr ipadajočim zemlj iščem v Dvorsk i 

vasi vloži v s k u p n o podjetje s sovlagateljem. Izolacijo Kepic 

iz Vopovei j , in da ce lotno o b m o č j e n a m e n i za razvoj 

zdravstvenih, rekreativnih in go s t i n s k i h p rog ramov. Č lan 

radovl j i škega sveta Ladis lav E r žen je kma lu p o tem dal 

pobudo županu, da ustavi postopek, ker denacionalizacijski 

postopek za Dermsk i grad še n I izveden in ker dokument i 

dokazujejo, da zaplenjeno premoženje ni bilo rešeno oz. 

vrnjeno. Obč i n s ka uprava je na upravni enoti preverila in 

ugotovila, da za Dermsk i grad ni bil v ložen denacionalizaci-

jski zahtevek. V pogovor ih z občani, ki s o poznali baronico 

Josefine Baillou, pa so pridobili informacijo, da je s in umrl 

(brez potomcev) že za časa njenega življenja in da tudi nI 

imela drug ih potomcev. C. Z . 

STUDOR 

V spomin Tinetu Miheliču 
Danes , v petek, 8. julija, ob 21. uri se bo s predavanjem o 

Tinetu Mihel iču, lani p rem inu lem alpinistu, p i scu gorsk ih 

vodn ikov in glasbeniku, začel letošnji cikel dia večerov na 

Ranču Mrc ina v Studorju v Bohinju, ki jih poleg gostitelja 

soorganizirajo še K D Bohinj, Gledal išče Bohinjska Bistrica 

in L T O Bohinj. O boh injskem rojaku, tokrat kot d ruž in skem 

človeku, bo govoril Jože Mihel lč. Večeri se bodo nadaljevali 

v sak petek ob isti uri tja do konca avgusta. I. K. 

KRANJSKA GORA 

V Kranjski Gori želijo dežurnega zdravnika 
Sedaj sta dežurna in urgentna služba organizirani centralno na 

jesenicah za tri občine skupaj: žirovniško, jeseniško in kranj-

skogorsko. Razpravo s o na junijski seji občinskega sveta do-

datno spodbudile govorice, da je bila nujna medicinska pomoč 

po več kot uri od klica za turistko v enem od hotelov prepozna. 

Župan JureŽeijav je navedbe zanikal, saj je pridobil podatke, da 

so se z urgence na jesenicah odzvali v 15 minutah. Kljub temu 

so svetniki ugotavljali, da že o d začetka mandata vedo za 

potrebe, narejenega ni pa nič. " Ko t turistični kraj b o m o potre-

bovali dežurnega zdravnika. Potrebo bo treba predstaviti turis-

t ičnemu gospodarstvu in ga pridobiti za sofinanciranje," je 

mnenja strnila svetnica Klavdija Comboc Težave so še, ko je 

treba nadomestit i zdravnika na dopustu, premalo imajo 

odobrenih tudi zobozdravstvenih storitev. M. K. 

VRATA 

V Vratih parkirnina 
P lan in sko d ru š t vo Dov je -Mo j s t rana bo začelo park i rn ino 

pobirati p redv idoma 15. julija in tja do 15. septembra, ko je 

dol ina Vrat najbolj ob remenjena z m o t o r n i m p rometom. 

" N a parkirišču se b o m o trudili imeti red, da bo parkiranje 

bolj urejeno. Nadzo r je potreben tudi za nujne primere, ko 

je treba vozila premakniti, ne nazadnje je tu skrb za okolje," 

je o potrebi uvedbe plačevanja parkirnine povedal predsed-

nik planinskega društva Miro Eržen. Cene so določene z lani 

sprejetim od l okom kranjskogorske občine. M . K. 

Operacijski blok zapit 
Nujne operac i j e v jeseniški bolnišnici kljub t e m u n e m o t e n o poteka jo . O b n o v l j e n e operac i j ske 
dvorane b o d o odprli s e p t e m b r a . 

URŠA PETERNEL 

Jesenice - Prejšnji petek so v 

jesenišk i bo ln i šn i c i za dva 

meseca zaprli centralni ope-

racijski blok. Kot je povedal 

direktor bolnišnice Igor Ho r -

vat, so uredili začasne opera-

cijske dvorane, tako da v času 

obnove pacienti ne bodo na 

noben nač in ogroženi. Nuj-

ne operacije potekajo nemo-

teno, le nekaj p r o g r a m s k i h 

operacij so prestavili na je-

sen. Dotrajane operacijske 

dvorane so v ponedeljek že 

začeli obnavljati, odprli pa jih 

bodo na začetku septembra. 

Kot je znano, sta posodobi-

tev operacijskih dvoran zahte-

vala sanitarni i n delovni in-

špektor. Po besedah direktor-

ja Igorja Horvata bodo v pri-

hodnjih dveh mesecih uredili 

električno napeljavo, izboljša-

li h ig ienske pogoje, uredil i 

klimatizadjo, zamenjali okna 

i n tlake ter nekaj opreme. 

Tako bodo operacijske dvora-

ne usposobljene za nadaljnje 

delo, idjub temu pa je rešitev 

zgolj začasna. Prostora je na-

mreč premalo, da bi jih uredi-

li v s l ^ d u z vsemi standardi, 

po katerih bi za eno operacij-

sko dvorano potrebovali 2 0 0 

kvadratnih metrov prostora. 

Na Jesenicah pa se tri dvorane 

stiskajo na 170 kvadrata ih 

metrih. Do lgoročno rešitev 

zato vidijo v gradnji prizidka v 

seve rnem delu bolnišnice. 

Naložba bo vredna skoraj štiri 

milijarde tolarjev, po obljubah 

ministra za zdravje pa naj bi 

delati pričeli prihodnjo jesen. 

V bob i i šn id računajo, da bo 

priz idek zgrajen v štirih do 

petih letih. Sicer pa bo s amo 

začasna ureditev operacijskih 

V operacijskih dvoranah s o zdaj delavci. / Fot«; k.|j Pog^.r 

dvoran, ki že poteka, stala od 

130 do 140 milijonov tolarjev. 

O d tega bo ministrstvo pri-

spevalo 50 milijonov, preosta-

lo pa bolnišnica, k i bo v obno-

vo preusmeri la del sredstev, 

namenjen ih za nakup opre-

me. Del denarja pa naj bi za-

gotovilo ministrstvo za oprav-

ljanje dodatnega programa za 

skrajšanje čakalnih vrst. Tre-

nutno pa v bolnišnici poteka 

tudi obnova ambu lan t (der-

matološke, okul i s t ične i n 

O R L ) v spodnjem delu upra-

vne stavbe. 

Žirovniške odplake v Radovljico 
o d p a d n e vode iz vzhodnega dela žirovniške o b č i n e b o d o speljali v čist i lno napravo v Radovljici. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica • Župana radovlji-

ške in žirovniške občine, Janko 

S. Stušek in Fianc Pfejfer, sta v 

sredo v prostorih radovljiške 

občine s podpisom pisma o na-

meri določila pogoje, pod kate-

rimi bo žirovniška občina del 

odpadnih voda speljala v radov-

ljiško čistilno napravo, kd bo za-

čela delovati prihodnje leto. Kot 

je ob podpisu pisma dejal žu-

pan Janko S. Stušek, sta se ob-

čini kmalu po ustanovitvi žirov-

niške občine dogovorili za so-

delovanje na različnih podro-

čjih, med drug im na komunal-

n e m V radovljiški občini so že 

pri gradnji kanalizacijske^ ka-

nala do Studenčic predvidevali 

možnost priključitve dela kana-

lizacije iz žirovniške občine na 

radovljiško omrežje in čiščenje 

odpadnih voda v osrednji čistil-

n i napravi v Radovljici, zdaj 

bodo to možnost tudi uresniči-

li. Žirovniška občina bo v ra-

dovljiško čistilno napravo z 

zmogljivostjo čiščenja 18 tisoč 

enot speljala za tri tisoč enot od-

padnih voda, to količino pa bo 

možno povečati na 5.500 enot 

Za čiščenje odpadnih voda ne 

bo prispevala k naložbi, ampak 

bo plačevala ekonomsko ceno. 

ki bo predvidoma znašala 150 

tolarjev za kubični meter vode. 

V žirovniški občini so se po 

besedah župana Franca Pfaj-

6rja na podlagi študije odločili, 

da bodo odpadne vode čistili 

sami, vendar se je potlej izkaza-

lo, da je edino pr imemo zem-

ljišče za izgradnjo čistilne na-

prave v denadonal izadjskem 

postopku, ki pa poteka zelo po-

časi. V takšnih okoliščinah so 

se odločili, da odpadne vode iz 

vzhodnega dela obfine, to je iz 

vasi Salo, Zabreznica, Brezni-

ca, Doslovče, Smokuč, Rodine 

in Vrba, spdjejo v kanalizadj-

ski kanal v Studenfice i n odtod 

v čistilno napravo v Radovljid. 

Razlog za takšno odločitev je 

tudi možnost, da za i^ radnjo 

kanalizadje pridobijo do pol-

ovice nevračljivega denarja iz 

državnih in evropskih skladov, 

pri kandidaturi za denar pa je 

pogoj, da zbrane odpadne vode 

t u ^ očistijo. V prihodnjih dveh 

letih naj bi v Radovljico speljali 

odpadne vode iz Smokuča, Do-

slovč i n Rodin, potlej pa še iz 

drugih vasi. Čistilna naprava v 

Smokuču deluje slabo in bi jo 

po priključitvi kanalizadje na 

radovljiško omrežje lahko upo-

rabili drugje v občini ali jo pro-

dali 

M I H A N A G U Č 

GORENJSKI KRAJI IN LJUDJE OD A DO Ž 1 0 9 

Glasbeni uvodi 
v kresno noč 

Kresni koncerti v cerkvi sv. 

A n e na Led in id pri Ž i reh so 

ena najbolj žlahtnih kulturnih 

prireditev na gorenjskem jugu 

v zadnji petletki prejšnjega i n 

v prvi t ^ tisočletja. V njih se 

na enkraten i n posrečen način 

srečujeta kulturna tradidja in 

razmeroma visoka umetniška 

raven. Prireja jih kvartet klju-

nastih flavt Air, zgodijo se vsa-

ko leto 2}. junija ob 21. uri, na 

kresni večer. Prvi je bil o kresu 

1996, ta, ki s m o ga poslušali o 

k re su 2005, je bil že deseti. 

Koncerti s o glasbeni u v o d v 

kresno noč, sledi j im ognje-

m e t Množica, zbrana na grič-

k u m e d cerkvijo i n bližnjo 

mežnarijo, ga zvedavo opazu-

je, taborniki zakurijo kres, 

ljudje se ob kozarčku in pri-

gr izku pogovarjajo še čez pol-

noč, vse dokler jih ne vzame ta 

čama noč. Koliko od njih jih 

slednjo še doživlja kot kresno, 

ve le vsak sam. 

Prvi in najstarejši m o ž kvar-

teta je glasbenik D u š a n Mla-

kar (basso), z n j im sta že od 

začetka Andrej Žakelj (alt te-

nor) in Borut Bemik Bogataj 

(sopranino, sopran, alt). Četrta 

članica kvarteta je ves čas 

dama, k i pa n i stalna. Vsaka 

ostane le, dokler je ne vzame 

njena mlada družina. Prva je 

bila Nina Kokalj, zdaj je v tej 

vlogi Irena U r h (sopran, alt). 

Igrajo predvsem skladbe, ki 

kljunastim flavtam najbolj le-

žijo in so jih zložili veliki moj-

stri renesanse in baroka od 14. 

do 18. stoletja. Da bi se izogni-

li pasti monotonosti, povabijo 

vsako leto gosta. Največkrat je 

to mojster na kakem redkem 

inštrumentu, k i se ga v teh 

krajih ne posluša ravno pogo-

sto. Njihova i n zasluga prof. 

Mi lenka Amejška je, da se je 

prvič v zgodovin i na Žirov-

skem zaslišal čembalo, z nji-

m i je igrala harfistka i n letos 

že driigič violončelist Jošt Kos-

mač, domačin in študent dru-

gega letnika Akademije za 

glasbo v Ljubljani. David Beo-

vič, prav tako domačin in di-

p lomant kompoz id je na isti 

šoli, je posebej zanje, za kvar-

tet kljunastih flavt in violonče-

lo, napisal skladbo z naslovom 

F-Air play. Na kresnem kon-

certu 2 005 je doživela svojo 

krstno izvedbo. 

Ker s em bil zraven, bi se rad 

ob hvali, ki jo p i šem našemu 

kvartetu, spomni l še imenit-

nega koncerta, k i se je zgodil 

na istem kraju pred 12 leti, 13. 

junija 1994. D o njega je prišlo 

na pobudo zborovodje Slobo-

dana Poljanška, glasbenega 

učitelja in dolgoletnega ravna-

telja Osnovne šole Žiri, k i nas 

je tako nenadoma in prezgo-

daj zapustil na začetku maja 

2003. Njegova zadnja velika 

ambidja na glasbenem polju 

je bila, da dekliški decet Kres-

nice, k i ga je ustanovil že 

1986, združ i z najboljšimi 

n J a d i m i m o š k i m i glasovi in 

tako ustvari dober mešan ko-

morn i zbor. Kresnice, posebej 

za tisti večer okrepljene s pev-

d iz tedanjih mošk ih zborov, 

so dokazale, da bi to bilo mo-

goče, čeprav se Poljanškova 

p>obuda pozneje žal n i več 

udejanjala. Njihovo petje so ti-

sti nepozabni večer dopolnili 

številni gostje. Zaigral je dekli-

šk i trio flavt iz Škofje Loke 

("JLA": Jana, Liza, Ana), igral-

cu Jožetu Drabiku pa se je na 

stari baročni pr i žn id posreči-

lo ponazoriti, kakšna je bila 

izvirna pridiga Janeza Sveto-

kriškega. Podpisani s e m pri-

speval u vodno besedo, celo-

tiio prireditev je režiral Lojze 

Domajnko , posvetili s m o jo 

letu srednjeevropskega baro-

ka. S k l en imo z ugotovitvijo, 

da je bil Bobanov koncert prvi 

korak v smeri, ki so jo dve leti 

pozneje povzeli "A i rovd " i n iz 

nje naredili nepogrešljivo tra-

didjo. 



GORENJSKA 

Nova šola pod streho 
Biotehniško šolo In športno dvorano v Strahinju bodo zgradili do 
decembra, selitev pa načrtujejo februarja 2006. 

STOJAH SAIE 

Strahinj - Septembra lani so 
začeli graditi na posestvu 
Biotehniške šole Kranj v 
Strahinju novo šolsko zgrad-
bo in športno dvorano. V 
prvi stavbi bodo na okrog 
5 .000 kvadratnih metrih po-
vršin učilnice za splošne 
predmete in računalništvo, 
laboratoriji, delavnice za ži-
vilsko smer, kmetijstvo, cve-
dičarstvo in gostinstvo, knjiž-
nica, zbornica, pisarne, kuhi-

nja in drugi pomožni prosto-
ri. Dvorana bo na 1.500 kva-
dratnih metrih omogočala 
pouk telesne vzgoje za dijake 
in športne dejavnosti za ob-
čane. Čeprav gradnja po pr-
votnem terminskem planu 
nekoliko zaostaja, bodo do 
podaljšanega roka decembra 
2005 dela verjetno končana. 

"Šola je že pod streho. Na 
stavbi končujejo tudi monta-
žo oken in vrat. Julija so za-
čeli izdelovati še streho na 
športni dvorani. V obeh ob-

Šola je že pokrita, streho pa dobiva tudi športna dvorana. 

jektih so na vrsti notranja 
dela, za katere je na razpola-
go pet mesecev. Poleti bomo 
objavili razpis za izdelavo 
opreme, ki jo bodo vgradili 
pozimi. Tako pričakujemo, 
da se bo kolektiv s 75 zapo-
slenimi in približno 6 0 0 di-
jaki preselil iz Kranja v Stra-
hinj februarja 2 0 0 6 . Za nas 
bo to velika pridobitev, ker 
imamo sedaj pouk in prakso 
na več lokacijah," je povedal 
Marijan Pogačnik, ravnatelj 
Biotehniške šole. 

Za 1,42 milijarde tolarjev 
vredno naložbo je večino de-
narja dalo ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport. Grad-
njo športne dvorane sofinan-
cira Občina Naklo, ki je po-
skrbela za novo dovozno ce-
sto, ob širitvi glavne ceste pa 
bo zgradila tudi vodovod in 
kanalizacijo. Jeseni bo ob 
Šolskem centru nastala še 
nova prodajalna izdelkov. 
Biotehniška šola hkrati poso-
dablja gospodarske objekte v 
Strahinju, kjer morajo do-
končati še senik in jahalnico 
za konje. 

Četrtič modra zastava 
RENATA ŠKRJANC 

Bled - Grajsko kopališče je 
letos že četrtič prejelo modro 
zastavo, mednarodni okoljs-
ki znak za urejenost kopa-
lišča in čistost jezerske vode. 
Lani so vse analize potrdile 
neoporečnost vode v blej-
skem kopališču, ki je bilo 
razglašeno tudi za najbolj 
urejeno naravno kopališče v 
Sloveniji. Blejski župan Jože 
Antonič je ob tem dejal, da 
bo jezero v prihodnje še bolj 
čisto, saj bodo zgradili kana-
lizacijo in čistilno napravo. 
Direktor Infrastrukture Bled 
Miro Ulčar je na slovesnosti 
ob dvigu modre zastave blej-
skim hotelirjem predlagal. 

naj znak modre zastave 
natisnejo tudi na svojih 
prospektih, saj slednja gos-
tom zagotavlja, da je kopa-
lišče urejeno in voda neo-
porečna. Lanska sezona 
zaradi slabega vremena ni 
bila najboljša, z letošnjim 
obiskom pa so za zdaj zado-
voljni. Med kopalci je veliko 
hotelskih gostov, nekateri 
blejski hoteli pa so letos 
prvič kupili sedemdeset 
vstopnic za svoje goste. "To 
je dodatna hotelska ponud-
ba, ki gostom omogoča 
kopanje v urejenem kopa-
lišču. Poskrbeli bomo tudi 
za različne prireditve, v pri-
hodnje pa želimo izboljšati 
tudi gosrinsko ponudbo. 

KRATKE NOVICE 

PREDDVOR 

Župan pohvalil uspešne 
Včeraj opoldan je župan Občine Preddvor Franc Ekar spre-
jel učence Osnovne šole Matije Valjavca, ki so na tek-
movanjih dobili najvišja priznanja na raznih področjih. 
Luka Zaplotnik je osvojil Vegovo priznanje v matematiki in 
priznanje za zgodovino, Jerca Marenče je prejela Cankarje-
vo priznanje za slovenščino, Polona Rožič in MIha Bizjak 
sta bila uspešna v Veseli šoli, Klemen Arh, Rok Damjanič in 
Žan Karničar pa so se izkazali na državnih tekmovanjih v 
atletiki. 
Pri biološki raziskovalni nalogi Kako ravnamo z odpadki so 
sodelovali Nejc Bakovnik, Marcela Cuderman in' Kaja 
Perne. Šolarjem in njihovim mentorjem so se pridružili tudi 
Mitja Žižmond, Jernej Žižek in Aleš Bolka, ki uspešno tek-
mujejo za Strelsko društvo Preddvor. S. S. 

Sedanjemu najemniku je-
seni poteče najemna pogod-
ba, zato bomo septembra 
objavili razpis za novega na-
jemnika in z njim podpisali 
petletno pogodbo. Na kopal-
išču naj bi uredili še en 
gostinski lokal, tretjega pa 
na ploščadi nad blagajno, ki 
bi bil namenjen tudi spreha-
jalcem," je povedal Bojan 
Žerovec,' vodja programa 
turistične infrastrukture v 
podjetju Infrastruktura Bl-
ed. Omenjeno podjetje je v 
zadnjih dveh letih poso-
dobitvi in ureditvi kopališča 
namenilo 2 0 milijonov tolar-
jev, v najboljših dnevih pa 
blejsko kopališče obišče 
okoli tisoč kopalcev. 

TRŽIČ 

Borut Sajovic vabi 
v parlament 

Tržiški poslanec v državn-
em zboru mag. Borut Sajo-
vic je odprl pretekli teden 
atriju tržiške občinske stav-
be poslansko pisarno, ki bo 
odprta vsak ponedeljek med 
17. in 19. uro. Prihodnji po-
nedeljek, 11. julija, pa vabi 
poslanec Sajovic Tržičanke 
in Tržičane na ogled držav-
nega zbora. Avtobus bi od-
peljal ob 15. uri s tržiške av-
tobusne postaje. Poslančevo 
povabilo je priložnost za 
ogled parlamenta J. K. 

Spomenik cesarici 
S I M O N Š U B I C 

Volavlje - Spomenik avstrij-
ski cesarici Mariji Tereziji 
(1717-1780), ki ga te Društvo 
za priznanje praženega 
krompirja kot samostojne 
jedi postavilo v središču Šen-
čurja, že nastaja. Pobudnik 
ideje o postavitvi, kipar Janez 
Pimat, je namreč že izdelal 
glinasti model. Nadaljnjo iz-
delavo skulpture je zaupal 
Borutu Kamšku iz Volavelj 
(okolica Ljubljane) oziroma 
njegovemu podjetju Livartis, 
kjer bodo vlili bronasti relief. 
"Predvidevamo, da bomo 
delo končali jeseni," je pojas-
nil Kamšek. Po poglobitvi v 
zgodovinske vire se je kipar 

Pirnatova upodobitev cesarice Marije Terezije. / fom: simon Sutrc 

odločil, da upodobi cesarico v 
njenih poznih srednjih letih, 
sedečo na prestolu pod bal-
dahinom oziroma paviljon-

sko streho, kar je bil včasih 
uveljavljen način sprejema-
nja in pojavljanja vladarja v 
javnosti. 

Spet na Jakobu 
M I R J A M P A V U Č 

Preddvor - Lepa nedelja je k 
sv. Jakobu nad Preddvorom 
privabila okrog 4 0 0 pohod-
nikov. Turistično društvo 
Preddvor je organiziralo že 
16. tradicionalni družinski 
pohod. Najštevihiejša druži-
na je bila petčlanska Savsova 
iz Preddvora, ki si je prisluži-
la družinsko kosilo. Najsta-
rejšemu je bila namenjena 
pletena pogača. To je bil 77-
letni Janez Brolih iz Tupalič. 
Najmlajšo pa je čakala pliša-
sta igrača, ki jo je dobila Ajda 

Najmlajši in najstarejši 
pohodnik na Sv. Jakobu 

Hudobivnik, stara dobre štiri 
mesece. Največ gneče je bilo 
okrog pršuta, za katerega so 
ugibali težo. Seveda pa je, kot 
je že tradicija, tudi k maši 
stopila večina pohodnikov. 

Pred Iskrško kočo pa je 
mladi harmonikar Miha Ro-
zman zaigral tako dobro, da 
so nekateri celo zaplesali Za 
dobro postrežbo pa so pohod-
niki zelo pohvalili oslabnika 
Iskrške koče Toneta Sušnika 
in njegovo ekipo. Marsikdo je 
rekel, da je pri sv. Jakobu tako 
fletno, da komaj čaka, da se 
spet srečamo. 

Občutek svobode, občutek sreče... 
V j U ^ - U ž i v a m n a p o č i t n i c a h 
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Pri nakupu novega vozila BMW snfio za vas pripravili prijetno 
presenečenje. Izbirate lahko med dvema paketoma: družinski 
paket in aktivni paket. 
Vse informacije o akciji dobite v pooblaščenih prodajnih salonih. 

Inovativno financiranje: 3 0 % vrednosti vozila plačate ob nakupu 
(finančni lizing); 6 mesečni odlog plačil (brez obresti); 
nizki mesečni obroki. 

Avto Aktiv d.0.0.. Cesta v Mesmi log 88a, 1000 gutUjaia, tel.: 28 03150, Avto Aktiv PSC 
Trzin, Ljubljanska cesta 24,1236 Trzin, tel. 01 560 58 00, Avto Aktiv d.o.o., PE Maribor, 
Zagrebška cesta 38.2000 Maribor, tel.: 02 46 01 000. Avto Motiv d.o.o., PE Koper, Šmarska 
cesta 2.6000 Koper, tel.: 05 625 03 33; Selmar d.o.o., Mariborska 119,3000 Celje, tel.: 03 42 
44 000, Makoma d.o.o., BrSljin 2,8000 Novo mesto, tel.: 07 39 34 215, Avto Select d.o.o., 
In<)ustrijska cesta 9. Krombertt. 5000 Nova Gorica, tel.: 05 330 60 60. 

S L E A S I N G 
Vai finančni partner Sparkassen Leasing, družba za financiranje, d.0.0.. Dunajska 63, 
Ljubljana, tel.: 01 3092380 
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Štiri lokacije za knjižnico 
Nakup objekta za kranjsko osrednjo knjižnico, ki ji država iz kulturnega 
tolarja namenja 250 milijonov tolarjev, je med kranjskimi mestnimi svetniki 
zbudil največ polemike. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - Na junijski seji mest-
nega sveta so se namreč od-
ločali o invest ic i jskem pro-
gramu, po poizvedovalnem 
razpisu pa so ponujene tudi 
štiri m o ž n e lokadje za novo 
knjižnico, ki sedaj n ima niti 
kvadratnega metra lastnega 
prostora. Stiska se na dveh 
lokacijah v Kranju na kvadra-
turi 1 9 0 0 kvadratnih metrih, 
po standardih pa potrebuje 
n a j m a n j še enkrat toliko 
prostora. Bo nova kranjska 
knjižnica na lokaciji nekda-
njega Doma JLA, razpadajo-
čega hotela Jelen, na kareju 
A pri gimnazij i ali v velebla-
govnici Globus. ' Ker nove 
kn j ižn ice n e bodo gradili, 
pač pa poslopje zanjo kupili, 
na seji mestnega sveta ni na-
letel na ugoden odziv pred-
log svetnika Janeza Jereba o 
možni lokadji pri gradu Khi-
eslstein, prav tako je podžu-
pan mag. Štefan Kadoič po-
jasnil razloge, zakaj so opu-

stili misel na preostala me-
sta, kjer bi knjižnica še lahko 
stala. Zemljišča pri trgovski 
šoli zanjo ne da ministrstvo 
za šolstvo, na Hujah ga niso 
želeli prodati kmetje, na Zla-
tem polju, kjer občina edino 
ima razpoložljivo zemljišče, 
pa je predaleč od mestnega 
središča, kar je eno od meril 
za izbiro lokadje. 

Ravno o primernosti pogo-
ja, da s m e biti lokaci ja od 
upravnega središča obč ine 
oddal jena največ 5 0 0 me-
trov, so svetniki največ raz-
pravljali in na koncu zahte-
vali, da ga izločijo. 0 6 t a o . s o 
ocenili, da utegne biti preveč 
pisan na kožo e n e m u od po-
nudnikov. Mestna uprava je 
že v gradivu pred sejo ponu-
dila sklepe, ki naj bi jih o in-
vestidjskem programu spre-
jeli svetniki, vendar j ih je 
dan pred sejo na podlagi raz-
prave in sklepov odbora za 
šolstvo, kulturo in razisko-
valno dejavnost spremenila. 
Najbolj sporen se je zdel 

svetnikom predlog sklepa, 
da župan v skladu z zako-
n o m o javnih naročilih izda 
sklep o začetku postopka za 
nakup knjižnice in imenuje 
komisi jo za pripravo javnega 
razpisa in izbiro ponudnika, 
predlog komisi je pa bo pred 
končnim izborom posredo-
van m e s r n e m u svetu, ki bo 
odločil o investidji. Med raz-
pravljava je bilo čutiti neza-
upanje in zahtevali so spre-
m e m b o sklepov. Tako so na 
seji, ki jo je namesto odso-
tnega župana vodil podžu-
pan Janez Osojnik, sklenili, 
da o vsebini javnega razpisa 
za nakup kn j ižnice , ki na j 
vsebuje tudi pogoje in meri-
la, odloča mestni svet, enako 
o izbiri ponudnika, iz pogo-
jev, ki določajo lokacijo, so 
izločili spornih 5 0 0 metrov, 
namesto samega investidj-
skega programa pa sprejeli 
n jegov osnutek . Upajo, da 
bo slednje zadoščalo za pri-
dobitev soglasja države in čr-
panje odobrenih sredstev. 

Sprejmite izziv! 
v Tehnološko tehničnem sektorju Logistike - Priprava proizvodnje, vabimo 
k sodelovanju nove sodeFavce na naslednjih delovnih mestih: 

1. TEHNOLOG (m/ž) 
Izbrani kandidat/ka bo skrbel/a za planiranje, razvoj in oblikovanje procesov razreza metalurških 
polizdelkov (dnevni plan proizvodnje, terminiranje, postavljanje časovnih in materialnih 
normativov, izdelava tehnoloških postopkov). 
Opravljal/a pa bo Se naslednje naloge: 
•sodelovanje pri organiziranju, pripravi, usklajevanju dela, procesov, načrtov, 
•analiziranje, ugotavljanje, odkrivanje problemov ter predlaganje ukrepov, 
•reševanje reklamacij in sporov, 
•delo s strankami, poslovnimi partnerji, 
•sodelovanje pri izdelavi, izvajanju, sestavljanju poročil, predpisov, 
•sodelovanje pri uvajanju novosti, navodil. 
Od kandidatov pričakujemo: 
•višješolsko oz. najmanj srednješolsko izobrazbo tehnične smeri, zaželena smer strojništvo, 
•eno leto delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih oz. tri leta delovnih izkušenj, 
•znanje računalništva (Excel, Word) ter sposobnost priučitve za uporabo namenskih 

računalniških programov (CAD/CAM, AUTOCAD), 
•sposobnost odločanja in prevzemanja odgovornosti, 
•obvladovanje sprememb, 
• pripravljenost za stalno izobraževanje in usposabljanje, 
•komunikativnost in naravnanost na stranke, 
• kreativnost in iniciativnost, 
•sposobnost za timsko delo. 

2 REZALEC(m/ž) 
Izbrani kandidat/ka bo opravljal predvsem naloge razreza, obdelave, izdelave In oblikovanja 
metalurških polizdelkov. 
Od kandidatov pričakujemo: 
•najmanj IV. stopnjo izobrazbe tehnične oz. strojne smeri, 
•poznavanje postopkov razreza, obdelave, izdelave in oblikovanja metalurških polizdelkov, 
•eno leto delovnih izkušenj pri navedenih delih, 
•zaželen izpit za upravljalca dvigal oz. izpit za voznika viličarja, 
• pripravljenost za stalno izobraževanje in usposabljanje. 

Če imate ustrezna znanja in sposobnosti ter ste se prepoznali v naših pričakovanjih, nam pošljite 
vlogo in življenjepis z dokazili v 8 dneh po objavi na naslov: 
MERKUR, d. d., Kadrovsko-pravno področje. Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, z oznako »Objava« 
ali na e-naslov: erika.draksler@nfierkur.si 

MERKUR, trgovina in storitve, d. d.. 
Cesta na Okroglo 7, Naklo MERKUR 

Storžič za mlade 
Kino Storžič se je prejšnji teden poslovil z zadnjo filmsko predstavo, 
sedaj pa so mladi lastniki tega dela Delavskega doma predstavili svoje 
načrte z njim. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - Center mladih in Art 
center, ki so 8 2 0 kvadratnih 
metrov Delavskega doma 
kupili leta 2 0 0 3 od Kino-
podjet ja Kranj , ga bodo že 
do jeseni prenovili, naložba 
pa je vredna 50 mili jonov to-
larjev, sta povedala direktor 
centra Aleš Sladojisvič in 
vodja projekta Jakob Klofu-
tar. Dvorana dotlej sicer š e 
ne bo v celoti opremljena, v 
nje j pa bodo že lahko pote-
kale razl ične kul turne in 
družabne dejavnosti za mla-
de. V dvorani bodo zame-
njali napeljave, obnovili ste-
ne, strop in tla, postavili 

oder novih d i m e n z i j , pro-
jekcijski prostor nad dvora-
no bodo povezali z njo, gale-
rijo pa v dnevnem času na-
menil i čitalnici. Zmogljivost 
dvorane, v kateri je bilo do-
sle j 2 0 0 sedežev, bodo s 
premičnimi stoli spreminja-
li, glede na dogodek, ki se 
bo v n je j odvijal, pripovedu-
je jo mladi lastniki . V avli 
bodo obdržali servisno sto-
ritveno dejavnost, trgovske 
lokale bodo postavili ob no-
silne stene ob robu vhodne 
dvorane, svetlobi skozi 
okna, obrnjena na Slovenski 
trg. bodo pustili prosto pot. 
Idejni pro jekt za obnovo 
tega dela Delavskega doma 

(mladi povedo, da so ga pred 
dvema le toma kupili za 
m a n j kot 5 0 0 evrov za kva-
dratni meter) je izdelala na 
natečaju izbrana skupina ar-
hitektov KAO 75: Rok in 
Anže Jereb ter Gregor Ko-
sem. Ti so spoštovali zasno-
vo arhitekta Ivana Vumika , 
po čigar načrtih je bil takrat-
ni Narodni d o m zgrajen leta 
1924 . upoštevali pa priporo-
čila o večji funkcionalnosti . 
Kakšno i m e bodo dali pre-
novljeni dvorani, v kateri se 
bo lahko odvijalo vse. razen 
komerdaln ih filmov? Sogo-
vornika meni ta , da j e i m e 
Storžič med Kranjčani tako 
zakoreninjeno, da bo ostalo. 

Častni občan je Julij Novljan 
SUZANA P. KovAčič 

Medvode • V torek zvečer, na 
predvečer občinskega prazni-
ka, so v knj ižnid Na Sotočju v 
Medvodah razglasili dobitni-
ke letošnjih občinskih pri-
znanj. Plakete občine Medvo-
de so prejeli Prostovoljno ga-
silsko društvo Sora, Skupina 
smledniških pritrkovalcev, 
Vinko Veber, Anton Šušter-
šič in Valentin Križaj. Častni 
občan je postal Julij Novljan, 
aktiven dolgoletni športni de-
lavec. Na njegovo pobudo so 
v Medvodah leta 1 9 4 6 usta-
novili F izkul tumo društvo, 
danes je predsednik ŠD Par-
tizan Medvode. " S e m prese-
nečen ... tega nisem pričako-
val. V imenu vseh nagrajen-
cev se občini in svetnikom 
prisrčno zahvaljujem. Ta pri-
znanja so tudi za tiste, kd so 

Dobitniki priznanj v družbi župana Stanislava Žagarja in 
predsednice komisije za priznanja Ivanke Šušteršič. 
/ Foto: Corazd Kav^t£ 

n a m pomagali, da smo vse to 
lahko dosegli, da smo lahko 
vzgajali mlade v naprednem 
in domol jubnem duhu. Da-
nes je to težje, saj so se raz-
m e r e spremenile . V n a š e m 

društvu je še vedno preko šti-
risto članov. Upam. da bodo 
še naprej delali v dobrobit ob-
č ine in n jen ih občanov," je 
povedal Novljan, Id je bil ob 
imenovanju vidno ganjen. 

POUCA 

Asfalt tudi za kolesarje 
Ob glavni cesti Kranj-Naklo je vodila od Zlatega polja do Po-
lice ožja makadamska cesta, ki je služila za promet kmetij-
skih vozil do polj, vožnjo kolesarjev in sprehode pešcev. Že 
dolgo je bila v slabem stanju, zato so se v Mestni občini 
Kranj odločili za posodobitev približno 1 4 0 0 metrov dolge 
ceste. Pred dnevi so delavci Cestnega podjetja Kranj razši-
rili in utrdili cest išče ter nanj položili asfalt. Ta naložba bo 
stala okrog 2 0 milijonov tolarjev. S. S. 

KAMNIK 

Ana Desetnica tudi v 
Kamniku 
Teden dni po koncu prizna-
nega m e d n a r o d n e g a festi-
vala uličnih gledališč Ana 
Desetnica , ki se je minulo 
nedeljo zaključil v Ljubljani, 
bodo ljubitelji tovrstnih 
predstav v soboto, 9. julija, 
na svoj račun prišli tudi v 
Kamniku. Člani Kulturnega 
društva Priden Možic iz 
Kamnika, ki s svojimi pred-
stavami na ljubljanskem fe-
stivalu sode lu je jo že vseh 
osem let, tokrat v Kamniku 
Ano Desetnico prirejajo že 
tret j ič . V s o b o t o dopoldan 
se bodo na Glavnem trgu 
predstavili s svojo igro Do-
bro jutro, gospod Franz, v 
goste pa so povabili še igral-
ce Gledališča Ane Monro s 
predstavo Urgenca. J. P. 

mailto:erika.draksler@nfierkur.si


GORENJSKA 

Minister takoj prijel za delo 
od petka dalje ob deponiji Draga v škofjeloški občini deluje zbirni center za ločeno zbiranje 
komunalnih odpadkov" 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Skofja Loka • Po četrtkovem 
odprtju regionalne ceste 
Podlubnik-Klančar ministra 
mag. Janeza Božiča (obljubil 

je, da se bo do konca prihod-
njega leta začela gradnja po-
ljanske obvoznice), je v petek 
minister za okolje in prostor 
Janez Podobnik odprl zbirni 
center za ločeno zbiranje 

Minister Janez Podobnik je pokazal, kako je potrebno 
odlagati odpadke v zbirnem centru. /foioiCotMdKavo« 

frakcij komunaltiili odpad-
kov pri deponiji Draga. 

"Ponovna predelava od-
padkov je zelo pomembna, 
saj je prostora na deponijah 
vedno manj. Tako vam je v 
Škofji Loki uspelo v petili le-
tih ločenega zbiranja odpad-
kov pri izvoru znižati odlaga-
nje na deponijo za 6 0 odstot-
kov, med ostankom pa je še 
vsaj petina takšnih, Id jih je 
še moč predelati," je v slav-
nostnem nagovoru povedal 
Podobnik. Gre za prvi škofje-
loški center za zbiranje ne-
nevarnih odpadkov, čeprav 
so si ga v Ško:^i Loki želeli že 
prej in hkrati tudi prvi center 
na Škofjeloškem. V prihod-
njih letih bodo zrasli tudi v 
preostalih treh občinah, kar 
so potrdili tudi vsi župani s 
tega območja. Po govoru mi-
nistra je ta poskrbel še za 

presenečenje, saj se je kot 
prvi lotil odlaganja v številne 
zabojnike. 

Vsakdo, ki bo prišel v zbir-
ni center z ločenimi odpadki, 
jih bo sam odložil v primer-
ne zabojnike. Pri temu bo 
obiskovalcem pomagal dela-
vec, tako kot je tudi ministru. 
Oddaja ločeno zbranih od-
padnih surovin, kosovnih in 
nevarnih odpadkov je brez-
plačna. Zbirni center bo 
obratoval vse delovne dni, iz-
menično dopoldne in popol-
dne, v center pa lahko o b ^ -
ke in občani Škofje Loke pri-
nesejo vse ločeno zbrane od-
padke iz gospodinjstva, to je 
papir, kovinsko, plastično in 
stekleno embalažo, vse vrste 
in količine kosovnih odpad-
kov in manjše količine ne-
varnih odpadkov, med njimi 
tudi odpadno jedilno olje. 

Zlati Loški odličnjaki 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Škofla Loka - Prejšnji teden 
je župan Igor Draksler 
učencem in učenkam ter 
dijakom in di jakinjam, ki 
so bili vsa leta šolanja odlič-
ni, podelil priznanja in 
knjižno darilo. Knjiga je 
delo letošnje občinske na-
grajenke Neže Maurer, 
Zmenek. Priznanje in 
knjižno darilo so učenci in 
dijaki prejeli tudi za zlata 
priznanja na državnih tek-
movanjih in zmagovalci za 
raziskovalne naloge, njihovi 
mentorj i pa tudi posebna 
priznanja. 

ŠKOFJA LOKA 

Kapucinska knjižnica v 
COBISS 

Tiskovni urad Slovenske 
škofovske konference je 
sporočil, da sta semeniška 
knjižnica v Bogoslovnem 
semenišču v Ljubljani in ka-
pucinska knjižnica v Škofji 
Loki postali polnopravni čla-
nici COBISS, knjižničnega 
informacijskega sistema in 
knjižnic, ki sodelujejo v si-
stemu vzajemne katalogiza-
cije. Kapucinska knjižnica v 
Škof)! Loki obstaja od usta-
novitve kapucinskega samo-
stana leta 1706 naprej. Stari 
fond gradiva do leta 1 8 0 0 
obsega okrog 5 0 0 0 enot, 
novejši pa okrog 2 2 . 0 0 0 
enot. Dragocenost knjižnice 
je Škofjeloški pasijon, naj-
starejše ohranjeno besedilo 
v slovenščini. J. K. 

Odličnjaki v vseh razredih 
osnovne šole prihajajo iz 
vseh treh loških šol, OŠ Škof-
ja Loka Mesto, OŠ Cvetka 
Golarja in OŠ Ivana Grohar-
ja (našteti po abecedi): Vero-
nika Arčon Peklaj, Simona 
Bečan, Anja Berginc, Ana 
Bogataj, Špela Bogataj, Matej 
Cankar, Katja Cof, Ana Cefe-
rin, Nina Dagarin, Blaž De-
belak, Rok Debeljak, Andreja 
Demšar, Jaka Demšar, Jakob 
Dolenc, Mateja Dolenc, Luka 
Dolžan, Vid Eržen, Ura Faj-
far, Sandra Frlic, Damir Gr-
banovič, Anže Grčar, Jernej 
Hafher, Nina Hafner, Katari-
na Hartman, Nina Horvat, 

Ema igličar, Špela Jakomin, 
Ema Jatmiik, Tina Jelovčan, 
Katja Jezeršek, Jovanka-Jovič, 
Rok Jugovic, Nina Košir, Pet-
ra Kožuh, Urška Kožuh. 
Miha Kovačič, Nejc Krajnik, 
Nina Krajnik, Eva Luznar, 
Klavdija Malovrh, Simona 
Marguč, Tjaša Martinšek, 
Anja Miklavc, Jan Miklavč, 
Ajda Miklavčič, Ana Julija 
Mlejnik, Urša Mrak, Špela 
Oblak, Manca Orešnik, Po-
lona Perko, Ema Pintar, Anja 
Pipan, Matic Platiša, Maja 
Pokom, Tjaša Potočnik, Eva 
Primožič, Luka Ravnihar, 
Rok Ritonja, Jure Rus, Kristi-
na Slejko, David Stegu, Peter 

Šušnjar, Katarina Vidmar, 
Sabina Tavčar, Jurij Volčič, 
Jan Vrabič, Matic Vrabič, 
Matic Zakotnik in Sara Za-
vec. 

Srednješolskih odličnjakov 
je bilo manj. Z Gimnazije 
Škofja Loka so Katja Bemik, 
Tine Frlan, Nina Jan, Tatjana 
Nastran, Diana Novak, Jan 
Pelipenko, Svjetlana Pono-
rac, Tina Prevc, Polonca Rih-
taršič, Urška Sekimik, Tina 
Šinkovec in Anže Šuštar, s 
Škofijske klasične gimnazije 
Ljubljana - Šentvid, Zavod 
Sv. Stanislava pa Domen Kr-
vina. S Srednje lesarske šole 
Škofja Loka so priznanje pre-
jeli Jernej Bučan, Matej Jane-
žič, Jan Jurjevec, Tilen Mar-
kovič in Matic Vrhovnik, s 
Šole za strojništvo pa Andrej 
Šturm. 

Navijali za cesto 
MATEJA RAUT 

Sovodenj - Kolesarje na 
maratonu Pranja so minuli 
konec tedna s transparenti 
ob cesti pričakali tudi krajani 

Sovodnja. Vendar tokrat izje-
moma niso navijali za kole-
sarje, ampak za popravilo 
katastrofalne ceste skozi svoj 
kraj. "Država, vrni nam 
davke, bo več kot dovolj za 

cestne popravke," je bil le 
eden od napisov, s katerimi 
so "pozdravili" udeležence 
maratona. Po besedah 
predsednice krajevne skup-
nosti Rezke Kržišnik so tako 
želeli okrcati republiško di-
rekcijo za ceste, ki je očitao 
pozabila na njihove težave. 
"Za protest smo se odločili, 
ker se zavedamo, da zaradi 
nas ne morejo odpovedati 
tako velike prireditve," je po-
jasnila in dodala, da prihod-
nje leto zagotovo ne bodo več 
tako velikodušni in bodo svo-
je namere o zapori ceste tudi 
uresničili. Krajane na Sovod-
nju je podprl tudi gorenje-
vaško-poljanski župan Jože 
Bogataj, ki je z njimi preživel 
vse dopoldne. 

K i n o z a d r u ž i n o 

Vsak petek, od 1. julija, nov DVD. Na vseh prodajnih mestih 
Dela prodaje in v poslovalnicah Pošte Slovenija. Cena 1.100 
tolarjev velja ob nakupu časopisa Gorenjski glas. 

Naročniki Gorenjskega glasa lahko DVD-je kupite na sedežu 
podjetja Gorenjski glas, na Zoisovi 1 v Kranju, vsak delovnik 
od 7. do 15. ure. Cena za naročnike: i.ooo tolarjev. 

Gorenjsl<i Glas 
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ŠPORTNO PLEZANJE, 

KRANJ 

V finalu le Natalija Cros 
Minuli torek zvečer se je v bavarski prestolnici končalo 
letošnje svetovno prvenstvo v športnem plezanju. Najprej je 
bilo na vrsti tekmovanje v težavnosti , kjer sta nova svetovna 
prvaka postala Avstrijka Angela Eiter in Čeh T o m a s Mrazek. 
Od naših se je v finale uspelo uvrstiti le Škofjeločanki Na-
taliji Cros, ki je na koncu osvojila sedmo mesto . 
V hitrosti naši niso tekmovali, s o se pa zato s konkurenti 
pomerili na balvanski tekmi. Nobenemu od naših se ni us-
pelo uvrstiti v finale, ki se je tudi sicer končalo z mnogo pre-
senečenji . Naslov svetovnih prvakov sta osvojila Ukrajinka 
Olga Šalagina in Rus Salavat Rakmetov, od naših pa sta naj-
bolje nastopili sestri Katja in Maja Vidmar iz Škofle Loke, ki 
sta bili 19. oziroma 22. 
Kot je sporočil selektor naše reprezentance Tomo Česen, je 
bilo prvenstvo zelo razburljivo in polno presenečenj . Spod-
budno pa je, da je na njem nastopilo kar 443 tekmovalcev iz 
55 držav, kar je v primerjavi s prejšnjim svetovnim prven-
stvom v Chamonixu veliko več. Sicer pa bo prav Chamonix 
sredi prihodnjega tedna gosti l novo tekmo svetovnega 
pokala v težavnosti. V. S. 

KRANJ 

Leta 2012 01 v Londonu 
Športniki in ljubitelji športa z vsega sveta so ta teden nestrp-
no pričakovali odločitev Mednarodnega olimpijskega 
komiteja o organizatorju poletnih olimpijskih iger leta 2012. 
Najviše na stavnicah sta bila Pariz in London, na koncu pa je 
v zadnjem glasovanju na plenarnem zasedanju v Singapurju, 
ki se je končalo z izidom 54 : 50, zmagal London. V. S. 
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NORMISM CENTBI 

Kontinentalni pokal 
na kranjski skakalnici 
Nova kranjska skakalnica bo v nedeljo, 
10. julija, gostila tekmovanje za FIS 
kontinetalni pokal. Za zanimivo športno 
prireditev smo v Gorenjskem glasu 
rezervirali vstopnice, a vprašanja so bila 
očitno pretežka. Odgovoril nam je samo 
Jože Šliar, ki je pravilno odgovoril na 
dmgo vprašanje in si prislužil par brez-
plačnih vstopnic za nedeljsko skakalno 
prireditev v Kranju. Čestitamo, vstopnici 
vas čakata ob vhodu na prizorišče. 
Pravilni odgovori pa so: 
Leta 1945 je bilo ustanovljeno društvo 
Udarnik, ̂ lanl so na Gorenji Savi 
knnalu zgradili prvo 30 metrsko 
'skakalnico, leta pa so društvo 
preimenovali v Smučarski klub Triglav. 
Leta 1989 je bila zasnovana tudi mod-
erna 109 metrsko skakalnica. Prvič je 
bila preizkušena pozimi 2002, poleti 
pa v jeserii 2004. Katero obletnico 
letos praznuje SK Triglav? 60 let. 
Rekord skakalnice DPNC, ki ga je 
postavil Jernej Damjan, meri? 117,sm 
Kolikokrat je bil SK Triglav najboljši 
klub v državi? 33x 

Priložnost za mlade upe 
z današnjo in jutrišnjo tekmo v Velenju ter nedeljsko tekmo v Kranju se bo začela sezona poletnega 
celinskega pokala v smučarskih skokih. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Medtem ko bosta tek-
mi v Velenju danes in jutri 
že tradicionalna postaja 
smučar jev skakalcev, ki se 
potegujejo za točke celinske-
ga pokala, pa je nedel jska 
kranjska tekma na novi naj-
večji poletni skakalnici v Slo-
veniji novost tako za organi-
zatorje kot za skakalce. "Po-
trudili se b o m o , da b o m o 
tekmovanje dobro pripravili, 
in upamo, da bodo tudi mo-
rebitne nedeljske plohe obšle 
Kranj . Za tekmovanje se je 
prijavilo 6 2 tekmovalcev iz 
štirinajstih držav, močna pa 
bo zasedba naših skakalcev, 
zlasti tistih, ki potrebuje jo 
točke za kvoto. Na domači 
tekmi bodo nastopili tudi 
Triglavovi reprezentanti na 
čelu s P r i m o ž e m Peterko, 
Robi jem Kranjcem in Jure-
tom Bogatajem ter svetovni 
prvak iz mengeškega kluba 
Rok Benkovič. Manjkali ne 
bodo niti domači niti tuj i 
skalni upi, ki bodo pozimi 
nato pri nas v Kranju nasto-
pili na svetovnem mladin-
s k e m prvenstvu," je včeraj 

Te dni so kranjsko skakalnico dodobra preizkusili člani nekaterih tujih skakalnih reprezen-
tanc, med njimi tudi Čehi, ki so bili na treningu v Kranju že konec maja. Prvi zvezdnik eki-
pe Jakub Janda pa je sklenil pogodbo z Elanom, tako da bo vsaj do leta 2009 skakal na 
elankah, ki mu jih je za začetek dobro namazal Toni Justin, /FOU CCTAZD K»C,< 

povedal predsednik kranj-
skega skalnega kluba Jože Ja-
vomik. 

Nedeljska prireditev na 
novi skakalnici se bo začela s 
skoki za trening ob 13.50, po-
izkusna serija pa bo na spo-
redu ob 15.10. T e k m o v a n j e 

bodo s pr i ložnostnim pro-
g r a m o m uradno odprli ob 
16.30, glavna tekma pa se bo, 
tudi s televizi jskim preno-
som, začela ob 17. uri. Vmes 
bodo gledalce zabavali DJi 
radia Belvi ter moderator ja 
Modri & Urban. Vstopnice 

za tekmovanje bodo po tisoč 
tolarjev, otroci do 15 let in 
imetniki Modre kartice S Z S 
pa imajo vstop prost Organi-
zatorji tudi naproša jo vse 
obiskovalce, da parkirajo na 
za to označenih mest ih ter 
upoštevajo navodila redarjev. 

V Rusiji navdušile tudi Gorenjke 
Na mladinskem evropskem prvenstvu plesnih in navijaških skupin so se izkazale tudi Cvetke s Trate, 
Soviče iz Domžal in skupina Smart iz Golnika. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Na devetem mladin-
s k e m evropskem prvenstvu 
plesnih in n a v i j a š l ^ skupin, 
ki se je minulo nedeljo kon-
čalo v Moskvi, so se odlično 
izkazali tudi slovenski pred-
stavniki. Med navi jaškimi 

skupinami je ekipa Cvetk iz 
Osnovne šole Cvetka Golarja 
s Trate pri Škofli Loki osvoji-
la sedmo mesto, ekipa Sovic 
iz Domžal pa je bila osma. V 
kategoriji mešanih mladin-
skih skupin so najbol je od 
vseh nastopile članice skupi-
ne Smart (ŠD Smart Gol-

nik), ki so navdušile občin-
stvo in osvojile prvo mesto. V 
kategoriji plesnih skupin so 
si domžalske Soviče priple-
sale bronaste medalje. 

Na prizorišču tekmovanja 
so pripravili tudi tako imeno-
vani Pokal Moskve, k jer so 
tekmovali posamezniki, pari 

REKREATIVNA KOLESARSKA DIRKA NA SORIŠKO PLANINO 
ZA ZLATO ČIPKO 2005 

Program: 
Sobota, 9. iulli 2005: 
zbiranje prijav od 8.00 do 9.45 pred restavracijo 
Lušina v Železnikih, kjer je tudi start. 

Proga A 
ob 10.00 start ter zaprta vožnja do Zalega Loga. 
kjtcčl start na Zalem Logu, cilj po 21 km dolgi progi 
z 822 m višinske razlike na Soriški planini spust nazaj 
na mesto starta, kjer bo ob 13.45 razglasitev. 

Proga B 
ob 10.10 start, vožnja ob normalnem prometu do 
planinskega doma na Petrovem Brdu (19 km. 358 m 
višinske razlike), spust nazaj na mesto starta. 

Pohod 
po startu kolesarjev se bodo pohodniki v spremstvu 
članov planinskega dnjštva podali na bližnji Sv. Križ 
(872 m nadmorske višine). 

Tekma' za otroke s posebnimi potrebami okrog 
13.00 bo tekma za otroke s posebnimi potrebami s 
progo na parkirnem prostoru pred restavracijo Luši-
na, dirka šteje za akcijo "Slovenija kolesari", skupna 
zmagovalec in zmagovalka prejmeta tudi Zlato čipko 
za leto 2005, najstarejši In najmlajši udeleženec pre-

jmeta posebno nagrado, dirka šteje tudi za občinsko 
prvenstvo občine Železniki, dirka se točkuje za pokal 
Kamikaz za prebivalce in prebivalke občine Železni-
ki, posebne nagrade za: najstarejšega udeleženca, 
najmlajšega udeleženca ter udeleženca, ki bo prišel 
od najdlje. 

Priroditolj zagotavlja za vso udeležence: 
spominske medalje, topli obrok na prostoru za raz-
glasitev. osvežilno brezalkoholno pijačo na cilju, žre-
banje praktičnih nagrad, brezplačen ogled muzeja v 
Železnikih, brezplačno kopanje in tuširanje v bazenu 
v Železnikih, ogled turistične poslovalnice TD v 
Železnikih. 

Prireditelj zagotavlja za tekmovalce: 
ambulantno službo, spremljevalna vozila, razglasitev 
zmagovak:ev. 

t 

PRIREDITEV, bo ob vsakem vremenu 

Prireditelj: Športno društvo Kamikaze Železniki, 
Češnjica 13,4228 Železniki, 

Telefon: 031 /655-328 (Mitja), 051 /330-329 
(Roman), 031/750-854 (Dani) 

Dodatne Infonnacije In predprijave na: 
http://vmnv,kamikaze.8l 

in člani zasedb v kategoriji 
skupinskih dvigov. Tjaša Bi-
zovičar iz Osnovne šole Cvet-
ka Golarja si je priborila dru-
go mesto v kategorij i mla-
dink, drugo mesto med sku-
pinami je zasedla ekipa 
Smart iz Golnika, tretje pa so 
bile Cvetke s Trate. 

ALPSKO SMUČANJE 

MOJSTRANA 

Jure Košir znova ziblje 
Pri zrelih triintridesetih letih 
je eden naših najboljših alp-
skih smučarjev Jure Košir iz 
Mojstrane z ženo Alenko še 
drugič povil hčerko. Prvoro-
jenki Alini se je v začetku 
tega tedna pridružila sestri-
ca Anika. 
Jure, ki se je odločil, da na 
tekmovalnih smučeh vztraja 
vsaj še do olimpijskih iger 
to z imo v Italiji in je od 
prejšnjega meseca tudi član 
odbora predstavnikov smu-
čarskih tekmovalcev pri 
Smučarki zvezi FIS, bo se-
daj še bolj zaposlen s svoji-
mi dekleti, kar pa mu je o b 
s m u č a n j u največj i užitek. 
V. S. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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'Ale' je zasvojen s športom 
Zmagovalec letošnjega maratona Franja je 26-letni Aleš Udovič iz Prebačevega pri Kranju. 

MAJA BERTONCELJ 

Prebačevo - Zmaga na Pra-
nj i ti verjetno pomeni veliko 
in ti bo v spominu ostala vse 
življenje. Si zanjo moral trdo 
trenirati? 

"Lahko bi rekel, da sem s 
športom zasvojen, saj če dva 
dni skupaj ne grem na kolo, 
s e m ves nervozen. Vse sku-
paj se je začelo že, ko sem bil 
še majhen. Oče Janez naju je 
oba z bratom 'teral' v hribe. 
Kasneje s e m začel trenirati 
hokej in bil pri Triglavu 
o s e m let, nato s e m dirkal z 
gorskim kolesom, vozil tudi 
spust, zadnja leta pa se vo-
z im predvsem s cestnim ko-
lesom. T e k m u j e m za kole-
sarski klub Bam.Bi iz Trboj 
in i m a m licenco." 

Koliko kilometrov narediš na 
leto? 

" T r e n i r a m vsak dan, saj 
s e m zaposlen v gostinstvu in 
i m a m prost dopoldan. Naj-
večkrat kolesar im skupaj s 

Ale$ Udovtč je na Franji dobil pokal za skupno zmago in 
za zmago v svoji kategoriji. / Foto; mj,« BedotKci, 

kolesarji Save in še nekateri-
m i drugimi (Klemenčičem, 
H a u p t m a n o m , Staretom, 
Hvasti jem). Po ravnini se z 
n j imi lahko vozim, v klanec 
pa mi malo zmanjka , a m e 
počakajo. Letos s e m prekole-
saril dobrih deset tisoč kilo-
metrov, letno jih že nekaj let 
delam po dvajset tisoč, sku-

KOLE5AR5TVO 

paj jih i m a m prek sto tisoč." 
Pred č a s o m si mi dejal, da 
imaš včasih celo več volje kot 
ti profiji? 

"Na kolesu zelo uživam. 
Po treningu ga imajo oni po-
navadi dovolj, jaz pa po štirih 
urah zavijem še na Šmarjet-
no goro. Seveda to ni najbo-
lje, saj s e m potem preveč 

utrujen. Če bi treniral bolj z 
glavo, bi bil verjetno lahko še 
precej boljši." 

Po videzu si malce druga-
čen, bolj 'ekstia'? 

"Vsi, ki m e poznajo, vedo, da 
sem v redu. Kdor pa me vidi pr-
vič, si verjetno misli, da sem 
'fancy' in si reče: "A tale je 
športnik, po mojem še teči ne 
zna!" Sem čisto preprost 6 n t " 

Kaj še počneš poleg športa in 
službe? 

"Ne kaj dosti, saj mi ne pre-
ostane veliko časa. Še za punce 
ne. No, pravzaprav še ni prišla 
ta prava mimo." 

In kakšna je ta ptava purKa 
zate? 

"Vsaj malo mora biti športni-
ca in ne sme kaditi. Ko gledam 
punce, ki jih je sam 'čik' in ka-
vica, mi kar pokro\4co dvigne. 
Raje kot po nakupih bi punco 
peljal v hribe. Upam pa, da ko 
bom našel pravo, da b o m še 
vedno imel čas tudi za kolo." 

ODBOJKA 

KRAN) 

Bole šesti med kolesarji vojaki 
Grega Bole, ki je z junijem prestopil v kranjsko Savo, je na 
vojaškem svetovnem prvenstvu na Poljskem v cestni vožnji 
osvojil šesto mesto . Za 20-letnega kolesarja iz Begunj je to 
lep uspeh in napoved, da se po poškodbi vrača na kole-
sarsko sceno. Kot perspektiven mlad kolesar, ki je kot šport-
nik zaposlen na Ministrstvu za obrambo, bo v novi ekipi 
vsekakor imel dovolj možnosti za dokazovanje. M. B. 

KRANJ 

Kolesarji na EP v Moskvo 
V torek je 14 slovenskih kolesarjev odpotovalo na evropsko 
prvenstvo v kolesarstvu za mladince in člane do 23 let, ki bo 
do nedelje potekalo v Moskvi v Rusiji. T a m bodo nastopili 
tudi trije kolesarji KK Sava Kranj. V konkurenci članov do 23 
let bo na cestni dirki nastopil Kranjčan Vlado Kerkez, med 
mladinci pa Dejan Bajt (cestna dirka) in Ante Radič (kro-
nometer) . Z visokimi cilji je na prvenstvo odšel Miha Švab 
iz Vetrna, kolesar Krke. "V konkurenci članov do 23 let raču-
nam na medaljo," je povedal pred odhodom. Nižje pa cilja-
jo mladinci. "Za oba Savčana bo to prvo prvenstvo, zato bo 
vsaka uvrstitev v dvajseter ico lep u s p e h , " pravi Marko 
Polanc, t rener mladincev pri Savi in se lektor s lovenske 
mladinske reprezentance. M. B. 

KRAN) 

Savčani pred kamerami po Avstriji 
V ponedeljek se je v LInzu začela 57. dirka po Avstriji (Hervis 
Tour '05) , največja kolesarska prireditev pri naših severnih 
sosedih. Med 22 ekipami so kot edini iz Slovenije tudi kole-
sarji kranjske Save (Valter Bonča, Hans Peter Obwaller, 
Uroš Šilar, Rok Jerše, Boris Premužič, Bošt jan Rezman), za 
katere je ta dirka eden vrhuncev sezone. 
Kolesarjem Save je dobro kazalo že po prvi etapi, ki jo je 
Avstrijec v oranžnem dresu Hans Peter Obwaller končal na 
3. mestu in si pred težko 2. etapo na prelaz Crossglockner 
pred boljšimi hribolazci privozil lepo prednost. V mrazu in 
sneženju pa mu vožnja na dvatisočak ni najbol je uspela in v 
skupnem seštevku je zdrsnil na 9. mesto. Avstrijci so nas-
ploh poskrbeli , da je dirka medi j sko d o b r o pokrita. Od-
ločilne etape prenašajo v neposrednem prenosu, vsak večer 
pa so predvajani še vrhunci dneva. V ekipni konkurenci so 
kolesarji Save trenutno na 3. mestu. Dirka po Avstriji se bo 
končala v nedeljo na Dunaju. M.B. 

BLED 

Blejci zadovoljni z žrebom 
Pred dnevi so na sedežu CEV-a v Luxembourgu opravili žre-
banje tekmovanja Top Teams. Kot je povedal izvršni direk-
tor OK Autocommerce Gregor Humerca, je bil žreb blejskim 
odbojkarjem naklonjen, saj so se uvrstili direktno med 16 
ekip, ki nas topa jo v t e m tekmovanju . Letošnji slovenski 
državni in pokalni prvaki so s e tako pridružili devetim 
ekipam, ki so brez kvalifikacij uvrščene na glavno tek-
movanje, ki bo potekalo v štirih skupinah s po štirimi ekipa-
mi. Autocommerce bo nastopal v skupini A skupaj s špan-
sko Portol Son Amar Palmo, poljskim Olstynom ter zmago-
valcem kvalifikacijskega turnirja med ekipami Nafeisa, 
Lennika in Famaguste ter zmagovalcem tekme predkroga 
kvalifikacij med Lorentzveilerjem in Ulsterjem. Glavno lig-
aško tekmovanje bo potekalo po dvokrožnem sistemu, v 
četrtf inale pa se uvrstita najbol jši dve ekipi iz štirih 
posameznih skupin. Prve tekme lige Top T e a m s bodo na 
sporedu že konec oktobra. V. S. 

VESLANJE 

BLED 

Čop in Špik znova v dvojnem dvojcu 
Z današnjimi predtekmovanji se bo v Luzernu začela zadnja 
tekma letošnjega svetovnega pokala v veslanju. Na njej bodo 
tokrat nastopile le tri slovenske posadke, saj se je del 
reprezentantov odločil za nastop na sredozemskih igrah, del 
pa jih bo nastopil v Luzernu. Tako bosta glavna aduta naše 
ekipe Iztok Čop in Luka Špik, ki bosta tokrat veslala v dvojnem 
dvojcu. Prijavljena sta tudi v enojcih, vendar se je selektor 
Miloš Janša raje odločil, da se tokrat preizkusita v močni 
konkurenci dvojnih dvojcev. Iztok Čop je namreč na prvi 
letošnji tekmi v britanskem Etonu kot edini naš predstavnik 
nastopil med enojci in bil tretji, na drugi tekmi svetovnega 
pokala v Munchnu pa sta Iztok Čop in Luka Špik skupaj z Da-
vorjem Mizeritom in Matejem Prelogom zmagala v konkuren-
ci dvojnih četvercev. Poleg njiju bo nastopil še četverec brez 
krmarja v postavi Jani Klemenčič, Tomaž Pirih, Grega Sračn-
jek in Miha Pirih. Tudi četverec čaka kar močna konkurenca 
najboljših evropskih ter posadke Kanade. V Luzernu bo v 
ženskem enojcu nastopila tudi Majda Jerman. 
Po današnjih predtekmovanjih in popoldanskih repesažih 
bodo jutri v Luzernu na sporedu polfinalni, v nedeljo pa final-
ni obračuni. V. S. 

CX>REIM1SKI SEMAFOR 

BALINANJE 
1. gorenjska liga, 10. kolo - Jurč Blejska Dobrava : Žiri 11:7, 
Bratov Smuk : Trata Vedrialp 9 :10, Rogovila TELE-TV : 
Huje 6 : i 2 , Sava : Visoko Rapa 12:6, Podnart : Adrijan Čr-
nivec 3:15; VRSTNI RED: Huje 30, Trata Vedrialp 2 0 , Ro-
govila TELE-TV 19, Jurč Blejska Dobrava i8 , Visoko Rapa 
i 6 , Bratov Smuk in Sava po 13, Žiri 12, Adrijan Črnivec 6, 
Podnart 3. S. S. 

ŠAH 
Končni vrstni red na mednarodnem turnirju Kranja: 
1. Matej Šebenik MM (LŠK Metalka Trgovina) 7,5 
2. Sasho Nikolov MM (Bolgarija) 6,5 
3. Simon Jerič MM (ŠD Sinfbnika Vrhnika) 6,5 
4 . Miha Furlan FM (ŠK Trebnje BMP) 6,5 
5. Igor Jelen MM (ŠD dr.Milan Vidmar Ljubljana) 6,5 
6. Marko Srebrnič M K (ŠK Nova Gorica) 6,5 
7. Anton Praznik FM (ŠD Sinfonika Vrhnika) 6 
8. Jan G o m b a č FM (ŠD dr.Milan Vidmar Ljubljana) 6 
9 . Žiga Žvan M K (ŠS Tomo Zupan Kranj) 5,5 
10. Jure Zorko FM (LŠK Metalka Trgovina) 5,5 itd. 
Najuspešnejš(a-i): 
ženska: 24 . Miša Hreničv/MK (ŠD Jesenice) 4,5 
senior 35 Vinko Piber M K (ŠD Vele Domžale) 4 
mladinec do 2 0 let: 6 . Marko Srebrnič (ŠK Nova Gorica) 6,5 
mladinec do 16 let: i i . Matej Filip I (ŠD Vele Domžale) 5,5 
mladinec do 14 let: 39. Mitja Rozman II ( Š S T o m o Zupan 
Kranj) 3,5 
rating 2 0 0 0 - 2 1 9 9 : 1 5 . Žan Kavčič MK (ŠD Sinfonika Vrhni-
ka) 5 
rating 1700-1999 :14 . Anel Hasanagič (ŠD Jesenice) 5,5 
rating 1 5 0 0 - 1 6 9 9 : 3 0 . Lan Timote j Turek II (ŠD Vele 
Domžale) 4,5 

Bajdov pokal, Senično pri Golniku 
1. Andrej Vošpernik (ŠK Trebnje BMP) 8,5 
2. Dušan Zorko M K (ŠS T o m o Zupan Kranj) 8 
3. Žiga Volf MK (ŠD Novo mesto) O.O. 

MESTNA OBČINA KRANJ 
Oddelek za okolje in prostor 

Slovenski trg i, 4 0 0 0 Kranj 
tel.: 04/ 237 31 40, fax: 04/ 237 31 23 

Številka: 35003-0001/2005-48/01 
Datum: 6. julij 2005 

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, it. 
110/02, 8/o3-popravek in 58/03-ZZK -1) in 45. člena Statuta Mestne 
občine Kranj (Uradni list RS, 5t. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) 
župan Mestne občine Kranj sklicuje 

PRVO PROSTORSKO KONFERENCO V ZVEZI 
S PRIPRAVO STRATEGIJE PROSTORSKEGA 

RAZVOJA MESTNE OBČINE KRANJ 
I. 

Prva prostorska konferenca je sklicana z namenom pridobitve in 
uskladitve priporočil, usmeritev In legitimnih interesov Mestne 
občine Kranj, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane 
javnosti v postopku priprave strategije prostorskega razvoja 
Mestne občine Kranj. 
Prva prostorska konferenca bo v petek, dne 15. julija 20OJ, ob 11. uri 
v sejni sobi št 14 Mestne občine Kranj. 

II. 
Strategija prostorskega razvoja bo temeljni razvojni dokument 
Mestne občine Kranj, s katero bodo določene usmeritve za vzdržen 
In usklajen razvoj dejavnosti v prostoru in njegovo rabo. Strategija 
prostorskega razvoja bo obravnavala celotno območje Mestne 
občine Kranj in bo nadomestila sedaj veljavne prostorske sestavine 
dolgoročnega In družbenega plana Mestne občine Kranj. 
Koncept prostorskega razvoja Mestne občine Kranj nakazuje zas-
novo treh sklopov tematik, in sicer razvoj poselitve, razvoj gospo-
darske infrastrukture in razvoj krajine. 

III. 
Na prostorski konferenci bo obravnavan osnutek programa 
priprave strategije prostorskega razvoja Mestne občine Kranj. Os-
nutek programa priprave je na vpogled na Oddelku za okolje In 
prostor Mestne občine Kranj (soba 198). 

IV. 
Vabimo vse zainteresirane predstavnike lokalne skupnosti, gospo-
darstva, interesnih združenj in organizirane javnosti, da se konfe-
rence udeleže v čim večjem številu ter tako aktivno prispevajo k 
oblikovanju prostora, v katerem bivajo Ih delujejo. 

ŽUPAN 
Mestne občine Kranj 

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. 



l O 

• • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • «• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • •« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ' 

vilma.stanomik@ig-glas.si 

VABILA, PRIREDITVE 

Spust z gorskimi kolesi z Joita - V nedeljo, 10. julija, bo s 
pobočij Sv. Jošta nad Kranjem potekal spust 2 gorskimi ko-
lesi, ki bo štel tudi za slovenski pokal. Poleg slovenskih tek-
movalcev bodo nastopili tudi tekmovalci iz drugih evrop-
skih držav. Uradni trening bo med 14. in 16. uro potekal že 
jutri, v nedeljo pa bo od 8. do ure najprej prosti trening, 
med 10. in 12. uro bo na sporedu polfinale, odločitev o 
zmagovalcu pa bo padla med 13. in 15. uro. Razglasitev naj-
boljših bo ob 15.30 pri Domu na joštu. M. B. 

Kolesarska dirka za zlato čipko • jutri, v soboto, se bo s 
startom ob 10. uri v Železnikih začela rekreativna kolesar-
ska dirka na Soriško planino. Razglasitev rezultatov bo ob 
13.45 Pfed restavracijo Lušina v Železnikih, kjer bo tudi 
start. Dodatne informacije dobite po telefonu 031/655-328 
(Mitja) ali na vww.kamikaze.si. M. B. 

Turnirja v odbojki na mivki - Na igriščih kluba Kanu v Val-
burgi bo jutri potekal turnir mešanih trojk v odbojki na miv-
ki, v nedeljo pa bodo člani Odbojkarskega kluba Triglav še 
organizatorji turnirja U 18. Več informacij na www.oktri 
glav.tk. ali pri Simonu jakiču po telefonu 031 / 3 0 0 087. V. S. 

Začenja se sezona malega vaterpola - Ta konec tedna se s 
prvim turnirjem v Termalnem parku na Ptuju začenja nova 
sezona malega vaterpola, ki poteka pod imenom "Linipolo 
05". Sledili bodo turnirji v Ravrjah na Koroškem, Ajdovšči-
ni in Kopru ter zaključni 6. avgusta na Bledu. Več Informa-
cij po telefonu 0 4 0 / 7 8 7 203 (Aleš Ošljak). j. M. 

Plavalni tečaj v Tržiču • Športna zveza Tržič bo od n . do 15. 
julija pripravila plavalni tečaj za otroke, stare od 7 do 15 let. 
Potekal bo vsak dan med 9. in 10.30, dodatne informacije 
pa dobite po telefonu 0 4 / 5 9 23 6 4 0 ali 051/354 0 6 4 . 

Balinarski spored -12. KOLO: super liga (sobota ob 17.00) 
- Ilirija Zabiče : Jesenice, Center Pekarna Vrhnika : Lokateks 
Trata, Hrast Blagomix : Bistrica; I. liga (sobota ob 17.00) -
Antena Portorož : Primskovo, Petrič Planina : Planina, Ci-
tas Karher Mengeš : Jadran Hrpelje Kozina; II. liga vzhod 
(sobota ob 10.00) - Čirče VAN-DEN : EIS Budničar, Tržič : 
Radovljica Alpetour; 13. KOLO, nedelja ob 10.00: super liga 
- Center Pekarna Vrhnika : Ilirija Zabiče, Lokateks Trata : Ja-
dran Izola, Bistrica : Jesenice; I. liga - Citas Karher Mengeš 
: Antena Porotož, Planina : Zarja, Luka Koper: Primskovo; 
II. liga vzhod - Velenje Premogovnik : Čirče VAN-DEN, Ra-
dovljica Alpetour: Sodček. 1. gorenjska liga, 11. kolo (danes 
ob 17.00) - Podnart : Jurč Blejska Dobrava, Huje : Bratov 
Smuk, Visoko Rapa : Rogovila TELE-TV, Adrijan Črnivec : 
Sava, Trata Vedrialp : Žiri. S. Š. 

Drugi šahovski turnir v Šobcu - Za popestritev dodatne tu-
ristične ponudbe ŠD Corenjka Lesce organizira v ponede-
ljek, 11. julija, drugI turnir ciklusa devetih turnirjev. Tekmo-
vanje se bo začelo ob 18. uri, 7 krogov, s tempom 10 minut 
za vsakega igralca. Šahovske rekvizite zagotovi organiza-
tor, rezultati se bodo upoštevali tudi za slovenski rating. 
Prijave sprejemajo do 15 minut pred začetkom tekmovanja. 
Turnirji se igrajo na prostem In lahko odpadejo le v prime-
ru zelo slabega celodnevnega vremena. Dodatne informa-
cije: Janez Petrovič, GSM: 0 4 1 / 4 0 6 369 ali na elektronski 
naslov: ga.nota@siol.net. O. O. 

KOŠARKA 

KRANJ 

Uživali so pod koši 
Prvo julijsko soboto je na Planini potekal turnir v ulični 
košarki "Planina 2 Street Bali turnir". Mladi In perspektivni 
ljubitelji košarke so se odločili za popestritev prijetnih šol-
skih počitnic z organizacijo turnirja, pri čemer jim je pre-
cejšno pomoč ponudila krajevna skupnost Bratov Smuk. 
Turnir je bil za organizatorje prvi, a so ga pripravili, kot bi 
bili te dejavnosti vešči že dolgo časa. Pri tem so jim z fi-
nančnimi sredstvi priskočili na pomoč številni sponzorji. 
Igralci so bili razvrščeni v dve kategoriji. Prva do 14 let, kjer 
je nastopalo pet ekip, druga pa nad 14 let, kjer pa je bila 
udeležba večja, saj je nastopalo trinajst ekip. Vsaka tekma 
se je odigrala do 2i točk. Zmagovalna ekipa turnirja je bila 
ekipa Duro Ostojič, ki je v finalu premagala izzivalce z 
Imenom Home fcoys. Končni rezultat 21 : 1 2 je potrdil nes-
porne zmagovalce. Da pa so si zmagovalci ta naziv res 
prislužili, je dokazalo tekmovanje v metanju izza črte za tri 
točke, kjer sta si prvo in drugo mesto prislužila tekmoval-
ca iz zmagovalne ekipe. Za izvrstno ozračje pa je, poleg 
igralcev, z glasbeno podlago poskrbel DJ Sinke. L P. 

Prevzela ga je lepota letenja 
"Moja največja želja je postaviti svetovni rekord v prostem preletu. Ta trenutno znaša 
420 kilometrov," pravi jadralni padalec Gašper Prevc. 

A N A HARTMAN 

Dražgoše • "Predvsem me je 
prevzela lepota letenja," je 
pojasnil 21-letni Gašper Pre-
vc (KJP Krokrar) iz Dražgoš. 
Pravi, da ga je za ta šport nav-
dušil oče, Mihael Prevc, po-
slanec in župan Železnikov, 
ki se je naprej ukvarjal z 
zmajarstvom, kasneje pa še z 
jadralnim padalstvom. Ga-
šf)erju je lani uspelo postavi-
ti nov svetovni rekord v hi-
trostnem preletu s povrat-
kom na 100 kilometrov. Na 
podlagi vidnejših uspehov v 
letu 2 0 0 4 je postal član dr-
žavne reprezentance in mar-
ca letos v Braziliji Slovenijo 
zastopal na svetovnem pr-
venstvu. V letošnji sezoni si 
želi čim boljših nastopov v 
svetovnem pokalu. 

Gašper Prevc 

Za tabo je prvo svetovno pr-
venstvo, ki je bilo marca v 
Braziliji. Zasedel si 6 0 . me-
sto. Kakšna izkušnja je bila 
to zate? 

"Leteli smo deset dni, kar 
pomeni deset dirk. Leteti 
med najboljšimi je na začet-
ku prava muka. Potrebnih je 
veliko pravih taktičnih odlo-
čitev. Ogromno izkušenj 
sem pridobil in se učil od 
najboljših na svetu, kar je od-
ličen trening." 

Postati svetovni rekorder 
so sanje v s a k ^ športnika. 
Tebi je to uspelo pri samo 2 0 
letih. Kakšne dl je imaš sploh 
pred sabo? 

"Cilj mi predstavlja vsak 
naslednji prelet. Prepustim 
se in uživam v letenju. Hi-
trostnega rekorda, ki sem ga 
dosegel lani, sem bil zelo ve-
sel. Nekaj povsem drugega 
pa mi predstavlja rekord na 
razdaljo. Moja največja želja 
v jadralnem padalstvu je po-
staviti svetovni rekord v pro-
stem preletu. Ta trenutno 
znaša 4 2 0 kilometrov in je 
bil dosežen v Teksasu. Tega 
v Sloveniji ni možno izvesti, 
ampak v puščavi. Poleg tega 
si želim zmagati v sveto-
vnem pokalu." 

Letos si začel tekmovati v 
svetovnem pokalu. Kam se 
želiš uvrščati? 

'Trenutno se lahko uvrščam 
na približno trideseto mesto. V 

•. ~ • r 

primem, da bi sprejemal zelo 
dobre taktične odločitve, pa 
lahko tudi zmagujem. Takšen 
je ta šport Tudi če celo dirko 
odlično pelješ, se lahko tik 
pred koncem vse spremeni. 
Na prvi tekmi za svetovni po-
kal v Franciji se mi je dolgo 
časa obetalo četrto mesto, na 
koncu pa sem bil stoti." 

V zadnjih treh sezonah ste 
domači jadralni padalci po-
pravili skoraj deset sveto-
vnih rekordov. Ali vas po 
tvojem mnenju čaka blešče-
ča prihodnost? 

"Prejšnja leta ni bilo za-
gnanih mladih tekmoval-

Gorenjski upi so se izicazali 
Od 28. junija do 6. julija je v športni dvorani Zavoda Prošport v Stražišču 
pri Kranju potekal 2. odprti mednarodni šahovski turnir mesta Kranj. 

OSKAR OREL 

S t r a ž i š č e - Letošnjega tek-
movanja se je udeležilo 53 
igralcev in igralk, od tega 5 
mednarodnih mojstrov, 7 
mojstrov FIDE in ena moj-
strica, skupno je imelo 41 
igralcev mednarodni rating. 
Organizator prireditve je 
bila domača šahovska sekci-
ja Tomo Zupan Kranj. Zelo 
prepričljivo zmago je slavil 
še ne 22-lemi vrhniški med-
narodni mojster Matej Še-
benik (LSK Metalka Trgovi-
na). v devetih srečanjih je 
šestkrat slavil, trikrat remi-
ziral in ni okusil poraza. 
Drugo mesto je osvojil bol-
garski mednarodni mojster 
Sašo Nikolov, zelo borben 
vtis pa je zapustil medna-
rodni mojster S imon Jerič 
(ŠD Sinfonika Vrhnika), ki 
je kljub dvema porazoma v 
zaključku dosegel tri zapo-
redne zmage in pristal na 3. 

mestu. Od gorenjskih pred-
stavnikov je bil najbol jš i 
MK Žiga Žvan (SS T o m o 
Zupan Kranj) , ki je kl jub 
s labšim f inišem zasedel 
zelo dobro 9 . mesto. Zelo 
so se izkazali mladi sloven-
ski in gorenjski upi. V prvi 
vrsti 18-letni Marko Srebr-
nič, brat olimpijske repre-
zentantke Ane Srebmič, ki 
je zasedel 6 . mesto. V zad-
n j e m času zelo napreduje. 
Pri jetno je presenetil tudi 
15-letni domžalski up Matej 
Filip, ki je osvojil 5,5 točke 
in pokazal lepo šahovsko 
znanje. Največje preseneče-
n je pa je pripravil šele 14-
letni Anel Hasanagič (ŠD 
Jesenice) , ki je igral zelo 
podjetno, osvojil enako šte-
vilo točk kot Matej in zase-
del 14. mesto. Jeseničanka 
Miša Hrenič, večkratna dr-
žavna prvakinja, je dokaza-
la, da se lahko povsem ena-
kovredno kosa z moškimi. 

Škofjeloški državni podpr-
vak 10-letni Gal Drnovšek 
(SS Tomo Zupan Kranj) je s 
svojo igro in pristopom do-
kazal, da je izreden talent in 
lahko na svetovnem prven-
stvu pričakujemo dobre re-
zultate. Pohvaliti je treba 
tudi domačega mednarod-
nega sodnika Bojana Ar-
zenška, ki je dokazal, da je 
eden najboljših sodnikov v 
Sloveniji. Čestitke pa si za-
služi tudi vodja turnirja 
Miha Škrlj za skrbno delo 
pri organizaciji, pomagal pa 
je tudi pri vnosu partij. Za-
hvala tudi sponzorjem tur-
nirja: Mestni občini Kranj, 
Klubu študentov Kranj in 
Mladim za Kranj. 
Organizatorji so najavili, da 
bo trenutao največji gorenj-
ski šahovski dogodek tudi 
prihodnje leto, želijo pa si 
večji odmev v medijih, kar 
si kranjski šahisti nedvom-
no tudi zaslužijo. 

cev. Sedaj se nas kar nekaj 
pridno uči in tekmuje za 
svetovni pokal. Prepričan 
sem, da bo slovensko ja-
dralno padalstvo tudi v pri-
hodnje v vzponu." 

Pred dvema tednoma se je 
zaključil pokal Ratitovec 
Open. Dolgo časa je kazalo, 
da boš zmagal, na koncu si 
bil drugi. Ver jetno si pred 
domačo publiko želel zma-
gati ... 

"Res je. Tako kot vedno 
sem se do zadnjega dne boril 
z bratoma Valič. Na koncu ni 
šlo, vendar sem bil tudi dru-
gega mesta vesel." 

ŠAH 

LESCE, MURSKA SOBOTA 

Kranjčani v poifinalu 
Gorenjska kluba ŠS Tomo 
Zupan Kranj in ŠD Gorenjka 
Lesce sta v četrtfinalnih 
dvobojih pokalnega tekmo-
vanja prijetno presenetila. 
Leščani so se enakovredno 
borili z lanskim pokalnim 
prvakom Slovenije, ekipo ŠK 
Nova Gorica. Iztržili so celo 
neodločen rezultat, vendar 
so zaradi pravila, kjer odlo-
ča vsaka zmaga na višji de-
ski, izpadli iz pokalnega tek-
movanja. 
Ekipa ŠS Tomo Zupan Kranj 
je igrala proti favorizirani 
ekipi ŠD Radenska Pom-
grad iz Murske Sobote . 
Kranjčani so tesno, toda za-
nesljivo zmagali in tako na-
daljujejo uspehe iz prejšnjih 
let, ko so z uvrstitvijo v fina-
le dosegli največji ekipni us-
peh. Še naprej igra odlično 
FM Boštjan Markun, ki je na 
prvi deski v zelo napetem 
srečanju ugnal Cigana. V 
poifinalu bodo gostili ekipo 
ŠD Šentjur, ki je prav tako 
presenetljivo odpravila eki-
po ŠK Triglav Krško. O. O. 

mailto:vilma.stanomik@ig-glas.si
http://www.oktri
mailto:ga.nota@siol.net


Hofer sporoča izvleček iz ponudbe 
GRANDESSA 

VVelljosladol^ s . 3 5 7 1 m O V O ' - GRANDESSA 
na palčki Premium 

globoko zamrznjen, 4 x 80 ml € 1,49 f r ^ U m 
sladoled 
globoko zamrznjen, 
različne vrste, 1 I 

sn 3 3 3 

€ 1,39 

GRANDESSA ,-»7 
Premium 
vanilijev «2,49 
sladoled Hofer 

FLIRT 
549 sladoled 

^ različnih vrst 
® ^ gkjboko 

I zamrznjen, 
^ v zavoju 9 kosov 

IL TlZlO 
sladoled v 

lončku 
globoko 

zamrznjen, 
različne vrste, 

750 ml 

MONARC 
Balllnis sladoled 
globoko zamrznjen, različne 
vrste, v zavoju 8 x 31,25 ml 

MILFINA 2fi? BELMONT 
smetana Coolpresso 

v dozi ^ ledena kava 
250 ml / / ; 

ledena kava 
Iz hladilnika 
• kapučino ali 
- - vanilijevim 

BELLA 
vafiji za k 
sladoledu 
različne vrste, 
v zavoju 56 - 73 g 

• z vaniiijevim BELMONT 
okusom dunajska 

2S0miptočevinka ledena kava 
^ g g iz hladilnika, 11 

c^n GRANDESSA 
J ^ sladoled v lončku, 
€ 2,29 4 porclje 

globoko zamrznjen, 4 x 130 ml 

IL TlZlO 
Coppa Italia 
sladoled 
globoko zamrznjen 
• espresso 
• kapučino 
• karamelni ali 
• »Latte Macciato-
480 ml 

GRANL-
Mini-Mix 

vvafUizak^adoledu - „ ,, 

Mini-mix v 
''' sladoled na palčki' 

globoko zamrznjen, 
v zavoju 12 X 50 ml 

MONARC 
sladoled -
komet 
globoko 
2amrznjen 
• jagodovali 
• lešnikov 
v zavoju 
6x120 ml 

s . 4 0 5 

€ 1,69 

www.hofer.at 
Hofor Ka A-4642 SaBlecTt, Hote SlniBo 1 Hofer 

Prodaja samo na končne poraljnike. Na slikah so predlogi za serviranie. Vse cene se nanašajo na izdelke brez 
dekofacijskega materiala. Tiskovne napake niso izključene. Cene v SIT so samo informativne in odvisne od valutnih razmerij. 

Trgovine Hofer v vaši bližini: D Feilach/Boiovtje • Villach/Beliak Q Ebemdorf/Dobria vas 
Q Klageir<iirt/Celovec • VčlkermaiM/VelikovM 

Odprto: pon. - čet. 8.30 -18.30 
pel. 8.30-19.00 
sob. 8.00 -17.00 . > 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske 
BSC, Poslovno podporni center, d. o. o., Kranj 

Cesta Staneta Žagarja 37. 4000 Kranj, Slovenija 
Tel.: +386 (0)4 28 17 230, Fax: +386 (0)4 28 17 249 
E-NASLOV: info@bsc-krani.sl, http;//www.bsc-kranj.si 

RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 
"ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA GORENJSKO" 

RRA Gorenjske, BSC, d. o. o., Kranj v sodelovanju z Gorenjskimi občinami na podlagi Pravilnika 
Štipendijske sheme za Gorenjsko (Ur. I. R S z dne 13. 5. 2005) in Javnega poziva za delodajalce 
objavlja Razpis za štipendije/šolnine za šolsko/študijsko leto 2005/2006. 
Štipendije in šolnine Štipendijske sheme za Gorenjsko bodo podeljene za celotno dobo šolanja do 
zaključka izobraževalnega programa, štipendistu pa zagotavljajo tudi možnost opravljanja prakse, 
seminarskih oziroma diplomske naloge v dogovoru z delodajalcem in kar je najpomembnejše, za-
poslitev po zaključku šolanja. 

Rok za prijavo: 
- za poklicne in srednje šole ter za posebne štipendije za tujino do 16. septembra 2005 
- za dodiplomski študij do 3. oktobra 2005 

Razpis in Vloga za štipendije sta objavljena na spletnih straneh gorenjskih občin in Regionalne 
razvojne agencije Gorenjske (vvww.bsc-krani.si). 
Vse potrebne informacije dobite na telefon 04/28 17 230. 

Gorenjski prijatelj 

RADIO SORA 

89.8 91.1 
96.3 

R a d i o S e r a d . o . o . 
K a p u c i n s k i t r g 4 
4 2 2 0 Š i c o f j a L o k a 
t e l . : 0 4 / 5 0 6 5 0 5 0 
f a x : 0 4 / 5 0 6 5 0 6 0 
e-tnail:info(§>radiosora.si 

Sfmstitc sonček v sne... 

P U Č A Š 3 ; B I « A Š 4 D r f l 

VROČ POLETNI ODDIH vlermahZreče 
Od 11.7. do 23.7.2005 

Vključeno: 4x polpenzion v dvoposteljni sobi • neomejeno kopanje v : 
termalnih bazenih in Gozdnem vodnem parku 
V i l e T e r m e Z r e č e " * * . 3 9 , 2 0 & s i r 2 9 . 4 0 0 S I T 

Tako, tako zelo osvežujoče... 

POLETNE POČITNICE naRogli 
Vključeno: 5x ali 7x polpenzion • neomejeno kopanje na Rogli 
• kopanje v Termah Zreče • 1x vstop v savno • mini klub za otroke 

5 dni že od 36.000 SIT 
7 dni že od 49.000 SIT 

Cene so po osebi v dvoposteljni sobi. 

Na]em bungalovov na Rogll. 
4"6 In 5=7. 

JI KREDIT' Novoit̂  
8 03 757 60 00, 01 232 92 64, www.rogla.si 

http://www.hofer.at
mailto:info@bsc-krani.sl
http://www.bsc-kranj.si
http://www.rogla.si
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KRIMINAL 

JESENICE 

Znova prevarali starejšo občanko 
Poročali s m o že o prevarantskem paru, ki z lažnim pred-
stavljanjem izkorišča neprevidnost starejših občank in jih 
kasneje okrade. V sredo je na Jesenicah žrtev goljufije posta-
la že tretja starejša občanka. Tokrat je prevaro izpeljala le 
ženska. Policija poroča, da je v dopoldanskih urah v 
stanovanje 92-letne oškodovanke prišla neznana storilka in 
se predstavila kot predstavnica doma ostarelih. Občanko je 
nalagala, da je bila izžrebana in da bo prejela denarho na-
grado, seveda pa ji mora pred izplačilom nagrade plačati 
članarino v višini deset t isoč tolarjev. Oškodovanka je tako 
odšla v spalnico in prinesla m a n j š o škatlo, v kateri je imela 
shranjen denar. Iz nje je vzela in prevarantki izročila deset 
t isočakov. Ta ji je nato v podpis ponudila papir. Ker j e 
občanka slabovidna, se je s podpisovanjem zamudila dalj 
časa. V tem času je neznana prevarantka izkoristila njeno 
nepazljivost In iz škatle vzela š e okoli sto tisoč tolarjev. Pred 
odhodom je nato oškodovanki še enkrat obljubila, da bo v 
nekaj dneh dobila izplačano nagrado. 

BOHINJSKA BISTRICA 

Za lokalom še v foto studio 
Neznani tat je v noči na ponedeljek najprej vlomil v gostin-
ski lokal Kava bar Urška v Bohinjski Bistrici, zatem pa še v 
bližnji Foto-video studio. V gost inskem lokalu je vzel go-
tovino in več zavojčkov različnih znamk cigaret. Izdatneje si 
je malho napolnil z v l o m o m v foto studio, kjer je poleg 
denar ja pobral tudi več fo toaparatov znamk Nikon in 
Vashica ter drugo fotografsko opremo - fotografske kovčke 
iz aluminija, platnene fotografske torbe, objektive znamk 
nikon in sigma, polnilec za baterije, spominske kartice idr. 
Pridanič je oba lastnika skupaj oškodoval za približno mili-
jon tolarjev. 

RADOvg i cA 

Telefonov dovolj za vse življenje 
V noči na torek je nekdo vlomil v trgovino Janus Trade na 
Gorenjski cesti v Radovljici. V trgovini je razbil tri vitrine, iz 
katerih je pobral več mobilnih telefonov znamk Siemens, Al-
catel, Samsung , Panasonic , Sony Ericson in predvajalnik 
mp3 diva ter fotoaparata znamk Olimpus in Cannon. Pod-
jet je je tako ostalo brez 1,5 milijona tolarjev vrednega blaga. 

KRANJ 

Postal bo obrtnik 
V noči na sredo je neznani storilec vlomil v gradbeni kontej-
ner na Gosposvetski cesti v Kranju. Prilastil si je več kosov 
električnega orodja znamke Bosch - po dva vrtalna stroja, 
kotni brusilki in vibracijska vrtalna stroja. Lastnika je lump 
oškodoval za okoli 5 0 0 tisoč tolarjev. 

Ni bil lačen 
v noči na torek je neznanec vlomil v picerijo Ledina na 
Gorenjesavski cesti v Kranju. Skomini so bili veliki, zato je 
ukradel nekaj gotovine in zavojčkov cigaret znamke Mariboro 
in Boss. Lastnika je oškodoval za okoli trideset tisoč tolarjev. 

BRNIK 

Sumljiv potni list 
Prejšnj i t eden s o mejni pol ic is t i na brniškem letal išču 
pridržali 23- letnega državl jana Alžirije, ki j e v Sloveni j i 
pripotoval z letalom iz Turči je . Pri mejni kontroli je nam-
reč policist postal sumničav zaradi potnega lista, ki ga je 
Alžirec uporabljal. Izkazalo se j e , da je bila listina ponare-
jena, kar je bilo na zunaj vidno, ker je bila opremljena z 
neustrezno tipografi jo pisave. S kasne jš im preverjanjem 
so ugotovili, da je bil potni list leta 2 0 0 3 ukraden v Franci-
ji kot bianco dokument, kasne je pa iz njega izdelan potni 
list na Alžirčevo ime. S . Š . 

Predragi stari stroji 
Na kranjskem okrožnem sodišču vnovič sodijo nekdanji direktorici BPT Doris Tudor, ki naj bi pred 
petimi leti z nakupom 32 rabljenih tkalskih strojev oškodovala tržiško podjetje. 

SIMON SUBIC 

Kranj - Nekdanjo direktori-
co tržiškega B P T Doris Tu-
dor obtožnica bremeni, da je 
od novembra 1 9 9 9 do junija 
2 0 0 0 oškodovda podjetje za 
več kot devet milijonov tolar-
jev, sebi in drugim pa je s 
tem pridobila premoženjsko 
korist Obtožba, ki jo zastopa 
okrožna državna tožilka 
Anka K o z a m e m i k , ji očita, 
da je od podjetja Omega za 
9 ,5 mil i jona tolarjev kupila 
32 tkalsldh strojev zagrebške 
tovarne Svila v stečaju, če-
prav so v B P T potrebovali le 
dva. Po m n e n j u tožilstva je 
vedela, da so rabl jeni stroji 
vredni precej m a n j (po sodni 
oceni le 9 6 0 tisoč tolarjev), 
zato je Omegi oziroma direk-
torju Heinzu Hassler ju pri-
dobila več kot o s e m milijo-
nov tolarjev premožen j ske 
koristi. Nekdanja direktorica 
naj bi Hasslerju brez plačila 
odobrila tudi prevzem 2 5 0 ti-
soč tolarjev vrednega blaga v 
industri jski prodajalni na 
Deteljid, brez sklepa nadzor-
nega sveta B P T pa si je men-
da izplačala tudi 5 0 0 tisoč to-
larjev za uspešnost. Pred do-
brim letom dni so jo v Kra-

n ju za isto očitano kaznivo 
dejanje že obsodili na pogoj-
no kazen 13 mesecev zapora 
s preizkusno dobo treh let in 
ji naložili plačilo 9,3 milijona 
tolarjev. Tudorjeva se je kas-
neje pritožila in višje sodišče 
je sodbo razveljavilo, saj je 
obdolžena sredi prvega soje-
nja ostala brez pravnega za-
govornika. 

Doris Tudor se brsmi, da 
so bili v Zagrebu kupl jeni 
stroji uporabni in da so ime-
li brezhibne tehnične omari-
ce. Podjetje j ih je potrebovalo 
za proizvodnjo tkanin, širo-
kih 2 4 metra, ki so bile eden 
glavnih izvoznih artiklov 
BPT. V Tržiču so po njenih 
besedah tedaj tkali na 3 0 do 
5 0 let starih strojih, katerih 
izkoristek je bil preslab, kup-
ljeni stroji pa da so bili do 30 
let mlajši. 

Na torkovi obravnavi je pri-
čala nekdanja tehnična di-
rektorica Dušica Zupan, ki si 
je s Tudorjevo pred naku-
pom v Zagrebu ogledala tkal-
ske stroje. "Direktorici s e m 
tedaj predlagala nakup le 
dveh strojev, a se j e odločila 
drugače, ker j i je Hassler za-
gotovil, da so stroji dobri," je 
rekla Zupanova, ki je kasneje 

71 IZDePL8l 
Vseslovenski porlal 
mailh 09iasov 

Ena spletna stran, ki združuje 7 
iasopisov z vseh koncev Slovenije! 
Otuščite Mmnv.izberi.sl, oddajte svoj 
mali oglas, oglejte si popolnejše oglase, 
sprehodite se po rumenih straneh in 
naj vas navdušijo kadrovski oglasil 

Brskanje po malih og in ih še nikoli 
nI bilo taKo udobno. 

D E L O 

NOVICE 

imummiil 

VESTNIK 
Gorenjski Glas 

jprlmnrskB stah-ih 
novice 

Doris T u d o r 

zapustila B P T zaradi "različ-
nih pogledov glede proizvod-
nje" , med drugim tudi zaradi 
nerealno postavljenih proiz-
vodnih načrtov. Stroji v B P T 
so bili namreč stari in so pro-
izvajali veliko "škarta" . "V 
podjetje s e m se tako kot veči-
na drugih vrnila po odhodu 
direktorice," je dodala. 

Priča Jadran Stevanovič je 
bil tehnični direktor pred 
Zupanovo. Podjetje je zapu-
stil maja 1 9 9 8 "zaradi oseb-
nih razlogov, ker je direktori-
ca nad menoj izvajala psihič-
ni pritisk, saj se je vtikala v 
strokovne zadeve, na katere 

se ni spoznala". Ko se je sep-
tembra 2 0 0 0 spet vrnil, je v 
tkalnid in na hodniku opazil 
stroje. Ocenil je, da bi se stro-
je sicer dalo usposobiti, ven-
dar z visokimi stroški popra-
vila - 25 tisoč nemških mark 
na stroj. 

Vito Verstovšek, nekdanji 
č lan nadzornega sveta, je 
razložil, da je bil B P T v veliki 
krizi in se je utapljal v izgubi, 
Doris Tudor pa je stanje ne-
koliko izboljšala. "Direktor 
mora biti kompletna oseb-
nost, in ko so se kasne je v 
podjetju pojavili notranj i 
konflikti, je moral nadzorni 
svet odreagirati," je pojasnil 
in dodal, da nakupa zagreb-
ških strojev nadzorni svet ni 
nikdar obravnaval 

D a m j a n Ahačič , ki je v 
B P T za Tudorjevo prišel kot 
krizni menedžer, je pojasnil, 
da je on odredil odvoz strojev 
na odpad. "Tehničnemu di-
rektorju sem naložil, naj pri-
dobi strokovno m n e n j e , ali 
so stroji še uporabni . Ker 
sem prejel odgovor, da niso, 
s e m ukazal stroje odstrani-
ti," je izpovedal. Ne spomi-
nja se, da bi v n jegovem 
mandatu stroje do konca po-
plačali. 

LjUBgANA 

Ponaredki grafik Franceta Slane 
Policija je pred dnevi pridobila informaci jo , da s o se v 
Sloveniji pojavile ponare jene grafike slovenskega slikarja 
Franceta Slane. Gre za neavtorizirane grafike z motivom 
šopka, ki so opremljene s ponarejenim podpisom avtorja 
(na sliki). Policija poziva vse morebitne kupce ponarejenih 
grafik, da podajo prijavo na svoji policijski postaji, policijski 
upravi ali na telefonski številki 113. Ponarejanje umetniških 
del in trgovanje s ponaredki je v kazenskem zakoniku opre-
deljeno kot goljufija. S. Š. 

nesreCe 

ŽIROVNICA 

21-letna jeseničanka podlegla poškodbam 
v sredo ob pol sedmih zjutraj se je v bližini Žirovnice na re-
gionalni cesti Jesenice-Radovljica zgodila huda prometna 
nesreča, v kateri je življenje izgubila 2i-letna Jeseničanka, 
dve osebi pa sta se huje poškodovali. Kot je sporočila poli-
cija, je 28-letni Jeseničan z osebnim vozilom fiat punto vozil 
po regionalni cesti iz Žirovnice proti Vrbi. Zunaj Žirovnice je 
zapeljal na nasprotni vozni pas in oplazil nasproti vozeči Ci-
troen berlingo, ki ga je vozil 39-letni Leščan. Berlinga je po-
tem najprej zaneslo desno, nato pa je poševno drsel na na-
sprotni vozni pas. Tam je trčil v osebni avto fiat uno, v kate-
rem se je iz smeri Žirovnice pravilno pripeljala 21-letna Jese-
ničanka. Po silovitem trčenju so vsa udeležena vozila prista-
la na travniku pod cesto. 21-letna Jeseničanka je med prevra-
čanjertn padla iz vozila, čeprav je bila pripeta. Zaradi hudih 
poškodb je umrla na kraju nesreče, preostala voznika (v nju-
nih vozilih sta se sprožili zračni blazini) pa so hudo poško-
dovana odpeljali v jeseniško bolnišnico. Cesta je bila zaradi 
nesreče zaprta nekaj ur. Zoper voznika z Jesenic bodo poli-
cisti podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo 
Kranj zaradi kaznivega dejanja povzročitev prometne nesre-
če iz malomarnosti . S. Š. 

mailto:simon.subic@g-gfas.si
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Mala 
delničarja 

imata 
oprijemljiv 

motiv, saj je 
eden izmed 

njiju v tedniku 
Mladina 

povedal, da se 
želi maščevati 

in računa na 
125 milijonov 

tolarjev izplena. 

Razdedi 
)RENJSKEGA GLASA ^ ^ ^ ^ PRILOGA GORENJSKEGA 

Poslovni sistem kranjske Save je lani potrojil čisti dobiček, paradržavni sklad Kapitalska družba pa terja izredno 
revizijo poslovanja pri nakupu Grand hotela Toplice in urejanju medsebojnih razmerij z družbo Golf in kamp. 

Sava cveti z izemnim 
DOS ovnimi rezu 

IGOR ŽERJAV 

" Z a n a m i je u s p e š n o po-

slovno leto. V s i načrti Poslov-

ne s k u p i n e Sava i n njene 

matične d ružbe Sava, d. d., 

n i s o bili le izpolnjeni, tem-

več v več pogledih tudi občut-

no preseženi , " je v p i s m u 

de ln ičar jem zapisa l Janez 

Bohorič, predsedn ik uprave 

družbe Sava iz Kranja. Čisti 

dobiček po s l ovne s k u p i n e 

Sava se je v pr imerjav i s 

prejšnjim letom potrojil, do-

nosnost pa je presegla o s e m 

odstotkov. " S tem v celoti sle-

d i m o strategiji Save, u smer -

jeni v povečevanje donosno-

sti ob nadaljevanju rasti," do-

daja Bohorič. 

Kranjska Sava je pred de-

setimi leti začela pogovore o 

prodaji amer i š k i nadnac io-

nalki Goodyear. " Z a prodajo 

s m o se odločili po tehtnem 

razmis leku i n po temeljitih 

anal izah, k i so temeljile na 

študiji nemškega svetovalne-

ga podjetja Ro land Berger & 

partners, hkrati pa s m o pri-

pravili celovito strategijo na-

daljnjega razvoja i n prestruk-

turiranja Save. Razmere na 

svetovnem trgu so se spre-

menile i n temu se je morala 

prilagoditi vsa gumar ska in-

dustrija," se spominja Boho-

rič. 

"Če bi ostali skupaj s Con -

tinentalom, nas danes najbrž 

ne bi b i lo več, zapos len i b i 

zvečine izgubi l i delovna me-

sta," je prepričan Bohorič. Z a 

Av topnevmat i ko so iztržil i 

120 mi l i jonov dolarjev kup-

nine, ki s o jih v Savi nameni -

l i v perspektivne dejavnosti 

svoje o snovne dejavnosti i n 

jo tehno lo ško prenovi l i , v 

združevanje s lovenske pre-

mazne industrije in trgovine 

ter širitev dejavnosti. Nekaj 

čez 4 0 mil i jonov dolarjev od-

škodn ine pa so moral i plača-

ti do tedan jemu partnerju 

Cont inentalu iz Nemčije. Če 

bi dane s sešteli rezultate 

obeh podjetij, ki sta nastali iz 

nekdanje Save (Sava Kranj in 

Sava Tire s), sta obe podjetji 

skupaj štiriinpolkrat večji od 

nekdanje Save in imata sku-

paj 4 . 7 0 0 zapos lenih oziro-

m a 1.300 več kot pred deset-

letjem. 

T u r i z e m je eden izmed ste-

brov pos lovnega s istema 

družbe Sava. S a m o na Bled, 

kjer so se tamkajšnji hoteli i n 

druge turistične kapacitete v 

9 0 . letih znašle pred propa-

dom, je Sava vložila že več kot 

deset mi l i jard tolarjev. N a 

B ledu je v njihovi lasti okrog 

6 0 odstotkov turističnih ka-

pacitet, v katerih je zaposle-

n i h skoraj 5 0 0 ljudi. Infra-

struktura je obnovljena i n 

obratuje s polno paro. S a m o 

obnova G r a n d hotela Toplice 

jih je stala dve mil ijardi i n 

129 mil ijonov tolarjev. 

Na izredni skupščini druž-

be Sava, k i bo v pr ihodnjem 

tednu, bodo lastniki obravna-

vali eno s a m o točko dnevne-

ga reda: ali naj z izredno revi-

zijo znova preverijo gospo-

darnost poslovanja kranjske 

Save. Dva mala dehiičarja na-

mreč družb i Sava očitata, da 

je pri vlaganjih v blejski turi-

z em storila vrsto nepravilno-

sti i n povzročila celo davčno 

utajo. Čeprav so v Savi že več-

krat a rgument i rano zavrnil i 

tovrstne očitke, njihove na-

vedbe pa je z izredno revizijo 

f)otrdila tudi Davčna uprava 

Republike Slovenije, se priti-

ski pred skupščino stopnjuje-

jo. 

Mala delničarja imata opri-

jemljiv motiv, saj je eden iz-

med njiju v tedniku Mladina 

povedal, da se želi maščevati 

in računa na 125 milijonov to-

larjev izplena. "Povzročanje 

problemov in medijsko bom-

bardiranje so se začeli v istem 

trenutku, ko s m o zavrnili po-

nudbo dveh mal ih delničar-

jev, k i sta n a m delnice ponu-

dila po nesprejemljKo visoki 

ceni," motive za medijsko po-

zornost razkriva Janez Boho-

rič. Sava bi v nasprotnem pri-

m e r u p o s l o v ^ negospodar-

n o i n nepošteno do d r u g i h 

imetnikov delnic. "Tega ne bi 

nihče naredil. Kako pa naj po-

g ledamo d r u g i m v oči, če 

b o m o n e k o m u za več kot de-

setkrat preplačali delnice?!" 

se sprašuje Bohorič. 

A l i ima paradržavna Kapi-

talska družba, ki je predlaga-

la i z redno revizijo poslova-

nja, d rugačne mot ive? Po-

s lovna dokumentac i ja na-? 

mreč v celoti potrjuje, da je 

bil odpis 4 0 0 mi l i jonov to-

larjev posojila iz leta 1992, ki 

ga je G r a n d hotel Topl ice 

najel pr i podjetju G o l f i n 

kamp, nujnost i n najbolj go-

spodama odločitev. 

Ma la delničarja s ponavlja-

n j em e n i h i n i st ih trditev 

očitno ne vidita posledic dru-

gačne odločitve. Če bi po 

n j u n e m scenar i ju posoji lo 

spremeni l i v lastniški delež 

G r a n d hotela Toplice, bi pod-

jetje G o l f i n kamp, ki je po-

slovalo s prikrito izgubo, po-

stalo večinski lastnik 525 m i -

lijonov tolarjev dolga. G r a n d 

hotel Toplice je bil prezadol-

žen in n iso imel i niti za pla-

če. Novopečene lastnike pa 

bi čakala še dve milijarde in 

120 mil i jonov tolarjev težka 

obnova hotela. 



ODPADKI Razgledi 

Skupaj z jeseniškimi svetniki smo bili na obisku v Amoldsteinu/Podkloštru na avstrijskem Koroškem, kjer se 
ogrevajo in si svetijo z energijo, pridobljeno iz smeti. Župan Erich Kessler in predstojnik občinske uprave Siegfried 
Cesar sta nas popeljala na ogled sežigalnice odpadkov. 

ektrika intoD ota na sme 
Smeti na ÔKOT 

Gorenjskem: 
Še vedno se 

pogovarjamo in 
ne moremo 

dogovoriti, kje 
bi jih odlagali. 

Pri ločevanju 
odpadkov smo 
precej daleč od 

avstrijskega 
reda, 

sežigalnica je 
odrinjena, po 

svoje kar 
prepovedana in 

predvsem 
politična tema. 

Resnici na 
ljubo, v vseh 

pogledih 
capljamo za 

Evropo. 

Podklošter s 7 0 0 0 prebi-
valci je prej kot po industriji 
poznan po smučišču na Tro-
meji oziroma Peči. O grad-
nji sežigalnice za Koroško so 
se začeli pogovarjati na pre-
l omu tisočletja in tedaj je 
bilo v igri več krajev. Povsod 
so sežigalnico odklonili, 
Podklošter jo je sprejel. Ver-
jetno ne naključno, kajti še 
pred desetletjem je bilo me-
sto precej onesnaženo od iz-
pustov težke industrije, ki pa 
je počasi zapirala svoja vrata. 
Kako so prepričali ljudi? 
"Dve leti smo se na okroglih 
mizah veliko pogovarjali z 
ljudmi, potem pa smo izve-
dli občinski referendum. 62 
odstotkov ljudi je podprlo 
gradnjo sežigalnice. Zanimi-
vo je, da jih je bilo v krogu do 
100 metrov oddaljenosti od 
objekta več za sežigalnico 
kot med bolj oddaljenimi," 
razlaga Siegfried Cesar. 

K d o je dal denar 

Pritegnili so zasebni kapi-
tal, ki je v nov energetski ob-
jekt, kar sežigalnica v vseh 
pogledih je, vložil 75 milijo-
nov evrov (18 milijard tolar-
jev). Lastniki računajo, da se 
bo vložek povrnil v 17 letih. 
Sedem odstotkov je primak-
nila avstrijska država. Gradi-
li so jo dve leti in lani sep-
tembra kot edino na Koro-
škem predali namenu. Nje-
na zmogljivost je 8 0 . 0 00 
ton že ostanka odpadkov let-
no, kar jih nastane v pokraji-

ni s 700 .000- prebivalci. 
Zmogljivost je izkoriščena 
in ni prostora za dodatne od-
padke, denimo, iz Slovenije. 
Avstrijci so zelo natančni pri 
ločevanju odpadkov, tako da 
do sežigalnice nikakor ne 
pridejo papir, kovine, steklo 
in PET plastika, prav tako ne 
biološki odpadki. Kot je raz-
ložil vodja obrata Cunter 
Zellinger, pri gorenju doda-
jajo o^jikov dioksid, da po-
spešijo proces in proizvedejo 
manj d imnih plinov. Te sko-
zi štiri filtre čistijo prašnih 
delcev, oksidov in drugih 
primesi. Ostanek iz peči je 
žlindra, ki predstavlja četrti-
no količine smeti, ki je šla v 
peč, deponirajo pa jo v Veli-
kovcu. Lahko bi jo porabili 
tudi za izdelavo opek, vendar 
imajo še dovolj drugih na-
ravnih gradbenih materia-
lov. 

Kaj ima Podklošter 
dobrega o d sežigalnice? 

Letno pridobijo 30.000 
megavatnih ur elektrike, 
i 6 .ooo megavatnih ur toplo-
te in 20.000 ton pare za in-
dustrijo. Dovolj, ^ se v me-
stu ogrevajo daljinsko in ne 
potrebujejo več zasebnih ku-
rišč. v nekaj več kot pol leta 
od začetka obratovanja seži-
galnice ugotavljajo, da so se 
za tretjino znižali izpusti to-
plogrednih plinov in da di-
hajo čistejši zrak Manjši so 
stroške odvoza smeti, lju-
dem ni treba plačevati po-
sebne takse za odlaganje na 
deponijo, na račun sežigal-

nice so dobili svoj priključek 
na avtocesto. Porabljena 
električna energija sicer ni 
nič cenejša kot drugje, so pa 
priključki brezplačni. V seži-
galnici je dobilo delo 26 lju-
di, rento, približno 40 .000 
evrov (9,6 milijona tolarjev) 
prejema tudi občina. Delo-
ma jo namenjajo za subven-
cije komunaln ih stroškov 
občanom, za energetske sa-
nacije objektov, subvencio-
nirajo ogrevanje bolj odda-
ljenim, ki se ne morejo pri-
ključiti na daljinsko ogreva-
nje, in vlagajo v okolju pri-
jazne projekte. Ponosni so, 
da prispevajo k manjšemu 
obremenjevanju okolja, kot 
jo predstavlja deponiranje 
odpadkov. Predvsem pa za-
upajo stroki, ki kontrolira 
obremenjenost zraka, in ver-
jamejo, da "toplarna/elek-
trarna na smeti" ne obreme-
njuje njihovega okolja. Sicer 
pa imajo Avstrijci poleg pod-
kloštrske še štiri precej večje 
sežigalnice z zmogljivostjo 
od 300.000 do 500.000 ton 
smeti letno. 

Negat ivne strani takega 
objekta 

Jih ni, pravijo, se pa trudi-
jo uresničevati obljube, ki so 
jih dali prebivalcem. Okolica 
in notranjost stavbe je never-
jetno čista, nobenega smra-
du, kot da bi tu ne kurili na 
smeti. Gorivo - smeti so v 
hermetično zaprtem jašku, 
kjer jih z žerjavom, 2,5 tone 
naenkrat, polagajo v zalogov-
nik peči, kjer pogorijo v 14 

Podkloštrska sežigalnica je sodoben energetski objekt, ki iz 80.000 ton smeti letno 
proizvede dovolj toplote in elektrike za občino s 7000 prebivalci. 

minutah. O d tega žlindre 
ostane nekaj več kot 6 0 0 ki-
logramov, k i pa po prosto-
rnini zavzame samo 10 od-
stotkov količine pokurjenih 
smeti. 

B i svetniki glasovali za 
sežigalnico na Jesenicah 

Podžupan Branko Noč: 
"Noter vržeš smeti, ki zgori-
jo. Od prvega gorenja ostane 
žlindra oziroma pepel. Pro-
blem so dimni plini, kaj gre 
v zrak. Da ne bi v zrak nič 
šlo, na to smo občutljivi. Kar 
se tiče sežigalnice v bližini 
mesta: danes je tehnologija 
toliko razvila, da to ni več 
problematično. T u je po-
memben naš odnos do tega, 
težava pa v nezaupanju v 
tehniko. Da, bi dvignil roko 
za sežigalnico na Jesenicah. 
Po jx)kliai sem tehnik in ne 
verjamem, da vsi tehniki kar 
goljufajo. Na Jesenicah je 
verjeti stroki toliko težje, ker 
so se v preteklosti že soočile 
z velikim onesnaženjem." 

Marko Zupančič: "Kot 
energetiku se mi zdi sežigal-
nica odpadkov zelo pozitiv-
na. Verjetno nas na vse ne-
gativne učinke niso opozori-
li ali jili n ismo videli. Če bi 
bila pripravljenost ljudi, da 
sežigalnico sprejmejo, se mi 
ne zdi tako slaba ideja za Je-
senice ali pa za zgornji del 
Gorenjske. V sežigalnici ne 
vidim nič slabega, vonja ni 
bilo nič, v Podmežakli in na 
H ru š i d se pa pojavlja vonj z 
zdajšnje deponije na Mal i 
MežakH." 

Mnen je jeseniškega 
župana 

Boris Bregant: "Prednost 
sežiganja odpadkov je prav 
gotovo v tem, da je ostanek 
po sežiganju volumsko in 
težnostno tako majhen, da v 
zelo dolgem obdobju ne pov-
zroča problemov odlaganja 
končnega ostanka. Če so od-
padki dobro sortirani in izlo-
čeni vsi organski deli, potem 
sežigalnica deluje brez do-
datkov goriva in daje energi-
jo, ki jo lahko okolica korist-
no uporabi. Tudi ni lokacij-
sko t ^ o zahtevna kot nekate-
ri drugi objekti, vezani na od-
padke. Če je grajena v celoti 
po optimalnem projektu, so 
vplivi na okolje minimalni, 
ostaja pa večno vprašanje 

vzdrževanja in nepredvide-
nih okvar pri čiščenju dim-
nih plinov, pri čemer lahko 
pride do vnosa stnipenili in 
zdravju škodljivih snovi v 
zrak. Ker je kakovostna seži-
galnica draga, mora biti gra-
jena za veliko količino od-
padkov, to je za več kot 
500.000 prebivalcev. V pri-
meru ločenega zbiranja se ta 
številka povzpne na milijon 
prebivalcev, zato bi v Sloveni-
ji potrebovali eno ali največ 
dve. Kot energetski objekt na 
Jesenicah bi bila lahko zani-
miva, vendar je tu zaradi vpli-
va vetra, ki vedno deluje le v 
smeri vzhod-zahod, zelo tež-
ko najti primemo lokacijo, ki 
bi ustrezala okoljskim zahte-
vam. Zato je na Jesenicah 
tudi sprejelo uradno stališče, 
da se sežigalnica ne gradi." 

Odpadk i na Goren j skem 

Še vedno se pogovarjamo 
in ne moremo dogovoriti, 
kje bi jih odlagali. Pri ločeva-
nju odpadkov smo precej da-
leč od avstrijskega reda, seži-
galnica je odrinjena, po svoje 
kar prepovedana in pred-
vsem politična tema. Resnici 
na ljuto, v vseh pogledih cap-
ljamo za Evropo. 

Po podatkih Bernarde Pod-
lipnik, sekretarke na okolj-
skem ministrstvu, so za Go-
renjsko ocenjene količine od-
padkov 161.000 ton letno. 
Ločeno naj bi jih zbrali pri-
bližno polovico ali 84 .000 
ton. Ocene so, da je od vseh 
smeti 42.500 ton možno 
predati za nadaljnjo uporabo, 
17.000 ton za kompost, 
57.000 ton mehansko in bio-
loško predelati 101.500 ton 
pa je treba odložiti. "Po izda-
nih dovoljenjih za odlaganje 
oziroma potrjenih progra-
mih za zapiranje odlagališč 
se bo na celotnem območju 
Iclno odložilo tudi 27.000 
ton gradbenih odpadkov, od 
katerih bi jih vsaj polovico 
lahko predelali. Ločeno zbi-
ranje odpadkov je na Gorenj-
skem uvedeno povsod, ven-
dar je po občinah uspešnost 
zelo različna. Država bo s 
spremembo predpisa o loče-
nem zbiranju odpadkov -
zgostitev mreže ekoloških 
otokov in zbiralnic - in ureja-
nju cen spodbujala ločeno 
zbiranje na izviru, vključno z 
ločevanjem biodpadkov," do-
daja Bernarda Podlipnik. 



POGOVOR Razgledi 

Tomaž Humar, 36-letni alpinist iz Kamnika, je pred dnevi spet pritegnil pozornost širše slovenske javnosti 
z najavo vnovičnega poskusa preplezati najvišjo, kar 4700 metrov visoko steno devete najvišje gore na svetu -
Nanga Parbat. 

Gore moraš biti vreden 
JASNA P A I A D I N 

"A s pojmi 
boljši in slabši 

se sam zelo 
malo ukvarjam. 

Na goro 
grem zato, 
da najdem 

nova 
spoznanja, 

ki bodo 
pripomogla 
k mojemu 

zavedanju." 

Gozdni Joža, kakor se je 
Humar poimenoval že v 
mladosti, se je za Golo goro 
ali Ubijalsko goro, kakor ji 
reiejo alpinisti, po neuspeli 
odpravi izpred dveh let po-
novno odločil zato, ker ga je 
ta enostavno spet poklicala 
in je zdaj dozorel, da postane 
eno z njo. Po hudi poškodbi 
pred leti, ko si je pri padcu v 
klet lastne hiše zlomil steg-
nenico in zdrobil peto, je 
Humar po temeljitem očiš-
čenju svoje duše, kakor pra-
vi, pripravljen bolje kot ka-
darkoli. Na Nanga Parbat ga 
spremlja petčlanska ekipa: 
dolgoletni prijatelj, hrvaški 
alpinist Stipe Božič, }0-letni 
Kamničan, Tomažev sople-
zalec Aleš Koželj, zdravnica 
Anda Perdan, bioterapevtka 
Nataša Pergar, ki bo skrbela 
za njegovo psihično priprav-
ljenost, in novinarka Maja 
Roš. Tomaž je na pogovor za 
Gorenjski glas prijazno pri-
volil le dan pred odhodom v 
Pakistan. 

Tomaž, kakšni so občutki 
dan pred odhodom.' 

"Tudi tokrat je podobno 
kot vsakič. Vedno se vse odvi-
ja tik pred koncem, tudi če bi 
s pripravami začeli 14 dni ali 
pa 14 let prej. Nikoli še ni 
bilo drugače in očitno je tako 
prav. No, pa saj malo adrena-
lina nikoli ne škoduje. Na 
plezanje l>om dejansko pre-
klopil šele, ko bom sedel na 
letalu." 

Zakaj spet Nanga Parbat? 
Enkrat te je gora že zavrni-
la, kako veš, da bo tokrat 
drugače? 

"Ker nobena ženska ne za-
vrne dvakrat. Sicer pa sem 
goro že prvič izbral zato, ker 
ima zame poseben pomen. 
Ko sem šel pred tremi leti 
sam prvič v Pakistan, nihče 
ni vedel, da grem tja. Iskat 
sem šel čisto osebne odgovo-
re. Znašel sem se med dru-
gim tudi pod Nango Parba-
tom in kmalu se je pokazalo, 
da je to to. Ampak je bilo to 
tako zelo to, da sem potem 
rekel, da gre za ljubezen na 
drtigi pogled. Hočem reči, da 
nisem pričakoval, da se bom 
počutil tako majhnega in da 
bo stena res tako strma. Na-
rava je tu naredila prav po-
sebno kreacijo. Gora ima še 

S r e č n o , T o m a ž n u m a r . / fom; cotud Kave« 

veliko neznank, ki bodo raz-
jasnjene šele, ko bom tam. 
Ko pa bom v steni, ne mo-
rem več nazaj." 

Gora ostaja enaka, kaj se je 
drugega spremenilo v teh 
dveh letih? 

"Pred dvema letoma sem 
odpravo prekinil, ker sem 
sprevidel, da preprosto ne bo 
šlo. Gora mi je rekla: "Tokrat 
ne, Joža!" Zato takrat v steni 
niti nisem poizkusil, vse se 
je namreč končalo že pri 
aklimatizadji. Od takrat se je 
spremenilo veliko. Največ 
sem naredil na nenavezano-
sti, sploh po lanskem obisku 
pri Sai Babi. Psihološko sto-
jim bistveno bolje kot pred 
dvema letoma. Sem na pra-
gu tretjega polčasa, če se lah-
ko izrazim simbolično." 

Kakšne posledice je pustila 
poškodba izpred petih let? 

"Psihičnih posledic ni-
mam, saj sem bil že prej več-
krat pomrznjen. En prst 
imam nekoliko odščipnjen, 
levi gleženj je fiksen, prav 
tako desni palec, ena noga je 
zdaj malo krajša, a to sploh 
ni tako pomembno. Gre le za 
zunanjost. Tudi za to je sicer 
treba skrbeti, a najpomemb-
nejša je duša. Bolj sem mo-
ral poskrbeti za svoje grado-
ve iluzij, navezanosti in še 
česa, Id mi jih je zdaj uspelo 
pospraviti." 

Videti je, da so bile glavne 
priprave na ta podvig psi-
hične narave. 

"Ja. Tako sem se priprav-
ljal že lani, po sistemu 'išdte 
sile za svoje dlje in ne ciljev 
za svoje sile'. Torej, najprej je 
treba veliko delati, potem pa 
bo morda kaj. Jaz sem delal, 
pa do vabila ni prišlo. Stvari 
takrat preprosto še niso do-
zorele." 

Kako izgleda povabilo gore? 
"Takšno stvar preprosto 

začutim. Ponavadi me pono-
či nekako zvije in potem 
grem, namesto da bi spal, 
ven, hodim po travi gor in 
dol in nekaj me močno drži 
pokond. Ni treba, da na goro 
ves čas misliš, ona te povabi 
sama. V teh sferah ni časa in 
prostora, najprej je misel, po-
tem vibracija in šele nato 
kreadja." 

Dve leti nazaj je bila tvoja 
eldpa enajstčlanska, letos te 
spremlja ie pet članov od-
prave. Zakaj takšna spre-
memba? 

"Denar vedno igra določe-
no vlogo, a še zdaleč ni samo 
to. Na Daulagiriju je bila lo-
gistika druga in s podobno 
sem šel nato še na Nango. A 
logistika potendalnega reše-
vanja v tej steni realno ne ob-
staja. Zato je prišlo do te 
spremembe. V tej steni mi 
dejansko pomagajo lahko 
samo ti, ki gredo zdaj z 
mano. Gore se bomo tokrat 
lotili bolj čisto, tudi zato nas 
je manj, saj Nanga Parbat v 
prevodu pomeni Gora za go-
lega človeka. To je ena od 
glavnih stvari, ki nam je pred 

dvema letoma manjkala na 
Nangi. Glede na izkušnje in 
možnosti, ki jih že imam, 
sem si zdaj želel pridobiti ne-
kaj več gotovosti. Nanga se je 
pred leti namreč zelo odziva-
la na vse to. Gore pa moraš 
preprosto biti vreden." 

Kako težek nahrbmik gre s 
tabo v steno in kaj vse bo v 
njem? 

"Zadnja leta po nesreči 
sem precej delal na tem, da 
bi težo nahrbtnika kar se da 
zmanjšal, in upam, da mi bo 
težo zdaj uspelo spustiti pod 
20 kilogramov. S sabo bom 
imel dvakrat po petdeset me-
trov kevlarske plezalne vrvi, 
posebno nosilno in posebno 
spalno vrečo, dva 500-gram-
ska cepina, štiri plinske bom-
bice, nekaj juh, sir, pršut, čo-
kolado, čaj, napitke, brikete, 
od rezervne opreme bom 
vzel vsaj štiri pare rokavic, saj 
sem jih pri vzponu na Daula-
giri uničil kar šest parov, oča-
la, radijsko postajo, svetilko, 
kuhalnik ... Gotovo sem še 
kaj pozabU našteti." 

Kako pa je v steni s prvo po-
močjo? 

"Prve pomoči vzamem s 
sabo zelo malo in jo res skr-
čim na minimum. Le nekaj 
aspirinov in nekaj za pljučni 
endem, obliže in praktično 
nič drugega. Bom pa verjet-
no imel s seboj kakšen nož 
za primer, če me spet začne 
boleti zob, da si ga bom lah-
ko izdrl. Pred odhodom sem 
bil na zobozdravstvenem 

pregledu, da se mi ne bi v 
steni spet ponovil kakšen 
granulom, tako kot lani na 
Jamiuju. Upam, da bo tokrat 
šlo brez tega." 

Kje na tokratnem vzponu 
pričakuješ največ težav? 

"Težave vedno najprej iš-
čem pri samem sebi. Dmgje 
jih iščemo vedno le zaradi iz-
govorov. Vreme je takšno, 
kot ga vidimo sami, čeprav je 
v hribih le nekoliko drugače 
in usodo kroji tudi vreme. 
Smo le v makrokozmosu in 
ne v mikrokozmosu. Gora 
nikakor ne bo izgovor za te-
žave. Če bi rad našel izgovo-
re, potem jih imam še zdaj 
dovolj." 

S teboj bo v prihodnjih 
dneh prek medijev ali vsaj v 
mislih zelo veliko Sloven-
cev. Koliko ti to pomeni? 

"Kar se medijske pozorno-
sti tiče, je bil Daulagiri pre-
lomnica. Seveda je bila to 
zame določena obremenitev 
in večkrat se vprašam, ali je 
to sploh potrebno. Veliko od-
ličnih podvigov, tudi mesec 
in pol nazaj na goro Cholat-
se, ni bilo medijsko pokritih, 
a vzpon na Nango ni kar 
tako. Gre za podvig, ki ima 
veliko težo celo v zgodovin-
skem smislu. Ne govorim o 
slavi, le o tem, da se danes 
stvari, o katerih se ne piše, 
pravzaprav niso zgodile. V 
današnjem informacijskem 
svetu je tudi takšnim stva-
rem treba dati pravi pomen. 
Redki ljudje vedo, kaj pome-
ni organizirati takšno odprav 
vo in jo uspešno izpeljati." 

Slovenski alpinist Viki Gro-
šelj je dejal, da bo podvig, če 
ti uspe, največji uspeh v zgo-
dovini bimalaizma. Čutiš 
zato kakšen dodaten pritisk? 

"Ne, sploh ne, s tem se 
ubadam tudi, ko nabiram 
gobe ali ležim na plaži. Po 
kakšnem sistemu bi bilo ver-
jetno res boljše lenariti 
doma, ampak vedno pridem 
do tega, da moramo s talen-
tom, ki ga dobimo, nekaj na-
rediti, saj le tako lahko bolje 
živimo. A s pojmi boljši in 
slabši se sam zelo malo 
ukvarjam. Na goro grem 
zato, da najdem nova spo-
znanja, ki bodo pripomogla 
k mojemu zavedanju." 

Tomaž, SREČNO! 
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ZAMEJCI Razgledi 

Obujen spomin na dr. Alojzija Dolharja, zdravnika, rodoljuba in bojevnika za narodne pravice Slovencev 
v Kanalsld dolini v Italiji 

O prednikih Gorenjec, 
DO oreoričan zaveden Slovenec 

JOŽE KOŠNJEK 

Tržaški pisatelj 
Vladimir Bartol 

omenja 
dr. Alojzija 

Dolharja v svoji 
avtobiografski 

trilogiji Mladost 
pri Svetem 

Ivanu. 
Med drugim je 

zapisal: "Med 
mojimi sošolci 

je bil tudi 
Svetoivančan, 

deček 
s svetlozlatimi 

lasmi in 
plavimi očmi. 

Bil je vedno 
ostrižen 

na krtačko. 

Ta fant je bil 
Alojzij Dolhar." 

Na pročelju Dolharjeve 
hiSe v ulici Vittorio Veneto 
98 v središču Trbiža so ko-
nec junija odkrili spominsko 
ploščo dr. Alojziju Dolharju, 
dolgoletnemu zdravniku v 
Kanalski dolini v krajih pod 
Višarjami, rodoljubu, sode-
lavcu organizacije TIGR in 
bojevniku za pravice Sloven-
cev v najbolj vzhodnem delu 
Italije. Z odkritjem spomin-
ske plošče in zbornikom, ki 
ga je za to priložnost uredil 
vnuk Erik Dolhar, je obujen 
spomin na zaslužnega Slo-
venca, ki je moral leta 1928 
kot 26-letni zdravnik iz Slo-
vencem sovražnega Trsta 
oditi s trebuhom za kruhom 
v Kanalsko dolino. Predsed-
nik Slovenskega kulturnega 
središča Kanalske doline Pla-
nika Rudi Bartaloth je v po-
zdravu udeležencem sloves-
nosti med drugim dejal: "Če 
bi bil po vojni v Kanalski do-
lini še kakšen Dolhar več, bi 
bil morda položaj naše na-
rodne skupnosti drugačen." 

Dr. Alojzij Dolhar (1902-
1969) zasluži tudi našo, go-
renjsko pozornost. Erik Dol-
har, Alojzijev vnuk, ki je s 
pomočjo Slovenskega kul-
turnega središča Planika ure-
dil zbornik o svojem "nono-
tu", je zapisal, da je imel trd-
ne gorenjske korenine. Nje-

Dr. Alojzij Dolhar, narisan pol leta pred smrtjo 
(Iz knjige Dr. Alojzij Dolhar 1902 -1969) 

gov oče Ivan je bil sodar iz 
Predoselj pri Kranju, mama 
Ana pa je bila Skodlarjeva iz 
Britofa. Gorenjskega rodu 
nista nikdar tajila, prav tako 
pa tudi sin Alojzij ne. Njego-
vi trije otroci Rafl(0, Vida in 
Miran so povedali, da so s so-
rodniki v Predosljah in Brito-
fli vzdrževali stike. 

Kdo je bil pravzaprav dr. 
Alojzij Dolhar, rojen 17. juni-
ja 1902 v tržaškem pred-

začele razmere temeljito 
spreminjati. Izginjale niso le 
slovenske in nemške šole, 
ampak tudi slovenski priim-
ki in imena. Slovenski jezik 
so nadomeščali z italijan-
skim, ki ga ljudje niso razu-
meli, in naseljevali prišleke z 
juga Italije. Etnična podoba 
doline se je spreminjala. 
Tako učinkovitega in krutega 
raznarodovanja, kot ga je v 
tako kratkem času doživel 
svet pod Višarjami. ni doži-
vela nobena slovenska pokra-
jina. v ta svet na stičišču treh 
držav in treh ljudstev je leta 
1928 prišel na svoje prvo 
službeno mesto mladi 26-let-
ni tržaški zdravnik dr. Alojz 

mestju Sveti Ivan? O njego-
vem življenju in prepričanju, 
da se mora boriti za pravice 
in čast Slovencev v Kanalski 
dolini, je govoril tržaški pro-
fesor Bojan Pavletid 

"Pred prvo svetovno vojno 
so bili kraji Trbiž, Ukve, Žab-
nice in Ovčja vas večinsko 
slovenski. Avtohtonega itali-
janskega prebivalstva prak-
tično ni bilo. Že kmalu po 
koncu I. svetovne vojne so se 

Zvest mu je ostal tudi v naj-
težjih časih. Usoda Sloven-
cev ga je potrla, ne pa strla. 
Bil je odločen borec z jasno 
vizijo. Čeprav je nasprotoval 
vsakemu nasilju, je bil pre-
pričan, da se je treba v skraj-
ni sili tudi upreti. Zato se je 
postavil na stran Tigra in so-
deloval z Dorčetom Sardo-
čem. Zavedal se je pomemb-
nosti narodnoosvobodilnega 
boja za povojni čas. Čeprav je 
kot zdravnik na ruski fronti 
spoznal slabosti socializma 
in revščino ljudi, to ni bila 
ovira za sodelovanje s parti-
zani. Le v zavezniški in parti-
zanski zmagi je videl mož-
nost za prestavitev krivične 

"Dr . Alojzij Dolhar je bil nekaj posebnega. Poš-
ten i n pogumen je bU, vendar previden, saj je bi l 
na očeh oblasti. Skupaj sva delala za tigrovce, k i 
so imel i podporo pri Slovencih, i n kasneje tudi 
za partizane. Z a m e r i m Angležem, da so upora-
bi l i zagrizene fašiste za preganjanje partizanov 
i n zavednih Slovencev. Dva ženina brata sta bila 
partizana. Ker j ima je italijanska oblast vzela dr-
žavljanstvo, sta bežala v Amer iko , " je povedal 
eden od najbolj znan ih Slovencev v Kanalski do-
lini, S i m o n Prešeren iz Trbiža. Slovenska država 
je do Italije preveč ponižna. Udar i t i bi morala po 
m iz i in zahtevati uresničitev z zakoni zagotovlje-
n i h pravic za Slovence, pravi. 

Otroci dr. Alojzija Dolharja Rafko, Vida in Miran na vrtu družinske hiše na Trbižu. 

Dolhar. Bil je osebnost, ki je 
v Kinalski dolini zaznamo-
vala čas, v katerem je oprav-
ljal poklic. Po prednikih Go-
renjec, po osebni rasti Pri-
morec, po počutju Tržačan, 
po prepričanju trden in zave-
den Slovenec, je z umirje-
nostjo in humanostjo stopil 
med ljudi. Še posebno zato, 
ker si je za ženo izbral Vido, 
domačinko iz zavedne slo-
venske Erlichove družine iz 
Žabnic. Bil je pravi ljudski 
zdravnik. Ljudje so ga, ne 
glede na to, kateri jezik so go-
vorili, vzeli za svojega. On jih 
je razumel. Dr. Alojz Dolhar, 
rojen v tržaškem predmestju 
Sveti Ivan, v malih Atenah 
slovenskih Tržačanov, je pri-
nesel in utrdil v Kanalski do-
lini željo svojega malega na-
roda po enakopravnosti. 

meje iz časov po prvi sveto-
vni vojni in za zagotovitev 
pravic Slovencev v Italiji. 
Zato je maja leta 1945 po-
zdravil prihod partizanov v 
Trbiž in vplival na Američa-
ne in Angleže, naj zaščitijo 
Slovence. Žal tega zahodni 
zmagovalci niso upoštevali. 
Svoje tri otroke je poslal v 
slovenske šole v Trst. Kar je 
bil Ivan Trinko v Benečiji, je 
bil dr. Alojzij Dolhar v Kanal-
ski dolini. Zaradi gorenjskih 
genov se je predal čarom 
gora. V njih je tudi umrl, star 
komaj 67 let. Marca leta 
1969 se je ponesrečil na po-
ledeneli poti pod Mojstrov-
ko. Vračal se je z odkritja 
spominske plošče štirim slo-
venskim alpinistom, ki jih je 
leto prej na Slemenu vzel 
snežni plaz." 



RAZSTAVA Razgledi 

Zadnji dan junija smo galerijo Circulo de Bellas Artes v Madridu okupirali Slovenci. V tej eminentni madridski 
galeriji, Id jo letos zaznamuje 125-letnica, je bilo odprtje razstave kiparja Mirka Bratuša, koncert glasbene skupine 
Terrafolk, v kozarcih pa se je lesketalo slovensko vino. 

metnik / 

ambasador i 

v « 

DO UCinKOV 

Razvoj 
kiparstva 

Mirka Bratuša 
je zelo 

intenziven, 
po svoje tudi 

skokovit 
z razliaiimi 

obdobji. 
Njegova dela 

vselej 
spremljajo 
duhovitost, 

ironija in 
intelekt, ki 

napajajo 
njegove 

skulpture. 

METJA STR ITMAR 

Razstavo je odprl velepo-
slanik mag. Tomaž Lavren-
čič, ki je poudaril, da vezi, 
ki se stkejo med državami 
Evrope, niso le plod poli-
tičnega in gospodarskega 
sodelovanja, ampak pred-
vsem sodelovanja na podro-
čju kulture. Kulturni dogo-
dek, kot je današnji, je prilož-
nost, da Slovenijo spoznajo 
ljudje različnih generacij 
in poklicev, saj so prav umet-
niki najbolj učinkoviti amba-
sadorji vsake države. 

Neimenovani, odsev 
čudovite utopije 

Kipe, ki jih kipar Mirko 
Bratuša razstavlja v Circvilo 
de Bellas Artes je sprva po-
imenoval Svetniki, pozneje 
si je premislil in jih naslovil 
Neimenovani. Ob tem je 
umetnostni kritik Javier Fu-
entos Feo med drugim raz-
mišljal: "Dejstvo, da je slo-
venski kipar, o katerem je go-
vor, skulpturam odvzel na-
slov teološkega značaja in 
jim nadel drugega, nevtral-
nega, Neimenovani, pre-
usmeri naš pogled, področje, 
s katerim se soočamo, pa po-
stane povsem drugo. Toda 
kdo so torej figure, ki brez-
delno poležavajo po galeriji? 
Kdo so ta bitja, Id mirne volje 
razkazujejo svojo lenobo? 
Bilo bi nesmiselno, če bi za-
nje iskali natančen pomen. 
Kakor pravi naslov, ki ga je 
zanje izbral Bratuša, gre za 
neimenovane osebe, torej za 
vsakogar in nikogar. Figure 
brez posebnosti in lastnega 
imena. Kljub temu ti nezna-
ni osebki ne prihajajo v Ma-
drid in galerijo Circulo de 
Belles Artes kar tako, brez 
razloga. So del programa. 
Vsak mesec v Madridu raz-
stavlja ena od dežel, ki se je 
lani pridružila Evropski uni-
ji. Morda so ti anonimni 
obiskovalci iz Slovenije samo 
odsev čudovite utopije, ki je 
prepričala mnoge. Občutek 
imam, da neimenovane ose-
be, ki nam jih predstavlja 
Bratuša in ki so se povsem 

polastile razstavnega prosto-
ra galerije, pripovedujejo o 
prijetnih sanjah, ki jih ni pre-
prosto zgraditi. Morda so te 
figure nekakšna izvidnica, ki 
jo pošilja upanje. Ne le upa-
nje Slovencev, temveč vseh 
nas, ki predstavljamo Evro-
po ... Ko v galeriji opazujemo 
figure, zleknjene po tleh, ne 
vemo natančno, koga pred-
stavljajo. Ali gre za tujce ali 
domačine, predstavnike na-
šega ali preteklega časa, za 
ljudi ali kakšno drugo vrsto. 
Očitno pa je, da te figure, 
kdor koli že so, znajo uživati 
v življenju. O drugem, saj 
zato so vendar anonimne, 
naj se vsak odloči sam." 

Zlata generacija 
slovenskega kiparstva 

Andrej Medved, kustos 
razstave, je med drugim o 
razstavi povedal, da Mirko 
Bratuša spada v zlato genera-
cijo slovenskega kiparstva, 
kot jo imenuje, ki se je zače-
la konec sedemdestih let in 
nadaljevala v devetdeseta leta 
dvajsetega stoletja. Morda so 
ta leta vrh slovenskega kipar-
stva, vsaj njegova trditev je 
takšna. V zgodovini Sloven-
cev, pravi Medved, nismo 
imeli velikih kiparjev: "Moje 
oko namreč ne vidi velikih 
imen." Kiparji so večinoma 
posnemali ali pa ustvarjali v 
nekem kontelštu, kot deni-
mo Kalin v liričnem realiz-
mu. Izvirnega kiparskega 
tkanja ne poznamo. Zlato ge-
neracijo slovenskega kipar-
stva imenuje predstavnike, 
kot so Počivavšek, Brdar, Be-
gič, Vodopivec, ki predstav-
ljajo vrhunec slovenskega ki-
parstva dvajsetega stoletja. 
Nekateri izmed njih medna-
rodno uspešni, morda pa 
vseeno premalo znana gene-
racija. Mednje spada tudi 
Mirko Bratuša, ki je nadalje-
vanje te generacije. Razvoj 
kiparstva Mirka Bratuša je 
zelo intenziven, po svoje tudi 
skokovit z različnimi obdo-
bji. Njegova dela vselej 
spremljajo duhovitost, ironi-
ja in intelekt, ki napajajo nje-
gove skulpture. Postavljene 

na javnem kraju, ustvarjajo 
igrivost, umetniško igrivost 
in z njo tudi postavitev. Tako 
v Slovenj Gradcu Vodnjak 
življenja, v Prekmurju spo-
menik pristanku prvega stra-
tosferskega balona. Skulptu-
ra nekemu balonarju je prav 
gotovo odločitev, ki je nena-
vadna. To je Bratuševa po-
sebnost. Pri njegovi skulptu-
ralni praksi so zelo pomemb-
ni naslovi. 

Poslednjo serijo, ki jo vidi-
mo na razstavi, tukaj v Ma-
dridu, je želel poimenovati 
Svetniki, a si je v zadnjem 
trenutku premislil. Ustvaril 
je pet skulptur, postavnih 
človeških figur, izdelanih v 

j»sebni tehniki epoksi smo-
le, ki ga zadnje čase precej 
zanima. Figure imajo mrež-
ni odtis in so napolnjene s te-
kočo vodo, ki brbota znotraj 
teles. Telesa so po svoje zlek-
njena v pozah počivanja, kot 
telesa v čakalnici Luciena 
Freuda ali kot telesa po iz-
bruhu Vezuva v Pompejih, 
če smo ironični, jih lahko vi-
dimo kot telesa v budoaru, ki 
leže čakajo, so ležemo spro-
ščena, z njimi se nič ne doga-
ja. Zato jih je pozneje imeno-
val Neimenovani, kar se zdi 
pomembno. Irmomable, be-
sedilo v fi-ancošfini, ki ga je 
napisal Samuel Beckett, ki 
govori o brezimnih ljudeh, ki 

Mirko Bratuša je bil rojen 19. februarja 1963 v 
Negovi pri Gornji Radgoni, v letih od 1984 do 1989 
je študiral na Akademiji za likovno umetnost v 
Ljubljani, od 1990 do 1992 na Akademiji likovnih 
umetnosti v Munchnu, leta 1993 na Umetnostni 
akademiji v Dusseldorfu, podiplomski študij pa je 
končal na A L U v Ljubljani. 

živijo svoja bedna ali svoja 
lepa življenja. Mirkove figure 
so navadne, na njih ni nobe-
ne deformacije, nobenega iz-
razitega obraza, nobene pre-
tirano poudarjene faličnosti, 
kot denimo pri prejšnjih ki-
pih, Id jih zaznamuje falična 
oblika. Gre za zleknjena 
brezhrbtenična telesa, brez 
kosti, notranjih organov. Te-
lesa so pokrita z draperijo, 
tako da niti ne vemo, ali so 
moškega ali ženskega spoh. 
Tudi to ima poseben pometi. 
Po kipih se pretaka voda, ki 
ima simbolen pomen. Voda 
se pojavlja v celi vrsti kipov 
Mirka Bratuša. Curlja iz ob-
razov, oči, brizga iz udov, kot 
nekakšne majhne fontane. V 
teh telesih, ki so priključena 
s cevko na usta, gre za zame-
njavo tekočine. Kri, ki produ-
cira telo, ki omogoča življe-
nje, tukaj zamenja voda. Te-
lesa v galeriji so v prostor-
skem soodnosu, kar je bilo 
prepuščeno kiparju. Kot ku-
stos razstave je Andrej Med-
ved želel, da bi bila skulptu-
ra, ki stoji v preddverju raz-
stavnega prostora Circulo de 
BeUas Artes, iz kiparjevega 
preteklega obdobja. To pa 
zato, ker se mu zdi, da bi bil 
za tiste, Id poznajo dela Mir-
ka Bratuša, prehod preveč 
grob. Kipi sami na sebi ne bi 
imeli dovolj teže. Tako pa na? 
stane vsaj minimalen stik 
med kiparjevimi deli v prete-
klosti in deli, ki so razstavlje-
na v Madridu. Za špansko 
publiko je zanimiv prav ta 
premik k fuguri, k orisnosti, 
ki je navadna in znana, nek 
notranji pogovor teles s sa-
mimi seboj. Morda gre za 
ljubezensko razmerje, figure 
niso osatjJjene. Ljubezensko 
razmerje brez velikih strasti, 
brez zakrčenosti, brez usod-
nih odnosov. Morda pa je 
Mirko mislil tudi na ironičen 
poudarek. "Sicer pa," pravi 
Medved, "ne želim interpre-
tirati avtorja." Postaviti se je 
treba v pozo obiskovalca raz-
stave, ki vidi te figure prvič. 
Ob razstavi sta izšla kataJoga, 
enega je izdal Circulo de Be-
lles Artes, drugega Obalne 
galerije Piran. 
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USODE, GODOVI Razgledi 

Včasih sem pomislila na to, da bi se stisnila k njemu, toda ko sem zagledala njegov namrgodeni obraz, ki mi je 
kar naprej nekaj očital, me je kar minilo! 

Na Dadcihse oametni uči o 
Pa je prišel 
v kuhinjo, 

ali kamorkoli 
drugam, me 

prisilil, da sem 
šla za njim v 

kopalnico, kjer 
mi je držal celo 
razpravo o tem, 

kako se obeša 
brisača. 

Največkrat je 
morala biti 

zraven še 
starejša hči, 

da se je "učila" 
na mojih 
napakah. 

M I L E N A M I K L A V Č I Č 

Daniela danes šteje dobrih 
petdeset let. V življenju ji ni 
bilo nikoli postlano z rožica-
mi. Ko se je prvič zaljubila in 
potem kmalu zanosila, jo je 
fant pustil na cedilu, ker je 
hkrati zahajal k dvema in je, 
bogvedi po katerem slučaju, 
raje izbrd za zakonsko dru-
žico ono drugo. 

Potem se je poročila, ven-
dar ne toliko iz ljubezni kot 
zato, da je ušla izpod domače 
strehe, kjer je noč in dan po-
slušala očitke o sramoti, ki jo 
je povzročila s svojim raz-
vratnim življenjem. 

Zelo zgodaj je šla tudi v 
službo. Takrat nekaterim 
staršem še ni bilo kaj prida 
do tega, da bi se otrod šolali 
in dosegli v življenju kaj več 
kot oni. Preprosto so ji dali 
vedeti, da je bilo dovolj, ker 
so jo redili in vzdrževali celih 
petnajst let 

"Ni mi bilo lahko,'' se spo-
minja Daniela. 

"V šoli sem bila med odlič-
nimi in ob preprostem delu, 
ki sem ga opravljala, sem se 
2ačela zelo hitro dolgočasiti. 
Zato so me imeli za slabo in 
leno delavko, kar me je zelo 
bolelo. Toda vztrajala sem, 
saj sem bila vezana na starše, 
kjer sem živela. O tem, da bi 
šla na svoje, takrat še niti po-

• mislila nisem." 
Pri dobrih devetnajstih le-

tih se je poročila. Za dekleta 
iz njene vasi dokaj pozno. 

Njen mož je bil več kot deset 
let starejši od nje. Hčerka ni 
smela na poroko, zato jo je 
varovala ena od prijateljic. 

"Tudi pozneje, ko sva se z 
možem preselila na svoje, 
mu ni bilo prav, kadar sem 
imela otroka pri sebi. Če je le 
mogel, jo je udaril ali kako 
drugače maltretiral. Vsega, 
kar je pojedla, se mu je zdelo 
ško^. To, koliko poje otro-
ček tja do petih let, vsak ve! 
Skoraj nič. Molče sem trpela 
in prenašala njegovo neneh-
no godrnjanje. Imel je rad 
denar in to mi je pokazal na 
vsakem koraku. Vse je znal 
izračunati. Celo to, koliko 
elektrike pokurim brez potre-
be, ko sem si kupila šivalni 
stroj, da bi si kaj sešila. Sama 
sebi sem se zdela kot sužnja, 
ki je iz hiše staršev prišla k 
možu - kot z dežja pod kap," 
niza spomine Daniela. 

Danes, po vseh letih odpo-
vedovanj, razmišlja drugače. 
Je pa tudi res, da je z leti po-
stala bolj samozavestaa, dm-
gačna, kot da bi se iz nje ro-
dil drug človek. 

O sebi človek zelo nerad 
razmišlja, kaj šele. da bi o na-
pakah in padcih pripovedo-
val naglas, pravi. Toda včasih 
pridejo trenutki, ko ne gre 
drugače. Ko se zazdi, da je 
treba zakričati, da bi slišale 
še druge ženske in naredile 
nekaj zase in za svojo pri-
hodnost 

"Ženskam je danes težko. 
Večina delavk zasluži komaj 

za plačevanje osnovnih pol-
ožnic. Kako naj gre z dobri-
mi sto tisočaki na svoje in se 
j»stavi na lastne noge.'! Ne-
mogoče! Zato vdano trpijo 
doma, ob nasilnem možu, v 
službi, kjer teptajo fljihovo 
človeško dostojanstvo, in ne 
nazadnje tudi ob lastnih 
otrocih, ki od matere samo 
zahtevajo nemogoče, zlepa 
pa ne vidijo, da je mama tudi 
človek, ki ne zmore vsega," je 
bila kritična. 

Po več kot sedmih letih za-
kona je naneslo, da je zanosi-
la. To je bil ogenj v strehi! A 
veš, da nimava denarja za 
otročaja, se je jezil mož. Gra-
dila sta novo hišo in prav 
jima je prišel vsak dinar, tudi 
od Danieline bome plače. 

"Ginekologu sem se zlaga-
la za datum poroda, zato sem 
hodila v službo vse do zad-
njega dne. Na poti na malico 
sem dobila popadke in odpe-
ljali so me v porodnišnico. 
Na srečo sem bila previdna 
in sem imela vrečko z naj-
nujnejšimi stvarmi kar v gar-
derobni omarici," se na-
smehne ob trpkih spominih. 

Rodila je hitro. Maša je kar 
"padla" iz nje. Bila je živa-
hen otrok, radoživ in poln 
življenja. 

Pa možu spet ni bilo prav. 
Kaj bomo še z eno uscanko, 
se je kregal in zaradi užaljeno-
sti ju ni prišel niti pogledat 

Toda Daniela se ni kaj do-
sti sekirala zaradi tega. Če-
prav je bila še mlada, imela 

je komaj nekaj več kot 27 let, 
se je že začela zavedati, da ji 
ne bo nihče pomagal, če si 
ne bo pomagala sama. Ta-
krat še ni vedela, kako, ven-
dar se je nadejala, da bo že 
nekaj stuhtala. 

"Z možem sva živela drug 
mimo drugega. On je hrepe-
nel po dnevu, ko se bomo 
preselili v novo hišo, jaz pa 
sem se posvečala otrokoma. 
Včasih sem pomislila na to, 
da bi se stisnila k njemu, 
toda ko sem zagledala njegov 
namrgodeni obraz, ki mi je 
kar naprej nekaj očital, me je 
kar minilo! Nasploh so bili 
očitki med nama stalnica, ki 
se jih nikakor ni dalo odgna-
ti! To, da mi je očital ali eno 
aU drugo, je znal izvesti na 
izjemno "umetniški" način. 
Počasi sem si zgradila ne-
kakšen obrambni zid, da 
sem ga lahko "poslušala", 
vendar hkrati nisem ničesar 
slišala. Zelo rad mi je očital, 
da sem površna, da ne znam 
pospravljati, da sem zaprav-

ljiva, da ne znam vzgajati 
otrok, da nimam nobenega 
spoštljivega odnosa do njega. 
Ponavadi je začel že zjutraj. 
Predstavljajte si norišnico, 
ko je bilo treba v kratkem 
času vzdigniti otroka, ga ob-
leči, prebuditi starejšo, pri-
praviti zajtrk, pa še sebe ure-
diti. Seveda se je zgodilo, da 
kdaj v naglid nisem obesila 
brisače na tisto mesto, kjer bi 
morala biti! Pa je prišel v ku-
hinjo ali kamorkoli drugam, 
me prisilil, da sem šla za 
njim v kopalnico, kjer mi je 
držal celo razpravo o tem, 
kako se obeša brisača. Naj-
večkrat je morala biti zraven 
še starejša hči, da se je "uči-
la" na mojih napakah. Ko je 
p)orabil vse besede, je bil 
zmeraj videti zadovoljno če-
meren in potem je brez po-
zdrava odhitel v službo, 
meni pa je prepustil, da sem, 
zmeraj peš, odnesla najmlaj-
šo v varstvo k eni od daljnih 
sosed, pa še hčerko sp)otoma 
pospremila do šole. 

Praznila in godovi 

Benedikt s križem, kniigo in plugom 
JožH KOŠNJEK 

Danes, 8. julija, je praznik 
papeža Hadrijana III., škofa 
Prokopija Palestinsk^a in 
škofa, misijonarja ter mu-
čenca Kilijana, ki se je okrog 
leta 644 rodil na Irskem, kjer 
so bili doma številni uspešni 
misijonarji. Postavljen je bil 
za škofa v nemškem mestu 
Wuerzburg, kjer so ga leta 
689 zaradi nasprotovanja 
poroki vojvode Gozberta z 
ženo pokojnega brata umori-
li. Kilijana častijo predvsem 
na Irskem in v Nemčiji, na 
Slovenskem pa je manj 
znan. Okrog Brežic se mu 
priporočajo za dobro letino 
repe. Pregovor pravi: Kdor 

hoče lepo repo imeti, naj jo 
na Kilijanovo seje. Papež Ha-
drijan II I. je okrog leta 886 
imirl med potjo k cesarju 
Karlu Velikemu. Prokopij je 
umrl okrog leta 305. Doma je 
bil v Jeruzalemu, umorjen 
pa je bil kot puščavnik na 
ozemlju današnje Sirije. 

Jutri, 9. julija, se katoliška 
Cerkev spominja duhovnika 
Avguština Zhao Ronga in 
njegovih tovarišev, kitajskih 
mučencev. 

V nedeljo, 10. julija, bo go-
dovni dan redovnice Amalije 
(Ljube) Belgijske, ki se je ro-
dila v 11. stoletju (Amaliji sta 
v knjigi svetnikov dve, poleg 
Belgijske tudi Amalija, devi-
ca in redovnica, obe pa sta 

umrli v Belgiji), mučenk Ru-
fine in Sekunde, device, re-
dovnice Veronike Giuliani in 
merJha Antonija Pečerske-
ga, ki je živel in umrl v zna-
menitem kijevskem samo-
stanu Pečerki lavri. Na Slo-
venskem je kar precej žena 
in deklet ki jim je ime Ama-
lija, Mala, Malčka in Malka. 
Nekateri to ime povezujejo z 
latinsko besedo "amare", ki 
pomeni ljubiti. Tako bi se 
Amaliji lahko po slovensko 
reklo tudi Ljuba ali Ljubica. 
Španska oblika imena je 
Alma, kar je v slovenskem 
prevodu Duša ali Dušica. 

V ponedeljek, 11. julija, bo 
praznik meniha Benedikta, 
zavetnika Evrope, ki se je ro-

dil okrog leta 480 v mestu 
Norcia v Umbriji v Italiji, 
umrl pa naj bi leta 547 v zna-
menitem italijanskem sa-
mostanu Montecassino. 
Ime Benedikt je v Sloveniji 
redko. Benedikt velja za za-
četnika zahodnega meniš-
tva, ker je "s križem, knjigo 
in plugom prinesel krščan-
ski napredek narodom od 
Sredozemskega morja do 
Skandinavije, od Irske do 
Poljske". Znano je njegovo 
geslo "Moli in delaj" (Ora et 
labora). Bil je graditelj zna-
menitega samostana Monte-
cassino nad mestom Cassi-
no nad Neapljem. Imel je 
sestro 4vojčico Sholastiko, ki 
je posnemala brata tudi v 
meništvu. V ponedeljek 
bodo praznovale dekleta in 
žene, ki jim je ime Olga. Po-
nedeljek je namreč praznik 
Olge Kijevske, ki je umrla 11. 
julija 969. 

V torek, 12. julija, bo praz-
nik mučencev Mohorja in 
Fortunata, ki naj bi oznanjala 
krščanstvo tudi v Ogleju, kjer 
je bil center krščanstva za ob-
močja južno od Drave. Mo-
hor in Fortunat sta bila nad 
petsto let zavetnika ljubljan-
ske škofije. Imeni sta v Slove-
niji redki. Več je priimkov, ki 
izhajajo iz imen, na primer 
Fortin, Fortuna, Forte, Mo-
horč, Mohorič in Mohorko. 
Po Mohorju se imenujejo tudi 
nekateri kraji kot Mohor in 
Šmohor. Po Mohorju se ime-
nuje tudi najstarejša sloven-
ska knjižna založba Mohorje-
va družba, ki je bila na pobu-
do tedanjega mariborskega 
škofa Antona Martina Slom-
ška ustanovljena leta 1852. 

V sredo, 13. julija, bo praz-
nik nemškega cesarja Henri-
ka II., v četrtek, 14. julija pa 
bo praznik redovnika Kamila 
de Lellisa (1550-1610). 



OPERA Razgledi 

Po nadvse uspešni kranjski opemi premieri La Traviate lani v tem času v soboto prihaja v gorenjsko prestolnico 
ansambel SNG Opere in baleta iz Ljubljane s še eno operno predstavo, Nabuccom velikega Guiseppeja Verdija. 
Sto petdeset nastopajočih bo občinstvo popeljalo v Jeruzalem v čas šestega stoletja pred Kristusom. 

Veliki mo ster belca 
Verdija je na 

njegovo zadnjo 
pot v grobnico 
Doma počitka, 

ki ga je sam 
ustanovil, 

spremljalo več 
kot sto tisoč 
Milančanov. 

Čez tisoč 
pevcev z 

dirigentom 
Toscaninijem 

je prepevalo 
mogočni 

zbor iz 
Nabucca: "Va, 
pensiero, suU' 

dorate... (Poleti 
misel, na krilih 

zlatih...)" 

IGOR KAVČ IČ 

Postavitev Nabucca, ki jo 
bomo videli v Kranju, je bila 
premiemo uprizorjena 30. 
septembra 2000 v Ljublja-
ni. Režiral jo je nemški re-
žiser Giinter Lohse, to je že 
njegova tretja režija v ljub-
ljanski Operi SNG, orkes-
tru pa bo tudi tokrat dirigi-
ral hrvaški dirigent Loris 
Voltolini. V številni zasedbi 
bodo kot solisti nastopili 
Marko Kobal (Nabucco), Ju-
rij Reja (Izmael), Juan Vas-
le (Zaharija), Galja Gorčeva 
(Abigail), Elena Dobravec 
(Fenena), Zoran Potočan 
(Veliki duhoven), Matej 
Volk (Abadallo) in Marina 
Dolnič (Anna). V Ljubljani 
so opero prvič videli že leta 
1852, uprizorili so jo Italija-
ni, prva premiera pa je 
bila več kot sto let kasneje, 
leta 1959. Opero bodo izve-
dli v italijanskem jeziku, 
v operno knjižico pa je or-
ganizator natisnil tudi ce-
lotni Ibreto. 

Zgodba o svobodi 
in ljubezni 

Libretist Temistocle So-
lera je zgodbo postavil v Je-
ruzalem v leto 578 p. n. š. 
Libreto opere v štirih deja-
njih sloni na Danielovi knji-
gi iz Stare zaveze, v kateri 
med drugim najdemo poro-
čilo o Nebukadnezarju in 
njegovi osvoboditvi Jeruza-
lema. 

V Salomonovem templju 
v Jeruzalemu Hebrejci pro-
sijo svojega boga Jehovo, 
naj jih reši Babiloncev. V 
templju je tudi Fenena, hči 
babilonskega kralja Nabu-
cca, ki se ljubi z Izmaelom, 
nečakom jeruzalemskega 
kralja. Templju se približu-
jejo Babilonci z drugo Na-
buccovo hčerjo Abigailo, 
ki poskuša spet pridobiti 
Izmaela zase. ta pa jo že 
drugič odkloni. Pride še 
Nabucco, veliki hebrejski 
svečenik Zaharija preti 
Feneni z bodalom, vendar 
mu ga Izmael iztrga iz rok. 
Hebrejci ga zato prekol-
nejo, Nabucco pa v želji 
po maščevanju ukaže voja-
kom, naj porušijo tempelj 
in mesto. 

Abigaila odkrije, da je hči 
sužnje, torej je edina pre-
stolonaslednica njena pol-

Opera je tudi kostumsko izjemno bogata./ f««: Rob«! e.iro 

sestra Fenena, zato jo hoče 
spraviti s poti. Slednja osvo-
bodi uporne Hebrej<;e in z 
lažno novico, da je kralj pa-
del, hoče prevzeti prestol, 
želi pa tudi sprejeti hebrej-
sko vero. Tudi Abigaila pri-
de z novico, da je Nabucco 
mrtev, ljudstvo pa je njo iz-
bralo za kraljico. Takrat pri-
de Nabucco, Abigaili iztrga 
krono iz rok, prekolne vse 
bogove in sebe razglasi za 
boga. Oplazi ga strela, mu 
izbije krono z glave, kralju 
se omrači um, Abigaila pa 
se okrona. 

Nova kraljica zahteva 
smrt za Hebrejce in odpad-
nico Feneno, zato sili Na-
bucca, naj podpiše tak ukaz. 
Ta se v trenutku razsod-
nosti podpisu upre in po-
trdi, da je Abigaila hči suž-
nje, ki ga zato ukaže vreči v 
ječo. Iz ječe kralj sliši, da 
njegovo hčer Feneno pelje-
jo na morišče. V obupu pro-
si Jehova za pomoč, nakar 
se mu vrne nekdanja moč. 
S svojimi vojaki krene na 
morišče in v zadnjem tre-
nutku reši svečenika Zaha-
rijo in Feneno. Ukaže razbi-
ti Baalov kip, Jehovo spozna 
za edinega boga, Hebrej-
cem pa obljubi svobodo. 
Abigaila, zadeta od strele, 
se pokesa, prosi Boga za 

odpuščanje in izdihne. Iz-
mael in Fenena se združita 
v objemu. 

Za konservatorij premalo 
nadarjen 

Giuseppe Verdi (1813-
1901) je nedvomno eden 
največjih opernih skladate-
ljev v zgodovini glasbene 
umemosti. Italijani so nanj 
še posebej ponosni, saj je 
ustvarjal v obdobju tako 
imenovanega rissorgimen-
ta - gibanja za združitev Ita-
lije, ki ga je kot skladatelj z 
vsem srcem podpiral. Ena 
od neštetokrat zapisanih in 
izrečenih parol je bila celo 
V-E-R-D-I (naj živi Vittorio 
Emanuelle Re d'Italia). 
Opera Nabucco je njegova 
tretja opera in prvi veliki us-
peh, premierno pa je bila 
uprizorjena leta 1842 v Mi-
lanu. Kasneje je v desetih 
letih napisal kar 14 oper, 
med njimi prvi "veliki troj-
ček", opere Rigoletto, Truba-
dur in Traviata. Zanj je zna-
čilno, da je pojem belcanta 
privedel do neslutenih vi-
šav, melodije njegovih arij 
pa so tako rekoč ponarode-
ie, saj jih požvižgava ves 
svet. Verdi je bil izjemno 
pozoren na librete, ki so na-
stajali izpod peresa velikih 

mojstrov, kot so Hugo, By-
ron, Voltaire, Schiller, Du-
mas in Shakespeare. Med 
drugim je uglasbil Shake-
spearove mojstrovine: Mac-
beth, Othello in Falstaff, se-
znam njegovih znanih oper 
pa je še mnogo daljši, če 
omenimo še Emani, Ples i> 
maskah, Moč usode, Don 
Carlos, Aida... 

Zanimivo je. da so leta 
1832 na sprejemnem izpitu 
za konservatorij v Milanu, 
ki se mimogrede danes se-
veda imenuje po njem, za-
pisali: "Kandidat ni nadar-
jen za glasbo," in ga odklo-
nili. Tako se je izpopolnje-
val na zasebnem študiju pri 
maestru Lavigniju ob nese-
bični podpori trgovca in 
ljubitelja glasbe Antonia 
Darezzija. Leta 1899 je v 
Milanu ustanovil Dom 
počitka, zavod za obolele 
in ostarele glasbenike, kjer 
je v skupnem počivališču 
tudi pokopan. 

Opero v Kranj pripeljal 
jurij Reja 

"Na vrtu gradu Khislstein 
je okolica sicer prekrasna, 
vendar nima odmevnih zi-
dov, zato je treba imeti do-
bro ozvočenje. To je tudi 
eden razlogov, da je uredi-

tev prostora, odra, ozvoče-
nja, razsvetljave, tudi naj-
dražji del projekta," razmiš-
lja pobudnik "opernega do-
gajanja" v zadnjih letih v 
Kranju, operni pevec Jurij 
Reja, ki hkrati dodaja, da se 
je kljub temu navdušil 
kranjski publiki približati 
tudi to zvrst glasbe. V Pre-
šernovem gledališču so bili 
v zadnjih letih že večkrat 
dobro obiskani koncerti 
opernih arij, ki so jih peli 
on in prijatelji, prav tako je^ 
bila lani razprodana La Tra-
viata. "Letos sem želel pu-
bliki ponuditi nekaj drugač-
nega, opero Nabucco, ki je 
brezčasna. Veliko se je od 
njenega nastanka v svetu 
spremenilo, čustva pa osta-
jajo enaka že na tisoče let." 
Reja razkriva tudi skrivnost, 
saj bi prihodnje leto v Kranj 
rad pripeljal Sevilijskega 
brivca v slovenskem jeziku. 
Hkrati pa se zaveda, da gre 
za velik in finančno zahte-
ven projekt, saj letos Na-
bucca brez Merkurja, d. d., 
kot glavnega pokrovitelja, 
zagotovo ne bi bilo. 



POGOVOR Razgledi 

Polona Pegan je zgovorna, dinamična in z veliko optimizma gleda na svet okrog sebe. Taki ljudje ponavadi v sebi 
skrivajo številne talente. Polona je enega odkrila z romanom Monty, ki je pravkar izšel pri Gorenjskem glasu. 

Čisto Driazna kriminalka 
"Vedno 

obstaja upanje, 
v življenju 
moraš biti 

optimist, sicer v 
svetu, kakršen 

je, težko shajaš. 
Lahko teden 
dni jokaš, a 
ko vendarle 

pogledaš tudi z 
druge strani, je 

svet lahko 
mnogo lepši." 

POLONA PEGAN, MLADA AVTORICA ROMANA MONTY 

I G O R K A V Č I Č 

Ko si začela pisati roman, si 
jih imela komaj šestnajst. 
Glavni vzgib, da si sedla za 
računalnik, najbrž ni bil v 
preobilju prostega časa, zdi 
se mi namreč, da ga vam, 
mladim, bolj zmanjkuje kot 
ne... 

"Že od nekdaj sem rada 
pisala zgodbice in si govorila: 
ko boš velika, boš napisala 
knjigo. To so bila leta moje 
prve ljubezni in tudi prvega 
razočaranja, ne vem, na-
sploh so bila zame to leta 
močnega čustvenega doživ-
ljanja in v nekem trenutku 
sem morala vse to dati iz 
sebe. Dodala sem še Jiekaj 
svoje bujne domišljije, na-
prej pa je šlo samo od sebe. 
Najprej sem napisala kakih 
25 strani, potem pa vse sku-
paj za dve leti pustila v preda-
lu. Pri osemnajstih pa sem 
se med šolskimi počitnicami 
odločila, da zadevo pripeljem 
do konca. Tako sem vsak dan 
kaj napisala, enkrat več, dru-
gič zgolj kakšno stran. Po 
navdihu." 

Zgodbo si umestila na za-
hodnoameriško obalo v Los 
Angeles in okolico, tudi 
glavni liki imajo ameriška 

imena. Kaj te je odneslo v 
tuje okolje? Izkušnja z nji-
mi m<^oče? 

"Ne. Še nikoli nisem bila v 
Los Angelesu. Res pa je, da 
mi je bila takrat zelo všeč 
Amerika, še posebej zahod-
na obala in vse, kar se tam 
dogaja. Mogoče tudi zaradi 
vpliva televizijskih nadalje-
vank, ki so bile takrat priljub-
ljene in so se dogajale v kra-
jih, kjer je morje, vseskozi 
sonce. Vse je izgledalo tako 
optimistično." 

Glavni lik romana je se-
demnajstletna . Monty, 
zgodba pa govori o njenih 
mladostniških iskanjih, 
tudi pravih staršev, ki jih ni 
poznala... 

"Starše je v sumljivih oko-
liščinah izgubila, ko je bila še 
majhen otrok. Živela je pri 
stricu Tomu in njegovi ženi 
Oaire, a brez prave staršev-
ske bolezni. Zgodba se v več-
jem delu dogaja med šolski-
mi počitnicami in takrat 
Monty pobegne k prijateljici 
Sally, W je v tistem času 
sama doma brez staršev, ki 
so na poti. Ob tem, da se je 
njena prva ljubezen z Ja-
ckom izkazala za nesrečno, 
se začne odvijati tudi skriv-
nostni klobčič okrog usode 

njenih staršev. Izkaže se, da 
je mafijski boter Don Santos 
njen dedek po očetow strani, 
starša pa ..., no, to pa naj za 
bralce ostane še skrivnost. 
Konec je srečen, Monty pa 
spozna tudi pravega fanta, ki 
jo resnično ljubi." 

Sama si rekla, da gre za ro-
mantično kriminalko... 

"Romantična je zaradi vseh 
čustvenih relacij, predvsem 
ljubezenskih zapletov, ki jih 
vsebuje zgodba, hkrati pa 
kljub temu, da gre tudi za do-
godke v mafijskem podzem-
lju, v knjigi nihče ne umre." 

Predstavljam si, da je, pred-
vsem ko gre za najstniška 
doživetja, v zgodbi tudi 
marsikaj avtobiografskega. 
Drži? 

"Seveda se v zgodbi preple-
ta tudi nekaj avtobiografskih 
elementov, celo določeni liki 
so zasnovani na resničnih 
osebah, tako v pozitivnem 
kot negativnem smislu. A 
vendar je večina plod moje 
domišljije, ki je bogata tudi 
zaradi mojega veselja do bra-
nja. Rada imam predvsem 
kriminalke Johna Grishama, 
Michaela Crichtona ... V zad-
njem času me je navdušila 
Da Vincijeva šifra." 

Monty je trmasta, iznajdlji-
va, ravno prav ambiciozna, 
rada ima živali... Je v Mon-
ty tudi kaj Polone? 

"Nekaj zagotovo. Tudi po 
horoskopu sem bikica tako 
kot Monty, kar pomeni, da 
sem trmasta in znam zago-
varjati svoje stališče. Grem 
tudi do konca, če se mi zdi, 
da se mi godi krivica. Nisem 
tiho, vedno povem svoje. 
Tudi zvrhano mero optimiz-
ma imava obe. Živali imam 
rada že od malega, prej sem 
znala jahati konja kot pa ho-
diti. Nekaj časa sem imela 
tudi svojega konja, sicer pa 
imamo doma tri sibirske hu-
skyje in vsako jutro jih pe-
ljem na sprehod. Dokazano 
je, da če pobožaš psa, da se 
sproščajo hormoni sreče..." 

Tvoja ciljna publika so naj-
stniki ... 

"V prvi vrsti se bodo v njej 
lahko spoznali najstniki, 
mislim pa, da bo zanimiva 
tudi za starejše. Starši bi se 
lahko prepričali, da danes 
mladina ni samo na drogi in 
alkoholu. Naj zaupajo svojim 
otrokom." 

Sicer pridno študiraš novi-
narstvo ... 

"Pravkar je "pod streho" 
drugi letnik." 

Ob tem pa menda že pri-
pravljaš nov roman... 

"Te dni sem končala osnu-
tek novega romana, ki pa se 
bo dogajal v Kranju in okoli-
ci. Kraji bodo resnični, ime-
na izmišljena, zgodbe pa..." 

Punčka iz vitrine 7 S E D M I C A 

M A R J E T A S M O L N I K A R 

Ko sem na novinarski 
konferenci ministra za 
regionalni razvoj dr. 

Ivana Žagatja opazovala dr-
žavnega sekretaija za evropske 
zadeve Marcela Koprola, sem 
se spomnila svojih predšolskih 
let. Z vrstniki smo posedali na 
robu pločnika in se kratkočasi-
li. Do zadnjega centimetra vid-
ne površine smo bili zapacka-
Jii. Ne vem zakaj, ampak sose-
dova Mojca se z nami, plebej-
skimi otroki, ni smela nikoli ig-
rati. Mimo ruis je paradirala, 
kot da nas ni. Na koncu kitk 
sta ji viseli dve veliki mašni, 
vedno v barvi napihnjenega 
krilca, obuta je bila v bele čip-
kaste dokolenke in črne lakaste 
čeveljčke. Bila je, kot da bi 
pravkar stopila iz vitrine. Njen 
ohol mimohod smo pospremili 

s skandiranjem vaiička, važič-
ka, važička in ji pri tem kaza-
li še zijala. Mojca pa nič. 
Samo še vif/e je dvignila svoj 
nosek. Kdo ve, kaj je iz nje' 
zraslo? 

Na to Mojco me je spominjal 
državni sekretar Marcel Ko-
prd. Zravnan kot kraljevo žez-
lo je zviška opazoval avditorij. 
Vsake toliko časa si je pomladil 
po meri ukrojeno obleko, s prst-
nimi končiči potrkaval po mizi 
in z zaprtimi očmi prikimaval 
ministrovim argumentom za 
delitev Slovenije na dve kohe-
zijski regiji. Imela sem vtis, da 
se v mislih onika in da čuti na 
glavi kraljevsko krono. Ki bi 
utegnila pasti na mizo, če bi 
nos obrnil za milimeter nav-
zdol. Važič važen, mi je kot 
otroku ušlo v mislih. In takšen 

birokratski puh in napuh so-
ustvarja slovensko prihodnost. 
Me res zanima, za katere za-
sluge ga je vladni predsednik 
Janez Janša vzel iz vitrine in 
postuvil na mesto državnega 
sekretarja za evropske zadeve. 

Na vsebinski ravni Marcel 
Koprol nikakor ni tako suve-
ren kot na oblikovni. Več kot 
prebrati kronologijo predpri-
stopnih pogajanj Slovenije z 
Evropsko zvezo glede regiona-
lizacije Slovenije na NUTS-2 
ravni in pri tem bremena dol-
goročnih posledic zvaliti na 
prejšnjo vlado, očitno ni sposo-
ben. Ali pa se mu kaj več kot 
to kratko malo ne ljubi. Ko 
sem ga namreč po novinarski 
konferenci prosila za kratek 
pogovor, v katerem bi imel 
javnost priložnost seznaniti še 

s svojimi prizadevanji in na-
pori, ki jih je na fitnkciji dr-
žavnega sekretarja za evrop-
ske zadeve vložil v takšen regi-
onalni koncept, ki bo dolgoroč-
no za Slovenijo najugodnejši, 
me je po kratkem postopku 
preusmeril na svojo tiskovno 
predstavnico. Potem ko me je 
vsem na ušesih - se razume z 
viška - nagovoril: "No, Marje-
tica, kaj bo dobrega?" Kar naj 
hi si, če me občutek ne vara, 
štela v čast. Najraje bi mu- eno 
primazala. 

Dokler bodo v pomembnih 
državnih temah tako ali dru-
gače sodelovali Marcelčki in 
njim podobni važiči, ki se jim 
zdi komuniciranje s plebejsko 

Javnostjo nevredno njihovega 
položaja, bo hodila Slovenija 
in z njo vred regije po robu go-

spodarskega in družbenega na-
predka. Od osebka, ki odpre oči 
in usta šele, ko stoji pred nJim 
katera višja domača ali tuja 
eminenca, lokalni politiki in 
gospodarstveniki, pač ne rr\ore-
Jo pričakovati, da bo voljan pri-
sluhniti njihovim težavam, že-
ljam, rešitvam in po^edom rra 
svet. Očitiu) živi duh državrte-
ga sekretarja za evropske zade-
ve Marcela Koprola v srednjem 
veku, v katerem so smeli poda-
niki kralja komajda pogledati. 
Ne pa v informacijski družbi, 
katere napredek temelji na 
množični in vsesplošni interak-
ciji ter komunikaciji z okoljem. 
V tem oziru je minister dr. 
Ivan Žagar čisto nekaj druge-
ga, saj sije vsaj do zdaj vzel čas 
tudi za komuniciranje z jav-
nostjo. 
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Alpetour ogrožajo cene goriva 
Lani je Alpetour posloval bolje kot leto poprej, vendar za letošnje poslovanje zaradi visokih cen 
goriva ne kaže najbolje. Jeseni bodo uvedli enotno vozovnico za Gorenjsko. 

ŠTEFAN Ž A K G I 

Kranj - V ponedeljek je bila v 
Kranju redna letna skupšči-
na delničarjev družbe Alpe-
tour, Potovalna agencija, d. 
d., ki je, kot vse skupščine v 
tem času, obravnavala lan-
sko poslovanje in delitev do-
bička. Kot nam je povedala 
direktorica Ivanka Zupantič 
Gaber, je skupščina minila 
brez zapletov in presenečenj, 
saj so bili sprejeti vsi predla-
gani sklepi. 

Dobiček večji kot lani 

Lansko poslovanje je bilo 
po besedah Zupančič Gabro-
ve pod izjemno močnim 
vplivom cen nafte, ki so ob 
približno enakem številu 
prevoženih kilometrov kot v 
letu poprej dvignile stroške 
energije za 45 milijonov to-
larjev ali za 12 odstotkov. 
Zato tudi ustvarjeni dobiček 
ni dosegel planiranega v viši-
ni u 6 milijonov tolarjev, do-
seženo pa ga je bilo 89 mili-
jonov tolarjev. Pomembno 
za dobiček je bilo tudi dej-
stvo, da so lani s 1. septem-
brom začeli prejemati sub-
vencijo, ali kot temu sedaj re-
čejo, kompenzacijo, v višini 
50 tolarjev za prevoženi kilo-
meter, pri čemer pa tudi po-
udarjajo, da se cene v linij-
skem prevozu niso spreme-
nile od 1. februarja lani. Za 
dividende v višini 103 tolar-
jev bruto na delnico bodo na-
menili dobrih 40 milijonov 
tolarjev. 

Število potnikov 
se še zmanjšuje 

Število potnikov še naprej 
pada in največji upad so za-
beležili lani s 1. septembrom, 
torej z začetkom novega šol-
skega leta, za pet odstotkov. 

Ivanka Zupančič Gaber 

To si razlagajo z lažjim do-
stopom do starih osebnih vo-
zil, pri čemer že dijaki, še 
bolj pa seveda študenti, takoj 
ko opravijo vozniški izpit, 
kupijo tudi avto. Posledica se-
v e ^ je, da se na cestah ustvar-
ja še večja gneča, podaljšuje 
se potovalni čas, del dijakov 
in študentov, ki imajo to 
možnost, pa se preusmerja 
na prevoz z vlakom, saj so 
prav tam, kjer je taka mož-
nost, izgubili največ potni-
kov. Z lansko uvedbo držav-
nih kompenzacij pa so mora-
li linijski avtobusni prevozni-
ki podpisati pogodbe o tem, 
da registriranih javnih linij 
niso več ukinjali, sicer pa 
tudi sami že ocenjujejo, da 
možnosti za to ni več, saj bi 
že tako okrnili standard jav-
nega prevoza, da bi to še do-
datno zmanjšalo število po-
tnikov. Ocenjujejo, da je 
standard na nekaterih linijah 
že sedaj na komaj sprejemlji-
vem minimumu. 

Država ni upoštevala 
cen goriva 

In kako je z urejanjem od-
nosov linijskih prevoznikov 
z državo, ki so lani povzročili 
celo proteste? Od lanske jese-

ni, ko je bil linijski promet 
kot javna služba zakonsko 
vsaj okvirno urejen, podpisa-
ne koncesijske pogodbe (ve-
ljajo do 2008) in začele so se 
izplačevati subvencije, po 
mnenju direktorice Zupan-
čič Gabrove ni nič novega. 
Zamenjava vlade je povzroči-
la tudi zamenjave ključnih 
ljudi na pristojnem ministr-
stvu in ti potrebujejo določen 
čas, da se s problematiko 
spoznajo. Od novega leta da-
lje dobivajo kompenzacije v 
višini 53 tolarjev za prevožen 
kilometer, po sprejetju reba-
lansa državnega proračuna 
pa je potrjena kompenzacija 
v tej višini do konca junija. 
Za čas od 1. julija dalje imajo 
za nadaljnje kompenzacije 
samo ustna zagotovila. Samo 
letos se je gorivo podražilo za 
27 odstotkov - v Alpetourju to 
pomeni dodatnih osem mili-
jonov tolarjev stroškov na 
mesec. Zato bodo prevozniki 
zahtevali nova pogajanja z 
vlado o višini kompenzacij. 
Pri tem niso optimisti in me-
nijo, da bodo popravki nujni 
vsaj v letu 2006. 

Svoje poslovanje v Alpeto-
urju zato skušajo izboljšati z 
razvojem turizma, kjer pa je 
konkurenca izjemno velika. 
Možnosti turističnih prevo-
zov dopobijujejo z različnimi 
programi, tako da ponujajo 
tudi lastne aranžmaje. V 
Ljubljani so odprli lastno turi-
stično poslovalnico in razmiš-
ljajo še o nadaljnjem širjenju 
poslovalniške mreže. Lanski 
12-odstotni delež turizma v 
prometu Alpetourja je letos 
narasel na 16 odstotkov. 

N a Gorenjskem jeseni 
skupna vozovnica 

Kljub temu pa po preteku 
polovice leta 2005 ocenjuje-
jo, da planiranih rezultatov. 

V Sloveniji javni linijski 
promet še zdaleč ni urejen 
po evropskih direktivah, ki 
se naslanjajo na dnigačno 
prakso. Pri nas še ni ločen 
javni linijski prevoz od po-
godbenih občasnih prevo-
zov, v razviti Evropi so či-
sti linijski prevozniki 
močno regulirani in sub-
vencionirani, predvsem 
pa javni promet dobiva 
bitko z osebnim prome-
tom. Upoštevajo vpraša-
nja varnosti, gostote pro-
meta, ekol<^je in drugač-
nega vrednotenja zem-
ljišč, ki bi sicer bila potreb-
na za parkiranje osebnih 
vozil. Načrtno prilagajajo 
infrastrukturo javnemu 
prometu. V Sloveniji po-
trebujemo torej drugačno 
širšo družbeno miselnost. 

prav zaradi nepredvidene 
rasti cen pogonskih goriv, 
ne bo mogoče doseči. Upa-
jo, da bodo poslovali brez 
izgube. Kot vsako leto bodo 
tudi letos deset avtobusov 
nadomestili z novimi: pet 
so jih kupih maja, pet pa 
naj bi jih dobili v decem-
bru. So namreč v slabšem 
likvidnostnem položaju, saj 
so precejšnja sredstva vloži-
li v nakup Integrala Jeseni-
ce. Ta deluje še kot samo-
stojna firma, intenzivno 
potekajo aktivnosti za uved-
bo skupne vozovnice za 
Gorenjsko, ki bo uvedena s 
1. septembrom. Veliko de-
lajo tudi na racionalizaciji 
voznih redov, saj so se pre-
vozi prav na Gorenjskem z 
minimalno časovno razliko 
podvajali. Pričakujejo dolo-
čene prihranke. 

Vsi za močno zbornico 
ŠTEFAN Ž A R G I 

Ljubljana - V torek je bila na 
Gospodarski zbornici Slove-
nije 5. redna seja skupščine, 
ki se je je udeležil tudi pred-
sednik Združenja evropskih 

gospodarskih zbornic in 
predsednik Gospodarske 
zbornice Avstrije dr. Chri-
stoph Leitl. Ob obravnavi let-
nih poročil je seveda bila v 
ospredju prihodnost GZS, 
pri čemer gost ni delil nasve-

tov slovenskim kolegom, fio-
udaril pa pomen močne in 
učinkovite zbornice za nacio-
nalno gospodarstvo. Skup-
ščina GZS je sprejela poroči-
la o delu v lanskem letu in 
potrdila predlog Vizije in 
strateškega načrta prenove 
GZS, ki jo je sprejel upravni 
odbor aprila letos. Avstrijski 

gost se je po skupščini sestal 
tudi z slovenskim ministrom 
za gospodarstvo mag. Andre-
jem Vlzjakom in tudi po tem 
razgovoru sta v skupni izjavi 
poudarila potrebo po močni 
gospodarski zbornici po 
meri članstva. Nov zakon o 
zbornicah je minister oblju-
bil čez mesec dni. 

Novim kapitalskim trgom naproti! 

KO OaUn. n«|*niri iMad IMdMm ftniktun naložli • alrakUvu nOoibi tudi v prihodnl«! 
Dobredoili na krovul 

KD Galileo, 
vs*)Mrml Blil»4 rtaktlbim« itrvtitttr« tialoH www.kd-group.si I KO 

Dividende tudi v Alpini 
ŠTEFAN Ž A R G I 

Žiri - V četrtek je bila tudi v 
žirovski tovarni obutve Alpi-
na, d. d., redna 13. seja skup-
ščine delničarjev, na kateri so 
sklepali o delitvi lani ustvarje-
nega dobička. Uprava družbe 
je sicer predlagala, da se do-
biček ne razporedi, vendar je 
večina delničarjev, ki so za-
stopali skoraj 70 odstotkov 
kapitala, sprejela protipre-
dlog, po katerem bodo letos 
izplačali dividende. Ob pro-
metu skoraj 12 milijard tolar-
jev je lani Alpina ustvarila 
206 milijonov čistega dobič-
ka, kar je sicer nekoliko manj 
od načrtovanega, donosnost 
kapitala je znašala 3,4 odstot-
ka, dodana vrednost pa se je 
povečala s 3,8 na 4,4 milijona 
tolarjev na zaposlenega. Za 
investicije so lani namenili 

717 milijonov tolarjev. Skup-
ščina je izglasovala sklep, ^ 
se za dividende nameni 46 
milijonov tolarjev, ali 250 to-
larjev bruto na delnico. 

V Alpini so lani uspešno 
uresničili dva inovacijska 
projekta: otroški smučarski 
čevelj Be3 in kupcu prilagoje-
no obutev, ki ju letos nada-
ljujejo. Prepričani so, da jim 
bo uspelo tudi ostati vodilni 
svetovni proizvajalec obutve 
za tek na smučeh, saj so od-
zivi na sejmih ugodni. V fe-
bruarju so na Kitajskem od-
prli svoje podjetje Zhongs-
han Alpina Footvvear Co., 
kjer je že stekla poskusna 
proizvodnja, za prodajo 
doma pa so letos že odprli 
pet novih prodajaln, tako da 
jih je zdaj skupaj n4. Ugod-
ni odzivi tudi pri modni obu-
tvi Alpini vlivajo optimizem. 

ŽELEZNIKI 

V D o m e l u z m a g a l a u p r a v a 

Kot smo v torek poročali, je bila tega dne v Domelu, družbi za 
proizvodnjo elektromotorjev, redna skupščina delničarjev, na 
kateri pa sta bila vložena dva nasprotna predloga: za 17-krat viš-
je dividende od tistih, ki jih je predlagala uprava, ter zahteva za 
revizijo poslovanja med Domelom, d. d., in Holdingom Domel. 
Nobeden od protiprediogov na skupščini ni bil sprejeta in bodo 
tako izplačane dividende 50 tolarjev bruto na delnico, vlagatelji 
predloga za revizijo pa so na skupščini napovedali, da bodo 
vložili tožbo z zahtevkom za revizijo. Nadzorni svet je dan pred 
skupščino pregledal pogodbe med družbama ter soglasno oce-
nil, da posebna revizija ni potrebna. Š. Ž. 

LON d.d. KfonI 
Inftvmoc^e' 

04/2W)0-777, 
www.Jori5l 

stanovanjski 
krediti d.25.B< 

Zaradi hitre rasti in ambicioznih ciljev vas vabimo, 
da se nam pridružite kot 

programer 
v programskem jeziku Delphi (m/ž) 

Pogoji: 
• univerzitetni diplomirani inženir ali absolvent na FRI ali FNT 

(matematika, fizika), 
• znanje programiranja, 
• poznavanje programskega jezika in okolja Delphi, 
• poznavanje objektno orientiranega načina dela in tehnologije, 
• poznavanje Jave, 
• poznavanje XML tehnologije, 
• pripravljenost na timsko delo, dinamičnost, 
• veselje in zanimanje za delo na področju informatike in zdravstva, 
• motiviranost za učenje. 
• 3-5 let izkušenj v programiranju v enem od naslednjih program-
skih jezikov: Pascal, C, C++, Java. 

Prednost Imajo kandidati: 
• z izkušnjami na področju programiranja, 
• z razvito osebno samoiniciativnostjo in čutom za odgovornost. 

Kaj ponujamo: 
• možnost, da dokažete svoje sposobnosti, 
• veliko shTokovnih izzivov, 
• deto v profesionalnem delovnem okolju, 
• možnost strokovnega in osebnostnega razvoja, 
• možnost stalnega izobraževanja. 
• konkurenčno nagrajevanje v skladu z doseženimi rezultati. 

Delovno razmerje: 
• polni delovni čas za nedoločen čas, 3-mesečno poskusno deto, 
• delo poteka v Kranju. 

Prijave z življenjepisom sprejemamo do 15. julija 2005 na naslov: 
Infonet Kranj, d. o. o.. Cesta talcev 39, 4000 Kranj 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
http://www.kd-group.si
http://www.Jori5l
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KRATKE NOVICE 

ŠKOF)A LOKA 

Srečanje podeželskih žena na Blegošu 
Društvo podeželskih žena Blegoš bo v sodelovanju s škofje-
loško kmetijsko svetovalno službo pripravilo v nedeljo tradi-
cionalno, že 28. srečanje podeželskih žena na Blegošu. Na 
prireditvi, ki se bo začela opoldne pred kočo, se bodo v kul-
turnem programu predstavili ljudski godci in pevci ansam-
bla Suha špaga, folklorna skupina KUD Nemilje-Podblica in 
recitatorki Cilka Bohinc in Olga Fic. Za hrano in pijačo bodo 
poskrbele članice društva Iz Poljan in Javorij, prireditelji pa 
obljubljajo tudi srečelov. Na Blegoš je možen dostop s šti-
rih smeri: iz Hotavelj v Leskovico in nato še poldrugo uro 
peš, iz Hotavelj preko Suše do Črnega kala, iz Železnikov 
prek Zalega Loga in Potoka do Črnega kala ter iz Poljan prek 
Javorij in Gorenje Žetine do Črnega kala, od koder je še pri-
bližno uro hoje. Če bo v nedeljo slabo vreme, bo prireditev 
teden kasneje. C . Z . 

ŠENČUR 

Vseslovensko srečanje pridelovalcev krompirja 
Semenarna Ljubljana bo v sodelovanju s podjetjema Bayer 
CropScience in Korotan Kranj pripravila jutri, v soboto, v 
Šenčurju prvo vseslovensko srečanje pridelovalcev krompir-
ja. Udeleženci se bodo do desetih dopoldne zbrali v skladiš-
ču Semenarne v Šenčurju, nato pa si bodo ogledali poskus-
no polje krompirja s posajenim semenom Semenarne, var-
stvo krompirja s pripravki Bayer CropScience in delovanje 
strojne linije za pridelavo in dodelavo krompirja podjetja 
Korotan. C . Z . 

LJUBLJANA 

Zadruge organizirano pri prodaji mleka 
Zadruge, ki oddajajo mleko v Ljubljanske mlekarne in so 
organizirane v družbo Mlekodel, so se v ponedeljek na po-
budo Zadružne zveze Slovenije dogovorile za skupen na-
stop pri prodaji mleka na domačem in tujih trgih. Pismo o 
nameri organiziranega nastopa pri prodaji mleka je podpi-
sala večina od 35 članic Mlekodela, kar količinsko pomeni 
140 milijonov litrov 02. 90 odstotkov vsega mleka, ki ga čla-
nice prodajo Ljubljanskim mlekarnam. C . Z . 

LiusgANA 

Agencija prejela 63.427 zbirnih vlog 
Agencija za kmetijske trge in razvoj- podeželja je do konca 
maja prejela 62.985 zbirnih vlog za neposredna plačila v 
kmetijstvu, od tega so jih vlagatelji 43.938 elektronsko izpol-
nili na izpostavah kmetijske svetovalne službe. Zamudniki 
so jih lahko oddajali še do 23. junija, v tem času so oddali 
442 vlog, vendar bodo za vsak delovni dan zamude prejeli 
en odstotek manj denarja. C . Z . 

Medved na kozji pojedini 
Ko sta Mojca in Vladimir Cijan iz Mošenj v torek proti večeru odšla na Goško ravan pomolst svoje 
koze, nista priklicala vseh. 

CVETO Z A P L O T N I K 

U p n i c a - "Tri sva našla v oko-
lici hleva, vse tri pobite, po-
grizene. Prepričana sva, da 
jih je napadel medved. Ver-
jetno se je to zgodilo v noči s 
ponedeljka na torek," sta 
nam razlagala v sredo proti 
večeru. Da je bil na delu 
medved, je včeraj dopoldne, 
po ogledu j)obitih živali, po-
trdil tudi Valentin Toman, 
vodja odseka za gozdne živa-
li in lovstvo v blejski območ-
ni enoti Zavoda za gozdove 
Slovenije. 

Cijanova živita v stanova-
nju v Mošnjah. Ker si je Vla-
dimir zelo želel koz, mu je 
žena tri kupila za rojstni dan. 
Iz skromnih začetkov je v 
treh letih nastal trop, v kate-
rem je bilo do usodnega sre-
čanja z medvedoma petnajst 
koz in pet ovc. Lani in pred-
lani sta koze pasla na Belem 
polju med Dovjem in Hruši-
co, letos sta jih prvič dala na 
Goško ravan, prihodnjo spo-
mlad pa jih bosta predvido-
ma pasla že nad Plavškim 
rovtom, na dva hektarja veli-
kem travniku, ki se je v prete-
klosti precej zarasel in ga je 
treba očistiti in ograditi. Čez 
zimo je drobnica v hlevu 
Mojčinih staršev na Hrušici. 

V l a d i m i r C i j a n ob eni od treh pobitih koz. 

Mojca in Vladimir se od 5. 
imja dalje vsak drugi dan z 
avtom vozita iz Mošenj na 
šestnajst kilometrov oddalje-
no Goško ravan, da tam po-

molzeta svoje koze in jih 
"pocrkljata" s priboljški. 
Tudi v torek proti večeru sta 
se odpeljala na planino. Že 
ko sta izstopila iz avta, se 

jima je zdelo sumljivo, ker 
niso tako kot ponavadi prite-
kle blizu in ker nista priklica-
la vodnice tropa, koze Mon-
ce, ki jo je Vladimir dobil za 
rojstni dan. Ko sta našlo prvo 
pobito kozo, sta posumila, da 
jo je napadla katera od krav, 
ki se tudi pasejo na Goški 
ravni. A ko sta potlej nedaleč 
od hleva odkrila še dve - eno 
z odtrganim vimenom in 
drugo brez zadnjega dela, sta 
bila vse bolj prepričana, da je 
kozji trop napadel medved. 
Vladimir je škodo v torek 
zvečer prijavil policiji, včeraj 
so si pobite živali ogledal tudi 
predstavniki zavoda za goz-
dove in lovske družine Jelovi-
ca. Kot je povedal Valentin 
Toman, je bil na delu manjši 
oz. srednje velik medved z 
dvanajst centimetrov široko 
šapo oz. manjši od tistega, ki 
napada živino na širšem ob-
močju Soriške planine. Ško-
de je okrog 77 tisoč tolarjev, 
Cijanova pa se bojita, da bo 
medved še prišel na "kozjo 
pojedino". Da bi koze dali v 
hlev, je še prezgodaj, drugih 
zemljišč za pašo pa nimata. 
"Koze in ovce so nama v ve-
selje," pravita in poudarjata, 
da dobička ni, so predvsem 
stroški pa kozje mleko in 
skuta, ki jima gre v slast. 

KRANJ 

Med nadzorniki tudi mag. Janez Tavčar 
Novi petčlanski nadzorni odbor sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov se je v sredo sestal na pn/i seji. Za predsednico je iz-
volil mag. Marijo Osvald, član odbora pa je tudi mag. Janez 
Tavčar, nekdanji dolgoletni direktor kranjskega KŽK-ja. C . Z . 

'as denar bo zanesljivo vreden vec. 
3,90% obrestna mera za tolarske depozite, vezane za obdobje 18 mesecev 
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SRARKASSEI 
Akcija velja za fizične osebe do 15.7.2005. Drugačna banka 

Brez dogovora 
o ceni pšenice 
Predstavniki kmetov in "žitarjev" so se razšli 
brez dogovora o odkupni ceni pšenice. 

CVETO Z A P I O T N I K 

Kranj - Predstavniki kmetov 
in mlinsko predelovalne in-
dustrije so v sredo brez do-
govora sklenili pogajanja o 
ceni in drugih odkupnih po-
gojih za letošnjo letino pše-
nice. Mlinsko predelovalna 
industrija je za pšenico, za 
katero bi pogodbe o odkupu 
sklenila do konca julija, pri-
pravljena plačati za kako-
vostni razred A 27 tolarjev in 
za razred B 25 tolarjev, in si-
cer po enakih odkupnih po-
gojih kot lani, z rokom plači-
la 20. september in z loče-
nim zbiranjem pšenice A in 
B kakovostnega razreda. Po-
gajalska skupina zadružne 
zveze, kmetijsko gozdarske 
zbornice in sindikata kme-
tov je že na prvem sestanku 
ob koncu junija predlagala 
povečanje lanske odkupne 
cene (kakovostni razred A 31 
tolarjev za kilogram, B 27 to-
larjev in C 24 tolarjev) za 3,6 

odstotka oz. za stopnjo infla-
cije, 15-dnevni rok plačila ter 
ohranitev vseh drugih pogo-
jev. 

"Predstavniki kmetov z re-
zultati p>ogajanj nismo zado-
voljni, zato nameravamo pri-
delovalcem priporočiti, naj 
žito raje namenijo za krmo 
živalim. Ponujena cena 
predstavlja le pet do sedem 
odstotkov maloprodajne 
cene kruha," je dejal pred-
sednik pogajalske skupine 
Janko Rihtarič in ob tem 
opozoril, da mlinsko prede-
lovalna industrija želi imeti 
enako ceno pšenice kot na 
Madžarskem, pri tem pa ne 
upošteva, da kilogram kruha 
v Sloveniji stane od 240 do 
600 tolarjev, na Madžar-
skem pa od 180 do 280 tolar-
jev. Predstavnik mlinsko 
predelovalne industrije Ivan 
Uranjek je dejal, da ob niz-
kih cenah pšenice v sosed-
njih državah ne morejo pri-
stati na višjo ceno. 
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Padanje delniških tečajev 
Na Ljubljanski borzi se je junija ob skromnem prometu nadaljevalo padanje delniških tečajev. 

C V E T O Z A P L O T N I K 

Ljubljana • Na Ljubljanski 
borzi vrednostnih papirjev je 
bilo junija (brez upoštevanja 
svežnjev) za 9 , 1 rnilijarde to-
larjev prometa oz. za 45 od-
stotkov manj od lanskega 
mese6iega povprečja. Sko-
raj 6 1 odstotkov vsega pro-
meta je bilo z delnicami red-
nih družb, slabih 2 4 odstot-
kov z obveznicami in dobrih 
15 odstotkov z delnicami in-
vesticijskih skladov. Med 
delnicami rednih družb je 
bilo največ prometa z delni-
cami Krke, Mercatorja, Go-
renja in Petrola, med obvez-

nicami s Slovensko odškod-
ninsko družbo 2. izdaje in 
Novo Ljubljansko banko 13. 
izdaje, med delnicami inve-
sticijskih skladov pa z delni-
cami N F D 1, Maksime in In-
fonda ID-ja. Nadaljevalo se 
je zniževanje delniških teča-
jev. Indeks delnic borzne ko-
tadje SB I 20 je junija izgu-
bil pet odstotkov svoje vred-
nosti. v letošnji prvi polovici 
leta nekaj več kot deset od-
stotkov, v zadnjem letu pa 
dober odstotek. Indeks inve-
sticijskih skladov P IK se je 
junija znižal za 3,3 odstotka 
in v letošnjih prvih šestih 
mesecih za 7,9 odstotka, 

med lanskim in letošnjim 
30. junijem pa se je zvišal za 
1,4 odstotka. 

Poglejmo še, kako so se gi-
bale vrednosti posameznih 
dehiic. Od 25 delnic v borzni 
kotadji se je junija vrednost 
zvišala le petim, vsem dru-
gim se je znižala. Med delni-
cami, ki so vključene v in-
deks S B I 20, so se najbolj 
podražile delnice Kompasa 
M T S (za 1,8 odstotka) in 
kranjske Save (za 1,3 odstot-
ka), najbolj pa pocenile del-
nice Pivovarne Laško (za 13,2 
odstotka), Mercatorja (za 7,7 
odstotka) in Merkurja (za 7,3 
odstotka). Še več kot meseč-

no pove enoletno primerjal-
no obdobje, v katerem se je 
med delnicami borzne kota-
dje zvišala vrednost desetim. 
Med delnicami, ki sestavljajo 
indeks S B I 20, so najbolj 
"poskočile" delnice Save (za 
51,7 odstotka). Aerodroma 
(za 32,6 odstotka). Kompasa 
M T S (za 27,9 odstotka), 
Merkurja (za 18,53 odstotka) 
in Krke (za 13,9 odstotka), 
najbolj pa so padle delnice 
Istrabenza (za 18,9 odstot-
ka), Žita (za 18,4 odstotka), 
Pivovame Laško (za 14,8 od-
stotka), Luke Koper (za 12,4 
odstotka) in Gorenja (za 11,7 
odstotka). 

Nove možnosti za vlagatelje 
Ponudba vzajemnih skladov je vse bolj obsežna in raznolika. Banka Koper je začela tržiti tuje vzajemne 
sklade, KD Group pa nov investicijski sklad KD DeLux. 

C V E T O Z A P L O T N I K 

Kranj - Banka Koper, ki ima 
svojo poslovno enoto tudi v 
Kranju, je 1. julija začela trži-
ti devet vzajemnih skladov 
krovnega sklada Sanpaolo 
International Fund (SP IF), 
ki ga upravlja družba Sanpa-
olo I M I Asset Management 
iz Luksemburga. Skladi so 
usmerjeni na različne sveto-
vne trge (Evropa, Z D A , Ja-
ponska ...) in v različne go-
spodarske panoge. Trije so 
obvezniški (kratkoročni, 
srednjeročni in dolgoročni 
skladi Evro), drugi so delni-

ški (Evro, Evropa, Severna 
Amerika, Visoka tehnologi-
ja, Farmadja in Industrija). 
Vsi so pridobili status kvali-
ficiranih skladov, kar pome-
ni, da so z davčnega stališča 
v enakem položaju kot skla-
di slovenskih družb za 
upravljanje. 

V Banki Koper, kjer že raz-
mišljajo o razširitvi ponudbe 
še na nekatere druge tržno 
zanimive sklade SP IF-a, ob 
tem poudarjajo, da varčeva-
lec lahko brez dodatnih stro-
škov sestavi svoj paket, v ka-
terega vključi različne vza-
jemne sklade krovnega skla-

da SP IF. Pri večini delniških 
skladov oz. pri vseh z oznako 
R H je možno tudi zavarova-
nje pred valutaim tvega-
njem. 

Petim vzajemnim skla-
dom KD se je v ponedeljek 
pridružil še investicijski 
sklad K D DeLux, ki sta ga 
ustanovili KD Group in SEB 
Private Bank S.A. iz Luk-
semburga. Sklad je name-
njen varčevalcem, ki želijo 
vlagati na tuje kapitalske 
trge, pri tem pa lahko izbira-
jo med različnimi geograf-
skimi območji in vrednost-
nimi papirji. Deluje kot 

krovni sklad s petimi pod-
skladi, od katerih ima vsak 
svojo naložbeno politiko in 
značilnosti. KD DeLux • 
Central, Eastem & South 
European Equities bo vlagal 
v delnice srednje, vzhodne 
in južne Evrope, KD DeLux -
Central, Eastem & South 
European Bonds v obvezni-
ce iz srednje, vzhodne in 
južne Evrope, KD DeLux -
Westem European Equities 
v delnice iz zahodne Evrope, 
KD DeLux - Global Equities 
v delnice z vsega sveta in KD 
DeLux - Global Bonds v ob-
veznice vsega sveta. 

KRANJ 

Junija o,i-odstotna inflacija 

Po podatkih državnega statističnega urada so se cene živ-
ljenjskih potrebščin junija v primerjavi z majem zvišale za 
0,1 odstotka, v prvi polovici leta za 1,5 odstotka in glede na 
lanski junij za 1,9 odstotka. Na junijsko gibanje cen so naj-
bolj vplivale"podražitve počitnic v paketu in naftnih deriva-
tov ter pocenitev hrane. Cene počitniških aranžmajev so se 
zvišale za 6,1 odstotka, tekočega goriva za 4,5 odstotka, po-
gonskega goriva za 1,5 odstotka in cene v gostinskih lokalih 
za en odstotek. Zelenjava se je pocenila za 8,4 odstotka, 
sadje za 8,1 odstotka, žgane pijače za 1,6 odstotka, pivo ter 
gazirane in negazirane pijače za en odstotek, gospodinjske 
naprave za i,6 odstotka in izdelki za mobilno telefonijo za 
pol odstotka. Na junijsko inflacijo so vplivale predvsem za 
0,6 odstotka višje cene storitev. C. Z. 

KRANJ 

Podražitev motornega bencina in kurilnega olja 

V torek so se v skladu z vladno uredbo spet spremenile ma-
loprodajne cene naftnih derivatov. Vse vrste derivatov so se 
podražile z Izjemo dizelskega goriva, povišanje pa bi bilo še 
večje, če ne bi vlada hkrati znižala trošarine. Neosvinčeni 95-
oktanski motorni bencin se je podražil za 3,8 tolarja, na 224,2 
tolarja za liter, 98-oktanski bencin za 4,2 tolarja, na 229,2 to-
larja, in kurilno olje za 2,1 tolarja, na 139 tolarjev, za "dizel" 
pa je enako kot doslej treba odšteti 222,5 tolarja. Nabavna 
cena 95-oktanskega bencina na mediteranskem trgu se je v 
minulem i4-dnevnem obdobju v primerjavi s prejšnjim zvi-
šala za 5,6 odstotka in kurilnega olja za 1,3 odstotka. C. Z. 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
KMETUSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ 
Cesta Iva Slavca 1 , KRANJ 

Svet zavoda objavlja na podlagi sklepa z dne 23. junija 2005 
prosto delovno mesto 

DIREKTORJA ZAVODA (m/ž) 
za mandatno obdobje 4 let. 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
-visokošolska izobrazba naravoslovne, ekonomske ali pravne 

smeri, 
-vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na 
vodilnih ali vodstvenih delih, 

- ustrezne organizacijske in upravljavske izkušnje, 
-da je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in izkušnjami 

prispevati k razvoju zavoda In dejavnosti. 

Mandatno obdobje prične teči 1. oktobra 2005. 
Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izobrazbi in delovnih 
izkušnjah, življenjepis in program dela za mandatno obdobje. 

Vloge pošljite v zaprti kuverti na naslov: KGZS - Zavod Kranj. 
Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj, s pripisom "razpis - direktor, ne 
odpiral", do 25. julija 2005. 

R a d i o T f i g l o r ® 
Prrtglo/Goraajifce''' Firl f lo /^Gofca j /h*® 

RUio Trigliv JcaiK«. <L0.o. Ttg ToM> Ciilaiii 4.4270 Jesenice 

STEREO, RDS na frekvencah: 96,0 GORENJSKA 
89,8-Jesenice. 101,5-Kranjska Gora, 101,1-Bohinj 

KRANJSKA GORA 

Združitev Corenjke in Kompasa v Hit Alpineo 

Delničarji dveh odvisnih družb novogoriškega Hita - Kom-
pas Hoteli in HTP Gorenjka Kranjska Gora so prejšnji četr-
tek potrdili predlagane sklepe o pripojitvi družbe Kompas 
Hoteli k Corenjki ter preimenovanje družbe v Hit Alpinea, 
imenovali pa so tudi nov nadzorni svet, ki ga vodi član Hi-
tove uprave Borut Jamnik. Nadzorni svet je na prvi seji po-
trdil enočlansko upravo in nadaljevanje mandata Marjani 
Novak, dosedanji direktorici družbe HTP Gorenjka. Družba 
Hit je s tem zaključila triletna prizadevanja za koncentracijo 
lastništva in poslovno obvladovanje turističnega trga Kranj-
ske Gore. 
Hit Alpinea sodi med večja hotelska podjetja v Sloveniji s 
petimi hoteli (Prisank, Larix, Kompas, Alpina in Špik) in s 
1.300 ležišči v zgornjesavski dolini, hkrati pa je edino pod-
jetje v Sloveniji, ki na turistično pomembnem območju 
vključuje kar 90 odstotkov vseh hotelskih zmogljivosti. 
Osnovni kapital nove družbe znaša 4,15 milijarde tolarjev, 
letos pa bo predvidoma ustvarila 2,7 milijarde tolarjev pri-
hodkov. C. Z. 

R A O C M M E 

Brez delitve dobička 

Lesno industrijsko podjetje (LIP) Radomlje je ob koncu lan-
skega leta imelo 156 milijonov tolarjev bilančnega dobička. 
Uprava in nadzorni svet predlagata, da bi ga prenesli v na-
slednje poslovno leto. Delničarji bodo o tem odločali na 
skupščini 25. avgusta, ko bo na dnevnem redu tudi imeno-
vanje novih članov nadzornega sveta. Za nova člana nadzor-
nega sveta kot predstavnika delničarjev predlagajo Andreja 
Flisa in Marjana Peršaka ter za namestnico članov Mirjam 
Štebe. C. Z. 

Planika Kranj, podjetje za trženje in proizvodnjo obutve, d. d,- v 
stečaju, Savska loka 21. 4000 Kranj, Slovenija, opravilna števil-
ka stečaja: ST 72/2004, na podlagi sklepa senata Okrožnega 
sodišča v Kranju z dne 8. 6. 2005 

objavlja 

PRODAJO Z JAVNO DRAŽBO 
Naprodaj so neislednja bremen prosta osebna in dostavna 
vozila: 

- PASSAT 1.9 TDT. št. šasije WWVZZZ3BZYE1825562. 
letnik 1999, po izklicni ceni 1.260.000,00 SIT; 

- AUDI A4 1.8. Št. šasije WAUZZZ8DZWA221139. 
letnik 1998, po izklicni ceni 1.194.000,00 SIT: 

- GOLF 1.4 CL, št. šasije WVWZZZ1HZPP701202, 
letnik 1993, po izklicni ceni 324.000,00 SfT; 

- MERCEDES-BENZ E280. 
št. šasije WDB1240281C209024, letnik 1994, 
po izklicni ceni 1.776.000,00 SIT; 

- PASSAT 1.9 št. šasije WVVVZZZ3BZYE256561, 
letnik 2000. po izklicni ceni 1.410.000,00 SIT; 

- PEUGEOT BOXER 2.4 št. šasije VF3233J525840823, 
letnik 2000, po izklicni ceni 774.000.00 SIT; 

- CADDY D št. šasije W\/WZZZ14ZKV\/008561, 
letnik 1989, po izklicni ceni 150.000,00 SIT; 

Omenjene premičnine so bile ocenjene v Vrednotenju premič-
nin v lasti Planika, d. d. - v stečaju s strani sodnega izvedenca 
in cenilca g. Marjana Golje, univ. dipl. ing. str. Premičnine so 
naprodaj po sistemu vldeno-kupljeno. 

Pogoji za sodelovanje na Javni dražbi: 

1. Pri prodaji lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter 
pravne oset« v skladu z veljavno zakonodajo Republike 
Slovenije, razen oseb, ki jih izloča 153.ČI. ZPPSL. 

2. Vsak dražitelj je dolžan pred javno dražbo vplačati na 
transakcijski račun stečajnega dolžnika št. 04302-
0001100255 pri NKBM d.d., Maribor varščino v višini 10 
% izklicne cene in se s potrdilom o vplačani varščini izka-
zati pred začetkom dražbe. 

3. Varščina bo uspešnim ponudnikom vračunana v kupnino, 
drugim pa vrnjena brez obresti. 

4. Uspešni dražitelji morajo skleniti prodajno pogodbo s 
stečajnim upraviteljem in plačati kupnino v 8 dneh. Če 
uspeli dražitelj v roku ne bo sklenil pogodbe ali plačal 
kupnine, bo prodaja za konkretno vozilo razveljavljena, 
varščina pa ne bo vrnjena. 

5. Davek in vse dnjge stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe 
in prenosom lastnine plača kupec. 

6. Javna dražba bo 14. 7. ob 12. uri v prostorih Planike 
Kranj, d. d.- stečaju, Savska loka 21, v Kranju. 

7. Ogled osebnih in dostavnih vozil, ki so naprodaj na tej 
dražbi, je možen po predhodnem dogovoru s stečajnim 
upraviteljem (tel.: 04/2014 509 in GSM 041/768 416), 
oziroma štiri ure pred dražbo. 

Planika, d. d. - v stečaju 
Andrej Marine, stečajni upravitelj 

mailto:info@g-glas.si
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Njroillo u 06|JW> ipifiHiumo po ttletonu 04/2(ll-«2-M, llkiu M/J0WW3 )li ouljno n< ;oi«n I 
< Kiinju 01. po poili' do po<iFii<!|kl m (tlilki do 11.00 urC Cm ojliuv in ponudb v lubnki Itrtdno ugodni 

ROZMAN BUS, Rozman janež, s.p., Lancovo 91, Radovljica 
TRST 15.7.; MADŽARSKE TOPLICE 4.8-7-8.. 10.8-16.8, 18.8-21.8.; 
PELJESAC 24.9-1.10.2005. Tel.: 531-52-49 

Meteor, Cerklje, d.0.0., Stara c. 1 , 4 2 0 7 Cerklje, 
tel. : 0 4 T 2 5 2 6 2 1 0 , 0 4 1 / 6 6 0 6 5 8 

CARDALAND, 16. julija 2005 

OBVESTILA O D O G O D K I H OB)AVLJAMO V RUBRIKI 

GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO S A M O ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Zaključna slovesnost na Rudnem polju 
Kranj - Območno združenje borcev in udeležencev N O B 
Kranj obvešča, da bo jutri, v soboto, ob 13. uri bo zaključna 
prireditev pohoda na Triglav 2005, na Rudnem polju na 
Pokljuki. 

V Kranjski Gori 
Kranjska Gora - Na Trgu na Gorici pred cerkvijo se bodo v 
Kranjski Gori ta konec tedna odvijale naslednje prireditve: 
danes se bo ob 20. uri začel Večer z ansamblom Akord, jutri 
ob 20. uri Večer s triom Rekar in fotoprezentacija, v nedeljo 
pa bo ob 17. uri nastop otroškega oratorija, ob 18. uri nastop 
mažoretk KPD, ob 18.15 pa se bodo v Podkorenu začele 
otroške ustvarjalne delavnice. 

Čipkarski dnevi 
Železniki - Ta konec tedna, od petka do nedelje, bodo potekali 
43. čipkarski dnevi v Železnikih, ki jih organizira Turistično 
društvo Železniki. Na programu bodo: športna tekmovanja za 
"zlato čipko" v kolesarjenju (9. julija), kegljanju (8. in 9. julija), 
balinanju (9. julija), tenisu (9. julija). Sledila bodo še tek-
movanja v streljanju (16. julija) in nogometu (i6. julija). 

Cvetje v jeseni 
Visoko - Jutri se bo ob 21. uri pred Tavčarjevim dvorcem na 
Visokem začel kulturni progrannu, ki mu bo sledil ogled fil-
ma Cvetje v jeseni. Vstopnine ni. 

IGO let PCD Predoslje 
Predoslje - V Prostovoljnem gasilskem društvu Predoslje bodo 
jutri začeli s prireditvami v okviru praznovanja 100-letnice delo-
vanja društva. Ob 9. uri bo na programu tekma v malem no-
gometu, ob 19. uri bo v gasilskem domu odprtje muzejske 
sobe, ob 20. uri pa začetek slavnostne seje s kulturnim pro-
gramom. Prireditve se bodo nadaljevale prihodnji konec tedna. 

Velika vrtna veselica 
Stražišče - Stražiški gasilci vabijo jutri ob 19.30 na veliko vrt-
no veselico z bogatim srečelovom ter kegljanjem za kozlič-
ka. Veselica, na kateri bo igral ansambel Monroe Band, bo 
na Pantah v Stražišču. 

2. mednarodno srečanje lastnikov vozil 
Rolls-Royce in Bentley 

Bled - Med 7. in 10. julijem se bo 45 lastnikov avtomobilov 
najprestižnejših In najdražjih znamk Rolls-Royce In Bentley 
srečalo v Vrbi na Koroškem. Jutri, v soboto, se bo kolona 
vozil pripeljala čez Vršič na Bled okoli 12.30. 

Tekmovanje s harmonikami pri Repanšku 
Homec • V nedeljo ob 15. uri bo na vrtu Repanškove gostilne 
v Homcu pri Radomljah že 21. tekmovanje v igranju dia-
toničnih harmonik. Po podelitvi nagrad najboljšim bodo za 
zabavni del skrbeli člani ansambla Gorenjski kvintet iz Be-
gunj in Vaški trio iz Stahovice. 

V jeseniški knjižnici 
Jesenice - V tednu od 11. do 15. julija bo na otroškem odd-
elku jeseniške knjižnice potekala plesno-aerobična delavni-
ca - razgibavanje s kratko plesno koreografijo. V tednu od' 
18. do 22. julija pa se bodo otroci lahko priključili delavnici 
Otroško gledališče In izdelava marionet Zaplešimo skupaj z 
našimi lutkami. Število mest je omejeno, zato se čim prej 
prijavite v otroški knjižnici. 

Nitke življenja 
Podljubelj - Tržiški muzej in Krajevna skupnost Podljubelj vabi-
ta na predstavitev knjige Marije Ahačič-Pollak Nitke življenja -
Martinčkovi iz Tržiča. Knjigo bodo predstavili na kulturnem 
večeru jutri, v soboto, ob 20. uri v dvorani gasilskega doma v 
Podljubelju. 

Slovesnost v Lescah 
Lesce - Krajevna skupnost Lesce vabi krajane ob petem 
praznovanju krajevnega praznika na slovesnost, ki bo v Os-
novni šoli Frana S. Finžgarja v Lescah jutri, v soboto, ob 
19.30, in v šotor za Družbenim centrom v Lescah na gasils-
ki veselici. Danes bo nastopil ansambel Slapovi, jutri pa 
Gregorji. Veselici se bosta začeli ob 20.30. 

Andrejev memorial 
Milje - Športno društvo Milje TELA jutri, v soboto, prireja 
Andrejev memorial v odbojki na mivki, ki ga organizirajo v 
spomin na Andreja Lapanjo. Turnir se bo na Miljah pričel ob 
9. uri. Nastopile bodo ekipe iz Ljubljane in Kranja, nastop pa 
je napovedalo tudi nekaj znanih oseb, med njimi tudi evrop-
ski komisar dr. Janez Potočnik. 

IZLETI 

2. pohod prek Martinj Vrha 
Železniki - V okviru praznovanja Čipkarski dnevi v Železnikih 
Društvo za razvoj podeželja Resje vabi na 2. pohod po poti 
prek Martinj Vrha, ki bo v nedeljo, 10. julija, z zborom po-
hodnikov ob 9. uri nasproti domačije Blegošar oz. pri Tajne-
tovl žagi v Zalem Logu. 

Čez Jelovico v Dražgoše 
Žirovnica - Pohodno-planinska sekcija Društva upokojencev 
Žirovnica vabi na pohod Čez Jelovico v Dražgoše. Pohod bo 
v torek, 12. julija. Odhod avtobusa bo ob 6. uri z Begunj in 
bo ustavljal na postajah do Brega. Zmerne hoje bo za okoli 
4 ure. Prijave sprejema Tončka Kajdiž, tel.: 580 14 69. 

Gartnerkofel 
Kranj - Planinska sekcija Društva upokojencev Kranj vabi v 
četrtek, 21. julija, z odhodom ob 6. uri izpred Creine, na po-
hod na Gartnerkofel v Avstriji. Do vrha je hoje za 2 uri in 17 
minut, pravijo upokojenci. Pot ni zahtevna. Prijave z vplačili 
sprejemajo v društveni pisarni do srede, 20. julija, oz. do 
zasedbe mest v avtobusu. 

Krajinski park Rački ribniki 
Kranj • Pohodniki kranjskega društva upokojencev vabijo 14. 
julija na pohod po krajinskem parku Rački ribniki pri Mari-
boru. Hoje bo predvidoma za 3 ure. Prijave z vplačili spreje-
majo v društveni pisarni do srede, 13. julija. 

Na Veliki vrh 
Kranj - PD Iskra Kranj vabi člane in planince vabimo v 
četrtek, 14. julija, na popoldanski planinski izlet. Po 
zavarovani plezalni poti se boste s Hajneževega sedla 
povzpeli po severozahodnem grebenu na najzahodnejši 
dvatisočak v Košuti, Veliki vrh. Odhod z osebnimi avtomo-
bili izpred Mercator centra na Primskovem v Kranju bo ob 
12. uri. Informacije in prijave: pisne prijave na 
prelovsek@gmail.com, telefonske na G S M 040/255 163 
(Uroš Prelovšek); 041/734049 Niko Ugrica; pisarna društva 
ob sredah od 17. do 18. ure, Poslovni center Planina 3, Kranj, 
do 12. julija. 

K Češki koči 
Šenčur - Društvo upokojencev Šenčur vabi člane v sredo, 20. 
julija, na pohod od Makeka do Češke koče. Odhod z oseb-
nimi avtomobili ob 7. uri s parkirišča za Gasilskim domom 
v Šenčurju. Prijave sprejema vodja sekcije, tel.: 25 31 591. 
Pohod bo le ob primernem vremenu. 

Na Snežnik 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 23. 
julija, planinski izlet na Snežnik-Sviščaki (1247 m)-Veliki 
Snežnik (1796 m)-Mali Snežnik (1694 m)-Mašun (1025 m). 
Skupne zmerne hoje bo 5 do 6 ur. Odhod avtobusa bo ob 6. 
uri Izpred pošte Šenčur. Informacije in prijave z vplačili zbi-
ra do četrtka, 21. julija, Franci Erzin, tel. 041/875 812. 

OBVESTILA 

občni zbor 
Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko v 
času 1943-1945 sklicuje redni volilni letni občni zbor, ki bo 
jutri, v soboto, 9. julija, ob 10. uri na turistični kmetiji Trnove 
v Zgornjih Dupljah. Vabijo člane in njihove svojce. 

RAZSTAVE 

6o-letnica osvoboditve 
Kranj - Območno združenje borcev in udeležencev N O B 
Kranj obvešča, da je v Mestni hiši na ogled razstava ob 60. 
obletnici konca druge svetovne vojne. Ogledate si jo lahko 
do 31. julija. 

Kristinina Ptica 
najboljša 
MEND I KOKOT 

Mojstrana • Petošold mojstran-
ske osnovne šole so se maja od-
zvali na razpis okoljskega mi-
nistrstva, ki je osnovne šole iz 
porečja reke Donave - odzvalo 
se jih je 16, povabil k medna-
rodnemu likovnemu tekmova-
nju z naslovom Postani donav-
ski umetnik 2003. Cilj je bila 
izdelava skulpture iz naravnih 
materialov, Id jih učend najde-
jo ob rekah in potokih. Skupina 
iz Mojstrane se je pod vod-
stvom mentorice Marte Mer-
telj podala na obrežje Save in 
našla dovolj zanimivih vejic, 
korenin, kamnov, da je ob pol-
žu, divjem petelinu, žabid na-
stala tudi prvonagrajena Ptica. 
Avtorica, 12-letna Kristina Ar-
nol, je povedala, da je najdaljšo 
korenino našla prijateljica, ki ni 
vedela, kaj naj z njo. "Potem 
sem pri likovnem krožku naj-
prej zajedala kijun in očesi, ki 
sta bili zlepljeni skupaj. Nato 
sem s še dvema koreninama 

Kristina Arnol z nagrajeno 
Ptico. 

skulpture dodelala, da je nasta-
la ptica." Podelitev priznanj je 
bila 1. junija, na dan Save, v Bo-
hinju iz rok ministra Janeza 
Podobnika in ambasadorke 
Unicefe Milene Zupanfič. Za 
nagrado bo Kristina z mentori-
co jeseni potovala na zaključno 
prireditev natečaja v Budimpe-
što. 

ŠKOFJA LOKA 

Pozdrav poletju 
Center slepih, slabovidnih in starejših je pred poletnimi 
počitnicami organiziral medgeneracijski tabor Pozdrav po-
letju. Ta je bil v Partizanskem domu na Vodiški planini, 
udeležili pa so se ga člani domskih skupin kot tudi člani 
skupin, ki se tedensko srečujejo v Železnikih, Gorenji vasi, 
Žireh in Škofji Loki ter prostovoljci škofjeloške gimnazije. B. B. 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg iz. 4000 Kranj 
Td: 04/20213 5J. 202 25 66 

CSM 051/320 700. Emaii; infô k3>k«fn.si 

K(KERN 

ODDAMO POSLOVNE PROSTORE 
KRANJ: več pisarn v skupni izmeri 
205 mj (od 16 do 49 mi), obnovljene 
2000. mesečni najem 1.920,00 
Srr/m2 
KRANJ: pisarne v izmeri 56 mz v bliži-
ni sodišča, v pritličju objekta, obnov-
Ijeno 1999. mesečni najem 1.320.00 
SIT/mj, 
PRODAMO POSLOVNE PROSTORE 
KAMNIK bližina: picerija 10 let stara, 
z opremo, vel. 82 m2 in vrt 40 m2, 
cena 35 mio SIT 
SKOPJA LOKA . poslovni prostor v 
centru 31 m2 v pritličju objekta, ob-
novljeno leta 2000, cena 8,64 mio 
SIT 
KRANJ: center, poslovni prostor 80 
m2 v pritličju objekta z izložbo, ob-
nova pred 30 leti, primerno poleg tr-
govine za storitvene dejavnosti, ga-
lerije ali razstave, cena 312.000,00 
SIT/m2 
HIŠE - prodamo 
KRANJ - smer Škofa Loka: hiSo v III. 
gr. fazi, v pritličju 99 mz. mansarda 
59 m2. podstreha 35 m2, parcela 570 
m2, cena 38,5 mio SIT 
KRANJ • smer Krvavec, dvostano-
vanjska hi$a v podaljšani lil. gr. fazi, 
vel. 12 X 9,3 m, parcela 939 mz, cena 
38,5 mio SIT 
KRANJ - bližina kopališča poslovno 
stanovanjska hiša 9 * 12 m, obnovlje 
na pred 10 leti, parcela 730 m2. odloč' 
na lokacija . cena 70 mio SIT 
GOLNIK' 19 let stara hiša, klet. pritlič 
je in mansarda, 85 mz v etaži, parcela 
je 847 mz. cena 38,4 mio SIT, primer 
na tudi za dve družini 
BESNICA: hiša v III. gr. ^ i . 55 mz v 
eni etaži, klet, pritličje in nadstropje, 
parcela 363 m2, mirna lokacija s po-
gledom na hribe, cena 31.5 mio SIT 
TRŽIČ, Pristava: pred 3 leti obnovlje-

na vrstna končna hiša, na parceli 
359 m2. pribl. 70 m2 v etaži, mirna 
lokacija, cena 43,2 mio SIT 
TRŽIČ (bližina): pred 2 leti obnov-
ljena hiša ima 2 stanovanja po 100 
m2, v vsaki etaži eno, na parceli 254 
m2, cena 28,5 mio SIT 
ZEMLJIŠČA PRODAMO 
Bitnje - stavbna parcela 3.458 mz, 
možnost delitve, cena - 24.000,00 
SIT/ma 

Bled: stavbna parcela 907 m2 po 
42,000,00 SIT/m2 
Britof- stavbna parcela 540 m2 po 
30.000,00 SIT/m2. 
Kranj, Primskovo- ind. cona, parce-
la 1.574 mz po 60.000.00 SIT/m2. 
VIKEND PRODAMO 
Bohinj: apartma 39 m2 v pritličju 
objekta, obnovljen pred 2 letoma, 
majhna terasa, lastna CK, ločena 
spalnica, kletni prostor, cena 14,9 
mio srr 
STANOVANJA PRODAMO 
Novogradnja v KRANJU • 3 stano-
vanjske enote, last K 3 KERN, d. o. 
o., Maistrov trg 12, Kranj 
- 2 enoti 3SS z atrijem vel. 86,75 
za 31,62 mio SIT in 1 enota iss v 1. 
nadstropju vel. 47,80 mz za 19,30 
mio SIT v ceno je že vključen DDV 
8,5 % . Vsako stanovanje ima svoje 
parkirno mesto pred hišo, ki je vra-
čunano v ceni, in lastno CK na plin. 
Rok dokončanja je julij zoos. 
KRANJ. Vodovodni stolp: 3ss 73.5 
mz v 3. nad./i6. nad., popolnoma 
obnovljeno I. 2005, letnik 64. za 
22,5 "lio SIT 
KRANJ, Zlato polje: 2ss * 2k 70 mz 
v 3. nad./mansarda, obnovljeno 
leta 2003, lastna CK na plin, za zi,o 
mio srr 
TRŽIČ. Center: iss 34.84 mz v 1. 
nad., letnik 1900, obnovljeno Z005, 
cena 7,35 mio Srr 
TRŽIČ, Bistrica: iss 44 mz v 1. nad., 
soba in kuhinja, staro 80 leta. cena 
172.800,00 SIT/m2 
STANOVANJE NAJAMEMO 
Kranj, Zlato polje, novogradnja: iss 
38 m2 v 1. nad., vsa oprema, garaž-
no mesto, cena 65.000,00 SIT/mes. 
varšfina 

www.k3<kern.$i 

mailto:info@g-glas.si
mailto:prelovsek@gmail.com
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Jedi iz jajčevcev 
BORIS BERGANT 

Jajčevd so zelenjava novej-
šega časa, izhajajo iz Indije, v 
Evropo pa so jih prinesli Por-
tugalci v 17. stoletju. Vijoliča-
sti plodovi jajčaste oblike so 
videti med dmgo zelenjavo 
kar nekam elegantni, nabira-
mo jih. ko se pokažejo zna-
čilnosti njihove sorte - ko so 
ustrezne oblike, velikosti in 
se svetijo. Sveži niso primer-
ni za uživanje in za daljše 
shranjevanje, saj kar hitro 
začnejo gniti. V preteklosti 
so bili pogosto precej grenke-
ga okusa, zato jih je bili po-
trebpo pred pripravo nareza-
ti in namofiti v slani vodi. Na 
srečo je to pri današnjih so-
rtah le redek pojav, kljub 
temu pa je ta postopek še 
vedno priporočljivo opraviti. 
Jajčevci ljubijo olje in ga vpi-
jajo kot pivruk, zato moramo 
biti pri pripravi Se posebno 
pazljivi. Pečenje brez maščo-
be je bržkone bolj zdrav na-
čin priprave kot pa cvrenje. 

Pašteta iz jajčevcev 
Potrebujemo: 0,5 kg jajčev-

cev, j žlic oljčnega olja, 3 stroke 
česna, šopek svežega peteršilja, 
sol, sveže mlet poper 

Jajčevce narežite na en cen-
timeter debele rezine, jih po-

solite po okusu in jih na olj-
čnem olju z obeh strani dobro 
popecite. Odlagajte jih na pla-
denj, potresite s sesekljanim 
česnom, peteršiljem in mle-
tim poprom ter jih pustite, da 
se ohladijo. Med peko po po-
trebi dodajajte po malo oljčne-
ga olja in ne vs^a naenkrat, 
ker ga jajčevd vpijejo. Ohlaje-
ne jajčevce zmečkajte z vilico 
ali jih zmiksajte v mešabiiku 
in pašteta je gotova. Za več 
dni jo lahko shranite v dobro 
zaprti posodi v hladilniku. 

Puranov file 
z jajčevci in sirom 

Potrebujemo: i kgpuranjega 
jileja, 1 jajčevec, oljčno olje za 
peko, 10 rezin sira (edamec ali 
gauda), 10 svežih lističev bazi-
like, sol 

Puranji file narežite na de-
set rezin ter jih posolite, prav 
tako naredite z jajčevcem. 
Rezine purana z obeh strani 
popedte na oljčnem olju in 
jih polagajte na pekač. Nanje 
položite prav tako popečene 
rezine jajčevca, nanje dajte 
rezine sira, potresite s sesek-
ljano baziliko in postavite v 
na 200 ° C ogreto pečico za 
tako dolgo, da se sir stopi. 
Zraven postrezite pečen 
krompir ali pa kar samo sola-
to s paradižnikom. 

Zvitki z jajčevci 
Potrebujemo: 2 jajčevca, 15 

dag mozzarelle, 15 dag lisičk, 2 
žlici oljčnega olja, 5 dag drob-
tin, 1 žlico naribanega parme-
zana, J strokov česna, šopek 
bazilike, sol, sveže mleti poper 

Jajčevce narežite na 0.5 
centimetra debele vzdolžne 
rezine in jih posolite. Lisičke 
očistite, jih narežite in jih na 
oljčnem olju popražite, da iz-
pustijo vodo. Lisičke ohladi-
te, primešajte drobtine, par-
mezan, sesekljan česen in 
baziliko ter solite in popo-
prajte po okusu. Rezine jaj-
čevcev obložite z lisičkinim 
nadevom in narezano mo-
zzarello. Vsako rezino pre-
vidno zvite in jo učvrstite z 
zobotrebcem. Tako priprav-
ljene zvitke položite na po-
maščen j)ekač in jih pedte v 
na 180 ° C ogreti pečici pol 
ure. Takšne zvitke lahko po-
nudite kot samostojno jed ali 

pa kot prilogo k na žaru pe-
čenemu mesu. 

jajčevci v smetanovi 
omaki 

Potrebujemo: 2 srednje veli-
ka jajčevca. 5 dag masla. 2 dl 
kisle smetane, sok pol limone, 
vgico pehtrana, sol 

Jajčevce narežite na en 
centimeter debele rezine in 
jih posolite. V veliki ponvi se-
grejte maslo in na njem z 
obeh strani popedte jajčevce, 
da porjavijo. Zalijte s kislo 
smetano in dobro prevrite, 
da se smetana zgosti. Poka-
pajte z l imoninim sokom, 
jx)tresite s sesekljanim peh-
tranom in solite ter popo-
prajte po okusu. Če jih boste 
postre^i kot samostojno jed, 
lahko vse skupaj predenete 
na pomaščen pekač, potrese-
te z 10 dag naribanega sira in 
v na 200 °C ogreti pečid za-
pečete. 

m ZELENO IN CVETOČE 
ICOR PAVLIČ 

Hiša cvetja v Podnartu 
Sama hiša in velik del pri-

padajočega vrta, ki je večino-
ma v hribovitem delu vasi 
nad cesto, vse je okrašeno z 
rožami: najsi bodo na oknih 
in balkonih ali pa posajene 
na vseh gredicah v vrtu. Last-
nika Helena in Janez Štular 
imata z rožami posebno ve-
selje že vrsto let. Helena 
sama vzgoji skoraj vse, kar 
raste pri njih. Posebno po-
zornost prišleka vzbudi že 
sama pot od ceste do hiše. 
Ob potki vas pozdravi majh-
na, ročno izdelana utica, ki jo 
je njihov sin izdelal, ko se je 
učil mizarstva, doma je na-
mreč mizarska delavnica in z 
mizarstvom se sedaj ukvarja 
že drugi rod. Vsa okolica te 
hiške in pot je zasajena z raz-
novrstnimi rožami, vmes je 

tudi majhen skalnjak, tako 
da se vse vklaplja v zasajeno 
pobočje. Vse te zasaditve so 
hobi gospe Helene, ki ji ni 
nič težko biti doma in se 
ukvarjati z rožami, poleti je 
veliko časa treba posvetiti za-
livanju, ker je vrt na sončni 
legi in so rože žejne, rezultat 
je pa bujno cvetenje in dobra 
rast. Nad hišo v bregu je po-
stavljena tudi lična brunarica 
in zraven v ribniku gojita po-
strvi, zase za veselje, pravita 
zakonca Stular. Vse te števil-
ne balkonske rastline pa pre-
zimujeta v mizarski delavni-
d, kjer so pozimi ravno pravi 
pogoji: primemo hladno in 
svetlo. Zemljo za presajanje 
nabereta deloma v gozdu, 
dodata kupljeno, gnojita pa s 
kurj im gnojem, saj imata 
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Helena Štular med svojimi rožami. / F«O: C«M<I OVO« 

tudi kokoši. Neka roža je še 
posebej pritegnila mojo po-
zornost, posajena v korito in 
ni je videti nikjer hmeljevka 
je, je povedala gospa Helena 
in je res nekaj posebnega. 
Vršiček je dobila pri sovaš-
čanki že pred leti in ta cveti 
leto in dan. Pravi, da je že 
zelo stara rastlina in je res ni 
dobiti v vrtnarijah. Tudi veli-
ko drugih rastlin dobi z vršič-
kom na kakšnem obisku ali 
izletu in vse ji dobro raste. 
Cvetlične grede in zelenjavni 
vrt, vse je razporejeno po hri-

bu in vse zelo dobro uspeva. 
Tudi sadni del vrta jima je v 
okras in zadovoljstvo, tako 
stare češnje kot mlade jabla-
ne. Vsi trije otroci imajo svo-
je družine, tako da so tudi 
vnuki radi pri njima doma in 
najdejo na vrtu tudi ribez, 
maline, skratka tako rož kot 
sadja imata dovolj. Zakonca 
Štular sta res ponosna na 
svoj vrt in nemalo turistov, ki 
se vozi mimo, se ustavlja in 
slika njihovo idilo. Želimo 
jima še veliko veselja v do-
mačem vrtu med rožami. 

Nova Skoda Octavla I 
Elegance - vsa oprema 
že za 3.630.000 SIT 

Nova Skoda 
Fabia Combi s klimo 
že za 2.300.000 SIT 

I NOVI TERIOS4x4, 
5S!5™ že od 4.092.000 SIT 

kredit na položnice kredit na položnice 
3 leta garancije ali 
100.000 kilometrov 

Servis Stem Kranj d.0.0. 
Čirče - Šmidova 1 3 
Prodaja: 04/201 35 10 
Servis: 04/201 35 1 2 
info@servls-stem.si 
www.servjs-stem.si 
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PROOAJA NOVIH IN RABUENIH VOZIL. REZERVNI DEU PO UGODNIH CENAH, KLEPARSKE IN UČARSKE STORITVE 

KUHARSKI RECEPTI 
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 
Nedelja - kosilo: goveja juha z vlivanci, pečen piščanec, pe-
čen mlad krompirček z majaronom, glavnata solata z zeliš-
či, pita z rdečim ribezom; večerja: topli sendviči, sveže pa-
prike in paradižnik, pecivo, sadni sok. 
Ponedeljek - kosilo: kremna juha z luštrekom, dušena gove-
dina iz juhe, zelenjavni riž, radič s fižolom; večerja: obara iz 
zajčkovega mesa in krompirja, zeliščni kruh. " 
Torek - kosilo: rižota s telečjim mesom in zelenjavo, mešana 
solata s koruzo in zelišči, ribezova sadna kupa; večerja: ocvr-
ti kalamari, glavnata solata s paradižnikom, zeliščni kruh. 
Sreda - kosilo: mesno-zelenjavna juha z zdrobovimi žličniki, 
kuhan slan ali sladek pehtranov štrukelj; večerja: špageti po 
bolonjsko, zelena solata, maline s sladoledom. 
Četrtek • kosilo: domači zajec v obari, krompirjevi žganci s 
čebulo, breskve; večerja: zrnat kruh z zeliščno skuto, zelena 
solata s paradižnikom. 
Petek - kosilo: ocvrte sardele, krompirjeva solata z mlado če-
bulo, koruzni kruh; večerja: drobnjakovi štrukeljci na juhi, 
sadna kupa iz borovnic in malin. 
Sobota - kosilo: svinjske zarebrnice in čevapčiči na žaru, sve-
ža paprika, paradižnik, ajvar, jajčevci na žaru s česnom in 
peteršiljem, zrnat kruh; večerja: sadni biskvit z borovnicami 
in rdečim ribezom, sadni sok. 

Prevc, saloni potilitva, d. o. o. 
Dorfarje 1 7 
4 2 0 9 Žabnica 

v salonu v Dorfatjati zaposlimo: 
PRODAJALCA-SVETOVALCA V SALONU POHIŠTVA 
Pogoji: 
- srednja izobrazba lesarske ali trgovske smeri, 
- veselje cfo dela s strankami, 
- komunikativnost. 
- poznavanje dela z računalnikom. 
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas s trimesečnim poskus-
nim delom in možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 
Pisne prijave pričakujemo do 18. julija 2005 na naš naslov: Prevc, 
saloni pohištva, d. o. o., Doriarje 17. 4209 Žabnica. 

43. ČIPKARSKI DNEVI V ZELEZNIKIH 
od 9. do 17. julija 2005 

Od sobote, 9. 7., do nedelje, 17. 7. 
Športna tekmovanja za "zlato čipko" v kolesarjenju (9. julij), kegljanju (8. 
in 9. julij), balinanju (9. julij), tenisu (9. julij) streljanju (16. julij) in no-
gometu (16. julij). 
Nedelja, 10. 7. 
Ob 9.00 uri: 2. pohod po poti preko Martinj Vrha. 

Četrtek, 14. 7. 
Ob 20.00 url: slovesno odprtje 43. ČIPKARSKIH DNI v dvorani kul-
turnega doma. 
Petek, 1 5 . 7. 
Ob 16. url: na prireditvenem prostoru'"pri plavžu" otroški ŽIV-ŽAV z 
Ireno Vrčkjovnik in otroške delavnice. 
Ob 20. url: komedija "Rifletov šuštar" na Bonceljnovem dvorišču. Igra 
Janez Hočevar Rifie. režija Meta Hočevar. 
Ob 21 .30: koncert "PunkI ročk" z domačo skupino Dark Shadovvs in 
Razvaline iz Trtx)velj. 
Sobota, 16. 7. 
Ob 16. uri: nogometna tekma "Ledik : Oženjeni" na nogometnem 
igrišču v Njivci. 
Ob 19.30: odprtje tiadicionalne razstave čipk klekljane - članic društva 
s kulturnim programom ter podelitvijo priznanj najboljšim v galeriji Muze-
ja Železniki. 
Ob 21 . url: zabavna prireditev s skupino Šank ročk in tekmovanje ko-
vačev. 

Nedelja, 17. 7. 
Od 9. do 20. ure: prodajna razstava čipk v galeriji muzeja in razstava v 
kulturnem domu. 
Ob 10. uri: sveta maša za klekijarice v župnijski cerkvi sv. Antona. 
Od 1 1 . do 19. ure: razstava klekljanih oltarnih prtov in mašnih oblačil v 
cerkvi sv. Antona. 
Od 14. do 15. ure: klekljarski sprevod od blagovnega centra Mercator 
do plavža. 
Od 10. do 19. ure: predstavitev starih domačih obrti. 
Od 14 .30 do 16. ure: kulturni program - nastop Pihalnega ori<estra 
AIples in folklorne skupine. 
Od 15. do 15.30: tekmovanje klekljaric in klekljarjev vseh generacij iz 
vse Slovenije. 
Od 16. ure dalje: zabavna prireditev z Natalijo Vertioten na prireditve-
nem prostoru ob plavžu. 
Ob 17. url: tekmovanje svetnikov občine Železniki v kovanju žebljev. 
V nedeljo bo možen brezplačen ogled Muzeja Železniki od 10. do 18. ure. 

Prodajna razstava čipk v galeriji muzeja bo odprta do 31 . Julija, 
vsak dan od 9. do 18. ure. 

Dobrodošli v Železnikih! 
Organizator prireditv« • Turistično druStvo Železniki, 

pokrovitelj Otičlna Železniki. 

mailto:info@g-glas.si
mailto:info@servls-stem.si
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NA GORENJSKEM PRED 100 LETI 

A N D R A Ž K A I A M A R 

POVZETKI Č L A N K O V O G O R E N J S K I IN G O R E N J C I H 

O D 1. JULIJA DO 8. JULIJA 1 9 0 5 

KRANJ, 7. JULIJ 1905 
Nikakršna električna razsvetljava v Kranju 
Iz krogov odjemalcev električne razsvetljave iz kranjske elek-
trarne se čuje silna nezadovoljnost. In to po pravici, kajti 
razsvetljava je' pod vsako kritiko. Vsaka še tako slaba 
petrolejka sveti bolje nego električne žarnice v Kranju. Sicer 
je res, da je vode v Kokri to poletje zaradi suše zelo malo, 
toda večji problem je jez pred elektrarno, ki je kakor rešeto 
in mu uhaja najmanj dve tretjini vode v nič. Skrajni čas bi že 
bil, da se merodajni faktorji pobrigajo za stvari in popravijo 
vodne naprave. Ako voda zamrzne ni luči, ako vzame vodo 
vročina spet ni luči, ako je povodenj, luči seveda spet ni. Na 
kratko, odjemalci elektrike večkrat nimajo luči kakor pa da 
jim ta sveti. Gospod Kreuzberger iz elektrarne je na sveto 
obljubil, da bo v takih primerih nastavil akomulatorje, toda 
ostalo je le pri obljubi. Letoviščarji, ki dohajajo sedaj v Kranj, 
se po pravici smejijo naši luči. Lastniki elektrarne bodo 
morali čimprej oskrbeti kakršnokoli rezervo hočejo. Kranjci 
so namreč najeli luč za celo leto, ne le za vsakih nekaj dni. 

LJUBLJANA, 5. JULIJ 1905 

Nepoštena služkinja 
Včeraj popoldne je odpeljala 18-letna služkinja Marijana Je-
senkova, rodom Iz Škofje Loke, ki je služila pri posestniku 
gospodu Jožefu Ahiinu na Ježici, mleko v Ljubljano na trg. 
Dekla je pustila voziček na Marijinem trgu, prodala mleko In 
nato vnaprej pobrala pri strankah na Ahiinovo ime šest kron 
denarja in izginila neznanokam. Ahiinovi ženi pa je še pred 
tem ukradla svileno ruto in predpasnik v vrednosti štirih 
kron. Takih služkinj si želimo čim manj, ali še bolje nobene. 

SVET PRED STO LETI 

L O N D O N . 

Razširjenost kajenja med angleškimi damami 
Kajenje se je v zadnjih letih uvedlo med šport angleških 
gospa, pa tudi mlade deklice že prav junaško kade, to pa na 
Angleškem prav tako kakor v Ameriki. Število kadilk raste iz 
leta do leta. Sprva so kadilke kadile le ženske cigarete, 
kmalu so jim bile te premalo močne in dandanes kade veči-
noma najmočnejše, moške cigare, kakor njihovi možje. 
Kako zelo je razširjeno kajenje med angleškimi damami 
dokazuje, da je znani trgovec s cigarami in svaljčicami 
povedal, da neki fini gospe proda mesečno okoli 300 smotk 
in 1000 cigaret. Zato ni čudno, da so v ženskih klubih 
kadllne sobe vedno polne do zadnjega sedeža in da dame 
raje stojijo ter kadijo, kakor pa da bi se usedle v druge pro-
store, kjer je ponavadi vse prazno. 

VIR: GORENJEC IN SLOVENSKI N A R O D OUNIJ 1905) 

yUBO DOMA, KDOR GA IMA 

Nov dom tokrat iščeta dve dolgodlaki mucki, stari dva 
meseca in pol. Več informacij je mogoče dobiti na telefons-
ki številki 042/328 302. M. R. 

P L A N I N S K I KOTIČEK: S L E M E N O V A ŠPICA (1911 M ) 

Rdzglednik Julijskih Alp 
Pogled na mogočnega, a krušljivega lepotca. Ko obstane dih ... 

JELENA JusnN 

Če pogledate v Slovar slo-
venskega knjižnega jezika, 
boste pri razlagi besede "sle-
me" lahko prebrali: najvišji 
rob strehe, kjer se stikata 
strešni plošči, hkrati pa bese-
da "sleme" pomeni tudi ena-
komerno visoko, podolgova-
to gorsko vzpetino. Ne zani-
ma nas strešna kritina, pač 
pa vzpetina, razgledni bal-
kon v smeri Mojstrovk in ču-
dovitega Jalovca, Slemenova 
špica. 

Hoditi začnemo na najviš-
jem slovenskem prelazu Vr-
šiču (1611 m). Najprej nas 
čaka nekoliko strmejši vzpon 
za 200 višinskih metrov na 
sedlo Vrafca (i8o7mJ skozi 
rušje, zaplate trave polne cve-
tlic, in čez melišča. S sedla 
lahko opazujemo markantne 
vrhove Prisanka, Razorja, 
Špika. Najbližja nam je mar-
kanta severna stena Male 
Mojstrovke, kjer poteka do-
bro zavarovana in izpostav-
ljena Hanzova plezalna pot. 
Od sedla dalje sledimo mar-
kacijam proti Tamarju. Levo 
gre pot pod steno Mojstrov-
ke, mi pa zavijemo rahlo des-
no, na pot nad dolino Male 

Pišnice proti travnatemu Sle-
menu. Ves čas uživamo v le-
pih razgledih, saj se na naši 
desni bohotijo Karavanke. 

Najvišjo točko doseže Sle-
me pri 1911 metrih kot Sle-
menova špica, ki se v smeri 
proti severu nato odrezano 
spusti navzdol. Samo ime 
Sleme natančneje označuje 
travnato planoto, ki je po-
raščena z macesni in pose-
jana z vel ikimi balvani in 
majcenimi jezerci, leži pa 
pod Slemenovo špico. Ena 
najlepših razglednih točk v 
Julijskih Alpah, razgled, ki 
buri domišljijo in v ta pre-
čudoviti kotiček neokrnjene 
gorske narave privablja šte-
vilne fotografe ob različnih 
urah dneva in v različnih 
mesecih leta, ko narava 
spreminja svojo obleko ..., 
in se zdi kot kameleon. Ta-
krat pa ... pogled na mar-
kantni, 2645 metrov visoki 
Jalovec, najlepšo slovensko 
goro; gora, ki je logotip Pla-
ninske zveze Slovenije. So 
že vedeli, zakaj! 

Vzf>on na Sleme je lahek; 
na delu poti, ki je rahlo kruš-
ljiv in za nekatere izpostav-
ljen, je napeta "zajla". Na 
vrhu Slemenove špice se 

Eden najlepših pogledov v Julijskih Alpah: s S lemena proti 
Jalovcu. / Folo: Jelen« (ustin 

Pri vzponu do sedla V r a f c a vam bo družbo na desni strani 
delal mogočni Prisank. / fmo: letma lustin 

poleti pasejo ovce, kar doka-
zujejo številni "kakd", zato je 
treba kar gledati pod noge. 
Sama sem ovce srečala, ko 
sem prišla do sedla Vrafca. 
Spustile so se proti sedlu s 
Sprednjega Robičja {1941 
m). Verjetno so pričakovale 
kaj dobrega za pod zob. Po-
božala sem ovco, ki je imela 
okoli vratu zvonec, a glej ga 
zlomka. Takoj naslednji 
trenutek je oven vame uperil 
svoje močno rogovje, tako da 
sem raje hitro odskočila, s 
palicami zamahnila proti 
njemu in pospešila korak. 
Cel trop je šel še 100 metrov 
za menoj, potem pa so obsta-
li. Še sreča... 

Vrnete se po isti poti, kot 
ste prišli, saj vas verjetno na 
Vršiču čaka jekleni konjiček, 
sicer pa priporočam spust do 
Doma v Tamarju prek Slat-
nice; ali pa spust čez Grlo, 
kjer je pa kar primemo str-
mo. 

Zame osebno je Sleme idi-
lična gorska točka, do katere 
niti ni potrebnega veliko tru-
da, a tisto, kar vam da, je ne-
precenljive vrednosti. Odsev 
mogočnega Jalovca v Sleme-
novih jezerčkih, jesenski ru-
meni macesni, abstraktne fi-
gure naravi kljubujočih vi-
hamikov, svež gorski zrak in 
prvinska narava ..., v kateri je 
človek lahko svoboden. 

ŠTIRI TAČKE 
A N A BEŠTER 

Pasja mala šola: Odpoklic 
Vsakdo izmed nas si želi predvsem to, da kuža pride, ko ga 
pokličemo. En način učenja odpoklica je učenje z zadržkom. 
Ta metoda je zanimiva, ker jo lahko uporabljamo že pri zelo 
mladem kužku. Pri učenju pa nam mora pomagati še ena 
oseba. Kako poteka samo učenje? Ena oseba kužka drži 
oziroma ga zadržuje tako, da ga prime za ovratnico ali ga 
ima celo pripetega na povodcu. Mi pa ga kličemo k 
sebi: "Piki, pridi sem." Naš klic mora biti vesel in igriv, tako 
da bo imel kuža interes, priti k nam. Oseba, ki ga drži, 
kužka ne sme takoj spustiti, saj si bo tako kuža vedno bolj 
želel pridi k nam. Ko vidimo, da kuža vleče proti nam, da si 
močno želi steči proti nam, ga mora oseba, ki ga drži, 
spustiti. Vso pot, ko kuža teče k nam, ga hvalimo: "Bravo, 
pridi sem!" "Priden, pridi sem!" Ko kuža priteče do nas, mu 
V E D N O damo priboljšek, ki je njegova nagrada. Tako si bo 
kuža vedno želel priti k nam, ne glede na to, koliko je star in 
v kakšni situaciji smo. Tudi učenje odpoklica naj bo za kužka zabavno. 
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OBČINA ŠENČUR III. NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

OECVMDENCUA K R A N I S K A C £ S U >1, 4 2 0 8 ŠENČUR 

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejaniu prostora (Uradni list RS, 
štev. 110/02. 8/03-popravek in 58/03-ZZK-l) in 47. člena Statuta Obči-
ne Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/04), je župan Občine Šenčur 
dne 30. junija 2005 sprejel 

PROGRAM PR I PRAVE 
sprememb in dopolnitev 

prostorskih ureditvenih pogojev za ureditvena območja naselij 
Šenčur in Srednja vas (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88, 
44/96, 43/97, 28/98, 33/98, sklep 14/02, 5/04, 19/04 

in Uradni list RS, št. 55/92, 31/95) 

I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA 

Dolgoročni plan občine Kranj za obdobje 1985-2000 za območje občine 
Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske št. 5/86, 16/88, 23/88, 44/96, 
43/97, 28/98, 32/98, 5/04, 19/04 in Uradni list RS. št. 20/91, 55/92) 
in Urbanistična zasnova Šenčurja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 16/88, 
55/92. 27/96, 44/96, 43/97) opredeljujeta območje urejanja O 2/02 -
Osnovna šola kot del poselitvenega območja naselja Šenčur, kt je name-
njen mešanim dejavnostim (šolstvu, športu, stanovanjem in spremljajočim 
dejavnostim). 2a območje je predvidena izdelava ureditvenega (lokacij-
skega) načrta. 

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij 
Šenčur in Srednja vas (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88, 44/96, 
43/97. 28/98, 33/98, sklep 14/02. 5/04, 19/04 in Uradni list RS. št. 
55/92. 31/95) (v nadaljnjem besedilu: PUR Šenčur in Srednja vas) med 
posebnimi določbami glede meril in pogojev za posege v prostor pred iz-
delavo in sprejemom lokacijskega (ureditvenega) načrta dopušča nasled-
nje posege; 

- nujna vzdrževalna dela na objektih in napravah. 
- postavitev pomožnih in začasnih objektov in naprav ter ozelenitve, ki 

jih lastniki morajo odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvaja-
nja lokacijskega načrta, če so z njim v nasprotju, 

- gradnja oziroma ureditev priključka rekonstmirane lokalne ceste L-
3830 Visoko-Šenčur na Pipanovo cesto, 

- prometne, komunalne, energetske, vodnogospodarske ureditve, ki 
ne bodo onemogočale celovite izvedbe načrta, 

- odstranitve objektov in naprav, 
- izgradnja otroškega vrtca, 
- izgradnja telovadnice, 
- izgradnja večstanovanjskega bloka na delih zemljišča pare. št. 

499/2, 498/2 in 497 k. o. Šenčur ob Pipanovi cesti. 

Na Občino Šenčur je bila naslovljena pobuda, da se navedeni odlok do-
polni tako. da bo pred izdelavo lokacijskega načrta možna legalizacija in 
dozidava večnamenskega objekta Športnega društva Šenčur. 
Pravna podlaga za predlagane spremembe in dopolnitve je Zakon o ure-
janju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS. št. 110/02, 8/03-popr., 58/03-
ZZK-l). 

II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA 

Predmet predlaganih sprememb in dopolnitev odloka o PUP Šenčur in 
Srednja vas je ugotovitev dejanskega stanja v prostonj v predmetnem ure-
ditvenem območju ter opredelitev meril in pogojev za dopustne posege 
pred pripravo lokacijskega načrta. 
Programska izhodišča za opredelitev teh meril t)odo želje pobudnikov, ki 
bodo usklajene s strokovnimi merili in določili veljavnih predpisov. v 

Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja k spremembam in 
dopolnitvam PUP Šenčur in Srednja vas. so: 

- Ministrstvo za obrambo. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in 
dnjgimi nesrečami. Izpostava Gorenjska. 

- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS. Območna enota 
Kranj, 

- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 

Kranj, 
- Ministrstvo za okolje in prostor. Agencija RS za okolje. Urad za 

upravljanje z vodami. Sektor za vodno območje Donave, Oddelek 
območja zgornje Save. 

- Elektro Gorenjska, d. d., Kranj, 
- Občina Šenčur (za področje lokalne javne infrastrukture). 
- Komunala Kranj. Javno podjetje, d. o. o., EE Vodovod. 
- Komunala Kranj. Javno podjetje, d. o. o., EE ČN in kanalizacije, 
- Telekom Slovenije, d. d.. PE Kranj. 

Če se v postopku priprave ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce 
urejanja prostora, se njihove smernice pridobijo v postopku. 
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 15 dneh 
po prejemu podati smernice za pripravo sprememb PUP. V primeru molka 
nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo treba 
upoštevati. 
Na dopolnjen predlog sprememb PUP pa morajo nosilci urejanja prostora 
v 15 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, si-
cer se šteje, da je mnenje dano. 

IV. STROKOVNE IN GEODETSKE PODLAGE 
Spremembe in dopolnitve PUP Šenčur in Srednja vas se izdelajo na pod-
lagi že izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, katera so 
bila izdelana ob pripravi prostorskega plana in PUP. Posebne strokovne 
podlage se ne izdelajo. 

Grafični del sprememb se prikaže na digitalnem katastrskem načrtu 
v M 1 : 1000. 

V. ROKI ZA PRIPRAVO 
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in 
sprejemanja: 

- pridobitev smernic - julij 2005, 
- izdelava predloga - avgust 2005, 
• javna razgrnitev in obravnava na Občinskem svetu občine Šenčur -

september 2005. 
- potrditev stališč do pripomb - oktober 2005, 
- izdelava dopolnjenega predloga in pridobitev mnenj - november 

2005, 
- druga obravnava in sprejem odtoka na Občinskem svetu Občine 

Šenčur - decemljer 2005. 

VI. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM 
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP Šenčur in 
Srednja vas se zagotovijo v proračunu Občine Šenčur 

VII. VEUAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE 
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku 
Gorenjske. 

Številka: 350-03/04-5 
Šenčur. 30. junija 2005 

ŽUPAN Občine Šenčur 
Miro Koželj 
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ŽIROVSKI VRH 

Zala jih je očarala 

"Želeli smo pokazati, da pi-
satelj Ivan Tavčar ni bil za-
man zaljubljen v Za lo , " je 
ob odprtju nove tematske 
poti skozi Za lo poudarila 
predsednica turističnega 

društva Žirovski vrh Antoni-

ja Ob iak . O b odprtju se je 
na pot, ki se vije po grebenu 
Žirovskega vrha na nadmor-
ski viSini okrog devetsto 
metrov, odpravi lo skoraj 
dvesto pohodnikov. Zvedeli 
so marsikaj o zgodovini 
Zale, v skrivnostnih gozdo-
vih pa je nanje čakalo kup 
presenečenj. M e d drugim 
so jih napadli ravbarji, ki se 
v teh gozdovih skrivajo, da 
bi se izognili davkom, pre-
strašila pa sta jih tudi med-
veda, ki naj bi po pripovedo-
vanju tu raztrgala pastirico. 
Njej v spomin na t is tem 
mestu še danes stoji Mariji-
no znamenje. Pohodniki so 
se lahko ob poti okrepčali 
na štirih turističnih kmeti-
jah, na katerih so zanje pri-
pravili okusne domače do-
brote. M . R. 

KRANJSKA GORA 

Na Kekčevem živ žavu 

Začetek Kekčevih dni je na-
močil dež, tako da bosta 
Čarovnik in Romana Kraj-
nčan nastopila ob drugi pri-
ložnosti. Je bilo pa toliko 
lepše in sveže umito sobot-
no dopoldne z živ žavom 
Andreja Šifrerja na novi po-
letni plaži pri vlečnici Do-
lenčev rut. "Razlika od prej-
šnjih srečanj je, da smo do-
gajanje strnili v tri dni. Po-
sameznih dogodkov se tako 
lahko udeležujejo čez celo 
poletje," je povedal direktor 
Lokalne turist ične organi-
zacije Jaka Hrastnik. Letos 
so program razširili. M . K. 

GG 
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Mali oglasi 
tel.: 2 0 1 4 2 4 7 2 0 1 4 2 4 9 

f a x : 2 0 1 4 2 13 

Mali oglast $e sprejemaj) a objavo v petek * 
v ye<)o do U.30. m za objavo v tofk. do petka do 
14.00'Delovn ̂  od ponedeljka do petka nepreki-
n|enood 7.-15. ure 

Uvedli smo novo rubriko 

"Čisto v zadnjem hipu". 
S to rubriko želimo pomagali naiim bral-
cem, ki se |{m res mudi nekaj prodati, kupi-
ti, rtajeti, oddati. Oglas a 10 rubriko lahko 
oddate za torek v ponedeljek do osme ure 
in za petek v ieutek prav lako do osme 
ure. Cena oglasa je Z050 SIT, )e enotna in 
Ima največ 80 znakov - kupon ne velja. Za 
male oglase-po redni ceni oziroma na ku-
ponu pa sprejemamo za torek v petek do 
druge ure in za petek v sredo do pol dveh. 

SVET RE d.0.0. 
Enot* KMAMJ 
NAIO«}fVA UUCA 12 
4000IUAHi 

NEPREMIČNINE Td.: 04/2«1l'000 
REAL ESTATE fu. 04/2024-4»t 

GSM: 03VJ74-745 
Email: kranj®svet-nepremičnine.si 
hnp://wvyw.$vet-neprenii£nine.si 

STANOVANJA PRODAMO 
Zlato pdje; 41 mz, enofobno pre-
delano v dvosobno, blok adaptiran 
I. 94, 3. nad. nizkega bloka, brez 
balkona, kopalnica adaptirana. 
Cena 14,3 mio SIT 
Kranj - Planina lil; 56.73 m2. 1.5. 
sobno predelano v 3-sobno. 1.1986. 
v nad. od 7. Cena 18 mio SIT 
STANOVANJA KUPIMO 
Kranj; za nam znane stranke kupi-
mo stanovanja različnih velikosti. 
HISE PRODAMO 

Kranj - Primskovo; na lokaciji ob 
Zadružni in jelenčevi ulid bo do je-
seni do 3. podaljšane faze zgrajenih 
14 stanovanjskih hi5, 6 dvojčkov in 
dve samostojni enoti. Parcele so ve-
like od 238 do 600 mi. Cene od 
38,2 do 61.9 mio SIT. Kupec ne 
plača provizije. 
Kranj • Struievo; 9$ mz, polovica 
hiSe, adaptirano I. 2000. 90 mz 
zemljišča. Cena 25 mio SIT 
LESCE - Htebce; 225 m2, prodamo 
starejio hiSo v centru vasi. Zgrajena 
je bila I. 1937 in je potrebna 
adaptacije. Parcela meri 509 mz. 
Cena 184 mio SIT. 

wwv^. s vet« nepremični ne. s I 

O S M R T N I C A 

Nisi umrla, k nehala si živeti. 
Umre tisti, ki ga ni veČ v na^ih srcih in mislih. 

Bolezen je premagala življenje in zapustila nas je draga 
mama, stara mama, prababica, tašča, sestra in teta 

G A B R I E L A D O L E N C 
roj. Repovž 

Zadnje slovo od drage pokojnice bo v soboto, 9. julija 
2005, ob 17. uri na pokopališču Lipica pri Skofj i Loki. 

Sveta maša bo ob 16. uri v župnijski cerkvi na Suhi. Na 
dan pogreba bo žara od 8. ure dalje v mrliški vežici na 

pokopališču Lipica. 

Žalujoči vsi njeni 

Rciclio Tfi9lay 
Prr t s lo/Comf lJAt^ Prrl g lo/^CortnJ/kt® 

Radh) Triglav JBCfitee. č.oj>. Trg To(Wa čutita 4,4270 JesarKt 
STEREO, ROS na frekvencah: 96,0 GORENJSKA 
89.8 - Jesenice. 101.5 - Kranjska Gora, 101.1 • Bohinj 

n d o m p l a n 
dmžtiaalntenblns. nopremidnine. 
urtosntzsni In 6n#fQ6titto, d.d. 

14 

fU 20 08 700 

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Planina I.. 3ss •*• 2k, lil. nad-
stropje. v izmeri 103,7 mz, kopalni-
ca obnovljena leta 2004. leto iz-
gradnje 1979. cena 26,$ mio SIT 
Šenčur - v starem delu jss. I. nad-
stropje. 88,10 m2, leto izgradnje 
1988. cena 21 mio SIT 
Tržič, trisobno, I. nadstropje. 75.33 
m2. leto izgradnje 1962, cena 18,3 
mio SIT 
Bled. alpski bloki, garsonjera. IV. 
nadstr., izmere 18.79 opremlje-
na. I. izgr. 1974, cena 12.5 mio SIT 
HISE. PRODAMO 
Bližina CeH(e{j na Gorenjskem, pri-
tlična. tlorisa 12 X 11 m2, na parceli 
572 m2. staro 12 let, 37 mio SIT 
Visoko, pritlična, tlorisa pribl. 150 
m2. na parceli velikosti 725 m2. sta-
rost 80 let. obnovljena 2001. cen-
tralno ogrevanje, cena 25,5 mio SIT 
Knnj • Stražiiče - polovica hiie, bi-
valne povrSine 100 m2, na parceli 
velikosti pribl. 170 m2. leto izgrad-
nje 1928. obnovl)ena 1980. cena 
26.5 mio srr 
Šenčur, visokoprrtlična, tlorisa io x 
8 m, na parceli velikosti 730 m2. 
leto izgradnje 1972. cena 52 mio 
SIT 
Bled. enonadstropna, potrebna ob-
nove, tlorisa 11X 6 m. na parceli ve-
likosti pribl, 170 m2, leto izgradnje 
1910, cena 16 mio SIT 
TURISTIČNO REKREATIVNI 
KOMPLEKS • PRODAMO 
Poljanska dolina, 1 km od Gorenje 
vasi • gostiSče s kuhinjo, apartmaji, 
bazeni. igriSča, na parceli velikosti 
10.847 m2; (v celoti zazidljiva, mož-
nost dodatne gradnje), starost iz-
gradnje od leta 1975 dalje postopo-
ma. cena 87 mio SIT: 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO 
Kranj, Planina III., v trgovskem cen-
tru Spar. I. nadstropje. 147.30 m2 
(lastna novogradnja), starost 3 leta. 
cena 31 mio SIT 
ško^a Loka; bližina hotela Transtu-
rist; v lit. in IV. nadstropju • posa-
mezna etaža 324 m2. dvigalo, cen-
tralno ogrevanje, leto izgradnje 
''975. cena 182.500 Srr/m2 
Kranj, blizu Zavarovalnice Triglav, 
primerno za trgovino, banko ali po-
dobno v skupni izmeri 552 m2, leto 
izgradnje 1978.87 mio SIT 
POSLOVNI PROSTOR -
ODDAMO V NA)EM: 
Kranj, Cesta Staneta Žagarja, izme-
re pribl. 40 m2.116.500 SIT meseč-
no; 
Podnart, ob glavni cesti, pritličje, iz-
mere 179 '«0 izgradnje 1904, 
prenovljeno leta 2002, primemo za 
trgovino ali mimo obrt. najemnina 
1800 SIT/m2 -f stroSki; 
Kranj, Planina li.. pritličje, izmere 
43 m2. za mesnico, leto izgradnje 
1992. cena 135.000 SIT mesečno + 
stroSki; 
SKLADIŠČNI PROSTORI -
PROIZVODNE HALE • PRODAMO 
Stegne v Ljubljani, velikosti 600 
m2. starost 30 let, cena 112.5 
SIT; 
PARCELA - ZA POSLOVNa 
SKUDISČNE PROSTORE 
PRODAMO: 
Tržii • v izmeri pribl. 3000 m2, ko-
munalno opremljena, cena 24.000 
srr/m2 
PARCELA. PRODAMO 
Kranjska gora - Podkoren, izmere 
2500 m2. cena 14.000 SIT/m2 
Kranj Primskovo; izmere 4.500 m2: 
za rekreacijski center; cena 
14.500.00 SIT/m2 (možnost iz-
gradnje športnih igriSČ, s spremlja-
jočimi ofĉ ekti. voda. plin, elektrika 
na parceli) 

Virmai« pri Skofll Loki, izmere 549 
m2. cena 25.300 SIT/mz 
PARCELA ZA VIKEND - PRODAMO: 
Paloviče - Bistrica nad Tržičem, v iz-
meri 1097 m2, cena 6.000 SIT m2 
ZA ZNANE KUPCE KUPIMO MA-
NJŠA STANOVANJA V KRANJU Z 
OKOUCO, CENA D 0 1 6 mio SIT. 

NEPREMIČNINSKA DRUŽBA 
PE Stritarjeva 5/tl. Kranj 

Tel.: 04/236 73 73 
e-poSta: infb(S)f^st.si 

Za najem in za nakup iičemo več 
manjiih stanovanj in hti v Kranju in 
okolict za nam znane stranke. 

ODDAJA V NAJEM 
TRŽiC Ravr>e: enosobno stanovanje 
z balkonom v II. nadstropju stano-
vanjskega bk>ka, v izmeri 3^,20 ma. 
I. izgradnje 1987. najemnina 
54.000.00 SIT. predplačite Sest me-
secev. enomesečna varSčina 
KRANJ STRUŽEVa zgornja eUža 
stan. hIJe, 100 rm. lasten vhod. ne-
opremljeno, novogradnja -1. 2005. 
Mesečna najemnina z vključenimi 
celotnimi stroški znaSa 110.000,00 
SIT 
HIŠE PRODAMO 
BOHINJSKA BELA: enostanovanj-
ska hiša. velik balkon, z garažo, par-
kiriščem, brez vrta. (dvoriSče 58 
m2). vsi priključki, popolnoma ob-
novljena v letu 1994. mirna k>kacija. 
Cena 33.000.000,00 SIT oziroma 
po dogovoru 
ZGOSA pri BEGUNJAH: visokopri-
tlična dvostanovanjska hiSa na par-
celi 425 m2.1. izgradnje 2001. izdela-
ni spc^nja in srednja etaža, cena 
39.800.000.00 srr oziroma po do-
govoru 
TRŽIC, BISTRICA: atrijska vrstna 
enodmžinska hiSa. bivalne povrSine 
120 mz. zemljiiča 584 m2.1. izgrad-
nje 1990. vredna ogleda. Cena 
48.000.000.00 SIT 
STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ, DRULOVKA: dvosobno sta-
novanje v izmeri 60,00 m2, delno 
mansardno. v hiSi, teto izgradnje 
1991. vsi priključki, vseijtvo po dogo-
voru. parkirišče, cena z opremo 
19.000.000,00 SfT 
KRANJ, Mlakarjeva ulica: trisobno 
stanovanje v izmeri 74.30 ro2. pritlič-
je, leto izgradnje 1967. cena 
22.000.000.00 SIT. 
KRANJ, Valjavčeva ulica: dvosobno 
stanovanje v izmeri 49.00 m2, iV./4 
nadstropje stanovanjskega bloka, 
leto izgradnje 1962. cena 
17.900.000,00 SIT. 
TRŽK! - zelo lepo dvosobno stano-
vanje s prostorno verando, v izmeri 
57.81 mz. prodamo za 
17.000.000.00 SIT ali zamenjamo 
za primerno v Ljubljani. Leto izgrad-
nje 1864. obnovljeno v letu 2000. 
Možnost dokupa garaže. 
JESENICE • dvosobno stanovanje v 
izmeri 68 m2. 10. nadstropje, leto 
izgradnje 1972. balkon, vsi pri-
ključki, lep razgled. Cena 
14.000.000,00 SIT oziroma po 
dogovoru. 

KRANJ, OREHEK: dvoinpolsobno 
stanovanje z vso opremo po meri, 
v izmeri 58.00 mz. pritličje stano-
vanjskega objekta. zgrajenega v 
letu 2003, vsi priključki, dve patiimi 
mesti, cena 20.000.000.00 SIT. Ta-
koj vseljivo. 
KRANJ: enoinpolsobno stanovanje, 
II. nadstropje stanovanjskega blo-
ka. v izmeri 51,80 mz, leto izgrad-
nje 1986. zaprt balkon, vst pri-
ključki. Cena 17.600.000,00 SIT 
KRANJ • v bližini zdravstvenega 
doma dvosobno stanovanje v iz-
meti 59 m2. lil. nadstropje, balkon, 
leto izgradnje 1963. cena 
16.900.000.00 srr 
TRŽiC. Deteljica dvosobno stano-
vanje. popolnoma obnovljeno, v 
izmeri 62.70 m2. balkon, v I. nad-
stropju, 1. izgradnje 1981. cena 
18.900.000.00 srr 
PARCELE PRODAMO 
MOSNJE, PODVIN: prodamo 
stavbno zemljiSče, opredeljeno 
kot stavbno zemljiSče za rekreacij-
sko dejavnost, Možnost delitve 
parcele na posamezne enote -
sprememba namembnosti. Elek-
trika, voda. telefon ob parceli. 
VIKEND 
BOHINJ: v naselju vikendov pro-
damo bivalni vikend z vso opre-
mo. na parceli 1020 m2. Cena 
51.000.000,00 srr oziroma po dogo-
voru. 

gekkoprojekti 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA 
KAMNIK CENTER; 2ss, 62.5 mz, 1. 
nad., novo, kvalitetno, ^nkdonalno. 
sončno, tekof vseljivo. mima okolica, 
vredno ogleda. Cena: 214 rnk> Sn* 
KRANJ-VODOVODNI STOLP; 59 m2. 
2SS. 1. nad.. I. 64, obn. 2000. J lega, 
odlična lokacija, delno opremljeno, 
18,5 mio srr 
BUEJSKA DOBRAVA; 77-2^2, 
2SS, 1. nadstropje.. I. 20. delno obn. 

1995, prostorno, svetlo. 12 mio Srr 
PRODAMO POSLOVNI PROSTOR 

m2, prodamo 
posk>vn{ center. 1.1999, na 

zemljišču 1842 m2, dobra pošiovma 
priložnost. MOŽNOST PREURED-
ITVE V STANOVANSKE ENOTE, 
cena 500 mio Srr. td.: 041/747-738 
KRANJ<ENTHR; 30 ma. kompletno 
obnovljeno I. 2001, primemo za 
storitveno dejavnost, cena 84 mio SO" 
KUPIMO 
KRANJ in okolica kupimo eno- ali 
dvosot>no stanovanje, sončna tega. 
takojšnje plaaio. 
KRANJ-SORUJEVO NASELJE; nujno 
kupimo dvo- ali trisobno stanovanje, 
takojšnje pladlo. 
KRANJ, okolica, kupimo tri- ali več-
sobno stanovanje. 
PRODAMO ZEMgiŠČA 
BRrrOF-VOGE; 440 m2. sončna, rav-
na lega. razgled, možna UkojSnja 
gradnja. 14,3 mio Sn* 
BRrrOF-VOGE; ^50 mz, sončna, rav-
na lega. razgM, možna takojSnja 
gradnja. i6;z mio Srr 
TRŽIČ; 593 m2. sončna lega. primer-
no za vikend. Cena: 5 mio SfT 

I TD -hd .<K« .n«p remi2n in« 
l81oi«Mliksl̂ 4000Kraqi 
!liLtac236fr670.236M77 
GSMM1/755-296 
:£-MAIJhlMp«nlo*w« M M 
Itt NAS S{ MAKSIMALNO K)miO(MO ZA VAS. 

OaAMOZANESmVO.HfTtOINUGOONa 
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STANOVANJA PRODAMO 
Bohinjska Bistrica: novogradnja gar-
sonjera 31 mz. I. nad. vseljiva 07/05. 
mima k>kadja, cena 012/360.000,00 
SIT. lastno parkirno mesto, cena 
1.080.000,00 srr 
Radov îca, Gradnikova: garsonjera 30 
m2. III. nad., vsi priključki, balkon, 
mini kuhinja, vseljiva septembra 05. 
cena 11^ mio SIT 
Tržič • Muz^ka: iss. 44 mz. prvo 
nad., potrebno delne obriove. vseljivo 
po dojgovoru. cena 7.5 mio SR" 
Lesce, Vodnikova: iss. II. nad. 45 mz. 
leto i^radnje 2002. vsi pnkljud(i, zelo 
lepo. takoj vseijtvo. cena i8mio Srr 
Radovljica • Gradnikova: 2ss kabinet, 
59 m2. IV, nad. vst priključki. 2x 
garažna nadstreSnica, zelo lepo 
stanovanje, popolnoma obnovljeno, 
vredno ogleda, cena 19,5 mio SfT 
Tržič, KoroSka: Novo 3ss v duplexu. I. 
nad. 74 m2. manjSa terasa, vsi pnključ-
ki, takoj vseljivo. cena 19.5 mio Srr 
Kranj okofica: 2ss + kabinet, popolno-
nna obnovljeno, pritti^. 58 m2, lastno 
partcimo mesto, stanovanje je popol-
noma opremljeno z novo opremo, Se 
ne vseljeno, vseljivo takoj, cena 21.5 
mio srr 

POSLOVNI PROSTOR ODDAMO. 
Lesce - gostinski k>kal - nočni klub v 
obratovanju oddamo, z vso opremo, 
cena najema 320.ooo.ooSrT. obvezna 
varSčina. prevzem možem takoj 
HISE PRODAMO 

Kr. Gora - pol hiSe, spodnja etaža, v 
centru Kr. Gore, delno obnovljena, vsi 
priključki, garaža, vseljivo po dogov-
onj. cena 21 mk> ST 
GolrA • hiSa lahko dvodmžinska, 9 x 
9, parcela 800 m2. vsi prikfjuflo, 
vzdrževana, vseljiva po dogovoru, 
cena 39 mk> Sn* 
ZAZIDLJIVE PARCELE 
Sp. Brnik - zazidljiva parcela 704 mz, 
ravna, urejen dostop, vsi priključki v 
neposredni bližini, narejeni projekti, 
cena za 21.600 SrT/nru 
Befea Kr. Gora: 2010 m? zazidljiva 
parcela, obstoječi objekt pribl. 306 
m2, pogorišče, primemo za izgradnjo 
večstanovanjskega objeku. cena 
31 jt7o srr/m2 
VIKENDI PRODAMO 
KR.Gora: malo pred Kr. Goro, proti 
Srednjemu vrhu pribl. 800 m. pro-
damo vikend hiSico. popolnoma na 
samem v sredini gozda s potodcom. 
1150 mz zemljišča, cena 24 mio SrT 
Tržič Lom: na lepi mimi sončni bkad-
jI 15 nnin. vožnje iz Tržiča, Se ne 
pof^noma dokončan. Že bivalen, vsa 
dokumentacija, cena 24 mio SIT -
možen dogovor 

Za vse dodatne infbrmadje nas obiščite 
na naši spletni strani 'wvw.itd-plus,si'', 
kjer si boste lahko ogledali celotno 
ponudbo. Dobrodošli! 

www.itd-plu$.$ 

novogfa<in)*. «<l«ptKi}*. n»pr««nkntne 

venum..o 
Britof 43. 4000 Knnj 
uLfHx: 04/2)4-3>50 
pm:o3V«4777 
•-poiti: ltd^9v*nu(n.si 

STANOVANJA KUPIMO 
Ljubljana, Medvode. Sk. Loka, 
Kranj, eno- ali dvosobno stanovan-
je. nujno kupimo za znano stranko 
PARCELE KUPIMO 
Kranj ali bližnja okolica, smer Pred-
dvor. Sk. Loka, zazidljive parcele, 
400 m2 ali več 
Bled, Radovljica, Lesce, Gorje, Bo-
hinj, manjSo enodružinsko hišo ali 
vikend, lahko starejšo, z 
zemljiščem, takoj primerno za bi-
vanje. kupimo za znano stranko 
HISE PRODAMO 
Podnart, gosti nsko-poslovni objekt 
v obratovanju, zgrajen leta 1992. 
134 mz uporabne povrSine s pokri-
to teraso. 269 m2 zemljišča z ure-
jenim parkirnim prostorom, pre-
vzem takoj. Možnost tudi 2-letnega 
najema prostorov s kasnejšim c^-
kupom. Primerno za picerijo ali 
storitveno dejavnost. Cena: 
26.900.000 srr 
Radovljica, Nova vas, starejša 
stanovanjska hiSa. 1960, ioxiom, 
peč na trda goriva, potrebno man-
jše obnove, kopalnica obnovljena, 
delno podkleteno. 638 m2 ravnega, 
^nčnega zemljišča. Cena: 
25.000.000.00 SIT 
STANOVANJE PRODAMO 
Ljubljana, Štepanjsko naselje, 2-
sobno stanovanje, 65 m2. visoko 
pritliQe, funkcionalna razporeditev, 
opremljeno. CK. ZK, vsi pnključki, 
zastekljen balkon, v bližini trgovina, 
vrtec. Šola. cena: 23.000.000,00 
SIT 
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR 
Kranj • C Staneu Žagarja. 38 m2, 
poslovni prostor za trgovino ati 
storitev, frekventna lokacija, odd-
amo. Souporaba sanitarij. Cena: 
95.000 SIT/mesec • stroSki. 
Lesce - Jegličeva hiša, več poslovnih 
prostorov oddamo v najem: neo-
premljena pisarna • 28 m2 (140 
EUR/mesec), opremljena pisarna • 
14 m2 (100 EUR/mesec) in nočni 
lokal v obratovanju - 200 m2 (1300 
EUR/mesec). Souporaba sanitarij. 
Frek^ntna lokacija. 
Cerfdje, 130 m2, večnamenski pros-
tor. oddana. Cena: 400 EUR/mesec 
•t- stroSki, 

Pn/i graden d.0.0. 
Celovška 291, 
PE Vodnikova 211, 
1000 Ljubljana 

Tel.: 01/510-74-30. 041/739 786 

STANOVANJA PRODAMO 
Kranj, Orehek, 3ss. sončna lega, 
stanovanje v 1. nadstropju in je 
kompletno opremljeno, velikost 81 
mz, letnik 2003, dvojna garaža in 
shramba. Ugodni plačilni pogoji, 
vseljivo 1.9.2005, cena: 36.500.000 
SIT 
Kranj, Orehek. etaža hiše (4S), ve-
likost 124 mz -t- 30 mz terase, sonč-
na lega. 1/1, dve parkirni mesti, 
shramba, letnik 1980. vseljivo no-
vembra 2005. Cena: 25.320.924 SIT. 
Možnost kompletne adaptacije po 
dogovoru. 
HISE PRODAMO 
Kranj • Primskovo. enota dvojčka, 
150 m2 stanovanjske povrSine v 
dveh etažah, parcela 250 m2. novo-
gradnja. III. podaljšana gr. faza. 
Ugodni plačilni pogoji. Cena 
39.669.000 SIT. 
Zvirče pri Tržiču, enota dvojčka, 
137,90 m2 stanovanjske povrSine v 
dveh etažah, parcela 288 m2, novo-
gradnja, lil. podaljšana gr. faza. 
Ugodni plačilni pogoji. Prevzem 
možen takoj. Cena 32.554.843 SIT. 
Hotemaže, samostojna hiša, 300 
m2 uporabne povrSine na parceli 
1350 m2. sončna lega, razgibana, 
lepo urejena, možnost poslovne de-
javnosti, letnik 1994, vpisana v ZK. 
Vseljivo po dogovoru. Cena: 
71.000.000 SIT. 
PARCELE 
Breg ob Savi • prodamo več 
zazidljivih parcel z urejeno vso pro-
jektno dokumentacijo in gradbenim 
dovoljenjem. Ravna, sončna lega, 
asfaltni dostop. Predvideno za iz-
gradnjo dvojčka in dvostanovanjske 
hiše. Cena za parcelo 160 EUR/mz. 
STANOVANJA KUPIMO 
V ško^a Loki z okolico in Kranju, za 
znanega kupca, nujno kupimo 
enoinpolsobno ali dvosobno 
stanovanje. Vseljivo po dogovoru. 

www.novogradnje.con 
www.st3n0vanic.net 

http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
http://www.novogradnje.con
http://www.st3n0vanic.net
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GRADNJA ZA TRC. 
UPRAVLjANJE IN 
VZDRŽEVANJE. 
ENERGETIKA. VPIS V 
ZEML)|SK0 KNJIGO. 

^ ^ ^ ^ POSREDOVANJE 
NEPREMIČNIN 

ALPDOM, 6.6., Radovljica. 
Cankarjeva 4240 Radovljica 

Tel.: 04 537 A} <». f«- <>4 53' A^ 
e-poSta: aipdom(8>alpdom.si 

GRADNJA ZA TRC, UPRAVgANJE 
IN VZDRŽEVANJE. ENERGETIKA, 
VPIS V ZEMgiŠKO KNJIGO, POSRE-
DOVANJE NEPREMIČNIN 
STANOVANJA PRODAMO 
g U B g A N A . BEŽIGRAD: 59 rm, 2 in 
p d $$ v tretjem nadstropju, leto iz-
gradnje 1980. kuhinja z jedilnico, 
dnevna soba. dve sobi, predsoba, ko> 
palnica. Cena: 27.000.000,00 SIT 
L£SCE - VODNIKOVA: 49,36 nu. iss 
v tretjem nadstropju, leto izgradnje 
2002. veranda, kopalnica z NVC-jem. 
kuhinja, bivalni prostor, balkon, klet, 
vsi prikljudki. Vseljivo takoj, Cena: 
17.000.000.00 srr 
ZAPUŽE: 38,74 ma, iss v p*vem nad-
stropju, leto izgradnje 1999, predpros-
tor. sanitarij, bivalni prostor s kuhi-
njo, balkon, klet. nadstreSnica za avto. 
Stanovanje je opremljeno, Cena: 
16.000.000,00 SIT 
STANOVANJA KUPIMO 
KUPIMO: Za znane stranke kupimo 
več manjSih stanovanj na območju 
občine Radovljica in Bled. 
POSLOVNE PROSTORE PRODAMO 
LESCE, v pritii^u novega de(a Tfgovsko-
po5k)vnega centra v Lescah pihamo 
postevm prostor velikosti 177 nu, ki je 
namenjen trgovski, storitveni, izobraže-
valni in servisni dejavnosti Vseljivo ko-
nec septembra. Lastna novogradnja. 
Cena: 53.100.000.00 SIT (cena ne vklju-
čuje ODV) www.tpc-lesce-sl 
LBCE, v pritfi^u novega dela Tfgovsko-
poslovne^ centra v Lescah prodarrn) 
poslovni prostor velikosti 97.21 mz. ki je 
namenjen trgovski, stontwii, izobraže-
valni in servisni dejavnosti. Vseljivo ko-
nec septembra. Lastna nov(^^nja, 
Cena: 29.163.000.00 SIT (cena ne vklju-
čuje ODV). www.tpc-lesce.si 
LESCE, v pritli^u novega dela Trgovsko-
posk)vneg3 centra v Lescah p{^anrx) 
postevni prostor velikosti 78,96 ma. ki je 
namenjen trgovski, storitveni, izobraže-
valni in servisni dejavnosti. Vseijivo ko-
nec septembra. Lastna novogradnja. 
Cena: 23.688.000,00 SfT (cena ne vklju-
čuje ODV). www.tpc-iescesi 
LESCE, v pritii^u novega dela Trgovsko-
posbvnega centra v Lescah prodamo 
poslovni prostor velikosti 43.95 mz. ki je 
namenjen trgovski, storitveni, izobraže-
valni in servisni dejavnosti. Vseljivo ko-
nec septembra. Lastna novogradnja 
Cena: 13.185.000.00 SIT (cena ne vklju-
čuje ODV). www.tpc-lesce.si 
LČCE. v medetaži novega dela Trgov-
sl^-poslovnega centra v Lescah proda-
mo postevni prostor velikosti 77,70 rra, 
ki je namenjen trgovski, storitveni, izob-
raževalni in servisni dejavnosti. VseJjivo 
konec septembra. L a s ^ novogradnja. 
Cena: 21445.200,00 SfT (cena ne vklju-
čuje DOV), www.tpc-lesce.si 
IFSCF. v medetaži novega dela Trgov-
sko-posk)vnega centra v Lescah proda-
mo Delovni prostor velikosti :^5,io 
m2, Id je namenjen trg^ki. storitveni, 
čzobražjn^lni in servisni dejavnosti. Vse-
ljivo konec septembra. Lastna novo-
gradnja. Cena: 67.647.600,00 SIT (cena 
ne vključuje DOV), www.tpc-lescc.si 
LESCE, v medetaži novega dela Trgov-
sko^slovnega centra v Lesah 
mo poslovni prostor velikosti 107.85 mz. 
ki je namenjen trgovski, storitveni, izob-
ra^valni in servisni dejavnosti. Vse^ivo 
konec ŝeptembra. Lastna novogradn^. 
Cena: 29.766,600.00 srr (cena ne vklju-
čuje ODV). www.tpc-iesce.si 
LESCE, v medetaži novera dela Trgov-
sko-postovnega centra v Lescah proda-
mo poslovni prostor velikosti 8$.^ m2. 
ki je namenjen trgovski, storitveni, izob-
raže^lni In servisni dejavnosti. Vsdjrvo 
konec septembra. Lastna novogradnja. 
Cena: 23473.800,00 SfT (cena ne vklju-
čuje ODV). www.tpc-lesce.si 
LESCE, v medetaži novega dela Trgov-
sko>posk)vnega centra v Lescah prha-
mo postevnt prostor velikosti 42.;» m2, 
ki je namenjen trgovski, storitveni, izob-
raževalni in servisni dejavnosti Vseijivo 
konec septembra. Lastna novogradnja. 
Cena: 11.785.200,00 SfT (cena ne vklju-
čuje ODV). www.tpc-lesc&si 
LESCE, v pritli^u vhoda z Alpske ceste 
novega dela Trgovsko-poslovnega 
centra v Lescah, prodamo gostin^ 
bkal velikosti 15545 mz. Vsdjivo ko-
nec septembra. Lastna novogradnja. 
Cena: 46.635.000.00 SIT (cena ne 
vključuje 00'^ , www.tpc-lesce.si 
LESCE, v nDansardi n o v ^ dela Trgov-
s k o ^ l o v n e ^ centra v Lescah p r ^ 
mo pisarniški prostor v velikosti 104,05 
m2. Vseliivo konec septembra. Lastna 
novogradn)a. Cena: 28.717.800.00 SP* 

ne vključuje DD\0. www,lpc-

ODDAMO 
RAOOVgK> • PREŠERNOVA: Odda-
mo garažni boks, 18,35 v prvi etaži 
večstanovanjskega objekta. Cena 
12.000.00 sit/mesec 
Ugodno in kvalitetno posredujemo 
pri nakupu, prodaji in nagemu nepre-
mičnin. 

w w w . a l p d o m . s i 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PftODAM 

D V O S O B N O STANOVANJE, Vodo-
vodni stolp, 4. nad., vsi priključki, C K 
na plin, cena 1 7 , 5 mio $IT. « 
040/640-843 soê oo 

T R I S O B N O STANOVANJE Škotja 
Loka - Podlubnik, v pritličju, obnovlje-
no, cena 2 4 , 5 mio Srr, « 0 4 1 / 3 6 4 -
4 8 2 5oe«04 

K U P I M 

D V O S O B N O STANOVANJE, na ob-
močju Šorlijevesa naselja ali Vodovod-
nega stolpa. « 041 / 5 0 2 - 9 0 2 soscar 

ODDAM 

GARSONJERO, na Zlatem polju v Kra-
nju, najemnina 50.000 * strožki, 2 
mes. predplačilo, po 14 url, • 
0 4 1 / 4 4 6 - 2 7 7 50674? 

ENO ALI DVO SOBNO, stanovanje v 
Lescah, prenova 05. vseljivo takoj, « 
0 4 / 6 3 3 - 8 1 - 5 5 S0W20 

E N O S O B N O STANOVANJE, cena 
7 2 . 0 0 0 srr - stroški všteti, « 
0 4 1 / 2 3 2 - 1 8 0 &OM12 

ENOSOBNO STANOVANJE, v Skofji 
Loki. 9 0 4 1 / 9 8 ^ 4 3 som3S 

DVOSOBNO. STANOVANJE pri Vodo-
vodnem stolpu, novo in delno opre-
mljeno. ima vrtno hišico ter parkirni 
prostor. • 0 3 1 / 6 4 7 - 8 2 3 UMUi 

P R r r u Č N O STANOVANJE, z atrijem. 
« 0 4 1 / 8 6 9 - 5 4 2 sooeoa 

STANOVANJE, 62 m2 za daljšo dobo, 
« 0 4 0 / 2 6 8 - 3 8 2 soMis 

HIŠE 
P R O D A M 

HIŠO. v III. gradbeni fazi. na sončni 
parceli, velikost 1 2 0 m2. bitžina vrtca. 
Oš. trgovine, plavalnega bazena in 
zdravstvenega doma. Železniki okolica. 
• 0 4 / 5 1 - 4 6 - 0 5 2 5oes4« 

HIŠO. z gospodarskim poslopjem v 
Britofu. « 0 4 0 / 5 3 7 - 3 8 7 soerio 

NOVO HIŠO v Kriiah. mirna sončna k>-
kacija. modema zasnova, ob zelenem 
pasu. bližina šole. vrtca in trgovine v III. 
gradben) fazi. « 041 /616-888 soeeoo 

S T A R E J Š O HIŠO. dvostanovanjsko. 
Posavec, vkn. v ZK. parcela 9 2 0 m2. 
« 0 4 1 / 2 0 9 - 0 6 6 

K U P I M 

HIŠO. tudi dvojček do 44 mk> Sn* ali 
zazidljivo parcelodo 16 mio StT v Kra-
nju ali okolici, « 0 4 1 / 5 9 8 - 0 1 5 soesas 

N A J A M E M 

MANJŠO HIŠO. ali staro kmetijov oko-
lici Kranja. 9 0 3 1 /20-87-24 sosežs 

VIKENDI, APARTMAJI 
K U P I M 

VIKEND, ali stanovanje na območju 
Bleda, Bohirtja. Kranjske Gore. « 
0 3 1 / 5 1 0 - 7 6 0 soeeai 

POSESTI 
P R O D A M 

V E Č NEPOZIDANIH, stavbnih zem-
ljišč, Lancovo, 9 0 3 1 / 4 5 1 - 8 2 2 

soeass 

Z A Z I D U M P A R C E U . v Podljubelju, 
velikost 1 5 2 0 m2 in 1 3 8 8 m2, 9 
041/639-997 50«7.r 

K M E T I J S K O Z E M U l Š Č E , njivo, ob 
cesti na Bledu 4000 m2. cena 1680 
srr/m2. « 0 4 1 / 6 7 7 - 5 4 4 

5 0 6 6 0 S 

K U P I M 

KMETIJSKO Z E M U I Š Č E , ali kmetijo, 
gotovina. 9 0 3 1 / 4 5 1 - 8 2 2 SOM?® 

ODDAM 

1 HA. zemljišča za več let. 9 
0 4 0 / 3 3 2 - 5 2 8 soeros 

POSLOVNI PROSTORI 
P R O D A M 

P O S L O V N I P R O S T O R Stražišče -
Kranj, pritličje, lasten vhod, ob cesti, 
možnost spremembe v stanovanje. 
Uko, d.d.. Uboje, » 0 4 1 / 6 4 7 - 2 5 7 

5 0 8 2 8 8 

POSLOVNI PROSTOR, gostinski lokal 
- bar, v velikosti 100 m2. • 0 4 1 / 6 3 9 -
9 9 7 5 0 6 7 J 2 

ODDAM 

GOSTINSKI LOKAL. 180 m2 v obrato-
vanju na Gorenjskem, šifra: D O G O -
VOR ftO«M3 

PROSTOR, za skladišče 1 0 0 m2 
ugodno. Šk. Loka - Medvode, 9 
0 1 / 3 6 - 1 1 - 1 3 2 ' soaroe 

PROSTOR. 1 0 0 m2 za mimo obrt ali 
trgovino. 9 0 4 0 / 5 3 1 - 8 6 7 soe«»4 

N A J A M E M 

TRGOVSKI LOKAL, za prodajo tekstila 
na dobri lokaciji v KR velikosti pribl. 
100 m2. • 0 4 / 2 3 - 1 1 - 3 3 7 . 0 5 1 / 6 0 3 -
841 SMns 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
P R O D A M 

ALFA ROMEO 1 .7 . čme barve, dobro 
ohranjen, • 04/594-52-88 soesse 

ODKUP IN PRODAJA, od I. 97 dalje, 
plačilo v GOTOVINI. Uredimo prenos 
lastništva. Adria avto. Partizanska 1, 
Ško^a Loka (bivša voja^ica) vww, razis-
kovalec, com/adriaavto, « 0 4 / 5 1 - 3 4 -
148. 041/632-577. adria.avto^^.net 

SOO3I0 

ODKUP. PRODAJA. rBbl>enih vozil, go-
tovinsko plačilo. Avto Kranj, d.o.o., 
Kranj. Savska 34. Kranj. 9 0 4 / 2 0 - 1 1 -
413. 0 4 1 / 7 0 7 - 1 4 5 . 0 3 1 / 2 3 1 - 3 5 8 

5049̂ 8 

C r m O E N XARA 2000 HDi exclusive. 
I. 02, 42.000 km, dobro ohranjen, « 
0 4 / 5 3 1 - 5 8 - 1 4 soeess 

CITROEN ZX 1.4, L 91. reg. do 2 /06, 
cena: 140.000,00 Srr. « 0 3 1 / 5 4 2 -
993 S04MS 

DAEVVOO NEXIA G U . I. 95, melalik 
barve, servo nastav. volan. 2. lastnica, 
ohranjen, cena: 220.000,00 Srf. 9 
0 3 1 / 6 2 1 - 8 2 5 506732 

HONDO CIV1C 1 .4 I BINGO. I. 97, kli-
ma. servo volan, ele. oprema, kov. sv. 
zelen, 9 0 4 1 / 7 8 - 7 0 - 5 0 so»w7 

(SOKlTrC^K 
d.0.0 

Brstov Praprotntk 10 
4202 Naklo PE KrafltsXa c«»ta 22 
Tel 04/25 76052 4202 Naklo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike m platišča. 
• amortizerji hitn servis vozil 
• avtooptika. vse za podvozje vozil. 
- Izpušni stslemi. katalizatorji 

hlip' 'VAV'.'/ .-»gp.iiit.ir.si 

HVUNDAILANTRA GTi 1.8.1. 95. s kli-
mo in vso opremo, cena: 350.000.00 
SIT, « 0 4 / 2 5 7 - 1 1 - 9 0 M««02 

O P E L C O R S A 1 .6 16 V, I. 98. 
130.000 km. veliko opreme, odlično 
ohranjena. 9 0 3 1 / 5 0 7 - 4 3 6 soe703 

O P E L C O R S O . 1 2 0 0 ccm, popust 
287,000 srr in mercedes C 200, kom-
presor, 9 0 4 0 / 4 3 1 - 6 3 4 &06««4 

PEUGEOT 206 C C 2.0,1 . 02, 47,000 
km, reg. do 2 / 0 6 , kovinsko modre bar-
ve, « 041 /347-460 SOM73 

CLIO 1 . 2 RN. I. 95, cena po dogovo-
ru. 9 0 4 0 / 7 5 5 - 6 1 6 iOMfto 

C L I O 1 . 2 , t. 94, dobro ohranjen. 9 
0 4 1 / 8 8 2 - 1 3 5 so«7M 

R 5 FIVE, I. 95, garažiran, lepo ohra-
njen. registriran, ugodno, 9 0 3 1 / 2 2 0 -
3 6 7 906667 

R TWINGO WIND, (. 96, rumene bar-
ve. lepo ohranjen, registriran, cena: 
600.000.00 s r r . « 041/782-475 

606731 

RENAULT 1 9 ADALIO, I. 95. MET. 
BARVE. ZELO LEPO OHRANJEN. 9 
0 4 1 / 2 2 7 - 3 3 8 soee«« 

RENAULT CLIO 1 . 2 , I. 99, srebrne 
barve. 9 0 3 1 / 2 7 8 - 9 8 6 soeM® 

ŠKODA FABIA 1.4. I. 01. 42.000 km, 
cena po dogovoru, « 0 4 1 / 5 2 6 - 7 0 0 

ŠKODA F E U C U A 1 . 3 LX1. I. 97, 
38.000 km. dobro ohranjena. 1. last-
nik, « 04/57-44-581, 0 3 1 / 6 8 8 - 2 3 6 

506675 

ŠKODO FEUCIA, I. 96, 120.000 km. 
reg. do 4/06. 2. lastnik, cena po do-
govoru. 9 0 3 1 / 6 7 8 - 7 1 3 iOMes 

G O L F DIESEL, I. 91, 5 vrat. 5 brzin, 
bele barve, cena: 310.000.00 Srr. 9 
0 4 1 / 8 3 7 - 0 0 3 606897 

PASSAT VARIANT 1.8 TDi, 138.000 
km, 1 3 0 KM. servisna knjiga, temno 
modre barve, klima, ESP, cena po do-
govoru, « 0 4 1 / 2 3 4 - 6 9 6 

POLO dlesel, 1. 96, 3 vrata, servo. 1. 
lastnik, garažiran. reg. 3 / 0 6 . nekaram-
boliran. « 0 4 / 5 1 3 - 4 1 - 2 8 606696 

DRUGA VOZILA 
P R O D A M 

KAMP PRIKOLICO. 4 m. v kampu 
Dovje Mojstrana, z nadstreho, pred-
prostorom, « 0 3 1 / 2 5 3 - 2 3 1 

606777 

ODDAM 

AVTODOM HYMER, Pleteja, d. o. o.. 
Jama 24a, Mavčiče, « 0 4 1 / 6 5 2 - 4 9 1 

6 0 6 7 3 0 

MOTORNA KOLESA OGREVANJE, HLAJENJE 
K U P I M P R O D A M 

PONV E X P R E S S , ali moped Tori alt V S E za C K , na olje, cena 1 7 0 . 0 0 0 
dn>g motor, lahko nevozen ali v delih. srr. « 0 4 / 2 3 - 3 2 - 2 6 7 . 0 4 1 / 2 8 1 - 1 4 8 
« 0 4 1 / 6 8 1 - 0 5 8 606676 606613 

AVTODELI IN OPREMA VRTNA OPREMA 
PRODAM P R O D A M 

1 0 AVTOPLAŠČEV, različnih dimenzij. 
« 0 5 1 / 3 4 2 - 1 5 3 606736 

LETNE GUME. nove za Peugeot 206. 
zelo poceni, « 0 3 1 / 6 4 3 - 2 3 8 

6067Ž« 

ZA KtA SEPHIJA, Imam še nekaj de-
lov. « 0 4 1 / 3 4 7 - 5 0 8 5067i2 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
K U P I M 

POŠKODOVANO VOZILO, tudi totalka 
- nudim največ, lakojšen odkup, pre-
voz. « 0 3 1 / 7 7 0 ^ 3 3 504364 

TEHNIKA 
P R O D A M 

PRODAM KAMERO. « 0 4 1 / 5 4 6 - 1 2 5 
6 0 6 6 4 3 

STROJI 
IN ORODJA 
P R O D A M 

BAGER, mini, Gehlmax tip MB 138, 
1.93, gumi goseničar, del.ur 1463, žlici 
šir. 30, 5 0 cm. cena 1.100.000 SfT, « 
041 /648-962 S06633 

V E Č T E H T N I C , električno z izpisom 
etikete 6 In 15 kg. teh. s kražno skalo 
50. 100, 200, 500. 1000 In 2000 kg 
ter tehtnico s pomično utežjo 3000 kg, 
« 0 4 / 2 5 - 5 5 - 3 1 0 . 041/63-99-94 

S06646 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

PAPIRNATE CEVI. fi 100 mm za šola-
njebetonskih o g r a j . « 0 4 / 5 1 3 - 4 0 - 1 6 

506617 

SMREKOVE D E S K E , deb. 20. 2 5 in 
50 suhe in hk>dovlne, « 041 / 8 2 0 4 8 7 

906728 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

NOTRANJA VRATA TANGANIKA, 
8 2 , 5 - 3 kom. 7 2 , 5 - 5 kom, 2 postelji 
z jogtjem. « 0 4 / 2 0 - 2 3 - 5 4 2 50674i 

Ž E L E Z N E STOPNICE, zunanje, višina 
2 3 0 cm. « 0 4 / 2 3 - 1 1 - 3 3 7 , 0 5 1 / 6 0 3 -
8 4 1 506714 

KURIVO 
P R O D A M 

BUKOVA DRVA. suha, 
882 

0 4 1 / 8 8 4 -
606600 

DRVA. nrveterska ali razžagana . mož-
nost dostave. « 0 4 1 / 7 1 8 ^ 1 9 506473 

K U P I M 

DRVA. bukova ali mešana, « 
0 4 1 / 8 8 2 - 1 3 5 606734 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
P R O D A M 

KOTNI KAVČ. za simbolično ceno. « 
0 4 / 2 3 1 - 2 4 - 1 5 5 0 6 7 W 

S E D E Ž N O GARNITURO, staro 2 leti 
in 5 m3 t>ukovih drv ter nekaj tHitar za 
k;ušiw peč. « 0 4 1 / 8 8 4 - 2 7 9 

5 0 0 6 6 8 

Z A K O N S K O S P A L N I C O , dnevno 
sobo. kuhinjo in pralni stroj, za simbo-
lično ceno. « 040/435-077 

6 0 6 4 2 5 

GOSPODINJSKI APARATI 
P R O D A M 

POMIVALNI S T R O J , Candy, nerab-
ljen, stari model, cena 15.000 SfT, « 
0 3 1 / 5 4 2 - 9 9 3 

606601 

PRALNI S T R O J . Gorenje. « 
041/878-494 50667T 

P O D A R I M 

HLADILNIK, star 10 let. dobro ohra-
njen. « 0 3 1 / 3 2 0 - 5 5 3 6067i6 

DVOKRILNA VRTNA VRATA, kovana, 
za odprtino 3 3 5 cm. viš. 100 cm do 
1 2 0 cm. vroče cinkana, nova - še ne-
montirana. « 0 4 / 2 3 2 - 6 5 - 3 8 . 
0 4 1 / 3 7 5 - 4 4 1 506393 

GLASBILA 
P R O D A M 

KLAVIRSKO HARMONIKO. Hohner 
atlantic 4N (beli registri). 1 2 0 basna. 
lepo ohranjena, starejša. « 0 4 1 / 7 9 9 -
3 8 1 506630 

O T R O Š K O HARMONIKO, klavirsko. 
16 basov za začetnike. 25.000 SfT. « 
041 /578-744 50667e 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
P R O D A M 

GUMENJAK. 3 . 3 0 m in motor Tomos 
3 . 5 KM In Mercury 4 . 5 KM. « 
0 4 1 / 3 2 0 - 7 0 1 6067*3 

TURIZEM 
APARTMA, ob fTtodu m plaži v izoli. Ide-
alen za družine oddam. Rezreva. « 
0 4 1 / 7 1 6 - 9 3 3 606476 

GRADAC MAKARSKA RIVIJEAA. 
ugodno oddan sobe. bližina mona. Po-
povac. « 0 0 3 8 5 - 9 1 / 5 4 4 - 2 1 - 0 9 

606666 

NOVI GRAD. 3 0 0 m od morja oddam 
apartma za 4 osebe. « 0 3 1 / 8 3 5 - 7 5 6 

6 0 6 5 9 6 

HOBI 
K U P I M 

STARE KNJIGE, razglednice, listine in 
stare Prešernove poezije. Kavčič Tof>e, 
« 0 4 1 / 6 8 2 - 1 6 2 606677 

KNJIGE, 
PUBLIKACIJE 
K U P I M 

KNJIGO, Sto stez do zdravja, « 
0 4 1 / 3 4 7 - 4 1 3 606721 

OTROŠKA 
OPREMA 
P R O D A M 

KOMBINIRAN V O Z I Č E K , za dojen-
čke, « 0 4 / 2 0 2 - 8 5 - 3 4 506666 

OTROŠKI S E D E Ž , za kolo, ugodno, 
« 0 4 / 2 3 5 - 4 8 - 1 1 5 0 6 3 7 6 

VOZIČEK A B C . design in zimsko vre-
čo. cena 30.000 SIT. « 0 4 0 / 7 1 3 - 5 2 8 

6O6707 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
PRODAM 

MASAŽNI STOL, fotelj, t m e barve. 10 
programov In gretje, « 0 3 1 / 3 7 5 - 1 2 6 

506644 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
P R O D A M 

B E L G I J S K E O V Č A R J E , stare 7 ted-
nov. odličnih staršev. « 0 5 1 / 3 6 9 - 4 6 0 

506636 

PODARIM 

4 MJHNE. ljubke mucke. 
32-689 

0 4 / 2 3 -
50664» 

DVA MUCKA, bela, stara tri mesece, 
« 04/519-80-30 506673 

LEPO PISANEGA MUCKA, pripeljem 
ga na dom, « 0 4 / 6 3 3 - 3 1 - 2 1 

506674 

MAČKO, sterilizirano, dolgodlako, tri 
majhne mucke stare en mesec za sta-
novanje. « 0 4 / 2 3 - 2 5 - 7 9 0 . 0 4 1 / 9 7 1 -
4 5 8 6 0 6 4 4 3 

MUCKO, staro dva meseca, vajeno 
pasje družbe, pripeljemo jo na dom, « 
041 /875-091 606666 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
P R O D A M 

CISTERNO, za gnojevko Creina, trosi-
lec SIP In tračne grablje SIP 2 2 0 cm. 
« 0 4 1 / 8 6 5 - 6 7 5 fr069i» 

PUHALNIK. z cevmi In motorjem ter 
obnovljen zapravljivček. « 0 4 0 / 8 5 4 -
7 2 5 606664 

PUHALNIK. za žito in ajdo za seme. Pi-
panova 40. Šenčur 6067ie 

T R A Č N I Z G R A B U A L N I K . Panonlja, 
popolnoma obnovljen, širine 1 2 0 cm, 
cena 70.000 In dobro ohranjen puhal-
nlk Tajfun s 5 m cevmi in kolenom, 
cena 30.000 SIT. « 0 4 1 / 7 9 9 - 3 8 1 

606631 

TRAKTOR. Antonio Cararo 2 1 KM, « 
0 4 1 / 4 3 1 - 3 1 7 6 0 6 6 9 3 

K U P I M 

I2K0PALNIK KROMPIRJA. Polak. « 
0 4 / 5 1 3 - 2 8 - 6 1 606616 

IZKOPALNIK KROMPIRJA, in trositec 
hlevskega gnoja. « 0 3 1 / 5 3 7 - 2 6 9 

606666 

MOTOKULTIVATOR. s priključki ali 
manjšo kosilnico, lahko v okvari, « 
0 4 1 / 5 0 3 - 7 3 2 506«4« 

R O T A C I J S K O KOSILNICO. 165, « 
0 3 1 / 6 9 8 - 6 0 0 60669» 

PRIDELKI 
P R O D A M 

AJDO. za setev in telico simentalko, 
staro 14 mesecev, « 0 4 / 2 5 - 2 8 - 2 2 0 

506601 

AJDO. za seme. ugodno. « 0 4 / 5 1 3 -
40-16 606616 

DOMAČE PIŠČANCE, očiščene, z do-
stavo na dom. « 0 4 1 / 5 1 5 - 8 6 7 606632 

FIŽOL, za vlaganje - rumen. « 
04/259-14 -44 6O666O 

GOZDNE BOROVNICE, dnevno sveže 
nabrane, ugodno, « 0 3 1 / 7 6 4 - 8 3 0 

606664 

H R U Š E V O Ž G A N J E , domače, « 
0 4 / 5 8 - 0 1 - 9 1 5 606626 

JEČMEN. « 031 / 8 8 3 - 1 8 3 6066to 

KUMARICE, za vlaganje. 
970 

0 4 1 / 5 5 1 -
606744 

KVALITETEN, lanski jedilni in krmilni 
krompir ter (eličko simentalko. staro 14 
dni. « 041 / 3 7 8 - 9 1 3 606737 

VARAŽDINSKO Z E L J E , sadike, « 
0 4 / 2 5 - 7 1 - 0 4 1 6 0 6 6 9 6 

VINO, cviček, kvalitetno. 
0 1 3 

0 3 1 / 3 0 1 -
6 0 6 6 0 3 

VINO. malvazija. sauvignon, kvalitetno 
z analizo. Dostava po Gorenjski. « 
0 3 1 / 2 7 0 - 1 4 9 606634 

VIPAVSKA VINA, rdeča In bela, možna 
dostava, « 0 5 / 3 6 - 6 & 0 7 5 , 0 4 1 / 5 1 8 -
171 

VZREJNE ŽIVALI 
P R O D A M 

BIKCA, križanca, starega 1 0 dni. 
0 4 / 5 8 - 0 3 0 5 6 

BIKCA, simentalca. starega en teden, 
in slamo v balah, « 0 4 1 / 8 3 1 - 0 5 8 

606666 

BIKCA, simentalca ter telico mesne 
pasme, teža 200 kg. « 0 4 1 / 9 0 1 - 8 8 8 

606690 

BURSKE KOZE. 9 051/22-86-22 

Č B BIKCA, starega en teden, « 
0 3 1 / 7 8 8 - 2 1 2 606724 

Č B T E L I Č K O , staro 7 dni. « 
0 4 1 / 3 4 1 - 4 2 0 606700 

DVE T E L I Č K J I , $imentalki, stari 1 0 
dni, « 0 4 1 / 5 8 2 - 1 6 8 506607 

J A R K I C E . rjave, tik pred nesnostjo , 
peteline - naravni kljuni. Hraše 5, « 
0 1 / 3 6 2 - 7 0 - 2 9 6066« 

KOBILE, breje vozne, po izbiri in praši> 
če za nadaljnjo rejo ali za zakol. « 
0 4 0 / 8 5 4 - 7 2 5 6 0 6 6 6 3 

KOBILO, posavko. « 04/51 -46-431 
606622 

KOZE, In mlade kozličke, 
2 1 - 6 3 4 

0 4 / 2 5 -
6 0 6 6 4 6 

KOZE, z mladiče ter oddam tri mucke, 
od 7. do 11. ure, « 0 3 1 / 8 5 7 - 4 5 7 

606662 

KOZE. s kozliči, « 04/57 -41 -624 
6 0 6 6 6 3 

KOZLIČKA, starega 3 mesece, za za-
kol ali nadaljnjo rejo, In brejo zajkto. « 
0 3 1 / 2 0 4 - 2 6 4 606662 

KRAVO, dojiljo, pašeno. brajo v 9. me-
secu ali menjam za bikca do 1. leta po 
dogovoru. « 04/58-01 - 9 1 5 606627 

http://www.tpc-lesce-sl
http://www.tpc-lesce.si
http://www.tpc-iescesi
http://www.tpc-lesce.si
http://www.tpc-lesce.si
http://www.tpc-lescc.si
http://www.tpc-iesce.si
http://www.tpc-lesce.si
http://www.tpc-lesce.si
http://www.alpdom.si


3 0 MALI OGLASI, ZAHVALE ~ 

iZDePi.8i Mali ogtasi posle) tudi na 
spletnem portalu izberi.si! 

Male oglase sprejemamo pri okencu na Zoisovi ^ v Kranju in telefonsko od ponedeljka do petka od » ( 9 oglasi, označeni s to ikono, so objavljeni tudi na 
7. do 15. ure. Male oglase za objavo v petek sprejemamo do srede do 13.30, za torkovo Številko pa do spletnem mestu www.izben.si, kjer si lahko ogledate tudi siike 
petka do i4.ure. Oglase lahko oddate po telefonih 04/20) 42 47 ali 04/201 42 49, po faksu 04/201 in daljši opis oglaSevanega predmeta ali storitve. 
42 13, po e-po§ti malioglasi@g-glas.si, ali na spletnem mestu Izberi.si. 

Conriiii <t o o., Zoimt i, Kntv 

LEP£ ZAJKLC, in zajce za pleme nem-
ški lišček, stare 5 mesecev. « 
04/25&-14-87 « « « 6 

OSLA. in oslička. 041/638-743 
506723 

PASEMSKE KOKOŠI, več vrst. * 
041/266-133 506«e0 

PAŠNO KRAVO, simentalko s 1. 1eik;o. 
« 0 4 1 / 3 8 1 - 6 7 0 &OMOS 

PRAŠIČE, domače reje. težke od 30 
do 50 kg. « 04/59-57-959. 
041/294-244 60665S 

PUJSKE, težke 2CK30 kg, « 04/51-
50-400 6 0 6 7 0 9 

TEUČKO. simentalko. staro 10 dni. « 
04/250-13-07 500621 

TELIČKO, mešanko. staro 7 dni. « 
041/826-760 50«7»9 

KUPIM 

BIKCA, simentatea. starega 10 dni. m 
031/568-140 fioeroi 

BIKCA, simentatea 80 do 250 kg. « 
04/25-22-637 «»7*0 

Č 6 BIKCA, starega 1 mesec. « 
031 /635-437 50W70 

Natakada ali KV natakarico zaposli 
restavracija v LJi^jani. Takoj nudi-
mo redno zaposlitev, ter stinndativ-
en 00. Prevoz povrnemo v celoti. 
Točajko ali KV natakarico oz. turis-
tično delavko takoj redno zaposfimo 
za delo v šanku in recepci. 
Portal & M, d.0.0.. Zaloška 110. 
L j u b ^ Telefon: 01/54 00 660 

OSTALO 
BALIRAM. suho seno in slamo v vogal-
ne bale. Circe 36. « 04/232-55-38 

6 0 6 7 3 0 

PRODAM 

GUME. 600x16 in 650x16 na platiščih 
ali brez. malo rabljene za kmečke vozo-
ve. « 041/71&019 606667 

KOŠNJO TRAVE. 45 arov. 
36-53 

01/832-
6 0 6 7 0 2 

ZAPOSLITVE 
NUDIM 

GOSTILNA NA VIDMU. Poljane 27. 
Poljane takoj zaposli kuharja ali kuhari-
co. 9 04/510-96-10 

5 0 6 5 4 4 

GOSTINSKI LOKA. v Kranju honorar-
no zaposli dekle za strežbo s pijačo. 
MBM. d. o. o.. Prešernova 16. Kranj, 
« 0 4 1 / 7 8 7 - 0 5 9 5 0 6 6 7 « 

HONORARNO ZAPOSUM. prodajalko, 
lahko mtajšo upokojenko za sobotrK) pro-
dajo rta tržnici. Jereb Jože. s. p.. Stara 
Osebca 61 a. Sosoden), 8 041/482-531 

KUHARJA, za delo v gostilni na Bledu 
zaposlimo. Miks. d. o. o.. Črtomirova 
12. Bted. « 0 4 1 / 6 9 3 - 9 6 8 

$oa7n 

REDNO, ali honorarno zaposlim dekJe 
za dek> v dnevnem lokalu. Bojan Brišnik 
s.p.. Klanec 38. Komenda. « 041/570-
9 3 7 6 0 6 6 7 0 

v KAVA BARU. dobi dalo dekle - laNu) štu-
dentka, Kamazi d.o.o., C. na Brdo 30. 

« 031/61-87-80.041/369051 

ZAPOSUM DEKLETA, za strežbo. Mif-
tari Enver s.p.. Kidričeva 67, škofja 
Loka. « 0 4 1 / 7 1 9 - 0 1 8 soosss 

ZAPOSLIM VOZNIKA. E kategorije -
Evropa. Bertoncelj Pavel s.p.. Na trati 
22. lesce. « 041/678-336 6066it 

ZAPOSLIM VOZNIKA. C in E kat. z 
najmanj 2 leti delovnih izkušenj v kiper 
programu, na območju Gorenjske. 
Tamgal, d. o. o.. J. PETRIČA 12. 
ŠKOFUICA. « 041/641-332 

IŠČETE ZANESUlVO SLUŽBO. Ali 
honorarno dekj? Sprejmemo več ljudi. 
Izkušnje niso potrebne. Vegastar. 
d.o.o., Motnica 11, Trzin. « 04/530-
41-80.040/879-169 606406 

V RADOVUICI, iščemo nove osebe, 
ki jih veseli delo v telefonskem trženju. 
Dobrodošli tudi mlajši upokojenci-ke. 
Modita. d.o.o., Šuceva 25. Kranj, « 
04/532-58-50 soesss 

ZAPOSUMO STROJNIKA, težke grad-
bene mehanizac^ - bagarista, najmanj 2 
leti delovnih izkušenj, na območju Go-
renjske. Tamgal, d. o. o.. J. PETRIČA 
12. ŠKOajICA. « 041/641-332 

6067?« 

ZAPOSLIMO DVA MONTERJA, stavb-
nega pohištva iz okolici e Tržiča oz. 
Kranja, lahko tudi brez izkušenj. Sema-
go d.o.o.. Cesta na txko 11. Tržič. « 
040/842-874 606592 

ZAPOSLOMO KV MIZARJA, in mtaf 
Šega delavca za priučitov. Nudimo sti-
mulativno plačo In dek) v urejenem ko-
lektivu. Smolej d.o.o.., Kovor Pod goz-
dom 30 Triič. « 041/619-302 5065®i 

ZAPOSUMO ŽIVILSKEGA, vetehnarske-
ga ai kem ŝkega lahnih lahko tUdI piipfa-
vnika. Prošnje pošipte na Hna d.o.o., Na-
sovče 18 a. 1218 Komenda aoMoe 

MOŽNOST TAKOJŠNJEGA ZASLUŽ-
KA. - samo resni t. Območje celotne 
Slovenije. Tomaž Jermančič s.p.. Re-
ševa 14, Kranj, « 041/784-151 . 
041/43-43-83 606»47 

IŠČEM 

IŠČEM DELO, kot vaaiška, imam peda-
goško izobrazbo,« 0 4 1 / 5 9 M 5 3 500640 

IŠČEM ZAPOSLITEV V KRANJU, 
sem prodajalka, akviziterstvo izključe-
no. « 041/549-671 606681 

IŠČEM DELO. pospravljanje poslovnih 
prostorov ali pomoč v gospodinjstvu, « 
051/376-919 606738 

IŠČEM DELO, nega starejših in bolnih 
ter vsa gospodinjska dela. « 
040/756-409 606eo? 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTIRAMO, starejše nepremični-
ne. Pravočasno rezervirajte svoj termini 
Megamdtrix. d.o.o., Staretova 39. 
Kranj. « 041 /570957 60dS{w 

BELJENJE, hitro in kvalitetno. Roman 
Nahtigal s.p. Šorlijeva 19, Kranj, « 
031/508-168 606351 

DELAMO OD TEMEUEV DO STRE-
HE. notranji ometi, adaptacije, ometi 
fasad, predelne stene, urejanje in tla-
kovanje ter škarpe. Bytyqi Bene In 
ostali d.n.o., Struževo 3a. Kranj. « 
041/561-838 606MI 

DIMNIKI, - saniramo in izdelujemo dim-
nike iz nerjaveče pločevine (tudi povrta-
vamo. "KAM" Kač Albin s.p., Matke 7, 
PreboM. « 041/636-813, wvw.kam-
dimniki.com 50w?i 

Z A H V A L A 
V življenju nimamo ničesar, 
kar bi bilo naša last, 

v torek, 28. junija 2005, smo se v Preddvoru poslovili od dragega 
tudv ^udjt. kijih imamo rad>. ^^^^ ^^^^^ ^^^ 

(M. KImSar) ^ 

LOJZETA ŠOLARJA 
gozdarja in ekonomista 

Hvala vsem, Id ste se kakorkoli poklonili njegovemu spominu, ga 
spremili na zadnji poti, darovali cvetje, sveče in svete maše ter 
izrazili pisno in ustno sožalje. Lepa hvala g. župniku Mihu Lavrin-
cu za lep obred ter pevcem za zapete žalostinke. Hvala tudi vsem, ki 
ste mu v življenju kaj dobrega storili in slabega odpustili. Ohranite 
ga v lepem spominu. 

Žena Anka in sestra Slavica v imenu vsega sorodstva 
Sr. Bela, Dražgoše, 28. junija 2005 

A dan je čm moral priti, 
težko bilo seje ločiti; 
a vse solze, ves jok zaman! 

(Gregorčič) 

Z A H V A L A 

V 72. letu je po dolgi bolezni tiho zaspal dragi oče, stari oče, 
brat, stric in tast 

STANISLAV BOBNAR 
p. d . Jerasov ata iz Lahovč 

Ob smrti našega očeta se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem, Društvu upokojencev, Aero-
dromu Ljubljana za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. 
Iskrena hvala dr. Beleharju za dolgoletno zdravljenje. KC 
Hematološki oddelek, g. župniku, pevcem Zupan, nosačem in 
g. Jeriču. Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala. 

V S I N J EGOV I 

ELEKTROINSTALACUE, Janez VaKer 
s.p.. Nova vas 15a. Proddvor-izdelava 
vseh vrst eieklro instalacij v novograd-
njah in adaptacijah. « 041/760-616 

IZVAJAMO, sanacije dimnikov, vrtanje. 
zkJava, montaža novih, popravila starih, 
nudimo dimne obloge, dimne kape. 
Novak & Co, d.n.o., Ljubljanska 89. 
Domžale. « 031 /422-800 

Ugodni avtomobilski in goto-
vinski krediti do 7 let, za vse 
zaposlene in upokojence tudi 
09. do 50 % obremenitve, 
star kredit ni ovira. Če niste 
kreditno sposobni, nudimo 
kredite na osnovi vašega 
vozila, ter leasinge za vozila 
stara do io let. Pridemo tudi 
na dom. 

Telefonske številke: 
02/252-4S-26,041/750-5601 

041/331-991. ^ 02/252-48^23 
KUKOVK TT«BCRT ( P . MHMIR« tA »3. M*NBW 

IZVAJAMO VSA, kiovsko406parska In te-
sarska deia. Poot}taščeni krovec Gerard 
Bramac Tondach. Marko Svetel s.p., Gr-
mičeva 31. Kranj. « 041/642-424 soeiro 

NUDIMO, notranje omete in teranovva 
praskane fasade. Megamatrm d.o.o.. 
Staretova ul 39, Kranj, « 041/570-957 

&0M&5 

OD TEMELJEV, do strehe, notranje 
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje 
in urejanje dvorih. SGP Bytyqi skala, 
d.n.o., Struževo 3a. Kranj, « 
041/222-741 606>«0 

OKNA. VRATA, ZIMSKI VRTOVI, pre-
grade v alu in pvc Izvedbi, garažna in 
protipožarna vrata. Vojko Remskar 
s.p.. Vojsko 8. Vodice, www.alu-rem-
skar.com, « 031/886-970, info@alu-
remskar.com soe îa 

SENČILA ASTERIKS. Rozman Peter 
s.p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; markize, tende, 
rolete, žaluzije, lamelne zavese, plise 
zavese, roloji, komamiki. uasoz 

Grtdbno In p r t A H M titupii 2 fanl. 
nudimo celostne prostorske rešitve 
od ariitt»irtunie Id«)« • M6taspace2. 
uravnotežene uporabe prostora. Ko-
menskega 12/111, Ljubljana, meta-
spac82@email.si, 01/230-1&«2. do 
končm izvedb«. D.M.D.. d.0.0.. Uub-
Ijanska 45, Kamnik. 031/327-119, 
mflos.cvim(^janet 

VSA SLIKOPLESKARSKA DELA, iz-
delava novih in adaptacija stahh fasad 
ter adaptacije prostorov s suhomontaž-
nim sistemom Knau!. JR Kranj d.0.0., 
GolniSka 13, Kranj, a 04/204-96-30 

&oft4«e 

ZA VAS PRIPRAVIMO, projektno do-
kumentacijo in vam organiziramo in vo-
dimo gradnjo, PAN.THE.REA. Aritek-
turno projektiranje Jerneja Tlčar s.p., 
Pante 6, Kranj. « 040/519-928 

ZAKUUČNA DELA. v gradbeništvu -
opaži, mansarde, knauf, mon. oken. 
vrat In strešnih oken. frčala, pred. ste-
ne. Miloš Stanič s.p., Reteče 109. šk. 
Loka. « 031 /766-513 k>6®2J 

ZAKUUČNA DELA SLODOM, stene, 
stropi. Knauf. Armstrong, izd. pod-
streh. adap. stanovanj, pleskarska 
dela, laminati. okna. vrata. str. okna. 
Markotič Slavko s.p., Suška c. 28, Š. 
Loka, « 04/515-22-38, 041/80&. 
751 

50M2& 

ŽALUZIJE. lamelne, roki in ptise zave-
se. screen senčila, senčila za strešna 
okna rolete izdelamo in montiramo. 
Rono senčila, d.0.0., Mavsarjeva 46, 
Notranje Gorice, « 01 /365-12 -47, 
041/334-247 

S04S18 

ŽELITE NA NOVO POBARVATI FASA-
DO. in lesen rtapušč? Ugodno in hitrol 
Megamalrix. d.0.0., Staretova 39, 
Kranj, « 041/570-957 

IŠČEMO PASTIRJA, za pašo ovc, zve-
čer, « 041/350-197, 041/350-188 

IZOBRAŽEVANJE 
MATEMATIKA. FIZIKA, OSNOVE 
ELEKTROTEHNIKE. MEHANIKA po-
moč za Izpite. Enačba - izobraževanje, 
Resnik s.p.. Milje 67. Visoko, • 
04/253-11-45, 041 /564-991 606637 

ZASEBNI STIKI 
SPOZNATI ŽELIM PRIJATEUICO. 
do 65 let iz Kranja ali bližnje okoltee 
brez obveznosti, šifra: RESNO 

ŽENiTNA POSREDOVALNICA ZA-
UPANJE. posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spoznak). naj se Vas še več!, 
« 0 3 1 / 5 0 5 ^ 9 5 

S0666? 

ZA RESNO IN TRAJNO ZVEZO, želim 
spoznati iskrenega gospoda srednjih 
tet, po možnosti iz Gorenjske ali okoli-
ce Lj. Zaželeno je. da ima svojo hišo in 
nekaj vrta, šifra: GORENJSKA 606«74 

ČESTITKE 
Na univerzi v LJubljani, fakulteti za 
gradbeništvo in geodezijo je z odliko di-
plomiral Luka Zabret. Uni.dipl. 
ing.grad. LUKU ZABRET iskreno čestH 
tamo mama Saša. oče Jože in teta Dra-
gica 506629 

RAZNO 
PRODAM 

IŠČEM 

IŠČEM VARUŠKO, za popoldansko 
varstvo lahko na vašem domu. dnjgo 
po dogovoru, « 051/201-396 

60674« 

POCINKANO CISTERNO, 5000 I In 
mlekovod Mille, ugodno. « 04/57-25-
042.040/610-958 60oe6i 

WWW .COReNJSKICLAS .S I 

Ni smrt tisto, kar nas loči, in 
življenje ni, kar druži nas, 
so vezi močnejše, 
brez pomena so razdalje, kraj in čas. 

Z A H V A L A 

Ob slovesu našega dragega moža, očeta in starega očeta 

FRANCA SKUBERJA 
1941-2005 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na nje-
govi zadnji poti. Posebna zahvala osebju doma CSS Škofja Loka 
za skrbno nego in pomoč. Hvala pevcem, pogrebni službi Akris in 
g. župniku Nikolaju Štolcarju za lepo opravljen pogrebni obred. 

V S I N J EGOV I 
Dolenja vas, 6. julija 2005 

Z A H V A L A 

Povsod te oči, 
zaman te dlani, 
nihče ne ve, kako boli. 
ker, ati, tebe več med nami ni. 

Vsa sreča, smeh in vse lepo 
s tabo je 0^, 
življenje pa naprg hiti, 
mi ostali smo sami. 
A vemo, da nikc^i več ne bo lepo, 
kot s tabo nam je bilo. 

Ob slovesu našega dragega očeta 

FRANCA ŠIMNOVCA 
2 Brega ob Savi 

se najlepše zahvaljujemo sorodnikom, znancem, sosedom in 
prijateljem za darovano cvetje, plačilo za maše, sveče in sprem-
stvo na njegovi zadnji poti. Zahvala osebni zdravnici in pa-
tronažni službi, pogrebni službi Navček in pevcem. Posebna za-
hvala gospodu duhovniku za lep pogrebni obred. 

V S I N J EGOV I 
Breg ob Savi, 28. junija 2005 

iZDePLSi Mali oglasi poslej tudi na 
spletnem portalu Izberi.si! 

Male oglase sprejemamo pri okencu na Zoisovi 1 v Kranju in telefonsko od ponedeljka do petka od ^ ^ ^ oglasi, označeni s to ikono, so objavljeni tudi na 
7. do 15. ure. Male oglase za objavo v petek sprejemamo do srede do 13.30, za torkovo številko pa do spletnem mestu vAvw.izberi.si, kjer si lahko ogledate tudi slike 
petka do i4.ure. Oglase lahko oddate po telefonih 04/201 42 47 ali 04/201 42 49, po faksu 04/201 in daljSi opis oglaševanega predmeta ali storitve. 
42 13, po e-pošti maliogldS((g>g-glas.si, ali na spletnem mestu Izberi.si. 

Cortn̂Ud |l»i. do.o.. ZoO^vi t, Knnj 

http://www.izben.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
mailto:spac82@email.si
http://WWW.COReNJSKICLAS.SI
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Nisi umrla, 
le nehala si živeti, 
umre (isti, 
ki ga ni več v naših srcih in mislih. 

ZAHVALA 

Ob slovesu naSe drage sestre in tete 

LJUDMILE ČORALIČ 
se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, sosedom 
in prijateljem za darovano cvetje, sve^e in spremstvo na njeni zad-
nji poti. Posebej se zahvaljujemo osebju nevrološke klinike v Ljub-
ljani. Loški komunali ter govorniku g. Kranjcu in pevcem. 

VSI NJENI 
1. julija 2005 

ZAHVALA 

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 
solza, žalost in bolečin42 te zbudita ni, 
ostala Je le praznina, ki hudo boli. 

(D. Kette) 

Ob slovesu naše mame, žene in stare mame 

MILKE REHBERGAR 
roj. Galjot 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem žalujo6h za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. Posebna zahvala 

osebju bolnišnice Golnik, dr. Beleharju in patronažni sestri Silvi. Hvala g. župnik-u za obiske v Času 
njene bolezni in za lep pogrebni obred. Se enkrat hvala vsem, ki sle pristopili v teh težkih trenutkih. 

VSI NJENI 
Zg. Bmik, 21. junija 2005 

Prazen dom je in dvorišče 
naše oko zaman te iŠče, 
solza, žalost in bolečina 
te zbudila ni. 
ostala je le praznina, 
ki hudo boli. 

Z A H V A L \ 

V 73. letu starosti nas je zapustila draga žena, mama. stara 
mama. tašča in prababica 

FRANČIŠKA SITAR 
roj. Zavrl 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, 
izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče. Posebna zahvala dr. Bar-
bari Vauken in bolnišnici Golnik, gospodu župniku Isteniču za 
lep pogrebni obred ter sveto mašo. pogrebni službi Navček za 
pogrebne storitve, pevcem iz Kovorja in za zaigrano Tišino. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njeni 
Voglje, Kranj, liganja vas, OlŠevek, junija 2005 

V SPOMIN 

Kot popek pred cvetenjem, 
kot ptico med letenjem • 
trenutek nesrečen in teman 
te za vedno vzeJ je nam. 

Sedem let samo spomini 
lajšajo nam naše dni. t 
le na videz smo veseli, 
a srce boli, boli. 

DAMIR KERN 
1 3 . 1 . 1 9 7 7 . 1 0 . 7 . 1 9 9 8 

Hvala vsem. katerih korak se ustavi ob njegovem grobu in 
misel nanj oživi. 

Mami Marija, ati Alfonz in sestra Vesna z družino 

V SPOMIN 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz Vzdrževanja PC Hrast 

H E N R I K T I H E L J 
rojen 1937 

Od njega smo se poslovili včeraj, v Četrtek, 7. julija 2005, ob 16. uri na pokopališču v Kranju. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV SAVA TIRES 

Življenje celo si garala 
za dom, otroke vse si dala. 
Tvoj dom ostal je prazen, 
ko smo šli mi narazen. 

Poletje je prišlo, ko si Ti odšla, 
poletje se je vrnilo, a Ti nikoli več. 
Le srce in di^a vesta, 
koko boli, ker več Te ni. 

Ostali so spomini, bolečina, 
ostala je praznina in pogled 
vpet v nebo, ker upamo, 
da tam Ti je lepo. 

Ko Tvoje zaželimo si bližine, 
gremo tja. v miren kraj tišine. 
Tam srce se tiho izjoče, saj 
verjeti noče, da Te več MI. 

Včeraj, 7. julija, je minilo eno leto, ko smo se poslovili od naše drage 
mami, stare mame, sestre, tašče, tete 

M I L K E ROGELJ 
roj. Gorjanc iz Milj 34 
26. 8.1935-7.7. 2004 

Hvala vsem, ki se z lepo mislijo spominjate nanjo in postojite ob 
njenem grobu. Mami, hvala ti za bolečino in trpljenje. Prav iz tega se 
učimo za življenje. Mama, vnučki te zelo pogrešamo. Naj večna luč-
ka Ti v spomin gori. 

Hčerka Milica z družino in sin Bojan z družino, brat Ludvik, 
sestra Marija, polbrat Miha in drugi 
Pfiata, Vaše, Kranj, Cerklje, Šenčur 

ZAHVAIA 
Ob smrti našega dragega moža in očeta 

ALOJZA BODLAJA 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem Zavarovalnice Triglav in Probanke ter znancem, ki ste 
nam izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče v slovo in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Za dolgoletno zdravljenje se za-
hvaljujemo celotnemu osebju dializnih centrov Splošne bolnišnice 
Jesenice in Nefrodial iz Nalda, Še posebej zdravnikom dr. Rusu iz 
SB Jesenice, osebni zdravnici dr. Smidovi in dežurnemu 
zdravniku dr. Lavtižarju iz ZD Tržič. Prijazno se zahvaljujemo 
govornikoma g. Valjavcu in g. Hladniku za poslovilne besede. 
Moškemu pevskemu zboru Društva upokojencev Tržič in 
Vokalnemu kvintetu Gorenjci za zapete žalostinke, trobentaču za 
Tišino, praporščakom, Odboru zveze borcev Tržič ter Komunal-
nemu podjetju Tržič za lepo opravljen pogrebni obred. 

VSEM ISKRENA HVAL\! 

Žena Mimi. hčerki Belita in Jana z družinama 
Tržič, 4. julija 2005 

SPOROČILO O SMRTI 

Sporočamo žalostno vest. da je preminil 

DR. LEV PREMRU 
dipl. ing. kemije, 

nekdanji direktor Razvojno tehnološkega inštituta in Tovarne tehničnih izdelkov podjetja Sava 

Od njega smo se poslovili včeraj, v Četrtek, 7. julija 2005, ob 13. uri pred vežico 
sv. Nikolaja na Plečnikovih Žalah v Ljubljani. 

Savčani se ga bomo vedno spominjali kot izjemnega managerja, strokovnjaka in dobrega 
sodelavca, ki je pustil svoje sledi v razvoju Save. 

V imenu vodstva in vseh zaposlenih izrekamo globoko sožalje vsem njegovim. 

SAVA, d. d., uprava 

ZAHVALA 

Ob mnogo prezgodnji smrti dobrega moža in skrbnega očeta 

IGORJA TRIPLATA 
iz Radovljice 

se njegovi najtopleje zahvaljujemo vsem. ki ste nam kakor koli namenili svojo drago-
ceno pomoč in pozornost v grenkih trenutkih izgube. Za vse prisrčna hvala županu 

občine Radovljica Janku Sebastijanu Stušku, predvsem za njegove besede, izrečene na 
žalni seji. hvala podžupanoma Jožetu Kapusu in Jožetu Rebcu, občinskim svetnikom, 
posebej še svetnici Alendci Mariji Bole-Vrabec za tople poslovilne besede ob grobu. 

Hvala tudi delavcem obdnske uprave Občine Radovljica, Bolnišnice za ginekologijo in 
porodništvo Kranj in podjetja MS Production Bled za izkazano pozornost. Najlepša 

hvala za pomoč sosedom na Gradnikovi ulici. Še posebej Mirku Janačkoviču, najlepša 
hvala tudi Mojci Golja in končno zahvala vsem. ki ste počastili njegov spomin in se 

v velikem številu udeležili pogreba. Še enkrat iskrena hvala vsem! 

Njegovi: žena Malči, sin Igor, hčerka Maja, Boštjan 

mailto:info@g-glas.si
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A N K E T A 

Prednost 
ima zabava 
MATEJA R A N C 

Učenci in dijaki so se v teh 
dneh prepustili počitniške-
mu vzdušju. Večina jih je z 
mislimi predvsem pri zabavi 
in brezskrbnem uživanju. 
Nekateri so si omislili tudi 
priložnostno delo. 

Foto: Kaja Pogaiar 

Sanlta Tirovič, Duplje: 
"Hodimo se kopat na bazen 
In na Bled, vikende pa veči-
noma preživljam na morju. 
Tudi delala sem že, spet 
imam dve ponudbi. Sama si 
bom namreč zaslužila za 
počitnice na Pagu." 

Ervin Grdan, Kranj: 
"Na morje bom šel v Pulo, 
kjer Imamo počitniško hišo. 
Najprej s prijatelji, nato še s 
starši. Avgusta pa me čaka-
jo enotedenske priprave s 
klubom v Gorenji vasi. Ig-
ram namreč namizni tenis." 

Ajda Šolar, Nemilje: 
Zdaj grem na morje, s sabo 
>a bom vzela masko In pla-

vutke. Nekaj dni sem preži-
vela tudi pri babici na kmetl-
I na Jezerskem. Hranila 
em jagenjčke in pestovala 

malega bratranca." 

Danaja Štular, Čirče: 
"Spala bom In hodila ven s 
prijatelji. Največkrat gremo 
v Kranj, saj se v ČIrčah nič 
ne dogaja. Včasih se gremo 
tudi kopat na Bled. Počitni-
ce bom Izkoristila predvsem 
za zabavo." 

Blaž Hafner, Kranj: 
"Prosti čas preživljam aktiv-
no. Veliko sem na kolesu, 
pa blejdam. Predvsem po-
skušam biti čim več zunaj. 
Zdaj so se začeli tudi dobri 
žurl, zadnjič je bil recimo 
Rastur." 

Teroristi so udarili 
v srcu Londona 
Včeraj popoldne Ministrstvo za zunanje zadeve ni imelo podatkov o morebitnih žrtvah med 
slovenskimi državljani. Slovenija poostrila nekatere varnostne ukrepe. 

JOŽE K O Š N J E K 

London se je včeraj po de-
veti uri dopoldne, ko je na 
postaji podzemne železnice 
Algate East odjeknila sDovita 
eksplozija in po prvih poda-
tkih ubila več deset ljudi, ve-
liko pa je bilo ranjenih, zavil 
v črno. Pozneje je na pod-
zemni železnid in na mest-
nih avtobusih odjeknilo še 
več eksplozij. 

Policija včeraj popoldne še 
ni imela točnih podatkov o 
številu mrtvih in ranjenih, 
vendar naj bi bilo po prvih 
podatkih najmanj tisoč ra-
njenih in 45 mrtvih. Vse bol-
nišnice v mestu naj bi bile 
polne. Na trgu Tavistock je 
eksplozija odjeknila tudi v 
dvonadstropnem avtobusu. 
Mesme oblasti so prekinile 
ves avtobusni in železniški 
promet. Nekatere ulice so za-
sedli vojaki. Odgovornost za 
napad je že prevzela Al Kai-
dina skupina za Evropo, ime-
novana tudi Tajna skupina 
Al Kaidinega Džihada v Ev-
ropi. Strokovnjaki so že ugo-
tovili, da naj bi šlo za medse-

bojno povezane eksplozije, 
nameščene tako, da povzroči-
jo največ žrtev in paniko. Sa-
momorilski napadi so v tem 
primeru izključeni. Eksplo-
ziv je bil v paketih, ki so jih 
teroristi pustili na vlakih in 
avtobusih. Po izvedbi in izva-
jalcih so bile podobne eksplo-
zijam, ki so se zgodile u. sep-
tembra 2001 v Ameriki in 11. 
marca 2004 v Madridu. 

Britanski premier Tony 
Blair je takoj po obvestilu o 
napadu zapustil sestanek 
voditeljev najbolj razvitih 
držav v Gleneagelesu na 
Škotskem. Tragedija je tudi 
skalila veselje Britancev ob 
dodelitvi organizacije letnih 
olimpijskih iger leta 2012 
Londonu. 

Slovenija je tako kot večina 
drugih držav obsodila napad. 

Predsednik vlade Janez Jan-
ša je v izjavi po napadu opo-
zoril, da se mora svet združi-
ti v prizadevanjih za odpravo 
vzrokov za terorizem. Če-
prav ni znakov, da bi se te-
roristični napadi širili po 
Evropi, je slovenska vlada 
poostrila varnostne ukrepe 
na nekaterih objektih. Let^-
ske zveze z Londonom pote-
kajo normalno. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 
Danes, v petek, bo oblačno s pogostimi padavinami. Vmes 
bodo tudi nevihte. Jutri, v soboto, in nedeljo bo spremenljivo 
do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. 
V ponedeljek bo delno jasno In suho. 

Ag«nci|a RS za okotje. Urad za Meleoriogtjo 

PETEK iSOBOTA NEDELJA 
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JESENICE 

Igralnica na Karavankah? 
Občina Jesenice je dobila strategijo razvoja turizma, s po-
močjo katere naj bi se položaj turizma v občini v bodoče 
bistveno Izboljšal. Gospodarski pomen turizma je namreč 
trenutno zelo skromen, saj imajo komaj petdeset stalnih 
turističnih ležišč, lani pa je občino obiskalo le nekaj več kot 
2200 turistov. Po strategiji naj bi v prihodnje razvijali turi-
zem v povezavi z železarsko tradicijo, zanimiva je zamisel 
ureditve naravoslovno-zabaviščnega parka na temo 
železarstva, stavijo tudi na nakupovalni turizem, veliko 
vlogo Imata lahko Planina pod Golico In Pristava v Javor-
nlškem Rovtu. Zimski turizem naj bi gradili na smučišču 
Španov vrh, velika želja Jeseničanov pa je tudi oživitev 
smučišča Rožca. Med idejami, ki smo jih slišali na zadnji 
seji občinskega sveta, so tudi gradnja Igralnice, za katero 
naj bi bila najbolj;;'primerna lokacija ob mejnem 
prehodu Karavanke. Turizma tudi ni brez vode, so menili 
nekateri svetniki, zato bi morali narediti vrtino za toplo 
vodo In razmišljati o vodnem parku. Nujna je tudi obnova 
Ruardove graščine. U. P. 

KRANJ 

Za sedmico rekordnih 750 milijonov tolarjev 
Loterija Slovenije v 28. krogu Igre loto napoveduje rekordni 
nagradni sklad za sedmico - kar 750 milijonov tolarjev, 
potem ko v prejšnjem krogu glavni dobitek nI bil Izžreban. V 
Sloveniji je bila sicer rekordna sedmica doslej Izžrebana leta 
2002, ko je bila vredna skoraj 687 milijonov tolarjev. Lotko 
je v tem tednu vreden n o milijonov tolarjev. S. Š. 

Danes je izšlo Sotočje 
Brezplačno za občanke in občane 
občine Medvode 

Ena spletna stran, ki združuje 7 Časopisov 
z vseh koncev Slovenije! Ot»ščtte 
www.lzb«rl.£l. oddajte svoj mali oglas, 
oglejte si popolnejSe oglase, sprehodite se 
po rumenih straneh In naj vas navduSijo 
kadrovski oglasi! 
Brskanje po malih oglasih i « nikoli 
ni bilo tako udobno. 

iZDePLSi 
Vseslovenski portai 
malih oglasov 

G o r e n j s k i G l a s w w w . G O R E N j S K i c L A s . s i 

L> <17 ^ vri. 

RADIO K R A N J d.o.o. 
St r i ta r jeva ul. 6 , K R A N J 

lEU:l-ON 
(04> 2 8 1 2 - 2 2 0 MDucm 
(04> 2 8 1 2 - 2 2 1 i><l>~A 
(04> 2 0 2 2 - 2 2 2 n«x»<A>i 
( O S I ) 3 0 3 - S 0 S I T O « - . ™ 

FAX: 
( 0 4 ) 2 8 1 2 - 2 2 5 nriuMujA 
(04> 2 8 1 2 - 2 2 9 tof.» 

(jO srnici fi^ijmiK 

n f l j e o u POSLUSFLNFI BRDIJSKA POGTBJFL n a EOREFUSKEIN j 

E-DOSlO 
ri»«l i o k r « ni43>ra<l io -kr anj. » i 
spletno stran: 
w w w . ra d I o>kra nj. s i 
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Najbolj zaželena S lovenk^ Najbolje 
plačana glasbenica? Naj >ij vroča 
estradnica? Vse se giblje i »upertaii-
vih. Govorimo seveda o pfpk>vedani 
N a t a l i j i . / F « « Trna OoU 
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Nekaj paradnih^oddaj je na dopustu, 
tdevizijci pa kljub U m u napovedujejo 
pester. p fO^m. Na^PRVA.TV stavijo na 
oddajo Prvaki rned.sitaki. na TVS bodo 
zapy t v (»rodnoi^bavne vode. na POP 
I V pripravljajo akcljii za lo.ooo tolaijev, 
na Kanalu A bodo uživali ra morju, na 
GTVpabodovandrta. ^ A U4 

STRATEŠKO 
PARTNERSTVO 

Odkar se povezujemo, sodelujemo, 
poslujemo, loblrarTK», vedno potrebu-
jemo strategijo. Tokrat smo prisluhnili 
strategijam Magnifica, Jakuba jande in 

Robiča. / Fot« Ka^ Poga6ir 

o d 
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GLASBA 

SEM TUDI POREDNA 
Najbol j zaželena S lovenka? Najbol je plačana glasbenica? Najbol j vroča estradnica? 

CUKR 

D o m i n i k Freiih 

V resnici pa je Na-
talija prav pre-
prosto bitje in 
človek bi mislil, 
da se je na glas-

beni sceni znašla po naključ-
ju. Med pogovorom je mir-
na, morda celo zadržana, na 
odru pa pride do izraza pov-
sem drugačna Natalija. 

Se kaj bojite, da bo letos pK>-
leti zmanjkalo piva? 

(smeh) "Jaz upam, da." 

Verjetno tistega, za katere-
ga delate reklamo. 

"Ja, upam, da prav tega." 
(smeh) 

Od kje pravzaprav prihaja 
priimek Verboten? 

"Ne vem, nikoli nisem raz-
iskovala družinskega dreve-
sa. Moja družina je na Štajer-
skem in do meje z Avstrijo je 
z avtom slabih petinštiride-
set minut. Verjetno je pri-
imek kaj v povezavi z nem-
škim svetom." 

Ali ima pesem Dva policaja 
tak naslov zato, ker ste ne-
koč želeli postati policistka? 

"V bistvu sem si želela po-
stati kriminalistka. Za to 
sem se navdušila ob branju 
kriminalk Agate Oiristie, ko 
je bil inteligentni detektiv 
Poirot sposoben rešiti vse 
primere. Tudi sama sem že-
lela biti razgledana in pamet-
na ter razrešiti vse. (smeh) 
Ampak seveda je realnost 
drugačna." 

Imate čas za branje knjig? 
"Ja, zadnja leta berem pred-

vsem zgodovinske romane. 
Iz gimnazije od zgodovine ni-
sem odnesla kaj dosti, čeprav 
sem jo imela za izbirni pred-
met na maturi. Zato sedaj be-
rem bolj o deželah, ki jih obi-
ščem. Na primer lani Egipt, 
pa Graja in Kenija." 

Menda vas veselijo adrena-
linska in avanturistična po-
tovanja. 

"Adrenalinska ne toliko. 
Rada pa imam naravo, živa-
li in ljudi. Zanimivo je, da 
na istem planetu živimo 
tako, kot bi bili iz različnih 
svetov. Iz povsem različnih 
dimenzij in razmer. Včasih 
se mi zdi, da sploh ne zna-
mo ceniti tega, kar imamo v 
Sloveniji." 

Še vedno trenirate tae bo? 
"Če povem po pravici, sem 

bila tam le dvakrat. Pa še to 
enkrat le za slikanje." 

Gorenjska zvezda 
na Melodijah morja in sonca 
Na Melodijah morja in sonca, ki bodo potekale v porto-
roškem Avditoriju v dneh od 14, do 16. julija, bo nastopi-
la tudi Manca Špik, ki prihaja z Bohinjske Bele. Študent-
ka Filozofske fakultete poje že od mladih nog, pot na 
glasbene odre pa je začela pred dvema letoma z zmago 
na Prvem glasu Gorenjske. Dve leti je sodelovala kot 
spremljevalni vokal znanih glasbenikov, od Alye, Natalije 
Verboten, Vilija Resnika, Helene Blagne, Vuhubande in 
drugih. Medtem se je povezala s producentom Raayem, 
ki ima pod svojim okriljem tudi Majo Slatinšek in Žano. 
S skladbo Solze z neba je bila Manca sprejeta na Melo-
dije morja in sonca, pesem pa se že vrti na radijskih po-
stajah. S. K. 

Sem mislil, da je to strategi-
ja za odganjanje vsiljivih 
oboževalcev. 

"A, kje pa. Sicer pa redno 
telovadim in skrbim za do-
bro fizično in psihično rav-
novesje, da se dobro poču-
tim. Kondidjo moram imeti 
zaradi narave mojega dela, ki 
je precej naporno. Aerobika, 
elektrostimuladje, presotera-
pija in savna. To je do dva-
krat na teden. Rada igram 
tudi golf, za katerega sem 
lani naredila izpit. Rada pla-
vam. Ker imam težavo s hrb-' 
tenico, ne smem teči, igrati 
košarke in odbojke." 

Ste se našli kot voditeljica od-
daje Pri Jožovcu z Natalijo? 

"Ja, všeč mi je. Sedaj se 
ravno končuje sezona. Ob 
poletnih nedeljah bodo po-
novitve, jeseni pa spet začne-
mo z majhnimi sprememba-
mi. Zelo mi je všeč, ker je to 
prisma kvalitema slovenska 
veselica. Marsikdo mi reče, 
da je edina prava razvedrilna 
oddaja, kjer se resnično vidi, 
da ljudje uživajo. Jaz pa uži-
vam z njimi." 

Gledanost je dobra verjetno 
predvsem zaradi vas. 

"Ah, kje pa. Ekipa je odlič-
na. Režiser, urednik, sovodi-
telj, drugi sodelavd. glasbeni-
ki .... Veliko ljudi je v ozadju 
in se jih na televiziji ne vidi. 
Ampak prav vsak da svoj de-
lež. Pika na i pa je publika, 
tako da se imamo res dobro." 

Še kaj streljate s puško? 
"Ja, bi še znala, le nekaj 

časa bi potrebovala, da bi 
spet prišla noter." 

Berete pošto, Id vam jo po-
šiljajo oboževalci? 

"Prebiram jo kar redno. 
Vsak dan dobim od 30 do 50 
sporočil." 

Radi nakupujete? 
"Najbolj uživam, če kupu-

jem živila za kuhanje. Pri ob-
lekah sploh nisem tipična 
ženska. Najraje vidim, če gre 
z menoj stilistka in ona izbe-
re. Pač pa rada nakupujem 
tehnične stvari. Ko sem oprem-
ljala stanovanje, sem z vese-
ljem izbirala štedilnik, televi-
zijo, pečico. No, res pa je, da 
vendarle sem tudi tipična 
ženska - rada kupujem par-
fiime in šminke." (Smeh) 

50 moški še vedno tako za-
držani, ko vas srečajo? 

"Ja, vedno večjo distanco 
imajo do mene. Verjetno je 
to zaradi vsega medijskega 
rompompoma okrog mene. 
Ne vem. Saj ko me spoznajo 
in vidijo, da ne grizem in 
sem dobrovoljna punca, se 
sprostijo." 

51 boste omislili ranč na de-
želi? 

"Ja, to so moje sanje. Hi-
ška na deželi, mož in kup 
otrok. Pravo družinsko živ-
ljenje. Pa živali seveda." 

Na odru ste precej drugačni 
kot izven njega... 

"Če bi tako divjala na ulid, 
bi si ljudje mislili, da sem 
nora. Na odru pa se razživim 
in sem sposobna uživati do 
jutranjih ur. Sicer pa sem ži-
vahna tudi izven o ^ . Razig-
rana in kdaj tudi poredna." 
(Skrivnosten nasmeh) 
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J GLASOVA ČITALNICA 

N O V A R O M A N T I Č N A 

K R I M I N A L K A 

ZA POLETNO B R A N J E 

POLONA PEGAN 

Monty 
Ko sanje postanejo 

resničnost 

Knjiga je namenjena predvsem mladim, ki bodo skozi 
napeto branje iinJ/i tudi kakšen nasvet, kako prebroditi 
nfjholj burno obdobje svojega življenja. Kot pravi 
avtorica, mlada študentka novituirstva. Monty posveča 
najstnikom in njihovim staršem, ki včasih ne razumejo, 
kako naporno je lahko obdobje adolescence. 

NcprtMkno naročam knjigo Monty avtorice Potone Pegan 
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Knjigo Montjr lahko ItupHe na sedeiu podjirtja Gorenjski glas, na Zoisovi 1 v Kranju, 
vsak delovnik od 7. do 1$. ure, jo naroat« po telefonu 04/20142 41 ali s priloženo 
naročilnico In s plafitom po povzetju. Gorenjski Glas 



ELEVIZIJA 

POLETJE S TELEVIZIJO 
Nekaj paradnih oddaj je na dopustu, televizije! pa kljub temu napovedujejo pester program. 

Suzana P. Kovačič 

V Informativnem 
programu Televi-
zije Slovenija 
bodo pripravljali 

večino dosedanjih oddaj, kot 
so Dnevnik, Porofila, Odme-
vi in Slovenska kronika, v ka-
teri objavljajo reportaže, no-
vice in zgodbe iz različnih 
slovenskih krajev. Na spore-
du bosta tudi Utrip in Zrcalo 
tedna, ob torkih pa aktualno-
politična pogovorna oddaja 
Pod žarometom. Ostaja tudi 
Polnočni klub, avgusta ga 
bodo snemali na terenu, in 
oddaje Večerni gost. Intervju 
in Družinske zgodbe, ki jih 
pripravljata Lado Ambrožič 
in Alenka Zor Simoniti. Raz-
vedrilni program T V Slove-
nija bo v poletnih mesecih v 
oddajah Slovenski venček, ki 
bodo na sporedu vsak petek 
zvečer, pripravili zgodovin-
ski pregled narodnozabavne 
glasbe na Slovenskem. 

Tudi na PRVA T V obljub-
ljajo pestro poletje. "Med 
svežimi oddajami naj ome-
nim serijo Prvaki med sila-
ki, v kateri se bodo v števil-
nih tekmovanjih pomeril i 
najmočnejši ljudje na sve-
tu. Na program prihaja tudi 
krajša dnevna iriformativna 
oddaja. Odkupili smo tudi 
številne dobre filme. Naši 
aduti ostajajo serije Vajenec 
pri Donaldu Trumpu, Četrt-

Voditeljica Tednika Barbra 
lermann. V oddaji bodo 
sveži prispevki tudi julija, 
prav tako v Studiu City. 

kovi večeri z BBC-jem (Mr. 
Bean, Č rn i gad, Allo Allo, 
Hotel poldruga zvezdica, 
Vikarka iz Dibleya) ter kon-
taktne oddaje z Urško Čer-
če, Sašo Gerdej in Nino Ga-
jič. Kmalu se j im bo s pro-
vokativno kontakmo oddajo 
pridružila Marlena iz Ses-
ter," je napovedal predstav-
nik za stike z javnostmi na 
P R V A T V Sandi Kovačevič. 
Fi lmske poslastice obljub-
ljajo tudi na drugih večjih 
televizijskih postajah. 

V 24ur na POP T V se vra-
čajo nekatere poletne rubri-
ke, pripravili so tudi nekaj 
novosti. "Zanimiva bo nova 
rubrika Dan za deset tisoč. 
Ekipa se bo odpravila na 

Polona Križnar iz P O P TV ureja rubriko Dan za deset tisoč. 

enodnevne izlete po Slove-
niji, pri čemer bo imela na-
mišljena tričlanska družina 
na razpolago deset tisoč to-
larjev. Na različnih koncih 
države smo namreč z anke-
to skušali ugotoviti, koliko 
so ljudje pripravljeni pora-
biti za tak izlet, in prišli do 
tega povprečja. Izogibali se 
bomo najbolj znanim izlet-
niškim ciljem in preverjali, 
kakšna je ponudba v izbra-
nih krajih. Akcijo pripravlja 
novinarka Polona Križnar, 
na sporedu bo ob četrtkih. 

Ob petkih bo v oddaji 24ur 
druga novost, Kulinarična 
popotovanja, gastronomske 
posebnosti slovenskih po-
krajin bo raziskala Andreja 
Virk Žerdin. Na male ekra-
ne se vračata tudi rubriki 
Vstop prepovedan in Dan z 
...," je povedala Petra Ura-
njek Prebil, predstavnica za 
odnose z javnostmi na POP 
TV. Na Kanalu A pa ponuja-
jo poletni E+, morskega Na-
vigatorja, bolj ali manj res-
ne serije in Dannyeve zvez-
de - le kaj se nam obeta?! 

INŠPEKTOR KIRN AvroR: JELKO PETERNELJ 
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Vandranja z Gorenjsko televizijo 

Oddaji informativnega programa, Gorenjska poročila in 
Gorenjski tedenski pregled, bosta med 15. julijem in 15. 
avgustom "na dopustu". Namesto tega si boste vsak 
dan ob 18.45, 21.45 i " 23-45 'ahko ogledali krajše novi-
narske reportaže. "Oddaje Župan pred kamero ne bomo 
predvajali iz studia, ampak bomo vsako sredo obiskali 
eno izmed gorenjskih občin in v pogovoru z župani od-
strli njihove probleme in uspehe," je povedal novinar in 
urednik Aleš Zrimšek. Največji del poletnega programa 
bodo namenili zabavno glasbenim vsebinam. V sodelo-
vanju z NET TV in TV PIKO bodo neposredno prenašali 
Melodije morja in sonca iz portoroškega Avditorija. "V 
novi oddaji Vandrovček, ki bo na sporedu vsak torek ob 
21. uri, pa bomo predstavili Folklorno skupino Sava 
Kranj, Tamburaško skupino Kašarji, Vokalni kvintet Ve-
drina ... Mlajšim gledalcem bo ob ponedeljkih popoldne 
namenjena nova oddaja Odkrito ni skrito, v kateri bodo 
razmišljali o poletnih ljubeznih in drugih "ta hip najvaž-
nejših stvareh na svetu". O mladostniških problemih in 
tegobah odraščanja pa bodo govorili v četrtkovi oddaji 
Pop mlad," je še povedal Zrimšek. Na sporedu ostaja 
Mozaik kulture, pripravljajo pa tudi dve sveži poletni od-
daji Ekošola kot način življenja. S. K. 

Na programu najbolj zanimive oddaje 

Na ATM TV Kranjska Gora bodo predvajali najbolj zani-
mive oddaje, ki so jih posneli med letom. Začetek pro-
grama so prestavili na 20. uro. Redno bodo pripravljali 
informativne oddaje. Ena izmed najbolj zanimivih oddaj 
je kontaktna glasbena oddaja Med notami, v kateri so 
gostili skoraj vsa znana imena slovenske glasbene sce-
ne. Med njimi so bili med drugim tudi Atomik Harmo-
nik, Oto Pestner, Be Pop in jan Plestenjak. Ponovitve od-
daj bodo na sporedu vsak torek in petek ob 20. uri. 
A.H. 

Poletno obarvan program na DTV 

Čeprav je tudi program Deželne televizije Loka poletno 
obarvan, bodo ostale na sporedu informativne, izobra-
ževalne, kulturne in razvedrilne oddaje. Med njimi sta 
tudi kontaktni oddaji Pokliči me nocoj in Preprosto naj-
boljši. Vsi ljubitelji narodnozabavne in pop glasbe se 
lahko pridružijo voditeljici Viktoriji Petek vsak torek in 
petek ob 20.30 v oddaji Pokliči me nocoj. Poleti se poleg 
vročine prileže tudi dobra narodnozabavna glasba, priig-
rate si lahko kakšno zanimivo nagrado ali pa zgolj pokle-
petate s simpatično voditeljico Viktorijo. Oddaja Pre-
prosto najboljši pa je namenjena nekoliko mlajši genera-
ciji, saj voditelj Jaka Benedičič poskrbi za dobro vzdušje, 
dobro pop glasbo, klepet in zanimive nagrade. Pridruži-
te se mu vsak dan razen četrtka ob 19. uri. A H. 

www.vollttw^gcn.sl 

Pomirjujoče varen. Vznemirljivo lep. 

Presenetljivo ugoden. 

Novi Polo je dinamičen, športen in simpatičen avto s 
privlačno opremo: sistemom ABS, servo volanom, radiom 
8 C D predvajalnikom. Ugoden paket Cool&Family pa se 
ponaša tudi s klimatsko napravo in štirimi vrati. 

Novi Polo 

A v t o h i š a Vrtač, d.0.0. Kranj 
Dalovska CMta 4, 4000 KRANJ 
lel.: 04 27 00 200, fdks: 04 27 00 222 
wwwavtohlKivrtac.Ki 
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POP KULTURA 
KULTURNE PRIREDITVE 

9. julij - v Bohinju bo v Amorju nastopila znana skupina 
Nude;« ob 14. uri se bo pred gasilskim domom v Ihanu 
pri Domžalah začelo že 3. državno tekmovanje v peki na 
žaru, Žar mojster 2005. Gre za tekmovanje, kjer se po-
merijo profesionalci in amaterji, ki želijo s svojimi moj-
strovinami prepričati strogo, petčlansko komisijo in po-
želi veličasten naslov 'žar mojstra'; • prvi turnir za Pokal 
Rauch v odbojki na mivki bo jutri v Kamniku (zunanja 
igrišča OK Calcit Kamnik) s pričetkom ob io. uri. Turnir 
bo spremljala tudi kopica dobre zabave ter izbor miss 
mivke 2005 ter zanimiv odbojkarski obračun med znani-
mi Slovenkami in Slovenci; • veliki finale državnega pr-
venstva v Spar ulični košarki bo jutri pred Cltyparkom. 
Finale bo zares nekaj posebnega, igra svetlobe, glasbe 
in plesnih nastopov, povezana s kvalitetnimi košarkar-
skimi boji, ki bodo določili nove državne prvake. 
15. julij - V poletnem gledališču Studenec pri Domžalah 
bo to poletje mešetarila Ženitna mešetarka. Gre za od-
lično komedijo, ki je bila osnova scenarija znanega mu-
zikala Helio Doliy, v katerem si je Barbra Streisand pri-
igrala Oskarja. Za potrebe poletnega gledališč« Studenec 
je igro priredil Alojz Stražar, ki je tudi režiser te predsta-
ve. V vlogi mešetarke Dolly se bo predstavila Pija Brod-
nik, bogatega in koieričnega trgovca iz Vonkersa pa bo 
odigral Franc Pestotnik Podokničar. Več podatkov lahko 
dobite na spletni strani: www.drustvo-miranjarc.si. 
Predstava bo doživela slovesno premiero 15. julija ob 21. 
uri zvečer. 

Trije vokali • en glas 
v sredo je v Pavšiarjevi hiši v okviru festivala Carniola na-
stopila tričlanska skupina Triu iz sosednje Avstrije. V tu-
jini so prepoznavni pod geslom Trije vokali - en glas, kar 
tudi označuje njihovo glasbo. V njej so namreč prepletli 
afriško, avstralsko in evropsko tradicionalno glasbo z 
električnimi ritmi. Koncert je bil še toliko bolj edinstven, 
saj v Sloveniji ni veliko tovrstnih skupin. Poleg tega je 
bila Pavšlarjeva hiša več kot odlična izbira za izvedbo ta-
kega nastopa. Njen atrij je kot nalašč za nemoteno uži-
vanje ob zvokih klasičnih inštrumentov. Začetki skupine 
segajo v leto 2001, ko so Maria Augustin, Hubert Sand-
hofer in Ali Foege želeli ustvariti nove, drugačne, pred-
vsem pa sproščujoče jazz ritme. Njihov nastop je vklju-
čeval različne glasbene zvrsti - od gospelovskih pesmi v 
swahili jeziku, avstrijskem jodlanju, irskih balad do glas-
be raznih jazz izvajalcev, kot so Tracy Chapman, John 
Martyn in J. J. Cale. Povezovanje tega daje poslušalcu ti-
sto, kar potrebuje: nežne ritme, ki prehajajo v udobno, 
noro harmonijo, a kljub temu dopušča dovolj prostora 
za lastno improvizacijo. Na koncu so avstrijski glasbeni-
ki vse presenetili, ko so se potrudili in poslovili v sloven-
skem jeziku. "Tu smo se zelo dobro počutili. Hvala, bili 
ste odlično občinstvo," so dejali za konec. A. H. 

h 

ZA PANCERBALL RABIŠ MIŠICE 
Klub žirovskih študentov je pripravil že osmi tradicionalni vikend športa in zabave. 

Mateja Rant 

V z n a m e n j u 
športa in zabave 
je minil pretekli 
konec tedna v 
Žireh. Poleg 

turnirjev v nogometu, košar-
ki in odbojki so tudi letos kot 
zanimivost pripravili pancer-
ball oziroma met smučar-
skega čevlja, napolnjenega z 
betonom. Vse s ^ p a j so v so-
boto zaokrožili s koncertom 
skupine Orlek v večernih 
urah, najmlajši pa so na svoj 
račun prišli v nedeljo. S kre-
dami so risali po tleh in uži-
vali ob družabnih igrah na 
prostem. 

"Naš namen je združiti za-
bavo in šport. Vsako leto je 
več udeležencev, letos so pri-
šli celo iz sosednjih občin," 
je razložil predsednik kluba 

PancerbalI pritegne množico radovednežev. /F«o:i\>ioMMi.kj.6.aa5m 

žirovskih študentov Bogdan 
Žakelj. Zlasti pancerball pa 
poleg običajnih navijačev pri-
tegne tudi kopico radovedne-
žev. Tekmovic i namreč po-
skušajo č im dlje zalučati 
smučarski čevelj, napolnjen 

z betonom. Ker tak čevelj 
tehta skoraj deset kilogra-
mov, morajo pokazati kar 
precej mišic za ta podvig. 
Tudi za obiskovalce ne bi 
bilo ravno prijetno, če bi jim 
tak "pancer" priletel v glavo. 

zato morajo biti tekmovalci 
zelo pazljivi. Poleg 25 mo-
ških se je opogumilo še deset 
žensk, vendar se pri dolžini 
meta ne morejo enakovredni 
kosati z moškimi kolegi. 
"Vsak udeleženec ima dva 
poskusa, da čevelj vrže čim 
dlje. Natančno doslej sicer še 
nismo izmerili najdaljše dol-
žine, saj za označitev uporab-
ljamo zgolj zastavice." Po 
oceni pa moški mečejo 
okrog deset metrov daleč, 
medtem ko ženske dosežejo 
največ polovico te dolžine. 
Pancerballa so se domislili 
pred leti, ko so se z nj im 
predstavili na študentski trž-
nici v Ljubljani. Smučarska 
čevlja, ki so ju takrat uporabi-
li, so potem obdržali in ju 
uporabljajo še danes, saj se 
tudi po toliko letih še nista 
razbila, je dodal Žakelj. 

VROČI KUBANSKI 
RITMI 

Suzana P. Kovačič 

Dogajanje na Festi-
valu Carniola so 
prejšnji konec 
tedna ogreli, kljub 
nizkim tempera-

turam za ta letni čas, kuban-
ski glasbeniki in plesalci, sku-
pina Conjuto Artistico Mara-
guan. Zaradi dežja je moral 
organizator, Art center iz Kra-
nja, spremeniti lokacijo, iz 
predvidenega gradu Khislste-
in v dvorano na Primskovem. 

Conjuto Artistico Maragu-
an bodo letos novembra 
praznovali četrt stoletja delo-
vanja. Že deset let vsako pole-
tje gostujejo v številnih ev-
ropskih državah. V skupini je 
20 plesalcev in g-članski or-
kester, obiskovalcem so se 
predstavili z afro-kubansko 
glasbo v svojem značilnem 
temperamentu. "V Sloveniji 
smo prvič, nastopili smo v 

Mariboru in Kranju. Turnejo 
nadaljujemo v Nemfiji, Špa-
niji, Franciji. V glavnem smo 
člani skupine študentje, in ko 
smo doma, na Kubi, trenira-
mo vsak dan po tri ure," je 
povedal po koncu predstave 
mladi Dayron. 

grad KhisUtuni. n julija, ob 21.30 ( j j 1 1 S 0 | ) [ ) ( ' \ i 
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GORAZD ŠINIK 

Zna biti zanimivo, če prete-
klost zapiše zanimiva dogaja-
nja. Zakaj? Ker bo danes in ju-
tri moč zgodovine zaznamo-
vala prihajajočo zgodbo, doga-
janja, pričakovanja. Mar ne.' 
la. Lahko bi šlo za našo ljubo 
Gorenjsko "regijo", lahko za 
Bohinj, Bled, tudi Kranj... Ali 
za ulico, hišo. V Kranju je bila 
Župniščna ulica takrat, ko se 
je Kranju reklo "Krainburg" in 
so pod sliko, zaradi let je porja-
vela, feme cerkva svetega Kan-

pijski Sydney... Zdaj je tvegal 
in si začrtal lastno pot Omislil 
si je postarani stil majhne go-
stiinice. Saj veste, s starimi sto-
li, mizami in Singerjevimi ši-
valnimi stojali. R(A Zaptotnik 
nas namerava v goste povabiti 
ne zaradi opreme, zaradi vina, 
dobrega šalama, pršuta in še 
česa, kar so kuhali v času Bld-
weisa in Vodnika. Obljublja 
vesele sobotne urice na vrtu 
Glavnega trga, ob nedeljah bo 
s "fertaham" počakal konec 

Rok in oče Niko 

djana in tovarišev mučencev 
zapisali Župna cerkev. In v 
zgodovino prvič zapišejo pri-
imek Šink leta 1902, hiša pa je 
kasiieje nosila oztuiko Mesto 
145, na pročdju, nad obokom 
pa so zapisali pri Lectarju. Leta 
1915 je iz Borovelj prišla Min-
1q in takrat se je začela kavar-
na. In obilo zgodb, ki so zazna-
movale Kranj in Sinkovo hišo. 
Župna cerkev je še vedno 6r-
na, ulica je zdaj Glavni trg, 
Šinkova hiša pa je pred dnevi 
dobila novega, željnega pisca 
gostinskega utripa. V času, ko 
iz idejno postaranega mestne-
ga središča bežijo, preostali pa 
s ponudbo podcenjujejo ob&-

I 
Nina in jože 

vinoteko. Se bolj kritičnega po-
gleda je naš novinarski kolega, 
Dolenjec Jože Rozman iz 
Kmečkega glasa in glavni pi-
sec v reviji Vino. Oba, Nina in 
Jože sta vriiunska poznavalca 
vinske kaplje, sommelierja II. 
stopnje, in sta včeraj v vipav-
skem Braniku ocenjevala češ-
njeve jedi in roseje. Le Movia 
je "pričaral" penino modrega 
pinoja, staroiivne metode in 
pomenljiv^a imena - Puro. 

Na rose vleče tudi Rozma-
nov cviček, ki ga, novinar in 
velik poznavalec gastro-
enologije pridela v Mirni Peči. 
In da je bila druščina uravno-
težena, je poskrbela Rokova 
Petra, Petra Sever iz Škofle 
loke, ki je v študijskem času 
prav tako "kelnarila" in spo-
znala kulturo hrane in vina. 
Bodoči magistri, simpatični 
Petri je družbo delala sodelav-
ka iz loške občinske uprave, 
Žiro\to Sabina Planinšek, so-
seda našega dolgoletnega pis-
ca, filozofe Mihe NagUča. In 

maše. Pred dnevi, ko je že izzi-
vala liai'ca, je zarezal v kuhano 
šunko in ^odba je začela teči. 
Oče Niko mu je prinesel "bur-
kle", mama Regina staro sliko 
Jezusa, prijatelji kup dobrih 
želja, misli in steklenic vina. 
Kaj je lepšega kot pehar mes-
nin. Z dobrimi željami in pe-
harjem je Roku v roke segel 
Marko Arvaj in hipec za tem 
tve^ dobro družinsko razpol-
oženje, saj si je za na sliko 
omislil športno družbo. Sim-
patična svetlolaska ni Ana 
Kumikova, je pa Ana Vidič, 
pred časom v e ^ zvezdni up 
našega tenisa. "Oprosti" s sa-
vinjskim naglasom je čisto 

Ervin Luka Sešek 

rem in L4-letni violinist Ervin 
Luka Sešek, zaradi katerega 
smo se tudi zbrali v Kašči. Pri-
jetno s koristnim, lahko tudi 
vzrok in posledica, bi rekel. 
Praznovanje banke so poveza-
li še z dobrodelnostjo in kdo se 
je ne veseli. Ervin je zelo nada-
rjen violinist, in če želi uspeti 
še bolj, mu mora inštrument 
zveneti kar se da lepo. In lese-
na umetnina s pravim podpi-

Cvetka Vrhovec, Jure Krvina in Pevel Martinuč 

nela je violina Ervina Luke in 
kar preliitro je bilo konec na-
stopa. Kako neskončno lep 
zna biti zvok male lesene 
umetnine. "Smo take sorte 
tič', da vse bolj na veselo obr-
nemo ...," so d'jali Rovtarji in 
nasmejali, da bi se še Kašča 
stresla. Pa je prišel še Cotinov 
CiriJ, znan loški posebnež, ki 
ga je upodobil Brane Tavčar, 
predse^ik društva Rovtarji. 

stal remlne..." Joj joj, pa še po 
rovtarsko je klatil. Hec mora 
biti. Vseeno sta se nasmejal, 
čeprav sta bolj resne sorte. Ne-
čak, magister ekonomskih 
znanosti, politik - LDS. Blaž 
Kavčič, ob stricu, legendar-
nem Niku Kavčiču, partizanu, 
ustanovitelju slovenskega 
bančništva, predhodnice Ljub-
ljanske banke in tesnem sode-
lavcu liberalnega Staneta Kav-

Melita Rebič, Dušan Škerbec in Ervin Luka 

smo reldi, kako bi bilo fino, če 
bi ratalo... 

S podobnim "reklom", da bi 
uspelo, so si zagotovo dejali 

Ana, Marko in Svetla 

ne mesta, si je Rok Zapk>tnik 
zadal "drzno" nalogo. Uspeti. 
Rok, novi gostiî ski najernnik 
pri Sinkovih, je Kranjčan z za-
nimivo gostinsko kariero. 
Kako se streže in dobrika za-
htevnim užitkarjem, se je na-
učil v Vili Belli na Srednji Beli, 
nadaljeval v ljubljanskem Asu 
pri ultrazahtevnemu šefu Po-
petu in pred meseci sklenil 
"izobraževanje" na Zemonu 
pri zvezdniku Tomiju. Vmes 
je Rok s svojimi šefi obral Ev-
ropo na predstavitvenih d<^-
janjih, delavno doživel olim-

Sabina in Petra 

nova besedna fora tipa "itak" 
in "kmeki", ampak oprosti, 
Ana, preveč si bila lena, je bilo 
slišati od prijateljice, tenisafice 
Svetle Božičnik, ki je kar se da 
na kratiko razložila, zakaj je 
Ana zdaj na študiju v New Or-
leansu. Svetla končuje študij 
novinarstva in bo zapis ob od-
prtju "dala" v revijo Pet zvez-
dic 

Dobre sosedske odnose je 
prišla zaželet tudi Nina Levič-
nik, po mammi stnmi Oster-
manova. Zagotovo je Nino za-
nimalo, kako si je Rok omislil 

som stane natanko 11.000 ev-
rov. Kup denarcev. Nekaj "ma-
lega" so Ervinu Luld Sešku 
prispevali v NLB-ju, nekaj ma-
lega še loški lionisti Melita Ba-
bič, direktorica loške Odeje, in 
odvetnik, naš zvesti brale Du-
šan škerbec, sta v imenu klu-
ba mlademu glasbeniku izro-
čila simbolni ček. V imenu 
banke pa sta se gostom in za-
poslenim zahvalila direktorica 
poslovne enote Cvetka Vriio-
vec ter direktor podružnice 
Gorenjska Pavel Martinuč. 
Lepe misli z veliko želja. Prav 
takih je imel tudi predsednik 
območne obrtne zbornice 
Škofja Loka Milan Hafijer, ki 
se je v imenu "obrtnikov" za-
hvalil Cvetki Vrhovec. Zazve-

Milan Hafner 

"14 descev jo je objel, bukev, 
tako je bila velika. In smo golc-
val cel teden in tolk nažagal, da 
je osel teden dni fiitral, pol pa 

Brane Tavčar 

čiča. Niko Kavčič je bil glavni 
soustvarjalec Dnevnika Stane-
ta Kavfiča, kista ga izdala Igor 
Bavčar in Janez Janša, in so-

Niko in Blaž Kavčič 

pred 10 leti v NLB-ju, ko so pri-
hajali k nam na Gorenjsko. In 
jim je, pravijo, da jim še uspe-
va. Tisočletni kamniti stebri 
podpirajo lesen strop v Kašči, 
nekoč davno shrambi žita, 
zdaj ponosne galerije slikarja 
in grafika Franca Miheliča 
(1907-1998), rojenega v Vir-
mašah. Hlad starih zidov, Mi-
heličeve Dafiie in kurent Mu-
zdkanti in ure, Ples enodnev-
nic ... Sijajno in očarljivo. Vse 
je bilo. Muzikanti so bili Suha 
špaga, skupina Rovtarji iz 
Društva za smučanje po sta- Rovtarji 

ustanovitelj Slovenske demo-
kratične zveze. Še vedno pa ga 
imajo "nekateri" za politične-
ga lx)tra Bavčarja in Janše. Bo 
že držalo, če je res. 

Rompompom, še ne gremo 
domov ... Jest pa ti pa židana 
marela .... so urezali Rovtarji. 
In res še nismo šli domov. 
Bilo je lepo! 

enpt» fjim.,, <«. { t e f " f a 

eVino.si 
spletna vinska trgovina 



ZA KRATEK ČAS 

• -

Avtor karikatur Ljubo ]ančič iz Radovljice 
Tudi vas, drage bralke in bralci, vabimo k sodelovanju. Med 
prispelimi vid, karikaturami, aforizmi, stripi in drugimi 
smešnicami bomo enkrat na mesec izbrali najboljšega in ga 
nagradili z lepim darilom. Vaše prispevke za rubriko HU-
MOR pošljite na naslov: Valerija Povšnar Kavčič, Gorenjski 
muzej, Tomšičeva 44, 4 0 0 0 Kranj. 

TISOČ UGANK ZA ODRASLE 
Franc Ankerst vam zastavlja novo uganko. Vaša naloga 
je, da ugotovite pravilen odgovor in nam ga pošljite naj-
kasneje do torka v prihodnjem tednu na SMS pod šifro 
uganka, pripišite rešitev + ime in priimek na številko 
031/69-n-n, ali po pošti na Gorenjski glas, Zoisova 1, 
40CX) Kranj, s pripisom 'Tisoč ugank za odrasle". 

Kaj tak je zaklad, 
ki več je kot zlat, 
če komu "spuhti" 
za to ni kriv tat? 

Izžrebali in nagradili bomo dva pravilna odgovora (ene-
ga, ki ga bomo prejeli prek SMS, in drugega, ki ga bomo 
prejeli po pošti). Podarili bomo po dve vstopnici za 
Terme Snovik. Pravilna rešitev uganke, ki smo vam jo za-
stavili prejšnji teden, se glasi: identiteta. Med prispelimi 
odgovori je edina pravilno razvozlala uganko Terezija Pre-
vodnik iz Nakita. Vstopnici bomo poslali po pošti. 

^MeJba p s u ! ! 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Boleč" 
Taka skrb me razjeda, da vas 
moram prositi za pomoč. Skr-
bi me za zdravje sina, ali lah-
ko odgovorite, če je kaj nevar-
nega. K zdravniku noče. S po-
zdravom in hvala. 

Upam, da je vaša šifra pra-
vilna, saj ni bila čitljiva. Vaš 
sin bi moral nujno poiskati 
zdravniško pomoč. Dolgo-
trajna bolečina, povezana z 
glavo ... in ne samo to. Tako 
je prežet s strahom in se 
boji resnice, ki ni nujno, da 
je tako grozna. Bolezen ob-

staja, a kakor vidim, obstaja 
tudi rešitev. Brez pomoči pa 
se vam stanje samo slabša. 
Še v koncu tega leta bo pri-
siljen iti do zdravnika, saj ne 
bo več zdržal. Potem pa se 
boste vsi skupaj rahlo pomi-
rili, saj trpi cela družina. 
Moral se bo odločiti za ope-
racijo, to že podzavestno ve, 
zato ga je tudi tako strah. A 
to je skoraj edina pot k nje-
govi ozdravitvi. Vse bo v 
redu, boste videli. Morate 
misliti tudi na sebe, a kaj ko 
ste v prvi vrsti samo mati. 
Srečno. 

"Dolomiti" 
Prosim vas za pogled v mojo 
prihodnost. Zanima me, kako 
bo kaj z mojim Študijem in ali 
se mi bo uspelo vpisati na 
srednjo glasbeno šolo. Ali bom 
s tem fantom ostala skupaj? 
Hvala in lep pozdrav. 

Na poslovnem področju 
boš čez življenje imela veli-
ko zmag in boš zelo uspeš-
na. Ne mislim samo poklic, 
ampak vse, kar boš delala s 
srcem, in boš nadvse zado-
voljna. To, da se boš vpisala 
na srednjo glasbeno šolo, ti 

je itak namenjeno in zelo 
povezano s tvojo prihod-
nostjo oziroma z glasbo. 
Sama glasba in vse, kar je 
povezano z njo, ti bo vedno 
več pomenila. V letu 2 0 0 6 
imaš prelomnico v ljubezni, 
kako bo, pa bo odvisno le 
od tebe. S tem fantom se 
imata rada, a ti imaš visoke 
cilje in začela se boš spraše-
vati, ali ti je to, kar ti on 
daje, dovolj. Ne prehitevaj 
časa, saj s tem ne boš nič 
spremenila. Tvoje želje te 
bodo pripeljale na pravi cilj. 
Lepo se imej. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3-21.4.) 
čeprav se bo nekdo zelo trudil okoli vas, boste vi 
še vedno trmasto vztrajali in še nekaj časa postavljali 
ljubezen na stranski tir. Na poslovnem področju vam 
bo z dobro voljo uspelo nekaj, da. kar verjeti ne boste 
mogli uspehu, ki bo sledil. 

Bik (22.4.-20.5.) 
že nekaj časa ste v pričakovanju sporočila in nikakor 
ga ne morete dočakati. Ravno ko bodo dvomi presegli 
vrh, pridejo novice. V prvem hipu ne boste popolnoma 
zadovoljni, a čez čas boste spoznali, da je za vas to 
še najboljša rešitev. 

[Dvojčka (21.5.-21. 6.) 
v tednu, ki je pred vami, se vam obeta veliko družbe. 
Nekaj bo res po sili razmer, a večinoma se boste zaba-
vali. V trenutku žalosti se boste sprostili ob misli na 
skorajšen dopust, ki ga že težko pričakujete. 

Rak (22. 6.-22.7.) 
Na prijateljih boste iskali napake in se počutili skrajno 
osamljeni. Pa ne bodo krivi oni, sami se boste zaprli v 
svoj svet. Kar nekaj dni ne boste našli pravega izhoda, 
najdete ga šele ob pravem trenutku. Pravi prijatelj zna 
sprejeti tako očitke kot pohvale. 

Lev (23.7.-23.8.) 
v osebnem življenju se boste počutili zmedeno, hujših 
posledic ne bo, razen tega da se boste malce oddaljili 
od svojih zastavljenih ciljev. Na delovnem mestu ne 
boste zmogli sami dokončati nekega projekta in nikar 
se ne branite pomoči, ki vam bo ponujena. 

Devica (24.8.-23.9-) 
Res da bo po večini vse odvisno od vašega razpolože-
nja, a kljub vsem raznim preprekam se boste imeli 
lepo, kjerkoli pač boste. Prijetna zmeda se vam 
obeta v ljubezni, ker ste v obdobju sreče, ste lahko 
brez skrbi. 

Tehtnica (24.9.-23.10.) 
Upoštevali boste nasvet nekoga, ki vam hoče samo 
dobro, in ima toliko življenjskih izkušenj, da vam bo 
znal pravilno svetovati. In to tako, da bo za vas najbolj-
še. Povsem jasno vam bo, kaj so vaše želje in kaj lah-
ko uresničite. 

Škorpijon (24.10.-22.11.) 
Kar nekaj dni boste premišljevali o tem, ali Ima vse, 
kar počnete, sploh kakšen smisel ali ne. Iskali boste 
odgovore na razna vprašanja, ki jih seveda ne morete 
dobiti. Črne misli vam še ob pravem trenutku prežene 
nekdo, ki vas ima resnično rad. 

Strelec (23.11.-21.12.) 
Polni elana se boste spustili v nove zmage, saj vam je 
nekajdnevni dopust zelo koristil. Tekmece vam bo 
uspelo očarati, In to vam bo v dodatno potrditev, da 
vse zmorete, če le hočete. Ljubljena oseba si bo želela 
romantičnih trenutkov v dvoje. 

Kozorog (22.12.-20.1.) 
Srečali boste nekoga, ki vam je preteklosti zelo veliko 
pomenil. Premostile se bodo stare blokade in končno 
boste pripravljeni na pogovor, ki bi moral biti že zdav-
naj. Nad občutki boste presenečeni bolj, kot si boste 
hoteli priznati. 

Vodnar (21.1.-19.2.) 
Naveličali ste se že stalnih finančnih kriz, a do sedaj še 
niste bili nikoli pripravljeni kaj narediti v to smer. Vča-
sih je treba upoštevati nasvete, čeprav se ne zdijo 
sprejemljivi, a nekje je pač treba začeti. Odločitev pa je 
seveda čisto vaša. 

Ribi (20. 2.-20.3.) 
Preutrujeni od samega dela, tako doma kot v službi, 
boste pripravljeni premišljevati le o dopustu, ki pa na 
žalost še ni tako blizu. Če boste hoteli izpeljati vse 
tako, kot ste si zamislili, bo treba malo več vložiti. 



N A G R A D N A KR IŽANKA 

AVTOHISA AHCIN 
Voklo 75 a 

4208 Šenčur 

TeL: 04/27 99 200 

E-naslov: avtohi$a,ahcin@siol.net 

www. mitsubishi. ahcin. si 

A 
MITSUBISHI 

MOTORS 

Pooblaščeni prodajalec in serviser 
vozil Mitsubishi, kleparstvo in ličarstvo 
vseh vrst vozil ter popravilo 
vozils poškodovanih od toče, 
brez ličanja. 

Za reševalce smo pripravili šest lepih nagrad: 

1. nagrada - darilni paket v vrednosti 15.000 sit 

2. nagrada - darilni paket v vrednosti 10.000 sit 

3. nagrada - darilni paket v vrednosti 5.000 sit 

4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas 

Rešit\/e križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke, ter WA50 DAVČNO ŠTEVILKO) 
pošljite na dopisnicah do srede. 20. julija 2005, na Gorenjski glas. 
Zoisova h 4001 Kranj. p. p. 124. Dopisnice lahko oddate tudi v 
nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Zoisovi 1. 

Rešitve nagradne križanke HTP Gorenjka Kranjska Gora: i. nagrado: bon v vrednosti lo.ooo 
sit 23 gostinske storitve pri Curnaanu prejme ANDRE J ŠUNKAR, Poljska pot n , 4240 
Radovljica; 2. nagrado: bon v vrednosti 5.000 sit za gostinske storitve pri Gurmanu prejme 
IVAN HOLCNAR, Hafnerjevo naselje 99, 4220 Škofja Loka; 3. nagrado: dvakrat celodnevno 

kopanje v Aqua Larixu prejme IRENA ŽAKELJ, Breznica 43, 4226 Žiri. Tri nagrade Gorenj-
skega glasa pa prejmejo MARIJA jAZBIČ, Podlubnik 155, 4220 Škofja Loka; ANGELCA 
KOKALJ, Ševlje 34, 4227 Selca in MARIJA AHLIN, Gradnikova 29. 4240 Radovljica. 
Nagrajencem čestitamo! 

mailto:ahcin@siol.net


DRUŽABNA KRONIKA 

STRATESKO PARTNERSTVO 
Odkar se povezujemo, sodelujemo, poslujemo, lobiramo, vedno potrebujemo strategijo. Tokrat so 
bile zanimiva Magnificova, jandova in Robičeva. 

V Ljubljani se je pred ča-
som odprl Domino Grand 
Media Hotel in pred nekaj 
dnevi so znotraj njega slav-
nostno odprli še casino. 
Zadnje čase smo v Sloveniji 
tovrstnih odprtij kar vajeni. 
Ni skrivnost, da se v naših 
casinojih največkrat najdejo 
italijanski gostje, in ker v 
Italiji velja prepoved kajenja 
skoraj povsod, je morda od-
stotek Italijanov v sloven-
skih casinojih tudi na račun 
strogega zakona o kajenju 
večji. 

Ce pa že govorimo o casi-
nojih, ne moremo mimo 
slovenskega velikana, druž-
be Hit. Ta je minuli teden z 
Magnificom podpisala eno-

letno pogodbo o strateškem 
partnerstvu pri nastopanju 
na ključnih trgih - tam, kjer 
se oba pojavljata. Prvi na-
stop Magnifica je bil takoj 
nekaj dni po podpisu po-
godbe v sredo v Lignanu v 
Italiji, v avgustu pa pevec za-
čenja obsežno turnejo, v 
sklopu katere se bo iz Italije 
selil v Albanijo in obiskal 
tudi Srbijo in Črno goro. 
Začetek sodelovanja med 
Hitom in Magnificom sega 
v obdobje prireditve Explosi-
on of Fun ob letošnjem Po-
kalu Vitranc v Kranjski 
Gori, katere se spomnimo 
predvsem po tem, da je za-
bava pritegnila več gledalcev 
kot samo tekmovanje. 

Določene strategije pa 
ohranja in razvija tudi Elan. 

Pred nekaj dnevi so se v re-
stavraciji hotela Krek pri iz-
vozu za Bled zbrala zanimi-
va imena. Izstopalo je pred-
vsem ime češkega skakalca 
Jakuba Jande. Tako pred-
sednik uprave Matjaž Šara-
bon kot vodja tekmovalne 
službe Elana, d. d., Bojan 
Križaj sta poudarila, da pod-
pis pogodbe o sodelovanju z 
enim vodilnih smučarskih 
skakalcev na svetu pomeni 
velik plus - tako za Elan kot 
za Jakuba. Na Češkem se 
namreč čez nekaj let obeta 
svetovno nordijsko prven-
stvo in Elanove smuči, na 
katerih bo sedaj letel češki 
orel, naj bi v svetu postale 
kot blagovna znamka le še 
bolj prepoznavne. Jakub 
Janda se je tako pridružil že 

tako močni Elanovi tekmo-
valni ekipi za smučarske 
skoke, ki bo v prihodnji tek-
movalni sezoni na skakal-
nih smučeh prav gotovo po-
segala v sam svetovni vrh. 

"Priznam, da še vedno ni-
sem prišel popolnoma k 
sebi in še vedno premlevam 
dogodke zadnjih-treh ted-
nov. Trenutno sem, kot tudi 
moja ekipa, najbolj vesel, da 
smo uspešno zaključili še 
en RAAM," je na spletni 
strani v uvodu zapisal eks-
tremni kolesar Jure Robič 
dan po vrnitvi iz Amerike. 
Znova je osvojil najtežjo in 
najbolj kruto svetovno dirko 
Race Across Amerika, kjer 
je na cilj prišel precej pred 
drugimi. V Slovenijo se je 
vrnil prvega julija. 

CIve me mani ... Hir aj kam and hir aj go ... (Magnifico in 
Hitov predstavnik Andrej Sluga) /Foto:Ai<ii!oih 

Vzdušje igralniških aparatov je pritegnilo Jasno Kuljaj 
(posoja glas Heleni Blagne Zaman pri Hri-barju) in nekoč 
televizijskega voditelja lota Tilna Skubica. /Foio:AMRoth 

T 
Notranjost casinoja v Domino Grand Medij je delo švi-
carskega arhitekta Luigija Leporija (desno Olga Butinar, ko-
ordinatorka omenjenega hotela)/foio: am Roth 

Mapi (s pogodbo) značilne zelene ban^e v rokah projektne vod-
je Rebeke Lah med pogovorom z vodjo tekmovalne službe be-
gunjskega Elana, d. d., Bojanom Križajem. / FoioK«ia cog.ča, 

Kolegi in skakalci: Lukas Hlava, Jakub Janda in Jan Matura. 
/ Foto: Kaja Pogatjf 

Jure Robič se je iz RAAM-a vrnil v Slovenijo s ponovno 
zmago. I Foto. Corui Kavi« 

VRTIMO GLOBUS 
Pamela spet s Tommyjem 

Pamela Anderson je spet skupaj s svo-
jim nekdanjim možem Tommyjem Lee-
jem. Zvezdnica serije Obalna straža je 
minuli teden prišla na odprtje novega 
hollywoodskega bara, kjer je ves večer 
strastno objemala in poljubljala divjega 
bobnarja skupine Motley Crue. Nekda-

nja zakonca se ne ozirata na mnenje javnosti in ne da-
jeta uradnih Izjav o tem, da sta spet par. Mati Pamele 
Anderson nikoli ni bila zadovoljna s hčerinim Izborom 
moških in meni, da bi bilo bolje, če bi bila lezbijka. 

Liam je dober očka 

Llam Gallagher svojima sinovoma ne 
dovoli, da bi preklinjala. Pevec skupine 
Oasis, ki je sicer znan po arogantnem 
vedenju in vsakomur brez dlake na 
jeziku pove, kar mu gre, želi petletnega 
Lennona in triletnega Gena naučiti lepe-
ga vedenja, zato redno obiskujejo 

cerkev. 32-letni britanski rocker je zabavljaški stil za-
menjal za umirjeno družinsko življenje In zdravo prehra-
no, saj bi rad dočakal 120 let. 

Nenasitna Carmen 

Carmen Electra je ob drugi obletnici 
poroke z Daveom Navarrom bolj srečna 
kot kdaj prej. Prsata igralka se je po-
hvalila, da je seks s kitaristom skupine 
jane's Addiction najboljši, kar jih je kdaj 
doživela. Pravi, da zanjo ne velja 
splošno prepričanje, da se strast po 

poroki umiri, saj se z možem kar ne moreta nasititi drug 
drugega. O svojem prvem zakonu z Dennisom Rod-
manom, ki je trajal le devet dni, dodaja, da je že takoj po 
poroki vedela, da je storila napako. 

Angelina posvojila drugo siroto 

Angelina Jolle je posvojila etiopsko dek-
lico po imenu Zahara Marley, katere 
starša sta umrla za aidsom. Povečanja 
družine je najbolj vesel igralkin prvi 
posvojenec Maddox, ki je mamo že dalj 
časa spraševal, kdaj bo dobil bratca ali 
sestrico iz Afrike. Hollywoodska zvezda 

in ambasadorka dobre volje za zdaj ne razkriva podrob-
nosti o deklici, zanikala pa je govorice, da je noseča z 
Bradom Pittom. 

Barbara Seljak je doma iz Godešiča pri Ško^i Loki, veči-
no časa pa preživi "čez lužo". Je študentka 4. letnika ko-
munikologije v ZDA, v prijetnem kraju na jugu države 
Teksas. Hodi v fitnes, rada teče in si ogleduje filme. Po 
končanem študiju želi vpisati magisterij s področja 
odnosov z javnostmi. / FO»: ian,j (>.pan 


