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Vladni obisk na vzhodu Gorenjske
Na petnajstem obisku po slovenskih pokrajinah je vlada tokrat obiskala
osrednjo Slovenijo, med njimi tudi kraje, ki jih Gorenjci štejemo za svoje.
DANICA ZAVRI ŽLEBIR

Ljubljana - Vlada je v dveh
dneh obiskala ducat podjetij
v različnih krajih osrednje
Slovenije, premier J.inez
Janša tudi dve v Kamniku,
in siccr podjetje Amebis
programska oprema in podjetje Trival, ki se ukvarja z
opremo za telekomunikacije. V slednjem ga je spremljal tudi gospodarski minister Andrej Vizjak. V Kamniku se je mudil tudi minister za šolstvo in špoit dr.
Milan Zver. Občino Trzin je
obiskal dr. Ivan Žagar minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko, dr.

Jure Zupan, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, se je v Domžalah
pogovarjal s srednješolci ter
obiskal podjetji Helios v
Domžalah in Termit v Moravčah. Minister za delo Janez Drobnif si je na tem območju ogledal dve ustanovi
za ljudi z motnjami v dušev-

je obiskal tudi minister za
javno upravo dr. Gregor Virant. Minister za okolje in
prostor Janez Podobnik si je
ogledal prekladalne in sortirne postaje odpadkov v
Suhadolah, poslovne cone
Komenda in o b m o č j e Natu-

re 2000.
V občinah na vzhodu Gorenjske so bili tudi nekateri
državni sekretarji, dr. Peter
Verlič s prometnega ministrstva in Marko Starman z
okoljskega v Trzinu. Slednji
je bil še v Vodicah in Domžalah. O davčni reformi pa je s
podjetniki iz Trzina govoril
Andiej Šircelj s finančnega
ministrstva.

n e m razvoju, V D C I N C E v

Mengšu in društvo Barka v
Medvodah. Pravosodni minister dr. Lovro Šturm je bil
na dveh okrajnih sodiščih, v
Domžalah in Kamniku, njegov državni sekretar Robert
Marolt pa na upravnih enotah Kamnik in Domžale.
Domžalsko upravno enoto

Karavanški predor
obnavljajo

88.
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Stoji učilna zidana
Začetek novega šokkega leta je priložnost, da
se pogovorimo o šoli. Kaj se ta čas godi v naši
"učllni zidani", kaj se ji še obeta?
Na vprašanja o slovenskem šolstvu bo odgovarjal
njegov prvak: dr. Milan Zver, minister za šolstvo
in šport v Vladi RS. Z njim se bo pogovarjal
publicist Miha Naglič.
Preja bo v povsem novi kranjski
Srednji biotehniški šoli v Naklem pri Kranju
v četrtek, 28. septembra 2006, ob 19. uri.
Prijave sprejemamo
v tajništvu Gorenjskega glasa, tel. 04/201-42-00
in na elektronskem naslovu: tajnistvo(g)g-glas.si
ter v tajništvu šole: 04/277-21-00
Pokrovitelj: Občina Naklo, župan janež Štular
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URŠA PETERNEL

Jesenice - Družba za avtoceste je prejšnji ponedeljek začela prenavljati vozišče v Karavanškem predoru, zaradi
česar promet poteka :zmenično enosmerno, vozila pa
čakajo pred predorom do pol
ure. Prenova predora bo trajala predvidoma 182 dni oziroma do konca marca 2007
in bo vredna 579 milijonov
tolarjev. Dela bodo potekala
24 ur dnevno vse dni v letu,
razen med novole:nimi
prazniki. Obenem bodo potekala tudi dela na avs^ijski
strani predora. Medtem ko
DARS za izvedbo del načrtuje zaporo le ene strani cestišča in izmeničen promet po
drugi strani, pa avstrijski

upravljavec Asfinag predvideva tudi nekajdnevno popolno zaporo predora v nočnem času.
Za prenovo vozišča so se
na DARS-u odločili zaradi
poškodb kanalizacije in dviganja vozišča. Poleg prenove
vozišča bodo v predor vgradili še talni obok in sanirali poškodovano kanalizacijo ter
prenovili sistem klica v sili in
vgradili ozvočenje. Približno
enako obsežna dela DARS
načrtuje tudi za prihodnjo jesen. Do konca leta 2014 pa
bodo v skladu z evropsko
smernico morali zagotoviti
še višje varnostne ukrepe, ko
bo potrebno obnoviti prezračevanje v sredinskem delu
predora in izboljšati ubežnoreševalne poti.
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KRANJ

Letošnji nagrajenci kranjske občine
Mestni svetriki so potrdili predloge priznanj Mestne občine
Kranj za leto 2006. Naziv častnega občana prejne Boris Paternu ob 80- etnici rojstva, nagrado Mestne obč ne Kranj pa
Likovno društvo Kranj. Listino o priznanju prejmejo Kranjski
vrtci, Marjana Jekovec in Francka Marchel. Veliko plaketo
prejmeta Darinka Rakovec ter Jože Lombar. Plakete si zaslužijo Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica, Franc Rovan in

Robert Sušnik. Veliko Prešernovo plaketo prejme Tine
Oman, Prešernovo plaketo pa si zasluži Nejč Slapar. Podelitev bo ob občinskem prazniku. S. K.

GORENJSKA

GORENJSKA
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VREME

Zaploskali so si
za knjižnico

V Cerkljah so uspešni

Na kakšnih stolih sedijo
gorenjski župani

Sadje je letos drobnejše

Povečini bo sončno, zjutraj bo
ponekod po nižinah megla ali
nizka oihčnost. Jutro bo si«2e,
čez dan pa bo kar toplo.

Z a d n j a seja kranjskega

O b č na Cerklje praznuje jutri občinski
mestnega

sveta je bila kljub bližnjim lokalnim
volitvam učinkovita. Svetniki so potrdili nakup prostorov za osrednjo
knjižnico, ki bo v Globusu, in si za us-

on

Premier Janez Janša na obisku v kamniškenn podjetju s programsko opremo Amebis

peh zaploskali.

praznik. Župan Franc Čebulj je v pogovoru za Gorenjski glas povedal, da
$0 že vsa leta s a m o s t o j r e občine
uspešni, kar drži tudi za zadnje leto.
Narediti so celo več, kot so načrtovali.

Vas zanima, na kakinih stolih sedijo
župani gorenjskih občin in s kakšnimi službenimi avtomobili se vozijo?
Preverili smo in tudi slikali njihove pisarne. Večinoma imajo urejene pisarne in udobne stole. Večina želi sedeti

Letošnja sadna letina je boljša od
lanske, čeprsv so plodovi

zaradi

suše nekoliko drobnejši. Sadjarji napovedujejo, da bo cena sadja za
ozimnico verjetno na lanski ravni ali
malo višja. Skrbi pa jih uvoz cenejše-

^

ga in pravilorra slabšega sadja.

na niih Se Stiri leta.
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jutri: povečini sončno

VOLITVE 2006
KRATKE NOVICE
ŽIROVNICA

S L S podpira Pfajfarja
Člani 0 0 SLS Žirovnica so na redni seji v začetku septembra govorili o kandidaturi za župana občine in kandidatih za
svetnike občinskega sveta. SLS Žirovnica podpira kandidaturo dosedanjega župana Franca Pfajfarja, člana te stranke.
Kandidata za župana ir za občinske svetnike bo SLS Žirovnica uradno predstavila na današnji volilni konferenci. D. Ž.

KRANJSKA GORA

Srečanje socialnih demokratov
Občinski odbor SD Kranjska Gora vabi jutri ob 11. uri na družabno srečanje na "plažo" pri gostilni Gurman. Predstavili
bodo <andidata za župana in kandidate za občinski svet na
lokalnih volitvah. Gosta srečanja bosta dr. Igor Lukšič, predsednik SD, in Tomaž Mencinger, predsednik O O SD. D. Ž.

KRANJSKA GORA, KRANJ

Predstavljajo županske kandidate
Stranki LDS in SD sta včeraj v Kranjski Gori predstavili skupnega županskega kandidata jureta Žerjava, v Kranju pa
danes opoldne svoj program predstavlja kandidat LDS
Franc Košir. Gorenjska LDS je včeraj popoldne na konvenciji v gradu Khislstein predstavila vse kandidate in kandidatke
za župane gorenjskih občin. D. Ž.

ČLOVEK DEJAN)
www.franckosir.com

LDS
Franc KOŠIR

[

Kandidat za župana Kranja

Izžrebanemu naročniku časopisa
I Gorenjski Glas

! Avtokarto prejme JANEZ MALI iz Ajdovščine.

K O T I Č E K ZA N A R O Č N I K E

Abonma v gledališču
Sodelovanje s Prešernovim gledališčem je letos prineslo
dve nagradi za naše naročnike - redni abonma za sezono
2006/2007. Med pošiljatelji odgovorov na nagradno
vprašanje smo izžrebali Marto Bregar in Janeza Kovačiča iz
Kranja. Nagrajencema želimo, da bi jima doživetja v
Prešernovem gledališču Kranj polepSala prihodnje dni.

danica.zavrl@g-glas.si

Igor Draksier

Marko Mravlja

za četrti mandat

kandidat v Naklem

BOŠTJAN BOGATAJ

STOJAN SAJE

Škofja Loka • Sedanji škofjeloški župan Igor Draksier se
je po treh mandatih odločil,
da skupaj s Slovensko ljudsko stranko še enkrat kandidira na lokalnih volitvah.
"Dobro zastavljene projekte
je treba nadaljevati in zaključiti, sam pa imam na tem
področju najboljše izkušnje," je povedal na predstavitvi. "Sem realist, imam vizijo in energijo." Prepričan
je, da bo Škofja Loka postala
močno subregionalno središče, ki že sedaj dobro skrbi
za napredek
Mi svoj program že izvajamo, medtem ko ga drugi
šele obljubljajo, pravi Draksier in našteje nekaj projektov
za naslednji mandat. To so
izgradnja poljanske obvoznice, obnova železniške infrastrukture, izgradnja industrijske cone. ustanovitev
glasbenega centra, ustanovitev centra za razvoj socialne
oskrbe in največji, 20 milijonov evrov vreden projekt
ureditve porečja Sore. Igor
Draksier je na prejšnjih volit-

Naklo - Leta 1962 rojeni
Marko Mravlja je preživljal
rrJadost v Sv. Duhu. V
Strahinj ga je zvabila domačinka Jana, s katero je
ustvaril družino. Po končani
srednji šoli za strugarstvo je
delal v podjetju, ki je končalo
v stečaju. Ustanovi! je svojo
firmo, v kateri je pet zaposlenih v trgovini in gostinstvu. Zaradi povezave z alpskim smučanjem - sin je
član B reprezentance - je v
prostem času aktiven član
SK Tržič in tehnični delegat
v Smučarski zvezi Slovenije.
"Za vstop v politiko sem se
odločil, da bi z znanjem, izkušnjami in novimi idejami
pripomogel k čim boljšemu
razvoju občine Naklo. Vlogo
župana vidim v tem, da poskrbi za skladen razvoj vseh
krajev v občini in ob tem
zgradi most med različnimi
interesi. Da bi spoznal pomanjkljivosti in potrebe, že
več dni obiskujem kraje v občini. Ugotovitve bom vključil
v svoj program, ki že sedaj
temelji na uravnoteženem

Igor Draksier
vah zmagal kot kandidat koalicije SLS, NSi in SDS.
Predvsem iz slednje prihajajo namigi, da se v SLS s
predlaganjem svojega kandidata ne držijo koalicijskega
sporazuma izpred štirih let,
ko bi morali podpreti njihovega kandidata. "Podpisali
smo. da bomo skupaj podprli kandidata SDS ali NSi, če
lx> ta imel dobro javno podporo. Na podlagi anket takšnega kandidata nimajo," je
povedal Anton Bogataj,
predsednik loške SLS.

Janez Martindč
kandidira v Cerkljah
SIMON ŠUBIC

Cerklje - Kandidat LDS za
župana občine Cerkelj je 55letni Janez Martinčič, nekdanji predsednik KS Cerklje,
Športnega društva Krvavec
in Rokometnega kluba
Cerklje, v katerem sedaj
opravlja strokovno tehnična
dela. "Naš rr.oto in vodilo na
lokalnih volitvah je Gospodarski, družbeni in socialni
razvoj, občane bomo spodbujali tudi k oživljanju in bogatenju krajevnih tradicij in
ustvarjanju ljudem prijazne
občine," pra'/\ Martinčič. Če
bo izvoljen za župana, želi
dokončati vse začete investicije v občini in sprožiti resne
razprave o gradnji pokritega
plavalnega bazena in hotela,
s katerima bi športno dvorano še bolj uspešno tržili.
"Prednost občine Cerklje je v
visokem deležu podjetnikov
in obrtnikov, ki jih je potrebno združiti, povezati in povabiti k sodelovanju," meni
Martinčič. Pravi tudi. da za
tuiizfiii v Ceikljali ni dovolj
samo štetje gostov, smučarjev in letalskih potnikov.
"Občina mora finančno podpreti dobre turistične programe, eden od takih projektov je lahko ludi postavitev

Marko Mravlja
razvoju naselij. Prednost
bom dal gradnji kanalizacije,
širih'i zazidalnih površin,
neprofitnim stanovanjem,
novem vrtcu, razvoju obrtne
cone, pridobivanju evropskih sredstev in ustanovitvi
občinskih skladov. Za župana bom kandidiral kot član
SOS pri čemer me podpira
tudi družina. Posle v podjetju bosta nadaljevala hči Ines
in sin Anže, sam pa bi vodil
občino poklicno." je povedal
Marko Mravlja na predstavitvi v Naklem.

KRATKE NOVICE
ŠKOFJA LOKA

Tri kandidatke za županje
S ovenska demokratska stranka bo na letošnjih lokalnih volitvah v tekmo za županske stolčke poslala tri kandidatke: v
Kranju Ireno Oman, v Kranjski Gori Marinko Puc Koplan in
v Preddvoru Bernardo Šifrer. Moto vseh treh kandidatk je
sodelovanje, na novost letošnjih volitev - ženske kvote pa
v stranki gledajo kot izziv in ne težavo. Zaradi številnih
izobraženih in izkušenih žensk v njihovi stranki kvote
ne bodo problem. Ali bi kandidatke kot županje lahko v občinskih hišah naredile več reda? Ženske smo bolj predane
in varčne, znamo tudi ovinke ubirat, pravi Bernarda Šifrer,
Marinka Puc Koplan pa, da rriora irreli župan znanje in bili
dober strateg, za kar pa spol ni pomemben. "Župan ali
županja mora biti odprt človek in povezovalen, res pa je, da
smo ženske bolj racionalne," pa je povedala Irena Oman.
"Vsi imamo določene lastnosti, tako moški kot ženske,
bistvo pa je, da se v družbi izbere najbolj sposobne. Zato
morata oba spola enakovredno nastopati na volitvah," pa je
predstavitev sklenila predsednica ženskega odbora SDS in
evropska poslanka dr. Romana Jordan Cizelj. B.B.

Janez Martinčič
kampa." Pravi, da bi morala
občina na področju prostora
hitreje slediti potrebam in
sprotno predlagati prostorsko ureditvene načrte za
potrebe občanov, skrbeti za
urejanje in nakup stavbnih
zemljišč ter za sprotno urejanje zazidanih in nezazidanih zemljišč. Kot župan
bo med drugim skušal tudi
zagotoviti potrebna sredstva
za delo kulturnih skupin in
vzdiževanje kultuinili objektov ter narediti celostno
podobo kulturne dediščine.
"Šport naj bo način življenja,
zato bomo podpirali vse
zvrsti športa, tako tekmovalni kol množični."

KRANJ

Lista Gibanje za pravičnost in razvoj v Kranju
Kandidati liste Gibanja za pravičnost In razvoj (GPR) občine
Kranj želijo že uveljavljena in znana načela Gibanja za pravčnost in razvoj udejanjiti tudi na lokalni ravni. Nosilka liste v Kranju Lucija Mulej je navedla nekaj konkretnih projektov: "Podpirali bomo gradnjo domov za starostnike n razvoj pomoči na domu, zavzemali se bomo za razširitev
zmogljivosti delavnic za osebe z motnjami v razvoju in za
podporo k izgradnji bivalne skupnosti. Še več občanov
bomo poskušali navdušiti za prostovoljno delo. Spodbujali
bomo zdrav način življenja, skrbeli bomo za ravnovesje
med okoljem in prostorskim razvojem in se zavzemali za
povečanje števila univerzitetnih programov v Kranju. Zagovarjali bomo rešitve, ki ne bodo dajale prednosti denarnim
koristim pred kakovostjo bivanja." Informacijsko točko imajo v vegetarijanski restavraciji Papala v Kranju, Muleeva je
poudarila, da lista GPR Kranj ne bo organizirala volilne kampanje in da v ta namen ne bodo porabili niti tolarja. S. K.
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N O V I N C I M E D K A N D I D A T I ZA Ž U P A N A

Tržiču želim pospešiti razvoj
Jure Meglič ima kljub mladosti vrsto izkušenj. Kot član Socialnih demokratov se prvič poteguje za
funkcijo župana.
STO)AN SA)E
Zanima

nas,

od IUKI

ste

doma, kaj delate poklicno in
katere stvari zapolnjujejo va$
prosti čas!
"Odraščal sem v Bistrici
pri Tržiču, kjer sem živel do
šestnajstega leta. Ko smo se
preselili v Kovor, sem bi že
dijak kranjske gimnazije.
Nato sem končal študij na
fakulteti za organizacijske
vede v Kranju. Po diplomi
sem se zaposlil kot asistent
na fakulteti, opravil magisterij in letos aprila - ob 31.
rojstnem dnevu - še doktoriral. V mladosti sem v Tržiču treniral alpsko smučanje
in rokomet. V srednji šoli
sem postal tabornik; že šesto leto sem načelnik Zveze
tabornikov občine Kranj.
Član Turističnega društva
Kranj sem od leta 1998. Štiri leta pozneje sem se vključil v delo Turistične zveze
Slovenije, kjer sem zasnoval tekmovanja za srednješolce. Od lani sem tudi
predsednik Gorenjske turistične zveze. Kot predsednik Mladinskega sveta

Kranj v letih 3 0 0 2 - 2004
sem bil pobudnik za ustanovitev mladinskega kulturnega centra. Od lani sem
predsednik Lions kluba Tržič. Ker so ob meni pravi
ljudje, si delo razdelimo.
Tako ostane čas tudi za dekle, s katero sva par že več
let."
Kako mladi zaznavate probleme v Tržiču in kateri vas
najbolj skrbijo?
"Najhujši problem je propad tradicionalnih gospodarskih panog. Zato je visoka
stopnja brezposelnosti, plače
so med najnižjimi na Gorenjskem, več kot pol ljudi
pa dela zunaj občine. Mladi
nimajo doma srednje šole,
zato odhajajo drugam. Razen tega nimajo središča - na
primer, mladinskega kulturnega centra, kjer bi se zbirali. Vseeno je zelo dejaven
Klub študentov Tržič. Mladini gotovo manjka filmska ponudba. Nimajo stadiona z atletsko stezo in drugih urejenih igrišč. Igrala za otroke so
zvečer nedostopna, ker so
ograje zaklenjene."

Imate Socialni demokrati v
Tržiču sposobne ljudi, ki bi
lahko dobili več kot le eno
mesto v občinskem svetu?
"Na zadnjih volitvah smo
le za nekaj glasov zgrešili sedež drugega svetnika. Na
naši listi za tokratne volitve je
izbira široka; med kandidati
je nekaj ljudi z izkušnjami in
več novih. Med njimi so visoko izobražene in ugledne
osebe, mlajši in starejši, skoraj pol pa je žensk. Upamo,
da bo naših pet svetnikov."
Čemu nameravate dati prednost, če boste izvoljeni za župana?
"Eden od osnovnih principov bo vodenje odkrite in
strpne politike do različno
mislečih. Ustanoviti nameravamo sosvet Krajevnili skupnosti in strokovnih institucij,
da bi lažje in učinkoviteje reševali probleme. Tržiču želimo dati nov zagon in omogočiti hitrejši razvoj. Privabiti nameravamo nove vlagatelje v gospodarstvo, kar bo zagotovilo nova delovna mesta.
Čimprej nameravamo uresničiti projekt dograditve ka-

jure Meglič

nalizacije in čistilne naprave,
spodbujati gradnjo novih stanovanj, znižati cene v vrtcih
in uvesti pomoč za novorojence, domačim društvom
zagotoviti ugodnejše cene v
tržiški dvorani, zgraditi nogometno igrišče z atletsko
stezo v Križah in obnoviti
stare športne objekte, zlasti
letno kopališče. Za turizem
bo pomembna dodatna ponudba v Dovžanovi soteski,
obnova avtokampa v Podljubelju in ureditev spominskega parka nad to vasjo."

Od hokeja k županovanju
Moja želja je, da jesenice postanejo sodobna evropska občina in da bodo ljudje s ponosom rekli,
da so z Jesenic, pravi županski kandidat Robert Pajk.
URŠA PETERNEL

Jesenice - Robert Pajk (4}) je
širši javnosti postal bolj znan
z imenovanjem na me.sto direktorja Hokejskega kluba
Acroni Jesenice. Univeizitetni diplomirani inženir strojništva je poklicno pot začel v
Elan Marine, nato pa je bil
vrsto let zaposlen na ministrstvu za promet kot s\'etovalec in bU dejaven v organih
Sveta Evrope in Evropske komisije. Oče dveh hčerk,
doma z Blejske Dobrave, se
je pred dvema letoma včlanil
v SDS in na županskih volitvah se bo potegoval za mesto
župana Jesenic,
Od kod odločitev za odhod iz
varnega zavetja državne
uprave na mesto direktorja
hokejskega kluba Acroni?
"Dvajset sem let igral hokej, leta 1992 sem zaključil
kariero, tako da hokej in vse
okrog njega dobro po5-,nam.
Odločilna pri prevzemu direktorskega mesta pa je bila
avstrijska liga, ki je tako ve-

lik projekt, da zahteva stalno prisotnost vsaj enega
človeka, gre za delo prek celega dne, več kot poln delovno čas."
Kdaj in kako ste se odločili
za politiko?
"Član SDS sem dve leti, s
politiko sem začel v Ljubljani. v strokovnem svetu SDS,
kjer sem pomagal pri pripravi programa na področju
transporta oziroma železnic.
To je bilo strokovno področje, a seveda v tesni povezavi
s politiko. H kandidaturi za
župana Jesenic pa so me povabili ljudje, Id me poznajo.
To je zame potrditev mojih
strokovnih sposobnosti in
priložnost, da vplivam na gospodarsko, socialno in siceršnjo podobo občine, v kateri živim."
Kaj boste na Jesenicah spremenili, če boste izvoljeni?
"Na več področjih so potrebne spremembe. Nočem
reči, da je bilo doslej vse slabo, zastavljenih je bilo kar

nekaj dobrih projektov, ki pa
niso bUi do konca izvedeni.
Poudarek bom dal komunalni in energetski dejavnosti,
socialdemokrati že dalj časa
opozarjamo na problem previsoke cene ogrevanja, nujna je ureditev statusa Juliane, na področju turizma bi
morali najti tržno nišo, denimo v športnem, zdraviliškem turizmu, več bi bilo
treba narediti za tehnološki
park, na Jesenicah potrebujemo oddelek tehniške univerze. Izkoristiti je treba logistično infrastrukturo in
položaj Jesenic ter začeti
razmišljati o logističnem
centru. Ena najbolj pomembnih stvari pa je dvig
kakovosti življenja. Da ljudje
po službi ne bodo hodili od
enega nakupovalnega centra
do drugega, ampak bodo v
mestu imeli kaj početi. Zato
bom spodbujal organiziranje športnih aktivnosti, ureditev igrišč za otroke in mladino, odpiranje kavarnic,
kjer se ljudje srečajo in pogovarjajo ... Moja želja je, da

Občini Bled
poseben položaj
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Bled - Za županjo občine
Bled kandidira Davorina
Pire, diplomirana ekonomistka in pravnica, sedaj
podjetnica, pri kandidaturi
pa jo podpirajo LDS, DeSUS
in Lista Tonija Mežana.
Predsednik LDS Jelko Kacin
in predsednik blejskega odbora te stranke Srečo Vemig
sta jo predstavila kot damo
in svetovljanko, ki govori pet
jezikov, igra klavir in violino
(z bratom sta pobudnika
blejskega glasbenega festivala), nekdanjo športnico, poznavalko poslovanja občine
Bled "do decimalke", saj je
predsednica nadzornega sveta občine. V razvojni viziji
Davorina Pire poudarja potrebo po tem, da Bled zaradi
svoje prepoznavnosti v svetu, protokolarnih izkušenj,
kot zakladnica zgodovine in
turistične kulture postane
občina s posebnim statusom. Razvoj turizma je
osrednji dlj, tesno povezan z
gospodarstvom, urejanjem
prostora, dolgoročnim načrtovanjem infrastrukture, v
sožitju z razvijanjem stanovanjske in družbenih dejavnosti, tako da bo Bled še naprej privlačen za obiskovalce

GG

Davorina Pire

in prijeten za vse, ki so tu
doma. Premaknimo Bled z
okolšno, je kandidatkin slogan, ki se že pojavlja na plakatih, in dodaja: po dobrih
cestah, nazaj med vodilne
turistične kraje, s pomočjo
evropskega denarja, s poštenim delom, za dobro vseh tu smo doma. V zvezi z gradnjo blejske obvoznice, ki je
državni projekt in se odmika
v leto 2013, je napovedala, da
bo kot županja 2 odločnim
vztrajanjem pri državnih
organih dosegla premik tudi
na tem področju. Jelko Kacin
pa dodaja, da bo o tem treba
doseči soglasje tudi pri Blejdh in Blejkah.

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

Gorenjski Glas
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volejak
NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Jože KoSnjek, Cveto Zaplotnik
UREDNIŠTVO
NOVINARJI • UREDNIKI:
Boštjan Bogataj, Alenka Brun, Igor Kavčič, Jože KoJnjek, Urša Peternel,
Stojan Saje, Vilma Stanovnik, Cveto Zaptetnik. Danica Zavri Žlebir,
Suzana P. KovaSč. Štefan Žargi;
stalni sodelavci: jasna Paladin, Marjeta Smolnikar, Matjaž Cregorič,
Mateja Rant, Miha Naglič. Milena Miklavčič, Simon Šubic.
Maja Bertoncelj, Igor Žerjav
OBUKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar. Tricikel

Robert Pajk
bo bivanje na Jesenicah prijetno, da Jesenice postanejo
sodobna evropska občina in
da bodo ljudje s ponosom
rekli, da so z Jesenic."
Katere so tiste vaše osebnostne lastnosti, za katere menite, da bi vam koristile kot županu?
"Delavnost, odkritost, spoštovanje dogovorov, zagovarjanje strokovnosti, socialni
čut."

TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Trna Doki, Gotazd Kavčič, Gorazd Šinik
LEKTORICA
Mar)eta Vozlič
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj
GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna tn storitvena znamka pod i t . 9771961 pri
Uradu RS za intelektualno lastnino. Uslanovitetj in izdajatelf: Gorenjski glas. d.0.0., Kranj /
Direktorica: Marija Volfjak / Naslov: Zoisova 1,4000 Kranj / Tel.; 04/201 42 00. far 04/201
42 13. e-mail; inro^g-glas.si: nnali oglasi m osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 {sprejem na
avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno); uradne ure: vsak delovni dan od 7. do
ure /
Gorenjski glas je poltednik. izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne
priloge: Moja Gorenjska. Letopis Gorenjska (enkrat letno), Na potep m sedem lokalnih prilog / Tisk: SET. d.d.. Ljubljana / Naroinina: tel." 04/201 42 41 / Cena izvoda: 290 SIT/1,21
EUR, letna naročnina: 30.160 SIT/125.86 EUR; Cene v drugi valuti so preračunane po centralnem paritetnem tečaju (1 EUR je 239, 64 SIT). Redni plačniki imajo 20 % popusta, letni
25 % popusta; naročnina za tujino: 126 EUR preračunano v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije; v ct*nc je vračunan DOV po stopnji 8.$ %; naročnina sc upošteva od tekoče
Številke časopisa <io pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobia
/ Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel,: 04/ 201 42 48.

GORENJSKA

KRATKE NOVICE
RADOVgiCA

Na kolesarski izlet in peš v šolo
V radovljiški občini bodo današnji Dan brez avtomobila zaznamovali s kolesarskim izletom in z različnimi akcijami v
osnovnih šolah. Občina, športna zveza in krajevna skupnost
bodo pripravili kolesarski izlet. Kolesarji bodo ob štirih popoldne krenili z Linhartovega trga v Radovljici na krožno, sedemnajst kilometrov dolgo pot do Zapuž, Hlebe, Hraš,
Lesc, Šobca in nazaj do Radovljice, pri tem pa bodo "preizkusili" tudi letos dokonCani odsek kolesarske poti Lesce Bled. V osnovnih šolah so spodbudili otroke in zaposlene,
da bi danes, če je to le možno, prišli v šolo peš ali se pripeljali s kolesom. V leški osnovni šoli so celo določili zbirališča, kjer so se danes zjutraj otrokom in staršem na poti v
šolo lahko p'idružili učitelji, občinski svetniki in drugi občani. C. Z.

BLED

Endokrinologi in diabetologi na kongresu
Na Bledu seje začelo včeraj pomembno strokovno zdravniško srečanje, 3. slovenski endokrinološki kongres z mednarodno udeležbo, ki ga organizirata Združenje endokrinologov Slovenije in Slovensko zdravniško društvo. Endokrinologi in diabetologi skrbijo za dobrih sto tisoč Slovenk in Slovencev s sladkorno boleznijo. Na kongresu, ki bo trajal do
jutri opoldne, bodo predstavljene številne novosti, med njimi tudi inzulinske črpalke z zaprto zanko. J. K.
BOH IN)

Kravji bal bo v nedeljo
Zaradi slabega vremena preteklo nedeljo bo 51. Kravji bal v
Ukancu v Bohinju v nedeljo, 24. septembra. Vstopnina na
prireditev bo 500 tolarjev, ki je otrokom do i6. leta ne bo treba plačati. Parkiranje bo brezplačno. Prireditev se bo začela
ob 10. uri z nastopom godbe iz Laškega. Ob n . uri bo nastop otroške folklorne skupine iz Bohinjske Bistrice, folklorne skupine KUD Triglav iz Srednje vasi, folklorne skupine
KUD Bohinj iz Bohinjske Bistrice z gosti iz Hrvaške ter domačo godbo na pihala. Ob pol enih bo prihod živine, planšarjev in majerjev s planin, nato pa bo zabavni program, ki
ga bo vodil Boris Kopitar. Razen domače godbe bo igral ansambel Zasavci. Na balu bodo prikazali tudi sodobno uporabo lesne biomase za kurjenje, poskrbljeno bo tudi za pijačo in jedačo, še posebej za lovsko in bohinjsko. Bohinjski
kravji bal je že vsa leta največja in najbolj znana turistična
prireditev v tem delu Gorenjske, j. K.

BLED

Kuharji kuhali za družine v stiski
Slovenska kuharska reprezentanca je konec preteklega tedna v Crand Hotelu Toplice na Bledu pripravila dobrodelno
večerjo in z njo zbrala 493.000 tolarjev, ki so jih podarili
Rdečemu križu Slovenije za nakup hrane za ogrožene družine. Polovico prehrambenih paketov, kupljenih s tem denarjem, bo prejelo radovljiško obnročno združenje Rdečega križa, polovico pa druga območna združenja v Sloveniji. Večerjo so organizirali Sava Hoteli Bled v sodelovanju s slovensko kuharsko ekipo za novembrsko svetovno prvenstvo
v Luksemburgu. To je eno od najprestižnejših kulinaričnih
tekmovanj, na katerem sodeluje 25 najboljših ekip z vsega
sveta. Večerja, pri pripravi katere je prvič sodelovala tudi
mladinska ekipa, je del priprav na tekmovanje. J. K.

KRANJSKA C O «

Stroški za obnovo šole pokriti
Prek poletnih počitnic so v Mojstrani potekala obnovitvena
dela v osnovni šoli, ki pa so bila na koncu precej obsežnejša od prvotnih načrtov. Tako so tudi stroški namesto predvidenih 181 milijonov tolarjev znašali več kot 237 milijonov
tolarjev. Razliko bodo pokrili iz občinskega proračuna, kar je
omogočil v ponedeljek sprejeti rebalans proračuna. Poleg
tega so občinski svetniki z rebalansom namenili dodatnih
12,5 milijona tolarjev za gradnjo gasilskega doma v Gozd
Martuljku, dodatne 3 milijone za asfaltno ploščo na tenis
igrišču v Mlačci, 5 milijonov za sofinanciranje ograje okrog
nogometnega igrišča Ruteč, 3 milijone za sofinanciranje obnove strehe na cerkvi v Kranjski Gori, milijon za sofinanciranje nakupa peči v Ljudskem domu v Kranjski Gori, dodatnih
5 milijonov za zaključek investicije v obnovo zdravstvenega
doma in tako naprej. U. P.

Zaploskali so si za knjižnico
Z a d n j a s e j a S v e t a M e s t n e o b č i n e K r a n j je bila, kljub p o g r e v a n j u s t a r i h z g o d b in n a b i r a n j u v o l i l n i h
t o č k , u č i n k o v i t a . Izločili s o le r a c i o n a l i z a c i j o p o s l o v a n j a v r t c e v , p o t r d i l i p a n o v o k n j i ž n i c o , l e d e n o
d v o r a n o in Kovor.
SUZANA P. KOVAČIČ

Kranj - V sredo je bila predvidoma zadnja seja Sveta
Mestne občine Kranj v tem
mandatu. Svetniki so razpravljali od 16. do 22. ure,
na dnevnem redu so bile
vsebine, za katere bi moralo
biti po mnenju nekaterih na
voljo več časa. Zatakni.o se
je pri predlagani racionalizaciji poslovanja Javni zavod Kranjski vrtci in sklepu
o določitvi ekonomske cene
vzgoino varstvenih programov. Naj navedemo le en
"živ" primer: okrnjeno čiščenje prostorov bi vodilo v
slabšo higieno in večjo obolevnost otrok. Odločitev
svetnikov je bila, da gre za
občutljivo temo, ki terja premislek, zato so točko preložili na pleča novoizvoljenili
svetnikov. Večina vrtcev je
dotrajanih in tudi o tem se
bo treba resno pogovoriti.
Svetniki pa so s 25 glasovi
za in dvema proti potrdili
Pogcdbo o nakupu prostorov Osrednje knjižnice
Kranj, ki bo v prostorih Globusa, in si ob tem - kako nenavadno za kranjski mestni
svet - zaploskali. Tesna je
bila odločitev o tem, ali naj
se podpiše Pogodba o sofinanciranju izgradnje in
obratovanja medobčinskega
centra za ravnanje z odpadki
v Kovorju. Največ je bilo kri-

Največ skrbi vzbuja spomeniško zaščitena fasada Globusa, ki propada. / foio: Tin> ooki
tike na t. i. boniteto, ki jo
bodo občine podpisnice plačevale kot odškodnino krajanom Kovorja, v višini 0,75
evra na prebivalca občine, iz
katere vozijo odpadke.
"Kakšne bonitete pa bodo
imeli okoliški krajani deponije Tenetiše, kamor se bo
Še nekaj let vozilo odpadke?"
je bilo vprašanje, ki naj bi se
še večkrat ponovilo. Bil je
tudi predlog, naj odločitev
preložijo in razmislijo tudi o
tem, ali ne bi imeli takega
centra v kranjski občini, ker
naj bi bile smeti vse boljši

posel in vse manj umazanija. Z n glasovi za, 7 proti in
8 vzdržanimi sc potrdili pogodbo.
Kranj bo po nekaj letih
brezdomstva spet dobil pokrito drsališče kot večnamensko dvorano, na občinski zemlji ob šolskem centru
na Zlatem polju. Nekaj svetnikov je ob tej točki dnevnega reda, ki je bila dokaj pozno, že zapustilo sejo. Končni izid je bil: 18 glasov za, 2
vzdržana. Večinoma so se
Strinjali, da gre v tem trenutku za edino možno rešitev.

ki je boljša kot "nič". V montažni objekt bo investiralo
podjetje Expo biro iz Maribora, občina pa bo prispevala komunalno opremljeno
zemljišče in vsako leto zakupila določeno število ur za izvajanje raznih športnih programov. Za eno uro najema
bo občina iz proračunskih
sredstev odštela 80 evrov,
brez DDV-ja. Že načrtovana
zidana, bolj kompleksna in
zato dražja večnamenska
dvorana na kranjskem stadionu pa ostaja odmaknjena
nekam v prihodnost...

Zaplet pri krajevnih delih
v L j u b n e m s o l e t o s p o l e t i v n a s e l j u R e b r o r o b o b n a v l j a l i o p o r n i z i d ter urejali k a n a l i z a c i j o in d o v o z n o
p o t . N a l o ž b a je v v a s i in t u d i v o b č i n i d v i g n i l a precej p r a h u .
CVHTO 2UPLOTNIK

Ljubno - Najprej se je že avgusta odzval krajan, občinski
svetnik l iste mladih Radovljica m nekdanji predsednik
krajevne skupnosti Maksimiljan Kalan, ki je opozoril,
da krajevna skupnost in izvajalec o delih nista obvestila
krajanov niti jim omogočila
obvozne poti. Po njegovi
oceni naj bi bila sanacija
opornega zidu nestrokovna,
brez potrebnega odvodnjavanja, razrahljali pa naj bi tudi
temelje bližnje velike skale.
Kalan je o problematik obvestil občino, zaplet so rešili
pred dnevi z dogovorom o
asfaltiranju ceste, cestarji pa
so grobo asfaltno prevleko
prejšnji teden že tudi položili. Vodja občinskega inšpektorata Marijan Ješe je poročilo o ogledu obnove ceste

sklenil z ugotovitvijo, da krajevna skupnost Ljubno izvaja dela v splošno korist krajanov, žal pa za to ne pridobiva
ustreznih soglasij, kar potlej
povzroča težave tako krajanom kot tudi občinski upravi in vodstvu občine. Župan
Janko S. Stušek je opozoril,
da je krajevna skupnost zaprosila občino le za izdajo
del na zemljiščih v občinski
lasti, ne pa tudi za županovo
soglasje, ki ga mora pridobili za vsako naložbo, vredno
več kot pol milijona tolarjev.
Takšno soglasje sicer ni potrebno za vzdrževalna dela,
vendar naj bi v ljubenskem
primeru šlo za naložbo.
Predsednik sveta krajevne
skupnosti Brane Fajfar je pojasnil. da pri naložbi, vredni
okiog sedem milijonov tolarjev, ne gre za porabo občinskega denarja, ampak za de-

Občinski svetnik Maksimiljan Kalan je že avgusta, ko na
cesti še nI bilo asfalta, opozoril na nekatere probleme pri
obnovi opornega zidu in ceste.
nar iz drugega vira, in da f)0
občinski razlagi za naložbe,
ki so vključene v pogodbo
med občino in krajevno
skupnostjo, tudi ni potrebno
županovo soglasje. Fajfar

oporeka Kalanovim očitkom
in trdi, da so dela izvedli
strokovno in da so ostali krajani z opravljenim delom
krsjeviie skupnosti zadovolj-
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V Cerljah smo uspešni

Letošnji nagrajenci

P o g o v o r s F r a n c e m Č e b u l j e m , ž u p a n o m o b č i n e Cerklje na G o r e n j s k e m , ki jutri praznuje.

ž u p a n podelil tudi tri s p o m i n s k e plakete.

P o l e g petih o b č i n s k i h priznanj in n a g r a d je

obnoviti osnovno šolo ter
skorajda že rekonstruirati regionalno cesto skozi Spodnji
in Zgornji Bmik, saj sta bili
to prioritetni nalogi v tem
mandatu."

S I K O N ŠUBIC

Obfina Cerklje praznuje 23.
septembra, osrednja oWinska proslava pa je potekala
že 10. septembra. Kako to.^"
"Razlog je bil v tem, cia sta
nam vaški skupnosti Ambrož pod Krvavcem in Stiška
vas ter pašni skupnosti jezerca in Kriška planina ponudili možnost, da proslavo organiziramo sočasno z odprtjem še kako pomembne asfaltirane ceste do Jezerc. Prireditev je potekala v zelo lepem vremenu, čudovitem
ambientu, ob odlični organizaciji in z lepim kulturnim
programom KUD-a Pod lipo
Adergas in Šenturškega okteta, zato se nismo zmotili,
ko smo se odločili praznovati na Jezercih. Asfaltirana cesta do Jezerc je sicer velika
pridobitev za razvoj turizma,
predvsem letnega, saj so
predvsem domačini zainteresirani, da na tem območju
odprejo dodatne turistične in
gostinske zmogljivosti. Ce se
bo to uresničilo, potem je
bila ta investicija upravičena
in v prid občanom. S.koraj
štiri kilometre ceste od Ambroža do Jezerc smo v dveh
letih zgradili na osnovi dane
obljube, skupna vrednost naložbe pa bo presegla i c o milijonov tolarjev. Morari poudariti, da so pri gradrji sodelovale vaški in pred.'sem
pašni skupnosti, pa luili nekateri občani in vikend;.ši, ki
živijo na tem območju.
Opravljeno je bilo veliko
prostovoljnih delovnih ur,
nekateri pa so prispevali denarna sredstva."

Od zadnjega občinskega
praznika je v občini steklo
kar precej novih investicij...
Kar se tiče cestno komunalne infrastrukture, se je
lani gradilo po več naseljih,
čeprav je letos za gradr. e namenjeno več sredstev. Večino vlagamo v visokogorsko
območje. Tako se v Stiški
vasi ureja kompletna cestna
in komunalna infrastniktura, poteka tudi izgradnja ceste Senturška Gora - Lenart Jagošce v dolžini več kot treh
kilometrov. Seveda ne smemo pozabiti eno največjih
investicij, to je rekorLstiijkcije regionalne ceste na Zgornjem Brniku, kjer gre za
skupno investicijo z Direkcijo za ceste, k 450 mJijonov
vrednem projektu pa bo občina priložila skoraj polovico
sredstev. T u so še manjši
cestni odseki, kjer bomo še
letos opravili preplastitve po
že zgrajeni kanalizaciji in
druge infrastrukture: v .\dergasu, na Velesovem, Pšati in
v Poženiku. V Dvorjah
opravljamo celotno rekon-

Župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj /
strukcijo ceste, prav tako se
tam gradi tudi celotna komunalna infrastruktura in
pločnik. Na cesti Zg. Brnik Vouke - Cerklje se grad; kanalizacija, nazadnje pa
bomo cesto tudi preplasdli z
asfaltom. Ce bo izvajalcem
del čas dopuščal, potern se
bodo dela izvajala tudi v Lahovčah, nadaljevala pa se bo
še gradnja kanalizacije skozi
Cerklje in na relaciji Dvcrje Grad."
T u so še druge investicije,
ki potekajo |K)časneje, kot je
bilo načrtovano. Npr. kulturna dvorana ...
"Kulturno dvorano bi morali dokončati do 15. septembra, vendar se je njeno opremljanje zaradi zahtevnosti del
zavleklo, tako da smo očitno
izvajalcem postavili prekratek rok. Kot sedaj kaže, se
bodo dela v dvorani zaključila v novembru, tako da jo
bomo uradno odprli ob
božično-novoletnih praznikih. Investicija je vredna blizu 150 milijonov tolarjev.
Gradi se tudi t. i. večnamenski dom, kjer bo večji del zasedal gasilski dom PGD Cerklje, v njem pa bodo tudi
prostori Civilne zaščite občine Cerklje in skladiščni prostori za potrebe občine."
Štiriletni mandat se izteka.
Je bilo narejeno vse, kar ste
si zastavili.'
"Osebno menim, da še
več, kot smo dejansko načrtovali glede na predvidevanja, kako se bo polnil občinski proračun, prav tako pa
precej časa vzame že priprava projektov. Lahko rečem,
da nam je uspelo v proračun

foioiTioiDou

pridobiti bistveno več sredstev, vendar ne z dodatnim
obremenjevanjem občanov
preko višjih dajatev, saj so te
ostale na enakem nivoju,
ampak smo pridobili sredstva iz strukturnih skladov in
s trženjem občinskih nepremičnin, ki smo jih kupili v
zadnjih petih, šestih letih. Z
občinskim zemljiščem v
Smartnem smo tako omogočili dograditev in obnovo
osnovne šole. S tem zemljiščem smo torej poplačali dela
na osnovni šoli, hkrati pa
smo pridobili investitorja za
dom starostnikov v Smartnem. V zadnjih štirih letih jc
bila dokončana kanalizacija
in ostala infrastruktura s čistilno napravo vred, zato tam
večje investicije niso več potrebne. Nekatere vasi so dočakale kompletno obnovo
cestne, koinunalne in druge
infrastrukture, le v nekaterih
vaseh še manjka nekaj javne
razsvetljave. Sedaj bodo povsem obnovljene Dvorje in
Stiška vas. Urejata se Spodnji in Zgornji Brnik, hlaati
pa imamo že pripravljeno
ogromno novih projektov. V
končni fazi priprave je projekt za gradnjo kanalizacije
Pšala - Poženik - ŠmarUio •
Zalog - Klanec, Spodnji Brnik - Vopovlje - Lahovče ter
kompleter: projekt za Cerklje
- Dvorje - Grad. Z drugimi
občinami smo se tudi dogovorili za priklop na čistilno
napravo Domžale. V štirih
letih smo postavili veliko javne razsvertjave, sočasno je
Elektro Gorenjske izvajalo
elektrifikacijo naselij. Še bi
lahko našteval. Kakorkoli že,
najbolj sem ponosen, da
nam je uspelo dograditi in

Na zadnji seji je občinski
svet sprejel tudi osnutek
prostorske strategije. Kaj ta
prinaša?
"Osnutek strategije prostorskega razvoja je vsekakor
dobro zasnovan s planskimi
prostorskimi dokumenti, ki
smo jili sprejeli v tem mandatu, in bo dopolnjen tudi z
novimi dokumenti, ki so žc
pripravljeni. Prostorsko strategijo in red, s katerima postavljamo temelj za nadaljnji
razvoj občire, je možno
sprejeti do maja prihodnje
leto. V tem mandatu smo
sprejeli zelo pomembne
akte, kot so lokacijski načrti
za prestavitev ceste mimo letališča, za poslovno komunalno cono na letališču in za
Šmartno, potem smo sprejeli tudi PUP Letališče in ostale plane od nogometnega
igrišča na Velesovem do pridobivanja novih zemljiiSč za
stanovanjsko in poslovno
gradnjo po posameznih naseljih. Na Ra^ah so približno trije hektarji namenjeni
turistični dejavnosti, na Jezercih je predvideno parkirišče, v Češnjevku smo omogočili gradnjo hotela z wellness prograruoin. Načrtujemo tudi nove površine za
mešano gradnjo - stanovanjsko, poslovno in turistično od Cerkelj mimo Dvorij do
Gradu in deloma še v Vašci.
Gre za približno 15 hektarjev
površin."
Kako komentirate arheološke najdbe v Šmartnem.'
"Vse arheološke najdbe
vsekakor bogatijo našo kulturno zgodovinsko dediščino. Najdene predmete bomo
razstavili v občinskem muzeju, ki ga bo občina verjetno
priliodnje leto uredila v Petrovčevi hiši. Nekateri se sicer
bojijo, da bodo arheološka izkopavanja lahko pomenila
odmik projekta doma starostnikov, vendar sam ocenjujem, da so te najdbe velik
uspeh in zmaga vseh, ki smo
podpirali ta projekt. Najdbe
tudi dokazujejo, da so že naši
predniki dobro vedeli, kje je
najlepši prostor v naši občini, torej gremo le po njihovih
stopinjah. Med ljudmi je vse
več zanimanja za prebivanje
v domu starostnikov, projekt
pa ima vedno večjo podporo
tudi med občani Cerkelj.
Nazadnje bi se rad vsem
občankam, občanom in koaliciji za Občino Cerklje zahvalil za podporo v zadnjih
štirih letih."

SIMON S U B I C

Jezerca - Na osrednji občinski proslavi ob prazniku občine Cerklje, ki je 10. septembra potekala na planini
Jezerca, so podelili tudi letošnja občinska priznanja. Nagrado občine Cerklje je za
dolgoletno neutrudno prostovoljno delo na kulturnem
področju, predvsem pa v
KUD-u Pod lipo Adergas,
prejel Silvo Sire iz Adergasa.
Veliko plaketo je za velik prispevek k ohranjanju Tomosove dediščine in promociji
občine Cerklje je prejelo druš
tvo Moped tour Zalog pod
Krvavcem. Male plaketo je
župan izročil Janezu Galjotu
iz Lahovč, ki že 23 let aktivno
deluje v Rdečem križu, je pa
tudi pobudnik in organizator
ti-adicionalnega srečanja gibanja Krščansko bratstvo
bolnih in invalidov v Sloveniji. Priznanje občine so podelili Saši Ropret iz Dvorij za
njeno dolgoletiio in požrtvo-

valno delo v PGD Cerklje ter
kolektivu vzgojiteljic Marijinega vrtca v Cerkljah za izvajanje kakovostnega vzgojnega procesa s poudarkom na
krščanskih vrednotah in domovinski vzgoji.
Župan Franc Čebulj je ob
tej priložnosti podelil tudi
spominske plakete. Direktor
družbe Aerodrom Ljubljana
Vinko Može jo je prejel v
znak dobrega in plodnega
sodelovanja družbe Aerodrom Ljubljana z Občino
Cerklje, predvsem na področju urbanizma in gospodarskega razvoja. Spominski
plaketi sta prejela tudi Marko
Kuhar v imenu vaške skupnosti Ambrož pod Krvavcem
in pašne skupnosti Jezerca
ter Franc Močnik v imenu
va.<ke skupnosti Stiška vas in
pašne skupnosti Kriška planina. Člani omenjenih skupnosti so namreč z občino
Cerklje uspešno sodelovali
pri njenih projektih v visokogorskem delu občine.

O b letošnjem občinskem
prazniku, 23. septembru,
iskrene čestitke
ter veliko uspeha vsem
občankam in občanom
občine Cerklje.

Franc Čebulj, župan
Občinski svet
Občinska uprava
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ŠKOF|A LOKA

V Loki skupaj Simoniti in Uran
Slovesno odprtje dnevov evropske kulturne dediJčine z naslovno temo Gradovi, utrdbe in mestna obzidja bo jutri, v
soboto, ob 18.30 v Nunski cerkvi v Škof)i Loki, slavnostni govornik bo minister za kulturo dr. Vaško Simoniti, častni gost
pa nadškof msgr. Alojzij Uran. Nadškof bo v Sko-^o Loko prišel že prej, saj bo ob 16. uri v Kapucinski cerkvi daroval
mašo ob 400-letnici prihoda Kapucinov na ozemlje današnje Slovenije in 300-letnice prihoda v Škofjo Loko. "Z najvišjimi predstavniki cerkvene in posvetne oblasti želimo pokazati, da sta obe oblasti v Škofji Loki skozi zgodovino zgledno sodelovali," nam Je povedala Mateja Hafner Dolenc iz
občinske uprave, ki je skupaj s številnimi društvi in institucijami pripravila zanimiv spremljevalni program.
Že danes bc ob 19. uri v Miheličevi galeriji predstavitev in
predavanje o najstarejši utrdbi - gradu Divja Loka. jutri bo za
vse obiskovalce, ki imajo radi zgodovino, od 10. ure dalje vrsta prireditev, za zahtevnejže obiskovalce so zanimivi pred
vsem trije dogodki: v kapeli Puštalskega gradu predstavitev
300 let stare freske Snemanje s križa avtorja Ciulia Quaglia,
ki je poslikal tudi ljubljansko stolnico, ob n . uri bo v Žigonovi hiši odprtje razstave Škofla Loka v starih listinah, uro kas-

neje pa razstava o srebrniku škofjeloški Zamorček - original
iz 13. stoletja so našli na posestvu freisinških škofov. B. B.
KRAN)

Seznanjanje vojaških obveznikov
Uprava za obrambo Kranj je na nedavnem dnevu odprtih
vrat v l<ranjs<i vojašnici seznanjala vojaške obveznike, rojene leta 1988, z njihovimi pravicami in dolžnostrri ter z možnostmi vključevanja v Slovens<o vojsko na več načinov: kot
poklicni vojak ali v obliki prostovoljnega služenja ali pogodbene rezerve. Čeprav služenje vojaščine ni več obvezno, se
fantje z i8. letom starosti vseeno vpišejo v vojaško evidenco. V primeru izrednih razmer se lahko naborna dolJnost
ponovno uvede. V torek, 19. septembra, pa se je začelo redno seznanjanje vojaških obveznikov s pravicami in dolžnostmi. Trajalo bo do srede, 4. oktobra, j. K.

Obnovljena šola v Stranjah
šolarji v Stranjah se ne bodo več stiskali v tesnih učilnicah in hodili v šolo v dveh izmenah. Ta teden
so slovesno odprli obnovljeno in dograjeno šolo.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Stranje - Vas na poti med
Kamnikom in Kamniško Bisbico ima šolo že polnih 120
let. Odprtje novih udilnic in
telovadnice, dograjene že
lari, so izkoristili za slavje, ki
se ga je v okviru vladnega obiska v osrednji slovenski regiji
udeležil tudi minister za Šolstvo in šport dr. Milan Zver.
V družbi z županom občine
Kamnik Antonom Tonetom
Smolnikarjem in ravnateljem šole v Stranjah Borisom
(emcem je slovesno prcrezal
ot\oritveni trak. Mladim bi
radi omogočili dobre pogoje
za šolanje, da bodo z izobrazbo in vzgojo dobro opremljeni za življenje in nadaljnje izobraževanje, je dejal
minister. Šola daje krila, daje
pa tudi korenine, torej vrednote, tradicijo, kulturo, zaveda.nje, od kod prihajamo, je
še povedal minister v povsem napolnjeni telovadnici
obnovljene šole. Do nedavna

Obnovljeno in dograjeno šolo v Stranjah so odprli minister Milan Zver, župan Anton Tone
Smolnikar In ravnatelj Boris jemec. / fo»; Aj|«!a Ktiv«nij/^»kiop

je pouk potekal še v dveh izmenah, učenci .so se stiskali v
tesnih učilnicah in telovadili
v avli, je zbranim dejal ravnatelj šole Boris Jemec, sedaj pa
imajo Se enkrat večjo telovadnico od stare, osem novih

učilnic in malo dvorano nad
telovadnico. Za 120 učencev
te šole, njihove učitelje in
starše je to velika pridobitev,
za katero se je zahvalil ustanovitelju. občini Kamnik, in
ministrstvu, ki je k naložbi

Obisk vlade v Medvodah

Z A Č E T N I T E Č A J I : a n . , n e . , rt., fr., š p . , r u . , s l o .
Tel.: 04/515 05 90
www.mekon-loka.sl

v torek je v Medvode prišel janež Podobnik, v sredo še janež Drobnič in
Marija Lukačič. Največ vprašanj za okoljskega ministra.
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Medvode - V program obiskov Vlade RS so bile ta teden
vključene tudi Medvode. Kot
prri je na obisk prišel dr. Janez Podobnik, minister za
okolje in prostor. Temi sta
bili še kako aktualni, državni
lokacijski načrt za cesto Jeprca - Stanežiče in razvoj industrijske cone. Medvoškega župana Stanislava Žagarja so
glede izgradnje ceste zanimali konkretoi roki. Minister
Podobnik je s svojimi sodelavci odgovoril, da se bo gradnja lahko začela konec leta
2009 ali v začetku leta 2010.
Gradnja bo potekala pod prometom, v uporabo pa naj bi
bila predana v začetku leta
2012. Dejstvo namreč je, da
predlagana varianta zaenkrat

prispevalo 80 milijonov. Na
obnovljeno šolo je ponosen
tudi župan občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar, ki je
dejal, da je bila šola v Stranjah ena zadnjih s poukom v
dveh izmenah.

cono. Podjetniki bi prišli, a
nimajo kam. Podobnik pravi: "Veljavna zakonodaja je
tukaj restriktivna in s spreinembami le-te bomo skušali omogočiti tudi takšnim občinam, kot so Medvode, da
bodo po novi oceni zemljišča, ki so sedaj kmetijska, lahko zazidljiva in namenjena
za industrijsko, podjetniško
rabo." Govora je bilo predvsem o obrtni coni na Jeprci,
medvoški župan pa je dodal,
da je potrebno v strategiji

razvoja- poiskati tudi druge
možnosti in da 10 hektarjev
na Jeprci ne bo dovolj.

Okoljski minister se je seznanil s perečo problematiko Medvod in podal konkretne odgovore.

na vladi še ni potrjena, kar pa
naj bi se zgodilo do konca letošnjega leta, po tem, ko se
bodo opredeli do številnih
pripomb, ki so bile dane v
času jsvne razgrnitve. Govo-

ra je bilo tudi o predlagani varianti prof Jožeta Duhovnika, katere preverjanje bo zaključeno v začetku oktobra.
Drugi problem Medvod pa
.so zemljišča za industrijsko

Na prostorski problem so
mag. Janeza Drobniča, ministra za delo. družino in socialne zadeve, opozorili v
skupnosti društva Barka v
Zbiljah in ga seznanili z načrti o gradnji delavnic na Jeprci. Donatorja imajo, zemljišče tam pa ni zazidljivo.
Medtem ko se je mag. Drobnič mudil v Barki, je kmetijce v osemenjevalnem centru
v Preski obiskala kmetijska
ministrica Marija Lukačič.
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Umivanje zob v Pedenjpedu ni prepovedano
BOŠTJAN BOGATAJ

Škofja Loka - Pred dnevi nas
je bralec vprašal, zakaj si
otroci v vrtcu Peder.jped na
Trati ne smejo umivati zob Ali je temu res kriva slaba
voda.' Janja Bogataj, ravnate
Ijica Vrtca Škofja Loka. kamor sodi tudi enota Pedenj-

ped, nam je povedala, da v
vseh enotah nimajo primernih prostorov in jim je umivanje zob odsvetovala tudi
zdravstvena inšpekcija: "Problem je, ker otroci nimajo
primernega prostora za shranjevanje zobnih .^četk, sani
tarije lo zagotovo niso. Vsekakor pa umivanje zob ni

prepovedano, takšno je le
naSe priporočilo, ki smo ga
izdali v dogovoru z zobozdravnicami." Otroke in njihove starše ob preventivnih
akcijah ali pred obiskom zobozdravnika sicer povabijo,
da prinesejo zobne krtačke,
vendar shranjevanja ne dovolijo. "Zobozdravstvena stroka

se je strinjala, da je pri predšolskih otrocih dovolj, če si
umivajo zobe zjuh-aj in zvečer. Obljubljam pa, da bomo
v primernih piostorili z veseljem podprli tudi večkratno
ščetkanje zob, saj je prav, da
se malčki že v rani mladosti
zavejo skrbi za zdravje in
osebno higieno." je še razložila janja Bogataj iz Vrtca
Škofja Loka, kjer takšen režim velja že vsaj dve leti.

vilma.stanovnik^g-^as.si

Plavalci in občani
si zaslužijo najboljše
v ponedeljek se je v radovljiškem bazenu začela zimska sezona, hkrati z njo pa so odprli tudi na
novo zgrajene garderobe, masažno sobo in savno.
DANICA Tavul

ŽLEBIR

Radovljica - Letni olimpijski
bazen v Radovljici sedaj že
pokriva "šotor", plavalci Plavabiega kluba Žilo Gorenjka
Radovljica, k; velja za najboljšega v Sloveniji, od ponedeljka spet trenirajo v pokiitem
bazenu. Najboljši plavalni
klub v Sloveniji, njegovi plavalci in trenerji, pa tudi občani, ki v bazen priliajajo na rekreacijo, si zaslužijo dobre pogoje. je ob odprtju novil) pridobitev dejal predsednik kluba Jože Rebec. Ekipi plavalcev, med katerimi je tudi najboljša slovenska plavalka Sara
IsakoviČ, se je v novi sezoni
pridružilo 40 novih, vsi skupaj pa dobivajo kopališče, ki
prerašča v pravi plavalni center. Od leta 2000 so pridobili
marsikaj novega, med dnigim tudi otroški bazen in
"streho" nad letnim bazenom, da imajo plavalci tndi
pozimi dobre pogoje zs trening. Zlasti za zimski čas pa
so manjkale garderobe, ki so
jili pridobili .sedaj, dodili pa
so jim še savno in mas- j ž n o

VABILA, PRIREDITVE
Prijateljski turnir v odbojki - Odbojkarski klub Asteck Triglav,
ki si je izboril nastopanje v prvi odbojkarski ligi, se bo pred
začetkom nove tekmovalne sezone navijačem predstavil na
prijateljskem turnirju, ki bo v soboto, 23. septembra, v
športni dvorani na Planini z začetkom ob 11. url. Na prijateljski turnir so povabili prvoligaša Pomurje in Logatec. J. M.
Balinarski spored • 17. KROG, sobota ob 16. uri: super liga Bistrica : Jadran Izola, Sloga : Lokateks Trata; i. liga • Železničar : Prlmskovo, Skala : Jesenice: 2. liga vzhod - Svoboda :
Radovljica Alpetour, Tezno Clmcs : Tržič, Sodček : Čirče
VAN-DEN. 1. GORENJSKA LIGA, 14. krog (danes ob 17.00):
V Z H O D - Zarlca : Podnart, Huje : Milje, Sava : Loka l o o o .
Bratov Smuk : Rogovlla TELE-TV; ZAHOD - Kres Javornik :
Jurč BI. Dobrava, Adrijan Črnivec : Center, Trata Vedrialp :
Jesenice Gradiš, Visoko Rapa : Lesce. S. Š.
Rokometni spored - V 1. A ženski rokometni ligi bodo to nedeljo ob 18. uri rokometašice ŽRD Škofja Loka KSI doma igrale z Mercatorjem Tenzorjem s Ptuja. V drugi ligi pa bodo ta
konec tedna tekme med Savo Kranj in Škofijami, Vita center
Naklo bo v nedeljo gostoval pri Braniku, Loka pa v soboto v
Sežani. D. Ž.
Dvorjanski tek - ŠD Dvorska vas prireja že sedmi Dvorjanski
tek za memorial Janlja Severja, ki bo jutri, 23. septenbra, z
začetkom ob 15. uri na športnem igrišču Radvan. Tekači se
bodo pomerili v 11 kategorijah. Več informacij Zoran Piškur
(041/900-571). D. Ž.
Državno prvenstvo v veslanju - Blejsko jezero bo jutri, 23. septembra, prizorišče državnega prvenstva v veslanju. Predtekmovanja se bodo začela ob 10. uri, finala bodo ob 14.30. D. Ž.

Predsednik PK Žito Gorenjka Radovljica Jože Rebec (levo) in župan občine Radovljica
Janko S. Stušek ob odprtju novih prostorov. foio;T,n«oou
.sobo. Naložbo, vredno 24 milijonov, so omogočili Fundacija za šport, občina Radovljica ter sponzorji in donatorji
kluba. Načiti, ix)vezaiii z radovljiškim bazenoin, s tem še
niso izpolnjeni, razmišljajo
tudi o večjih tribunah pod
Oblo gorico. Župan občine
Radovljica Janko S. Stušek je
ta teden ob odprtju poudaril.

da je radovljiški plavalni klub
največje in najuspešnejše
špormo društvo v Radovljici,
da ima že sedemdesetletao
tradicijo, po dosežkili svojUi
plavalcev pa je hkrati tudi prvi
med slovenskimi plavalnimi
klubi. Ljudje, ki delajo v njem,
na občino ne hodijo le prosit
za denar, pač pa z izdelanimi
vizijami, kaj bi se dalo sicupaj

narediti. Tudi nove garderobe
i n dodatni prostori so plod
skupnega sodelovanja, z naložbami v kopališče pa se občinska lastnina le še plemeniti. Ob tej priložnosti smo še
slišali, da je bilo radovljiško
kopališče v preteklili letih večkrat proglašeno za najboljše v
Sloveniji, v letošnji sezoni pa
za najboljše na Gorenjskem.

ŠAH

ŠPORTNO PLEZANJE

BRNO

L)UBL)ANA

Z m a g e ženske reprezentance

Športna poteza meseca Manci Mlakar

v češkem Brnu je bilo od 5. do 15. septembra že 25. ekipno
šahovsko prvenstvo za srednjeevropski pokal 'Mitropa cup'
2006. Med ženskami ekipami je sodelovala tudi reprezentanca Slovenije. Slovence so tekmovale odlično, saj so v devetih nastopih slavile petkrat, trikrat s o remizirale In enkrat
izgubile ter zanesljivo zmagale. Odlično je nastopala Vesna
Rožič, članica ŠS Tomo Zupan Kranj, ki je osvoji a 6 točk iz
devetih srečanj (brez poraza) in si znatno popravila rating
točke. Ksenija Novak (LŠK Metalka Trgovina) je prav tako
dobila šest točk. Naše šahistke so osvojile 12 točk, druge
Nemke točko manj, tretje pa so bile Hrvatice z 10,5 točke.
Slovenska moška reprezentanca, ki je lani zmagala, ko je
nastopala v velemojstrski zasedbi, je tokrat igrala z mlado
ekipo in zasedla 6. mesto med desetimi ekipami. Zmagala
je ekipa Madžarske pred Čehi In Hrvati. Štiričlansko slovensko reprezentanco so zastopali Jure Borišek, Tadej
Sakelšek, Matej Šebenik in Jure Škoberne, ki so zbrali 18
točk. O. O.

Zavod za fair play in strpnost v športu je v sodelovanju s
Slovensko olimpijsko akademijo in društvom športnih novina'jev podelil priznanje Športna poteza meseca avgusta
2006. Tokrat so jo prisodili športni plezaki, Gorenjki Manci
Mlakar. Na mladinskem svetovnem prvenstvu v športnem
plezanju v avstrijskem Imstu sta se s sotekmovalko Ano Veternik v kvalifikacijah potegovali za polfinale. Ko so ji sodniki
zaradi napačne odločlt./e dosodili boljši rezultat, kot ga je v
resnici dosegla, je trenerju Simonu Margonu predlagala, da
se pritoži na rezultat In s tem omogoči sotekmovalkl plezanje v finalu. To je res storil, Veternikova je prišla v polfinale.
Izbo jšala rezultat in se uvrstila na 19. mesto. Manca Mlakar
je pokazala športno zrelost, ko se je zaradi napačne odločitve
obrnila na pristojne in terjala popravo krivice, storjene sotekmovalki, čeprav na svoj račun, so menili podeljevalci priznanja za športno potezo meseca, poudarili pa tudi vlogo
Mančlnega trenerja pri njenem dejanju. Priznanje je Manci
podelil Tomo Česen. D. 2.

KARATE
ŠENČUR

Kranjčani na prvih mestih
V soboto je bil v Šenčurju sedmi tradicionalni mednarodni
turnir v karateju. Udeležilo se ga je 35 klubov iz Italije,
Hrvaške, Srbije in Slovenije. Pomerilo s e je 380 tekmovalcev
in 55 ekip v 4 6 6 posameznih nastopih v katah in športnih
borbah. Med zmagovalci je bilo v vseh kategorijah veliko
Gorenjcev, n a j u s p e š n e j š a kluba na tekmovanju pa oba
kranjska: na prvem mestu KK Kranj in na drugem KK
Shokotan Kranj (pred beograjskim KK Partizan). D. Ž.

MARBELLA

V Španiji n a š i d v e spet n a s t o p i n č k a h
V nedeljo se je z odličnimi rezultati slovenskih športnih plezalcev končala tekma v Marbelll. Natalija Gros nadaljuje serijo odličnih dosežkov. Po drugem mestu v Kuala Lumpurju je tudi v
Španiji spustila pred seboj samo eno tekmovalko. Uspeh Grosoveje dopolnila še Maja Vidmar, ki je s 3. mestom prispevala, da smo imeli na zmagovalnih stopničkah dve predstavnici.
Ostali slovenski tekmovalci so se vsi uvrstili v polfinale, še najbližje nastopu najboljših je bila Martina Cufar na 11. mestu.
Najboljši plezalci na svetu bodo v začetku oktobra nastopili v
Aziji, v Šanghaju, potem pa do konca ostaneta še dve tekmi v
Evrosl. Zadnja bo pri nas v Kranju. T. Č.

Nogometni spored - Slovenski nogometni prvollgaš Domžale bo to nedeljo, 24. septembra, v Črnomlju igral z moštvom
Bele krajine. V nedeljo igrata tudi oba drugoligaša, Tinex
Šenčur z Rudarjem iz Velenja ob 18. url na igrišču v Šenčurju, Triglav Gorenjska pa v gosteh pri Bonifiki v Kopru. V tretji ligi bo tekma med Dobom in Svobodo že danes, 22. septembra, ob 20. url, med Ihanom in Adrio ter med Jesenicami in Slovanom pa jutri, 23. septembra, ob 16.30. Kalcer
Vodterm v nedeljo, 24. septembra, gostuje' pri Avtoplusu
Korte, Kamnik pa prav tako v nedeljo v Portorožu. Tekme
petega kroga članov prve gorenjske nogometne lige bodo
jutri, 23. septembra, ob 16.30, pari pa so naslednji: Bohinj:
Zarlca, Sava: Šobec Lesce, Ločan : Železniki, Visoko: Britof,
Kranjska Gora: Alplna Žlri, Velesovo : Naklo. Ob istem času
tekmujejo tudi člani druge gorenjske lige. In sicer Hrastje :
Preddvor, Bitnje : Trboje, Podbrezie : Bled Hirter m Kondor
: Polet. D. Ž.
Državno prvenstvo v lokostrelstvu - V soboto, 23. septembra, bo na travniku pred KGZ SLOGA nasproti Mercatorja
lokostrelski klub Šenčur organiziral 15. državno prvenstvo v
lokostrelstvu FITA 9 0 0 krogov. Začelo se bo ob 10. uri In bo
trajalo do 15. ure. Udeležilo se ga bo predvidoma več kot
100 lokostrelcev Iz 25 slovenskih klubov. D. Ž.

KOLESARSTVO
KRANJ

Luka Mezgec zmagal vzponu na Blegoš
Član BAM.Bi - A2U - Pagatti racing teama Luka Mezgec je na
dirki za slovenski pokal v vzponu na Blegoš zmagal tako v svoji kategoriji kot v absolutni konkurenci. S tem pa sezora, ki jo
je kronal z naslovom državnega prvaka in nastopom na svetovnem prvenst\'u na Novi Zelandiji, zanj še ni končana, saj bo
nastopil tudi na cestnem državnem prvenstvu v kronometru.
Aktivni so bili tudi ostali Iz ekipe BAVI.BI. Dirkali so za
pokal
BAM.Bi v Voklem. Med rekreativci so iz tega kluba na najvišji
stopnički stali Jelka Rakuž, Bojan Ropret in z izjemno vožnjo
tudi Borut Vovk. Med prvimi tremi so bili še Vida Uršlč, Matej
Markun In Andrej Sajovec. Končana je tudi 6. BAM.BI transverzala za pohodnike in za kolesarje. Transverzale se jih je lotilo 250, uspešnih pa jih je bilo skupaj 79. Obe transverzali jih je
opravilo 9. Najuspešnejši udeleženci so bili Lojze Poljšak,
Stane Stare, Štefitni MIkulič in Marko Kopač. M. B.

ODBOJKARSKI TURNIR
KRANJ 2006

m

v soboto, 23.9.2006, prireja Odbojkarski klub Tiiglov Kranj. Tekme
bodo Y Športni dvorori no Plonini, istole se bodo no 3 dobljene niie po
noslednjeri mporedi: 11.00 - Aster Triglav: logitec, 13.00 - Logolec
: Pomurje, 15.00 -Asiet Ttiglov: Pomurje Vabimo »s« ljubitelje športa,
do si lekmovonje oglidole. Vsiop je prosi.
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UNIVERZA V UUBUANI FAKULTETA
ZA UPRAVO razpisuje v Škofji Loki izredni
siudu visokošolskega sirokovncga programa
UPRAVA.

4220 ^koOa

Optimizem z zadržkom
Hokejisti jeseniškega Acronija s o pred z g o d o v i n s k i m i z z i v o m . Kot s l o v e n s k i državni prvaki b o d o
imeli čast braniti d o b r o i m e v avstrijskem d r ž a v n e m prvenstvu o z i r o m a E B E R ligi.

lJ«HSk« I n l t r r u

SKOOALOKA J

^(ma.siflnoi^nik^g-g/as.si

Si želite prihodnosii v kreativnem,
a stabilnem delovnem okolju ja\'ne upras-e?
Prvi korak na poli do vašega cilja Je
oddaju prijave za \pis do 6. 10. 2006.

Icl.: 04/506 IJOC
rix: 04/512 OS »S
Informacije: M / 5 « 13 80
w\w.fu.uni'lj.$i. N\vr\v.lu-skoOaloka.si

Svet

Vzgojnovarstvene organizacije Jesenice,
Cesta Cirila Tavčarja 2 1 . 4 2 7 0 J e s e n i c e
razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati
splošne zakonske in p o s e b n e pogoje, skladno z Zakonom o
organizaciji In financiranju vzgoje h izobraževanja v Republiki
Sloveniji (Ur, I R S . št 9 8 / 2 0 0 5 - uradno prečiščeno besedilo).
Kandidat mora imeti p e d a g o š k e , vodstvene, organizacijske in
druge sposobnosti za u s p e š n o vodenje zavoda.
Ravnatelj b o imenovan za mandatno d o b o pet let.
Predvident začetek dela je 2 1 . 1 2 . 2 0 0 6 oziroma skladno s
soglasjem ministra k imenovanju ravnatelja.
Pis!ie prijave 2 dokazili o Izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o
dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življeniepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela zavoda za mandatno obdobje pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet Vzgojnovarstvene organizacije J e s e n i c e . C e s t a Cirila Tavčarja 2 1 . 4 2 7 0 J e s e n i c e , s pripisom ZA RAZPIS RAVNATEUA.
Vloga bo š e vsljavna. č e b o oddana zadnji dan roka kot priporočena poštna pošiljka.
Kandidati bodo obvešOeni o Izburu v zakof»lt«m roku.
po opravljenem postopku o lmeno\©nju.

GORENJSKI SEMAFOR
BALINANJE
1. gorenjska liga • člani, 13. krog - VZHOD: Milje : Zarica
12:4, Rogovila TELE-TV : Sava 12:4, Podnart: Bratov Smuk
4:12, Loka 1000 : Huje 14:2. Vrstni red: Rogovila TELE-TV
32. Bratov Sr^uk 28. Loka 100025, Huje 24, Sava
Milje in Podnart po i2. Zarica 7. ZAHOD: Center: Kres Javornik i6:o, Lesce: Trata Vedrialp 9:8, Jurč Blejska Dobrava : Visoko Rapa 12:4, Jesenice Gradiš : Adrijan Črnivec
12:4. Vrstni red: Jurč Blejska Dobrava 32, Jesenice Gradiš
27. Center 26, Visoko Rapa 23, Trata Vedrialp i8, Adrijan
Črnivec 15, Lesce n , Kres javornik 4. S. Š.
Pokal BAM.Bi za dečke: dečki C: i. Gabrov^pk (Sava), 2.
KomperŠak (Lenart), 3. Pavletič (Gorica), 4. Košnik, 10. KatraSnik (oba Sava); dečki B: i. Novak (Adria), 2. Jelovčan, 3.
Korošec (oba Sava); dečki A: i. Bešter (Sava), 2. Berk (Radenska). 3. Muška (Adria), 4. Bogataj. 9. Polanc (oba Sava);
rekreativci: masters A: i. Hribar (Hrast Dob), 2. Hren
(Poljane). 3. Prešeren (Gulč); masters B: i. Vovk (Bam.Bi),
2. Rovšček (Noba Gorica), 3. Sajovec (Bam. Bi); masters C:
1. Francelj, 2. Mesojedec (oba TURMO M), 3. Česen (Izvir);
masters D: i. Ropret (Bam.Bi), 2. Srnel (Turbo M), 3. Slak
(Brda); masters E: i. Car (Rogla); masters F; i. Zakotnik
(Turbo M); masters G: i. Kotnik (Mengeš); masters H: i.
Hafner (Sokol); masters I: Učanjšek (Sokol); ženske: A: i.
Opeka (Postojna); B: 1. Rakuš, 2. Uršič (obe Bam.Bi), 3. Kališnik (Mengeš); amaterji: A: 1. Brenčič (Energija), 2. Lozar
(Gorica). 3. Grilc (Olimp); B: i. Kališnik (Hrast Dob), 2. Markun (Bam.Bi), 3. Pustoslemšek (Energija); C: i. Blatnik
(Vzpon). M. B.
ŠAH
Ciklus ŠD Gcrenjka Lesce: Končno stanje: i. Žiga Žvan M K
8 (ŠS Tomo Zupan Kranj), 2. Boštjan Jeran MK 8 (ŠD Vele
Domžale), 3. Franc Rodman MK7,5 (ŠD Jesenice), 4 janež
Kavčič I 5,5 (L§K Metalka Trgovina) • najboljši mladinec, 5.
Risto Cvetkov II 5 (ŠD Jesenice), 6. Franc Ravnik MK 5 (ŠD
Jesenice) - najboljši senior, 7. Marjan Lužnik I 5 (SD jesenice). 8. Zlatkojeraj MK 5 (ŠD Jesenice). O. O.

JANKO RABIČ

Jesenice - Temu so že več mesecev pcdrejene vse orgaiiizadjske priprave, največje breme
nosita seveda moštvo in trener
Matjaž Kopitar.
Prijateljske tekme pred začetkom lige s tekmeci 12 avstrijske lige so pokazale, da imajo
nasprotniki v moštvili poleg
svojih igralcev veliko odličnih
tujcev. Id bodo narekovali os-ter
tempo na sleherni tekmi. Z
iskanjem okrepitev zaenkrat v
jeseniškem moštvu še nimajo
prave sreče, bodo morali pa nanje v nadaljevanju resno računati. Sest zaporednih porazcv
2 avstrijskimi moštvi še ni razlog za preplah, je pa resno opozorilo, kako zahtevna sezona
jih čaka. Na teden bodo tudi po
tri tekme, vsaka bo praktično
derbi. Velik optimizem ob potrditvi 23 vstop v EBER ligo se je
sedaj spremenil v zmernejšega. Za nameček imajo v moštvu še kup poškodb. Najbolj
neugodna novica je zarezala v

Moštvo Acronija bo v novi sezoni nastopilo v novih rdečih in belih dresih. N a sliki pred
včerajšnjim dopoldanskim treningom. /Fo(o:TmaDoki

jeseniški štab v sredo, ko so izvedeli. da bo njihov največji nov
adut Tomaž Vnuk po poškodbi
kolena za zdra\ijenje potreboval kar Sest mesecev. Kljub
vsem tem težavam je dlj mo-

štva še vedno uvrstitev med prvih štiri v EBER l i ^ V velikem
in napetem pričakovanju so
tudi najbolj zvesti navija6.
Žreb je nanesel, da bodo Jeseničani imeli na domatem ledu

kar trojno premiero. Danes,
22. septembra, ob 19.15 jih čaka
prvi nasprotnik Innsbruck. v
nedeljo. 24. septembra, ob 18.
uri celovški KAC in v petek, 29.
septembra, ob 19.15 še Graz.

LOKOSTRELSTVO

ŠPORTNI PLES

BISTRA

ŠENČUR

Šenčurski lokostrelci z največ naslovi

Cigoj z novo plesalko začel zmagovito

To soboto se je v okolici tehniškega muzeja Bistra zbralo 160
lokostrelcev iz 20 slovenskih klubov na državrem prvenstvu
FITA 3-D. Največ medalj v posamični konkurenci so osvojili
lokostrelci LK Šenčur, ki so v petih kategorijah in slogih
državni prvaki. Med posamezniki je izstopal rezultat Nejca
GorŠIČa s Turjaka, ki je pri mladincih z dolgim lokom nastreIjal nov državni in evropski rekord z 207 krogi. Rezultati: Članice DL Ana Gruden DLLL Ljubljana, člani DL Andrej Natlačen Postojna, člani GL Marjan Podržaj Šenčur, Članice GL
Andreja IzgorŠek Žalec, članice SL Katja Dermastia DLLL Mobitel Lj, člani SL; Aleš Plaveč DLLL Mobitel L), mladinci GL Urban Jelene Šenčur, kadetinja GL Petra Krt Šenčur, dečki GL
Gašper Trilar Šenčur In deklice SL Katja Krt Šenčur. D. Ž.

V nedeljo se je na parketu športne dvorane v Šenčurju odločalo o državnih naslovih v kombinaciji desetih plesov. Na
prvenstvu, ki je potekalo pod organizacijskim vodstvom PK
Kazina in Plesne zveze Slovenije, so plesni pari pomerili
svoje moči v petih latinskoameriških in petih standardnih
plesih. Med člani se je zmage veselil MiŠa Cigoj s svo.o
novo soplesalko Alexandro Malai iz Moldavije (PK Urška
Ajdovščina). Druga sta bila Luca Bussoletti in Tjaša Vulič
(PK Urška), tretja pa MIha Vodičar in Nadiya Bychkova (PK
F-edi). Državnega prvenstva se je udeležilo 42 plesnih parov vseh starostnih kategorij. Med starejšimi mladinci sta
sodnike prepričala Matej in Špela Kralj (PK Fredi), podprvaka sta postala Urban Aljančič in Katsiaryna Mychkova (PK
Urška), tretja sta bila Aljaž Škorjanec in Valerija Rahle (PK
F'edi). V mladinski kategoriji sta zmagala Andrej Mcsojc
dsc in Lea PerovSe< (PK Fredi). Srebro sta osvojila Tine
PavŠiČ in Dagmar Štrukelj (PK Urška Nova Gorica), bron pa
Alen Lorber in Urška Krajišnik (PK Pingi). S. K.

KOLESARSIVO
SALZBURC

Koren kljub padcu v deseterici
Slovenska reprezentanca vceslnern kole:»arblvu ima po drugi disciplini letošnjega SP, vožnji na Čas mlajših članov, že
dve uvrstitvi med deseterico. Privozila sta jo Simon Špilak kot
8. in Kristjan Koren, Savčan, ki je bil kljub padcu deseti. Slednji je difko odlično zaČel. se dolgo časa boril celo za medaljo,
v zadnjem delu proge pa se je zaletel v ograjo, ki jo na uradnem treningu tam ni bilo, in izgubil kar nekaj časa. Koliko in
kam bi se uvrstil brez padca, se bo verjetno spraševal Še dolgo. je pa mlad in zagotovo bo imel še dovolj priložnosti za
dokazovanje. Pred Člani do 23 let so v vožnji na čas nastopile
tudi ženske. Blaža Klemenčič je z zaostankom veČ kot štirih
minut osvojila 33. mesto in z nastopom nI bila zadovoljna.
Kot je dejala, se ji še pozna utrujenost. M. B.
KOROŠKA BELA

Stoletnica Sokola in Partizana
Septembra mineva 100 let od ustanovitve Sokola in kasneje
TVD Partizan Javornik-Koroška Bela. Osrednje slavje bo v
danes, 22. septembra, ob i8. uri v Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku. ]. R.

KICKBOX
KRANJ

V Kranju s o s e pretepali
združenje ktckboxerjev Gorenjske in ŠD StražiŠča sta ob pomoči Klckboxlng zveze Slovenije minulo soboto v Kranju organizirala državno prvenstvo v full contactu, tajskem boksu, low
kicku, glasbenih katah in kickboxing aerobiki. V ringu se je
pomerilo 24 tekmovalcev. V fmale v full contactu sta se uvrstila tudi dva tekmovalca iz domačega kluba, in sicer Gregor Debeljak (člani do 63,5 kg) in Franci Skuber (nad 91 kg). Gregor
je v najbolj eksplozivni borbi večera premagal Amela Altbašiča
iz Thai-boxing kluba Dema Domžale m tako postal državni
prvak v svoji kategoriji. Franci pa je moral priznati premoč Jasminu Bečiroviču iz KIT Izole ter tako dosegel drugo mesto. Za
oba je ta uspeh dobra popotnica za bližajoče se Evropsko prvenstvo v Lizboni in Skopju. V glasbenih katah so se pomerite
štiri tekmovalke iz KBV PDK Zagorja. Pn mladinkah je zmagala
Tina Koder, pri članicah pa Sabina Mi^lavčič. V kickboxing
aerobiki pa so se bolj predstavile kot pomerile štiri tekmovalke
Iz Barada centra. Največ točk je dosegla Bianca Barada. P. P.

Gazele rastejo hitreje

C<\7CIA

V S E NA ENEM M E S T U ZA P O D J E T N I K E IN POTENCIALNE P O D J E T N I K E
•
•

Razmišljate o ustanovitvi oodjetja In i š č e t e informacije?
Bi radi registrirali podjetje ali pričeli z o b r t n o d e j a v n o s t ?
Ž e Imate podjetje in potrebujete n a s v e t , strokovno p o m o č ?
Razmišljate o širitvi dejavnosti, v s t o p u na n o v e trge,...?

Na Gorenjskem s tem namenom deluje 5 VSTOPNIH TOČK V S E NA ENEM MESTU, kjer podjetnikom,
obrtnikom in tistim, kj razmišljate o ustanovitvi podjetja, zagonu obrtne dejavnosti nudimo:
InfilozofijonanredncKti

Hitro priljgod^ivi

Lokacije vstopnih točk V S E NA ENEM MESTU ZA PODJETNIKE IN POTENCIALNE PODJETNIKE
na Gorenjekem;
•S fcorakom prednosti

Bliskovito razvijajoče
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Kranju
Reglonalrta razvojna
agencija Gorenjske
B S C . Poslovno podporni
center, d.o.o., Kranj
C. Staneta Žagarja 37. 4000 Kranj
tel: 04 28 1 7 230
e-pošla: infoObsc-kranj.si

V ^ofji Uhl
Razvojna agencija Sora
Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka
tel: 04 50 60 220
e-pošta: info@ra-sora.sl
Območna obrtna zbornica Škofjt
Loka Spodnji trg 2. 4220 Škofja
Loka
tet 04 50 60 200
e-pošta: ooz.sk.ioka@siol/iet

Nft Je='"'nicah
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske
Spodnji plavž 24 e. 4270 Jesenice
tel: 04 581 34 1 3
e-pošta: infc@ragor.si
Območna obrtna zk>ornlca
Jesenice
Cesta železarjev 2, 4270 Jesenice
tet: 04 583 34 50
e-pošta: vilma.hrlbar@02s.si

10.

www.gazela.com

Poslovni Dnevnik

ALKEMIST

• informacije in strokovno p o m o č pri ustanovitvi, razvoju In p o s l o v a n j u podjetij,
• hitro In e n o s t a v n o ustanovitev/registracijo samostojnih podjetnikov preko e-vem s i s t e m a ,
• storitve p o d j e t n i š k e g a s v e t o v a n j a p o s u b v e n c i o n i r a n i h c e n a h v okviru
programa v a v č e r s k e g a s v e t o v a n j a ,
• informacije o možnih finančnih virih za širitev dejavnosti podjetij.

—
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MERKUR

JuL
se na Enem Mestu, na vstopni točki VEM,
brez administrativnih ovir
Vzpostavitev vstcpnih točk VEM je podprlo Ministrstvo za gospodarstvo v okviru Nacionalnega programa PHARE 2003,
Ekonomska in socialna kohezifa • Vzpostavitev sistema Vse na enem mestu {One-stop>shop)

NOVI TRGOVSKI CENTER
V LESCAH!
Trgovski center M E R K U R 26. septembra 2006 odpira
svoja vrata. Na otvoritvi b o m o gostili Darjo Švajger,
ki vam bo obogatila ta dan. Za najmlajše bomo pripravili
otroške delavnice.

Na dan otvoritve prvih 1.000 kupcev čaka darilo!
Samo 27. in 30. 9. 2006 izberite 100 % popust!

Vabljeni v novi MERKUR, 26. septembra 2006,
v Lesce, Rožna dolina 51!
Merkur, d. d.. Cesta na Okiuglu 7, 4202 Naklo

MERKUR

110 Ift

Strokovnjaki za
gašenje na Brdu
Na Brdu pri Kranju poteka delegatska
konferenca Mednarodnega tehničnega komiteja
za preprečevanje in gašenje ognja - GTiF.
blike Slovenije za varstvo
pred naravnimi in dmgimi
nesrečami.
Ernest Eory, predsednik
Gasilske zveze Slovenije, je
povedal: "Prisotni so čisto vsi
predstavniki držav. Ker je to
zelo pomemben dogodek,
smo se odločili za protokolarne objekte na Brdu pri
Kranju. Delegati so zelo zadovoljni, saj so teme zelo dobro pripravljene. To za Slo
venijo pomeni zelo veliko
priznanje, pa tudi zadovoljstvo. Včeraj zvečer, po delegatski konferenci in sestankih, je minister za obrambo
Republike Slovenije Kari Erjavec priredil sprejem za vse
delegate v uniformah, kar se
zelo redkokje zgodi. Danes
pa je na vrsti strokovni simpozij, ki bo trajal cel dan, na
temo varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami."

VALERIJA CENČUR
Brdo pri Kranju - V protoko-

larnih objeklih hotela Kokre na Brdu pri Kranju se je
zbralo 122 strokovnjakov iz
26 evropskih držav in ZDA
s področja požarnega varstva in gasilstva. Tokrat je
namreč Slovenija gostiteljica letne delegatske konference Mednarodnega tehničnega komiteja za preprečevanje in gašenje ognja
- GTIF. Vsi dogodki, ki so
se že začeli odvijati 20. septembra, bodo trajali do nedelje, 24. septembra.
CTIF je bil ustanovljen
leta 1900 in danes združuje petdeset držav, trideset
pa je pridruženih članic.
Slovenija je postala polnopravna članica kmalu po
osamosvojitvi, leta 1992,
saj je bil pogoj za sprejem
članstvo v Združenih narodih. Komite CTIF sestavljajo najvišji predstavniki
Uprave RS za zaščito in reševanje, Gasilske zveze Slovenije in In.^peklorat Repu-

Udeleženci bodo videli
tudi lepote Slovenije z ogledom Postojnske jame in
drugih znamenitosti, manjkal pa ne bo niti ogled naše
prtfstoliiice Ljubljane.

Krivda oprana, madež ne
Na okrožnem sodišču Kranj so ustavili preiskavo zoper kranjskega mestnega svetnika in podjetnika
Milana Podgorška, ki je bil leta 2003 ovaden davčne utaje več kot 42 milijonov tolarjev.
SIMON ŠUBIC

Kranj - Novica o kazenski
ovadbi zaradi domnevne
davčne utaje več kot 42 milijonov tolarjev zoper mestnega svetnika, predsednika odbora za gospodarstvo in podjetnika Milana Podgorška, se
jc marca 2003 liipoma razširila po vsem Kranju. Se posebej, ker je bil Podgoršek tedaj
tudi podpredsednik kranjske
LDS in je vodil volilno kampanjo Mohorju Bogataju, ko
jc bil a prvič uspešen na volitvah za kranjskega župana. Po
treh letih in pol boja z dacarji
je postalo jasno: Podgoršek
oziroma njegovo podjetje Pro
Gommerce je v letih 1997 in
1998, ko naj bi prišlo do domne\Tuh davčnih utaj, državi
plačalo vse potrebne dajatve.
Po končani preiskavi je namreč 24. avgusta letos
okrožno državno tožilstvo v
Kranju preiskovalnemu sodniku podalo izjavo, da odstopa od kazenskega pregona
zoper Podgorška, ker ni našlo dokazov, da bi obdolženi
storil očitano kaznivo dejanje. Tako preiskovalnemu
sodniku Srečku Škerbcu ni
preostalo drugega, kot da je
12. septembra izdal sklep o
ustavitvi preiskave.
"Preiskovalni sodnik se je
tako odločil na podlagi izdelanih mnenj dveh sodnih izvedencev ekonomske stioke.

Pofaba. 4.7 - o 31/ ;00 k^n. em^rv.c
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ki sta po pregledu vse dokumentacije davčnega urada in
podjetja Pro Gommerce zaključila, da ne moremo govoriti o neplačanem davku
od dobička za poslovni leti
1997 in 1998. Da smo poslovali v skladu s tedanjo zakonodajo, sem zatrjeval že takoj od pi-vega dne, zato tudi
nisem popustil, kakor je storilo precej drugih podjemikov. ki so raje plačali, kar so
od njih neupravičeno terjali,
in se odselili v tujino ali v
večja .slovenska mesta, kot
pa da bi se spustili v drag in
tvegan boj s kranjskim davčnim uradom," pravi Podgoršek, ki je šs vedno prepričan,
da je šlo za politične spletke
znotraj stranke LDS in celo
njenega samega vrha. "Kako
si drugače razlagati, da je
ovadba pnšla v javnost, preden sem bil o njej sam obveščen. Prav tako pa so bili v
preteklosti nekateri osumljeni mnogo večjih utaj, pa niso
bili nikdar tako podvrženi
javnosti kot jaz. Za nekatere
akterje se zato sedaj zgodba
verjetno šele začenja," razlaga Podgoršek.
Afera zaradi domnevne
davčne utaje je škodovala poslovanju Pro Gommerca, ki
se ukvarja z uvozom blaga iz
Daljnega vzhoda. "Takoj po
javni objavi ovadbe se nam
je iz leta v leto nižal promet,
umaknil se je tudi glavni ku-

Mllan Podgoršek

pec, ker je prejel navodila, da
ni primemo sodelovati z
nami. Ko smo konkurirali
na razpisna sredstva s projektom, ki bi dal vsaj 60 novih zaposlitev, smo bili zaradi slabega ugleda izločeni.
Leta 1999 smo tako imeli
345 milijonov letnih priliodkov, leta 2004, ko smo bili
najnižje, pa samo še 86 milijonov tolarjev. Sedaj se počasi pobiramo, a če ne bi verjel v svoj prav, bi že zdavnaj
vse prodal. Jezi pa me, da v
tem okolju ne moreš biti
sposoben in uspešen, ne da
bi te povezovali z nečednimi
f>osli oziroma te metali v isti
žakelj kot nepoštene ljudi.
Ali kot mi je dejal odvetnik:
etiketo bomo odstranili, lepilo pa bo ostalo," razmišlja
Podgoršek, ki že napoveduje

odškodninske tožbe zoper
državo.
"Ker je zadeva pravnomočno zaključena, bomo državo
tožili za vrnitev denarja, saj
je Pro Gommerce leta 2003
takoj plačal domnevni davčni dolg in zamudne obresti,
skupaj kar sto milijonov tolarjev, sedaj pa mu davčna
uprava noče vrniti več kot
polovice zneska, ki predstavlja zamudne obresti. Prav
tako je Podgoršek doživel
ogromno poslovno in tudi
zdravstveno škodo zaradi
povsem neupravičenega postopka. na kar smo opozarjali od vsega začetka. V postopku .so se dogajale tako smešne stvari, da je o njih brez
pomena sploh razpravljati,"
je pojasnil Podgorškov odvetnik Aleksander Čeferin.

LESCE

DOMŽALE

Vlomil v skladišče

Vlomilci "zaslužili" 32 milijonov tolarjev

Neznani storilec je minuli konec tedna v industrijski coni v
Lescah vlomil v skladišče enega od podjetij in ukradel
bakrene varilne elektrode za izdelavo obesnih obročev in s
tem podjetje oškodoval za približno 6,1 milijona tolarjev.

V ponedeljek so neznani storilci vlomili v stanovanjsko hišo
v okolici Domžal in odtujili zlatnino ter prenosni računalnik
v skupni vrednosti približno 20 milijonov tolarjev. Našli so
tudi originalne ključe 12 milijonov tolarjev vrednega osebnega avtomobila BMW 730D, črne barve, reg. št. LjVi-S/K,
letnik 2003, in se z njim odpeljal s kraja zločina.

www.ford.9
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www.gorenjskiglas.si

Občutite vsak dan novo
dogodivščino
Ford Focus. zanesliiv partner za nepozabna
potovania. vas prepriča z izjemno vozno
dinamii<o. prostornostjo, serjsko klimo,
ABS-om. petimi vrati, C D radiem... Vaš je
lahko že za 3.ZS9.904 SIT
Za tiste, ki prisegate na sodobne dizelske
agregate In vitiunsko opremljenost, smo
pripravili izjemno prvtačne cene za vozla
s TDCi motorji in za paket opreme
"avantura".

Polperuion
NEOMEJENO kopanje in

FordFocus

Avna centra j d i ^ s Temaali

Čenanai^bo:

3 dni že od

5 dni ž e od
7 dni že od

Feel the difference

1 0 % popusta z a u p o k o j e n c e ( 5 In 7 dni)
GRATIS - otrok do 12. leta v sobi s starši
V k l j u č e n o pitje zdravilne mineralne vode D o n a t M g in
pohodniškt izlet z degustacijo vina n a turistični kmetiji

wvvw.rogaska.si

. Tel: 03 8114000.

03 8114732; e-mail: info@hot•Vi"))

Razdedi
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA
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PredvolUna kampanja za lokalne volitve 2006 se je danes uradno začenja

Goren ski žuoanski sto

MARIJA VOLČJAK

Prave predvolilne mrzlice
na Gorenjskem še ni, napetost se IK) stopnjevala v prihodnjih tednih, že zdaj pa je
jasno, da bo potekala v senci
predvolilne bitke v prestolnici, ki se je začela zelo zgodaj
in bo tokrat resnično prestižnega pomena.
Na Gorenjskem poslušamo predvsem ugibanja, kako
kaže dosedanjim županom,
ki se večinoma ponovno potegujejo za svoj položaj. Na
širšem območju Gorenjske
je šestindvajset občin (in
nova v Gorjah), kar devet županov kandidira za četrti
mandat, pet za tretjega. Med
gorenjskimi župani je tako
kar dobra polovica veteranov
in nič ne kaže. da bi se županovanja naveličali.
Za politiko velja, da se stvari začnejo zapletati v tretjem
mandatu, takrat se ljudje naveličajo enih in istih obrazov,
malce naveličani postanejo
tudi politiki ali pa preveč zaverovani sami vase. Vendar
to velja predvsem za politiko
na državni ravni, na lokalni
sceni so stvari malce drugačne, saj župani ne morejo
samo politizirati, temveč se
morajo ukvarjati z zelo konkremimi nalogami, kot je iz-

Na naslednjih

gradnja cest, vodovoda, kanalizacije, čistilnih naprav
itd. Tega se dobro zavedajo
in celo največji mečkači se
tik pred volitvami podvizajo
in polagajo asfalt, ki je ljudem najbolj na očeh.
Pred leti mi je sedaj že bivši celovški župan zaupal,
kako mu uspeva županovati
dvajset let: nastopati moraš s
problemom, Id ga nato rešuješ več mandatov! Ljudem je
obljubil, da bo očistil vodo tedaj precej umazanega Vrbskega jezera, pred vsakimi
volitvami so napravili meritve vode, ki je res postajala čistejša in ljudje so vedno znova razumeli, česa vsega še ni
mogel postorid, da bi se lahko spet brezskrbno kopali v
jezeru. Na svojo obljubo ni
pozabil, le izpolnjeval jo je
bolj počasi. Zadnje poletje
pred upokojitvijo je zaplaval
v jezeru in brezskrbno popil
kar nekaj vode, kar je televizijska kamera vestno zabeležila.
Vse več županskih kandidatov hodi naokrog s steklenico vode v rold, natakajo si
jo na tiskovnih konferencah
in predvolilnih shodih. Če
bodo svojo pripoved o umazani vodi iz vodovodnih pip
podkrepili še z natančnimi
podatki, potem je to lahko

predvolilna obljuba za več
županskih mandatov. Prav
zapiav bodo kaj kmalu mora
li vsi obmiti ploščo, saj ma
kadamskili cest .skoraj ni več
mrliške vežice so zgrajene,
gasilci imajo posodobljen
vozni park, dozoreli pa so
ekološld problemi...
V Gorenjskem glasu vam
na začetku uradne predvolilne kampanje predstavljamo
vseh 27 gorenjskih županskih stolov, na katerili bodo
sedeli novi (stari) župani,
prav tako vas verjetno zanima, s kakšnimi službenimi
avtomobili se bodo vozili vrli
župani. Prihodnji petek vam
bomo predstavili novince v
županski tekmi, saj prihaja
nova, irdajša generacija politikov. V petek, 6. oktobra,
lx)mo pripravili prilogo Volilni glas, ki jo bomo natisnili v
100 tisoč izvodih in brezplačno razposlali v vsa gospodinjstva na širšem območju
Gorenjske. V petek, i}. oktobra, bomo objavili anketo
javnega mnenja in zadnji
petek pred volitvami odgovore županskih
kandidatov/kandidatk na izbrana aktualna vprašanja.
Za začetek si torej oglejte
gorenjske županske stole, saj
v pisami vašega župana verjetno še niste bili.

dveh straneh
vam
predstavljamo
županske stole
na širšem
območju
Gorenjske, za
katere se bodo
22. oktobra
potegovali
novi (stari)
župani.

utrinki z volilne kampanije na lokalnih volitvah pred štirimi leti. /F«o:arti»cori!n|!kegagi»a

2 2 . s e p t e m b e r - začetek p r e d v o l i l n e k a m p a n j e
27. s e p t e m b e r - z a d n j i d a n , k o l a h k o v o l i v c i p r i
pristojnem u p r a v n e m organu podpišejo obrazec
podpore k a n d i d a t u o z i r o m a listi k a n d i d a t o v : zadnji dan vlaganja kandidatur za člane občinskih
svetov i n ž u p a n o v n e glede n a to, a l i k a n d i d a t u r o
v l a g a j o p o l i t i č n e s t r a n k e ali v o l i v c i
7 . oktober - j a v n a o b j a v a p o t r j e n i h k a n d i d a t u r i n
list k a n d i d a t o v
15. oktober - v o l i v c i , k i g l a s u j e j o p o po.^ti, m o r a j o
d o tega r o k a v l o ž i t i zahtevo z a gla.sovanje po po.^ti
17., 18. i n 19. o k t o b e r - p r e d č a s n o g l a s o v a n j e
19. oktober - v o l i v c i , k i z a r a d i b o l e z n i n e m o r e j o
n a volišče, v l o ž i j o z a h t e v o , d a ž e l i j o glasovati n a
s v o j e m d o m u ; v o l i v c i , ki ž e l i j o glasovati n a posebn e m v o l i š č u , k i je d o s t o p n o i n v a l i d o m , m o r a j o to
n a m e r o sporočiti volilni k o m i s i j i
2 0 . oktobra - o p o l n o č i je z a k l j u č e k j a v n e v o l i l n e
p r o p a g a n d e , n a s t o p i v o l i l n i m o l k d o 22. o k t o b r a
opolnoči
22. oktobra - splošno glasovanje
12. n o v e m b e r - d r u g i k r o g g l a s o v a n j a z a volitve
ž u p a n o v , n a n j i h v o l i m o ž u p a n a , k i sta v p r v e m
k r o g u dobila n a j v e č j e število glasov

VOLITVE 2006

Razgledi

Po letošnjih referendumskih odločitvah novonastala gorenjska občina Gorje še nima župana. Izvoljen bo šele na oktobrskih lokalnih volitvah. Sedež občine bo bržkone v Gorjanskem domu, kjer je bila doslej krajevna skupnost, na
stolu v tamkajšnji pisarni pa se je izmenjalo že več predsednikov krajevne skupnosti. Ali bo tam tudi županov sedež, bo
odvisno od odločitve tistega, ki bo za to nalogo izvoljen. Na
začetku mu v sicer majhni občini z 2920 prebivalci ne bo
lahko, čeprav mu bo v pomoč n občinskih svetnikov. D. Ž.

V Kranjski Gori ima župan službeni avto V W Golf, ki ga
uporablja tudi zasebno in zato plačuje tudi boniteto. Županska pisarna je - tako kot vsi prostori Občine - dokaj
nova, ne prevelika, županski stol pa malo boljši pisarniški
stol. V kranjskogorski občini je sicer nekaj manj kot S400
prebivalcev, v občinskem svetu pa sedi šestnajst občinskih
svetnikov. V Občini Kranjska Gora so doslej imeli dva župana, to sta )ože Kotnik in Jure Žerjav. U. P.

Oblazinjen temno rdeči stol je v tem mandatu služil bohinjski županji Evgeniji KegI Korošec, v prihodnje pa ga bo
(sodeč po kandidaturah) bržkone spet zasedel moški. Pred
Koroščevo je bil v Bohinju župan Franc Kramar. Po površini
ena največjih občin na Gorenjskem šteje $277 prebivalcev in
je dobršen kos leži v Triglavskem narodnem parku, kar tudi
otežuje občinske odločitve, ki jih sprejema 16 članov
občinskega sveta. Županja nima službenega vozila, z občinskim se vozijo uslužbenci režijskega obrata. D. Ž.

Na Jesenicah v dokaj prostorni županski pisarni stoji moder županski stol. Kar udoben, je povedal dosedanji župan, ki je z njega vodil občino z nekaj manj kot 22 tisoč prebivalci. Župan
nima županskega avtomobila. Občina ima na voljo pet službenih vozil, od tega enega boljšega, VW Passata, ki ga po potrebi
uporablja župan. Dosedanji župan se v službo in iz nje vozi s
svojim avtomobilom. Občino Jesenice sta doslej vodila dr. Božidar Brudar in Boris Bregant Svet sestavlja 28 svetnikov. U. P.

Občina Žirovnica, razprostira se na 42 kvadratnih kilometrih
in ima 4.200 prebivalcev, je prostore uredila v starejši hiši. Na
steno je sedanji župan Franc Pfajfar obesil tudi zračni posnetek občine. Ob nastanku je občino vodil Anton Dežman, ki
je pet mesecev po izvolitvi umrl. Na nadomestnih volitvah so
za župana izvolili podžupana Pfajfarja, ki še danes s i4-članskim občinskim svetom vodi občino. Bodoči župan se bo vozil
tudi s službenim avtom - s pet let staro škodo octavio. A. H.

Ko je pred osmimi leti nastala občina Jezersko, Je bil njen sedež v kulturnem domu Korotan, kasneje pa se je preselil v nekdanji hotel Storžič. Županski stol ves ta čas služi Milanu Kocjanu, vendar ne poseda veliko na njem, saj ga občina s 693
prebivalci pogosteje potrebuje na terenu. Tja se vozi z lastnim
avtomobilom, večkrat pa ga (zlasti pozimi) vidimo tudi na traktorskem sedežu, ko pluži sneg. Občinsko vodstvo sestavlja še
7 občinskih svetnikov, med katerimi je tudi ženska. D. Ž.

Stol, na kakršnega se bo usedel novi radovljiški župan, je star
enajst let. Stol ni nič posebnega, po občinskih evidencah je
njegova knjižna vrednost nič. Na steni nad stolom ima aktualni župan Janko S. Stušek še spomin na "Stol" • otičinski grb,
ki je bil leta 1995 simbol tradicionalnega pohoda večno mladih
na Stol. Občinsko vozilo je štiri leta stara Renauhova laguna.
Z njo je bil že tudi v vseh prijateljskih občinah - v italijanskem
Sondriu, čeških Ivančicah in v srbskem Svilajncu. C. Z.

Jože Antonič je že tretji župan občine Bled. Pred njim sta občino vodila Vinko G d c in Boris Malej, za njim pa bo udoben usnjeni stol zasedel eden od osmih kandidatov. Morda bo vozil
tudi osem let star službeni audi, ki ga je doslej za službene
vožnje uporabljal Antonič in za boniteto tudi plačeval. Novi
prvi mož (ali žena) občine Bled "podedoval" tudi 20-članski
občinski svet, ki ohranja to število kljub odcepitvi občine Gorje. Doslej je občina štela 11.132 prebivalcev. D. Ž.

V Preddvoru sta bila doslej dva župana. Miran Zadnikar je
imel pisarno v zgornjih prostorih občinske uprave. Franc
Ekar se je preselil v manjšo pisarno v pritličju. Podedoval je
polomljen stol, zato sedi na svojem nekdanjem direktorskem stolu. Ker občina nima službenega avta, uporablja
tudi svoje terensko vozilo ali limuzino audi A4. Pri delu mu
je v pomoč 11 članov občinskega sveta, ki zastopajo kraje s
skupno 3.190 prebivalci. S. S.

Župan Občine Naklo je tri mandate zapored Janez Štular. Sedi
na vrtljivem fotelju, ki ga je z drugo opremo preselil iz večje v
manjšo pisarno. Več prostora je v sejni dvorani, kjer zaseda
tudi 15-članski občinski svet. V občini so zadovoljni, da se
število prebivalcev veča; ob koncu lanskega leta jih je bilo
5.024. Živijo v strnjenih naseljih, do katerih se župan lahko
pelje s šest let starim službenim avtom škoda octavia. S. S.

Stol za županovo mizo v Tržiču že tretji mandat zaseda Pavel
Rupar. Na njem redkokdaj sedi. Ljubši mu je kateri od stolov
ob mizi za goste. Tam je najpogosteje osem svetnikov iz SDS;
občinski svet ima skupaj 24 članov, ki odločajo o razvoju občine z okrog 1S.250 prebivalci. Kot poslanec v državnem zboru je
župan pogosto na poti; uporablja tri leta star službeni avto citroen Cs- Zaenkrat pričakuje, da ga bo vozil še naprej. S. S.

V občini Kranj z okrog 53.000 prebivalci je dva mandata županoval Vitomir Gros, zadnja dva mandata pa Mohor Bogataj.
Županova pisama je klimatizirana, izbrano pohištvo je v toplih
barvah, županov stol pa udoben. V njej je tudi velika slika
Kranja. Pisarna je po moško urejena in pospravljena. Župana
vozi naokrog občinski šofer z občinskim avtom znamke VW
golf 1,6. V svetu občine Kranj sedi 33 svetnikov. S. K.
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Za stavbo občine Šenčur, ki ima 7.879 prebivalcev, pravijo,
da ima du$o, saj je bila zgrajena Iconec 19. stoletja in je obnova ni preveč skazila. Enako velja tudi za županovo pisarno, veliko približno 26 kvadratnih metrov in opremljeno
s temnim pohištvom. Šenčurski župan se vozi s službenim
V W golfom. Avtomobil je star osem let in ima prevoženih
okoli 91.000 kilometrov. S. Š.

Občina Komenda je nastala pred osmimi leti in ves ta čas
županski stol zaseda Tomaž Drolec, ki pravi, da namerava
na njem ostati še en mandat. Občina šteje 4872 duš, v njenem občinskem svetu je 14 svetnikov. Župan se po občini
in drugih službenih poteh vozi s službenim audijem, ki je
star toliko, kot občina Komenda. D. Ž.

Pisamo župana občine Cerklje so uredili leta 2004, ko se je
v nekdanjo osnovno $olo v središču Cerkelj (zgrajena je bila
konec 19. stoletja) vselila celotna občinska uprava. Pisarna,
v kateri je vgrajena tudi klimatska naprava, meri približno
32 kvadratnih metrov. V Cerkljah, kjer je 6.620 prebivalcev,
si župan službeni renault clio deli s celotno občinsko upravo. Doslej so z njim prevozili skoraj 22.000 kilometrov. S. S.

V občini Škofja Loka je bil v vseh treh mandatih za župana
izvoljen Igor Draksier, ki ga je vedno podpirala Slovenska
ljudska stranka. V občini je dobrih 22.000 prebivalcev, ki
poleg župana volijo tudi 28 občinskih svetnikov. O b izvolitvi
župana čaka osem let star peugeot 406, razmeroma nov
mobilni telefon in starejša usnjena poslovna torba. B. B.

V občini Železniki je zadnja dva mandata župan Mihael
Prevc (prvič kot kandidat Slovenske ljudske stranke, drugič
kot neodvisni), v prvem mandatu pa je občino vodil Alojzij
Čufar. Župan v Železnikih nima županskega avta, vendar ga
lahko občani večkrat opazijo v šest let starem džipu suzuki
vitara, ki je v občinski lasti. Približno 6800 prebivalcev bo
na bližnjih lokalnih volitvah izbralo 17 svetnikov. B. B.

V udobnem fotelju v sodobno opremljeni pisarni v občini Žiri
že tri mandate sedi župan Bojan Starman. Pri delu mu je v pomoč 15 svetnikov, ki zastopajo 4979 prebivalcev 49 kvadratnih
kilometrov velike občine. Župan nima svojega službenega
avta, lahko pa si "sposodi" enega od dveh službenih avtomobilov, ki jih uporabljajo za potrebe občine. To sta deset let stari
hyundai accent in pet let starejši suzuki vitara. M. R.

Na županskem stolu v občini Gorenja vas - Poljane že tri
mandate zapored sedi župan jože Bogataj. Ne dolgo nazaj
se je preselil v novo, večjo pisarno, v kateri je prostor tudi
za veliko sejno mizo. Skupaj s 17-članskim občinskim svetom vodi 153 kvadratnih kilometrov veliko občino, ki šteje
7070 prebivalcev. Župan tudi za službene potrebe uporablja lastni avto. M. R.

Občino Medvode že vse od njene ustanovitve vodi župan
Stanislav Žagar, ki se bo za županski stol in za vodenje 23članskega občinskega sveta potegoval tudi na letošnjih
volitvah. O d službenih avtomobilov, ki jih premore občina,
župan uporablja volksvuagna passata, 73 katerega plačuje
boniteto. Sicer pa število prebivalcev v občini narašča, po
zadnjih podatkih jih je 14.630. M. B.

Na tem stolu županuje Anton Tone Smolnikar, ki občino
Kamnik vodi vse tri mandate od sedanje ureditve lokalne
samouprave naprej. Vodi občino s 27.500 prebivalci, pri
tem pa mu pomagata občinska uprava in 29-članski občinski svet. Občina Kamnik ima v voznem parku na razpolago
štiri osebne avtomobile in dva terenca, župan se na
službene vožnje vozi z audijem, kadar pa mora obiskati hribovitejše predele svoje občine, se pelje z džipom. D. Ž.

Redke slovenske občine vodijo županje. Ena med njimi je
Cveta Zalokar Oražem, županja občine Domžale z več kot
32.000 prebivalci. Županja je že vseh 12 let. To je veliko, saj
predstavlja tretjino delovne dobe ženske, zato bo sedaj
županski stol in vodenje 31-članskega občinskega sveta prepustila naslednikom. Od službenih avtomobilov, ki jih premore občina, je županja za službene potrebe uporabljala
mazdo6. D. Ž.

Brane Podboršek je pred štirimi leti na županskem stolu v
občini Vodice zamenjal Antona Kokalja. Sedaj njegov županski urad ni ravno v ugledni stavbi, saj gostuje v začasnih prostorih, kajti občina je doslej dajala prednost drugim
naložbam pred občinsko upravo. Župan tudi nima službenega vozila, pač pa vozi svojega. V občini Vodice je 4130
prebivalcev, v občinskem svetu pa je 15 svetnikov. D. Ž.

M e d vsemi župani menda najkrajši čas zaseda županski
stol Martin Rebolj v občini Moravče. Na njem je dve leti,
pred njim je županovala sedanja evropska poslanka Ljudmila Novak. V občini živi 4688 ljudi, odločitve pa županu
pomaga sprejemati 14-članski občinski svet. Martin Rebolj
se po občini vozi z lastnim avtomobilom, službeno vozilo
suzuki vitara, staro enajst let, je na voljo drugim občinskim
uslužbencem. D. Ž.
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V najvzhodnejši gorenjski občini, v Lukovici, imajo enega
najmlajših županov. V iztekajočem se mandatu je na čelu
občine Matej Kotnik, pred njim pa je županski stol zasedal
Anastazij Živko Burja. Občanov je 5120, občinsko oblast pa
poleg župana sestavlja še 16 občinskih svetnikov. Tudi
kadar gre Matej Kotnik službeno na pot, se vozi z lastnim
osebnim avtomobilom, saj službenega nima. D. 2.

Tudi občina Trzin je nastala šele pred osmimi leti in oba
mandata, kolikor obstaja, jo vodi župan Tone Peršak. Pri
tem mu je bilo doslej v pomoč ducat svetnikov, v prihodnjem mandatu pa jih bo v občinskem svetu sedelo 13. K
novi številki pripomore dejstvo, da se prebivalstvo v občini
povečuje, sedaj tu živi že 3654 ljudi. Občina sicer ima
službeni avto, vendar župan vozi svojega. O. Ž.

i\

Za Tomaža Stebeta bi lahko rekli, da sedi na dveh stolih, županskem in poslanskem. Pn/i stoji v njegovi pisarni v občini
Mengeš, drugi v državnem zboru. Na županskem je zamenjal
Janeza Pera in sedaj občino s 6488 prebivalci vodi že dva mandata. Odločitve sprejema skupaj z 19-članskim občinskim svetom. Vozi se z lastnim avtomobilom, občinska "petka" je po
navadi na poti s katerim od delavcev občinske uprave. D. 2.

ZBORNICE

Razgledi

Pretekli mesec je Civilna iniciativa za nadzor nad institucijami začela z akcijo za ustanovitev Podjetaiške zbornice
Slovenije, saj so prepričani, da je reorganizacija Gospodarske zbornice Slovenije slabo pripravljena, Obrtna
zbornica Slovenije s svojim obveznim članstvom pa ne izpolnjuje pričakovanj svojih članov.

Obrtniki brez obvezneaa članstva

joŽE

URBANC, FRANC ŠUC, EMIL M I L A N

ŠTEF.^KN Ž A R G I

"Obe zbornici
sta se odločili
ropati svoje
nove člane.
Postali Sta
odtujena
državna uprava,
ki je pobegnila
družbeni
kontroli."

Kako je nastala Civilna iniciativa za nadzor nad institucijami (v nadaljnjem
CINI)?
Jože Urbanc: "V letu 1999
je bil sprejet Zakon o finančnem poslovanju, ki določa,
da je potrebno podjetje, ki je
eno leto nesolventno, izbrisati po uradni dolžnosti, kar
je prizadelo več kot 50 tisoč
Slovencev. To je spodbudilo
več deset ljudi po Sloveniji, v
glavnem smo bili to podjetniki, da smo se začeli organizirati v civilnem združenju
za prijaznejše podjetniško
okolje. Pomembna točka našega programa so bile tudi
nujne spremembe v organiziranosti Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Obrtne zbornice Slovenije (OZS),
saj menimo, da sta obe zbornici relikt preteklega socialističnega sistema. Če uvajamo tržno gospodarstvo, naj
se tržno organizirajo tudi
zbornice.
O naših prizadevanjih
smo večkrat javno spregovorili na tiskovnih konferencah, po zamenjavi oblasti

smo dobro sodelovali z ministrstvom za gospodarstvo
in imeli gorenjski podjetniki
pri tem pomembno vlogo.
Kot je znano, je novi Zakon o
gospodarski zbornici sprejet,
naša zahteva po prostovoljnem članstvu upoštevana, in
ocenili smo, da je napočil
čas, da začnemo z akcijo za
prostovoljno članstvo tudi v
Obrmi zbornici Slovenije.
CINI s sedežem v Ljubljani, ki je kot zavod registrirana dva meseca, izhaja iz vseslovenskega Civilnega združenja za nadzor nad institucijami, ki so ga ustanovili na
Štajerskem in registrirali v
Mariboru. Osnovni cilj CINI,
ki smo jo ustanovili podjetniki, je nazor na porabo javnega denarja s posebnim poudarkom na pogojih za delovanje podjetništva, po zgledih iz Zahoda, kjer je to pomembna vloga civilne družbe."
V avgustu ste začeli akcijo
za ustanovitev Podjetniške
zbornice Slovenije. Kateri
so najpomembnejši vzroki
za nezadovoljstvo s sedanjim stanj«m in napoveda-

Zaupanje vredno denarja

ROBERT G U Š T I N

t

PINTAR

nimi spremembami v GZS
in OZS?
Emil Milan Pintar: "V devetdesetih letih je v prevozništvu Slovenije eksplodiralo
podjetništvo, nastalo nad 10
tisoč novih podjetij in približno polovica starih državnih je odmrla. Vsa nova podjetja so bOa po zakonu obvezno člani GZS oziroma OZS,
nekatera celo v obeh, poznamo celo primere, ko so zaradi krpe domače zemlje obvezni členi še v tretji • Kmetijsko gozdarski zbornici
(KGZ), in seveda povsod plačevali članarino. Hitro se je
pokazalo, da so v organih
zbornic ostali le predstavniki
nekaterih velikih podjetij, ki
so preprečevali, da bi se o novonastalih podjetij sploh pogovarjali in reševali njihove
probleme. Najhuje pri tem je
bilo izvajanje nekaterih javnih pooblastil, kot je to v našem primeru delitev dovolilnic, Id je teklo po starih prijateljskih zvezah. To je bil tudi
vzrok, da se je večina prevoznikov v letu 2002 odločila
ustanoviti Gospodarsko interesno združenje (GIZ)
Transport.
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v GIZ smo upali na konstruktiven dialog z zbornicama, vendar kmalu ugotovili,
da to ni mogoče. Na G Z S
niso odgovarjali na našo pošto, do sedemkrat obljubljenega sestanka ni prišlo. Naspromo: konkretni podatki o
ceni storitev zbornic iz naslova javnih pooblastil so kazali,
da sta se obe zbornici odločili ropati svoje nove člane. Postali sta odtujena državna
uprava, ki je pobegnila družbeni kontroli. To nas je spodbudilo, da smo v letu 2004
vložili v državni zbor predlog
zakona o gospodarskih zbornicah, ki bi temeljile na prostovoljnem članstvu. Vse tri
zbornice - GZS. OZS in
KGZ, ki so sedaj javnopravne institucije, naj bi po našem predlogu postale zbornice civilnega prava, s prostovoljnim članstvom, združenja pa naj postanejo pravne osebe. Naš predlog so sicer pustili v slepi ulici, njegove bistvene zahteve pa vgradili v sprva zelo radikalen zakonski predlog ministrstva.
Sledil je kompromis, ki je za
nas 'kravja kupčija', saj ocenjujemo, da bo prehod na

RAČUNALNIK

IN

novo organiziranost z znanimi pragi (pogoji) za reprezentativnost dolgotrajen in
težko uresničljiv. Zbornični
lobi čepi na ogromnem premoženju in storil bo vse, da
ga ne izgubi. Mali podjetniki
pa tudi v tem procesu ostajajo tepena stran.
T u smo se v G I Z Transport našli na isti valovni dolžini s CINI, saj smo prepričani, da bi bUo potrebno tudi
sistem povezovanja v OZS in
KZS temeljito spremeniti po
tržnih principih."
Splošno prepričanje je, da je
bila GZS preveč okorela in
predvsem prepozna pri več
kot nujnih spremembah.
Več volje do sprememb so
pokazali in uresničili v
OZS. Kakšen je pogled podjetnika na delovanje OZS?
Franc Šuc: "Osnovno načelo pri zbornicah bi moralo
biti. da jo v celoti upravljajo
člani in da posluje po tržnih
načelih: kar daš, dobiš plačano. v delo sedanjih upravnih
odborov in skupščin zbomic
ne verjamem, predvsem pa
je očitno dejstvo, da vse, kar
je obvezno, odbija in izničuje

)AZ

Zadnjič sem ugotovil, do kod zahtevane podatke nazaj. Nenam pomaga vrhunska vartako napisal številko kreditne
use sega človeška nespametnost pridipravi so seveda velikoduš- nostna oprema, če pa pustimo kartice. Kako poslujem? Naroin naivnost. Presenetilo me je. no "^rilo" rade volje sprejeli in vrata odklenjena ali pa ne
čim blago, pošljejo mi predraČlovek ne more verjeli, še manj začeli veselo z nakupovanjem vključimo alarmnega sistema. čun po elektronski pošti in jaz
pa razumeti, koliko in komu
po intemetu. Menda so tako
Podobno je z računalniki in ga preko elektronskega bančnišljudje vse zaupajo. Skupina lju- uspeli nakupiti stvari v vredno- njihovo varnostjo. Pri delu je
tva plačam. Vse skupaj traja
di,tistih,ki radi veliko zasluži- sti več kot JO milijonov sloven- potrebno uporabljati, kar nam manj kot pet minut, naročeno
jo, a za to čim manj delajo, se skih tolaijev. S tujim denaijem je na voljo, in poleg tega izkoriš- pa je plačano takoj. Če rte druje odločila, da bo to človeško seveda. In to samo v petih
čati še lastno zdravo pamet. Saj gega, se vsaj preko številke
kratkovidnost izkoristila sebi v dneh, doklerjim niso onemogo- nam tudi avto omogoča vožnjo transakcijskega računa, kamor
prid. Na več tisoč elektronskih čili tega početja. Dobili so jih. a z 200 kilometri na uro, a nam sem nakazal dermr, lahko ugonaslovov so poslali sporočilo. pot do denarja bo za lastnike še pamet pravi, da ne vozimo
tovi, komu je šel ta denar. Res
Zapisali so, da so i' banki po
trnova.
tako hitro.
sem človek sodobnih tehnolc^j
pomoti pomešali del podatkov o
Rekli boste, ja saj, računalniJaz veliko nakupujem po in- in intemeta, a naiven in slep
številkah kreditnih kartic. Ker
ki so nevarni, ne zaupamo tej
temetu. Kupujem razne knjige, pač nisem.
hi radi preverili, da so jih pra- tehmU^ji. Pa ni čisto tako. Za zgoščenke, vstopnice za koncer- Poslovanje z račuruilnikom
vilno uredili, pač prosijo, da jim vsako zlorabo sta potrebni dve te, pa turistične aranžmaje. A in intemetom je varno. Bolj kot
lastniki kreditnih kartic pošljejo strani. Na eni strani zlikovec in še nikoli nisem posredoval niko- pajeto v praksi pri običajnem
številke le-teh, kontrolno števil- na drugi naivnež. Računalnimur številke moje kreditne kar- poslovanju. Ali veste, kaj se doko kartice in njeno veljavnost. ška tehnologija omogoča veliko tice. Temu se izogibam. Za- gaja z vašo kreditno kartico,
Vsak, vsaj malo priseben člo- stopnjo varnosti in zaupanja.
kaj? Nikoli ne veš, kdo je na
medtem kojo izročite v roke navek, bi takoj vedel, da gre tu za V ta namen je na voljo kopica drugi strani, ali je res to, za kar takarju. ki z njo odide do plačilprevaro in bi tako sporočilo ta- rešitev, od kreditnih kartic s či- se predstavlja, ali ni morda v
nega terminala? Ste prepričakoj zbrisal ali celo obvestil poli- pom do varovanja podatkov s
ozadju kak nepridiprav, ki le
ni, da številke vaše kreditne karcijo. Ampak ne, več kot 15 od- prstnim odtisom. A v vsem tem čaka, da mi izprazni račun. Še tice ne prepiše, pa ste povsem
stotkov ljudi je slepo sledilo na- jih iznajdljivost in predvsem
toliko oznak in zagotovil o var- prepričani, da je res natakar?
vodilom in skrbno poslalo vse
naivnost ljudi prekaša. Kaj
nosti me ne prepriča, da bi kar Niste in ne morete biti. Pri ra-

čunalniku pa imate kreditno
kartico ves čas pri sebi in samo
od vas je odvisno, kaj boste z
njo počeli. Vaš strah je odveč, z
računalnikom lahko mimo
brezskrbno poslujete in pri tem
imate zadevo stalno pod nadzorom. Z njim ste bolj vami kot
pa nekje v vsakdanjem svetu.
Današitji sestavek sem napisal zgolj v razmislek, da bi se
izogJii/i neprijetnostim in >\epotrebnim stroškom pri vašem poslovanju z denaijem. Pa imam
v mislih bolj to, daste pozomi,
ko komu kaj zaupate, tudi tako
na ulici. Sicer pa kar brez skrbi, računalnik je naš pomočnik, mi pa mu le ukazujemo.
Pri računalniku imate možnost izbire, da se odločite, kaj in
komu boste kaj zaupali, v restavraciji te možnosti nimate.
Kot ne bi česar koli osebnega
poi-edali kar nekomu na ulici,
tudi preko računalnika ne počnite tega.
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interes. Obvezno članstvo in
obvezna članarina že načebma onemogočata, da bi .obrtniki vzeli zbornico za s/ojo.
to pa se odraža tudi pri >odelovanju, vključenosti in njenem Jclu. Iz svojih iAiiSeiij
lahko pDvem, ko smo leta
1978,1979 ustanavljali združenje obrtnikov, nas je bilo
na sestankih tudi po joo,
tako velik interes je bi'., da
prostovoljno združenje dobro dela in zastopa interese
obrtnikov. Danes, ko birokracija sklicuje sestanke zjutraj, se jih komaj zbere 20.
Tudi vpogled v finance zbornic je grozljiv: silni denaiji se
porabljajo za administr.icijo.

namesto da bi z njim pomagali podjetništvu. Po anketi,
ki smo je izvedli med 520
obrtniki v Knnju, jih 95 odstotkov ne koristi storitev
OZS in 98 odstotkov zahteva
pioslovoljiio daiislvo."
Emil Milan Pintar: "Zgovorni primer odtujenosti
zbornične birokracije je pri
prevozniških dovolilnicah. V
interesu te birokracije ni, da
bi iiilo dovolilnic dovolj, njihov interes je, da jih primanjkuje, da postanejo nekaj vredne, s tem pa se dviguje pomen delivca, birokratov v zbornicah. Delijo jih v
svojih krogih in onemogočajo novo konkurenco. To se je

Razgledi
dogajalo v preteklosti z dovolilnicami za EU, danes so
enake težave z dovolilnicami
za Hrvaško, ki so na črnem
trgu vredne že sto evrov. Pridobivajo si moč na račun odvisnosti. Na lačuii 'bolj enakopravne obravnave' se je na
zbornice ob koncu leta zgrinjalo na tone božičnih daril."
Jože Urbane: "Priznati je
potrebno, da je na OZS sicer
pri.šlo do nekaterih sprememb, vendar menim, da
bolj iz strahu, ki so jim ga vlile spremembe pri GZS, generalno pa ni veliko bolje. V
CINI se na primer sprašujemo, kako je mogoče z mojstrskim izpitom, za kar je po-

Z leve: Franc Šuc, starcsta kranjskih obrtnikov in ustanovitelj Obrtne zadruge Kranj, Emil
MIlan Pintar, direktor Gospodarskega interesnega združenja Transport, in Jože Urbane,
predsednik Civilne iniciative za nadzor nad institucijami In podjetnik.

trebno opraviti štiri izpite, ki
stanejo 470 tisoč tolarjev, doseči V. stopnjo izobrazbe.
Opravljenih 2.500 mojstrskih izpitov pomeni, da so iz
podjetij izvlekli milijardo tolarjev, h k i a l i pa eklalaiiUio

kršili pravice tistih, ki so pošteno opravili srednjo šolo. Po
mnogili pogovorih z obrtniki
in podjetniki sem prepričan,
da take OZS člani ne marajo,
v vodstvu pa so zbrani ljudje,
ki so si s tem v obliki subvencij in ugodnih posojil pridobili materialne koristi. OZS
je med člani še bolj osovražena kot GZS, saj je bilo v slednji vsaj nekaj visoko strokovnih kadrov."
Na kakšen način izvajate
akcijo za ustanovitev Podjetniške zbornice Slovenije
s prostovoljnim članstvom?
Jože Urbane; "V CINI smo
se odločili, da vsem 48.000
članom OZS pošljemo pismo, v katerem se predstavljamo, predstavljamo svoj program in prilagamo anketo, s
katero sprašujemo, ali koristijo storitve OZS, ali se zavzemajo za prostovoljno članstvo in ali so za eno ali več
zbornic. V gradivu je tudi
pristopna izjava v CINI, saj
menimo, da lahko prav CINI
predstavlja most do ustanovitve Podjemiške zbornice
Slovenije. To je seveda zahteven logistični projekt, ki ga
izvajamo postopoma, začeli
smo na Gorenjskem in že
pridobili okoli 2.500 članov.
Projekt naj bi bil zaključen
do konca oktobra, ko bomo
lahko ugotovili, ali je dovolj

Kranjski škorpijoni in kače
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zanimanja za naš nedvomno
tržni pristop.
Če bo dovolj odziva, sledi
seveda ustanovna skupščina.
Organiziranost dokončno še
ni dogovorjena, predstavljamo si, da bi bili oigaiiiziiani
v stebrih, po v.sebinah dejavnosti oziroma po panogah.
Ker je pomembno doseči
prag za reprezentativnost, bi
morda začeli z enotno zbornico, ki bi se kasneje delila in
postala zveza zbornic. Aktivirali smo območne odbore Civilnega združenja za nadzor
nad institucijami, ki naj bi o
našem predlogu pripravili
okrogle mize in informacijske dneve."
Emil Milan Pintar: "V GIZ
Transport morda nekoliko
prehitevamo. Anketo smo izvedli že spomladi in pokazalo se je, da ljudi že načeloma
moti izraz 'zbornica'. Piiinei
hitrega
zbirokratiziranja
KGZ, nekontrolirano visoke
plače v območnih obrtnih
zbornicah imajo svoje posledice. Dniga težava je politična suge.<;tija, da naj nova
zbornica vključuje tudi druge vrste prometa, ne samo
cestai. Zaenkrat prevladuje
ideja o organiziranju avtoprevozniške zbornice, ki naj
bi se ustanovila kmalu. Tudi
še ni razrešeno vprašanje nadaljnjega obstoja GIZ, ki bi
lahko ostal nekakšen nadzorni organ zbornice, da se ta ne
'spridi'. Reprezentančnost
nas zaenkrat niti ne zanima,
saj smo prepričani, da se bo
zgodba o delitvi premoženja
GZS vlekla tudi po sodiščih
naslednjih 15 let."

IZ

STARIH

"Osnovno
načelo pri
7 b o r n i c a l i

bi

moralo biti,
da jo v celoti
upravljajo člani
in da posluje
po ti"žnih
načelih: kar
daš, dobiš
plačano."

Č A S O V

Valvasor s svojimi opisi zme- ska hvaležna narevi, da daje
vali z nekim sredstvom. Radoraj znova preseneča. "V korist toliko škorpijonov, ki ne le da vednemu bralcu hočem povedaje deželi - na svoj način jo tudi vsrkavajo vase strup kakor dru- ti, kako se ne Kranjskem zavahrani - da nima le zdravih, ge živali, temveč z njim tudi rujejo zoper škorpijonov pik.
temveč tudi nekaj strupenih ži- strup pobijajo in mnogim lju- Zgodaj zjutraj pred sončnim
vali in živalic. KukSen gnus in dem hrano preskrbujejo. Kerje vzhodom pojedo na binkoštno
stud vzbujajo v marsikaterih
na Kranjskem sil)w veliko škor- nedeljo tri liste persicarie, ki se
očeh pajkil Kako se jih boji ta pijonov, zlasti na Gorenjskem po kranjsko imenuje dresen;
ali ona nežna osebica! Po pra- v planinah okrog Tržiča, kjer nato škorpijon človeku nikoli
vici, saj niso !e po zunanjosti jih mnogo čepi pod vsakim
nič ne stori. Učinek je treba pritako mrzki in strahotni (kakor kamnom, jih tamkajšnji kmet- pisati edino dresnu. ki ima nabi narava sama hotela s tako je nosijo ne le v rimsko cesar- ravno sovraštvo ali mržnjo
ostudno tvorbo svariti človeka stvo, temveč tudi na Nizozem- (antipatijo) do škorpijor.a, ka- Lepa, a nevarna pajkova mreža
pred to golaznijo), tudi v notra- sko, Holandsko, Angleško, kor je takih sim- in antipatij
njosti imajo slab sok - smrto- Francosko in v druge dežele." zelo mnogo v naravi..."
venskem še nihče umrl od kake- pogoltni ali pojej, ruito popij žlinosni strup. Vendar čistijo paj- Bog ve, ali se današnji TržičaDa bo mera polna, so tu še ga pika. Zdi se, da je bilo v Vai- co čiste vode, pa te tvoj živi dan
ki zrak, vsrkavajo strup iz nje- ni tega še zavedajo?
kače. "Kač in gadovje veliko dal vasoijevih Časih drugače, čenobena kača ne ho mogla pičiti
ga in, če jih ne bi bilo, bi mi
S škorpijonije treba biti kljub vsemogočni Stvarnik naši deže-prav so že takrat vedeli, kako se ne poškodovati: mogel pa jo boš
marsikatero hudo sapico dobili temu previden. "Ker je škorpi- li ... Kranjskajih ima v izobilju, pred to nevarnostjo obvarovati.
ujeti in nositi v rokah brez nevase, stokali bi in včasih mordajon tako hudoben m maščeva- velikih in majhnih, kar doka"Naklonjenemu bralcu pa ho- varnosti, da bi te ranila. To sem
celo z življenjem plačali."
len, bi se človek čudil, da ne ško-zuj^ številne poškodbe, ki jih čem odkrili zoper take poškodbe sam preizkusil in marsikomu
Gospodinje, če je res tako, duje ljudem, ki ga lave. Vendar prizadevajo. Ta hudobna gola- dobro zavarovalno sredstvo ali dal kaije srce, kije še vsakomur
pustite pajke, četudi "ostudne", je treba vedeti, da se ne bi vedel zen piči često ljudi in živino preservativ kot skrivnost, ki ga pomagalo, da je bil zavarovan
lepo pri miru v njihovih kotih, tako pridno in potrpežljivo ter tako nevarno, da morajo pri
bo krepko branila pred kačami zoper ka^i pik." Boste preizkulo jc vendar koriitnu dumuCu se brez maSCevanju dal prije- prid umreti." Kolikor mi je
in gadi. Zgodaj zjutraj na tešče sili ta izjemni nasvet kranjskežival! "Še bolj mora hiti Kranj- mati, če se ljudje ne bi zavaro- znano, ni po 2. sv. vojni na Slo- vzemi živi kači srce ter ga živa ga polihistoija?

i6
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Razgledi

Delati je treba s srcem

Niso bile zmera lebatine

MILENA MIKIAVČIČ

"Šibila so se
mi kolena, ko
je brskal po
polici. Mislim,
da me je sam
Bog obvaroval,
da ni opazil
vsega, kar sem
hranila
v omari."

Toda pri vseh težavah je
Brigita zmeraj občutila notranje zadovoljstvo vsakič, ko
je stopila v razred. Otroci so
se ji zdeli kot nezorana njiva,
po kateri je stopala kot sejalec, ki meče semena.
Zmeraj, ko so se je otroci
spomnili s kakšnimi pozdravi, je bila neskončno vesela.
Vezi, ki so nastajale med njo
in učend, so ji dajale moč in
spodbudo vse žive dni. Prepričana je, da se učiteljski
poklic prilega zlasti ženskem u spolu.
"Od vseh poklicev je ravno
učiteljski tisti, v katerem se
vse življenje hodi v šolo. Res
da uči otroke, toda tudi oni
lahko dajo učitelju marsikakšno dragoceno izkušnjo."
Enajst let, ki jih je preživela v Žireh, ji je ostalo v nepozabnem spominu. Kar nekaj
let je stanovala pri "Deklovili", potem se je preselila v
blok zraven šole.
Ko sem jo vprašala, katerega učenca si je najbolj zapomnila, je takoj povedala.

da Ido Filipič. Zmeraj sem
bila prepričana, da me ne bo
pustila na cedilu, ko bo prišel nadzornik, saj je bila
pridna in vestna učenka.
Nadzornika se je zmeraj
bala. Nekoč je potrkal na njena vrata neki možakar s črno
aktovko. Že od daleč mu je
vpila, da ne bo nič kupila, da
naj kar gre, ker je mislila, da
spet nekdo nekaj prodaja po
hišah.
"O, majne, kako sem se
ustrašila, ko mi je povedal,
kdo je! Ravno sem si pripravila malo polente za kosilo,
kajti pouk sem imela ves
dan in tek me je dobesedno
minil. Toda potem je bil zelo
uvideven."
Ob koncu najinega pogovora je še dodala: "Poučevala
sem v času komunizma.
Spominjam se, da sem imela v omari revijo Bogoljub. V
njem je bil krasen članek o
domovini. Toda če bi Bogoljuba odkril nadzornik, bi to
bil velik škandal. Obravnavali bi me na konferenci in še
marsikje drugje. Sibila so se
m i kolena, ko je brskal po
polici. Mislim, da me je sam

Bog obvaroval, da ni opazil
vsega, kar sem hranila v
omari."
O, mladost ti moja, kam
odšla si, kje si?
Otroštvo ima pravzaprav
eno samo napako: to, da prehitro mine. Tudi če se nam
zdi, da se nam je marsikdaj
godila krivica, se čez leta z
nostalgijo spominjamo časov, ko je bilo vse "drugače".
Tudi za moje otroštvo bi laliko tako rekla. Po dolgih letih
sem se ponovno spomnila
stare, s slamo krite hiše, v
kateri je stanovala starejša
ženica Zaljka, ki nas je tako
rada podila okoli "vogla", če
smo se, nebodijihtreba, "lajhali" tam okoli. In studenca,
tik ob poti, kjer smo se odžejali, ko smo se utrujeni in
prepoteni vračali iz gozda.
Spominjam se kobile Mice,
ki je krotko prenašala mojo
težo. ko so me posadili nanjo. Ko sem zaprla oči, sem
videla podstrešno kamro, v
kateri so bile velike lesene
posode, kjer je stara mama
hranila žito.
Na zgornji veži sta bili dve
postelji, za eno vem, da je

Med sosedi

JOŽE KOŠNJEK

Slovenci v Katialski dolini iItaliji in tudi na sosednjem Koroškem so se konec preteklega
tedna spomnili 10. obletnice
smrti pomembnega slovenskega narodnega, političnega in
kulturnega delavca v Italiji, še
posebej pa v Kanalski dolini,
Salvatonja Venosija. V soboto.
iG. septembra, zvečer so v njegov spomin v farni cerkvi sv.
Egidija f Žabnicah, kjer se je
Salvatore 30. novembra leta
i9j8 rodil, darovali spominsko
mašo. Umrl je 18. septembra
leta 1996 v jeseniški bolnišnici,
star komaj 58 let.

val je pri upravljanju Marijinega .svetišča na Višaijah in bil
med organizatorji prvih tečajev
slovenščine v Kanalski dolini
ter slovenske glasbene šole v
Ukvah. Ker je vedel, da so S/Ovenci v Italiji zaradi svojega jezika in kulture i« zgodovini veliko pretrpeli, je poudarjal, da
"slovenstva ne smemo nikomur
vsiljevati, ima pa pravico do
preživetja, ker je legitimna in
spoštovanja vredna identiteta
in način življenja." Prepričan
je bil, da bi bilo za Slovence pogubno zapreti se v svoj etnični
prostor. Zato je zapisal: "Znanja o našem jeziku in kulturi
Venosi je bil izjemna osebnost, preprost intelektualec, de- ne ponujamo le Slovencem,
temveč sodolincem Italijanom,
lujoč med Slovenci v Italiji, še
Nemcem, Furlanom, Rezijaposebej pa v rodni Kanalski donom. Tako upamo, da bomo
lini. Končal je klasično gimnavendarle dočakali čas, ko ljudje
zijo v Gorici in zaključil študine bodo pozabili, da so narodje modemih jezikov na univerzi v Vidmu. Potem je kot uči- nostne delitve nekdaj pomenile
sovražnike."
telj, buditelj narodne zavesti
med Slovenci in organizator
V nedeljo, 17. septembra, je
njihovih dgavnosti obhodil ves
bila v Marijini romarski cerkvi
prostor, na katerem živijo Slona Višaijah tradicionalna privenci v Italiji, še posebej pa je
reditev Višaije pojejo 2006.
"častil" domače kraje. SodeloOrganizirali so jo Slovensko
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Salvatore Venosi
(1938 -1996)

kulturno središče Planika Trbiž, Kulturno športno društvo
Rojanski Krpan (Rojan je kraj
pri Trstu - op. p.), župnija

bila oddana Darku. Ne vem
več, čigav je bil, rekli so mu,
da je "plašur", ker ni maral
delati. V mojo spominsko
knjigo pa je napisal tako
lepe verze, da bi se, če bi bil
še živ, z vso odločnostjo postavila zanj. Vem, kako rada
sem brskala po omari stare
mame, v kateri je hranila
črne obleke, ki so bile posute z bleščicami. Ko boš umrla, bodo moje, sem želela
dobiti njeno zagotovilo.
Toda to se ni nikoli zgodilo.
Bilo mi je pet ah šest let,
ko sva s staro mamo šli na
Brezje. In to z vlakom. Samo
tega se spomnim, da je bilo
nepozabno.
Makadamske poti so bile
poleti, po dežju, polne luž in
otroci smo zmeraj čofotali v
topli vodi in se špricali.
Najlepše spomine hranim na zaklenjeno sobo, v
kateri so bile shranjene
stvari tete Mici. Ona je še
pred mojim rojstvom odpotovala v Kanado. Če sem le
mogla, sem mamo "nafehtala", da me je spustila na
blazine, ki so bile naložene
tik ob oknu. T a m sem se

SLOVENCI

ZA

udobno namestila, sanjarila in si izmišljala zgodbe.
Nikoli nisem imela kakšnih posebnih igrač. Le iz
škatel od cikorije mi je
mama naredila voziček, iz
starih cunj oblikovala punčko in to je bilo vse moje
boga.stvo.
Kadar je deževalo, sem risala po šipah in nikoli mi ni
bilo dolgčas. Tudi če sem
bila sama.
Želela bi, dragi bralci in
bralke, da bi utrinki iz mladosti dali nekaj lepega, toplega in plemenitega tudi
vam. Naj se obudijo vaši
spomini. Naj zaživijo taki,
kot so bili. Čas vse prehitro
mineva. Posebno Še, ko se
oziramo nazaj.
Stopimo do skrinje, v kateri hranimo spomine, odprimo stare zvezke, pobrskajmo med porumenelimi
fotografijami in skušajmo
na ta način, vsaj za trenutek, ustaviti čas. Nenazadnje tudi zato, da okoli sebe
zberemo otroke, vnuke in
jim začnemo pripovedovati
že zdavnaj
pozabljene
zgodbe našega otroštva.

MEJAMI

Organlzirala sta pevsko srečanje na Višarjah. Levo Rudi
Bartaloth, vodja Slovenskega kulturnega središča Planika v
Kanalski dolini, in zdravnik Miran Dolhar iz Trsta, sin
slovenskega zdravnika in rodoljuba v Italiji dr. Alojzija
Dolharja (1902 • 1969). Dolharjev rod izvira z Gorenjskega:
Alojzijeva starša in Miranova stara starša sta bila Ivan
Dolhar iz Predoselj in Ana Skodlar iz Britofa.

Žabnice, Slovenska prosveta in

Zveza slovenskih kulturnih
društef iz Trsta. Pokrovitelji
pa so bili občini Trbiž in Naborjet • Ovčja ves. Gorska
skupnost za Cuminskc. Železno in Kanalsko dolino ter Zadružna kraška banka iz Trsta.
Pelo je deset zborov: oktet Cal-

lus iz Ribnice, moški pevski
zbor Skala iz Gabrja pri Trstu, kvartet Zwitter iz Zahomca na Koroškem, moški pevski
zbor Fantje izpod Grmade iz
Devina i' Italiji in oktet Deseti
brat iz Črnuč. Pred koncertom
je bila maša, ki sta jo darovala

žabniški župnik Dionizij Matevtič in Andrg Lampret, župnik r Šmartnem pri Slovenj
Gradcu, ki poleti pomaga žabniškemu župniku. Po koncertu
je bilo družabno srečanje v
znanem višarskem zavetišču
pri Juretu Preschemu.

( ; G I IZLETI

Gremo
na Štajersko
KULTURNO
MIHAELOV

A n d r e j

vam predstavlja
mednarodni glasbeni spektakel

Kdaj 6i
zadnjič
kakšne stvar
naredil
prVlČ?

D a t u m : sobota, 23. septembra

DRUŠTVO
SEJEM

K a m : Slovenske Konjice, Žiče, Zreče,

MENGEŠ

P r o g r a m : O d h o d avtobusa ob 7. uri izpred Gorenjskega glasa v Kranju - Slovenske Konjice, mesto cvetja in

vabi na
14. tradicionalni

CHRISTOPHER CROSS. ZDA
EAMONN CAMPBELL. Irska
MUSICAL VOUTH, VB
EUGENE -HIDEAWAY- BRIDGES, ZDA
JEM COOKE, VB
BESTVVOOD. ZDA
MURAT S JOSE, SLO

vina - ogled starega mestnega jedra in cerkvice Svetega
Jurija - dvorec Trebnik, kjer ponujajo dobre zeliščne čaje
in namaze - vinorodni grič Škalce z degustacijo konjiških
vin in prvega m o š t a s prigrizkom - Žička kartuzija:

MIHAELOV SEJEM

samostanska naselbina iz leta n 6 o z najstarejšim gostiščem v JV Evropi in zeliščno lekarno ter energijsko kapelico - Zreče: kopanje v
prenovljenih

termalnih

bazenih ali o d h o d

V Mengšu,

I

na

Roglo: sprehod d o parti-

ki bo o d p e t k a , 2 9 . s e p t e m b r a 2 0 0 6
o d 19.ure dalje
d o n e d e l j e , 0 1 . oktobra 2 0 0 6
z z a k l j u č k o m ob 2 2 . uri

zanskega

spomenika

pfe<ipfO<iaia vsiopnic: www.evernim.si

pohorskemu bataljonu -

2 0 . 1 0 . o b 1 9 . 3 0 uri

KRANJ

povratek in postanek z
dobro d o m a č o večerjo.
C E N A : 6 . 5 0 0 S I T / osebo pri udeležbi 45 oseb.
N a r o č n i k i Gorenjskega glasa: I G

%

popUSta.

Doplačilo: kopanje v bazenih Term Zreče,

(Dvorana Zlato polje)
16.10.
ob 21. uri
NOVA GORICA
(Perla)
Biseri zlate ogflice:

degustacija na Zlatem griču.
Corfiijski Glas

T Občina MENGEŠ
Medijski sponzor:

Š i p r e r

Gorenjski Glas

Prijave: Gorenjski glas; tel.: 04/201 42 41
ali narocnine@g-glas.sl.
Infbnnadje, prijave in vplačila: Agencija Linda;
tel.: 04/235 84 20 ali info@linda.si.

VINTERSPOm"

17.10.
ob 18. in 21. uri
LJUBLJANA
(Cankarjev dom)

19.10.
ob 19.30 uri
MARIBOR
(Dvorana Tabor)
Med>iskt sponzor:

<[«KR!Ok

www.vw-tsl.si

89.8 91.1 96.3

r«volwe*ofloni«

Ponudba velja od 14. 9. do 4.10. 2006, oziroma do odprodaje zalog

NAJ NAJ
CENE
%

za KOLESA
in KOLESARSKE

%

ROLERJI
inROLKE

Fitnes naprava
A B Bench 180
ENERGETICS
priljubljena naprava za vjije za trebušne in nožne
mišice, iz 38 mm jeklenih cevi, za uporabnika do
100 kg, mere: 9 0 x 3 3 , 5 x 5 4 cm
1 2 . 9 9 0 , 0 0

ČELADE

RADIO SORA

Dan odrtih vrat!
Revolucionarne ideje na kupu.
Novi motorji TSI*: večja moč,
manjša poraba.

s a

ŠOTOREjn
SPALNE
VREČE
in š« IZDELKI Z A TEK IN POHODNIŠTVO, SKUPINSKE ŠPORTE,
DOMAČI FITNES
in PROSTI
54.21 E U R

Kapucinski trg 4,
4220 Škofja Loka,
tel.: 04/506 50 50,
fax: 04/506 50 60,
e-mail: ir>fo@radio-sora.si

Molorji TSI* so na voljo v Golfu, Golfu Plus.
l e n i in Touranu. fteizkusile jih na testnih vožnjah
o d 22. <lo 29. s e p t e m b r a .

GG
A v t o h i š a V r t a č , d.o.o. -Kranj

^ ^ za

Radio S o n d.o.o..

t>slavslta n s l o 4 , 4 0 0 0 K l i A N J
I.I.: 0 4 27 00 2 0 0 , fal..: 0 4 27 0 0 2 2 2
www.avtoliisavTlac.si

Skupna poraba: 7.0 •-7.'11/100 knv Emisije CX>2:165-178 g/km.

mali oglasi
04/201 4 2 4 7 ,
e-pošta: malioglasi@g-glas.sl
www.gorenjskiglas.si

ČAS po akcijskih cenah od 1 4 . 9 . do 4 . 1 0 . 2 0 0 6 v prodajalnah INTERSPORT po Sloveniji.

Poraba: 4.4 - 7.a 1/100 ki-n;

177 g CO../100 km. Stkaje simboUčna.

TSSr-Z

1

_ .

www.ford.3j

Občutite svobodo
gibanja
s prijateljicami na kavo v Portorož
in potem š e na Bled? Brez težav
- v a š a R e s t a kx3 vedno pripravljena
na akcijo. S petimi vrati, serijsko
klimo. A B S - o m , C D radiem... v a s b o
razvajala že za 2 . 2 8 0 . 2 0 5 SIT.
Najbolj zahtevne pa čaka omejena
serija vozil z vrtiunskim paketom
opreme " t e c h n o " po izjemno
privlačni ceni.
FordFiesta

Našim kupcem plina in kurilnega o^ za ofirevanis
doma ponujamo ia2i&»ugo(henaebieobni£nesa
plačevanja. Z Magno lahko ttioika ogrevanja
razporedite tiKfl na 12 obrokov, odloitte pa aa
l^tudlzaBniKfedK Pelrol OodameMbnnac^
ra iTOzpbčrt «swi«08022 86in nawvif*)ie^

Feel the difference

dostava plina z a plirK^uam
I kakovosih^ kurilne^
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Razgledi
Muslimani uporabljajo lunarni koledar, kar pomeni, da se začetek ramadana vsako leto premakne
za nekaj dni nazaj. Ramadan se konča v 30 dneh in sicer, ko nastopi novi mlaj.

utri se začne ramadan

MAG. A H M E D PAŠIČ

V Sloveniji
živi nekaj več
kot 47.000
muslimanov.
Post poleg
islama poznajo
skoraj vse
religije, še
najbolj pa
krščanstvo in
judaizem, le da
ga pripadniki
teh dveh
skupin
prakticirajo na
drugačen
način.

Letošnji ramadan se bo začel jutri, torej 2}. septembra,
končal pa se bo s tridnevnim
praznovanjem, tako imenovanim ramadanskim bajramom. Svojim muslimanskim sosedom lahko ramadan čestitate z besedami:
"Ramadan šerif mubarek olsun". bajram pa z besedami
"Bajram šerif mubarek olsim". Albanci rečejo "Me Fat
Bajrami". Ob bajramih pripravijo tudi posebne slaščice, najbolj priljubljena je zagotovo baklava, ki se pripravi
iz orehov.
Ramadan je za muslimane blagoslov, post od sončnega vzhoda do zahoda (letos bo to približno med 5. in
19. uro). To pomeni, da se
morajo verniki čez dan odpovedati hrani, pitju, kajenju, prepovedani so tudi
spolni odnosi. Je obvezni
post, sredstvo odstranjevanja človeških pomanjkljivosti in izpolnjevanja tistega,
kar ljudi loči od vseh drugih
bitij. Post ni obvezen za duševno bolne, otroke, bolnike,
nosečnice, potnike in ženske, ki imajo menstruacijo.
Za zadnje tri skupine velja,
da lahko post nadoknadijo
kasneje. Ramadan je čas duhovnosti, očiščevanja, soli-

darnosti, kesanja in oproščanja. Je mesec Razodetja, kajti v njem se je začela objava
Korana, v njem se je zgodil
povratek muslimanov v
Meko (leta 630). je mesec, v
katerem je noč Lejletu-IKadr. Noč, ki je vrednejša od
tisočerih mesecev.
Muslimani imajo post v
ramadanu predvsem zaradi
štirih razlogov:
1. Prvi razlog je izpolnjevanje Božjih zapovedi, kot
smo to že omenili na začetku. V pogla\iu Bekare (Krava) je Bog muslimanom v
i8}. verzu določil post v mesecu ramadanu, za liste, ki
izpolnjujejo pogoje in jim
ne bo škodil. Drugi dokaz
najdemo v Sunni (izročilo),
kjer obstaja veliko izrekov na
to temo. Eden od njih je naslednji: "Kdcr se posti v mesecu ramadanu, z iskreno vero
in upanjem P nagrado, se mu
bodo oprostili vsi prejšnji grehi." Mišljeni so manjši grehi. Drugi zopet pravi: "Če bi
ljudje vedeli, kaj je ramadan.
(poznali njegovo vrednost)
bi si želeli, dc je ramadan celo
leto." S takšnimi izreki se
muslimani dodatno motivirajo in so v tem mesecu še
bolj pobožni, kot pred tem.
2. Drugi razlog je medicinske narave. Medicina je
dokazala, da je post neke vr-

Kmetavzarji

MARJETA SMOLNIKAR

a tem mestu sem ob
različnih priložnostih
večkrat uporabila izraz kmetavzarji. Lahko bi rekla tudijara gospoda, hohštaplaiji ali parveni (francosko
parvenu). Ne glede na izrazni
slog, je govora o novopečenih
bogataših, ki so se iz nižjih
družbenih slojev na hitro povzpeli med privilegirane. Zaradi
denaija. ki so si ga praviloma
nagrabili v sumljivih okoliščinah, za kar je bila tranzicija
idealna priložnost, imajo vpiiv,
nimajo pa omike in občutka
za estetiko. (Antični Grki bi
jih imeli za barbare.)
Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja je ta družbeni
razred (med drugim) zahajal
v takrat znano gostilno Napoleon pod Trojanami. Iz gole ra-

ste obnova za telo. saj se preko dneva odpočije in regenerira, po sončnem zahodu pa
z vstopom hrane in vode, zopet dobi nove moči. ki so potrebne za delovanje telesa.
Treba je paziti, da ob koncu
posta ne pretiravamo s hrano. ampak je treba jesti
zmerno.
3. Post v mesecu ramadanu človeka okrepi, tako duhovno kot tudi fizično, saj se
telo (pa tudi duša) na ta način navadita na pomanjkanje hrane in vode, kar m u
omogoči lažje preživetje in
življenje v primeru težkih
življenjskih okoliščin.
4. Zadnji razlog je spoštovanje življenjskih dobrin. Z
odpovedovanjem hrani in
vodi ljudje spoznajo vrednost tega in imajo potem
lepši odnos do njih.
Za muslimane je pomembno preživeti ramadan
z družino, sorodniki in z
ljudmi, ki jih imajo radi.
Tudi dajanje miloščine revnim ter skrb za le-te je izrednega pomena. Vsaka
družina naj bi za revne namenila določeno vsoto denarja v višini enega obroka.
Npr.: če družina šteje štiri
člane, je dolžna nameniti
denar za revne v višini štirih obrokov. Prav tako je ramadan priložnost, da se
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dovednosti sem se ob neki priložnosti tudi sama ustavila pri
njih na kavi. Sprejem je bil fascinanten. Dm natakarja, našemljena v Napoleonova grenadirja, sta z mene zvlekla
plašč, nakar ga je eden odnesel
v garderobo, drugi pa me je pospremil k mizi. Pretirano dolgo
je trajalo, da sem dobila naročeno kavo, pri postrežbi pa je
bil Napoleonov grcnadir tako
neroden, da mu je s pladnja
padla na tla desertna žlička.
Brez zadrege jo je sicer elegantno pobral in dal nazaj na pladenj. Ob pitju kave. za katero
sem plačala več, kot hi na Markovem trgu v Benetkah, sem si
ogledovala okolje, i' katerem
sem se zaradi firbca znašla.
Na oknih so visele težke žametne zavese vinsko rdeče barve.

na koncu sobane je bil velik kamin. na njem izrezljana gusarska dvojambomica, nad kaminom pa je visela impresionistična podoba konja v diru. Pri
čemer je bilo z lahkoto opaziti,
da je bila slika v mogočnem
zlatem izrezljanem okvirju
navaden plakat. Čeprav nima
nobenega smisla, me je bilo
sram namesto lastnika in tistih
kmetavzarjev. ki so se hvalili,
da so bili (sinoči) na večerji pri
Napoleonu p Lukovici.
Priljubljen način druženja
tranzicijskih
kmetavzarjev
ali, če hočete, parvenov, da se
sliši nekoliko bolj omikano, so
šotori. Veliki beli šotori, postavljeni no javni mestni površini. i' katerega ima vstop
samo izbrana in povabljena
"elita". Pred kratkim so tak-

muslimani skesajo svojih
grehov in oprostijo tistim,
ki so jim kdaj storili kaj hudega. Smisel posta je tudi v
tem. da vsak doživi občutek,
kako je tistim, ki so lačni.
Občutek solidarnosti je izrazito močan, še bolj pomembno pa je čiščenje telesa, saj si telo pridobi novih
moči. se regenerira in odpočije. Tudi današnja medicina priporoča post, saj so
dokazali njegov pozitiven
vpliv na človeka, tako fizično kakor tudi duhovno.
Poglejmo si sedaj še nekatere dodatne predpise, ki
veljajo v času posta:
1. Če človek med postom
sprejme infuzijo s hranljivimi snovmi, potem se mu
ta dan ne šteje in ga mora
nadoknaditi v primernem
času. Intiizija brez hranljivih snovi ne kvari posta.
2. Namerno bruhanje ravno tako pokvari post. nenamerno ne.
3. Transfiizija krvi pokvari
posl.
4. Ce človek zaradi pozabljivosti. prisile ali neznanja
pokvari post z določenim
aktom (poje, popije...) in potem nadaljuje post. se mu to
šteje kot dan posta. Seveda
pa je stvar odvisna od človekove namere. Njegovo iskrenost pozna samo Bog.

5. Verniku je dovoljeno,
da si umije ali navlaži usta z
vodo.
6. Sunna priporoča, da se
jed ob sončnem zahodu
začne z dateljni in vodo, zaradi prakse poslanca Mohameda (s.a.v.s.) pa tudi zaradi
skromnosti.
7. Verniku je prav tako
dovoljeno v času posta iti k
zobozdravniku in si dad
kapljice v oči ali ušesa.
8. Vrednost ramadana je
izredno velika v islamu.
Navedli bomo samo en izrek, ki se nanaša nanj:
"Molitev se tistemu, ki ima
post, ne odbija."
9. Post se začne z namenom, za kar se odloči v srcu
in potrdi z besedami. Ko se
vernik odloči za post, potem
to skozi dan tudi potrdi s
svojimi deli.
10. Ženske se ne smejo
postiti v času mesečnega cikla in morajo število izpuščenih dni nadoknaditi, ko se
jim za to ponudi priložnost.
11. Ce nekomu v času posta poslane slabo, mu je
dovoljeno prekiniti post zaradi preprečevanja zdravstvenih ali kakršnih koli
drugih težav.
12. Človek naj bi se v tem
času še bolj izogibal nepotrebnemu govoru in prepirom.

S E D M ICA

šen cirkus uprizorili pred Moderno galerijo v Ljubljani, v
kateri je bila otvoritev razstave vzhodnoevropskih li<covnih
umetnikov. Pred šotorom sta
stala dva varnostnika in vanj
spuščala samo tiste z vabili
zagrebške Plive, ki je to "elitno" taborjenje sponzorirala.
Gospodje p smokingih in njihove spremljevalke v dolgih
večernih toaletah, ki so imeli
prepustnico in so potemtakem
smeli vstopiti, so bili milo rečeno smešni, njihov občutek pomembnosti pa je bil naravnost
pomilovanja vreden. Te gospe
in gospode bi rada videla,
kako se našemijo šele za Opero. Če so jo od znotraj sploh
videli. (Če komu od te šotorske
elitt delam krivico, se mu pač
opravičujem.)

Jasno je, da kmetavzarski
slovenski eliti njihovega življenjskega sloga ne zavidam in
bi me morali 1» šotor pred Moderno galerijo zvleči na silo. V
povzpetniški na^ici pač ni bilo
priložrwsti in morda niti volje,
priučiti se meščanske, da ne rečem aristokratske omike. Problem je, ko začne ta namišljena tranzicijska elita s kapitalom, ki ga ima, vplivati na okolje in življenjski slog nekega
mesta. In, recimo, v mestnem
Jedru, kjer bi morali načrtovati
park, načrtujejo gradnjo prestižnih stanovanj z bazeni.
Upam le, da bodo volivci na likalnih volitvah te tranzidjske
parvenije prepoznali, nekateri
namreč kandidirajo za župane, in jim s svojim glasom preprečili vstop v mestno hišo.

EKONOMIJA

stcfan.zargi@g-glas.si

Zbornica z radikalnimi
spremembami

SIJ išče 500 delavcev
Nadzorni svet družbe Slovenska industrija jekla
potrdil številne investicije.
BOŠTJAK BOGATAI

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije predstavil temeljite spremennbe organiziranosti zbornice:
panožna združenja in območne zbornice odslej močnejše in avtonomne.
Financirali b o m o tudi

BOSTJAN BOGATAJ

Kranj - "Nove razmere zahtevajo radikalno zmanjšanje
skupnih nalog in funkcij
zbornice, hkrati pa izjemno
povečanje vseh oblik avtonomije posameznih zdniženj
in območnih zbornic," napoveduje prenovo Gospodarske zbornice Slovenije
njen predsednik Jožko Čuk,
ki naj bi to delo po novem
opravljal nepoklicno. Notranja organiziranost GZS bo
temeljila na fleksibilnem
pristopu, tako da bodo lahko
člani uresničevali svoje interese v enem ali več združenjih oziroma zborničnih dejavnostih ali območnih zbornicah. Statut opušča obveznost hkratnega članstva v
vsaj enem združenju m eni
območni zbornici.
Cuk napoveduje samostojno načrtovanje dejavnosti in
financ za panožna združenja
in območne zbornice, samostojno sprejemanje in uveljavljanje stališč v okvini
zbornice, samostojni izbor
strokovnili kadrov in samostojno nastopanje v pra ,iiem
prometu. V skupščini GZS
bodo zastopani glede na
vrednost celotnega kapitala,
številu članov in številu zaposlenih v posamezni dejavnosti ali na območju zdniženia
oziroma območne zbornice.
Vsi predsedniki združenj
oziroma območnih zbornic
bodo avtomati6io Člani upravnega odbora GZS.
Brez izpolnitve pogoja relativno visokega praga reprezentativno.sti za udeleži« pri

razvojne projekte

Jadranka Švarc

delitvi premoženja GZS
bodo tako združenja kot območne zbornice ohranile
svojo sedanjo uporabo skupnega zborničnega premoženja. Istočasno se bo ohranila
tudi sinergija medsebojnega
sodelovanja in uporaba visoko razvite materialno kadrovske infrastrukture GZS po
načelih upravljanja kompleksnili uimežij. Če bi se
določeni gospodarski subjekti vseeno odločili za ustanovitev nove zbornice kot samostojne pravne osebe, bi jim
GZS po novem statutu še
vedno omogočila koriščenje
storitev, vendar pod pogojem, da bi ostali tudi člani
GZS (dvojno članstvo) in ji

pustili glas za računanje reprezentativnosti. V tem primeru bi se na podlagi pogodbe med GZS in novo zbornico dogovoril poseben obseg
nalog in posebna članarina
za dvojne člane.
"Med skupnimi nalogami,
ki se bodo financirale iz članarine, bo ostal predvsem
zakonodajni sektor. Vse dosedanje naloge, kol je infopika, baze podatkov, se bodo
izvajale kot komercialna aktivnost," napoveduje predsednik Čuk, ki bo po novem
(skupaj s podpredsedniki)
funkcijo opravljal nepoklicno, v vodstvu prenovljene
zbornice pa bodo le še štirje
redno zaposleni.

BRNIK
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"Za območne zbornice
predlog novega statuta prinaša predvsem večjo samostojnost in avtonomnost po
me.ri članic. Te bodo prostovoljno odločale o članarini in
tudi določale vsebino dela,"
razloži spremembe za Območno zbornico za Gorenjsko njena direktorica Jadranka Švarc. Poudarja samostojno določanje vsebine
in finančno neodvisnost ter
pričakuje večji priliv sredstev, s katerim bodo lahko finariciraii tudi razvojne projekte, več bodo namenili za
izobraževanje, hkrati se
bodo lahko tudi kadrovsko
okrepili.
"Ne pričakujem radikalnega zmanjšanja članstva,
saj so nam gospodarstveniki sami povedali, da potrebujejo zbornico. Drži pa, da
se bo članarina predvsem
za velika podjetja bistveno
znižala, tudi sami pa poudarjamo, da želimo vitkejšo, bolj racionalno in učin
kovito zbornico. Velikokrat
smo že dejali, da naj bo centralna zbornica tako vitka
pri kadrih, kot je Gorenjska," še pravi Švarčeva. Statut bodo v okviru Območne
zbornice za Gorenjsko obravnavali na rednem kolegiju direktorjev in predsedstva 10. oktobra, saj morajo
pripombe podati do 15. oktobra, upravni odbor in
skupščina GZS pa bo vse
predloge obravnavala konec
oktobra.

Ljubljana - Nadzorni svet
Slovenske industrije jekla za
poslovanje družbe v prvem
polletju letos ugotavlja, da je
skupina presegla načrtovane
rezultate. Iztržili so za 63,8
milijarde tolarjev prihodkov
in za 16 odstotkov presegli
načrtovano prodajo ter s tem
ustvarili dobiček 2,75 milijarde tolarjev. Do konca leta v
SlJ-u načrtujejo, da bodo rezultati ostali na enaki ra'/ni
in da bedo prodali za 130 milijard tolarjev jeklenih izdelkov. Pričakujejo čisti poslovni izid v višini 5,1 milijarde
tolarjev.
Uprava družbe je nadzorni svet seznanila z načrtom
zaposlovanja v obdobju flo

leta 2011. V družbah skupine bodo v tem času zaradi
fluktuacije delavcev, njihovega upokojevanja in invalidnosti, potrebovali približno 500 novih delavcev različnih strokovnih usposobljenosti. Nadzorni svet je
dal tiidi soglasje za več velikih investicij: za prenovo in
razširitev proizvodnje varilnih žic v družbi Elektrode
Jesenice v višini 4,2 milijona evrov, za modernizacijo
dresirnega orodja CTM v
Acroniju v vrednosti 5,37
milijona evrov, za obnovo
livne naprave v prvi fazi v
Acroniju v vrednosti 12,5
milijona evrov ter za investicije v regalno skladišče v
Acroniju v vrednosti 12.8
milijona evrov.

LJUBLJANA

Z UMTS tudi Simobil in T-2
Agencija za pošto in elektronske komunikacije je ta teden
podelila š e dve koncesiji za storitve tretje generacije mobilne telefonije U M T S , ki jo že nekaj let uporablja tudi Mobitel.
Slednji operater s e je, kljub temu da frekvence za UMTS že
ima, ponovno prijavil, vendar mu agencija le-teh ni podelila.
Simobil je za licenco ponudil 1,55 milijarde tolarjev, T-2 pa
1,5 milijarde. Mobitel je leta 2 0 0 1 za licenco U M T S plačal 22
milijard tolarjev. V agenciji bodo v s e m operaterjem zagotavljali enake pogoje poslovanja in verjamejo, da z novima operaterjema zagotavljajo konkurenco na trgu radijskih storitev
U M T S , kar naj bi pomenilo tudi uvedbo novih in kvalitetnih
storitev za končne uporabnike. V T-2 napovedujejo takojšnje
aktivnosti za izgradnjo omrežja, v Simobilu pa z novo koncesijo vidijo m o ž n o s t šir.tve mobilne širokopasovne povezave EDGE. B. B.
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Adria večkrat v Varšavo
Adria AirA/ays ta teden dodaja še en let na progi v Varšavo,
skupaj bo torej pet tedenskih povezav. Adria lete izvaja v sodelovanju s poljsko letalsko družbo Lot od marca 2 0 0 4 dalje. "V Adrii s m o se odločili, da zaradi vedno večjega povpraševanja d o d a m o novo tedensko frekvenco, kar je š e posebej
p o m e m b n o za poslovna potovanja, saj na tej liniji pretežno
potujejo p o s l o v n e ž i , " je povedal predsednik uprave m a g .
Tadej Tufek. B. B.
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Poročilo je pripravljeno
V I s k r a e n e c u s o v zadnjem m e s e c u priprav jali celovito bilanco stanja in p o s l o v a n j a d r u ž b e ter hčerinskih d r u ž b .
Hkrati s o na zahtevo nadzornega sveta, ki ga v novi sestavi
vodi Marko Pogačnik, direktor S O D , pripravili poročilo, kateri proizvodi bodo v prihodnosti zagotavljali rast podjetja
ter o rentabilnosti in dobičku p o s a m e z n i h proizvodov. Nadzorni svet ne izključuje izločanja nekaterih dejavnosti Iskrae m e c a in dezinvestirar ja, kdaj bodo nadzorniki o tem odločali, pa še ni znano. B. B.
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Dan odprtih vrat na ekoloških kmetijah
Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije bo v nedeljo pripravila dan odprtih vrat na ekoloških in biodinamičnih kmetijah.
Vrata bo odprlo 29 kmetij, od tega štiri na Gorenjskem. Franc
Zavodnik z Brega pri Žirovnici vabi na Ranč Vočne, Fistrovim z
Ovsiš se bo na kmetiji pridružila tudi Silva Potočnik z Brezij,
obiskovalce pričakujejo tudi na kmetijah Janeza Rakovca na
Poljšici pri Podnartu in Gregorja Šlibarja v Kovorju. C. Z.

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Sadje je letos drobnejše
Letošnja sadna letina je obilnejša od lanske, vendar je sadje zaradi suše nekoliko drobnejše.
V sadovnjaku Resje pri Podvinu pričakujejo okrog šeststo ton pridelka.
CVETO ZAPLOTNIK

LJUBLJANA

Zbornica zahteva večje vračilo trošarine
Po sedanjem zakonu o trošarini so kmetje upravičeni do
vračila polovice trošarine za porabo pogonskega goriva v
kmetijstvu, kmetijsko gozdarska zbornica pa zaradi majhnosti kmetij, razdrobljene posesti In velikega deleža goriva
v pridelovalnih stroških zahteva povišanje na 90 odstotkov.
Predlaga tudi, da bi normativno porabo goriva v gozdarstvu
povečali s sedanjih 15 na 28 litrov na hektar. C. Z.
LJUBLJANA

Agencija končuje kontrolo na kmetijah
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželje bo ta teden na
6.300 slovenskih kmetijah, ki so vložile zahtevek za neposredna plačila, končala kontrolo skladnosti podatkov v vlogi z dejanskim stanjem v naravi. Po končani terenski kontroli bo še
administrativna, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa bo
vlagateljem temu primerno zmanjšala višino plačil. C. Z.
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Zažrvite s podobami tisočletnega
mesta. Bogat celodnevni
program prireditev vas popelje v
zgodovino loSkega obmoija.
www.zvkds.si/dekd
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Mošnje • Kot je povedala Tatjana Zupan, vodja sadovnjaka Resje v Kmetijsko gozdarski zadrugi Sava Lesce in
hkrati tudi predsednica Sadjarskega društva Gorenjske,
je sadno drevje letos dobro
obrodilo tako pri poklicnih
sadjarjih kot v kmečkih sadovnjakih. Letina bo obilnejša kot lani, vendar bo sadje
zaradi suše nekoliko drobnejše, kot bi bilo v normalnih vremenskih in rastnih
razmerah. V suši so bili tudi
ugodnejši pogoji za razvoj jablanove plesni in jablanove
sadne pršice, še zlasti slednja
je sadjarjem povzročila kar
precej težav.
V največjem gorenjskem
sadovnjaku, na Resje pri
Podvinu, bo pridelek povprečen, okrog šeststo ton, in bo
zaradi posledic suše približno za sto ton manjši od pričakovanega. Jablane zgodnjih sort so večinoma že obrali, razen sorte elstar, za
ozimnico pa jih bodo začeli
obirati ob koncu tega ali v začetku priliodnjega tedna. Od
šestindvajset hektarjev rodnega nasada je deset hektarjev zlatega delišesa, v ponudbi pa je še vedno tudi veliko

Na Gorenjskem s tem namenom deluje 5 VSTOPNIH TOČK VSE NA ENEM MESTU, kjer podjetnikom,
obrtnikom in tistim, ki razmišljate o ustanovitvi podjetja, zagonu obrtne dejavnosti nudimo:
InIormacIJe In strokovno pomoč pri ustanovitvi, razvoju In poslovanju podjetij,
hitro in enostavno ustanovitev/registracijo samostojnih podjetnikov preko e-vem sistema,
storitve podjetniškega svetovanja po subvencioniranih cenah v okviru
programa vavčerskega svetovanja,
informacije o možnih finančnih virih za širitev dejavnosti podjetij.

se na nem

V sadovnjaku Resje s o letos nabavili stroj za prebiranje sadja.

jonagolda, idareda, glostra in
jonatana. "Na domačem trgu
je za te sorte še vedno precejšnje zanimanje, v tujini
jih je vse težje prodati," ugotavlja Tatjana Zupan in dodaja, da so perspektiva novejše in odpornejše sorte.
In kolikšne bodo letos
cene sadja? Zgodnja jabolka
prve kvalitete prodajajo po
170 tolarjev za kilogram,
druga kvaliteta je okrog 120
tolarjev. "Cene sadja za
ozimnico bodo verjetno na

lanski ravni ali morda malo
višje," je dejala Zupanova in
poudarila, da sadjarji, združeni v gorenjsko društvo,
vsako leto določijo okvirne
oz. priporočene cene sadja
in izdelkov iz sadja, vendar
pa jih za letos še niso določili. Bolj kot večja ponudba
doma pridelanega sadja jih
skrbi uvoz cenejšega in praviloma tudi manj kakovostnega sadja iz vzhodnoevropskih držav, še zlasti s Poljske
in Češke.

Medtem ko so si prebiranje sadja že olajšali z nakupom računalniško krmiljenega stroja, ki ločuje sadje po
debelini in barvi, nadaljujejo
tudi z obnovo sadovnjaka.
Lani so obnovili dva hektarja
nasada, toliko ga bodo tudi
letos. Spomladi so že f)osadili en hektar jablan sorte fiiji
kiku 8, jeseni bodo na enaki
površini zasadili odpornejšo
sorto pinova, v prihodnjih letih pa naj bi obnovili še trinajst hektarjev nasada.

Poslovodstvo soglaša
s prevzemom GG-ja
Poslovodstvo Gozdnega gospodarstva Bled soglaša s ponudbo družbe
Metropolitana za prevzem.
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Občutite radost življenja
Je k ^ lepšega od
dragocenih
trenutkov v družinskem k r o g u p o
napornem tednu? Focus C - M A X
razume v a š a pričakovanja in potrebe.
Ko
sta varnost
in
prostornost
vrhunski Vrednoti, je i d e j n a rešitev
F o c u s C - M A X s serijsko klimo,
A B S - o m , C D radiem... VQ5 jo lahko ž o
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CVETO ZAPLOTNIK

Bled - Metropplitana je kot
odvisna dnižba Ljubljanske
nadškofije v ponedeljek objavila ponudbo za odkup vseh
611.900 delnic Gozdnega
gospodarstva Bled po ceni
2.650 tolarjev za delnico.
"Ker prevzem omogoča naši
družbi nadaljevanje vseh
gozdarskih dejavnosti in začrtane poslovne politike ter s
tem tudi ohranitev delovnih
mest po zamenjavi lastnika
gozdov na našem območju,
poslovodstvo v tem smislu
soglaša s ponudbo za prevzem," so v izjavo za javnost
zapisali v GG-ju in ob tem
opozorili na določbo preEnotni tečaj delnic GG
Bled se je letos pri trgovanju na Ljubljanski borzi
gibal od 1.600 do 2.100
tolarjev.

Če bo Metropolitana odkupila vse delnice, bo delničarjem morala plačati
1,6 milijarde tolarjev.
vzemne ponudbe, s katero
prevzemnik zagotavlja, da ob
pridobitvi zadosmega števila
glasovalnih pravic ne bo
spreminjal poslovne politike
in p o l i t i k e 7apo.«;lovanja.

Kot so še zapisali v GG-ju,
družba Metropolitana upravlja z gozdovi Ljubljanske
nadškofije, Id je tudi denacionalizacijska upravičenka za
večino državnih gozdov na
blejskem gozdno gospodarskem območju. Nadškofija je
del gozdov že dobila nazaj,
večina pa je še vedno v postopku vračanja. Gozdno gospodarstvo ima s skladom
kmetijskih zemljišč in gozdov podpisano koncesijsko
pogodbo za izvajanje vseh
gozdarskih del v državnih

gozdovih do leta 2016, vendar koncesija preneha s pravnomočnostjo posamične
denacionalizacijske odločbe,
upravljanje z vrnjenimi gozdovi pa preide na novega
lastnika. Gozdno gospodarstvo je tudi na večini pravnomočno vrnjenih gozdov
Ljubljanski nadškofiji izvajalo vsa gozdarska dela • od poseka in spravila lesa do gojitvenih in varstvenih del, prodaje lesa ter gradnje in vzdrževanja gozdnih cest in vlak.
Metropolitana v prevzemni
ponudbi navaja, da sama
nima ne kadrov in ne mehanizacije za delo v svojih gozdovih, zato želi prevzeti podjetje, ki ga je že doslej najemala za izvajanje del.
GG Bled je lani s 128 zaposlenimi ustvaril 1,46 milijarde tolarjev prihodkov (leto
prej 1,28 milijarde) in imel
tudi 51,6 milijona tolarjev čistega dobička ali malenkost
več kot predlani.
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cveto.zaplolnik@g-glas.si

Gorenjci so previdni

Rcidio T r i o l o r
jfaenrt

"Strankam svetujemo v trikotniku med varnostjo, d o n o s n o s t j o in likvidnostjo," pravi Dejan Kilar,

Gorenjska
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R A D O V E D N E

finančni svetovalec družbe Asista skupina, in dodaja, da so Gorenjci pri vlaganjih bolj previdni.
Ste si v nekaj mesecih poslovanja že ustvarili sliko o
Gorenjcih kot vlagateljih?
"Gorenjci se v tem ne razlikujejo od drugih, morda so
le bolj previdni, kar pa ni slaba lastnost. Vlagatelji se med
seboj bolj razlikujejo glede
na stopnjo izobrazbe, višje
izobraženi želijo več informacij."

CVETO ZAPLOTNIK

Družba za flnan<!no .svetovanje Asi.sta skupina je novost na slovenskem finančnem trgu ...
"Družba deluje od začetka
leta in je v lasti sedmih solastnikov, ki smo se prej
ukvarjali s financami v različnih finančnih ustanovah in v
zasebnih svetovalnili podjetjih. Sedež družbe je v obrtni
coni Lisice na Bledu, poslovalnico imamo Se v Ljuliljani,
s petnajstimi finančnimi svetovalci pa lahko pokrijemo
vso Slovenijo. V družbi ne
skrivamo ambicij, da bi do
leta 2008 postali v tej dejavnosti vodilni na Gorenjskem
ter se razširili po Sloveniji in
da bi do leta 2010 vzpostavili
partnersko mrežo v osrednji
in vzhodni Evropi."
Komu svetujete?
"Svetujemo vsem, ki potrebujejo finančni nasvet občanom, podjetnikom in
podjetjem. Svetujemo jim o
bančni in zavarovalniški ponudbi, o vzajemnih skladih,
o naložbali v delnice in v druge vrednostne papirje..."
Ali le svetujete ali tudi posredujete pri storitvah'

Dejan Kilar, finančni svetovalec družbe Asista skupina, bo
enkrat na mesec, vsakič v zadnji petkovi številki, tudi bralcem Gorenjskega glasa svetoval o financah. Z rubriko se bo
prvič predstavil v petek, 29. septembra. Vprašanja sprejema
na elektronski naslov dejan.kilar@asista-skupina.si.
"Vse,
kar
svetujemo,
stranke pri nas lahko tudi
dobijo. Pogodbe smo že
sklenili z večino družb za
upravljanje vzajemnih skladov, s tremi zavarovalnicami, z eno borzno posredniško družbo..."
Kot finančni svetovalec boste verjetno lahko odgovorili na vprašanje, kaj se bolj
splača: ali posojati denar in
dobivati obresti ali ga nalagati v delnice, vzajemne
sklade...?

Posojila za malo gospodarstvo
CVETO ZAPLOTNIK

Kranj - Gorenjska banka in
BSC Poslovno ]X)dpomi center Kranj sta podpisala pogodbo o sodelovanju pri kreditiranju malega gospodarstva. V okviru BSC-ja deluje
Garancijska shema Gorenjske, v katero združujejo denar podjetniki, občine, območne obrtne zbornice,
G Z S - Območna zbornica za
Gorenjsko in drugi vlagatelji
z namenom, da bi si zagotovili cenejša posojila za naložbe. Male in srednje gospodarske občine iz občin Bled,
Jesenice, Kranj, Naklo, Radovljica, Šenčur, Tržič in
Žiri, ki so članice Gorenjske
garancijske sheme, lahko ob
izpolnjevanju pogojev iz razpisa BSC-ja pridobijo ugodna dolgoročna posojila. Posojilo lahko najamejo za na-

Raziskave kažejo, da so
ljudje še vedno bolj naklonjeni varčevanju v bankah
kot novim oblikam varčevanja. Vaše mnenje!
"Marsikateremu varčevalcu je najpomembnejša varnost. Veliko jih zaupa bankam tudi zato, ker so prepričani, da banka jamči za
vse njihove prihranke, v
resnici je jamstvo le do 5,1
milijona tolarjev. Pri odločitvi za vlaganja v bolj tvegane oblike varčevanja je
pomembno, da vlagatelj oblikuje dovolj velik rezervni,
varnostni sklad, ki m u
omogoča normalno življenje tudi v primeru, če bi se
morebiti bolj tveganim naložbam kaj zgodilo. Varnostni oziroma rezervni
sklad naj predstavlja od ene
tretjine do treh petin prihrankov."

kup opreme, gradnjo ali posodobitev poslovnih prostorov, nakup, opremljanje ali
ureditev zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov in za
obratni kapital, pri tem pa je
pogoj, da imajo za naložbo
najmanj 30 odstotkov lastnega denarja. Za posojilo lahko
zaprosijo na podlagi vloge in
poslovnega načrta, ki ga morajo v zahtevani obliki najprej predložiti BSC-ju in
nato še banki. Male in srednje družbe lahko najamejo
od enega do največ deset milijonov tolarjev posojila za
obdobje od tri do pet let po
obrestni meri 6-mesečni Euribor + 1 % ali 6-mesečni
Chflibor -H 1 %. Posojilo je
možno zavarovati z garancijo BSC-ja v višini največ 80
odstotkov od odobrenega ix>sojila in v skladu z bančnimi
pogoji.

"Na takšno vprašanje ni
možno odgovoriti na splošno, svetujemo lahko le konkretnemu vlagatelju, ki
pove, koliko je pripravljen
tvegati in koliko časa naj traja njegova naložba. Odgovor
vedno iščemo v trikotniku
med donosnostjo, varnostjo
in likvidnostjo, pri svetovanju posamezniku je pomembno tudi to, ali razpolaga z nepremičninami, je že
rešil stanovanjski problem,
ima morebiti še posojilo, koliko je star, ima otroke ..."

Delnice Telekoma 2. oktobra na borzi
Z delnicami Telekoma Slovenije bodo r»a Ljubljanski borzi
začeli trgovati v ponedeljek, 2. oktobra. Odbor za sprejem
vrednostnih papirjev na Ljubljansko borzo je namreč v ponedeljek sprejel odločbo o uvrstitvi 6.535.478 delnic Telekoma na borzo, že prej je dovoljenje za to dala agencija za trg
vrednostnih papirjev. C. Z.

Občina J e s e n i c e v skladu z 5 8 . členom Zakona
o javnih uslužbencih objavlja

javni natečaj
za naslednji prosti uradniški delovni mesti v občinski upravi
Občine Jesenice:

1. VIŠJI SVETOVALEC na Oddelku za okolje
In prostor, ki se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec III, II In I - kandidat bo imenovan
v naziv višji svetovalec III
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega mesta za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom:
• univerzitetna izobrazba pravne smeri
• najmanj 5 let delovnih izkušenj
• opravljen državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz
upravnega postopka
Okvirna vsebina dela: pravna opravila za oddelek za okolje
in prostor (vpis etažne lastnine v ZK, priprava aktov in pogodb. prodaja premoženja).
Poskusno delo bo trajalo 3 mesece.

2. SVETOVALEC III na Oddelku za družbene
dejavnosti In splošne zadeve
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega mesta za določen č a s
13 mesecev, s polnim delovnim časom:
• visoka strokovna izobrazba družboslovne smeti
• najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj
• opravljen državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit
Iz upravnega postopka
Okvirna vsebina dela: priprava in vodenje investicij s področja oddelka.

Kapitalska zadruga namerava objaviti ponudbo za prevzem
Deželne banke Slovenije, v kateri ima že zdaj skoraj 43odstotni delež. Zadruga bo delničarjem ponudila 4.000 tolarjev za delnico. C. Z.

Poleg zgoraj navedenih in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandldati/ke izpolnjevati š e naslednje pogoje:
1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
3 . obvladati morajo osnovne računalniške programe,
4. ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki s e preganja po uradni dolžnosti, In
ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
5. ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega
dejanja iz prejšnje alinee.

Gorenfska^^ Banka

Izbrani kandidat/ka pod točko 1, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v roku enega leta. V postopek za izbiro kandidata/ke pod točko 2 s e lahko uvrstijo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave oz. strokovnega Izpita iz upravnega postopka.

LJUBLJANA

Kapitalska zadruga želi prevzeti Deželno banko

Banka

**

po,tfulfom

Objav^amo prosto delovno mesto

VODJA POSLOVNE ENOTE
ŠKOFJA LOKA (m/ž)
Poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, za opravljanje
nalog zahtevamo .še:
•
•
•
•

univer^ilctna oz. visoka strokovna ali višja strokovna
izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri,
u.strczne delovne izkuSnje,
vodstvene in organizacijsko sposobnosti ter smisel
za visoko strokovno delo,
aktivno znanje enega tujega jezika ter raCunalni.5ka
znanja za delo v okolju Windows.

Z izbranim kandidatom/tko bomo za objavljeno delovno mesto
pogodbo o zaposlitvi sklenili za nedoločen čas.
LJUBLJANA

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 JESENICE

Va.šo prijavo s kratkim življenjepisom in potrebnimi dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev pričakujemo v 8 dneh na naslov;

Prijave na javni natečaj kandidati oddajo na obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani Občine J e s e n i c e wvwK.iesenice.si. K obrazcu kandidati priložijo življenjepis ter naslednja dokazila:
• fotokopijo potrdila o državljanstvu
• fotokopijo potrdila o Izobrazbi,
• fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo razvidna
delovna doba,
• fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in strokovnega izpita iz javne uprave,
• potrdilo oziroma pisna Izjava kandidata o nekaznovanosti,
• potrdilo pristojnega sodišča oz. pisna Izjava kandidata,
da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi
predložiti zgoraj navedena dokazila v originalu.
Natečajna komisija bo v izbimi postopek uvrstila samo pravočasne in popolne vloge, strokovno usposobljenost pa bo preverjala na podlagi dokazil v prijavi in razgovora s kandidati.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z zahtevano dokumentacijo v roku 8 dni od objave na naslov: Občina J e s e n i c e , Cesta
železarjev 6, 4 2 7 0 J e s e n i c e - s pripisom javni natečaj za delovno mesto višji svetovalec (svetovalec).

Gorei\}$ka banka d. d., Kranj, Bleivvcisova ce.sta 1, 4000
KraiXj. sektor .splo.šmh poslov, s pripisom "za razpis".

Sklepi o izbiri oz. neizbiri bodo kandidatom poslani v 1 5 dneh
po opravljeni izbiri. Delo s e bo opravljalo na sedežu občinske
uprave Občine Jesenice. C. železarjev 6.

Goren|ska^^ Banka

Dodatne Infomiaclje glede javnega natečaja se dobijo pri Slavki
Brellh, direktorici občinske uprave, telefon 0 4 / 5 8 6 9 2 3 2 (231).

Banka

,1 po.duhom

Občina Jesenice

KAŽIPOT
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

mfo@g-glas.si

Kravji bal naslednjo nedeljo
Bohinj - Turistično društvo Bohinj sporoča, da bodo zaradi
napovedi slabega vremena tradicionalno prireditev Kravji bal
prestavili na naslednjo nedeljo, 24. septembra.

Nerofilo a obiavo ^preifmdmo po if!«fonu 04/201-42-00, faltsu 0<t/20l'4M3 at: o»t)no na Zoisovi )
v Klanju 90 tKiti • <10 ponetlft|lLd <n feiMlia do M.OO uic! Cena oglasov in ponudb v rubtilci: I.T«lno ugodna.

LOŠKI ODER, KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER, SPODNJI
TRG 14, 4220, ŠKOFJA LOKA
28. 9. ob 19.30 Marc Camoletti: STROGO ZAUPNO, komedija,
režija: Matija Milčiriski, prevod: jože Vo2ny, scena In kostumi:
Tatjana Oblak • Milčinski, govor: Ludvik Kaluža, igrajo: Juša Berce,
Jože Drabik, Matjaž Eržen, Irena Kožuh, Matej Čujovič, Iztok Drabik, Bojan Trampuš, Miha Eržen, Blaž Vehar, Janez Debeljak, PREMIERA, za IZVEN; 29. 9. ob 19.30 Marc Camoletti: STROGO ZAUPNO, komedija: režija: Matija Milčinski, za abonma MODRI; 30.
9. ob 19.30 Marc Camoletti: STROGO ZAUPNO, komedija: režija:
Matija Milčinski, za abonma RDEČI

GLASOV

O

DOGODKIH

OBJAVLJAMO

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO

V

RUBRIKI

ENKRAT.

Železar na Jesenicah potekal Rap večer, ki ga Mladinski cen-

središču na Bledu in na Triglavsko tržnico, ki bo 30. septembra, od 10. do 13. ure pred M a l i m info središčem na Bledu, Ljubljanska cesta 27, Bled.

Semenj ob dnevu turizma
Kranj - Turistično društvo Kranj prireja jutri, v soboto. Semenj
ob dnevu turizma. Prireditev bo potekala v starem delu mesta
Kranja, na Glavnem trgu ob vodnjaku, od 8. do 13. ure.

Osupljive najdbe

IZLETI

nimi predavanji Osupljive najdbe do preklica v Gimnaziji
Kranj, učilnica 9. Jutri, v soboto, bo ob 9. uri na sporedu pre-

v Bohinjske gore

davanje Nihče ni s a m svoj mojster. Predaval bo Janez Borse.

Kranj - P D Iskra vabi svoje člane in ostale planince to

Španija - Costa Blanca

nedeljo, 24. septembra, na zanimiv in zahteven izlet v Boosebnimi avtomobili izpred Creine v Kranju bo ob 4. uri. Informacije in prijave pri vodnikih ali v pisarni: e-mail:
Ugrica:

SMS

na

041

tel.

734

049;

e-mail

b u k o v s e k @ g m a i l . c o m ali S M S na tel. 031 6 4 3 4 6 7 aH ob
sredah, od 17. do 18. ure v pisarni društva

Bled - V čitalnici na Bledu bo v nedeljo, 24. septembra, ob i 8 .
uri tretje 3. predavanje iz sklopa predstavitev vvaldorfske

Kranj - P D Iskra vabi v soboto, 30. septembra, po poteh in
brezpotjih na Vogle, Slatno in Kredo. O d h o d s p o s e b n i m
m i n i b u s o m izpred Creine v Kranju bo ob 5. uri. Informacije

tudi izobraževanje bodočih waldorfskih učiteljev in vzgojite-

in prijave pri vodnikih ali v pisarni: stanko.dolensek@celzi-

Poslovni center Planina 3, Kranj.

naslovom Pomlad je v naših srcih. Predstavitev bo potekala
v Galeriji Atrij O b č i n e Tržič o d 21. d o 27.

ja.si; s m s na 041/435 858 ( M a r j a n a ) in na 0 4 0 / 2 0 6 164
(Stanko); pisarna društva ob sredah od 17. d o 18. ure.

Predstavitev LU Tržič

septembra.

Otvoritev bo 21. septembra ob 17. uri.

ŽirI - V nedeljo, 24. septembra, vas Turistično društvo Žiri
vabi na pohod Po poteh ob stari meji. Start bo ob 9. uri
izpred Zadružnega d o m a v Žireh. Pot bo vodila čez Ledinico

Dan odprih vrat kmetije

na Mrzli vrh in Breznico, kjer bo zaključek pohoda s kul-

Breg pri Žirovnici - Biodinamična in ekološka kmetija pri Za-

turno-zabavnim

vodniku in društvo Ajda Gorenjska že 5 leto organizirata

okrepčil in kontrabantarskih presenečenj.

D a n odprtih vrat, ki bo v nedeljo, 24. septembra, od 10. do
16. ure na Bregu pri Žirovnici. Imeli bodo tržnico, okroglo
mizo na temo G S O , delavnico za otroke, prestavitev knjige

soboto, 23. septembra, ob 19.30 v dvorani Kulturnega Hrama na Koroški Beli.

Afganistan

d o m u v Podkorenu.

Indija
P o d v i n - N a Vrtnariji Reš v Podvinu pri Radovljici bo v
ponedeljek, 25. septembra, ob 17. uri v okviru popotniških
predavanj Z nami na pot zanimivo srečanje. Barbara Ž b o n tar nas bo popeljala v Indijo.

O duševnih boleznih

Po poteh ob stari meji

programom.

potopisno predavanje z naslovom Španija - Costa Blanca,
teren za avanture, ki ga bo imel Klemen N o v a k jutri, v

Podkoren - K P D Podkoren vas vabi na predavanje z diapozi-

bosta vodila učitelja iz Danske, ki bosta 2 oktobrom začela

Tržič - Ljudska univerza Tržič Predstavlja svojo dejavnost z

Koroška Bela - Farno kulturno društvo Koroška Bela vabi na

tivi Afganistan, ki bo danes, v petek, ob 2 0 . uri v Gasilskem

Na Vogle, Slatno in Kredo

šole. Tokrat b o d o predstavili v l o g o učitelja. Predstavitev

ljev za Gorenjsko. Za prevod je poskrbljeno.

PREDAVANJA
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma nadaljuje z avdiovizual-

Niko

Predstavitev w a l d o r f s k e š o l e

co za otroke o glivah 27. septembra, ob 18. uri v M a l e m info

ter Jesenice organizira na pobudo mladih.

Stanko.dolensek@celzija.si ali S M S na tel. 0 4 0 2 0 6 164;

PRIREDITVE

]

Bled - Triglavski narodni park vabi na predavanje in delavni-

Jesenice - Jutri, v soboto, od 19. ure dalje bo v dvorani Kina

hinjske gore - na Mišelj vrh in Mišeljski konec ... O d h o d z
OBVESTILA

www.ms-kranj.si

O gobah

Rap večer

JANEZ ROZMAN S.P. • ROZMAN BUS, LANCOVO 91,
4240 RADOVLJICA. TEL: 04/53-15-149
Nakupovalni izlet • Madžarske toplice 28. 1 0 . - 31. 10., 2. n .
- 5. n . , 6. 1 1 . • 1 2 . 1 1 . ; Peljeiac 25. 9. - 2. 10.; Trst 27. 9.; Lenti
21. 10.;

[

PROSTA DELA ŠTUDENTJE,DIJAKI

Na

poti ne bo

manjkalo

Kolesarski izlet
Kranj - Kolesarska sekcija kranjskih upokojencev vabi v

Škofja Loka - H U M A N A združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje vabi svojce oseb s težavami v duševnem razvoju na predavanje in pogovor o duševnih boleznih, ki ga bo
vodil specialist psihiatrije dr. med. Jurij Bon. Predavanje bo
v torek, 2 6 . septembra, ob 16. uri v prostorih Centra za socialno delo v Škofji Loki (v prostorih bivše vojašnice). Informacije dajejo po tel.: 201 17 2 0 .

KONCERTI

"Kuhinja na osnovi žitaric v ritmu s tednom", prikaz mlate-

torek, 26. septembra, na kolesarski izlet na relaciji Kranj-Tr-

nja žit na star način, razstavo starih kmečkih strojev in

boje-Smledniški grad-Mavčiče-Kranj. Predviden čas kolesar-

naprav in še kaj ... Če vas zanimajo podrobnosti pokličite

jenja je 8 ur. O d h o d bo ob 8. uri izpred društva.

Dol pri Ljubljani, Bled - Komorni pevski zbor Mysterium Kranj

Na kopanje v Portorož

Fabijan pripravlja tematski koncert Pesmi od ljubezni in kafeta,

0 4 0 / 6 1 5 386 Franc Zavodnik.

Dnevi turizma na Loškem

Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi 4. oktobra na kopal-

Ško^a Loka - Na Loškem bodo letos dnevi turizma potekali od

ni izlet v Hotele Morje Portorož. O d h o d posebnega avto-

23. do 30. septembra. V soboto, 23. septembra, bodo v Škofji

busa bo ob 7. uri izpred Creine. Prijave z vplačili sprejemajo

Loki obeležili 400-letniC0 prihoda kapucinov v Slovenijo in

v društveni pisarni.

300-letnic0 prihoda kapucinov v Škofjo Loko. N a ulicah starega mestnega jedra bo potekal celodnevni program prireditev. V
nedeljo, 24. septembra, bo pohod po Rapalski meji nad Žirmi,
v sredo, 27. septembra, čebelar Štefan Inglič s kmetije Pri jakuc
v Poljanah vabi na dan odprtih vrat. Dnevi turizma se bodo zaključili v soboto, 30. septembra, s kinološko prireditvijo nastop šolanih psov. Za vse športne navdušence pa bodo to
soboto poskrbeli v Žireh in sicer z Markovim tekom na Javorč.

Rokovnaški piknik
Z g o r n j a Besnica - Rokovnaški prireditvi K o s t a n o v piknik
bosta letos dve nedelji, 15. in 22. oktobra, od n . ure d o noči

OBVESTILA
Preizkus hoje na 2 kilometra
Kranj - Zdravstveni d o m Kranj, M e s t n a občina Kranj in
Društvo za zdravje srca in ožilja - podružnica za Gorenjsko
v soboto, 23. septembra, vabijo na rolkarsko progo na Kokrici pri Kranju (ob izvozu oziroma uvozu avtoceste Kranj - zahod, oziroma približno 2 0 0 metrov od gostišča D e ž m a n v
smeri proti N a k l e m u ) , kjer bo od i o . d o 12. ure potekal
preizkus hoje na 2 kilometra. Z njim bodo strokovnjaki ocesvetovali primerno telesno dejavnost.

5. jesenski praznik

Tedenska druženja s psihologi

Podvin - N a Vrtnariji Reš v Podvinu bodo jutri, v soboto, ob
sorte buč in njihovo uporabo. Prinesite kisli bučni shranek,

Jesenice - Mladinski center Jesenice obvešča, da bodo danes,
v petek, ob 19. uri začeli s tedenskimi druženji in razmišljanji
o Učbeniku življenja Martina Kojca, slovenskega psihologa in

bučni sladoled ali zanimivo skrižano bučo in se potegujte za

publicista iz središča ob Dravi. Srečanja b o m o začinili z iz-

nagrade.

menjavami lastnih življenjskih izkušenj, mnenji psihologov ter
sporočilno glasbo različnih glasbenih mojstrov.

Pianistka in glasbena pedagoginja z mednarodnimi Šolami in
izkušnjami (trenutno doktorantka na Sorboni v Parizu), vpisuje
v Kranju k pouku klavirja nadarjene otroke vseh starosti, ki bo
prirejen sposobnostim ali nadarjenosti otrok. Vpis je omejen,
avdicija bo v zadnjem tednu septembra! Sprejeti bodo tudi
otroci z izrazitim veseljem do glasbe. Izpiti za posamezni razred
se bodo opravljali na državni glasbeni šoli. Ustanavlja tudi
skupino predšolskih otrok od 3. leta dalje, za zgodnje odkrivanje
in razvijanjemglasbene domišljije. V skupino bo sprejetih
največ 1 0 predšolskih otrok. Informacije in prijave na NINA
PREŠICEK - tel. 04/5303 444, 051/819 343 ali na 040/716 530 ali
na elektronski naslov: ninapresicek@hotmail.com!

(www.mysteium.si) pod vodstvom zborovodkinje ge. Urške
ki bo jutri, v soboto, v župnijski dvorani v Dolu pri Ljubljani ob
20. uri in prav tako ob 20. uri v nedeljo, 24. septembra, v prenovljeni kavarni Cafe Belvedere (Hotel Vila Bled) na Bledu.

RAZSTAVE
Zemlja domača
Begunje - Danes, v petek, bodo ob 18. uri v Galeriji Avsenik
odprli razstavo slik Mira Kačarja.

Fotografije Adija in justi Fink
Radovljica - V prostorih Gorenjske banke v Radovljici bo
danes, v petek, ob 19. uri otvoritev fotografske razstave iz
opusa M a t i narava, čara, ko daje ljudem nešteta videnja fotografov Adija in Justi Fink.

nili v a š o telesno zmogljivost in v a m za ohranitev zdravja

v zadnjem naselju Nova vas v Z g . Besnici pri Kranju.

10. uri pripravili 5. jesenski praznik. Predstavili bodo novejše

Pesmi od ljubezni in kafeta

Meritve tlaka, holesterola in sladkorja
Žirovnica - Preventivne meritve krvnega tlaka, holesterola in
sladkorja v krvi bodo v mesecu oktobru potekale v ponedeljek, 2. oktobra, in v ponedeljek, 16. oktobra, v Čopovi rojstni
hiši v Žirovnici od 8. do 10. ure.

KRATKE NOVICE
BEGUNJE

Kačarja "Zemlja domača"
Danes v petek, 22. septembra, ob 18. uri bo v Galeriji Avsenik
v Begunjah odprtje prodajne razstave slik Mira Kačarja iz
Sorice. Slikar, ki je znanje pridobival v šolah za likovne pedagoge in tečajih likovne akademije, je po Gorenjskem in širše
znan kot avtor, ki je svoj umetniški izraz zapisal impresionistični likovni govorici. "Impresionizem raziskuje, se vanj študijsko poglablja in si ga postavlja za temelj svojega likovnega
nagovora. Vzor in zgled m u je," je ob delih Mira Kačarja zapisala umetnostna zgodovinarka Anamarija Štibilj - Šajn. Kako

Cerklje - Krajevna organizacija RK Cerklje vabi občane jutri,

ne, saj živi v okolju, ki je bil pred sto in več leti inspiracija Ivanu

v soboto, od 7. do 11. ure na preventivne meritve krvnega tla-

Groharju. Motivi, kot macesen, sejalec, jablana, ki so očarali

ka, sladkorja in holesterola v krvi. Meritve bodo potekale v

Groharja, s o večkrat tudi motivi, ki jih upodablja Kačar. Pa ven-

stavbi Občine Cerklje. V ponedeljek, 25. septembra, pa vabi-

darle ne gre za nekakšne "preslikave", Kačar jih vselej bogati z

jo krvodajalce na krvodajalsko akcijo. O d h o d avtobusa v

lastno likovno izvirnostjo. Razstava je prodajna, na ogled pa

Ljubljano bo ob 7. uri z avtobusne postaje Cerklje.

bo najmanj mesec dni. I. K.

RADOSTI ŽIVLJENJA

Brusnice
BORIS BERGANT

Brusnice skoraj izključno
rastejo samo v gozdovili, le
redko lahko dobimo gojene,
pa še te so ponavadi t. i. ameriške brusnice, ki so nekoliko večje in so malce blažjega
okusa od naših. Brusnica je
ljubiteljica hladnih območij,
lahko jih naberemo v c>srednji in severni polovici Slovenije, sicer pa bolj proti severu gremo, več jih je. V Skandinaviji je tega gozdnega bogastva že toliko, da mu oravijo kar rdeče zlato, s<^veda
tudi po zaslugi uporabnosti.
Brusnice so vedno kisle, tudi
ko so povsem zrele, so seveda tudi sladke, vendar še
vedno kisle. Uživamo jih
skoraj izključno samo kuhane, saj le tako razvijejo svoj
trpko sladek okus. Z nekaj
iskanja lahko sveže brusnice
ob koncu poletja dobimo na
tržnici, drugače pa so v prodaji zamrznjene, ponavadi
uvožene iz Skandinavije, ali
pa vložene v obliki džema.

Če kupujemo sveže, morajo
biti lepo rdeče in svetleče, veliko belkastih odtenkov pa
izdaja, da so bile obrane prezgodaj. Seveda jih laliko naberemo tudi sami, ni jih ravno v takem izobilju kot borovnic, ampak jih lahko še
vedno naberemo zadosti.
Plodove brusnic hranimo v
hladilniku tudi več mesecev,
saj jih pred izsušitvijo varuje
voščena plast, zelo primerne
so za zamrzovanje, ki jim
nekoliko omili okus, lahko
pa jih tudi posušimo. Iz zrelili plodov brusnic pripravljamo osvežilne napitke, sladice, marmelado, džeme in jih
uporabljamo kot prilogo k
divjačinskim jedem, v Skandinaviji pa iz njih naredijo
tudi vino.
Motovileč z brusnicami,
pinjolami...
Za 4 osebe potrebujemo: 30
dag motovilca, 5 dag svežih ali
zmrznjenih brusnic, j dag pinjol, 4 tanke rezine slanine, 4

žlice ekstra deviškega oljčnega
olja, 1 žlica limoninega soka. 1
žlico konjaka,2 žlici najboljšega balzamičnega kisa, sol.
Motovileč očistite in dobro
operite, da odstranite pesek.
Pinjole popražite v ponvi,
dodajte brusnice in pražite
še nekaj minut. Slanino narežite na trakove in je ocvrite
v vroči ponvi, da postane
hrusdjava. Motovileč stresite
v skledo in ga začinite z
oljem, limoninim sokom,
konjakom, balzamičnim kisom in soljo. Dodajte ohlajene brusnice, premešajte in
okrasite s slanino. Takoj postrezite kot osvežilno predjed ali pa kot osvežitev k
mesnim jedem.
Račje prsi z brusnicami
Potrebujemo: 1 kg račjih
prsi, 40 dag svežih ali zmrznjenih brusnic, 1 dl belega
vina, 1 dl mesne juhe, i žlico
masla, 1 žlico moke, sol, sveže
mlet poper.
Račje prsi narežite na 1
centimeter debele rezine in
jih posolite ter popoprajte.
Na malo olja jih z obeh
strani hrustljavo zapecite in

info@g-gfas.si

jih preložite na krožnik. V
posodi raztopite maslo, pomokajte in zalijte z vinom
in mesno juho. Zavrite ter
dodajte oprane in razpolovIjene sveže ali zmrznjene
brusnice. Dodajte še opečena račje prsi in dušite 10
minut. Postrezite s krompirjevim pirejem, cmoki ali
štruklji.
Vanilijev sladoled
z brusnicami
Za štiri osebe potrebujemo:
dag skute, 1 zavitek vanilijevega sladkorja, jo dag sladkorja, 30 dag svežih ali zamrznjenih brusnic, 50 ml vanilijevega
sladoleda.
Skuto pretlačite skozi cedilo in jo zmešajte z brusnicami, ki ste jih skuhali skupaj
z vanilijevim sladkorjem in
sladkorjem. Vanilijev sladoled narežite na osem rezin.
Na krožnike položite po eno
rezino sladoleda, jo nadevajte z nadevom iz skute in robidnic in pokrijte z rezino
sladoleda. Sladico lahko potresete s koruznimi kosmiči
in takoj ponudite.
Brusnična pita
Za okrogel model premera
zo centimetrov potrebujemo:
20 dag moke, 5 dag sladkorja,
za noževo konico soli, 1 jajce,
10 dag masla, 50 dag svežih ali
zamrznjenih brusnic, 10 dag
sladkorja v prahu, 3 dag jedilnega škroba (gustina), 4 jajca,
2 dl sladke smetane.
Iz moke, sladkorja, soli,
jajca in masla zgnetite testo
in ga postavite na hladno.
Po pol ure testo razvaljajte,
z njim obložite model za
pito, rob naj sega 4 centimetre visoko in ga pecite 15
minut v na 200 stopinj Celzija ogreti pečici. Na popečeno testo naložite brusnice in jih prelijte s testom iz
preostalih sestavin ter pecite še 35 minut pri 180 stopinjah Celzifa. Postrezite
mlačno.

ZELENO IN CVETOČE
IGOR

PAVLIČ

Rese
Ko pridejo jesen.ski dnevi,
posadimo še zadnje cvcftje v
letu. Pospravimo letne zasaditve in v posode posadimo
jesensko cvetje, med njimi
so rese. Znanih je okrog
600 vrst, ki rastejo v južni
Afriki, nekaj po Evropi, v
Sloveniji pa samo ena vTsta.
Rese so zimzeleni grmički.
Namesto listov ima resa iglice, cvetovi so zvončasti ali cevasti in neznatno drobm Sorte, ki prezimujejo. gojimo na

prostem, afriške sorte pa naših zim ne preživijo na prostem, zato jih posadimo v
posode in jih kot posodovke
tudi vzdržujemo. Rese, kakršne danes kupujemo po
vrtnarijah, so križanci. Cvetijo v jeseni, čez zimo, od decembra do aprila, nekatere
sorte pa sedaj pokažejo cvetne nastavke, zacvetijo pa
spomladi, tudi iz snega že
pokukajo cvetovi. So bele,
različnih rožnatih odtenkov,

lila do škrlatno rdečih. Po
Evropi resa raste na apnenčastih tleh, navadno najbolje
uspeva kot trajnica na kislih
tleh ali v šoti in jo za podrast
posadimo v nasade rododendroma in azalej. Zraven za
popestritev posadimo še ruševje ali gozdno praprot in

nasad bo zanimiv celo leto.
Navadno je ne razmnožujemo sami, spomladi sadike
zavržemo, le trajne sorte v
senčnatih predelih z vedno
vlažno zemljo počakajo na
jesen. Če jo imamo posajeno
v vrtu, naj raste v senci, pod
drevesi, ker ji le tako ustvarimo primeme pogoje za rast.
Že ko kupujemo rastline,
preverimo, ali imajo vlažno
zemljo, če se izsuši, ji takoj
odpadejo listi in cvetovi.
Sploh, če se odločite za sajenje rese na grob, naj bodo
rastline zdrave in krepke, saj
bodo le tako dobro preživele
zimo in spomladi tja do aprila lepo cvetele. Za zasaditve
jih lahko kombinirate z lončnimi krizantemami, mačehami, hebami, zimzeleni,
pritlikavimi iglavci...
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KUHARSKI RECEPTI
ZA VAS IZBIRA D A N I C A D O L E N C

Tedenski jedilnik
Nedelja - Kosilo: Čista goveja juha s cvetovi brokolija, z zelenjavo pretaknjena goveja pečenka, kuhan krompir z zelenjavo in dišavnicami (bučke, origano, timijan, peteršilj), endivija v solati z jabolkom, zavitek s češpijami; Večerja: topli
kruhki, pečene paprike.
Ponedeljek - Kosilo: zeljna juha, pražena mlada goveja jetra,
blitva s krompirjem po dalmatinsko, paradižnikova solata:
Večerja: hrenovke, radič z vročim krompirjem in koščki ocvrtega pršuta.
Torek - Kosilo: ričet z zelenjavo in govedino, palačinke s češpIjevo marmelado, grozdje; Večerja: skuše na žaru, endivija s
krompirjem v solati, kruh.
Sreda - Kosilo: kremna juha iz bučk, musaka s testeninami,
mletim mesom in zelenjavo, kumarična solata s koprom in
kislo smetano; Večerja: skutni narastek, kompot.
Četrtek - Kosilo: zelenjavna mineštra s prekajeno slanino in
parmezanom, jabolčna pita; Večerja: polenta, paradižnikova
omaka z mletim mesom, radič s krompirjem.
Petek - Kosilo: gosta zelenjavna juha, marinirana postrv, solata iz kuhanega krompirja z majonezno polivko, breskve;
Večerja: zelenjavna rižota, endivija z jajcem in bučko v solati.
Sobota - Kosilo: mešano meso na žaru, kumarice s krompirjem in kislo smetano v solati, marinirane pečene paprike,
pehtranovo pecivo; Večerja: zelenjavne omlete, paradižnik z
olivami in kaprami v solati, nektarine v belem vinu.
Blskvitne rezine s češpijami
Biskvitno testo na jogurtove kozarčke: i kozarček sladkorja,
2 celi jajci, 1 kozarček olja, 1 kozarček mleka, 2 kozarčka
moke, 1 pecilni prašek, pol kozarčka zmletih lešnikov.
Nadev: 60 dag očiščenih, razkoščičenih in na manjše koščke narezanih zrelih češpelj, 1 žlica masla,1 zavitek vanilin
sladkorja, 1 žlička cimeta, 0.5 dl slivovke ali drugega sadnega žganja; 2 žlici grobo zmletih lešnikov.
Najprej penasto umešamo sladkor in jajci, nato dodamo
olje in mleko ter počasi vmešamo moko, zmešano s pecilnim praškom, ter zmlete lešnike. Polovico testa ulljemo na
manjši (30 x 20 cm) pekač in pečemo tako dolgo, da se biskvit dvigne in zarumeni. Nato ga vzamemo iz pečice, po
rahli skorjici z žlico porazdelimo nadev, ga potresemo še z
dvema žlicama grobo zmletih lešnikov in prelijemo s preostalim testom. Pekač porinemo v pečico in pečemo tako
dolgo, da je testo svetlo rjavo zapečeno. Pečemo pri 170 do
180 stopinjah Celzija. Pecivo je najboljše naslednji dan, ko
se sok od češpelj povsem vpije vanj.
Nadev pa pripravimo tako, da v večji ponvi segrejemo maslo, nanj stresemo razrezane češpije in dušimo le toliko časa,
da oddajo vodo in se malce zmehčajo, sladkamo, potresemo z vanilinom in cimetom ter prelijemo s slivovko. Premešamo in s tem prelijemo na pol pečeno spodnjo polovico testa.

turboischuh
Za našo prodajalno TURBO-SCHUH na
Jesenicah iščemo

PRODAJALCA (m/ž)
Pogoji: •

izkuSnje v prodaji

•

ustrezna izobrazba

•

natančnost,
vestnost,
urejenost,
komunikativnost

Prošnje s priloženo fotografijo sprejemamo v roku 8 dni na naslov:
Stiefeikčnig d.0.0., Svetozarevska ulica 6,2000 Maribor
oziroma po e-pošti na irena.donko©stiefelkoenig.si
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Zataknilo seje pri "papirjih"
ANA HARTMAN

Kranjska Cora - Ne v lanski
ne v letošnji turistični sezoni
se obiskovalci ob jeaeru jasna
v Kranjski Gori niso mogli
okrepčati. Čeprav je priljubljeno gostišče Jasna pogorelo
lanskega julija, pa to turistov
ne odvrne od postanka in
sprehoda ob jezeru. Tudi ob
našem obisku okolica jezera,
ki jo ponekod žal kazijo tudi
smeti, ni samevala. Poleg tujih turistov smo naleteli tudi
na inlado tričlansko družino
iz Tržiča, ki lepe poletne dneve večkrat izkoristi za obisk
Kranjske Gore. "Narava je tu
čudovita, radi se sprehodimo
ob jezeru. Sin se zadržuje na
igralih, midva z ženo pa bi
rada posedela v senci ob pija-

či, vendar pa, odkar gostišče
Jasna ne obratuje več, to ni
možno," so potarnali. Tako
kot drugi turisti so po ogledu
jezera prisiljeni gostinsko ponudbo poiskati drugje.
Čeprav je direktor družbe
Jasna turizem Damjan Teman ob lanskem požaru, ki je
v celoti uničil kuhinjo in drugo gostilniško opremo ter
večji del ostrešja, napovedal,
da bodo gostišče poskušali
čim prej za silo sanirati, da bi
lahko že v tednu dni morebiti
začeli obratovati, pa po več
kot letu dni situacija ob jezeru ni takšna, kot bi si želeli
obiskovalci. Pogorelo gostišče
ta čas obnavljajo, na vprašanje, kdaj bi lahko sprejeli prve
goste, če bi šlo vse po načrtili,
pa Toman ni želel dati odgo-

vora: "Nočem dajati obljub,
ker nikoli ne veš, kdaj se bo
pri gradnji kaj zapletlo."
Dodal je še, da je tudi v njihovem interesu, da gostiSče
Jasna čim prej spet odpre svoja vrata. "Nenazadnje živimo
od te dejavnosti. A obnova ni
tako preprosta. Gostišče je
privatna lastnina in tako moramo sami zagotoviti sredstva
za obnovo. Objekt je bil sicer
zavarovan in dobili smo odškodnino, ki je bila pljunek v
morje, saj ni zadostovala niti
za novo streho," je povedal. A
to ni bil glavni problem. "Precej bolj se je zapledo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in drugih "papirjev". Že
to, kar smo na objektu naredili v letu dni, se mi zdi
ogromno," pravi Toman.

info@g-glas.si

sem "razjezila" gospoda, ki
Talentirane (ene in druge)
ima največ zaslug g. Marija
bom v mojem diskurzu (samo
Kolar s svojim Društvom ljubi- ima poleg novinarstva še en
kupfunkaj v občini Radovljica, za vas) izpustil, kerJe oddaljeteljev stare glasbe, ki Je v
med drugim je občinski svetnik, nost med netalentiranim laizadnjih desetih letih vzgojila
direktorjavnega kulturnega za- kom in talentiranim novinarštevilne Radovljičane, da so
vzljubili staro klasično glasbo, voda in tehnični urednik Dežel- jem 1' nemerljivem vesolja vrednih novic.
nem razmerju."
med drugim tudi s tem, da
Radovljico vedno pripelje
V e-sporočilu miJe i* odgovor, Glede na to, da je omenjeni
umetnike svetovnega slovesa in med drugim, napisal sledeče: gospod navedeno e-pismo istoza majhen denar omogoči
"Zaradi mene lahko vsakdo
časno kot meni poslal v vednost
komur obisk koncertov. Veliko- brklja za informacijami, kakor tudi občini Radovljica in uredkrat se spomnim besed enega hoče, razlika med netalentira- nici Deželnih novic, ga štejem
od umetnikov, ki mi je po kon- nim laikom in netalentiranirn kot javno dostopno informacijo
certu dejal, da je bila zanj naj- novinarjem pa je v tem, da ima in je zato celotno vsebino možvečja nagrada, ko je začutil,
navadno netalentiran laik za no videti pri predstavnici za inda so ga v Radovljici poslušali svojim hr btom podpihovalce, kiformacijejavnega značaja občiljudje s srcem, ne z glavo. Po- se mu posmehujejo, ko svojo "te- ne Radovljica.
jasnil Je, da s srcem poslušajo orijo zarote" (če kdaj misli, da
Občina Radovljica, kakor
ljubitelji glasbe, z glavo pa po- jo Je našel!) raziskujejo sebi v tudi glavna urednica Deželnih
znavalci. Hvaležen sem g. Ko- posmeh in drugim v zabavo,
novic, se nista do danes odzvalarjevi. članom njenega druš- netalentirani novinar pa ima li, kar daje vtis, da na vsebino
tva in številnim drugim obča- za seboj budnega urednika ali nimata pripomb. To pa je zanom, velikokrat anonimnim
urednico, ki morebitne zablode skrblJiyoče za razvoj demokraprostovoljcem, ki se brez veli- usmerja k enemu samemu cilju cije, posebej na lokalni ravni.
kih besed trudijo, da imamo v - iskanju resnice. Tako netalen- To Je moje mnenje.
Radovljici tako bogato kultur- tiran rtovinar vedno lahko doseno življenje. Ne morem pa ra- že profesionalno ustrezno raMARINA T . RAVNIK,
zumeti, da tega ne vidijo blej- ven, medtem ko netalentiran
Radovljica
ski turistični delavci, ki že leta laik tone vse globlje in globlje...
ignorirajo ta festival in druge
kulturne dogodke v Radovljici,
in ne vidijo, da bi bil ta festival
enkratna dodatna ponudba za
LOTO
njihove goste, promocija za
Bled, Radovljico in Slovenijo.
Rezultati 76. kroga Tako pač Je, sam pa se že sedaj
20. 9. 2006
CA-NI. d.o.o., P.E. Mlakarjeva ulica 107
veselim prihodnjega festivala
(OPC Šenčur), 4JoS Šenčur
2, 3, 4, 16, 19, 21, 31 in 13
stare glasbe i" Radovljici.
tel: 04/25-17199. fa)c: 04/26-17-194

KRATKE NOVICE

Odgovor

ŠKOFJA LOKA

Odgovor gospodu Mohorju
Bogataju, županu Mestne občine Kranj, na njegov Članek v
Gorenjskem glasu, da je sklep
tožilstva dokončen.
Vrhovno državno tožilstvo
Lotko:
.\VGVST MENCINGER,
republike Slovenije me je pis2, 8, 2, 7, 2, 8
Radovljica
no obvestilo, da je Okrožno
državno tožilstvo v Kranju
Predvideni sklad
na mojo nadzorstveno pri77. kroga za Sedmico;
tožbo po ponovni proučitvi
97.000.000 SIT
Vpliv lokalne
zadev ugotovilo, da mi Je moPredvideni sklad
goče priznati status oškodo- politike na
77. kroga z a Lotko:
vanca, da je tožilka odredila,
občinske medije
191.000.000 SIT
da se mi sklep vroči, da pregon lahko nadaljujem z vloz mnenjem dr. Drnovška o
žitvijo obtožnega predloga
Mali oglasi
pred sodiščem. Sklep sem pre- delu novinarjev se strinjam.
Resje. kot navaja, "da Je vedno tel.: 201 4 2 4 7 , 201 4 2 4 9
jel 12. 9. 2006.
vse več ozaveščenih novinarjev, f a x : 2 0 1 4 2 13
Spoštovani gospod župan!
a
vsi niso taki. Nekateri vztra- MjIi 09laii.se sprejfinaio: u otjivo v pfiek - v
Sklep Okrožnega državnega tožilstva v Kranju v zvezi z jajo zadaj, HiJ preživetih vzor- Mfdo do Š . J O . m za objavo v loiek, do petka
do 14.00' Delovni l a od ponedeljka do pelka
vašo nezakonio prodajo petih cih in jih do onemoglosti
nepiekinjenood 7 , - 1 5 . u t e
lokalov na Koroški cesti i/ Kra- ponavljajo".
V občini Radovljica izhajajo Uvedli smo novo rubriko
nju ni dokončen. Sklep bo do"Cisto v zadnjem hipu".
končen takrat, ko jaz, kot sub- Deželne novice. To Je Javno
S10 nibtiko ?e(imo pomagali naiim btakcin ki
sidiami tožilec odločim, da Je glasilo občine, ki se financira se |im te$ mutfi nekaj piodati, kupili, najeii,
dokončen, ali ko bo pravilnost iz občinskega proračuna. Že oddali. Oglas a to rubiiko labko oddate za torek
odločitve tožilke na moj obtož- dalj časa opažam, da vsebina v ponedeljek do osme ure m za petek v {etnek
piiv tako do osme me. Ceiu oglasa je 1 2 5 5 SH
ni predlog pravnomočno pre- časopisa, namesto nevtralne
izkusilo pristojno sodišče. Ob- informativne vsebine, postaja, (9.41 lUR), )e enotna in ima najve; 80 makov tožni predlog bom vložil v za- po mojem mnenju, vse bolj po- kupon ne velja. & male oglase po tedni c m ozidobna političnemu trobilu vla- roma na kuponu pa sprejemamo za torek v petek
konitem roku. Toliko u veddajoče občinske koalicije. MoJe do dnige ure in za petek v sredo do pd dveh
nost vam in vašim privrženmnenje je. da imamo v občini
cem.
Radovljica tudi neke vrste
novotr«dnJ*. «d«pt«eij*. n*prMn<£nli
MATE B E Č I Č
polit-komisarje, kot Jih omenja
vBrHef^j,
e n4000uKranj
m...
dr. Drnovšek, ki bedijo nad
lel./fax:
o^fi^^-io^o
iMtni in nas želijo usmerjati.
gsm: 031/684-777
e-poiU: M i j i ^ v e n u m J i
Takemu načinu razmišljanja
Festival
v občinski politiki sem se že
PRODAJA
Radovljica
Britof, Voge, dvofček • dve stan. enoti
večkrat uprla. Tudi nad "brna pare. 222 In 279 mi, s kletjo. Začeskanjem" za informacijami in tek gradnje konec leta, vselitev predvidoma
maj 2007. Okvirna ccna od
podatki o občinskih zadevah,
Za nami Je že 24. festival
45.000.000.00 • $0.000.000,00 SfT.
izražanje mnenj, posebej kri- Koknca, prodamo 1/2 stanovanjske
stare glasbe v Radovljici. Na
tičnih. vladaja'.a občinska elita hi$e. 86 m2 stan, povrSine, 330 m2 parprvi pogled festival klasične
coie, poleg pripada klet, garaža in parkiglasbe, kot številni drugi podo- ni tjavdušena. To lahko potr- rišče z nadstreškom. UREJENA CTAŽ.
bni festivali. Ima pa neko po- dim iz lastnih izkušenj. Storil- HA LASTNINA! Cena: 37.500.000,00
SIT
sebnost; je to festival, na fefltt;- ce, ki so povzročili nepravilnoNAKUP, NAJEM
rem večino poslušalcev pred- sti, se nagrajuje, medtem ko se Kranj, Planina, za znane stranke i$Četiste, ki so na napake opozori- mo tri- In itlrisobna stanovanja za
stavljajo domačini, ki so na
ter eno- aii dvosobna stanovali. oddaljuje in (politično) raz- nakup
koncertih večer za večerom
nja za najem.
najštevilnejši poslušalci. Če bi rešuje iz občinskih JUnkciJ.
Kranj-Ljubljana, iičemo novejio hiio
s cca. 500 m2 zemljiiča, na mirni lona primer podoben odstotek
V zvezi z mojim poizvedo- kaciji.
Ljubljančanov obiskoval kon- vanjem o načinu dela občinKranj, okolica, za znane stranke i$čecerte resne glasbe, bi bilo na skega gasila, v vlogi občanke, mo kom. opremljena zemljiiča. 5006 0 0 m2.
vsakem koncertu najmanj
in poskusom objave nekaj
1000 poslušalcev. Da Je tako. člankov v občinskem glasilu,

Samostan odprt za javnost
Predstojnik kapucinskega s a m o s t a n a v Škofji Loki dr. Metod Benedik je sporočil, da bo v okviru Dnevov e v r o p s k e
kulturne dediščine, ki potekajo v Škofji Loki, kapucinski sam o s t a n jutri m e d 1 1 . in 14. uro odprt z a javnost. Obiskovalci bodo lahko s p o z n a l i tudi bogato s a m o s t a n s k o knjižnico
s številnimi dragocenimi knjigami, ki s o bile n a t i s n j e n e še
pred letom 1 5 0 0 . K a p u c i n i s o prišli v S l o v e n i j o pred 4 0 0
leti, v Škofjo Loko pa pred 3 0 0 l e t i . ) . K.
C O R E N ) A VAS

Oktoberfejst v Gorenji vasi
Po zgledu veliko večjega Oktoberfesta bodo tudi v Gorenji vasi
letos že četrtič zapored pripravili Oktoberfejst. Z a svečano odprtje bo poskrbel ž u p a n Jože Bogataj, ki bo prvi natočil pivo iz
lesenega soda. Sledil bo manjši ognjemet, nato pa bodo za zabavo poskrbeli glasbeniki iz bližnje okolice. O b živi glasbi bo
mogoče uživati tudi jutri in v nedeljo, pivo pa bodo točili vse
do 2. oktobra. Zraven bo seveda mogoče naročiti tudi pečenega piščanca, rebrca, krače in druge m e s n e dobrote. M. R.
JEZERSKO

Odprli nov lovski dom
Lovska družina Jezersko je ob 60-letnici dobila lovski dom pod
Turni, ki ga je gradila o s e m let. Pred m e s e c e m dni ga je že blagoslovil ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran, minulo
nedeljo pa je bilo tudi u r a d n o o d p r t j e . V n a v z o č n o s t i pomembnih gostov, med katerimi je bil tudi predsednik Lovske
zveze Slovenije Bojan Mehle, s o ga skupaj odprli starešine, ki
so kdajkoli vodili jezersko lovsko družino. Njen sedanji starešina Franc Ekar je poudaril naravovarstveni n a m e n lovstva in
povezavo s kmetijsko dejavnostjo. V kulturnem programu, ki
so ga začeli domačini z možnarji, so nastopili: operni pevec
Marko Kobal, citrar T o m a ž Plahutnik, Bohinjski rogisti in Lovski pevski zbor Škofja Loka, z a s l u ž n i m pa so podelili tudi priznanja. D. Ž.
DOMŽALE

Nove ceste in šole
V občini Domžale so v zadnjih nekaj mesecih gradili na vseh
koncih občine. O s n o v n a šola Dob je dobila nov, 2 2 0 milijonov
tolarjev vreden prizidek in s tem boljše pogoje za izvajanje devetletke. V soseski Bistra so investitorji končali nov vrtec s tremi oddelki, kjer bo prostora za skoraj 6 0 malčkov, nov vrtec
pa so odprli tudi v povsem novi osnovni šoli v Dragomlju, ki jo
je Občina Domžale zgradila skupaj z Mestno občino Ljubljana.
Novo podobo je dobila tudi prenovljena podružnična šola v
Jaršah, ki prav letos praznuje svojih 1 0 0 let. Številna gradbena
dela so se letos odvijala v Radomljah - končano je novo krožišče, vredno 1 2 0 milijonov, osnovna šola je dobila izogibališče
za avtomobile in avtobuse, povsem je bila prenovljena Vaška
pot v Preserjah, po vloženih 4 0 milijonih tolarjev pa je novo
podobo dobila tudi stara knjižnica v Domžalah. J. P.

GA-NI

e-poita; info(g>neprcmicnine-gani.si

DVOSOBNA STANOVANJA
KRANj- PUNINAIII, v 1. nad./4 proda,
nno dvosobno stanovanje, pre<klano v
dvosobno stanovanje s kabinetom, v izmeri 63,31 m2. staro 23 let. obnovljeno
1.2002. opremlja kuhinja z belo tehniko. bsikon, vsi priključki, vpisano v
z.k.. vseljivo po dogovoru. CENA:
2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 SfT (104.323.15 E U R ) .

TRŽIČ - CENTHR, v staromeičanski hiSi
prodanrK) komplet obnovljeno dvosobno stanovanje v izmeri 57,81 m2, obnovljeno 1.2000,1. nad./3. CK - olje kabrimeter, tel. priključek, zaprta veranda.
PVC - okna, kuhinja, možnost nakupa
garaže, vseljivo takoj. CENA:
1 6 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 S I T ( 7 0 . 5 2 2 4 5 EUR).

TROSOBNA STANOV ANjA
KRANJ - PUNINA I, prodamo kompletno adaptirano trisobno stanovanje
v izmen A S o m2,3. nad/4. staro 34 le«,
balkon, vsi priključki, ločen WC, vpisano
v Z.K.. vseljivo takoj. CENA:
2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 S I T (116.841,93 E U R ) .

HISE
STRAŽISCE, na dobri k>kaciji prodamo
večjo podkleteno enodružinsko hiSo v
izmeri 225 m2, ki leži na 980 mz zemljišča, urejena okolica, stara 31 let, delno
obnovljena, vsi priključki, CK -olje, balkon in večja terasa, vseljiva konec leta
2009.

CENA:

58.000.000.00

SIT

(242.029,71 E U R ) .

SENCUR, prodamo zelo lepo m svetlo
vrstno hijo, ki stoji na 266 mz zemljiSča. stanovanjske površine 240 mz,
kompletno opremljena s kakovostno
opremo, s terase izhod na zelenico,
pixlklelena, garaža, 2xbalkon. vsi priključki. CK, vseljivo takoj CENA:
70.000 noo.oo SIT (292.104.S2 EUR)

ZEMgiSCA
STISKA VAS, prodamo sončno zazidljivo parcelo z razgledom v dolino. 530
mz. dekirika v bližini, prevzem možen
takoj. CENA: 21.567.6 SITym2 (90

EUR/nu).
P0S1.0VNI PROSTOR
KRANJ - CENTER, prodamo pisame v
izmen 77.20 m2, v 1. nadstropju staromeičanske hi^e, ki je bila obnovljena 1.
1983, CK - olje. vsi priključki, nova streha. prevzem možen takoj. Primemo
tudi za odvelniiko ali notarsko pisarno,
tunstično agencijo, itd. CENA:
30.000.000.00 SIT ()25.I87.78 EUR).

KUPIMO
V Kranju z ožjo okolico, nujno kupimo
enosobno ali enosobno stanovanje s
kabinetom v izmeri cca. 50 mz, za nam
že znanega kupca.
Na nzličnihtokacijahkupimo več hii in
zazidljivih parcel, različnih velikosti in
dimenzij, za nam že znane stranke.
KRANJ - OKOUCA, nujno kupimo enodružinsko ali manjšo dvodružinsko
hišo na cca 500 mz zemljiSča. za nam
že znano stranko, do cca 47 mio. SIT.
KRANJ - SUŽNJA OKOUCA, kupimo
več poslovnih prostorov primernih za
koz.-netično dejavnost, velikosti cca 4070 mj. za nam že znane kupce.
n e p r e m i č n i ne-ga ni. S

MALI OGLASI
KsKERNi
NEPREMIČNINE

Maistrov tfg 12,4000 Krarj
Td. 04/202 53. 202 25 66
I
;CSM 051/320 700. EmSil: infolgJkj kefn si.
POSLOVNI PROSTORI:
Oddamo:
KRANJ; v izmeri 130 m2 v pritličju
skupaj ali ločeno 54 mz in 76 rr>2. za
mirno dejavnost, staro 22 let. cena •>
8 EUR/m2 (1.917.00 SIT/mz)
KRANJ: pisarne v izmeri 185 m i v pritličju in
m2 v nadstropju, obnovljeno pred 10 leti, lastna park rišča.
cena 6 EUR/m2 (1.4^8.00
SIT/m2).
KRANJ: mestno jedro, meščinska
hiia. 2 pisarni 16 in 20 m2. souporaba WC in Čajne kuhinje, v I. nad., obnova 2002. cena • 10 EUR/m2
(2.396.40 SIT/m2).
KRANJ bližina, poslovni prostor Si
m2. en prostor, v 1. nadstropjj. letnik 2002. lastna parkinSča. cera ^ 7,5
EUR/m2 {1.797.30 SIT/m2)
Prodamo:
KRANJ, tik ob centru • proi2vxlno.
skladiščni, trgovski prostori v izmeri
cca. 5.000 m2 v pritličju in 5.OOO m2
v 1. nad., letnik 1992, Ukoj na voljo,
možnost nakupa po delih, cona «
420 EUR/m2 za 1. nad. (100.648.8
Srr/mz) in 520 EUR/m2 za pritličje
(124.612.8 SIT/m2).
V KRANJU - proizvodno-skladiSčni
prostor 656 m2 v pritličju objekta,
obn. leta 2004, samostojen vhod. klimati. takoj na vol|0, cena «
131.802.00 SIT/m2 (550 EUR/ni2).
HISE:
Prodamo:
MLAKA, na Griču: v naselju nove|iih
hij. stanovanjska hiSa v HI. g- fazi
(klet 140 m2. pritličje 150 m2 in mansarda 113 m2). parcela 772 ms na
sončni lokaciji, primerna tudi za dvostanovanjsko hi$o, možnost poslovne dejavnosti, cena • 42,0 mio SIT
(175.262 EUR).
ORULOVKA: stan. hi$a stara 45 let.
primerna tudi za dvodružinsko hišo,
stan. površina 270 ma, velikost parcele 1.000 m2. cena » $5,0 rr.io SIT
(229.510 EUR).
RADOVLIlCA, Uncovo - stan ht$a
dvojček v vel. 58 m2. obnovljtn leta
2002. R*a parceli 400 m2. VM priključki. cena « 21.0 mio SIT (87.631
EUR).
VELESOVO: dvostanovanjskč hiia
letnik 1979, cca. 85 m2 na eti.:o (K.
P. N in podstreJje), parcela 63» m2.
cena - 44.0 mio SIT (183.608 EUR).
SENCUR: sUn. hi5a. letnik 6c. uporabne povrSine 200 m2, obnova v
letu 2004, izdelana klet. prititlje m
mansarda. parcela 900 m2. c>;na •
45.0 mio SIT (187.731 EUR).
P O D N A R T (Taleš): brunarica 5 x 4 m.
spodaj bivalni prostor s kuhinje, zgoraj ležišča, stara 20 let. poleg f>oknti
nadstrešek z žarom, parcela 750 m2.
cena - 8.387.000,00 SIT (^»,.000
EUR).
V I R M A S E : stan. hiša vel. 9x 1 m,
(klet. pritličje in mansarda). p.ircela
320 m2. letnik 1965, obnovljena leta
2000 (streha, fasada, okna. vrata, tlaki), cena - 55.0 mio SIT (229.510
EUR).
ZEMLJIŠČA:
Prodamo:
Baielj: stav. parcela 500 m2 po
19.171,20 SIT/m2 (80 EUR/m2)
Mače; stav parccla 1186 mz po
19.171.00 SIT (80 EUR/m2) in v nadaljevanju parcelo 336 m? po
2.396,40 SIT (lo EUR/m2).
Coriče: stav. parcelo 998 m2 po
23-964.00 SIT/m2 (100 EUR/m2).
Stiška vasi pod Krvavcem: stav parcelo 530 m2 po 22.765 SiT/m2 (95
EUR/mz).
Bitnje stav. parcelo 1335 m2 po
21.567.00 SIT/m2 (90 £UR/m2).
STANOVANJA:
Prodamo:
CORICE: trisobno v pritličju hiše 81
m2. klet 8 m2. terasa 14 m2 in 34 m2.
vrt 227 m2. obnovljeno leta ioo2.
cena - 27,0 mio SIT (112.669 EJR)KRANJ: dvosobno. 60 m2 v pritličju,
staro 6 0 let. ni CK. cena « 17.5 mio
SIT (73.026 EUR).
KRANJ, Vodovodni stolp: trisobno,
71.73 mi v 4. nad., obnova deino
2005, cena » 27.0 mio SIT (113.669
EUR).
KRANJ, Zlato polje: trisobno. 79.6
m2 v visokem pritličju/2 nad., obnova 2003. cena • 28.5 mio SIT
(118.928 EUR).
TRŽiC, Bistrica: trisobno. 125 T>2 V
pritličju hiše, obnova 86, cena ^ 22.0
mio SIT (91.804 EUR).
www.k3<kern.s

m P
Tavčarjeva ulica 22.
P.E. Stritarjeva ul. 4 , 4 0 0 0 Kranj
tel.: 04/2380 -430,04/2365-360
fiu:o4/2365-36j,
e-posta: lnfb^agentkranj.$i
DVOSOBNA STANOVANJA:
KRANJ - NA20RJEVA, prodamo dvosobno stanovanje, v izmeti 54,20 m2,
staro 40tet.3. nad./4. vsi priključki, brez
balkona, vseijivo po dogovoru. CENA:
20.500.000,00 SIT (85.544,98 EUR).
KRANJ . PREŠERNOV CAJ, prodamo
mansardno stanovanje v hiši. velikost
cca. 54 mz, objekt star 60 let, stanovanje v fazi adaptacije, vsi priključki.
CENA: 21.000.000,00 SIT (87.63144
EUR).
TRŽIČ • RAVNE, prodamo dvosobno
stanovanje. 60,90 m2, staro 28 let, 2.
nad./4. balkon, vsi priključki, vseijivo po
dogovoru. CENA; 17,000.000,00 SIT
(70.939.74 EUR).
TRI- in VEČSOBNO STANOVANJE
KRANJ - ZLATO POgE, prodana trisobno v izmeri 79,60 m2, kompletno
adaptirano leta 2003. balkon, CK • olje,
vsi priključki, vseijivo po dogovoru.
CENA 28.000.000,00 SIT (116.841,92
EUR).
POSEBNA PONUDBA
O D 21.09.2006 D O 23.10.2006
PRODAJALCEM
ZARAČUNAMO
S A M O 0.85% PROVIZIJE!!
HISE
KRANJ - STRAŽlSČE, prodamo erHxinj.
žinsko hišo na 733 m2 zemljišča, v cefc>ti podkletena, bivalne površine 270 m2.
stara 33 let. vsi priključki, prevzem možen takoj. CENA: 66.000.000.00 SIT
(2754>3." EUR).
ŠENČUR, prodamo samostojno enodružinsko hišo -f pomožni objekt (2x
garaža -f drvarnica -t- kolesarnica), ki
stoji na 900 m2 zemljišča, bivalne površine cca. 90 m2 v etaži, bivalno pritličje
+ mansarda. 1./3 podkletena, obnovljena 1.2004, vsi priMjučki. vseljiva po dogovoru. CENA: 45.000.000,00 SIT
(187.78i.67 EUR)
ZEMgiSČA:
MLAKA pri KRANJU, prodamo zazidljivo parcelo 609 m2. ravno, lepo sončno,
vsi priključki v neposredni bližini.
CENA: 19.000.000.00 srr.
DORFARJE, prodamo tri manjše zazidljive parcele. CENA: 30.000.00 SIT/mz.
www.agentkranj.si

FESST, d. o. o.,
nepremičninska
družba.'
Stritarjeva ulica 5.
Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax: 236 73 70
E-pošta:
info@>fesst.si
Internet:
vww.fesst.si
STANOVANJA P R O D A M a
KRANJ - Janina I: enosobno stanovanje v bk>ku. PR., 43,00 m2.1. izgradnje
'977. cena 18.900.000,00 SIT
(78.868.30 EUR).
KRANJ - SORUJEVO NASEgE: garsonjera. I. nadstropje, 22,06 m2 + 2,5 m2
shramba. I. izgradnje 1961, brez balkona, cena 13.900.000,00 SIT {58.003.67
EUR).
KRANJ -ZLATO POgE: trisobno stanovanje v manjšem bbku, II. nadstropje.
81.30 mz. I. izgradnje 1950. obnovljeno
2002, cena 27.000.000,00 SIT
(n2.669.00 EUR).
BEGUNJE: izredno lepo dvoinpolsobno
stanovanje. 79,9 rm, balkon. I. izgradnje 1987. III. nadst. cena 25.500.000,00
SIT (EUR 106409.61).
SKOFJA LOKA - Partizanska t i dvoinpolsobno stanovanje v stolpnici, VII.
nadst.. 51,07 ma. I. izg. 1974. cena
22.000.000,00 srr ( 9 1 . ^ 3 7 EUR).
TRŽIČ • OeteJjtca: dvoinpolsobno stanovanje v 9./9 nadst.. 60.12 mz. L izg.
1976. dva ^Ikona. cena 18.500.000,00
srr (77.199.13 EUR).
RADOVgfCA. novo dvosobno sunovanje 2006), I. nadst, 45.85 mz. z balkonom in teraso, cena 29.943.000,00
srr (124950 EUR).
RADOVLJICA: novo trisobno stanovanje (1.2006), PR. 55,10 m2, terasa, atrij,
cena 34.028.980,00 SIT (142.000
EUR).
HISE PRODAMO:
SELSKA DOUNA • v bližini Sorške planine prodamo starejšo bivalno hišo, 70
m2 povr., r)etzdelana mansarda, I. izg.
1923.1.2003 v oekKi obnovljena streha,
zemljišča 334 mz, ccna 15.000.000,00
srr (62.593.39 EUR).
POSLOVNO SKLADIŠČNI
PROSTOR O D D A M O :
KRANJ - STRAŽISČE V skupni izmeri
354 m2, možno tudi v dveh ddih, veliko
paritinšče 165 m2. vsi priključki, cena
958,60 SRR/m2 02. 4 EUR/m2 in stroški Prevzem možen takoj.

PROJEKT

Tel.: 04 20 43 200
GSM: 031 511 111
PRODAMO LASTTK) NEPREMK^NINO
KRANJ - OKOLICA: vrstna hiša z o o
m2, parcela 144 mz. garaža, lahko
dvodružinska, I. 90, v fazi obnavljanja, dobra lokacija. KUPEC NE PLAČA
PROVIZIJE! Cena: 4 0 M I O SIT
(166.917 EUR)
OSTALO P O N U D B O NEPREMIČN I N NAJDETE NA NASI SPLETNI
STRANI
www.mp-projekt.!

oipdom

MPI

^ ^ ^ ^

GRADNJA ZA TRG,
UPRAVLJANJE IN
VZDRŽEVANJE.
ENERGETIKA, VPIS V
ZEMgiSKO KNJIGO.
POSREDOVANJE
NEPREMIČNIN

ALPDOM. d.d., Radovljica,
Cankarjeva 1. 4240 Radovljica
Tel.: 04 S37 45 00,ftoc:04 531 4« 11
e-pošta: aipdom(^alpdom.si
STANOVANJA P R O D A M O
RADOVLJICA: Cradnikova. garsonjera, 25,3 m2, obnova pred 3 leti. 1. nad.,
kuhinja, bivalna soba. kopalnica, klet
Cena: 10.000.000 SIT (4t.729.26
EUR).
RADOVgiCA: Prešernova, dvosobno.
59.54 m2. pritličje. I. 1995. kuhinja,
dnevna soba. soba. kopalnica •»• wc,
klet. Cena; 23.500.000 SIT (98.064
EUR),
LESCE: Čopova, dvosobno v vrstni
hiši. 60 m2.1.1955, potrebno obnove,
pritli^e. kuhinja, dnevna soba. soba.
kopalnica *
shramba, terasa, vrt.
neizdelana
mansarda.
Cena:
18.000.000 SIT (75.112,67 EUR).
BEGUNJE: dvosobno. 60.69
1987. 4. nad., kuhinja, dnevna soba.
soba. kopalnica -t- wc. balkon, klet.
nadstrešek za avto. Cena: 23,000.000
SIT (95.977.3 EUR)
RADOVLJICA: Prešernova, trisobno,
67.29 m2. 3. nad., I. 1987. dnevna
soba. kuhinja, 2 sobi. kopalnica wc,
balkon, klet. shramba, vsdjivo 1.1.07.
Cena: 28.000.000 SIT (116.842 EUR).
RADOVLJICA: Cradnikova. štirisobno. 73,22 m2. obnova 05. pritličje, kuhinja, dnevna soba, 3 sobe. kopalnica
+ wc, shramba. Cena: 30.000.000 SH"
(125.187,78 EUR).
RADOVgiCA: Prešernova, trisobno.
79.89 m2. 2. nad., I. 1988. kuhinja, 3
sobe. kopalnica. wc, balkon, klet.
Cena: 32.000.000 SIT (133.533.63
EUR).
KRANJ: Cosposvetska, štirisobno.
94,08 m2. obnova 05,1. nad., dnevna
soba -f kuhinja. 3 sobe. 2 kamina, kopalnica. v ^ shramba, zastekljen balkon. klet. drvarnica. Cena: 33.000.000
SFT (137.706.56 EUR).
POSLOVNE PROSTORE P R O D A M O
LESCE: Medetaža TPC. 75,1 m2. za trgovsko. izobraževalno, zdravstveno,
storitveno, servisno dejavnost. 1.
2005. naša novogradnja, vvww.tpclesce.si. Cena: 20.727.600 SrT (86.495
EUR) -t- ddv.
LESCE: TPC, pritličje, 78.96 "12. razi.
dejavnosti. 1.2005, naša novogradnja,
možen najem, www.tpc-lesce.si.
Cena: 23.688.000 SIT (98.848 EUR) +
ddv.
LESCE: TPC, mansarda, za pisarne.
10405 m2,1, 2005. naša novogradnja,
možen najem, www.tpc-lesce.si.
Cena: 28.717.800 SIT (119.837 EUR)
ddv.
LESCE: TPC. medetaža. 107,5
razi. dejavnosti, I. 2005, naša novogradnja. možen najem, www,lpclesce.si. Cena: 29.670.000 SIT
(123.810 EUR) + ddv.
LESCE: T P C pritličje, 177 mz. razi. dejavnosti. I. 2005. prometna lokacija,
naša novogradnja, možen najem,
www.tpc-lesce.si. Cena: 53.100.000
SIT (221.582 EUR) + ddv.
RADOVLJICA: Kranjska, 24.79
pritličje, pisarna, klet. 1. 1961, takoj
vseijivo. za pisarno, agencijo. Cena:
7.500.000 srr (31.296.94 EUR), davek
plača kupec.
POSLOVNE PROSTORE O D D A M O
MOSTE: Poslovna stavba, pritličje
cca. 285 m2, mansarda cca 320 m2.
prostori 12-67
obnova 05. v celoti
ali posamezno, takoj vseijivo, za mirne dejavnosti. Cena: 1.917 SIT (8 EUR)
za m2 mesečno •*• stroški •f ddv
PARCELO P R O D A M O
RIBNO: Prodamo zazidljivo parcelo
1.024
na sončni in mirni lokaciji.
Cena: 23.964 SIT (100 EUR) za mz.
GOZD PRODAMO
POKgUKA: Mešani gozd. 15.973 m2.
Cena: 7.000.000 Srr (29.210 EUR).
www.alpdom.si
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SVET RE d . 0 . 0 .
EMOIA KjiAftj
NuoiijiVA vlicA 12
4 0 0 0 KraoJ
NEPREMIČNINE Tli.: 04/2»! 1-000
REAl E STATE
Emaii: kranj(g)svet-nepremičnine.si
http7/www svet-nepremičnme.si
STANOVANJA prodamo
KRANJ - nova sUnovanja v poslovno
stanovanjskem objektu v bližini
vodovodnega stolpa, od 39,55 mz do
9 0 ^ 0 ma. Stanovanja bodo zgrajena
do julija 2007. Cene: od 395.214,28
SIT (1.649,20 EUR) do 468.666,34
SIT (1.955,71 EUR)/m2. O ^ s h e se v
naši pisarni od ponedeljka do četrtka
od S. do 17. ure, ob petkih pa od 8. do
16. ure.
Kranj • bližina centra: dvosobno
mansardno, v večstanovanjski hiši,
53,43 m2.1. 1950. prenovljeno. Cena
21 mio SIT (87.631 EUR).
Kranj > Planina K: enosobno. 53,81 m2.
I. 1983, 5. nad. od 7. delno prenovljeno. Cena 22.5 mio Srr (93.891 EUR).
Kranj • Ptanina I: dvosobno, 70,26 m2
(63,18 m2 btvalne površine in 7,08 m2
kleti), 1.1975, 3. nad/3. Cena 245 mio
SIT (102.237 EUR).
Š k o ^ Loka - Crohaijevo n^ 55.10 m2,
1.1966. prijetno trisobno, mansardno
stanovanje v nizkem bloku. Cena 20
mio SIT (83458 EUR).
HISE prodamo
Kranj - Zg. Besnka: 158 m2, samostojna, 1.1976. parcela 958 m2.3x garaža,
vrt. brunarica, v naselju hiš. Hiša ima
gabarit K-i-P+N+neizdelano podstreho. Cena 48,5 mio SIT (306.962
EUR).
Kranj • Zgornje BKnje: polovica
stanovanjske hiše v nadstropju,
trisobno v velikosti 95.6 m 2 , 1 1957.
brez balkona, parcela 250 m2,
garaža, parkirišče, vseijivo takoj.
Cena 24 mio SIT (100.150 EUR).

Kranj - v vrstni pozidavi Primskovo.
ob Zadružni in jclenčevi ulici sta na
voljo še dve enoti dvojčkov s po 120
in 155 m2 stanovanjske površine vse zgrajeno do tretje, podaljšane
faze. Parcele so velike od 255 do 257
m2. Cene od 39 do 43,3 mio SIT
(162.744 EUR do 180.687 EUR).
Kupci ne plačajo provizije.
ZEMgiŠČE prodamo
Podvin - Mošnje: 559 mz, sončna,
ravna parcela pravilne oblike v območju lokacijskega načrta novega
naselja enostanovanjskih hiš. Cena
23.964 SIT/m2 (100EUR).
Zbilje: 818 mz. trikotna, ravna, na
robu naselja, ob gozdu, asfalt do parcele. Cena 31.153,00 SIT (130 EUR)
/mz.
M o š e 1009 mz. ravna, ozka parcela z
direktnim Vstopom po asfaltirani cesti. Podeželje, lep razgled. 8 km iz Kranja proti Smledniku. Cena 26.360.00
SIT (no EUR) /m2.
Šenčur 462 mz, pravokotna, ravna
parcela ob Velesovski cesti. Cena
31.153,00 srr (130 EUR) /m2.
Podnart • Ovsiše: 856 m2. stavbno
zemljišče, gradbeno dovoljenje v pridobivanju. na parceli je že izkop za
klet. sončna, lep razgled. Cena 15,1
mio SIT (63.011 EUR)
Šk. Loka • Sv. Duh: zazidljivo zemljišče,
cca. 700 mz skupaj s cesto, ravno. Cena
31.153.00 Srr/m2 (130 EUR/m2).
O D D A M O posk>vni prostor
KRANJ - center oddamo 213 mz veliki
priznan gostinski lokal s kuhinjo v
centru mesta, adaptirano 1.2002, zunanji vrt, bar, kuhinja, skladiščni prostori. lokal je opremljen z vso gostinsko in kuhinjsko opremo. Pogoj za najem je odkup opreme za katero je
cena 23.964,000.00 SIT (100.000
EUR). Najem se sklene takoj. Cena
najema 250.000.00 SIT (1.043 EUR).
P R O D A M O posk>vni prostor
Kranj - Rupa; 211 mz, v poslovni coni
prodamo starejši objekt. I. 1950.
takoj uporaben za nezahtevno dejavnost. Parccla 1113 mz. priključki
za plin. elektriko, vodovod, kanalizacijo in telefon, dostop nemoten,
priključek na avtocesto je oddaljen
slab km. Cena 53 mio SIT
(222.600,00 EUR).

Iščete nov d o m ali kupca za svojo
nepremičnino? Oddajate ali
najemate stanovanje, hišo ali
poslovni prostor? Celovita rešitev
na enem mestu. Za vas delamo

Aktivno - jasno - Preudarno
^

^

^

A)P d.o.o. Kranj
Koroška cesta 2 , 4 0 0 0 Kranj
gsm: 031/330 • 0 4 0
STANOVANJA PRODAM
Kranj • Pbnina 2, dvosobno. 66.84
VI./7, l.i. 83. delno obn. 99, delno
opremljeno. ZK v postopku, vseijivo
januar 07.
22.406.340.00
SIT
(93.500,00 EUR).
STANOVANJE NAJAMEM
Kranj - bližina stadiona: garsonjera ali
enosobno za dobo 4-12 mesecev, vseijivo takoj. Najemnik: moški, nekadilec
Zg. savska dolina: garsonjera, eno- ali
enoinpdsobno.
Za znano stranko kupimo parceb cca
1000 m2 (prodajalec ne plača provizije)
in starejšo hišo z večjim vrtom na
Gorenjskem.

Mlinska ul. 1. Maribor, PE Tržič.
Ste Mane Aux Mineš 9/a
Telefon: 592 59 49,030/30 20 n
STANOVANJA PRODAMO
TRŽKL • center, enosobno, 38.94 mz.
II./3+M. v ceteti obnovljeno I. 2006.
Cena: 12,6 mio sit (52.579 EUR).
KRANJ - mesto, dvosobno, 63,2 mz,
II./4 l.i. 1958. z balkona razjed na
Šmarjetno goro. potrebno obnove.
Cena: 20 mio sit (83458,52 EUR).
TRŽIČ - center, dvosobno. 52,39 m2,
I./3+M, v celoti obnovljeno I. 2006.
Cena: 18.3 mio sit (76.365 EUR).
KRANJ - mesto, dvosobno, 57,9 m2.
M/2, dograjeno L 1979. obnovljeno v
celoti, klimatizirano. Cena: 23.724260
sit (99.000 EUR).
TRŽIČ - BisUica. trisobno. 75.01 mz.
IV./4. l.i. 1969. Cena: 20,9 mio sit
(87.301.59 EUR), naprodaj tudi garaža
za 2 mio sit (8.345.85 EUR).
LESCE - trisobno, 60 m2 v mansardi
sunovanjske vile. obnovljeno v ceteti I.
2002, terasa 18 m2, vrt, nadstrešek za
avto. Cena: 26,5 mio sit (no.582.54
EUR).
TRŽtČ - trisobno, dvoelažno, 7485 ma,
k M . terasa v skali, obnovljeno v celoti I.
2005 Cena; 23,7 mio sit ( ^ ^ 9 8 EUR).
HlSE PRODAMO
TRŽIČ - center mesta, stan. hiša, 140
m2 biv. površine, parcela 90 m2. v I.
2003 obnovljena v cdoti, vsa oprema
razen dnevne sobe, Cena: 32,9 mio sit
(137.289,27 EUR).
BRfTOF PRI KRANJU • dvostan. hiši v
sklopu dvojčka, HI. gr. laza, vsaka cca
250 m2 biv. površine, skupna parcela
977 m2. Cena: 35.9 mio sit za enoto
(149.808 EUR).
PARCELE PRODAMO
LANCOVO • 3 zazidljive parcele. 676
nu, 679 m2 in 1.050 mz. Cena: 21.567.6
sit (90 EUR/m2).
ZALOG PRI CERKMAH - zazidljiva
parcela, na kateri stoji bivalna brunarica.
530 m2, ravna, sončia. Cena: 16,7 mio
sit (69.688 EUR).
PODgUBEL4 - zazidljiva parcela. 716
mz. ravna sončna, pravokotne oblike.
Cena: 22.765.80 sit/m2 (95 EUR/nu).
www.eko.hita.st

Nepremičninska agencija
nepremičnine

v Kranju. Jezerska c. 41
(Dom krajanov Primskovo)
GSM 040/666 990, tel. 04/234 19 88,
fax. 04/234 ' 9 89.
e-pošta: caroline.66<g) siol.net
POTRUDILI SE B O M O ZA VAS!

www.svct-nepremicnine.s

GG
mali oglasi
04/201 4 2 4 7 ,

e-po§ta: maIioglasi@g-glas.si
www.gorenjskigias.si

JAVNI

O R A i M

ZBIRAMO P O N U D B E ZA JAVNO
DRAŽBO!
Za prodajo lahko prijavite:
• nepremičnine
• vozila
Več informacij na
www.caroiine66.si
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STANOVANJE P R O D A M O
Kranj. Planina, dvosobno. II. nadsUopje, v izmen 69 mz, leto izg, 1951; delno
prenovljeno, brez CK (plin v hiši), ccna
20 mio srr (83458,52 EUR);
Kranj, bližina avtobusne postaje,
enosobno v pritJi^u starejše stanovanjske hiše, v izmeri 45 m2. z vrtom,
samostojen vhod, garaža, klasično
ogrevanje, leto izgradnje 1938. cena
19,8 mio srr (8z .623,93 EUR), možnost
tudi za posk)vno dejavnost
Bled, alpski bk>J(i, 2 S+k. II nadstr.. v
izrtieri 72 mz. L izgr. 1989, cena 43.2
mio srr (180.27040);
Bled, alpski btoki, dvosobno. II. nadstr..
v izmeri 53 m2.1. izgr. 1989. cena 31.8
mio srr (132.699.04).
STANOVANJE - APARTMA PRODAMO:
Kranjska Gora • središče. 2S+K. III.
nadst, izmere 4449 mz in shrambo v
kteti. opremljeno, CK. kabelska TV. telefon. leto izgradnje 1986. ccna 35 mio
SIT (146.05241 EUR).
STANOVANJE O D D A M O V NAJEM:
Kranj, Planina II, opremljeno 2S+K
stanovanje, pritličje, izmere 86.11 mz in
garažo, predplačilo po dogovoru,
mesečna najemnina 119.820.00 SIT
(500.00 EUR), ena varščina.
Kranj, okolica, trisobno v stanovanjski
hiši, I. izgradnje 2003. mansarda v
izmen 135.00 m2, v celoti opremljeno.
CK, KTV. telefon, pokrit parkimi prostor,
sprotno plačilo, ena varščina, cena
155.766.00 SIT (^0.00 EUR).
HI$E - P R O D A M O
Bližina Kranja - Britof. trojček - novogradnja, na parceli velikosti 175 mz.
uporabne površine 140 m2 zgrajene
bodo do pc^aljSane lil. gr. faze. pritličje
kuhinja, jedilnica, dnevna soba. WC.
shramba, predsoba (58 m2). v nadstropju dve otroški sobi. spalnica,
kopalnica (59 m2). podstrešje •
možnost dodatnega prostora • 25 m2.
Hiše bodo s teraso in balkonom, ogrevane predvidoma na phn. Vsaka hiša
ima tri parkima mesta in vrtove: 35.45
in 95 m2. Predviden rok prevzema
konec septembra lela 2006. Cene od
34.7 mio do 35.9 mio SIT (od
t44.800.53 EUR do 149 808.04 EUR).
DDV je že vključen v ceno; kupec ne
plača provizije
Bližina Cerkelj na Gorenjskem, pritlična. tk)risa 12x11 m2. na parceli 572 mz,
leto izgradnje 1992. 39 mio SIT
(162.744.11 EUR);
Kranj. Planina, dvojček na parceli velikosti 177 m2, uporabne stanovanjske
površine 153 m2, klet, garaža. CK, jepo
vzdrževana, leto izgradnje 1992, cena
42 mio srr (177.080.00 EUR).
Lahovče. pritlična, dvostanovanjska, v
IV. gradbeni fazi, tlorisa 220 m2. na
parcdi velikosti 500 m2. voda, ek^nka,
CK. telefon, greznica, pripravljeno tudi
za priključek na kanalizaojo. garaža za
dva avtomobila. Leto izgradnje
2005/06. cena 65.000.000 SIT
(27».240.i9 EUR).
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Kranj, Planina lil, priti, v izmeri 26 m2
za trgovino, leto izgradnje 1986. cena
8,5 mio SIT (35469.87 EUR);
Kranj, StražiŠče, visoko pritli^e, v izmen
209 mz, leto izgradnje 1974 delno obnovljena 2002, lastno parkirišče 30 m2,
za trgovino ali podobno dejavnost,
cena 32 mio SfT (133.533.63 EUR)
POSLOVNI PROSTOR • O D D A M O V
NAJEM:
Škofja Loka, I. nadstr., iznnere 125 m2
leto izgr. 1990, za pisarne, mesečna
najemnina 299.550,00 SIT (1.250,00
EUR) m stroški in 38 m2 v pritličju, leto
izgr. 1990, za mimo dejavnost meseč
na najemnina »18.382,00 SIT (49400
EUR) iri stroški
SKUDlSČNI PROSTORI - PROIZVODNE
HALE PRODAMO-NAJEM
Stegne pri Ljubljani, velikosti 600 mz,
starost 30 k?t, leto izgradnje 1975. cena
112,5
SIT (469454,18 EUR),
možnost tudi najema • cena 1 mio
SIT/mesec + stroški (4.172.92 EUR
mesečno + stroški).
PARCEU-PRODAMO
Britof • Voge, v izmeri 450,00 m2, cena
15.097.320.00 SIT (63.000,00 EUR) in
451,00 m2. cena 15.130.086.00 SIT
(15.130.869.00 SrT (63.140.00 EUR)
bližina ško^e Loke. zazidljiva, v izmeri
746 mz, ccna 26.8 mio Srr (111.900,00
EUR);
Javomiški Rovt nadjesenicami.vizmen
759 mz, na parceli elektnka in telefon,
sončna, dostop z javne ceste, geodet
sko odmerjena, celotna zazkiljiva. 6 km
od avtoceste, cena 9,5 mio SIT
(39.642.79 EURJ.
PARCELA ZA VIKEND - P R O D A M a
Gorenjska. Sr. vas pri Goričah. v izmeri 403
mt cenaion^ srr (41.729,26 EUR), posebej doplačlo za že c ^ n o gradbeno dovoljenje m načrt za brunarico;
Pak>viče - Bistrica nad Tržičem. v izmeri
1.097 mz. cena 6.582.000,00 SIT
(27466.19 EUR).
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM
ENOSOBNO. stanovanje v Stražišču
pri Kranju, pooolnoma f>bnov>i<»no. «
040/234-232
(mma,*
PLANINA I 1 S S mansarda 3. nad.
bloka. 37 tn2. obnovljeno. opremlje>
no. pnjetna lokacija na obrobju nase.,
t. IZ. 87. poleg kuhinje m spalnice še
shramba v stanovanju in velika klel,
cena 17.153.000 SIT. « 031/221057
OOOSOK)

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o.
I

MAISTROV TRC 7.
4000 KRAN)
TEL- 04/23'8)-I20.
04/23-66-670
041/755-296, 040/204-661,
041/900-009
itd.nepremicnine(3>siol.net
www.itd-plus.si

lUl

ZAZIDLJIVO PARCELO. 700 m2.
Školja Loka - Sv. Duh, JV - Z tega. vpisana v zemljiški knjigi, vsa infrastruktura in kanalizacija, cena 31.153 sil/m2.
130 eur/m2. T-axi nepremičnino.
Škofjeloška cesta 20. Medvode, a
01/436-01-21. 041/638-048
ZAZIDUJVO PARCELO Gorenja vas
pri Škofji Loki. 764 m2. lepa sončna
parcela, gradbene dovoljenje za Komunalno ureditev izdano, cena 14.400
srr/m2. a 031/366-816
«OMni
ZG. BITNJE, (med Kranjem in Šk
Loko) prodam zazdljivo parcelo, s staro hišo. skupna velikost 470 m2. cena
16.300.000 SIT. a 031/309-804
«>06207
KUPIM
PARCELO, za gradbeno sktadišče Kupim v bližini Kranja, a 041/790-303

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

DVOSOBNO Stanovanje v Kranju. C.
Staneta Žagana, velikost 60 m2 * drvarnica. vpisano v zemljiško knjigo,
cena 17 500.000 SIT, a 041/268459
V KRANJU. Zlato polje, dvosobno stanovanje 50 m2. ugodno prodamo 9
031/378-038
60O?»M
TRISOBNO, Stanovanje Krani. 84 m2.
2. nad., nizek blok. opremljeno, renovirano. PVC okna, zastekljen balkon,
CK na plin. mirna lokacija, cena: ugodno »041/358-713.040/425-233

taorsit

KUPIM
ŠTIRISOBNO. stanovanje (2+2) v nekem bloKu ali hišo (dvojček, vrstna) v
Kranju ali okolici. « 041/596-015
oooe>?9
ODOAM
GARSONJERO,
040/326-730

na Htanini 11. 8
aooMM

DVOSOBNO, stanovanje v Šk. Loki,
deliK) opremljeno, vseljivo oktobra. 9
041/528-765
600t»u:

3c«r^V;a c. 54 B. H-. 5iuccvu >7. Kraii

V 30. dneh prodamo
vašo nepremičnino

STANOVANJE, v Kranju, v h«ši. S parkirnim pfostonim. « 040/71-35-17
0CIC«(>1

ŠTIRISOBNO. stanovanje. 80 m2. z
garažo v vrstni hiši. Kropa - 10 km iz
Radovljice.
najen>nina
70.000
SIT's!roški - varščina. « 041/323153
eooav:-

HIŠE
PRODAM
HIŠO, III gr faza, I, 04. sončna p a r o
la. pnključki urejeni, okolica Železnikov. « 04/514-60-52
HIŠO. z gospodarskim poslopjem, BrK
tot, lepa lokacija, a 040/537-387
HIŠO. v okolici Kranja, a 031/5610730
cco»i\o
NA SLOV. JAVORNIKU, prodam 2 h;ši
na parccIi 1348 m2. 108 mio SIT. a
04/58 65-180
KUPIM
HIŠO. v Naklem, lahko tudi stara hiša
za nadomesino gradnjo ali samo zazitJijrva parcela, a 031/894-567
CC0CS03
ODOAM
STAREJŠO STANOVANJSKO HIŠO v
Cerklje, za eito družino, a 04/25-22782
600et&3

VIKENDI, APARTMAJI!
PRODAM
ZIDAN VIKEND, z ritalirn dadovojaKoni
na lepem hribčku blizu Celja, a
041/602-395
•

POSESTI
PRODAM

KRANJ. Primskovo. poslovni prostor
135 m2. primeren za različne dejavnosti (trgovina, salon, mirna obrt...} v pol
Weti posk)vno trgovske hiše oddam, a
040/239-284
ooanc
VEČNAMENSKI, proslor v Kranju. 21
m2. cena po dogovoru, a 040/808239
ecosio«
POSLOVNI PROSTOR. 6 5 m2. zastekljen. k>že. WC. skladišče, parkirno
mesto, a 040/431-634
«io«i?«.
NAJAMEM
DELAVNICO, z jporabnim dovoljenjem, min,. 20x10 m med Kranjem in
Jesenicami, a 04/57-43-631, zvečer
oooatoo

RENAULT CLIO 1 4 16 V. I 02.
61.000 km. črne kovinske barve, avtomatska klima, redno servisiran, lepo
ohranjen, cena: I.SSO.OOO.OOSIT. a
031/599-782
6006197

MOTORNA
VOZILA

PRODAM
CHOPPER VAMAHA DRAGSTAR KVS
lOOA. 7.000 km. star eno leto. cena
po dogovoru, a 041/411-275
cooooro
MOTOR BiyiW C S 650. L 03. Z vso
opremo, pdmeren tudi ^a začetnike in
ženske, cena po dogovonj. a 04/2566-655
400aU7

POHIŠTVO

M L A D E KUŽKE. a 031/512-805
6006136

PRODAM

GOSPODINJSKI
APARATI

KMETIJSTVO

PRODAM
DVE MEŠALNI PIPI. za kopanico, se
v garanciji, a 031 /686-922 eooai«
HUOILNIK. Gorenje. 801, a 04/2324-136
6006102

(scgKiirc^K
Bratov PrAsrolnA 10.4202 NdUo *•*
P£ KrsmMi c««U 22.4202 Naido

P R O D A J A IN M O N T A Ž A :
• pnevmatike in platišča.
- amortizerji ^OMOE^ hitn servis vozil
- avtooplika. vse za podvozje vozil.
• izpušni sistemi, katalizaton«. f
^

'

RENAULT LAGUNA 1 9 DCI. I 02. klima. ABS. ESP, 6x air bag. 6 prestav,
lepo ohranjen, bele barve,
a
051/405-600
aottjooa
RENAULT MEGPNE 1.6 RT. I. 96. 5
vral. 1. barva, veliko opreme, zelo
ugodno, a 041/398-574
0OO&1OO

GRADBENO PARCELO, na lepi lokaciji v Cerkljah. a 040/223-642
«>36 M
LANCOVO. prodam več zazidljKih
slavbtMh parcel, komunalno urejene,
lepa lokacija, a 031/451-822

Š K O D O FAVORIT, silver line. po delih,
ugodno, a 041/483-310. 041/483321
ft00ai23
VW JETA, I 83. 150 000 km. 1. barva. garaiiran, reg. do 6/07. cona:

150.000.00 srr. a 031/308-540

«00ftl50

780

6006033

SLIVE za namakanje, a 04/53-03146
«006161

KMETIJSKI STROJI

SUHA. bukova ir mešana dn«i ter kvalitetno seno In otavo v balah. Ljubno,
a 031 /309-747
oooeooo

PRODAM

V Z R E J N E ŽIVALI

CISTERNO. Creina 3200 I in kabno
za traktor, a 031 /491-028
600fli79

PRODAM
5. visoko bTOjih ovc in polovico bika. a
041/516^03
eoooon

BIKCA. LS/Č8. ŽEJE 3. a 041/386837
«006162

ŠTEDILNIK. 2+2 in okroglo raztegljivo mizo ter 6 stolov, a 041/492-008
6008157

PAJEK, delovna šinna 3.30 m. I. 87.
a 04/533-67-32
eooe)?8

BIKCA limuzin, starega 3 mesece, a
031/235-118
60oe?oo

HAJbK SilP. na dva vretena. malo rabljen. gibljiva kolesa in pogonske zotnike za vrtavkaslo brano, a 031/604918
60080;>S

CB BIKCA, m tehcko simentatko. a
04/25-22-171
«006175

KARAMBOLIRANA
VOZILA

ZAMRZOVALNO, omaro in igralni
stolp a 04/23-24-172
000604!

KUPIM
KARAMBOLIRANO VOZILO, ali vozilo
v oKvan od I. 97 dalje. Ogled in plačik)
takoj, a 031/761-711
e00d040
POŠKODOVANO VOZILO, tudi totalKa - ponujam največ, takojšen odKup.
prevoz, a 031/770^33
6007402

OSTALO
PRODAM

PREŠI. za sadje 40 in 601. a 04/51472-94
600&»4

NOVO BANJO, za tuš kabino 90x90
cm. a 031/206-352
eoo?7»3

PREŠO. za sadje na meh stiskanje, na
vodo ali zrak. a 041/218-493 6co9>w

OGREVANJE,
HLAJENJE

S I L O K O M B A J N . Mengele. ugodno.
Tupaiiče6S. a 04/25-55-611 ooo&ied

PRODAM

S I L 0 K 0 M 8 A J N SIP, Vihar, cepilecza
drva in sejalnico za žito. a 040/661859
«006)76

OLJNI GORILEC. in 15 col$kt gumi
voz, a 01 /36-11 -132
8008070

STISKALNICO, Gorenje Muta 100 I,
a 041/552-132

GLASBILA
U U B I T E U I . klavirske harmonike! Želite SDOznati m igrati inštrumeit. pokličite. a 051/426-669
600ei4$
PRODAM
ELEKTRIČNO, klaviaturo • synthesizer
Vamat« PSR 330 s stojalom in adaptarjem. a 031/280-721

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL

KLAVIRSKO HARMONIKO. HOHNER
CARMEN III. 120 basna. dobro ohranjena. odličen zvok. cena po dogovoru, a 031/856-477
6006202

PRODAM
4 m3. suhih tK>rovih plohov in 5 m3
borovih desk - strešnic • 18 mm. cena
po dogovoru, a 041/677-544
«0040'*/

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM
DRSALKE, št. 30. modre. Roces m
novo fantovsko bundo. a 04/574-3899

600S1M

NOVO MIZO. za biljard, a 031/206724

6006110

UMETNINE,
NAKIT

SUHE. smrekove deske, plohe, prizme ter deske za šolanje. a 0 4 i / 8 0 6 239
eooao»4

PRODAM

SUHE. smrekove des}'.e in plohe, a
041/841-632
eoi»ioj
SUHE. smrekove plohe, deske, tramove. letve, a 041/350-503
KUPIM
HLODOVINO, lubadaiice. sušice in
les na panju, plačilo takoj, a
041/584-233

KURIVO
PRODAM
DRVA. bukova, mešana, brezova,
možnost razreza in dostave, a
040/338-719
MOOOOO
L E S N E BRIKETE. za kurjavo, ugodno. a 04/53-31-648. 040/88-74-25
brezova

drva.
a
«00804?

SUHA. mešana drva, cena ugodna, a
04/23-32-518
«O0r702
SUHA. bukova dnra z dDStavo na dom.
a 041/916-873
«006103
SUHA. mešana drva z dostavo, a
041/705-177
oooeua
SUHA. mešana drva in <upim nizka Kolesa za B C S kosilnico, a 041/248533
6oo0t<>.'
SUHA. bukova drva. a 041/593-963
6000(6$

eooeMd

TRAKTOR. John Dere 5720, 80 KM.
1.05.120celovnih ur. a 040/213-745
6006137
TRAKTORSKO, rotacijsko kosilnco
znamke B C S 404 še v garanciji, nova
za 100.0CO SIT ceneje kot nova. a
041/204-823
eeooioc
TR0S1LEC. hlevskega gnoja. Tehnostroj 3.51 ali menjam za cisterno 5000
I. a 041/503-776
MoeiM

BIKCA, simentsica. starega 10 dm.
c«na 1400 O T/kg. Žabnica. 9
04/23-10.268. 041/595-355

DVA. C B bikca, a 031/59-60-74
JAGNJETA. m kozličke za zakol ali
reje možna dostava, a 04/51-47721.041/566-429
ooostrt
JARKICE. rjave, grahaste. črne. šta*
jerKe. rdeče peteline, Hraše 5. a
O V 36-27-029
oooetM
KOZLA, z rogov, starega 7 mesecev,
a 041/'350-197
600&062
KOZLA, srnaste pasme za pleme ali
zakol, a 04/51-22-639
6O06066

TAPI3ERUE. 2 kreaci* na temo Knstusovega krtževega pota - 31 cd., ocenjeno
na 24 mio SfT. a 031/225^70 oooeiee

PIŠČANCE BELE, za nadaljnjo rejo ah
zakol po ceni 340 SIT/kg in kokoši
prodajamo vsak delavnik od 8. • 17.
uro. sobota od 8. -13. ure. Perutninarstvo Gašperlin. Moste 99 pri Komendi.

9 01/63 43 686

eoooccc

PRAŠIČE, različno težke, možnost dostavo. a 041/724-144
coo«tot
PRAŠIČKE, težke pnbližno 25 kg m
dva težja, a 04/25-95-600
OOMIM

BALIRKO, in ovijalko znamke CIaas v
večji okvar, a 041/503-776 600ti!>»

TELICO. simentalko. pašno, bojo 8
mesecev, a 040/640-771
woeox

FREZO. za zemljo T.V. ali Pasovali. ariklop na 4 vijake ali tritočkovno, a
041/677-605
oooeods

TELICO. simen-alko. slaro 15 mesecev in neškropljena jabolka, a 04/2503-637
0006031

GOZDARSKO, traktorsko prikolico z
dvigalom ali samo dvigalo,
a
041/203-458
eoo60&3

TELIČKO, simentalko. od bikovske
matere, staro tr tedne, a 051 /808995
«006107

TRAKTOR. Univerzal. Štore ali 2e:or.
od lastnika, plačilo takoj, a 03i/245<
239
6007806

TELIČKO, simentalko. staro 4 tedne,
a 04/5&-0ti-i;i:ti
«x»i39

PRIDELKI
D R O B N I KROMPIR, za krmo, a
041/784-126
6003066
JABOLČNI SOK. m jabolka, pridelana
na ekološki kmetiji, a 04/533-12-86
B008l?n
JABOLKA etstar in gala ter hruške viIjamovke že lahko dobite pri Markjti.
Cadovlje 3, a
04/256-00-48.
041/829-876
»OOTTS«

OTROŠKA
OPREMA

JABOLKA. 2a ozimnico, mošt ali ijanjokuho. reškropljena. a 04/25-03294

PRODAM

JABOLKA, za mošt. a 04/250-33^1

KOMBINIRAN, voziček, nahrbtnik,
stajico, a 031/279-681
ttoo6oo&

MLADE smaste koze breje ali n>en]am
za ovce ali goveoo. a 04/58-64-352,
040/308-690
oooaors

KUPIM

PRODAM

«006067

SNEGOLOVILCE, za Bramac 800 kosov iz 1.5 mm nerjaveče pločevine, a
041/893-682
oooaott^

M E Š A N A , in
041/980-371

ELEKTRIČNI MLIN. za mletje In lič:<anje koruze, a 04/25-71-607 «ooei6o

n d l i č n f t r^h-anjona. r:<»na 1 2 0 0 0 0 S r f .

S M R E K O V E OKROGUCE, primerne
za ograjo, punle ali laie za kozolec,
ventilator Gros. a 051/625-877

RENAULT ESPACE 1 9 DCI, I 03. kovinsko moder. veKko opreme. 7 sedežev. cena: 3.200.000.00 SIT. 9
041/259-272
(ooso/j

SLIVE za marmelado, a 04/25-11-

NAKLADALNO, prikolico SIP 20. a
04/25-31-587
600e»?

Z I M S K E GUME. s platišči, dim.
165/70R13 M + S Eskimo S3. a
04/574-70-60. zvečer
«006169

KIA PRIDE 1.3 GLX. I. 97. reg. do
12/06. bele barve, a 041/665-608
eoo«043

RENAULT C U O H 1.4 RT. L 99.
73.000 km, srebrne ban/e, 3. vrata,
a 031/347-524
sooeiu

češplje.
a
600e««

ŠTEDILNIK. 2 * 2 in plinsko jeklenko,
a 04/531 -59-36
«006154

A TESTIRANO. vlečno kljuko, ohranjeno za Peugeot 106. a 04/253-1057
'ooflos^

F O R D E S C O R T karavan 1.6. I, 93.
črne tjarve. reg. do 1/07. ugodno, a
04/59-45-483
€OOBK3

RENAULT C U O 1.2. model 2000, 3
vrata. 2x air bag. cena: 680.000.00
SIT. a 031/753-484
600ai»

in

MOTOKULTIVATOn. MT 6 KM in pnključek kosni greben, lepo ohranjen,
a 040/834-563
800£i&i

LITOŽELEZNO BANJO, 140x70 cm.
tuš kabino 90x90 cm in keramične
ploščice 10x10 cm, a 031/612-289
oooeoss

R 5 diesel. I. 91. Kovinske barve, pet
vrat. ohranjen, a 04/23-32-761
ooo«ia4

S L A D K I MOŠT.
040/372-098

ŠTEDILNIK, Gorenje, star 3 leta,
15.000 SIT. hladilnik z zamrzovalnikom. 4 0 0 0 SIT. Ipavec. Hrašo I2a.
Lesce
eooooM

VAP, za pranje avtomobilov. 1.91 in šivalni stroj Singer. dobro ohranjen,
cena po dogovoru, a C40/85-80-52
400?*6-

FIAT CINOUECENTO, I. 96. in R Clio
I. 91. ohranjena, a 031/283-066
6006301

SILAŽO. v balah, prva košnja, a
041/679-128
6ooe»K)

PRODAM

ODKUP IN PRODAJA, od I. 98 dalje,
plačito v GOTOVINI. Uredimo prenos lastništva. Adfia avto. Partizanska 1, Škofja
Loka (bivša vojašnica), www,adriaavto.com. 9 04/51-34-1-18. 041/632577. ddna3vto@sioi.r>el
eooreee

C I T R O E N XANTIA. I. 94. 109.000
km, Nlirrta, lepo ohranjen, opravljen veliki servis. Cena 240.000 SIT a
041/706-328
ooo«u

DOBRIM U U D E M . podarim mladega
mucka, a 04/23-24-338
6ooa4»

a

POMIVALNI, stroj in hladilnit, oboje
Gorenje, a 04/20-41-695
oooeo;?

ELEKTRIČNI, šivalni siroj Bagat. tudi
»^a nožni pogon, a 04/23-26-991

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

PSA. mešanca. stareoa pol leta. a
041/660^34
6006160

SILAŽNO KORUZO. 0,6 ha,
041/556-637

AVTODELI IN OPREMA

PRODAM

Hltp;//www.aggjntar.si

KUŽA, mešanec zlati prinašalec •
nemški ovčar, a 031/364-895
60066&«

PRODAM

AVTOMOBILI

Tet 04/25 7 6 0 5 2

STANOVANJSKA
OPREMA

KUHINJO. stan3 dve leti. cena 20.000
srr. a 041/570-942
oooTflOs

MOTORNA K O L E S A

STROJI
IN ORODJA

RENAULT TVVINGO 1.2. 1. 96. nJeče
barve. reg. do
1/07. cena;
390.000.00 srr. a 040/278-752
600BI08

ZAZIDLJIVO PARCELO, na Visokem
po Kranju. 386 m2. a 051/441.73S

PODARIM

info@g-glas.si

6002152

JEDILNI, in krmilni krompir, ugodno,
a 031/811-855
6C0tuj

TELIČKO, siaro 10 dni, a 04/25-22689
«00At&e
TELIČKO, simentalko. staro 14 dni,
Žabnica 43. a 04/23-11-766 eoonios
KUPIM
BIKCA, simontaba. starega do In tedne. a 04/25-91-541
«o«MM4
BIKCA simentaica za nadaljnjo rejo.
težkega 220 do 250 kg. a 04/59610>89
0006074
BIKCA, simentaica. starega do 14 dni.
a 041/286-701
BIKCA simontalca. težkega približno
100 kg. a 04/514-13-15
eooeoM
BIKCA, simentaca ali rr>e$ne pasme,
sta/ega do 3 teche. a 031/378-946
eootts'.
VEČ BIKCEV, simentalcev. težkih nad
20C kg. a 04/530-65-55. 041/721837
ATKMilO

OPREMO, za dojenčke - dvojčke (voziček. avto eodoža..,). malo rat>tieno. 9
031/334-960
6008108

JEDILNI KROMPIR,
041/378-913

PODARIM

KORUZO, za silažo. 34 a in tri kofektofje IMP. a 04/252-3273
«»»52

OTROŠKI JOGI, 120x60 cm. ležalnik
oz. gugalnik in hojico. a 040/652460
6006067

KRMILNI, krompir in sladki mošt. a
041/524-741
6008130

KADI, za namakanje, a 04/250-3084
«006176

KRMILNI, krompir, varazdinsko in
landoKo zeljo. » 04/23-11-612

KOTEL, za žganjekuho. 70 I. a
04/20M2-40
60061»

ŽIVALI
IN RASTLINE

ndora.
a
6oo«i?J

OSTALO
PRODAM

L E S E N O KAD. za namakanje sadja,
a 04/596-31-11
6006123

PRODAM

KRMILNI, krompir in visoko brejo lelico simentalko. a 041/416-241
•00(90!;

ROŽE. trajnice in celoletno jagode
vzpenjalke ter maline, a 0</25-03127
6006063

N E Š K R O P U E N A . jabolka, sladki
mošt in brezova drva. Žablje 3. Golnik.
600«0&i
a 04/25-60-207

PODARIM

REPO. na njivi 0. 5 ha, a 041/944287
600M?8

MLIN. za sadje, ugodno, a 04/23303-25
cood)6t

S E N O , goveje, balirano v kockat), z
dostavo, a 031/276-930
600«C4/

NOV, l^rastov sod 100 I in neškropljena jabolKa, a 051/349-068
oooeid-j

SILAŽNO KORUZO. 3 are. Olševek.
a 04/25-31 -481
«00603»

PREŠO, in mlin za sadje ter pave, a
04/533-82-44
«CC6U6

KUŽKA. prijaznega, lepega, črnega,
igrivega, starega 2 do 3 mesece, a
031/865-874
6006039
MU>OI MUCKI, prijazni, star dva meseca. iščejo nov dom. a 040/225096
oooeuo

M L E Č N E KVOTE. 14000 KG. a
041/375-350
60C6i73
MLIN. za sadje, drog in klešče za les.
a 051 ,'340-723
eocam

MALI OGLASI, ZAHVALE
v TRGOVINI KOROTAN. v Slr-ževem
20. pn Kranju dobite različne kozarce
za vlaganje ter pokrovčke in steklerice
različnih obltk in velikosti. Za obisk s o
toplo priporočamo
S00'40i

Z A D E L O V KUHINJI, iščemo pomočnico in KV kutiarja z delovnimi izkušniami, BENZ. d.0.0.. Glavna c. 4 3 . Naklo. 8 051/312-440
eoorroe

KUPIM
B t l O N S K E S T E B K E . za kozotec. 4
velike. 2 mala. 8 04/514*65-5ii
iOMfM

POSLOVNI STIKI

Nudimo vse vrste posojil,
ugodne obresti
hMi<l«0.l>0*Ma74.Uw6£t

KREDITI
Do 7 let, na osebni dohodek af
pokojnif)o, do 50 % obremeiiitve.
Kredit} na osnovi vozila, ter leasingi
za vozila stara do 10 let.
MOŽNOST ODPLAČILA
NA POLOŽNICE, PRIDEMO
TUDI NA DOM!
NUMERO UNO Robert Kulcovec
Mlinska uL 22, Maribor

ZAPOSLITVE
NUDIM

B A R M O R E N A , v Žirovnici, .taposli
simpatične dekle za pomoč v strežb z
dobrim plačjtom. 2 m a . d.0.0.. ircvnica 59a. Žirovnica. 9 041/632-48S
D E L O . dooi natakar ali natakarca. kličite od 13. ure dalje. Huar Gcng.
d.0.0.. Gospoisvelska 1. 400C Kidftj.
» 04/202-72-61
400320«
D E L O D O B I KUHAR/tCA, poročnik v
kut>inji. n£takar/ica. čIstiKu v koči In
penzionu Stari vrti. Zapreval 5. ^oljane
nad Šk. Loko, « 041/682-08;»
N A T A K A R I C O {m/Ž), rodno zaposlimo. večinoma dopoldansko delo. dobro plačilc. tščemu tudi študentko za
pomoč v strežbi. Okrepčevalnica Slan.
Zbiliska cesta 8. Medvode. 9 D1/3611-930
OOOdlM
P I C O P E K A . lahko tudi pripfa\fiik zaposli Picerija Romano v Kranju Tav:arjeva 31. « 041/663-062. JantJZ
eooei33

Z A P O S L I M O A V T O M E H A N I K A , Andrej Kunčlčs.p.. Smokuč 17e. Žirovnica. « 041/725-814
6007771

Z A P O S L I M O D E K L E , za delo v šanku, izmensko delo in dobro plačilo.
Mateja Kastrat s.p.. C. St. Za(
igarja
53/b. Kranj. « 0 4 1 / 7 1 0 - 7 5 9
0006049

Z A P O S L I M O A V T O M E H A N I K A . zaželeno tri leta delovnih izkušenj. AVTO
M O Č N I K , d . 0 . 0 . . Brrof 162. Kranj. 9
04/281-77-04
6008i»3
Z A P O S U M O S L I K O P L E S K A R J A . stimulativen OD, Primož Brezars.p., Mlaška c. 7 5 . Kranj. « 0 4 1 / 6 9 7 - 4 6 7 ,
041/656-181
600/607

Š O F E R J A , za razvoz hrane, zaposli Picerija Romano v Kraniu. Tavčarjeva 31.
9 041 /663-062. Janez
cooaia«

04/236-73-75

TeLo2/2S2'4i^26,

Z A P O S L I M O A V T O L I Č A R J A . ali delavca za priučitev. AVTO M O Č N I K ,
d . 0 . 0 . , Britof 162, Kranj. 9 04/28177-04
6006194

Z A P O S L I M O , več deklet za delo v
pubu, PUB. Kraniska cesta 2. 4 2 4 0
Radovljica. « 041/643-054
00077«»

Z A P O S L I M O NATAKARJA/ICO. starost do 3 5 let. BENZ. d . 0 . 0 . , Glavna
cesta 43. Nakic. « 051/312-440
600««

FESST 11.0.0.. PEStrHarjevaS. Kranj

mob: 041/75C>56o, 041^1-99»

Z A P O S U M O AVTOKLEPARJA. AVTO
MOČNIK, d.0.0.. Brilof 162, Kranj, 9
01/281-77-04
600ai»&

Z A L O Ž B A MODITA do.o.. Šuceva ulica
25. Kranj išče lektorja z ekušnjami. Pokftčite na tel. 9 04/201-48-37, aU na,
040/230-780. od 8. do 16. ure eooons

Z A P O S L I M VOZNIKA. C kat. za vožnjo po Stoveniii. Mohorič Darko s.p.,
Racovnik 4a, Zblezniki. 9 0 4 1 / 6 5 0 894
6007701

Š T U D E N T , ki ima ča$. dobi delo - 5 ur
dnevno, oziroma mlad priučen fant. zaželene izkušnje, B kat. obvezna, Avtostekla Jelovčan. d.0.0.. Žabnica 24,
Žabnica, 9 041/756-188
6007635

I Š Č E M O K O M E R C I A L I S T E ! . Vas zanima honorarno delo. ste komunikativni in pripravljeni na nove izzive? Pokličite 041 / 5 6 9 0 6 5 ali pišite na info@potepuh.com. Radio Potepuh, d . 0 . 0 . .
Pot na Usice 4. Bted
coonoiA

IŽČEM

P E KRANJ, priuči m zaposli totelonistko/telefonIsta. iobrazba ni potrebna.
Fantom interrational, d . 0 . 0 . . Ul.
M.Grevenbroich
13,
Celje, 9
031/811-379
6007907

I Š Č E M , redno zaposlitev kot voznik
kombija. sem zanesljiv in wnitpn. «
040/201-294
ftooaoM
D U O R O L O . išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno ir r^rodno glasbo.
9 041 /224-907
000608b

A V T O M E H A N I K A . za delo v vulkanizerski delavnici. Boltez, d.0.0., Staneta Žagarja 5 8 c. Kranj. 9 04/201-4050
6006080

I Š Č E M D E L O . na svojem domu - sestavljanje, lepljenje, pakiranje. 9
051/376-919
6006040

R E D N O Z A P O S U M O . dotavca za to
sarsko krovska dela - možnost priučitve. Franc Košir s.p.. I>vor 5a. Lj.šentvid. 9 041/733-513
oooeooj

I Š Č E M DELO. kot vanišKa otroka na mojem domu, 8 040/859-329
eooeoM
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IZVAJAMO VSA. krovskoMeparska in tesarska dela. Pooblaščeni krovec Gerard
Bramac Tondach. Marko Svetel) sp., Gtrrvčeva 31, Kranj. 8 041 /642-42460077jb

A U ŽELITE, na novo pobarvati fasado
m lesen napušč? Ugodno! Megamatrix. d . 0 . 0 . . Staretova 39. Kranj. *
041/570-957
«007444

S L O DOM. zaključna dela. stene, stropi, knaul, armstrong, adaptacije novogradnje. laminati. vrata. oknaVelux.
beljenje. Slavko Markotič s.p., Suška
c. 28. Sk. Loka. 8 0 5 9 0 / 2 0 - 7 2 2 ,
041/806-751
M08022

A S F A L T I R A N J E , tlakovanje dvorišč,
dovoz, poti, parkirišč, polag. n>bnikov.
pralnih plošč. izd. betonsMn in kamnitih škarp Adrovic & Co, d.n.o.. Jelovškova tO. Kamnik. 9 01/839-46-14.
041/680-751
eoo7a7&

S P L O Š N A G R A D B E N A , dela. zidane
betonske škarfe in kamnite škarie, notranji ometi, fasade, polaganje tlakovcev. Gradbenik Oarri in ostali d.n.o.,
Tončka Dežmana 10. Kranj. 8
051/415-043, 051/415-044 eoo74ai

A S T E R I K S S E N Č I L A . Rozman Peter s.p.. Senično 7. Križe, tel,: 5 9 55-170. 0 4 1 / 7 3 3 - 7 0 9 ; žaluzije. roloji, rolete, lamelne zavese, plise zavese. komarniki, markize www.asteriks.ne
6007397

T E S N E N J E O K E N IN VRAT. uvožena
lesnila i o 3 0 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha in prahu ni več! ^ m n j š a n
hrup. 10 let garancije. 6 E k MA.
d . 0 . 0 . . Ekslerjeva 6 . Kamnik. 8
01/83-15-057, 041/694-229 ooorMO

s m O l S K A U d.n.o.. Struževo 3a,
K-anj. izvajamo dela od lemeljev do
strehe, notranje omete, fasade, adaptacije. kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje dvorišč, z n ^ i m ali vašim materialom. 9 041/222-741
6007337

Z I D A R S T V O , in fasaderstvo izvaja vsa
Qradt>eaa dela. novogradnjo, vse vrst
fasad, adaptacijo in notranje omete.
8ytyqi n ostali d.n.o.. Glavni Irg 14.
Kranj. 8 0 4 / 2 0 2 - 8 1 - 2 0 . 0 4 1 / 7 6 0 614
C007<>00

G R A D B E N I K R E X H O . Adergas 13,
Carklje. izvaja od temeljev do strehe,
notranji ometi, vse vrste fasad, kamnite
škarpe. adaptacije. urejan;e in tlakovanje dvorišč. 9 041/589-996
6006657

IŠČEM

I7VAJAM. OAn^r^tlna in pnki^ina čiš.
čenja (pos. prostori, objekti, stanovanja. btoki. likanje}. A A S S s.p.. Planina
10. Kranj. 9 040/336-875
600731»
IZVAJAM, vsa slikopleskarska dela:
t>eljenje in glajenje notranjih površin,
obnova napušča. beljerje fasad In
dekorativni ometi; Pavec Ivo s.p.,
Podbrozjo 170. Nakto, « 0 3 1 / 3 0 2
909
6007&49

I Š Č E M D E L O . pomoč starejšim osebam v dopoldanskem času v Poljanski
dolini. 9 051/246-815
oooeizt

T A K O J Z A P O S L I M O , gradbenega delavca. zidarja in tesana. Forum, d . 0 . 0 . .
Suha pri Predosljah 5 6 . Kranj. 9
041/634-6660
sooaui

into

~

I Š Č E M , učitelja/ico klavirja na območju Kranja in okolice, 8 041/589-821
uvumu

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM
KAKOVOSTNI, spk>šni in poslovni tečaji NE, AN. FRA. največ 6 udeležencev. ind. ure, inštrukcije. Ugodne
cene! Švicarska šola, Pot v Bitnje 16,
Kranj. 0 0 4 / 2 3 - 1 2 - 5 2 0 , 0 4 1 / 4 4 0 793. v/An.v.svicarsKa-sola.gajt>a net
600794B

N E M Š Č I N A , A N G L E Š Č I N A , FRANC O Š Č I N A , S L O V E N Š Č I N A , tudi začetno učenje, strokovna pomoč pri popravcih. Mentor. Mirjana Trbič s.p .
Zanova 34. Kranj. 8 041/656-053
P L E S N I TEČAJI IN Š O L A KITARE, za
vse starosti, razne prilo2no»iif Ptcs ti
glasba nas daižita! Studio Tango. Britof
316. Kr. 8 0 4 1 / 8 2 0 4 8 5 . www.studk)tango.com
waTv>i

ZASEBNI STIKI
ŽENITNA PC-SREDOVALNICA ZAUPANJb, posreduje za poštene zveze, za
vso starosti po vsej SLO. Mnogo se jh
je že spozrtalo. naj se Vas še več!. S
031/505-495
fi007iM

RAZNO
PRODAM
K A J A K PRIJON. z veslom in stare^i
avtoradio. 8 041/364-504
«c«ao.v
L E S E N E L E S T V E , različnih dolžin,
ugodno. 8 031 /648-521
60«u7
L E S T V E , vseh vrst m dolžin dobite Zl:»Ijft 99. 9 01/36-11-07R
600617
O T R O Š K I VOZIČEK, globoki m športni voziček ter oljni jašek 4 0 x 4 0 iz nerjaveče pločevine. 8 04/23-42-480
P R E T O P L J E N I . svinec v palicah, «
031 /538-282, Aleš
oooeoe«
S O D E . plast čne. 1201 s pokrovom. 8
031/387-371
6006ifr

ZAHVALA

M L A J Š A U P O K O J E N K A , išče delo
kot varuška otroka oz. čiščenje in tikanje, s 031/437-061
oooetiB

Z A P O S L I M O KV MIZARJA, in N K delavca za priučftev v mizarski delavnici.
Aleksander Stare s.p. Zg. Bitnje 186.
Žabntoa. 9 040/713-030
6ooeit4

O N E M A N B A N D , alt duo išče zaposlitev, živa glast>a za vse priložnosti. 9
04/25-21-498. 031.'595-163 6006i72

Z A R A D I P O V E Č A N J A , obsega dela,
potrebujemo delavca za sestavo kuhinj
in ostalega pohištva. Ostržek in Lavrič
k d.. Škofjeloška c. 4 4 . Kranj, 9
041/792-700
B0060&S

STORITVE
NUDIM

R E D N O Z A P O S L I T E V , dobita izkušen. samostojen slaščičar/ka za dopoldansko delo in delavec/ka v depozitu, razvrsčevalec kruha za razvoz,
nočno delo, Pekarna Planika, d . 0 . 0 . .
Triglavska 43, Bled. 9 0 3 1 / 3 9 5 - 5 4 5
6006001

A D A P T I R A M O HIŠE. in celotna stanovanja. Megamatrix. d.o.o.. Staretova
39. Kranj. 9 0 4 1 /570-957
600744a

Ob boleči izgubi drage sestre in tete

M I N K E PRIMOŽIČ
iz Železnikov

se iskieno zahvaljujemo Turističnemu društvu Železniki. Gasilskemu
društvu Železniki, pevcem in vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot ter nam
izrazili pisna in ustna sožaija.

A L E K S A N D R A - NOVA O P T I K A , v
Mercator centru Kranj Primskovo! V
septembru popust na korekcijska in
sončna očala. Kontaktne leče in preparati po ugodnih c«nah, Aleksandra
Brcgars.p... 9 04/23-42-3426ooeoz4

T A K O J Z A P O S L I M O , avtomehanika ključavničarja. Nikotrans. Savska Loka
23. Kranj. 9 041/611-767
600700a

VSI NJENI

ZAHVALA

2AHVA1A

Ob smrti očeta, starega očeta, tasta, brata, strica in bratranca

T O M A Ž A ŠTULARJA

Ob boleCi izgubi dragega mo2a, oCeta, tasta, deda, pradedain brata

PAVLA DRAKSLERJA

p. d. Kosmatovega ata z Zg. Bele i S

se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem i n
znancem za izrečeno sožalje. podarjeno cvetje in sveče iskreno
zahvaljujemo. Se posebej se za ganljive besede slovesa in
spremstvo na njegovi zadnji poti zahvaljujemo Lovski družini
Šenčur. Z B Šenčur, Društvu upokojencev Šenčur, A M D
Šenčur. KS Šenčur in G D Šenčur. Zahvaljujemo se dr. Barbari
Vavken, ki mu je pomagala v času njegove bolezni.
Hvala vsem. ki ste ga spremili na njegovi zadnji poti.

se iskreno zalivaljujemo vsem. Id ste bili z nami ob smrti našega očeta,
nam izrazili sožalje, darovali cvetje, sveče in za maše. Hvala gospodu župniku Boštjanu Gučku za pogrebno slovesnost z doživetim duJiovnim mgovorom, pogrebni službi Navček, praporščakom, govorniku čebelarske
družine Preddvor gospodu Darku MiklavdCu, pevcem za zapete pesmi in
zaigrano Tišino, sod^vcem OS Preddvor. Ekonomske šole Kranj in OŠ
Poljane - Ljubljana ter vsem, ki ste skrbeli zanj v času dolgoletnega zdravljenja. Hvala vsem, ki ste ga v življenju razumeli in spoštovali, ga v bolezni obiskovali in se tako množičro poslovili od njega.

VSI NJEGOVI

V S I NJEGOVI
September 2 0 0 6

V SPOMIN
Sonce prag domai obseva.
Žarek iSU tvoj obraz,
že dve leti mineva,
kar odšel si od nas.

Ob tvojem grobu postojimo,
ti rože, sveče podarimo,
naš dom pa prazen je in tih,
ker tebe več med nami ni
da skupaj kot včasih smo bili.

Jutri, 23. septembra 2006, bosta minili dve leti, odkar smo se
poslovili od skrbnega moža, očeta, ata in tasta

JAKOBA KOŽELJA

p. d. Bajdovega ala iz Kranja
Cesta na Klanec 5

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

Žalujoči: žena Francka, hčerki Mari in Tilka z družinama
Kranj, Železniki. 23. septembra 2006

Jutro ni tc prebudilo.
od truda v večnost si zaspal,

ZAHVALA

...

JANKA Č E M A Ž A R J A
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, sodelavccm blagovnega ccntra Mcrcator Medvode in
vsem, ki ste ga lako številno pospremili na njegovi zadnji poti.
nam izrekli sožalje, poklonili cvetje, sveče, nam pomagali in z
nami sočustvovali. Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku
za lepo opravljen cerk-veni obred, govornici Tončki Oblak za
ganljive poslovilne besede, pevcem za zapete žalostinke, gasilcem iz Gorenje vasi in sosednjih druStcv in pogrebni službi
Akris. Hvala vsem. ki ste ga imeli radi.
Žalujoči: žena Ančka, hčerka NataSa, sinova Janko in Marko
z družinami, mama, ata, sestri Manca, Milena in brat Milan
z družinami ter ostalo sorodstvo
Gorenja Dobrava, 14. septembra 2006
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ANKETA

Kdor se zanima,
je obveščen
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Če doslej ljudje še niso veliko vedeli o lokalnih volitvah,
bodo z današnjim začetkom
predvolilne kampanje deležni več informacij. Kako lokalne volitve spremljajo naši
anketiranci?

Marjan SchnabI, Šmarca:

Miha Kač, BIstričica:

Anamarija Franc, Codič:

Marko Spruk, Črna:

Marko Uršič, Codič:

"Našli ste pravega, volitve
aktivno spremljam, saj kandidiram za svetnika v kamniški občinski svet. Enkrat
sem bil že izvoljen, sedaj pa
znova poskušam, ker želim
spremembe."

"Pred volitvami kandidati
mnogo obljubljajo, potem
pa malo naredijo. Največji
problem je prevlada kapitala, gpspodje pa bi se morali
zavedati potreb malega človeka, ne pa videti le sebe."

"Letos bom šla prvič volit.
Ne zato, ker prej še ne bi
bila polnoletna, pač pa se
mi ni zdelo smiselno. Sedaj
pa različne stranke ponujajo
različne programe."

"Vsakokrat grem na volitve,
o letošnjih pa še nisem
posebej dobro seznanjen.
Bilo je že precej informacij,
vendar se zanje še nisem
zanimal, bolj se bom v zadnjih tednih pred volitvami."

"Za državnozborske volitve
se običajno že zgodaj odločim, kako bom volil, saj nas
ves čas zasipajo z informacijami. Kdor se zanima za
lokalne volitve, je tudi lahko
dobro obveščen."

Novi obrazi multiple skleroze
Izšla je knjiga Multipla skleroza, v kateri avtorji pišejo tudi o nosečnosti pri ženskah s to boleznijo in
možnostih zaposlitve.
SUZANA P . KOVAČIČ

Ljubljana - Profesor dr.
Miro Denišlič je eden vodilnih slovenskih nevrologov.
Posrečilo se mu je, da je
okrog sebe zbral kopico
strokovnjakov, ki vsak iz
svojega zornega kota osvetljujejo problematiko kronično potekajočega obolenja za multiplo sklerozo.
Epidemiologija, simptomatika, diagnoza, potek in
zdravljenje te imunske bolezni osrednjega živčevja,
probleme v zvezi z rehabilitacijo avtorji knjige, ki je
tudi priročnik, predstavljajo na način, ki je dojemljiv
ne le medicinsko razgledanemu bralcu, ampak tudi
obolelim, članom njihovih
družin in drugim.
Knjižica je izšla na nekaj
več kot 90 straneh, njeno
vsebino so predstavili v začetku tedna v hotelu Mons
v Ljubljani. V njej izvemo,
da je v Sloveniji obolelih za

multiplo sklerozo približno
2500 oseb, po svetu pa že
približno 2,5 milijona oseb.
Število bolnikov je večje v
ekonomsko razvitih deželah, večja je obolevnost
žensk kot moških, najpogosteje zbolijo osebe med 20.
in 40. letom starosti. Na
nastanek bolezni vpliva še
več drugih dejavnikov, med
njimi tudi prehrana, higiena, infekcije. Posebnost
knjižice je v tem, da avtorji
pišejo tudi o življenju v
dvoje, o nosečnosti in porodu pri ženskah z multiplo
sklerozo, o vlogi družinskega zdravnika, o možnostih
zaposlitve in predsodkih
delodajalcev.
Miro Denišlič na zadnjih
straneh knjige ostaja optimističen in pravi: "Prepričan sem, da bomo našli
tudi zdravilo za uspešno
zdravljenje multiple skleroze. Želim, da bo naslednja
knjižica plod novih spoznanj, ki bodo odrešilno

Glavna urednika knjige dr. Duška Meh in prof. dr. Miro
Denišlič
vplivala na boljši jutri bolnikov." Knjižica je na voljo
na sedežu Združenja multiple skleroze Slovenije, na-

mestnik predsednika združenja Uroš Gros je povedal,
da bodo zbirali naročila
tudi med njihovimi člani.

v krajevni skupnosti Visoko - Milje te dni praznujejo krajevni
praznik. Ob tej priložnosti je včeraj župan Šenčurja Miro
Koželj svojemu namenu predal novozgrajeni pločnik
na Miljah, ki bo prispeval k bistveno večji varnosti pešcev na
zelo prometni cesti, ki je trenutno glavna prometna žila med
Jezerskim in Kranjem. S. Š.
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Povečini bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla
ali nizka oblačnost. Jutro bo sveže, čez dan pa bo kar toplo.

8/2rc

Naš bralec Simon je napisal: "Na poti po stopnišču Kolodvorske, v starem delu Kranja, me je presenetil hollywoodski
efekt. Še dobro, da sem imel s seboj fotoaparat, žal pa
nisem mogel posneti trušča. Prosite starega in novega
župana, da takoj popravita stopnišče v celoti. Še sedaj mi
utripa srce." Slika je dovolj zgovorna, sporočilo tudi!

MuiTikaSobaO;
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Napoved za Gorenjsko
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Pavli Jesenovec iz starološke domačije Pr' Alovcu je letošnje
vroče in mrzlo poletje na vrtu postreglo z dobro letino, med
pridelki tudi s kar 8o-centimetrsko kumaro. "Seme mi je
pred leti s Kitajskega prinesla nečakinja Ida in vsako leto so
dobro obrodile," pravi Pavla, ki je nekaj kumar pustila za
seme. Posebnega recepta ne pozna, sama jih najrajši postreže v solati, jih samo olupi, nareže in malce posoli. B. B.

Pozor, kamenje pada

Kranj, i6. septembra - Janez Močnik in Barbara Kopač, Prebačevo; Preddvor, 16. septembra • Aleš Dekleva in Sabina
Agovič, Prelog; Brdo pri Kranju, 16. septembra - Janez Jerinc
in Sonja Žebovec, Vodice. Gorenjski glas vsem mladoporočencem prisrčno čestita in jim s čestitko, prejeto na
matičnem uradu, podarja polletno naročnino časopisa.

NEDELjA

Semena so s Kitajskega

KRANJ

Včeraj odprli pločnik na Miljah

SOBOTA

STARA LOKA

GLASOV jEŽ

Čestitamo mladoporočencem

PETEK
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GLASBA
NOVIČKE
PearI Jam pri sosedih
Šest let po zadnji turneji v Evropi se skupina PearI Jam
vrača na evropske odre. Koncert legendarne grunge ročk
skupine PearI Jam 26. septembra v zagrebškem Domu
sportova ob 20. url bo višek njihove turneje, ki se je pričela 23. avgusta v Dublinu. Skupina bo tokrat nastopila
brez predskupine, kar pa za njihove oboževalce pomeni
poseben dogodek: v tem primeru namreč nastopijo z
daljšim repertoarjem skladb iz njihove bogate kariere.
Zato si lahko obetamo posebno dolg koncert, na katerem boste lahko slišali številne uspešnice PearI jamov,
od prvenca "Ten" do skladb z novega albuma s preprostim naslovom "PearI Jam". Na Gorenjskem glasu pa
bomo z organizatorji koncerta med prispeli sms-i izžrebali štiri srečneže. O vsem nadaljnjem bodo izžrebanci
obveščeni po telefonu. A. B.

Reklama za paža ali kdo se spreminja v koga?
Pri vsem podaljševanju las in podobnih zadevah^ki se pri
slovenskih estradnicah pojavljajo dnevno, nam ni ravno
jasno, kdo se spreminja v koga: Nina Osenar v Sanjo
Grohar ali Sanja v Nino. Namreč videz Nine v objemu
svojega novega ročk fanta Iva Rimca (Izgleda da drži rek:
ljubezen lahko pade tudi z neba ali pa te čaka za sosednjim vogalom) na otvoritvi
razstave znanega slovenskega fotografa Aleša Bravničarja je zelo podoben Sanji z
nastopa za izbor za pesem
Poletja v ljubljanski Laguni.
Otvoritev razstave je bila časovno pred izborom pesmi,
znano pa je, da se je Nina s
krajšo pričesko v javnosti
pojavila že pred časom, ko
smo jo še pogosteje srečevali v družbi starejšega
šarmantega Piayboyjevega
fotografa jarma. A. B.
Sanja Grohar. / fo»:AIRT ROIH

SURFALIV BAZENU
Drugi Surf ročk festival Wave 2 je v kranjskem Izbruhovem bazenu minil brez večjih presenečenj.
Organizator se je potrudil maksimalno, ljubitelji surf ročk glasbe so prišli na svoj račun, frontman
skupine Res Nullius pa je občinstvo presenetil s trenutnim navdihom za 'stand up comedy'.

» l i K O
etos je že dnigič zapovrstjo 'poplavljalo' v kranjskem Izbruhovem kulturnem bazenu. Enodnevni festival Wave 2 je gostil mednarodna surf imena,
Id jih večina ljubiteljev tovrstne glasbe zelo dobro pozna:
hrvaške The Sambi Molesters, avstrijske The Beautiful Kantine Band, gorenjske
TubeStone in gostujočo domačo rock'n'roll skupino iz
Velenja, Res Nullius.

L

TubeStone so tokrat nastopili kot prvi, z novim
bobnarjem Tilnom Klavoro,
s katerim so pred poletjem
posneli videospot za skladbo Macaca. Sledil je nastop
avstrijske zasedbe, ki vizu-

alno spominja na glasbene
frike iz 60-tih. The Beautiful Kantine Band. Z gibi,
karizmo, izgledom in nastopom so poželi precej
aplavza, na trenutke pa nas
je zvok spominjal na glasbo
še iz tistih črno-belih kavbojk, ko je španski jezdec v
hitrem drncu hitel na pomoč svoji ljubljeni.
Surf instrumental pa je
vokalno popestrila legendarna velenjska ročk and
roll skupina Res Nullius.
Glede na to, da smo spremljali že kar nekaj njihovih nastopov, je bil ta v zadnjem letu morda res najbolj
'vokalno pester', pa tudi
sproščen. Poleg še česa je
temu gotovo botrovalo okolje bazena, glasni oboževalci v prvih vrstah in vzdušje,
ki ga je ustvaril nastop

Rap večer na jesenicah
Jutri bo od 19. ure dalje v dvorani Kina Železar na
Jesenicah rap večer, ki ga Mladinski center Jesenice
organizira na pobudo mladih. Nastopili bodo mladi
neuveljavljeni raparji: Woo-Doo, Klemy, Miss Dee,
G-Wuf, Pifo, International Crew, Locky. Gostje večera pa
bodo Nikolovski, hip-hop plesna skupina - mala članska
formacija Blejskega plesnega studia ter pevski zbor
Gimnazije Jesenice. A. B.
Evropske glasbene nagrade
Konec septembra so na tiskovni konferenci odgovorni na
MTV Networks International razkrili, da bo globalni superzvezdnlk Justin Timberlake voditelj in nastopajoči na
13. podelitvi MTV-jevIh evropskih glasbenih nagrad
(MTV EMA), ki bodo 2. novembra v danski prestolnici istočasno na kar dveh prizoriščih - v Bella Centru in Radhuspladsen Tovi/n Squareu. Med nominiranci vodijo Red
Hot Chili Peppers s štirimi nominacijami, s po tremi nominacijami jim tesno sledijo Madonna, Shakira, Nelly
Furtado, Christina Aguilera, Kanye West in Muse. A. B.

Festival je letos zaokrožilo
ime The Bambi Molesters.
Priznani hrvaški skupini
daje svetlolasa kitaristka še

bolj zanimiv izgled, nastop je
bil profesionalen, so pa eni
tistih, ki so tudi v Sloveniji
pripomogli, da je domače občinstvo začelo dodobra spoznavati instrumentalni surf
ročk.
Za dodaten prijeten glasbeni repertoar je poskrbel še
DJ Rid^ D Bastard iz Italije,
med samim koncertom pa je
občinstvo lahko za nastopajočimi na malce improviziranem platnu (ki je pustilo tudi
umetniški vtis prijetno postavljenega odra) spremljalo
različne projekcije na temo
morja, suifanja, valov.
Pika na i: ugotovitev, da je
prostor Izbruliovega bazena
prijeten in da Izbnihovci
niso nikakršen bau bau. Bi
lahko Izbruhov bazen primerjali z ljubljansko Metelkovo.' Morda.

/

Hrvaški The Bambi Molesters / FOI»: R.n. DOII

Nina Osenar in njen Ivo. / fo»: aw Roih

prejšnjih skupin ter pričakovanje zadnjih dveh, saj je
preteklo že kar nekaj časa,
kar so Res Nullius zadnjič
nastopali kje na Gorenjskem. Vokalist skupine (na
naslovnici Razvedrila) je
tokrat poskrbel, da je med
skladbami občinstvo dobilo
tudi dobršno mero veznega
teksta (beri 'obešenjaškega
humorja'), kar nas je presenetilo, saj veljajo za
'tih' bend, ki svoj nastop
opravi resno, brez povezovanj, govorjenja, na javljanja
skladb in podobno. Ko so
Res Nulliusi zaključili z
igranjem, je občinstvo želelo še. Ustregli so jim še s
komadom, dvema.

Avstrijski dečki The Beautiful Kantine Band /foic T.naOou

VRNITEV SVOJE GENERACIJE
V mesecu oktobru bodo Halo Tivoli obiskali starejši generaciji zelo znani Deep Purple.

četrtek, 5. oktobra, se bo skupina Deep Purple
v sklopu svoje
evropske turneje
ustavila tudi v Ljubljani. Gre
za eno najbolj znanih in
vplivnih zasedb v zgodovini
ročk glasbe.
Deep Purple so se združili leta 1968 in skupaj s skupinami Led Zeppelin in
Black Sabbath utemeljili
hard ročk. V sedemdesetih
so se v glasbeno zgodovino
zapisali z uspešnicami, kot
so Child in Time. Smoke
on the Water, Black Night.

V

Skozi leta so ustvarili prepoznaven zvok, ki so ga poskušale posnemati mnoge
skupine. Njihovi albumi so
se prodali v skupni nakladi
več kot slo milijonov, nastopali so na vseh svetovnih
odrih. Leta 2003 je skupina
izdala album z naslovom
Bananas, oktobra 2005 pa
še album Rapture of the
Deep. Kljub temu da je bil
posnet v samo nekaj tednih,
velja za enega najbolj progresivnih, obstojnih in prodornih albumov. Najnovejši
studijski izdelek bodo predstavili tudi na ljubljanskem
koncertu.
Gorenjski glas bo v sodelovanju z organizatorji koncer-

ta podelil dve vstopnici za
omenjeni koncert. Pridobite
si jih lahko na klasičen način: Odgovor na vprašanje 'V
katerem mestu bodo Deep
Purple nastopili takoj po na-

stopu v Ljubljani?' pošljite v
obliki sms (do 1. oktobra) na
številko 031/69-11-11 za deep
v obliki: deep -H (odgovor)
ime evropskega mesta + vaše
ime in priimek.

TELEVIZIJA

V BARU ZE DRUGIČ

1

R

Prihaja razburljiva igra na izpadanje, šov, kjer nič ne bo ostalo skrito. Šov opazovanja medsebojnih
odnosov, prijateljstev, spretnosti, želje po zaslužku, izzivalnosti, simpatij, morda tudi novih ljubezni
in nenazadnje šov zmagovalcev. Prihaja drugi interaktivni resničnostni šov Bar. Prvič na POP TV
že v soboto, 23. septembra, ob 20.45.

ar 2 se tokrat začenja s sobotno
predstavitveno oddajo, ki bo potekala v živo s treh različnih lokacij (v studiu POP
TV, pred zgradbo POP TV in
v stanovanju tekmovalcev).
Oddaja bo prvo snidenje
vseh 12 izbranih tekn:ovalcev (šest fantov in šest deklet), saj se med seboj ne poznajo. Prvič jih bo pozdravil
voditelj Bastjan Kepic, ki jih
bo poleg predstavitvene oddaje gostil še v sobotnil" izločilnih oddajah, spozniili pa
bodo tudi svojega bar nianagerja za delo v baru (tokrat
bo to ljubljanski Bachus),
Gabra Žgavca. Oba obraza

B

poznamo že iz prvega Bara.
Podrobnosti iz življenja nove
generacije barovcev bodo v
studiu razkrili tudi njihovi
prijatelji in sorodniki, njihovi oboževalci pa jih bodo
spodbujali in že navijali za
svoje favorite. Kamere bodo
v živo spremljale tudi selitev
v skupno stanovanje in prve
vtise. Tekmovalci bodo začeli svoje delo z urejanjem ter
pripravljanjem bara in vrata
Bachusa za obiskovalce odprli z veliko otvoritveno zabavo (pripraviti jo bodo morali sami) že v četrtek, 28.
septembra, zvečer. Bachus
bo od takrat v družbi tekmovalcev odprt do zgodnjih jutranjih ur - vse dni v tednu,
razen ob nedeljah (čas za počitek in izlet). Bar lahko že
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universe offun
K sodelovanju vabimo študente, ki jih zanimajo naslednja dela v
igralniško zabaviščnem centru Korona v Kranjski Gori
1. Tečaj za igro & kartami - black jack
Pogoji:
-V. stopnja Izobrazbe
- Status študenta vsaj i e dve leti
- Pogovorno znanje italijanskega oz. nemškega jezika
V mesecu oktobru 2006 se bomo s kandidati pogovorili, testirali njihove
psihomotorične sposobnosti in preizkusili znanje tujih jezikov. Praktični del
tečaja se bo predvidoma začel sredi meseca oktobra 2006.
2. lnfomfWtorji / informatorke - 3 kandidati
Pogoji:
• V. oz viija stopnja izobrazbe
• Aktivno znanje Italijanskega oz.nem5kega jezika
• Zažetjeno znanje angleikega jezika
V mesecu oktobru 2006 se bomo s kandidati pogovorili in preizkusili znanje
tujih jezikov.
Pisne prijave z življenjepisom, fotokopijo zaključnega spričevala in potrdilom
o vpisu za iolsko leto 2006/2007poifjite do vključno 30. septembra 2006 na
naslov: HIT, d. d., Nova Gorica. Razvoj kadrov, Oeipinova 7/a 5000 Nova
Gorica
Za tečaj Black Jack k prošnji priložite še potrdilo o državljanstvu, rojstni list in
potrdilo, da niste v kazenskem postopku.

Bastjana In Gabra smo spoznali že v prvem Baru.
od prvega dne 12 tednov zapored spremljate tako na televiziji kot na Internetu. Na
POP TV pa ob večerih vse

/FOIO:I>OPTV

dni v tednu, razen ob nedeljah; od ponedeljka do četrtka ob 21.45, ob petkih in sobotah pa ob 20.45.

HURA VIKEND ZA DVA na RogU

DIRKA!
Prvi rumeni Icarton Teji
Dvanajsterica Dirka! kandidatov je z uvrstitvijo v finale dobila tudi naloge in obveznosti, ki jih bodo morali izpolnjevati in upoštevati med snemanjem, pa tudi takrat, ko so
kamere ugasnjene. Da vsega skupaj finalisti ne bi vzeli za
šalo, so dobili Dirkal zakonik, v katerem so jasno razložene sankcije kot kazen za odtujitev tuje lastnine, kazen za
goljufanje, kazen za zamujanje. Zadnja je doletela Kamničanko Tejo Setničar. Kot razlog za zamudo je navedla naporen dan In še napornejšo noč. Sankcija: rumen karton,
dve kazenski točki in denarna kazen v višini 25 tisoč tolarjev. Denar jI bodo odvzeli z DIners kartice, na katero je
vsak kandidat dobil petdeset tisočakov. Seveda pa Imajo
kandidati možnost svoj denar tudi oplemenititi. Temu pa
je v Dirka! zakoniku namenjen sklop nagrajevanja.

men, fant, ki vam preko tedna postreže kavico v kranjskem lokalu (tistem, ki je polepljen z njegovimi plakati),
je sicer dvakratni diplomant In skorajšnji magister. Če mu
bo strela koristila, bomo videli.
Dirkačica Ana, hči svojega očeta
Andrej Jereb (na fotografiji), najuspešnejši slovenski avtomobilist zadnjega
desetletja, je pred kratkim
postal srečni očka lepotički Ani. Kandidati so nad
Inštruktorjema navdušeni
In so do njiju razvili spoštljiv prijateljski odnos.
Med kandidati je seveda
šest deklet, ki zelo spretno
vrtijo volan In pritiskajo na
"gas". Andrej pa je na
vprašanje, ali čez nekaj let
vidi svojo hčerko Ano za
volanom, odgovoril: "Veste, to je zadnja stvar, ki bi si jo
želel, da bi svojo hčerko videl za volanom dirkalnega
avtomobila. Res upam, da bom imel tudi to moč vzgoje,
da jo bom navdušil za kakšno drugo stvar, saj ji vrtenja
dirkalnega avtomobila res ne privoščim."

17.09. - 27.10.2006 in OS.ll. - 26.11.2006
Hotel Rogla 30.000 SIT /125,19 €
Hotel Planja 35.000 SIT / 146,051
iiučeno za 2 osebi: 2x|>olpenzion, kopanje v bazenu in savna na
Rogli. \x vožnja po ZJodejevem. animacija

JESENSKI ODDIH v Vilah Terme Zreče
29.09.-04.10.2006
Cena(|ioo.,<i»vAxH«»<'i)iuMi»i): <8,400 SlTj 30i.'i?€ 38.720 S I T / 16148«
Vključeno: Sx polpenzion, kopanje v termalnih bazenih,
vstop i
fitnes, 50% popust pri obisku Savna vasi, animacija
NOVEMBRSKE POČITNICE 28 10.-05.11.2006

v sobi z dvema odraslima
Tc7: 03 757 6000,01 23 29 264, ivM^^r.temie-zrece.si, wwiv.rogla.si

06.-08.10.2006

^ aCERKUE
na Goreniskem

ŠPORTNA DVORANA
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PODEŽELJU

Dirkačica iz družine Cavazza

Kiemnovi streli
Finalist
Klemen
Grašič, med kandidati znan po koleglalnosti In organizacijskih sposobnostih, si je omislil zanimivo pričesko.
Glavo si je dal obriti do golega, na levi
In desni strani pa
lase oblikoval v dve
streli. To je pač Kle-

|
|
'
5

Resničnostni šov Dirka! Ima maskerko, ki jI je dirkanje
zlezlo pod kožo. Tina V. Cavazza je na dirki s časom, s kilometri, z delom. Tega jI
nikoli ne zmanjka, še več,
pogosto se zgodi, da ga
Ima skoraj preveč. Dirkanje med Ljubljano In Zagrebom je Tinina stalnica,
saj je pri sosedih znana po
profesionalnem odnosu
do dela. Do konca novembra je njena primarna skrb
izgled Dirka! finalistov in
vseh ostalih, ki se še bodo
pojavili v tem prvem slovenskem resničnostnem
šovu.

Predpreilaia: s a m o UOO SIT-5,01 epr
Na dan koncerta:
1.800SIT-7.sle«ri
I t a M n a a c i i a o grireOtvab: iinMi.lB0o2OO7£am
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KU LTU RA
VRHUNEC v DECEMBRU
rogram prihajajočili prireditev v okviru Linhartovega
leta so posamezni
sodelujoči v projektu v sredo predstavili v Slovenskem gledališkem muzeju v Ljubljani. Trenutno je v
Galeriji Avla na ogled Fotografska razstava Radovljica
Linhartovo mesto, sicer pa v
zadnjem letu skorajda ni
kulturne prireditve v Radovljici, v kateri ne bi vsaj malo
obeležili tudi obletnice njihovega velikega rojaka. Župan )anko S. Stušek je predstavil potek obnovitvenih del
v radovljiški Gra.ščini, kjer
bodo 9. decembra odprii razstavo Anton Tomaž Linhart,
iinenitnik evropejski. Stalno
razstavo, ki bo posvečena
Linhartu, času, v katerem je
živel in slovenskemu gledališču, katerega začetnik je
bil. O razstavi, pomenu le-te
za Radovljico in Slovence sta

P

spregovorila direktor Slovenskega gledališkega muzeja
Ivo Svetina in direktorica
Muzejev radovljiške občine
Verena Štekar Vidic, slednja
pa je predstavila tudi projekt
Živimo Linhartovo mesto. V
pripravi je tudi dokumentarno igrani film, katerega avtorica scenarija in režiserka je
Helena Koder, v programu
Radia Slovenija pa so že pripravili radijsko dokumentarno oddajo A. T. L., v režiji
Aleša Jana, za katero so bili v
maju nagrajeni na mednarodnem festivalu radijskih
oddaj v Iranu. Do Božiča, ko
bodo na območnem srečanju pevskili zborov s kolednicami in pesmimi z Linhartovimi besedili zaključili Linhartovo leto, se bo v večinoma v Radovljici, nekaj pa
tudi v Ljubljani, zgodilo še
več kot 20 prireditev, povezanih z velikim rojakom. Več
o Linhartovih prireditvah v
Gorenjskem glasu v Razgledili prihodnji petek.

B L E D

Pesmi od ljubezni in kafeta
Komorni pevski zbor MysterlLim iz Kranja bo v prihajajočem vikendu dvakrat ponovil zelo uspešen celovečerni
koncert, ki so ga pevke in pevci po stažu najmlajšega
gorenjskega zbora pod vodstvom Urške Fabijan dvakrat
izvedli v juniju. Pesmi od ljubezni in kafeta bodo v
soboto, 23. septembra, ob 20. uri predstavili v Dolu pri
Ljubljani, naslednji dan, v nedeljo, 24. septembra, prav
tako ob 20. url pa še v Kavarni Belvedere na Bledu.
Vstop na oba koncerta je prost. I. K.
KRANJ

Mladi vokalisti z Metko Štok
V nedeljo, 24. septembra, ob 20. uri bo v gostilni Šink
nasproti župne cerkve v starem mestnem jedru Kranja
potekala zaključna predstavitev udeležencev Male
vokalne jazz delavnice in koncert Metke Štok, ki je
delavnico tudi vodila. Na klavirju bo pevce spremljal
Ivan Corenc - Inč. I. K.

SLIKE NAJ SAME GOVORIJO
Včeraj odprta razstava slik akademskega slikarja Franceta Slane v Galeriji Zavarovalnice Triglav v
Kranju je prva v nizu šestih sočasnih razstav v počastitev slikarjeve 80-letnice.

anes popoldne
in naprej v večer
se bodo Francetu Slani ob njegovem 80-letnem življenjskem jubileju,
rojstni dan bo praznoval čez
dober mesec, 26. oktobra, v
čast odprla tudi druga galerijska razstavišča v Kranju. Retrospektivni pregled njegovega .skoraj šestdeset let trajajočega likovnega ustvarjanja se
bo namreč danes ob 17. uri
nadaljeval v Galeriji Elektra v
poslovni stavbi Elektra Gorenjske, ob 18.30 se bodo ljubitelji likovne umetnosti preselili na odprtje v Galerijo
Mestne občine Kranj, osrednji dogodek pa bo v kranjskem starem mestnem jedru
ob 19.30, ko bodo slovesno
odprte še razstave v Galeriji
Prešernovih nagrajencev.
Galeriji Mestne hiše in Galeriji Prešernove hLše.

D

"Ko gre za tako velikega
slikarja, kot je France Slana,
so vsakršni pomisleki ali izvesti izjemno zahteven projekt, kot je retrospektiva avtorja s tako bogatim likovnim opusom, odveč," razmišlja župan Mohor Bogataj: "Potrebno je bilo le združiti moči k enemu cilju in
projekt izpeljaH umetnikovi
kvaliteti primemo. Kranj bo
mesec dni živel v znamenju
Slanovih slik." Ravnateljica
Gorenjskega muzeja Barbara Ravnik Toman pa dodaja:
"Ponavadi je veliko govora o
sodelovanju zasebnega in
javnega sektorja v tovrstnih
projektih, mi smo tokrat tak
projekt udejanjili. Poleg našega muzeja in kranjske občine sodelujeta še podjetji
Zavarovalnica Triglav in
Elektro Gorenjske, v nadaljevanju pa tudi ena najbolj
znanih zasebnih galerij pri
nas Galerija Hest, ki bo v oktobru pripravila razstavi v
Mariboru in Ljubljani. Prav
tako bo konec septembra v
Galeriji Lojzeta Spacala na
gradu v Štanjelu Slana postavil še sedmo razstavo.

"Vesel sem povabila za retrospektivno razstavo v Kranju. Tako obsežne predstavitve svojega dosedanjega
dela doslej še nisem imel.
Sprašujejo me. zakaj prav v
Kranju. V Kranju mi je pač
omogočeno
razstavljati,
medtem ko v Ljubljani po galerijah in določenih institucijah še vedno obstajajo različni likovni in kritiški lobiji.
Gre za preplet zasebnega in
javnega," je mnenja Slana.
Kot je vselej poudarjal, ne
pripada nobenemu krogu,
niti določenemu slogu, ne
zanimajo ga trenutne modne smernice. Slika tako figuraliko kot krajino, zanima pa
ga tudi abstraktno slikarstvo.
"Bistveno pri delu je, da znaš
v množici različnih idej opraviti nekakšno redukcijo in iz
posamezne materije izbrati
le tisto, kar je likovno zanimivo." Akvarel je bU njegova
prva velika ljubezen, hkrati
pa priznava, da je tudi danes
še vedno prav v tej tehniki
slikanja najbolj sproščen.
Zelo ceni tudi risbo.
Slana je eden tistih slikarjev, ki so zelo predani svojemu delu. Drži se besed, ki jih
je nekoč dejal Picasso, naj ne
mine dan brez črte. "Pri delu
moram najprej zadovoljiti
sebe, seveda pa je prav, če je
moje delo všeč tudi drugun.
Ljudem je tudi namenjeno,
vendar delo ne gre prej iz mojih rok, preden nisem sam
povsem zadovoljen z njim,"
razmišlja Slana in dodaja, da
mora umetnina govoriti
sama zase. "Manj ima umetnina v sebi, bolj jo je potrebno
razlagati." Po Splitu, kjer je
preživel rano mladost, je gimnazijo nadaljeval v Ljubljani,
kjer je na Akademiji za likovno umetnost študiral pri Gabrijelu Stupici in diplomiral
leta 1949. Za ciklus umetniškili del z motiviko po potresu porušenega Skopja je leta
1964 prejel nagrado Prešernovega sklada. Danes živi in
dela v Ljubljani in v vasi Krka
na Dolenjskem. "Delam po
navdiliu, kakšno sliko tudi tri
leta, spet drugo v enem dne-

Danes Kranj, še ves mesec pa kranjske galerije bodo v
znamenju slikarja Franceta Slane. Fom rin> ooki
vu. Grem po ateljeju in pristopim k sliki, ki me v tistem
trenutku najbolj pritegne k
nadaljevanju. Pri delu sem
zelo liberalen, nikoli na silo,"
je še dejal in dodal, da se, kolikor je mogoče, izogiba šablonskemu delu. "Slika ne
sme biti dolgočasna, v vsald je
potrebno najti nov impulz,
novo pustolovščino."
V Kranju je okrog loo Slanovih del, od platen do slik
na papirju, risb, akvarelov ...
Pri pripravi razstav so sodelovali vodja Galerije Prešernovih nagrajencev Marko
Amež in strokovni vodja dr.
Lev Menaše, s strani Gorenjskega muzeja pa umetnostni
zgodovinar, dr. Damir Globočnik, ki je povedal, da v posamezni galeriji predstavljena dela govorijo o določeni
tematiki, s katero se je oziroma se slikar še ukvarja. Tako
so v Galeriji Prešernovih nagrajencev na ogled dela iz
starejšega obdobja, med katerimi so dela na papirju,
predvsem njegovi mojstrski
akvareli, pa tudi nagrajena
dela iz Skopja, v Galeriji
Mestne hiše pa so razstavljene krajine in pejsaži, motivi
iz zgodnjega obdobja, njegovi najlepši šopki pa so na
ogled v Galeriji Prešernove
hiše. "Retrospektivna razstava lepo predstavlja njegov likovni razvoj, njegova ustvarjalna pot sega od realizma in

poetičnega realizma do intimizma in abstrakcije. Mnoge izmed slik pa bodo tokrat
predstavljene prvič," je povedal Globočnik in v nadaljevanju dodal, da je v Galeriji
Elektra na ogled izbor tihožitij, tako realističnih kot abstraktnih, v Galeriji Zavarovalnice Triglav so na ogled
pokrajine in abstraktni pejsaži, v Galeriji Mestne občine
Kranj pa si lahko od danes
naprej ogledamo Slanov figuralni opus, od aktov, erotičnih prizorov, njegovih
značilnih Don Kihotov...
Na domu Franceta Slane je
bil posnet tudi sedemminutni dokumentarni film, v katerem avtor predstavlja svoje
delo. Posnel ga je Janez Ferlan, v času trajanja razstave
pa bo na ogled na vseh razstaviščih. K razstavi so pripravili tudi ličen katalog, ki
ga je oblikovala Janja Ošlaj in
bo izdelan s šestimi različnimi naslovnicami. Po osrednjem odprtju ob 19.30 nas bo
današnji zvesti spremljevalec
in povezovalec vseh razstav,
filmski Prešeren, igralec Pavle Ravnohrib, povabil še na
Glavni trg, kjer se bo večer
potegnil v jazzovsko zabavo.
Nastopil bo kvartet vibrafonista Boška Petroviča in kitarista Primoža Grašiča, v katerem sodelujeta še bobnar
Ratko Divjak in kontrabasist
Aleš .Avbelj.
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PRIDE URA, PRIDE DAN,
VSAK NEKOČ ZAVIJE K NAM.
Gregor Strniš Jate
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Odprte Zaprice

Taborski dnevi

Jutri, v soboto, 23. septembra, bodo v okviru dnevov
evropske kulturne dediščine na gradu Zaprice pripravili
dan odprtih vrat, ko si bo med 10. in 13. uro in 16. in 19.
uro moč ogledati stalne in občasne razstave. Ob ii. uri
bo javno vodstvo s poudarkom na stavbni zgodovini
gradu Zaprice in njegovi obnovi, že ob 10. uri pa bodo
muzejske delavnice na temo otroške grajske igre I. K.

V Podbrezjah bodo potekali Taborski dnevi. Jutri v
soboto, 24. septembra, bo od 14. ure naprej na sporedu
Oblačenje obzidja, ob 17. uri bo na sporedu recital
Taborska Urška. Odprtje muzejske razstave Protiturškega tabora in predavanje o protiturških taborih bo
v nedeljo ob 14. uri, ob 17. uri pa bo na sporedu še igra
na prostem z naslovom Taborska Urška. I. K.

PETEK

22.9.2006

NOMINATOR
Lahko bi bila "Sloveniai", pa
je zdaj "Europea". Ne gre za
našo ljubo nam državico, kaj
šele za ljubljene nam voditelje,
skozi referendume in vijlitve
postavljene, da nas vodijo v ta
"nesrečni" svet. Europi?a je
dnižitisko podjetje, ki j«) poslovr^o spretno in uspeSno vodi
Daja Čuk, Ljubljančanka, ki bi
glede na preživeta leta v Kranju
laliko bila že Gorenjka. iialia.
Pred dnevi, le dež je kvaiil vreme, nas je Daja Čuk s sijajno
grafi6io opremljenim vabilom
pova jila na Dolenjsko, v zaselek Laze nad vasico Krki, kjer
izvira zelena dolenjska lepotica. Svojevrstni prazruk "firme", na katerega so bili [»vabljeni poslovni partnerji od
doma in iz tujine, s prijatelji
družine, je obetal pravi naboj
kulturno lunetniškega ter glasbenega dogcxlka. In zgodil se
je. Laze so vasica, kjer sc je narava igrala z lepoto, vreme pa
tisto popoldne z našo vztrajnostjo. Zmagal je prav tsti naboj z ogit)mno zalogo emocij.
Družina Čuk, gospod Marjan
z ženo Jasno, že zelo doba leta
prijateljuje z akademskim slikarjem in grafikom Fr.incetom Slano ter kiparjem, sicer
doktorjem kemijskili ziiinosti,
Stipetom Milid<fem. S svojimi
deli sta a\-torja "opremila" vit v

uh, tako zanimive od je imela,
da je skoraj nisem upal pogledati, ko sem jo srečeval v Ljubljani. Seveda je nisem nikoli
ogovoril, tudi gole je nisem videl, haha," mi je razlagal sliko,
pred dežjem spravljeno še v zasilnem čepoju - v dnevni sobi.
"Ni naprodaj, kaj?" drezam in
opazujem Francetove živaline
oči, polr.e spominov. "Ne. Sicei lie vcin, zakaj jo je Daja ic-

Daja Čuk

Stipe MIličIč

"žive" in narava je dobiij dingadio podobo. Slo pa je še za
bolj slavnostni razlog dogajanja. France Slana ob koncu
meseca vinotoka praznuje visok BI častitljiv življenjski jubilej - 80 leL Prav danes, v petek,
ko se zgodi ob 1341 mlaj - prazna Luna. pet minut prej pa delni Sančev mrk, Icr giv teta
Liuia iz Device v Tehtnico, sc
nam bo France Slana v Kranju
predstavil z velikim likovnim
opusom. "Ve5, bila je žt-nska.

brala. So Se dnige. Le poglej
me, vidiš moj avtoportret," razkrije bit spominjanja lunetnik,
o katerem se ne da napisati,
sem prepričan, prave knjige.
"Ravno sem bil po fakulteti,
leta 1955 .sem jo naredil, ja, stara je 51 let." .se hudomuSno nasmehne in ostalo nama je, da
nazdraviva. Bravol Podobsn
"model" je Stipe Miličič, s katerim sva bila v pol minute ujeta
na Hvar v vasico Brusje, kjer izhaja nj^ova dnižina. Kralj in

Cerry, Marjan, janež, Polonca In Slavko

France Slana
kraljica, obiaz dveh podob v
bronu, veter v kamnu, statue,
mistika v njegovih "Psalmili",
v kipih, s katErimi se igra svoje
"drugo" življenje. "Fantje, vam
povem, Duke Ellington (jazz
pianist 1899-1974) je bil tole.
ane," je ob muziciranju Tonč
Feinig jazz tria Slaria presenetil glasbenike, prav tako goste
vrtnega dogajanja nad Krko.
'Moja piva 'luiigplejka" takoj

bobnarja, Kranjčana GaSperja
Bertondja, ki us:varja in živi v
New Yorku. Le škoda, da jih tais-ti večer ni nihče .spravil v digitalni zvo6ii spomin. Bili so odlični. Kot je laliko vino. In tisti,
ki so si v deželi cvička upali ga
ne piti, srno nazdravili s staro
brajdo Stojana Ščurka s Plešivega v Medani. Stojan, srčen
človek, da je le kaj, je v slovenski viiiski i^odbi od vst^ za-

in Stojanu Ščurku gre čestitati
in privoščiti še veliko uspelih
letin. Mladosti sta se pospominjali tudi gostiteljica večera Jasna Čuk in Alenka Krišelj, svoj
čas .sošolki v Marilx)ru. Dekliškim priimkom sta dodali priimka mož, Alenko je življenje
odpeljalo na VLsoko pri Kranju,
Jasno v Ljubljano in zatem v
Munchen, kjer se je pred leti
"rodila" Slovenica. Jasna Čuk
je, ob pomoči Matidcovega golaža in Rokovih pečenih šimk,
večeni dodala še svoje kuharske dobrote. Daja Čuk, režiserka nepozabnega večera, si je
Kislužila rož. Tudi iz rok podjetnika Jožeta Bei^nta iz leške
Regeneracije, dražbe, ki je letos splezala na lestev slovenskih gazel. Ko je vetrc razpihal

Bojan Križaj

France Slana, Stojan Ščurek
po vojni je prav od Duka. Na
pamet sem jo kupil." FraiKe v
ritmu pripoveduje .še eno življenjsko štorijo. Pove, da je zanj
prav jazz neke vrste religija.
Tudi za Tonča Feinig, zamejskega Slovenca iz Sveč, ki je
končal študij klavirja v Celovcu, na Kraljevem konzervatoriju v Den Haagu pa je leta
2000 postal Master of Music.
V svojo tokratno zasedbo je povabil basista Roberta Jukiča, ki
končuje študij v Gradcu, in

četka. Veliko let že dokazuje,
da mu ni samo do vina, saj rujno ^odbo prepleta s kulturo,
likovnimi kolonijami na domači kmetiji, vedno je zraven,
ko dogajajo prazniki v Goriškili Brdili in nikoli ne "fali" na
nedeljskem "uno per due", v
medanski gostilni Bužinel, ko
se čaka konec inaše. Stojanu,
kot bi "Oni" gori vedel, prav v
mesecu vinotoku prihaja naproti abraham. Mladostnima
lunemikoma Francetu Slani

predsednikov pokal. "Prišli ste
sami tapravi prijatelji," je predsednik golfSk:ountiy kluba
Bled Janez Bohorič k igri povabil 68 igralcev, povabljenih poslovnih partnerjev in gostov.
Vodja turnirja Gerty Jekl je na
prvo odbijališče povabil
"flight", ki so ga ob predsedniku Bohoriču sestavili še Janezova Polonca Oblak, 'Tajčkova" iz loškega "Plača", direktor
direktorata za turizem Marjan
Hribar in štajerski podjetnik
Slavko Petek. Kljub nalivanju
dežja so vzUajno odigrali telo
igro \'seh 18 lukenj. O zmagovalcih drugič. Zmagali so pravzaprav vsi igralci, saj so zbrali
800.000 tolarjev. Savski Turizem « dodal do milijona, ki so
ga prispevali za otroška igrala v

mt^ce, je na nebu sijala v polno okrogla. In nad svečami so
"žarela" dela Franceta in Stipeta. Če so nas iz gozda opazovala kaka druga, mistična bitja,
so si mislila, da smo razposajeni samo zato, ker imamo takega predsednika. Ne. Gledala
nas je Francetova Muza in Stipetova Kraljica. Res lepo!
In čeprav je lilo kot iz škafa,
jim je minidi petek na Bledu
uspelo spraviti pod streho 8.
turnir prijateljstva v golfu za

prenovljenem športnem parku na Bledu. Tudi Bojan Križaj, smučarska legenda, je odigral lumir. Le dan poprej se je
Bojanu zgodila še lepša zgodba. V funkdji direktorja sklada
Smučarske zveze Slovenije je
predstavil nove pokrovitelje,
dobra 2 milijona evrov težke
denarne vreče, s Smer bodo letos upali in želeli do boljših rezultatov. Bojan pravi, da je
vzdušje v ekipah odlično. O
tem zadnji petek kimavca.

POVPRAŠAJTE in REZERVIRAJTE
letdlske karte • ladiiskc voiovoKe • hoteli • vnopnice • poskivna potovanja
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Alenka in Jasna
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HUMOR, ZA KRATEK ČAS
TISOČ UGANK
ZA ODRASLE

BRAT VSE VIDI, BRAT VSE VE

HOTELI MEJO IN JO DOBILI

Franc Ankerst vam zastavlja novo uganko. Odgovor nam pošljite do
torka v prihodnjem tednu
na SMS pod šifro uganka, pripišite rešitev -i- Ime
in priimek na številko
031/69-11-11. ali po pošti
na Gorenjski glas, Zoisova 1, 4000 Kranj, s pripisom "Tisoč ugank za
odrasle".

Mejo bosta določila 7ajca lovskih družin Sorško polje in Medvode.
Ko smo se danes zgodaj
zjutraj vračali s četrtkove redne tedenske "bratske redakcijske zabave" v Ljubljani,
smo bili na cestni ravnini,
kjer se občina Medvode preveša v občino Kranj, kraj pa
se imenuje Meja, neprijetno
presenečeni. Naleteli smo na
mejo. Cesta je bila zagrajena
z dvokrilno ograjo, ki je bila
zaklenjena z "žabico". Kot
smo izvedeli, je cesto omejila
skupina kranjskih občanov,
ki si je zaželela imeti svojo
lastno mejo. "Ce imajo oni
lahko mejo, zakaj je mi ne bi
smeli," je dejal eden od čla
nov skupine. "Ljudje z obeh
strani meje se bomo razumeli tako kot doslej. Dobro.
Mi bomo še naprej hodili v
njihove kafiče, oni pa v naše.
Zdaj imamo le še to, kar smo
si od nekdaj želeli. Mejo."
Seveda se z mejo ne strinjajo vsi. Največ težav imajo

111«®)!!!!!!^

kmetje, ki imajo v tem predelu svoje njive. Zdaj ne vedo,
katere vrste koruzo gojijo,
kranjsko ali medvoško. In če
vemo, da jc od pravilno izpolnjenega formularja in
resničnosti podatkov odvisno, ali boš dobil subvencijo
ali ne, potem je ime koruze
še kako pomembno. Jezijo se
tudi lovci iz Lovske družine
Sorško polje, ki opažajo, da
je divjad zelo zbegana. Živali
stalno prehajajo z ene na

HOROSKOP
TANJA In MARICA

T
j l i J
.. - Kranj

drugo stran meje in se ne
morejo odločiti, kje bi se dale
ustreliti. Slišati je, da bosta
obe obmejni lovski družini
(šc LD Medvode) zalitcvali
mednarodno arbitražo. Vsaka v sporu udeležena stran
bo prispevala po eneg« zajca,
mu na rep privezala lonček z
belo barvo in zajca bosta po
.sistemu cik-cak določila
mejo. Srednja vrednost obeh
zarisanih meja bo na koncu
obveljala.
Mali Brat

Oven (21.3. - 21.4.)
že nekaj časa vas daje zaljubljenost in počasi se vas bo
polotil strah, saj se boste zavedeli, da začarani krog raste in da vam določena oseba več pomeni. Ni samo ljubezen ljubiti, je tudi nasmeh, objem in zaupanje.
Bik {22.4. - 20.5.)
Dobre novice se vam odp rajo v pošti, ki jo že kat nekaj
časa pričakujete. Samo premišljevanje vam ne bo rešilo težav, ampak morate zato tudi nekaj narediti. V poslovnem krogu se raje izognite prepirom, saj zato ni primeren čas.
Dvojčka (21.5. - 21.6.)
Končno boste ugotovili, kaj je tisto, kar pravzaprav hočete. Spustili se boste v boj in se ne boste pustili premagati. Ljudje v vaši okolci bodo sprva začudeni, a se
s tem ne boste kaj preveč obremenjevali.

Dobra dva ducata
šteje ta četa
vsa je soglasna
ob zvokih kvinteta.
Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna odgovora (enega, ki ga bomo
prejeli preko SMS, in drugega, ki ga bomo prejeli
po pošti). Podarili bomo
po dve vstopnici za bazen. Pravilna rešitev zadnje objavljene uganke se
glasi: ton. Tokrat smo izžrebali Francko Pivk.

Rak (22.6. - 22.7.)
Preko tretje osebe boste čisto po naključju izvedeli, kaj
si misli o vas nekdo, ki vam je vedno bolj pri srcu. Novice bodo presenetljivo dobre, zato boste končno nehali misliti tako negativno in tudi sami stopili korak naprej.
Lev (23.7. - 23.8.)
Vse preveč pozornosti ste dajali nepomembnim stvarem, zato ste svoje želje zatrli in niti ne vfeste več, kaj Je
tisto, kar si pravzaprav želite. Ker ste do tega spoznanja
končno le prišli, imate še vedno možnost, da popravite
zamujeno.
Devica (24.8. - 23.9.)
Pred vami je veliko različnega dela in ker ste po naravi
odgovorna oseba, se boste maksimalno trudili, da se
vse usaešno opravi. Sele ob koncu tedna si boste lahko
privoščili nekaj minut samo zase.
Tehtnica (24.9. - 23.10.)
Ob izpolnitvi čustvene želje se vam ne sprerreni samo
ljubezen, temveč tudi način življenja. Sprejeli boste
nova razmišljanja, ki ste jih do sedaj zavračali. Strah?
Seveda bo prisoten, vendar je to čisto normalno.
Škorpijon (24.10. - 22.11.)
Spoznali boste osebe, ki vam bodo v bližnji prihodnosti
lahko pomagale pri vaših starihfinančnihtežavah. Tudi
pri službi bo prišlo do pozitivnih sprememb, imeli boste možnost zamenjave. Končno boste prijateljem izpolnili obljube.
Strelec (23.11. - 21.12.)
v naslednjem tednu boste nepredvidljivi in vaše razpoloženje bo zelo spremenij vo. Tega ne bo sprožila slaba
volja, ampak zavest, da se boste morali končno odločiti kako naprej. Brez skrbi!

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ
"črna vila"
Vaia rubrika mi ji zelo všeč in
komaj čakam petke, da pride
Gorenjski glas. Pohvalila bi
tudi horoskop, ki ga najprej
preberem. Zopet sem se odločilo, da vam piSem, enkrat ste
mi že pomagali. Hvala za vaš
čas in trud in vam želim še
veliko dobre volje,
uspeha,
sreče in da bi nas še dolgo
razveseljevali.

Praviš, Bog mi je vrgel kost,
ko sem jo hotela prijeti, jo je
vzel nazaj. Usoda, oziroma
Bog nam pošilja preizkušnje, od katerih naj bi se vsak
kaj naučil. A ker smo ljudje
pač takšni, kot smo, ponavljamo stare napake, čeprav
so si preizkušnje zelo podobne, če ne celo enake. Sama
kost pa se rada umika in izmika. Veš, ni še prišel tvoj

čas ljubezni, zato tudi še ni
bilo pravega čara. V letu, ko
boš stara 26 let. to se pravi
čez slaba tri leta, boš spoznala svojega princa, ki bo
kot sonce zasijal v tvoje življenje. Vidim, da ga še ne
poznaš. Bo približno dve
leti starejši od tebe in rad je
športno aktiven, je človek,
ki zna iz nič narediti veliko,
ambiciozen in čeprav veliko
dela, si zna vzeti čas zase in
svoje najbližnje. Popoln
princ. Resda se ti kaj posebnega v času do treh let ne
bo dogajalo, a dolgčas ti ne
bo. Začela boš z nekim fantom, za katerega boš že na
začetku vedela, da ni perspektive. A kaj hočemo, na
napakah se učl-no. Drugo
leto boš veliko časa posvetila raznim prijate jstvom, kar
tudi ni slabo, saj so pravi
prijatelji tisti, ki nam stojijo

ob strani vse življenje. Vesela sem, da te moja rubrika
in horoskop spravita v dobro voljo, saj je dobra volja
tista, ki nam polepša dan.
Lepo se imej!
"Pravica"
Vaši odgovori me

preseneča-

jo. Zanima me, kako se mi bo
rešila uradna

zadeva

in če

sem se prav odločila. Že dolgo časa sem brez službe,

ali

lahko še upam?

Uradno pošto lahko pričakujete že naslednji mesec.
Poti na sodišče naj vas ne
bo strah, saj je pravica na
vaši strani. Slaba vest, ki jo
občutite do res ne vem
koga, je popolnoma odveč.
Ljudje, ki so v to razpravo
vpleteni, oziroma nasorotniki, niso računali na vašo

vztrajnost in da boste splon
šli tako daleč. V roki imate
vse papirje, ki pričajo v vaše
dobro, in prav je, da ste se
odločili poiskati pomoč na
sodišču. Finančni dobiček
bo večji od pričakovanega in
ob priložnosti upoštevajte
nasvet sorodnika, ki vam
želi samo dobro. Biti brez
zaposlitve v današnjem
času je zelo hudo in vas razumem. V pomladnih mesecih boste dobili pozitiven
odgovor na vašo prošnjo, na
katero ste že skoraj pozabili.
Imeli boste razne pomisleke, saj so vas že večkrat izigrali. A tokrat vas čaka prijetno presenečenje. Služba bo
trajna in boste več kot zadovoljni. S^rbi vas za mlajšega
sina, a naj vam povem, da
bo uspešno zaključil zadnji
letnik in tudi še nadaljeval s
šolanjem. Srečno.

Kozorog (22.12. - 20.1.)
Koliko se vam bodo izboljžali odnosi na ljubezenskem

področju, bo odvisno samo od vašega vlaganja. Najprej
se vprašajte, ali je to sploh tisto, kar si želite. V tem tednu bodite previdni pri nakupih, da vam kasneje ne bo
žal.
Vodnar (21.1. -19.2.)
Na de ovnem mestu pričakujte spremembe. Kar nekako boste prisiljeni, da se boste postavili za sebe in s tem
boste naredili velik korak naprej, ki se ga na začetku
sploh ne boste zavedali. Prišli boste na razpotje. Katerokoli pot si izberete, bo prava.
Ribi (20.2. - 20.3.)
Vreme bo na vas precej vplivalo, zato bo vaše počutje v
naslednjem tednu precej nestabilno. Svoja čustva in občutke 30Ste skrivali pred drugimi, čeprav to nikakor ni
dobro zdravilo. Nekdo, od kogar boste to najmanj pričakovali, vam bo stal ob strani.

VELIKODUŠNE

PESMI
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MAJHNEGA
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A N G E L BREZ KRIL
avtorice Tanje Nežmah Dolinšek^

PETEK
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NAGRADNA KRIŽANKA
MCGAMIK

Salon peči, kaminov in pečarstvo
Belska cesta 7,
4 2 0 5 Preddvor
Tel.: 0 4 / 2 5 5 5 750,
gsm: 041/631-502
e-pošta: info@megamik.si

Nagrade:
• kaminski pribor s košaro za drva
• štiridelni kaminski pribor
• reklamni nahrbtnik

Vabimo vas na hišni sejem
v soboto, dne 30, 9,2006,
in nedeljo, dne h 10. 2006,
od 10, -17. ure
• svetovanje pečarja
• novosti
• posebne ugodnosti
Posebnost letošnjega
sejma bo degustacija jedi
iz vrtnega kamina
s šamotnim kuriščem
v kombinaciji s pizza pečjo.

www.megamik.si

Klasična lončena peč

Toplozračni kamin

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk i oštevilčenih
polj In vpisano v kupon iz križanke) poSljite na dopisnicah do srede,
4. oktobra 2006, na Gorenjski gtas, Zoisova 1,4001 Kranj, p. p. 124.
Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega gtasa pred poslovno stavbo na Zoisovi 1.

Nagrajenci nagradne križanke Kranjski glas, ki je bila objavljena i . septembra, so: i. nagrada: bon v
vrednosti 3.000 SIT Konfekcije Triglav prejme RENATA BA|C, Osojnica 4, Žiri; 2. nagrada: bon v vrednosti 3.000 SIT Konfekcije Triglav prejme BLAŽ OŠTREK, Trg Rivoii 4, Kranj; 3. nagrada: bon v vred-

nosti 3.000 SIT Konfekcije Triglav prejme CVETKA TUSEK, Lenart n , Selca. 4., 5. in 6. nagrado - knjigo iz knjižne zaloge Gorenjskega glasa pa prejmejo: JANEZ LUŽAN, Šempetrska ul. 53, Kranj: JANKO
BAJDE, Valburga 35. Smlednik in FANI ŠMID, Ul. Mladinskih brigad 12. Kranj.

DRUŽABNA KRONIKA

KO VEDEZEVALKA ODIDE
Zaključili smo poletne izbore najlepših deklet, dobili med več kot štiridesetimi pesmimi Pesem poletja ter ugotovili, da je TV Paprika izgubila dve voditeljici.
Seveda poletje v ljubljanski
Laguni ni minilo brez izbora
miss Lagune 2006 ter izbora
Na končnem izboru za za Pesem poletja, kjer so
med več kot 40 glasbeniki na
miss mivke 2006 v Zbiljah
smo med fuialistkami sliSali koncu zmagali 4Play. Novoimena zmagovalk, ki so nam meška pop skupina, ki je na
znana žc iz drugih izborov za MMS zasedla peto mesto,
razli6ie miss. Med desetimi poletje pa preživela delavno.
finalistkami so izbrali kot naj- Počasi že pripravljajo nove
lepšo ic)-letno, 170 centime- skladbe za prvi studijski al
trov visoko Mariborčanko bum, ki bo izšel prihodnje
Aido Muratovič. Prva sprem- leto. Poleg miss Lagune in
njenih spremljevalk so na izljevalka je postala tri centimeboni za miss Lagune 2006
tre višja in leto dni starejša
razglasili še miss gledalcev
Aneta Salihovič, ki že nosi
Icnto, okoli katere se je letos TV Paprika, ki je prireditev
precej dvigoval prah - lento tudi predvajala v neposredmiss športa 2006, tretje me- nem prenosu. Najlepša med
lagunskimi sirenami je posto pa je šlo v roke 28-letn;,
168 cenfimctrov visoki Ljub- stala Suzana Maksimovič,
ljančanka Klari Kozina, ki spa- prva spremljevalka Manja
Melnik, druga pa Špela Punda med Playboyjcva dekleta.

gerčar. Gledalci so preko
sms-ov izbrali zmagovalko,
ki je občinstvo očarala s simpatičnim nastopom. Miss
gledalcev TV Paprika je tako
postala Urša Prpar. Za zabavni program so poskrbeli
plesalci Kazine in Obssesion, Žana, Erik in Manja, prireditev sta povezovala Danijela in Mark. ki ga zadnje
čase na omenjeni televiziji
največkrat srečujemo v vlogi
povezovalca. TV Paprika je
izgubila svojo vedeževalko
Karin Krapež, ki sedaj vedežuje na Net TV, in voditeljico
Tajo Zuccato, ki smo jo že videli kot novo sovoditeljico
oddaje Tistega lepega popoldne na Sloveniji 1.
Prihaja jesensko obdobje
že tradicionalnih resnejših

prireditev. Portorož bo oktobra gostil Zlati boben, Ljubljana pa novembra že uveljavljeni LifFe. Geslo letošnjega mednarodnega <^Iažcvalskega festivala Zlati boben,
ki bo med 1. in 6. oktobrom
2006 v Portorožu, je Magični dotik v oglaševanju, ki ločuje velike oglaševalske
zgodbe od zgolj profesionalno dobrih in korektnih. Kreativna akademija bo tudi letos ponudila številna zanimiva predavanja mojstrov
svetovnega oglaševanja. Rok
za prijavo del na letošnji festival se je iztekel na znameniti datum n. septembra,
tako so organizatorji že predstavili prve številke in povedali, da so izjemno veseli pora.cta prijavljenili del.

"V

Oprah noče biti predsednica
Oprah Winfrey se je na prizadevanja
ameriškega podjetnika Patricka Crowa,
ki v knjigi z naslovom Oprah for Presldent: Run Oprah Run razpravlja o tem,
da bi bila prva dama talk šovov idealna
za ameriško predsednico, odzvala s
tožbo. Ideja ji niti malo ni všeč, zato zahteva, da knjigo umakne Iz prodaje, češ da jI povzroča
nepopravljivo škodo. Podjetnik Iz Kansas Cltyja je nad
njenim odzivom začuden, saj je po njegovem mnenju
predlog za kandidaturo kompliment.
janetine dojke spet na ogled
Janet Jackcon se za promocijo novega
albuma 20 Y.O. poslužuje podobnega
prijema kot ns škandaloznem nastopu
na Super Bov/I J leta 2004, ko ji je iz nedrčka nehote ušla dojka. V videospotu
za drugi single So Excited se bradavice
sicer ne vidijo, vendar pa pevka večkrat
ostane brez oblačil In si gole prsi v zadnjem trenutku zakrije. Janet se ta mesec v vsej svoji lepoti razkazuje tudi
na naslovnicah mnogih revij, velik uspeh prvega singla
Call me on pa dokazuje, da so njene marketinške
metode učinkovite.
Aaron zaprosil zajčico
Aaron Carter, i8-letnl ameriški pevec,
mlajši brat bolj znanega NIcka Carterja,
ki slovi kot član fantovske skupine Backstreet Boys, se je zaročil z 22-letno Playboyjevo zajčico Kari Ann Peniche, ki je
bila pred leti najstniška miss ZDA.
Aaron je Kari, ki je bila prej dekle njegovega brata, zaprosil v Las Vegasu, med predstavo
Playboy Comedy Tour, ki si jo je prišlo ogledat dvesto
ljudi. Čeprav so organizatorji za snubitev vedeli, je bila
za Kari popolno presenečenje, a je takoj privolila.
Eddie že našel drugo

Najlepše missice mivke: Klara Kozina, Aida Muratovič in
Aneta Salihovič./roio.Aiti roh.

Urša Prpar, Špela Pungerčar, Suzana Maksimovič in Manja
Melnik. / r^io: d^h

Zmagovalni novomeški 4Play. /Fou>;A]e!Roih

Lepi Dasa - nov obraz na glasbeni sceni? / fmo: Airf «oih

Voditeljica izbora Pesmi poletja (ex missica) Živa Vadnov in
zlati Boštjan Dermol (pevec skupine Nude). ;f«o:AirfRoih

i

Oče TV Paprike Mark Žitnik si je ogledoval Saškine 'oči'. Morda
ga je zanimalo, ali je kaj novega na področju masaže. / FOM. A I « RMII

Igralec in komik Eddie Murphy, ki se je
po dvanajstih letih zakona in petlT otrocih aprila letos ločil od Nlcole MItchell
Murphy, je že našel novo ljubezen. Čeprav
romance z nekdanjo spajsico Melanie
Brown ne obeša na veliki zvon, vse kaže,
da se ponovno pripravlja na zakon. Scary
Spice je odpeljal na razkošne počitnice na Havaje, kjer so
se jima pridružili vsi otroci, njegovih pet otrok, starih med
štiri In šestnajst let, ter njena sedemletna hči Phoenix Chi.
Poročni zvonovi naj bi zadoneli še letos.

Šestindvajsetletni Matjaž Kremelj iz Škofje Loke je
postal najfentpoletja 2006. Izbor je organizirala znana
slovenska revija. Izbirala je ženska komisija z miss universe Slovenije Natašo Pinoza na čelu. Prvi spremljevalec je postal 21-letni Peter Berič iz Krškega, drugi pa
24-letni Primož Repe iz Vodic./Foto 3th»o.gj™Miwi.iib.(j

