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Domžalčani so košarkarski prvaki 
Potem ko so se konec prejšnjega meseca zmage v državnem prvenstvu 
veselili nogometaši Domžal, so minulo nedeljo skupaj z navijači slavili še 
košarkarji domžalskega Heliosa. 

V I L M A STANOVNIK 

Domžale - Košarkarji dom-
žalskega Heliosa so se v ne-
deljo zvečer v zgodovino slo-
venske košarke vpisali kot 
tretja moška ekipa, ki je 
osvojila naslov državnih pr-
vakov. Dvakrat je to do sedaj 
namreč uspelo novomeški 
Krki, kar trinajstkrat pa ekipi 
Uniona Olimpije, ki je letos 
morala priznati premoč od-
ličnih Domžalčanov. 

V petih res zanimivih fi-
nalnih tekmah lige UPC Te-
lemach so košarkarji Helio-
sa trikrat slavili na doma-
čem igrišču, najslajša pa je 
bila odločilna nedeljska 

zmaga, ko so Union Olim-
pijo pred več kot dva tisoč 
navdušenimi gledalci pre-
magali kar z 82 : 65 in - po 
zmagi v pokalnem tekmova-
nju Spar - osvojili naslov dr-
žavnih prvakov. 

"Danes sem res lahko ve-
sel in ponosen na svoje fan-
te, ki so se tudi na najpo-
membnejši tekmi še enlaat 
več v tej sezoni izkazali z od-
lično in do konca požrtvoval-
no igro. Eldpa sedaj že biv-
ših državnih prvakov Unio-
na Olimpije se nam je v fina-
lu - kljub vsem znanim teža-
vam, ki pestijo klub - dobro 
upirala, mi pa smo dokazali, 
da smo v tej sezoni pač naj-

boljši v Sloveniji," je po fi-
nalni tekmi povedal trener 
Heliosa Memi Bečirovič, 
nato pa se je skupaj z ekipo, 
vodstvom kluba in navijači 
veselil zasluženega naslova 
prvakov. Podobno kot je to 
bilo zadnji majski konec ted-
na, ko so naslov državnih pr-
vakov domžalski nogometa-
ši prvič proslavljali na bližnji 
zelenici. Oboji zasluženo, 
saj so v Domžalah zadnja 
leta očitno znali združiti 
šport, politiko in gospodar-
stvo ter pred mnogimi dru-
gimi kraji spoznali, da je vla-
ganje v šport najboljša na-
ložba tako za sedanje kot bo-
doče generacije. Košarkarji Heliosa so se v nedeljo zasluženo veselili naslova najboljših. /foto:r,„aoou 

Novo večnamensko igrišče 
v petek so pred Osnovno šolo Simona jenka - Podružnično šolo Trstenik praznovali deseto obletnico 
obnove podružnične šole. Ob tej priložnosti so slovesno odprli večnamensko igrišče. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Trstenik - "V novembru 
2006 je dala Krajevna skup-
nost Trstenik pobudo, da se 
zgradita otroško igrišče in 
igrišče za rokomet in košar-
ko, tudi za potrebe kraja in 
okoliških naselij. Denar v vi-
šini 60 tisoč evrov je občina 
zagotovila v letošnjem prora-
čunu," je povedal kranjski 
župan Damijan Feme. 

Na Trsteniku je šolski zvo-
nec prvič zazvonil leta 1879. 
"V stavbi na sedanjem me-
stu je od leta 1957. Pod vod-
stvom Pranje Cirk je delova-
la do leta 1967, potem pa so 
jo zaradi premajhnega šte-
vila otrok leta 1970 zaprli. 

Leta 1997 so domačini s po-
močjo Krajevne skupnosti 
Trstenik in občine šolo ob-
novili, prizidali telovadnico 

in v šolske klopi je sedlo 52 
otrok," je povedala vodja 
Podružnične šole Alenka 
Šturm. Podružnično šolo v 

Župan Damijan Perne je prvi vrgel na nov koš. 

tem šolskem letu obiskuje 
48 otrok. "Bogata dejavnost 
in uspešnost šole imata svoj 
delež pri razvoju kraja, saj 
šola živi s krajem in ljudmi," 
je še povedala Sturmova. 
Dokaz za to je bil tudi dober 
obisk krajanov in gostov na 
petkovi slovesnosti. 

Predsednik Krajevne skup-
nosti Trstenik Jože Lombar, 
ki je tudi mestni svetnik, je 
za letos na Trsteniku napove-
dal še eno investicijo: "Obno-
vili bomo fasado na Domu 
krajevne skupnosti. Nekaj 
denarja bo prispevala krajev-
na skupnost, nekaj naj bi ga 
občina, pri nas pa je še vedno 
v navadi, da krajani pomaga-
jo s prostovoljnim delom." 
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POLITIKA 

Letališče Jožeta Pučnika 
Na poimenovanje brniškega letališča 
po )oželu Pučniku so različni odme-
vi. Branko Crims (SDS) je poimeno: 
vanje ocenil kot pozitivno, Jelko Ka-
cin (LDS) pa meni, da bi bilo bolje, če 
bi po Pučniku imenovali kako drugo 
ustanovo. 

A K T U A L N O 

Dimnikarji grozijo s tožbo 
štirinajst dimnikarskih podjetij je na-
sprotniku dimnikarske zakonodaje 
Antonu Kristanu iz Kranja poslalo 
opomin pred tožbo. Dimnikarj i so 
Kristanu zagrozili, da ga bodo tožili, 
če ne bo javno preklical poziva k 
sploSni državljanski nepokorščini. 
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GORENJSKA 

Pol stoletja oddajnika 
Letos mineva petdeset let od prvega 
oddajanja televizijskega programa s 
Krvavca. Digitalizacija ne bo zmanj-
šala pomembnosti oddajnika. Upo-
rabljajo ga za namestitev nove tehno-
logije, del gledalcev pa bo vedno od-
visen od zemeljske mreže. 

EKONOMIJA 

Rast nad vsemi 
pričakovanji 
Gospodarska rast v letošnjem prvem 
četrt let ju je bila 7,2-odstotna in je 
presegla vse napovedi in pričakova-
nja. K temu je največ prispevala sko-
raj Z9-odstotn3 rast dodane vredno-
sti v gradbeništvu, izredno pa se po-
večuje tudi izvoz. 
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VREME 

Danes bo pretežno oblačno 
s krajeminu padavinami 
deloma nevihtami. V avdo in 
četrtek bo delno jasno 
s spremeniva (Mačnos^o. 
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P O L I T I K A danica.zavrl@g-glas.si 

Naj se grozote ne ponovijo 
D A N I C A Z A V R L Z L E B I R 

Ljubelj - Pcxl Ljubeljem, kjer 
je bila med drugo svetovno 
vojno podružnica koncentra-
cijskega taborišča Mauthau-
sen, so proslavili 62. obletni-
co njene osvoboditve. V pod-
ružnici zloglasnega koncen-
tracijskega taborišča Maut-
hausen na Ljubelju so bili 
med vojno zaprti taboriščni-
ki iz več evropskih držav, so 
gradili ljubeljski predor. 

V soboto so se v spomin-
skem parku na Ljubelju po-
klonili spominu žrtev tega ta-

borišča. Prišli so preživeli in-
terniranci, predstavniki dr-
žav, od koder so bili taborišč-
niki, borčevske organizacije 
in številni drugi obiskovalci, 
ki želijo ohraniti spomin na 
to kruto obdobje, za katero 
želimo, da se ne bi nikoli več 
ponovilo. 

O tem je govoril tudi slav-
nostni govornik župan obči-
ne Tržič in poslanec v držav-
nem zboru Borut Sajovic. A 
iz zgodovine se očitno nismo 
naučili dovolj, je dejal govor-
nik, vojne in nasilje se še kar 
naprej ponavljajo. 
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Zaposlimo SAMOSTOJNEGA KUUČAVNIČARJA(m/ž) 
z znanjem varjenja za nedoločen čas. Nudimo stimulativno 
plačilo. Z a ž e l e n e delovne izkušnje In lasten prevoz. 
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izžrebanemu naročniku časopisa 

m. Gorenjski Glas 

Knjigo prejme A N T O N B E L E s Hrušice. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Koncert Musical Youth & 
Andrej Šifrer 
Podarimo petkrat po dve vstopnjci za reggae koncerta Mu-
sical Vouth z gostom Andrejem Šifrerjem. Prvi koncert bo 
24. junija ob 20. url na gradu Khisistein, drugi pa 25. junija 
v Kranjski Gori. Če si želite koncert ogledati brezplačno, do 
21. junija pošljite dopisnico s pripisom "Za Musical Vouth -
Kranj oziroma Kranjska Gora" na: Gorenjski glas, Zoisova 1, 
Kranj, aH po e-pošti: narocnine@g-glas.si. Izžrebani nagra-
jenci boste vstopnice prejeli po pošti. 

Maks 

Veseli nas, da nam še vedno 
pošiljate fotografije za izbor 
tiste, ki bo krasila poštno 
znamko. Prejeli smo jih kar 
veliko, danes pa vam pred-
stavljamo nasmejanega dve-
letnega Maksa. D. K. 

Letališče Jožeta Pučnika 
Različni odmevi na poimenovanje brniškega letališča po Jožetu Pučniku 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj - Uprava Aerodroma 
Ljubljana je dala pobudo, da 
se ob odprtju novega potni-
škega terminala letališču do-
deli ime, kar je praksa tudi v 
mnogih drugih državah, ki 
so svoja nacionalna letališča 
poimenovala po znanih zgo-
dovinskih osebnostih. Mi-
nistrstvo za promet je to po-
budo proučilo in vladi pred-
lagalo, da brniško letališče 
dobi ime po Jožetu Pučniku. 
Poimenovanje letališča je v 
javnosti sprožilo različne od-
meve. Kaj o tem menita 
naša sogovornika z naspro-
tnih si političnih polov.̂  

Branko Grims (SDS): 
"Kot nekdanji tesen sodela-
vec Jožeta Pučnika to po-
imenovanje ocenjujem kot 
zelo pozitivno. Poudariti je 
treba, da je Jože Pučnik po-
osebljal človeško etiko v poli-
tiki, kakršno danes v sloven-
ski politiki pogrešamo. To 
poimenovanje je dobro za 
sožitje zgodovinskega spo-
mina, da se bodo lahko tudi 
tisti, ki danes ne vedo veliko 
o slovenski osamosvojitvi. 

zavedali pomena osebnosti, 
ki le leta 1990 vodila Demos, 
ko je ta zmagal na prvili de-
mokratičnih volitvah. Brez te 
zmage danes samostojne 
Slovenije ne bi bilo. Ob po-
imenovanju letališča po Jo-
žetu Pučniku so mnogi, ki 
so pred leti celo ovirali slo-
vensko osamosvojitev, za-
gnali pravo kampanjo. Mis-
lim, da je ta odraz njihove 
panike in slabe vesti. Se ved-
no živimo v državi, Id ima v 
mnogih mestih in trgih še 
poimenovanja po zločincih, 

ki so odgovorni za povojne 
poboje. Sedaj se je prvič zgo-
dilo, da je prišlo do poime-
novanja pomembnega ob-
jekta po žrtvi prejšnjega tota-
litarnega režima. Sicer pa 
menim, da je Jože Pučnik 
kot oče samostojne Slovenije 
povsem primerljiv zgodovin-
skim osebnostim, po katerih 
se imenujejo mednarodna 
letališča, denimo Georgu 
Washingtonu ali Charlesu 
DeGaulu." 

Jelko Kacin (LDS): "Leta-
lišče Ljubljana se obnavlja 

dovolj dolgo, da bi vlada lah-
ko pridobila konsenz o tem, 
kako ga poimenovati, tako 
pa se je o tem odločila čez 
noč in s tem presenetila in 
vznemirila slovensko jav-
nost ter sprožila celo vrsto 
vprašanj. Kako bo ta vlada, ki 
ne išče konsenza doma, za-
radi česar ni nič čudnega, če 
izgublja podporo javnosti, 
čez pol leta predsedovala Ev-
ropski uniji, kjer bo morala 
iskati soglasje 28 držav? 
Sam sem sodeloval z Jože-
tom Pučnikom in menim, 
da on takšne prakse ne bi 
odobraval. Poimenovanje le-
tališča po njem sicer ni nič 
spornega, a bi bilo primer-
neje, če bi po njem imenova-
li kako drugo institucijo, ki 
bolje odraža njegovo delova-
nje za osamosvojitev sloven-
ske države. Naj še dodam, da 
je makedonska vlada nedav-
no svoje letališče poimeno-
vala po Aleksandru Velikem 
in s tem vznemirila sosednjo 
državo. Naša pa je vznemiri-
la domačo javnost. Menim, 
da si Jože Pučnik zasluži bolj 
odmerjeno obravnavo in več 
spoštovanja." 

LJUBLJANA 

Dan krivde, odpuščanja in sprave 

Na ljubljanskih Žalah se bodo Združeni ob lipi sprave spet 
spomnili bratomornega holokavsta po koncu vojne, v 
katerem je bilo pomorjenih 12 tisoč Slovencev in pobitih 
dvesto tisoč vojakov premagane vojske. Njim v spomin in v 
čast slovenski vojski in policiji, ki sta soustvarjali 
demokratično državo, bo v petek, 15. junija, ob 17. uri najprej 
sveta maša, uro zatem pa spominska slovesnost pri Lipi 
sprave s spominskim nagovorom, nastopom policijske godbe 
in ob navzočnosti častnega oddelka Slovenske vojske. D. Ž. 

yUBL)ANA 

Bernarda Podlipnik na novi dolžnosti 

Vlada je na zadnji seji imenovala Bernardo Podlipnik, doma 
z Dobrega Polja v radovljiški občini, na položaj generalne 
direktorice Direktorata za evropske zadeve in investicije na 
Ministrstvu za okolje in prostor, kjer je bila do sedaj vršilka 
dolžnosti. Podlipnikova je od leta 2000 zaposlena na okolj-
skem ministrstvu, prej je bila direktorica radovljiške komu-
nale, pred tem pa zaposlena na Zavodu za zdravstveno var-
stvo Kranj kot vodja službe za varstvo okolja za Gorenjsko. 
D. Ž. 

Ne poznajo medobčinske inšpekcije 
MATEVŽ P I N T A R 

Vodice - V okvim občin Tr-
zin, Komenda, Lukovica, Mo-
ravče, Mengeš in Vodice že 
dobro leto deluje skupen in-
špekcijski organ, tako imeno-
vana medobčinska inšpekci-
ja. Prebivalce Vodic smo zato 
povprašali, ali so z delom te 
inšpekcije, ki skrbi za izvaja-
nje vseh občinskih odlokov 

(med drugim izvaja tudi nad-
zor nad pravilnim parkira-
njem), zadovoljni in ali je nje-
no delovanje v okolju opazno. 
Odgovori 328 sodelujočih so 
nam pokazali, da več kot po-
lovica občanov tega organa 
sploh ne pozna, četrtina z 
njegovim delovanjem ni za-
dovoljna in le 18 odstotkov 
vprašanih je z delovanjem in-
špekcije zadovoljnih. 

Nove prostore bo v krat-
kem dobila občinska knjiž-
nica v Vodicah in zanimalo 
nas je, kolikšno je zanima-
nje za članstvo v preseljeni 
knjižnici. Skoraj tri četrtine 
anketirancev se bo včlanilo v 
novo knjižnico, četrtina so-
delujočih se nima namena 
včlaniti, preostali pa še niso 
odločeni. V tokratni raziska-
vi je sodelovalo 328 obča-

nov Vodic, poklicali pa smo 
526 gospodinjstev. Tudi to-
krat smo 182 sodelujočim 
podarili štiri brezplačne šte-
vilke časopisa. Vse tiste, ki 
radi berete naš časopis in 
sledite novicam iz vse Go-
renjske, pa vabimo, da izko-
ristite ugodne naročniške 
pogoje in nas pokličete v 
Klicni center slepih na tele-
fon 04/517-00-00. 

Ali se boste vi oziroma vai i družinski člani včlaniti v novo - K ^ « ^ « 
preseljeno knjižnico v Vodicah? 

N- }x8 

Ali ste zadovoljni z delom medobčinske inšpekcije 
oz. alt se kaj pozna, da deluje? 

Ne vem 
6 % 

Sploh ne 
poznam 

5 2 % 

Ne 
24% 

N = 528 
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Odvisnikov so se sprva bali 
v Sloveniji je prejšnji teden potekala evropska konferenca EFTC (Evropske zveze terapevtskih 
skupnosti) z okoli 250 udeleženci iz 24 evropskih in drugih držav. 

DANICA ZAVRL 2 LEBIR 

Ško^a Loka - Konferenco, ki 
je bila prvič organizirana v 
Sloveniji in tudi na širšem 
območju nekdanje "vzhod-
ne Evrope", so poleg EFTC 
pripravili društvo Projekt 
Človek, Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve 
ter občini Ljubljana in 
Škofja Loka. Da je pri iz-
vedbi tako pomembne 
mednarodne konference 
zraven tudi slednja, je za-
sluga dejstva, da je ravno 
na njenem območju že de-
setletje terapevtska skup-
nost za zdravljenje zasvoje-
nih 2 drogami, je povedal 
predsednik organizacijske-
ga odbora dr. Bogdan Polaj-
nar, sicer vodja projekta 
Človek. "V Sop>otnici so te-
rapevtsko skupnost prijaz-
no sprejeli, kar sicer ni po-
gosta praksa ne v Sloveniji 
ne v kaki drugi državi, kjer 
se lokalno prebivalstvo od-
visnikov boji. Krajanom So-
potnice pa je vlilo zaupanje 
dejstvo, da je tudi občina 
Škofja Loka soglašala z od-
prtjem terapevtske skupno-
sti, kjer je bilo v desetih le-
tih deležnih pomoči že oko-
li dvesto zasvojenih 2 ma-
mili," je dodal Polajner. 

Igor Draksier, Dirk Vandevelde, Janice Jones in Bogdan Polajner (od leve) so v Skofji Loki 
predstavili pomen evropske konference o terapevtskih skupnostih. 

"Umeščanje takšne skup-
nosti v lokalni prostor je iz-
redno občutljivo," je iz last-
nih izkušenj dodal župan 
občine Škofja Loka Igor 
Draksier. "Po desetih letih 
pa že vidijo, da stvar deluje, 
strahovi so premagani in 
ljudje so terapevtsko skup-
nost sprejeli za svojo. Da-
nes smo nanjo vsi skupaj 
ponosni; da med ljudmi na 
začetku ni bilo pretiranega 
odpora in protestov, pa 
imajo zasluge tudi sodelav-
ci v občinski službi za druž-
bene dejavnosti." O evrop-
ski konferenci pa je dejal, 
da je tudi vpogled v izkuš-

nje, kako se v drugih drža-
vah lotevajo te problemati-
ke, saj je tako kot v Sloveni-
ji tudi drugje drog in odvis-
nikov vse več, s tem pa tudi 
potreb po terapevtskih 
skupnostih. 

Pomoč in, samopomoč pri 
odvajanju od drog sta te-
meljni značilnosti terapevt-
skih skupnosti, zato je zelo 
pomembno, da strokovnjaki 
s tega področja vsaki dve leti 
izmenjajo izkušnje, je na 
novinarski konferenci v 
Škofji Loki dejal sekretar 
EFTC Dirk Vandevelde, 
tudi sam vodja ene od tera-
pevtskih skupnosti, ki delu-

je že tri desetletja. Tudi tam 
so se ljudje v majhni vasi 
odvisnikov spočetka bali, se-
daj pa je skupnost postala 
del njih in pogrešali bi jo, če 
bi jo opustili. "Ne na mojem 
dvorišču," vlada prepričanje 
glede terapevtskih skupno-
sti tudi v daljni Avstraliji, je 
povedala udeleženka Janice 
Jones, izvršna direktorica 
zveze avstralskih terapevt-
skih skupnosti. Toda potem 
se odnos spremeni in obstoj 
skupnosti v lokalnem oko-
lju vsem spremeni življenje. 
Prek dvesto udeležencev po-
svetovanja je obiskalo tudi 
Sopomico. 

Popravilo dočakale tudi državne ceste 
PETRA LOTRIČ 

Bohinjska Bistrica - V prvi 
polovici maja je župan obči-
ne Bohinj Franc Kramar mi-
nistra za promet Janeza Bo-
žiča v pismu opozoril na ne-
ustrezne in nevarne odseke 
državnih cest v bohinjski ob-
čini. Kot najhujši problem je 
izpostavil Jelovško cesto v 
Bohinjski Bistrici in most v 
vasi Jereka. Objekta sta pred-
videna za sanacijo v letih 
2007 do 2009. Kramar je v 
pismu poudaril tudi, da sta 
omenjena objekta za popra-
vilo predvidena že vse od leta 
2001. Zato je izrazil zaskrb-

ljenost, ker se dela na objek-
tih še niso začela. Župan je 
tudi pozval ministra, naj 
kljub poudarku na avtoce-
stah ob prihajajočem predse-
dovanju Slovenije Evropski 
uniji na ministrstvu pomisli-
jo tudi na to, da bo "marsika-
teri diplomat oziroma pred-
stavnik evropskih držav želel 
videti lepote Bohinja in Tri-
glavskega narodnega parka, 
ob tem pa bo žal primoran 
uporabljati neprimerne in 
nevarne ceste." 

Minister Božič pisma ni 
posebej komentiral, so pa v 
službi za odnose z javnostjo 
Direkcije RS za ceste pojas-

nili, da je za Jelovško cesto 
in rekonstrukcijo ceste sko-
zi Jereko že izdelana investi-
cijsko-tehnična dokumenta-
cija - za prvo v dolžini 1,15 
kilometra in drugo v dolžini 
enega kilometra. Projekt Je-
lovške ceste je v fazi odku-
povanja zemljišč in "ker gre 
za relativno velik projekt, je 
predvideno, glede na razpo-
ložljiva sredstva (letos do-
brih 125 tisoč evrov, leta 
2008 dobrih 292 tisoč evrov 
in leta 2009 skoraj 626 ti-
soč evrov), da se bodo dela 
izvajala etapno. Začetek del 
na prvi etapi, ki zajema 
gradnjo krožišča na regio-

nalnih cestah Bled-Bohinj-
ska Bistrica in Bohinjska 
Bistrica-Sorica, je predviden 
v letošnjem letu. Projekt ce-
ste skozi Jereko pa je v fazi 
razpisovanja, dela se bodo 
začela predvidoma letošnjo 
jesen. Projekt bo stal pri-
bližno milijon evrov, od tega 
bo približno štiristo tisoč ev-
rov stroškov krila občina Bo-
hinj. Predvidena pa je tudi 
obnova zidov skozi Korita, 
za katero je ministrstvo za 
promet letos namenilo 82 
tisoč evrov, prihodnje leto 
pa 25 tisoč evrov. Obnova 
naj bi se začela in bila kon-
čana v letih 2007 in 2008. 

K R A N J 

Gorenjski župani za osem pokrajin 

Prejšnji teden so župani na seji Sveta gorenjske regije med 
drugim obravnavali pobudo za oblikovanje pokrajine Zgornja 
Gorenjska, pomembnost močnih in finančno neodvisnih po-
krajin ter razvojno raznolikost med gorenjskimi občinami. So-
glasno so sprejeli sklep, da podpirajo uvedbo pokrajin oziro-
ma členitev Slovenije na osem pokrajin, ki so med seboj zelo 
primerljive. Zanimivo je, da so tej odločitvi pritegnili tudi sko-
raj vsi župani t. i. Zgornje Gorenjske (na Svetu regije s tega 
območja ni sodeloval le predstavnik občine Žirovnica). Spre-
jeli so še sklep o nujni spremembi Zakona o financiranju po-
krajin, ki bo omogočil finančno neodvisno novih pokrajin in 
hkrati ne bo stimuliral nadaljnjih cepitev. B. B. 

RADOVLJICA 

Podpora Zgornji Gorenjski 

Radovljiški občinski svet je na nedavni seji podprl predlog o 
oblikovanju Zgornje Gorenjske kot samostojne pokrajine. 
Zagovorniki so poudarjali, da se zgornjegorenjske občine 
potegujejo za svojo pokrajino predvsem zato, ker je med 
predlaganimi štirinajstimi pokrajinami kar pet manjših od 
Zgornje Gorenjske in ker bi v samostojni pokrajini dobile 
približno sto evrov na prebivalca več kot v enotni gorenjski 
pokrajini. V razpravi je bilo slišati, da Zgornja Gorenjska s 
svojim predlogom ne bo uspela, ker nima v Ljubljani niko-
gar, ki bi jo zagovarjal. Svetnik Janez Urbane je predlagal, da 
bi se pokrajina imenovala Visoka Gorenjska in da bi bil njen 
sedež na Bledu, v Lescah ali v Poljčah. C. Z. 

Dimnikarji 
grozijo s tožbo 
Nasprotniku dimnikarske zakonodaje Antonu 
Kristanu je 14 dimnikarskih podjetij poslalo 
opomin pred tožbo. 

SIMON Š U B I C 

Kranj - Kranjčan Anton Kri-
stan, ki so ga konec maja 
imenovali za predsednika 
koordinacijskega odbora ci-
vilne iniciative za ureditev 
razmer na področju dinuii-
karske službe, je pred krat-
kim prejel dopis Odvetniške 
pisarne Grilc iz Ljubljane. 
Ljubljanski odvetnik Anton 
Grilc ga z njim obvešča, da 
zastopa štirinajst dimnikar-
skih podjetij iz Slovenije in 
da je dopis zadnje opozorilo 
pred odškodninsko tožbo. 

Dimnikarji bodo Kristana 
tožili, če ne bo javno prekli-
cal poziva k splošni držav-
ljanski nepokorščini glede 
izvajanja zakona o varstvu 
okolja in prenehal izrekati 
negativne vrednosme sodbe 
o vseh dimnikarjih. Ocenili 
so, da jim je z javnim nape-
ljevanjem občanov h kršit-
vam zakona doslej povzročil 
že za najmanj 50 tisoč evrov 
materialne in nematerialne 
škode. "Vse je odvisno od 
vas, ali boste prostovoljno iz-
polnili gornji zahtevi ali pa 
boste morali plačati visoko 
odškodnino, ki bo v celoti 
namenjena dobrodelnim 
ustanovam," opozarjajo 
dimnikarji in opominjajo, 
da bodo začeli dosledno pri-

javljati inšpekciji vse upo-
rabnike, ki ne bodo omogo-
čili dostopa do kurilne na-
prave, dimnih vodov ali pre-
zračevalnih naprav. Globa 
za kršitev znaša skoraj 209 
evrov. 

"Ne mislim se nikomur 
opravičevati niti ničesar jav-
no preklicati," je dejal Kri-
stan, ki je sedaj odgovoren 
tudi za vodenje koordinacije 
med vsemi iniciativami in 
društvi v Sloveniji, ki si pri-
zadevajo za sprennembo 
dimnikarske zakonodaje. 
Koordinacijski odbor je tako 
prejšnji teden poenotil sta-
lišča do te tematike in jih 
združil v tri zahteve, ki jih 
bo naslovil vladi oziroma 
ministrstvu za okolje in 
prostor. Prva je zahteva po 
ukinitvi monopola koncesio-
narjev in s tem dimnikar-
skih območij. Prav tako za-
htevajo transparentno členi-
tev dimnikarskih storitev ter 
tudi jasna stroškovnik in ce-
nik dimnikarskih storitev. 
Pod tretjo zahtevo je odbor 
zapisal, da mora koncesijska 
pogodba obravnavati izključ-
no urejanje odnosov med 
dajalcem in nosilcem konce-
sije. Uporabniki storitev, ki 
niso sopodpisniki pogodb, 
naj ne bodo vključeni v kon-
cesijske pogodbe. 
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BLED 

Sredin večer in sobotna tržnica 

v informacijskem središču Triglavskega narodnega parka na 
Bledu jutri, v sredo, z začetkom ob 20. uri pripravljajo preda-
vanje o kvaliteti pokljuških smrekovih dreves. Predavanje nosi 
naslov Pesem dreves, predaval pa bo Niko Torelli. V okviru 
sredinega večera bodo hkrati odprli razstavo lesenih skuiptur 
Igorja Crabca, ki pogosto ustvarja na Belski planini. Razstava 
bo na ogled do 17. avgusta, ob odprtju pa bosta na violini 
zaigrala Nena in Matej Kozjek. Že v soboto med 10. in 12. uro 
pa bo pred prostori TNP na Ljubljanski cesti znova potekala 
priljubljena Triglavska tržnica, ki jo bo tokrat spremljala ust-
varjalna delavnica z naslovom Podarimo netopirjem dom. Na 
njej bo mogoče sestaviti nadomestne hišice za netopirje, ki jih 
bo vsakdo lahko odnesel domov. V. S. 

ŽIROVNICA 

Za plačilo vode dodaten mesec 

Občinski svetniki v Žirovnici so sprejeli odlok o preskrbi s pitno 
vodo, ki ga je bilo treba uskladiti z veljavno zakonodajo, hkrati 
so ga še nekoliko dopolnili. Odlok tako po novem predvideva, 
da uporabniki nimajo več 15, ampak 45 dni časa po Izdanem 
opominu za plačilo računa, sicer lahko upravljavec prekine do-
bavo vode, poleg tega pa morajo uporabniki, ki uporabljajo 
vodo iz javnega vodovoda, a še nimajo vgrajenih vodomerov, to 
storiti v dveh letih (prej eno leto). Občina bo podjetje Jeko-ln 
pozvala, naj obvesti vsa gospodinjstva, da so dolžna vgraditi 
vodomere. Svetniki so občinski upravi naložili še, da se pozani-
ma, ali je preskrba s pitno vodo ustavna kategorija, ki je nI mož-
no kratiti nikomur. A. H. 

RADOVLJICA 

Zaradi gradnje avtoceste delna zapora podvoza 

V Radovljici bo zaradi gradnje avtoceste od danes pa do kon-
ca julija delno zaprt za promet podvoz pod glavno cesto Kranj-
Jesenice. V tem času bo možen le enosmerni promet za oseb-
na vozila Iz smeri Nova vas-Radovljica, obvoz v smeri Radovljl-
ca-Nova vas bo speljan prek priključka Podvin (Otok-Zapuže), 
obvoz v smeri Radovljica-Jesenice pa skozi Lesce. Priključek 
Ljubijana-Radovljica bo odprt samo za osebna vozila, obvoz za 
tovorna vozila In avtobuse pa bo prek priključka Bled oz. 
Lesce. Zaprt bo tudi priključek Kranjske in Cradnlkove ceste, 
obvoz za osebna vozila do Spara bo po Ulici Staneta Žagarja 
in Cradnikovi ceste. Polovično bo zaprt še del Kranjske ceste v 
Radovljici, od odcepa za osnovno šolo do priključka z Crad-
nlkovo cesto, Izmeničen dvosmerni promet bo urejen s se-
maforji. Poleg teh veljajo v radovljiški občini še nekatere druge 
delne zapore cest. C. Z. 

Bliže k .<ioncu nas bodo popeliali... 
Učenci OS Poldeta Stražltarja 
Gostie iz VDC Škrat Jesenice 

Gostje iz CUDV Matê Ĵ.a Langusa 
KvartetSimbcra 

Andrej Sifrer 
Turbo Angels 
Nuika Draiček 

Nina PuSlar 
NataSa Krajnc 

Aleksandra Vukič 

... skozi šolski vsakdan in fudovile 
otroSke umetnijc pa razstava v 

preddverju gledališča. 
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Ca si no Tivoli 
IGRALM SALOH 

LESCE-SI-OVEHljA 

Akcija za nakup hiše 
za komuno 
v akciji En klic do pomoči mladim iz zasvojenosti zbirajo denar za nakup hiše v Bohinju. 

U R Š A PETERNEL 

Jesenice - Minuli torek so na 
Telekomu Slovenije odprli 
posebno telefonsko številko 
090 93 30 31, na kateri že 
zbirajo denar za nakup hiSe 
za komuno Skupnosti Ža-
rek. Akcijo so poimenovali 
En klic do pomoči mladim iz 
zasvojenosti. Vsi, ki bodo po-
klicali na omenjeno telefon-
sko številko (klic je mogoč le 
s stacionarnih telefonov), 
bodo prispevali 1,25 evra v 
sklad, v katerem Društvo Ža-
rek z Jesenic zbira denar za 
nakup hiše v Bohinju. Po-
budnica akcije je Ivanka Ber-
čan, ki se že vrsto let preda-
no ukvarja z mladimi in jim 
pomaga na poti iz primeža 
prepovedanih drog. Po njeni 
Msliigi je v bohinjski Soteski 
pred slabima dvema letoma 
zaživela prva gorenjska ko-
muna za zdravljenje odvis-
nosti, v kateri so trenutno tri-
je fantje. A hišo, v kateri so si 

uredili zasilno bivanje, ima-
jo v najemu in za dokončno 
ureditev bi bilo vanjo treba 
vložiti še veliko denarja. 
"Obenem je prišel čas, da 
dobimo nekaj svojega, svojo 
hišo," je povedala Berčano-
va. Tako so zdaj našli stavbo 
nekaj kilometrov stran od se-
danje lokacije, prav tako v 
bohinjski občini, ki jo lahko 
odkupijo. "Do prvega avgu-
sta moramo plačati 71 tisoč 
evrov za nakup. Imamo 
podporo vseh sedmih občin 
zgornje Gorenjske, vendar 
pa bo le Občina Jesenice 
lahko do avgusta zagotovila 
svoj delež denarja. Pri dru-
gih občinah pa bomo mora-
li počakati na rebalanse 
proračunov oziroma na 
proračune za prihodnje 
leto. Ker pa se z nakupom 
mudi, smo začeli akcijo 
zbiranja denarja. Obrača-
mo se na ljudi dobre volje, 
ki lahko že z enim klicem 
prispevajo delček za nakup 

Ivanka Berčan 

hiše in s tem pomagajo 
mladim na poti k ozdravlje-
nju od zasvojenosti," je de-
jala Ivanka Berčan. Akcija 
zbiranja denarja prek tele-

fona bo trajala do 31. julija, v 
Društvu Žarek pa se že vna-
prej zahvaljujejo vsem, ki 
bodo s klicem prispevali k 
uspešnosti akcije. 

Povezal jih je župnik 
STOJAN S A J E 

Podbrezje - V nedeljo je bilo 
v Podbrezjah tretje srečanje 
vaščanov z gosti iz Minneso-
te. Povod za stike je dal ne-
kdanji župnik Franc Pire, ki 
je po službi v Podbrezjah de-
loval kot misijonar v Severni 
Ameriki. Kot je v pozdravu 
obiskovalcem dejal podžu-
pan Občine Naklo Ivan Me-
glič, si lahko štejemo v čast 
sodelovanje med majhno 
slovensko vasjo in veliko 

ameriško državo. Predsedni-
ca Kulturnega društva Tabor 
Podbrezje Nataša Kne Leben 
je spomnila, da so sadovi 
PirčSfVega dela vidni pri nas 
in na tujem, saj je pospeše-
val sadjarstvo. V Pirčevem 
domu je Jožef Peme pred-
stavil vas v času župnika Pir-
ca, dr. Peter Fister pa je 
označil pomen protiturških 
taborov. 21a topel sprejem se 
je zahvalil dr. Douglas R. Vo-
gel, udeleženec e-konference 
na Bledu iz Minnesote. 

Nova direktorica zdravstvenega doma 
Nova direktorica Zdravstvenega doma Radovljica je Maja Petrovič Šteblaj s Trstenika. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica • V Osnovnem 
zdravstvu Gorenjske so po 
tem, ko je Marjana Grm v za-
četku leta umaknila kandida-
turo za direktorico organiza-
cijske enote Zdravstveni dom 
Radovljica, ponovili razpisni 
postopek Na interni razpis se 
je kot edina s popolno vlogo 
prijavila Maja Petrovič Šteblaj 
s Trstenika, direktor zavoda 
Jože Vetemik jo je imenoval 

za direktorico, po pridobitvi 
soglasja na majski seji občin-
skega sveta pa je 1. junija zače-
la petletni mandat. Petrovič 
Šteblajeva se je v zdravstve-
nem domu zaposlila pred 
sedmimi leti, pred dvema le-
toma je prevzela vodenje di-
spanzerja za medicino dela, 
prometa in športa, 1. marca le-
tos pa je postala vršilka dolž-
nosti direktorja. 

Kot je zapisala v program 
dela in razvoja zavoda, letos 

skupaj z občino načrtujejo ob-
novo otroške in šolske ambu-
lante ter sanitarij, posodablja-
nje doma pa naj bi nadaljevali 
tudi v prihodnjih letih. Obno-
vili naj bi ambulanto v Kropi 
in se vključili v iskanje rešitve 
za novo splošno ambulanto v 
Lescah. Na kadrovskem po-
dročju bo glavna naloga prido-
biti pediatra in obdržati že za-
poslene zdravnike, v prihod-
njih letih pa mladim zdravni-
kom omogočiti dokončanje 

specializacije in jih vključiti v 
redno delo zdravstvenega 
doma. Program fizioterapije 
bodo razširili s ponudbo nad-
standardne fizioterapevtske 
oskrbe na domu in s ponudbo 
tovrstnih storitev podjetjem. 
Ker se bo v prihodnje privati-
zacija v zdravstvu verjetno še 
nadaljevala, bo zdravstveni 
dom poskušal zagotoviti 
usklajeno delovanje javnega 
zavoda in zasebnih zdravni-
kov. 

http://www.p0JdestTa2isar.si


GORENJSKA • 

Pol stoletja oddajnika 
oddajanje TV-programa s Krvavca je prvič steklo 14. februarja 1957. Digitalizacija ne zmanjšuje 
pomena oddajnika. pomena oddajnika 

S I M O N Š U B I C 

Krvavec - Letos mineva 50 let 
od prvega oddajanja televizij-
skega programa s Krvavca, kar 
so ob najvišje ležečem in tudi 
največjem oddajnem centru 
RTV Slovenija slovesno praz-
novali v petek. Prvi prenos 
(programa italijanske televizi-
je) s krvavškega oddajnika je bil 
narejen 14. februarja 1957, zanj 
pa sta poskrbela Stane Klinec 
in prvi vodja oddajnega centra 
Krvavec Stane Lon^ . 

"Prvi oddajnik smo postavili 
v starem planinskem domu na 
Krvavcu, pripeljali pa smo ga z 
Ljubljanskega gradu. Ker na 
Krvavec še ni bilo ceste, smo 
Siemensov oddajnik z 250 W 
mofi pripeljali do kmetije Am-
brož, nato z volovsko vprego do 
Kriške planine, kjer smo ga 
razstavili, nato pa ga v nahrb-
tnikih in koših znosili do pla-
ninskega doma. Tam smo ga 
spet sestavili," se spominja Kli-
nec 

Sprva so nekaj ur na dan od-
dajali program italijanske tele-

vizije, saj lastnega programa 
TV Ljubljana še ni bUo. S seda-
nje lokacije je prva oddaja ste-
kla julija 1959, oddajni center 

• pa je bil uradno odprt 12. no-
vembra 1960. "Sedanji objekt 
s sto metrov visokim anten-
skim stolpom so začeli graditi 
junija 1981, gradnja pa je bila v 
glavnem končana leta 1985. 
Sledila je postopna selitev in 
dodatna montaža novih na-
prav v novem objekta Obrato-
vati so začeli šele po vojni leta 
1991, v kateri je bil stari objekt 
precej poškodovan. Tedaj so v 
novi objekt hitro prestavili še 
vso preostalo opremo," je po-
jasnil Robert Gartner, vodja 
oddajnega centra Krvavec 

Danes s Krvavca oddajajo 
pet analognih televizijskih in 
pet analognih radijskih progra-
mov, z digitalnim ra^jskim 
oddajnikom DAB pa od okto-
bra 2006 redno poskusno od-
dajajo štiri radijske programe. 
"Digitalizacija zemdjske mre-
že ne zmanjšuje pomembno-
sti krvavškega oddajnika, saj ga 
uporabljamo tudi za namesti-

Novi oddajnik na Krvavcu je začel obratovati po osamo-
svojitveni vojni leta 1 9 9 1 . / f"'": S"™ Silm, m Sloveniji 

tev nove tehnologije. Prav tako 
pa bo določen delež gledalcev 
vedno odvisen od zemeljske 

mreže," je povedal Miran Do-
lenec, direktor enote Oddajniki 
in zveze pri RTV Slovenija. 

Povezani ob petju f DRINA 
STOIAN S A J E 

Naklo • Iz nekdanjega okteta 
Prijatelji je po dveh letih na-
stal kvintet Vedrina, v kate-
rem danes pojejo Pavel Mar-
čun in Jože Zorenč iz Strahi-
nja, Tadej Šmid s Cegelnice, 
Vili Bitenc z Brega ob Bistri-
ci in Rafko Križaj iz Gorič. 
Umetniški vodja skupine je 
od leta 1998 Zdravka Klanč-
nik, ki je prevzela taktirko od 

Maje Škrjanc V dveh deset-
letjih je skupina veliko na-
stopala, ob 15-letnici je po-
snela svojo prvo kompaktno 
ploščo, za 20-letni jubilej pa 
je izdala novo ^oščenko ob 
spremljavi instrumentalne-
ga tria. Praznik skupine je 
označil tudi sobotni koncert 
v Naklem (na sliki), kjer so 
bili gostje humoristična sku-
pina Smeh in ljudska igralca 
Joža in Marja Jalen. 

l i i l l 

RADOVLIICA 

Pozitivno mnenje za Ksenijo Lipovšček 

Na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica so po 
odstopu Jožeta Pogačarja začeli postopek za imenovanje 
novega ravnatelja šole. Na razpis se je kot edina prijavila 
ravnateljeva pomočnica Ksenija Lipovšček, doma z Lipe in 
po izobrazbi univerzitetna diplomirana sociologinja. Svet 
šole je za mnenje o kandidatki zaprosil tudi radovljiško 
občino, občinski svet je na nedavni seji izdal pozitivno 
mnenje. C. Z. 

Nagrajenci križanke, ki je bila objavljena 25. maja, katere sponzor je 
bilo podjetje Fajfar, proizvajalec in prodajalec obutve iz Cerkelj, so: 
1. Bon za nakup v vrednosti 45 EUR (10.784 SIT) prejme Leopold 
Knific, Planina 6, Kranj; 2. Bon za nakup v vrednosti 30 EUR (7.190 
SIT) prejme Ana Drobne, Zbiljska cesta i8a, Medvode; 3. Bon za na-
kup vvrednosti 15 EUR (3.595 SIT) prejme Jaka Marolt, Brezovica 60, 
Žirovnica. Tri nagrade Gorenjskega glasa prejmejo: Marija Kralj, Ul. 
4. oktobra 1, Cerklje; Ivanka Debeljak, Smlednik 27, Smlednik; Mag-
da Šenk, Britof 207, Kranj. 

Nagrajenci nagradne križanke ART CENTER Kranj - FESTIVAL 
CARNIOLA, ki je bila objavljena junija: 
Po dve brezplačni vstopnici za otvoritveni dogodek Festival Carnio-
la prejmejo: Žiga Rupar, Korovska c. 53, 4290 Tržič; Katarina Poga-
čar, Sp. Gorje 208, 4247 Zg. Gorje; Andrej jalen. Bohinjska Bela 13 b, 
4263 Bohinjska Bela. 

KAMNIK 

V Domu kulture novo razstavišče 

V Domu kulture Kamnik je v zadnjih letih postal pravo kul-
turno središče občine so pred kratkim uredili novo razs-
tavišče. V okviru projekta Ekokmetije z zdravo prehrano v 
vsak dom in šolo, katerega nosilka je Občina Kamnik, so v avli 
kulturnega doma in v kletnih prostorih Mladinskega centra 
Kotlovnica pripravili tudi prvo razstavo. Na ogled so plakati 
za odprtje ekotržnice, ki so jih v okviru likovnega natečaja ust-
varili učenci OŠ Šmartno v Tuhinju in Marije Vere. J. P. 

V i t a m i n d n e v a ! 
samo v torek, 12. 6. in sredo, 13. 6. 2007 

1,09 iu 
261,21 SIT 
Mlada iebula z zelenjem, 
cena za kg 

5 n > D a n ^ Mercator 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Še so prosta mesta 

Rajko Kožar, direktor Pineste d. o. o., pravi, da so letos že 
takoj po prvomajskih praznikih začeli sprejemati prijave 
otrok za letovanje v Mladinskem hotelu Pinesta v letovišču 
Pineta pri Novigradu. Znani so predvsem po zdravstvenem 
letovanju otrok, saj prihaja tja največ astmatikov in alergi-
kov. Veliko otrok pride tudi iz socialno in materialno šibkej-
ših družin, ti letujejo praktično brezplačno. Otroci prihajajo 
na počitnice iz vse Gorenjske. Do sedaj je za letovanje prijav-
ljenih okoli tristo otrok, vendar je še prostor. Več informacij 
lahko dobite tudi na njihovi spletni strani www.pinesta.com. 
Predšolski otroci letujejo v desetdnevni, šolski pa v štirih šti-
rinajstdnevnih izmenah od 28. junija pa tja do 23. avgusta. 
Jeseni so aktualne šole v naravi, na letnih pripravah pa pri 
njih najdemo tudi različne športne klube. Trenutno v leto-
višču poteka šola za starše otrok s cerebralno paralizo, na-
črtovana je tradicionalna likovna kolonija, v zadnji izmeni pa 
letujejo tudi oboleli za celiakijo. Letos so spremenili uro od-
hoda in prihoda otrok. Tako odhajajo na letovanje ob 16. uri, 
vračajo pa se v Slovenijo takoj po zajtrku. Ker se zaradi de-
vetletke znižuje tudi starost otrok, imajo po novem vzgojite-
lji v skupinicah do desetega leta starosti le osem otrok, 
športnemu pedagogu v izmeni pa so dodali še likovnega in 
reševalca iz vode. A. B. 

CERKLJE 

Gradbeni stroji na cestah 

V Cerkljah je te dni možno videti gradbene stroje skoraj na 
vsakem koraku, kar je opazno predvsem po občasnih cest-
nih zaporah. Hribarjev zid za osnovno šolo so tako že ob-
novili in dozidali, tako da bodo kmalu asfaltirali vhod v kul-
turno dvorano. Trenutno poteka tudi razširitev in utrditev 
regionalne ceste med Zgornjim Brnikom in Cerkljami, 
razširili pa bodo tudi cestni odsek Jagodce-Lenart. V Dvor-
jah dokončujejo gradnjo primarne fekalne kanalizacije od 
Bavanta do cerkve, kjer bo treba narediti dodaten podboj 
pod cesto. Gradnjo kanalizacije nadaljujejo tudi v Ulici 4. 
oktobra in na Cesti v Polico, kjer bodo ta teden asfaltirali 
tudi pločnik. Na Cesti janeža Bobnarja trenutno poteka pod-
boj ceste in potoka. V teh dneh bodo preplastili cesto Ve-
lesovo-Olševek, to poletje bodo gradnjo primarne kana-
lizacije Zgornji Brnik-Vovke-Cerklje nadaljevali po Stari ces-
ti in v Trnovljah. S. Š. 

KAMNIK 

ZUIM vabi na obletnico 

V kamniškem Zavodu za usposabljanje invalidne mladine 
letos praznujejo 6o-letnico delovanja, ob tej priložnosti pa 
bodo organizirali tudi srečanje generacij, namenjeno 
upokojenim sodelavcem in nekdanjim učencem, ki so že 
večkrat izrazili željo po tovrstnem dogodku. Družabno 
srečanje bo v soboto, 23. junija, ob lo. uri v Kamniku, vse, 
ki bi se ga želeli udeležiti, pa vabijo, naj svojo udeležbo čim 
prej napovejo v ZUlM-u. J. P. 

http://www.pinesta.com
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ŠKOFJA LOKA 

Izlet namesto paketa živil 
Zadnja leta je najbolj iskana pomoč hrana. V Območnem 
združenju Rdečega križa Škofja Loka vsak mesec razdelijo 
30 vrečk z osnovnimi živili (olje, moka, sladkor, testenine), 
letos pa so razdelili že tudi več sto kilogramov hrane in več 
sto litrov mleka iz ukrepa dobave hrane iz intervencijskih 
zalog EU. Rednim prejemnikom humanitarne pomoči so 
želeli ob Mednarodnem dnevu RK podariti še nekaj več, po-' 
vabili so jih na izlet na Zelenico, kjer se jih je večina s pla-
ninskim vodnikom vzpela na Triangel. Ves čas je bilo veliko 
dobre volje, pogovora in navdušenja nad lepoto narave, nad 
bližino gora, cvetočimi travniki, zaplatami snega, sporoča 
sekretarka loškega Rdečega križa Marjeta Žagar. D. Ž. 

RAFOLČE 

Veseli nove infrastrukture 
V krajevni skupnosti Rafolče v občini Lukovica je bilo v nede-
ljo zelo veselo, saj so krajani s prireditvijo slovesno zaključili 
večletna dela pri prenovi in gradnji komunalne infrastrukture. 
"Veliko dela smo krajani naredili sami in s pomočjo nekaterih 
domačih obrtnikov, ki so brezplačno pomagali z gradbenim 
materialom, zadnjih pet let pa smo v ta namen plačevali tudi 
samoprispevek," je v imenu približno 230 krajanov povedal 
predsednik KS Rafolče Marjan Kveder. Zagnanost in usklajeno 
sodelovanje so pohvalili tudi na občini, kjer so za štiri kilome-
tre kanalizacije v zadnjih letih namenili kar pol milijona evrov. 
Krajani so dobili tudi prenovljen vodovod, javno razsvetljavo 
in dober kilometer prenovljene ceste skozi vas. J. P. 

TVOJ SRČEK 
Sodobna tehnologija nann ne omogoča samo lažjega sporazumevanja 
in pogostejšega komuniciranja, ampak lahko z njo prisluhnemo tudi 
tistim, ki se bodo šele rodili. 

V Telekomu Slovenije smo 11. junija jeseniški porodnišnici podarili 
napravo CTC, s katero lahko spremljajo srčni utrip dojenčka in matere 
pred in med porodom. Enako napravo pa bomo letos podarili tudi 
vsaki od štirinajstih slovenskih porodnišnic. 

Prisluhniti najmanjšim pomeni prisluhniti zdravi prihodnosti. 

T e l e k o m ^ ^ 
Slovenije W 

Za Kamnitnikom 
enostanovanjske hiše 
DANICA 21AVRL ŽLEBIR 

Škofla Loka - Škofjeloški ob-
činski svetniki so brez večjih 
zadržkov potrdili predlog od-
loka o občinskem lokacij-
skem načrtu Za Kamnitni-
kom. Območje lokacijskega 
načrta na severu in vzhodu 
meji na območje, namenjeno 
gradnji kmetij in na kmetij-
ska zemljišča, na zahodu so 
predvideni trije stanovanjski 
objekti, na jugu pa lokalna ce-
sta oziroma v prihodnje kori-
dor predvidene Selške obvoz-
nice. Naselje bo tvorilo 33 
enostanovanjskih hiš. Svetni-
ki, ki so na preteklih sejah ve-
liko bolj razgreto razpravljali 
o občinskih lokadjsl^ načr-
tih za Kapucinsko predmest-
je, tokrat niso imeli pomisle-
kov in so predlogu pritrdili. 

Pritrdili so tudi predlogu o 
letošnjih občinskih nagrajen-
cih. Zlati grb občine Škofja 
Loka bo dobil Franc Šifrar, 
srebrnega Janez Klemenčič -
Jani in Planinsko društvo 
Škofja Loka, bronastega pa 
Anton Hafner in Blaž Jesen-
ko. Nekaj več razprave je bil 
deležen novi odlok o ustano-
vitvi, organizaciji in delo-
vnem področju medobčin-
skega inšpektorata občin 
Škofja Loka, Gorenja vas-
Poljane in Žiri, medtem ko 
se je občina Železniki odre-
kla sodelovanju v tej institu-
ciji, ker se bo v prihodnje po-

vezala z občino Cerkno. Blaž 
Kavčič (LDS) je izrazil neza-
dovoljstvo nad izstopom ob-
čine Železniki, češ da je to 
lahko začetek razpadanja 
fiinkcionalno zaokroženega 
območja tako imenovanega 
"loškega gospostva". Mirjam 
Jan Blažič (SD) pa je odlok 
podprla, ker občina inšpekto-
rat nujno potrebuje, zanj 
dobi polovico denarja tudi od 
države. Blaž Kujundžič (ne-
odvisni) je menil, da bi Že-
leznike vendarle še skušali 
zadržati v skupni instituciji, 
sicer pa lahko tovrstne storit-
ve ponudijo drugim bližnjim 
občinam, denimo Kranju in 
Medvodam. Za Železnike 
očitno ni več upanja, saj je 
tamkajšnji občinski svet iste-
ga dne kot škofjeloški govoril 
o izstopu. 

Svetniki so sprejeli še odlo-
ke o razglasitvi znamenja 
(kapelice) na Logu v Poljan-
ski dolini za kulturni spome-
nik lokalnega pomena, ena-
ka odloka so sprejeli tudi za 
spomenik padlim talcem na 
Kamnitruku in Ajmanov 
grad pri Sv. Duhu. Glede 
koncepta oživitve dvorca Vi-
soko pa so se po daljši raz-
pravi strinjali z objavo javne-
ga razpisa za izbiro "uspo-
sobljenega razvojnega inve-
stitorja za realizacijo nalož-
benega projekta Turistični 
kompleks Tavčarjev dvorec 
Visoko". 

ŠKOFJA LOKA 

Uspehi loških gimnazijcev 
Škofjeloški gimnazijci so na različnih tekmovanjih spet 
osvojili vrsto priznanj. Največji podvig je uspel Janu Kogo-
ju, maturantu, ki se je z najboljšim rezultatom v državi uvr-
stil v kemijsko olimpijsko ekipo. Štiričlanska slovenska eki-
pa bo letos branila naše barve v Moskvi. Jan je že lani v Ko-
reji osvojil bronasto olimpijsko medaljo. Zaradi lanske sre-
brne medalje na matematični olimpijadi se bo študent fizi-
ke Matjaž Berčič kot povabljen gost udeležil tudi letošnje v 
Vietnamu. Letos so dijaki Gimnazije Škofja Loka posegli kar 
po dvajsetih zlatih priznanjih, sporoča mentor Marko Špo-
lad. Najboljši so bili: 1. mesto: Simona Šubic (Cankarjevo 
tekmovanje), 3. mesto: Jakob Boh (logika), Helena Celja 
(Cankarjevo tekmovanje), Ksenija Mravlja (Cankarjevo tek-
movanje), 4. mesto: Aljaž Gaber (logika), 5. mesto: Nika 
Mimik (logika), Špela Pohleven (kemija), 6. mesto: Mateja 
Lavtar (biologija), Jan Kogoj (matematika), 7. mesto: San-
dra Jovič (latinščina), 8. mesto: Jan Kogoj (logika), Metka Pi-
rih (matematika), 9. mesto: Luka Sturm (logika), Ajda Žun 
(logika), Mateja Lavtar (matematika). D.Ž. 

Vitamin dneva! 



GORENJSKA ' 

Vitezi in dame s katapulti 
Novost srednjeveških dnevov so bile igre brez meja, ki so v Kamnik privabile množico obiskovalcev. 

Projekti za Loško pogorje 
štirinajst institucij in podjetij podpisalo 
ustanovitveno listino Lokalne akcijske skupine 
loškega pogorja. 

JASNA PALADIN 

Kamnik - Osrednje dogajanje 
letošnjih že n. srednjeveških 
dnevov v Kamniku, ki jih 
organizira Agencija za raz-
voj turizma in podjetništva 
Kamnik, je bila srednjeveška 
zgodba o junaku Vrtomiru, 
ki pride v Kamnik, da bi na-
šel izgubljeno sestro in pre-
magal strašnega zmaja iz 
Kamniške Bistrice, kar se 
mu na koncu po številnih 
prigodah tudi posreči. 

"V okviru srednjeveških 
dni smo pripravili rekon-
strukcijo te zgodbe, a na vse 
prej kot običajen način. 
Organizirali smo tekmova-
nje za Vrtomirjev prstan, ne-
kakšne srednjeveške igre 
brez meja, na katerih se je z 
velikim zmajem s pomočjo 
katapultov spopadlo Šest me-
šanih ekip," je povedal GO-
ran Završnik iz KD Priden 
možic, od koder prihaja za-
misel za pravi srednjeveški 
spektakel, ki je v soboto na-
polnil središče mesta, V ta 
namen so Samčev prehod 

zagradili s pravimi mestni-
mi vrati, izdelali sedem veli-
kih zmajevih glav, ekipe 
oborožili s katapulti, Glavni 
trg pa spremenili v bojno 
polje. Streljanje s katapulti, 
reševanje grajske princese in 
druge naloge so obiskovalce 
dodobra nasmejali, odlična 
kulisa, ki jo mestno središče 
z Malim gradom ponuja za 
tovrstne prireditve, pa je bila 
že samo na sebi garancija za 
uspelo prireditev, ki naj bi 
odslej potekala vsako leto. 

Sicer pa so v okviru prire-
ditve tudi letos pripravili 
srednjeveško tržnico, pred-
stavo v rovu pod Malim gra-
dom, mečevanje, plesne in 
glasbene nastope in predsta-
ve različnih skupin, kot so 
KD Viteza Lambergerja, 
Glasbeni atelje Carla OrfFa 
in Lonca, ter nastop oriental-
skih plesalk. Sre^jeveško 
dogajanje se je v nedeljo pre-
selilo na Stari grad, kjer so 
za razpoloženje izpred nekaj 
stoletij poskrbel Člani Druš-
tva ljubiteljev srednjega veka 
iz Kamnika. 

Zmagovalka prvih srednjeveških iger brez meja je bila 
ekipa dijakov Šolskega centra Rudolfiai Maistra iz Kamnika. 

BOŠTJAN BOGATAI 

Žiri - Večji del škofjeloškega 
območja zajema podeželje, 
najdaljšo tradicijo ima kme-
tijska dejavnost. Občine in 
drugi partnerji so se konec 
prejšnjega tisočletja začeli 
povezovati, rezultat pa je bil 
leta 2001 (med prvimi v Slo-
veniji) sprejet program raz-
voja podeželja. Ta je omogo-
čil pridobitev petsto milijo-
nov tolarjev pomoči za inve-
sticije na kmetijah in vlaga-
nje v vodovodno omrežje. 
"Enotni smo si, da mora po-
deželje ostati poseljeno in 
aktivno. Za nas je podeželje 
enako pomembno kot center 
občine," je ob ustanovitvi Lo-
kalne akcijske skupina loške-
ga pogorja (LAS) povedal žu-
pan Bojan Starman, ki sta 
mu pritegnila tudi kolega 
Milan Čadež in Igor Draks-
ler. 

"Naši glavni dlji pri razvo-
ju podeželja so nova delovna 
mesta, naravi prijazno kme-
tovanje, nadgradnja blagov-
nih znamk, izboljšanje infra-

struktumih pogojev za delo 
in bivanje na podeželju in 
podobno," je ob ustanovitvi 
LAS povedala Ivica Rant iz 
upravne enote. Od začetka 
povezovanja se je obseg do-
polnikiih dejavnosti na Škof-
jeloškem podvojil (danes 
222), uveljavili so kakovostni 
blagovni znamki Dedek )aka 
in Babica Jerca, s pomočjo 
prebivalcev so postavili več 
turističnih tematskih poti 
(gorska kolesarska pot, po 
poteh Rupnikove linije, 22 
pohodniškili poti, več prire-
ditev). 

Do sedaj je k LAS-u pristo-
pilo 14 institucij, podjetij ali 
društev, ki si bodo skupaj 
prizadevali za izpolnjevanje 
programa razvoja podeželja. 
Skupaj bodo sodelovali na 
razpisih kmetijskega minis-
trstva, za pokušino pa so 
predstavili štiri Čezmejne 
projekte z Avstrijo: Pozdrav-
ljeni, ljubitelji utrdb. Part-
nerstvo dobrot brez meja, 
Prekomejno trženje kultur^ 
nega turizma in Emina ro-
marska pot. 

N A G R A D N A I G R A N A T U R A 2000 

Ga prepoznate? 
SPOMLADI. V APRILU IN MAJU, ZAČNO SVATOVATI. VEČ SAMCEV SE ZGODAj 

ZJUTRAJ, ŠE v MRAKU, ZBERE NA RASTIŠČU. TU GRULIJO IN SE ŠOPIRIJO PRED 
KURAMI, KI JIH OPAZUJEJO. MED SVATOVANJEM SAMCI IZVAJAJO TUDI DVOBOJE 
IN SE POSTAVLJAJO PRED SAMICAMI. NEKATERIM MED NJIMI USPE PRIDOBITI 

NEKAJ SAMIC, K! PA MORAJO KASNEJE SAME SKRBETI 2A ZAROD. 

PONAŠA SE Z tEPIM, LIRASTO OBLIKOVANIM REPOM. TER KOVINSKO ČRNIM 
PERJEM. KRASI PA GA RDEČA NADOČESNA GUBA. NJEGOVA KURA JE ODETA LE V 
RJAVO GRAHASTO PERJE. ŽIVI V IGLASTIH IN MEŠANIH GOZDOVIH V GORSKEM 

SVETU JULIJSKIH IN KAMNIŠKIH ALP. 

Ste ga prepoznati? 
Ime to živali, vključene v evropsko omrežje Natura 2000. pošljite do 18.06.2007 na 

naslov Ministrstvo za okolje in prostor. Dunajska cesta ^8.1000 Ljubljana, s pripisom 
"Nagradna igra Natura 2000". Prve tri izžrcbancc pričakujeta nahrbtnik in majica, 

naslednjih sedem pa majica Natura 2000. 

.̂••irt-fc-.̂ r! «1*.! • r - v 
NA FOTOGRAFiJi JE 

IME IN PRIIMEK . 

E-NASLOV (NI OBVEZNO) 

Pravila in pogoji nagradne igre ter ^rebanla so objavljeni na spletnem mestu www.natura2000.gov.si. 

KBMInfond 
Družba za upravljanje d.o.o. 

K6M Infond, druiba za upravljanje, d. o. o.. Vrta Kraigherja 5, Maribor, upravlja osem vzajemnih skladov: 
uravnotežena vzajemna sklada Infond Hrast in Infond Uravnoteženi ter delniške vzajemne sklade Infond OelniSki. 
Infond Curopa, Infond PanAmerica, Infond Life. Infond Energv tn Infond BRIC. Naložba v vzajemni sklad je tvegana 
in ne jamči donosov, NajviSja vstopna provizija za Infondove vzajemne skisde je 3 %. Vrednosti enot premoženja 
vzajemnih skladov lahko viagatel|i in vsi zainteresirani vsak dan spremljajo v časopisih Večer. Delo. Dnevnik in 
Rnance. objavljene pa so tudi na sptetni strani (www.infond.st) in drugih spletnih servisih. Prospekt, v katerem so 
objavljena tudi pravila upravljanja, in izvleček prospekta vzajemnih skladov lahko dobite brezplačno na sedežu 
družbe, na vseh vpisnih mestih med uradnimi urami oziroma oboje naročite po telefonu (02/229 20 80.080 22 42). 
lahko pa si ju ogledate tudi na naši spletni strani. Vsak viagateij ima pravico zahtevati prospekt ter zadnje 
objavljeno letno in polletno poročilo. 

http://www.natura2000.gov.si
http://www.infond.st
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NESRECE 

JESENICE 

Vinjen pešec stopil pred avto 

V soboto ob 21.40 je na regionalni cesti sredi Jesenic 59-let-
na voznica osebnega avtomobila iz okolice Jesenic zbila 37-
letnega pešca. Jeseničan je hodil po pločniku ob regionalni 
cesti iz smeri Ceste Borisa Kidriča proti železniški postaji. V 
trenutku, ko je nasproti pripeljala voznica, je stopil na vo-
zišče, tako da ga je voznica s prednjim delom vozila oplazi-
la. Pešca je odbilo nazaj na pločnik, kjer je obležal s hudimi 
ranami in so ga reševalci odpeljali v tukajšnjo bolnišnico. Pri 
postopku je pešec kazal močne znake alkoholiziranosti, 
sume pa je potrdil tudi odrejen preizkus izdihanega zraka, 
ki je pokazal, da je imel 1,36 mg alkohola na liter izdihanega 
zraka. 

SPODNJI BRNIK 

Zbil kolesarko in peljal naprej 

V nedeljo ob 19. uri je po regionalni cesti mimo brniškega 
letališča iz kranjske smeri pripeljal neznani voznik osebnega 
avtomobila sive ali srebrne barve. Tam je dohitel 39-ietno 
kolesarko iz Domžal in jo zbil z desnim zunanjim ogledalom. 
Po nesreči je neznani voznik odpeljal naprej in zapustil lažje 
ranjeno kolesarko brez pomoči. Policisti prosijo morebitne 
priče, da kakršnekoli koristne informacije sporočijo na 
številko 113 ali pokličejo PP Kranj (tel.: 04/233 64 00). 

SELO 

Močno trčenje v Selu 

Minuli četrtek zjutraj je na regionalni cesti v Selu pri Žireh 
voznik kombiniranega vozila trčil v voznico osebnega vozi-
la, ki je pripeljala z žirovske strani. Čeprav so voznico iz 
zverižene pločevine rešili šele loški gasilci in so jo reševalci 
takoj odpeljali v ljubljanski klinični center, je k sreči bila le 
lažje ranjena. S. Š. 

KRANJSKA GORA, JESENICE 

Vozniki so "pihali" 
V noči na soboto so policisti na območju Kranjske Gore in 
Jesenic izvedli nadzor prometa po metodologiji Promil. Us-
tavili in kontrolirali so 158 voznikov. Enajst jih je "napihalo", 
najbolj vinjenemu pa so izmerili 1,04 mg alkohola na liter 
izdihanega zraka. Zaradi kršitev predpisov so kaznovali sku-
paj 24 voznikov, dva pa so opozorili. S. Š. 

OSMRTNICA 

V 81. letu nas je zapustila draga mama, babica in tašča 

J U L I J A N A M E T L I K O V I Č 
rojena Obid, upokojena uslužbenka Občine Kranj 

Slovo od drage pokojnice bo na pokopališču v Bitnjah pri 
Kranju jutri, v sredo, ob 16. uri. Pogrebna maša bo ob 
17. uri v stražiški cerkvi. Žara bo v vežici od 13. ure. 

Žalujoči: sinova Peter in Matej, snahi Barbara in Teja, 
vnuki Ajda, Eva, Klemen in Alenka 

Hoja v gore naj bo varna 
Pred letošnjo planinsko sezono gorski reševalci opozarjajo na pravila varne hoje v gore. 
Poleg opreme je nujno znanje. 

STOJAN S A J E 

Kranj - Večletna statistika 
nesreč v naših gorah kaže, 
da se jih največ primeri na 
planinskih poteh od julija do 
septembra. Takrat namreč 
zahaja v gore največ ljudi. Vsi 
niso dorasli izbranim turam, 
kar potrjujejo analize vzrokov 
za nesreče. Lani je le tri od-
stotke nesreč zakrivila opre-
ma, pet odstotkov padajoče 
kamenje ali odlom, deset od-
stotkov pa bolezen. Vse dru-
go gre na račun slabe pripra-
ve gornikov. Zato je bil pri 
polovici ponesrečenih vzrok 
padec ali zdrs, pri skoraj četr-
tini pa nepoznavanje terena. 
Te ugotovitve lahko ob nasve-
tih le koristijo! 

Gorski reševalci poudarja-
jo, da je pomembna pravilna 
izbira ture. Prilagoditi jo je 
treba telesni in duševni pri-
pravljenosti posameznika. 
Večja skupina se mora ravna-
ti po zmožnostih najšibkejše-
ga. Posebna skrb velja za bol-
nike, starejše in otroke. Izbra-
no turo mora poznati vsaj 
eden od udeležencev. Odsve-
tujejo hojo po brezpotjih brez 
gorskega vodnika, obenem pa 

priporočajo zbiranje informa-
cij o turi v planinski literaturi 
in pri izkušenih gornikih. 

Vedno je treba upoštevati 
vremensko napoved. V pole-
tni vročini so zlasti naporni 
vzponi po južnih pobočjih, 
zato je treba predvideti čas za 
počitke. V slabem vremenu 
postanejo poti spolzke. Ob ne-
sreči bi tu i reševalci potrebo-
vali več časa za dostop. V me-
gli, sneženju in močnem ve-

tru helikopter ne more leteti v 
gorah. Kam gre posameznik 
ali skupina v gore, mora vselej 
vedeti nekdo v dolini. Ob mo-
rebitnem reševanju lahko po-
maga vpisovanje v knjige po 
kočah in na vrhovih. Če se 
zgodi nesreča ali pride do te-
žav zaradi bolezni, je najbolje 
takoj klicati center za obvešča-
nje na številko 112. Dragocen 
pripomoček je mobilni tele-
fon. Če je signal slab, je mor-

da bolje poslati SMS-sporoči-
lo. 

Gorski reševalec in zdrav-
nik dr. Matija Malešič je pred 
nedavnim dejal; "V gore hodi-
mo zato, da nam je lepo, ne pa 
zato, da trpimo ali celo 
mo življenje!" S tem se najbrž 
strinja vsakdo, a marsikdaj 
ravna drugače. Zato bomo še 
pisali, kako se naj planinec ob-
naša na turi pa kaj priporoča-
jo alpinistom. 

Romuni vdirali v 
POS terminale 
S I M O N Š U B I C 

Maribor - Mariborski krimi-
nalisti so pred dnevi v sode-
lovanju s policisti drugih po-
licijskih uprav prijeli štiri ro-
munske državljane, ki jih su-
mijo, da so od februarja letos 
namestili čitalne naprave v 
POS terminale več trgovskih 
centrov v Sloveniji in z njiho-
vo pomočjo pridobivali mag-
netne zapise in PIN-kode s 
plačilnih kartic. S temi poda-
tki so izdelali dvojnike plačil-
nih kartic in v tujini dvigali 
denar. 

Tako so okradli številne 
Slovence, med njimi po po-
datkih Policijske uprave 
Kranj tudi prek sto kupcev 
Merkurjevega centra na 
Primskovem v Kranju. Kri-
minalisti bodo Romune ova-
dili zaradi storitve več kazni-
vih dejanj neupravičenega 
vstopa v bančni informacij-

ski sistem in kaznivih dejanj 
izdelovanja in pridobivanja 
orožja in pripomočkov, na-
menjenih za kaznivo deja-
nje. 

Policija je ugotovila, da so 
se Romimi, za katere je pre-
iskovalni sodnik že odredil 
pripor, v Sloveniji več mese-
cev ukvarjali samo z nameš-
čanjem t. i. skimming na-
prav. V nobenem od trgov-
skih centrov v Kranju, Ljub-
ljani in Mariboru, kjer so za-
znali vdor v njihove POS ter-
minale, niso zasledili znakov 
vlomov. Policija domneva, 
da so se Romuni proti koncu 
delovnega časa najbrž skrili 
v objektu, čez noč razstavili 
POS terminale, vanje vstavili 
čitalne naprave, zjutraj ob 
odprtju centra pa so neopaz-
no zapustili kraj zločina. Vi-
deokamere jih niso posnele, 
ker naj bi ponoči delovale 
samo zunanje. 

KRANJ 

Vlomil v avtomobila 
Neznani storilec je v soboto zvečer na parkirišču na Orehku 
vlomil v osebna avtomobila. Lastnikoma je ukrade! 
kozmetični kovček in žensko torbico, v kateri sta bila mobil-
ni telefon in denarnica z bančnimi karticami. Lastnikoma je 
tat povzročil za 1.600 evrov škode. S. Š. 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Čigavo je kolo? 

Kranjski policisti obravnavajo osebo, za katero sumijo, da je 
ukradla tudi kolo Schwin belo-črne barve. Ker še niso prejeli 
prijave tatvine opisanega kolesa, policisti pozivajo oškodovan-
ca oziroma lastnika kolesa, da se oglasi na Policijski postaji 
Kranj, kjer mu bodo po ugotovitvi lastništva vrnili kolo. 

ŽIRI 

Zgorela kuhinja 

V četrtek ob 13.50 je izbruhnil požar v kuhinji stanovanjske 
hiše v Žireh. Po poročanju policije je ogenj nastal, ker je 
otrok na plinskem štedilniku pozabil posodo, v kateri se je 
pregrelo in nato vžgalo olje. Ogenj je kmalu zajel kuhinjske 
elemente in se kasneje razširil na celotno kuhinjo. V požaru 
je nastalo za okoli osem tisoč evrov škode, pogasilo pa ga je 
trideset gasilcev PGD Žiri in Račeva. 

SPODNJA BESNICA 

Ukradel računalnik in kamero 
Neznani storilec je v četrtek vlomil v stanovanjsko hišo v 
Spodnji Besnici in vzel prenosni računalnik HP z monitor-
jem in digitalno kamero Panasonic DS. Gmotna škoda 
znaša okoli dva tisoč evrov. S. S. 
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Norma ji je ušla za las 
Tik pred iztekom mednarodnega plavalnega prvenstva v Kranju je domača plavalka Anja Čarman sicer 
zmagala na dvesto metrov hrbtno, žal pa je zgolj za 13 stotink sekunde zgrešila olimpijsko normo. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj • Mednarodnega mitin-
ga, ki ga organizira kranjski 
plavalni klub Triglav, se je le-
tos udeležUo 280 plavalk in 
plavalcev, poleg domačih še 
slovaški, madžarski, srbski, 
hrvaški, islandski, inogorski, 
bosanski in avstrijski. Doma-
ča favoritinja Anja Carman je 
nastopila (in tudi zmagala) na 
100 in 200 metrov hrbtno, na 
800 metrov prosto pa sta jo 
prehiteli mlajši tekmid Moni-
ka Močnik in Nina Cesar, obe 
iz radovljiškega kluba Žito 
Gorenjka. 

Najuspešnejša plavalka 
kranjskega mitinga je bila 
radovljiška plavalka Sara 
Isakovič, ki je ravno v sobo-
to praznovala 19. rojstni dan 
in si je s po dvema zlatima 
(na 100 in 200 metrov del-
fin) in dvema srebrnima 
medaljama (na 50 metrov 
delfin in 50 metrov prosto) 
sama dala najlepše darilo. 
Seštevek treh rezultatov j i je 
prinesel prvo mesto pred 
hrvaško tekmico Sanjo Jova-
novič in domačinko Anjo 
Čarman. V moški konku-
renci pa je bil najboljši Tri-

Sara Isakovič, ki je v soboto dopolnila 19 let, je bila najuspešnejša plavalka kranjskega 
m i t i n g a . /Folo: Tini DoU 

glavan Emil Tahirovič. Na 
100 metrov prsno je zmagal 
pred Koprčanom Matjažem 
Markičem, s katerim v Kra-
nju skupaj trenirata pod 
taktirko Ronija Pikca, Mar-
kič pa ga je porazil na 50 
metrov prsno, v delfinu pa 
je zmagal hrvaški tekmec 
Todorovič. Eno prvo in dve 
drugi mesti so zadoščali za 
zadosten seštevek točk, s 
katerim je Tahirovič prema-
gal Hrvata Maria Todorovi-
ča in kolega ter večnega tek-

meca Matjaža Markiča. 
Njun trener Roni Pikec je 
po tekmi dejal, da sta fanta 
sicer utrujena, a je z rezul-
tati obeh varovancev zadovo-
ljen. Trenutno njuni trenin-
gi temeljijo na aerobni 
vzdržljivosti, v prihodnje pa 
se bodo temeljiteje posvetili 
prsnemu slogu. O rezultatu 
Anje Čarman, ki je za 13 sto-
tink sekunde zgrešila olim-
pijsko normo, pa je dejal, da 
ima zanjo še nekaj priložno-
sti, ena od njih je tudi avgu-

stovsko neuradno evropsko 
prvenstvo v Parizu. 

Med zmagovalci kranjske-
ga mitinga omenimo še Si-
mona Bizjana (na 200 m prs-
no), Jana Karla Petriča (na 
1500 m prosto) in Marka Mi-
lenkoviča (na 400 m meša-
no), vsi pripadajo domačemu 
klubu Triglav, Radovljičan 
Robi Žbogar je zmagal na 
400 m prosto, njegovi klub-
ski kolegici pa Monika Moč-
nik na 800 m prosto in Nina 
Cesar na 400 m prosto. 

Na Jesenicah želijo dobro ekipo 
Potem ko je Dimitrij Piciga prejšnji teden postal predsednik jeseniškega hokejskega kluba, • 
je s sodelavci že predstavil prve načrte novega vodstva. 

VILMA STANOVNIK 

Jesenice - Najpomembnejša 
vest prvega srečanja novega 
predsednika HK Jesenic Dimi-
trija Picige minuli petek z novi-
narji je bila, da je nov upravni 
odbor zagnano začel delati, za 
športnega direktorja pa je pred-
lagal nekdanjega jeseniškega 
hokejista, v zadnji sezoni pa 
trenerja Slavije, Matjaža Mah-
kovca Potrdili naj bi ga na prvi 
seji upravnega odbora (ta je bila 
sklicana za včeraj zvečer, ven-
dar se do zaključka naše redak-
cije še ni začela), nato pa naj bi 
skupaj izbrali še novega tre-
nerja, saj Matjaž Kopitar odha-
ja v Ameriko. Povedal je tudi, 
da je prepričan, da je bil posto-
pek izbire novega upravnega 
odbora na izredni skupščini 
pravilen, kar 33 glasov (od 39 
prisotnih) za novo vodstvo pa 
je dokaz, kakšna je volja čla-
nov društva. "Tudi z bivšim 
vodstvom smo se dogovorili, 
da bomo skušali delovati skup 
no in skušali najti dogovor. 
Prav teko smo v klub povabili 
vse, ki želijo pomagati in sode-
lovati v klubu," je poudaril novi 
predsednik Piciga. "Res čas 

Matjaž Mahkovec In novi predsednik HK Acroni Jesenic Dimitrij Piciga 

zelo beži, zato je treba pohiteti 
s pogovori tako glede trenerja 
kot igralcev. Želim si, da bi za-
držali večino igralcev, ki so bili 
nosilci igre letošhjo sezono. 
Kljub namigom, da naj bi bila 
brata Rodman odšla z Jesenic, 
bomo skušali narediti vse, da 
bi ostala, saj vemo, koliko po-
menita za jeseniški hokej. Po-
govarjamo se tako z njima kot 
z drugimi, saj nam bi odšel le 

Tomaž Razinger. Prav tako se 
dogovarjamo tudi s kandidati 
za novega trenerja, Id jih je 
šest, že sedaj pa vemo, da bo 
trener tujec," je poudaril Mat-
jaž Mahkovec 

Da težko čakajo, kakšna bo 
ekipa in kdo bo nov trener, je 
povedal tudi kapetan Dejan 
Vari, ki si želi, da bi vendarie 
začeli nemotene priprave na 
novo naporno sezono, ki jih 

čaka z igranjem v ligi EBEL 
"Mislim, da si igralci s svojimi 
predstavami na ledu v minuli 
sezoni nismo zaslužili t^a, da 
smo še sedaj v negotovosti, kaj 
nam prinaša nova. Nimamo 
trenerja, smo brez pc^odb, v 
zaostanku smo s pripravami. 
Zato upam, da se bo vse sku-
paj čim prej rešilo in da bomo 
mimo lahki začeli priprave," 
je dodal kapetan Vari. 

KOLESARSTVO 

KRANJ 

Dirka Po Sloveniji tudi na Gorenjskem 

Danes se s i . etapo od Ljubljane do Zagreba začne 14. kole-
sarska dirka Po Sloveniji (UCI 2.1). Petdnevna dirka bo dolga 
835 kilometrov in bo zavila tudi na Gorenjsko, i. etapa bo po-
tekala od Ljubljane do Zagreba (182 km), 2. etapa od Šentjer-
neja do Ljubljane s ciljem na Ljubljanskem gradu nekaj pred 
peto popoldan (163 km), 3. etapa od Medvod (start ob 12.45 
pred Občino Medvode) do Beljaka (i68 km). Okrog 13.30 
bodo kolesarji peljali mimo Gimnazije Kranj, okrog 14. ure 
bodo v Tržiču, od koder bodo čez Ljubelj zavili v Avstrijo. Naj-
verjetneje odločilna bo petkova 4. etapa (160 km) od Kranjske 
Gore (start ob 12.30 pred hotelom Kompas) skozi Trbiža in 
Trente do cilja na Vršiču (predvidoma med 16.30 in 17. uro). 
Dirka se bo z zadnjo, 5. etapo od Grosupljega do Novega me-
sta (162 km), končala v soboto. M. B. 

ROKOMET 

KRAN) 

Dekleta brez svetovnega prvenstva 

Naša pomlajena ženska rokometna reprezentanca, ki se je 
minuli teden z ekipo Avstrije potegovala za nastop na sve-
tovnem prvenstvu, je po porazu v Tržiču za gol razlike proti 
ekipi Avstrije izgubila tudi minuli petek, ko so jih Avstrijke 
na Dunaju premagale z 28 : 24. Z zmago na prvi kvalifikacij-
ski tekmi za EURO 2008 na Norveškem pa so se v soboto 
izkazali člani naše moške rokometne reprezentance, ko so 
Makedonce v Mariboru ugnali s 33 : 28. Kljub petim golom 
prednosti pa na povratni tekmi v Skopju naše čaka težak 
obračun z bojevitimi Makedonci. V. S. 

V i t a m i n d n e v a ! 
samo v torek, 12. 6. in sredo, 13. 6. 2007 

0,59 EUR 
141,39 SIT 
Kumare, 
cen3 za kg 
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VATERPOLO 

KRANJ 

Triglav zgolj za tretje mesto 

Na petkovi seji predsedstva Vaterpolske zveze Slovenije so 
sklenili, da tako Triglavu kot Braniku pred finalnimi tekma-
mi državnega prvenstva članov odvzamejo po štiri točke, saj 
niso pravočasno poravnali finančnih obveznosti. Tako naj bi 
v velikem finalu, ki se jutri začne na Kodeljevem, nastopila 
Koper in Olimpija, prva tekma za tretje mesto med Brnikom 
in Triglavom pa bo jutri v bazenu Pristan. J. M. 

KRANJ 

je prvenstvo neregularno? 

Potem ko so vaterpolisti kranjskega Triglava izvedeli za dej-
stvo, da so jim na seji predsedstva Vaterpolo zveze Sloveni-
je onemogočili boj za naslov državnih prvakov, so včeraj pri-
pravili sporočilo za javnost, v katerem pojasnjujejo, zakaj se 
čutijo ogoljufane. Kot pravijo, so poravnali vse svoje obvez-
nosti in želijo boj za naslov prvakov v vodi in ne prepirov za 
zeleno mizo. Zato so za danes sklicali tiskovno konferenco, 
na kateri bodo pojasnili nepravilnosti v letošnjem državnem 
prvenstvu. V. S. 

LOKOSTRELSTVO 

SOPRAN 

Zlato za Rebca, bron za Podržaja in ekipo 

Minuli teden je v Sopranu na Madžarskem potekalo 3. sve-
tovno lokostrelsko prvenstvo 3-D, ki se ga je udeležilo 150 
lokostrelcev in lokostrelk iz 19 držav. Naši lokostrelci tokrat 
niso razočarali, saj se jih je po predtekmovanju v nadalje-
vanje tekmovanja kvalificiralo kar sedem od desetih, v pol-
finale pri posameznikih pa sta se prebila David Rebec in 
Marjan Podržaj. V velikem finalu je Rebec zmagal, Podržaj 
pa se je moral zadovoljiti z zmago v malem finalu za 
bronasto medaljo. Ekipa naših lokostrelcev v postavi 
Slavko Turšič, Marjan Podržaj in Edo Coriič je v četrtfmalu 
ugnala Avstrijo, v polfinalu izgubila proti Švedski in v 
malem finalu za bronasto medaljo premagala domačine 
Madžare. V. S. 

CORENjSKI SEMAFOR 

TEKI 

Gorenjski pokal v rekreativnih tekih: 9. Visoški tek (13,2 
km), absolutno: moški: 1. Pintar (ŠO Sorica) 45:32, 2. Ma-
ček (Adergas) + 1:07, 3. Kalan (Okrepčevalnica Kozolc) + 
2:11, 4. P. Oblak (ŠD Tabor Termo), 5. Katrašnik (ŠD Bela 
Peč-Podblica), 6. Vrhunc (Tekaški forum), 7. Šturm (AD 
Železniki), 8. Komac (Teraž team), 9. Tavčar (PTT), io. 
M. Oblak (Termo Škofja Loka); ženske: i . Tušar (ŠD Na-
nos) 56:52, 2. Klemenčič (Tržiške strele) -i-1:43, 3. Malo-
vrh (Gorenjski glas) + 3:41, 4. Draksier (Adacta, d. o. o.), 
5. Klopčič (Moravče), 6. Tomec (KGT Papež); zmagovalci 
po kategorijah, moški: nad 6olet: 1. Luka Rožič (GRS Tr-
žič), 50-59 let Zvone KemperI (PO Komenda), 40-49 let 
Tomaž Kalan (Okrepčevalnica Kozolc), 30-39 let: Marko 
Pintar (ŠD Sorica), 20-29 let: Uroš Komac (Teraž team), 
do 19 let: Peter Oblak (ŠD Tabor Termo); ženske: 60 let 
in starejše: Marija Žmavc (Gorenjski glas), 50-59 let Ma-
rija Moser (Gorenjski glas), 40-49 let Mihaela Tušar (ŠD 
Nanos), 30-39 let Mateja Klemenčič (Tržiške strele), do 
29 let Petra Draksier (Adacta, d. o. o.). M. B. 

BALINANJE 

8. KROG: i. liga - Primskovo : Planina Petrič 16 :6 , Bistrica 
: Polje 14 : 8; vrstni red: Brdo 17, Postojna in Dragomer 
GUT&PET po i6, Bistrica in Sloga po 15, Primskovo 14, EIS 
Budničar n , Planina Petrič 7, Polje 6, Antena Portorož3.2. 
liga vzhod - Tezno Cimos : Radovljica Alpetour 8: 14 , Vele-
nje Premogovnik : Čirče Van-Den 5 : 17; vrstni red: Čirče 
Van-Den in Radovljica Alpetour po i8, Rogaška Car System 
15, Voličina 12, Velenje Premogovnik n. Sodček 9, Tržič 6, 
Tezno Cimos 4, Svoboda 3. 2. liga zahod - Žiri: Jadran Hr-
pelje Kozina 11 : 12; vrstni red: Kolektor Idrija 18, Mlinar 
Padna 17, Skala 15, Orlek Javor 14, Košana 13, Ilirska Bistri-
ca 10, Rovna in SGP Gorica po 9, Jadran Hrpelje Kozina 8, 
Žiri 7. TEKME 9. KROGA (sobota ob 17.00): i. liga - Sloga 
: Primskovo, Planina Petrič: Bistrica; 2. liga vzhod - Radov-
ljica Alpetour: Svoboda, Tržič : Velenje Premogovnik, Čir-
če Van - Den : Sodček; 2. liga zahod - Košana: Žiri. S. Š 

V Britofu stavijo na mladost 
v Nogometnem klubu Britof so ponosni na mlade ekipe nogometašev, ki segajo v slovenski in gorenjski 
vrh, te dni pa so jih razveseli zlasti fantje, stari do 8 let, ki so med drugim postali gorenjski prvaki. 

V I L M A STANOVNIK 

Britof pri Kranju - Res pravi 
nogometni praznik so minu-
lo soboto pripravili Člani No-
gometnega Iduba Britof, Td 
so na turnir za mlade nogo-
metaše do osem let (U 8) po-
vabili kar šestnajst ekip iz 
Slovenije in tujine, tudi sami 
pa so na turnirju nastopili z 
dvema ekipama. Na koncu 
so sicer prvo mesto osvojili 
gostje z Reke, tudi mladi do-
mad nogometaši pa so z 
drugim mestom (v finalu so 
proti zmagovalcem izgubili z 
1 : 2) še enkrat več dokazali, 
da rastejo v odlične športni-
ke. "Naša ekipa U 8 ima za 
seboj res uspešno sezono, 
saj smo bili prvaki zimske 
lige v Šenčurju, postali smo 
zmagovalci močnega med-
narodnega turnirja prejšnji 
teden v Domžalah, pika na i 
pa je zagotovo naslov gorenj-
skih prvakov, ki smo ga mi-
nuli četrtek osvojili na Viso-
kem. V kategoriji U 8 ima-
mo dvaindvajset fantov, tre-
nirajo štirikrat tedensko, po-
membno pa je, da so prava 
ekipa in da imamo tako v sta-
rejših kot tudi v mlajši ekipi 
v klubu mnogo zagnanih 
fantov, s katerimi delamo z 

Nogometaši Britof ekipe U 8 so ponosni na pokal in naslov najboljših na Gorenjskem. 

veliko vnemo," je ob turnirju 
povedal.domači trener Rudi 
Sedlar, ki je s skupaj s Pri-
možem Šenkom poskrbel, 
da je bil turnir uspešen tako 
po organizacijski kot po tek-
movalni plati. 

Sobotni turnir pa je bil 
tudi eden od izzivov novega 
vodstva NK Britofa. "Od 
marca naprej imamo v klubu 
razširjen upravni odbor, saj 
se zavedamo, da zagnani po-
samezniki ne morejo naredi-
ti toliko, kot če nas v klubu 

dela več. Naši mladinci, ka-
deti in ekipa U 14 igrajo v 
prvi slovenski ligi in tak sta-
tus bi jim radi omogoči tudi 
v bodoče. Prav tako se zave-
damo, da so za prihodnost 
kluba pomembni mladi ig-
ralci, pa tudi starši, ki jih pri 
tem spodbujajo," pravi novi 
predsednik Miroslav Matija-
ševič, ki skupaj z nogometni-
mi delavci želi mladim nogo-
metašem ustvari čim boljše 
razmere za delo. "Odkup 
igrišča se počasi ureja po pra-

vni poti. V okolici ne želimo 
imeti slabih odnosov, zato 
smo se takoj povezali z vod-
stvom domače krajevne 
skupnosti. Ker vemo, da v 
bližini igrišča nastaja veliko 
novo naselje, pa to pomeni, 
da bodo tu živele tudi števil-
ne mlade družine, zato je 
ambicija tako kraja kot naše-
ga kluba,'da tukaj nastane 
nov športni center, kjer se 
bomo lahko družili in zdravo 
živeli," tudi dodaja predsed-
nik Matijaševič. 

KRANJ 

Članski prvaki so nogometaši Kranja 

V soboto so v obeh članskih gorenjskih nogometnih ligah 
odigrali zadnji krog. Rezultati 22. kroga v 1. gorenjski ligi: 
Železniki: Britof 4 : 5, Šobec Lesce : Alpina Žiri 1 : i, Kranj: 
Visoko 3 : o, Ločan : Kranjska Gora 1 : 2, Sava : Velesovo 2 : 
1, Bohinj: Naklo 3 : 4. Rezultati 21. kroga v 2. gorenjski ligi: 
Podbrezje : Preddvor 2 : 3, Hrastje : Polet 3 : 7, Bitnje : Kon-
dor 2 :1 in Bled Hlrter: Trboje 2 : o. Pravi v i. ligi so nogo-
metaši ekipe Kranja, v 2. ligi pa so bili najboljši nogometaši 
ekipe Bled Hlrter. V. S. 

1. gorenjska liga člani 
Mesto Klub Števik) Z. N. P. Goli Točke 

tekem 

1. Kranj 22 19 2 1 87:14 59 
2. Alpina Žiri 22 15 4 3 44:27 49 
3- Šobec Lesce 22 ' 4 3 5 60:27 45 
4- Velesovo 22 10 6 6 43:28 36 
5- Britof 22 7 5 10 35:42 26 
6. Sava 22 7 4 11 34:39 25 
7. Bohinj 22 8 1 13 44:75 25 
8. Železniki 22 6 5 11 35:42 23 
9- Ločan 22 6 4 12 36:50 22 
10. Naklo 22 5 7 10 25:40 22 
11. Kranjska Gora 22 5 5 12 31:59 20 
12. Visoko 22 6 2 14 19:50 20 

2. gorenjska liga člani 

Mesto Klub Število Z. N. P. Coll Točk« 
tekem 

1. Bled HIRTER 21 16 2 3 48:21 50 
2. Polet 21 12 5 4 46:24 41 
3- Trboje 21 12 3 6 55:32 39 
4- Preddvor 21 10 3 8 47:46 33 
5- Hrastje 21 7 6 8 38:53 27 
6. Bitnje 21 7 5 9 37:37 26 
7- Podbrezje 21 4 1 16 26:55 13 
8. Kondor 21 2 3 16 20:49 9 

JARENINA 

Mladinci Triglava osvojili slovenski pokal 

Minula nedelja bo zapisana v zgodovino gorenjskega nogome-
ta, saj so mladinci ekipe Coodyear Triglava postali slovenski 
pokalni prvaki. Na finalni tekmi so s kar 5 : o premagali doma-
čo ekipo Jarenine in zasluženo prinesli domov zmagovalni po-
kal. "Gre za velik uspeh generacije letnika 1988, ki je svoje na-
slednike dobila tudi v mlajših letnika 1989, novih prvakov v 2. 
SML- zahod. Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti gorenjskim 
klubom, ki so v to generacijo prispevali svoje Igralce, kot tudi 
vsem drugim, ki jih bodo morda v naslednje. Naš uspeh je tudi 
vaš," je zmago varovancev trenerja Roberta Misije pospremil 
direktor ND Triglav Miran Šubic. Za ekipo Coodyear Triglava 
so nastopali: Uroš Švegelj, Anls Krivič, Daniel Čumurdžič, Dra-
gan Stojič, Edvin Zolič, Bojan Ševo, Damir Marijan, Bernard 
Stjepanovič, Alen Krcič, Danijel Marčeta, Denis Talič, Žan Pel-
ko, Sandi Hirkič, Anže Matoh, Bojan Curič, Igor Petkovič, De-
jan Dimitrov in David jerkovič. V. S. 

Krka prvak, jeseničani presenetili 

Prejšnji teden so s tekmami 26. kroga letošnje državno prven-
stvo zaključili tudi nogometaši v 3. SNL - zahod. Rezultati zad-
njega kroga: Krka : Portorož Piran 4 : 2, Ihan : Jesenice 1 : 2, 
Kalcer Vodoterm : Slovan 3 : 2, Izola Argeta : Avtoplus Korte 2 
: 1, Brda : Roitek Dob i : i, Jadran Dekani: Kamnik o : 2, Adrla 
: Svoboda 1: 3. Z 52 točkami je prvak postala ekipa Krke, sledi-
jo Kalcer Vodoterm (45), Ihan (42), Slovan (41), Roitek Dob in 
Jadran Dekani (oba po 39), Brda (35), Portorož Piran (32), Je-
senice (31), Izola Argeta in Svoboda (oba po 29), Adria (28) ter 
Kamnik in Avtoplus Korte (oba po 25). Za lepo presenečenje 
so poskrbeli zlasti nogometaši Jesenic, ki so imeli po osmih 
krogih zgolj eno točko. V klubu so se odločili za zamenjavo tre-
nerja in namesto Maksa Džamastagiča na mesto prvega tre-
nerja postavili Mikija Kondiča. Ta si je našel pomočnika Ivico 
Mariča in do konca prvega dela prvenstva sta z izredno pomla-
jeno ekipo osvojila 6 točk. Za nameček vsem težavam je v tem 
obdobju klub zapustilo še pet nogometašev. Po temeljitih pri-
pravah v Poreču pa je ekipa začela igrati precej bolj borbeno, 
rezultat tega pa je osvojenih 24 točk v drugem delu, kar Jese-
ničane v tem delu uvršča med najuspešnejše ekipe. V. S., S. A. 
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Dobri, a so lahko še boljši 
Naša reprezentanca v tako imenovanem in-line hokeju se je prejšnji teden z "zgodovinskim" petim 
mestom vrnila z letošnjega svetovnega prvenstva v Nemčiji. 

VILMA STANOVNIK 

Lukovica - Slovenski hokejisti 
na rolerjih so uspešno nasto-
pili na letošnjem svetovnem 
prvenstvi v in-line hokeju, ki 
je bilo v Landshutu v Nemči-
ji. Naši reprezentanti, ki so 
nastopili pod vodstvom tre-
nerja Matjaža Mahkovca, se 
niso ustrašili slovitih naspro-
tnikov. Najprej so s 4 : 3 po 
kazenskih strelih premagali 
kasnejše svetovne prvake Šve-
de, bili nato z 2 : 1 boljši od 
Fincev ter za konec s kar 7 : 2 
ugnali ekipo Slovaške. Žal pa 
se je našim zataknilo na četr-
tfinalni tekmi z Avstrijo, ko 

so izgubili z 1 : 2. Tako so se 
na koncu potegovali zgolj za 
peto mesto, na tej tekmi pa so 
s kar 9 : o premagali ekipo 
Slovaške. 

"Slovenska reprezentanca 
na svetovnih prvenstvih v in-
line hokeju nastopa od leta 
2002, ko smo ptvič dobili po-
vabilo v B-skupno. Že prvo 
leto smo si priborili A-
skupino, iz katere nismo ni-
koli izpadli, vendar pa nam do 
letos v predtekmovanju ni 
uspelo premagati nobene od 
svetovnih velesil in smo si ob-
stanek vedno zagotovili po do-
datnih tekmah, ko smo osvoji-
li sedmo ali osmo mesto. Le-

tos pa smo si postavili ambid-
oznejši dlj, saj smo dober me-
sec nazaj dobili novega pred-
sednika Bernarda Urbanijo, s 
selektorjem Matjažem Mah-
kovcem in tehničnim vodjem 
Matjažem Skubetom pa smo 
poskrbeli, da smo v Nemčijo 
odpeljali moštvo, ki si je res 
želelo igrati in zmagovati. Za 
priprave smo imeli zgolj štiri-
najst dni časa, fentje pa so svo-
jo nalogo opravili profesional-
no, čeprav nas Hokejska zve-
za Slovenije, pod katero spa-
damo, ne jemlje resno. Zato 
smo se sami potrudili za 
sponzorje in z rezultati doka-
zali, da si zaslužimo tako nji-

hovo pozornost, kot upam, da 
sedaj tudi pozornost krovne 
organizacije," je po vrnitvi do-
mov na priložnostni tiskovni 
konferenci v Lukovid povedal 
vodja ekdpe Boštjan Fon, ki je 
ponosen tudi na dejstvo, da so 
liili fantje na prvenstvu res 
prava ekipa. "Lahko bi sicer 
danes imeli kolajne okoli vra-
tu, vendar je bil poraz z Avstri-
jo za nas dobra šola in veseli-
mo se že novega prvenstva 
prihodnje leto v Bratislavi," 
pravijo naši hokejisti na roler-
jih in ponosno dodajajo, da je 
to največji uspeh slovenskih 
ekipnih športov na svetovnih 
prvenstvih. 

Slovenska reprezentanca v in-line hokeju (prva vrsta od leve proti desni): Gašper Krošelj, Dejan Žemva, Tadej Nabergoj, 
Jaka Zupane, selektor Matjaž Mahkovec, Rok Bavdaž, Nejc Sotlar, Marjan Manfreda in Grega Šolar ter (druga vrsta) vodja 
ekipe Boštjan Fon, Denis Kadič, Eric Pance, Domen Vedlln, Bojan Zaje, Matic Kralj, Jan Loboda, Igor Hriberšek, Štefan in 
Rok Nahtigal, tehnični vodja Matjaž Skube ter predsednik in-line zveze Slovenije Bernard Urbanija. 

TENIS 

LJUBLJANA 

Urša Jerman prvakinja do 16 let 

Na državnem mladinskem prvenstvu do 16 let v Ljubljani si 
je naslov slovenske prvakinje priigrala 15-letna Kranjčanka 
Urša Jerman (Triglav), ki je kot drugo postavljena igralka 
turnirja v finalu ugnala Dašo Orlič (Otočec) z rezultatom 6 
: i ; 6 :1. Naslovu med posameznicami je dodala še zmago 
med dvojicami, kjer sta prvo mesto slavili z Mariborčanko 
Mašo Grgan. V konkurenci mladincev je presenetljivo slavil 
komaj 14-ietnl Nik Razboršek iz Litije. Med dvojicami sta se 
prvega mesta veselila Matic Možek (Benč Ljubljana) in Tim 
Cibašek (Triglav). B. M. 

Mariborski turnir Marku Tkalcu 

V Sloveniji letos ponovno potekajo trije Futures turnirji za 
moške s skupnim nagradnim skladom trideset tisoč ameriš-
kih dolarjev. Na prvem turnirju v Krškem je velik uspeh z 
uvrstitvijo v finale dosegel Rok Jarc, kjer pa je moral priznati 
premoč Francozu Jonathanu Dasnieres de Veigyju. Med dvo-
jicami je zmaga pripadla slovenski navezi Ocvirk-Švigelj. Na 
drugem turnirju v Mariboru je zmagal domači igralec Marko 
Tkalec, ki je v treh nizih ugnal Avstrijca Christiana Magga z 
rezultatom 6 :1; 2 : 6; 6 : 2. Tudi veselje med dvojicami je bilo 
spet slovensko, saj je največji delež točk in denarja pripadel 
Blažu Kavčiču in Luku Ocvirku. Zadnji turnir se danes z 
dvoboji v glavnem turnirju pričenja v Kopru. B. M. 

Maša v drugem krogu Zagreba 

Na turnirju z nagradnim skladom petdeset tisoč ameriških 
dolarjev v Zagrebu je Maša Zec Peškirič žal izpadla v drugem 
krogu. Pri žrebu je imela smolo ter se pomerila z drugo nosil-
ko turnirja Rusinjo Voskobievo in izgubila z rezultatom 6 ; 7; 
6 : 2; 1 : 6. Maša zaseda 197. mesto na lestvici WTA. B. M. 

ŠPORTNO PLEZANJE 

CRINDELWALO 

Velika zmaga za Natalijo Cros 

Minulo soboto zvečer smo dočakali prvo zmago v bal-
vanskem plezanju za svetovni pokal, ki jo je Sloveniji pribo-
rila Škofjeločanka Natalija Cros. S tem je postala sploh ena 
redkih, ki jim je uspela zmaga tako v balvanskem plezanju 
kot tudi v težavnosti. Da je Grosova sposobna zmagati na 
balvanskih tekmah najvišjega ranga, je postalo jasno že 
konec lanske sezone. V Moskvi si je namreč priborila tretje 
mesto. Letos se je odločila, da poleg težavnosti resneje 
poskusi tudi v balvanih. Trenutno je naša šampionka v 
skupni uvrstitvi balvanskega SP na tretjem mestu. V meste-
cu pod slovito severno steno Eigerja pa je dobro nastopil 
tudi Blaž Rant, ki se je uvrstil v polfinale in na koncu zasedel 
19. mesto. Naš drugi predstavnik Rok Klančnik se je uvrstil 
na 38. mesto. T. Č. 

ODBOJKA 

BLED 

Blejci vendarle v ligi prvakov 

Naši državni prvaki v odbojki, ekipa Avtocommercea, bo v 
novi sezoni zaradi spremembe imena glavnega pokrovitelja 
nosila naziv ACH Volley. Kot vse kaže, pa bodo Blejci že v le-
tošnji sezoni (sprva je kazalo drugače) lahko nastopali v ligi 
prvakov, najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. To 
novico je po pogovoru s predsednikom CEV Andrejem Meyer-
jem sporočil generali sekretar OZS Igor Dolinšek, v blejskem 
klubu pa so je bili še kako veseli. "Liga prvakov za našo ekipo 
prinaša nove izzive in obveznosti. Za zdaj v moštvu ostaja več-
ina igralcev, razen Andreja Flajsa in Brazilca Marcela Barrete," 
je povedal predsednik OK ACH Volley Rasto Oderlap. V. S. 

H GIBAJTE SE Z NAMI 
JANEZ FERLIC 

Za večji napredek 
Več ne pomeni nujno tudi 

bolje, lahko celo škodi. Tako 
lahko preveč treninga prej 
škodi kot koristi, bolj po-
membno bi bilo in večja vred-
nost bi imelo, če bi razmišlja-
li o spremembah v načinu tre-
ninga. Morda bi morali dati 
večji poudarek primerni 
strukturi gibanja, pravzaprav 
tehniki gibanja, kije odvisna 
od posameznikovih telesnih 
sposobnosti. Tek je sicer zelo 
preprosta stvar: nenehno po-
stavljanje ene noge pred dru-
go. Večino dela tako opravi-
mo z negami, ne gre pa zane-
marjati tudi drugih mišičnih 
skupin, predvsem trebušnega 
in hrbtnega dela. Močan "ste-
ber" bo namreč bolje prenašal 
obremenitve in poškodbe bodo 
manj pogoste. Sedaj že ne-
kdanja vrhunska tekačica na 
srednje proge, ovenčana tudi 
z zlatima olimpijskima kolaj-
nama, Kelly Holmesje bila v 
času svoje kariere pogosto po-
škodovana, kar jo je močno 
oviralo pri treningih, ki jih je 
posledično morala izpuščati, 
in pojavljati so se začele celo 
depresije. Nato je skupaj s 
strokovnim štabom ugotovila, 
da večina njenih poškodb iz-
vira iz spodnjega dela hrbta. 
Vsi skupaj so še pravočasno 
ukrepali, da se je lahko opti-
malno pripravila na atenske 
olimpijske igre, kjer je nato 
dominirala v tekih na 800 in 
1500 metrov. Vadba ni bila 
vezarui le na tekaški del. tem-
več je vključevala številne vaje 
za nabiranje splošne moči in 
krepitve telesa, ki so se pri-
memo vpletle v ciklus trenira-
nja. Za tekača bodo primerne 
vaje, ki se jih vsi spomnimo še 
iz osnovne šole in nam ne 
bodo vzele veliko časa, če se 
kdo morda boji tega. 

Vzvratni tek in hoja 

Le kdo si želi teči nazaj? 
Zgolj zaradi užitka in šport-
nega navdušenja veijetno ni-
hče. Raziskave pa so pokaza-
le, da hoja in tek nazaj poma-
gata pri rehabilitaciji po-

škodb, ki nastanejo zaradi 
prepogoste rabe določenih mi-
šičnih tkiv in sklepov. S to-
vrstnimi poškodbami se naj-
pogosteje srečujejo tekači, ki 
nastopajo na ultra dolgih te-
kih, kjer so obremenitve sicer 
dokaj nizke, a zelo dolgotrajne. 

Neka raziskava je pokazala, 
da vzvratno gibanje krepi 
srčno-žilni sistem in povzroča 
znatne spremembe v sestavi te-
lesa, kar bi lahko zelo koristilo 
običajnemu treningu. Po mo-
jem mnenju naj gre pri vzvrat-
nem gibanju le za zmerne po-
navljalne teke v dolžini 20 do 
30 metrov. 

Tek na mestu 

Prakticiral ga je nihče drug 
kot legendami Haile Gebrse-
lassie, kije s počasnim tekom 
na mestu, ki bi ga lahko 
označili kot lahkotni skiping, 
nato tempo stopnjeval in kole-
na dvigoval vedno višje. Moč-
no je moral zamahovati tudi 
z rokami, da je skrbel za ri-
tem teka in uravnoteženo gi-
banje. Drža telesa mora hiti 
pokončna, pogled usmerjen 
naprej in tako se teče po inter-
valih od JO sekund do dveh 
minut. Previdno pa tekači, ki 
so bolj nagnjeni k poškodbam 
spodnjega dela noge (vnete 
pokostnice in stopala). 

Gospodarnost gibanja 

Gospodarno se gibamo ta-
krat, ko porabimo čim manj 
energije pri določenem napo-
ru. Eden najbolj primernih 
ukrepov je razvijanje moči. 
Krepke mišice so namreč bolj 
sposobne izrabljati energijo. 

Boljša tehnika teka tudi ve-
liko pripomore, da bomo bolj 
gospodami in prav tu imajo 
nekateri tekači še veliko rezer-
ve. Je pa težko spreminjati 
tehniko teka, predvsem rekre-
ativnemu tekaču. Ce ambicije 
niso vezane na rekorde, če ni-
mamo težav s poškodbami in 
tečemo zgolj za užitek, bomo 
še nadalje tekli v svoji najljub-
ši tehnikL 

W W W . C O R E N ) S K I C L A S . S I 
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MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

i 

Ko mene več ne bo 

N edeljo smo preživeli 
na Primorskem. 
Tam na hribu stoji 

ljubka domačija • v miru in v 
posebnem času, ki teče počas-
neje. Da pa bi čas zares tekel 
počasneje, so si želeli marsi-
kateri starši, ki so sedeli na 
vrtu pred kamnito hiško. Gle-
dala sem srečne obraze, ko so 
njihovi odrasli otroci plesali. 
Videla sem razumevajoče po-
glede, plahe nasmeške in ob-
čutila sem isto misel, isto 
skrb. Ko mene več ne bo ... 
kdo bo skrbel za mojega otro-
ka? Ne vem, ali vi kdaj pre-
mišljujete o tem. Je to takšna 
težka misel, ki se kar usede 
na dušo in tam prebiva. Pri-
de z leti, ko skrbiš za otroka, 
ki ima takšno ali drugačno 
motnjo v razvoju. Nihče ni 
večno mlad in vsak dan pri-
nese toliko majhnih in velikih 
bojev, toliko porazov in 
zmag, da se človek utrudi. Se-
veda tega nihče ne obeša na 
veliki zvon. Pa tudi če bi, kdo 
pa bi slišal? Vsak ima sam s 
seboj zadosti dela in življenje 
je za marsikoga utrudljiva 
zadeva. Pa vendar. Tja do 
petdeset let in še malce čez -
zmoremo vse. Smo nepre-

magljivi 1» boju s predsodki, 
ko vsi gledajo naše "drugač-
ne" otroke in ne vedo, ali naj 

jih pomilujejo ali naj pogle-
dajo stran ali naj vprašajo, 
ali je zadeva nalezljiva. Pa 
nista ne cerebralna paraliza, 
ne Downov sindrom nalezlji-
va. Predsodki pa so. Starši 
smo nepremagljivi tudi i/ 
iskanju rešitev, pa naj si gre 
za operacijo ^ave ali za šola-
nje otroka. Je pa treba pri-
znati, da smo v boju z zdrav-
stvenim in šolskim sistemom 
večkrat poraženi. Pa se kljub 
temu ne predamo. Vse dokler 
čisto potiho ne potrka misel. 
Tok. Tok. Kaj pa, ko tebe več 
ne bo? Kdo bo pokril tvojega 
velikega otroka? Kdo ga bo 
navadil na nova zdravila, 
počasi in previdno? Kdo ga 
bo umil, če se sam ne more? 
Kdo bo razumel njegove bese-
de, katerih pomen poznajo 
samo njegovi najbližji? Kdo 
ga bo previjal, kdo hranil, 
kdo ga bo ljubil? Pamet pra-
vi • otrok ni tvoja last, čim 
prej naj se navadi na svet, iz-
pusti ga. Toda kdo, le kdo 
lahko posluša pamet, ko je 
pred teboj tvoj otrok? Majhen 
otrok ujet v veliko telo. 

Prisluhnite nam - T l i I I I I B T l i č i l i 
polepšali vam bomo I M H ' " • 
dan P I IADIO 
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Zobajmo češnje 
in pijmo njihove peclje 
č e bomo upoštevali zgornji naslov, bomo zdravi ko dren. Okrepil se nam bo vid, prečistili si bomo 
kri, izgubili kakšen kilogram, pregnali bronhitis, se pošteno odkašljali, blažili vnetja, okrepili dlesni in 
še bi se kaj našlo. Zdaj je torej čas za dobre, slastne in zdrave češnje (Prunus avium). 

P A V I A K U N E R 

Konec tedna so v Goriških 
Brdih zaključili s praznova-
nji, namenjenimi njihovi 
kraljici, češnji, v čast. Slad-
kih plodov so si gotovo pri-
voščili v obilicah. Zakaj si jih 
ne bi tudi na našem koncu, 
kjer prav ta hip zorijo te 
zdrave lepotičke. Poleg tega 
pa v petek goduje sv. Vid, ki 
je češenj sit. No, sama sem 
malček prehitela dobroduš-
nega in rahlo sladkosnedega 
svetnika in se že danes poš-
teno najedla češenj iz Meng-
ša, ki so letos lepe in okusne 
kot že dolgo ne. 

Češnja in višnja 

Rimski sladokusec in bo-
gataš Lukul, ki je zaslovel po 
prirejanju obilnih in bogatih 
pojedin, in po katerem se 
imenitna pojedina še danes 
imenuje "Lukulska pojedi-
na", je zaslužen, da je češnja 
prišla v latinski svet. Pred 
dvema tisočletjema jo je iz 
njene domovine. Male Azi-
je, prinesel v Rim. Pred do-
brim tisočletjem pa je prišla 
tudi v našo deželo in s svo-
jim sladkim in osvežujočim 
okusom prevzela tudi naše 
prednike. Poznamo mnogo 
sort žlahtnih češenj, ki so jili 
iz divje češnje vzgojili sad-
jarji. Denimo rdečo in belo 
češnjo, pa srčico. Slovenski 

človek ji je nadel nekaj po-
ljudnih imen, denimo češna, 
česna, črešnja, češna tičari-
ca, češnja črnavka, češnja 
hrustavka, dreža, tičarca. 
Nabiramo plodove s pedji, 
in to žlahtne in divje češnje. 
Nabiramo tudi same peclje 
plodov, iz katerih pripravi-
mo kompot ali zdravilni čaj. 
Višnja (Prunus cerasus) se od 
češnje razlikuje po tem, da 
je manjša od nje, njeni sade-
ži pa so kiselkasti, bolj mes-
nati, svetlejši in imajo kratke 
peclje. Višnja je doma iz 
Perzije, v ljudskem zdravil-
stvu pa jo uporabljajo v po-
dobne namene kot češnjo. 
Poglejmo, v katere. 

Plodovi za zdrave oči, 
dlesni in lepo kožo 

Češnja vsebuje obilo vita-
mina C, folne kisline, kaldja, 
železa in kalija. Zelo po-
membna snov, ki je v njej, pa 
je antocian, ki gradi vezno 
tkivo in je zato učinkovit 
antioksidant. Ima tudi to 
moč, da blaži vnetja, boleči-

ne pri artritisu in paradonto-
zo. Vsebujejo snovi, Id nape-
njajo kožo in tako zavirajo 
staranje. Zaradi majhne koli-
čine maščob, soli in beljako-
vin se zelo obnesejo pri bol-
niški dieti, posebej pri srč-
nih, ledvičnih in boleznih 
obtočil, protinu in revmi. 
Češnjev kompot je krepčilen 
in osvežujoč, po njem pa naj 
segajo tudi srčni bolniki. 
Češnje lahko zobajo tudi 
sladkorni bolniki, saj slad-
kor, ki ga vsebujejo, imeno-
van levuloza, organizem lah-
ko asimilira in jim ne škodu-
je. Vsebujejo tudi vitamin A, 
ki koristi očem. Predvsem pa 
so dober diuretik, ki močno 
žene na vodo. Če imamo po 
fizični vadbi razbolele miši-
ce, po njej spijmo kozarec 
češnjevega soka. Radi jejmo 
češnje, naj smo zdravi ali ne. 
Gotovo nam bo dobro delo, 
če se bomo odločili za tri-
dnevno češnjevo kuro, in si 
tako pošteno prečistili kri. 
Privoščimo pa si sveže češ-
nje in se prepričajmo, da 
niso škropljene. Čeprav so 

zelo hranljive, pa niso redil-
ne, zato se tako obnesejo za 
shujševalne kure. Le ljudem, 
ki imajo občutljiv želodec in 
črevesje, odsvetujejo zobanje 
češenj. Lahko pa se poslad-
kajo s češnjevim kompotom. 
V ljudskem zdravilstvu so iz 
plodov pridobivali t. i. češ-
njev cvet, ki je odpravil želod-
čne težave. Češnjevec je do-
bro del pri napadih slabosti. 
Če so ga utirali v kožo, je kre-
pil preutrujene ude. 

Peclji za prsni in 
odvajalni čaj 

2e naše babice so iz posu-
šenih, včasih pa tudi svežih, 
pecljev kuhale čaj, ki je gnal 
na vodo, preganjal odvečne 
kilograme, pospeševal izkaš-
Ijevanje, zdravil bronhitis in 
pomagal pri prehladu in pre-
tirani bledici. Še danes jih 
dodajamo čajnim mešani-
cam, ki so namenjene hujša-
nju. Recept Mauricea Messe-
gueja za čaj iz češnjevih pec-
ljev je sledeč: posušene pec-
lje en dan namakajte v vodi, 
da se zmehčajo, potem pa jili 
nasekljajte. Potrebujete slabo 
prgišče na liter vode. Spijte 
tri do štiri skodelice na dan. 
Lahko pa ta čaj pripravite 
tudi tako, da prevretek iz pec-
ljev vlijete na sveže ali suhe 
češnje, pustite stati pol ure in 
odcedite. Količine so enake 
kot pri prvem receptu. 
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RADOVAN H R A S T 

Zbegan sem. Zadnji meseci, 
polni neverjetnih dogodivščin, 
so me nekoliko zmedli. Kako in 
kje bom zdaj pristal? 

Pravzaprav pa, kaj sploh 
sem? Po letih sem še otrok. S 
končanim četrtim razredom 
osnovne šole. 

Življenje in splet okoliščin 
me uvrščata med odrasle. 

V žepu imam Vojaško knj^ 
žico. Oblečen sem v lepo parti-
zansko uniformo. Orožja ni-
mam, le trofejno pištolo imam 
za spomin skrito v prtljagi. 

Bolj ko se približujem domu, 
manj vem. Vse manjši postO: 

jam. 
Glej, tudi vas je spremenje-

na. Zdi se mi pusta, prazna. 
..Hafni, mojajepa mami! 

Oi^a skoraj ne p ^ do besede. 
Hudo mu je. Vso dolga štiri 
leta meje močno pogrešal. 

Oba me ogledujeta. Pogovar-
jamo se. Ugotavljamo, kaj 
nam je hudega naredila vojna. 

Najbolj žalostno je, da so 
strica Francita in Karlota 
ubili naši, pravi mami. Kako 

je to mogoče? Osumili soju, 
da sta v Litiji organizirala 
belo gardo. Ko pa vsa Litija 
ve, da to ni res! Tudi v parti-
zane sta šla prostovoljno. 
Stric Miran je padel na ruski 

jronti. Emil seje vrnil iz nem-
ške vojske domov. 

Oko je z osemnajstimi leti že 
poročnik. Izpod Stola seje od-
pravil na Koroško, nato pa na-
zaj v Vojvodino. Tam je zdaj v 
vojski. 

Očka predlaga, da nadaljnji 
pogovor preložimo m jutri. 

Vstanem že zarana. Nemi-
ren sem. Radovednost mi ne da 
spati. Želim si čim prej na vas. 

Slišati in videti, kaj je medtem 
novega. 

Očka je bil hitrejši. Že me 
čaka, da se bova pogovaijala. 

"Tako, Radko, časa imava 
malo. Pljuniti boš moral v 
roke. Že danes začneva!" 

Kaj naj začneva? Saj sem 
komaj včeraj prišel domov. Oh, 
kako je očka siten! Še vedno 
isti, strogi predvojni učitelj! 

Naslednjo jutro mi očka po-
časi, s poudarkom pove, česar 
jaz ne vem: 

"Prošnjo, da te izpuste iz 
vojske, sem ruipisal jaz. V 
Škofi Loki sem se z ravnate-
ljem gimnazije, tovarišem 
Grumom, že dogovoril, da boš 
opravljal izredne izpite. Pri-
pravila se bova, da boš lahko 
napravil izpite čez prvi in dru-
gi razred gimnazije. Potem pa 
pojdeš redno v tretjega. Vse, kar 

je za učenje potrebno, imam že 
pripravljeno. Pozajtrkuj, po-
tem pa pričneva!" 

Zdaj, po štiriletnem premo-
ru, sedim od ranega jutra do 
pozne noči v mali sobi. Vsak 
prosti čas je očka pri meni. 
Razlaga mi in me sprašuje. 

Kakšno trpljenje! Misli na 
minula leta mi ne dajo miru. 
Hipoma se mi prikaže podoba 
gestapovskega ofidija, ki za to 
mizo išče neko pismo. So v ku-
hinji koraki Krtine? 

Da ni str<^ega očka, bi knji-
ge in zvezke že stokrat zagnal 
1» kot. Skoraj se mi toži po času 
med vojrw. Vsaj prost sem bil! 
Ah ne, saj to ni res! 

V nedeljo mi očka dovoli ne-
kaj ur razvedrila. Zvečer se v 
sosednji vasi sestanem z ve^o 
staro druščino. Nič lepšega! 
Obujamo spomine. Toliko je 

novega, koliko si imamo pove-
dati. Med nami so tudi bivši 
partizani. Mlajših bi skoraj več 
ne poznaL Dekleta pa so tako 
mikavna! Ozirajo se za fanti. 
Tudi meni se katera nasmeji 
ali me nagovori. A sam še ni-
mam dovolj korajže. Tudi no-
bene prakse ne. 

Kaj kmalu zaigra harmoni-
ka. Marica me uči plesati. Pol-
ka mi že gre. Valček, ta pa je 
težak! Zatika se mi. 

"Dober si, prav dober!" ms 
tolaži Marica in me celo neko-
likanj stisne k sebi. 

Knjiga je že izšla in je na-
prodaj na Gorenjskem glasu, 
Zoisova 1 v Kranju, od 7. do 
15. ure. Cena knjige, ki obse-
ga skoraj 500 strani, z 20 % 
popustom je 23,2 EUR 
(5.560 SIT). 
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Žajbelj 
BORIS B E R G A N T 

Žajbelj je doma v deželah 
ob Sredozemskem morju. 
Pri nas mu pravimo tudi ka-
dulja, žavbej in čisteč. Divje 
raste na suhih goratih delih 
v Sredozemlju. Je nizek, 
zimzelen grm in ima štiriro-
bo, spodaj olesenelo in dla-
kavo steblo. Listi, ki jih ravno 
tako pokrivajo dlafice, so de-
beli, pecljati in jajčaste obli-
ke ter sivo zelene barve. Cve-
tovi so nežne vijoličaste bar-
ve, redkeje pa so beli ali mo-
dri. V strokovnih krogih 
srednjega veka so potekale 
številne razprave o tem, ali je 
žajbelj rastlina, ki lahko po-
vrne človeku nesmrtnost. 
Prepričani so bili, da po-
daljšuje življenje in omogo-

ča človeku, ki ga goji na svo-
jem vrtu, večno mladost. Za-
radi vsega tega je veljal za 
eno najbolj cenjenih rastlin, 
kar potrjujejo vrtoglavi zne-
ski, ki jih je bilo potrebno od-
šteti pri nakupu. Najboljši so 
sveže nabrani listi, ki jih je 
potrebno čim hitreje porabi-
ti, zato ga je najbolje gojiti 
doma na vrtu ali pa kar v lon-
čku na okenski polici. Kup>-
Ijene ali nabrane sveže liste 
zavijemo v vlažen prtiček in 
jih za nekaj dni shranimo v 
hladilniku, primeren je za 
sušenje; posušen ima neko-
liko smolnat okus. Lahko pa 
ga tudi zamrznemo ali vloži-
mo v olje ali kis. Poznamo 
veliko vrst žajblja, ki pa niso 
vse uporabne kot začimba, 
so pa zaradi izredno lepih li-

stov zelo uporabne kot deko-
racija. Pri nas sta najbolj po-
gosta navadni in grški žaj-
belj, ki imata tudi najbolj in-
tenzivno aromo. Poleg njiju 
pa najdemo tudi razne pisa-
nolistne žajblje, muškatni, 
škrlatni, ananasov in drob-
nolistni žajbelj. Listi, posu-
šeni ali sveži, so dobra za-
čimba zlasti za mesne in rib-
je jedi. Dodajamo ga lahko 
tudi juham iz stročnic, 
krompirja, enolončnicam, 
raznim omakam in preli-
vom. Dober sloves je prido-
bil tudi v kisu, simih nama-
zih in maslu. Skratka vse-
stranska začimba, ki jo od-
likuje močan okus. 

Puranja pašteta z 
žajbljem 

Potrebujemo: 40 dag pura--
njih prsi, 1 ve^o čebulo, j žli-
ce olja, 3 stroke česna, 1 žličko 
sesekljanega žajblja, 2 žlici 
konjaka, 5 dag masla, sol in 
sveže mleti poper. 

Puranje prsi narežite na 
trakove in jih skupaj z na 
kocke narezano čeWo pra-
žite na olju. Ko meso ni več 
krvavo, dodajte strt česen, 
žajbelj, konjak, maslo in so-
lite ter popoprajte po oku-
su. Zalijte z 1 dl vode in du-
šite še 10 minut. Tako pri-
pravljeno meso še vroče 
zmeljite v multipraktiku, 
stresite v primemo posodo 
in ohladite. Ohlajeno pašte-
to postrezite v obliki žlični-
ka skupaj s poljubno okisa-
no zelenjavo. 

Paradižnikova juha 
s testeninami 

Za 4 osebe potrebujemo: 60 
dag svežih zrelih paradižni-
kov, 1 čebulo, 1 steblo stebelne 
zdene, 1 strok česna, 1 žlico olj-
čnega olja, 7 dl piščance juhe 

ali vode, 1 žlico sesekljanega 
žajblja, 5 dag manjših poljub-
nih testenin, sol in sveže mleti 
poper. 

Paradižnike, čebulo, zele-
no in česen dajte v naoljeno 
kožico, pokrijte in na šib-
kem ognju dušite 40 minut, 
da se vsebina zmehča. Vmes 
kožico občasno pretresite. 
Zdušeno zelenjavo pretresi-
te v multipraktik in jo gladko 
zmiksajte ter jo vrnite nazaj 
v posodo. Zalijte s piSčančjo 
juho ali vodo, začinite z žaj-
bljem, zavrite in dodajte te-
stenine. Kuhajte še približno 
10 minut, da se testenine 
skuhajo in solite ter popo-
prajte po okusu. 

Popačena polenta s 
paradižnikom, žajbljem 
in parmezanom 

Za 5 oseb potrebujemo: 7 dl 
mesne juhe ali vode, 37 dag ko-
mznega zdroba, z žlici sesek-
ljanega svežega žajblja, 1 žlico 
oljčnega olja, 2 paradižnika, 
10 dag parmezana, sol in sve-
že mleti poper. 

V posodi zavrite juho in 
vanjo vmešajte koruzni 
zdrob. Na zmerni tempera-
turi mešajte še pet minut, 
dokler ne začne zmes odsto-
pati od posode. Primešajte 
žajbelj, solite in popoprajte 
po okusu in preložite v z olj-
čnim oljem namaščen po-
dolgovat pekač, velik 15x30 
centimetrov, poravnajte ter 
pustite, da se ohladi. Ohlaje-
no polento narežite na 15 re-
zin in jih razprostrite po več-
jem pekaču. Na vsako polen-
to položite rezino paradižni-
ka, jo posolite, dodajte nastr-
gan parmezan in postavite 
za 15 minut v na 190 stopinj 
Celzija ogreto pečico, da zla-
to porjavi. Ponudite vroče s 
kislo smetano. 

m 
ZELENO IN CVETOČE 
I G O R P A V L I Č 

Brogovite 
Ko potujemo po naši lepi 

deželici, se nam marsikje 
ustavi pogled na lepih kotič-
kih slovenskih vrtov. Bodisi 
zaradi domiselne urejenosti 
ali pa zaradi izvimih zasadi-
tev rož in drugega zelenja 
okrog hiše. Tale zasaditev da-
nes na sliki predstavlja dobro 
idejo, kako ogradimo vrt s 
škarpo in jo zasadimo z bro-
govito. Celo poletje je lepo ze-
leno, v sponiadanskih mese-
cih pa je vsa v belem cvetju, ki 
jih obiskujejo številne čebele. 

Grm spada v družino ko-
vačnikov, razširjenih je več 
kot sto sort Nekatere vrste so 
listopadne, druge zimzelene. 
Cvetovi so različnih oblik. 

večinoma bele barve. Nekate-
re sorte rastejo samo v sredo-
zemskih krajih na prostem, 
pri nas pa posajene v posode, 
ki jih prczimujcmo v notra-
njih prostorih. Grmi cvetijo 
večinoma maja, zrastejo od 
enega do štirih metrov, neka-
tere sorte imajo v jeseni rdeče 
plodove. Pri nas vsi j)oznate 
znano staro sorto brogovite, 
ki jo z domačim imenom 
imenujemo snežena kepa. Ta 
sorta ponekod raste tudi kot 
samorasla po obronkih goz-
dov, vendar ima manjše cve-
tove, ko če jo gojimo v vrtu. 

Sicer pa je junija v vrtu pol-
no dela. Ker je zadnje dni pa-
dlo veliko dežja, zelo hitro ra-

ste plevel in ga je treba kar na-
prej odstranjevati, da ne za-
mori mladih rastlin okrog 
sebe. Odcvetelim rožam, kot 
so ostrožniki, volčji bobi, po-
tonike, odstranimo odcvetele 
cvetove, prvi dve sorti bosta 
zaradi tega ob koncu poletja 
še enkrat zacveteli. Če sami 
vzgajate mačehe, bo ob kon-
cu meseca že čas, da jih pose-
jete, da bodo do jeseni zacve-
tele. Tudi okenske rastline ob 
vročih dneh skrbno zalivajte 
in poskrbite, da se vam ne po-
javijo uši ali plesni Ob dežev-

nih dneh tudi pospešeno ra-
steta trava in živa meja, zato 
je tudi s košnjo in obrezova-
njem več dela. Travo kosite 
na višino pet centimetrov, da 
se ob morebitnih sušnih 
dneh ne izsuši preveč travna 
ruša in bi jo morali kasneje 
zalivati. Pregledujte tudi večje 
trajnice ali grmovnice, da ne 
skrivajo polžev, letos jih je 
spet veliko in jih opazite šele, 
ko že objedo liste. Ob dežev-
nih dneh pa lahko posadite še 
enoletnice, ki vam bodo cve-
tele do konca jeseni. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS IZBIRA D A N I C A D O L E N C 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: zelenjavna kremna juha (koprive, špinača, 
bučke, paprika, cvetača ...) s kislo smetano, orada po trža-
ško, kuhan brokoli z olivnim oljenn, glavnata solata s krom-
pirjem in rukolo, češnjev zavitek; Večerja: topli kruhki, solat-
na plošča. 
Ponedeljek - Kosilo: testenine, polite s sesekljano, dušeno 
zelenjavo s sirom, mešana solata; Večerja: čevapčiči iz pon-
ve, radič s fižolom in zelišči, zrnat kruh. 
Torek - Kosilo: mlada goveja jetrca, popečena na čebuli, 
krompir v koscih s peteršiljem, zelena solata s svežimi ku-
maricami; Večerja: prosena kaša z zelišči, jogurt. 
Sreda - Kosilo: grahova kremna juha, v pečici pečena piš-
čančja bedra z mladim krompirjem, solata z drobnjakom; 
Večerja: skutne palačinke, češnjev kompot. 
Četrtek - Kosilo: dunajski zrezki, glavnata solata s krompir-
jem, češnje; Večerja: črn kruh z maslom in redkvicami, zele-
na solata z mladim sirom. 
Petek - Kosilo: paradižnikov sok z muškatom in poprom, 
skuše na žaru, blitva s krompirjem po dalmatinsko, sadna 
kupa z rdečimi jagodami in sladoledom; Večerja: marelični 
cmoki, sadni sok. 
Sobota - Kosilo: krompirjeva enolončnica s kranjsko kloba-
so, zrezki iz zelene solate, fižol z mlado čebulo v solati, bo-
rovničeva rulada; Večerja: svinjski ražnjiči in rebra na žaru, 
mešane solate, francoska štruca. 

Zrezki iz zelene solate 

Za tovrstne zrezke vzamemo solato, ki zdajle že hoče v cvet 
ali je imamo preveč in jo je treba čim prej porabiti. 
Solato dobro operemo in prevremo v vreli vodi, s penovko 
jo preložimo v cedilo in pustimo, da se dobro odcedi. Odce-
jeno in ožeto solato drobno sesekljamo in solimo. Na pol li-
tra kuhane solate dodamo 1 jajce, tri do štiri žlice kruhovih 
drobtin, 1 do 2 žlici kisle smetane, sol, poper, nekaj vejic se-
sekljanega peteršilja in po okusu 1 strok strtega česna ter 
žlico naribanega parmezana. Sestavine zmešamo, oblikuje-
mo male polpete, ki jih povaljamo še v drobtinah in na hitro 
z obeh strani opečemo na vroči maščobi. 

H(TIVflL 
fiUPlS^ 
28.6. 20:30 Festivalna dvorana: 
GALA OTVORITVENI KONCERT . V l ^ C ^ / 

I . 7 . 2 0 : 3 0 V i l . i B l e i l 
•• MORE THAN lANGO" 

2.7. 20:30 Festivalna dvorana 
MY ARMENIAN ŠPIRIT 

10 .7 . 2 0 : 3 0 V i l o š k i i d v o r a n a 
JANI KOVAČIČ OD TRUBADURJEV 

I I . 7 . 2 0 : 3 0 PosliVriiii.i l i vo ta i in 
MY GIPSV SOUI 

29.JUNIJ-II. JULIJ 2007 
m.mmm.m 

mailto:info@g-gfas.si


14 N A S V E T I info@g-glas.si 

P L A N I N S K I K O T I Č E K : PECA - K O R D E Ž E V A G L A V A ( 2 1 2 6 M ) 

V goste h kralju Matjažu 
Drugi najvišji vrh severnih Karavank. Lepotica z vzhoda, ki v svojem nedrju skriva številna naravna 
bogastva, eno najbolj znanih slovenskih legend, čudovito favno in floro ter atraktivne planinske poti. 

JELENA JUSTIN 

Peca je naš najvzhodnejši 
dvatisočak, mogočna planota, 
dolga več kot 6 kilometrov, kjer 
vsaka duša najde nekaj zase. 
Če se iz Kranja odpravite na 
Peco, je najbližje preko mejne-
ga prehoda Jezersko in po av-
strijski strani do obmejnega 
prehoda Mežica, kjer vstopite 
nazaj v Slovenijo; priporočam 
pa tudi pot preko Jezerskega in 
Pavličev^a sedla ter po solčav-
ski panoramski cesti, kjer sledi-
te smeri proti Črni na Koro-
škem. Skozi Podpeco in mimo 
nekdanje karavle se povzpnete 
na Jakobe, kjer je urejeno par-
kirišče. Od tod je do doma na 
Ped približno 45 minut hoje 
po markirani, urejeni poti. 

Peca je v slovenski mitologiji 
znana predvsem po kralju Mat-
jažu, oziroma ogrskem kralju 
Matiji Korvinu (1458-1490). Bil 
je pošten človek in ko so mu na 
glavo položili krono, je ljudem 
obljubil, da se bo boril za pravi-

co. Njegovi zaročenki je bilo 
ime Lendca. Všeč je bila tudi 
turškemu sultanu, zato jo je 
ugrabil. Ko je kralj opazil, da je 
LenČica izginila, jo je iskal in 
odkril turški tabor. V pravem 
trenutku so kralj in vojščaki na-
padli Turke in jih premagali. 
Matjaž je svojo bodočo ženo 
odpeljal domov, kjer sta se po-
ročila, Turki pa so po boju o^li 
s Koroškega. Lendca in Matjaž 
nista bila prav dolgo srečna, saj 
so deželo napadli Avstrija, da 
bi pridobili Koroško. Bitka je 
potekala na polju, kjer so kralja 
okronali in kjer so življenje iz-
gubili mnogi vojščaki. Toda 
kralj Matjaž se ni tako zlahka 
vdal in je z vojščaki odjahal 
stran. Prišli so pod Peco, ki se je 
naenkrat odprla. Kralj in voj-
ščaki so vstopili v jamo, ki se je 
v hipu zaprla in tako vojščaki 
kot kralj so zaspali. Se danes 
počivajo in v življenje se bodo 
prebudili, ko se bo brada kralja 
Matjaža devetkrat ovib okoli 
mize, pri kateri spi. 

Dom na Ped stoji na nad-
morski višini 1665 metrov, 
oskrbnik Roman pa vam bo 
prijazno postregel koroške do-
brote, kjer bi omenila pred-
vsem "kločeve nuddjne", zavitke 
testa, polnjene s suhimi hru-
škami in prelivom iz brusnic 
Preden pa krenete proti vrhu, 
si oglejte Še votlino kralja Mat-
jaža, kjer je njegov kip, delo 
akademskega kiparja Marjana 
Keršiča Belača. Od koče do 
vriia Pece, ki se imenuje Kor-
deževa glava, vodita dve poti. 
Na razrednem sedlu proti Ra-
duhi in Olševi je razpotje; des-
na pot je nezahtevna pot (do 
vrha je uro in pol), leva pot pa je 
zavarovana plezalna in nikakor 
ni primerna za vrh^lave. Po tej 
poti boste na vrhu v dveh urah. 
Ker mi je užitek hoja in pleza-
nje po zavarovanih plezalnih 
pot^, sem na tem o ^ p u za-
vila levo. Pot v začetku poteka 
po gozdu, a kmalu je treba po-
prijeti za prve jeklenice. Hodi-
mo med ruševjem, po "borovih 

kotlih", na svoji desni pa gleda-
mo navpične stene Pece, ki v 
sebi skrivajo marsikakšno zani-
mivo podobo, ki so jo izobliko-
vali naravni vremenski pojavi. 
Ena takih podob je bila podo-
bna okamneli orjaški gobi. Pot 
je lepo speljana in na nekaterih 
mestih drzno izpostavljena. 
Celoten vzpon nam nudi čudo-
vit razgled v Krajinski park do-
line Tople, ki je bil ustanovljen 
leta 1966. Zelena dolina, kjer 
lahko rečem "zeleno, ki te lju-
bim zeleno", je zanimiva še to-
liko bolj, če vemo, da so bila 
pod Peco bogata nahajališča 
redkih mineralov ter svinca in 
dnka. Gora ima v svoji notra-
njosti več kot 800 kilometrov 
rovov in je skoraj votla do višine 
2060 metrov. 

Petnajst minut pred vrhom 
se zavarovana plezalna pot in 
običajni vzpon združita na se-
d la Pot proti vrhu pelje po des-
nem robu, ki se divje spušča 
proti avstrijski strani. Iz previd-
nosti ne hodite povsem po 

Dom na Peci, kjer vam ponudijo domače koroške jedi. 
/ F o t o : ( e i f n a {ustin 

robu, sploh če se vam rado vrti. 
Nekaj minut pod vrhom je 
mejni kamen številka 50, na 
vrhu Kordeževe glave pa nas 
čaka vpisna skrinjica s cepi-
nom in planiko ter žig. 

Od parkirišča Jakobe do 
vrha smo potrebovali približ-
no dve uri in pol. Ker vas tam 
doli čaka jekleni konjiček, se 
boste verjetno vrnili po poti 
pristopa. Za namig naj vam 
pa povem, da če obstaja mož-
nost, se spustite na Knipsovo 
sedlo, od koder greste po smu-
čišču pod Bistriško špico (2113 
metrov) do Alpskega gostišča 
Sedem Koč (Alpengasthof 
SiebenhUtten), od tam pa do 
gostišča Najberž v Avstriji, 
kjer je vzpenjača Hohe Pet-
zenkonig. Višinske razlike je 

precej, približno 1500 metrov, 
hoje pa je tri ure. 

Peca me ni pustila hladno-
krvne. Ko sem se tistega veče-
ra vozila nazaj na Gorenjsko, 
sem vedela, da bo to gorsko 
planoto, ki skriva biserne ko-
tičke, potrebno Še raziskati. 
Vrnila se bom in upam, da 
gremo naslednjič znova sku-
paj! 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
•PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

POMObll H l A K C 
19.6.07. ČISTOČA. UUBUAKSKA 12 f. TRZiH 
12.6.07; HEKATA. TOMACJVO 1, LJUBUAHA 
12.6.07. HRIBAB • BlESK. KRANJ. SAVSKA 34. KRANJ 
15,6J}7: ISS SERVISVSTEM. PTUJSKA 95, MAAiBOR 
20.6.07. ANDREJA POOPEČAN, L KROVATA 9. KRANJ 
1S6.07: JANEZ HROVAT. S O R O V ^ 61. KR GORA 
16607: MHEKOUSAN.J PLATIŠE 21. KRANJ 
20,6.07: MIRAN ANŽiC. MLADINSKA 2. KRANJ 
28.6.07; NERMIN MAKMUTOViČ. RIBENSKA 30. BUD 
27.6.07; 0GR£X POOREČA S. MAVCiCE 
13.6.07: PICMAH. eftfTOF 39. KRANJ 
20.6.07; VAŠKA MISKOVA. POUCA 22. NAKtO 
16.6.07; JEZERŠEK MARUAN. GOSTEČE 4. ŠK. LOKA 
15.607. MARTIN FRa iH .G0(mKE lO.ŽIffi 
15.6.07: JANKO RIBNIKAa SENICNO 8, KRI2E 
19.6.07: i&S. KOROŠKA 53 C. KRANJ 
23.6.07: KURALT EUZABETA. TR80JE 39. KRANJ 
19.6.07, MANPOVVER. KOROŠKA 14. KRANJ 
7.7.07; MAROKA ZORČSČ. GOR04JSKA 39.8lE0 
22.6.07: MATEJA. FRANKOVO NAS. 8. ŠK. LOKA 
19.6.07; PROSEN COM. SP. OUPUE 8. DUPLJE 
m m . PRIMOŽ KAŠTRUH. SR. VAS 17. Š8*ČUfl 
19.6.07: SANOVA. M VADNDVA1. KRANJ 
276.07; VIGOS. CaOVŠKA 150, UU8LJANA 
TS(L ElfKTROO: 156.07; ELEKTRODE JESENICE, a 
LEZAAJEV 8. JESENICE 

O M 2A Zn. M OMET: 19 6.07; CP KRANJ, JEZERSKA 
20. KRANJ 
m t i m i Z CEST. 226.07; CP KRANJ. JEZERSKA 20, 
KRANJ 
Liito TMliSP. DEL̂  ia&07: AERODROM LJUBLJANA. 
ZG BRNIK 130 A. BRNIK 
rmmrm. 
1$.6.07,MIL0SlC MILAN.ZG.JEZERSKO 125A.2I3. JE-

19.6.07, J6Z BRDO PROT. STOR RS. PRB>OSUE 39. 
KRANJ 
15,6.07: SAŠA R f U NA GRIČU 23. lAAflJBOft 
15.6.07; S8 JEStNICE. TITOVA 112. JESENICE ' 
SOBARICA: 156.07. H O i a BOLfVUC. ŠMARJETNA 
G0RA6.KRAtU 
KUPOKLinsaiDOZlED 
12.6.07; AiREST. ZG BRNIK 130 A. BRNIK 
15.6.07; TUŠ MABKET. AlPSKA 45. LESCE 
15.6 07; TUŠ SUPERMARKET. C. ŽaEZARJEV 4 B.JE-
SENICE 
1&&07: TUŠ SUFCRMARKH. M VADNDVA \9. KRAHJ 
UaUk 19.6.07; SANOVA. M. VAONOVA I. KRANJ 
m . \ m 30.6X}7; LiBER. KOPALIŠKA 15 A. ŠK. LOKA 
S8URČM ia6.07; DOM UPOKOJENCEV. C 1. MAJA 59. 
KRANJ 
NI2JA NIO. mm. (DO D T M 15.6.07. TUŠ SUPERMAR-
KET. C. ŽELEZARJEV 4 B. JESEHCE 
{MMKJEC: 22.6.07. KŽK. KRANJSKA 29. ŠENČUR 
SJITTM: 15.6.07: G & P HOTBJ BLED. CANKARJEVA 
6,81ED 
um 
15.6.07; TUŠ SUPERI4ARKET. C. ŽELEZARJEV 4 a JE-
SENK:E 
15.6.07; TUŠ SUPERMARKET. M VAONOVA 19. 
KRANJ 
M»AR. 16.6.07; MLEKARSTVO PODJA), OLŠEVEK 
50. PREDDVOR 
MiZM 
13.6.07. M DESKJN. KRNCA 73 A. ZG, GORJE 
19.6.07; SANIN6 INT. M. VAONOVA 1, KRANJ 
19.6.07; SANOVA, M. VAONOVA 1, KRANJ 
ojutoMbu 
23.6.07; HIOMCTAL • EKO, SLOVENSKA 14, CERKLJE 
17.6.07; STEEUI4G, PAJERJEVA 7. ŠENČUR 
OlUK. KOm 
1^6.07; HORIA PERLES. SAVSKA LOKA ̂  KRANJ 
12.6.07; IVAN KRISTAN, JEZERSKA 46. ŽiRl 
2 0 m : KOPLA. KKHUCEVA 75. ŠK. LOKA 
1t6.07: MERKUa C. NA OKROGLO 7. NAKLO 
15.6.07: NIKO. OTON 16. ŽELEZNIKI 
s m U t 16.6.07; BVG. 0.0.0. SAVSKA 16. KRANJ 
m H U k 20.807: ISKRA MtS. LJUBLJANSKA 24 A. 

KRANJ 
m m i H k 03,6.07: AVTOTRI KRANJ. RUPA 38, 
KRANJ 
MOMTfR nUV. NATMV: 23.6.07: NENAD MILAKOVIČ. 
PREBA&VO I.KRANJ 
SI80JIHK; 15 6,07, GALVANIKA. ALPSKA 43. LES 
CE 
STKUM IKK: 1S.6J07; REKTRODE JESENICE. C. 2B£-
ZARJEV 8. JESENICE 
AlfTOlinUUIIK: 4,7.07: SOONIKAR NIKO. PREČNA 24. 
KRANJ 
(IBOH BtCBSETĤ  12.607: MESO KAMNIK. KORENOVA 
9, KAMNIK 
mm 
27,6.07; BOŠTJAN ŠINKOVEC. C. TALCEV 6 A. ŠK LOKA 
25.607, RENATA PETERKA. S. ŽAGARJA 69. KRANJ 

23.6,07, NENAD MILAKOVIČ, PRESAČEVO 1. 
KRANJ 
POUK. POKN Ht m a t . 19,6.07; OlLCA. SMLEDNIŠKA 
128. KRANJ 
wm 
236,07; JOVANOVIČ DRAGO. PARTIZANSKA 48, 
KRATiJ 
4.7.07; SOONKAR NKO. PREČNA 24. KRANJ 
f S m ATTDIUS«: 4 7.07; METEOR CERKLJE. STARA a 1. 
CERKLJE 
PMOAJAliC 
15.6X>7; TUŠ MARKET. ALPSKA 45. LESCE 
15.6,07; TUŠ SUPERMARKET. C. ŽELEZARJEV 4 B. JE-
SCNK£ 
15.607; TUŠ SUP5MARKET. M. VAONOVA 19. KRANJ 
15.6,07; LABOD NOVD MESTO. S80LOVA 35. NOVO 
MESTO 
25.6.07; MONCOLOR, ORAŽGOŠKA t mm 
12607; OREHEK. SAVSKA LOKA 22, KRANJ 
19.6.07; PEKARNA ZEVNIK. LJUBLJANSKA 36 A. 
KRANJ 
16£.07: SLOVENSKA KNJIGA, STEGNE 3. LJUBLJANA 
15607: SL0WATCK GOSPOSVETSKA 5. LJIBUANA 
15607; VIKTOR MOHORIČ. TITOVA 41, JESENICE 
7.707: RESMAN PLUS. GORBUSKA 38. NAKLO 
OMU 
t2&07:AiREST.ZaBRN)KI30A.6ftN)K 
m i O f : ARESS, LINHARTOVA 36. LJUBLJANA 
12.6jD7; BGP KRANJ. KIDRIČEVA 38 A. KRANJ 

,19.6.07; HASIPIM SOLASTNIK. TITOVA 33. JESENKE 
22.60?. JANEZ HROVAT, BOAOVŠKA 61. KR GORA 
19 6.07; JGZ BROO. PRSJOSUe KFT«W 
15.6.07; MAJA K U M TITOVA 18 A. JESENICE 
15 6.07; MAROC GASILSKA 53. ŠENČUR 
22607; MATEJA. FRAMKJVD NAS 8. ŠK. LOKA 
lATAKAR 
12 6.07: AMEST. Z a BRNIK 130 A. BRNK 
15,6.07; BOHINJ, TRIGUVSKA 17. BOK BISTRICA 
15.6.07; GOST. BRAČKO, POOKORB« 50 A. KR. GORA 
226J07; JANEZ HROVAT. BOROV^ 61. KR GORA 
19.6.07; MARJETA ŽANKO. HRASTJE 52. KRANJ 
15.6.07: VALBniNA TDPORtŠ. BALOS 6. TRŽ)Č 

nm. iTDBivim 
m o r . ADECCO HR, TROINOVA 9, UUSLiANA 
l9i6X)7: AB»OROM LJUBLJANA. ZG, BRNIK 130 A. 
BRNIK 
21.6.07; AX£NT. PRISTAN^KA 3, KOPER 
15,6.07: TUŠ MARKET. ALPSKA 45. LESCE 
12.6.07; LEPENKA. SLAP 8. TRŽIČ 
15.6.07; MARJETA ŽANKO. HRASTJE S2. KRANJ 
15 6.07: MRKO LAPAJNE. KAMNJE 34.80H »STRICA 
2^6.07; OUICK INŽ., PREDMOST 22. POLJANE NAD 
ŠK.LOKO 
15.6.07: REGENSttCUA. KAMNIŠKA 47. VOO<C€ 
lESARSnim 
6.8.07; JURU ZUFMNC. OOieUA VAS 70. SaCA 
19,6 07; SANOVA. M. VAONOVA 1, KRANJ 
mmm 
126.07; DRAGO DEBOJAK. S. ŽAGARJA 45. KRANJ 
12.6,07; DOM UPOKOJENCEV. C. 1, MAJA 59, KRANJ 
4,7.07: FRANC LUZNAR PlNTARIEVA 12. KRANJ 
12.6.07; MS«UR. C, NA OKROGLO 7. NAKLO 
BSnMTBL Ta£XM: 15 6.07; T • 2. D.aO., STTtBJŠKA 
150, MARIBOR 
1118. rasumojA 
15,6,07; TUŠ MARKET. ALPSKA 45. LESCE 
15,6.07; TUŠ SUPERMARKET, C. ŽaEZARJEV 4 8. JE-
SENICE 
15.607. TUŠ SUPERMARKB. M VAONOVA 19. 
KRANJ 

KMIEITCIAUII TEK. 
15.6 07:6P LONČAR. VRHNIŠKA 11. HOaRIL 
156.07; TRIO, MLAKA 10. TRŽIČ 
BOST. niR. T8INIK: 11.7.07; KREK RIBNO. SAVSKA 35, 
BLED 
TBI mkgsnk 196.07; JGZ BROO. PREDOSUE 39. 
KRANJ 
EnJNOMSKI TEH. 
15.6 07; ADRIATIC SLOVBIK^A. LJUBLJANSKA 3 A. 
KOPER 
12.6,07; DALI ŠPORT, ALPSKA 62. LESCE 
15.607: GENERAU, KRŽiČEVA 3, LJUBLJANA 
15.6.07. ZAVAROVALNICA TRIGLAV. BLEIVVEISOVA 
20,KRANJ 
UMATO TW. 126,07; UPRAVNA ENOTA. SLOVENSKI 
TRGI, KRANJ 
lARUH PKBŠ. dTROK: 19.6.07: OŠ J, VANDOTA. KORO-
ŠKA 12. KR. GORA 
TOMIKTDUV.UfiE; 15.6.07; S8 JESENICE. TITOVA 112. 
JESENtCE 
»EDNJAST1l.AUSn.U06R. 
19,6,07; AERODROM LJUBLJANA, ZG. BRNIK 130 A. 
BRNIK 
23.6.07; OUICK INŽ. PREDMOST 22. POLJANE NAO 
ŠK.LOKO 

14.6.07; CSSIP. STARA LOKA 31. ŠK. LOKA 
126.07; HyPEX L^CE. ALPSKA 43. LESCE 
Vlin urM»l ORJ 15 6 07; UPRAVNA ENOTA. SLOVEN-
SKI TRG 1. KRANJ 
POSL SEKSTAft 226 07, SAT CONTROU POŽENE 10. 
CERKLJE 
m i f T O J PlItDliniOK: 19.6.07; Oš J VANDOTA. KO-
ROŠKA 12. KR GORA 
DIPL Ki. \msnk 22.7.07; JURU ZUPANC. DOLENJA 
VAS70,SaCA 
UMIV DIPL H I S m O J K ^ 12.6.07; HlORlA PERLES. 
SAVSKA LOKA t KRANJ 
uiin. DIPL Hž m m m : i5.6.07: CABIEK. C STE 
M A R i E A U X M l N E S 9.TRŽ)Č 
UNIV. Dffi. mi. M nmnAriio: 3.6J>7: IPLUS, KIDRI-
ČEVA 75. ŠK. LOKA 
UNIV BPL EKMDUSI 
12.6.07: HORlA PERLES. SAVSKA LOKA 2. KRANJ 
12.6.07: JELOVICA. KIDRIČEVA 56, ŠK. LOKA 
DTL UMOmST 
19 6X>7. JGZ BROO. PREOOSLJE 39. KRANJ 
12 607. SAT CTNTROU POŽO« 10. «RKLJE 
15.6i>7; SPORTINA BLED. ALPSKA 43. LESCE 
DtL NANOSm a h 15.6,07; TRK), MLAKA 10. TRŽIČ 
m . KPL PMniK: 12.6.07; CSO. THOVA 65. JESENICE 
PMF. KFBfKOGUC: 176.07; OŠ M. ČOPA T. VVMARJA 
I.KRANJ 
PflOF. SlOVEllttmC 
17.607; OŠ M ČOPA. T. VIDMARJA 1. KRANJ 
15.6i)7; OŠ T, CUFARJA. C. TAVČARJA 21. JESENICE 
PflDF. ARSLEŽiaE. OJSBOH VZ60J& 15.6.07; OŠ T, ČU-
FARJA. a TAVČARJA 21. JESENICE 
UM UPI ratoine 
19.6.07; CSO. PARTIZANSKA I 0. ŠK. LOKA 
W.KDmt 
23.607: OZG KRANJ. MLADINSKA I. BLEO 
30.6.07: OZG KRANJ, GOSPOSVETSKA 10. KRANJ 
DR. DCiriAUlE KOCINE 
4 7.07; OZG KRANJ. BLEJSKA 10. TRŽIČ 
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MojeDelo.com 
I M U PKIMOONOST 

MOjE DELO, sp le tn i marke t ing , d.o.o. 
Proletarska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moiedelo.com.jnfo@mojedelo.com 

Sodelavec za delo vodje prodajnih področij m/ž 
(Medvode) 
Pogoji: višješolska a!i un^mteina izobrazba ekonomske 

• ali dojžboslovne smeri, aktivno znanje angleškega jezika, 
izpit kategorOe 6 in najmanj tri leta delovnih izkušenj. Pripo-
ročljivo je poznavanje papirniške panoge. Z izbranim kan-
didatom bomo skJenlii delovno razmerje za nedoločen čas. 
s šestmesečnim poskusnim delom. Goričane d. d.. Ladja 
10. 1215 Medvode, prijave zbiramo do 18. 6. 2007. Več 
na www.mojedelo.com. 

Delavec na lesno obdelovalnem stroju m (Medvode) 
Pričakujemo: III.. IV. ali V. stopnjo izobrazbe lesarske ali ko-
vinarske oz. strojne smeri, zaželene so delovne izkušnje v 
proizvodnji s CNC stroji, zaposlimo pa tudi začetnika ž vo-
ljo do učenja in trajnejšega sodelovanja, natančnost. spre> 
tnost, odgovornost do opravljenega dela. Izbranega kandi-
data zaposlimo za nedoločen čas po trimesečnem obdo-
bju poskusnega dela. Akron d. o. o.. Barletova 4. 1215 
Medvode, prijave zbiramo do 23. 6. 2007. Več na 
www.mojedelo.com. 

Delavci v proizvodnji m/ž (Bled) 
Zaposlimo več delavcev/delavk v proizvodnji notranjih vrat 
z II., m., ali fV. stopnjo Izobrazbe tesarske ali druge tehnič-
ne smeri, oziroma z izkušnjami v proizvodni obdelavi lesa. 
Up Bled d. d., Rečiška 61 a, 4260 Bled, prijave zbiramo 
do 1. 7. 2007. Več na www.mojedelo.com. 

Ključavničar - varilec m/ž (Uubljana) 
Zaradi širjenja proizvodnje iščemo nove delovne in ambici-
ozne sodelavce. Pričakujemo kandidate s III.. IV. ali V. 
stopnjo izobrazbe tehnično-kovinarske smeri. Izkušnje so 
zaželene, niso pa pogoj, zato začetnikom iz kovinarske 
stroke nudimo izučitev. Avtohiša Jureš. Hradeckega cesta 
35, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 1. 7. 2007. Več na 
www, mojedelo. com. 

Orodjar m/ž (Ljubljana) 
OMEGA AIR d. o. o. Ljubliana. vodilni skivenski proizvaja-
lec filtrov za komprimiran zrak. vabi v svojo sredino OROD-
JARJA m/ž za vzdrževanje in izdelavo orodij za litje alumi-
nija in plastike. Pričakujemo: lil. ali IV. stopnjo izobrazbe. 3 
leta dekMiih izkušenj, strokovnjaka na področju orodjar-
stva. Nudimo zaposlitev v urejenem delovnem okolju za 
polni delovni čas. za določen čas s poskusno dobo. Orne-
gaAird. o. o., CestaDok>mrtskegaodreda 10,1000 Ljub-
ljana, prijave zbiramo do 3. 7.2007. Več na www. mojede-
lo .com. 

Varilec m/ž (Ljubljana) 
Pričakujemo: III. ali fV. stopnjo izobrazbe strojne smeri, sa-
mostojnost. delovne izkušnje, urejenost, znanje varjenja 
MAG in ročno obtočno. Nudimo zaposlitev v urejenem de-
tovnem okoPju za polni dekMii čas. ža določen čas s po-
skusno dobo. Ornega Air d. o. o.. Cesta Dolomitskega 
odreda 10,1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 3. 7.2007. 
Več na www.mojedek>.com. 

Delavec v proizvodnji (3 delovna mesta) m/ž (Mengeš) 
Pričakujemo II. ali III. st. izobrazbe (strojna, oz. druga teh-
nična smer). 6 mesecev detovnih Izkušenj, izpit kategorije 
B. zmožnost presoje, urejenost, vestnost. Ponujamo vam 

zaposlitev v dinamičnem mladem kolektivu, samointoiativ-
nost v okviru strategije podjetja, možnost poklicnega in 
osebnega razvoja ter prijetne razrnere za delo. Kovinopte-
stika Piskar Mp d. o. o., Gorenjska cesta 9, 1234 Men-
geš, prijave zbiramo do 5. 7. 2007. Več na www.mojede-
lo.com. 

Mehanik • sprejemnik m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: IV. ali V. stopnjo strokovne izobrazbe, sposo-
bnost komuniciranja, osnovna računalniška znanja, znanje 
enega tujega jezika (po možnosti angleščine) in vsaj 2 teti 
delovnih izkušenj. Ponujamo stimulativno plačilo. Avtohiša 
Kranj, d. o.o.. Ljubljanska c. 22, 4000 Kranj, prijave zbi-
ramo do 20. 6. 2007. Več na www.mojedelo.com. 

Direktor m/ž (Kranj) 
Iščemo direktorja za mandatno obdobje 4 let (redna zapo-
slitev za določen čas), z možnostjo podaljšanja. Od kandi-
data pričakujemo nekaznovanost, znanje slovenskega, an-
gleškega in nemškega jezika, univerzitetno izobrazbo teh-
niške a!i ekonomske smeri, poznavanje dejavnosti In oko-
lja v katerem podjetje deluje, pripravo vizije razvoja in delo-
vanja podjetja. ISKRA PRO Kranj. d. o. o.. Savska loka 4. 
4000 KRANJ, prijave zbiramo do 29. 7. 2007. Več na 
www.mojedelo. com. 

Elektrolnženir • pripravnik m/ž (Šenčur) 
Protim Ržišnik Pere d. o. o. v svoj k o M ^ vabi elektroinzenir-
ja-pripravnika m/ž za projektiranje e l e i ^ i n š t s ^ . Pričaku-
jemo: absolventa oz. dokončano 6. aS 7 stopnjo izobrazbe 
eteklro smeri, izkušnje pri uporabi računalniških progranx>v 
(ACAD.WORD.EXCEL...)Protim Ržžnik Pere arhitekti in irv 
žentrji d.o.o.. Delavska cesta 24,4208 Šenčur, prijave zbira-
mo do 23.6.2007. Več na www.mo>edelo.com. 

Strateškega nabavnika m/ž (Skofja Loka) 
Delo bo obsegalo: opazovanje nabavnih trgov, ocenjeva-
nje dobaviteljev, vodenje razgovorov ter sklenitev pogodb, 
sodelovanje in redno usklajevanje z matičr)em podjetjem 
ter poročanje o nabavi,... INDRAMAT ELEKTROMOTOR-
JI. d. o. o.. REXROTH BOSCH GROUP Kidričeva 81. 
4220 Ško§a Loka, prijave zbiranro do 23.6. 2007. Več na 
www.mojedelo.com. 

Slikopleskarska dela na terenu m/ž (Kranj) 
Zaposlimo delavca za opravljanje slikopieskarskih del na 
terenu. Izobrazba ni nujna, izkušnje niso potrebne (lahko 
začetnik). Zaželene so ročne spretnosti, telesna pripravlje-
nost. izpit kategorije B. Nudimo redno zaposlitev, stimulati-
ven zaslužek in urejene delovne razmere. Linija-Rggko Fle-
rin s.p.. Britof 284, 4000 KRANJ, prijare zbiramo do 27. 
6. 2007. Več na www.moiedelo.com. 

Samostojni komercialist m/ž (Gorenjska) 
Delo s strankami v trgovini. Delovno področje je vse za 
streho. Pričakujemo samoiniciativnost, odprtost, komuni-
kativnost, prodornost pri sledenju in doseganju ciljev pod-
jetja. Nudimo dinamično, stimulativno in samostojno delo. 
Opis: pridobivanje novih strank, skrb za obstoječe stranke, 
zbiranje naročil, sestavljanje ponudb, druge naloge v okvi-
ru prodane funkcije. Dom trade d. o. o., Žabnica, Žabni-
ca 68. 4209 Žabnica. prijave zbiramo do 28. 6. 2007. 
Več na www.mojedelo.com. 
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i 6 REPORTAŽA 

"Jebeš zemlju, koja piramide nema" so na majicah 
samozavestni Bosanci. / foio: M>rko icnsteric 

Na podlagi 50. člena ter v povezavi 2 98. členom Zakona o pros-
torskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 38. člena Statuta 
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan 
Občine Škofja Loka dne 7. 6. 2007 sprejel 

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI 
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za posodobitev pr imam^a 

vodovoda Trata - Reteče 

javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega pros-
torskega načrta, ki ga je pod številko naloge 6073/2, v juniju 2007, 
izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Verovškova 64, Ljubljana. 

2. 
Gradivo bo razgrnjeno v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 
Škofja Loka od 15. 6.2007 do 17. 7. 2007. 

3-
V času javne razgrnitve bo dne 11. 7. 2007 ob 17. uri organizirana 
javna obravnava v veliki sejni sobi Občine Škofja Loka, Poljanska 
cesta 2, Škofja Loka. 

4-
S tem naznanilom Občina Škofja Loka o poteku javne razgrnitve In 
javni obravnavi obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, 
ki ga obravnava dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega pros-
torskega načrta pod točko 1, in sicer z naslednjimi pare. št.: 

K.o. Suha (2030) 
1207/2, 324/5. 373/3-

K.o. Codešič (2031) 
*48,*79,102, toS/i, 111/10,111/6,111/7, ni/9,115/2,118/2,118/3,123/2, 
1368/2,1374/3.1378/2,1388/1,17/5,19/6, 20/13,262,263,268/1,269/1, 
37/1,38,39/1,420,482/2,483,484/1,487,491.496.505/2. 510/1,513/2. 
515/1. 515/2. 515/3. 520/1. 520/10, 520/2, 520/3, 520/5, 520/6, 520/7, 
520/9, 64/1, 69,73/1,79/1,79/3.83.84/2.89/2,93, 96, 99. 

K.o. Reteče (2032) 
*2/2,1057,1058/1,1075/2,1075/4,1077/1.1077/10,1077/11.1077/12, 
1077/13. 1077/14. 1077/15. 1077/21. 1077/23, 1077/3. 1077/9. 1083, 
24/2. 27/1, 28/1, 31/1, 32/1, 35/1. 36/1, 37/1, 38/1. 38/2, 39/1. 39/3, 
39/4.39/5.39/6.43/1,44/1,44/3,45/3,45/4.47/10,83/1,83/6,831/2, 
831/4,84,846/9,848/1,848/12,848/13,848/14,848/2,848/3,848/4. 
848/7.849/10,849/12,849/4,849/5.88/2,88/4, 88/5, 985/3. 

5-
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni predlog podajo pisne 
pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in 
skupnosti in jih v roku iz 2. člena sklepa posredujejo Občini Škofja 
Loka, Mestni trg 15, Škofla Loka, oz. jih podajo ustno na zapisnik na 
javni obravnavi. 
Če pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku občinskega po-
drobnega prostorskega načrta pod točko 1 poda lastnik nepremič-
nine iz točke 4, mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svo-
je ime, priimek in naslov. 

6. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan 
po objavi. 

Številka: 350-5/2007 
Škofja Loka, dne 7. 6. 2O07 

Zupan 
Občine Škofja Loka 

Igor Draksier l.r. 

Imajo V Bosni res piramide 
Bosna ima piramide. Senzacionalno odkritje, ki mu stroka ne prizanaša, vsakodnevna nova odkritja 
pa vedno bolj burijo človeško domišljijo in po mnenju odkriteijev tudi krepijo dokaze, da gre res za 
piramide. Podjetni domačini so vsekakor za. 

IGOR KAVČIČ 

Bosanske piramide.' Ja, se-
veda, potem pa svizec zavije čo-
kolado ..., se zdi povsem never-
jetno, da bi sredi Bosne pred 
več tisoč leti obstajala civilizaci-
ja, ki bi zgradila piramide, po 
mnenju najditelja Semirja 
Osmanagiča, podobne tistim v 
Južni AmerikL A vendarle Vi-
soko, manjše bosansko mesto, 
kakih 30 kilometrov oddaljeno 
od Sarajeva, zadnji dve leti živi 
v znamenju tega velikega čuda. 
Senzacionalna novica je s po-
močjo medijev kaj hitro obšla 
svet in turistov še posebej v 
zadnjem letu, ko je na najdiš-
čih "že kaj videti", v Visokem 
res ne manjka. "Jebeš zemlju, 
koja piramide nema," v novo-
dobnem komercialnem jeziku 
govorijo napisi na majicah, ki 
jih podjetni domačini prodaja-
jo na stojnicah nedaleč od izko-
panin. 

Podobnost s piramidami 
v Mehiki 

Zgodba se začenja s Seinir-
jem Osmanagicem, v Teksasu 
živečim bosanskim rojakom, 
poslovnežem in lastnikom to-
varne za predelavo barvnih ko-
vin v Houstonu, ki je pred od-
hodom v ZDA v Sarajevu kon-
čal ekonomsko in fekulteto za 

Pravilno zloženi kamniti skla-
di na pobočju Plješivice, ki 
niso delo narave. / FO«O. ip,, KIV« 

politične vede. Nj^ov hobi, po 
bosanskem odkritju pa očitno 
tudi njegovo življenjsko po-
slanstvo, je že več kot deset let 
arheologija, še posebej tako 
imenovana alternativna zgodo-

vina. Avtor več knjig s tega f>o-
dročja je v knjigi Bosanska doli-
na piramida zapisal, da je hipo-
tezo o obstoju piramid v Viso-
kem postavil na podlagi podo-
bnosti dveh tamkajšnjih hribov 
piramidam Srednje in Južne 
Amerike, kjer se te običajno po-
javljajo v parih, ena večja in 
druga manjša, prva se imenuje 
piramida Sonca in manjša v 
bližini piramida Lune. Osma-
nagic je bil aprila 2005 v Viso-
kem in je videl nekaj podobne-
ga. Hrib Visočiča, Id se s 760 
metri višine dviga 220 metrov 
nad mestom, je z nj^ove seve-
rozahodne strani ob pogledu z 
glavne ulice mesta videti kot pi-
ramida. Podoben, a nekoliko 
manjši je hrib Plješivica na na-
sprotni strani doline. Pomislil 
je, da bi bilo res veliko naključ-
je, da bi narava oblikovala dva 
hriba tako pravilnih geometrij-
skih oblik. Na vrhu Visočice so 
še danes razvaline srednjeve-
škega gradu, a njega, kot pravi, 
zgodovina izpred 700 ni kaj 
dosti zanimala, tako je že jeseni 
istega leta objavil prvo knjigo s 
hipotezo o možnosti piramid v 
Bosni. Predvideval je, da bo na-
letel na nasprotovanje strokov-
ne javnosti, zato je precej po-
zornosti posvetil medijski pod-
pori, hkrati pa je začel s kon-
kretno akdjo iskanja dokazov. 
P r ^ e d terena, prva sondiranja 
s pomočjo globinskih vrtin, sle-
dto so izkopavanja, idejo pa so 
takoj podprii tudi s posnetki iz 
zraka, v nadaljevanju tudi s sa-
telita. 

Ustanovili so celo fiindadjo 
Arheološki park: Bosanska pi-
ramida Sonca, v okviru katere 
tudi danes potekajo izkopava-
nja po hribih okrog Visokega. 
Fundadja deluje predvsem z 
denarjem Osmanagiča in pod-
jetij iz ZDA, v zadnjem času pa 
tudi iz Malezije in zasebnikov 
iz Bosne in Hercegovine. 
Uradna stroka iz Sarajeva se 
menda za odkritja v Visokem 
ne zanima kaj dosti in jih tudi 
ne pri2iiava. "Visoko naj bi bilo 
f « dosedanjih dognanjih prvič 
poseljeno v času Ilirov, naša od-
kritja pa govorijo o kulturi, ki 
naj bi bila glede na izkopanine 
stara od 10 do 12 tisoč let," je ob 
našem obisku razlagala Aida 
Softič, brezposelna profesorica 

geografije, ena izmed m n c ^ 
domačinov, ki so našli delo v 
fundadji. Je namreč ena od 
uradnih vodnikov po izkojsava-
njih. "Pred nedavnim smo za 
javnost odprli tudi del rova, ki 
naj bi bil povezan z vrhom Vi-
sočice in srednjeveško razvali-
no na njej. Rov pa je, kot reče-
no, mnogo, nmogo starejši." 
Tako so na pobočju "piramide 
Sonca" že izkopali velike kam-
nite sklade, na katerih so sledo-
vi oblikovanja človeških rok, 
prisotnost človeka pa je na prvi 
pc^ed še bolj opazna pri izko-
paninah na hribu na nasprotni 

kaj je s piramidami. Kasneje iz-
vemo, da so plače v tamkajšnji 
usnjami okrog 200 evrov na 
mesec, medtem ko je v tujih 
podjetjih, podružnid sloven-
skega Preventa ali na Petrolu 
zaslužek za 100 do 200 evrov 
boljši. Zato ne preseneča pod-
jetnost domačinov, Id so ob 
poti do najdišč odprli mini 
okrepčevahiice s pijačami in se-
veda stojnice z izdelki na temo 
piramid. Pol evra stane tudi 
parkirišče. "Od prodaje se živi 
bolje, kot od dela v tovarni," 
pove lastnik ene takih stojnic in 
doda: "Pravzaprav je travnik 

Pogled s piramide Lune proti piramidi Sonca, desno mesto 
Visoko / folo: Igo' Kavirf 

Strani doline, na "piramidi 
Lune". Tam so izkopani kam-
niti skladi, ki delujejo kot dobro 
položeni podolgovati tlaki. V 
Visokem so doslej lodrali že 
pet piramid, največji sta Sonce 
in Luna, okrog njiju pa so še 
Zemlja, Zmaj in Ljubezen. 

Posel že cveti 

Za Visočane, ki jih je v devet-
desetih, tako kot skoraj celo 
Bosno in Hercegovino, priza-
dela vojna vihra, so tako imeno-
vane pirainide in z njimi vedno 
večje število turistov, pomem-
ben vir zaslužka. Nekaj jih je 
najela flindadja za zemeljska 
dela ob izkopavanjih, spet dm-
gj so se znašli sami. Ko je fan-
tič po imenu Irhad Huseinovič 
opazil avtomobila s tujo regi-
stradjo, ki sta zavila proti pira-
midi Sonca, se je s kolesom ne-
mudoma zapeljal naprej in 
nam kazal pot. Podobno je bil 
na uslugo kasneje po pešpoti v 
hrib s kratko razlago, kako in 

spodaj in tale gozdiček moja 
last Tista hiša spodaj je naša..." 

V Visoko prihajajo turisti iz 
vsega sveta, tako zasebniki kot 
celi avtobusi, pa tudi stroka. K 
obisku so pripomogli tudi sve-
tovni mediji, ki so že poročali o 
bosanskih piramidali, med 
drugim National Geographic, 
pa številne velike televizijske 
hiše CBS News, CNN, BBC, 
ZDF... Fundacija ima tudi 
spletno stran, ki jo vsakodnev-
no osvežuje z novimi informa-
djami in odkritji. Kot je pove-
dala Softičeva, bodo poleti in je-
seni intenzivno nadaljevali z iz-
kopavanji, saj so iz dneva v dan 
bolj prepričani, da gre za eno 
največjih arheoloških odkritij v 
zadnjem času. Seveda so nav-
dušeni tudi domačini. Zaen-
krat živijo kot v pravljid, ki je 
šele na svojem začetku. In ta je 
v podobi možaka, ki z velikim 
mehiškim klobukom na glavi s 
kočijo prevaža turiste proti pira-
midam, na trenutke prav du-
hovita. Prava bosanska. 

G G I IZLETI J 
NEPOZABNO 
DOŽIVETJE 
GARDALANDA 
Odhod iz Kranja ob 4. uri zjutraj 
izpred Gorenjskega glasa. Odhod 
iz Radovljice ob 4:15 z avtobusne 
postaje, odhod z Jesenic ob 4.30 
z železniške postaje. 

Cena: 48 EUR (n.503 SIT), pri 
udeležbi najmanj 45 oseb. 

VELIKI KLEK (CROSSGLOCKNER) 

Program: Odhod avtobusa ob 5. uri iz Kranja. Vožnja v Avstrijo, 
po želji ogled gradu Porcia. Naslednji postanek v slikoviti gors-
ki vasici "Sveta kri" (Heiligenblut) z zanimivo zgodovino. Nato 
po prelepi gorski cesti do razgledne ploščadi na 2400 metrov s ' 
pogledom na 9 kilometrov dolg ledenik Pastirica ter Veliki Klek. 
V 10 minutah hoje se lahko povzpnete na višino 2700 metrov. 
Morda bomo videli tudi lokalni simbol - prikupne svizce. Vmitev 
v večernih urah. 

Cena: 33 EUR (7.908 SIT) pri udeležbi 45 oseb. 

NAPOVEDUJEMO IZLET (30 . 
V ORLOVO GNEZDO IN ^----^l^Oo? 
BERCHTESGADEN 
Prijave: Gorenjski glas po tel.: 04/201 42 41 
ali Agencija Linda po tel.: 04/235 84 20 
ali 041/248773. 

^Naročniki Gorenjskega glasa io% popusU^ 

Gorenjski Glas »«WRNFT)MR>MM 
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Rast nad vsemi pričakovanji 
Gospodarska rast v prvem četrtletju je s 7,2 odstotka presegla vsa pričakovanja in napovedi. Največ 
je k temu prispevalo gradbeništvo, izredno se povečuje tudi izvoz. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - Kako presenetlji-
va je v petek na Statističnem 
uradu Republike Slovenije 
objavljena rast bruto doma-
čega proizvoda (BDP) pove 
tudi podatek, da so pretekli 
teden na Uradu za makro-
ekonomske analize in razvoj 
(UMAR) za komentar sklica-
li kar dve konferenci. Že v 
sredo so ob analizi gospodar-
skih gibanj v prvem četrtletju 
napovedovali visoko rast -
eno najvišjih v Evropski uni-
ji, vendar je petkova objava 
vse presenetila. 

Kot je objavil statistični 
urad, je BDP v prvih treh 
mesecih znašal 7,6 milijarde 
evrov, kar je skoraj za 12 od-
stotkov več kot v enakem ob-
dobju lani. Po popravkih za-
radi inflacije in z upošteva-
njem števila delovnih dni je 
realna rast BDP glede na 
prvo četrtletje 2006 dosegla 
7,2 odstotka, glede na zadnje 
četrtletje lani pa 2,2 odstotka. 
Ocenjujejo, da je k temu po-
večanju največ prispevala 
skoraj 29-odstotna rast doda-
ne vrednosti v gradbeništvu, 
ki so jo delno omogočile tudi 
ugodne vremenske razmere 
letošnje mile zime, ugodno 

Gospodarsko rast je komentiral direktor UMAR-ja dr. janež 
Šušteršič. 

povpraševanje pa na evrop-
skem in svetovnih trgih po-
spešuje izvoz, ki je skoraj za 
14 odstotkov večji od lanske-
ga v enakem obdobju. Viso-
ka rast investicij v osnovna 
sredstva, ki se je začela v dru-
gi polovici lanskega leta, se je 
še povečevala v začetku letoš-
njega leta in dosegla skoraj 
22-odstotno rast (18,1 odstot-
ka v stanovanjski gradnji in 
kar 34,3 na drugih podro-
čjih), razveseljiv pa je tudi 
podatek, da se je za skoraj 11 
odstotkov povečala dodana 
vrednost v predelovalnih de-
javnostih, kar je eden od naj-
boljših rezultatov v zadnjih 
petnajstih letih. 

Ugodna gospodarska rast 
je vplivala tudi na rast zapo-
slenosti, ki je po ocenah zna-
šala v prvem četrtletju 936 ti-
soč oseb ali za 2,4 odstotka 
več kot v enakem obdobju 
lani. Najvišja rast je v gradbe-
ništvu, poslovnih storitvah 
ter drugih storitvah in trans-
portu, za skoraj odstotek pa 
se je povečala tudi V predelo-
valnih dejavnostih, s čimer 
se je prekinilo petletno 
zmanjševanje zaposlenosti v 
teh dejavnostih. Povečevanje 
zaposlenosti seveda vpliva na 
zmanjševanje brezposelno-
sti, ki znaša (anketna brezpo-
selnost) v Sloveniji 5,7 od-
stotka, na evrskem območju 

pa 8,2 odstotka. Število regis-
triranih brezposelnih se je v 
prvem četrtletju letos zmanj-
šalo za 1,2 odstotka in znaša 
72.773 oseb. 

Ugotovljena 7,2-odstotaa 
gospodarska rast znatno pre-
sega letošnje gospodarske 
napovedi. Na UMAR-ju na-
povedujejo za leto 2007 4,7-
odstomo rast, v službi za ko-
njunkturo in ekonomsko po-
litiko (SKEP) Gospodarske 
zbornice Slovenije pa pet- do 
5,5-odstotno. Strokovnjaki 
ocenjujejo, da se bo rast v 
prihodnjih mesecih nekoli-
ko umirila, zelo verjetno pa 
bo višja od letnih napovedi. 
Ugotavljajo, da je rast ob ve-
likih investicijah zdrava in 
realno utemeljena, vse bolj 
pa se kaže, da bo resen pro-
blem postalo pomanjkanje 
delovne sile. Kljub visoki -
1,2-odstotni majski infladji, 
ki da je predvsem posledica 
sezonskih nihanj, ocenjuje-
jo, da rast cen ne bo presegla 
2,5-odstotne letne ravni. V 
prid temu govori tudi poda-
tek, da rast končne potrošnje 
pri gospodinjstvih, ki se je 
realno povečala za 3,4 odstot-
ka, in pri izdatkih države, ki 
je celo zmanjšala poti-ošnjo, 
ne bo vplivala na rast cen. 

Trajnostnl razvoj je vrednota 
Pri lEDC-Poslovni šoli Bled so ustanovili Slovensko društvo Združenih narodov za trajnostni razvoj. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Bled - lEDC-Poslovna šola 
Bled si prizadeva za razvoj 
družbeno odgovornih vodite-
ljev, ki poleg poslovne uspeš-
nosti svojih organizacij spod-
bujajo tudi uravnotežen raz-
voj celotne družbe. Zato se je 
ob svoji 20-letnici oktobra 
lani odločila dati zagon usta-
navljanju slovenskega dela 
največje mednarodne mreže 
za družbeno odgovornost in 
b-ajnostni razvoj. Slovensko 
društvo Združenih narodov 
za trajnostni razvoj - UN 
Global Compact. Gre za sve-
tovno pobudo pod okriljem 
Zdniženih narodov (ZN), ka-
tere namen je razširjati in 
spodbujati delovanje vseh so-
cialnih partnerjev - celotne 
družbe v smeri zagotavljanja 
trajnostnega gospodarskega 
razvoja v svetu, pri čemer je 
bilo sprejetih deset temeljnih 
načel, v katerih se odražajo 
cilji pobude: skrb za spošto-
vanje človekovih pravic in 
pravic v zvezi z delom, delo-
vanje v smeri varovanja oko-
lja in preprečevanje korupci-
je. Izhodišče za to pobudo je 

O ustanovnem srečanju Slovenskega društva ZN za 
trajnostni razvoj so spregovorili (od desne): dr. Danilo TUrk, 
dr. Danica Purg, dr. Žiga Turk in Stephane Sisco. 

bilo spoznanje, da po.staja 
gospodarstvo vedno močnej-
ša sila in usmerjevalec razvo-
ja, ki pa ne deluje nujno v do-
brobit vseh, temveč ustvarja 
nezaželene posledice in uve-
ljavlja vrednote, ki za dolgo-
trajnejši razvoj celotne druž-
be niso zaželene. Globaliza-
cija predstavlja za človeštvo 
velik izziv in zdi se, da nanjo 
nismo bili ustrezno priprav-
ljeni. Neuravnotežen razvoj, 
nesmotrno izkoriščanje na-
ravnih bogastev, kopičenje 

kapitala in .socialne neenako-
sti, ki jih povzroča, so razlogi 
za velika neravnovesja v sve-
tu in s tem nikakor ne zago-
tavljajo trajnega razvoja in 
svetle prihodnosti. Namen 
pobude Global Compact je 
osvetliti ta vprašanja, opozo-
riti na negativne posledice, ki 
jih povzročajo obstoječi nači-
ni gospodarskega delovanja, 
in pokazati na drugačne 
možne načine napredka. 

Tesna povezanost in zelo 
dobro sodelovanje lEDC-

Poslovne šole Bled z gospo-
darstvom omogoča in nalaga 
odgovornost, da pri razvija-
nju menedžmenta v regiji in 
usposabljanju novih mened-
žerjev za izzive svetovnega 
trga prispevajo k boljšemu, 
trajnostnemu razvoju druž-
be. Slovensko društvo ZN za 
trajnostni razvoj je bilo for-
malno ustanovljeno 24. maja 
2007. Ima 16 ustanovnih 
članic, med njimi najvidnej-
še predstavnike slovenskega 
gospodarstva. V četrtek se je 
v dnjštvo včlanilo še 25 čla-
nov in društvo se je sestalo 
na ustanovnem srečanju. 
Štiridesetim predstavnikom 
podjetij, ki so ustanovni člani 
društva, so spregovorili prof. 
dr. Danica Purg, direktorica 
lEDC-Poslovne šole Bled, 
minister za razvoj dr. Žiga 
Turk, prof dr. Danilo Tiirk, 
nekdanji pomočnik general-
nega sekretarja ZN, Matej 
Ogrin, direktor CIPRA Slo-
venija, Stephane Sisco iz 
Global Compct Francija in 
Nadya Zhexembayeva, direk-
torica centra za trajnostni 
razvoj na ariieriški univerzi 
Čase Westem Reserve. 

Zadovoljni lastniki 
Delničarji Probanke bodo prejeli 1,4 evra (bruto) 
dividende na delnico. 

CVETO ZAPIOTNIK 

Kranj • Delničarji Probanke 
so na četrtkovi skupščini s 
prepričljivo večino potrdili 
vse predlagane sklepe, med 
drugim so 3,5 milijona evrov 
od skupno 6,3 milijona ev-
rov lanskega bilančnega do-
bička namenili za dividende 
v višini 1,4 evra (bruto) na 
delnico. Upravo so poobla-
stili, da bo poldrugo leto lali-
ko kupovala lastne delnice, 
pri tem pa nominalni zne-
sek kupljenih delnic ne bo 
smel preseči desetine osnov-
nega kapitala. Potrdili so 
spremembe statuta, s kateri-
mi so upravi banke dali nalo-
go, da bo do 7. junija 2012 z 
izdajo novih delnic povečala 
osnovni kapital za 5,3 milijo-
na evrov, na nekaj manj kot 

16 milijonov evrov. Podelili 
so razrešnico staremu nad-
zornemu svetu in imenovali 
novega v isti sestavi • Roman 
Glaser, Drago Filipič, Metod 
Zaplotnik, Milivoj Dolar in 
Stanislav Špindler. 

Finančna skupina Pro-
banka je lani obseg poslova-
nja povečala skoraj za tretji-
no, na 1,073 niilijarde evrov, 
upravljala pa je z 1,315 mili-
jarde evrov vrednim premo-
ženjem strank. V letošnjih 
prvih petih mesecih je ta 
znesek povečala še za 12 od-
stotkov, ustvarila pa je že 
tudi 5,5 milijona evrov (bru-
to) dobička oz. več kot polovi-
co letos načrtovanega. Banka 
je bilančno vsoto v petih me-
secih povečala za 13 odstot-
kov in ustvarila 4,1 milijona 
evrov bruto dobička. 

Hypo z novimi skladi 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Hypo Alpe-Adria-
Bank je pred kratkim začela 
tržiti štiri nove vzajemne 
sklade - Hypo Dynamic 
Equity, Hypo Global Balan-
ced, Hypo Euro-Konvergenz 
Fonds in Hypo Corporate 
Bond Fund. Hypo Dyinamic 
Equity je sklad delniških 
skladov z globalno naložbe-
no usmerjenostjo in z naj-
več 5-odstotnimi vstopnimi 
stroški in 1,75-odstotnimi 
stroški upravljanja. Hypo 
Global Balanced je mešani 
investicijski sklad, denar vla-
ga v delnice podjetij pa tudi 
v nepremičninske in valutne 
sklade ter v surovine, vstop-

na provizija je največ 3,5 od-
stotka in stroški upravljanja 
1,25 odstotka. Naložbeni cilj 
sklada Hypo Euro-Konver-
genz Fonds je izkoriščanje 
obrestnih razlik v novih čla-
nicah Evropske unije, ki pa 
še niso vključene v evrsko 
območje. Denar nalaga 
predvsem v obveznice, 
vstopna provizija je 3,5 od-
stotka in stroški upravljanja 
en odstotek. Sklad Hypo 
Corporate Bond Fund nala-
ga predvsem v podjetniške 
obveznice, vstopni stroški 
znašajo največ 3,5 odstotka 
in stroški upravljanja 0,75 
odstotka. Vlagateljem bodo 
do 31. julija zaračunali le po-
lovico vstopne provizije. 

NAKLO 

V Merkurju predlagajo 3,5 evra dividende 
Če bodo na skupščini delničarjev Merkurja 2. julija potrdili 
predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi lanskega bi-
lančnega dobička, bodo imetniki delnic 5. septembra prejeli 
3,5 evra (839 tolarjev) bruto dividende na delnico. Družba je 
ob koncu lanskega leta imela 45,16 milijona evrov (10,8 mi-
lijarde tolarjev) bilančnega dobička, od tega naj bi ga za iz-
plačilo dividend namenila 4,59 milijona evrov (1,1 milijarde 
tolarjev) in članom nadzornega sveta za udeležbo na dobič-
ku 309.515 evrov (74,2 milijona tolarjev). Ostalega dobička 
ne bodo razporedili in bodo o njem odločali v naslednjem 
poslovnem letu. C. Z. 

LjuegANA 

Varnost podjetja ob tragičnem dogodku 
v Volksbank so v sodelovanju z Crawe Zavarovalnico in pod-
jetjem Prva naložba ponudili malim in srednje velikim podjet-
jem ter samostojnim podjetnikom posojilo z Imenom Zava-
rovanje bodoče rasti vašega podjetja. Kredit je namenjen 
strankam z visoko boniteto in temelji na zavarovanju z zava-
rovalno polico CRAWEnaložba, ki vključuje varčevanje z zava-
rovanjem rizika ob smrti, varčevanje z udeležbo na dobičku in 
zavarovanje rizika za primer nezgode. Posojilo zagotavlja 
podjetju in zaposlenim varnost ob morebitnem tragičnem 
dogodku vodilnih, saj v tem primeru posojilo poplača zavaro-
valnica. Zavarovanje sklene podjetje, zavarovanci pa so lahko 
le lastniki podjetja, člani poslovodstev, prokuristi in bližnji so-
rodniki lastnikov, ki so zaposleni v podjetju. C. Z. 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
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Državna razstava govedi 
CVETO 2UPLOTNIK 

Ljubljana, Croblje - Na Go-
spodarskem razstaviš6i v 
Ljubljani bosta v četrtek četrta 
državna razstava plemenskih 
živali čmo-bele pasme in raz-
stava avtohtonih pasem do-
mačih živali. Po ogledu živali 
na privezu in ocenjevanju 
bodo opoldne tudi uradno od-
prli razstavo, potem pa pred-
stavili krave, kd so doslej dale 
največ mleka, izbrali šannpi-
onko in lepotico (miss) raz-
stave, razglasili rezultate in 
podelili nagrade. Razstavo bo 

pod pokroviteljstvom minis-
trstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano pripravilo 
Društvo rejcev govedi čmo-
bele pasme v Sloveniji v sode-
lovnju z nekaterimi kmetij-
sko gozdarskimi zavodi in 
Biotehniško fakulteto. Na raz-
stavi bo živali ocenil svetovno 
znani nizozemski strokov-
njak Arie Hamoen, ki bo, da-
nes, v torek (z začetkom ob 
10. uri) na biotehniški fakul-
teti v Grobljah tudi predaval o 
tem, kako do krave, ki bo do-
segla dolgo življenjsko dobo 
in bo koristna za rejca. 

STRAH IN) 

Srečanje kmetov treh dežel 
V nedeljo bo v Strahinju srečanje kmetov iz Slovenije, 
avstrijske Koroške ter iz Furlanije - Julijske krajine. Ob io. uri 
bo maša v cerkvi sv. Petra v Naklem, ob 14. uri pa na Sred-
nji biotehniški šoli v Strahinju pozdravni nagovori In kultur-
ni program. Srečanje pripravlja jeseniška Izpostava Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije, pri tem pa sodelujejo še 
zbornica, kranjska območna enota zbornice, Kmetijsko goz-
darski zavod Kranj, gorenjske občine, kmetijska zbornica av-
strijske Koroške, Skupnost južnokorošklh kmetov in Sloven-
ska kmečka zveza iz Trsta. C. Z. 

ZGORNJA LUŠA 

Prikaz košnje in spravila krme 
Predstavništvo italijanskega podjetja Goldoni bo v sodelo-
vanju s Ičmetijsko svetovalno službo. Strojnim krožkom za 
Zgornje Posočje in podjetjem SIP iz Šempetra prikazalo ju-
tri, v sredo, ob io. uri na kmetiji Pr' Tončku v Zgornji Luši 
strojno košnjo in spravilo krme. Če bo zelo slabo vreme, bo 
predstavitev odpadla. C. Z. 

Čustveno navezani na staro 
Ljubitelji stare kmetijske tehnike so se v soboto zbrali v jablah na desetem srečanju. 

CVETO ZAPLOTNIK 

jable - "Srečanje je največja 
in najstarejša tovrstna prire-
ditev v Sloveniji in med več-
jimi v Evropi. V devetih letih 
se je na njej predstavilo šest-
sto traktorjev in tisoč ostalih 
strojev, ogledalo pa si jo je 
več kot deset tisoč ljudi," je 
na jubilejnem desetem sre-
čanju dejal Anton Skok iz 
Loke pri Mengšu, vodja sek-
cije ljubiteljev stare kmetij-
ske tehnike v Društvu kme-
tijske tehnike Slovenije, in 
pri tem zadovoljen ugotovil, 
da se je po letih oranja trde 
letine začela obilna žetev. V 
Sloveniji je že veliko muze-

jev in zbirk, v katerih hranijo 
dragocene primerke stare 
kmetijske tehnike in literatu-
re ... "Srečanje je zaustavilo 
propadanje in uničevanje 
starih, vrednih primerkov 
kmetijske tehnike, hkrati pa 
je spodbudilo ustanavljanje 
novih društev," je dejal pod-
predsednik društva dr. Vik-
tor Jejčič in poudaril, da je 
bilo na prvi prireditvi vsega 
petnajst traktorjev in še ne-
kaj druge kmetijske tehnike, 
medtem ko se zadnja leta 
število traktorjev približuje 
stotici, število drugih strojev 
pa jo je že krepko preseglo. 

Na letošnji prireditvi, ki jo 
je pripravilo društvo v sodelo-

Ameriški traktor tricikel Allis Chalmers, v Slovenijo so ga 
pripeljali po drugi svetovni vojni v okviru pomoči UNRA. 

Obiščite Mobilatorij, 
Mobitelovo mobilno digitalno učilnico in 
vstopite v svet sodobnih komunikacij! 

» M i-—, 

Bohinjska Bistr ica;- '" ' 
parkirišče ob osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja 

Anton Skok 

vanju s kmetijskim inštitu-
tom in centrom jable, so lju-
bitelji stare kmetijske tehnike 
predstavili 95 traktorjev in še 
približno dvakrat toliko trak-
torskih in vprežnih priključ-
kov, stacionarnih kmetijskih 
naprav ter ročnega orodja. 
Obiskovalci so med drugim 
lahko videli 71 let star traktor 
nemške izdelave, slamorez-
nico na ročni pogon iz leta 
1842, nizko ležeči vitel ("ge-
pel") za pogon na konjsko ali 
volovsko vprego, letnik 1890, 
leseno dvigalko ("vinto") iz 
leta 1846, napravo za čišče-
nje žitnih plev ("pajki") z let-
nico 1857, leseni snežni 
plug, s katerim so nekdaj 

Boštjan Rebol 

plužili cesto od Naklega pro-
ti Medvodam... Društvo sta-
ri traktor iz Most pri Komen-
di se je po besedah predsed-
nika Antona Goloba iz Pod-
gorja predstavilo s šestnajsti-
mi starimi traktorji in še z 
nekaterimi drugimi kmetij-
skimi stroji. Boštjan Rebol iz 
Most je na srečanje pripeljal 
46 let starega Deutza, ki ga 
uporablja za "luksuz" in za 
delo v gozdu, na prikolici pa 
še 57 let stari traktor Gultner, 
ki ga še obnavlja. "Najmanj 
deset let je bil zunaj, na dež-
ju in snegu, vsaj dvajset let 
že ni bil v pogonu. Obnova 
me bo stala od tri do štiri ti-
soč evrov," je dejal. 

Čebelarji opozarjajo 
v čebelarski zvezi Slovenije so prepričani, da bi 
uvedba gensko spremenjenih organizmov (CSO) 
negativno vplivala na čebelarstvo. 

JASNA PAIADIN 

Brdo pri LukovicI - "Gojenje 
gensko spremenjenih orga-
nizmov je v svetu razširjeno 
šele zadnjih deset let, zato re-
zultatov o vplivu teh rastlin 
na ljudi in okolje še ni. Je pa 
znano, da rastlina, ki ji doda-
mo gen za odpornost na žu-
želke, sama začne proizvajati 
toksin, ki je za žuželke, torej 
tudi za čebele, strupen. V 
ZDA, kjer je površin z GSO 
že 70 odstotkov, so lani zabe-
ležili množičen pogin čebel," 
opozarja Vlado Auguštin, 
svetovalec za tehnologijo. Da 
bi širšo javnost kar najbolje 
seznanili z GSO in zako-
nom, ki ga pripravlja vlada, 
so na vse slovenske občine 
poslali poziv o sprejetju skle-
pa, ki bi v posameznih obči-
nah zagotovil območja brez 
GSO. Med občinami so do-
slej tak skep sprejeli le v 
Domžalah. Prav tako so žu-
panom poslali poziv, naj v 
občinskih prostorskih aktih 
opredehjo možnost postavit-
ve čebelnjakov tudi izven na-
selij in območij kmetij. 

Tanja Magdič 

Čebelarska zveza, ki jo zad-
nja dva meseca vodi Boštjan 
Noč, vse več aktivnosti 
usmerja v promocijo. Na no-
vinarski konferenci so pred-
stavili javni natečaj za obliko-
vanje enotnega kozarca za 
med, ki bi ga koristili vsi slo-
venski čebelarji. "Enotna em-
balaža bi pripomogla k večji 
prepoznavnosti, kupec pa bi 
že takoj vedel, da gre za slo-
venski med višje kakovosti. 
Natečaj, na katerega se je že 
odzvalo več oblikovalcev, 
bomo zaključili konec avgu-
sta," je povedala Tanja Mag-
dič, svetovalka za ekonomiko. 
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posamezne posege oz. objekte, ki so predvideni s tem UN, potrebno pre-
veriti s pridobitvijo projektnih pogojev in soglasja upravljavca posamezne 
infrastnjkture in sicer na način, kot to predvideva 50. člen ZGO-1 za pri-
mere, ko je gradnja predvidena na območju, ki se ureja s prostorskim re-
dom občine. Ta postopek je obvezujoč tako za vlagatelja kot tudi za so-
glasjedajaica.** 

VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE 

20. člen 

V 17. členu se v tretjem odstavku spremeni št. skupnih part<imih mest na 
urejenih tonamenskih površinah In sicer se številka 161 spremeni v 141 
ter doda stavek: 

"Posameznemu objektu je v fazi projektiranja POD potrebno predvideti 
parkirna mesta v številu kot jih zahteva zakonodaja glede na namembnost, 
velikost in zmogljivost le-tega. Predvideti jih je potrebno na lokaciji, kot to 
predvideva UN. Ob tem je možna izvedba (le) prej navedenega potrebne-
ga dela parkirnih mest." 

21. člen 

V 17. členu se sedmi in osmi odstavek črtata. 

22. člen 

V 17. člen se na konec enajstega odstavka kot sestavni del le-tega doda 
sledeče besedilo: 

"Posege je potrebno načrtovati skladno s Projektom umirjanja prometa -
PGD/PZI, št. 1176, november 2003, ki je na vpogled na Oddelku za oko-
lje in prostor. Občine Kranjska Gora. Poleg vgradnje fiksnih stebričkov je 
potrebno predvideti tudi dvignjeni robnik pločnika oz. cestni priključek v 
celoti ukiniti." 

23. Člen 

V17. členu se za enajstim doda dvanajsti odstavek s sledečim besedilom: 

"Območje UN ŠPC Bezje je dostopno z javne ceste JP 689513. Posegi 
so predvideni tako, da je potrebno priključek in del trase JP 689514 pre-
staviti in sicer cca. 18.00 m proti vzhodu. Ta cesta je namenjena dovozu 
in dostopu do objektov št. 1, 4. 5, 6, 12, 12a in 13. ki so obravnavani v 
predmetnem UN ter obstoječim stanovanjskim objektom na parcelah št. 
404/2, 402/1 in 402/3. vse k.o. Kranjska Gora. V načrtu komunalnih 
vodov, ki je sestavni del (drugih) sprememb in dopolnitev UN, je priključek 
označen z oznako A. 

Priključek, ki je v zgoraj navedenem načrtu označen z oznako B, je name-
njen objektom št. 5, 6 in 10. 
Priključek, ki je v zgoraj navedenem načrtu označen z oznako C, je name-
njen objektom št. 2, 3. 7. 8 in 11. 
Priključek, ki je v zgoraj navedenem načrtu označen z oznako D. je name-
njen objektu št. 9 in obračališču. 

Posamezne priključke je potrebno načrtovati in izvesti v času projektiranja 
in izvedbe posameznih objektov, ki so vezani na dostop iz posameznega 
priključka. 
Priključke je potrebno načrtovati in izvajati tako, da se upošteva zakono-
dajo za gradnjo javnih prometnih površin. 

24. člen 

Poglavje IX. ETAPE IZVAJANJA se preimenuje v IX. VARSTVO OKOUA. 
poglavje etape izvajanja pa preštevilči v X. Poaedično se zaporedno pre-
številčijo tudi ostala tri poglavja in sicer na sledeč način: 

XI. REŽIM UPORABE IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMUlŠČ, KI SE 
NE ZAZIDAJO V PRVI ETAPI 

XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA 
NAČRTA 

XIII. KONČNE DOLOČBE 

VIII. VARSTVO OKOUA 

25. člen 

Za 18. člen se doda 18a. člen s sledečim besedilom: 

•VODE: 

Območje UN ŠPC Bezje se nahaja na 3. vodovarstvenem območju zajetij 
pitne vode, zato je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati omejitve in 
pogoje iz veljavnega predpisa. 

Ker gre za gradnjo na vodovarstvenem območju, je potrebno dosledno 
upoštevati Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko iz-
vedejo samo na podlagi vodnega soglasja in o dokumentaciji, ki je potreb-
na za pridobitev vodnega s6glasja (Uradni list RS, št. 62/2004). 
Gradnja objektov na vodnih in priobalnih zemljiščih, na močvirjih, na ob-
močjih. ogroženih s hudourniki in erozijo, ni dopustna. 
Širina priobalnega zemljišča reke Velike Pišnice, ki teče mimo dela ob-
močja ŠPC Bezje, je 5.0 m od roba struge. 

Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje vodotokov, sprožanje erozij-
skih procesov ali njšenje ravnotežja na labilnih tleh pri načrtovanju pose-
gov ni dovoljeno. 

Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi 
v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, 
zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda. ovirali normalen pre-
tok vode, plavin in plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih In 
obvodnih organizmov. 
Na priobalnih zemljiščih vodotokov je možno predvideti le objekte, skladne 
s 37. členom ZV-1. 

HRUP: 
Ob načrtovanju objektov v območju UN ŠPC Bezje je potrebno upošteva-
ti Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS. št. 
105/2005). Območje UN ŠPC Bezje se uvršča v območje s lil. stopnjo 
varovanja pred hrupom." 

IX. ETAPE IZVAJANJA 

26. člen 

V 19. členu se 1. odstavek "1. etapa" nadaljuje s sledečim besedilom: 

"če se komunalna oprema izvaja za celotno območje ŠPC. V nasprotnem 
je potrebno upoštevati pogoje in podatke, ki so navedeni v VI. in VII. po-
glavju tega Odloka." 

27. člen 

V 19. Členu se črta tretji odstavek (ureditev ustreznejšega prehoda preko 
državne ceste) v celoti. 

X. KONČNE DOLOČBE 

28. člen 

V 22. členu se zadnji del besedila In sicer: "pri Krajevni skupnosti Rateče 
in Krajevni skupnosti Dovje - Mojstrana" črta. 

29. člen 

Odlok začne veljavi v osmih dneh od objave v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Št.: 350/2-9/2000-BP 

Kranjska Gora. dne: 23. 05. 2007 

Župan 
Občine Kranjska Gora 

Jure ŽERJAV, prof. 
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VSEBINA 

OBČINA KRANJSKA GORA 
SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA 

ODLOK O (DRUGIH) SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
UREDITVENEM NAČRTU ŠPC BEZJE 

OBČINA KRANJSKA GORA 

OeČINA KRANJSKA OORA. KOLODVORSKA U - t/8. KRANJSKA ODRA 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS. št. 
100/2005, ZLS UPB-1, uradno prečiščeno besedilo. 21/2006-odločba 
US). 16. člena statuta Občine Kranjska Gora (UVG, št. 17/1999. 
28/2000, 15/2002, 2/2006) in sklepov 7. redne seje Občinskega sve-
ta občine Kranjska Gora z dne 23. 5. 2007, se izdaja 

SKLEP 
o ukinitvi javnega dobra 

I. 

Javno dobro preneha obstajali na nepremičninah paro. št. 2060/16, trav-
nik 528 m2 in paro. št. 2060/17, travnik 167 m2, obe vpisani v vi. št. 
1574 k. o. Dovje kot javno dobro ter na pare. št. 885/121, pašnik 73 m2. 
vpisani pri vi. št. 1465 k.o. Kranjska Gora kot javno dobro. 

II. 

Nepremičnini s paro. št. 2060/16 in 2060/17 se odpišeta od vi. št. 1574 
javno dobro k.o. Dovje, in se vpišeta v vložek iste k.o.. pri katerem je že 

vknjižena lastninska pravica na ime: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 
ulicalb, Kranjska Gora. 

Nepremičnina pare. št. 885/121 se odpiše od vi. št. 1465 k.o. Kranjska 
Gora In se vpiše v vložek iste k.o., pri katerem je že vknjižena lastninska 
pravica na ime: Občina Kranjska Gora. Kolodvorska ulicalb. Kranjska 
Gora. 

III. 

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in se 
vpiše v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča na Jesenicah. 

Štev.: 465/31-8/2004-EK 
478/21-2/2007-EK 

Datum: 24. 5. 2007 

ŽUPAN 
Jure Žerjav, prof. 

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS št. 
33/2007) ter 16. člena statuta občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Go-
renjske št: 4/95, 17/99. 28/00 in 15/02) je Občinski svet Občine Kranj-
ska Gora na svoji 7. seji dne 23. 05. 2007 sprejel: 

ODLOK O (DRUGIH) SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU 

ŠPC BEZJE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

VO 

S tem odlokom se sprejme dnjge spremembe in dopolnitve odloka o Ure-
ditvenem načrtu Športno prireditvenega centra (ŠPC) Bezje v Kranjski 
Gori (v nadaljevanju: druge spremembe in dopolnitve UN ŠPC Bezje), ki 
ga je izdelal APP, Atelje za prostorsko projektiranje Jesenice d. o. o., št. 
KGI/3074-1/04/06. 

II. MEJA OBMOČJA PO PARCELNIH MEJAH 

2. člen 

Meja območja UN ŠPC Bezje se ne spreminja. 
V 4. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: "Območje UN ŠPC Bezje 
zajema območje urejanja Kranjska Gora - Porentov dom, z oznako KG/R4 
in severozahodni del območja urejanja Kranjska Gora - Sotočje Save in 
Pišnice. z oznako KG/R7/1." 

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO 
GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV V PROSTOR 

3. člen 

V 5. členu se 12. točka v celoti črta in nadomesti z novo 12. točko, ki se 
glasi: Rekonstrukcija in priridava penziona Porentov dom z istonamenski-
mi površinami, ki se izvedejo v smislu višanja kvalitete obstoječe ponudbe 
(zvečati ali zmanjšati zmogljivost gostinske nastanitve in/ali gostinske pre-
hrambene ponudbe). Dopustna je rekonstrukcija in sprememba namemb-
nosti dela objekta v prodajalno športne in druge sorodne opreme ter v gar-
derobe za uporabnike športnega parka oz. dela parka. Dopustna je tudi 
odstranitev Porentovega doma in nadomestna gradnja. Dopustna je tudi 
novogradnja na mestu odstranjenega objekta z namembnostjo za hotel In 
penzion z možnostjo dodatne namembnosti za vse vrste prehrambenih 
gostinskih obratov ter s prodajalno športne in druge sorodne opreme 
in/ali garderobo za uporabnike športnega parka oz. dela parila. 

4. člen 

V 5. členu se za 12. točko doda tč. 12a. gradnja dvigalne ploščadi za do-
stavo/dostop vozil v spodnje etaže v primeru nadomestne gradnje Poren-
tovega doma ali novogradnje na mestu odstranjenega Porentovega doma. ^ 

5. člen t 
o 

v 5. členu se tč. 13. gradnja klubskega objekta golfa spremeni tako. da | 
se dopolni in sicer se za navedeno besedilo točke postavi pika in nadalju- § 
je dodatni stavek s sledečim besedilom: "Prav tako je dopustna namemb- S 
nost objekta za izobraževanje (predavalnice, sejne sobe, razstavni prosto- l 
ri,...), gostinstvo kot depandansa objekta iz tč. 12 ter eno stanovanje za ^ 
upravnika objektov iz tč. 12, 12a in 13 (ali tudi drugih objektov ŠPC Bez- i 
je). Razmerie površin objekta med gostinskimi prostori in stanovanjsko B 
enoto proti ostalimi prostori objekta mora biti v prid ostalim. I 
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6. člen 

V 5. členu se črta točka 14. gradnja vadišča za golf dopolni z dodatnim 
stavkom, ki se glasi: "Dopustna je tudi ureditev igralnih površin za golf, kot 
priključitev igrišču, ki se uredi neposredno bo območju ŠPC Bezje." 

IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER 
ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV ALI NAPRAV 

OZIROMA DRUGIH POSEGOV V PROSTOR S TOLERANCAMI 
PRI GABARITIH IN NAMEMBNOSTI 

7. člen 

V 7. členu se spremenijo regulacijski podatki pri sledečih objektih: 

- Gostinsko^tanovanjski-gospodarski objekt 
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti zahodu je 151.25 
m, v smeri proti jugu pa 30.90 m. 
Severna stranica predvidenega objekta je vzporedna z južno stranico 
stanovanjskega objekta Čičare št. 5. 
Kota pritličja je 795.20 (+/- 0.50 m). 

- Športno prireditvena dvorana 
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti zahodu je 90.25 
m, v smeri proti jugu pa 28.70 m. 
Severna stranica predvidenega objekta je vzporedna z južno stranico 
stanovanjskega objekta Čičare št. 5. 

- Klubski objekt golf 
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti jugozahodu je 
6:05 m. v smeri proti jugovzhodu pa 11.65 m. 

8. čten 

V 7. člen se na koncu doda regulacijske podatke za objekta 12 in 12a in 
sicer: 

- Porentov dom 
Izhodiščna točka je X2. To je severozahodni vogal Porentovega doma. 
V primeru nadomestne gradnje ali novogradnje na mestu odstranjene-
ga objekta je fiksna točka "a", ki je severozahodni vogal predvidenega 
objekta. 
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti jugozahodu je 
0.45 m. v smeri proti jugovzhodu pa 0.65 m. 
Objekt je v koordinacijskem sistemu enako orientiran kot obstoječi, ki 
se odstrani. 
Kota pritličja je 796.50 (+/- 0.50 m). 
Višina slemena nad koto pritličja je 12.50 m (+/- 10 %). 

- Dvigalna ploščad 
Izhodiščna točka je X2. To je severozahodni vogal Porentovega doma. 
Fiksna točka "a" je severozahodni vogal predvidenega objekta. 
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti severovzhodu je 
31.55 m. proti jugovzhodu pa 2.65 m. 
Objekt je v koordinatnem sistemu enako orientiran kot Porentov dom. 
Kota pritličja je 796.50 (+/- 0.50 m). 
Višina slemena nad koto pritličja je 6.50 m (+/-10 %). 

9. člen 

V 10. členu se dopolni besedilo točke 12. Porentov dom na koncu nave-
denega s sledečim: 

V primeru novogradnje objekta na mestu odstranjenega so arhitektonski 
podatki sledeči: 

Tlorisna velikost: 21.00 x 12.60 m - osnovni tloris; 
21.00 X 4.20 m - podaljšek na severozahodni strani; 
2.20 X 5.80 m + 31.20 x 3.60 m + 8.00 x 24.40 m + 
14.00 X 4.00 m - ovoj na jugozahodni, jugovzhodni, 
vzhodni in severovzhodni strani; 
6.30 X 14.80 m - povečani del vkopane kleti na vzhod-
ni strani. 
Dovoljeno je odstopanje v velikosti +/- 5 %. 

Etažnost: klet 2 (vkopana), klet 1 (delno vkopana), pritličje, 
nadstropje 1, nadstropje 2. izrabljeno podstrešje, iz-
rabljeno podstrešje 2 - osnovni tloris (dovoljena je 
manjša etažnost). 
Ostali deli objekta (tlorisa) nad terenom min. za eno 
etažo nižji, pod terenom ni pogojev. 

Izvedba: Masivna z možnostjo montažne kombinacije. 

Streha: Nad osnovnim tlorisom simetrična dvokapnica v naklo-
nu 38 - 45 Stopinj, smeri slemena SV - JZ (vzporedno 
z daljšo stranico objekta). 
Nad sestavljenimi deli tlorisa (podaljški oz. ovojem pa 
eno ali dvokapnica enakega naklona kot osnovna stre-
ha, enake smeri slemena z nižjo višino. 
Terase so lahko izvedene kot ravna streha, priključki z 
obstoječim objektom pa so lahko izvedeni z manjšim 
naklonom, vendar ne smejo biti vidni iz površin ob ob-
jektu. 
Odpiranje strešin je dopustno s frčadami enakega na-
klona kot osnovna streha ali "kukrii" ali pultnimi frčada-
mi, kjer naklon ne sme biti manjši kot 25 stopinj. Dol-
žina pultnih frčad ne sme presegati 70 % dolžine 
osnovne strehe, dolžina strešine "kukriov" pa ne sme 
presegati 3.00 m. 
Osvetlitev podstrešij je dopustno tudi s strešnimi okni v 
nivoju strešine. 
Kritina nad celotnim objektom mora biti enotna in sicer 
sive barve z videzom drobne stnjkture. 

10. člen 

V 10. členu se za 12. točko doda točka 12a. Dvigalna ploščad, s slede-
čim besedilom: 

Tlorisna velikost: 3.30 x 6.00 m (+/- 10 %) - znotraj gabarita povečane 
kleti Porentovega doma. 

Etažnost: Klet 2 (vkopana), klet 1 (vkopana), pritličje (lahko tudi 
podstrešje). 

Izvedba: Masivna. 
Streha: Simetrična dvokapnica v enakem naklonu, smeri sle-

mena in kritini kot Porentov dom. 

11. člen 

V 10. členu se besedilo točke 13. Klubski objekt golf v celoti črta in na-
domesti s sledečim besedilom: 

Tlorisna velikost: 22.00 x 11.00 m - osnovni tloris; 
10.40 X 3.75 m - polkrožna členitev na jugovzhodni 
strani; 
5.50 X 2.80 m - vhodna členitev na severni strani; 
Dovoljeno je odstopanje v velikosti +/-10 %. Vse čle-
nitve se lahko oblikujejo polkrožno. 

Etažnost: Max. klet 2 (vkopana), klet 1 (delno vkopana), pritličje, 
izrabljeno podstrešje, izrabljeno podstrešje 2 (dovolje-
na je manjša etažnost). 

Izvedba: Masivna z možnostjo montažne kombinacije. 

Streha: Nad osnovnim tlorisom simetrična dvokapnica v naklo-
nu 38 - 45 stopinj (enako kot na Porentovem domu), 
smeri slemena SV - JZ (vzporedno z daljšo stranico ob-
jekta). Nad členjenima deloma je lahko dvo ali večkap-
nica v enakem naklonu kot osnovna streha, smeri sle-
mena pravokotno na osnovno, Kier višina ne sme pre-
segati osnovne. Nad severnim členjenim delom je stre-
ha lahko tudi ravna. 

Odpiranje strešine je dopustno s frčadami enakega na-
klona kot osnovna streha ali "kukrii" ali pultnimi frčada-
mi. kjer naklon ne sme biti manjši kot 25 stopinj. Dol-
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žina pultnih frčad ne sme presegati 70 % dolžine 
osnovne strehe, dolžina strešine "kukriov" pa ne sme 
presegati 3.00 m. 
Osvetlitev podstrešij je dopustno tudi s strešnimi okni 
v nivoju strešine. 
Kritina nad celotnim objektom mora biti enotna in sicer 
sive barve z videzom drobne strukture. 

V. GRADBENE PARCELE IN JAVNE POVRŠINE 

12. člen 

V 15. členu se spremenijo velikosti gradbenih parcel ter dopolnijo z opi-
som le-teh na sledeč način: 

gostinsko-stanovanjski-gospodarski objekt (1) 
Gradbena parcela zajema parcelo št. 407/6 v celoti. 

946 m2 

- klubskemu objektu golf (13), Porentovem domu (12) in dvigalni plošča-
di (12a) se določi skupna gradbena parcela v velikosti 2145 m .̂ 
Gradbena parcela zajema del parcele št. 860/1, v velikosti 70 m ,̂ del 
parcele št. 401/1 v velikosti 1043 m^ in parcelo št. 401/7 v celoti (ve-
likosti 1032 m2). 

- športno prireditvena dvorana z energetskim prostorom 3747 m^ 
Gradbena parcela zajema del parcele št. 407/1 v velikosti 3340 m^, 
del parcele št. 860/1 v velikosti 148 m2, del parcele št. 401/1 v veli-
kosti 144 m2 in del parcele št. 401/10 v velikosti 1 15 m .̂ 

- sklop objektov športnega društva 15452 m^ 
(večnamensko igrišče (2), igrišče za odbojko na mivki (3), igrišče za 
mali nogomet z možnostjo dodatnih dejavnosti (4), gospodarsko-klub-
ski objekt športnega društva (7), otroška igralna površina (8), okrasni 
vodni motiv - bajer (10), balinišče (11)). 
Gradbena parcela zajema del parcele št. 407/1 v velikosti 1475 m^, 
del parcele št. 397/2 v velikosti 2452 m ,̂ del parcele št. 860/1 v ve-
likosti 508 m2, del parcele št. 401/1 v velikosti 2094 m ,̂ del parcele 
št. 397/1 v velikosti 6185 m .̂ del parcele št. 398 v velikosti 767 m^ 
in parcelo št. 399 v celoti (1971 m^). 

- vadišče2agolf(l4) 12941 m^ 
Gradbena parcela zajema JZ del parcele št. 401/1 v velikosti 5308 
m2, pretežni del parcele št. 400 v velikosti 3839 m^ in parcelo št. 
885/43 v celoti (3794 m )̂. 
Ostale površine v območju ŠPC so namenjene t.i. javni površini, name-
njeni skupni uporabi (gradnji infrastrukturnih objektov in naprav, do-
stopnim/dovoznim potem, površinam za vzdrževanje izven gradbenih 
parcel, ipd.). Uredijo se v sklopu gradnje posameznih objektov, ki so 
vezani na uporabo le-teh ali v sklopu gradnje gospodarske javne infra-
strukture na območju ŠPC Bezje. 

VI. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA OBMOČJA 

13. člen 

V 16. členu se prvi odstavek "Elektrika" dopolni tako, da se za navedeno 
doda sledeče besedilo: 

"Posamezni objekti se lahko priključijo tudi na obstoječe vode in naprave, 
ki so izvedene ob ali na območju UN ŠPC Bezje, če so za to zagotovljene 
tehnične možnosti. Trase obstoječih elektroenergetskih naprav so vrisane 
v načrt komunalnih vodov, ki je sestavni del (daigih) sprememb in dopol-
nitev UN. V primeru potreb po prestavitvah zaradi posegov oz. objektov, ki 
so predvideni z UN, je potrebno izdelati projekte prestavitve oz. zavarova-
nja v sklopu izdelave projektne dokumentacije za posamezni poseg oz. 
objekt v fazi PGD." 

14. člen 

V 16. členu se besedilo drugega odstavka "Vodovod" v celoti črta in r\dr 
domesti z novim in sicer: 

"Gradnja objektov, ki potrebujejo vodooskrbo iz javnega vodovodnega 
omrežja na novo, do izgradnje novega oz. rekonstrukcije vodohrana na 
"sistemu Železnica", ki bo zagotavljal ustrezno dobavo pitne vode, ni možna. 

Možna je gradnja objektov, ki bodo oskrbovani iz obstoječih vodovodnih 
kapacitet, ki so v območju ŠPC že izvedene oz. zagotovljene. 
Trase obstoječih vodovodnih naprav oz. omrežja so vrisane v načrt komu-
nalnih vodov, ki je se'stavni del (drugih) sprememb in dopolnitev UN. 
Upravljavec javnega hidrantnega omrežja zagotovi potrebe glede hidrant-
ne vode oz. vode za gašenje z izgradnjo oz. rekonstrukcijo tovrstnega 
omrežja. Dodaten možen vir sta. po izgradnji le-teh. tudi bajer in vodohran, 
ki sta predvidena v ŠPC Bezje." 

15. člen 

V 16. členu se besedilo tretjega odstavka "Kanalizacija" v celoti črta in na-
domesti z novim in sicer: 

"Fekalne in odpadne vode se odvajajo v javno fekalno kanalizacijsko 
omrežje v kvaliteti, ki jo za iztok v kanalizacijo določa Uredba o emisiji sno-
vi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Urad-
ni list RS. št. 47/2005). Priključek mora biti zgrajen vodotesno v min. pad-
cu 1 % proti omrežju. 
Trasa obstoječega kanalizacijskega omrežja je razvidna iz načrta komunal-
nih vodov, ki je sestavni del (drugih) sprememb in dopolnitev UN. 
Prestavitve omrežja, ki so potrebne zaradi izvedbe posegov, predvidenih v 
UN se izvedejo na površine območja ŠPC Bezje, kjer niso predvideni ob-
jekti. Prestavitve se obdelajo v fazi PGD objekta, zaradi katerega je po-
trebno posamezni odsek omrežja prestaviti. Podatke za prestavitev posre-
duje upravljavec, ki mora soglašati s prestavitvijo v fazi PGD." 

16. člen 

V 16. čtenu se dopolni peti odstavek Telefon" tako, da se poleg navede-
nega doda naslednje besedilo: 

"Priključna točka na TK omrežje je jašek na JV strani križišča v Bezje z 
oznako k.j. C9. 
Trase obstoječih telekomunikacijskih naprav so vrisane v načrt komunal-
nih vodov, ki je sestavni del (dnjgih) sprememb in dopolnitev UN. V prime-
ru potreb po prestavitvah zaradi posegov oz. gradnje objektov, ki so pred-
videni z UN, je potrebno izdelati projekte prestavitve v sklopu izdelave pro-
jektne dokumentacije posameznega posega oz. objekta v fazi PGD. 
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami TK naprav pri posegih v prtjstor 
izvede Telekom Slovenije, ki posreduje tudi podatke o pogojih izvedbe pri-
ključkov na TK omrežje." 

17. člen 

V 16. členu se dopolni šesti odstavek "Odpadki" tako. da se poleg nave-
denega doda naslednje besedilo: 
"Okolju neškodljive, rušitvene in izkopne materiale je potrebno deponirati 
na ustreznih tonamenskih površinah. Ustreznost tovrstnega odlaganja se 
dokaže v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja objekta(-ov) z 
ustreznim potrdilom. 

Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala na 
priobalna in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ni 
dovoljeno." 

18. člen 

16. člen se za sedmim odstavkom "Namakanje zelenih površin" dopolni z 
osmim odstavkom "Kabelsko omrežje" s sledečim besedilom: 

"Objekte, ki so obravnavani z UN je možno priključiti na kabelsko komuni-
kacijski sistem (KKS). ki je na oz. ob območju UN že zgrajen. V načrtu ko-
munalnih vodov, ki je sestavni del (drugih) sprememb in dopolnitev UN, je 
vrisan potek vodov KKS in mesto razvodnega jaška, od koder je možna ši-
ritev le-tega za potrebe predvidenih objektov. Objekte, ki bodo potrebova-
li kabelske priključke, je potrebno medsebojno povezati. Priključke je po-
trebno obdelati v fazi PGD za posamezen objekt." 

19. člen 

V 16. členu se na koncu doda sledeče besedilo: 

Tehnične možnosti za izvedbo priključkov na javno gospodarsko komu-
nalno in energetsko infrastrukturo, ki je obdelana v 16. členu odloka, je za 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
t e l e fon : 0 4 201 42 0 0 

Naročilo l i o{)]avo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu 04/20)-42-H ali osebno na Zoisovi I 
y Kranju u. |>o poiu - (lo ponet̂ elika it) ̂ eutlia <}o 11.00 ure! Cena oglasov m ponudb v rut»<ki. Iiredtw ugodna. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/53 15 249, FAX: 04/53 <>4 230 
TRST 19. 6.; MADŽARSKE TOPLICE 30. 6 do 3. 7., 9. 8. -12. 8., 
23. 8 - 26. 8.; PELJEŠAC - MORJE 21. 7. do 28. 7., 17. 9- do 24. 9.; 
CARDALAND - AQUAPARADISE 25. 6. 

O B V E S T I I A O DOGODKIH OBJAVLJAMO V R U B R I K I 
GLASOV K A Ž I P O T BREZPLAČNO SAMO E N K R A T . 

PRIREDITVE 
Loka skiro 2 0 0 7 
Škofja Loka - V petek, 15. junija, ob 16, uri bo na Mestnem 
trgu tradicionalna prireditev Loka skiro 2007 za učence os-
novnih šol Občine Škofja Loka. 

Pesem dreves 
Bled - Triglavski narodni park organizira sredin večer na 
temo les Triglavskega narodnega parka, ki bo jutri, v sredo, 
13. junija, ob 20. uri v Info srediSču TNP Triglavska roža na 
Bledu, Ljubljanska cesta 27. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www,ms4(ranj.si 

Naravovarstveni dan na Kališču 
Preddvor - Planinsko društvo Kranj in Planinska sekcija Preddvor 
organizirata v soboto, 16. junija, tradicionalni naravovarstveni 
dan na Kališču. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred trgovini 
Dvor v Preddvoru. Prijave zbira Aleš po tel.: 051 /410137. 

Jezus je moj 
Škofja Loka • V jedilnici Centra slepih, slabovidnih in starejših 
se bo danes ob 15. uri začela predstavitev knjige z življenjsko 
zgodbo in pesmimi stanovalke doma Elizabete Pohorec. 

IZLETI 

Društvo upokojencev Naklo vabi 
Naklo - Društvo upokojencev Naklo vabi v torek, 19. junija, 
zveste izletnike na zanimiv izlet v Werfen, v deželo 
Salzburško, z največjo in najobsežnejšo ledeno jamo na sve-
tu. Prijavite se. 

Iz Puštala do Polhovega Gradca 
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica organizira pohod iz 
Puštala oz. s Sv. Ožbolta do Polhovega Gradca v sredo, 20. 
junija. Prijave do 15. junija po tel: 2311 932 in 2312 057. 

Na Vrtačo 
Radovljica • Planinsko društvo Radovljica organizira 16. junija 
vzpon na Vrtačo (2181 m). Prijave in informacije v sredo in 
četrtek od i8. do 19.30 po tel.: 531 55 44 ali 031 /345 209. 

Na Pršivec 
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice vabi v soboto, i6. ju-
nija, na planinski izlet na Pršivec. Več infornnacij dobite po 
tel.: 051/369 353, vodnik Franc Žagar. 

Na Čemšeniško planino in Krvavico 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, i6. 
junija, planinski izlet na Čemšeniško planino in Krvavico. In-
formacije in prijave zbira do četrtka, 14. junija, Franci Erzin, 
tel. 041/875-812. 

OBVESTILA 
Koče v poletni sezoni 
Planinsko društvo Kranj sporoča, da bo Dom na Krvavcu 
odprt od sobote, 16. junija, pa do konca avgusta; Dom na 
Kališču, ki je sedaj odprt le ob vikendih in praznikih, bo stal 
no oskrbovan od sobote, 16. junija, naprej, do zaključka po 
letne sezone v septembru; Dom na Ledinah bo redno oskr 
bovan od sobote, 23. junija, pa vse do sredine septembra 
Do poletne sezone bo med vikendi oskrbovan od sobote 
26. maja. 

Merjenje tlaka in holesterola 
Jesenice • Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča 
Člane, da bo danes, v torek, 12. junija, od 9. do n . ure v pis-
arni društva na Mencingerjevi i potekalo merjenje krvnega 
tlaka in sladkorja. 

Krvodajalska akcija 
Preddvor - Krajevna organizacija Rdečega križa Preddvor ob-
vešča, da bo krvodajalska akcija v četrtek, 14. junija, z odhodom 
ob 6. uri izpred trgovine Dvor in avtobusne postaje v Tupaličah. 
Za dodatne informacije pokličite po tel,: 041/382 270. 

KONCERTI 
Dobrodelna koncerta 
Jesenicah - Učenci in učitelji OŠ Poldeta Stražišarja vabijo 
na dobrodelni koncert, ki bo v četrtek ob i8. uri v Gledališču 
Toneta Čufarja na Jesenicah. Izkupiček od prodanih vstop-
nic bo namenjen za nakup invalidskega dvigala. 

Škofja Loka • Dobrodelni koncert mešanega pevskega zbora 
Gimnazije Škofja Loka bo jutri ob 19.30 v Kristalni dvorani. 
Posvetili so ga dobrodelnim aktivnostim Društva Gaudea-
mus, ki na šoli deluje kot samostojno dobrodelno društvo 
za pomoč dijakom v socialni stiski. 

RAZSTAVE 
Razstava ročnih del 
Kranj - Sekcija za ročna dela Društva upokojencev Kranj 
organizira razstavo ročnih del od 15. do 18. junija. Vabijo 
upokojence in upokojenke, da svoje izdelke prinesejo v 
društvo jutri, v sredo, od 10. do 12. ure. Odprtje razstave bo 
v petek, 15. junija, ob 10. uri na sedežu društva. 

Razstavlja Nataša Prestor 
Radovljica - V četrtek bodo ob 19. uri v Galeriji Šivčeva hiša 
odprli razstavo del kiparke, keramičarke Nataše Prestor. 

Likovna dela Bojana Abaze 
Kranj • V Mali galeriji bodo v četrtek ob 19. uri odprli razsta-
vo likovnih del Bojana Abaze. 

Zambija 
Bled - v Hotelu Astoria bodo jutri ob 19. uri odprli razstavo 
barvnih fotografij člana Fotokluba TNP Miha Podlogarja z 
naslovom Zambija, dežela lepih, revnih ljudi. 

Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E 
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LOTO 
Rezultati 47. kroga 

- 10 . junij 2007 

4 . 13 , 17 , 21, 22, 29, 30 
in 28 

Lotko: 
1. 9, 4 , 1 , 8, 6 

Predvideni sklad 47. kroga 
za Sedmico: 115.000 EUR 

Predvideni sklad 47. kroga 
za Lotka: 255.000 EUR 

novogrvJnJe. adaptacije, nepremičnine 

venum.o. 
BrHof 43, 4000 Knnj 
tti./bic. 04/234-30-50 
gsm:0}</684-777 
e-poSta: lidija^venum.si 

PRODAJA 

Vodovodni stolp, dvosobno, 54,9 
m2. VP. delno obnovljeno in oprem-
Ijeno, CK-plin. I. 63, zelo prijetno. 
VREDNO OGLEDA. Cena: 95.9:7.30 
EUR (23.000.000.00 SIT), 
ziaio polje, Kidričeva, irisobrto stan. 
z balkonom, 2/2.71,5 ma. 1.60, sonč-
no. delno obnovljeno in opremljeno, 
vseljivo 4/2008. UGODNO: 115.000. 
EUR (27.558.600.00 srr). 
Britof, Voge, dvojček, III. podaljšana 
gr. faza, na pare. 222 in 279 m2. 
K+P+M. Sončna, mirna lokacija v no-
vem naselju. Cena: 178.000,00 
EUR/enoto {42.655.920,00 SIT). 
Planina 1, enosobno stan.. 41.4 m2.1. 
74. VP/7 pokrit balkon, klet. delno 
obnovljeno. Cena: 81.789.35 EUR 
(19.600.000,00 SIT). 
Zlato polje, dvosobno slan.. 52 mz. I. 
61, popolnoma obnovljeno, prazno in 
takoj vseljivo, prodamo. Cena: 
100.150.23 EUR (24.000.000.00 SfT). 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Far 236 73 70 
E-po§ta: 
infb(g>fessLsi 
Internet: 
vww.fesstsi 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ - Planina I: trisobno, 80.58 m2. 
9./12 nadstr., I. izg. 1974. cena 
ni.841,92 EUR (26.801.797,00 sn). 
KRANJ - R. Papeža: dvosobno. 68,00 
m2 + klet 4,13 m2, obnovljena streha in 
dvigalo, vsi priključki, balkon, cena 
116.840.00 EUR (27.999.527.60 srr). 
KRANJ: trisobno. 76.28 m2,1. izgradnje 
1972. nadstropje 3.3, obnovljeno 2003, 
izredno lepo. vseljivo takoj, cena 
132.000,00 EUR (31.632480,00 SIT). 
KRANJSKA GORA: trisobno (apartma), 
45,00 m2,1. izgradnje 1996. vsi priključ-
ki, takoj vseljivo 275.000,00 EUR 
(65.901.000,00511). 
RADOVgKIA: dvosobno. 56.8 m2.1./4 
nad.. I. izg. 1964. cena 107.000 EUR 
(25,641480.00 sr^. 
TRŽIČ: dvoinpolsobno, pritličje/i. obnov-
ljeno 2003, 55,12 m2, vsi priMjuČki, cena 
82.000,00 EUR (19480.000.00 sri). 
TRŽIČ: trisobno. I. nadstropje. 58,79 m2. 
obnovljeno 2002. vsi priključki, cena 
82.000.00 EUR (19.650480,00 SIT). 
PRODAMO HISE: 

KRANJ • PRIMSKOVO: dvostanovanj-
ska hiša (2 X trisobno 89.99 "12). L iz-
gradnje 1982. podkletena t podstreha, 
obnovljena 2007, cena 265.000.00 
EUR (63.500.000,00 SIT). 
KRANJ - Stražižče: popolnoma obnov̂  
Ijena stanovanjska hiSa v ktu 2006.1. iz-
gradnje 1970. K+P+N+M. vsi prikljudd, 
vseljiva takoj, cena 270.000,00 EUR 
(64.7O2-&J0.OO SO). 
MOJSTRANA: možnost dvostanovanj-
ska, dokončana gradnja 2000, enkratna. 
k>kacija, vsi priključki, pare 630 m2, cena 
300.000.00 EUR (71.892.000.00 SIT). 
RADOVgiCA: dvostanovanjska - loče-
na vhoda (2x5 sob). I. izgradnje 1987. 
vseljiva po dogovonj. Cena 500.000.00 
EUR (119.820.000.00 SIT). 
PRODAMO GARAŽa kletna etaža, 
elektrika, v izmeri 12.50 m2. cena 
n.500,00 EUR (2.755.860,00 SIT). 

www.fesst.si 

Ljudska I tii^or/a 
:>koQa l oka 

4220 Škofju l.oka 

tel.: 04/506 00 
ra\: 04/512 O« KS 
n M u. lu-skot j;iliik u.vi 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

razpisuje v Školji Loki 

dodiplomskc in podiplomske študijske programe 

Dodiplomski študg: vpisujemo v I. letnik 
visokošolskega strokovnega študijskega programa 
MANAGEMENT; kandidatom univerzitetni 
študij, ki »mj izpolnjujejo vpisni pogoj, 
priporočamo, da se vpišejo v visokošolski 
strokovni program, ker se bodo po zaključenem 
2. letniku lahko prepisali na univcizitctni program. 
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik • pokličite in 
po.i>ljcmo vam informativno brošuro. 

Podiplomski Jtudy: vpisujemo v spccialisiični 
študijski program Management, ki je enakovreden 
1. lemiku znanstvenega magistrskega programa; 
diplomanti specialističnega programa bodo imeli 
možnost vpisa v 2. letnik znanstvenega 
magistrskega programa. 

Vse programe izvajamo kot izredni študij in so 
zato prilagojeni zaposlenim študentom. 

INFORMATIVNI DAN: ' 
četrtek. 21. junu. ob 17. uri v bivši vojašnici. 
Partizanska 1. SkoQa Loka 
(v prostorih Ljudske univerze ŠkoQa Loka). 

Informacije: (M/506 13 70 ali 04/506 13 03 
www.fm-kp.si,www.lu-.skoljaloka.si 

LOiS^ 
n e p r e m i č n i n s k a o 

d r u ž b a 5 
Zevntkova ul. n. Kranj, PE Stntarfcva ul i 

Kranj, id,: 041/347 323.04/2362 890 

HISE PRODAMO 
BESNICA, samostojna, enodružinska 
160 m2 klet, delno adaptirana 2001 
(okna, fesada sončna in ravna par-
cda 440 m2, samostojna garaža. Cena: 
135.000,00 EUR (32.351400 SfT), mož-
na menjava za stanovanje. 
V predmes^u Kranja (3 lom), v urejeni 
soseski, prodamo dve enoti dvojčka, v 
lil. pod. gr. lazi, vsaka enota po 105 m2 
•f klet, na parcelah 270 m2 in 230 m. 
Kvalitetna gradnja, funkcionalnost pros-
torov ter odlična k>kacija so glavne zna-
čilnosti tega objekta. Cena za enoto: 
178.000,00 EUR (42.655.920 Sfl). 
STANOVANJE PRODAMO 
VISOKO, v dvostanovanjski hiši. adap-
tirani 1.2001. v IV. gr. fezi. prodamo dve 
lahko fijnkdonalno ločeni stan. enoti: 
v 1. nad. 82.8 m2, s 14 nru veliko pomož-
no sobo v pritli^u, za ceno 92.190 EUR 
(22.092411.60 SfT) in v II. nad. 804 
m2 z neizdelano podstreho v tbrisu 40 
m2, za ceno 100.116 EUR 
(23.991.798,24 S n)- Vsaki enoti pripada 
garažni prostor v pridihu in shramba v 
kleti, ter polovični delež na skupnih po-
vršinah (dvorišče, pralnica, kurilnica 
ipd.). 

KRANJ, bližina AP, štirisobno. 84 m2,2 
balkonom, V. nadstr., kvalitetno adapti-
rano 2003. potrebno manjše dodelave. 
Cena: 127.500 EUR (30,5 mio SPI). 
KRANJ, Planina I. dvosobno z dvema 
kabinetoma, letnik 1974. v 1. nadstrop-
ju/7, dva balkona, potrebno obnove, 
prevzem tak( .̂ Cena: 121.000,00 EUR 
(28,996440 srr). 
KRANJ, Planina J. v bližini Športne dvo-
rane, enosobno, 26.60 m2, letnik 1975. 
obnovljeno 2003. v 3. nadstropju/3, 
opremljeno, takoj vseljivo. Cena: 
66.800.00 EUR (16.007.952 SIT). 
POSESn PRODAMO 
KRANJ, bližnja okolica 2 km, dve ravni 
parceli 450 m2 in 500 m2 (lahko tudi 
skupaj), zelo mtma in zelena lokacija, 
delno komunalno opremljeni. Cena: 
140 EUR/m2 (35.550 SIT/rm). 

e-poita: loman@>volja.nel 

LOKA 
n e p r e m i č n i n e , d . o . o . 
Kapucinski trg 13, Škofja Loka 

Telefon: 0 4 / 5 0 6 0 3 0 0 
G S M : 041/675-123 

PRODAM GARSONJERO 
Sk. Lx)ka-Podlubnik, garsonjera, 17,5 
m2, na terasi, deloma obnovlj. 2003, 
popolnoma opremljena. CENA: 
47.000,- EUR (11.263.080 SIT). 
PRODAM PARCaO 
ik. I/>ka-Virmaie. zazidljiva, ravna, 
sončna parcela. 940 m2, vsi priključki 
so na parceli. Možnost takĉ šnje grad-
nje. CENA: 139,- EUR/m2 (33.309.96 
srr/rm). 

www.loka-sp.si 

doo. 
nepremičnine 

Ul. juleta Gabrovška 34,4000 Kranj 
email: info^ida-nepremicnine.si 

PE Kranj, Planina 03, Kranj 
tel.: 04/2351 000. GSM 041/331 886, 

051/391100, fax: 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMO: 
SK0F]A LOKA, FRANKOVO NASEDE: 
58 m2, dvosobno, zgrajeno 1.1986, prit, 
dvosobno stanovanje preurejeno v tri-
sobrio stanovanje s 15 m2 atrija, cena: 
123.000 EUR (29475.720 Sfl). 
KRANJ, STOLPNICE: 42 m2, enosob-
no, ; ^ jeno L 1974, prodamo neopre-
mljeno. svetlo stanovanje, vseljivo 
01.06.2008. cena: 73.000 EUR 
(17493.720 Sfl). 

KRANJ. NAZORJEVA UUCA: 97 m2. 
$tirisobno, zgrajeno 1.1966.3. nad., ste-
novanje je prostorno in svetlo. Vseljivo 
1. 4. 2008, cena: 130.000 EUR 
(31.153.200 SfT). 
TRŽIC, RAVNE: 76 m2, dvosobno, 
zgrajeno 1.1956, veliko dvosobno stano-
vanje. cena: 70.940 EUR (17.000.062 
SO). 
KRANJ, VALJAVČEVA ULICA: 74 m2, 
trisobno, v stavbi zgrajeni 1. 1961, 3. 
nad., vseljivo aprila 2008, cena: 111.000 
EUR (26.600.040 srr). 
KRANJ,gUB^ANSKA CESTA: 56,1 m2. 
trisobno, zgrajeno L 1952, adaptirano I. 
2002, pritličje v večstanovanjski hili, 
cena: 77.200 EUR (18.500.208 SIT). 
KRANJ, ZUTO POgE: 52 m2. dvosobno, 
zgrajeno 1.1960. adaptirano I. 2006,1. 
nad., popolnoma prenovljeno stanova-
nje, cena: 102.240 EUR (24.500.794 Sn). 
HtSE PRODAMO 

KRANJ, VISOKO: 180 m2, samostojna, 
adaptirana I. 2007,230 m2 zemljiiča. 
lahko tudi dvostanovanjska, v račun 
lahko vzamemo tudi stanovanje, parce-
te. cena: 185.000 EUR (44.333400 SH). 
KRANJ - KOKRiCA: 421 m2. delavnica, 
zgrajena 1.1996.700 m2 zemljišča, po-
sk̂ vno stanovanjski objekt - vulkanizer-
ska delavnica v obratovanju prosto-
rno mansardno stanovanje (v 3. f ^ -
vse instalacije), cena: 342.180 EUR 
(82.000.000 sn). 
PARCELE PRODAMa 
SnSKA VAS, K-O-SENTURSKACORA: 
590 in 574 m2, stavbno zemljišče, cena: 
65 EUR/m2 (15.576 Srr/m2). 
KRIŽE PRI TRŽK^J: 1.361 mi, zazidljiva, 
zazidljiva parcela z gradbenim dovolje-
njem za enosunovanjsko hiSo, cena: 
149.710 EUR (35.876.504 SIT). 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMa 
KRANJ - SrOLPNK^: 83.94 ̂ 2. zgraje-
na i. 1964,5./14 nad., pisarna, možnost 
uporabe tudi kot stanovanja, cena: 
134.500 EUR (32J131.580 SrT). 
GARAŽE: 

KRANJ, fiUŽINA ZDRAVSTVENEGA 
DOMA KRANJ: 12 m2, garaža, zgrajena 
1.1963, s^Mna v zemljiško knjigo, cena: 
12.000 EUR (2.875.680 srr). 
KUPtMO: 
Za znanega kupca kupimo enoinpol-
sobno stanovanje na Kovorski cesti v 
Tržiču. 
Na obmo^u Gorenjske kupimo stano-
vanja, hiše in parcete. Za ved infemtadj 
naspokJiate. 

www.<da-nepremični ne.s 

http://www.gorenjskiglas.si/kazipot
http://www.fesst.si
http://www.loka-sp.si


22 MALI OGLASI info^g-^as.si 

Tavčarjeva ulica 22, 
P.E. Strllarieva ul. 4, 4000 Kranj 
td.: 04/2380.430,04/2365.360 

fex: 04/2365.365, 
e-poita: infb(g>agentkranĵ i 

PRODAMO: 
CARSON)ERE 
KRAN). PLANINA, prodamo garso-
njero v izmeri 38.60 mz, staro 34 let, 
delno obnovljeno pred enim letom. 
3./4 nad., zastekljen balkon, CK • to-
plovod, spalni del ločen z lamelno 
zaveso, ostane leseni del kuhinje, vsi 
priključki, vseljivo avgust letos. 
CENA: 8i.ooo.oo EUR 
(19410.840,00 SIT). 
ENOSOBNA STANOVAN)A 
KRANI . SAVSKA C. prodamo eno-
sobno stanovanje, ki v naravi pred-
stavlja dvosobno, v izmeri 54.20 m2. 
3./5 nad., staro 18 let, CK - olje. kuhi-
nja z jedilnico in dnevno sobo v obli-
ki črke L. obnovljena kopalnica, vsi 
priključki, vseljivo po dogovoru. 
CENA: 86.380.00 EUR 
(20.700.103,20 SIT). 
DVOSOBNA STANOVANJA 
KRANI - CIRCE, prodamo dvosobno 
stanovanje v večstanovanjski hiSI. ve-
likosti 61 m2. P, starost objekta 57 
let. stanovanje adaptirano leta 1999, 
CK • trda goriva, lasten vhod, tlakova-
no parkirišče z nadstreškom, pred 
objektom ok. 70 mz zelenice, vselji-
vo po dogovoru. CENA: 99.000.00 
EUR (23.724.360.00 SIT). 
KRANJ - PLANINA II, prodamo dvosob-
no stanovanje v naravi pregrajeno v 
dvoinpolsobno, vdikosti ^,34 m2.8./8 
nad., staro 25 let. dvigak>. balkon. CK • 
toplovod, vsi priključki, vseljivo po do-
govoru. CENA; 106.000,w EUR 
(25401.840,00 SIT). 
VEČSOBNO STANOVANJE 
KRANJ - STRITARJEVA UL, prodamo 
trisobno stanovanje v izmeri 88.60 
m2, v poslovno-stanovanjski hiši. 
3-/4 nad., staro 45 let. adaptirano leta 
2002, CK • toplovod, balkon, vsi pri-
ključki. vseljivo po dogovoru najkas-
neje maj 2008. CENA: 116.000.00 
EUR (27.798.240,00 SIT). 
MLAKA pri KRANJU, prodamo trisob-
no stanovanje, velikosti 112,55 m2. 
lepo, staro 5 let. v večstanovanjskem 
objektu ob gozdu, mansardno v dveh 
etažah, balkon. CK - olje, vsi prikijučki. 
eno parkirno mesto zagotovljeno, 
vseljivo po dogovoru. CENA: 
125.200,00 EUR (30.002.928,00 SIT). 
HiSE 

S P O D N J A BESNK:A, prodamo samo-
stojno enodnižinsko hišo. 432 m2 sta-
novanjske povrJine. parccla 539 m2. 
staro 26 let. celotno podkletena, v pri-
tliiju dnevni prostori, etaža spalnice, 
balkon. CK - olje. vsi priidjučki, vseljivo 
v začetku leta 2008. C E N A : 
320.000,00 EUR (76.684.800.00 SFT). 
KRANJ - D R U L O V K A , prodamo SUri 
stanovanjske enote, dva dvojčka v iz-
meri 170 m2 stanovanjske povr$ine. 
zgrajeni do III. podaljSane gradbene 
fee. zemljišče cca, 200 m2. zgrajeni v 
l«u 2007. pritli^e: vetrolov, sanitarije, 
hodnik, kuhinja z jedilnico in dnevno 
sobo, shramba, garaža ali soba; etaža: 
hodnik, tri sobe. večja spalnica, shram-
ba. kopalnica, balkon. CENA-181.105 
EUR (43400.002.00 SIT). Proti dopla-
6lu možnost izdelave na kijuč. 
KUPIMO: 

KRANJ • OKOUCA, kupimo več sta-
novanj in parcel različnih velikosti, za 
nam že znane stranke. 
POZOR, POZOR II! 
Za vas smo odprli poslovno enoto 
na Jesenicah. Nahajamo se na C. 
marSala Tita 01/a (nad Eurospi-
nom). Posebna ponudba, prodaja 40 
novih stanovanj in posredovanje 
drugih nepremičnin. Tel. 04/5831-
294 Marjana ali 040/643-493 Jože. 
CELOTNO PONUDBO SI OCLEJTE 
NA NAŠI SPLETNI STAVNI 

' w w . a g e n t k r a n i . s 

GC PROJEKT d.0.0. 
Finančni in nepreniičain.ski inženiring. 
Slovenska c. 27, Ljubljana 

PE Nepremičnine, Kranj 
Savska c. 22 Kranj, tel: 04/201 47 50 
GSM: 031/676 464 
gc .projekt ̂ gniai l.com 

Po ugodnih pogojih vam uredimo 
nakup ali prodajo Vaše nepremičnine 

V Čirčah prod. novogradnjo - 4 enote 
dvojčkov, 3. PCF, dokončane v I. 
2007. cena 165-177.000 EUR 
(39 S40-600 - 42.416.280 SIT). 150 
m2 bivalne pov. v 3 etažah na pare 
od 250-330 m2. 
V Čirčah prod. novogradnjo - hiSo, 3. 
PCF. dokončana v I. 2007. 200 m2 
bivalne pov., na 330 m2 parcele, cena 
200.000 EUR (47.92&.000 SIT). 

m P P R O J E K T 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

PRODAMO: 
- 30 stanovanj različnih velikosti 
- 36 hiS 
- 27 parcel 
- 4 poslovne prostore 
- več različnih nepremičnin v Istri 
KUPlMa 
• stanovanja 
-hi$e 
-parcele 
•kmetijo 
• v Šenčurju ali bližnji okolkj nujno ku-
pimo zazidljivo parcelo 500-1000 rm 
OGLEJTE SI NASO PONUDBO NE-
PREMIČNIN NA 

w w w . n i p - p r o | e k t . s i 

g n c f 
^ V W I N/UO«jtVA OiCA 12 

4000KITA«i 
NEPREMIČNINE TiL; 04/2«1l'000 

REAL ESTATE Tu.t 04/202«'4)9 
Email: kranj^svet-nepremičnine.si 
http://www.svet-nepremičnine.5i 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ • Planina 1: dvosobno, 62.05 
m2,1. nad.. 1.1976. prazno in takoj 
vseljivo. Hodnik, kopalnica, soba. 
dnevna, kuhinja, balkon, klet. Cena 
105.000 EUR (25,1 mio SIT). 
BLEO • Dobe, Kajuhova c.: 56,38 
mz, dvosobno v 1. nad., pretežno 
opremljeno. Balkon, razgled na Tri-
glav in grad, sončna lega, mirno 
okolje. L. 1962. obnovljeno I. 2002. 
Telefon. ADSL, KATV, ogrevanje z 
marmornimi radiatorji. Plinski pri-
ključek na ̂ sadi objekta. V bloku je 
12 stanovanj, etažna lastnina ureje-
na. Stanovanje bo vseljivo oktobra, 
kupec ne plača provizije. Cena 
124.000 EUR (29,7 mio SIT). 
ŠKOFJA LOKA • Frankovo n.: dvo-
sobno. 51,9 m2. 3. nad., 1.1959. CK 
- plin, prazno in takoj vseljivo, ZK. 
Ugodno! Cena 83.000 EUR (19,9 
mio SIT). 

KRANJ . Huje: 79.60 m2. Stirisob-
no. zelo lepo in urejeno, I. 2005 v 
mansardi večstanovanjske hiše, 
ima vse instalacije in lastno CK na 
plin. Slike na naSem spletu. Cena 
133.534 EUR (32 mio SIT). 
KRANJ • Koroška c.: dvosobno, cca. 
41 m2 v hiSi, adaptirano I. 2005, 
lastni vhod. t-2. dn/arnica, klet. CK 
na olje. Ogled slik na naši spletni 
strani. VREDNO OGLEDA. Cena 
78.868 EUR (18.9 mio SIT). 
KRAN) • Planina 1: trisobno. 80,84 
m2, 3. nad., kompletno adaptirano 
2006. ZK urejena, prostorno, lepo. 
urejen blok. Cena 123.000 EUR 
(29,5 mio SIT). 
KRAN) • Ziato polje: dvosobno, 
46,10 m2, 6,46 m2 kleti, 1. nad., 
adaptirano I. 2006. ZK urejena, ta-
koj vseljivo. Cena 102.000 EUR 
(24,4 mio SIT). 
HISE prodamo 
LJUBNO: htia. 1.1927, cca. 200 m2 
bivalne povrJine, 1012 m2 parcele, 
ravna, adaptirana I. 2000, CK - plin, 
kruSna peč. sončna lega. Cena 
198.000 EUR (47.5 mio SIT). 
KRANJ - Zlato polje: 72 mz, hiše 
oz. dvosobno stanovanje v mansar-
di. Vhod je skupen, stanovanje 
adaptirano in opremljeno, parcela 
325 m2. zraven sodi 30 mz velika 
brunarica, oprema po dogovoru. 
Cena 100.000 EUR (23.9 mio SIT). 
ZEMLJIŠČE prodamo 
BLEO • Mlino: ravna parcela. 549 
m2, cca. 400 m oddaljeno od jeze-
ra. območje stanovanjske gradnje, 
kupec pridobi Se lastništvo na cesti 
171 mz in dodatno parkirno mesto. 
Cena 109.800 EUR (26,3 mio SIT). 
BLED • Ribno: 644 m2. področje za 
stanovanjsko gradnjo in mirne de-
javnosti, v naselju, sončna lega. 
Dostop urejen, vsi priključki ob par-
celi. Cena 125,00 EUR/mz 
(29.955,00 SIT). 

Cerklje na Gorenjskem: ravno, 
sončno stavbno zemljišče, 1378 
mz, s prekrasnim pogledom na Kr-
vavec. Cena 206.700 EUR (49,5 
mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR oddamo 
SKOFJA LOKA . center: 173.88 m2. 
pritličje, 1.1986. veliko manjših pros 
torov, sanitarije, možnost predelave, 
primerno za mirno dejavnost, za 
daljši čas. Cena 1300 EUR 
(311.532.00 SIT) z DDV/mesec 
stroški. 

s v e t - n e p r e m i č n i ne.s 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof 79A, 4000 Kranj 
Info-flcp^gekkoproJekLsJ 

vnvvv.gefckoproje kt .si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ - CENTER: novo trisobno du-
plex, 94,87 mz, I. 20061. nadstropje 
in mansarda. Cena: 150.194,53 EUR 
(35-992.617 SIT). 
KRANJ: enosobno. 35 m2, nrzko pri-
tličje. popolnoma obnovljeno I. 
2007. odlika lokacija, vsa in^sUuk-
tura, vsi priključki, takoj vseljivo. 
Cena 62.177 EUR (14.900.096,28 
SIT). 
KRANJ . PLANINA: enosobno. 41 
mz, 1.1974, nadstropje 12./13. balkon 
z lepim razgledom, odlična lokacija, 
zelo ugodno. Cena 73.000 EUR 
(17493.720 SIT). 
KRANJ • PLANINA: dvosobno. 66 
mz, 1.1985, nadstropje 8./8, balkon, 
vsi priključki, lepo ohranjeno. Cena 
106.000 EUR (25401.840 SIT). 
KRANJ - VODOVODNI STOLP: dvo-
sobno. 62 mz. 1.1980. terasa 60 m2, 
3. nadstropje, Cena 113.000 EUR 
(27.079-320 SIT). 
KRANJ - VODOVODNI STOLP: tri-
sobno, 83.90 m2, prenovljeno 1997, 
nadstropje 1./2, vsi priključki. Cena 
131.447.17 EUR (31499.999,82 SIT). 
SKOFJA LOKA - CENTER: dvosobno, 
49,70 mz. prenovljeno 1992, man-
sarda, opremljeno ali neopremljeno. 
Cena 80.000 EUR (19.171.200 SIT). 
DODATNA PONUDBA NA: 

w w w . g e h k o p r p j ) 

GkoH-IS^fl 
Mlinska ul. 1. Maribor. PE Tržič, 

Ste ManeAux Mineš 9/a 
Telefon: 592 59 49.050/30 20 11 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ - Planina I, garsonjera. 26,6 
m2. itl./3, obnovljena i. 2006, opre-
mljena. Cena: 68.853 EUR (16,5 mio 
SIT). 
TRŽIČ • Ravne, enosobno. 35,18 m2. 
VP/4, l.i. 1986. opremljeno, takoj 
vseljivo. Cena: 58.000 EUR 
(13.899.120 SIT), 
KRANJ • Ziato polje zgoraj, dvosob-
no, 51,7 mz, I./4. adaptirano v celoti 
I. 2006, takoj vseljivo. vpisano v ZK. 
Cena: 98.064 EUR (23,5 mio SIT). 
KRANJ - mesto, dvosobno, 57,9 m2, 
M/2, dograjeno 1.1979, obnovljeno v 
celoti, klimatizirano. Cena: 99.000 
EUR (23.724.360 SIT). 
KRANJ • Planina I, dvosobno, 63 mz, 
II./4. l.i. 1978. Cena: 102.000 EUR 
(24443 280 SIT). 
BLEO • center, dvosobno, 40,9 m2, 
P/2, lasten vhod. parkirno mesto. l.i. 
1925, obnovljeno I. 2005. Cena: 
112.000 EUR (26.839.680 SIT). 
TRŽIČ • center mesta, trisobno, 66,20 
mz, mansard3/3,1. 2006 večstano-
vanjska stavba v celoti obnovljena. 
Cena: 87.880 EUR (21.059.563 SIT). 
HISE PRODAMO 
KRAN) . okolica, Trboje, dvostan. 
hiša, 256 m2 biv. površine, pare. 6zi 
mz. l.i. 1984, obnovljena, opremlje-
na, urejen vrt in sončna terasa. Cena: 
221.165,08 EUR (53 mio SIT). 
TRŽIČ - Ravne, stan. hiša z gostin-
skim lokalom, 135 m2, parcela 125 
mz. obnovljena v celoti I. 2000, v 
mansardi je trisobno, v P pa gostin-
ski lokal z uporabnim dovoljenjem, 
ki ga je mogoče preurediti v stanova-
nje. Cena:i33.ooo EUR (31.872.120 
SIT). 

PARCELE PRODAMO 
PODNART • 2 zazidljivi parceli. 
1.066 mz in 1.119 m2, ravni, sončni, 
pravokotne oblike. Cena: 70 EUR/m2 
(16.775 SIT/m2). 
NAKLO - zazidljiva parcela, 855 mz. 
lepa. ravna, sončna, pravokotne obli-
ke. Cena: 145 EUR/mz {34.748 
SIT/m2). 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
KRIŽE PRI TRŽIČU - 6 pisarn s pripa-
dajočimi prostori, cca. 100 m2,1. nad, 
l.i. 1989. 3 pisarne so povezane med 
seboj, vendar se lahko oddajajo tudi 
samostojno. Šestim pisamam pripa-
da tudi del arhiva, sejna soba s kuhi-
njo in sanitarijami. Najemnina vsebu-
je tudi stroške elektrike, ogrevanja, va-
rovanja in komunale. Prostori imajo 
vse priključke in se nahajajo nad Kme-
tijsko zadrugo. Najemnina: 835 
EUR/m« (200.000 SIT/mes). 

www.eko-htsa.si 

m 
•ipdomiaipdom.ti 
rti.; 04 537 45 00 
www.alpdDm.6i 

i i P D o m 
Updom, inlenirina diJ. Radovljica 
Cankarjeva ulica f 
424D Radovljica. SLO 
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BLED: garsonjero prodamo, 17,1 m2, 
1.1981,4. nad., soba. kopalnica •*• wc. 
balkon, klet. oprema. Cena: 70-940 
EUR (17.000.000 SIT). 
RADOVLJICA: dvosobno prodamo, 
50,45 mz, I. 1964. popolna obnova 
2007.1. nad., kuhinja + dnevna soba. 
spalnica, kopalnica + wc. loža. klet. 
drvarnica, vsi priključki, ogrevanje na 
plin. takoj. Cena: 105.000 EUR 
(25.162.200 SIT). 
BEGUNJE: dvosobno prodamo. 
60,69 1.1987,4. nad., kuhinja, 2 
sobi, kopalnica + wc, balkon, klet, 
nadstrešek. Cena: 95.977 EUR 
(23.000.000 SIT). 
RADOVLJICA: trisobno prodamo. 
79,89 m2. z. nad., 1.1988, kuhinja, 3 
sobe. kopalnica, wc, balkon, klet. 
Cena: 133.534 EUR (32.000.000 SIT). 
KRANJ: štirisobno prodamo, 94,1 
m2. obnova 05, streha ž l ^ v i 06, 
1. nad., stanovanje 82 m2, balkon 4,6 
m2. klet 1,9 m2. drvarnica 5,6 m2, 
dnevna -t- kuhinja, 3 sobe, kopalnica, 
wc. shramba, brez opreme. Cena: 
146.052 EUR (35.000.000 SIT). 
RADOVLJICA: trisobno prodamo, 
91,23 m2, visoko pritličje, naša novo-
gradnja 2007, dnevna soba 4 kuhinja 
-f jedilnica, spalnica, kabinet, kopal-
nica, terasa, kletna shramba, nad-
strešnica + parkirno mesto, vseljivo 
08/07. Cena: 211.575 EUR 
(50.701.833 SIT). 
RADOVLJICA: trisobno prodamo. 
124.86 m2. visoko pritličje, naša no-
vogradnja 2007, dnevna soba + kuhi-
nja jedilnica, spalnica, soba. kopal-
nica, wc, terasa, kletna shramba, 
nadstrešnica parkirno mesto, vse-
ljivo 08/07. Cena: 275 047.50 EUR 
(65.912.383 SIT). 
RADOVLJICA: za znano stranko nu)-
no kupimo dvoinpolsobno v pritličju. 
RADOVLJICA: hišo prodamo, obno-
va 1987. pritličje 150 mz (petsobno s 
teraso), mansarda i6o mz (šestsot>-
no. lasten vhod, savna, 2 balkona), 
klet 47 m2, nadstrešek, garaža, vrt. 
Cena: 490.000 EUR (117.423.600 
SIT). 
ŽIROVNICA: hišo prodamo, klet 
40,9 m2.1. nad. 139.69 m2 (kuhinja, 
dnevna soba, spalnica, kabinet, ko-
palnica, v/c), mansarda 134,61 mz 
(kuhinja, spalnica, kopalnica, neizde-
lani prostori), starost 60 let, streha 
2000, dvorišče, vrt. v pritličju Pošta 
Slovenije. Cena: 337.581 EUR 
(80.897-971 SIT). 
LESCE: nov poslovni prostor v Trgov-
sko poslovnem centru prodamo, pri-
tličje, 78,22 m2, čajna kuhinja, sani-
tarije, razi. dejavnosti, naša novo-
gradnja 2005, takoj, prometna loka-
cija. Cena: 117.330 EUR (28.116.961 
SIT). 
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslov-
nem centru prodamo, medetaža, 
83.96 mz, za trgovsko, storitveno, 
izobraževalno, zdravstveno ali ser-
visno dejavnost, naša novogradnja 
2005. takoj. Cena: 115.864 EUR 
(27.765.841 SIT). 
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslov-
nem centru prodamo, medetaža, 
83.4 m2. razi. dejavnosti, naša novo-
gradnja 2005. takoj. Cena: 115.092 
EUR (27.580.647 SIT). 
MOSTE pri Žirovnici: oddamo posl. 
prostore, mansarda cca. 320 mz, 12-67 
m2, obnova 05, v celoti ali posamezno, 
mime dejavnosti. Cena: 8 EUR (1.917 
Srr)/m2/ mesec+stroški •»• ddv. 
MEDVODE: oddamo posl. prostore, 
176 m2, I. 1960. pritličje (2 pisarni, 
sanitarije, 3 skladišča), klet (delavni-
ca, 2 skladišči, garaža), razi. dejavno-
sti, v celoti. Cena: 1.500 EUR 
(359460 Srr)/mesec -1- stroški. 
RADOVLJICA: oddamo garažni boks, 
Cankarjeva, 15 mz, I. 2006, v 1. etaži. 
Cena: 84 EUR (20.130 SIT)/mesec + 
stroški. 
CORJUŠE: mešani gozd prodamo, 
20.632 mz. Cena: 20.632 EUR 
(4-944 252 SIT). 
POKLJUKA- mešani gozd prodamo, 
15-973 Cena: 14.605 EUR 
(3.500.000 SIT). 
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Mali oglasi 
tel.: 201 42 47, 201 42 49 
fax:201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si 

Mali oglasi se sprejemajo: za objavo v petek -
v sredo do 1330. In za objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni iay. od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 7. - 1 5 . ure. 

Rubrika 

"Čisto zadnji hip", 
s 10 nibriko želimo pomagati bralcem, 
ki se jim res mudi nekaj prodati, kupiti, najeti, 
oddali. Oglas za to mbriko lahko oddale za 
torek v ponedeljek do osme ure in za petek v 
(Jetftek prav tako do osme ure. Cera oglasa 
je 9.41 B J R (2i5S StTl, jeenotna in ima naj-
več 80 zrakov - kupon ne velja. Objavljen je 
na za^ku malih oglasov. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

GARSONJERO v Škofji Loki, Grohar-
jevo nas. 12. 1. nadstropje. « 
041/767-655 70o*5so 

KRANJ, novo 1 SS. 48,5 m2. visoko 
prit!., dvigalo. CK. I. 07. balkon, dokup 
park. mesta, cena 99.900 EUR 
{23.940.036 SfT). Jelene Janez s.p.. 
Partizanska c. 40. Šk. Loka. 9 
041/67&.123 7004417 

DVOSOBNO stanovanje, Stražišče. v 
prttličiu, 051 /386-822 7004548 

MOTORNA 
VOZILA 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRC 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-81020. 

04/23-66-670 
041/755-296, 040/204-661, 

041/900-009 
e-po{U: itd.nepremtcnin«^$iol.net 

v/ww.itd<plus.si 

M 
STANOVANJE v Tržiču, pritličje. 25 
m2. adapt. 04. opremljena kuhinja, ta-
koj vseljivo, cena 37.600 EUR 
(9.010.000 SIT). 031/536-578 

/004017 

STRAŽiSČE pri KR. 3SS v hiži. opre-
mljeno. urejeno ZK. možna menjava za 
hišo z doplačilom. 9 040/633-411 

7004004 

ODDAM 

SOBO v Kranju, opremljeno, ogreva-
no, samskemu moškemu, • 04/23-
25-059 7004538 

NAJAMEM 

NA OBMOČJU Lesc ali Radovljice iS-
čem eV)0- ali enoinpolsobno stanova-
nje. 9 041/744-348 

7004406 

K(KERN 
Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Tel. 04/202 t3 53.202 25 66 

CSM 05 /̂320700. Email: infb@k3-kem.5i 

ZAKONCA srednjih let. brez otrok. na>-
ameva manjše stanovanje v Kranju. 9 
041/851-681 /0Q4se9 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO. Kranj. 240 m2 stanovanjsko po-
^ovr>e površine, vrstna, končna, sonč-
na iega. 8 040/845-883 7004&70 

HIŠO v okolici Kranja, v račun vzamem 
oianjše stanovanje. 9 031/510-760 

7004600 

STANOVANJSKI DVOJČEK Hafnarje-
vo naselje, Škotja Loka. 051/388-822 

STAREJŠO hišo v okofci Kranja, na par-
celi 1500 m2. « 051/351-857 7004W7 

POSESTI 
PRODAM 

ŠK. LOKA • BRODE zazidlj., ravna, 
sončna parcela, 502 m2. delno ko-
mun. opremljena, cena 90 EUR/m2 
(21.568 Sm. Jelene Janez s.p.. Parti-
zanska C. 40. Šk. Loka. 9 041/675-
123 7004416 

KMETIJO na ravnem. Smokuč - hiša, 
hlev. vrt. 4 ha travnika, 8ha gozda, 
celo ali po delih, 9 031/442-038 

POSLOVNI PROSTORI 

AVTOMOBILI 
PRODAM 

FIAT PUhrrO 1 . 2 SX. I. OO i . lastnik. 
« 0 4 1 / 5 1 7 - 4 7 8 7004576 

FORD ESCORD, I. 99 bele barve, 70 
KM. cena po dogovoru, 9 0 4 / 5 3 3 -
67-67 ,040 /453-538 7004593 

B/alovPrsprolnk 10.4202 Naklo 
PE Kranitka cesta 22.4202 Nskto 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike m planšča 
- amortizerji TMOMRotr hitn servis vozil 
• avlooplika vse za podvozie voz»l. 
- izpušni sistemi katalizatorji / 
TCJ.M/2S76 052 ^ ^ 
Ht(p://www.nggont.ir,si 

PEUGEOT 106 1.1 i 1.93. mod. 94. 
samo 92.000 km. nekaramboliran. 
pot. servisna knjiga, 9 041/761-760 

7 0 0 4 S 4 ? 

RAT PUNTO, I. 96. bete barve, lepo 
ohranjen. 900 EUR (215.676,00 SrO. 
9 041/706>328 rooasro 

RENAULT 5. reg.celo leto. 100 EUR 
(23.964.00 SIT)« 041/70&^28 

KUPIM 

OSEBNI AVTO do 1500 ccm od 1. 
lastnika. 9 040/666-806 7QO<SOO 

DRUGA VOZILA 
NUDIM 

KAMP PRIKOLICO z baldahinom. 9 
031/491-956 7004507 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

GUME 175/70/13 in 195/65/15 po 
dva ali šteri kosi. nerabljene, ugodno. 
«041/722-625 70043/3 

VLEČNO kljuko za Škodo favorit, cena 
40 EUR (9.585 SIT). 9 04/51-21-
920 7004600 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. 031/770-833 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

ELEKTROMOTORJE različnih moči. 
«031/523-383 7004552 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 

N E P R E M I Č N I N E PRODAM 

CEVI za ograjo, železne, okrogle. 4 
cm. dol. 145 cm. « 040/352-095 

7004® la 

STREŠNO kritino, dvozareznik z vsemi 
dodatnimi elementi in A testom, ugod-
no. « 0590/27-158. 041/892-262 

70042S1 

KUPIM 

ODKUPUJEMO hlodovino smreke, jel-
ke. lahko tudi suSice. « 04/510-95-
5 0 7 0 0 4 4 4 3 

ODDAM 

GRADBENI ODER cevni. cca. 160 m2 
za izdelavo fasad. « 041/220-856 

7004603 

PODARIM 

STREŠNO kritino - šplčak. « 04/25-
21-130 7004678 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska aH razzagana. možnost 
dostave.« 040/338-719 

7004338 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

ODDAM 

POSLOVNI PROSTOR v centru Šk. 
Loke za obrt ali trgovino, vel. 36 m2. 
«040/243-362 7004S8e 

LESENE omare. 4 kom. cena po do-
govoru. «040/680-494 7004574 

SEDEŽNO, zelo lepo ohranjeno za 
100 EUR ( 23.964 SIT). « 041/648-
963. 040/551 -804 7004S8i 

http://www.gehkoprpj
http://www.eko-htsa.si
mailto:n3r0cnine@g-glas.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
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GOSPODINJSKI 
APARATI 

PODARIM 

PRODAM 

PRALNI stroj in hladilnik Gorenje. « 
041/878-494 

ŠTEDILNIK 4 plin. 2 elektrika, lepo 
ohranjen, cena po dogovoru. > 
040/521-888 7004434 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 
PRODAM 

ENO LETO star bo^ Strĉ . rostfmi. CGr\. 
kutlava. eiektnka. 100 I za 200 EUR 
(47.928 Sm.« 031/55^495 TOCKse? 

PEČ na olje za CK. MTK 15 - 30 KW. 
skupaj z rezervoarjem za olje in elek-
trorisko regulacijo Selektron. I. 95. s 
04/23>n»992 7004664 

VRTNA OPREMA 
PRODAM 

MASIVNO vrtno garnituro - kostanj, 
cena po dogovoru. « 041/350-106 

;oo4e08 

TURIZEM 
NA KRKU oddam opremljen apartma. 
« 0590/129^5. 041/39CM227004661 

NOVIGRAD - POREČ - VRSAR oddam 
apartma, lahko za daljše obdobje ah 
prodam. « 040/840-290. po 17. uri 

7004Sd7 

ODDAM apanmaje v Metajni na Pagu. 
Kurilič MladervLjubica, s 00385-
98/82-30-982. 040/926-544 7004426 

HOBI 
PRODAM 

STAR denar in starinske predmete. 9 
041/949-139 /004SS4 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

OTROŠKI tobogan in stolček za kolo. 
«041/336-827 rooiMi 

OTROŠKI voziček Jane Slalom pro. 
oranžno - temno modre ttarve. lepo 
ohranjen. « 040/352-810 70049n 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

FIGE in vrtne robidnice brez trnja že 
rodijo, dature cvetoče, krem po ugod-
ni ceni. 9 01/361-46-40 7004M5 

PODARIMO MUCKE. « 04/512-20-
88 7004914 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

BREZHIBNO motorno kosilnico Re-
form Rolax. starej^. « 04/53-09-
470.041/532-989 7004SM 

NAKLADALKO za SIP 17m3. « 
031/847-467 7004569 

PRODAM sekač za drva. rabljen. « 
041/669-689 70W4« 

PROFESIONALNO, dvotaktno kosilnl-
co AS 28/4 Er>duro. « 041/669-689 

7004412 

PUHALNIK za seno z motorjem in cev-
mi. « 041 /448-149 7004668 

TRAKTORSKI cepilec za drva - sve-
der. «041/988-829 7oo4Mt 

VITLO tajfun, trosilec hlevskega gnoja, 
staro mlatilnico in druge stvari, 9 
031/585-105 7004602 

ZGRABUALNIK za seno Pottinger 
2.5 m š>r. in bukova drva. « 040/212-
81 9 7004601 

KUPIM 

TRAKTOR in trosifec gnoja, vse lahko 
manjše. 9 031/604-918 /oô eod 

PRIDELKI 
PRODAM 

ČEŠNJE slastne, domače hrustavtce, 
dnevno sveže nabrane, ugodno, kme-
tija Princ. Hudo 1 (pri Kovorju) Tržič. 9 
041/747-623 7004580 

ČEŠNJE hrustavke, neškropljene. Ba-
šelj 52. 9 04/255-13-31 7004«07 

DOMAČE žganje. « 04/53-38-106 
7004S92 

SLADKE JAGODE lahko že dobite Pri 
Markuti, čadovlje 3. Golnik, možnost 
sanionabiranja 9 04/256-00^8 

700406« 

DOMAČE žganje po 5 EUR (1.198 
SfT). 9 031/553-357 7004sw 

MLADI krompir brez škropljenja. 9 
041/72&<>92 

7004S72 

SEME enoletne trave, prečiščeno, ve-
dra 701, cisterno za vodo 10001PVC. 
9 04/23-26-426. 040/845-860 

7004575 

VEČ hektarov ječmenove slame. 9 
040/269-860 70044tfl 

VZREJNE ŽiVALI 
PRODAM 

BIKCA po izbiri. 9 04/257-20-29 
7004S56 

ČB TELICO v 9. mes. brejosti. 9 
04/531-40^7 7004588 

ČB TELIČKO, staro 10 dni. 9 04/25-
22-626 70045S8 

DVA prašiča, težka 40 kg, 9 
041/865-753 J-omsm 

DVA ČB telička, stara 10 dni. 9 
041/826-760 70Meio 

DVE telk:i simentalki. stari dve leti. 9 
031/520-030 

7004606 

KRAVO simentalko po prvem tetetu. 
Besnica. 9 041/262-342. popokJan 

7004471 

KRAVO simentalko. pašno, po prvi te-
litvl. Praprotnik. Hudo 4. Tržič. 9 
04/595-78-24 ;004692 

TELICO simentalko, staro 19 mes.. 8 
031/417-221 7004573 

TELICO simentalko. staro 13 mese-
cev. 9 04/57-25-495. 040/470-629 

70046S3 

TELICO simentalko, brejo in orehovo 
hlodovino, 9 031/472-203 

7004609 

TELIČKO simentalko. staro 14 dni, 8 
04/252-16-41 7004527 

TELIČKO, staro 3 mesece. 8 
031/516-943 70045« 

TELIČKO simentalko, staro en teden, 
8 041/515-867 70046i6 

ZAJCE, francoske srebrece. Mravija, 
Šutna. 8 04/23-11 -907 70W579 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

NATAKARJA zaposlimo v Ljubljani 5 
EUR/ura (1.198 SIT), nedelje in prazni 
ki prosto. BTC - Kratochwrill d.o.o., 
šmartinska 152. Ljubljana. 8 
041/679-065 7oo4io7 

REDNO ali honorarno zaposlim dekle 
za delo v strežbi; Rinikar Janko s.p., 
Senično 8. Križe. 8 031/360^76 

7004)72 

V REDNO delovno razmerje sprejme-
mo voznika B kat. za razvoz pic in osta-
le hrane po Škofii Loki. Mateja, gostin-
stvo in storitve d.o.o., Fr^kovo nase-
lje 8, ŠkoQa Loka. 8 031/393-995 

7004423 

ZA DELO V STREŽBI v gostinskem lo-
kalu iščemo natakarico in natakarja. 
Benz. Glavna cesta 43. Naklo, 8 
040/312-440 7002937 

ZAPOSLIMO dekle, lahko študentka 
za strežbo pijač, pogoj urejenost in za-
nesljivost. Tedensko dobro plačilo, 
delo v dopoldanskem času. Nekovič 
d.o.o.. Sp. Duplje 23. Duplje. 8 
031/283066 7004249 

ZAPOSUTEV dobi kuhar ali kuharica 
in r̂ atakar ali natakarica, Klub Kovač. 
Andrej Marinšek s.p.. Glavna cesta 1. 
Naklo. 8 031 /339^03 7004402 

ZAPOSLIMO voznika tovornega vozi-
la. izp. C in E kat.. prevozi po Sk>veni-
ji, Dežman Jože s.p.. Sp. Brnik 55. 
Certdje. 8 04/25-26-660, 041/707-
081 

700439I 

ZARADI širitve prodajne mreže malo-
prodajnih trgovin, zaposlimo, več pn> 
dajalcev za delo v BTC In Šenčurju. 
Ponudbe pošljite na naslov: KAMM 
d.o.o.. Poslovna cona A19, 4208 
Šenčur 

7004677 

TAKOJ zaposlimo 4 zastopnike. pok>g 
osnovne i:^če še dodatna stimulacija. 
Pismene prošnje na PosrednišWo Zde-
ne Brovč s.p., Virmaše 170, Ško^ 
Loka 7004401 

ZAPOSLIMO dva delavca za pomožna 
pripravljalna izolacijska deta. Izolacija 
Kepic d.o.o.. Vopovlje 5a. Cerklje. 8 
04/25-25-160. 041/614-138 

7004406 

AVTOMEHANIKA zaposlimo za nedo-
ločen čas. Tomaž Luštrek s.p.. Avto-
servis. Ladja 30. Medvode, okvirna 
plača za izkušenega avtomehanika 
cca. 1.000 EUR neto (239.640 SfT) s 
povračili stroškov. 8 01/36-17-500 

70043M 

ZAPOSLIM šoferja B kat. za razvoz. 
Mesarija Gregorc, Golniška c. 102. 
Kranj, 8 040/515-597 

ZAPOSLIMO avtomehanika. zaželeno 
3 leta delovnih izkušenj. Avto Močnik 
d.o.o., Kranj. Britof 162. Kranj. 8 
04/281-77-04 7004613 

IŠČEM 

DELO voznika za C kategorijo. 8 
040/201-294 

70O4554 

INŠTRUKCME iz ang. jezika in mate-
matike za Oš in SŠ in prevajanje iz/v 
ang. jezik. 8 031/323-235 

7004S63 

IŠČEM žensko za delo z invalidno ose-
bo. 8 041 /897-144 7oo«6ift 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novc r̂adnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
SGP Bytyqi d.n.o.. Struževo 3a, Kranj. 
8 041/222-741 

7004190 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč. izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co, d.n.o.. Jelov-
škova 10. Kamnik. 01/839-46-14. 
041/680-751 

7004337 

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

7004344 

BARVANJE fasad in napuščev. ugod-
no in kvalitetno, Megamatrix, d.o.o.. 
Staretova 39. Kranj. 041/570-957 

BEUENJE FASAD, pleskanje napuš-
čev. beljenje notranjih prostorov, gla-
jenje sten in deKorativni opleski vam 
nudi slikopteskarstvo Ivan Pavec s.p., 
Podbrezje 179. h4aWo. 8 031/39-29-
09 

7003785 

BYTYQI, OČE IN SIN, d.n.o., Struže-
vo 3a. Kranj vam nudi vsa gradbena 
dela, notranji ometi, fasade, adaptaci-
je, novogradnje, hitro in poceni., 8 
041/593-492 

7003666 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6, Šenčur vam nudi 
vsa gradbena dela, notranji ometi, vse 
vrste fasad, adaptacije, novogradnje, 
tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro In 
poceni. 8 051/354-039 

7003887 

IZDELUJEMO in prenavljamo strehe. 
Megamatrix. d.o.o. Staretova ulica 39. 
Kranj. 041/570-957 

IZVAJALEC splošnih gradbenih del -
zidarstvo, tesarstvo, knauf sistema, 
spuščenih stropov... se priporočamo, 
Nekovič d.o.o., Sp. Duplje 23. Duplje, 
8 031/283-066 

700426J 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, nudimo 
dimne obloge, dimne kape. Novak & 
Co. d.n.o.. Ljubljanska 89, Domžale, 
031/422-800 

LAMELNE ZAVESE, žaluzije. rolete, 
screen senčila, pliseje izdelamo in 
montiramo. Rono senčila d.o.o.. Mav-
sarjeva cesta 46, Notranje Gorice, 8 
01/365-12-47.041/334-247 

7002992 

OBNAVLJAMO z nabrizgavanjem 
epoksi emajlne prevleke. Izkušnje in 
jamstvo. IDEJA, Žiga Snoj s.p.. Brileje-
va 16. Ljubljana 041/592-169 

POLAGANJE naravnega kamna - mar-
mor. granit, porfido, Igor Juvan s.p.. 
Zg. Bela 1a. Preddvor. 8 051/316-
165 7004413 

POLAGANJE laminatov in gotovega 
parketa, izdelava podstrešnih stano-
vanj z lesom in knaufom. Planinšek 
k.d., ŠinkovTun> 23, 1217 Vodice. 8 
031/206-724 70046i2 

PRENAVUAMO in stanovanja v Kra-
nju in okolici - rezervirajte svoj termin. 
Megamatrix. d.o.o.. Staretova ul. 39. 
Kranj. 041/570-957 

RTV SERVIS Šinko Marko s.p.. C. na 
Klanec 53. Kran|. pop. TV. video. ma-
lih gos. aparatov. 8 04/233-11-99 

7003919 

SLIKOPLESKARSTVO Bizant Gorazd 
s.p.. Britof 9. 4000 Kranj vam nudi 
kvalitetne in ugodne pleskarske storit-
ve. 8 041/514-547 

7003993 

SLO-DOM zaklj. dela. pred. stene, 
spušč. stropi knauf - Armstrong, novo-
gradnje. adaptacije, podstrehe, mont. 
podi. streš. okna, pleskanje,... Marko-
tič Slavko s.p.. Suška 28. Šk. Loka. 8 
0590/20-722. 041/806-751 7003S05 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapo-
slene In upokojene, lons. d.o.o.. Gre-
gorčičeva 8, Kranj. 8 04/23-66-808. 
051/387-753 toôAO? 

KREDITI DO 8 LET 
za vse zaposlene ter 
upokojence do 50 % 

obremenitve doh., stare ob-
veznosti niso ovira. Krediti tudi 

na osnovi vozila ter leasingi. 
Možnost odplačila na 

položnice. Pridemo tudi na 
dom. NUMERO UNO Robert 
Kukovec s.p., Mlinska ul. 22, 

Maribor^ telefon: 
02/252-48-26,041/750-560. 

ZASEBNI STIKI 
30.000 POSREDOVANJ, 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo. 8 03/57-26-319. 031/505-
495.031/836-378 7ow03a 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države, 8 031/836-378 7004126 

RAZNO 
PRODAM 

3 POUESTERSKE cisterne po 1000 I 
za kurilno 0^. 8 041/499-240 7oo*563 

KOSILNICO Reform. 10 kokoši v polni 
nesnosti. 4 ovce z jagenjčki, opremo 
za trgovino. 8 040/886-208 7004566 

RABLJENO kosilnico, dobro ohranje-
no in oljni gorilec z avtomatiko. 8 
031/693-793 7004&&6 

KUPIM 

GORSKO KOLO, 26 cof. novejše, 
ohranjeno, za fanta, in sesalec za 
prah. 8 041/608-765 7004S6S 

GG 
mali oglasi 
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Pomlad se na zemljo vme, OSMRTNICA 
petje slavccv sc zbudi, 
v cvetjc zemlja se zagmc: 
zame pa pomladi ni. 

(S.Jenko) 

Zapustil nas je nai dragi oči in dedek 

LEOPOLD M R A K 
iz Kranja. Ulica 1. avgusta i 

Od njega se bomo poslovili v družinskem krogu danes, v torek, dne 12. junija 2007, 
ob 11. uri na pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 9. ure v poslovilni vežici 

na tamkajšnjem pokopališču. 

ŽALUJOČI: hčerki Gita in Rosana z družinama 
Kranj, 7. junija 2007 

ZAHVALA 

Ob smrti našega očeta, deda, pradeda, brata, tasta in strica 

JANEZA OGRISA 
upok. strugarskega mojstra z Luž i 
1918 - 2007 

se vsem zahvaljujemo za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče in oddane sv. maše. Hvala g. župniku, PCD Luže, 
govornikoma, oldtimerskemu društvu NakJo. pevcem, troben-
taču, pogrebni službi Navček in Miheli. Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste se od njega poslovili, in vsem, ki ste ga spremljali na zad-
nji poti. Hvala Jožu, Miheli in Tončki za vse lepe trenutke, ki jih 
je preživel z njimi. ^ 

Žalujoči vsi njegovi 
Luže, 31. maja 2 0 0 7 

V SPOMIN 
Vse življenje si trdo garal, 
za dom. družino vse si dal. 
Od dela tvojih pridnih rok 
sledi ostale so povsod. 
Žalost, solza te zbudila ni, 
praznina, fci ostala je, zdo boli. Mineva eno leto. odkar si nas zapustil, dragi mož, oče. stari oče, 

pradedek 

M A R T I N PRETNAR 

Hvala za prižgane sveče in lepo misel ob njegovem grobu. 

Žalujoči vsi njegovi 
12. junija 2007 

ZAHVALA 

Ob nenadomestljivi izgubi naše drage žene, matere, babice, 
sestre, tete, tašče 

JOŽEFE KOSMAČ 
roj. Kalan 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče 
ter spremstvo na njeni zadnji poti. Posebna zahvala tudi Alek-
sandru Zcvniku. Hvala tudi vsem, ki ste jo imeli radi! 

VSI NJENI 
Orehek, 30. maja 2007 

http://www.asteriks.net
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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AN K E T A 

Ime letališča 
ne moti 
SIMON ŠUBIC 

Vlada je prejšnji teden skle-
nila, da se bo brniško letališ-
če po novem imenovalo Le-
tališče Jožeta Pučnika Ljub-
ljana. Nekateri novo poime-
novanje podpirajo, drugi ne. 
Kaj pa domačini na Zgor-
njem Brniku? 
Foto: Tina DoU 

Ana Cerkman: 

"Prav fino je, ker so letališče 
poimenovali po Jožetu Puč-
niku, saj je veliko naredil za 
samostojno in svobodno 
Slovenijo. Še vedno pa osta-
ja letališče Ljubljana." 

Florijan Pustoslemšek: 

"Po pravici povedano, mi je 
prav vseeno, kako se letališ-
če imenuje. Kaj menijo moji 
sosedje, pa še ne vem, ker 
se o tej odločitvi vlade Se 
nismo pogovarjali." 

Ivanka Vreček: 

"Odločitev vlade o novem 
poimenovanju brniškega le-
tališča se mi zdi čisto v 
redu, ker je Jože Pučnik do-
volj naredil za našo državo. 
Zagotovo je bil velik mož." 

Robert Podjed: 

"Jože Pučnik je bil zaslužen 
za samostojno Slovenijo, 
vseeno pa ni bilo treba, da 
so po njem imenovali leta-
lišče. Ne vem, kakšna je po-
vezava med njim in letališ-
čem." 

Marija Verbič: 

"Nama z možem je povsem 
vseeno, kakšno bo ime leta-
lišča, o tem se tudi nisva 
pogovarjala s sosedi. Z leta-
li pa se tudi nič ne voziva, 
da bi naju ime toliko zani-
malo." 

Sto let čipkarske šole 
v soboto so v Železnikih praznovali stoletnico čipkarske šole. Letos jo obiskuje 143 učenk in učencev. 

ANA HARTMAN 

Železniki - S sobotno sloves-
no prireditvijo v športni dvo-
rani v Železnikih je prazno-
vanje stoletnice tamkajšnje 
čipkarske šole doživelo vr-
hunec. Na njej so učenci OŠ 
Železniki poleg klekljarske 
prikazali tudi kovaško tradi-
cijo. Železniki so bili na-
mreč v preteklosti močno 
železarsko mesto. Prvo zna-
nje o izdelovanju čipk naj bi 
v kraj leta 1881 prinesla Šo-
štarjeva Katra, ki je služila v 
Idriji. Čipkarsko šolo je v 
Železnikih leta 1907 usta-
novil osrednji zavod za čip-
karsko obrt z Dunaja. O za-
četkih čipkarstva in čipkar-
ske šole v Železnikih sicer 
priča igra, ki jo je po ustnem 
izročilu in svojem spominu 
napisala Tonika Ramovš. 
Na prireditvi so jo uprizorili 
člani dramskega krožka 
šole. 

Do leta 1960, ko je šola 
prenehala delovati, jo je let-
no obiskovalo od 40 do 50 

Mladi so prikazali, kako poteka učenje v čipkarski šoli danes. 

učenk. Med letoma 1976 in 
1994 so na šoli imeli klek-
Ijarski krožek, zaradi velike-
ga zanimanja pa so v šol-
skem letu 1994/95 na pobu-
do turističnega društva in 
krajevne skupnosti Železni-
ki znova obudili čipkarsko 
šolo. "Od nekdaj se trudimo 
oživljati zapuščino, kar smo 
dokazali tudi z obuditvijo 
čipkarske šole. Letos jo obis-

kuje skoraj 150 učencev in 
učenk, ki za svoje umetnine 
prejemajo visoka prizna-
nja," je dejal ravnatelj Franc 
Rant. V čipkarski šoli je 
pred devetimi leti začela po-
učevati Irena Benedičič. Kot 
pravi, je bilo tedaj zanima-
nje manjše, saj je šolo obis-
kovalo manj kot sto učen-
cev. Vse več se jih danes 
očitno zaveda koristi kleklja-

nja. "Mladi razvijajo fmo-
motorične sposobnosti, na-
učijo se natančnosti, potr-
pežljivosti in vztrajnosti," je 
povedala. 

Na prireditvi je ravnatelj 
podelil tudi priznanja nekda-
njim učiteljicam v čipkarski 
šoli: Antoniji Hlebec, Heleni 
Kramar, Mojci |emc, Maji 
Kovač, MiUd Gartner, Mariji 
Šavli in Mici Koblar. 

Čestitamo mladoporočencem 

v Kranju sta se 2. junija poročila Boštjan Gerbic in Špela Krem-
žar iz Šenčurja, 6. junija pa Andrej Kalan in Mateja Govekar iz 
Tupalič. 9. junija so se v Škofji l,oki poročili Rok Bertoncelj in 
Danijela Jesenko, Nataša Škorjalic in Alojz Dolenc ter Daniel 
Wolowske in Maja Oman. Gorenjski glas jim čestita in podar-
ja polletno naročnino na časopis. 

Novorojenčki 

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 37 novorojenčkov. 
V Kranju se je rodilo 11 dečkov in 15 deklic. Najlažji je bil de-
ček, ki je tehtal 2.77 gramov, najtežji deklici pa so babice 
natehtale 4.500 gramov. 
Na Jesenicah se je rodilo 7 dečkov in 4 deklice. Najlažji de-
ček je tehtal 2.400, najtežji pa 3.760 gramov. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, delo-
ma nevihtami. V sredo in četrtek bo delno jasno s spremen-
ljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe 
in nevihte. 
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Nezemljani prihajajo 
VAURIJA ČENČUR 

Ljubljana - V sredo je bila na 
Vodnikovi domačiji v Ljub-
ljani novinarska konferenca 
zaradi žitnega kroga pri Po-
brežju pri Ptuju, ki je nastal 
v soboto, 2. junija. Konfe-
renco je sklicalo Duhovno 
društvo Share Slovenija iz 
Kranja, katerega predsednik 
je Sašo Šegula Prosenc. Del 

čina bilk je upognjena nekaj 
centimetrov nad tlemi, višje 
pa njihovo steblo ni poško-
dovano, kar nakazuje, da 
žito ni bilo poteptano ali po-
voženo z valjarjem," je razlo-
žil Sašo. Največ krogov se si-
cer pojavi v Angliji, kjer na-
stajajo tudi najlx)lj zahtevni 
vzorci, kar je dokaz, da jih je 
lahko naredil samo nekdo, 
ki je \asoko inteligenten. "V 

njihove filozofije, ezoterike, 
so tudi nezemljani in kot del 
projekta žitni krogi. V Slove-
niji so bili do sedaj, od leta 
2000, že štirje krogi, letoš-
nji pa je peti. "Premer zuna-
njega kroga je 80 metrov, 
čez sredino teče črta z manj-
šim osrednjim krogom. Ve-

svetu so mnenja različna, 
vendar je večina prepričana, 
da je to delo nezemljanov, ki 
s tem poskušajo opozarjati 
nase in nam povedati, da ob-
staja še nekaj več, da nismo 
sami v vesolju in da bodo 
kmalu flsto normalno med 
nami," je še razložil. 

RADIO KRANJ d .0.0. 
StritanevB ul. 6, KRANJ 
TELEFON: 
((M) 2812-220 noumu 
(04) 2812-221 KdiK«, 
(04) 2022-222 nnuKAU 
(OSI) 303-S09 »o<<K«xow 
FAX: 
(04) 2812-22S nnuKCU* 
(04) 2812-22« nuno 
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spletno stTon: 
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GLASBA 
Ska, punk in trip ročk 
v petek, 15. junija, bo ob 21. uri v kranjskem Izbruhu kon-
cert dveh skupin z zanimivimi glasbenimi aranžmaji. Na-
stopil bo namreč francoski osmerec Fiscus iz Pariza. Ob-
činstvo bodo z različnimi glasbenimi ritmi ogrevali do-
mačini Hoffinan. Za Fiscuse bo to edini nastop na slo-
venskih tleh, kar je še razlog več za obisk koncerta. K. C. 

Pozdrav iz Kotla 
Kamniška mladina, ki že drugo leto zapored aktivno de-
luje v Mladinskem centru Kotlovnica, pripravlja ob koncu 
šolskega leta drugi tridnevni festival Pozdrav iz Kotla 2. V 
prostorih centra, kjer različne aktivnosti in koncerti med 
letom potekajo od srede do sobote, se bo v festival začel 
v četrtek, 14. junija, z otroškimi delavnicami, fotografsko 
razstavo, projekcijo filma In drugimi aktivnostmi ter se 
zaključil z nastopi skupin Nismo sami, Sunbite, We Can't 
Sleep At Night in Moveknowledgement. V petek in sobo-
to bodo za dobro razpoloženje skrbeli še: 3. smena kurja-
čev, The Vibes, Funky )unky, Kut Cas In drugi. |. P. 

Amateur God predskupina Marilyna Mansona 
Amateur God so bili za marsikoga v Sloveniji do danes 
neznanka. Da temu ne bo več tako, je poskrbela svetov-
na ikona šok-rocka Marilyn Manson, ki bo 20. junija v 
ljubljanskih Križankah, za dobre pol ure, pred svojim 

koncertom, odstopil 
oder novogoriškemu te-
mačnemu dvojcu Ama-
teur God. Blaž Erzetič 
(elektronski inštrumen-
ti) in Helena Cabrijelčič 
(vokal) sta na oder to-
krat povabila še tretjega 
člana - Danijela Cotiča, 
sicer kitarista skupine 
Veto, ki bo s svojimi tež-
kometalniml rifi nadgra-
dil njune pop-industrial 
skovanke. A. B. 

Dobrodelni koncert z zvezdami 
V Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah se bo ta četr-
tek, 14. junija, ob 18. url začel dobrodelni koncert z na-
slovom Koraki do sonca. Na njem bo Osnovna šola Pol-
deta Stražišarja zbirala denar za nakup prepotrebnega 
invalidskega dvigala. Nastopili bodo Andrej Šifrer, Turbo 
Angels, Nuška Drašček, Nina Pušlar, Nataša Krajnc, 
Aleksandra Vukič, kvartet ŠImbera ter učenci. Kot je po-
vedal ravnatelj šole Alen Kofol, bodo v preddverju gleda-
lišča pripravili tudi razstavo s prikazom šolskega vsakda-
na in otroških umetnin, ki nastajajo v šoli. Izkupiček od 
prodanih vstopnic bo šel v sklad za nakup invalidskega 
dvigala, v katerem se je doslej nabralo že i8 tisoč evrov, 
potrebujejo pa jih 40 tisoč. U. P. 

VANDROVČEK ODŠEL 
V POUANSKO DOLINO 
Na 7. večeru Slovenskili viž v narečju v Škofji Loki je po glasovanju občinstva zmagala skladba Košna 
u snežjet Poljanskih kolednikov. 

Festival, ki je tokrat 
potekal na Mestnem 
trgu, si je ogledalo 
več kot tisoč obisko-
valcev od blizu in da-

leč, "plac" pa so do zadnjega 
kotička zapolnili naključni 
mimoidoči. Na odru se je 
zvrstilo dvanajst ansamblov, 
med njimi tudi gorenjske za-
sedbe Dva Kolena, ki so pre-
pevali v radovljiškem nareč-
ju, Poljanski koledniki s po-
ljanskim narečjem. Vrisk z 
jeseniškim narečjem in Vi-
hamik z narečjem Tuhinjske 
doline. Strokovna komisija 
(Tomaž Tozon, Gregor Šti-
bemik, Jože Skubic, Francka 
Benedik in Neža Maurer) je 
nagrado za najboljše nareč-
no besedilo podelila Viliju 
Bertoku, za skladbo Buo tre-
ba jet, ki jo je izvajal ansam-
bel Modri val, nagrado za 

Karte za Poletno 
gledališče Studenec 
Vstopnice za Poletno gle-
dališče Studenec so v 
prodaji tudi na Gorenj-
skem glasu, Zoisova 1 v 
Kranju. V petek, 15. junija 
2007, si ob 21. uri lahko 
ogledate jubilej 40 let 
Koncertov Iz naših kra-
jev. Cena vstopnice je i o 
EUR (2.396 SIT). 

Poljanski koledniki / fmo: poi«.« Mi.k« Bii<i«in 

najboljšo melodijo in prvo 
nagrado za najboljšo izvedbo 
pa je prejel štajerski ansam-

bel Vrt za skladbo Pohorska. 
N a ^ d o občinstva pa so si z 
zanimivim nastopom prislu-

žili domači Poljanski koled-
niki, ki so prejeli tudi pre-
hodni pokal Vandrovčka. 

Kranj, Grad Khislstein 
nedelja, 24. junij 2007, ob 20h 

Modri val / l̂ ou: Pdona Ublur Saldisin 

INXS ZNOVA AKTIVNI 
V Zagrebu je nastopila nekoč izjemno priljubljena avstralska skupina INXS. 

B H B B S O 

V zagrebškem 
klubu Boogaloo 
je pred dobrim 
tednom dni na-
stopila skupina 

INXS, ki po smrti pevca Mi-
chaela Hutchenca ni bila 
pretirano aktivna že skoraj 
deset let. Pred dvema letoma 
so s pomočjo resničnostnega 
šova Ročk Star: INXS izbrali 
novega pevca, J. D. Fortuna, 
ki se je izkazal za zadetek v 
polno. 

Koncert so začeli s skladbo 
Suicide Blonde, ki je nabito 
poln klub takoj spravil na 
noge. Igrali so predvsem sta-
re uspešnice, kot so Mystify, 

f 'I 
By my side in Need you to-
night, slišali pa smo tudi 
šest pesmi iz njihovega no-
vega albuma Switch, ki ga 
pri nas na žalost ne zasledi-
mo nikjer. 

Nastop je bil odličen, saj se 
je videlo, da na odru uživajo, 

in tudi največji skeptiki, ki so 
menili, da INXS brez Hutch-
enca nimajo več razloga za 
obstoj, so bili več kot prijetno 
presenečeni. 

Preden je začel J. D. peti v 
skupini, je dobesedno živel v 
svojem avtomobilu s psom 
Presleyjem. Po radiu je slišal 
oglas za avdicijo za Ročk 
Star: INXS, na kateri je pri 
priči vzbudil pozornost čla-
nov skupine Andrevva Farris-
sa, Kirka Pengillyja. Jona 
Farrissa, Tima Farrissa in 
Garryja Beersa. 

V primeru, da ste zamudi-
li koncerta v Beogradu in 
Zagrebu, si jih v Evropi lah-
ko ogledate samo še na Ni-
zozemskem, v Franciji in 
Angliji. 



KU LTU RA 

HISA IN GALERIJA Z DUŠO 
Meščanska hiša na zgornjem voglu v Tržiču je dokončno prenovljena in čaka nove stanovalce, v 
pritličju pa je mesto dobilo tudi novo galerijo. 

Igor Kavčič 

S prireditvijo po-
menljivega naslo-
va Danes in nikoli 
več, so konec maja 
odprli obnovljen 

meščanski dvorec (ki je bil v 
preteklosti tudi v lasti Franca 
Mallya) na zgornjem voglu v 
Tržiču. V njem in sosednji 
stavbi bo predvidoma ii sta-
novanj, prostor v pritličju, v 
katerega je dostop s Trga 
svobode, pa je investitor pod-
jetje Izolacija Kepic namenil 
galeriji in jo dal v upravljanje 
Tržiškemu muzeju. "Milan 
Kepic ima odnos do umet-
nosti, je zbiratelj likovnih 
del, njegova pobuda za gale-
rijo pa je zagotovo tudi dari-
lo Tržiču," razmišlja direkto-
rica Tržiškega muzeja Mela-
nija Primožič in dodaja, da 
se bodo trudili, da v prihod-
nje opravičijo zaupanje. "Ga-
lerija je sicer majhna, a ima 
svojo dušo, neko pravo "šti-
mungo"," dodaja vodja gale-
rijske dejavnosti v muzeju 
Aljaž Pogačnik: "Gre za 
vzorčni primer, kako ohrani-
ti staro meščansko hišo, po-
nuditi na trg stanovanja, 
hkrati pa jo v majhnem delu 
odpreti tudi za javnost." Za 
Mallyevo hišo je to zagotovo 
druga najpomembnejša ob-

Stara železna vrata odpirajo pogled in nas vabijo, naj vstopimo v majhen, a čudovit 
galerijski prostor. / Foto: Pew Itman 

novljena hiša v Tržiču, s jx)-
močjo Norveškega sklada pa 
je bilo vloženih vsaj trikrat 
toliko sredstev kot pri njeni 
"večji' sestri". Hišo je tako 
kot tisto na spodnjem voglu 
prenovil domači arhitekt Ig-
nac Primožič v konstruktiv-
nem sodelovanju z Majo Av-
guštin z Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. "Seveda 
pa bi ob nadaljnjih prenovah 
starih hiš v Tržiču lahko pri-
čakovali več pomoči s strani 
države pa tudi več sodelova-
nja lokalne skupnosti, ter 

Tudi najmlajši so pokazali veliko znanja In navdušenja za 
petje. 

pripravljenosti ljudi za to," je 
povedala Primožičeva. 

Ob odprtju prenovljene 
hiše so v muzeju pripravili 
zanimivi razstavi. Za 24 ur 
so v gornjih stanovanjskih 
prostorih pripravili razstavo 
umetniških del v vosku Ra-
faela Samca, v spodnji gale-
riji pa je še do konca tega 
tedna na ogled razstava sli-
karja Gustava Januša, slikar-
ja s sosednje avstrijske Koro-
ške, sicer pa po očetu Tržiča-
na. Na odprtju je igralka Mi-
lena Zupančič brala tudi od-

VoLČji POTOK 

Pesem je razvnemala srca 

Kulturno humanitarno društvo Alvador Cerkno je bilo mi-
nulo soboto organizatoni. srečanja pevskih zborov In sku-
pin od Čedada do Monoštra "Ko pesem srca vname". V Ar-
boretumu Volčji Potok je zapelo enaintrideset odraslih in 
otroških pevskih zborov in skupin iz vseh koncev Sloveni-
je, zamejstva in tujine, nastopilo pa je blizu šeststo pevcev 
in pevk. Najprej so s petjem navduševali najmlajši, nato pa 
še odrasli zbori in skupine, ki skrbijo, da slovenska pesem 
in navade na bodo šle v pozabo. Za zabavni program je po-
skrbel Peter Razpet, Cvetka Kocian pa je v spremljajočem 
programu predstavila Jezično Zofi Matee Reba. V. S. 

lomke iz knjige Purgarji, Id 
govori prav o tržiških mešča-
nih in jo je napisala Mimi 
Malenšek, tudi navzoča na 
sicer odlično obiskani prire-
ditvi. Galerija se bo imeno-
vala Vogel, kot pa sta dejala 
sogovornika, se bodo v mu-
zeju trudili, da bodo z razsta-
vami vzdrževali visok nivo 
razstavljavcev. Galerija je v 
času razstav odprta vsak dan 
od 17. do 19. ure, naslednja 
pa naj bi razstavljala aka-
demska slikarka Metka Kra-
šovec. 

A M t ^ ^ n . DCH^R j e 
? A L 6 ^ N p k R ! 

ŠKOFJA LOKA 

O Plečniku na Loškem 

Letos mineva 50 let od smrti jožeta Plečnika, enega naj-. 
Izvirnejših evropskih arhitektov 20. stoletja. V Galeriji 
Loškega gradu so v petek odprli razstavo Plečnik na Lo-
škem, s katero želijo predstaviti njegova dela, ki jih da-
nes lahko vidimo na Loškem. Plečnikova dela so med 
drugim: spomenik padlim borcem iz Selške doline v Do-
lenji vasi, nagrobnik jesenkovih s pokopališča v Stari 
Loki, župna cerkev pri sv. Lenartu, zvonik in streha žup-
ne cerkve sv. Antona v Železnikih, vhodna lopa na poko-
pališče v Selcih, krstilnica v župni cerkvi sv. jakoba v 
Škofjl Loki In številne vaze, kelihi, lestenci, ciborljl po 
cerkvah na Loškem ... Razstavo je oblikovala Jasna VastI, 
katalog, ki so ga v Loškem muzeju izdali ob tej priložno-
sti, sta oblikovala Miljenko in Maja Licul, besedila vanj 
pa prispevali Jana Mlakar, Damjan PrelovSek, Svetko Ko-
bal. Tone Mlakar in France Štukl. Razstava bo odprta 
vse do oktobra. I. K. 

tVENERINA POT 2 0 0 7 
Š K O F J A L O K A 

SREDNJEVEŠKA PRIREDITEV 
2 3 . JUNIJ 2 0 0 7 Vabljeni vsi na srednjeveški dan! 

Celodnevno dogajanje bo 
popestreno s srednjeveško 

in živilsko tržnico, 
plesnimi, ^asbenimi in 

glumaškimi nastopi, 
viteškim taborom, 

delavnicami za otroke. 

Osrednji dogodek 
Nevesta Loti in ženin 

Trne si bosta obljubila 
večno zvestobo na 

srednjeveški poroki. 

INPORUACIJE: 
Loluliu turističiia org«niz«ctJa Bicgoi 
Kidričeva C»U lA. 4220 Skô a Loka 
Tel.; (M/517 06 00 
•'aV, 04/51? 06 OS 
E.po4U: lnfa'̂ to-blc8oa.»i. 

» • .ht tp; / /w«w.l lo ble8o. •< 
C<wcnpkiCl3s tinp.//««™ .IcoOalolai .i 

www.artcenter.si 

K r a u j , m 7 . 2 0 0 7 

t www:fi^tivalcamiola.com 

glavni pokrovitelj 

MERKUR 
jlrl/i/l 

http://www.artcenter.si


TELEVIZIJA 
R A d i o T f i o l o T 
G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

05RE0IMJA KNJIŽNICA KRANJ 

Slovenski trg 4 . 4 0 0 0 Kranj, tel.: 201 35 77 MVAV.kr.sik.si 

Cenjene obiskovalce obveščamo, da zaradi 
obdelave gradiva Študijski oddelek Osrednje 
knjižnice Kranj od 14. maja 2007 dalje posluje 
po novem urniku: 

Ponedeljek: 13.30-19.00 
Torek: 13.30-19.00 
Sreda: 13.30-19.00 
Četrtek: 8.30-14.00 
Petek: 8.30-14.00 
Sobota: 8.30-13,30 

Prosimo za razumevanje! 

LokaTVd.o.o. . 
Lokalni TV programi 
Kapucinski trg 8, Škofja Loka 

— ^ ^ ^ ^ ' Td.: 04/512 9 9 6 6 
E-pošta: dtv@lokatv.si 

D l t f l N A T I L I V I 

Oddajnik Lubnik SI. kanal 
Oddajnik Trdinov vrh š . 
KS ŠkoOa Loka in Žiri 22. kanal 
KS Železniki 24. kanal 
KS Ljubljana, IVbovlje in Novo mesto 6C. kanal 
Lastovka TV. T-2 

cssoEfigeg < 

Starejši odhajajo, spomini 
bledijo, zapisi ostajajo... 

Prva tovrstna knjiga v občini 
Gorenja vas - Poljane, bogato 
opremljena s fotografijami. 

Proinocijska cena za bralce 
Gorenjskega glasa je 25 EUR 
(5,991 SIT) - Redna cena knjige je 
30 EUR (7.1S9 SIT). 

Naročila po tel.: 04/201 42 41, 
e-pošti: narocnine@g-glas.si ali na 
Zoisovi 1 v Kranju, od 7h do 1511. 

Gorenjski Clas VAS scLeiiMO c*s 

Sobota , 16. junija 2007, o d 9. d o 12. ure 

Staro mesto jedro Škofje Loke bodo že 
drugo leto zapored prijetno popestrili učenci 
Glasbene šole Škofja Loka. Različne 
instrumentalne in pevske skupine bodo igrale 
na različnih delih mesta. Izkoristite sobotno 
dopoldne in jim prisluhnite. Vabljeni! 

U U B U E N E C UUDSTVA 
JE AVSTRALSKI ANDREJ 
Zaključil se je prvi slovenski realistični šov Big Brother. Ljudstvo se je med Miho alias Pečom in 
Andrejem odločilo za slednjega. Voditeljica Nina je blestela v svojih oblekicah, Leona, ki naj bi prejel 
obljubljeni terenski avto Velikega brata, pa ji ni uspelo čisto prepričati, da je žreb izbral njega, saj je fant 
mislil, da se nekdo po telefonu zafrkava. "A, ne," je ponavljal v telefon, Nina pa odgovarjala: "A, ja." 

Alenka Brun 

Zadnja oddaja slo-
venskega Big 
Brotherja je po-
tekala v živo iz 
studia POP TV 

in pred njim, kjer se je 
zbrala pisana množica obo-
ževalcev, prijateljev in 
znancev finalistov Andreja 
in Mihe, ki sta še ostala. Pes-
tremu dogajanju in veselju 
ni bilo konca, sploh ko so 

gledalci na koncu odločili, 
da je prvi zmagovalec slo-
venskega Velikega brata av-
stralski Slovenec oziroma 
slovenski Avstralec, Andrej. 
Mihovi navijači razočaranja 
niso skrivali, Andrej pa je bil 
denarja vesel, saj mu bo od 
nagrade 75 tisoč evrov, po 
vseh plačanih davčnih 'olaj-
šavah', še vedno ostala kar 
simpatična vsota. 

Njegove prve besede ob 
razglasitvi so bile namenje-
ne mami, medtem ko je 

njegova izločena sotrpinka 
Suzana zunaj studia izjavi-
la: "Zmaga je naša." 

Nina se je pojavila na 
odru kot varovanka Milana 
Gačanoviča, vendar večini 
nova podoba ni bila všeč. 
Strinjah so se, da je nekdo 
pozabil na njen seksipil, na 
njeno ženskost, ki jo je iz-
žarevala še pred preobra-
zbo. Dekle sedaj poje, pred-
stavila je tudi novo skladbo, 
ter priznala, da je nastop v 
VeUkem bratu izkoristila za 

odskočno desko v pevski 
karieri. Na ljubimca smo 
tako že pozabili. 

Miha je zmago sicer An-
dreju privoščil, vseeno pa bi 
mu denar prišel prav. Konec 
koncev pa, komu ne bi. 

Na Pop TV-ju so torej z 
Bratom zaključili, vendar 
se je doba realističnih šo-
vov pri njih (nas) komaj za-
čela, saj že razmišljajo o 
Kmetiji - novem šovu, ka-
mor se ljudje že pridno pri-
javljajo. 

Mati in hči, Suzana in Tjaša, sta se pridno nasmihali mladim 
oboževalcem Big Brotherja, ki so zbirali podpise vseh 
udeležencev. Svoj komentar je dodal tudi Stane./f«o:T,n.Doki 

Robert ostaja Robert, njegova ljubezen do žensk pa se je 
preselila v glasbene vode, saj so ga opazili v nežnih stikih z 
eno slovenskih pevk. Tina iz kože lepotice ne more, Jessy 
pa je vedno nasmejana. / FOIO: NNA OOH 

jasmina (z družino) se je med vsemi vedla najbolj nezvezd-
niško. Po zadnjih podatkih naj bi ji posel cvetel. / FOIO: RMA OOM 

Nina bo delala pevsko kariero. Pod okrilje vizualnega Izgle-
da jo je vzel Milan Cačanovič. 1 F-TO: TM. DOM 

Andreja je ob prihodu iz hiše pričakal tudi njegov brat. MIhov prvi resnejši ali zadnji intervju? / foio: Tint doh 
I Folo: Trn« Doki 

• h 

mailto:dtv@lokatv.si
mailto:narocnine@g-glas.si


KINO, SPOREDI, RADIO 

NE POVEJ MAMI 
Otroški in mladinski program Televizije Slovenija se je letos že četrtič zapored predstavil na medna-
rodnem festivalu za otroke, imenovanem Ciak junior, ki je bil konec maja v italijanskem Trevisu. 
Odrezali so se več kot odlično. 

Alenka Brun 

irijo je film Ne 

Z povej mamil de-
setletnega avtor-
ja Vita Pešiea 
tako navdušil, 
da so ga razgla-

sili za zmagovalca, otroke, 
igralce v omenjenem fil-
mu, pa so njihovi vrstniki 
razglasili za najboljše igral-
ce. Nagrajeni so bili Edvin 
Derviševič, Ula Urbas, Jan 
Grčar, Gaja Pegan Nahtigal 
in Luka Radišič. Pomemb-
no vlogo none je odigrala 
Ljerka Belak. 

Festival poteka vsako leto 
pod okriljem Unesca, pri-
pravljajo ga zanesenjaki, ki 
sodelujejo tudi z gledališ-
čem Alcuni. Na Ciak Junior 

imajo glavno besedo otroci 
- za filme pišejo zgodbe, 
pomagajo pri razvoju sce-
narijev in tudi igrajo v njih. 
Spodbujanje ustvarjalnosti 
in izobraževanje mladih je 
glavni namen tega festiva-
la. Seveda je rezultat dober 
film, narejen s pomočjo te-
levizijskih profesionalcev. 

Zgodbo, ki jo je Televizi-
ja Slovenija izbrala na na-
tečaju, je napisal desetletni 
deček Vito Pešič. Govori o 
fantu, ki ga pazi nona in 
skupaj marsikatero "ušpi-
čita", zato jima mama ne 
zaupa preveč. Vito ima rav-
no zato ustvarjalno zelo na-
polnjen dan. Seveda z 
nono, ki ga povsod sprem-
lja, kar pa je sramotno za 
tako velikega fanta. Sošolci 
organizirajo sabljaški tur-

'M 
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MM! 
nir na gradu in povabijo 
tudi Vita. Ali mu bo uspelo 
prelisičiti nono in se udele-
žiti turnirja na gradu s so-

šolci, pa si lahko ogledate v 
četrtek, 14. junija, popol-
dne na 1. programu Televi-
zije Slovenija. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 
(wvw.radio-kranj.si/progrm.php) 

V torkovi temi dneva ob 9.20 bodo predstavili Festival 
Carniola, ob 12.10 pa dve delavnici projekta aktivnega 
preživljanja poletnih počitnic v Kranju pod naslovom 
Razgibajmo poletje. Popoldne ob 16.20 pa spregovorili o 
Poletnem tednu zabave v Fiesi. V sredo malo po 17. uri, 
pričakujejo v studiu goste - člane skupine Katalena. V 
četrtkovi temi dneva ob 9.20 se jim bo pridružil tržiški 
župan Borut Sajovic, malo po 17. uri pa bodo govorili o 6. 
gorskem maratonu štirih občin: Tolmina, Bohinja, Cerkne-
ga in Železnikov. Še na skupni nočni program lokalnih in 
regionalnih radijskih postaj Slovenije naj vas opozorimo, 
ki ga bodo v noči s sobote na nedeljo In z nedelje na 
ponedeljek spet pripravili iz njihovega studia. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz 
(www.potepuh.com) 

Tudi v tednu, ki je pred vami, vam bodo predstavili obi-
lico zanimivih krajev, ki jih je vredno obiskati, seveda pa 
boste hkrati dobili tudi namig, kakšne kulinarične užitke 
vam nudijo. Poleg izbrane glasbe boste lahko prisluhnili 
tudi rednim oddajam, ki so že stalnica programa. V torek 
ob 14.10 ne zamudite Čežane s Stanetom; sreda, ob 
14.10 je namenjena oddaji Rože&Vrt. Prisluhnite 
četrtkovi oddaji S-O-S, ob 14.10, v kateri bodo gostili za-
nimivi gostji; v petek ob isti uri pa prisluhnite Veroniki v 
oddaji Moja dežela, kajti, če do konca tedna še ne boste 
vedeli kam za konec tedna, dobite pravo Idejo. Le dobro 
merico volje in želje po raziskovanju je potrebno imeti s 
seboj. V ponedeljkovem Zdravstvenem kotičku ob 12.10 
pa boste Izvedeli, kako z preprostimi zdravili do boljše-
ga počutja. 

Radio Ognjišče, 104,5 loSi 9 
(http://radlo.ognjlsce.si/misijon2007.php) 

V torek ob 13.30 bo oddaja Gradimo odprto družbo, med 
17. in 19. valovala športna oddaja, Juretov večer ob 20.30 
pa bo predstavil delovanje zasedbe Katalena. V sredinem 
jutru (8.15) boste lahko spoznali naravna sredstva, ki po-
magajo pri krepitvi živcev. Ob 11.15 bo sestra NIkollna 
pripravljala spomladansko zelenjavno juho. V dijaški odd-
aji v četrtek ob 18.15 bodo predstavili poletni kamp z ml-
sijonom za mlade. V oddaji Za zdravje se je treba odločiti 
v petek. Ob 13.30 bodo govorili, s kakšno prehrano okrepi-

mo telo, da je le-to bolj čvrsto. V soboto bodo od 9. url 
naprej prenašali dogajanje z Brezij, kjer bo potekalo 39. 
romanje, bolnikov, invaMov In ostarelih. Slovesna maša 
bo ob 10.30, ki jo bo daroval škof Turnšek. V oddaji Naš 
gost ob 18.15 boste slišali predstavitev novomašnikov 
mariborskega bogoslovja. V nedeljski Sakralni glasbi ob 
18.30 bodo predvajali pogovor s pevcema odlične vokalne 
skupine Siriger Pur iz Nemčije, ki bo v poletnih mesecih 
pri nas vodila delavnico v okviru mednarodnega pevskega 
tedna. Ob 20.30 boste slišali razmišljanje nevropsihiatra 
dr. Vinka Razborška: Alkoholizem z vidika Svetega pisma. 
V ponedeljek ob 20.30 pa bo na sporedu literarna oddaja 
o liku duhovnika v slovenskem slovstvu. 

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

V današnji oddaji aktualno ob 9. uri bodo preverili, kje vse 
bodo lahko otroci aktivno preživljali poletne počitnice, ob 
13.15 bodo malčki razmišljali o turizmu. V Kulturnih 
paberkih ob 17. uri boste med drugim slišali reportažo s 
slikarske kolonije Iveta Šubica, ki se je zaključila v nedeljo, 
po 18.30 pa bo spregovorila zimzelena glasba. V sredo ob 
devetih bodo v oddaji aktualno, ki so jo poimenovali "Kjer 
je volja, tam je tudi pot" ob 50-letnici gostili predstavnike 
društva slepih in slabovidnih Kari Jeraj Iz Ljubljane, v 
četrtek pa aktualno posvetili loo-letnici planinskega društ-
va za Selško dolino Železniki, zgodovino pa orisali skozi 
pripovedovanje članov. Ob 17. url bomo Sorine minute 
namenili varnemu dopustu. V petkovi oddajo aktualno ob 
9. uri bodo spregovorili o Oglasbeni Loki, ob 11.30 Izbrali 
najodmevnejši dogodek tedna, popoldansko razglednico 
pa poslali iz Idrije. Naj vas opozorimo še na sobotno 
športno popoldne na Radiu Sora in na nedeljo, ko bo v 
popoldnevu z vami Cvetka Vrhovec. 

Radio Triglav, 96 ,00 Mhz 
(wvw.radiotrlglav.sl/spored/) 

Torek: ves dan - obisk v Krajevni skupnosti RIbno (obči-
na Bled). Sreda: 6.15 - naši mali prijatelji, 7.00 - Smod-
lakov spletni dnevnik, 13.00 - glas ljudstva, i6.oo - Raz-
gled s Triglava na občino Jesenice. Četrtek: 16.00 - raz-
gled s Triglava na občino Radovljica, 17.00 - podjetniški 
CIK-CAK (informacije Iz Območne obrtne zbornice Je-
senice), 19.45 " Zimzelene melodije. Petek: 7.00 - osred-
nja informativna oddaja Lokalne skupnosti Obla Gorica, 
10.00 • Evropsko leto enakih možnosti za vse - Nismo 
sami, i6.oo - razgled s Triglava na občini Bled In Gorje, 
21.00 - Glasbena gverila. 

Veter, ki trese ječmen 

Na mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu, na fe-
stivalu vseh festivalov, so že šestdesetič podelili najpre-
stižnejše filmske nagrade na svetu. Na platna sloven-
skih kinematografov pa je konec maja prišel lanski 
zmagovalec (dobitnik zlate palme za najboljši film) Ve-
ter, ki trese ječmen. Film je postavljen v obdobje irske 
revolucije od boja za neodvisnost od Velike Britanije do 
državljanske vojne. Režiserju Kenu Loachu pa ne gre 
samo za zgodovinski prikaz neke dobe. Zvest ostaja 
svojemu značilnemu izostrenemu socialnemu čutu: 
"Ne gre za film o Britancih, ki udrihajo po Ircih. Ljudje 
Imajo veliko več skupnega s pripadniki iste družbene 
plasti v drugih državah kot pa recimo s tistimi z vrhnje 
plasti lastne družbe." FIlm se predvaja od 31. maja, v Ki-
noklubu VIČ. A. B. 

KINO SPORED 

KINO aNHR, KRANJ 

Torek, 12 .6 . 
16.15 
DRKAJVA SKUPAJ 
18.15 In 2 1 3 0 
PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVETA 
Srada,13.6. 
16.15 
DRKAJVA SKUPAJ 
18.15 In 2 1 3 0 

PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVETA 
£etitel i ,14.6. 
16.15 
GLASNIKI Z U 
18.15in21.00 
Ž I V U E H J E V R O Ž N A T E M 
Petek, 15.6 . 
1 8 3 0 

GLASNIKI ZLA 
2 0 3 0 
Ž I V U E N J E V R O Ž N A T E M 
Sobota, 16.6 . 
14.15. In 16.15 
GLASNIKI Z L A 
18.15 In 21.00 
2 I V U E M J E V R O 2 N A T E M 
Nedelja, 17.6 . 
14.15. In 16.15 
GLASNIKI Z U 
18.15ln21.00 
ZlVUENJE V ROŽNATEM 

Ponedeljeli,18.6. 
16.15 

GLASNIKI Z U 
18.15 in 21.00 
J V U E N J E V R O Ž N A T E M 

KIN02ElEZAR.JESENI(t 

Petek, 15 .6 . 
NI KINO PREDSTAV 

Sobota, 16.6 . 
19.00 
G R O Z U I V A Ž E T E V 

UNHARTOVA DVORANA RADOVUlCA 

Četrtek, 14 .6 . 
20.00 
Ž I V U E N J E DRUGIH 
Petek, 15 .6 . 
19.00 
DIVJAKA 
2 1 . 0 0 
STRELEC 
Sobota, 16 .6 . 
19.00 
STRELEC 
21.10 
DIVJAKA 
Nedelja, 17.6 . 
19.00 
DIVJAKA 
21.00 
Ž I V U E N J E DRUGIH 

KINOSORA.SKOFJALOKA 

Petek, 15.6 . 
18.00 
PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVETA 
21.00 
ZADNJI ŠKOTSKI KRAU 
Sobota, 16.6 . 
1 8 . 0 0 
PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVETA 
2 1 . 0 0 
ZADNJI ŠKOTSKI KRAU 
Neder)a,17.6. 
19.00 
PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVETA 
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SUDOKU 

Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo 
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov. 

Sestavila: Petra f . 

http://www.potepuh.com
http://radlo.ognjlsce.si/misijon2007.php
http://www.radio-sora.sl
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OTROŠKA PERESA 

Gradovi v dupljanski graščini 
Gradovi so bili v zadnjem letu rdeča nit dogajanja v dup-
Ijanskem vrtcu. V tamkajšnji graščini je bila pred kratkim na 
ogled razstava gradov. "Vsak petek smo ustvarjali na temo 
gradov. Za razstavo smo tako naredili izbor najboljših 
izdelkov," je povedala vzgojiteljica jera Beranič, ki je skupaj 
z ostalimi vzgojiteljicami skušala čim bolj predstaviti živ-
ljenje na gradovih. Organizirale so tudi ogled srednjeveških 
iger in gradu na Bledu, nad čimer so bili malčki navdušeni. 
"Za večino je bilo spoznavanje življenja na gradovih nekaj 
povsem novega. Nekaterih stvari kar niso mogli verjeti, na 
primer, da je bila higiena zelo slaba, da so imeli bolhe in da 
jih je vse srbelo," je še dodala Beraničeva. A. H. 

Gradove so razstavili v dupljanski graščini, i f«o: corud K»<i< 

TISOČ UGANK ZA MALČKE 
če R je kot glava in repek kot CA, 

vmes še A dodava, kaj skupek tak da? 

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime, 
priimek in naslov na številko 031/691111. Nekdo bo pre-
jel knjižno nagrado, ime nagrajenca pa bomo objavili 
prihodnji torek. Pravilna rešitev prejšnje uganke se glasi 
radiator. Srečna nagrajenka je Ivanka Pintar. 

SUDOKU 
ZA OTROKE 

g £ P Z 9 1 
9 Z 1 9 E T-
£ 9 9 F 1 z 
i P Z E S 9 
z S 9 1 p £ 

1. € 9 Z 9 

6 3 
3 2 

5 4 
1 6 

4 6 
2 4 

Se«avila: Ev« m Birte 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. 
UpoHevape: 
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat. 
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat. 
3. V vsakem pravokotniku z 3 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 

DOBILI SO EKOZASTAVO 
Podružnična šola Ovsiše drugo leto sodeluje v projektu Ekošola. Pridobili so tudi ekozastavo. 

mmmm 

V programu Eko-
šola kot način živ-
ljenja sodeluje več 
kot tristo vzgojno-
izobraževalnih 

ustanov, med njimi tudi OŠ 
Staneta Žagarja Lipnica, 
podružnica Ovsiše. "V letoš-
njem šolskem letu smo dru-
go leto samostojno izvajali 
različne aktivnosti, vezane 
na projekt Ekošole. Izdelali 
smo ekoznak in ekohimno, 
izpeljali smo projekt Živali 
in mi, katerega rdeča nit so 
bile divje živali, pridružili 
smo se tudi projektoma 
Zdravo življenje in Medse-
bojni odnosi; slednji je teme-
ljil na izboljšanju medseboj-
nih odnosov učencev. Poleg 
tega smo zbirali izrabljene 
baterije, kartuše in tonerje, 
prodajali ekovoščilnice. 

^ i ib 

Podružnična šola na Ovsišah je v začetku junija pridobila ekozastavo. 

organizirali ekodan in čistil-
ne akcije, zbirali smo star pa-
pir, pripravili ekorazstavo 
...," je stmila koordinatorica 
Urška Šimnic. Podpisali so 
tudi ekolistino, ki vsebuje za-
obljubo učencev, delavcev na 
šoli in lokalnih oblasti o so-

delovanju pri reševanju oko-
Ijevarstvenih problemov v 
šolskem okolišu in pri izva-
janju okoljske vzgoje. 

Šola na Ovsišah je tako iz-
polnila pogoje za pridobitev 
ekozastave, ki so jo v začetku 
junija prevzeli na sejmu Al-

termed v Celju. S tem pa se, 
kot pravi Urška Šimnic, nji-
hove aktivnosti še niso kon-
čale: "V prihodnje nas čaka 
še veliko dela, saj želimo, da 
bi se ljudje bolje zavedali 
problemov ekologije in varo-
vanja narave." 

HIŠA PRIJETNIH OBČUTIJ 
o š Stražišče je kot edina gorenjska šola v začetku junija sodelovala na sejmu Altermed v Celju. 

Delavnica je bila sestavlje-
na iz več sklopov. Vsak obis-
kovalec se je na začetku mo-
ral sezuti, sprejeli pa sta jih 
vili, ki sta okoli njih zaplesa-
li ter jih še dodatno sprostili 
s ponazoritvijo žuborenja 
potoka in padanja dežnih ka-
pelj. Bosi so se po polkrogih 
sprehodili do naslednje, tip-
ne delavnice, v okviru katere 
so v mivld iskali predmete, s 
čimer so si še bolj izostrili 
tip. Po senu so se nato spre-
hodili do masaže z masažni-
mi žogicami, na koncu pa 
jih je čakala še pokušina na-
pitkov in zeliščriih namazov. 
Mnogi obiskovalci so jih za-
pustili z dobrimi občutki, 
med njimi tudi politik Lojze 
Peterle. "Hvala za prijeme 
občutke - otroci ste zvezde 
tega sejma," je zapisal eden 
izmed obiskovalcev. 

iriiriiiiirni 

Ekošola Stražišče se 
je v okviru ekolo-
ških dejavnosti 
predstavila na sej-
mu Altermed, ki je 

bil v začetku junija v Celju. 
Osem četrtošolcev je pod 
mentorstvom učiteljic Maje 
Aleš, Irene Galjot, Alenke 
Vodopivec in Metke Her-
man za obiskovalce pripra-
vilo delavnico Hiša prijet-
nih občutij, na kateri so po-
sebej poudarili zaznavanje 
okolja s čutili. "Predstavili 
smo nekatere aktivnosti v 
povezavi z eko šolo in Caj-
čkovim krožkom," je pojas-
nila Metka Herman. V sklo-
pu tega krožka učenci spo-
znavajo in nabirajo zdravil-
na zelišča v naravi, pridelu-

Utrlnek z delavnice Hiša prijetnih občutij 

jejo pa jih tudi sami. Iz njih 
pripravljajo zeliščne kreme, 
preizkušajo nove čajne me-
šanice, pred kontrolnimi 
nalogami denimo pijejo čaj 
iz melise, ki preganja tre-
mo. Prav takšen čaj, "šabe-

so" in zeliščne namaze so 
ponudili tudi v Hiši prijet-
nih občutij na sejmu Alter-
med. "Šabeso so obiskovalci 
hitro prepoznali, težave pa 
jim je delal melisin čaj," so 
povedali učenci. 

Še lepši z naročnino na 
Gorenjski glas! 
Spomladansko darilo - podarimo 
vam darilni bon v vrednosti 
4 1 , 7 3 E U R (lo.ooo SIT) za 
storitve Mega Care Studia Kranj: 
masaža, odprava celulita in strij, 
hujšanje, povečanje prsi, nega 
obraza, kisikov bar, manikura. 

Ob sklenitvi naročniškega razmerja poleg 
številnih ugodnosti prejmete še darilo, ki ga 

izberete sami: darilni bon Mega Care 
Studia, veliko brisačo za na plažo, 

knjigo ali avtokarto. Naročnino lahko tudi 
podarite; kdo dobi darilo, pa se odločite 

sami. Za več informacij pokličite na 
tel.: 04/201 42 41 ali pišite na: 

narocnine@g-glas.si. 

Vabljeni v družbo naših naročnikov! 

Z A VAS BELEŽIMO ČAS 

mailto:narocnine@g-glas.si


AVTOMOBILIZEM 

POHODNIŠTVO V KRVI 
Test: Mazda BT-50 4x4 Free Style Cab 

O Matjaž Gregorič 

Terenski poltovor-
njaki so tista avto-
mobilska skupina, 
ki je v zadnjih letih 

začela pridobivati veljavo, še 
zlasti jih cenijo tisti, ki želijo 
imeti vsestransko uporaben 
avtomobil za prevoz tovora 
in ljudi. Pri Mazdi so potrebe 
teh uporabnikov vrsto let za-
dovoljevali z modelom 
B2500, lansko jesen pa je 
prišel na cesto novi BT-50. 

Ker tudi pri dostavnih av-
tomobilih vse pomembnejšo 
vlogo igra oblikovanje, je 
nova mazda BT-50 precej 
bolj uglajena, kot je bila 
predhodnica. Prav oblikovna 
posebnost, ki pade v oči, je 
velika maska hladilnika, s 
poudarjenima kromiranima 
letvicama in z masivnim ok-
virjem pod njo, nato visoko 
privzdignjena žarometa in 
zajetne obrobe blatnikov. Za 
dodatno ustvarjanje lepotne-
ga vtisa poskrbijo skoraj ki-
čast kromiran zadnji odbijač 
in stopnici na bokih, ki po-
magata tistim, ki težko zle-
zejo v višji avtomobil. 

Všečnost seveda ni najpo-
membnejša lastnost tovrst-

nih šti^olesnikov, pri kate-
rih sta še vedno najbolj ce-
njeni prostornost in nosilnost 
tovomega prostora. Mazdina 
novinka se ponaša z višjimi 
stranicami in možnostjo na-
mestitve prekrivnega roloja, 
ki ni s spiska originalne opre-
me, vendar je "ukrojen" po 
meri. Z izjemo nerodne klju-
čavnice in kljukice za odpira-
nje tej širitvi ni ofitati nič sla-
bega. Pohvale na račun flink-
donalnosli gredo tudi serijski 
plastični oblogi tovomega 
prostora. Potniška kabina je 
pri karoserijski izvedbi, ki ji 
pravijo free style, svojevrstna, 
saj jo odpirajo dvojna krilna 
vrata, zadnja z odpiranjem v 
nasprotno smer. Sredinskega 
stebrička ni, zato je dostop do 
zadnjih dneh sedežev precej 
olajšan, sedenje pa nič boljše, 
saj sta sedeža pravzaprav za-
silna klop s pokončnim na-
slonjalom. Precej bolje je po-
skrbljeno za voznika in sopo-
tnika na sprednjem desnem 
sedežu, saj je okolje že blizu 
potniškim avtomobilom. Ar-
maturna plošča je pregledna, 
vsa stikala so na dostopnih 
mestih, le ročica ročne zavore 
še vedno grdo štrli z desne 
strani pod dobro oprijemlji-
vim volansldm obročem. 

Ob upoštevanju dejstva, da 
je osnova Mazde BT-50 osta-
la skoraj enaka kot pri pred-
hodnici, je bil največji napre-
dek narejen pri motorju. Po-
gonski stroj je še vedno 2,5-
litrski turbodizelski štirivalj-
nik, ki so mu s "friziranjem" 
krepko povečali zmogljivost, 
povečali in na novo razpore-
dili navor, očistili izpuh tako, 
da je v okviru veljavnih pred-
pisov, in znižali hrupnost. 
Pogon je v osnovi speljan k 
zadnjemu kolesnemu paru. 

zato je obnašanje brez obre-
menitve tovomega prostora 
nekoliko bolj negotovo, še 
zlasti na mokri podlagi. Za 
premagovanje terenskih pre-
prek je treba ročno vključiti 
štirikolesni pogon, pri najtež-
jih naporih pomaga tudi re-
duktor motorne moči. 

Mazda BT 50 je torej po-
stala nekakšen vsestransko 

TEHNIČNI PODATKI 

uporaben terenski poltovor-
njak, ki se z izboljšanim 
udobjem dobro znajde tudi 
na cestah. Seveda pa niti ni 
nujno, da se na tovornem 
prostoru znajde le tovor, 
namenjen gradnji ali kakš-
ni drugi obrtni dejavnosti; 
zlahka se tam prevaža tudi 
kakšen večji športni rekvi-
zit. 

Mere: d. 5,075, š. 1,805, 
Teža (prazno v./ dovoljena): 
Vrsta motorja: 
Gibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največji navor pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek 0-100 km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

v. 1,760 m, medosje 3,000 m 
1855/3030 kg 

štirivaljni, turbodizelski 
2500 ccm 

105 kW/i43 KM pri 3500 
330 pri 1800 

175 km/h 
12,5 s 

10,9/ 7,8/ 8,91/100 km 
24.996 EUR (5.990.000 SIT) 

M MS, Ljubljana 

M Podarimo povečano varnost 
vozniku in sovoznikui 

Ob nakupu nove Mazde3 vam 
podarimo varnostni blazini za voznika In 
sovoznika ter prednji stranski varnostni blaiinlt 

AVTO MOČNIK, d.0.0. , K R A N J 
Britof 162, 04 281 77 17, vwvw.avtomocnik.si 

NA KRATKO 

Brezplačni pregledi pri AMZS 

AMZS je v vseh svojih šestnajstih tehničnih bazah last-
nikom začela ponujati preventivne tehnične preglede v 
času podaljšanja registracije. Za takšno akcijo so se od-
ločili, ker je bila pred kratkim uvedena zmanjšana frekven-
ca obveznih tehničnih pregledov, na ta način pa Jelijo 
prispevati k večji varnosti vozil. Hkrati je v enotah AMZS 
mogoče opraviti pregled vozila pred nakupom, ki traja pol-
drugo uro in zanj zaračunajo 90,26 evra, članom pa priz-

• najo lo-odstotni popust. Zahtevnejši pregled, ki traja 3 ure 
in pol, stane 181,31 evra. Za spodbudo k rednemu 
vzdrževanju vozil so v AMZS pripravili tudi avtomobilsko 
kartico, v kateri beležijo 26 vzdrževalnih del opravljenih v 
njihovih delavnicah, ki so ključna za tehnično neo-
porečnost vozil. 

Kitajski Chery naj bi delal za Fiat 

Italijanski Fiat Auto in kitajski Chery Automobile se pogaja-
ta o ustanovitvi skupnega podjetja za proizvodnjo Fiatovih 
avtomobilov na Kitajskem za tamkajšnji trg. Pri Cheryju naj 

bi trenutno proučevali možnosti za proizvodnjo enega od 
modelov znamke Alfa Romeo v njihovi tovarni v mestu 
Wuhu, od koder naj bi prvi avtomobili prišli leta 2009. V 
igri naj bi bila prav tako proizvodnja nove Fiatove limuzine 
Linea, ki za zdaj prihaja iz turške tovarne Tofas. Sodelo-
vanje med Fiatom in Cheryjem ima temelje že od lanskega 
oktobra, ko je bila podpisana pogodba o proizvodnji 
100.000 motorjev za italijanskega avtomobilskega proizva-
jalca. 

Okoli sveta na zemeljski plin 

Pred kratkim se je v Nemčiji končalo prvo potovanje okoli 
sveta z vozilom na zemeljski plin, imenovano World Eco 
Tour. Po uradnem koncu turneje sta se dva člana odprave 
na čelu z vodjem Rainerjem Zietlowom z vozilom Volk-
swagen Caddy CNG v okviru obiskov po evropskih mestih 
ustavila tudi v Ljubljani. Pot okoli sveta je trajala 180 dni, 
prevoženih je bilo 50.000 kilometrov, med potjo pa so se 
vozilo in člani odprave spopadali z zahtevnimi vremenski-
mi razmerami in zahrbtnimi območji s podeželskimi ces-
tami, puščavami. Volkswagnov Caddy, prirejen za pogon 
na zemeljski plin je odlično prestal dolgo pot, stroški gori-
va za 18.000 kilometrov pa so bili le tisoč evrov. M. C. 

AKTIVNI CESTNI 
POMOČNIK 
Na cesti: Carmin 660 Nuvi 

O Matjaž Gregorič 

Uporaba navigacij-
skih sistemov v 
cestnem prometu 
se tudi med sloven-
skimi vozniki sko-

kovito povečuje, naprave pa 
nudijo vse več podatkov, ki so v 
pomoč pri potovanju. Garmi-
nov model 660 niivi sodi med 
tiste navigacijske naprave, ki 
poleg osnovnega vodenja po-
nujajo še številne dodatne 
možnosti. Gre za največji mo-
del iz Garminove družine, kar 
je že na prvi pogled razvidno iz 
velikega zaslona. Vidnost in 
ločljivost sta precej boljši kot 
pri nekaterih starejših Garmi-
novih modelih, slila na zaslo-
nu pa je dovolj razločna v vseh 
vremenskih razmerah. Poleg 
vodenja do želenega dlja na-
prava zaznava tudi cestne za-
stoje, nesreče ali zgoščen pro-
met in zna izračunati obvozno 
pot zgolj s pritiskom na ikono 
na zaslonu ali izbrati interesne 
točke, kot so gostilne, hoteli, le-
tališča in podobno. Uporabni-
ški menu je sorazmemo eno-
staven, za nastavitev želenega 
dlja povpraša po državi, mestu 
in ulid, čeprav te ne zahteva. 
Tehnologija bluetootii omogo-

ča preko zvočnika in mikrofo-
na prostoročno govorjenje z 
mobilnim telefonom. Uporab-
niki lahko kličejo tudi drugače, 
s prenosom telefonskega ime-
nika in zadnjih sprejetih klicev 
ter klicanih številk. Poleg pred-
naložene podatkovne baze s 
cestnim omrežjem in več mili-
joni lokadj v zaliodno- in del-
no tudi vzhodnoevropskih dr-
žavah, si je mogoče za 110 ev-
rov dokupiti digitalno karto 
Slovenije, Hrvaške in BiH. 
Tudi na slovenskih cestah vse 
točke še niso zabeležene, ozi-
roma jih je nekaj neaktualnih, 
pri dobavitelju teh kart sprotno 
ažurirajo, zdaj že vsakih štiri-
najst dni. Posodobitev na na-
pravi je mogo& preko spletne 
strani dobavitelja s preprosto 
priključitvijo na računalnik z 
USB kablom in ob zadnjih po-
pravkih je bila izpopolnjena 
tudi govoma podatkovna 
baza, tako, da je zdaj vodenje 
v slovenskem jeziku že bolj 
natančno in brez izrazitih 
zlogovnih presledkov. Gar-
min 600 niivi je tako ena 
nedvomno uporabniško naj-
bolj prijaznih naprav, med 
pomembnimi lastnostmi pa 
je tudi dokaj ugodno raz-
merje med ceno in tistim, 
kar nudi. 

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI 

Diagonala zaslona: 
Teža naprave: 
Kapaciteta baterije: 
Interni polnilnik: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

10,9 

176 g 
od 3 do 7 ur 
cca. 700 MB 

579 EUR 
Geoset, Šenčur 

Preberite 
WWW.CORENJSKICLAS.SI ] 
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DRUŽABNA KRONIKA 
PRI NOVINARJU TRPIJO RASTLINE 
Novkovičev koncert je v Križanke privabil trume oboževalk, slovenska najboljša znanstvenica je 
biologinja, Založba kaset in plošč RTV Slovenija še vedno izdaja plošče, slovenski biatlonci pa so v 
nedeljo sestavljali šotore in skakali v tandemu. Kdor je želel, se je lahko preizkusil tudi v streljanju. 

V začetku junija so v 
Narodni galeriji v 
Ljubljani razglasi-
li svoje vrste 'miši-
co', najboljšo slo-

vensko znanstvenico. Bralke 
in bralci ene izmed ženskih 
revij so ta naziv podelili doc. 
dr. Irmi Virant Klun, univ. 
dipl. bioL, specialistki klinič-
ne embriologije. Skozi večer 
je obiskovalce popeljal Peter 
Poles, za glasbo je skrbela 
skupina Astorpija, slavnostni 
govornik večera pa je bil Mat-
jaž Kmecl. 

Biatlonci so se v nedeljo na 
Šobcu pridružili naključno 
izbranim odraslim in otro-

škim dvojicam, ki so tekmo-
vale v postavljanju šotorov. 
Poleg vodstva smo od članov 
in članic slovenske biatlonske 
reprezentance opazili Janeza 
Mariča, Klemena Bauerja, 
Vasjo Rupnika, Petra Dokla, 
Tejo Gregorin in Tadejo 
Brankovič. Diana Grudiček 
in Andreja Mali pa sta dobili 
'opravičilo za neudeležbo', 
ker se je Diana v soboto mo-
žila, Andreja pa je bila njena 
priča. Takšno je bilo pojasni-
lo, upamo, da pravilno in nis-
mo koga predčasno omožili, 
saj kaže, da se v biatlonskih 
vrstah začenja 'poročni bum'. 
Tekmovanje sta vodila Ro-
bert Bogataj in Meta Omik, 
tekmovalce pa ocenjevala al-
pinista Viki Grošelj in Pri-

mož Hostnik. Za popestritev 
dogodka je biatlonska repre-
zentanca poskrbela še s pre-
izkusi streljanja na biatlon-
ske tarče, pri čemer se je izka-
zalo, da novinar potrebuje 
ravno poskusno serijo, da 
ugotovi, na katero oko se 
miži in kaj pravzaprav zahte-
va tovrsten šport. O zgreše-
nih tarčah in poškodovanih 
rastlinah za tarčo pa ne bi iz-
gubljali besed. 

Vreme je zdržalo in tako 
smo se po druženju na Šob-
cu preselili na letaUšče ALC 
Lesce, kjer so potem biatlon-
cem uresničili še obljubljene 
skoke s padalom. 

Pred slabim tednom so pri 
Založbi kaset in plošč RTV 
Slovenija izdali ploščo Ivanke 

Kraševec Prešem in Marolto-
vih tamburašev pod vod-
stvom Tončke Marolt z Belo-
kranjskimi narodnimi pes-
mimi z naslovom Vse tičice 
lepo pojo. Predstavili so jo v 
sodelovanju s Kultumo-ume-
tniškim društvom Klinične-
ga centra in Medicinske fa-
kultete še isti dan, kot je bilo 
odprtje razstave Ivankinih 
slik v razstavišču Kliničnega 
centra v Ljubljani. Boris Nov-
kovič pa se je po dolgem času 
vrnil na slovensko sceno. Na-
stopil je s svojo spremljeval-
no skupino, večer pa sta po-
pestrili znani divi hrvaške 
scene, kjer je Daniela že tako 
vriskajočemu ženskemu ob-
činstvu Križank še dodatno 
zvišala glasnost. 

Elizabeta Suhadolc (predstavnica Krke) in Izbrana znanstve- Ivanka Kraševec Preiern poje In slika. Vse tičice lepo pojo je 
nlca Irma Virant Klun. /fom:zakiop njen novi glasbeni projekt. /FOIO:ASA 

Dekleta obožujejo hrvaškega mojstra romantike, Borisa Na koncertu smo opazili tudi ime Iz političnih In 
Novkoviča. / fo<o: Tin. Doki gospodarskih krogov, Marka Pogačnika (levo). / Foto. tm. ooh 

Ekipa z Vasjem Rupnikom je bila pri postavljanju šotorov 
najhKrejša In s tem najboljša. / FO«: TM. DOM 

Pogled na biatlonca v zraku je zanimiv, je pa res, da so to 
bolj prlzemljena bitja. Levo: janež, desno Tadeja. /FuKTinaDoki 

VRTIMO GLOBUS 
Dve leti ne bo smel voziti 

Britanski sodnik je Ceorgea Michaeia, 
ki so ga policisti v severnem delu Lon-
dona našli za volanom pod vplivom 
drog in popolnoma nesposobnega za 
vožnjo, kaznoval s sto urami javnega 
dela in prepovedjo vožnje za dve leti. 
Britanski pevec, čigar pravo ime je Geor-

ge Panayiotou, se je v začetku maja že izrekel za krive-
ga: "Sramujem se, da sem naredil nekaj zares narobe in 
s tem ljudi spravil v nevarnost." 

Resnični junak 

Z Oskarjem nagrajeni Cuba Cooding ml. 
je dokazal, da ni junak le v filmih, ampak 
tudi v resničnem življenju. Ko se je od-
pravil v hollyw/oodsko restavracijo Ro-
scoe's House of Chicken 'n' VVaffles, da 
bi kupil hrano za svojo družino, mu je 
nasproti prišel ranjeni moški. Zvezdnik 

filma Jerry Maguire je osebje restavracije prosil za brisa-
če, s katerimi je skušal ustaviti krvavenje, in z mladeni-
čem počakal do prihoda reševalcev. 

Vedno na dieti 

Pevec skupine Aerosmith Steven Tyler je 
priznal, da mora za svojo Vitko postavo 
krepko garati. Strah ga je, da bi postal 
star rocker, ki se komaj premika po 
odru, zato redno pomeri hlače, ki jih je 
nosil na zadnji turneji. "Živim po nače-
lu, da nobena jed ni tako okusna kot je 

dober občutek, da si suh," pravi glasbenik, ki je vedno 
na dieti. Čez dan je bolj malo, zvečer pa si privošči div-
jega lososa in brokoli. Pred spanjem naredi tudi 250 tre-
bušnjakov. 

Zaljubljena Jennifer 

Jennifer Aniston, ki je bila kar nekaj časa 
samska, je spet zaljubljena. Novi izbra-
nec ameriške igralke, ki je bila poročena 
z Bradom Pittom, kasneje pa je prijate-
ljevala z Vincem Vaughnom, je britanski 
maneken Paul Sculfor. Po poročanju 
ameriških medijev oba obožujeta mehi-

ško hrano, zato ju najpogosteje videvajo v restavracijah. 
'Prijateljica' o svoji novi ljubezni molči, Paul pa je po be-
sedah bivšega dekleta pravi gentleman, ki vedno najprej 
pomisli na žensko, šele potem pa nase. 

Maša Kores je zapeljevala s poljubom na realističnem 
šovu v Ljubljani, ko je Radio Antena pripravil poljubljan-
je avtomobila. Leta 2005 je bila tudi ena najlepših 
'sosed' meseca. / Foto: zakiop 


