
JJFFK F Z ^ 1 ^ 4 . G O R E N J S K I Č A S N I K OD LETA 1 9 4 7 
L / / C^ K PRVI PREDHODNIK TEDNIK GORENJEC LETA 1 9 0 0 

Gorenjski Glas 
T O R E K , 1 9 . J u N i j A 2 0 0 7 k ^ F 

Leto LX, št. 49, cena 1,21 EUR, 290 S I T . 19 H R K ODGOVORNA U R E D N I C A : M A R I J A V O L Č J A K | ČASOPIS IZHAJA OB TORKIH IN OB PETKIH NAKLADA: 22.000 IZVODOV WWW.CORENISICIGLAS.SI 

Na Kokrid proti širitvi smetišča 
Krajani Kokrice in Tenetiš so zavrnili pobudo, da bi bil center za ravnanje z 
odpadki pri njih. Zahtevali so zaprtje deponije v Tenetišah. 

STOJAN SAJE 

Kokrica - Lokacija centra za 
ravnanje z odpadki, ki je 
najbolj vroča tema na Go-
renjskem, je razgrela udele-
žence sobotnega zbora kra-
janov na Kokrici. Predsed-
nik tamkajšnje krajevne 
skupnosti Igor Hribar je po-
vedal, da je sklep sveta 
Mestne občine Kranj o po-
nudbi ureditve centra v Te-
netišah sprožil pri njih šte-
vilne pomisleke in tudi očit-
ke. Zbor so sklicali, da bi po-
jasnili to zamisel. 

Župan MO Kranj Dami-
jan Peme je priznal, da tre-
nutna situacija na deponiji 
Tenetiše ni v redu. Odpor 

krajanov Mlake se mu zdi 
zato upravičen. Zavedajo se, 
da morajo deponijo sanirati. 
Kot gorenjsko središče, ki 
pridela tretjino vseh odpad-
kov, pa čutijo odgovornost 
za iskanje boljših rešitev. 
Gradnja centra v Tenetišah 
je predlog, o katerem bi raz-
pravljali ob pripravi odloka. 
Za 19. junij so načrtovali 
obisk deponije Tenetiše, 30. 
junija pa ogled bodočega 
centra pri Celju. Poslušali 
bodo predloge in kritike do-
mačinov, je obljubil župan 
Petne. 

Protesti so prekinjali bese-
de gostov. Umirili so se, ko 
je Darinka Ignjatovič z Insti-
tuta za ekološki inženiring 

predstavila idejno rešitev 
centra za ravnanje s komu-
nalnimi odpadki Tenetiše. 
Marjan Jerele iz naselja Grič 
je opozoril, da ne gre verjeti 
podatku o centru na štirih 
hektarih, saj so za Kovor 
predvideh še enkrat večjo 
površino. Nada Volčič je oce-
nila, da ni mogoče primerja-
ti Celja s Tenetišami, saj so 
tukaj naselja. Niso pa tako 
blizu, da bi bila smotrna 
gradnja energetskega objek-
ta, je menil Igor Majetič. 
Predlagal je, naj ga postavijo 
v industrijski coni v Kranju. 
Prej so nekateri vpili, naj bo 
center v Stražišču, kjer živi 
Peme. 

^ 3. stran Večina udeležencev zbora je potrdila, da noče centra za odpadke v Tenetišah. 

Najlepša je vrtnica Nostalgij 
četrti Rožni dan v Arboretunnu je bil letos v znamenju pisanih barv. 

JASNA P A I A D I N 

Volčji Potok - Arboretum 
Volčji Potok je že ves mesec 
v znamenju cvetočih vrtnic, 
minuli petek pa so v sodelo-
vanju z Društvom ljubiteljev 
vrtnic Slovenije pripravili 
zdaj že tradicionalni rožni 
dan. 

V rozariju, ki so ga v Arbo-
retumu uredili že pred sko-
raj pol stoletja, leta 2002 pa 
tudi obnovili in razširili, v 
teh dneh cveti dvesto različ-
nih sort vrtnic. "Sorte so bile 
izbrane tako, da nazorno pri-
kažejo veliko pestrost svoje-
ga rodu. Tu so divji in na pol 
divji šipki, skupina starih, 
zgodovinskih vrtnic, veliki 
rožni grmi, zbirka sortoih V Arboretumu Volčji Potok je zacvetelo dvesto sort vrtnic. 

rugoz, nekaj pa je tudi pope-
njavk. Najšte^dlnejša je sku 
pina rnnogocvemih vrtnic 
skoraj toliko pa je najžlaht 
nejših vrtnih rož - velecvet-
nih križanih čajevk," pravi 
Matjaž Mastnak, ki v Arbore-
tumu vestno skrbi za cvetoč 
rožni vrt 

Vrtnice so zaradi zgodnje 
pomladi letos precej pohitele 
s cvetjem. Člani Društva lju-
biteljev vrtnic Slovenije, ki ga 
vodi Breda Čopi, so si petek 
vzeli za svoj praznik. Obisko-
valci parka so cvetoče lepoti-
ce lahko ocenjevali vse od pr-
vega junija, največ glasov pa 
so namenili sorti Nostalgie -
vrtnici v kombinaciji kremno 
bele sredine in češnjevo rde-
čih zunanjih listkov cveta. 
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Bazen ob gradnji hotela 
v Železnikih se dogovaijajo o gradnji 
hotela, ki naj bi imel od osemdeset 
do sto postelj. Hkrati z gradnjo naj bi 
obnovili zimski bazen, ki ga obiS£e 
vedno manj kopalcev. Novi hotel v 
Železnikih naj bi bil edini hotel na 
Sko^eloSkem. 

GORENJSKA 

Športna dvorana 
je predraga 
Na Bledu imajo precej pomislekov, 
kako in kdo naj upravlja iportne ob-
jekte, ki so pomembni tudi za turi-
zem, vendar je z njimi veC izgube 
kot dobička. Letos naj bi bilo s Šport-
nimi objekti za okrog 150 tisoč evrov 
izgube. 

4 

KRONIKA 

Boksarju leto dni zapora 
Kranjčan Erduan Braimi, sedemkrat-
ni državni prvak v boksu in kandidat 
za olimpijske igre v Pekingu, je bil na 
okrožnem sodiSču v Kranju zaradi 
ropa obsojen na eno leto zapora, 
oškodovani Enver Kalač je razočaran 
zaradi nizke kazni. 

8 

KMETIJSTVO 

Gorenjske krave pobrale 
slavo 
Na četrti razstavi govedi črno-bele 
pasme v Ljubljani so največ nagrad 
pobrale krave gorenjskih rejcev. Naj-
več nagrajenih živali je bilo iz hlevov 
Tomaža Misa iz Zavrha pod Šmarno 
gdro in Antona Dolenca iz Vrt>enj. 

1 8 

VREME 

V torek, sredo in četrtek bo 
večinoma sončno in vroče. 
VtoreklahkovAlpahše 
nastane kalina vročini 
nevihta. 
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POL IT IKA danica.zavrl@g-glas.si 

KRATKE NOVICE 

KAMNIK 

Okrogla miza o prostorskem načrtovanju 
Člani kamniške svetniške skupine SDS so pripravili okroglo 
mizo z naslovom Problematika načrtovanja prostora v 
mestnem jedru Kamnika. Kot sta izpostavila Demeter Sad-
nikar in Rudi Veršnik so srečanje, namenjeno predvsem pre-
bivalcem KS Kamnik center, Zaprice, Mekinje, Novi trg in 
Perovo, pripravili zato, ker želijo Kamničane kar najbolje 
vključiti v pripravo prostorskega načrtovanja. "Namen teh 
srečanj je posredovati vaše težave občini in obratno, saj 
prav v tem vidimo svoje poslanstvo," pravi šest svetnikov 
SDS, nezadovoljnih z dosedanjim občinskim ravnanjem s 
prostorom. Oceni stanja Lidije Balantič je tokrat prisluhnilo 
le malo Kamničanov, organizatorji pa napovedujejo še vrsto 
podobnih srečanj, ki se bodo nadaljevala jeseni. J. P. 

SiFIGr Zastopniki: 

Zastopnik ^^aril»^ 
Partizanska ul. 30 
Tel: 02 620 97 37 

(togaSKa Slatina 
041793 999 
Zastopnik J«enic£ 
041 7 « 750 

I Zastopnik iiitjnica 
040 313 712 
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urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

; Knjigo prejme DANICA MULEJ iz Kamne Gorice. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Še dvakrat po deset vstopnic 
za koncert 

Za vsak reggae koncert Musical Youth z gostom Andrejem 
Šifrerjem, ki bo 24. junija ob 20. uri na gradu Khislstein in 
25. junija v Kranjski Gori, podarimo petkrat po dve vstopni-
ci. Če si želite koncert ogledati brezplačno, nam do četrtka, 
21. junija, pošljite dopisnico s pripisom " Za Musical Youth 
- Kranj oziroma Kranjska Cora" na: Gorenjski glas, Zoisova 
1, Kranj ali po e-pošti: narocnine@g-glas.si. Izžrebani nagra-
jenci boste vstopnice prejeli po pošti. 

Primož na travniku 

Prejeli smo še eno lepo fotografijo, ki bo sodelovala v izbo-
ru za najlepšo poštno znamko. Babica Marija Zadnikar nam 
je poslala fotografijo vnučka Primoža, ki je bila posneta na 
Jezerskem. D . K. 

Splošnega uspeha ne bo več 
vlada je prejšnji teden obravnavala predlog novel dveh šolskih zakonov, zakona o osnovni šoli in 
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Danica Zavri Ziebir 

Ljubljana • Zakon o osnovni 
šoli bo na novo uredil in do-
polnil dlje osnovnošolskega 
izobraževanja. Ena od novo-
sti bo poučevanje še enega 
tujega jezika kof obveznega 
predmeta. Predlog zakona 
omogoča učencem, da izbe-
rejo izbirne predmete, brez 
omejitve glede na 
družboslovno-humanistični 
in naravoslovno-tehnični 
sklop, in da so, če obiskujejo 
glasbeno šolo, oproščeni so-
delovanja pri izbirnih pred-
metih, če seveda tako žeLjo. 
Zakon bo omogočil šoli avto-
nomijo, da razporeja ure po-
uka znotraj enega razreda in 
šolskega leta samostojno, z 
nekaterimi omejitvami. Po-
sebno mesto v predlogu za-
kona ima tudi poglavje o 
vzgojnem delovanju šole, ki 
šoli nalaga, da izdela lasten 
vzgojni načrt, pri tem pa za-

kon določi nekatere nujne 
elemente. Vzgojni ukrepi 
šole pa ne smejo posegati v 
pravice učencev. Spremem-
be bodo tudi pri ocenjevanju. 
Uredi se številčno ocenjeva-
nje v drugem triletju, učite-
ljem in strokovnim organom 
šole pa se daje možnost, da 
odločijo o ponavljanju učen-
ca v drugem triletju v okviru 
strokovnega odločanja, za 
kar ne potrebujejo soglasja 

staršev. Zakon tudi odpravlja 
splošen učni uspeh. 

Drugi zakon pa postopo-
ma prinaša nov način finan-
ciranja. V skladu z zakonsko 
spremembo bo mogoče uve-
sti nov način financiranja 
postopno za vse srednje šole 
in višje strokovne šole do 
leta 2012, predlog zakona pa 
dopušča možnost, da se 
nova metodologija financira-
nja uporabi tudi za druge za-

vode. Zakon bo poenotil na-
čin financiranja programov 
zasebnih šol in omogočil na-
stajanje javno veljavnih pro-
gramov zasebnih šol poklic-
nega in strokovnega izobra-
ževanja. Med novostmi ome-
njajo tudi sofinanciranje po-
daljšanega bivanja učencev, 
ki bo v petem razredu stood-
stotno, v šestem pa bi ga ne 
sofmandrali več. Predvidene 
so tudi novosti glede izobra-
zbe za strokovne delavce v 
šolstvu. Nove bodo tudi ne-
katere rešitve na področju 
organizacijskih možnosti, 
dodatne pristojnosti sveta 
staršev, dodatno zaostreni 
pogoji za delo na vzgojno-
izobraževalnih institucijah 
za storilce kaznivih dejanj, 
dodana pa je tudi določitev 
obveznosti vzgojno izobra-
ževalnih zavodov v vezi s 
praznovanjem državnih 
praznikov, uporabo sloven-
ske zastave in himne. 

Borčevska organizacija spremenila ime 
DANICA ZAVRI ZLEBIR 

Kranj - Prejšnji teden so na 
redni skupščini Združenja 
borcev in udeležencev NOB 
v Kranju obravnavali zgolj 
finančna vprašanja in neka-
tere spremembe statuta 
organizacije. Kot nam je po-
vedala podpredsednica Dora 
Osterman, je osrednja bor-
čevska organizacija v Slove-
nij i spremenila svoje ime. 

temu pa se sedaj prilagajajo 
tudi na lokalni ravni. Njiho-
va organizacija se sedaj ime-
nuje Združenje borcev za 
vrednote NOB Kranj, za 
spremembo pa so se odloči-
li, ker se včlanjujejo novi 
člani, ki niso bili udeleženi v 
narodno osvobodilnem 
boju. Kranjsko borčevsko 
združenje šteje okoli 1600 
članov, od katerih j ih je že 
manj kot 6 0 odstotkov ude-

ležencev NOB, drugi so pri-
druženi člani. Po besedah 
Dore Osterman se njihovi 
organizaciji vsako leto pri-
druži okoli sto novih članov, 
ki podpirajo vrednote NOB. 
V organizaciji je prišlo še do 
nekaterih sprememb. Okto-
bra lani je bil na zadnj i 
skupščini imenovan novi 
predsednik. Tineta Zaletela 
je zamenjal Andrej Babič, v 
izvršni odbor sta imenovana 

dva nova člana, Marjan Gor-
za iz borčevske organizacije 
Preddvor in Anton Rešek iz-
med Veteranov vojne za Slo-
venijo. Novost je tudi zdni-
ževanje nekaterih krajevnih 
organizacij. Tako so se prej 
tri organizacije na območju 
Preddvora združile v eno. 
Na junijski skupščini pa je 
Ivan Križnar predstavil Mo-
nografijo kranjskega okrož-
ja 1941-1945-

Več podpore za obnovo trškega jedra 
MATEVŽ PINTAR 

Kropa - Več kot 6 0 odstotkov 
poklicanih v kraju Kropa je 
tokrat prijazno sodelovalo v 
naši kratki raziskavi, med 
njimi pa smo jih kar 6 2 na-
gradili s štirimi brezplačnimi 
izvodi Gorenjskega glasu. 

Tokrat nas je zanimalo, kaj 
je po mnenju prebivalcev 
največji problem Krope. Prvi 

dve mesti sta zasedla proble-
ma z cestami in kanalizacijo, 
11 odstotkov vprašanih pa 
meni , da je to preskrba z 
vodo. Drugi navajajo nasled-
nje težave: javna stranišča, 
neaktivnost krajevne skup-
nosti, premalo kulturnega 
dogajanja, neurejenost igriš-
ča in pomanjkanje delovnih 
mest v Kropi in okolici. Kaj bi 
po mnenju vprašanih pospe-

šilo obnovo trškega jedra. Po 
mnenju 6 0 odstotkov sodelu-
jočih bi to lahko dosegli z več-
jo državno in občinsko pod-
poro, dobra četrtina jih meni, 
da je problem v prepočasnem 
pridobivanju soglasij in dovo-
ljenj, deset odstotkov pa jih 
zagovarja vigodna posojila za 
obnovo stavb. Sogovorniki so 
še menili, da bi bilo treba 
predvsem spodbuditi vrača-

nje in obstanek ljudi, pred-
vsem mladih, v teh krajih. 

Vsem sodelujočim se za-
hvaljujemo, nagrajencem pa 
želimo prijetno branje. Vabi-
mo vse, ki naš časopis redno 
prebirate, pa še niste naš na-
ročnik. da izkoristite ugodne 
pogoje, ki so j ih za vas pri-
pravili v Klicnem centru sle-
pih. Vaš klic pričakujejo na 
številko 517-00-00. 

Kaj je po vaiem mnenju največji problem Krope? ' ^ C S t f S 
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Kako bi po vašem mnenju 
pospešili obnovo trškega jedra? 

Z ugodnimi 
poso)ili za 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ obnovo stavb 
Z večjo državno ^ ^ ^ ^ ^ j ^ 

občinsko / 
podporo 

pridobivanjem 
soglasij in 

Drugo 
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Bazen ob gradnji hotela 
v Železnikih se dogovarjajo o gradnji hotela, ki bi imel od osemdeset do sto postelj. Obenem bi se 
lotili še obnove vse slabše obiskanega bazena. 

A N A H A R T M A N 

Železniki - Trideset let star 
bazen v Železnikih je moč-
no dotrajan, pravi Robert 
Markelj, v. d. direktorja Jav-
nega zavoda Ratitovec, ki 
upravlja bazen. "Gardero-
be, ogrevalni sistem in si-
stem vračanja vode so za-
stareli, stekla niso izolativ-
na, črpalko pogosto menja-
mo in popravljamo ... Eno 
uro bi lahko govoril o po-
manjkljivostih," je pojasnil. 
Zaradi dotrajanosti je obisk 
vse manjši: "Včasih imamo 
v bazenu po deset, dvajset 
plavalcev na dan. Ne upam 
si reči, koliko denarja bi ter-
jala obnova, morda toliko, 
da bi se bolj splačalo zgra-
diti novega." 

A se zastarelemu bazenu, 
ki je v lasti tamkajšnje kra-
jevne skupnosti, morda obe-
tajo boljši časi. V Železnikih 
so namreč pred kratkim pre-
senetili z razmišljanjem o 
hotelu. Zgradili naj bi ga ob 
bazenu, potencialni investi-
tor pa naj bi poskrbel še za 
obnovo bazena. "Smo v fazi 
priprave idejnih projektov in 
iskanja investitorja. Hotel 
naj bi imel od osemdeset do 
sto postelj, v najboljšem pri-
meru bi se gradnja lahko pri-
čela že prihodnje leto," je de-

Obisk se v bazenu Železniki nenehno zmanjšuje, upadanje prodaje vstopnic na letni ravni 
znaša od deset do petnajst odstotkov. 

jal Markelj. Hotel v Železni-
kih bi bil tako edini hotel na 
Skofleloškem, saj je namreč 
pred dobrima dvema letoma 
hotel Transturist zaprl vrata, 
ker je prinašal izgubo. Kljub 
temu si od novega hotela v 
Železnikih veliko obetajo. "V 
zaledju imamo tri smučišča, 
možnost vidimo tudi v pove-
zavi z nizkocenovnimi letal-
skimi prevozniki in zavodi, 
ki tržijo programe za tuje 
študente. Ker imamo šport-
no dvorano in bazen, bi k 
nam lahko hodili športniki 

na priprave. V kraju imamo 
podjetja, zato je aktualen 
tudi konferenčni turizem," 
je povedal. 

Tako kot pri bazenu izgu-
bo l>eležijo tudi pri športni 
dvorani, na drugi strani pa 
glavnino prihodkov zavoda 
Ratitovec ustvarita gostinska 
lokala ob bazenu in v športni 
dvorani, ki sta lani prinesla 
več kot dvesto tisoč evrov pri-
hodkov. Markelj poudarja, 
da javni zavod kljub vsemu 
posluje bolje kot v preteklo-
sti. "Imeli smo za deset mili-

Davčna uprava že pošilja odločbe 
C V F T O Z A P L O T N I K 

Kranj - Republiška davčna 
uprava (Durs) je davčnim za-
vezancem prejšnji teden za-
čela pošiljati dohodninske 
odločbe za lani, skupno jih 
bo do konca meseca izdala 
približno devetsto tisoč. Če 
zavezanca zanima, ali mu je 
davčni organ odločbo že po-
slal, lahko o tem vpraša virtu-

alno davčno asistentko Vido, 
ki je dostopna na spletni stra-
ni Dursa (www.durs.gov.si). 
2^vezand lahko od petka da-
lje vprašajo Vido t u i po tele-
fonu na številko 01/40 00 
100. Vida "dela" vse dni v ted-
nu, neprekinjeno 24 ur na 
dan, naenkrat lahko sprejme 
šestdeset klicev, za zdaj pa za-
vezancem odgovarja na tri vr-
ste preprostih vprašanj - o da-

tumu prejema dohodninske 
odločbe ter o datumu in zne-
sku vrnjene dohodnine. 

Davčna uprava mora od-
meriti dohodnino do }i. ok-
tobra, še nikoli doslej pa ve-
čine odločb ni izdala že v 
dveh mesecih po roku za vlo-
žitev napovedi. Do 30. aprila, 
ko je bil zadnji rok za oddajo, 
je napoved vložilo 1.131.332 
zavezancev. 

Na Kokrici proti širitvi smetišča 
^ 1. stran 

Župan je zagotavljal, da 
sam ne bi imel nič od grad-
nje centra v Tenetišah, vsi pa 
bodo imeli več stroškov, če 
bodo odpadke vozili dru-
gam. Viktorija Petkovič iz 
Tenetiš je izrazila dvom o 
obljubah nove oblasti. Pove-
dala je, da so tudi pri njih 
zbrali podpise proti gradnji 
centra. Razloge za odpor na 
Mlaki so opisali Miran 
Hude, Marjeta Terčelj in 
Marko Rudež. Prvi je napo-

vedal ustanovitev diuštva, ki 
bo oviralo postavitev centra 
in nadziralo sanacijo depo-
nije. Zavzelo se bo tudi za 
povrnitev škode. Druga je 
bila ogorčena, da razmišljajo 
o centru na neustrezni loka-
ciji, pa da niso vlagali denar-
ja v sanacijo deponije prej. 
Tretji je pripravil anketo za 
goste. Vprašal jih je tudi, za-
kaj rušijo projekt Tromeja. 

Odločitev Kranja je glasno 
kritiziral predsednik Regio-
nalnega razvojnega sveta Go-
renjske Janez Benčina. Ob 

piedlogu, naj Mestna občina 
Kranj podpre Tromejo, je do-
živel aplavz. Razpravo doma-
činov je sklenil Marko Ver-
bič, ki je dal na glasovanje 
šest sklepov. Predlagal je pre-
klic sklepov sveta KS Kokrica 
in dogovora z MO Kranj, 
upoštevanje nasprotovanja 
centru, izpolnitev obljub za 
zaprtje in sanacijo deponije 
ter podporo nameri za usta-
novitev samostojne krajevne 
skupnosti Mlaka. Za to je 
dvignila roke večina zbranih 
v dvorani. 

jonov tolarjev likvidnostnih 
težav, do konca leta so bili 
vsi računi plačani. Lansko 
leto smo končali z 1,4 milijo-
na tolarjev dobička," je dejal 
Markelj. ki mu avgusta pote-
če enoletni mandat v. d. di-
rektorja zavoda Ratitovec. 
Svet zavoda je zato konec 
maja objavil razpis za direk-
torja, na katerega je prispelo 
pet prijav, med njimi tudi 
Markljeva. Ali izpobijuje vse 
pogoje, tako kot še na neka-
tera druga vprašanja, ni želel 
odgovoriti. 

C O R E N ) A V A S - P O L J A N E 

Tudi v Poljanski dolini 
za inšpektorat 

"Odlog o medobčinskem in-
špektoratu smo že večkrat 
obravnavali, aprila pa smo 
dobili pobudo iz Železnikov 
za izstop iz skupne službe, 
zato moramo zopet spre-
meniti odlok," je novo obra-
vnavno odloka o inšpektora-
tu pojasnila Elizabeta Rako-
vec, direktorica občinske 
uprave Gorenja vas-Poljane. 
Za skupno službo so pre-
ostale občine še vedno zain-
teresirane, nekaj sprememb 
pa so morali vključiti v nov 
odlok zaradi novih obvezno-
sti občin, ki jih je naložila 
država. "Ves čas sprejema-
mo vrsto odlokov, nimamo 
pa mehanizmov nadzora," 
je nujnost sprejetja odloka 
razložila direktorica in po-
jasnila, da bo prvo leto in-
špektorat bolj svetovalne 
narave, za izboljšanje stanje 
in ne represivni organ. Mir-
jana Možina je opozorila, da 
bodo svetniki morali spre-
meniti oziroma prevetriti 
številne občinske odloke, 
saj so kazni napisane v to-
larjih ali pa sploh niso dolo-
čene. Inšpektorat, ki naj bi 
začel delati jeseni. B. B. 

KOMENTAR 
S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Aparat za dobre živce 
Ali veijamete uradnemu po-

datku, da samo petindvajset 
ljudi na leto na obmo^u Upra-
vne enote Kranj z več kot 79 ti-
soč prebivalci - skupaj še z ob-
čino Tržič - potrebuje fiksen 
zobni aparat? Jaz ne. Samo v 
soseski, v kateri živim, vem za 
dva otroka, ki potrebujeta zob-
ni aparat na priporočilo zo-
bozdravnika. Dejstvo Je, da sta 
oba še vedno brez njego, pa naj 
bo fiksen ali snemljiv. Poleg 
tega so za to obmo^e na voljo 
le trije ortodonti, ki delajo na 
Zobni polikliniki Kranj; dva 
imata koncesijo, tretji dela v 
mreži javnega zdravstva. Eden 
od njih bo zapustil to delovno 
mesto v Kranju samo zato, ker 
preprosto ne zmore več vsega 
dela! Si kar predstavljam slabo 
voljo staršev, ki jo stresajo na 
ortodonte, ker so pač prvi pri 
roki! 

Naša bralka opisuje svojo 
izkušnjo: "Drugi torek v janu-
arju sem v Zobni polikliniki 
Kranj čakala v zelo dolgi vrsti, 
da sem otroka vpisala k orto-
dontki, dr. Vagneijevi. Bila 
sem na robu živčnega zloma. 
Junija je ponoven vpis. Če 
lahko karkoli storite, da se 
ukine tak način mučenja red-
nih plačnikov zdravstvenega 
zavarovanja, vam bo hvale-
žen marsikateri starš." Žal bo 
bralka verjetno izkusila tudi 
to, da se z vpisom prava odise-

Jpda šele začenja. Poznam 
otroka, ki ortodonta i' Zobni 
polikliniki Kranj obiskuje že 

več let. Nekaj let je hodil samo 
na prevede in aparata ni do-
bil, ker še ni imel vseh stalnih 
zob. To Je razumljivo. Zadnji 
pregled je bil letošnjo pomlad. 
Mlečnih zob ni bilo več, a glej 
ga zlomka, v tem času Je za-
čel veljati točkovnik, po kate-
rem otroku ocenijo vsak krivo 
postavljen zob, potem pa kot 
na tekmi razglasijo doseženo 
število točk. Če otrokovi krivi 
zobje ne dosežejo vsaj skupne 
ocene petnajst, ostane s figo v 
žepu. Ravno to se je zgodilo, 
saj mu Je zmanjkala ena toč-
ka. Zaradi tega bo na vrsti, če 
sploh bo, čez približno sedem 
let. Takrat bo star dvajset let. 
Ampak stroka je pred leti re-
kla, da ta otrok potrebuje 
aparat! 

Prav je, da imajo pacienti s 
težjimi poškodbami prednost. 
Po drugi strani Je fino, če je 
nekdo zadovoljen s svojim na-
smehom tudi v primeru, če 
ima dva ali tri malce krivo po-
stavljene zobe, pa zaradi tega 
ne odbrzi k ortodontu. Toč-
kovnik, pri katerem mi ne pri-
de na pamet nič pozitivnega, 
premalo ortodontov, neureje-
no naročanje pacientov, dolgo 
čakanje na zobni aparat, ko si 
že v vrsti, pa so v urejeni drža-
vi, milo rečeno, hecni. Ko sem 
vprašala zasebnega ortodon-
ta, kdaj bi vzel otroka v obra-
vnavo, mi Je odgovoril, če ne 
takoj, pa vsaj hitro. Ja, denar 
lahko kupi tudi čas. Žalostno, 
kajne? 
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KRATKE NOVICE 

BLED 

Kopalci že v Blejskem jezeru 
Minuli konec tedna je imela voda v Blejskem jezeru že 21 
stopinj, tako da se je za kopanje opogumilo že precej 
osvežitve željnih obiskovalcev Bleda, zlasti turisti iz se-
vernih držav pa se v njem namakajo že vse od aprila. Kljub 
preplahu, da je voda v jezeru vse bolj umazana, pri do-
mačem Turističnem društvu Bled pravijo, da je cvetenje je-
zera običajen pojav. Tudi na Grajskem kopališču, kjer imajo 
redne kontrole vode, zagotavljajo, da je ta čista in primerna 
za kopanje. V. S. 

Osvežitve željni so se konec tedna že opogumili za kopanje 
v Blejskem jezeru. /F«io:*nioBuiov« 

NAKLO 

Pisateljica častna občanka 
Občinski svet občine Naklo je potrdil predloge komisije za 
občinska priznanja. Častna občanka bo postala Mimi 
Malenšek, ki živi v Ljubljani, izhaja pa iz Podbrezij. Kot so 
zapisali predlagatelji iz KU D Tabor Podbrezje, je Malenško-
va dokazovala povezanost z domačim krajem tudi kot 
pisateljica. V svojih delih se je pogosto ustavljala v kraju 
otroštva in mladosti. Srebrne plakete Občine Naklo bodo 
prejeli Prostovoljno gasilsko društvo Žeje-Bistrica, Danilo 
Vrtač iz Zgornjih Dupelj in Marjan Cradišar iz Naklega. 
Bronaste plakete bodo dobili Dragica Jenko iz Žej, Milan De-
beljak iz Podbrezij in Jakob Kne iz Naklega. Priznanja bodo 
podelili večer pred praznikom, 28. junija, na slavnostni seji 
občinskega sveta v domu Janeza Filipiča. S. S. 

TRŽIČ 

Mladi glasbeniki vabijo 
Glasbena šola Tržič in Občina Tržič vabita na letni koncert 
učencev šole, ki bo v četrtek, 21. junija, ob 20.30 v atriju 
občinske stavbe. Prvi se bo predstavil orkester harmonik, ki 
ga vodi Marijan Bone. Nato bodo nastopili Trio glasbene 
šole z mentorico Martino Puhar, Komorna skupina flavt z 
mentorico Andrejo Pogačnik, Ansambel šole, ki ga vodi 
Mit ja Perko, pa Zabavni orkester šole, kateremu dirigira 
Primož Ahačič. Program bo povezoval Bojan Veselinovič. 
S. S. 

STARA FUŽINA 

Priložnosti bohinjskega kmetijstva 
Občina Bohinj bo organizirala jutri, 20. junija ob 19.30 v 
kulturnem domu v Stari Fužini javno tribuno z naslovom 
Priložnosti bohinjskega kmetijstva. Na tribuni bodo poleg 
bohinjskega župana Franca Kramarja sodelovali minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc, v. d. 
direktorja direktorata za kmetijstvo na kmetijskem min-
istrstvu Branko Ravnik, direktorica Triglavskega narodnega 
parka Marija Markeš, predsednik kmetijske zadruge Sred-
nja vas Slavko Ličef, vodja izpostave enote Zavoda za goz-
dove Marko Cašperin, kmetijski svetovalec Dušan Jovič, 
tajnik ribiške družine Branko Polak in še nekateri drugi 
gostje. Predstavili bodo tudi program razvoja podeželja do 
leta 2013. J. K. 

RADOVLJICA 

Ustanovili klub diplomantov fakultete za upravo 
Fakulteta za upravo, ki je naslednica nekdanje višje in kas-
neje visoke upravne šole, praznuje letos 50-letnico. Ob 
obletnici so ustanovili klub diplomantov, ki bo danes, v 
torek, "odprl" enoto tudi v Radovljici, kjer ima fakulteta ene-
ga od štirih študijskih centrov. C. Z. 

Obnovljen Marijin dom na Bledu 
Hčere Marije Pomočnice so s pomočjo dobrotnikov na nekdanji Zupanovi domačiji na Partizanski 
cesti zgradile dvorano, kapelo in sobe. 

JOŽE KOŠNJEK 

Bled - Ljubljanski nadškof in 
metropolit Alojz Uran je v 
soboto popoldne v Mariji-
nem domu na Partizanski 
cesti na Bledu, v katerem že 
40 let delujejo sestre redovne 
družbe Hčere Marije Pomoč-
nice, blagoslovil novo sodo-
bno opremljeno dvorano, ka-
pelo in 16 novih sob. V sodo-
bnejšem in večjem domu 
bodo sestre lahko še uspeš-
nejše pri vzgojnem in izobra-
ževalnem delu, ki ga ne želijo 
omejevati le na Cerkev, am-
pak skušajo tudi zimaj nje 
predvsem mladim pomagati 
pri premagovanju življenj-
skih težav. Prednica Mariji-
nega doma, sestra Marija Si-
mončič, in vodja Zavoda sv. 
Dominika sestra Mira Peče 
sta prepričani, da je sodob-
nejši Marijin dom pomemb-
na pridobitev tudi za Bled, še 
posebej za mlade, s katerimi 
se sestre družbe Hčere Mari-
je Pomočnice jHJsebej ukvar-
jajo. Čeprav so sestre same 

varčno ravnale z denarjem 
in namenjale obnovi vse svo-
je prihranke, brez pomoči 
dobrotnikov doma ne bi mo-
gle obnoviti. "Vsem, ki so ka-
korkoli pomagali, iskrena 
hvala," so povedale v soboto 
in bile še posebej ponosne, 
da jim je dom uspelo obno-
viti za 40-letnic0 prihoda na 
Bled. 

Na Bledu deluje 12 sester iz 
te redovne družbe, ki imajo v 
Sloveniji skupnosti še v Ljub-
ljani, Murski Soboti in v Rad-
ljah ob Dravi. S Hrvaško, kjer 
delujejo na Reki in v Zagrebu, 
pa sestavljajo skupno provin 
co. Družbo sta leta 1872 v Itali 
ji z namenom pomagati za 
puščeni in pomoči potrebni 
ženski mladini ustanovila Ja-

nez Bosko. ustanovitelj reda 
salezijancev, in Marija Domi-
nika Mazzarello. Zato pravijo 
sestram tudi "don Boskove sa-
lezijanke". Prve sestre so prišle 
na Bled leta 1967, kjer sta jim 
zakonca Albina in Franc Zu-
pan na Partizanski cesti zapu-
stila svojo domačijo, iz katere 
je v 40 letih nastal moderen 
Marijin dom. 

Tržičani čakajo denar za razvoj 
v Tržiču so dopolnili načrt razvojnih programov za urejanje prostora. Obnova mestnih ulic in gradnja 
čistilne naprave. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Občinski svet je prejš-
nji teden s sprejemom sklepov 
0 dopolnitvi načrta razvojnih 
programov na področju ureja-
nja prostora za obdobje 2007-
2010 prižgal zeleno luč za dva 
pomembna projekta. Občina 
Tržič bo prvi projekt prijavila 
do 26. junija na javni razpis, ki 
ga pripravlja Služba vlade RS 
za lokalno samoupravo in re-
gionalno poUtiko v sodelova-
nju z Evropskim skladom 

"Gre za projekt obnove 
mestnih ulic v starem delu Tr-

žiča. V Čevljarski, Muzejski in 
Usnjarski ulid ter 21a Mošeni-
kom bomo obnovili vodovod, 
kanalizacijo in javno razsvet-
ljavo ter tlakovali ulice. Uredili 
bomo tudi del Koroške ceste. 
Trg svobode in Balos. Vred-
nost del je ocenjena na 1 4 mi-
lijona evrov, zato je obnova vo-
dovoda in kanalizacije zajeta v 
črpanje denarja iz kohezijske-
ga sklada. Občina mora zago-
toviti najmanj 15 odstotkov 
predvidenega denarja. Letos 
bomo pripravili projektno do-
kumentacijo, gradnja pa bi po-
tekala v letih 2008 in 2009," 

je povedal Izidor Jetala iz Ura-
da za urejanje prostora. 

Vodja tega tržiSkega urada 
je obvestil občinski svet, da so 
aprila letos poslali v Ljubljano 
vlogo za dodelitev 228.566 ev-
rov dodatnega denarja za pro-
jekt odvajanja in čiščenja od-
padnih voda v občini Tržič. 
Namenili ga bodo za odkupe 
zemljišč, ki so potrebna za 
gradnjo centralne čistilne na-
prave. Skupna vrednost nalož-
be je okrog dvajset milijonov 
evrov, od tega pa naj bi bil 90-
odstotni ddež brez obveznosti 
vračila. Uresnifitev investicije 

je predvidena v letih 2008-
2010. Tižiški župan Borut Sa-
jovic je pojasnil, da je več kot 
pol lastnikov zemljišč že pri-
stalo na prodajo parcel pod na-
seljem Brezovo. Do tja so spe-
ljali del glavnih kanalizacijskih 
povezav, zato morajo čim prej 
zgraditi čistilno napravo. Tja 
naj bi speljali izcedne vode z 
deponije odpadkov pri Kovor-
ju, da bo lahko obratovala na-
prej. Prejšnjemu županu je 
priznal, da so že v preteklosti 
zgradili veliko kanalizacijske-
ga omrežja in pripomogli k 
uresničitvi projekta. 

Športna dvorana je predraga 
Na Bledu imajo precej pomislekov, kako in kdo naj upravlja športne objekte, ki niso pomembni le 
za kraj, ampak tudi za turizem, vendar pa je z njimi več izgube kot dobička. 

V I L M A STANOVNIK 

Bled - V javnem podjetju In-
Sastniktuia, ki upravlja šport-
no dvorano (drsališče), smučiš-
če oziroma poletno sankaliSče 
Straža, grajsko kopališče, špor-
tni park in mini golf (tega od-
dajajo v najem), ugotavljajo, da 
naj bi letos s temi objekti pride-
lali okoli 105 tisoč evrov izgube. 
Kot je na zadnji seji blejskega 
občinskega sveta pojasnil di-

rektor Mirko Ulčar, so izgubili 
dohodke iz Blejskega gradu in 
Festivalne dvorane, ki sta po 
novem pod okriljem Zavoda 
za kulturo. Za povrhu je slaba 
zima prinesla precejšen izpad 
dohodka na smučišču Straža, v 
športni dvorani pa domafi klu-
bi za uporabo plačajo le del do-
ločene cene, lor sicer energet-
sko potratnemu objektu prina-
ša še dodatno izgubo. Športni 
park je še v gradnji, dokončali 

pa naj bi ga letos, in tudi to je 
dodaten strošek Edino na graj-
skem kopališču stroške lahko 
prilagajajo obisku, tako da ti ne 
pomenijo dodatne izgube. 

"Mislim, da bi bilo treba več 
sodelovati s turističnim gospo-
darstvom, saj so objekti po-
membni tudi kot dodatna po-
nudba Bleda. Skupaj bi lahko 
imeli nekakšen "rizični fond", 
s katerim bi pokrivali izgubo. V 
tej objekte je bilo vloženega ve-

liko denarja in škoda bi bilo, če 
bi jih dočakala usoda Zatmi-
ka," je predkgal Ludvik Kerč-
mar, Anton Omeizel pa je pre-
pričan, da bi bilo treba razmiš-
ljati celo o prodaji športne dvo-
rane. Večina svetnikov se je 
zato strinjala, da je treba za vsa-
kega od športno turističnih ob-
jektov čim prej narediti pro-
gram s predlogom za rešitev, 
ki občini ne bi prinašala dodat-
n a financiranja. 
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Gradili bodo novo knjižnico 
v Radovljici bodo zgradili novo knjižnico. Vrednost naložbe ocenjujejo na 1,4 milijona evrov. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica - Občinski svet je 
na nedavni seji načeloma 
podprl gradnjo knjižnice v 
eni od petih načrtovanih 
stavb v kareju H med Kranj-
sko cesto ter srednjo gostin-
sko in turistično šolo v Ra-
dovljici, vendar bo župan 
Jaiiko S. Stušek pred sklenit-
vijo pogodbe o gradnji še en-
krat seznanil svet 2 naložbo 
in pred tem imenoval komi-
sijo, ki bo znova pregledala 
projekt. Svetniki so naložbo 
podprli šele po tem, ko so od 

občinske uprave dobili zago-
tovila, da je objekt načrtovan 
v skladu 2 zazidalnim načr-
tom in da predvidena veli-
kost knjižnice ustreza stan-
dardom za knjižnično dejav-
nost in naraščajočim potre-
bam v občini. V proračunih 
za letos in za prihodnje leto 
je za knjižnico predvidenih 
606 tisoč evrov, celotno 
vrednost naložbe ocenjujejo 
na 1 4 milijona evrov, razliko 
pa naj bi zagotovili iz držav-
nih virov in s poračunanimi 
komunalnimi prispevki. Ker 
knjižnica deluje na območju 

štirih občin, se bodo za 
skupno financiranje prosto-
rov za upravo poskušali do-
govoriti še z občinami Bo-
hinj, Bled in Gorje. 

Matična knjižnica na Go-
renjski cesti v Radovljici je v 
veliki prostorski stiski, ob 
tem pa se povečujejo zaloga 
knjižničnega gradiva, izpo-
soja ter število obiskovalcev, 
prireditev in dodatnih stori-
tev. Prostorska stiska se 
kaže zlasti v pomanjkanju 
prostorov na otroškem in 
mladinskem oddelku, v pre-
majhnem številu polic, ne-

zadostni razdalji med poli-
cami in preveč natrpanih 
policah ter pogosto tudi v 
premajhnih prostorih za 
prireditve. V novi stavbi naj 
bi knjižnica v petih nad-
stropjih imela več kot dva ti-
soč kvadratnih metrov povr-
šine. V kleti naj bi bilo skla-
dišče, v pritličju razstavni 
prostor ter mlečna restavra-
cija, v kateri bo možno tudi 
branje dnevnega časopisa, v 
prvem in drugem nadstrop-
ju izposoja, v mansardi pa 
večnamenska dvorana, 
upravni prostori in terasa. 

TRŽIČ 

Sprejem odličnjakov 

župan Občine Tržič Borut Sajovic je v petek sprejel učence 
tržiških osnovnih šol, ki so bili vsa leta odlični. V Osnovni 
šoli Bistrica so to dosegli Kim Peternel, |aša Veselinovič, 
Tina Rozman, Matic Snedic, Manca Kranjec, Sara Truden, 
Maja Pozvek in MIha |apelj. V Osnovni šoli Križe so bili na-
jboljši Jure Coručan, Martin Zaplotnik, Ema Valentina 
Sajovic, Blaž Blažič, Tilen Tomazin, Cita Duh In Alja Peharc, 
v Osnovni šoli Tržič pa Katarina Ahačič, Saša Colmajer, 
Klemen Brovč, Žiga Tomazin, Manja japelj, Urška Dolhar, 
Vita Peharc in Anja Werber. S. S. 

NAKLO 

Odličnjaki v Naklem 

Župan Občine Naklo Janez Stular je v četrtek sprejel 
učence OŠ Naklo, ki so Imeli odlična spričevala vsa leta. 
To so dosegli Jan Gubane, Luka Krsnik, Ana Marija 
Krumpestar, Klavdija Poklukar, Tadeja Smolej In Maja Ur-
bane Iz 9. A razreda, Vid Blaznik, Rija Droždek, Matija 
Dušak, Lucija Pikš, Maša Štefe In Eva ŠtrakI Iz 9. B ter 
Meta Jovan, Eva Krampi, Lara Pičman In Jan Šmid iz 9. C 
razreda. S. S. 

Srečanje velike 
Peručeve družine 
v nedeljo so se na prireditvenem prostoru pod 
Ribensko goro srečale štiri generacije Peručevih 
iz Srednje vasi pri Goričah. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ribno - Nič nenavadno ni 
zvenelo vprašanje, ki si ga je 
v vabilu na srečanje v imenu 
organizacijskega odbora za-
stavljala Metka Prešeren: 
"Kdo zna to žlahto prešteti, 
ki z nami bo vsa.'" In tudi 
Metod Zaplotnik, ki ažurira 
seznam Peručevega sorod-
stva, je imel kar precej dela, 
ko je v seznam vnašal nove 
pravnuke in pravnučke. Pe-
ručeva "žlahta" je res veli-
ka, da malo takih na Go-
renjskem! Očetu Francu in 
mami Ani, ki sta gospodari-
la na Peručevi kmetiji v 
Srednji vasi pri Goričah, se 
je v dvajsetih letih, od 1913. 

do 1933. leta, rodilo štiri-
najst otrok - Stanko, Ange-
la, Micka, Francelj, Ančka, 
Francka, Joža, Mihela, 
Ivanka, Lojzka, Dora, Ro-
zalka, Cilka in Krista. Devet 
je še živih, dva med njimi 
imata čez devetdeset let. V 
drugi generaciji Peručevih 
je 39 otrok, v tretji 74 vnu-
kov in v četrti 14 pravnu-
kov. Več kot sto trideset Pe-
ručevih in tistih, ki so "vsto-
pili" v Peručevo sorodstvo, 
se je tudi udeležilo sreča-
nja, na katerem je bilo kar 
pogosto slišati misel: "Sre-
čanje naj postane tradicio-
nalno. Močna Peručeva 
družina naj nas poveže in 
ustvari nova prijateljstva." Del članov Peručove družine na srečanju po Ribensko goro 

KROPA 

Ustanovili bodo razvojno ustanovo 

Delovna skupina za razvoj turizma v LipnIškI dolini, ki so jo 
Imenovali na nedavni javni tribuni Civilne iniciative (za) lju-
di pod Jelovico, se je pred kratkim pn/ič sestala. Kot je v 
imenu civilne iniciative zapisal Slavko Mežek, so se na ses-
tanku dogovorili, da bodo ustanovili lokalno razvojno us-
tanovo Fundacija za trajni razvoj Llpniške doline, ki naj bi se 
na razpisih tudi potegovala za denar iz domačih In tujih vi-
rov. Izdali bodo glasilo, v katerem bodo predstavili turis-
tične zanimivosti in ponudbo doline. C. Z. 

KRIŽE 

Elektrika na Kriški gori 

Planinsko društvo Križe je lani uresničilo skoraj 150 tisoč 
evrov vredno naložbo v elektrifikacijo koče na Kriški gori. 
Posodobitev je pomembna zlasti z ekološkega vidika, saj 
je odpadla proizvodnja električne energije z dizelskim 
agregatom. Novo omrežje sta v nedeljo simbolično 
predala namenu predsednik PZS Franc Ekar In predsednik 
PD Križe Ivan Likar. Po kulturnem programu, v katerem so 
nastopili pevci in folkloristi, je sledilo druženje na tradi-
cionalnem dnevu kriških planincev ob zvokih ansambla 
Zarja. Pri koči so se zbrali številni domačini, župan tržiške 
občine Borut Sajovic in gostje iz prijateljskih planinskih 
društev. S. S. 

... in bi radi oživili skrite sanje, 
vam Poštna banka Slovenije ponuja 
ugoden potrošniški kredit 

Do 5.000 evrov kredita 
po sanjski obrestni meri 5,9 % 
z odplačilom do 2 leti 
vam do konca avgusta omogoča 
uresničitev poletnih želja. 

Dodatne informacije: 
• www.pbs.si 
• tel. 02 228 83 72 .01 243 19 72 
• in na vsaki poŠti 

PBS. 
POSTNA BANKA SIJOVENIIE. i M . 

AnAu dtnpbu Nm Kn^tou tmkc MtrOm 

http://www.pbs.si


GORENJSKA 

Spominek skuiptura Sotočje 
MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Turistična zveza 
Medvod je pred časom raz-
pisala javni natečaj za izbiro 
najlepšega spominka občine 
Medvode. Svojega spomin-
ka namreč doslej še niso 
imeli. Odziv na natečaj je bil 
dober, saj so dobili 23 pred-
logov, najboljše pa je izbrala 
tričlanska strokovna komisi-
ja. Na podlagi postavljenih 
kriterijev so se soglasno od-
ločili, da prvo nagrado prej-
me skuiptura Sotočje, ki jo 
je izdelal Mirko Mihovec s 
Svetja. 

"Izdelek na svojstven, mo-
dernejši način celostno 

predstavlja Medvode kot 
kraj in kot občino, zlasti pa 
njeno geografsko značil-
nost, po kateri je kraj sam 
dobil ime. Komisijo je pre-
pričal s presežkom estetske 
vrednosti," so zapisali člani 
komisije. Skuiptura Sotočje 
je izdelana iz enega kosa 
lesa (hrast) in predstavlja 
zlitje rek Sore in Save. Dru-
go nagrado je komisija po-
delila spominskemu obesku 
Jakoba Aljaža avtorice Rena-
te Grmovšek, tretjo pa spo-
minskemu medaljonu iste 
avtorice. Oba izdelka se odli-
kujeta po idejni čistosti in 
imata visoko reprezentativ-
no vrednost. 

Skuiptura Sotočje 
predstavlja zlitje rek Sore 
(levo) in Save. 

Lionisti pripravili uspešno dražbo 
JASNA PAIADIN 

Kamnik - Člani Lions in Leo 
Kluba Kamnik so minuli pe-
tek na gradu Zaprice pripra-
vili zbor članstva, na katerem 
SO z zadovoljstvom ugotovili, 
da so v minulem letu delali 
zares dobro. Za še eno leto so 
podaljšali mandat dosedanje-

mu predsedniku Borisu Kra-
lju, okrog sto zbranih članov 
in drugih dobrotnikov iz 
Kamnika in okolice pa je sre-
čanje zaključilo z dobrodelno 
dražbo del priznanih likov-
nih umetnikov, kot so Bog-
dan Potnik, Dušan Sterle, 
Črt Frelih, Miha Kač in mno-
gi drugi. S prodajo umetnin 

jim je uspelo zbrati štiri tisoč 
evrov. Polovico zneska bodo 
poklonili družini iz Tuhinj-
ske doline, ki je ostala brez 
mame, preostali del pa dru-
gim pomoči potrebnim. Pri-
jetno druženje so popestrili 
pevka Nuška Drašček, igralec 
Zvone Hribar in mlada kam-
niška baletka Ajda Bergant. 

Spreminjamo meje! 

i-i 

Iščemo sodelavce, pridružite se nam! 

Perftecha 
Perftech, d.o.o. 
Pot na Lisic« 4 
4260 Bled 
www.perflech^i 

Podjetje za proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij. 

V O D J A P R O G R A M A A P O (aplikativna programska oprema) (m/ž) v Ljubljani: 
Pričakovana znanja In sposobnosti: managerska znanja In Izkušnje, Izkušnje pri prodaji poslovnih aplika-
cij, visokošolska izobrazba ustrezne smeri. 

Odgovorni boste za uspešno koordinacijo razvoja, svetovanja, partnerjev In prodaje Perftechovih aplika-
tivnih programskih rešitev, za doseganje prodajnih in razvojnih ciljev progranna APO. 

R A Z V I J A L E C P O S L O V N I H A P L I K A C I J (m/ž) več sodelavcev, na Bledu In/ali v Ljubljani: 
Pričakovana zn anja in sposobnosti: programski jezik C/C++, podatkovni sistem MS SQL, spletne tehnolo-
gije, zaželeno poznavanje .net tehnologije. 

Sodelovali boste v razvojni skupini nove generacije sistema ERP in/ali skupini za razvoj spletnih storitev. 

U V A J A L E C S V E T O V A L E C (m/ž) več sodelavcev, na Bledu in/ali v Ljubljani: 
Pričakovana znanja In sposobnosti: MS Office, podatkovne strukture, poznavanje poslovnih procesov, 
Izkušnje v procesu načrtovanja proizvodnje ali v logističnih procesih, projektno delo. 
Kot del skupine svetovalcev boste odgovorni za področje svetovanja In uvajanja naših poslovnih aplika-
cij pri strankah. 

S A M O S T O J N I K O M E R C I A L I S T (m/ž) 
1 Komercialist za prodajo aplikativnih progrannskih rešitev. 
1 Komercialist za področje sistemske integracije (strežniki, ožičenje, programska oprema: MS, . . . ) 
Pričakovana znanja In sposobnosti: najmanj 5. stopnja Izobrazbe (ekonomska, organizacija ima pred-
nost), komunikativnost, samoiniciativnost, samostojnost, organizacijske sposobnosti. 
Sodelovali boste v skupini prodajalcev. Zadolženi boste za prodajo, skrbništvo ključnim strankam in pri-
dobivanja novih strank. 

Vaše p o n u d b e pr ičakujemo v 15 dneh od objave na elektronski naslov: zaposlitev(aiperftech.si 

ali po pošti na naslov: Perftech d.o.o.. Pot na Lisice 4,4260 Bled, z oznako »zaposlitev«. 

Manjka le še internet 
s pomočjo evropskega projekta Pusemor in v sodelovanju z občino 
Gorenja vas-Poljane so v Lučinah odprli e-center in vaško središče. 

B O J R I A N BOGATAJ 

Lučine - Projekt Pusemor je 
v sedmih evropskih držav, 
na Gorenjskem pa na petih 
visokogorskih območjih 
skušal lajšati probleme, ki 
jih čutijo prebivalci, pa naj 
bo to želja po vrtcu, intemet-
ni povezavi, trgovini, avto-
busnih prevozih ... "V Luči-

intemetno povezavo, vendar 
bomo tudi to kmalu rešili. 
Upam, da boste tu našli stik 
med mladimi in starejšimi." 

V kultumem programu so 
učend podružnične šole Lu-
čine v pesmi o tem, kaj po-
trebujejo, zapeli tudi "potre-
bujem internet, sem rekel že 
županu, da bomo povezani po 
vsem svetu". Občina bo mora-

bujejo pol ure za priklop, ki 
včasih uspe, drugič ne. 

"Povezavo bomo hitro ure-
dili, točka pa bo v začetku od-
prta vsaj enkrat tedensko, 
kasneje pa se bodo z Lučin-
čani dogovorili," nam je po-
vedal župan. Hitrih povezav 
se veseli tudi učiteljica Mar-
tina Jelovčan: "Imamo slabo 
povezavo in v šoU ne more-

Novi e-center je bil ob odprtju nabito poln, prvi pa so k računalnikom sedli mladi. 

nah smo uredili lažji dostop 
do sveta, zato smo skupaj z 
občino kupili računalnike in 
opremo ter širokopasovni 
dostop do Interneta," je na 
predstavitvi povedal B<^o Fi-
lipič, direktor razvojne agen-
cije BSC Kranj, župan Milan 
Čadež pa dodal in obljubil: 
"Še vedno imamo težavo z 

la pohiteti s povezavo, saj bo 
le tako e-center zaživel. 
"Doma imam računalnik in 
internet, vendar je počasen. 
Če bo tu hitrejši, pa zagotovo 
pridem," je povedal mladi 
Jaka Oblak, nekoliko starejši 
pa dodali, da je dobra inter-
netna povezava velika prido-
bitev za vas, saj sedaj potre-

mo poslati zaključnih ocen." 
"Širokopasovni intemetni 
dostop bo kmalu urejen, za 
kar bo poskrbela občina, ki je 
že objavila razpis za gradnjo 
takšnega omrežja." pa je po-
vedal svetnik Peter Dolinar 
in dodal, da je nacionalni 
operater že pripravil projekt 
položitve optičnega kabla. 

Zahtevajo pošto na dom 
Ivan Filipič iz Žirovskega Vrha Sv. Antona v svojem in imenu sosedov 
zahteva vročitev pošte na dom. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Žirovski vrh - Ivan Filipič 
skupaj s tridesetimi družina-
mi v Žirovskem Vrhu Sv. 
Urbana, Sv. Antona in Kladij 
že več let na Pošto Slovenije 
vlaga zahtevke, da bi jim 
pošto dostavljali na dom in 
ne v izpostavljene predalčni-
ke. "Odgovor je vedno enak: 
da smo predaleč od njihovih 
poti, da nimajo denarja, da je 
nevarna cesta in da po zako-
nu lahko dostavljajo v izpo-
stavljene predalčnike. Ti so 
tudi do deset kilometrov od-
daljeni od kmetij!" je pove-
dal Filipič, ki je Pošto prijavil 
/Vgenciji za pošto in elek-
tronske komunikacije RS 
(APEK). 

Agencija oziroma njena 
predstavnika sta zato prejš-
nji teden opravila ogled tere-
na in organizirala javno ob-
ravnavano s soočanjem 

mnenj. "Izpolnjujemo za-
konske uredbe, saj lahko do-
stavljamo prek izpostavlje-
nih predalčnikov ob dveh po-
gojih: ko so gospodinjstva iz-
ven strnjenega naselja in več 
kot dvesto metrov od vroče-
valčeve poti. V konkremem 
primeru je tudi nekaj zelo 
nevarnih cestnih odsekov," 
je odgovarjal Gorazd Čadež, 
predstavnik Pošte Slovenija. 

"Smo v neenakopravnem 
položaju, saj dobimo pošto 
kasneje, ponjo moramo da-
leč od doma. Po zakonu 
mora Pošta dostavljati vsaj 
petkrat na teden, lahko tudi 
prek izpostavljenih predalč-
nikov, vendar bi se mi mora-
li s tem strinjati. Pa se ne," je 
dejal Filipič. Glede nevarnih 
cest v deževnem in zimskem 
vremenu pa dodaja, da so 
tega navajeni, da gredo vsak 
dan v službo, da gredo tudi 
otroci vsak dan s posebnim 

prevozom v šolo in naj pač 
zaposlijo "hribovskega poba", 
ki je navajen takšnih cest. 

"O ukinitvi izpostavljenih 
predalčnikov, ki jih je na ob-
močju pošte Gorenja vas še 
90, Pošta Slovenije govori že 
zelo dolgo. Izgovori so vedno 
enaki, da ni denarja, zraven 
pa se hvalijo dobičkom štirih 
milijard tolarjev. Občina želi 
lajšati življenje v gorskem 
svetu, naredite nekaj tudi 
vi," pa je jjoštarjem povedal 
podžupan občine Gorenja 
vas-Poljane Janez Hrovat. 
"Čeprav se Pošta sklicuje na 
zakonska določila, je težko 
določiti, kje je strnjeno nase-
lje in kje poteka vročevalčeva 
pot, pravi kriterij je varnost 
poštarja," je zožil presojo, ki 
jo bo z odločbo p o ^ do kon-
ca meseca Rajko Jurenec, in 
domačine prosil za razume-
vanje, če poštar ne bo prišel 
vsak dan. 
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PLANINSKI KOTIČEK: SMOLNIK (1075 M) IN AJDNA (1046 M) 

Poznoantična naselbina 
Balkonček na južnem pobočju Stola je v preteklosti dajal varno zavetje pred zavojevalci. Poznoantično 
gorsko bivališče in nekropola. Naravni in kulturni spomenik je priljubljena izletniška točka. 

JELENA JUSTIN 

Ajdna, ta skalnata špička 
na južnem pobočju mogoč-
nega Stola (2236 m) in Bel-
ščice, je verjetno eno najbolj 
znanih arheoloških najdišč 
na Gorenjskem. Poznoantič-
na gorska naselbina 2 nekro-
polo, ki datira v čas razpada 
Rimskega imperija v 5. sto-
letju n. š. in obenem čas pre-
seljevanja ljudstev, je globo-
ko zasidrana v gorenjskem 
človeku. Kot enlaatna ostali-
na preteklosti ima velik kul-
turni pomen, zaradi izjemne 
flore, ki jo obdaja, p« tudi na-
ravnega. Na Ajdni raste na-
mreč črni bor (Pinus nigra). 

O Ajdni je prvi pisal J. V. 
Valvasor leta 1689, naslednji 
je bil arheolog Kari Dežman 
(1879). Leta 1908 si je Ajdno 
ogledoval Valter Šmid, na 
pobudo Tehniškega muzeja 
Železarne Jesenice so po-
novna izkopavanja potekala 
med leti 1959 in 1960. Leta 
1976 je raziskovanje začel 
kustos Gorenjskega muzeja 

Andrej Valič. Delo je nada-
ljeval Milan Sagadin z Zavo-
da za kulturno dediščino, 
OE Kranj. Danes so na vrhu 
restavrirani ostanki naselbi-
ne, ki jo še vedno urejajo, 
pripravlja pa se tudi celovita 
muzeološka predstavitev. 

Kakšna je l̂ ila nekdaj Ajd-
na? Strokovnjaki menijo, da 
je bilo tod lociranih 20 hiš, v 
katerih je živelo med 100 in 
150 prebivalcev. Prebivalci 
so bili romanizirani starosel-
ci iz doline, kjer so še naprej 
obdelovali polje, preživljali 
pa so se tudi s pašništvom 
drobnice, govedi in železar-
jenjem. Najdbe izpričujejo 
ži\djenje v času 5. in 6. stolet-
ja. Kot so pokazale rasdskave, 
je imela naselbina tri glavne 
stavbe, okrog katerih so bile 
manjše bivakie in shrambe-
ne koče. Ugledno mesto je 
zavzemala cerkev, ki je bila 
oblikovno prirejena skrom-
nim prostorskim razmeram. 
V ladji cerkve je bilo odkritih 
tudi pet grobov; v središč-
nem grobu je bila pokopana 

mlajša žena z bronasto za-
pestnico, srebrnima uhano-
ma, prstanom z vgraviranim 
križem in delom verižice. 
Naselbina je bila nasilno po-
rušena konec 6. stoletja, 
vendar najnovejše najdbe 
slovanskega nakita, konjeni-
ške opreme, frankovskega 
orožja izpričujejo, da je na-
selbina dajala za krajši čas 
zatočišče peščici kamiolskih 
zaveznikov v uporu Ljudevi-
ta Posavskega okoli leta 820. 
Najdbe so na ogled v Gorenj-
skem muzeju. 

Na Ajdno lahko pridemo 
na več načinov. Peš je naj-
bližje po strmi gozdni poti iz 
Potokov. Pot je neoznačena, 
vzpon je dolg eno uro in pre-
cej strm. Naslednji vzpon je 
iz doline Završnice, kjer sle-
dimo označeni poti na Val-
vasorjev dom. Delček poti 
hodimo tudi po gozdni cesti. 
Shojena stezica nas lahko 
premami, da skrenemo s 
poti levo in skočimo na prvi 
razglednik Smolnik, s kate-
rega se lepo vidi streha Val-

vasorjevega doma. Vrnemo 
se na gozdno cesto, nato pa s 
severne strani Ajdne sledi-
mo markacijam in se pov-
zpnemo na njen vrh. S te 
strani sta možnosti za vzpon 
dve: lahko pristopimo z za-
hoda (pot je nezahtevna), 
lahko pa s severne strani, 
preko kratke stene, kjer nas 
spremlja nekaj klinov. Kljub 
totki skalni pregradi ta pot 
ni za vrtoglave. Vrh Ajdne 
nam ponuja čudovit razgled, 
saj nam na ogled postavi 
Gomjesavsko dolino, "Kaša-
rijo". Radovljiško ravnico in 
Blejski kot. 

Ajdna oz. njena okolica je 
primerna tudi za razgledno 
in zanimivo kolesarsko 
turo. Samo nekaj kondidje 
in vztrajnosti je potrebne. Iz 
Žirovnice se odpeljemo sko-
zi vas Moste v dolino Završ-
nice. Peljemo se mimo Lov-
skega doma, na ravnini pa 
se pot odcepi proti Valvasor-
ju. Po približno treh kilome-
trih na razpotju zavijemo 
levo, čez približno kilometer 

Ajdna, poznoantična naselbina 

Razgled na Gomjesavsko dolino 

pa nas smerna tabla Ajdna 
usmeri še enkrat levo. Čez 
slaba dva kilometra prikole-
sarimo do steze, ki vodi na 
Ajdno. Po stezi se spustimo 
do skale, preko katere vodi 
kratka zavarovana pot. Kolo 
zaklenemo in se odpravimo 
na vrh. Po ogledu pozno 
antične naselbine in uživa-
nju v čudovitem razgledu se 

vrnemo do kolesa in pot na-
daljujemo proti Potoški pla-
nini. Pri vračanju s planine 
se pot kmalu odcepi levo in 
nas vodi čez Ravni do Valva-
sorjevega doma. Od tod pot 
vodi samo še navzdol v Za-
vršnico in naprej do Žirov-
nice. Klobasa današnjega 
dne je bila uspešno "zašpile-
na". 

PREJEUSMO 

Zadnji odgovor na 
''Maturantska 
obleka v tretje" 

Spoštovana ga. V. Š. 
Kot lastnik trgovine Špica v 

Kranju vas vljudno vabim, da 
pridete v naš lokal in si kot da-
rilo izberete italijansko ali ki-
tajsko modno obleko po vašem 
okusu. Zelo bi nam bilo v čast. 
Hvala za razumevanje. 

JANEZ ŠLIBAR 

S tem pismom zaključuje-
mo polemiko o maturantski 
obleki. Uredništvo 

Uredniki 
Gorenjskega glasa 

Za začetek vam vsem sku-
paj pošiljam prav lepe in tople 
pozdrave iz našega konca, to 
je iz Kamnika. Pišem pa vam 
z namenom, ker bi rada neko-
ga prav posebej pohvalila. V 
aprilski številki Moja Gorenj-
ska je imelo podjetje Anda-
mea, d. 0. o., objavljeno na-
gradno križanko. Ker pa kri-
žanke velikokrat (seveda če 
imam čas) rešim in pošljem, 
sem ta storila tudi tokrat. In 
na veliko, veliko presenečenje 
dobim na dom obvestilo, da 
sem bila izžrebana 1. nagrado 

• to je večerja za štiri osebe. Res 
sreča. 

To večerjo sem izkoristila 2. 
junija v zelo prijetnem okolju, 
v hotelu Medno. Moram vam 
zaupati, da že dolgo nismo 
pre^veli tako prijetnega veče-
ra, kot smo ga to soboto. Že 
sam sprgem je name naredil 
pozitivni vtis, da o zelo dobri 
postrežbi (v celoti) hrane ne 
govorim. Gostinski uslužbenec 
je bil tako prijazen in pozoren, 
če tak do vseh gostov, "kapo 
dol", vidi se, da živi s svojim 
poklicem, ki ni lahek. Še en-
krat prav lepa hvala za tako 
prijetno soboto, s tako okusno 
večerjo in prijetnim gostincem, 
bi bila moja zahvala hotelu 
Medno. Vsekakor bomo z vese-
ljem vrnili. 

VSE PRAV LEPO POZDJRAVLJA 

JOLANDA PAVIOVIČ 

Kranjski odpadki 

"V odpadkih je denar" je 
stara resnica. In tega načda se 
javno podjetje Komunala 
Kranj dosledno drži, saj pri 
svoji monopolni dejavnosti 
nima konkurence. Občanom 
celo zaračunava storitve, kijih 
dgansko ne opravi. To trditev 
lahko podkrepim s svojim last-
nim primerom. 

Javno podjetje Komunala 
Kranj je v skladu s Pravilni-
kom o tarijhem sistemu ravna-
nja s komunalnimi odpadki 

spremenilo način obračuna 
storitev na podro^u ravnanja 
z odpadki. Prgšnji sistem obra-
čuna, ki je temeljil na kvadrat-
nih metrih stanovanjske povr-
šine, je bil septembra lani spre-
menjen, uporabljati pa so ga 
začeli marca 2007. Nov obra-
čun je razdeljen na dve postav-
ki in sicer na odvoz (0ede na 
število oseb v gospodirtjstvu) in 
deponiranje odpadkov (glede 
na velikost zabojnika). Za 
moje gospodinjstvo je JP Ko-
munala zaračunavalo to stori-
tev za tri (j), čeprav sva v njem 
samo dve osebi. Na mojo ur-
gertco so me napotili na upra-
vno enoto po Potrdilo iz gospo-
dinjske evidence, čeprav to ni 
moja dolžnost. Za izdano potr-
dilo sem moral plačati upravno 
takso, poleg tega pa sem zaradi 
njihove malomarnosti oškodo-
van vsak mesec pri plačilu od-
voza odpadkov. Javno podje^e 
Komunala opravlja storitev za' 
MOK in njene občane in je 
dolžno pri obračunu storitev 
uporabljati ažurne podatke. 

V mesecu decembru smo 
prejeli t.i. "proizvajalci" od-
padkov in potrošniki storitev, 
ki jih ponuja zff)raj omenjeno 
podjetje, lično oblikovano bro-
šuro, v kateri poskušajo avtorji 
med Kranjčani spodbuditi 
ekobško zavest. Pri bralcih, ki 
so brošuro le preleteli. Jim je to 
verjetno uspelo, kdor pa si je 
vzel nekaj več časa, je lahko 
ugotovil, daje i; tekstu veliko 
leporečja, cilj pa je predvsem 
drugačen obračun storitev. O 
učinkovitem in okolju prijaz-

nem zbiranju in ravnanju z 
odpadki pa nič. Pozoren bra-
lec je lahko ugotovil, da je v 
"novi" politiki ravnanja z od-
padki prisoten "kolektivni 
duh" iz preživelega socialistič-
rrega sistema. Danc^ji občan 
pa živi v potroSn^i družbi in 
je navajen plačati dejansko, 
konkretno količino blaga ali 
storitve. Na prvo mesto postav-
lja načelo racioruilnosti, nato 
pa pride na vrsto zavest. Naj-
boljši način za dvigovanje za-
vesti pa je poleg vzgoje zlasti Ji-
nančna nagrada in kazen. 
Cena zbiranja odpadkov naj 
torej temelji na količini proiz-
vedenih odpadkov, ne pa na 
številu stanovalcev ali stano-
vanjski površini. Primer take-
ga ravnanja poznamo iz dr-
žav, ki so pri ravnanju z od-
padki daleč pred nami (primer 
iz Nemčije: Z nakupom vrečke 
za posamezno vrsto odpadkov 
plačam tudi odvoz). Podoben 
sistem bi lahko uporabili tudi 
pri nas. Predlagam uvedbo na-
lepke za zabojnike, s katero bi 
"proizvajalec" odpadkov pla-
čal vsakokratni odvoz. "Proiz-
vajalec" odpadkov, ki se obna-
ša ekološko in proizvede malo 
odpadkov, ker biološke odpad-
ke kompostira, papir, steklo in 
plastenke odnese na zbirališče, 
za svojo zavest ni stimuliran, 
saj plača enako kot tisti, ki vse 
vrže smetnjak. Država in lo-
kalna skupnost bi morali na-
meniti bistveno več sredstev za 
kampanjo o gospodarnem rav-
nanju z odpadki z oglasi in 
drugimi medijskimi prijemi, 

ki spodbujajo ekološko zavest. 
V odpadkih je denar. Poskr-

beti je treba za ozaveščanje 
t^a dgstva zlasti med povzro-
čitelji odpadkov. Odpadke je 
treba ločeno zbirati na izvoru 
in s tem zmanjšati količino, ki 
se na koncu znajde na odlaga-
liščih. Pa tudi ti odpadki niso 
brez vrednosti. Povprečne 
vrednosti, ki veljajo v državah 
EU, nam povedo, da lahko 
eno tono odpadkov po energet-
ski vrednosti enačimo z 200 li-
tri plinskega olja ali, da ener-
getska vrednost 1 kg odpadkov 
znaša 8.000-9.000 kj ali, da s 
sežigom 1 kg odpadkov prido-
bimo 2 kWh električne ener^-

je. V odpadkih je denar! 

M A R J A N BAJT 

Pomagajmo naravi 

v tem delu leta se v naravi 
porajajo številna nova življe-
nja. To za večino javnosti ni 
noč novega, ugotavljamo pa, 
da večina ljudi premalo pozna 
nekatere naravne zakonitosti. 

Naša in v Evropi najbolj 
razširjena vrsta paricljaste div-

jadi je srnjad, od katere jo vsa-

ko leto na tisoče konča v pro-
metu ali pod zobmi kosilnic. 

Odrasla srna praviloma 
vsako leto poleže dvojčka. Ta-
koj po porodu zaužije postdji-
co in s tem, predvsem zaradi 
številnih plenilcev, zabriše me-
sto poležmja mladiča. Poleže 
na med seboj oddaljenih me-
stih v gozdu ali na travniku. 
Edino varovanje predstavljata 
pikasta obarvanost in to, da so 
prve tedne povsem brez vonja. 
Mati srna natarrčno ve, kje sta 
in ju obišče le za kratko doje-
nje. Smje mleko je drugačno 
kot kravje. Zgodi se, da človek 
nehote najde tako potajenega 
mladiča in ga, misleč, da je si-
rota, odnese domov. To je pov-
sem napačno in pogosto usod-
no. Tako najdenega mladiča 
se ne dotikajte in pojdite svojo 
pot. Če je bil mladič odnesen, 
ga tudi po enem dnevu odnesi-
te nazaj. Kadar in če mladiča 
odkrijete med košnjo, ga odne-
site f bližnje varno zavetje, 
kjer ga bo srna zagotovo našla. 

Lahko pa pokličete tudi na 
Lovsko zvezo Slovenije, tel.: 
01J24 10 910. 

BiAŽ KrŽE, PREDSEDNtK 

KOMISIJE LZS 

ZA UPRAVLJANJE z DIVJADJO 

® 

Rciflie Tfiolcir 
G o r e n j s k a 96 M H z 
R A D I O Z A r a d o v e d n e 
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NESREČE: 

PREDDVOR 

Poziv pričam 
V nedeljo ob 10. uri se je blizu kleparstva Kržan na ulici Co-
ričica v Preddvoru zgodila prometna nesreča, v kateri je bil 
ranjen voznik kolesa z motorjem. Zaradi razjasnitve okoliš-
čin nesreče policija prosi vse morebitne priče, da pokličejo 
na telefonsko številko 113 oziroma Policijsko postajo Kranj 
na telefonsko številko 04/233 64 00. 

DOLENJA VAS 

Motorist si je zlomil golenico 
V soboto ob 23.15 se je na regionalni cesti v Dolenji vasi 
hudo poškodoval 3i-letni motorist. V ostrem desnem nepre-
glednem ovinku, kjer se cesta rahlo vzpenja, je s čoperjem, 
na katerem je imel noge stegnjene naprej in razmaknjene, 
peljal preblizu desnega roba ceste. Z desnim čevljem je zato 
zadel v betonski zid, pri tem pa mu je nogo zasukalo, tako 
da je utrpel spiralni zlom desne golenice. 

ŠKOFJA LOKA 

Z avtobusom izsilil prednost pred motoristom 
V četrtek ob 8.10 je 53-letni voznik avtobusa iz Kranja izsilil 
prednost pred i8-letnim motoristom iz Trbovelj. Z avtobu-
som je pripeljal po ulici Frankovo naselje v križišče s pred-
nostno Kidričevo cesto in zavil levo v smeri križišča Stari 
dvor. Tedaj je z njegove leve strani po Kidričevi cesti pripe-
ljal 18-letni motorist. Zaradi izsiljevanja prednosti voznika 
avtobusa je motorist trčil v levi bok avtobusa in padel po vo-
zišču. Pri tem je utrpel hude rane, zato so ga odpeljali na 
zdravljenje v Klinični center v Ljubljani. 

ŽELEZNIKI 

Zbil pešca 
V četrtek ob n.40 je v prometni nesreči na Kresu v Železnikih 
23-ietni voznik iz Železnikov pri vzvratni vožnji z osebnim av-
tomobilom z dovozne poti podjetja na mestno ulico zadel 70-
letnega domačina, ki je pešačil ob desnem robu ceste. Hudo 
ranjenega pešca so odpeljali v Klinični center v Ljubljano. 

VRŠIČ 

Alfa je zgorela v celoti 

V nedeljo ob 23.10 je na Regijski center za obveščanje Kranj 
poklical občan in zaprosil za pomoč gasilcev, ker mu je na 
vrhu gorskega prelaza Vršič zagorel osebni avtomobil Alfa Ro-
meo Spider 916. Policisti so kasneje ugotovili, da je zagorelo 
pod pokrovom motorja, ogenj pa se je nato razširil na celotno 
vozilo. Vozilo je v celoti zgorelo, prav tako pa tudi vsa oprema 
v njem. Na vozilu in opremi je nastalo za okoli 41 tisoč evrov 
gmotne škode. Tuja krivda za požar je izključena. S. Š. 

JESENICE 

Za večjo varnost na cesti 
V organizaciji jeseniške policijske postaje in v sodelovanju s 
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Jesenice je v petek na Jesenicah potekala policijska akcija za 
voznike koles z motorjem in motornih koles. Najbolj ogroženi 
udeleženci v cestnem prometu so se pod vodstvom policij-
skega inštruktorja praktično izpopolnjevali v varni vožnji, si 
ogledali del opreme, ki jo policija uporablja v nadzoru cestne-
ga prometa, in filme na temo hitrost, alkohol, nevarnost v 
prometu, neupoštevanje cestnih pravil in reševanje na avto-
cesti. Za prireditev so se odločili predvsem zaradi želje po 
zmanjšanju prometnih nesreč z udeležbo enoslednih vozil, 
zmanjšanju smrtnih žrtev med motoristi in zaradi promocije 
ter predstavitve aktivnosti SPV Občine Jesenice. A_ B. 

GG mali oglasi 
04/20142 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si 
www,gorenjskiglas,si 

CmC Galvanika, d. o. o, Alpska 43,4248 Lesce 

Objavljamo prosto delovno mesto galvanizerja. 
čaka vas zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom 
in stimulativno redno nagrajevanje. Delo je primemo za moške. 

Dodatne informacije po telefonu 04/53 53 822. 
Ponudbe pošljite na zgornji naslov. 

Boksarju leto dni zapora 
Kranjčan Erduan Braimi, sedemkratni državni prvak v boksu, je zaradi ropa obsojen na eno leto 
zapora. Oškodovani Enver Kalač je razočaran zaradi nizke kazni. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Na okrožnem sodiš-
ču v Kranju so v petek na 
leto dni zapora obsodili 22-
letnega Kr^injčana Erduana 
Braimija, sedemkratnega dr-
žavnega prvaka v boksu. Pet-
članski sodni senat ga je sp>o-
znal za krivega storitve kaz-
nivega dejanja ropa, ki ga je 
storil skupaj s 23-letnim Me-
sudom Handanagičem, prav 
tako obsojenim na leto dni 
zapora, in tretjo, še neznano 
osebo. Sodba še ni pravno-
močna. 

V obtožnici, ki jo je zasto-
pala okrožna tožilka Nadja 
Gasser, je pisalo, da je Brai-
mi 9. julija lani ob 2.33 sku-
paj s Handanagaičem in ne-
znano osebo pri potopnih 
stebričkih ob Maistrovem 
trgu v Kranju oropal 40-let-
nega Enverja Kalača. Braimi 
ga je z močnim udarcem v 
glavo in brco podrl, vsi trije pa 
so ga potem še naprej brcali 
in pretepali ter mu pri tem 
povzročili več poškodb, med 
drugim tudi zlom nosu. Na-
zadnje je Braimi oškodovan-
cu strgal levi žep, v katerem je 
imel šest tisoč evrov. 

Obdolžena sta dejanje pri-
znala in obžalovala, drug dru-
gega pa sta obtoževala, kdo je 
Kalaču vzel denar. "Jaz sem 
Kalača samo udaril, denar 
mu je vzel Meho (Handana-
gjc', op. p.), ki mi je kasneje 
dal petsto evrov," je zatrjeval 
Braimi. "Njegove izjave ne 
sprejemam. Jaz sem od Brai-
mija prejel petsto evrov, ki 

Sedemkratni državni prvak Erduan Braimi (levo) je julija lani sredi Kranja z močnim udarcem 
na tla zbil Enverja Kalača. /foioiTmjOokiurhiv) 

sem jih kasneje vrnil njegove-
mu očetu," se je glasila Han-
danagičeva resnica. 

Za kaznivo dejanje ropa v 
skupini je sicer v Kazen-
skem zakoniku zagroženo 
najmanj pet let zapora, ven-
dar je soišče upoštevalo vr-
sto olajševalnih okoliščin, 
kot so mladost, nekaznova-
nost in pozitivna prognoza -
namreč da se mladeniča ne 
bosta več vrnila med pre-
stopnike. "Predvsem za Bra-
imija pričakujem, da bo svo-
je boksarsko znanje uporabil 
nekje drugje in ne tako," je 
dejala sodnica Katairina Turk 
Lukan in obdolžencema na-
ložila tudi vračilo šest tisoč 
evrov oškodovanemu Kala-
ču. Slednji je bil nad sodbo 
razočaran: "To ni normalno. 

Pritožil se bom na sodišče v 
Strassbourgu." Po njegovem 
se je tisto julijsko noč zgodil 
poskusu umora in ne rop, 
zato je pričakoval najmanj 
petletni zaporni kazni. 

Z vidnim olajšanjem pa so 
kranjsko sodno palačo zapu-
stili Braimi, njegova oče in 
brat ter boksarski trener Du-
ško Čavič. "Braimi je bil 
pred tem dogodkom kandi-
dat za naslednje olimpijske 
igre. V klubu mu bomo dali 
novo priložnost, poskušali 
ga bomo vrniti v formo. Eno 
leto je izgubil, a naredili 
bomo vse, da si preko kvalifi-
kacijskih turnirjev pribori 
karto za Peking," je Braimi-
jev dolgoletni trener na glav-
ni obravnavi pojasnil sodni-
ci. S treningi bosta lahko 

kmalu začela, saj mora Brai-
mi za rešetkami presedeti 
samo še dober mesec dni; 
skoraj enajst mesecev je na-
mreč prebil v priporu in hiš-
nem priporu. Handanagič 
bo po drugi strani celotno 
kazen preživel v zaporu. 

Prvič so obravnavo zoper 
Braimija in Handanagiča 
sklicali že decembra lani, a 
so jo predčasno prekinili, po-
tem ko je oškodovani Enver 
Kalač med pričanjem s pr-
stom pokazal na Braimijeve-
ga prijatelja, ki je s klopi v 
dvorani spremljal sojenje. 
"On je bil tretji napadalec," 
je oškodovanec zatrdil sodni-
ci. Kot nam je uspelo izvede-
ti, preiskave o domnevnem 
tretjem napadalcu do danes 
še niso zaključili. 

BLED 

Najbolj jekleni spet policisti iz Nove Gorice 
Ob Blejskem in Bohinjskem jezeru ter na Pokljuki je minuli 
konec tedna potekal deseti Brajnikov memorial - Pohod 
razuma, volje in moči, na katerem se je pomerilo 24 ekip 
policijskih enot iz vse Slovenije in letos prvič Gasilsko reše-
valne službe Kranj. Med moškimi ekipami je bila v veslanju 
po obeh jezerih, 8o-kilometrskem kolesarjenju in dveh 
gorskih pohodih že tretjič zapored najboljša ekipa PU Nova 
Gorica, med štirimi ženskami ekipami pa je slavil Urad za 
varnost in zaščito. S. Š. 

ŽE,E 

Uspešno pogasili požar 
Gasilska zveza Naklo in PCD Žeje-Bistrica sta v soboto izved-
la vajo ob občinskem prazniku in 70-letnici društva v Žejah. Po 
obvestilu o požaru na gospodarskem poslopju pri Markovcu 
so prihiteli na pomoč domačim gasilcem tudi člani PCD 
Naklo, PCD Duplje in PCD Podbrezje. Pri reševanju ljudi, 
živine in imetja pred ognjem je sodelovalo 63 gasilcev, ki sta 
jih vodila Jože Babič iz Žej in Brane Teran iz Dupelj. Slednji je 
ocenil, da so izpolnili vse cilje vaje. Njihovo delo sta pohvalila 
predsednik CZ Naklo Vinko Cale in župan Janez Štular. S. S. 
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Spominski pokal ostal doma 
Vrhunec letošnje 52. mednarodne veslaške regate na Bledu je bil nastop četvercev, ki so se pomerili v 
spomin Saša Mirjaniča, njegov sin Uroš pa je spominski pokal izročil domači ekipi. 

V I L M A STANOVKIK 

Bled - "Lepo je zmagati na 
domači fegati, še lepše zato, 
ker je tekma potekala v spo-
min nekdaj odličnega vesla-
ča Saša Mirjaniča. Sam sem 
sicer premlad in ga osebno 
nisem poznal, sem pa o 
njem slišal veliko zgodb in 
sedaj, ko v rokah držim po-
kal, je to res fenomenalen 
občutek," je na pomolu v Ve-
liki ZaJd z zlato kolajno okoli 
vratu in spominskim poka-
lom povedal eden naših veli-
kih veslaških upov, domačin 
iz Radovljice Rok Rozman, 
ki je bil še pred štirimi leti 
hokejist, nato pa se je odločil, 
športno pot nadaljevati kot 
veslač. "Res sem hokej treni-
ral kar dvanajst let, sedaj pa 
četrto sezono treniram vesla-
nje in sem prvo sezono v 
članski A-ekipi četverca. Ker 
sem mlajši od drugih članov, 
se mi zdi, da je moja odgo-
vornost še večja, večja pa je 
zato tudi motivacija. Discipli-
ne pa sem se navadil že pri 
hokeju in zato gre laže," pra-
vi simpatični Rok, ki je ob 
koncu blejske tekme skupaj 
s prijatelji v četvercu, brato-
ma Tomažem in Mihom Pi-
rih ter Rokom Kolandrom že 
razmišljal o novem nastopu 
na tekmi svetovnega pokala, 
ki bo konec tedna v Amster-
damu. Na prvi se je četverec 
uvrstil v veliki finale in osvojil 
šesto mesto. "Glede na prvo 
tekmo svetovnega pokala v 
Linzu, moramo o b d a t i vi-
soke ambidje tudi za nastop 
v Amsterdamu in se potmdi-
ti po najboljših močeh," je 
pred še eno veliko preizkuš-

njo v tej sezoni dodal Rok 
Rozman. 

Največje ambicije izmed 
naših veslačev pa imata pred 
drugo tekmo svetovnega po-
kala Iztok Čop in Luka Špik, 
ki sta tudi na domači regati 
prepričljivo ugnala tekmece. 
"Danes sva kar dobro štartala, 
nekje na štiristo metrih pa mi 
je ušlo veslo, čeprav ne vem 
pravega vzroka. Zaradi tega 
nama je padel ritem veslanja, 
sva pa vseeno do konca driz-
la potrebno prednost za zma-
go," je tekmo dvojnih dvojcev 
na kratko opisal Luka Špik, ki 
je na prvi tekmi svetovnega 
pokala v Avstriji v začetku 
meseca tako kot Iztok Čop 
nastopil v enojcu, ta konec 
tedna pa bosta v Amsterda-
mu zopet sedela v dvojnem 
dvojcu. "Zame ni toliko po-
membno, v kakšnem čolnu 
veslam, pomembno je, da 
sem v čolnu, v katerem je 
mogoče posegati po vrhun-
skih rezultatih, in z Iztokom 
sva tega gotovo sposobna tudi 
letos," je še povedal Luka, Iz-
tok pa je dodal, da jih te dni 
in v prihodnjih dveh mesecih 
do svetovnega prvenstva za-
gotovo čaka še dosti trenin-
gov. "So trenutki, ko ne gre 
po načrtih, in so takšni, ko 
nama gre res odlično. Mis-
lim, da bova ob pravem času 
lahko pokazala največ," izku-
šeno razmišlja Iztok Čop. 

Pomemben nastop pa ta 
konec tedna v Amsterdamu 
ne čaka le veslačev, ampak se 
bodo s kandidaturo za sveto-
vno prvenstvo 2011 predstavi-
li tudi blejski organizatorji. "V 
petek ob osmih zvečer ima-
mo pred komisijo Mednarod-

Rok Kolander, Rok Rozman in brata Pirih so iz rok Uroša 
Mirjaniča, ki uspešno stopa po očetovi veslaški poti, dobili 
spominski pokal. / FO»: v n m . Stanovnik 

Izkušena Iztok Čop in Luka Špik sta na domačem jezeru 
v nedeljo še enkrat več dokazala, da se na pustita 
premagati. /FOIO ANKJ BUIOV« 

ne veslaške zveze prestavitev 
kandidature, tej pa bodo sledi-
la vprašanja. Zavedamo se, da 
je to prva velika bitka za pr-
venstvo med Amsterdamom, 
Luzemom in nami, končna 
odločitev o organizatorju pa 
bo znana takoj po svetovnem 
prvenstvu v Miinchnu 3. sep-

tembra na rednem kongresu 
FIS-e," je povedal predsednik 
Veslaškega kluba Bled Peter 
Faj&r, ki je s sodelavd iz klu-
ba in Veslaške zveze ob blej-
ski regati v petek zvečer v sre-
dišču Bleda poskrbel, da je bU 
uvod v letošnjo regato še po-
sebno slovesen. 

Švab blizu pikčasti majici 
MAJA BERTONCEIJ 

Kranj - V soboto se je v No-
vem mestu končala letošnja 
kolesarska dirka Po Sloveni-
ji, katere del je potekal tudi 
po Gorenjski. Na dirki Po 
Sloveniji so bili zelo aktivni 
tudi kolesarji kranjske Save. 

"Imeli smo kar nekaj smole. 
V zadnji etapi je bil Grega 
Bole eden izmed tistih, ki so 
padli v zaključku dirke, po-
tem ko je imel odlično izho-
dišče za sprint. Le za nekaj 
točk nam je ušla pikčasta ma-
jica za najboljšega na gorskih 
ciljih. Gašper Švab je bil v tem 

Kolesarji Save (z leve): Gašper Svab, Grega Bole (2. in 3. v 
točkovanju gorskih ciljev) in Vladimir Kerkez 

točkovanju drugi. Bole (v 3. 
etapi je nosil pikčasto majico) 
pa 3. Zmagali smo tudi štiri 
leteče dlje in bili veliko kilo-
metrov na begu. Ekipno smo 
bili 5. Manjka nam le visoka 
uvrstitev v skupnem seštevku, 
kjer je bil najboljši Vladimir 
Kerkez kot 22. Fantje so bili 
aktivni in lahko jih pohva-
lim," je nastope na petdnevni 
slovenski pentlji ocenil Miran 
Kavaš, športni direktor pri KK 
Sava Kranj. 

Dirko, na kateri sta nastopi-
la tudi Italijana Stefeno Gar-
zelli (Acqua Sapone), zmago-
valec dirke po Italiji leta 
2000, in odličen sprinter in 
zmagovalec etape na letoš-
njem Gim Danilo Napolita-
no, je dobil lanski zmagovalec 
Tomaž Nose (Adria Mobil). 
Izmed Gorenjcev je bil na 12. 
mestu najboljši Matej Stare 
(Pemtnina). 

KOLESARSTVO 

LJUBLJANA 

Škofjeločan Oter prvi 
na Franji 

Zmagovalec letošnjega naj-
večjega rekreativnega kole-
sarskega dogodka pri nas, 
26. izvedbe maratona Pra-
nje, na katerem je v različ-
nih kategorijah nastopilo 
skoraj štiri tisoč kolesarjev, 
je 32-letnl Mitja Oter iz Škof-
je Loke. Zmago si je privozil 
v ciljnem šprintu sedmerice, 
v katerem je bil boljši tudi 
od zmagovalca Pranje leta 
2005 in 2006 Aleša Udovjča 
iz Prebačevega. 
Otto, kot ga kličejo prijate-
lji, je bil na maratonu Pra-
nja blizu zmagi že lani in 
predlani. Znan je tudi po 
svoji spletni strani, na kate-
ri lahko preberete vse o 
njem, o njegovih kolesar-
skih uspehih, dobite pa 
tudi vse podatke s trenin-
gov. M. B. 

PLAVANJE 

KRANJ 

Anji Čarman uspelo v Zagrebu 
Konec tedna je naša plavalna reprezentanca nastopila na 
močnem mednarodnem mitingu Zlati medved v Zagrebu. 
Po njem se je dosedanjim petim kandidatom za nastop na 
olimpijskih igrah leta 2008 v Pekingu z odplavano normo 
pridružila še tekmovalka kranjskega Merita Triglava Anja 
Čarman, ki je 200 metrov hrbtno preplavala v 2:14:63 in na 
mitingu zasedla drugo mesto. Anja, ki je že prejšnji konec 
tedna na mitingu v Kranju normo zgrešila le za 13 stotink se-
kunde, je po tekmi laže zadihala, navijačem pa se bo skupaj 
z drugimi plavalci in plavalkami znova predstavila ta konec 
tedna na mednarodnem mitingu v Radovljici. Na njem orga-
nizatorji iz Plavalnega kluba Žito Gorenjka pričakujejo tudi 
nekatere nosilce medalj z olimpijskih iger ter svetovnih in 
evropskih prvenstev. V. S. 

ŠPORTNO PLEZANJE 

ZURICH 

Mina Markovič tik pod vrhom 

Minulo soboto zvečer je svoj finalni nastop na svetovnem 
pokalu v športnem plezanju v Zurichu odlično opravila 
Mina Markovič. Od nje je bila boljša le Avstrijka Angela Ei-
ter. Mlada slovenska reprezentantka je tako več kot preprič-
ljivo pokazala, da je vrhunsko pripravljena. To so bile sicer 
njene tretje stopničke na največjih tekmah doslej, trenutno 
pa je po dveh tekmah v skupnem seštevku prav tako druga. 
Družbo v finalu ji je delala od naših vedno zanesljiva Nata-
lija Gros, ki je bila šesta. Od fantov je bil z i8. mestom naj-
boljši Klemen Bečan. T. Č. 

VATERPOLO 

KRANJ 

Triglav tretji, Olimpija izenačila 

Na povratni tekmi za tretje mesto v državnem prvenstvu je 
ekipa Triglava v domačem bazenu slavila z 18 : 8 in osvojila 
končno tretje mesto, saj so jim boj za prvo odvzeli za zeleno 
mizo. Za naslov prvaka sta ekipi Olimpije in Kopra odigrali 
dve tekmi, vsako moštvo pa ima po eno zmago. V. S. 

KIKBOKS 

KRANJ 

Gregor odlično tudi s težjim 

Združenje kikbokserjev Gorenjske in ŠD Stražišča sta minu-
lo soboto v parkirni hiši pri Mega centru organizirala i. tur-
nir za državno prvenstvo v full contactu in finalne državne-
ga prvenstva v low kicku. V ringu so se pomerili najboljši 
borci s Ptuja, iz Brežic, Maribora, Domžal, Izole, Krškega in 
domačega Stražišča. Ogledali smo si devet kvalitetnih borb 
v full contactu in pet v lov/ kicku, skupaj je tekmovalo 28 tek-
movalcev in ena tekmovalka. Barve domačega kluba je za-
stopal le Gregor Debeljak, ki je pred nedavnim na sveto-
vnem pokalu Wako world cup "12. BEST FIGHTER" v Salso-
maggiore Terme v Italiji zasedel 2. mesto, na tem turnirju 
pa je bil v svoji, najlažji kategoriji - do 57 kg, brez konkuren-
ce. Zato se je boril s tekmovalcem iz kategorije do 60 kg, 
Markom Muratovičem iz ŽŠD Maribor, ki ga je Grega, če-
prav je lažji, suvereno premagal. P. P. 
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CORENjSKI SEMAFOR 

KOLESARSTVO 
Dirka Po Sloveniji (5 etap): skupno: 1. Nose (Slo, Adria 
Mobil), 2. Nibali + 39, 3. Noe (oba ITA, Liquigas) + 1:13, 
4. Špilak (Adria), 6. Kvasina (Perutnina), 8. Golčer (Te-
nax), 9. Mahorič, 12. Stare (oba Perutnina), 22. Kerkez 
(Slo), 23. Demarin (Hrv), 27. Falthelner (Avt, vsi Sava), 
31. M. Švab (Slo, Adria), 36. Bole, 56. C. Švab (oba Slo, 
Sava Kranj); po točkah: i . Nibali (Liquigas); gorski cilji: i. 
Boslsio (Tenax), 2. G. Švab, 3. Bole (oba Sava); do 23 let 
1. Špilak (Adria), 7. Bole, 9. G. Švab. io. Burjek (vsi Sava); 
ekipno: 1. Liquigas, 2. Perutnina, 3. Adria, 5. Sava, 13. Ra-
denska Powerbar. M. B. 

GORSKI MARATON 

6. Gorski maraton štirih občin: absolutno, moiki: 1. Zupan-
čič (KGT Papež) 3:34:38, 2. Šubic (Tabor ŽIri) 3:35:13, 3. Po-
totschnig (Avt) 3:46:37,4. Štendler (GRS Tolmin), 5. Primo-
žič (Gorenja vas), 6. M. Šenk (GRS Jezersko), 7. Kaltak 
(Klub Fenix Miren), 8. Razpet (Cerkno), 9. KuStrin (Jabka 
rdejča), 10. Vittori (Trst, Ita); ženske: i. Mrak (Spar Slove-
nija, AD Posočje) 4:06:55, 2, Tušar (ŠD Nanos Podnanos) 
4:23:38, 3. Kovačič (ŠD Gams Kobarid) 4:33:05, 4- Trobec 
(TK Kobarid), 5. Lapanja (Idrija), 6. Tolar (Železniki). M. B. 

TEKI 

Gorenjski pokal v rekreativnih tekih: 18. Mošenjski tek 
(6.000 m): absolutno, moški: 1. Hrovat (THB) 22:41,2. Fer-
lic (Gorenjski glas) + 1:17,3. Maček (Adergas) + 1:29, 4. Ka-
lan (Okrepčevalnica Kozolc), 5. Spruk (Stahovica), 6. Trpin 
(ŠD Tabor ŽIri), 7. KatraSnik (ŠD Bela Peč-Podblica), 8. Ko-
mac (Teraž team), 9. janjatovič (KGT Papež), 10. Teraž (Te-
raž team); ženske: i . Novak (AK Triglav) 28:42, 2. Flerin 
(Kamnik) +44,3. Oman (Gorenjski glas) + i:i6,4. Malovrh 
(Gorenjski glas), 5, Race (AD Bled), 6. Aljančič (AK Domža-
le); zmagovalci po kategorijah: moški, 60 let In starejši: 
Peter Bertoncelj (Kondor Godešič), 50-59 let Pavel Setnlkar 
(Tapos Medvode), 40-49 let Tomaž Kalan (Okrepčevalnica 
Kozolc), 30-39 let Boštjan Hrovat (THB), 20-29 let Janez 
Ferlic (Gorenjski glas), do 1 9 let Dalibor Todorovič (Kropa); 
ženske: 60 let in star^še: Slavka Jovan (ND Ljubljana), 50-
59 let Nadja Finžgar (Radovljica), 40-49 let Sabina Jovan 
(Begunje), 30-39 let Urška Malovrh (Gorenjski glas), do 29 
let Špela Novak (AK Triglav). M. B. 

SOFTBALL 

2. turnir v Stožicah: Lisičke : Golovec 8 : 6, Ježica : Lisič-
ke 9 :17. Z "zgodovinsko" zmago proti ekipi Golovca so 
škofjeloške lisičke s 4 točkami prevzele prvo mesto na 
lestvici. V. S. 

ŠAH 

Ciklus ŠD SIMP Radovljica, 12. turnir - Končno stanje: 1. 
Dušan Zorko, 2. Drago Rabič (oba ŠS Tomo Zupan Kranj) 
5, 3. Franc Rodman (ŠD Jesenice) 5,4. Stane Valjavec (ŠK 
Stari Mayr Kranj) - najboljši senior, 5. Vojlslav Ivelja (ŠD 
Jesenice) 4,5, 6. Zlatko Jeraj (ŠD Jesenice) 4,5, 7. Anton 
Černe (ŠK Bohinj Bohinjska Bistrica), 8. Janez Kokalj (ŠD 
Jesenice) 4 Itd. O. O. 

Ciklusi NLB Gorenjska In Kamnik, 7. turnir - Končni vrst-
ni red: 1. Marko Podvršnik 10,5, 2. Dušan Zorko 10, 3. Si-
mona Orel 10 (vsi ŠS Tomo Zupan Kranj), 4. Matej Ker-
šič 9 (ŠK Stari Mayr Kranj), 5. Zejnil Korač (ŠK Stari Mayr 
Kranj) 8,5, 6. Rlsto Cvetkov 8 (ŠD Jesenice), 7. Milorad 
Bulatovlč 8, 8. Živko Juroš (oba ŠK Stari Mayr Kranj), 9. 
Danlel Vojinov 8, io. Brane Deželak 8 (oba ŠS Tomo Zu-
pan Kranj) Itd. V. S. 

BALINANJE 

9. KROG: 1. liga - Sloga : Primskovo 6 : i6. Planina Petrič : 
Bistrica 14 : 8; vrstni red: Brdo i8, Dragomer GUT&PET i8, 
Primskovo 17, Postojna i6, Bistrica In Sloga po 15, EIS Bud-
ničar 14, Planina PetriC 10, Polje 9, Antena Portorož 3.2. liga 
vzhod - Radovljica Alpetour : Svoboda 2i : i, Tržič : Velenje 
Premogovnik i8 : 4, Čirče Van - Den : Sodček i6 : 6; vrstni 
red: Radovljica Alpetour In ČIrče Van-Den po 21, Rogaška Car 
System 15, Vollčlna 12, Velenje Premogovnik n, Tržič in Sod-
ček po 9, Tezno Cimos 7, Svoboda 3.2. liga zahod - Košana 
: ŽIri 21: i; vrstni red: Mlinar Padna 20, Kolektor Idrija 18, Ko-
šana 16, Skala 15, Orlek Javon4, Ilirska Bistrica 13, Revna in 
SGP Gorica po 12, Jadran Hrpelje Kozina 8, Žiri 7.TEKME 10. 
KROGA (sobota ob 17.00): 1 . liga • Postojna: Primskovo, Slo-
ga : Bistrica; 2. liga vzhod - Tržič: Sodček, ČIrče Van-Den: Vo-
ličina; 2. liga zahod • Žiri: Ilirska Bistrica. S. 

Bodoči hokejisti že prihajajo 
čeprav pri Hokejskem klubu Triglav še niso niti zadrsali v novi dvorani, pa-navdušenja mladih za 
igranje hokeja v Kranju ne manjka. 

V I L M A STANOVNIK 

Kranj - Zadnja leta so bili ho-
kejisti Triglava brezdomci, ki 
so iskali prostor za treniranje 
in igranje po vsej Sloveniji. 
Še največ posluha zanje so 
imeli na Bledu, kjer so našli 
začasen dom. Čeprav so 
mnogi perspektivni fantje 
odšli v diuge ekipe, nekateri 
pa so prenehali igrati, so 
ohranili klub ter uspešno za-
ključili tudi zadnjo sezono. 

"V minuli sezoni smo ime-
li še 105 hokejistov in hoke-
jistk, tekmovali pa smo v 
vseh selekcijah. Vse so nasto-
pale po imenom Triglav, le 
ekdpi dečkov in mlajših deč-
kov sta bili združeni z blej-
sko. Vendar pa so se fantje v 
združenih ekipah dobro 
odrezali, saj so si oboji v dr-
žavnih prvenstvih prislužili 
medalje: dečki bronaste, 
mlajši dečki pa srebrne. Prav 
tako so se z drugim mestom 
v državnem prvenstvu in 
uspešnimi nastopi v medna-
r o i i i ligi odrezale naše hoke-
jistke. Mladinci pa so bili 
peti, prav tako t u i člani, ki 

pa so osvojili tudi 2. mesto v 
interligi. Tako lahko, glede na 
znane razmere, sezono oce-
nim kot uspešno," pravi glav-
ni trener kluba Gorazd Dri-
novec, ki skupaj z drugimi 
trenerji, hokejisti in tudi člani 
vodstva kluba nestrpno priča-
kuje dograditev nove ledene 
dvorane v Kranju, ki bo za 
Triglav pomenila dodatno 
spodbudo za delo. "Na ob-
čnem zboru prejšnji teden 
smo sprejeli nov statut, za 
predsednika kluba smo zno-
va izbrali Emiljana Pavlina, 
nov član upravnega odbora 
pa je Franc Strniša. Prav tako 
imamo nov logotip kluba z 
novo celostno podobo, vsi 
skupaj pa smo najbolj veseli 
začetka gradnje nove ledene 
dvorane. Čeprav v njej še nis-
mo zadrsali, to pričakujemo 
avgusta, pa smo že v maju 
dobili v Idub kar triindvajset 
novih otrok. Še večji vpis pri-
čakujemo v avgustu in sep-
tembru in do takrat bomo po-
skrbeli tudi za res strokoven 
kader. V vseh sedmih selekci-
jah želimo čim bolje nastopa-
ti, seveda pa želimo sestaviti 

Gorazd Dri novec / Foto: ti™ ooh 

tudi takšno člansko moštvo, 
da bomo domačinom lahko 
ponudili kvaliteten hokej in 
da bodo z veseljem hodili na 
tekme," še dodaja Gorazd 
Drinovec in vabi mlade, ki se 
jim še želijo pridružiti na tre-
ningih, da pridejo na kranjski 

štadion ob torkih in četrtkih 
ob 18. uri, dodatne informaci-
je pa dobijo tudi pri Robertu 
Potočniku (041/635 721) ali 
Mitji Kernu (041/784 178). 
Od avgusta dalje pa bo "delo-
vno" druženje seveda v novi 
dvorani na 211atem polju! 

ROKOMET 

NAKLO 

Najboljše Žabice in 
Ločani 
Prejšnjo soboto so člani : 
TVD Partizana Duplje pri- i 
pravili tradicionalni moški i 
in ženski rokometni turnir. : 
Na njem so nastopile štiri : 
močne moške in pet žen-
skih ekip, na koncu pa so v 
ženski konkurenci slavile 
domače Žabice, v moški 
konkurenci pa ekipa Loka 
United. Turnir je potekal v 
počastitev občinskega praz-
nika, z minuto molka pa so 
se zbrani spomnili tudi tra-
gično preminulega kapeta-
na domače ekipe Danija Ja-
godica. V. S. 

KRANJ 

Naša reprezentanca na 
evropsko prvenstvo 
Slovenskim rokometašem 
se je minulo soboto uspelo 
uvrstiti na enajsto veliko 
tekmovanje zapored. Na 
povratni tekmi v Skopju so 
naši rokometaši Igrali zbra-
no in držali vajeti igre v svo-
jih rokah ter Makedonce na 
vročem domačem parketu 
premagali z golom razlike 
32 : 33. Na evropsko prven-
stvo na Norveško so se po-
leg Slovenije uvrstile še re-
prezentance Češke, Mad-
žarske, Slovaške, Poljske, 
Belorusije, Švedske In Črne 
gore. V. S. 

Sezono zaključili s turnirjem 
Mladi nogometaši Save so se v nedeljo predstavili na domačem turnirju, 
s katerim so zaključili uspešno sezono. 

VILMA STANOVNIK 

Stražišče - Šestnajst ekip 
mladih nogometašev selekcij 
U 7, U 9 in U 12 je minulo 
nedeljo nastopilo na turnir-
ju, kd so ga ob zaključku se-
zone pripravili pri Nogomet-
nem klubu Sava, potekal pa 
je pod sloganom "Bodoče 
zveze se predstavljajo". Kljub 
vročini so mladi nogometaši 
in nogometašice polcazali, da 
so se med letom precej na-
učili, in poželi aplavz doma-
čih in prijateljev, ki so si pri-
šli ogledat turnir v Stražišče. 
Na koncu so med najmlajši-
mi U 7 slavili nogometaši 

Triglava, v kategoriji U 9 in 
U 12 pa mladi nogometaši 
Gorice. Vsi po vrsti pa so se 
razveselili lepih nagrad, ki so 
jih prispevali številni spon-
zorji na čelu z Janus Tra-
dom, Avtohišo Vrtač, Spar-
kasse in Talonom. 

"V našem klubu imamo 
okoli sto petdeset igralcev v 
sedmih selekcijah od naj-
mlajših do članov. Letos smo 
posebno ponosni na mladin-
ce, ki so osvojili 1. mesto v 2. 
slovenski ligi, selekdja U 12 
pa je osvojila i. mesto v dru-
gi gorenjski ligi in napredo-
vala v prvo gorenjsko ligo. 
Lepo so igrali tudi mlajši in 

odločili smo se, da se na da-
našnjem turnirju ob zaključ-
ku sezone predstavimo rav-
no z mladimi selekcijami," je 
povedal novi predsednik NK 
Sava Rok Kovačevič, ki je z 
drugimi člani upravnega od-
bora aprila zagnano poprijel 
za delo v klubu. "Čeprav se 
sezona končuje, nam v pri-
hodnjih tednih in mesecih 
ne bo zmanjkalo dela, saj si 
želimo posodobiti športni 
park, predvsem urediti tribu-
ne in garderobe. Mislim, da 
nam bo s pomočjo občine in 
Zavoda za šport to tudi uspe-
lo," je ob turnirju še dodal 
predsednik Kovačevič. 

Na turnirju so se izkazali tudi mladi upi Save, ki so med najmlajšimi osvojili tretje mesto. 
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Rekorda proge ni bilo 
Zmagovalca šeste izvedbe Gorskega maratona štirih občin sta Marjan Zupančič in Valerija Mrak. 

M A J A BERTONCELJ 

Petrovo Brdo - Gorski mara-
ton štirih občin (Tolmin, Bo-
hinj, Cerkno, Železniki), 35 
kilometrov s 5100 metri 
vzponov in spustov, je pote-
kal že šestič. Na startu v Pet-
rovem Brdu je bilo prek dve-
sto tekmovalcev, od tega sko-
raj trideset žensk. Pri mo-
ških se je obetal dvoboj re-
korderja proge in trikratnega 
zmagovalca Marka Šubica iz 
Žirov in Marjana Zupančiča 
iz Bohinjske Bistrice, ki je 
doslej zmagal enkrat, pri 
ženskah pa je bila prva favo-
ritinja Valerija Mrak iz Gore-
nje vasi. Med Šubicem in 
Zupanfičem je bila na kon-
cu razlika le dobre pol minu-
te, hitrejši pa je bil Zupančič. 
Njegov čas tri uie 34 minut 
in 38 sekund je kar precej za 
rekordom (3:21:52), ki ga je 
Šubic postavil pred tremi 
leti. 

"Mislil sem, da bo lažje, da 
bo za zmago dovolj že okrog 
tri ure in 45 minut, a je Šu-
bic zelo dober in mi je sledil 
celo progo, tako da sem se za 
zmago moral kar potruditi. 
Skupaj sva tekla do Hude 

Marjan Zupančič (levo) je dosegel drugo zmago, trikratni zmagovalec in rekorder Marko 
Šubic pa je bil tokrat drugi. 

Južne, potem sem na Pore-
zen naredil razliko, na spu-
stu proti Petrovem Brdu pa 
me je ujel in zadnji Idlome-
ter sem moral teči na vso 
moč. Posebej se na ta mara-
ton nisem pripravljal. Bil pa 
je že kar prehud trening za 
evropsko prvenstvo v gor-
skih tekih, ki bo čez dva ted-
na," je v cilju povedal Zu-

pančič, ki sedaj za Šubicem 
zaostaja za eno zmago. Te-
kaču iz Žirov ostaja tudi re-
kord. "Za zmago nisem imel 
možnosti. To se je pokazalo 
že proti Poreznu. Zupančič 
je bil boljši. Največ težav 
sem imel s krči, ki so me 
grabili že od Čme prsti dalje. 
Glede rekorda pa menim, da 
bi ga tale konkurenca težko 

izboljšala," je pojasnjeval Šu-
bic. Na maratonu je nastopil 
že petič, od tega trikrat zma-
gal. Tudi pri ženskah rekor-
da ni bilo. Ima ga Medvoš-
čanka Ines Hižar, 3:56:25 iz 
leta 2004. Valerija Mrak, 
vedno boljša gorska tekačica, 
je za tem dosežkom zaostala 
za deset minut in pol in bila 
skupno deveta. 

Pozimi na drsalkah, poleti na rolarkah 
Ko se spomladi konča hokejska sezona, večina hokejistov ne počiva, ampak drsalke zamenjajo 
za rolarke. Med njimi je tudi 24-letni Dejan Žemva iz Zasipa pri Bledu. 

V I L M A STANOVNIK 

Bled - Dejan Žemva je eden 
od članov naše reprezentan-
ce v in-line hokeju, ki se je 
pred kratkim vrnila z uspeš-
nega nastopa na svetovnem 
prvenstvu. Tam so premaga-
li odUčne ekipe Slovaške, 
Finske in Švedske, izgubili 
pa le z Avstrijci in na koncu 
osvojili odlično peto mesto. 
Dejanu, ki sicer igra hokej 
na ledu, pa je prvenstvo osta-
lo v lepem spominu. 

Od kod ljubezen do hokeja? 
"S hokejem sem se spo-

znal pri petih letih, največ 
zaslug za to pa imajo starejši 
prijatelji, ki sem jih hodil 
gledat na treninge na Bled. 
Povabili so me, naj se jim 
pridružim, in tako se je zače-
lo. Imel sem kar nekaj do-
brih trenerjev, od Gorazda 
Hitija do Valerija Šahraja, 
vsi pa so veliko prispevali, da 
sem to igro res vzljubil in 
tudi vztrajal. Tako sem na 
Bledu v različnih selekcijah 
igral do osemnajstega leta, 
takrat pa je tako mene kot 
Marjana Manfredo trener 
Marjan Gorenc povabil k 

llllllll̂ ^ 
Dejan Žemva igra hokej pozimi in poleti. 

Slaviji. Za Slavijo sem igral 
tri leta, zadnji dve leti pa ig-
ram za Olimpijo." 

Si poleti pogrešal hokej? 
"Hokej mi je res všeč, to je 

zame najbolj atraktivna igra 
in v resnid so se mi zdeli po-

letni meseci brez hokeja dol-
gočasni. Tako sem pri pet-
najstih letih, ko je in-line ho-
kej pri nas doživljal pravi 
razcvet, sklenil, da poskusim 
tudi na rolarkah. Prav ekipa, 
za katero sem nastopal, so 
bile Čme vrane, hodili pa 

smo po turnirjih od Portoro-
ža do Jesenic. Nato sem na-
stopal za ekipo Dolenjskih to-
plic, zadnja tri leta pa igrani v 
eldpi Troha pub, ki igra v elit-
ni slovenski ligi." 

Nastopal si za mlade sloven-
ske reprezentance v hokeju 
na ledu, štirikrat pa tudi za re-
prezentanco v in-line hdceju. 
Zakaj misliš, da vam je letos 
uspelo narediti zgodovinski 
rezultat? 

"Letos smo bili precej bolje 
organizirani kot druga leta, 
fentje smo bili res prava "kla-
pa", posledica tega pa je bilo 
peto mesto in zmaga proti 
trem boljšim ekipam, trem 
velesilam." 

Si želiš nastopiti tudi za Član-
sko ekipo v hokeju na ledu? 

"Ja, nastopati za repre2ten-
tanco je gotovo želja vsakega 
športnika in tudi jaz si želim 
tega." 

Ti ostane kaj časa za študij? 
"Študiram na Visoki upra-

vni šoli v Ljubljani, vendar 
sem trenutno bolj okupiran 
s hokejem, tako da študij 
malce čaka." 

G I B A J T E SE Z N A M I 
J A N E Z F E R L I C 

Šport in prehrana 
v petek zvečer je bil skoraj 

hkrati, ko je zagnanim Glaso-
vim tekačem in tekačicam na 
Visokem predaval velik stro-
kovnjak na podro^u športne 
medicine dr. Bojan Knap, v 
oddaljenem Oslu na atletskem 
mitingu zlate lige dosežen nov 
igemen ženski svetovni rekord v 
t ^ na pet tisoč metrov, Id ffi je 
dose^ peresno lahka Etiopijiat 
Meseret D^r. Nov mgnik sedaj 
"znaša 14 minut in dobrih 16 se-
kund. 

Dr. Knap nam je med preda-
vanjem vei^at omenil prav tem-
nopolte afriške tekače in njihov si-
stem treniranja in prehranjeva-
n)a. Ta vzhodnoa/iiški sistem se 
zdi zelo preprog, a izredno učin-
kovit, in morda bi gi tisti bdjši te-
kači preoStale§i sveto morali po-
snemati, če bodo žeidi v korc^ z 
njihovim tekaškim tempom, ki 
že leta kraljice na svetovni teka-
ški sceni. 

Glavni predmet predavat^ je 
bila pravilna prehrana športni-
ka, kije sedaj v sodobnem svetu 
že kar kritičnega pomena za pra-
vilno chru^nje organizma pred 
in tdesnim naporom ter po njem. 

Razviti si«t ima hrane sicer 
dovolj (ponekod celo preveč), 
nima pa dovolj kakomtne hm-
ne, ki bi bila bogata s hranilnimi 
snovmi, in tukty se predvsem pri 
športnikih lahko pokažgo teža-
ve, ki za posledico lahko pustijo 
neprijetne poškodbe in splošno 
utnyenost. Telo potrebuje hrano 
za chnnjanje metabolizma. 

Športnik, tako vrhunski kot re-
kreativni, je takoj po vadbi utru-

jen, utrujene so tudi mišice in 
sklepi. Da se čim prg vzpostavi 
ravnove^e, pa je treba v teJo takoj 
po vadbi vnesti doio&no kdično 
hrane (tekočine), da se mišice in 
tkiva čim prq začn^o obnai^ati 
in si bodo do nasiedryegii trenin-
ga že popolnoma oporno^. Ta-
koj po treningu, še posebej pri 
močnem in dolgotrcynem trenin-
gu, se apetit ustavi in takrat 
športnik stežka vase "spravi" koli-
čino hrane, ki jo nujno potrebuje. 
Takrat bo še najbolj primerna 
hruna v obliki tekočine (isotonič-
ni napitki) in rtumjših prigriz-
kov. Zato naj bo primeren elek-
trolitski napitek vedno del opre-
me, še posebg sedaj v vročih 
tih mesecih, ko je izguba vode še 
ve^'a. 

Dr. Bojan Knap, strokovnjak 
na področju športne medici-
ne in tudi sam aktiven rekre-
ativni tekač / Foto: RoJIt Btegaf 

Sama voda kot napitek rti rvy-
boljša, morajo biti dodane soli, ki 
vzpostavijo ravnove^e tekočin v 
organizmu. 

Če telo ni dovoli preskrbljeno s 
primemo tekočino, lahko pride 
do dehidradje in takrat zmo^ji-
vosti drastično padgo, zato Je za 
vnos tekočine treba misliti žepred 
nastopom. 

Po napornem treningu ali tek-
movanju je idealno hranilo lahko 
tudi sadni jogurt ali čokoladno 
mleko. 

Kojtin ikot stimulans. Med vr-
hunskimi športniki Je uporaba 
kofeina preaj razširjena. Pred 
časomje bil kofein celo na sezna-
mu prepovedanih substanc, ob-
ravnavan torg kot doping. Da-
nes gn športnild večinoma zauži-

jqo s kavo in nekaterimi napitki. 
Ker deluje kot stimularK,je pri-
meren pred tekmovanjem, saj po 
mojem mnenju malce izboljša 
tudi razpoloženje. 

Problem telesne teže 

Vsak odvečen kilogram je te-
kaču v napoto, zato so tekači z 
najmanj maSčobe ponavadi 
tudi najboljši. Sodobna pre-
hranaJe osirorrtašena s hranilni-
mi snovmi in vsebuje preveč maš-
čob. Če pri odraslem človeku 
zmanjšamo količiru> maščobe 
pod celotno površino kože le za 
en milimeter, bomo izgubili tudi 
tri kiU^ame telesne teže. 

Res je, dobri tekači so lahki. Po 
tem poznamo tudi izvrstne kenij-
ske tdcače. Le ruiravna prehrana 
z malo maščob in odvečnih 
sladkorjev. 

10. Mednarodni maraton in štafetni tek Železna 
Kapla-Preddvor 
Občina Železna Kapla, občina Preddvor In Klub trmastih Pred-
dvor v nedeljo, 24. junija, pripravljajo tradicionalni, 10. medna-
rodni maraton Železna Kapla-Preddvor, ki bo potekal po glav-
ni cesti od Železne Kapie v Avstriji prek jezerskega vrha do ci-
lja v Preddvoru. Najbolj vztrajni tekači boste lahko nastopili na 
42 km dolgi progi, v treh delih pa lahko maraton pretečete s 
štafeto. Prvi tekač 15 km, drugi 13 km in tretji 14 km. Start ma-
ratona in prve štafete bo ob lo. uri v Železni Kapli, ob 11. uri pa 
bo v Preddvoru še start otroškega teka. Vsi udeleženci marato-
na prejmejo spominske majice, prav tako pa tudi hrano in pi-
jačo. Info: www.klub-trmastih.si, 041/624-158, Marjan Petek 

http://www.klub-trmastih.si


Od ponedeljka, 18. 6. 2007 
Parni l ikalnik 
• "hoK** likalna površina 

iz iegiranega jekla, 
z močjo do 1.800 W 

• Zo pamo in suho likanje 
• Nastavitev temperoture 

in pare, sunkovit izpust 
pare in razpršilec 

• S funkcijo somocisčenja 

Ženski športni copoti 
• Iz visokokakovostne sintetike 
* Zračna tekstilno podlogo in vložek 
•VelikosH: 37 do 41 

Brisalec zo Ho "Aqua Cleon" 
• z brezstopenjsko nostavljivim teleskopskim ročajem 
• Vključno s krpo za čiščenje 

Potovolni voziček, 
zioiii lv 
* z dvema koleščkoma, dvema nogicamo 

ter teleskopskim ročajem • Dvo prednja 
predala no zadrgo* Dva elastična 
pritrdilno pasova • Notranji predal 
no zadrgo »Zložljiv, prihrani prostor 

• Mere: pribl. 41 x 7 0 x 2 4 cm 

Suiiinik zo lose 
- M o č : 1 .400 W 
• Dve stopnji intenzivnosti sušenjo in temperature 
• Z nastavkom za oblikovanje 
• Ohišje iz materiala "Soft-Touch" 

Komplet za čiščenje, 4-delni 
• Komplet je sestavljen iz metle in smetSnice, univerzalne krtoče 

in brisolcc za okno 

Ponev "Alu Specials", 2 8 cm 
• Iz visokokakovostne aluminijeve zlitine 
• S premazom "Eosy-Cooking", ki preprečujei 

prijeman]e žrvil 
• Posebno izdelano, 4 mm debelo dno, 

zo enakomerno porazdelitev toplote 

SfekMcer. 
Et«ktro Plin ploi2o 

. A ^ 
//Ir-^A 

Kos za perilo/zložl|iva košara 
• Iz robustnega umetnega moteriolo * Z zložlfivim spodnjim ogrodjem 
• Mere: koŠ zo perilo pribl. 65 x 44 x 60 cm oz. zložljivo košaro 59 x 39 x 65 cm Komplet: 

ženski životec 
in spodnjice 
• 100% česan bombaž 
•VelikosH: 38 do 46 

Zaščitna mrežo 
za balkon 
* Gosta mreža iz umetne mose 

-9I varuje pred vetrom, prohom 
in zunanjimi pogledi 

* Obstojna no temperaturne 
^ spremembe in UV-žorke 

* S 24 metrsko pritrdilno vrvjo 
^ • Mere: pribl. 6 x 0,75 m 

a 
•a 
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Nedrček z 
gol vložkom 
* Za zopeljiv dekoite 
•Velikosti: 70A do SOB 

Sušilo za perilo za na radiator 
• Model "Sprint": z nastavljivimi obešalniki, dolžina celotne vrvi 

za obešanje pribl. 3 m • idealen zo brisačê  spodnje perilo itd. 
• Model "Easy": zložljiv, ideolen zo srajce, hlače itd. 

Izdelki so dobavni samo v omeje«it kolt6no}i. V pritneru, da i>odo kljub skrbntmu mkrtovoî u zalog pri neprî dcovono veScetnu povproMvonjv i« prvi dm rnprodoni, ceî ene ko^e prosimo JO rozunMvanje. Prodafo sono v koR&idv običajnih zo gospodrnjslvo. 
SGke so simboKoie. Vs« cene v « ^ zo izdelc« brez dekoratrvnih elementov do rozprodote zalog. Vse cene so v EUR s pripodojocm DDV. Informativne cene v so preročvnone po tečaju zomenjove 1 EUR & 239,640 SIT. Zo liskorske napake ne odgovorjamo. 



HO}/^ POSlOm/i/fC0; 

Ajdomina, Slomške Konjice in Maribor - Tržaška centa 
Odffiralni cas; f^on, - sob.: 8,00 - 20,00 



H NASVETI info@g-glas.si 

MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Do lune pa nazaj 

Do lune pa nazaj je 
majhen romantičen 
stavek, ki si ga šepe-

tajo ljubeči zajčki in medved-
je v slikanicah in kdaj pa 
kdaj tudi kakšen zaljubljen 
človek. Vem, kako je imeti 
nekoga rad do lune pa nazaj, 
in upam, da veste tudi vi. 
Vseeno si v teh zadnjih šol-
skih dneh želim, da bi imeli 
starši še prav posebej radi 
svoje otroke. Kljub temu da 
mogoče niso zadovoljili nji-
hovih pričakovanj. Biti da-
nes šolar ni tako preprosto. 
Pa ne zato, ker bi bila učna 
snov bolj zahtevna, ampak 
zato, ker otroci od rojstva na-
prej živijo pod določenim pri-
tiskom, biti najboljši, biti 
prvi, biti povsod. Primetjave 
SO neizprosne in že kot do-
jenčki so postavljeni pred ko-
pico vprašanj v stilu • ali re-
čejo pa-pa ali vsaj bravo bra-
vo. Tako prenekatera mami-
ca pove, kako je žalostna po 
sistematskem pregledu, ko 
vsa ponosna pride pokazat 
svojega otroka, v veri, da 
zanj naredi vse najboljše -
potem pa se že nekaj najde, 
da njen otrok ni popoln. In 
naslednje dva meseca kot 

nora trenira tisti bravo-bra-
vo, da bo otrok čim prej po-
kazal svoj napredek. Vedno 
bolj meje groza tega neneh-
nega testiranja in primerja-
nja. Saj razumem, zakaj je 
to potrebno (do neke mere), 
pa vendar pri tem nekaj bode 
v oči. Le redko kateri strokov-
njak kdaj pohvali starše. Ne 
spomnim se, da bi prav pogo-
sto slišala: čestitam gospa 
mama, odlično opravljate 
svojo nalogo, kar tako na-
prej. Ne. Kaj poslušamo ves 
čas? Če imaš otroka v naroč-
ju -je razvajen. Če joče, ko 
štiri ure čaka pri okulistu -je 
razvajen. Če ne je solate - je 
razvajen. Če se ne pusti na-
dlegovati vsaki gospe v trgo-
vini - je razvajen. Res so 
otroci razvajeni, ampak ni 
vsaka situacija čmo-bela. In 
dajmo priznati že enkrat, da 
smo tudi odrasli razvajeni. 
Mogoče vsa pričakovanja, ki 
nam jih vsiljujejo od vsepov-
sod, že zelo nezdravo prena-
šamo na naše otroke. Pa je 
večina kar dobro vzgojena in 
prav vsi si zaslužimo, da »os 
ima kdo rad do lune pa na-
zaj. Ne glede na to, kakšne 
rezultate dosegamo. 

Prisluhnile nam -
polepšali vam bomo TU ISTICNI 

91,0 MHz 

uiuiui.potepuh.com 

Kresna zel zoper strelo in žalost 
Šentjanževka (Hypericum perforatum) je kresna cvetlica, saj začne cveteti prav okoli kresa oziroma 
praznika sv. janeža, ki ga praznujemo 24. rožnika. To dejstvo je naše domiselne in praktične prednike 
spodbudilo, da so tej zali zlato rumeni rožici nadeli ime po velikem svetniku, ki je krstil samega jezusa. 
Sicer pa šentjanževka velja za najboljši rastlinski antidepresiv. Izboljša razpoloženje in prežene potrtost. 

PAVIA K U N E R 

Čudežna rastl ina 

Svoj čas je bila ena najslav-
nejših zeli na svetu. Pripiso-
vali so ji čudežno moč. Po-
zdravila je vse bolezni in pre-
gnala vse čare in uroke, kar 
jih je. Na kresni večer, ko se 
začenja poletje in preti ne-
varnost hude ure, so jo pritr-
dili na okna, da ne bi strela 
treščila v hišo. Da je šentjan-
ževa roža, šentjanžca, jan-
ževka, ivanovka, kri sv. Jane-
za, sv. Janeza roža, krčnica 
ali počist sveta roža, ni bilo 
dvoma. Iz njenih cvetov se je 
cedil rdeč sok, ki naj bi pred-
stavljal Kristusovo kri. Ena 
izmed legend pa pove, da je 
šentjanževa roža nastala iz 
krvi sv. Janeza Krstnika, ko 
je bU le-ta obglavljen. Ljudje 
so z njeno pomočjo našli 
skrite zaklade in premagali 
vse ljubezenske težave. 

Notranja uporaba 
v l judskem zdravi lstvu 

V ljudskem zdravilstvu 
uporabljajo šentjanževko pri 
boleznih žolčnika in jeter, 
nočnem tiščanju na vodo, 
močenju j>ostelje pri otrocih, 
driski, vnetju črevesja, vro-
čičnih obolenjih, histerijah, 
glavobolu, nespečnosti, 
bronhitisu, astmi, protinu in 
revmi in za boljše izločanje 
seča. Po čaju iz šentjanževke 
sežejo tudi pri vnetju in kr-

čih maternice ter pri neredni 
menstruaciji. Dobro de do-
raščajoči mladini, ko jo za-
čne buriti mladostna spol-
nost. Med našimi babicami 
je bila zelo priljubljena čajna 
mešanica za ženske stvari, ki 
je poleg šentjanževke vsebo-
vala še belo omelo [Viscum 
albim) in pelin {Artemisia ab-
sinthium). S šentjanževim 
čajem zdravijo še gripo, osla-
bele živce, nervozno srce in 
slabokrvnost. Čaj pripravimo 
kot poparek iz ene do dveh 
žličk cvetov in skodelice kro-
pa ter pustimo stati deset mi-
nut. Pijemo eno skodelico 
čaja zjutraj na tešče in eno 
zvečer pred spanjem. Čaj pij-
mo vsaj šest tednov, posebno 
v zimskih mesecih. 

Šentjanževo ol je 

Sentjanževo olje je bilo in 
je še vedno prvovrstno zdra-
vilo za sončne opekline, sve-
že krvaveče rane, poškodova-
ne mišice, podplutbe, zmeč-
kanine, bule, čire in otekline. 
Zelo ga čislajo tudi kot sred-
stvo za nego kože pri nečisti, 
razpokani, suhi in luskasti 
koži. Njega dni je moralo biti 
pri roki v sleherni hiši. Pri-
pravimo ga iz svežih cvetov: 
10 g svežih cvetov prelijemo 
s 100 ml olivnega olja. Ste-
klenico dobro zapremo in 
postavimo na sončno mesto. 
Vsebino vsak dan dobro pre-
tresemo. Po treh tednih, ko 
dobi olje lepo rdečo barvo, 
pripravek precedimo v tem-

ne stekleničke, ki jih dobro 
zapremo, in ga shranimo na 
hladnem. Zdaj imamo pri 
roki eno najboljših "arcnij", 
ki bo ohranilo zdravilno moč 
celi dve leti. Uporabimo ga 
za masažo, za zdravljenje 
ran in kožnih težav. Če ga 

ničnimi študijami potrdili 
njen pozitiven vpliv na de-
presije. Sprošča in dviga 
razpoloženje ter pomaga 
vzpostaviti duševno ravno-
vesje, takrat, ko živčnost pri-
pelje do zmanjšane zbrano-
sti. Posebej se izkaže v ob-

m 
. M -

vtremo v kožo, je to zdravilo 
zoper revmo, protin, išias, 
lumbago. Če kanemo deset 
kapljic olja na pol^ižke vode 
in ga pogoltnenš), bo zaleglo 
zoper vnetja, krče in bolečine 
v trebuhu. 

Lajša depresi je in težave 
menopavze 

Že zelo dolgo so v ljud-
skem zdravilstvu uporabljali 
šentjanževko kot napitek 
proti potrtosti, žalosti, ob-
čutku tesnobnosti, nespeč-
nosti in depresiji. V zadnjih 
letih so strokovnjaki s kli-

dobju menopavze, ko se po-
javita razdražljivost in nape-
tost. Lajša simptome hor-
monskih sprememb in pe-
šanje vitalnosti. Priporočajo 
jo tudi pri potrtosti. Ker 
učinkuje počasi, je treba čaj 
ali šentjanževko v obliki dra-
žejev ali v drugih sestavlje-
nih pripravkih uživati vsaj 
mesec dni. Šentjanževka je 
koristna zel, a tisti, ki uživa-
jo zdravila za srce in za pre-
prečevanje strjevanja krvi, 
ali tisti, ki se zdravijo z anti-
depresivi, naj se o njenem 
uživanju nujno posvetujejo 
z zdravnikom. 
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RADOVAN HRAST 

Sredi dopoldneva se zaslišijo 
koraki. Ječar odpre vrata. Vsi 
stojimo mimo. 

"Hrast, z menoj!" zaukaže. 
Vnovič me odpelje v sobo za 
zasliševanje. 

Za pisalno mizo sedi starejši 
možakar in ob nJem mlajši, 
verjetno zapisnikar. Že pri vra-
tih obstanem. Strmim vanju.-" 

"V imenu komiteja Komu-
nistične partije Reka ti izreka-
mo administrativno kazen. 
Tvoje delovanje zoper državo 
ni bilo kdove Icako pomembno, 
zato Je kazen le vzgojna. Za 
dve leti te pošiljamo na družbe-
no koristno delo." 

Podpišem zapisnik, potrdim 
prejem odločbe, ki mi je ne iz-
ročijo, zapustim pisarno. 

Počasi in utrujeno hodim 
za Ječatjem. Spet me privede 
v tretje nadstropje, vendar me 
potisne v drugo, ve^o sobo. V 

glavi mi kar vre. Kaj Je to 
družbeno koristno deh? $e 
nikoli nisem slišal za kaj ta-
kega. Pa za dve leti! Dve leti 
dela in vzgoje, mi je rekel. 
Kakšno vzgojo pa še potrebu-

jem? 
V sobi zagledam med drugi-

mi tudi Francija in Djura. V 
hipu pozabim na trpljenje. Za-
čnemo ugibati, kdo nas Je spra-
vil v keho in kam pojdemo. 

Potem prihajajo še drugi, 
med njimi Tomo. Zvečer nas je 
v sobi že devetindvajset. Ugoto-
vimo, da smo vsi politični za-
porniki. Pravijo, da smo "in-
formbirojevd". Vsi smo enako 
kaznovani, se pravi, da bomo 
šli na prevzgojo za dve leti. 

In vendar se čutimo nekam 
sproščene. Ne branijo nam po-
govora. Še posebej veseli so ne-
kateri, ki so prebili več mesecev 

Utrujeni poležemo po tleh. 
A komaj smo zaspali, nas zbu-
dijo. 

Dva mlada oficitja Udbe v 
spremstvu miličnikov nam da-
jeta navodila. Govorita v zelo 
ostrem zanIČevalnem tonu. 

"Kar imate osebnih stvari, 
vzemite s seboj! Tiho in brez 
glasu pojdite na dvorišče, od 
tod pa naprej. Vsak najmanjši 
prekršek bo strogo kaznovan. 
Ne poskušajte bežati' Brez 
opozorila bomo streljali. Zdaj 
pa marš in tiho iz sobe!" 

Na dvorišču nas miličniki 
surovo postavijo v vrsto po dva 
in dva. Stojim ob Franciju. Po-
tem nam nataknejo na roke li-
sice in jih močno privijejo. 
Nato nas stlačijo v velik kombi. 

Minute čakanja v kombiju 
se vlečejo v neskončnost. Zara-
di gneče in nerodnega položaja 
premikam telo in roke, lisice pa 

me vse bolj stiskc^o. Zarežejo se 
mi v živo meso. Nazadnje mi-
ličniki zaprejo vrata. Avto od-
pelje v neznano. 

Je to začetek prevzgoje, pre-
mišljujem. Je to mogoče? Z 
nami delajo, kot da smo zlo-
činci. Potem pozabim na bole-
čine in poskušam, kot vsi dru-
gi, ugotoviti, v katero smer se 
pečemo. 

Peljemo se proti Grobniku 
ali Martinščici. Ura bo okrog 
štiri zjutraj. 

Nekdo zašepeče: "V Grobni-
ku ob tej uri streljajo obsojence!" 

Nam grozi smrt z ustrelitvi-
jo? Živčno premikam roke, a 
lisice se mi še bolj neusmiljeno 
zajedajo v mesto. Tih jok in 
stokanje napolnita kombi. 

Avto se ne ustavlja. Nepreki-
njeno nadaljuje pot. Iz ovinka 
v ovinek. Premetava nas, spuš-
čamo se navzdol. 

Nazadnje se ustavimo. Vra-
ta kombija se odprgo. Z uper-

Jenimi brzostrelkami nas pri-
čaka večja skupina miličnikov. 

Na obali smo. Pred nami 
stoji lesena barka. Bakar. 

Tako kot prg v kombi, nas po 
dva in dva, še vedno zvezana z 
lisicami, spravijo v trup barke. 

Kar hitro odplujemo. V pod-
palubo se spusti nekaj milični-
kov in nam sriame lisice. Nobe-
nega vprašanja ne dovolijo, 
niti besedice ne spregovorijo. 

Lačni in še bolj žejni nemo 
buljimo v ogrodje ladje. Kam 
nas peljgo? Zakaj tako ravna-

jo z nami? 

Knjiga je že izšla in je naprodaj 
na Gorenjskem glasu, Zoisova 
1 v Kranju, od 7. do 15. ure. 
Cena knjige, ki obsega skoraj 
500 strani, z 20% popustom 
znaša 23,2 EUR (5.560 SIT). 

mailto:info@g-glas.si


RADOSTI ŽIVLJENJA in/o@g-gI«s.si 15 

Timijan 
BORIS BERGANT 

Timi jan je prastaro zeliš-
če, ki raste tudi samoniklo v 
naravi in ga poznamo tudi 
pod imenom materina duši-
ca. Njegovo razkuževalno 
moč so poznali že Egipčani, 
ki so ga uporabljali za balza-
miranje mrtvih. Priljubljen 
je pri zdravildh, ki ga cenijo, 
ker naj bi pospeševal tek in 
preprečeval napihovanje, po-
leg tega naj bi bil odličen di-
uretik. Že rimski učenjak 
Plinij (1. stol.) pa je trdil, da 
je enkratno zdravilo za pre-
ganjanje mačka. Timijan je 
večleten grmiček, do 30 cen-
timetrov visok, s številnimi 

^ pokončnimi stebelci, k i v 
spodnjem delu olesenijo. 
Gladki robovi majhnih oz-
kih lističev so zavihani nav-
zdol. l ist i f i so zelene do vijo-
ličaste barve, pri l imoninih 
vrstah tudi sivo ali rumeno 
obrobljeni, cvetovi pa so 
drobni roza do temno vijoli-
časti, redkeje beli in so zbra-
ni v socvetja, FX)dobna klasu. 
Timijan je prijetnega, moč-

no dišečega vonja in pleme-
nitega, nekoliko grenkega in 
ostrega okusa. Kot začimbo 
uporabljamo liste in cvetne 
vršičke. Najboljši so sveže 
nabrani listi, ki jih je potreb-
no čim hitreje porabiti, zato 
ga je najbolje gojiti doma na 
vrtu ali pa kar v lončku na 
okenski polid. Kupljene ali 
nabrane sveže liste zavijemo 
v vlažen prtiček in jih za ne-
kaj dni shranimo v hladilni-
ku, primeren je za sušenje; 
ker posušen za razliko od 
večine drugih zelišč skoraj 
ne spremeni okusa. Lahko 
ga tudi zamrznemo ali vloži-
m o v olje ali kis. T imi jan, 
zlasti po l imoni dišeče zvrsti, 
se odlično poda k ribam, pe-
rutnini in h kuhani zelenja-
vi, nekateri ga dodajajo celo 
marmeladam in sadnim so-
latam, drugače pa bodo s ti-
mijanom boljši divjačina, je-
trca, jetrne paštete in kloba-
se. Uporabite ga za različne 
nadeve. Ljubi zelenjavo: od 
stročnic, krompirja, paradiž-
nika, zelene paprike do 
bučk, še najbolj pa pride do 

izraza, če z nj im začinimo 
jedi, ki se počasi kuhajo v 
vinu. S timijan pa se olajša 
tudi prebavo mastnih jedi. 

Piščanec z gorčico in 
timijanom 

Za J oseh potrebujemo: 1 piš-
čanca težkega 1,5 kg, 1 žlico 
gorčice v prahu, 1 žlico sesek-
ljanega timijana, 1 žlico moke, 
idl suhega belega vina. sd in 
sveže mlet poper. 

Piščanca razkosajte in ga 
solite ter popoprajte po oku-
su. Z mešalnikom zmešajte 
gorčico, moko, t imijan in 
vino, da dobite gladko zmes, 
ki jo s čopičem nanesete na 
kose piščanca z vseh strani. 
V pomaščen pekač razpore-
dite kose piščanca in pedte 
uro i n pol na 180 stopinj 
Celzija. Vmes po potrebi za-
livajte z vodo. 

Marinirana paprika s 
feto in timijanom 

Za 4 osebe potrebujemo: 2 
rdeči in 2 zeleni papriki, 2 žli-
ci oljčnega olja, 4 stroke česna, 
4 žlice ekstra deviškega oljčne-
ga olja, 2 žlici kisa, 1 žličko 
svežih timijanovih lističev, sol, 
ij dag feta sira. 

Paprike operite, po dolžini 
narežite na četrtine in j im 
odstranite semena. V ponvi 
segrejte oljčno olje in na 
njem 10 minut pedte papri-
ko na strani, kjer ima olu-
pek. Vzemite jo iz ponve in 
olupite. Ekstra deviško olje 
zmešajte s kisom in segrejte. 
V mešanid 10 minut rahlo 
pražite papriko skupaj s se-
sekljanim česnom in timija-
nom. Solite in pustite, da se 
ohladi. Feto narežite na 16 
kock in vsako kocko ovijte z 
rezino paprike. Tako nadeva-
ne rezine paprik naložite na 

krožnike in prelijte z mari-
nado ter okrasite z vejico ti-
mijana. 

Paradižnikova juha 
s timijanom 

Za 4 osebe potrebujemo: 60 
dag svežih zrelih paradižnikov, 
1 čebulo, 1 steblo stebdne zelene, 
1 strok česna, 1 žlico oljčnega 
olja, ydl piščance juhe ali vode, 
1 žličko sesekljanega timijana, 
sol, sveže mleti poper. 

Paradižnike, čebulo, zele-
no in česen dajte v naoljeno 
kožico, pokrijte in na šib-
kem ognju dušite 4 0 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 piščančjo 
juho ali vodo, zavrite in zači-
nite s timijanom, soljo in po-
prom. Kuhajte še približno 
10 minut in postrezite s ku-
hanim rižem ali s testenina-
mi. 

Biftek v gorgonzolni 
omaki s timijanom 

Za 4 osebe potrebujemo: 4 
bijieke težke 20 dag, sol, sveže 
mleti poper, 2 žlici olja, 20 dag 
gorgonzole, 0,5 dl sladke sme-
tane, J dl mesne juhe in 1 žlič-
ko sesekljanega timijana. 

Bifteke posolite, popopraj-
te in jih v ponvi na vročem 
olju z obeh strani poljubno 
specite (krvavo, srednje ...). 
Odstranite jih iz ponve in v 
njej pripravite omako tako, 
da dodate gorgonzolo, slad-
ko smetano, timijan in juho. 
Na močnem ognju naj vre 
nekaj minut , da se omaka 
zgosti. Bifteke položite na 
krožnike, j ih prelijte z oma-
ko in postrezite s f>oljubno 
prilogo. 

ZELENO IN CVETOČE 
ICOR PAVLIČ 

Perunike 
Jimijski vrtovi so polni raz-

nolikega cvetja. V tem času 
že občudujemo sadove svo-
jega dela v jeseni, kar smo ta-
krat posadili, sedaj najlepše 
cveti. Vsaj večina trajnic. 

Danes nekaj besed o peru-
nikah, ki imajo tudi vse last-
nosti dobrih trajnic, le sadi-
mo jih nekoliko drugače, kot 
smo običajno vajeni. Saj ve-
ste, vsaka roža ima svoje 
muhe, ko jih presajamo: ali 
ne cvetijo prvo leto pio presa-
janju, ali se nam ne primejo 
... zelo občutljive pri presaja-
nju so praproti, potonike, 
različne trave, tudi vrtnice ... 
Perunike presajamo po cve-
tenju, torej od junija do jese-
ni. Ločimo jih na čebulne in 

koreninaste, po cvetu pa na 
bradate in nebradate. Sorte, 
kamor sodijo bradate, imajo 
iz sredinske žile zunanjih 
cvetnih listov kocinasto iz-
rastlino, to je značilno za na-
ravno opraševanje. Imajo 
tudi korenike, zelo plitvo 
pod površino zemlje, ki so 
odebeljene i n iz poganjkov 
rastejo vedno nove rastline. 
Tako se tudi hitro razraščajo. 
Penmike imajo rade sončna 
rastišča in propustna tla. Ne 
bodo vam rasle v senci in 
stalno mokr ih predelih. V 
tem času j ih z lopato priv-
zdignemo in korenike razde-
limo na manjše dele in na-
slednje leto jih boste imeli 
veliko več. Perunike, navad-
no so rumene barve, ki raste-
jo ob vodi, pa morajo imeti 
močvirno rastišče. Te ime-

nujemo tudi sibirske peruni-
ke, ki jih najdemo po narav-
nih mokriščih. Pri nas jih je 
največ ob Cerkniškem jeze-
ru, vendar rastejo pod dreve-
si, v fjolsend. Ko pripravlja-
mo poganjke za nadaljnje 
sajenje, liste prikrajšamo, 
enako tudi korenine, s konč-
n i m brstom. Izkopana je 
lahko tudi več časa, in ker 
ima v tem času dovolj moči, 
jih lahko posadimo tudi šele 

čez nekaj dni. Tako je pri-
merna za transport po svetu, 
saj jih veliko t u d uvažamo iz 
južnih predelov Amerike in 
Avstralije. Ko sadike dobi-
mo, jih najprej za nekaj časa 
potopimo v vedro vode, da se 
osvežijo in jih po sajenju za-
livamo, dokler se ne razra-
stejo. Tako posajene vam 
bodo že naslednje leto obil-
no cvetele. 

Vrt je v teh dneh dobro za-
lit. Deževje, ali vsakdanje 
obilne plohe, so tudi marsi-
kje onemogočile, da bi ga 
malo dognojili. Treba ga je 
najprej okopati, odstraniti 
pleve in malo pognojiti, saj 
dež izpere hranilne snovi. 
Ker so gredice tudi zbite, je 
obdelovanje težje, zato je tre-
ba tla najprej zrahljati in pre-
zračiti. Po tem vam bodo sa-
dike kar vidno napredovale, 
vsaj zelenjava: kumare, para-
dižniki, jajčevci, paprika, 
tudi zgodnji radič, če vam že 
dela glavice, seveda pa tudi 
vse sadike rož, ki vam cvetijo 
čez poletje. 

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

Tedenski jedilnik 
Nedelja - Kosilo: gobova juha, puranji zrezki v drobnjakovi 
omaki, kifeljčar s kumino, mešana solata, marelična pena; 
Večerja: topli sendviči s s irom, paradižnik, olive. 
Ponedeljek - Kosilo: grahova kremna juha, rižota s koščki 
teletine, rdeča p e s a iz kozarca; Večerja: pečene piščančje 
peruti, solata iz stročjega fižola. 

Torek - Kosilo: makaroni v omaki iz koščkov pršuta, dušene-
ga paradižnika in korenja, solata s tunino in rukolo; Večerja: 
črn kruh, jetrna pašteta, m e š a n a solata. 
Sreda - Kosilo: zelenjavna juha, marelični cmoki, kompot; 
Večerja: pražena jetrca, zelena solata z drobnjakom, kruh. 
Četrtek - Kosilo: krompirjeva enolončnica z mletim m e s o m 
in zelišči, palačinke z limoninim sokom, sladoled; Večerja: 
hrenovke in kumarična so la ta s krompir jem in kislo 
smetano. 

Petek - Kosilo: lazanja s špinačo in skuto, glavnata solata s 
f ižo lom, s ladoled ; Večerja : pečen mlad krompir z maja-
ronom, jogurt, jabolka. 

Sobota - Kosilo: porova kremna juha, goveji zrezki v naravni 
omaki z zelenim poprom, dušen riž z zelišči, m e š a n a sola-
ta; Večerja : rezine lososa na žaru, sveža zelenjava (para-
dižnik, paprika ...), zeliščna skuta, francoska štruca. 

Lazanje s špinačo in skuto 
Najbolj enostavno je, če testo za lazanje kupimo, lahko pa 
pripravimo rezančno testo sami . 

Testo: približno 20 dag moke, 3 jajca, malo soli in nekaj žlic olja. 
Ja jca rahlo s t e p e m o skupaj z ol jem, s o l i m o , z l i j emo na 
moko in ugnetemo čvrsto testo. Pokrijemo ga, da se ne iz-
suš i , počiva naj kakšne pol ure, nato ga razva l jamo in 
razrežemo na več je pravokotnike, 8 x 15 cent imetrov, 
skuhamo v s lanem kropu in odcedimo. 
Pa š e to: Če hočemo prihraniti čas , naredimo testo iz dvoj-
nih sestavin in kar nam "b lekov" os tane , jih p o s u š i m o , 
shranimo in uporabimo drugič. ' 

Nadev: 50 dag Spinače, 2 žlici surovega masla, sol, poper, 
muškatni orešček, 15 dag skute, pol litra beSamela in 10 dag 
nastrganega parmezana. 
Š p i n a č o p r e p r a ž i m o na žlici s u r o v e g a mas la , d o d a m o 
skuto ter začinimo s soljo, poprom in muškatnim oreščkom 
ter dobro p r e m e š a m o . Nekaj nadeva n a m a ž e m o po dnu 
m a n j š e g a pekača ali nepregorne p o s o d e , pokr i jemo s 
testom, spet premažemo in pokrijemo s testom, povrhu pa 
pre l i jemo z b e š a m e l o m in p o t r e s e m o s p a r m e z a n o m . 
Z mazanjem, pokrivanjem in prelivanjem z bešamelom ter 
potresanjem s p a r m e z a n o m nadal ju jemo tako dolgo , da 
p o r a b i m o v se sestav ine . K o n č a m o z b e š a m e l o m In 
parmezanom, pokapl jamo s preostalim stopljenim m a s l o m 
in p e č e m o v srednje vroči pečici, da se svetlo rjavo zapeče . 

Bešamel: pol litra mleka, 4 dag masla, 4 dag moke, muškatni 
orešček, beli poper, sol. 
V globoki ponvi segre jemo maslo, potresemo z moko in jo 
eno minuto pražimo, da se peni, nato o d m a k n e m o z ognja , 
p o č a k a m o , da s e malo ohladi , nato pa počasi pr i l ivamo 
mleko in ves č a s s tepamo z metlico za sneg. Nato ponev 
postavimo nazaj na ogenj in pustimo, da omaka zavre, ven-
dar spet ves čas m e š a m o , dokler se ne zgosti . 

W W W . C O R E N ) S K I C L A S . S I 

O S P E D L M J A K N J I Ž N I C A K P A N J 

S l o v e n s k i t r g 4 , 4 0 0 0 Kranj. Ml. : 2 0 1 35 7 7 www.tcr.sil(.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! 
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I k o f Turnšek med romarji 

Spoved na prostem 

Pomoč starejšim 

Podjetje z 30-letno tradicijo obnove avtoplaščev 

/MJ>eToiM\' 
I 
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^ NUDI REDNO ZAPOSLITEV 
- delavec v proizvodnji: zahtevana poMtcna tzobroitKi 
- delavec v sklodiJču, montaži pnevRKrtik ter razvozu 
pnevmatik: zahtavano poklicna Izobrazba In opiavlien bplt C 
kotoflof^c 

PISSE PSiJAvf Te- v'o cotv.Dfcj oc-o; o 
HA P.&JPlSaNO D£i.OVNO l/.ESIO POSUrlE 
v »OKU r DNI 0 0 OEJAVt NA NASIOV PODJHJA 

G G I IZ LETI / 

VELIKI KLEK (GROSSGLOCKNER) 

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

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

Naročniki Gorenjskega glasa io% popust! 

Prijave: Gorenjski glas po tel.: 04/201 42 41 ali 
Agencija Linda po tel.: 04/235 84 20 ^ 
ali 041/248 773-

Gorenjski Glas 

Radosti za bolnike in invalide 
Sobotno romanje bolnikov in invalidov na Brezje je bila tudi manifestacija prostovoljstva, 
solidarnosti in pomoči ljudem, ki jih je življenje zaznamovalo z invalidnostjo in boleznijo. 

JOŽE KOŠNJEK 

Brezje - Kanonik in odgovor-
ni urednik verskega tednika 
Družina Frand Petrič, doma 
iz Rateč, je leta 2 0 0 0 v Brez-
janskem zborniku zapisal, 
da so romanja poseben po-
jav ljudske vernosti in po-
božnosti, ki se je razvijal in 
ohranjal skozi burno zgodo-
vino človeštva vse do današ-
njih dni, in to v različnih ver-
skih, kulturnih in političnih 
okoljih. Na Slovenskem so 
najbolj razširjena romanja v 
kraje, kjer so cerkve posvečene 
Mariji. Najbolj znano sloven-
sko romarsko središče so 
Brezje, čeprav je najmlajše, saj 
je župnik Urban Ažbe ob cer-
kvi sv. Vida postavil kapelo v 
čast Mariji Pomočnici šele leta 
i8oo. Romanja so se začela po 
letu 1814, ko je kranjski slikar 
Leopold Layer v zahvalo za re-
šitev iz francoske ječe naslikal 
podobo Marije Pomagaj, ki jo 
je ljudstvo vzelo za svojo. Brez-
je je postalo narodno svetišče, 
cerkev pa je papež Janez Pavel 
n . odlikoval s častnim nazi-
vom bazilika. Frančiškani so 
od leta 1898 naprej skrbniki 
tega božjepotnega središča, ki 
ga letno obišče nad tristo tisoč 
romarjev. 

Toliko iz sicer bogate ro-
marske zgodovine Brezij. 
Med najmnožičnejšimi vsako-
letnimi obiski Brezij so roma-
nja bolnikov in invalidov. Prvo 
je bilo leta 1969, nato pa vsako 
leto, vedno na tretjo junijsko 
soboto. Letošnje, k i se ga je 
udeležilo več tisoč invalidov in 

Bolniki in invalidi pred baziliko na Brezjah 

bolnikov, je bilo v soboto, 16. 
junija. 

"Veseli nas, da je naše sreča-
nje preraslo v narodni dan bol-
nikov, ki ga katoliška Cerkev 
praznuje 11. februarja, na god 
luiške Matere Božje. Ker je ta-
krat pri nas zima in takega sre-
čanja ne bi m c ^ organizirati, 
smo se odločili za junij," je po-
vedal Božo Rustja, odgovorni 
urednik revije Ognjišče, ki je 
organizator srečanj, 

Romanje bolnikov in invali-
dov na Brezje ima širši po-
men. Je tudi inanifestadja so-
lidarnosti in prostovoljstva. 
Romarjem že nekaj let poma-
gajo slovenski dani Malteške-
ga viteškega reda. Še posebej 
so dejavni katoliški skavti, ki 
delijo obiskovalcem napitke 
in jim z invalidskimi vozički 
pomagajo do prizorišča pred 

baziliko. V številnih družinah 
z bolnimi in invalidi se prav 
na ta dan odločijo za obisk 
Brezij in morda po maši tudi 
za izlet po Gorenjski. Ta dan 
je tako za vse posebno doži-
vetje. 

Na letošnjem romanju je 
prvič sodeloval škof nove ško-
fije Murska Sobota dr. Mar-
jan Tumšek. Romanja so na-
mreč priložnost, da verniki v 
Živo spoznajo novega škofa. 
Novi škof, ki je znan kot do-
vek širokega duha, je mno-
gim pred mašo in po njej se-
gel v roke in jih spodbujal, da 
invalidnost in bolezen nista 
razlog za obup. V pridigi se 
je posebej zavzel zanje. 

"Danes, ko se mnogi bojijo 
bolezni in trpljenja, je treba 
vse storiti, da se j i m stanje 
olajša, a tudi vse storiti, da bi 

zmogli tudi takšno stanje do-
stojanstveno sprejeti. Kako 
drugačno je takšno doživlja-
nje od miselnosti porabniške 
družbe, ki vse, kar je neupo-
rabno in pokvarjeno, zavr-
že. Zelo nevarno je, da tudi 
življenje začnemo vrednoti-
ti po njegovi praktični ko-
ristnosti ... Iz takšnega do-
jemanja se rojevajo misli na 
samomor pr i bolnikih sa-
mih, pri dnigih pa misli o 
evtanaziji ali lepi smrti s po-
močjo. Slepota človeka je 
res velika, kadar misl i , da 
bo s tem rešU svoj problem 
ali celo problem naše za-
hodne naglo starajoče se 
družbe, k i kmalu ne bo več 
vedela, k a m z ostarelimi in 
neozdravljivo bolnimi ljud-
mi," je povedal škof T u m -
šek. 

Mladi za starejše 

Božo Rustja, odgovorni ure-
dnik Ognjišča: "Nekateri so 
nas spraševali, zakaj revija, 
ki je bila v začetku namenje-
na predvsem mladim, orga-
nizira romanje za starejše. 
Mi smo jim odgovarjali, da 
zaradi veselja, ki ga s tem 
naredimo tem ljudem, in 
možnosti, da se vsaj ta dan 
pokažejo v javnosti, saj so 
pogosto na robu dogajanj, 
na družbenem robu." 

Primož Pogačar, skavt pros-
tovol jec iz Komende , š tu-
dent: "Član skavtske organi-
zacije sem že nad deset let 
in sodelujem pri vseh njenih 
dejavnostih. Ob božiču no 
simo po domovih Luč miru 
zbiramo denar za dobrodel 
ne namene, se izobražuje 
mo in počnemo marsikaj 
koristnega. Z veseljem sem 
prišel na Brezje pomagat 
starejšim." 

Katja Čop z Breznice, skavti-
nja, učenka o s n o v n e šole v 
Žirovnici: "Za delo v skavtski 
organizaciji sta me navdušila 
mami in oči, ki sta bila na 
Breznici med ustanovitelji 
naše organizacije. Posebej 
všeč mi je na taborih. Današ-
nji dan je zame posebno do-
živetje, saj lahko pomagam 
starejšim in bolnim. To se mi 
zdi lepo in bi nas moralo po-
snemati še več ljudi." 

Tomaž Ovsenik iz Predoselj, 
vodja kranjskih skavtov: 
"Organizatorji so me prosili 
za sodelovanje skavtov pros-
tovoljcev. Danes nas je tukaj 
okrog 70 iz vse Slovenije. 
Zame je lepo pomagati starej-
šim, saj bomo tudi mi enkrat 
stari in bomo potrebovali po-
moč. Pomoči sočloveku je še 
premalo. Pogosto vidimo le 
do konice svojega nosu, sose-
da v stiski pa že ne." 

mailto:info@g-glas.si
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Tudi malo podjetništvo 
potrebuje doktorje znanosti 

Teden obrti in podjetništva na Škofjeloškem so sklenili z okroglo mizo o podjetniških možnostih, ki 
pa je dala bolj m a l o novih odgovorov. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Škofla Loka - V četrtek je bila 
v organizaciji Območne obrt-
ne zbornice Škofja Loka in 
Razvojne agendje Sora v Mi-
heličevi galeriji v srednjeve-
ški kašči okrogla miza na 
temo Podjetniške možnosti, 
ki je bila zaključna prireditev 
Tedna obrti in podjetništva 
na Loškem. Kljub zanimivim 
gostom je bila udeležba na 
okrogli mizi skromna. Pogo-
vor je vodil sicer zelo dobro 
pripravljen direktor Razvojne 
agendje Sora Rok Šimenc, 
vendar v odgovorih gostov ni 
bilo veliko novega. Tudi med 
občinstvom vprašanj ni bilo. 

Slovenci smo preveč 
samokritični 

Okroglo mizo o podjetni-
ških možnostih so začeli z 
vprašanji, kaj je sploh obrt in 
malo podjetništvo in ali smo 
Slovenci podjeten narod. 
Vsekakor je bila zanimiva 
dobro argumentirana trditev 
generalnega sekretarja Obrt-
ne zbornice Slovenije dr. Vi-
ljema Pšeničnyja, ki je pre-
pričan, da je razvoj obrti in 
podjetništva v zadnjih pet-
najstih letih dokazal, da smo 
Slovenci zelo podjetni, zna-
čilno za nas pa je, da smo iz-
redno samokritični in si 
uspehov razvoja ne prizna-
mo. To ne velja le za obrt in 
malo podjetništvo, pač pa 
celo za gospodarstvo, kjer 
smo kljub objektivnim kazal-
cem izredno uspešnega raz-
voja Slovenije še vedno pre-

f l h - : : " 

i^-fe J ® 

Na okrogli mizi s o sodelovali (od leve): dr. Viljem Pšeničn/, Pavel Oblak, Mateja Čepin, 
Rok Šimenc, Marko Lotrič, Bojan Starman In dr. )aka Vadnjal. 

pričani (to kažejo številne an-
kete in ocene, ki pa so sub-
jektivne narave), da je razvoj 
prepočasen, da nismo kon-
kurenčni. 

Še nekoliko bolj se je raz-
vnela razprava ob vprašanju, 
ali sta dve zbornici - Gospo-
darska zbornica Slovenije s 
po novem prostovoljnim 
članstvom ter Obrtna zborni-
ca Slovenije z obveznim 
članstvom podjetni zbotnid. 
Oba predstavnika teh zbor-
nic • Mateja Čepin iz GZS in 
Pšeničny iz OZS, sta bila se-
veda prepričana, da je odgo-
vor pozitiven, kljub večinske-
m u mnenju omizja, da je 
edino pravilen pristop pros-
tovoljno članstvo in s tem tr-
žana prisila, pa je Pšeničn/ z 
zgodovinskimi razlogi, tujo 
prakso in rezultati vrste an-
ket med članstvom zagovar-
jal obvezno članstvo. 

Podjetna naj bo 
tudi država 

Da je sedanji uspešen raz-
voj Slovenije tudi posledica 
sprememb pri državi, ki 

zmanjšuje davke (davek na 
plače, davek na dobiček) ter 
si prizadeva za prijaznejšo 
državno upravo, je bil prepri-
čan Bojan Starman, poslanec 
državnega zbora in žirovski 
župan. Zakonodaja se po-
enostavlja, kar je dobro, od-
prava nekaterih davčnih olaj-
šav pa je morda res prizadela 
obrtnike. Opozoril je, da je 
zelo pomembno poznati za-
konodajo in ugotoviti pravi 
trenutek za pravočasen pre-
hod od samostojnega podjet-
nika v d.0.0., na zakonodaj-
nem področju pa bodo, kljub 
nasprotovanju sindikatov, ki 
da imajo sedaj preveč vetra v 
krilih, nujne spremembe za-
kona o delovnih razmerjih. 

Znanost še ni v službi 
podjetništva 

Kar precejšen del razprave 
se je nanašal na vprašanje 
vloge in pomena znanosti za 
obrt in podjetništvo. Marko 
Lotrič, lastnik izredno uspeš-
ne družbe s področja meril 
in laboratorijske tehnike, je 
predstavil svojo izkušnjo, 

kako so začeli s projektom in 
o sodelovanju z inštituti. 
Skupna ocena je seveda bila, 
da v slovenski obrti in ma-
lem podjetništvu manjka 
znanja in visokih tehnologij, 
da so inštituti in univerza 
prebogato financirani iz dr-
žave, da bi se ukvarjali z apli-
kativnimi raziskavami ter 
možnostmi komerdalizacije 
znanstvenih dognanj. Dr . 
Jaka Vadnjal, predavatelj in 
direktor R&R inštituta na 
GEA Collegeu, je opozoril 
na mnoge nedorečenosti pri 
varovanju industrijske last-
nine. zaščiti znanja, inovadj, 
patentov, kar vse je v razvitih 
državah vir izredno velikih 
zaslužkov. Enotni so si bili, 
da tudi v malem podjetniš-
tvu potrebujemo vrhunske 
strokovnjake, pri čemer pa 
se ne smemo le spraševati, 
kako kaj narediti, pač pa 
tudi, kako kaj prodati. Ob za-
ključku so spregovorili še o 
izobraževanju in populariza-
ciji obrti in podjetništva, ki 
m u je Teden obrti in podjet-
ništva na Loškem vsekakor 
nekaj prispeval. 

PoŠta Slovenije je poslovala najbolje 
Pošta Slovenije je lani ustvarila za 6,8 mil i jarde tolarjev čistega dobička, kar je najbolje doslej. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - V četrtek so na 
Pošti Slovenije predstavili 
poslovne rezultate za leto 
2006 , ki so s 6,8 milijarde 
tolarjev (26,6 milijona evrov) 
najboljši doslej. Kot je po-
udaril generalni direktor 
Aleš Hauc, so za 12 odstot-
kov povečali število storitev, 
k ugodnim poslovnim rezul-
tatom pa je prispeval dosled-
ni nadzor stroškov in izvaja-
nje racionalizacijskih ukre-
pov. Najvišje deleže med pri-
hodki še vedno predstavljajo 
prihodki od pisemskih stori-
tev, prihodki od prenosa di-
rektne pošte, publikacij in 

prilog ter prihodki od denar-
nih storitev. Na Pošti Slove-
nije je bilo konec lanskega 
leta 6.723 zaposlenih, v letu 
2007 pa načrtujejo, da se bo 
število zaposlenih glede na 
zastavljene cilje približno 
enako. 

Postati želijo 
evropski logist 

Pošta Slovenije bo postop-
no začela vstopati tudi na tr-
žišče tovorne logistike in s 
tem prevzemati vlogo po-
nudnika celovitih oskrboval-
nih verig (skladiščenje, ko-
misioniranje, etiketiranje, 
pakiranje in distribucija). 

Pošto Slovenije bodo v na-
slednjih dveh letih razvili iz 
poštnega operaterja na ra-
ven modernega evropskega 
logista, kar pomeni, da 
bomo ob distribuciji manj-
ših kosovnih poštnih pošiljk 
ponujati tudi globalne logi-
stične storitve, kot jih ponu-
jajo konkurenčni večji poš-
tni operaterji v Evropi in po 
svetu. Posebno pozornost 
namenjajo tudi razvoju e-
storitev (certifikatska agenci-
ja, elektronsko vročanje do-
kumentov, e-arhiv). Razvila 
so vso potrebno informacij-
sko tehnologijo za zagotav-
ljanje storitve vame hrambe 
dokumentarnega in arhiv-

skega gradiva v digitalni ob-
liki in s tem pristali med naj-
boljšimi ponudniki e-arhivi-
ranja v Sloveniji. Lotila so se 
tudi prenove aplikacij uni-
verzalnega pošmega okenca, 
ki zajema glavnino vseh sto-
ritev Pošte Slovenije. Za in-
vesticije je Pošta Slovenije 
lani namenila 3 milijarde to-
larjev, od tega največ za 
zgradbe z opremo, trans-
portna sredstva, kapitalske 
vložke in informacijsko teh-
nologijo. V letu 2007 bodo 
za investicije namenili 
37.687 tisoč evrov (9 mili-
jard tolarjev) za zagotavlja-
nje potreb tekočega poslova-
nja ter razvojnih projektov. 

MEDVODE 

Praškaste premaze Colorja selijo v Presko 

Iz medvoškega Colorja so sporočili, da se je s prvim junij-
skim dnem začela selitev programa praškastih premazov iz 
Medvod v novozgrajeni proizvodni obrat v Preski. Proizvod-
nja na novi lokaciji bi naj stekla že i8 . junija. Nov obrat, v ka-
terega se poleg proizvodnje seli tudi vodstvo programa, raz-
voj in trženje, je velika pridobitev za podjetje in za celotno 
skupino Helios, katere član je Color. Z gradnjo novega objek-
ta v Preski, ki je velik 3 . 2 0 0 kvadratnih metrov, so začeli pred 
novim letom. Investicija v novo tovarno, ki je največja Color-
jeva naložba v zadnjih 15 letih, znaša okoli 4,5 milijona evrov. 
Uradno odprtje novega obrata je predvidena po dopustih, ko 
bo proizvodnja potekala že utečeno. Obstoječe prostore Co-
lorja v Medvodah, kjer so še vedno uprava podjetja, razvoj 
premazov, komerciala in skupne službe, bodo odprodaji. Kot 
načrtujejo, bodo v naslednjih letih zaradi lažjega obvladova-
nja poslovnih procesov, opravili preselitev celotnega poslo-
vanja na enotno lokacijo v Presko. S . Ž . 

KRANJ 

Dividende za Savino delnico 

v sredo, 30 . maja, je bila v Šmartinskem domu v Stražišču 
13. skupščina delniške družbe Sava . Kbt sporočajo, je bilo 
prisotnega skoraj 85 odstotkov kapitala in vsi predlagani 
sklepi uprave in nadzornega sveta s o bili sprejeti. Seznanili 
so se z revidiranim letnim poročilom uprave za leto 2006 , 
revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2 0 0 6 
in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2 0 0 6 . Skleni-
li so, da se bilančni dobiček Save po revidirani bilanci stanja 
konec leta 2 0 0 6 , ki je izkazan v znesku 7,8 milijarde tolarjev 
uporabi tako, da se lastnikom delnic razdeli 2 , 8 0 evra divi-
dende na delnico, preostanek bilančnega dobička po revidi-
ranem letnem obračunu 2 0 0 6 v znesku 26,9 milijona evrov 
ostane do nadaljnjega nerazporejen. Š. Ž. 

hit 
universeoffun 

Družba Hit išče nove sodelavce ali sodelavke v 
igralniško-zabaviščnem centru Korona v Kranjski Gori. 
Razpisujemo prosti delovni mesti: 

KUHAR-ICA 
- IV. aH v. stopnja izobrazbe, 
- pogovorno znanje i 

ibrazbe, poklic kuhar ali gostinski tehnik 
italijanskega Jezika 

KUHARSKI POMOČNIK-ICA 
- II. stopnja izobrazbe 

Od kandidatov pričakujemo veselje za delo z ljudmi, prilagodljivost, 
komunikativnost in osebno urejenost. 
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje. 
Vabimo vse, ki vas delo zanima, da pisno vlogo z življenjepisom in z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev poiljite do vldjuino 26.6.2007 na naslov: 

Hit, d. d . Nova Gorica 
Razvoj kadrov 
Delplnova 7a 
SOOO Nova Gorica 

UUDSKA UNIVERZA KRANJ 
Center za izobraževanje in kulturo 
www.lu-kranj.si 8 280 48 00 

EKONOMSKA FAKULTETA UUBUANA 
v sodelovanju z UUDSKO UNIVERZO KRANJ 

organizira INFORMATIVNI DAN 
za program VISOKE POSLOVNE ŠOLE 

Smeri: 
• TURIZEM 
• MEDNARODNO POSLOVANJE 
• MANAGEMENT 
• PODJETNIŠTVO 
• RAČUNOVODSTVO 

V ČETRTEK, 21. 6. 2007, ob 17. uri 
v prostorih Ljudske univerze Kranj, 

Cesta Staneta Žagaija 1 

Ekonomska fakulteta Ljubljana j e edina v Sloveniji 
z mednarodno akreditadjo EQUIS, ki potijuje 
mednarodne standarde kvalitete študija. 

Izberite študijr ki zagotavlja kvaliteto! 

V A B L J E N I 

http://www.lu-kranj.si
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Nevarne hrastove gosenice 
v nekaterih gorenjskih gozdovih so se pojavile 
gosenice hrastovega sprevodnega prelca. 

MATJAŽ G R E G O R I Č 

Kranj - Iz centrale enote Za-
voda za gozdove sporočajo, 
da so se na območju Gorenj-
ske maja in junija na hrastih 
pojavile dlakave gosenice, ki 
pri ljudeh, s katerimi pridejo 
v kontakt, povzročajo srbeči-
co in pordelost kože, v težjih 
primerih pa tudi težave pri 
dihanju. Gre za gosenice 
hrastovega sprevodnega 
prelca. Čez dan se zadržujejo 
v gnezdih, ki so obdana z 
rahlim zapredkom tankih 
srebmkastA niti. Ponoči se 
gosenice odpravljajo na žrtje 
v krošnje, kjer uničujejo list-
je in popke. V zgodnjih jutra-
njih urah se vračajo v gnez-
da. Po drevesu in po tleh se 
gibljejo v koloni po ena, v 

značilnih "procesijah", če pa 
jih je veliko, so razvrščene v 
več vrst. Pri pohodu sproti 
predejo nitke, ki se oprijema-
jo na drevo. Gosenice prelcev 
so nevame za ljudi, saj drob-
ne ožigalne dlačice ob dotiku 
s človeško kožo povzročajo 
vnetje s srbečico, to je gose-
nični dermatitis ali lepidop-
terizem. Posebno ob^tljivi 
so otroci in starejši ljudje. V 
Zavodu za gozdove svetujejo 
izogibanje vsakršnemu stiku 
z gosenicami in njihovimi 
ostanki. Če se gibljemo v bli-
žin dreves, napadenih z go-
senicami, si zavarujmo kožo 
(dolgi rokavi, hlače), dihala 
in oči. Pri hujših oblikah go-
seničnega dermatitisa in pri 
težavah z dihanjem poiščite 
zdravniško pomoč. 

Oddajnik Lubnik 5 1 . kana l 
Oddajnik Trdinov vrh 

KS Školga Loka in Žiri 2 2 . icanal 
K S Železniki 2 4 . k a n a l 

KS Ljubljana, Trbovlje in Novo mesto 6 8 . kana l 
Lastovka TV, T-2 
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28.6. 20:30 Festivalna dvorana: ' 
GALA OTVORJTVENI KONCERT ... 

I .7. 20:30 Vila Bled: 
.. MORE THAN TANGO" 

2.7. 20:30 Festivalna dvorana: 
MY ARMENIAN ŠPIRIT 

10.7. 20:30 Viteška dvorana : 
JANI KOVAČiC: OD TRUBADURJEV 

I I . 7 . 20:30 Festivalna dvorana: 
MY GIPSV SOUL 

20. J U N I J - 1 1 . JULIJ 2 0 0 7 mmmmum 

Gorenjske krave pobrale slavo 
četrta državna razstava govedi črno-bele pasme je po pol stoletja potekala v središču Ljubljane. 
Največ nagrad za krave gorenjskih rejcev. 

MATJAŽ G R E G O R I Č 

Ljubljana - Z željo, da bi 
kmetijstvo približali prebi-
valcem prestolnice, je Druš-
tvo rejcev govedi črno-bele 
pasnne v Sloveniji v sodelo-
vanju s kmetijsko gozdar-

venije Peter Vrisk in dodal, 
da živinoreja predstavlja kar 
70 odstotkov slovenskega 
kmetijstva in da moramo ti-
sto v čemer smo dobri, 
ohranjati. 

Na razstavo so rejci pri-
gnah 74 elitnih krav in ple-

iz Nizozemske, ki slovi kot 
eden najboljših ocenjeval-
cev za čmo-belo pasmo na 
svetu, je imel težko delo 
tudi pri ocenjevanju brejih 
telic, prevesnic, krav v drugi 
laktaciji in starejših krav. 
Tudi tukaj sta največ pri-

Na razstavi so bili pred-
stavljeni tudi telički vseh pa-
sem, to je lisaste, rjave, črno-
bele, cikaste, šarole, limuzin 
in belgijsko plave pasme. 
Poleg tega bodo predstavlje-
ne tudi druge vrste domačih 
živali s poudarkom na avto-

Razstava govedi črno-bele pasme je na Gospodarsko razstavišče privabila številne obiskovalce, največ priznanj pa so 
dobile gorenjske krave in njihovi rejci, med njimi tudi Tomaž Mis in Anton Dolenc. /Foio.Tinaooii 

skimi zavodi Ptuj, Celje, 
Kranj, Ljubljana, Novo me-
sto in Nova Gorica, ter ob 
pomoči Kmetijskega inšti-
tuta Slovenije in Biotehni-
ško fakulteto četrto državno 
razstavo organiziralo na 
Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani. "Črno-bela pas-
ma je v zadnjih letih precej 
napredovala in slovenski 
rejci so v koraku z Evropo," 
je v uvodnem pozdravu po-
udaril predsednik Kmetij-
sko gozdarske zbornice SIo-

menskih telic čmo-bele pas-
me iz 48 čred iz vse Sloveni-
je. Kako dobre so njihove 
krave, najbolje ponazori po-
datek, da jih je na tokratni 
razstavi kar 25 dobilo pri-
znanja za življenjsko mleč-
nost nad 100.000 kilogra-
mov mleka. Med nagrajen-
kami je bUo kar 16 krav go-
renjskih rejcev, največ sta 
jih imela rejca Tomaž Mis 
iz Zavrha pod Šmarno goro 
in Anton Dolenc iz Vrbenj. 
Ocenjevalec Arie Hamoen 

znanj pobrala Anton Dolenc 
in Tomaž Mis. Posebej za to 
razstavo sta bMi pripravljeni 
dve skupini prvesnic, ki so 
potomke bikov Jamnika in 
Hunta, oba sta rezultat slo-
venske selekcije. Med temi 
živalmi je bilo kar šest po-
tomk po biku Oksiju 
130900 od tega so bile kar 
tri nagrajene z zvonci. Poleg 
vseh nagrajenih živali, je 
tudi bik Oksi nagrajen kar s 
tremi zvonci in je bil zma-
govalec te razstave. 

htonih pasmah domačih ži-
vali, kot so ovce, koze, praši-
či, osli, konji in čebele. Ta 
del razstave je bil pripravljen 
posebej za šolarje osnovnih 
šol in otroke iz ljubljanskih 
otroških vrtcev, kis tudi iz-
brali najlepšega telička. Po-
sebno čast si je zaslužila tudi 
krava Cika rejke Alenke Le-
ben iz Zgornje Kungote, ki 
so jo obiskovalci izbrali za 
miss razstave, častni zvonec 
pa ji je podelil ljubljanski žu-
pan Zoran Jankovič. 

Kmetje treh dežel v Strahinju 
Drugo srečanje slovenskih kmetov iz Avstrije, Italije in Slovenije je gostila občina Naklo. 

STOJAN SAJH 

Strahinj - V nedeljo je pote-
kalo drugo srečanje sloven-
skih kmetov treh dežel, ki so 
ga pripravili Kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije, 
Občina Naklo in Biotehniški 
center Naklo. Dopoldan so 
bili gostje pri maši v cerkvi 
sv. Petra v Naklem. Sledil je 
ogled Biotehniškega centra v 
Strahinju, kjer je bila po ko-
silu slovesnost. V kulturnem 
sporedu so sodelovali pevci z 
Breznice, Polonca Toman na 
dtrah, folklorna skupina DU 
Naklo in dijaki domače šole. 

Zbrane je pozdravil župan 
Občine Naklo Janez Štular. 
Ob predstavitvi občine je po-
udaril, da je kljub majhnosti 
razvito tudi kmetijstvo. 
Predsednik KGZ Slovenije 
Peter Vrisk je izpostavil po-
trebo po razvijanju dopolnil-
nih dejavnosti na naših 

V Strahinju so se kmetom iz treh dežel pridružili ugledni 
gostje. 

kmetijah. Kot je dejal, se 
zbornica in kmetijsko mi-
nistrstvo že pripravljata na 
predsedovanje EU. Več po-
zornosti bodo namenili tudi 
stikom z zamejstvom. Pred-
sednik Skupnosti južno ko-
roških kmetov Štefan Do-
mej je izrazil željo po širšem 

sodelovanju med kmetijski-
mi šolami. Obenem je pova-
bil Slovence na Kmečki 
praznik 29. julija 2007 v 
Šentprimož v Podjuni. Taj-
nik Slovenske kmečke zveze 
iz Trsta Edi Bukavec je ugo-
tovil, da kmetijstvo lahko 
prispeva k ohranitvi teritori-

ja in manjšine na njem. On 
je obvestil zbrane, da bodo v 
Benečiji veseli obiska iz Slo-
venije ob prazniku kostanja 
oktobra letos. Misli gosta je 
dopolnil predsednik Držav-
nega sveta RS Janez Sušnik. 
Zavzel se je za napredek 
kmetijstva in enakovredno 
vrednotenje poklica kmeta, 
če hočemo ohraniti podeže-
lje. Pohvalil je šolo, ki vzga-
ja mladi lod za delo v kme-
tijstvu. Kot je priporočil Bo-
jan Homan iz državnega 
odbora za kmetijstvo, je tre-
ba pomagati šoli pri prido-
bitvi statusa kmetijske gim-
nazije. Branko Ravnik iz di-
rektorata za kmetijstvo je 
zagotovil, da bo ministrstvo 
še naprej podpiralo tudi so-
delovanje z zamejstvom. Za 
pomoč pri organizaciji le-
tošnjega srečanja in udelež-
bo se je vsem zahvalil Janez 
Šebat iz Smokuča. 

mailto:cveto.ziiplotnik@g-gtas.si
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Matoftio H objdvo sprejemamo po telefonu 0 4 / 2 0 1 ' 4 2 - 0 0 , rdksu 0 4 / 2 0 1 - 4 2 - 1 3 ati osebno na Zoisovi 1 

v Kranju 01. po potil - do ponedeljka In M r i l a do 11.00 ure! Cena oglasov In ponudb v lubriki: Izredno ugodna. 

lANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4 2 4 0 
RADOVLJICA, TEL: 04/5315 249. FAX: 04/53 »4 23® 
MADŽARSKE TOPLICE 30. 6 do 3. 7 - 9- 8. - 12. 8., 23. 8 - 26. 8.; 
PELJEŠAC - MORJE 2^. 7. do 28. 7., 17. 9. do 24. 9.; CARDALAND -
AQUAPARADISE25. 6. 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V R U B R I K I 
G i A s o v K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O SAMO E N K R A T . 

PRIREDITVE 

Predstavitev Generatorja knjig 
Kranj - Danes ob 19,30 bo v SploJnem oddelku Osrednje 
knjižnice Kranj svoj roman z naslovom Generator knjig 
predstavila Nataša Vrbančič Kopač. 

V Mladinskem centru Jesenice 
Jesenice - Mladinski center Jesenice vabi na delavnico spoz-
navanja didžariduja, instrumenta avstralskih domorodcev, 
danes ob 16. uri na dvorišču Mladinskega centra Jesenice, 
kjer bo ob 16. uri tudi zadnjič potekala delavnica vozlanja za-
pestnic prijateljstva. Jutri bodo na igrišču na Blejski Dobravi 
potekale športne animacijske Igre za najmlajše ter 
delavnice. Učenje tujih jezikov z računalnikom bo v četrtek, 
21. junija, ob i6. uri v računalniški učilnici. 

Viharnik na razpotju časa 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na večer z avtorjem 
knjige Viharnik na razpotju časa Radovanom Hrastom, ki 
bo v petek, 22. junija, ob 17. uri v dvoranici društva na 
Tomšičevi 4. 

Klovnijada 2007 
Kranj - V okviru prireditev za otroke Klovnijada 2007 bo v pe-
tek, 22. junija, ob 17. uri delavnica Poslikava klovenčkov, ob 

i8. uri klovnovska predstava Klovnek Ludek, ob 18.30 pa 
delavnica Klovni letijo v nebo. 

V Mladinskem centru Tržič 
Tržič - Danes ob 14. uri bodo v Mladinskem centru Tržič 
potekale Družabne igre, jutri bo ob 15. uri kuharska delavni-
ca, v Četrtek, 21. junija, bo ob 14. uri ustvarjalna delavnica. 

Srečanje članov društva slepih in slabovidnih 
Tržič - V četrtek, 21. junija, se bo ob 15. uri v prostorih 
Knjižnice dr. Toneta Pretnarja začelo srečanje članov društ-
va slepih in slabovidnih. 

IZLETI 

Na srečanje upokojencev Slovenije 
v četrtek, 28. junija, bo na Snežnem stadionu pod Pohorjem 
potekalo Srečanje upokojencev Slovenije, na katero vabijo 
tudi naslednja društva upokojencev: 

Kranj - Odhodi avtobusov bodo ob 7. uri izpred Creine. Prijave z 
vplačili sprejemajo v društveni pisarni do zasedbe avtobusov. 

Žirovnica - Vse dodatne informacije boste dobili ob prijavi, 
ki jih sprejemajo vsak četrtek od 10. do 12. ure v društveni 
pisarni ali po tel.: 580 13 04. 

Škofja Loka - Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred avtobusne 
postaje v Škofji Loki. Prijave sprejemajo v pisarni društva vsako 
sredo in petek od 8. do 12. ure. Ostale informacije dobite v DU. 

Šenčur - Prijave sprejemajo v pisarni društva in pri pover-
jenikih. 

Naklo • Zanimanja je veliko, zato pohitite s prijavami. 

Žabnica - Odhod avtobusa ob 6. uri izpred vseh avtobusnih 
postaj od Virmaš proti Kranju. Vpisovanje od 14. do 16. ure 
po telefonu 2311 932. 

Špik Hude police 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi v soboto, 23. junija, na 
izlet na Špik Hude police v Italiji. Prijave v pisarni PD Kranj, 
do četrtka, 21. junija. 

V Mežiško dolino 
Jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča 
člane, da sprejemajo prijave za enodnevni izlet v Mežiško 
dolino - Ravne na Koroškem, ki bo v soboto, 23. junija. Pri-
jave z vplačili do zasedbe avtobusa sprejemajo v pisarni 
društva na Mencingerjevi i na Jesenicah v času uradnih ur, 
v torek od 16. do 18. in v petek od 10. do 12. ure. 

Na Dobrač 
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 23. junija 
vzpon na Dobrač (2.167 "TI) V Avstriji. Prijave in informacije v 
sredo in četrtek od 18. do 19.30 po tel.: 531 55 44 ali 031/345 209. 

DU Naklo vabi 
Naklo - Društvo upokojencev Naklo organizira 25. junija v 
okviru občinskega praznika kolesarjenje po občini Naklo. 
Zbirališče bo ob 8.30 za gasilskim domom v Naklem. 

Na Ciprnik 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v ponedeljek, 
25. junija, planinski izlet na Ciprnik (1746 m) Planica-
Ciprnik-Vitranc-Kranjska Gora. Informacije in prijave zbira 
do sobote, 23. junija, Franci Erzin, tel. 041/875-812 

Na Ermanovec 
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi člani na planinski po-
hod na Ermanovec (1026 m) v soboto, 23. junija, ki ga 
organizira Društvo diabetikov Škofja Loka. Prijave spreje-
majo v društvenih prostorih ali po tel. 202-83-10 in tel. 
031/485-490 Ivan. Prijave za DD Škofja Loka po tel. 031/472-
125 Marija Mančevski do četrtka, 21. junija. 

Na Prisank 
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi člane v 
okviru Slavkovega memoriala v nedeljo, 24. junija, na pohod na 
Prisank. Prijave zbirajo do petka, 22. junija, po tel. 031/532 963, 
dodatne informacije pa dobite pri Majdi po tel. 051/336 635. 

Olševo-Potočka zijalka-Covca 
Žirovnica - Planinsko društvo Žirovnica prireja v soboto, 23. ju-
nija, izlet na Olševo (Železna Kapla-Vrata (naravna okna)-Po-
točka zijalka-Govca 1929 m). Prijave do četrtka na tel. 041/582 
115 (Tone). •2i .stran 

M 
CA 

a v 
I M O O 

M 
fl 

to 

C d 
» - I 

iS 
O • 

• I B B M 

C 
o 
o a 

(B 

e 
KO 

& o 

O) 

X 

i 

mailto:info@g-glas.si


rmiMOB. 
t96.07: ČSntK UUeUAHSKA 12 F. TRZIN 
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aCKIROTEHillK; 26.6.07; RfVAL - VTS. 00.0.. 08 
ŽELEZNia 18. UUBUANA 
9Ut» m m 22.6.07: COfiENJSKI TISK 00. M VAO-
NOVA 6. KRANJ 
KODOM ra««: 11.7.07; AOACTA ŠK LOKA. O.O.O.. 
HARIERJEVD NAS. 90. ŠK LOKA 
m m a Twmičn TEMIIII: n,7.07; KREK RIBNO. 
D0.O. SAVSKA 35, BLED 
msn musnk 19.6.Q7; JGZ BRDO. PREDOSUE 39. 
KRANJ 
ammaonm 
22.6.07; AORtATK SJ.OVEMCA DO, LJU8UANSKA 3 
AKOPER 
226.07; BUVARO. 000 . ŠMARTINSKA LJUBL-
JANA 
296.07;WKLAVŽZ0fiNKSP.P0THAUSrc£ 17Blf0 

VARUH PREOiOlSai OTHOK 
19607; OŠ F. PREŠERNA. VVO KOKRICA, C NA BROO 
45 A KRANJ 
19.6.07. Oš J VANOOTA KOROŠKA 12. KR GORA 
SffiMJA SnOK. AU Sn. UOMAZSA 
196 07; AERODROM UUBUANA. 00. ZG. BRNK 130 
A. BRNIK 
266.07. INFRASTRUKTURA BLED. 00 0. REČIŠKA 2. 
BLEO 
29.6.07. JUKAL. 0.00. DUNAJSKA 47. UUBLJANA 
« 6 07;' MSEC. VO O'. SUCEVA??: KRAM 
23.607. OUICK lNŽINtRWG. D 00.. PREDMOST 22. POL-
JANE NAO ŠK. LOKO 
mL laABSTlfc J4 707; OIMPEK LESNOOBOEL STROJI. 
0.00, ZG. BITNJE 284. ŽABNICA 
ml STROMlim: 29.6,07; WE8ER. 0,0.0. STARA LOKA 
36. ŠK LOKA 
KŽ.BgOCZUE; 11 7,07;ADACTAŠK LOKA. D0 0., HAFN-
ERJEVO NAS. 90. ŠK LOKA 
fOSlOm SEIKTAH; 22.6.07; SAT CONTROL. 0,0.0. 
POŽENIK tO. CERKLJE 
vzsojmu mj&kSM oim; LAE o?: oš J. VANDOTA. 
KOROŠKA 12. KR.GORA 
nlU SIHOK. l20e>IA»A 19.6.07; GALTEKS. D.OO. 
KEJŽARJEVÂ .JESBACE 
«PL «1USABTIA: 22,7.07: JURU ZUPANC S P. OOLEN-
JA VAS 70. SELCA 
Uff, m . MŽ Mt M atFSnUTKh 33.07; iPLUS. 000. 
KIDRIČEVA 75. ŠK LOKA 
on. i l UnUT. BtOMOlICni: 22.607: KOPA GOLNIK. 
G0LN(K36.GCIlNtK 
OPL Ml TDMIL nOtniL 22.607; ALPE TRAT̂ PORT, 
0.0.0. SPPIAVŽ 6 B. JESENICE 
OIPL EJCOMMBT: 19.6 07; JGZ BROO PROTOK, STORTTVE 
RS.PRS)OSLJE39.KRANJ 
m . FMNCte 226.07. OŠ 0. JENKA. KRVAVŠKA 4. 
CERKUE 
nor. m i H M : 22.6.07: OŠ D. JENKA. KRVAVŠKA 4. 
CERKLJE 
fflOF. GlASSait REOJE 
22«.07; CŠOO. FRANKOPANSKA 9. UUBUANA 
22.6.07; OŠ 0. JENKA. KRVAVŠKA 4. CERKLJE 
miF. MIOUTK M mmO: 22.607; 0& 0. JENKA KR-
VAVŠKA 4. CERKUE 
m.m.?sm.K 
19.6.07; CSO. PARTIZM^ 1 0. ŠK LOKA 
22.6.07; PAPILOT ZAVOO. ZAKOTNIKOVA 3. UUBL-
JANA 
umr, on. tam 26.6.07: BGP. »ORIČEVA 38 A KRANJ 
um, m. ml. «HFTBNWE: 29 6 07. OBČINA ŠK LOKA. 
P0UANSKAC.2.ŠKL0KA 
ORMEfiiailE 
23.607; OZG, ZO BLEO, MLA0INSKA & 1, BLEO 
30.6 07; OZG. ZD KRANJ, G0SP0SVET5KA 10, KRANJ 
OR KKINM KaONE 
4 707; OZG. ZD TRŽIČ. BLEJSKA 10. TRŽIČ 
4.707; OZG. ZOBNA POUKUNIKA KRAMJ. GOSPOSVET-
SKA8.KRANJ 
DRME0.SnC.r!I«T1IJE 
30 6.07; OZG. ZD ŠK LOKA. STARA C. 10. ŠK LOKA 
ML KO. SNE. MESTNIOL I KJUUUniOGUO: » £ 07. 
BGP. KIDRIČEVA 38 A KRANJ 
UNIV, tNPL SOCULJR rSMGOfi: 22.607; OŠ F S. RNŽGARJA. 
BEGUNJSKA 7. LESCE 
RSOKDiOiaU SRAOK. UOSMZU 
26 607; MESTNA OBČINA KRANJ. SLOVENSKI TRS 1. 
KRANJ 
22.6,07; VŠZNJ, C. ŽEEZARJEV 6. JESaACE 
IMISZnOlUUSMM 
29.6.07; OBČNA ŠK LOKA POUANSKA C Z ŠK LOKA 
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MoieDelo.com 
'lZB£in PRIHODNOST 

MOJE DELO, spletni market ing, d .o .o . 
Proletarska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: w w w . m o i e d e l o . c o m . i n f o @ m o j e d e l o . c o m 

Skupinovodja na področju brizganja plastike mji (oko-
lica gubljane) 
Od kandidatov<-atk) pričakujemo: vsai poklicno izobrazbo 
tehnične smeri, vsaj tri leta detovnih izkušenj, zaželeno na 
področju brizganja plastike, pashno znanje vsaj enega tuje-
ga jezika, poznavanje dela z računalniškimi programi MS 
Office, zaželen je izpit za mostni žerjav. Nanjčnik vam ponu-
ja: delo v visokotehnološkem detovnem okolju, možnost 
strokovnega in osebnega razvoja. Trenkvvalder kadrovske 
storitve, d. o. o. . Leskoškova cesta 9 e. 1000 Ljubljana, pri' 
jave zbiramo do 1. 7. 2007. Več na vvtww.mojedeto.com. 

Višji finančni svetovalec m / ž (Koper, Nova Gorica, 
Ljubljana) 
TRM^fK). d. o. o.,jevodinadrLGibanapodro^$^«t{>iQniaz10-
letnimi izkusr^ami. Smo mtada in annbidozna ekipa, ki sprodče-
no komunicira in sodeluje. Če se nam želite pridružiti, vas vabi-
mo, da sprejmete roš tzzK̂  in kancfidrate za d e l ^ ^ 
čaMenioVII. st. izobrazbe, znar^ MS Offk». vozntški izpit ka-
tegor^ 6 . dcM3|enie za oprE^^anfe posiov zavaniv^^ 
panja. T R H W . d. o. o., Uub^anska cesta 86 .1230 Domžale, 
prhava zbiramo do 8.7.2007. Vač na wvAv.mc)edek>.com. 

Programer m / ž (Ljubljana) 
Zaradi vse večje širitve poslovanja, iščemo programerja 
za delov programskih okoljih ASP.NET, JAVA, C + + . Dek) 
se opravlja pri našem naročniku, priznanem slovenskem 
podjetju, s sedežem v Ljubljani. Pričakujemo; visokošol-
sko oz. UNI izobrazbo in najmanj leto dni delovnih izku-
šenj v razvoju programske opreme. Možnost redne zapo-
slitve za določen čas oziroma nedoločen čas. Modan in-
formatika d. o. o., Koroška cesta 14, 2 0 0 0 Maribor, pri-
jave zbiramo do 8. 7. 2007. Več na www.mojedelo.com. 

Projektni vodja m / ž (Poljane nad Škofio Loko) 
Pričakujemo: primemo robrazbo - inženir strojrvštva VI. ali VII.; 
ak!M>> 2riar# angleškega in/ai nemškega jezi^; odfične org^ 
nizaojske in komuni<ac9sks sposobnosti; odKne sposobnosti 
za dek) z |udmi v timu in med oddeK; zaželeno čim boljše po-
znavar^ tehrK>log^ predelave plastičnVi nias irt e d e l ^ 
Nu(£mo vam pr^etno deksvno okofie, stimulalKen zaslužek ter 
možnost napredo«m POLVCOM Ško<)a Loka d. o. o.. Polja-
ne nad Škoio Loko 7 6 . 4 2 2 3 P o ^ nad Škofio Loko. prijwe 
zbiramo do 11.7.2007. Več na www.mojedek).com, 

Vodja logistike m/2 (Uubljana) 
Prednost bodo imeli kandkiati z izKušnjami na primerljivi delo-
vnih mestih m ki so navajeni samostojnega dela. Znanje nem-
škega jezika je pogoj. Ponujamo zar^ivo in odgovorno delo 
v mednarodnem podjetju, nadpovprečen stimulativen osebni 
dohodek, profesk>nalno izobraževa>ie doma in v tujini ter en-
kratno priložr>ost sodetovanja pri gradnj ir)ovat!vr>ega in hitro 
rastočega podjetja. Redna zaposlitev. Rutar Group, Eisen-
kappier Strasse 10. 9141 Ebenrv:k>r1. prijave zbiramo do 11. 
7.2007. Več na www.moiedGto.com. 

Razvijalec spletnih aplikacij m / ž (Jesenice) 
deto bo zaiemato: prograrniranje v PHP, uporabo pod 

nii baz MySQL načrtovanje spletnBi a p 8 ^ . vzdrževar^ e je -

lan^ rešitev in prpjeMov, Od kandkiatovpričaMef^ 
na«denh poixx?, ambictoznost r veB® po učer^. Karh 
didatom nudimo: dobro plačio, zŝ K ŝlSev za nedotooen čas. 
možnost iporabe športne Aorar^e. Trenkvv^der kadrovsto sto-
rit\«. d. o. o., Leskoškooi cesta 9 e, 1000 Ljub^ana. pr̂ ave zbi-
ramo db 12. 7.2007. Več nawww.moiedeto.com. 

CNC operater m / 2 (Mengeš) 
Pričakujemo IV. ali V. stopnjo izobrazbe strojne aS podobne 
izobrazbe, znanje računalništva (zaželeno poznavanje 
CAD/CAM sistemov), m a r ^ dela s CNC stroji, natančnost, 
spr̂ etrv:išt, špošobnost bgičnega razmišljanja in 2 leti del. iz-
kušenj na podobnem delovnem mestu. ZaposTrtevjezanedo-
točen čas s poskusno dobo tri mesece. Nudimo kreativno 
deto. rpožnost izpopolnjevanja znanja in stimulativno ptačito. 
Plamtex d. o. o.. Šubičeva 1 .1234 f^tengee, priiave zbiramo 
do 14. 7.2007. Več na www.mojedeto.com. 

Avtomehanlk m/2 (Mengeš) 
Iščemo avtomehanika za določen čas z možnostjo za nedo-
ločen čas. Karididat naj ima IV. stopnjo izobrazbe. 3-5 let 
delovnih izkušenj, zaželeno je znanje dela z računalniškim 
orodjem (VVord, Excell). Od kandidata se pričakuje komuni-
kattvnost (sprejem vozil), natančnost in vestnost. Kandidat 
Ima veliko možnosti izobraževanja In napredovanja v od-
ličnem kolektivu z stimulativnim osebnim dohodkom. Av-
tocard. o. o., Svetčeva 1 , 1 2 3 4 Mengeš, prijave zbiramo 
do 14- 7. 2007. Več na www.moiedelo.com. 

Sl ikopleskarska dela na terenu m / 2 (Kranj) 
Zaposlimo delavca za opravljanje slikopleskarskih del na 
terenu. Izobrazba ni nujna, izkušnje niso potrebne (lahko 
začetnik). Zaželene so ročne spretnosti, telesna priprav-
ljenost. izpit kategorije B. Nudimo redno zaposlitev, sti-
mulativen zaslužek in urejene delovne razmere. Linija-Ra-
jko Rerin s.p.. Britof 2 8 4 . 4 0 0 0 Kranj, prijave zbiramo do 
27. 6. 2007. Več na www.mojedeto.com. 

Previjalec • sukalec m / ž (Škofja Loka) 
Za deto v proizvodnji na tekstilnih - previjalnih in sukahih stro-
jih. Delo je dvoizmensko, prehrana je orgar^zirana. prevozne 
stroške povmemo 6 0 %. Zaposlitev je za dotočen čas z mož-
nostjo podaljšanja. Vse. ki si želite izvedeti več informacij, va-
bimo, da nas pokličete po telefonu 04/511 1180. Gorenjska 
predilntoa d.d., KkJričeva c. 75. 4 2 2 0 Ško^a Loka, prijave 
zbiramo do 2 8 . 6 . 2 0 0 7 . Več na www.mojedeto.com. 

Magistri farmacije in farmacevtski tehniki m / z za pro-
dajo zdravil in b:dajo medicinskih pripomočkov (Bled. 
gubijana, Maribor) 
Pričakujemo izobrazt« magistra farmacije oz. farmacevt-
skega tehnika, opravljen sfax)kovni izpit, znanje s področja 
prodaje zdravil in prehranskih dopolnil v prosti prodaji In 
svetovanja glede njihove pravilne in primeme uporabe, 
čim več del. izkušenj pri neposrednem delu s strankami, 
sposobnost za neposredno delo z invalidnimi osebami. 
tx)lniki in strankami, komunikativnost. HOSPITAUA d. o. 
o.. Zaloška c. 2 1 . 1 0 0 0 Ljubljana, prijave zbiramo do 30 . 
6. 2007. Več na wvwv.moiedelo.com. 
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OBVESTILA 

Začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika 
Tržič • Jutri bo ob 16. uri v prostorih podružnice AURIS na 
Trgu svobode 10 začetni tečaj slovenskega znakovnega jezi-
ka. Informacije 041/90 85 50. 

PREDAVANJA 

Zdravl jenje krčnih žil in rane na nogah 
Kranj - Koronarno društvo Kranj vabi jutri ob 19. urt v veliko 
dvorano Doma krajanov na Primskovem na predavanje 
Zdravljenje krčnih žil in rane na nogah. Predavateljica bo 
asist, Tanja Planinšek Ručigaj, dermatovenerologinja, fle-
bolog. Predavanje je brezplačno. 

GG 
naročnine 

04/201 4241 
e-pošta: narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

KONCERTI 
Koncert Glasbene šole Tržič 
Tržič - Letni koncert Glasbene Sole Tržič bo v četrtek, 21. ju-
nija, ob 20.30 v atriju Občine Tržič. 

RAZSTAVE 

Slike Dragice Sušanj 
Šenčur - Otvoritev slikarske razstave Dragice Sušanj bo 
danes ob 19. uri v Muzeju Občine Šenčur. 

Likovna dela Janeza Jana 
Gorenja vas - V Galeriji Krvina bodo danes ob 19. uri odprli 
razstavo likovnih del Janeza jana. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms4<ranj^i 

Mn^nMt i t n * «0«. al K. lUari 

Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E 
W W W . C O R E N j S K I G L A S . S l / K A Z I P O T 

L O T O 
Rezultati 48. kroga -17.6.2007 

5. 7,12. 14, 16. 25. 59.10 

Lotko: 9 7 1 4 7 1 

Predvideni sklad 49. kroga za Sedmico: 115.000 EUR 
Predvideni sklad 49. kroga za Lotka: 57.000 EUR 

OSMRTNICA 

Tvoja ljubezen in tvoje upanje živita naprej. 

V S4. letu starosti je tiho, kot je živela, odšla naša najdražja 

IVANA KEJŽAR 
rojena Gartner 

Od nje se bomo poslovili v družinskem krogu danes, 19. junija 2007, ob 12. uri na 
pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni 

vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

Neizmerno jo bomo pogrešali: mož Janez, hčerki Ljuba in Tanja ter vnuki 
Klemen, Domen, Manica 

Kranj, 16. junija 2007 

OSMRTNICA 

Vsem, ki ste jo poznali, sporočamo, da je svojo življenjsko pot v 
82. letu starosti sklenila naša draga sestra in teta 

IVANA L U Š I N A 
iz Kranja. Gubčeva ulica 5 

Od nje se bomo poslovili danes, v torek, 19. junija 2007, ob 
16.30 na pokopališču v Selcih. Žara bo na dan pogreba od 9. do 
15. ure v poslovilni vežici na pokopališču v Kranju. 

Žalujoči vsi njeni 
Kranj, 15. junija 2007 

M smrt tisto, kar nas iod, OSMRTNICA 
m živ^je ni^ kar druži nas. 
So vezi močngše. -
Brez pomena zanje so razdalje. 
kraj in čas. 

(M Ka^) y sporočamo žalostno vest, da nas je v 24. letu 
starosti zapustil naš najdražji sin, brat. vnuk in nečak 

E R I K BEGOVIČ 
iz Kranja, Ulica Janka Puclja 7 

Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v sredo, 20. junija 2007, ob 
15. uri na pokopiiŠČu v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 
8. ure dalje v poslovilni'vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči vsi njegovi 
Kranj, 16. junija 2007 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon; 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-po$ta: 
infbigJfesstsi 
Internet: 
www.fesstsi 

STANOVANJA PRODAMa 
BLED: dvosobno s kletjo, garažo in 
vrtom (1/2 stanovanjske hiše), I. iz-
gradnje 1955. prenova 2000. cena 
152.700,00 EUR {36.593.028,00 SIT). 
KRAN) • Golnik: trisobno, 99,6 m2, 
2./2 nad.. I. izg. 1950, cena 
99.600,00 EUR (23.86S.144.00 SIT). 
KRAN) - Straiišče: enosobno z atri-
jem. 46.10 m2. pritličje v bloku. I. izg. 
1979. cena 79.285.60 EUR 
(19.000.000.00 SIT). 
KRANJ - Planina II: dvosobno. 73.62 
m2 s kletjo. 1./3 nad.. I. izgradnje 
1982, balkon, cena no.ooo.oo EUR 
(26.360.000.00 SIT). 
KRANJ • okolka: dvosobno, pritličje z 
atrijem. 48,30 m2.1. Izgradnje 2001. 
vseijtvo po dogovoru, cena 
109.000.00 EUR (26.120.760,00 
SIT). 
RADOVLJICA: dvosobno. 56.8 mz s 
kletjo. 1./4 nad., I. izgradnje 1964, 
cena 107.000,00 EUR 
(25.641480,00 SIT). 
HISE PRODAMO 
BEGUNJE NA GORENJSKEM: stano-
vanjsko - poslovna hiSa-vila, zemljiSča 
2.560 m2, stan. del 216.55 m2, poslov-
ni del 519.69 m2. leto prenove 2003. 
cena 1.500.000,00 EUR 
(359.460.000.00 SIT). 
VRHNIKA - ZAPLANA: enostano-
vanjska hiša, I. izgradnje 2003. 215 
m2 stan. pov.. 880 mz parcele, cena 
404.774.00 EUR (97.000.000.00 
SIT). 
KRANJ • Stražišče: stanovanjska 
hlla, I. izgradnje 1970, 150 m2 stan. 
pov., popolnoma obnovljena 2006, 
443 m2 parcele, cena 270.000,00 
EUR (64.702400,00 SIT). 
PREDOSLJE: dvostanovanjska hiša na 
parceli 939 m2.1. izgr. 1963, obnovljena 
2003. cena 200.000.00 tUR 
(47.928.000,00 SIT). 
ODDAMO: 

KRANJ • BRNIK: dvojček, 130 m2. I. 
izgradnje 2002, parcele 300 m2, naj-
emnina 950.00 EUR (227.658,00 
SIT). 
RADOVLJICA • okolica: oddamo 1/2 
stanovanjske hiSe, renovirana 2007, 
lasten vhod. najemnina 500.00 EUR 
(119.820.00 SIT), varSčina, vseljivo 
takoj za daljni čas. 
PRODAMO PARCELE: 
ŽABNICA. SUTNA: zazidljive parce-
le na lepi lokaciji, 4401 mz, s prav. 
gradbenim dovoljenjem za gradnjo, 
cena 136.33 EUR/m2 (32.670,12 
SIT/m2). 

PODLJUBELJ: ravna, zazidljiva par-
cela. 703 m2, cena 89.00 EUR/m2 
(21.328.00 SIT/m2). 
SKOFJA LOKA - SV. D U H : ravna, za-
zidljiva parcela, 703 m2, cena 130 
EUR/m2 (31.153.20 SIT). 

www.fesst.si 

novo$r4<lnj<>. «dapucije. nepremičnin« 

ven um-,. 
Britof 43.4000 Kranj 
ttl./hx: 04/JM-JO-SO 
gstK 03>/684.777 
e-poiU: lid^a9venufn.si 

PRODAJA 
Vodovodni stolp, dvosobno. 54,9 
m2, VP, delno obnovljeno in opre-
mljeno. CK-plin. I. 63, zelo prijetno. 
UGODNO. Cena: 95.977.30 EUR 
(23.000.000,00 SIT). 
ZJato Polje, Kidričeva, trisobno stan. 
Z balkonom, i.ji, 71.5 m2.1.60, sonč-
no. delno obnovljeno in opremljeno, 
vseljivo 4/2008. VREDNO OGLEDA: 
115-000,00 EUR (27.558.600,00 SIT). 
Britof, Voge, dvojček^ 111. podaljšana 
gf. feza, podkleteno, na pare. 222 in 
279 K+P+M. Vrtec, šola v bližini. 
Lepa lokacija. Cena: 178.000,00 
EUR/enoto (42.655.920.00 SIT). 
Pia nina enosobno stan., 4 1 4 1. 
74, VP/7 pokrit balkon, klet, delno 
obnovljeno. Cena: 81.789.35 EUR 
(19.600.000,00 SIT). 

Tavčarjeva ulica 22, 
P.E. Stritarjeva ul. 4 , 4 0 0 0 Kranj 
td.: 04/2380 -430, 04/2365-360 

fex: 04/2365-365. 
e-poita: infi><3>agentkranj.si 

PRODAMa 
GARSONJERE 
KRANJ - PLANINA, prodamo garso-
njefo v izmeri 38.60 fT>2, staro 34 let. 
delno obnovljeno pred 1 letom. 3-/4 
nad., zastekljen balkon, CK - toplo-
vod, spalni del ločen z lamelno zave-
so, ostane leseni del kuhinje, vsi pri-
ključki, vseljivo avgust letos. CENA: 
81.000.00 EUR {19410.840.00 SIT). 
KRANJ - PLANINA II, prodamo gar-
sonjero v skupni izmeri 31.13 mz, sta-
ro 25 let. 1./8 nad., prazno, takoj vse-
ljivo. balkon, kopalnica z banjo. CENA: 
63.000.00 EUR (15.097.320.00 SH). 
ENOSOBNA STANOVANJA 
KRANJ - JURČIČEVA, prodamo eno-
sobrro stanovanje, velikost 35 m2. v več-
stanovanjsld hiši, staro 56 let, prenovlje-
no leta 2006, PK/2 nad., CK • plin, pri-
pada eno parkirno mesto, vsi prikljudd, 
prepis, vseljivo takoj. CENA: 62.176,59 
EUR (14.900.000.00 SIT). 
DVOSOBNA STANOVANJA: 
KRANJ - PUNINA II, prodamo dvo-
sobno stanovanje • pregrajeno v dvo-
sobno s kabinetom, velikost 65,34 
m2, staro 25 let, 8 . /8 nad., dvigalo. 
CK • toplovod, vsi priključki, vseljivo 
po dogovoru. CENA: 106.000,00 
EUR (25401.840.00 SIT). 
VEČSOBNO STANOVANJE 
HRASTJE - center vasi, prodamo dve 
trisobni stanovanji v večstanovanjski 
hiSi. zgrajeno do lil. p>odalj§ane grad-
bene faze, brez predelnih sten. P/2 
nad., v izmeri 106 m2. CENA: 
114.000,00 EUR (27.318.960,00 SIT), 
m/2 nad., v izmeri 90 mz. CENA: 
104.000,00 EUR (24.922.560,00 
SIT^, ogrevanje na plin, vsi priključki 
do stanovanja, k vsakemu stanovanju 
pripada Se4 m2 kleti, dve parkimi me-
sti in cca. 25 m2 zelenice. 
KRANJ • MLAKA, prodamo trisobno 
mansardno stanovanje v dveh eta-
žah, velikost 112,55 staro 5 let, 
M/anad., balkon, eno parkirno me-
sto pred objektom, C K • olje, vseljivo 
po dogovoru. CENA: 125.200 EUR 
(30.002.928,00 SIT). 
HISE 

KRANJ • LABoRE, prodamo dvodru-
žtnsko hiSo v izmeri 226 m2 stano-
vanjske površine, parcela 323 m2, v 
celoti adaptirana leta 1996, dva po-
polnoma ločena vhoda - tako da se 
lahko kupi tudi samo en del kot stano-
vanje. Pritličje obsega dve sobi. kuhi-
njo, dnevno sobo, kopalnico, klet, ga-
lerijo, izhod na vrt • skupaj 122 m2: 
Etaža: dve spalnici, ku hinja z jedilnico, 
kopalnica, stopnišče, galerija, balkon, 
terasa - skupaj 104 mz. CK- olje. vsi 
priključki, neposredna okolica tlakova-
na z naravnim kamnom, prostor za 
parkiranje Štirih avtomobilov, vseijtvo 
po dogovoru. CENA: 280.000,00 
EUR (67.099.200.00 SIT). 
SP. BESNICA . PESNICA, prodamo 
samostojno enodružinsko hi$o, veli-
kost stanovanjske površine 432 m2. 
parcela 539 m2. sura 26 let, celotno 
podkietena. pritličje, etaža, balkon. 
CK • olje, vsi priključki, vseljivo v za-
četku leta 2008. CENA: 320.000,00 
EUR (76.684.800.00 SIT). 
KUPIMO: 
KRANJ • okolica, kupimo več stano-
vanj in parcel različnih velikosti, za 
nam že znane stranke. 
CELOTNO PONUDBO SI OGLEJTE 
NA NASI SPLETNI STRANI 

www.agentkr3ni.si 

Mlinska ul. 1. Maribor, PE Tržič, 
Ste Marie Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49,030/30 2011 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ • Planina I, garsonjera, 26.6 m2, 
III./3, obnovljena I. 2006, opremljena. 
Cena: 68.853 EUR (16.5 mio SIT). 
TRŽIČ - Ravne, enosobno. 35,18 m2. 
VP/4, l.i. 1986, opremljeno, takoj vselji-
vo. Cena: 58.000 EUR (13.899.120 SIT). 
KRANJ • mesto, dvosobno. 57,9 m2, 
M/2, dograjeno 1.1979. obnovljeno v 
celoti, klimatizirano. Cena: 99.000 EUR 
(23.724.360511). 

KRANJ • Planina 1, dvosobno, 63 m2, 
II./4, l.i. 1978. Cena: 102.000 EUR 
(24^3.280 SIT). 
BLED • center, dvosobno, 40,9 m-z. P/2, 
lasten vhod, parkirno mesto, l.i. 1925, 
obnovljeno 1.2005. Cena: 112.000 EUR 
(26.839.680 SIT). 
TR2kÎ  • center mesta, trisobno. 66,20 
m2, mansarda/3.1.2006 večstanovanj-
ska stavba v celoti obnovljena. Cena: 
87.880 EUR (21.059.563 SIT). 
HISE PRODAMO 
KRANJ - okolica, Trboje. 2 stan. hiša, 
256 m2 biv. površine, pare 621 m2, l.i. 
1984, obnovljena, opremljena, urejen 
vrt in sončna terasa. Cena: 221.165,08 
EUR (53 mio SIT). 
TRŽIČ - Ravne, stan. hiša z gostinskim 
lokalom, 135 m2, parcela 125 mz, ob-
riovljena v celoti I. 2000, v mansardi je 
trisobno, v P pa gostinski lokal z 
uporabnim dovoljenjem, ki ga je 
mogoče preurediti v stanovanje. 
Cena:i33.ooo EUR (31.872.12050). 
PARCELE PRODAMO 
PODNART - 2 zazidljivi parceli. 1.066 
m2 in 1.119 ravni, sončni, pra-
vokotne oblike. Cena: 70 EUR/mz 
(16.775 srr/mz). 
NAKLO • zazidljiva parcela, 855 mz, 
lepa. ravna, sončna, pravokobie oblike. 
Cena: 145 EUR/m2 (34.748 SIT/nna). 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
KRIŽE PRI TRŽIČU - 6 pisarn s pri-
padajočimi prostori, cca. 100 mz, I. 
nad, l.i. 1989. 3 pisarne so povezane 
med seboj, vendar se lahko oddajajo 
tudi samostojno, $e?tim pi$amam pri-
pada tudi del arhiva, sejna soba s kuhi-
njo in sanitarijami. Najemnina vsebuje 
tudi stroške elektrike, ogrevanja, 
varovanja in komunale. Prostori imajo 
vse prikljudce in se nahajajo nad Kmet-
ijsko zadrugo. Najemnina: 835 
EUR/mes (iOO.OOO SIT/rties). 

www.eko.hisa.si 

LOIS^ 
n e P r e m i č n i n S k a o 

d r u ž b a i 
Zevntkova ul. t i . Kranj. PE Stritarjeva ul < 

Kranj. td. 041/347 523.04/2362 890 

HI$E PRODAMO 
BESNICA, samostojna, enodružin-
ska 160 mz -f- klet. delno adaptirana 
2001 (okna, fasada ...), sončna in 
ravna parcela 440 m2, samostojna 
garaža. Cena: 135.000,00 EUR 
(32.351.400 SIT), možna menjava za 
stanovanje. 

V predmestju Kranja (3 km), v ureje-
ni soseski, prodamo dve enoti dvoj-
čkov, v III. pod. gr. ^z i , vsaka enota 
po 105 mz + klet. na parcelah 270 m2 
in 230 m. Kvalitetna gradnja, funkci-
onalnost prostorov ter odlična k)ka-
cija so glavne značilnosti tega objek-
ta. Cena 23 enoto: 178.000,00 EUR 
(42.655.00 SIT). 
STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ, bližina AP. Stirisobno. 84 
mz, z balkonom, V. nadstr.. kvalitet-
no adaptirano 2003. potrebno manj-
5e dodelave. Cena: 127.500 EUR 
(30.5 mio SIT). 

KRANJ, Planina I, dvosobno 2 dvema 
kabinetoma, letnik 1974, v 1. nad-
stropju/7, dva balkona, potrebno ob-
nove. prevzem takoj. Cena: 
121.000.00 EUR (28.996.00 SIT). 
KRANJ, Planina I. v bližini športne 
dvorane, enosobno, 26,60 m2, letnik 
1975. obnovljeno 2cx>3, v 3. nadstrop-
ju/3, opremljeno, takoj vseljivo. 
Cena: 68.800.00 EUR (16.487,00 
SIT). 

KRANJ, v bližini kina Center, trisob-
no. 88,60 ma (96 m2). dva balkona. 
III. nad./III. obnovljeno 2000. svetlo, 
funkcionalni razpored. Cena: 
116.000,00 EUR (27.798.00 SIT). 
POSESTI PRODAMO 
KRANJ, bližnja okolica 2 km, dve rav. 
ni parceli 450 m2 in 500 m2 (lahko 
tudi skupaj), zelo mirna in zelena lo-
kacija. delno komunalno oprennljeni. 
Cena: 140 EUR/ma (33.550 SIT/mz). 

e-požta: loman<3>volja.net 
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Tli.: 04/2«! 1-000 
Fm.: 04/2026.499 

Email: kranj^svet-nepremifnine.si 
http://www.svel-nepremičnine.si 

STANOVANjA prodamo 
BLED - Dobe, Kajuhova c.: 56,38 
mz. dvosobno v 1 . nad., pretežno 
opremljeno. Balkon, razgled na 
Triglav in grad. sončna lega, mirno 
okol j i . L 1562. obnovljeno I. 2002. 
Telefon, ADSL, KATV, ogrevanje z 
marmornimi radiatorj i. Plinski 
priključek na fasadi objekta. V 
bloku je 12 stanovanj, etažna last-
nina urejena, kupec ne plača 
provizije. Cena: 124.000 EUR (29,7 
mro SIT). 
KRANJ • Planina i : dvosobno, 62,05 
m2,1. nad., I. ^976, prazno in takoj 
vseljivo. Hodnik, kopalnica, soba. 
dnevna, kuhinja, balkon, klet. Cena: 
105.000 EUR (25,1 mlo Sil). 
KRANJ • Planina 1 : trisobno. $0,84 
m2, 3. nad., kompFetno adaptirano 
2006, ZK urejena, prostorno, lepo, 
urejen blok. Cena 123 .000 EUR 
(29,5 mlo SIT). 

KRANJ - Hu j« 79,60 m2, žtifisob-
no, zelo lepo in urejeno, I. 2005 v 
mansardi večstanovanjske hiSe, 
ima vse inštalacije in lastno CK na 
plin. Slike na naSem spletu. Cena 
133-534 EUR (32 mio SIT), 
KRANJ > Koroška c : dvosobno, cca. 
41 m2 v hi$i. adaptirano I. 2005, 
lastni vhod. t-2, drvarnica, klet. CK 
na olje. Ogled slik na naši spletni 
strani. VREDNO OGLEDA. Cena 
78.86S EUR {18,9 mio SIT). 
HI Se prodamo 

LJUBNO: hi$a. L 1927, cca. 200 m2 
bivalne površine, 10 12 m2 parcele, 
ravna, adaptirana 1. 2000, CK*plin, 
krušna peč, sončna lega. Cena 
198.000 EUR (47,5 mio SIT). 
KRANJ - Zlato polje: 72 m2, T / 2 
hiSe oz. dvosobno stanovanje v 
mansardi. Vhod je skupen, 
stanovanje adaptirano in oprem-
ljeno, parcela 325 mi, zraven sodi 
30 m2 velika brunarica, oprema po 
dogovoru. Cena 1 0 0 . 0 0 0 EUR 
(23,9 mio SIT). 
Z E M g i S C E prodamo 
BLED • Mlino: ravna parcela, 549 
ma, cca. 4 0 0 m oddaljeno od je-
zera. območje stanovanjske grad-
nje, kupec pridobi $e lastništvo na 
cesti 171 m2 in dodatno parkirno 
mesto. Cena 109 .^00 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 
parceli. Cena 125 ,00 EUR/m2 
(29.955,00 SIT). 

Cerklje na Gorenjskem: ravno, 
sončno stavbno zemljišče, 1378 
mz. 5 prekrasnim pogledom na Kr-
vavec. Cena 206.700 EUR (49,5 
mio SIT). 
Z A L O Š E : 701 m2, stavbno zem-
IjiSČe, sončna, malo v nagibu, na 
obrobju vasi. Cena 39.600 EUR (9.5 
mio SIT. 
POSLOVNI PROSTOR oddamo 
SKOPJA LOKA - center 173,88 m2, 
pritl ičje, 1. 1986, veliko manjših 
prostorov, sanitarije, možnost pre-
delave. primerno za mirno de-
javnost, za daljši čas. Cena: 1300 
EUR (311.532,00 SIT) z DDV/mesec 
+ stroški. 

v /ww.svet -nepremičn ine .s i 

GC PROJEKT d.0.0. 
Finančni in nepremičninski inženiring. 
Slovenska c. 27. Ljubljana 
P E Nepremičnine, Kranj 
Savska c. 22. Kranj, tel.: 04/20M7-S0, 

031/67M64, 041/315-778 
gc.projektS^gmail.com 

Po ugodnih pogojih vam uredimo 
nakup aH prodajo Vaše nepremičnine 

I N E P R E M I Č N I N E I 

PRODAMO: v Cir iah prod. novo-
gradnjo 4 enote dvojčkov, 3. PCF, 
dokončane v I. 2007, cena 165.000 
EUR/39.540,600.00 SIT -177.000 
EUR/42.416,280,00 SIT, 150 m2 bi-
valne pov. v 3 etažah na pare. od 250-
330 m2. 

V Čirčah prod. novogradnjo hiša, 3. 
PCF, dokončana v I. 2007, 200 mz 

bivalne pov., na 330 m2 parcele, cena 
200.000 EUR/47.928,000,00 SIT. 
KUPIMO: zazidljivo parcelo od 1000 
m2 do 2000 m2 v Kranju ali okolici. 
Enosobno, dvosobrio lahko potrebno 
obnove, v Kranju ali okolici. 
Starejšo hišo potrebno obnove. 

a j j J i i3 
2026-172 

031/605-114 
PE TRŽIČ: 

592 43 00, 041/515 965 

STANOVANjA PRODAMO 
KRANJ - Zlato polje, enoinpolsobno, 
P. 39.5012. L izd. 1962 za 91800,-
EUR (21.998.952,00 SfT). obnovlje-
no, popolnoma opremljeno • prireje-
no v manjše trisobno. 
KRAN| - Ptanina II, 6. nad., 2 + dvo-
sobno, 2 balkona, 89 m2.1. izd. 1978 
za 127.000.- EUR (30,434- mio SIT) 
deino adaptirano. 

TRŽIČ - dvoinpolsobno, P 55,12 m2, 
I. izd. 1929 za 82.000,- EUR 
{19.650.480,00 SIT) uporatu vrta -
u ^ n o . 
TRŽIČ - dvosobno, IV. nad., 55,25 
m2, I. izd. 1961 za 68.853.- EUR 
{16.499.932,92 SiT) lepa razporedi-
tev, svetk).. 
TRŽIČ • Deteljia, dvosobno 4 kabinet, 
II. nad., 68,23 1. izd. 1979 za 85.545,-
EUR (20.5 mio S(T) • i z r e ^ u g o ^ 
TRŽIČ - Deteljica, trisobno 4 kabinet, 
4./VIII, 80 m2. 1. izd. 1972, za 
no.582- EUR (26.5 mio SIT) NOVO. 
HISE PRODAMO 
BITNJE • medetažna, 220 m2 stan. 
p., parcela 843 m2. podkletena, bru-
narica, velika terasa, I. izd. 1981 za 
249.900,- EUR {59.886.000,- SIT) 
lepo vzdrževana, na robu naselja ob 
zetenem pisu. 
TRŽIČ - pritličje in mansarda 190 m2 
stan. p., dvoriSče in 4 garaže. 1. izd. 
1910, potrebno obnove za samo 
50.075- EUR (ii.999-973,ooSlT). 
TRŽIČ • okolica, dvostan. h., podkle-
tena 150 m2 stan. p., 1. adapt. 2006. 
parcela 147 m2, 2 samostojni stano-
vanjski enoti za 204.000,- EUR 
(48,999-- mio SIT). 
SKOFJA loka • okolica, dvost. hiSa, 
podkletena, 300 m2 stan. p.. I. adapt. 
2000. parcela 400 m2 za 136.203.-
EUR (32,64 mio SIT) izredno prostor-
na, potrebna finalnih del, UGODNO. 
KRANJ - Stražišče, podkletena. 180 
m2 stan. p. v celoti obnovljena leta 
2006, parcela 470 m2, za 270.000 

EUR (64,7 mio SIT) izredno tepo izde-
lana in nadstandardno opremljena. 
KRANJ - okolica, podkletena. 180 m2 
stan. p. kompletno obnovljena 2006, 
parcela 250 m2, za 190.000 EUR 
(45-53^^0 SIT) keramika v kopalni-
cah položena po Vaši izbiri. 
LAHOVČE • novogradnja, polovica 
dvojčka, 125 m2 stan. p., 200 m 2 par-
cela, 2 parkirni mesti, terasa do III. 
podaljšane faze, ki je lahko vseljivo v 
septembru za 139.000 EUR (33,31 
mio SIT) izredna priložnost 
ZEMgiSČA PRODAMO • zazidljiva, 
kmetijska, gozd, itd. KRAN) - okolica, 
TRŽIČ - okolica, Škofja Loka 
V bližini Cerketj izredno lepa zazidlji-
va parcda ob zelenem pasu v izmeri 
cca. 1700 m2, lahko se deli na več 
manji ih parcel cena 140 EUR/m2 
{33-500,-SIT/m2) novo. 
POSLOVNE PROSTORE DAMO V 
NAJEM, PRODAMO 

www.mike-co.si 

E m P P R O J E K T 

Tel.: 04 20 43 200 
G S M : 031 5 1 1 111 

KRANJ • PLANINA 1: dvosobno. 60 m2. 
I. 75, vzdrževano, višje nad., odprt po-
gled, takoj vseljivo. Cena: 93.900 EUR 
(22.502.196 SIT). 
KRANJ • PLANINA l i l : trisobno. 78 
m2,1. 81, obn. I. 06, svetlo, funkcio-
nalno, vzdrževan blok, vsi priključki, 
razgled. Cena: 129.300 EUR 
(30.9854^2 SIT). 
GOLNIK: enosobno, 42,36 m2, delno 
obn. 02, dobra lokadja, zastekiien balkon. 
Cena; 72.000 EUR (17.254.080 SfT). 
CERKLJE • DVORJL* parcela 1000 m2, 
sončna, ob gozdu, čudovit razgled. 1/3 
parcele v h ribu, dostop po n^kadamski 
cesti - cca. 100 m potrebno utrditi. 
UGODNA CENA: 100 EUR/m2 
{23.964 SfT/m2). 
ZA ZNANE KUPa NUJNO KUPIMO: 
V KRANJU IN BUŽNjI OKOUCI: garso-
njero, eno-, dvo-, dvoinpol- in tmotmo. 
V Šenčurju ali bližnji okolici parcelo 
500-1000 mi . 
CELOTNO PONUDBO NEPREMIČ-
NIN NAJDETE NA NA$I SPLETNI 
STRANI 

www.mp-p ro jek t . s i 

dAO. 

nepremičnine 

Ul. Juleta GabrovSka 34,4000 Kranj 
email: info(g)ida-nepremicnine.$i 

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

051/391100, fax: 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMO: 
SKOPJA LOKA, FRANKOVO NASE-
LJE: 58 m2, dvosobno, zgrajeno I. 
1986, prit., dvosobno stanovanje pre-
urejeno v trisobno stanovanje s 15 mz 
atrija, cena: 123.000 EUR (29.475.720 
SIT). 
KRANJ, STOLPNICE- 42 mz, enosob-
no. zgrajeno 1.1974, prodamo neoprc-
mljeno, svetlo stanovanje, vseljivo 1. 
6. 2008, cena: 73.000 EUR 
{17.493720 SIT). 
KRANJ, NA20RJEVA UUCA: 97 m2, 
štirisobno, zgrajeno I. 1966, 3. nad., 
stanovanje je prostorno in svetlo, vse-
ljivo 01.04.2008, cena: 130.000 EUR 
^1.153.200 SIT). 
TRŽK^ RAVNE: 76 nii2, dvosobno, zgrajc-
r»o 1.1956, veliko dvosobno stanovanje, 
cena: 70.940 EUR {t7.o0o.o62 SIT). 
KRANJ, VALJAVČEVA UUCA: 74 rn2. 
trisobno, v stavbi zgrajeni I. 1961, 3. 
nad., vseljivo aprila 2008, cena: 
111 .000 EUR (26.600.040 SIT). 
KRANJ, gUBgANSKA CESTA: 56,1 m2, 
trisobno, zgrajeno 1.1952. adaptirano 1. 
2002, pritličje v večstanovanjski hiSi, 
cena: jjJiOO EUR (18.500.208 SIT). 
HISE PRODAMO: 
KRANJ, VISOKa 180 m2. samostojna, 
adaptirana 1. 2007.230 m2 zemljišča, 
iahkotudi dvostanovanjska, v račun lah-
ko vzamemo tudi stanovanje, parcelo, 
cena: 185.000 EUR {44.333400 SIT). 
KRANJ - KOKRICA: 421 mz. delavnica, 
zgrajena I. 1996. 700 mz zemljiSča. 
poslovno stanovanjski objekt • vuSka-
nizerska delavnica v obratovanju -f 
prostorno mansardno stanovanje (v 
3. ^ i • vse instalacije), cena: 342.1S0 
EUR {82.000.000 SIT). 
PARCELE PRODAMO: 

STISKA VAS, K.O. SENTURSKA 
GORA: 590 in 574 m2. stavbno zenn-
l|iJče. cena: 65 EUR/mz (15.576 SIT). 
KRIŽE PRI TRŽIČU: 1.361 m2. zazldlji-
va, zazidljiva parcela z gradbenim do-
voljenjem za enostanovanjsko hišo, 
cena: 149.710 EUR (35.876.504 SIT). 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO: 
KRANJ - STOLPNICA: 8 3 , ^ m2. zgra-
jena 1.1964,5./14 nad., pisarna, mož-
nost uporabe tudi kot stanovanja, 
cena: 134.500 EUR (32.231.580 SIT). 
GARAŽE: 
KRANJ, BUŽINA ZDRAVSTVENEGA 
DOMA KRANJ: 12 m2, garaža, zgraje-
na 1.1963. vpisana v zemljiSko knjigo, 
cena: 12.000 EUR (2.875.680 SIT). 
Najamemo prostor v Kranju ali okolici 
primeren za avtopralnico. 
KUPIMO: 
Za znanega kupca kupimo enoinpolsobno 
stanovanje na Kovorski cesti v Tržiču. 
Kranj okoRca - kupimo kmetijsko zenn-
IjiSče. 
Gorenjska - kupimo stavbno zemljišče. 
Na obmo^u Gorenjske kupimo sta-
novanja, hiie in parcele. Za več infor-
macij nas pokličite. 

www. ida -nepremicn ine .s i 

gekkoprojekt 
n e p r e m i č n i n e 

Brilof79A, 4000 Kranj 
Info-nep^gekkopro^tsi 

www.gek](opr<4ekt.si 
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PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ - PLANINA: trisobno. 79.30 
m2, nadstropje 1./3, novogradnja, 
2007. dva balkona, lastniSko parkir-
no mesto v garažni hiši. Cena 
T35.500 EUR (32471.220 SIT). 
KRANJ - PLANINA: enosobno, 41 
m2,1.1974. nadstropje >2./i3, balkon 
z lepim razgledom, odlična lokacija, 
zelo ugodno. Cena 73.000 EUR 
(17493.720 SIT). 

KRANJ - PLANINA: dvosobno, 66 
m2. 1.1985, nadstropje 8./8. balkon, 
vsi priključki, lepo ohranjeno. Cena 
106.000 EUR (25-401.840 SIT). 
PRODAMO HIŠO: 
ZGORNJE DUPLJE: prodamo sUrej-
Šo hišo, potrebno temeljite obnove, 
hiša je pcxj spomeniškim varstvom, 
na parceli 1188 m2. Cena 1 10 .000 
EUR {26.360.400 SIT). 
PRODAMO ZEMUlSČA: 
SnSKA VAS: v bližini smučišča Krva-
vec prodamo zazidljivo zemljišče v 
izmeri 1000 m2, na odlični lokaciji. 
Cena 100 EUR {23.964 SIT)/m2. 
Možno dokupiti Se več zemljišča. 
DODATNA PONUDBA NA: 

www.gekkopro jek t . s i 

slpdomaaiptiom.si 
Tel.: 04 537 45 00 
www.alpdom.si 

^ i P D o m 
Alpdom inženiring d d Radovljica 
Cankarjeva ulica 1 
4840 Radovljica SLO 

• GRADNJA ZA TRG 
• POSREDOVANJE 
• VPIS V ZEMUlŠKO KNJIGO 
• INŽENIRING 
• UPRAVUANJEINVZDI 
• ENI 

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 ms. I. 1964. popoFna obnova 
2007.1. nad., kuhinja dnevna soba, 
spalnica, kopalnica + wc, loža, klet, dr-
varnica, vsi priključki, ogrevanje na 
plin. takoj. Cena: 105,000 EUR 
{25.162.200 StT). 

BEGUNJE: dvosobno prodamo, 
60,69 ' " i . 4- . kuhinja. 2 
sobi. kopalnica * wc, balkon, klet. 
nadstrešek. Cena: 95.977 EUR 
(23.000.000 srr). 

RADOVLJICA: trisobno prodamo, 
79,89 mz, 2. nad.. 1.198S. kuhinja, 3 
sobe. kopalnica. wc. balkon, klet. 
Cena: 133.534 EUR (32.000.000 SIT). 
KRANJ; Stirisobno prodamo, 94,1 m2, 
obnova 05, streha + žlebovi 06, 1. 
nad., stanovanje 82 m2, balkon 4,6 
m2, klet 1,9 ma, drvarnica 5,6 ma, 
dnevna + kuhinja. 3 sobe. kopalnica, 
wc, shramba, brez opreme. Cena: 
146.052 EUR (35.000.000 SIT). 
RADOVLJICA: trisobno prodamo, 
91,23 m2, >nsoko pritličje, naša novo-
gradnja 2007. dnevna soba * kuhinja 
+ jedilnica, spalnica, kabinet, kopalni-
ca, terasa, kletna shramba, nadstreš-
nica parkirno mesto, vseljivo 08/07. 
Cena: 211.575 EUR {50.701.833 SIT). 
RADOVLJICA: trisobno prodamo, 
124.86 mz, visoko pritličje, naša novO' 
gradnja 2007. dnevna soba kuhinja 
+ jedilnica, spalnica, soba, kopalnica, 
wc. terasa, kletna shramba, nadstreš-
nica + parkirno mesto, vseljivo 08/07. 
Cena: 275.047,50 EUR (65.912.383 
SIT). 

RADOVgiCA: trisobno oddamo, 72.3 
m2.1 . 1965.4. nad., balkon, shramba, 
klel, drvarnica, nadstrešnica za avto, 
CK na plin. vsi priključki, delno opre-
mljeno, takoj. Cena: 300 EUR (71.892 
Srr)/mesec + stroški. 
RADOVLJICA: za znano stranko nuj-
no kupimo dvoinpolsobno v pritli^u. 
RADOVgiCA: hišo prodamo, obno-
va 1987. pritličje 150 m2 (petsobno s 
teraso), mansarda 160 m2 (šestsob-
no. lasten vhod, savna, 2 balkona), 
klet 47 m2. nadstrešek, garaža, vrt. 
Cena: 490.000 EUR (117.423.600 
SIT). 

ŽIROVNICA: hiŠo prodamo, klel 
40,9 m2. i. nad. 139,69 m2 (kuhinja, 
dnevna soba, spalnica, kabinet, ko-
palnica, wc), mansarda 134,61 m2 
(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 Tr-
govsko poslovnem centru proda-
mo, pritličje, 78,22 m2, čajna kuhi-
nja. sanitarije, razi. dejavnosti, 
naša novogradnja 2005, tako), pro-
metna lokacija. Cena: 117.330 EUR 
(28.116.961 SIT). 
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslov-
nem centru prodamo, medetaža, 
83,96 ma. za trgovsko. storiNeno. izo-
braževal no. zdravstveno ali servisno 
dejavnost, naša novogradnja 2005, ta-
koj. 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 posa-
mezno. mirne dejavnosti. Cena: 8 
EUR (1.917 SlT)/m2/ mesec+ stro-
ški+ddv. 
MEDVODE: oddamo posl. prostore, 
176 m2. I. 1960. pritličje {2 pisarni, 
sanitarije, 3 skladišča), klet (delavni-
ca, 2 skladišči, garaža), razt. dejavno-
sti, v celoti. Cena: 1.500 EUR 
(359460 SlT)/me5ec + stroški. 
RADOVLJICA: oddamo garažni boks, 
Cankarjeva. 15 m2,1. 2006. v 1. etaži. 
Cena: 84 EUR (20.130 SIT)/mesec + 
suoški. 

GORJUSE: mešani gozd prodamo, 
20.632 mz. Cena: 20.632 EUR 
(4.944-252 SIT). 
POKLJUKA: mešani gozd prodamo. 
'5973 m2. Cena: 14.605 EUR 
{3.500.000 srr). 

www.a lpdom.s 
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KUPIMO stanovanja: 
Ptanina 2,3: Štirisobno stanovanje. 
Planina 2: enosobno stanovanje. 
Zlato polje: Stirisobno stanovanje 
PRODAMO STANOVANJA 
Tržič: 22 m2 -1- klet, C, pritli^e. adap. 
06, 37.600 EUR. 9 mio SIT. 
PLANINA 1: trisobno, 3. nad.. 81 m2, 
adapt. 02. 123.C00 EUR, 29,5 mio 
srr. 
Planina 1: dvosobno, 45 m2. adapt. 
07, atrij, 93.500 EUR. 224 mio SIT. 
Zlato polje: 50 m2. adap. 04. dvosob-
no, 85.500 EUR, 20,5 mio srr. 
Bled: dvosobno, 62 m2,1.37, potreb-
no adaptacije, 73.000 EUR, 17.5 mio 
SIT. 
SorJijevo naselje: garsonjera. P. 31 
m2.1 .72, cena 74.700 EUR, 17,9 mio 
srr. 
HISE, 1/2 hiše PRODAMO 
PREDOSLJE: samostojna adap. 03. 
120 m2, parcela 900 m2, sončno, 
200.000 EUR , 48 mio SIT. 
NAKLO: samostojna, I. 1999, pod-
kletena, parcela 690 m2. 284.000 
EUR, 68 mio SIT. 

PRIMSKOVO: samostojna, 2 etaži, 
160 m2 -t- klet. 1.1981, parcela 550 
m2, 284.000 EUR, 68 mio SIT. 
Bitnje: pritličje, 1 0 0 m2 + del parcele. 
150.300 EUR, 36 mio SIT, adapt. 05. 
Dodatna ponudba na: 

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 1 3 3 0 . in za objavo v torei^ d o pet-
ka d o 14.00! Delovni cas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno o d 7 , - 1 5 . ure. 

Rubrika 

"Čisto zadnji hip". 
S to rubriko žeiimo pomagali našim brakem, 

ki se jim res mudi nekaj prodali, kupiti, najeli, 

oddati. Oglas za to rubriko lahko oddaje n 

torek v ponedeljek d o osme ure in za petek v 

četrtek prav tako d o osme ure. Cena oglasa 

je9.41 EUR ( 1 255 SfO,je enotna in ima naj-

več 80 znakov - kupon ne velja. Objavljen je 

na začetku malih oglasov. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
P R O D A M 

ENOSOBNO stanovanje 41 m2. Tržič -
Deteljica. « 0 4 0 / 3 9 9 ^ 7 3 

7004a>9 

DVOSOBNO stanovanje, Stražišče, v 
pritličju, 051 /388-822 

7004696 

STANOVANJE v Gorenji vasi. 43 m2, 
novo, « 041/784-050 

70047)3 

STANOVANJE v Tržiču, pritličja. 25 
m2, adapt. 04. opremljena Kuhinja, 
takoj vseljivo. cena 37.600 EUR 
(9.010.000 SIT). 031/536-578 

KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53,202 25 66 

GSM 051/320 700. Email: infb®k3-kern.si 

STRAŽIŠČE pri KR. 3SS v hiši. 
opremljeno, urejeno ZK, možn^ menja-
va za hišo 2 doplačilom, « 040/633-
411 7004604 

NAJAMEM 

MATI samohranilka najame sobo s 
souporabo kuhinje in kopalnice. « 
040/627-832 7004786 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO stanovanjsko hišo v Podreči. 
zgrajena III. gr. faza. 051/388-822 

7004698 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-81-120. 

04/23-66-670 
041/755*296. 0 4 0 / 2 0 4 . 6 6 1 , 

0 4 1 / 9 0 0 - 0 0 9 
e-poSta: ttd.nepremtcnlne(g>$io{.net 

www.itd*plus.si 

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

ODDAM 

NOVEJŠO hišo, za daljše ot>dobte, za 
spanje delavcev, do 20 ljudi, 9 
041/670-379 7004773 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

V STRAŽISČU prodam dva ločena 
poslovna prostora, po 20 m2 vsak, 
051/388-822 70046«? 

ODDAM 

ŠKOFJA LOKA. Trata. 19 m2, 
poslovni prostor, oddamo, primeren za 
pisarniško dejavnost. Kontakt: S PO 
d .0.0. . Blaževa ul. 3. Šk. Loka, « 
04/511-27-80. info@spo.si 

7004700 

LOKAL za pripravo hitre hrane - piceri-
jo. lokal je v obratovanju, na lokaciji 
Sejmišče 1 - Zlata riba. « 041/634-
9 1 3 7004662 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

FIAT TIPO 1.6 IESX. I. 94, 118.000 
km 1. reg. 95. reg. do 9 /07 , « 
031/823-597 7004777 

e/®tov Pf»protft* 10.4202 NaWo 
P£ KranisKa cesta 22.4202 NtMo 

PRODAJA IN M O N T A 2 A : 
• pnevmatike m platišča. 
• amortizerji tMOHtfotT hitri servis vozil 
- avtooptika. vse za podvozje vozil, 
• izpušni sistemi katalizator|i f 
Tel 04?25 76 052 ^ ^ 
Http://vwww..igg.int.ir.si " 
CLIO 1.2. I. 95 cena 400 EUR 
(95.856 SIT). « 040/611-039 70047e7 

SEAT I8IZA 1.9 TDi signo. I. 03. 
105.000 km tri vrata. čm. vsa oprema, 
možnost Hnanciranja. 9 041/543-876 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, tako j^n odkup, pre-
voz. 031 /770-833 7004345 

TEHNIKA 
PRODAM 

STACIONARNE, akumulatorske bater-
ije 12 OPzS 1200. napetost 2V, 6 kom 
in sinusni razsmernik, « 041/556-
227 

7004727 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

TLAČNO brusilko Samco 2,5 m ter 
robno brusilko z oscilacijo menjam za 
kombinirko. 9 031/638-753 

/004802 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

LATE okrogle, brez lubja, dol. 5 m. 
možna dostava. 9 04/518-80-63 

mailto:info@g-glas.si
http://www.mike-co.si
http://www.mp-projekt.si
http://www.ida-nepremicnine.si
http://www.gekkoprojekt.si
http://www.alpdom.si
http://www.alpdom.s
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
mailto:info@spo.si


MAL I OGLASI , ZAHVALE info@g-glas.si 23 

SUHE bukove in hrastove plohe 3 in 5 
cm, « 04/518-14-15 7004800 

KUPIM 

OOKUPUJEMO hlodovino smreke, 
jelke, tahko tudi sušk^e. « 04/510-95-
5 0 7004443 

KURIVO 
PRODAM 

18 m3 hrastovih drv. cena 35 
EUR/m3 (8.387 SIT). 9 031/636-
9 4 4 7004795 

DRVA, suha, možna dostava, 9 
031^585-346 7004d2S 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

KOPALNIŠKE elemente, Kolpa San. 
» 04/25-36-222 

7004d?3 

PODARIM 

ČRNO dnevno sobo in rjavo pred$ot>o. 
dobro ohranjeno, Prebačevo 26a, « 
04/23-23-237, 041/210^59 

7004633 

GOSPODINJSKI 
APARATI 

PRODAM 

NOV pralni stroj Perfect, nerabljen, 
zelo ugodno. « 04/576-51-00 

7004601 

RABLJEN pomivalni stroj, potreben 
popravila za 50 EUR {11.982 SIT). • 
04/595-63-40 700477« 

ŠTEDILNIK 4 plln. 2 elektrika, lepo 
ohranjen, cena po dogovoru. 9 
040/521-888 7004434 

ŠTEDILNIK 2 + 2 ter pralni slroj Gore-
nje. « 041/878-494 

7004780 

ŠTEDILNIK Gorenj© 2+2 . Cena po 
dogovoru. » 041/885-085 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 
PRODAM 

2 TERMOAKUMULACIJSKI peči in 
balkonska vrata 2 kom. brez podboja, 
9 040/508-931 

TRI kolektorje, nove IMP in balkonsko 
ograjo, že obdelane cfeske, 20 m do!.. 
9 04/252-32-73 

700477S 

TURIZEM 
APARTMA v Izoli, ležišče, velika 
terasa, pogled na morje. 4. nad. v 
bloku oddam. 9 041/952-449 

7004704 

NA KRKU oddam opremljen apartma. 
9 0590/129^5. 041/390-422 

7004SS1 

ODDAM apartmaje v Metajni na Pagu, 
Kurilič Mladen-Ljubtca, 9 00385-
98/92-30-982. 040/926-544 

7004426 

TROGIR - Marina odcdamo 4 apartma-
je, 3 0 m od morja, klima, žar,, 9 
00385-98/983-47-59. 00385-
21/889-361 7004658 

HOBI 
KUPIM 

STAR denar, srebrnike, zlatnike ter 
druge stvari, 9 040/388-682 

70048)3 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

OTROŠKI voziček. Kombiniran, zelo 
ugodno, 9 041/652-812 

7004606 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

MLADIČE šarplanince, stare 3 
mesece, cepljene, 8 04/592-10-10 

7004778 

PODARIM 

PRIJAZNIM ljudem podarimo mlade, 
tigraste mucke, 9 031/888-445 

7004620 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

KOLESNE uteži za motokuttivatof Hon-
da in smrekove kole raz. dolžin, 9 
04/512-70-71.041/806-572 7004ao4 

KOSILNICO BCS 127. bencin, petrolej, 
novejši tip. • 041 /547-924 7004766 

OBRAČALNIK SIP 160. cena 300 
EUR (71.892 SIT). 9 04/533-33-92 

SiLOKOMBAJN sip Silo 80 in odje-
malec silaže Triolet. 9 04/23-26-526 

7004622 

KUPIM 

IZKOPALNIK krompirja in kiper prikoli-
co. • 041/526-832 7004767 

PRIDELKI 
PRODAM 

BOROVNICE, dnevno sveže, ročno 
nabrane, ugodno, tudi večje količine, 
« 0 3 1 / 7 6 4 - 8 3 0 7004«» 

ČEŠNJE slastne, domače hrustavke. 
dnevno sveže nabrane, ugodno, 
kmetija Princ. Hudo 1 {pri Kovorju) 
Tržič. « 041 / 747-623 7004680 

ČRNI ribez, cena 2 EUR/kg (479 Sm. 
9 04/57-25-060 ro047M 

KROMPIR r̂ ovi, jedilni, beli. 9 
031/585-345 7004624 

MALINE lahko dobite na Pecarjevi 
kmetiji. Sp. Dobrava 1a, Kropa, 9 
031/504-658 70046ei 

V2REJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA križanca, težkega 130 kg, 9 
041/357-936 70046i2 

DVA prašiča, težka 50 kg. 9 
041/292-197 7004606 

DVE TEUCI. Simentalki, visoko breji. 
«031/512-215 7004774 

ENOLETNE kokoši In dnevno sveža 
jajca. 04/51-31-505. 041/758-644 
zvečer 70O46t$ 

KOZE stare od 3 do S mesecev, za 
nadaljnjo rejo. « O41/968-7757oo4702 

KRAVO simentalko. mlečno. « 
01/756-90-56 700479» 

TELIČKO simentalko, brejo 8 mese-
cev. « 0 4 0 / 6 8 5 - 5 7 5 7004di4 

ZAJCE zaklane ali za nadaljnjo rejo, « 
041/603-083 7004794 

KUPIM 

BIKCA simentalca ali mesne pasme, 
starega do 3 tedne. « 031/378-946 

7004765 

OSTALO 
PRODAM 

MLEČNE kvote. 5274 kg. « 041/52O-
596 70O46J0 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
PRODAM 

KUHARJA - PICOPEKA z izkušnjami 
zaposlimo v redno delovno razmerje, 
Picerija Pod gradom. Koroška 26. 
Tržič. « 031 /571 -781 7004792 

NUDIM 

DEKLE za strežbo pijače takoj za-
poslim v kava baru v Kranju, Snedic 
Matjaž s.p., Prešernova 16, Kranj, « 
0 4 / 2 0 2 - 5 ^ ^ 0 7004609 

GOSTILNA AS. Oopova 5a. Ljubljana, 
zaposli kuhana - vodjo izmene, pogoji: 
urejenost, dc^ra organiziranost, prec^ 
hodne izkušnje zaželene. « 01/425-
88-22, Helena. Mateja 7004732 

GOSTILNA AS. Čopova 5a. Ljubljana, 
zaposli kuharje, pomočnike kuharja, 
pogoji: urejenost, predlrodne izkušnje 
zaželene. « 01/425-88-22, Helena. 
Mateja 7004733 

GOSTILNA AS. Čopova 5a. Ljubljana 
zaposli natakarje v poletnem vrtu. 
natakarje za večerno delo. pogoji: ure-
jenost « 01/425-88-22, Helena. 
Mateja 7004734 

Friktis špe<Hcqi 1 9. , 
Išče 
šofeije (rrv̂ ž) 
za prevoz goriva z veljavnim ADR 
potrdilom in znanjem nemškega 
jezika iz okolk:e Kranja. 
Potreben je izpit iz k a t ^ j e C+E in 
najnianj eno leto delovnih izkušenj. 

Kontaktna oseba je ga. Barabas 
na tel. š t 0043 676 87011163. 

PICOPEKA - KUHARJA zaposlimo za 
nedoločen čas ali honorarno, Picerija 
Silvester. C. talcev 41, Kranj. « 
040/307-404 70047W 

REDNO zaposlimo dekle za strežbo v 
manjšem lokalu. Amadeus. Gasilska 5, 
Šenčur. « 031/376-923 70047oe 

TAKOJ zaposlimo žensko za pomožna 
dela v g<^nski kuhinji In pospravljanja 
pomožnih prostorov. Hrana In 
stanovanje lahko v hiši, Gostilna 
Mlakar. Miro HulI s.p.. Čemivec 11. 
Brezje. « 04/53-09-200 7004dn 

V OKOLICI KRANJA ob vikendih 
potrebujem dekle staro od 25 do 40 
let za pomoč v šanku. Delo je 
popoldansko ob sobotah In nedeljah, 
Marjeta Žanko s.p., Hrastje 52. Kranj. 
«040 /244 -335 7004797 

ZA DELO V STREŽBI .V gostinskem 
lokalu iščemo natakarico In natakaria. 
Benz. Glavna cesta 43, Naklo. « 
040/312-440 7002937 

ZAPOSLIMO dekle, lahko študentka 
za strežbo pijač, pogoj urejenost In 
zanesljivost. Tedensko dobro plačib. 
delo v dopoldanskem času. Nekovič 
d .0.0., Sp. Duplje 23. Duplje, « 
031/283-066 7004249 

ZAPOSLIMO prodajalko v živilski tr-
govini Mari^ Krona. Jelka Praprotnik 
s.p.. Brezje 63a, Brezje. Zaželene 
izkušnje, « 041 / 7 8 4 ^ 6 7OO4M7 

VOZNIKA 6 kategorije, za delo v 
nočnem času iz Kranja ali okolje za-
poslim. Tomaž Stare s.p., Špikova 
uL3. Kranj. « 041/690-410, od 10. 
do 14. ure 7004803 

ZAPOSLIMO šoferja z B. C. E kate-
gorijo In znanjem upravljanja z hiabom, 
Izolacija Kepic d .0.0., Vopovlje 5a, 
Ceridje, « 04/25.25-T60. 041/614-
1 3 8 7004639 

ZAPOSLIMO voznika C-kat.. v do-
mačem transportu. Bemik Anton s.p., 
Sp. Luša 19. Selca, 9 031/628-455 

70047&S 

NA KMETIJI potrebujemo pomoči Ze-
lenjavarstvo Teran. Hladnikova 33, 
Križe. «041 /648 -543 7(»4«i 

ZAPOSLIMO več zdravih In fizično 
močnih moških za prelaganje gum. 
plačilo po učinku, delo je v Kranju. 
Hribar - Blesk, kranj, d.0.0.. Savska c. 
34, Kranj. « 04/23-64-238. 
0 4 0 / 6 3 6 - 7 3 6 ;oo47H 

ZAPOSLIMO več čistiteev za čiščenje 
proizvodnje v Škofii Lokr. Delo je samo 
dopoldan od ponedeljka do petka. 
Hribar - Blesk. Kranj d.0.0.. Savska c. 
34 . Kranj. « 04/23-64-238. 
040/636-736 /«>47« 

AVTOMEHANIKA zaposlimo za 
nedoločen čas. Tomaž Luštrek s.p.. 
Avtoservis, Ladja 30. Medvode, okvir-
na plača za izkušenega avtomehanika 
cca. 1.000 EUR neto (239.640 SIT) s 
povračili stroškov, a 01 /36-17-500 

7004389 

FANTA za priučitev v mizarski stn^ki za-
poslim. « 041/734-464 70048̂ 8 

Avtohfša Vrtač d.o.o. Kranj 
Delavska cesta 4 , 4 0 0 0 Kranj 

tel.: 04 27 00 200, fax: 04 27 00 222 
www.avtohisavrtac.si cm 

A u d i Gospodarska 
vozila 

zarodi povečanega obsega poslovonja rozpisujemo prosto delovno mesfo: 

1. PRODAJALEC VOZIL (m/ž) 
Od kandidatov pri2aku{emo: 
• nojmonj srednjeSolsko izobrozbo tehnične smeri, 
• poznovonie delo z računolnikom (MS Office), 
- znar>je tujega jezilco (nem., ongt.], 
• komunikativnost, 
- urejerKJst, 
• nojmonj dve leti delovnih izicuienj z enakimi oli podobnimi deli, 

poznovonje področja ovtomobilizmo. 

Pisne ponudbe z dokotili o izpolnjevonju pogojev (er življenjepisom m opisom 
dosedonjih delovnih izkuienj pc^ljite no noS naslov v osmih dneh po objovi, 

OPERATERJA na CNC stroju takoj za-
poslimo. zahtevana srednja ali poklic-
na tehnična šota. Pisne prijave spreje-
mamo do 30. 6. na naslov: Kosec 
d .0.0., Suceva 27. 4000 Kranj. « 
ore>djarstvo. kosec@siol.net 7004757 

SLAŠČIČARJA ali kuhana zaposlimo, 
delo samo dopoldan - potice, "štrudr, 
francoski program. Pekarna Planika, 
Triglavska 43. Bled, « 031/395-545 

7004706 

ZAPOSUM elektroinštalateoe, Bohinc 
Branko s.p., Tuga Vidnoarja 10 Kranj, 
«041 /767-309 7004060 

ZAPOSLIMO samostojno frizerko v 
Mercator centru Kranj, redno delo. 
Frizerski salon M, C. St. Žagarja 69. 
Kranj. « 031/888-821 700477« 

IŠČEM 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE išče 
deto: pomoč pri učenju. « 040/381-
2 9 5 7004666 

IŠČEM delo v administraciji, knjiženje 
knjigovodstva ipd.. Krek. Podlubnik 
252, « 0 3 0 / 9 1 3 - 0 8 0 70047a3 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapos-
lene in upokojene. Lons, d.o.o., Gre-
gorčičeva 8. Kranj. « 04/23-66-808. 
051/387-753 7004407 

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

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

na osnovi vozila ter leastngi. 
Možnost odpia6la na 

položnice. Pridemo tudi na 
dom. N U M E R O U N O Robert 
Kukovec s.p,, Mlinska ul. 22, 

Mar ibor , telefon: 
0 2 / 2 5 2 - 4 8 - 2 6 , 0 4 1 / 7 5 0 ^ 6 0 . 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fa&ade, 
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materieUom, 
SGP Bytyqi d.n.o., Struzevo 3a. Kranj. 
«041/222-741 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. paridrišč. polag. robnikov, 
pralnih plošč. izd. betonskih In kamni-
tih škarp. Adrovic & Co. d.n.o.. 
Jelovškova 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 z&vese, ko-
mamiki, markize, www.3steriks.n0t 

7004544 

BARVANJE fasad in napuščev. ugod-
no in kvalitetno. Megamatrix, d .0.0.. 
Staretova 39. Kfanj, 041 /570-957 7 

004192 

l.judsku I ni\vr/u 
Skofju l.<»k:i 

4220 Skotja l.oka 

tel.: I»4/51I6 00 
r:i\: 0 4 / 5 1 2 OK HK 
>\>\n.lu.>kc>rj.lltikn.M 

V/ 
M A M A G C M C N T 

UNIVERZA NA P R I M O R S K E M 
FAKULTETA Z A M A N A G E M E N T KOPER 

razpisuje v Škofji Loki 

dodiplomskc in podiplomske študijske programe 

Podiplomski Štiido: vpisujemo v Jetnik 
visokošolskega strokovnega Studijskega programa 
M A N A G E M E N T ; kandidatom za univerzitetni 
Študij, ki zanj izpolnjujejo vpisni pogoj, 
priporočamo, da se vpiScjo v visokošolski 
strokovni program, ker se bodo po zaključenem 
2. letniku lahko prepisali na univerzitetni program. 
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik - pokličite in 
po.<ijcmo vam informativno brošuro. 

Podiplomski š tudi j : vpisujemo v specialistični 
študijski program Management, kije enakovreden 
I. letniku znanstvenega magistrskega programa; 
diplomanti specialističnega programa bodo imeli 
možnost vpisa v 2. letnik znanstvenega 
magistrskega programa. 

Vse programe izvajamo kol izredni Študij in so 
zato prilagojeni zaposlenim študentom. 

I N F O R M A T I V N I DAN: 
Četrtek, 21. J u n ^ , ob 17. uri v bivši vojašnici, 
Partizanska 1, Loka 
(v prostorih L judske univerze Škof j a Loka) . 

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

BEUENJE FASAD, pleskanje na-
puščev, tjeljenje notranjih prostorov, 
glajenje sten in dekorativni opleski vam 
nudi slikopleskarstvo Ivan Pavec s.p.. 
Podbrezje 179, Nakto. 9 031/39-29-
0 9 700378S 

BYTYQI, OČE IN SIN. d.n.o., 
Struzevo 3a. Kranj vam nudi vsa grad-
bena dota. notranji ometi, fasade, 
adaptacije, novogradnje, hrtro in 
poceni.. 9 041/593-492 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur vam nudi 
vsa gradberta dela, notranji ometi, vse 
vrste fasad, adaptacijo, novogradnje, 
tlakovartje dvorišč. kvalit€rtno. hitro in 
poceni. 9 051/354-039 7003867 

IZDELUJEMO in prenavtiamo strehe. 
Megamatrix. d.o.o. Staretova ulica 39. 
Kranj, 041/570-957 7004im 

IZVAJALEC splošnih gradbenih del -
zidarstvo, tesarstvo, knauf sistema, 
spuščenih stropov... se priporočamo. 
Nekovič d.o.o.. Sp. Duplje 23. Duplje. 
« 0 3 1 / 2 8 3 - 0 6 6 7004?5? 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, nudimo 
dimne obloge, dimne kape. Novak & 
Co. d.n.o., gubljanska 89. Domžale. 
031/422-800 7004382 

LAMELNE ZAVESE, žaluzije, rolete, 
screen senčila, pliseje izdelamo in 
montiramo. Rono senčila d .0.0., 
Mavsanova cesta 46, Notranje Gorice. 
9 01/365-12-47, 041/334-247 

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

POLAGANJE laminatov in gotovega parke-
ta. tzdeteva podstrešnti stanaonj z lesom 
^ knaufom. Planinšek k.d., ŠaikovTum 23, 
1217 \todice, 9 031/206-724 70046.2 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
niin, Megamattix. d.0.0., Staretova ul. 
39. Kranj. 041/570-957 7oo419j 

RTV SERVIS Šinko Mari«) s.p.. C. na 
Klanec 53. Kranj, pop. TV. vkJeo. maJih 
gos. aparatov. 9 04/233-11-99 7oo»id 

SLO-DOM zaklj. dela. pred. stene, 
spušč. stropi knauf - /̂ rrr^trong. novo-
gradnje, adaptacite. podstrehe, mont. 
podi. stres. okna. pleskanje.... Markotič 
Slavko s.p., Suška 28. Šk. Loka. 9 
0590/20-722,041/806-751 7003S05 

ZASEBNI STIKI 
3 0 . 0 0 0 POSREDOVANJ. 11.000 
poznanstev v preteklem letu je karak^ 
teristika ženitne posredovalnice Zau-
panje za vse generacije, ki posreduje 
po vsej Slo. 9 03/57-26-319, 
031/505-495.031/836-378 7004038 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države. 9 031 /836-378 7004 ize 

RAZNO 
PRODAM 

3 poliesterske cisterne po 1000 I za 
kurilno olje, 9 041/499-240 7004e05 

LESTVE vseh vrst in dolžin dobile. 
Zbilje 22. 9 01/36-11-078 7004788 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenila naSa upokojena sodelavka iz nekdanje 
proizvodnje avtozračnic 

M A R I J A GOLOB 
rojena 1930 

Od nje smo se poslovili v četrtek, 14. junija 2007, ob 15. uri na pokopališču v Predosljah. 
Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV SAVA TIRES 

ZAHVALA 

V 79. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, 
prababica, sestra, tašča, teta. svakinja 

K R I S T I N A P I N T A R 
roj. Udir 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom, znancem ter sodelavcem za vsa izrečena sožalja, darovano 
cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo 
se tudi dr. Jerajevi. sosedi Stanki in pogrebni službi Navček, 
gospodu župniku za lep pogrebni obred ter pevcem za zapete 
žalostinke. Vsem še eniaat hvala. 

Hčerki Dani in Mira z družino 

mailto:info@g-glas.si
http://www.avtohisavrtac.si
mailto:kosec@siol.net
http://www.3steriks.n0t
http://www.fm-kp.si.www.lu-skoljaloka.si
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A N K E T A 

Splošni učni 
uspeh naj ostane 
SUZANA P . KOVAČIČ 

Med napovedanimi spre-
membami v osnovnem šol-
stvu je tudi ukinitev sploš-
nega učnega uspeha. Na-
ključne mimoidoče smo 
vprašali, kaj menijo o tem. 

Foto: rir>2 Doki 

Jure Jelovčan: 

"Sem za ukinitev splošnega 
učnega uspeha, saj ta pov-
zroča razlikovanje. Mladi 
morajo imeti več možnosti 
za napredovanje in manj 
omejitev zgolj na podlagi 
učnega uspeha." 

Ema Koselj: 

"Če se vrnem v svoja šolska 
leta, potem menim, da mora 
splošni učni uspeh ostati. 
Dobro je, da ima otrok pred 
seboj neko merilo. Časi pa 
so se spremenili in "bitka" v 
šoli je drugačna." 

Sanja Krajnik: 

"Nisem za ukinitev splošne-
ga učnega uspeha. Ta po-
meni neko skupno končno 
oceno, takšnega načina sem 
bila tudi sama navajena. To 
merilo mora ostati," 

Igor Kalabič: 

"Nič nimam proti, če ukine-
jo splošni učni uspeh, ali pa 
naj ta postane zgolj infor-
mativen. Ne potrebujemo te 
oblike točkovanja. Dovolj so 
zaključene ocene pri pred-
metih." 

Boris Prevodnik: 

"Učni uspeh naj ostane, saj 
v našem prostoru pomeni 
določeno tradicijo. Bolj me 
moti opisno ocenjevanje v 
prvi triadi devetletke, ko ne 
moreš natančno oceniti, 
kako napreduje otrok." 

Odlikovanji za pogumna pilota 
Predsednik države Janez Drnovšek je včeraj odlikoval pilota pakistanske vojske, ki sta leta 2005 rešila 
alpinista Tomaža Humarja z gore Nanga Parbat. 

STOIAN SAJE 

Ljubljana - Pilota pakistan-
ske vojske Rašid Ulah Beg in 
Kalid Amir Rana sta 10. av-
gusta 2005 izpolnila ukaz 
predsednika Mušarafa, naj 
poletita s helikopterjem pro-
ti južni steni gore Nanga 
Parbat. Tam je na višini 
6350 metrov čakal na rešitev 
slovenski alpinist Tomaž 
Humar, ki ga je slabo vreme 
ustavilo med prvenstvenim 
vzponom. S tveganim ma-
nevrom sta se pilota približa-
la steni in zanihala vrv z 
utežjo, na katero se je pripel 
Tomaž. Prvo neposredno re-
ševanje iz himalajske stene 
se je kljub zapletu končalo 
srečno, rešitelja pa sta poda-
rila Tomažu nov rojstni dan. 
Za izjemno požrtvovalno de-
janje pri reševanju ju je 
predsednik Republike Slove-
nije odlikoval z zlatim re-
dom za zasluge. 

"V veselje mi je, da sem po-
delil odlikovanje, ki je drugač-
no od drugih. Gre za nesebič-

Janez Drnovšek je odlikoval pakistanska pilota, ki sta rešila Tomaža Humarja. /FoiorTinaOoki 

no dejanje, ko sta oba pilota 
tvegala življenje, da sta rešila 
Tomaža. S tem sta pokazala, 
da človeška solidarnost ne 
sme imeti meja," je dejal ob 
včerajšnji podelitvi Janez Dr-
novšek. Pilot Rašid Ulah Beg 
se je zahvalil predsedniku Dr-
novšku za veliko čast Izrazil 
je zadovoljstvo, da je prizna-

nje prejel od neutrudnega 
borca za človekove pravice. 
Boril se je tudi za pravico To-
maža Humarja do življenja, 
za kar so mu hvaležni. 

"Lepo je, da se končuje ve-
lik del zgodbe iz Pakistana. 
Narejeno pa ni vse! Čakamo 
na pismo predsednika Muša-
rafa, da se lahko zalije temelj-

ni kamen za otroško bolniš-
nico. Zanjo smo zbrali 26 ti-
soč evrov, zato bo zgrajena. 
Izredno vesel sem obiska go-
stov iz Pakistana, katerima 
bom pokazal lepote Slovenije 
in jima omogočil polet z ul-
tralahkim letalom," je izjavil 
TomaŽ Humar po sprejemu 
v predsedniški palači. 

Novorojenčki 

V Kranju se je rodil6'n dečkov in 10 deklic. Najlažji je bil 
deček, ki je tehtal 2.680 gramov, najtežja deklica pa je teh-
tala 4.270 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 6 dečkov in 4 
deklice. Najtežji je bil eden izmed dečkov, ki je tehtal 4.160 
gramov, najlažjemu pa so natehtali 2.500 gramov. 

Čestitamo mladoporočencem 
v Bistrici pri Tržiču sta se v soboto, 16. junija, poročila An-
drej Zelnik in Polonca Ropret. 
Gorenjski glas mladoporočencema čestita in jima s 
čestitko, prejeto na matičnem uradu, podarja polletno 
naročnino na časopis. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 
v torek, sredo in četrtek bo večinoma sončno in vroče. 
V torek lahko v Alpah še nastane kakšna vročinska nevihta. 

T O R E K 

15 /28°C 

SREDA 

16 /30° 

Agencija RS z* okolje , Urad zi Meteorlogijo 

ČETRTEK 

17/3rc 

o Cok»ec 
29/17'C 

MurstaSolKlIl; 

31/'7 "C 

S' 

Zag<ob 

ZGORNJA RADOVNA 

Pocarjevi domačiki diploma Europa nostra 
V okviru nagrad Evropske unije za kulturno dediščino za 
leto 2006 je Triglavski narodni park v kategoriji arhitektur-
na dediščina v soboto v Stockholmu prejel diplomo Euro-
pa nostra za delo, opravljeno ob prenovi Pocarjeve doma-
čije v Zgornji Radovni. Pocarjeva domačija je bil eden od 
n o projektov iz 32 evropskih držav, ki so kandidirali v ka-
tegoriji ohranjanja arhitekturne dediščine. V tej kategoriji 
je bilo podeljenih 17 nagrad. V obrazložitvi nagrade, ki jo 
je prejela Pocarjeva domačija, je navedeno, da TNP preje-
ma to diplomo za "pretanjeno uporabo tradicionalnega 
Znanja in materialov pri ohranjanju redkega in avtentične-
ga primera alpske arhitekture iz 18. stoletja in ohranjanja 
etnološke dediščine ter s tem povezanih lokalnih možno-
sti pridobivanja dohodka". 

Evropska unija je leta 2002 uvedla evropsko nagrado za 
kulturno dediščino kot del implementacije programa Cul-
ture 2000. Z nagrado želijo doseči dva cilja: promoviranje 
visokih standardov in veščin konzervatdrstva ter pospeše-
vanje čezmejnega sodelovanja na področju kulturne de-
diščine. Nagrada je spodbuda za nadaljnje dajanje zgleda 
v prid dediščine po celi Evropi. Slavnostna predstavitev di-
plome Europa nostra bo 22. junija na Pocarjevi domačiji v 
Zgornji Radovni. P. L. 

LJUBLJANA 

Bencin cenejši, dizelsko gorivo dražje 

Opolnoči so začele veljati nove cene naftnih derivatov. Mo-
torni bencin NMB 95 se je pocenil za 0,017 evra in stane li-
ter i,o88 evra, motorni bencin NMB 98 pa se je pocenil za 
o,012 evra in po novem stane liter 1,109 evra. Liter dizelske-
ga goriva PLO D-2 se je podražil za 0,006 evra in stane po 
novem 0,981 evra, liter kurilnega olja KOEL pa se je podra-
žil za 0,012 evra in stane po novem 0,617 evra. J. K. 
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RADIO K R A N J d.O.O. 
Str i tar jeva ul. 6 . K R A N J 

TELEFON: 
' (04 ) 2 8 1 2 - 2 2 0 KMKO« 
(04> 2 8 1 2 - 2 2 1 '><2».» 
(04 ) 2022-3UE2 >W<I«am 
(051 ) 3O3-S0S ™o<«<»M<«» 

fAX: 
(04) 2 8 1 2 - 2 2 S itcunu« 
(04 ) 2 8 1 2 - 2 2 9 tomur 

radiokranK^«(Jlo-kranJ.»l 
spletno stran; 
www.rad io -kran j .s i 

i^nHJBOU POSLUŠHNN RHPUSKFT POSTBJR OB GOBCnjSKEm y 

http://www.radio-kranj.si
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA 



GLASBA 

ZAČELI NA VRHU 
V soboto se je z nastopom skupine Katalena 
v sodelovanju z baletniki S N C Maribor pod 
vodstvom Edv^arda C luga in Valentine T u r c u 
začel festival Carniola. 

j 3 Igor Kavčič 

Festival Camiola, ki v 
Kranj že tradicional-
no zadnjih nekaj let s 
"kulturno zabavo" 
prinaša poletje, se je 

letos začel na najboljši možni 
način. Na skoraj mesec dni 
dolgo pot smo se v soboto od-
pravili povsem z vrha. Vstop 
v "camiolizacijo" je bil na-
mreč v znamenju dveh vr-
hunskih zasedb, ki sta tokrat 
prvič združila moči tudi v 
odrskem nastopu. Skupina 
Katalena že pet let postavlja 
na glavo vse teorije o tem, 
kako predstavljati slovensko 
ljudsko glasbeno izročilo. 
Več s svojim svojstvenim 
glasbenim izrazom so kata-
lena mnoge prepričali, da je 
etno "cool". Prav tako drugač-
na sta v svojem plesnem 
ustvarjanju odlična maribor-
ska baletnika Edward Oug in 
Valentina Turcu. Sodelova-
nje med skupino in plesalce-
ma sicer sega že nekaj let na-
zaj, ko sta njihovo muziko 
plemenitila v dveh videospo-
tih, tokrat pa so baletniki in 
glasbeniki moči združili tudi 
na odru. V slabih dveh urah 
smo slišali vokalno instru-

mentalni preplet skladb z 
vseh treh albumov Katalene, 
po uvodni Kolednici (skupaj s 
plesalci) so sledile njihove 
udarne. Dajte dajte, Lucija, Ši-
roko more i Dunaj, Bija je fan-
tiča: mlad, Zrglo je žito, Rad 
imel hi (jabuko)... Nekatere 
izmed njih je začinila med-
narodno zasnovana združba 
desetih mariborskih baletni-
kov in s tem glasbi dodajala 
še vizualni učinek. Pastirče 
mlado (sicer pesem za na-
slednjo ploščo) je bila v ples-
no glasbenem sožitju pravi 
balzam za človeška čutila. 
Občinstvo, ki je vseskozi pri-
memo nagrajevalo dogajanje 
na odm, je v soboto namreč 
imelo izjemno priložnost 
svojo lastno zgodovino slišati 
in videti. Okusiti.' Ma ja. Ne-
dvomno je bil to prvi vrhunec 
letošnje Camiole, ki nam v 
prihodnje prinaša še nekaj 
skrbno izbranih koncertnih 
in gledaliških večerov (glej 
wvvw.festivalcamioIa.com) in 
kdaj v prihodnosti upajmo 
tudi brez dodatnih sporočil 
organizatorja tipa "v primem 
slabega vremena ...". Ko bo 
prizorišče na Khislsteinu ne-
koč imelo streho, ne bo več 
strahu pred dežjem. Tokrat 
smo imeli srečo. Dvakratno. 

Ostriginale 
Festival MKCja Pri Rdeči Ostrigi se začne v petek, 22. ju-
nija, in bo trajal vse do 29. junija. Na festivalu se bodo 
predstavile bolj in manj znane glasbene skupine, gosto-
vali bodo gledaliSčniki in plesalci sodobnega plesa, glas-
bene skupine, ki svoje albume izdajajo pri neodvisnih za-
ložbah, obiskovalce bodo pogostili na pikniku in ponudi-
li še O.B.C. PIKNIK z mešanico različnih žanrov elektron-
ske glasbe. Kot prvi pa bodo v petek ob 23. uri nastopili 
Šukarji s predskupino Demiurg ob 21.30. A. B. 

VALOV ROJSTNI DAN 
Pridružil i s m o se slavl jencu V a l u 202, ki je predvsem na glasben način proslavil polnih 35 let. 
Z a n i m i v e so bile priprave nastopajočih na večerni dogodek oz i roma koncert. Nekatere s m o 
v fotografski objektiv ujeli že v popoldanskih urah. 

Alenka Brun 

Val 202, program 
Radia Slovenija je 
v soboto precej 
glasno in glasbe-
no v hali Tivoli 

praznoval svojo 35. obletnico 
delovanja. Nekaj ur pred 
koncertom pa so znani Slo-
venci postavljali svetovni re-
kord v šprintu na 35 metrov, 
a posebnega zanimanja za 
omenjeno 'disciphno' ni 
bilo. Kot soustvarjalci glasbe-
nega dela so malce čez sed-
mo nastopili Zablujena ge-
neracija, Gušti in Polona, 
Gal in Galeristi, MI2, Neis-
ha, Leeloojamais, Big Foot 
Mama, Da Phenomena, 
Šank Ročk, Lara-B, Aleksan-
der Mežek in Dan D. 

i 
Bobnar Buco in Anže (Da Phenomena) / fom: rm. oon Neisha in njena torbica 

Režiser Dušan Jovanovič in igralka Milena Zupančič sta se 
prišla 'pofočkaf. /fototTin.ooki 

Med prisotnimi smo opazili 
Aleksandra Mežka. 

Vremenar TV Slovenija 
Andrej Velkavrh je tek vzel 
resno in premagal plavalca 
Borisa Strela. 

Avtopark slovenskih glasbenikov ni slab. Ne gre sicer V takem primeru so ženske 
za nove avtomobile, večinoma pa prevladujejo nemška popolnoma odveč (pevec 
znamka in karavani. Na sliki: Cal v svojem modrem BMW-ju. BFM Grega Skočir). 

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

C T N T » LA TRAMOSTHI »AZVOJ FODEICUA « A N | Gorenjski Glas 
vabijo na kulinarično predstavitev 

ŽE POZNANE GORENJSKE JEDI 
ZA LAHEK IN OKUSEN POLETNI DAN 
v sredo, 20. junija, ob 17. uri na Srednji biotehnišici 

šoli v Strahinju 

Janez Štmkelj, priznani kuharski praktik in strokovnjak, bo predstavil, kaj je pomembno za 
zdrav in uravnotežen jedilnik. In kako s poznanimi gorenjskimi jedrni sestaviti obroke za cel dan. 
Janez Štrukelj je avtor večkrat ponatisnjene kuharske "bukve" Štrukljl za vsak okus, knjige 
Solate s 300 vrstami solat, lani pa je izdal knjigi Jedilniki za vsakogar nekaj. 

PRISRČNO VABLJENI! 

V sodelovanju s projektom Evropske unije Interreg HIB REGIOMARKET. 



KU LTU RA 

FESTIVAL SE JE PRIJEL 
M i n u l i k o n e c t e d n a je v L e t n e m g l e d a l i š č u D o b potekal 1 0 . festival g o r e n j s k i h k o m e d i j a n t o v . 

O b č i n s t v o pr ivabi l t u d i d o b e r izbor predstav. 

Igor Kavčič 

Korenine, kd so pred 
desetimi leti na 
Dobu pognale Fe-
stival gorenjskih 
komedijantov, so 

se ob deseti izvedbi dokonč-
no prijele. Občinstvo je vse 
tri dni tako rekoč do zadnje-
ga sedeža pobiilo poletni av-
ditorij in sosednjo dvorano, 
kjer je bilo na ogled šest naj-
boljših uprizoritev gorenj-
skih ljubiteljskih odrov v iz-
tekajoči se sezoni. Selektor 
Peter Militarev je letos izbi-
ral med 22 predstavami in 
na festival uvrstil zelo razno-
lik nabor predstav tako uve-
ljavljenih ljubiteljskih odrov 
kot manjših sodobnejših 
produkcij: Kralj Aiiur in sveti 
gral (GTČ Jesenice), Blato -
veijetno človeškega izvora (LG 
Kranj, sekcija BB Teater), Ev-
gen (KD K v koprodukciji z 
Linhartovo dvorano Radov-
ljica), ReYkjavik (Teater Fmi-
kula in KD Loški oder), v ne-
deljo pa se je festival zaklju-
čil s predstavo domačega KD 
Jožef Virk iz Doba Najemni-
ki, ki ji je sledila komorna 
mojstrovina avtorja in reži-
serja Gregorja Čušina Serij-
ski brivec (Farno kuJtumo 
društvo Koroška Bela). Za-
ključek tridnevnega druže-
nja z gledališčem in njegovi-
mi ustvarjalci je bil rezervi-
ran za podelitev priznanj 
najboljšim igralcem po izbo-
ru selektorja. Posebno pri-
znanje selektorja je. uro 
pred podelitvijo še v vlogi na 
odru, prejel Mihael Starbek, 
režiser, igralec ter srce in 
duša domačega KD Jožef 
Virk na Dobu, brez katerega 
si tudi festivala ne bi mogli 
zamisliti. "Nagrada je veliko 

Dobitniki priznanj: (z leve) Mihael Starbek, Ana Kovačič, Boris Kuburič, Simona Vreček 
Šavs in Klemen Košir / foto: igor ksv<i£ 

več kot le nagrada, je potrdi-
tev, da smo s festivalom 
uspeli, saj se je po desetih le-
tih lepo prijel. Dober obisk 
na predstavah to potrjuje, po 
drugi strani pa me veseli 
tudi interes gledališč, ki želi-
jo nastopiti pri nas." 

Najboljšo žensko vlogo je 
oblikovala Simona Vreček 
Šavs iz KUD Predoslje. Pre-
pričljiva je bila v vlogi Len-
čke v Finžgarjevi Razvalini 
življenja. "Zelo zahtevna vlo-
ga, v katero sem vložila veli-
ko tmda. V tragičen lik Len-
čke sem se poskusila čim 
bolj vživeti, saj bi sicer težko 
prepričala gledalce. Nagrada 
ni le priznanje meni, ampak 
celotni igralski skupini, ki je 
o igri na prostem dolgo sa-
njarila, z režiserjem Jožetom 
Basajem pa tudi uresničila," 
je povedala nagrajenka, ki 
smo si jo prvič zapomnili 
pred leti v odlični vlogi Ljubi-
ce v Jančarjevem Velikem bri-
Ijantnem valčku. Izjemno 
odrsko kilometrino in prave 

igralske gene ima odličen ig-
ralec jeseniškega Gledališča 
Toneta Čufarja Klemen Ko-
šir, ki je oblikoval najboljšo 
moško vlogo kralja Arturja v 
predstavi Kralj Artur in sveti 
gral. "Pravzaprav je to prvo 
tako priznanje v moji karieri, 
ni pa manjkalo nominacij in 
nagrad za predstave, v kate-
rih sem igral. Za Monty Py-
ton v gorenjski preobleki 
smo zaslužni vsi, ki smo v 
njem nastopili. Brez take 
gledališke ekipe zagotovo 
tudi moje nagrade ne bi bilo. 
To je priznanje celemu an-
samblu. S predstavo smo v 
gledališče spet privabili mla-
de, tako v dvorano kot med 
igralce na oder. Z Montyjem 
smo odprli nov trend v GTČ 
in upam, da bomo kmalu 
spet kakšno ušpičili. 

Nosilca najboljše stranske 
vloge je selektor Militarev 
prepoznal v režiserju in ig-
ralcu Borisu Kuburiču, v vlo-
gi Ženske 5 v predstavi Praz-
novanje (Skupina Smeh pri 

Mladinskem gledališču Tr-
žič). "Z ljubiteljstvom se 
ukvarjam že 30 let in če se 
prej nismo prijavljali na fe-
stivale, nam zadnja tri leta 
vsako leto uspe, bodisi z uvr-
stitvijo na festival ali pa s 
kakšno nagrado, tokrat 
meni. Veseli me, da je bila 
naša predstava dobro spreje-
ta tako pri občinstvu kot pri 
selektorju. Priznanje je pika 
na i za vsa leta dela na ljubi-
teljskem odru in seveda veli-
ka spodbuda za naprej. Naj-
mlajša med igralci je "odnes-
la" priznanje za žensko 
stransko vlogo. Kovadč 
se je izkazala v vlogi šivilje 
Tince v predstavi Poštena 
deklica, ki jo je v KD Jože Je-
dretič Ribno režiral Rado 
Mužan. "Igram šele tretjo 
sezono, je pa to moj najljub-
ši hobi. Mislim, da se je tako 
pri predstavi kot v moji vlogi 
poznalo, da smo bili super 
gledališka skupina, v kateri 
je igrati pravo veselje. Komaj 
čakam naslednjo igro." 

KRAN) 

Najdbe iz Mošenj za pokušino 
Te dni so v atriju Mestne hiše v Kranju na ogled posta-
vili prve restavrirane najdbe iz rimskega najdišča na tra-
si avtoceste Podbrezje Vrba v Mošnjah. Restavratorska 
in konservatorska dela na Izkopaninah kovinskega izvo-
ra bodo po večini opravljena v delavnici Gorenjskega 
muzeja In del (stliusi, kovinsko orodje, žeblji, nakit...) 
jih je tokrat že na ogled. Gradiva Iz prvih leti po našem 
štetju Je Izjemno veliko In na vprašanje, kje bodo "naj-
boljši primerki" na ogled, je ravnateljica muzeja Barbara 

Ravnik Toman povedala: "Partner iz Italije je muzej in 
kranjski Zavod za varstvo kulturne dediščine povabil k 
skupnemu projektu, katerega namen je populariziranje 
kulturne dediščine v povezavi s turizmom. Iz tega naslo-
va bi na Gorenjskem v prihodnje lahko pridobili okrog 
500.000 evrov." Izbirali bodo med štirimi najdišči v 
Mošnjah, Ajdni, Ajdovskem gradcu v Bohinju in Šmart-
nem pri Cerkljah. "Če bodo izbrane Mošnje, bo del Izko-
panin zagotovo prikazan tam, v vsakem primeru pa 
bodo vsaj Informativno vključene v našo stalno razstavo 
Železna nit." I. K. 

KRAN) 

Ob 10. obletnici smrti Francija Zagoričnil<a 
V tem tednu se bo v treh različnih kranjskih razstaviščih 
zvrstila serija spominskih razstav ob lo. obletnici smrti 
pesnika, pisatelja, prevajalca in urednika Francija Zago-
rlčnika. Na razstavi se bomo srečali z različnimi imeni 
umetniškega življenja v Kranju in širše v Sloveniji. Nji-
hova dela so plod pogledov in vtisov na Zagoričnikovo 
pesniško zbirko A na nas? Ob razstavi na Domplanu, bo 
osrednje odprtje razstav v četrtek, 21. junija, ob 12. url v 
Galeriji MO Kranj, ob 18. uri bodo odprli razstavo v kle-
ti mestne hiše, ob 20. uri pa v Cafe Galeriji Pungert. Go-
vorniki bodo dr. Damir Globočnik, dr. Denis Poniž in dr. 
Cene Avguštin. V petek, 22. junija, pa bo ob 10. uri v Mo-
dri dvorani gradu Khislsteln še predstavitev pesniškega 
opusa Francija Zagoričnika, zgoraj omenjenim sogovor-
nikom pa se bo pridružil še Janez Poštrak. I. K. 

t VENERINA POT 2007 
Š K O F J A L O K A 

S R E D N J E V E Š K A P R I R E D I T E V 
23. JUNIJ 2007 

J Vabimo vas na srednjev^ki dan 
, v Škofjo Loko. 
' Mesto bo zaživelo v duhu srednjega veka. 
> Popestreno bo s srednjeveško in živilsko tržnico, 
I plesnimi, glasbenimi in glumaškimi nastopi, 
» delavnicami za otroke, ter srednjevejko poroko. 

Prikaz 
srednjeveškega 
življenja vitezov 
v srednjeveškem 
taboru, lokostrelski 
turnir za srebrnik 
ter viteška 
meievanja. 

Vabljeni v svet vitezov! 
INTORMACUE. 
Lolcolna tumtî na organimrtja Blegoi 
Kidritev« ««tia lA, 4220 Skolja Lojut 
Ttl: 04/517 06 00 
FiJc: 04/S17 06 05 
E-pO»tli: mrcK̂ to-blcKOa-St. 

• ^ - . r - . ti«p/Uo-bicito. .1 
CocmpkiClas hup://www.Blwf}«lok«-si 



FELEVIZUA 

Žhrl|ni)* pod ErmuioTonn, 
BrrkaTim Trtiom in SItVo 

Starejši odhajajo, spomini 
bledijo, zapisi ostajajo... 

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

Promocijska c«na a bralce 
C0T«n)ske(« glasa Je 2$ EUR 
(5.991 SIT) - Redna cena knjige je 
30 EUR {7.189 Sl"n. 

Naročila po tel.: 04/201 42 41, 
e-po5ti: narocnine@g-gl3s,si ali na 
Zoisovi 1 v Kranju, od yh do ijh. 

Festival 
Camiola 

K n i n j , 1 6 . 6 . - 1 4 . 7. 2007 
ww w.fcstivak'ariiiola .coni 

lor., 19. junij, 21:30. Khisistein 
ŠAH MAT ALI ŠOLA MORALNE PRENOVE ZA MOŽE IN ŽENE 
SLG CEUE: gledaliika predstava 

sre.. 20. junij. 20:00, PavSaijeva hila 
PETAR MILIČ: koncert 

sre., 20. junij. 21:00, Pungert 
PLrrRAUKE: koncert 

čel.. 21. junij. 21:00, Pungert 
MIAŽNIDARIČ; koncert 

pet.. 22. junij. 20:00. Glavni Ug 
KAJTIJE.DEKUCA 
ŠENTJAKOBSKO GlfDAUŠČE: uSči« gledališče 

peL.22.iunii.21:3b,Khislstein 
BERIMBROVVN IBiazHî ); koncert 

sob.. 23. junij. 21:30, KhisJslein 
»tAS ZA MALO NEŽNOSTI« 
ZORAN PREDIN Z ALTISTKO MIRJAM KAUN. ARTBIRO KVINTETOM 
IN GODALNIM KVARTETOM FIASCO; koncert 

glavni pokrovitelj 

MERKUR 

VELIKI ANDREJ 
Andrej je prvi slovenski zmagovalec resničnostnega šova Big Brother. Pravi, da išče dekle, ki ga bo 
imelo rado zaradi njega samega in ne zaradi njegove zmage. 

Nina Valant 

Avstralski Dolenjec 
je ta resničnostni 
šov spremljal že v 
Avstraliji. Sprva 
se mu je zdelo 

zelo čudno in ga niti slučaj-
no ni zanimalo, kaj počnejo 
ljudje zaprti za štirimi stena-
mi. Kasneje jih je spremljal 
tudi ponoči, ko so le spali. 
Že v Avstraliji je razmišljal o 
tem, da bi se prijavil, posnel 
je celo kaseto za avdicijo, ki 
pa jo je zamudil. Ko je lani 
prišel na daljše počitnice v 
Slovenijo in med gledanjem 
resničnostnega šova BAR2 
opazil reklamo za slovenske-
ga Big Brotherja, se je bolj za 
šalo, kot zares prijavil, bil iz-
bran in tako je danes veliki 
zmagovalec, česar si niti v 
najlepših sanjah ni upal 
predstavljati. 

Z njim sem se pogovarjala 
slab teden po zmagovalni so-
boti in moram priznati, da je 
fant izredno prijazen in še 
vedno kar malo zmeden od 
vse medijske pozornosti. O 
njegovi zmagi so, presenet-
ljivo, poročali tudi avstralski 
časopisi in televizije. 

Andrej, kako daleč si upal, 
da boš prišel v slovenskem 
Big Brodierju? 

"Uf, težko vprašanje. Mis-
lil sem, da bo moje sostano-
valce zelo motilo moje slabo 
znanje slovenščine. Imam 
samo eno "foro", to je Bat-
man in sem si predstavljal, 
da bom zanimiv le kakšna 
dva tedna. Kljub vsemu sem 
upal, da bi prišel do polovice 
šova, več kot to, niti slučajno 

V zadnjem tednu ste bili v 
hiši štirje veliki finalisti. Ste 
bili nervozni.' 

"Ja, se mi zdi, da malo ner-
voze je bilo, ker nismo vede-
li, kaj se bo zgodilo. Mislil 
sem si "kar bo, bo". Vesel 
sem bil, ker sem prišel že 
tako daleč in tudi, če bi odšel 
ven, se ne bi počutil slabo. 
Smo se pa v zadnjem tednu 
res imeli lepo, hrano smo 
imeli (smeh), nagradno ma-
sažo in naloga, ko smo se 
med seboj spoznavali, mi je 
bila všeč ter na koncu še ena 
nagrada - večerja." 

Na forumih so obiskovalci 
večkrat zapisali, da si igral, je 
to res? 

"Ne! V hiši Big Brother ne 
moreš igrati. To je psiholo-
ška igra. Tudi naloge, ki smo 
jih dobili, so take, da se člo-
vek pokaže v vsaki situaciji, 
da smo pokazali svoj pravi 
obraz. Pri 24-umih nalogah 
si recimo zelo izmučen in ta-
krat pokažeš, kakšen si in 
res ne moreš igrati. Tudi, ko 
že misliš, da veš, kaj se bo 
zgodilo, se to ne zgodi. Več-
krat smo bili prepričani, da 
smo opravili tedensko nalo-
go, pa je Big Brother sporočil 
ravno nasprotno. In spet 
vsak stanovalec odreagira na 
svoj način, ne moreš igrati." 

S sostanovalci si se dobro ra-
zumel? 

" Res sem sklenil veliko do-
brih prijateljstev v hiši. Niko-
li si nisem mislil, da se bodo 
med nami stkale tako moč-
ne vezi in sem zelo vesel, da 
je tako. Nisem se z vsemi 
enako dobro razumel, niti 
nisem nobenega sostanoval-

ca sovražil. V hiši je bilo 12 
različnih ljudi, vsega skupaj 
18 in logično je, da se z vse-
mi ne razumeš najbolje in 
da je prihajalo do manjših 
prepirov. Sem pa zelo vesel, 
ker sem dobil nekaj dobrih 
prijateljev." 

Ko si po treh mesecih stopil 
iz hiše, si bil verjetno šoki-
ran, saj je bilo naenkrat oko-
li tebe veliko ljudi? 

"Sploh ne morem poveda-
ti, kakšen šok je bil to. V hiši 
smo bili tri mesece odrezani 
od zunanjega sveta, v 
zadnjem tednu smo bili v 
njej samo štirje, na koncu le 
midva z Mihom, vse je bilo 
zelo prazno, mirno. Potem 
naenkrat stopiš ven in je 
okoli tebe toliko ljudi. Samo 
gledal sem ljudi in sploh ni-

sem takoj opazil svojega bra-
la Janeza, Id mi je pripravil 
presenečenje, ko je prišel iz 
Avstralije." 

Kaj pa, ko je Nina rekla, da si 
postal prvi slovenski zmago-
valec Big Brotherja? 

"Še danes ne dojemam, ta-
krat sploh nisem. Nisem toč-
no vedel, kaj je govorila, vse 
mi je bilo kar isto - bla, bla, 
bla. Potem pa kar naenkrat 
"Zmagovalec je" in gre 
moja roka gor, nič mi ni 
bilo jasno. Tega se ne da 
opisati. Najbolj zanimivo je 
bilo, ko je Alen prišel k 
meni in se mi drl: "Andrej, 
jaz sem vedno tebe nomini-
ral, od prvega dne sem tebe 
nominiral, Andrej vedno, 
jaz sem bil tisti." Nič mi ni 
bilo jasno (smeh)." 

KMETIJA V POUANSKI DOLINI 
Boštjan Bogataj 

Nov resničnostni 
šov Kmetija, v 
produkciji POP 
TV, ki bo na male 
zaslone prišel je-

seni, bodo snemali (čeprav na 
Popu pravijo, da lokacije še 
niso izhraU) na deset let za-
puščeni kmetiji v Poljanski 
dolini oziroma hribovju nad 
Soro. Kmetija je na samem in 
bi bila lahko tudi novo prizo-
rišče legendarnega filma po 
istoimenski povesti Ivana Tav-
čarja Cvetje v jeseni. Hiša in 

gospodarski poslopji so še v 
klavmem stanju, čeprav ima 
hiša že novo fasado, sicer pa je 
brez oken in vrat ter notranje 
opreme, mojstri pa bodo mo-
rali do 1. avgusta napeljati še 
vso instalacijo in zgraditi 
kmečko peč ter opraviti še vr-
sto zaključnih del. Kje natanč-
no se bo šest moških in šest 
žensk potegovalo za 50.000 
evrov vredno nagrado z življe-
njem v stilu naših prababic in 
pradedkov, vam bomo izdali v 
petkovi prilc^ TV OKNO. Za 
pokušino na intemetni strani 
vvww.gorenjskiglas.si ponuja-
mo dva kratka filma. 



KINO, SPOREDI, RADIO 

TAKSI DERMIJA 
Zgodba moških treh generacij, med katerimi dedek živi v domišlji jskem svetu, oče je uspešen jedec 
slaščic, vnuk pa gači živali. 

D Alenka Brun 

T a konec tedna so za-
čeli v Knodvor vrte-
ti film Taksidermi-
ja, ki sicer ni prime-

ren 23 mlajše občinstvo. Film 
pripoveduje zgodbo o treh mo-
ških različnih generadj, o ded-
ku, očetu in sinu, ki jih pove-
zujejo ponavljajofi motivi Ta-
koj spoznamo dedka Vendela 
Morosgovanyija, ki mota v od-
maknjenem oporišču prenaša-
ti grajo svojega poročnika, ven-
dar se ob prisotnosti poročni-
kove okrc^e žene in dveh le-
pih hčera prepušča neskonč-
nemu užitku in 2adovoljstvu. 
V drugem ddu debeli Kalman 
zastopa Madžarsko na tekmo-
vanju najhitrejših jedcev. Spo-
zna obilno žensko Gizello. Po-

rofita se, a že med poročno za-
bavo ga Gizella prevara z nje-
govim kolegom. Mladoporo-
čenca po dolgih medenih ted-
nih znova začneta trenirati, 
kmalu pa se jima rodi šibak 
sin, Lajos. Sodoben, tie^i dd je 
veliko mirnejši. Lajos je tih 

fent, ki gači živali. Njegov oče 
je tako obilen, da se ne more 
več premikati. Nekega dne ga 
najde mrtvega. Lajos ga naga-
či, takoj zatem pa nagači še 
sebe. Zgodovinska dejstva in 
nadrealizem se prepletajo v 
magični realizem, podobno 

kot v mojstrovinah kolumbij-
skega pisca Gabriela Garde 
Marqueza in Madžara Lajosa 
Partija Nagyja, čigar dve 
zgodbi sta tudi predlogi za 
scenarij filma. Režiser Gydr-
gy Palfi je nato dodal še tretjo 
zgodbo, ki govori o vnuku. 

RADIJSKI SPOREDI 
R a d i o Kran j 9 7 , 3 M h z 
(vww.radio-kranj.si/progrm.php) 

V torkovi temi dneva ob 9.20 bo gost v studiu tržiški župan 
Borut Sajovic, n . i o pa bodo predstavili dogajanje prvega 
tedna festivala Carniola. Kaj je novega, oziroma kaj se doga-
ja v jeseniški občini, boste lahko izvedeli iz pogovora Marti-
na Dolanca z županom občine Jesenice Tomažem 
Mencingerjem ob 16.20, praznik v Kokri pa bodo predstavili 
malo po 19. uri. Župan občine Naklo Ivan Štular se jim bo v 
studiu pridružil v sredo ob 9.20, v četrtkovi dopoldanski 
temi ob 9.20 pa vas opozarjajo na kontaktno svetovalno 
oddajo Trgovanje z vrednostnimi papirji. Gostje v studiu 
bodo predstavniki Gorenjske borznoposredniške družbe. Na 
večerne programe med 20. in 22. uro vas ni treba posebej 
opozarjati, povejmo le, da jim lahko prisluhnete le še do kon-
ca junija, potem bodo s poletno shemo odšli na počitnice. 
Le s podokničarjem Francem Pestotnikom bomo vasovali 
vsak zadnji petek v mesecu med 19.30 in 22. uro vse poletje. 

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

Potepuhovi ekipi se je pridružila Saša Einsiedler z dvema 
novima oddajama, ki bosta še dodatno osvežili program. 
V torkovi Čežani ob 14 , 10 prisluhnite Stanetu in njegove-
mu glasbenemu gostu; v sredo ob 14 . 10 pa oddaji 
Rože&Vrt. Četrtkov S-O-S ob 14. 10 bo zopet zanimiv, saj 
se jim bodo v studiu pridružili zanimivi gosti. Kam na Izlet 
ali celo na dopust? Morda dobite idejo v petek, ob 14.10 v 
oddaji Moja dežela, ki jo pripravlja Veronika. Ob 16 . 10 
pričenjajo z novo oddajo. Živimo lepo s Sašo Einsiedler, v 
ponedeljek, ob 10.30 pa prisluhnite še njeni oddaji Izziv 
podjetništva. Oa za vsako bolezen rožica raste, pa izveste 
v Zdravstvenem kotičku ob 12.10. 

Radio Ognjišče, 104,5 loSi 9 Mhz 
(http://radio.ognjisce.sl/mlsijon2007.php) 

V torek ob 13.30 bodo predstavili program Karitas Popoldan 
na Cesti. Ob 20.30 prisluhnite oddaji za bolnike in invalide, 
Vstani in hodi. V sredinem jutru, ob 8.15, bodo govorili o ko-
ristnih bakterijah - probiotikih in njihovi uporabi. V oddaji 
Moja zgodba ob 18.15 spomnili časov osamosva-
janja Slovenije. V četrtek ob 17. url bo na sporedu oddaja, ki 
bo osvetlila tudi slabe plati igralništva. Ob 20.30 bo Kara-
vana prijateljstva. V petkovi oddaji Za zdravje ob 13.30 boste 
slišal, s katero hrano okrepimo Imunski sistem in kako je pri 

tem nepogrešljiv C-vitamin. Ob 18.15 bo dr. Stane Cranda 
povedal, kakšna je bila vloga duhovnikov pri osamosvajanju 
Slovenije In zakaj se državni voditelji radi izognejo cerkvenih 
slovesnosti ob državnih praznikih. V soboto ob 18.15 boste 
slišali predstavitev novomašnikov redovnih skupnosti In ko-
prske škofije. V nedeljo bodo z nočnim programom pričakali 
dan državnosti. Na sam praznik pa ob 9. url opisali simbole 
slovenstva: lipo, knežji kamen, nagelj, Triglav In druga. 
Zvečer ob 20.30 pa boste lahko spoznali lik duhovnika v 
stovenskem slovstvu. 

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

V današnji oddaji aktualno ob 9. uri bodo preverili, kako živi 
vas Godešič leto po tem, ko je praznovala svojo tisočletnico, 
ob pol enajstih preprečevali glavobol In se z zdravo prehrano 
prepustili poletju, ob 13.15 pa prisluhnili našim malčkom. V 
sredo ob devetih vam bodo v oddaji aktualno ponudili nekaj 
namigov za poletne počitnice, aktualne dogodke boste ko-
mentirali ob 1J.15, po 17. uri pa bo imela glavno besedo glas-
ba. V četrtek ob devetih vas vabijo v poletno gledališče Stu-
denec, ob 17. uri pa bodo v okviru oddaje Gorenjska, gremo 
gor, spregovorili o turizmu na Gorenjskem. V petek ob 9. uri 
vas vabijo na sobotno srednjeveško Venerino pot po Škofjl 
Loki, popoldansko petkovo razglednico pa bodo tokrat pisali 
v živo iz Žirov. V soboto ob pol enajstih bodo preverili utrip 
na tekmovanju v agilityju v športnem parku Rovn, popoldne 
pa se prepustili najprej športu in nato zvečer še glasbi. 
Nedeljsko kmetijsko oddajo boste slišali ob enajstih, 
nedeljsko popoldne pa vam lx> lepšala Nastja Dogar. 

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

Danes bo Radio Triglav ves dan na obisku v občini Naklo. Ne 
preslišite tudi opravljive triglavske kronike Ku Ku ob 15. url in 
oddaje o upokojevanju ob 13. uri. V sredo ob 10. uri bodo na 
Triglavu govorili o Evropskem letu enakih možnosti za vse. 
Že zjutraj, ob 7. uri, se boste lahko nasmejali Smodlakovemu 
internetnemu dnevniku, ob 13. uri pa boste svoje mnenje o 
kakšni izmed aktualnih tem lahko povedali v oddaji Glas ljud-
stva. V oddaji Moda in čas bo Karmen Klobasa gostila Bar-
baro Juvan, urednico ene izmed modnih revij. V četrtek bo 
prvi poletni dan. Na Triglavu ga bodo obeležili ob 12. in 15. 
uri. Sicer pa boste slišali še marsikaj- od zakladov, ki jih skri-
va ljudska modrost In bodo na sporedu v jutranjem progra-
mu, do Miscellanee, obsežne oddaje o kulturi ob 13. uri. 
Četrtkov večer pa bo namenjen ljubiteljem in ljubiteljicam 
zimzelene glasbe. Oddajo že vrsto let vodi Drago Arijani. 

Hannibai: Rojstvo zla 

Triler je prišel v slovenske kinematografe konec tega ted-
na. Najbolj znan In zlovešč množični morilec se vrača v 
zgodbi, s pomočjo katere bomo spoznali razloge, ki so 
ustvarili tako pošast. Mladi Hannibai živi srečno življenje 
na družinskem dvorcu v Litvi, dokler druga svetovna vojna 
in krutosti vzhodne fronte ne uničijo njegovih najbližjih. 
Hannibalu uspe pobegniti v Francijo, kjer po vojni živi pri 
skrivnostni vdovi pokojnega strica. Med študijem medici-
ne načrtuje maščevanje krvnikom svoje družine, ki kmilu 
občutijo najbolj izprijene in boleče načine smrti. A. 1. 

KINO SPORED 

KINO CENTER, KRANJ 

Torek, 116. 
16.15 
GLASNIKI ZLA 
18.15 in 21.00 
ŽIVUEMJE V ROŽNATEM 
Sreda, 20.6. 
16.15 
GLASNIKI ZLA 
18.15 in 21.00 
ŽIVUEIUE V ROŽNATEM 
četrtek, 21.6. 
16i0 in 19.00 
OHCETBO...INPIKA! 
21.10 
FAVNOV LABIRINT 
Petek, 22.6. 
16J0 in 19.00 
OHCETBO...INPIKA! 
21.10 
FAVNOV LABIRINT 
Sobota, 23.6. 
16J0 in 19.00 
OHCETBO...INPIKA! 
21.10 
FAVNOV LABIRINT 
Nedelja, 24.6. 
16i0 In 19.00 
OHCETBO...INPIKA! 
21.10 
FAVNOV LABIRINT 
Ponedeljek, 25.6. 
16.50 in 19.00 
OHCETBO...INPIKA! 
21.10 
FAVNOV LABIRINT 

LINHARTOVA DVORANA R A D O V U l U 

četrtek, 21.6. 
20.00 
DOBRI PASTIR 
Petek, 22.6. 

19.0« 
ART\JRINMINIMOJ£KI 
21.00 
GROZUIVA ŽETEV 
StbMa,24.«. 
17.00 
ARTURINMINIMOJFKI 
19.00 
DOBRI PASTIR 
22.00 
GROZUIVA ŽETEV 
Nctld^S/ 24« ^ • 
17.00 
ARTURINMINIMOJ^KI 
19.00 
DOBRI PASTIR 
21.00 
GROZUIVA ŽETEV 

K I N O f t L E Z A R , J E S E N i a 

Petek, 22.6. 
19.00 
ARTURINMINIMOJCKI 
Sob«ta,23.(. 
19.00 
ARTURINMINIMOJ^K) 

KINO URA, iKOFJA LOKA 

Četrtek, 21. C. 
20J0 
ŽIVUENJE V ROŽNATEM 
Petek, 22.6. 
2030 
MORILCA OSAMUENIH SRC 
Sobota, 23.«. 
KJS 
ŽIVLJENJE V ROŽNATEM 
21.00 
MORILCA OSAMUENIH SRC 
Nedelja, 24.«. 
1830 
MORILCA OSAMUENIH SRC 
2030 
ŽIVUENJE V ROŽNATEM 
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SUDOKU 
Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tako, da se ne t)0 nobeno število ponovilo 
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov. 

Sestavila: Petra F. 

http://www.potepuh.com
http://radio.ognjisce.sl/mlsijon2007.php
http://www.radio-sora.si
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muiamja 
OTROŠKA PERESA 

S koktajli zaključili šolsko leto 

Minuli petek so v Centru za usposabljanje, delo in varstvo 
Matevža Langusa v Radovljici (CUDV) priredili Cocktail par-
ty, s katerim so zaključili letošnje šolsko leto. "Prireditev pri-
pravljamo tradicionalno, spreminjajo pa se njene oblike. To-
krat so organizacijo prevzeli študentje Višje strokovne šole 
za gostinstvo in turizem Bled v sodelovanju z delavci cen-
tra," je povedala direktorica CUDV Tea Beton. Na travniku 
pred centrom je bilo zelo pestro, potekalo je druženje s po-
gostitvijo, družabne igre, srečelov ... "Tako naši uporabniki 
kot tudi študentje s tovrstnimi izkušnjami veliko pridobijo," 
je še dejala Betonova. A. H. 

Rešitve nagradne križanke Didakta 

Če ste otroško križanko rešili pravilno, ste dobili geslo Za-
kladnica slovenskih pripovedi. Knjižne nagrade bodo po 
pošti prejeli Tatjana Mule), Ana Novak in Matej Mušič. A. H. 

TISOČ UGANK ZA ŠOLARJE 
Cevi raznorazne vzporedno ležijo, 

v njih leče in prizme po vrsti stojijo. 

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev-t-ime, 
priimek in naslov na številko 031/691 m . Nekdo bo pre-
jel knjižno nagrado. Pravilna rešitev prejšnje uganke se 
glasi raca. Izžrebali smo Davorja Žebovca. 

SUDOKU 
ZA OTROKE 
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S«stivilB: Eva in Bine 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. 
Upoštevajte: 
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. 

ŽELIJO SI LEP IN ČIST BLED 
V blejskem vrtcu so že drugo leto vključeni v projekt eko vrtec, za vložen trud pa so dobili tudi eko zastavo. 

Vilma Stanovnik 

Tako otrod kot za-
posleni v našem 
vrtcu pridno so-
delujemo v pro-
jektu eko vrtca, za 

letošnje dejavnosti pa smo 
si izbrali ločeno zbiranje 
odpadkov, sodelovanje v 
projektu Živali in mi, voda 
v naravi, ogledali smo si 
lutkovno predstavo Kapljica 
na obisku, pripravili pa 
smo tudi eko dan. Ta je bil 
za vse nas res lepo doživet-
je, saj smo podpisali eko li-
stino, ki so jo sestavili otro-
ci s pomočjo strokovnih so-
delavk, pod vodstvom Janje 
Lukman smo posadili sadi-
ko divjega kostanja in pritli-

Ob dnevu Zemlje so se blejski otroci poučili o življenju v naravi. 

kavega bora, sončen dan pa 
smo večino preživeli v na-
ravi," pravi koordinatorka 
projekta Bernarda Vahtar 
in dodaja, da so veliko po-
zornost posvečali tudi do-
mačim živalim in hišnim 
ljubljenčkom, ki so jih opa-
zovali tako v naravi kot 

Pozdrav Zemlji s šole v Žabnici 

Zaradi muhastega vremena je vse kazalo, da bo zaključna 
prireditev z naslovom Pozdrav Zemlji na podružnični šoli v 
Žabnici pred kratkim odpadla. Pred šolo se je že zbrala mno-
žica staršev In krajanov, ki so skupaj z učiteljicami In učenci 
izpod dežnikov pogledovali k nebu in upali, da bo dež le pre-
nehal padati. No, na koncu se jih je vreme usmililo in prire-
ditev so vendarle lahko izpeljali. Slednja je bila letos name-
njena eko projektu Skrb za Zemljo, ki so ga pripravili z name-
nom, da bi otroci spremenili odnos do Zemlje. Kot je pove-
dala vodja šole Milena KOssel, so čistili okolico, zbirali od-
padni papir, izrabljene baterije, stara zdravila, odkrili so ne-
kaj divjih odlagališč, obiskali so smetišče v Tenetišah, se po-
učili o tem, kako ločeno zbirati odpadke in o pridelavi zdra-
ve prehrane. O njihovi aktivnosti je pričala tudi razstava fo-
tografij in izdelkov iz odpadrvega materiala. Na prireditvi so 
nastopile šolska plesna, pevska, instrumentalna in dramska 
skupina. Predstavili so se prav vsi učenci, saj na šoli želijo, 
da se čim prej navadijo javnega nastopanja. A. H. 

doma in v akvarijih in otro-
ke navajali, kako je potreb-
no skrbeti za živali, ki naj 
jim ne bi pomenile zgolj 
veselje, ampak tudi skrb in 
odgovornost. Prav tako so 
raziskovali vodo ter ugotav-
ljali razliko med jezerom, 
reko in potočkom. 

"V projekt smo vložili veli-
ko truda, vendar se je izpla-
čalo, saj sino si pridobili eko 
zastavo, ki nam je v ponos in 
veselje. Zato bomo s projek-
tom še nadaljevali in s tem 
tudi mi poskrbeli, da bo Bled 
lep in čist," tudi pravijo v 
blejskem vrtcu. 

Šolarji v Begunjah priklicali počitnice 

Juhuhu počitnice je naslov prireditve, s katero so pred krat-
kim zaključili letošnje šolsko leto na podružnični šoli v Be-
gunjah. Na dobro obiskani tradicionalni prireditvi so obis-
kovalcem predstavili veliko zanimivih, predvsem glasbeno 
obarvanih točk, ki so jih učenci pripravMi' pod mentorstvo!^ 
učiteljic. "Za zaključek smo počitnice jjriklicali s skladbo Po-
čitnice Grega Avsenika, ki se je prijazno odzval našemu po-
vabilu," je povedala Nataša Vreček, vodja podružnične šole 
v Begunjah, ki jo v letošnjem šolskem letu obiskuje 80 otrok 
od prvega do četrtega razreda. Na prireditvi je tako zaigral 
tudi družinski ansambel Katarine in Grega Avsenika. Trije 
njuni otroci so že zaključili šolanje v Begunjah, ena hčera 
hodi v četrti razred, najmlajšega otroka pa vstop v šolo še 
čaka. Obenem so zbirali prostovoljne prispevke za šolski 
sklad, in sicer za hišico na Igrišču. Slednjo naj bi po besedah 
Nataše Vreček začeli postavljati jeseni. A. H. 

Na prireditvi v Begunjah je zaigral družinski ansambel 
Katarine In Grega Avsenika. 

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 stri), 
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>g-glas.si. 

Vabljeni v družbo naših naročnikov! 

ZA V A S B E L E Ž I M O ČAS 



AVTOMOBILIZEM 

ZAČETEK SAMOZAVESTI 
T e s t : V o l k s w a g e n T o u r a n 2 . 0 T D I D S C H i g h l i n e 

O M a t j a ž C r e g o r i č 

Nič še ne kaže. da bi 
se priljubljenost 
kompaktnih eno-
prostorsldh avto-

mobilov kaj zmanjševala in av-
tomobilski proizvajalci imajo 
očitno še dovolj različnih idej, 
kako na čim manjšem prosto-
m udejanjiti filozofijo udobne-
ga in prilagodljivega vozila za 
različne potrebe. Nemški 
Volksvvagen, ki je pred štirimi 
leti kot eden zadnjih vstopil v ta 
avtomobilski razred, ofitno do-
volj prepričljivo nagovarja kup-
ce, s prenovljenim Touranom 
pa želijo ohraniti pribotjeno. S 

svojimi logiini in skoraj preti-
rano oglatimi linijami Touran 
ni bil poseben lepotni osvaja-
lec, s prenovo pa je dobil svežo 
in s hišnimi oblikovnimi smer-
nicami usklajeno podobo spre-
d n j a dela in nove, izrazitejše 
luči na zadku. Ob tem ne gre 
pozabiti, da je Touran po me-
rah med največjimi v tem raz-
redu in to se odraža predvsem 
v potniški kabini, v kateri se 
lahko skupaj z voznikom pelje 
pet, ob doplačilu pa z dvema 
dodatnima sedežema, tudi se-
dem potnikov. Za sedemsedež-
no izvedbo se je potrebno odlo-
čiti takoj, kasnejše možnosti 

vgradnje dodatnih dveh sede-
žev, ki se lahko pogrezneta v 
prtljažno dno, ni. 

Tudi pri Touranu velja nače-
lo, da manj sedežev pomeni 
več udobja. Sedežna prilagod-
ljivost je v tem avtomobilskem 
razredu povsem običajna in 
zato je mogoče izvleči vse sede-
že v drugi vrsti, sredinskega 
prevrniti v priročno mizico ali s 
prečnim premikom obeh 
stranskih pripraviti več prosto-
ra za štiri potnike. Za celovitost 
dobrega vtisa poskrbijo še šte-
vilni odlagalni predali in poli-
čke. Voznikovo delovno mesto 
je skladno z enoprostoisko za-
snovo postavljeno nekoliko 
višje, medtem ko je globinsko 
in višinsko nastavljivi volanski 
obroč nekoliko položnejši. 
Prednja sedeža sta čvrsta in 
dobro oprijemljiva, naslonski 
del je nekoliko zožen, vse sku-
paj pa naklonjeno neutmdljivi 
vožnjL Z urejenostjo armatur-
ne plošče, ki so jo oblikovalci 
pustili skoraj popolnoma ne-
spremenjeno, Touran doka-
zuje svojo vzorno germansko 
v5^ojo, ki je nadgrajena še s te-
meljito izdelavo in skrbno iz-
branimi materiali. 

Novost pod motornim po-
krovom je 2,0-litrski turbodi-
zelski štirivaljnik s 125 kilovati 
(170 KM), ki iz družinsko na-
ravnanega avtomobila naredi 
priložnostnega športnika. Na-
vora je več kot dovolj in tudi 
samodejni menjalnik DSG, Id 
zna pretikati natančno, pravo-
časno, predvsem pa brez ne-
potrebnih sunkov, ga dobro 
izkorišča. Hitrejšemu pretika-
nju v prid sta stikali na volan-
skem obroču in ni izključeno, 
da kakšnemu vozniku nekoli-
ko zavre kri. Kljub skoraj 
športnim zm<^jivostim pora-
ba goriva ostaja v okvim racio-

nalnosti, seveda pa je zelo od-
visna od obremenjevanja sto-
palke za plin. Zanimivo, da si 
je pri Touranu kljub njegovi 
nedvomni družinski naravna-
nosti, mogoče omisliti šport-
no podvozje, ki pomeni manj 
nagibanja v ovinkih in tudi 
bolj trdo odzivanje na cestne 
grbine; te se precej čvrsto pre-
našajo v potniško kabino tudi 
pri običajtu nastavitvi in zdi 

TEHNIČNI PODATKI 

se, da bi bil Touran rad nekak-
šen družinski enoprostorski 
športnik. 

Prvi cilj lanske jesenske 
prenove je bilo seveda lažje in 
odločnejše kljubovanje bliž-
njim tekmecem. Ob tem pa 
ne gre prezreti, da izvedba z 
močnejšim dizlom in najbo-
gatejšim paketom opreme že 
sega tudi med številko večje 
enoprostorce 

Mere: d. 4,410 m,.š. 1,790 m. 
Prostornina prtljažnika: 
Teža (prazno v./ dovoljena): 
Vrsta motorja: 
Gibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največji navor pri v/n:in: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek 0 1 0 0 km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvozn i k : 

v. 1,640 m, medosje 2,680 m 
695/1989 I 

1560/2240 kg 
štirivaljni, turbodizelski 

19G8 ccm 
125 kW/i70 KM pri 4200 

350 pri 1750 
212 km/h 

9.1 s 

8,7/ 5.8/ 6,9 1/100 km 
30.954 EUR (7.417.960 SIT) 
Porsche Slovenija, Ljubljana 

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj 

Pooblaščeni prodajalec in serviser 

Delavska cesta 4 
4000 KRANJ 
tel.: 04 27 00 200 
faks: 04 27 00 222 
www.avtohlsavrtac.si 

ZVERINA SE JE VRNILA 
H o n d a ni z a t a j i l a s l a d o k u s c e v , p r i h a j a n o v i 

C i v i c T y p e R. 

O M a t j a ž G r e g o r i č 

Japonska Honda znova 
razveseljuje ljubitelje 
športnih avtomobilov. 
Že ko 30 pred dvema leto-
ma predstavili novi Civic, 
so obljubili športno razli-

čico Type-R. ki je zdaj na voljo 
tudi slovenskim sladokuscem. 
Zverina v novi podobi ima pod 
motornim pokrovom 2,0-litrs-
ki bencinski štirivaljnik, ki brez 
pomoči turbinskih polnilnikov 
razvije kar ^2, kW (201 KM). Z 
njim športnik doseže najvišjo 
hitrost 235 kilometrov na uro. 

do hitrosti 100 kilometrov na 
uro z mesta pa potrebuje le 6,6 
sekunde. Tiivratna kupejevska 
karoserijska izvedba je obuta v 
iS-palčna aluminijasta platišča, 
je pa že na zunaj mogoče opa-
ziti vrsto dodatkov, Id Type-R 
ločujejo od ostali Ovicov. Avto-
mobil je za poldrugi centime-
ter nižji, spredaj ima velikan-

. sko režo za dovod zraka v mo-
torni prostor, zadaj ga krasita 
zračni stabilizator na prfljažnih 
'/ratih in dvojni zaključek iz-
pušne cevi, na bokih pa zajetna 
pragova. Slovenski uvoznik AC 
Mobil je Ci\ic Type R pripeljal 
za najmanj 26.990 evrov 

(0] H O N D A . Ž I B E R T 
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BEG OD DRUŽINE 
F o r d o v k o m p a k t n i e n o p r o s t o r e c s s k r a j š a n o 

o z n a k o C - m a x . 

O M a t j a ž G r e g o r i č 

Pri Fordu so s kozme-
tično osvežitvijo svoj 
kompaktni enopro-
storec C-max for-

malno izločili iz družine mo-
dela Focus. Mehanična 
osnova je še vedno bolj ali 
manj enaka, največ pozorno-
sti pri prenovi pa je bilo na-
menjene olepševanju zuna-
njosti. Najbolj očitno je pre-
oblikovan sprednji del, kjer 
je odslej večja reža za zaje-
manje zraka v motorni pros-
tor, preoblikovana in pri bolj-
ših različicah s kromom 
oplemenitena je maska hla-
dilnika, celota pa je bolj dina-
mična. Na zadku so opazne 
nove luči, ki so sicer navidez-
no podobne prejšnjim, ven-
dar v njih svetijo svetleče di-
ode. Enoprostorska zasnova 
notranjosti je ostala nespre-
menjena. sedežev je še ved-
no pet, z njihovim razmi-
kom, podiranjem ali odstra-
njevanjem je mogoče prila-
gajati razmerje med pomi-
škim udobjem in prostorni-
no prtljažnika. Med novos-

tmi je plačljiva panoramska 
streha, sicer pa so v notranjo-
sti uporabljeni kakovostnejši 
materiali. 

Tehnika je že znana in 
preverjena, izbira motorjev 
je kar velika, saj paleto tvori-
jo trije bencinski in štirje tur-
bodizelski stroji. Bencinski 
del začenja i.6-litrski motor 
(74 kW/ioo KM), sledi 1,8-
litrski (92 kW/i25 KM) in 
nato 2,0-litrski (107 kW/i45 
KM). Med turbodizli je naj-
šibkejši 1,5-litrski (66 
k\V/90 KM), enako gibno 
prostornino ima močnejša 
razHčica (80 kW/iio KM), v 
sredini je 1,8-litrski (85 
kW/ii5 KM) in na vrhu 2,0-
Utrski (100 kW/i36 KM). Pri 
vseh motorjih z izjemo naj-
močnejšega turbodizla, kjer 
je menjalnik šeststopenjski 
ročni ali za doplačilo štiristo-
penjski samodejni, so vsi 
motorji opremljeni s petsto-
penjski ročnim menjalni-
kom. Nivoji opreme so raz-
deljeni v pet paketov, že pri 
osnovnem je vključena tudi 
klimatska naprava. Cene za 
C-m2ix se začenjajo pri 
15.857 evrih. 

NA KRATKO 

Nas lov i za p o s l o v n e a v t o m o b i l e 

Časnik Finance je razglasil zmagovalce letošnjega izbora 
Poslovni avto leta. Tudi letos so se štirikolesniki merili v 
kategorijah mali službeni, službeni, poslovni in managerski 
avto. Po glasovanju dvočlanske novinarske žirije so rezul-
tate določili še bralci Financ in na koncu skupina izbranih 
direktorjev. V najmanjši kategoriji je zmago odnesla Toyota 
Variš, v službeni Opel Astra, v poslovni pa si je zmago že 
drugo leto zapored prislužil Volkswagen Passat. V 
najprestižnejši kategoriji managerski avto sta se spopadla 
Mercedes-Benz razred S in BMW serije 5, ki sta imela oba 
enako število točk, a je večvredni glas direktorske žirije na 
prestol postavil BMW serije 5. 

N a g r a d a za v a r n o s t V o l v a C 7 0 

Švedski Volvo, ki se rad pohvali z varnostjo svojih avtomo-
bilov, je z Volvom C70 osvojil nagrado Top Safety Pick za 
najvišjo zaščito pri trkih na prvih testnih trčenjih za avtomo-
bile v kabrioletski različrci, ki jih je izvedel ameriški inštitut za 
artocestno varnost IIHS (US Insurance Institute for Highway 
Safety). Pogoj za zmago so dobri rezultati na čelnem, 
bočnem in hrbtnem trčenju, avtomobil pa mora biti oborožen 
s sistemom nadzora stabilnosti in zaščito pri prevračanju. Pri 
Volvu C70 sta v dodatni opremi še sistem za nadzor mrtvega 
kota in inteligentni informacijski sistem za voznika. M. C. 

http://www.avtohlsavrtac.si


DRUŽABNA KRONIKA 

KDO BO KOGA UUBIL 
Na Televiziji Slovenija se svet že nekaj časa vrti okoli zamenjave voditeljskega para nedeljske oddaje 
Tistega lepega popoldneva (TLP), ki smo jo v nedeljo spremljali zadnjič. Pro Plus pa je že 
tradicionalno pripravil Poletno promenado. Tokrat na dvorišču POP TV-ja. 

Alenka Brun. 

NiniOsenarseje 
čas voditeljstva 
iztekel, saj se je 
prvi realistični 
šov Veliki brat 
končal, vendar 

že javno govorijo o drugem 
delu. Pa vendar se z Ninino 
kariero določeni mediji pol 
toliko ne ukvarjajo, kot se z 
usodo nedeljske razvedrilne 
oddaje Televizije Slovenija 
Tistega lepega popoldneva 
(TIP). Oddaja ima vsaj tako 
dolgo tradicijo kot Spet 
doma, vendar se po določe-
nem času vsak koncept izpo-
je, odločili so se, da bodo me-
njali tudi voditelja. 

Lado Bizovičar in Anja To-
mažin - sedaj Anja K. Toma-
žin, sta pravzaprav zaščitni 
znak oddaje TLP. Taja Zucc-
ato je imela eno najtežjih na-
log, ko je prišla na Anjino 
mesto (ki je odšla na porod-
niško), saj se njenega vodi-
teljskega lika nismo navadili. 
Nehote smo jo primerjali z 
Anjo, za Ladovo družbo pa je 
dekle dobesedno premila in 
prenežna. Pa ne da bi Taja 
kot voditeljica svoje delo 
opravljala površno ali nepro-
fesionalo, sploh ne, samo 
enostavno je ostala Taja in ne 
Taja s TLP-ja. 

Jeseni naj bi TLP dobil nov 
voditeljski par. Razširile so 
se govorice, da bosta to Sve-
tov Marko Potrč in Velika 

sestra Nina Osenar. Pravza-
prav si Marka v vlogi tovrst-
nega voditelja ne znamo 
predstavljati, Nino že lažje, a 
vseeno. Marko zanika, da bi 
odšel s Kanala A, Nina pa se 
kot vedno, sladko smeje in 
pravi, da bi bilo sicer vodenje 
oddaje, kot je TLP, super iz-
kušnja. 

Zadnja oddaja TLP- ja je 
minila mimo, sledil pa je ve-
lik poslovilni žur v bližnjem 
lokalu. Tokrat je Taji in Ladu 
pomagala pri vodenju Anja, 
predvsem pa so obujali spo-
mine. V studio so povabili 
tudi številne glasbene in dru-
ge goste. 

Svojih pet minut pa so do-
bili tokrat tudi dnigi najbolj 
znan lik iz TLPja, Žrebci, ki 

so se odločili, da se bodo po 
vzoru slovenskih missic po 
koncu kariere vrgli v glasbe-
ne vode. Njihov glasbeni za-
rodek sliši na ime P.P.T. (Po-
skočni pank trio), in se je v 
nedeljo premierno predsta-
vil s pank komadom 5 minut 
slave. 

Za svoje poslovne partner-
je je Pro Plus tudi letos pri-
pravil Poletno promenado. 
Družabni dogodek je bil v 
znamenju resničnostnega 
šova oziroma resničnostne 
zabave, saj je vse potekalo 
pod budnim očesom Velike-
ga brata. Prvič so za obisko-
valce odprli vrata hiše Big 
Brotherja, ter precej javno 
povedali, da TV Pika vse bolj 
postaja del Pop TV-ja. 

Odkar me ni bilo, vidim, da se čevljem pete višajo (Anja To-
mažin). Desno Taja Zuccato, ki je ostala pri tem, da je v TLP-
ju 'zamenjala' Anjo, čeprav je delo opravljala odlično. 
/ Folo; Tina Ooltl 

Lado je perfekcionist, ki težko prenaša površnost in 
polovičarstvo, vendar si na njegovem vodtteljskem mestu 
težko predstavljamo drug obraz (v družbi z urednikom 
TLP-ja Bojanom Krajncem). / FOIO: RMA DOU 

Žrebce je trema spravila v sedeč položaj. / FOU: RMI OOM Nina Osenarin njen modni guru Peter Thaler./foto:T,naDoki 

VRTIMO GLOBUS 
Stewartov tretji 'da' 

Rod Stewart, 62-letnl britanski rocker, 
se je minulo soboto na italijanski ligur-
skl obali poročil z dolgoletno partnerko, 
36-letno manekenko Penny Lancaster, s 
katero Imata sina Alastaira. Skromen In 
miren obred je potekal v krogu družine, 
nevesta je nosila preprosto kratko belo 

satenasto obleko, ženin pa bel suknjič In modre črtaste 
hlače. Po obredu sta se mladoporočenca odpravila v pri-
stanišče, kjer sta požirala fotografom, nato pa sta se vkr-
cala na Ste»/artovo luksuzno 50-metrsko jahto LadyAnn 
Magee, na kateri bosta preživela medene tedne. 

Najvplivnejša je Oprah 

Prvo mesto prestižne lestvice najvpliv-
nejših In najbogatejših zvezdnikov, ki ga 
vsako leto objavi revija Forbes, je letos 
pripadlo kraljici pogovornih oddaj 
Oprah Winfrey. Z 260 milijoni dolarjev 
letnega zaslužka In pojavljanjem v me-
dijih skozi vse leto je premagala lansko-

letnega zmagovalca Toma Cruisa. Golfist Tiger Woods 
se je s 100 milijoni povzpel na drugo mesto, tretja naj-
vplivnejša zvezdnica leta pa je pevka Madonna, ki je za-
služila 72 milijonov dolarjev. 

jessica za avanture 
lessica Aiba, ki velja za eno najprlvlač-
nejšlh hollywoodsklh Igralk, pravi, da 
ima rada seks za eno noč, kar pa še nI 
razlog za to, da bi se z moškim podala v 
zvezo. "Hotela sem preizkusiti različne 
ljubimce. Ne strinjam se, da je dekle 
lahko samo zato, ker obožuje seks, vla-

čuga," meni zvezdnica filma Fantastični štirje. Priznava 
tudi, da jI je po divji noči moški zjutraj popolnoma od-
več, saj, sploh če je šlo samo za seks, od njega ne priča-
kuje nežnosti. 

Cenesis na turneji 

Legendarna zasedba Cenesis, najbolj 
ustvarjalna v osemdesetih In devetdese-
tih, se po skoraj petnajstih letih znova 
vrača na koncertne odre. Britanski 
rockerji Phll Colllns, Mike Rutherford, 
Tony Banks, Chester Thompson in Daryl 
Stuermer so prejšnji teden v Helsinkih 

začeli turnejo Turn It On Again, najprej bodo prepotova-
li Evropo, septembra In oktobra pa se bodo podali še v 
ZDA. 

Šukarji so obenem nastopali v Mediaparku. Njihovega 
fi-ontmana Igorja Mizdarisa smo srečali tudi na Promenadi. 
f Foto: Tina Doki 

Na Promenadi smo srečali nekaj Ljubljančanov, ki delajo v 
bohinjskem koncu, opazili pa smo tudi šefa Pristopa 
Francija Zavrla. / FMO Tin. DOU 

Mana Hervatski je stara 24 let Srečali smo jo na polfinal-
nem izboru za miss Slovenije 2007. Prijeten obrazek ji po-
maga pri reklamnih fotografijah, občasno pa dela tudi kot 
fotomodeL Sodeluje tudi naTV Paprika./FO«: lan« pipan 


