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Sosedje se bojijo še večjega hrupa 
Nasprotniki asfaltiranja letališke steze se bojijo večjega prometa in s tem 
tudi hujšega hrupa, zagovorniki zagotavljajo, da bo hrupa potlej celo manj. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica • Radovljiški ob-
činski svet je na junijski seji 
sklenil, da bo obdna še pred 
odločitvijo o premiku vzletno 
pristajalne steze na Letališču 
Lesce pripravila o tem javno 
tribimo. V sredo je takšna tri-
buna tudi bUa, največ razpra-
ve je bilo o hrupu, Id ga pov-
zroča letališče, in o tem, ali je 
treba asfaltirati letališko ste-
zo aU ne. Jaka Demšar, pred-
sednik upravnega odbora 
ALC Lesce, je dejal, da so za 
2Tnanjšanje hrupa že sprejeli 
več ukrepov, skupaj s stro-
kovnjaki pa bodo proučili še 
dodatne. K manjšemu hru-
pu naj bi prispevalo tudi as-
faltiranje steze, razmislili pa 
bodo še o nabavi vida za vle-
ko jadralnih letal. Letališče 
bo po rekonstrukciji zadržalo 

sedanjo klasifikacijo, kar po-
meni, da bodo tudi potlej na 
njem lahko pristajala enako 
velika letala kot doslej. An-
drej Kolar, predsednik jadral-
ne sekdje v aeroklubu, je za-
gotavljal, da se bo na asfaltni 
stezi skrajšal čas vzletanja, 
letala pa bodo tudi prej dose-
gla vei^o višino. Boštjan Pri-
stavec, po duši letalec in po 
poklicu kontrolor letenja, je 
poudaril, da so največja ovira 
za povečanje prometa na le-
tališču bližnji hribi, po letal-
skih izkušnjah pa na takšnih 
letališčih, kot je leško, ni kru-
ha (donosnega posla), saj so 
radar in druga navigacijska 
oprema predraga naložba. 

Miha Zalokar iz Društva 
Gibanje proti širitvi in hrupu 
letališča Lesce meni, da asfal-
tiranje letalske steze pomeni 
le začetek uresničevanja stra-

tegije razvoja letališča, v kate-
ri piše, da bodo na letališču 
začeli razvijati splošno letal-
stvo, povečali dejavnost turi-
stičnega in športnega letenja, 
zgradili dodatne objekte ... 
Obfina je vložila veliko de-
narja v razne elaborate, prav 
nič pa v analize, ki bi pokaza-
le, kako bo razvoj letališča 
vplival na okoliško prebival-
stvo. Janez Urbane je prepri-
čan, da občina dela v škodo 
lokalnega prebivalstva. Mari-
ja Vovk je povedala, da so kot 
prvi sosedje letališča petdeset 
let živeli v sožitju z letališ-
čem, zadnje leto pa je pravi 
pekel, saj se je hrup zelo po-
večal. Nasprotovali bodo as-
faltni stezi. Andrej Avsenek 
se je zavzel za izdelavo pre-
soje vplivov na okolje. 
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, STANOVANJSKI IN POTROŠNIŠKI 
IpMif̂  

Kdo bo odprl mošnjo za Mošnje 
želja po ohranitvi arheološkega najdišča v Mošnjah je bila izražena pred meseci, denarja za to še ni. 

IGOR KAVČIČ 

Kranj- Na Dars-u so sporočili, 
da v letošnjem planu finanč-
nih sredstev ne morejo zago-
toviti dodatnega denarja, s ka-
terimi bi podprli potrebne 
ukrepe za ohranitev arheolo-
škega najdišča v Mošnjah. 
Gre za gradnjo armiranega 
betonskega zida, za kar bi po-
trebovali 140 tisoč evrov. 

"Zavod zato nima. denarja, 
kot sem seznanjen, pa o tem 
trenutno potekajo dogovori 
med ministrstvom za promet 
in zveze in ministrstvom za 
kulturo," je povedal direktor 

kranjske enote Zavoda za var-
stvo kultume dediščine Miloš 
Ekar in dodal, da bodo v obdo-
bju od 2008 do 2010 sodelo-
vali v evropskem projektu in-
terreg, kjer bo na voljo približ-
no petsto tisoč evrov za uredi-
tev in ustrezno predstavitev 
pomembnih arheoloških naj-
dišč na Gorenjskem. 

"Končnega roka, kdaj naj 
bi najdišče zasuli ni, dejstvo 
pa je, da bo gradnjo treba čim 
prej nadaljevati," smo i^edeli 
na DARS-u, medtem ko naj 
bi na kulturnem ministrstvu 
informacijo o svoji odločitvi 
podali v teh dneh. 

Z OBRESTNO MERO, PRILAGOJENO VASIM POTREBAM 

KRAN) 

Odločitev sredi julija 

Konec maja se je v Kranju sestal poslovni odbor konzorcija 
CERO, ki je obravnaval možne lokacije gorenjskega centra 
za ravnanje z odpadki. Zaradi ponudbe Kranja za lokacijo 
Tenetiše so si vzeli še mesec dni časa za premislek oziroma 
presojo vseh lokacij po več kriterijih. Zakaj še niso sprejeli 
odločitve, je povedal predsednik poslovnega odbora Janko 
S. Stušek. 
"Strokovnjaki mariborske fakultete morajo do 9. julija izde-
lati oceno primernosti posameznih lokacij, glede na predpi-
sane kriterije. Kranjski predlog za Tenetiše je enakovreden 
drugim možnim lokacijam od prej; Mali Mežakli v občini Je-
senice, DIRO v občini Radovljica, Kovorju v občini Tržič in 
Tromeji v občini Naklo. Z oceno se bo najprej seznanil ko-
legij CERO, končno odločitev pa bo sprejel poslovni odbor 
med 10. in 14. julijem," je izjavil predsednik Stušek. Kot je 
pojasnila mag. Bernarda Podlipnik z ministrstva za okolje in 
prostor, mora Slovenija sporočiti do 15. julija v Bruselj, kje 
bo gorenjski center za ravnanje z odpadki. Časa za izbiro 
najboljše lokacije torej ni več veliko. S. S. 
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A K T U A L N O 

Suhi tržiški vodovodi 
Tržiika komunala opozarja obCino 
kot lastnika na velike težave pri pre-
skrbi s pitno vodo. Že pred leti so 
predlagali zajem dodatnih količin pit-
ne vode blizu sedanjih virov. V gor-
sko vasico Gozd morajo že od aprila 
naprej voziti vodo. 

G O R E N j S K A 

To bo spomenik 
neumnosti 
Stanovalci na Partizanski cesti v Škof-
ji Loki so v začetku tedna vnovič opo-
zorili. da predlagana graditev trgov-
skega središča ne upošteva goste po-
seljenosti. Trgovski center bo spome-
nik neumnosti, je dejal eden od sta-
novalcev. ^ 

SNOVAN)A 

Muzej o malih ljudeh 
ob veliki meji 
Pretekli teden so v Žireh odprli pro-
jekt Pozdravljeni, ljubitelji utrdb. Nje-
gov del je tudi razstava o Žireh in 
okolici v času Rapalske meje, na kate-
ro ostaja le še spomin in za njo 
ostanki. 

11 

EKONOMIJA 

Corenjko bodo pripojili 
Žitu 
v torek je bil v Lescah zbor delavcev 
Žita Corenjke, na katerem je vodstvo 
pojasnjevalo odločitev o pripojitvi 
Žitu d.d. Ljubljana. Radovljiška obči-
na pa meni, da bo Corenjka zgubila 
poslovno samostojnost, ker bo le 
proizvodni obrat. 

1 7 

VREME 

Danes bo sprva precg jasno, čez 
dan se bo pooblačilo. V soboto 
bo n<yprg jasno, popoldne pa 
oblačno. V nedelo bo oblačno s 
krajemimi plohami. 
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POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

LjUBgANA 

Ponoven razpis za Radovljico in Škofjo Loko 

Načelnicam in načelnikom upravnih enot, ki so bili na ta 
položaj imenovani 28. junija 2003, je konec junija potekel 
štiriletni mandat. Minister za javno upravo Gregor Virant 
bo devetih enotah imenoval nove načelnike oziroma načel-
nice, za deset upravnih enot pa bodo razpis ponovili, saj ni-
hče od prijavljenih ni izpolnil strogih meril. Minister je tako 
podaljšal mandat načelniku upravne enote Domžale Branku 
Heferlu in Tržič Alenki Maršič Kristane. Za novo načelnico 
upravne enote na Jesenicah je imenoval Alenko Burnik, 
Radovljica in Škofla Loka pa sta med tistimi upravnimi eno-
tami, za katere bodo razpis ponovili. Na nekaterih upravnih 
enotah, na primer v Kranju, so bili načelniki imenovani v 
vmesnem obdobju in jim mandat še ni potekel.). K. 

IgUBgANA 

Državni svetniki za manj pokrajin 

Pred prvo obravnavo svežnja pokrajinske zakonodaje v 
državnem zboru je v sredo predloge zakonov o pokrajinah, 
o volitvah v pokrajinah in o financiranju pokrajin obravnaval 
državni svet. Svetniki so predloge zakonov ocenili kot 
primerno podlago za nadaljnjo obravnavo, vendar so nanje 
izrekli veliko pripomb. Najpomembnejši sta, da je 14 pred-
laganih pokrajin preveč in bi se bilo smiselno prizadevati za 
manjše število in da morajo biti viri financiranja pokrajin 
jasneje določeni. Pred uvedbo pokrajin bi bilo smiselno 
narediti analizo o stroških njihovega delovanja in o vplivu 
na državni proračun. Tudi razlike med posameznimi pokra-
jinami so prevelike. Minister Ivan Žagar, pristojen za 
lokalno samoupravo, je svetnikom povedal, da je predla-
ganih 14 pokrajin posledica političnega soglasja in zgornja 
meja števila pokrajin, ki bo, upa, ohranjena. J. K. 

arih 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme METKA GRADIŠAR iz Križ. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Marija Velušček iz Kranja nam je zaupala zelo zanimivo 
zgodbo. Njena družina je bila namreč udeležena pri nasta-
nku Gorenjskega glasa čisto od začetka. Po vojni je učitelj 
Baudek pridobil Marjana Teiatka, da je prevzel urednikovanje 
in mu za to delo priskrbel učiteljsko plačo. Pokojni profesor 
Ciril Velušček, Marijin mož, in profesor Mohor pa sta kot sla-
vista vsak po en teden časopis slovnično pregledovala. Veseli, 
da je bilo konec vojne, so večino dela opravljali brezplačno. 
Zato so Veluščkovi prav prvi naročniki na Gorenjski glas. 

Marija Velušček 

Marija pove, da je njena družina popolna prosvetna družina. 
Mož je bil profesor, ona učiteljica, poučevala je razredni pouk, 
prav tako sta profesorici obe hčerki in tudi dve vnukinji. Poleg 
njiju ima še tri vnuke, eden je doktor fizike, tudi druga dva sta 
zelo uspešna, ter štiri pravnuke. Vsi so si zelo blizu, se redno 
obiskujejo in skupaj praznujejo praznike. Dolgčas ji ni nikoli, 
saj rada bere, kvačka, plete, čas jI krajša tudi televizija. Vsak 
dan se odpravi na sprehod po Kranju. Pred kratkim so se, kot 
vsako leto, srečali maturanti kranjske gimnazije na praznova-
nju 67. obletnice mature, ki je bila zadnja pred vojno. D. K. 

Enotna in močna Gorenjska 
Klub gorenjskih poslancev je za enotno in močno Gorenjsko, motijo le novice o možnostih 
ustanavljanja manjših pokrajin. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - Gorenjski poslanci so 
v ponedeljek poleg razprave 
o lokaciji za centralno regij-
sko odlagališče govorili tudi 
o regionalizaciji Slovenije. 
Na vprašanje, ali ena ali dve 
Gorenjski, niso dobili pre-
prostega odgovora. "Če bo 
obveljal predlog manjšega 
števila pokrajin, to je osem, 
potem bo Gorenjska brez 
dvoma enovita, če jih bo 14 
ali več, potem pa imamo 
pravico tiidi do Zgornje Go-
renjske," je razpravo odprl 
poslanec in župan Tržiča 
Borut Sajovic. 

Anton Kokalj meni, da je 
regionalizadja politični pro-
jekt, ki se tepe s strokovnost-
jo: "Pokrajinam nasprotu-
jem, saj me do sedaj še no-
ben argument ni prepričal, 
da bodo koristile skladnejše-
mu razvoj. Če že bodo pokra-
jine, je ključnega pomena 
vprašanje njihovih nalog in 
fmanciranja." O delitvi Slo-
venije dvomi tudi Milenko 
ZiherI, še bolj pa o velikosti 
pokrajin: "Zasavska regija s 
štirideset tisoč prebivalci bo 
premajhna, če pa je primer-
na, bi lahko imeli pokrajino 
tudi na Škofjeloškem. Sicer 

Tomaž Stebe (prvi z leve) je za razširitev gorenjske pokrajine do Zasavja. 1 Foto rim ooii 

ne podpiram delitve Gorenj-
ske, saj nam je skupna fovši-
ja in skopost." 

"Delitev Gorenjske na dve 
pokrajini je izredno političen 
proces," je prepričan Branko 
Grims, ki meni, da bi morali 
ostati skupaj in povabiti tudi 
sosednje občine: "Edini ar-
gument za delitev Gorenjske 
je finančna ureditev, čeprav 
zakon sploh še ni bil spre-
jet!" Za enotno Gorenjsko je 

tudi predsednik Državnega 
sveta RS Janez Sušnik: "Vsi 
župani so sodelovali in se iz-
jasnili za enotno Gorenjsko, 
za enoten razvojni program 
do leta 2013. Delitev eko-
nomsko ne bi bila upraviče-
na, saj se mora vsaka pokra-
jina sama preživeti." 

Tomaž Štebe je predstavil 
predlog, ki kroži po parla-
mentarnih hodnikih, po ka-
terem bi bila Gorenjska dru-

ga največja po velikosti: 
"Meje Gorenjske bi potegnili 
vse do Zasavja, vmes pa še 
priljubljanske občine. S to 
idejo se načelno strinjajo 
tudi v Zasavju." Zanimivo 
razmišljanje poslanca in ne-
kdanjega župana Mengša, še 
posebej v luči odločitve v Ob-
čini Medvode, kjer vidijo 
boljšo prihodnost v vključe-
nosti v osrednjo ljubljansko 
pokrajino. 

Slovesno za ameriški praznik 
Ameriški veleposlanik v Ljubljani jie v torek priredil sprejem v počastitev 231. obletnice sprejema 
deklaracije o neodvisnosti. 

JOŽE KOŠNJEK 

Ljubljana - V torek zvečer, na 
predvečer 4. julija, največjega 
ameriškega praznika, je ame-
riški veleposlanik v Sloveniji 
Thomas B. Robertson (jeseni 
se mu izteče štiriletni man-
dat) s soprogo Antoinette pri-
redil v ljubljanskih Križan-
kah tradicionalni sprejem. V 
nagovoru je povedal, da je 
Slovenija lahko ponosna na 
svoje dosežke. Bližnje pred-
sedovanje Evropski uniji je 
kot velika gora, ki jo Sloveni-
ja lahko prepleza. Združene 
države se veselijo slovenske-

ga predsedovanja in ji bodo 
stale ob strani kot prijatelj in 
zaveznik. Združene države 
Amerike praznujejo 4. julij 
kot dan neodvisnosti v spo-
min na sprejem deklaracije o 
neodvisnosti 4. julija 1776 v 
kongresu. Do avgusta jo je 
podpisala večina članov kon-
gresa. Osnutek deklaracije so 
pisali Benjamin Franklin, 
John Adams, Roger Sher-
man, Robert Livingston in 
Thomas Jefferson, ki je napi-
sal zadnji osnutek deklaraci-
je. Njena osnovna ideja je, da 
imajo vsi ljudje pravico do 
življenja, svobode in sreče. 

BOHINJ 

Vučko in Rozman za ureditev poti 

Svetnika Liberalne demokracije Slovenije v občinskem svetu 
Bohinj Dušan Vučko In Janez Rozman sta predlagala, da 
se v razvojni načrt občine do leta 2001 vključi tudi gradnja 
in ureditev poti Bitnje-Zabrševje-Stara Fužina (Ribčev Laz). 
Urejena pot bi koristila kolesarjem in tako obogatila turi-
stično ponudbo kraja, pa tudi lastnikom zemljišč za oprav-
ljanje kmetijske dejavnosti. Svetnika menita, naj bo ure-
ditev te poti prednostna naloga. Le delno urejena maka-
damska pot Bitnje-Brod-Savica-Zabrševje-Stara Fužina ni 
primerna. J. K. 

Ameriški veleposlanik v Sloveniji Thomas B. Robertson In 
soproga Antoinette na sprejemu v Križankah. 1 foio: coi>7d umic 

LJUBLJANA 

Sodniške prisege v državnem zboru 

Pred predsednikom državnega zbora Francetom Cukjatijem 
so konec junija prisegli novi sodniki in sodnice. Kar tri 
prisege so povezane s kranjskim okrajnim sodiščem. 
Prisegle so sodnice Milena Turuk, Barbara Nerima Pretnar 
in Metka Keršmanc. Prisegla sta tudi sodnik na okrajnem 
sodišču v Ilirski Bistrici Srečko Ritonja in sodnica na 
okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah Barbara Polanec 
Rančigaj. Predsednik državnega zbora se je v nagovoru 
zavzel za neodvisnost sodstva in za čimprejšnjo odpravo 
sodnih zaostankov. J. K. 
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Erjavec namesto Prezlja 
Dosedanjega direktorja blejske občinske uprave Dušana Prezlja, ki se mu je iztekel mandat in odhaja 
v pokoj, je prejšnji teden zamenjal Matjaž Erjavec, ki ima veliko razvojnih načrtov. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Bled - "Po povabUu župana 
Janeza Fajfarja in temelji-
tem premisleku sera se od-
ločil, da sprejmem nov izziv 
in.se aktivno vključim v delo 
občinske uprave. Glavni 
vzrok je bil ta, da na Bledu že 
vrsto let opazujem probleme 
in cepetanje na mestu, vsi pa 
si želimo, da Bled v razvoj-
nem smislu vendarle stopi 
korak naprej. 
Na področju prostora ni bilo 
nobenega razvoja, bila so 
dolgotrajna dogovarjanja o 
obvoznicah, o novih območ-
jih, kjer bo možna gradnja, 
in vedno znova pomanjka-
nje volje, da bi prišli do 
končne odločitve. Res ima 
pri tem precej vloge odloči-
tev politike, vendar pa brez 
aktivne udeležbe občinske 
uprave do pomembnih odlo-
čitev ne more priti," pravi 
44-letni univ. dipl. ing. arhi-
tekture Matjaž Erjavec, sicer 
Škofjeločan, ki se je pred 
dvema desetletjema z druži-
no preselil na Bled, saj je do-
bil prvo službo v Elanu, na-
zadnje pa je delal na podro-
čju financ. 
"Mislim, da mora biti občin-
ska uprava tista, ki občinske-
mu svetu predlaga razvoje 
ideje, ta pa jih sprejema ali 
zavrača. Tako je nov občin-

Matjaž Erjavec je novi direktor blejske občinske uprave. 

ski svet že sprejel pomem-
ben odlok o začetku gradnje 
na območju Seliš, pomemb-
no pri tem pa je tudi dejstvo, 
da je sedanje vodstvo občine 
pripravljeno sprejemati po-
membne odločitve. Tudi so-
delovanje z državo pri uprav-
ljanju grada se je začelo 
uspešno, saj občina v gradu 
in grajskem hribu mora vi-
deti svoj jx)tendal, čeprav je 

grad v lasti države," pravi 
Matjaž Erjavec, ki se zaveda, 
da je na Bledu eden od veli-
kih problemov promet. "Za-
gotovo je eden glavnih izzi-
vov gradnja obvoznic, tako 
severne kot južne, pa tudi 
ureditev mirujočega prome-
ta z gradnjo garažnih hiš. Za 
zdaj sta predvideni dve, 
usmeritev pa je, da morajo 
imeti vsi objekti zagotovlje-

na ustrezna parkirna mesta 
pod zemljo. Prav tako se mi 
zdi zelo pomemben razvoj 
turistično-športne infra-
strukture, ki se je začel s 
športnim parkom. Pomem-
ben je razmislek, kaj naredi-
ti z ledeno dvorano, saj je po 
mojem mnenju na preveč 
"dragocenem" prostoru. 
Prav tako moramo razmiš-
ljati o prenovi Festivalne 
dvorane, ki ne zadošča po-
trebam za kongrese, hkrati 
pa je prevelika za potrebe 
kraja," razmišlja Matjaž Er-
javec, ki si skupaj z občinsko 
upravo prizadeva čim prej 
rešiti tudi delitveno bilanco 
z Gorjami. 
"Z občino Gorje imamo re-
šena praktično vsa vpraša-
nja, doreči je treba le še ne-
kaj malenkosti. Skupno sejo 
s potrditvijo delitvene bilan-
ce predvidevamo v septem-
bru, čeprav bomo vsaj do 
konca leta zagotovo še tesno 
sodelovali, na določenih po-
dročjih pa verjetno tudi še 
kasneje. Prav tako si v pri-
hodnje želimo sodelovanja z 
vsemi sosednjimi občinami, 
s katerimi se že dogovarja-
mo za skupne inšpekcijske 
službe, redarstvo, v načrtu 
pa imamo tudi nekatere 
dmge projekte," še dodaja 
novi direktor občinske upra-
ve Matjaž Erjavec. 

Nepravilnosti V javnem podjetju Jeko-ln 
Računsko sodišče je javnemu komunalnemu podjetju izdalo negativno mnenje. 

U R Š A P E T E R N E L 

Jesenice - Računsko sodišče je 
pred dnevi objavilo izsledke 
revizije, ki jo je opravilo v 
javnem komunalnem pod-
jetju Jeko-ln, d. o. o., Jesenice. 
Pod drobnogled so vzeli pred-
vsem zaračunavanje dajatev 
in prispevkov ob priključitvi 
na kanalizacijo in vodovod. 
Pri tem so odkrili vrsto 
nepravilnosti, zaradi česar so 
podjetju izdali negativno 
mnenje. Kot izhaja iz poročila 

računskega sodišča, je Jeko-
ln nepravilno zaračunaval 
predvsem prispevek za 
priključitev na vodovodno 
omrežje. Znesek nepravilnos-
ti znaša 45.739 evrov. Prav 
tako so nepravilno zaraču-
navali takso za prikljufltev na 
kanalizacijsko omrežje, sku-
pen znesek nepravilnosti 
znaša 38.257 evrov. Ob tem je 
računsko sodišče odkrilo še 
nekaj nepravibiosti, kjer pa je 
znesek nižji. Računsko 
sodišče od podjetja zahteva. 

da preneha zaračunavati ma-
terialne stroške in stroške 
ogleda na terenu pri izdaji 
projektnih pogojev. Zahteva 
tudi, da Jeko-ln preneha 
zaračunavati soglasja za 
priključitev na vodovodno 
omrežje in soglasja za 
priključitev na kanalizacijsko 
omrežje, ki jih zaračunava na 
podlagi cenika podjetja. Od 
podjetja pričakujejo tudi 
odzivno poročilo, iz katerega 
bo razvidno, da so omenjene 
nepravilnosti odpravili. 

Za komentar smo se 
obrnili na direktorja javnega 
komunalnega podjetja Jeko-
ln, d. o. o., Aleksandra Ku-
pljenika. Zanimalo nas je, 
zakaj je prišlo do nepravil-
nosti in ali bodo občanom 
oziroma investitorjem, ki so 
jim nepravilno zaračunali 
prispevke in takse, so-
razmerni del stroškov 
povrnili. A Kupljenik je bil 
najprej na sestanku, potem 
pa je menda odšel na letni 
dopust. 

Sosedje se bojijo še večjega hrupa 
i 1. stran 

Na letališču naj bi v okviru 
načrtovane naložbe uredili 
30 metrov široko in 1.150 
metrov dolgo asfaltno vzlet-
no-pristajalno stezo, enako 
široko in šeststo metrov dol-
go travnato stezo in še pet 

metrov široko in sto metrov 
dolgo stezo za modelarje. Di-
rektor občinske uprave Boris 
Marčetič je povedal, da bodo 
predvidoma še ta mesec od-
dali na upravno enoto vlogo 
za pridobitev gradbenega do-
voljenja in objavili razpis za 
izvajalca del, avgusta pridobi-

li od sklada kmetijskih zem-
ljišč in gozdov še potrebnih 
deset tisoč kvadratnih me-
trov zemljišča, sredi septem-
bra začeli gradbena dela in 
jih končali v poldrugem me-
secu. Če se bo zapletio z 
zemljišfi, bodo nekaj načrto-
vanih del ali vsa dela izvedli 

spomladi. Kar zadeva prese-
litev družine Vovk na drugo 
lokacijo, je občina že pridobi-
la zemljišče za gradnjo, 
manjkajo pa ji še slaba pol-
ovica kmetijskih zemljišč in 
dve soglasji. Gradnja naj bi 
začela septembra in končala 
v desetih mesecih. 

Suhi tržiški vodovodi 
javno podjetje Komunala Tržič opozarja lastnike 
na velike težave pri preskrbi s pitno vodo. 

STO J AN SAJE 

Tržič - Javno podjetje Komu-
nala Tržič je maja seznanilo 
vodstvo občine z letošnjimi 
problemi pri preskrbi s pitno 
vodo in prizadevanji za reše-
vanje težav zadnjih sedem 
let. Informacijo o tem bi mo-
ral obravnavati občinski svet 
že 13. junija, a se to ni zgodi-
lo. Nova seja je sklicana za 
11. julij, ko je kot osma od se-
demnajstih točk dnevnega 
reda predvidena tudi ta pro-
blematika. 

"Letošnja zima je bila sko-
pa s snegom, ki je osnovna 
akumulacija za vodne vire v 
občini Tržič. Zaradi dolgo-
trajne suše smo od pomladi 
opažali na vseh zajetjih izra-
zit padec dotoka iz vodnih vi-
rov. Zaradi visokih majskih 
temperatur se je močno po-
večala poraba vode, saj so 
ljudje pogosteje zalivali vrto-
ve. Najprej je usahnil dotok 
vode iz izvira v Gozdu. Za 
štirideset prebivalcev dova-
žamo enkrat na teden tride-
set kubičnih metrov vode in 
več od konca aprila letos. 
Zato predvidevamo, da bodo 
stroški dovoza vode še večji 
od lanskih. Leta 2006 smo 
za to namenili 3655 evrov, z 
vodarino pa smo zbrali le 
462 evrov. Problemi se po-
javljajo tudi v vodovodih 
Čmi gozd in Žegnani stude-
nec, saj je ob 30-odstotnem 
zmanjšanju izvirne vode ko-

maj mogoča preskrba okrog 
deset tisoč prebivalcev s pit-
no vodo. Do sredine junija je 
bilo stanje kritično, poznejši 
dež pa je omilil porabo vode. 
Ob pomoči občine se že do-
govarjamo z lastnikom zem-
ljišča za dodatno zajetje vode 
iz vira Čmi gozd v Podljube-
Iju. Uresničitev sanacije si-
stema Žegnani studenec pa 
bo odvisna od pridobitve ev-
ropskega denarja," je pove-
dal Janez Rotar iz javnega 
podjetja Komimala Tržič. 

Vodja vodovoda in gradbe-
ne operative je pojasnil, da že 
od leta 2000 opozarjajo Ob-
čino Tržič na težave pri pre-
skrbi s pitno vodo. Predlagali 
so zajem dodataih količin 
pime vode blizu sedanjih vi-
rov. Raziskovalna vrtina v 
Gozdu je potrdila, da ni mo-
žen zajem vode do globine 
dvesto metrov. Edina možna 
rešitev je dovoz vode. Velik 
problem je dotrajan mestni 
vodovod iz obdobja 1925-
1940, za povrh pa je lani ob-
čina prevzela lastništvo ne-
kdanjega vodovoda BPT Tr-
žič iz leta 1928. Premajhne 
akumulacije vode nikakor ne 
morejo pokriti velikih izgub 
vode iz obeh omrežij. Pri-
pravljen je projekt Odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda ter 
preskrba s pitno vodo v obči-
ni Tržič. Morali bi ga čim 
prej uresničiti in zagotoviti 
več denarja za vzdrževanje 
vodovodov, je menil Rotar. 
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Praznovanje Kovaškega šmarna 

Praznovanje Kovaškega šmarna se je začelo prejšnjo nede-
ljo z blagoslovitvijo slike sv. Jožefa v Kapelci in s koncertom 
pevskega zbora Koledva, nadaljevalo pa se bo danes in jutri. 
V starem trškem jedru bo mednarodna kovaška kolonija 
umetnostnih kovačev, v muzejski hiši Fovšaritnica bodo 
predstavili oblačilno kulturo od srednjega veka do baroka in 
pripravili več delavnic, v Kovaškem muzeju bodo odprli raz-
stavo Kovano v prostoru, KUD Dražgoše pa bo zaigral Sve-
to Lucijo. Prikazali bodo tudi taljenje rude, kuhanje oglja in 
kovanje žebljev, predstavili različne rokodelske obrti ter pri-
pravili otroške likovne delavnice, srednjeveški tabor in 
športna tekmovanja. Po predstavitvi Lokovških kovačev 
bodo podpisali listino o sodelovanju med turističnima dru-
štvoma Lokovec in Kropa, za konec bo še koncert Beneških 
fantov. C. Z. 

PODNART 

Gasilci iz Podnarta imajo nov avto 

Prostovoljno gasilsko društvo Podnart, ustanovljeno 2. fe-
bruarja 1987, je v soboto še posebej slovesno praznovalo 
20-letnic0 delovanja. Med ustanovitelji je bil tudi sedanji 
predsednik Janez Erman. Gasilci so dobili novo moderno 
gasilsko vozilo, vredno blizu 180 tisoč evrov. Botra novega 
vozila sta bila direktorica tovarne Atotech Marijana Rebernik 
in župan občine Radovljica Janko S. Stušek. Gasilci iz 
Podnarta so svoje 15 let staro vozilo dali gasilcem iz Hlebe, 
vozilo gasilcev iz Hlebe so dobili gasilci iz Podgore, staro 
vozilo gasilcev iz Mošenj pa so dobifi gasilci iz Krope. 
Vozila je blagoslovil župnik Alojz Kavčič. Številni so v sobo-
to čestitali gasilcem iz Podnarta za uspešno delo, med 
drugim tudi predsednica krajevne skupnosti Darja Bešter 
in župan prijateljske občine Sele na Koroškem Engelbert 
Wassner. V kulturnem programu sta sodelovala domači 
moški pevski zbor in pihalni orkester iz Lesc, za zabavo 
pa so igrali Veseli Gorenjci. Na sliki: tiovo vozilo gasilcev iz 
Podnarta z voznikom Bojanom Maričem. J. K. 

PODBREZJE 

Spomin na Karla Mauserja 

Župnija sv. Jakoba Podbrezje, KUD Tabor Podbrezje in Ra-
faelova družba, ki jo vodi domači župnik Janez Rihar, so po-
skrbeli, da so ob cerkvi v 
Podbrezjah na praznik 
državnosti odkrili kip pi-
satelja Karla Mauserja 
(1918-1977), ki je mladost 
preživel v Podbrezjah in 
se jih v svojih proznih de-
lih večkrat spominja. Po 
drugi svetovni vojni se 
Mauser ni smel vrniti v 
domovino. Na steber 
umeščeni kip je že pred 
leti izdelal kipar France 
Gorše. O Mauserju sta 
govorila France Vrbinc iz 
Koroške in literarni zgo-
dovinar France Pibernik, t | 
kip pa sta blagoslovila | 
domači župnik Janez Ri-
har in župnik med Slovenci po svetu Janez Pucelj. Kulturni 
program so pripravili domači cerkveni mešani zbor pod 
vodstvom Janka Kozjeka, otroški in mladinski zbor pod vod-
stvom Ane Debeljak in recitatorji Nataša Kne Leben, Milan 
Debeljak in Stane Mihelič. S. M. 

Lesce se hitro razvijajo 
V krajevni skupnosti Lesce so ob letošnjem prazniku pripravili več prireditev. Praznovanje 
zaznamujeta tudi gradnja avtoceste in razprava o asfaltiranju letališke steze. 

CvEro ZAPLOTNIK 

Lesce - V krajevni skupnosti 
(KS) Lesce sedmo leto zapo-
red praznujejo krajevni praz-
nik 14. julija, na dan, ko so 
pred 51 leti začeli urejati 
kamp Šobec. Ob letošnjem 
praznovanju so pripravili že 
junija letni koncert Moškega 
pevskega društva Triglav 
Lesce in veselo šolo nogome-
ta, v nedeljo Leški kolesarski 
krog, v torek, sredo in v četr-
tek pa še podoknice v Hleb-
cah, Studendcah in v Hra-
šah. Leški slikarji že vse od 
20. junija razstavljajo svoje 
slike v izložbah trgovin. 
Osrednja proslava ob prazni-
ku bo danes, v petek, ko 
bodo na slovesnosti v osnov-
ni šoli podelili medalje KS 
prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Lesce, leškemu žup-
niku Štefanu Babiču in pri-
zadevnemu danu hlebškega 
gasilskega društva Andreju 
Jalnu. Jutri, v soboto, bosta 

še balinarski turnir in gasil-
ska veselica. 

Kot je ob prazniku dejal 
predsednik sveta KS Zlatko 
Kavčič, se Lesce razvijajo zelo 
hitro. V zadnjem letu so do-
bile več novih trgovin, jeseni 
naj bi na Plani začeli zidati 
stanovanja, v gradnji je kana-
lizacija, ki bo preprečila spuš-
čanje odplak v Savo. Velik 
projekt je gradnja turistično 
rekreacijskega centra Mivka, 
pri tem jim bo, kot vse kaže, 
uspelo ohraniti tudi hipo-
drom. In kako na življenje v 
KS vpliva gradnja avtoceste? 
"Stanje je precej kritično. 
Prehodi prek trase avtoceste 
so oteženi, zaradi zapor v Ra-
dovljici bo veliko več prome-
ta tudi skozi Lesce. V krajev-
ni skupnosti smo prepričani, 
da bi bilo ob drugačni organi-
ziranosti gradnje lahko manj 
problemov, vendar se zdaj ni 
smiselno prepirati, ampak je 
bolje potrpeti in verjeti, da bo 
boljše." je dejal Zlatko Kavčič 

Zlatko Kavčič 

in poudaril, da bo k zmanjša-
nju prometa skozi Lesce pri-
spevala tudi gradnja podalj-
ška kroparske ceste. In kakš-
no je mnenje KS o asfaltira-
nju letališke steze? "S tem 
vprašanjem se največ ukvar-
jajo v Hrašah, kjer so zavzeli 

Tržiški kino bodo obnovili 
Prihodnje dni bodo začeli urejati Kulturni center Tržič. Gradbena dela bodo 
končali letos, oprema dvorane pa bo na vrsti spomladi 2008. 

STO JAN SAIE 

Tržič - Kino v Tržiču je zaprl 
vrata pred dobrimi štirimi 
leti. Občina Tržič je odtlej 
postopno obnovila zuna-
njost stavbe. Obnovila je 
streho in fasado, uredila 
podhod ob Cankarjevi cesti 
in poskrbela za novo kotlov-
nico. Lani je po pripravi pro-
jekta za obnovo dvorane od-
kupila del prostorov v kleti, 
ki je sedaj v celoti občinska 
last. Pridobila je gradbeno 
dovoljenje in se lotila pri-
pravljalnih del. 

"Prejšnji mesec smo iz-
brali najboljšega ponudnika 
za obnovo dvorane, vhodne 
avle, garderob in sanitarij. Ta 
dela bo od 9. julija do 31. de-

cembra letos opravilo ljub-
ljansko podjetje Lesnina in 
ženiring. Gre za okrog šest 
sto tisoč evrov vredno nalož 
bo, za katero bo 250 tisoč ev 
rov prispeval Norveški fi 
nančni sklad brez obvezno 
sti vračila. Tržiški kulturniki 
so dali svoje predloge, kako 
urediti bodoči Kulturni cen-
ter Tržič. Mi smo z njimi 
seznanili izvajalce, ki bodo 
skušali upoštevati vse mož-
ne rešitve. Zaenkrat ni zna-
no število sedežev v dvorani, 
kjer bodo obnovili tudi bal-
kon. Do jeseni bo priprav-
ljen projekt za opremo, ki jo 
bomo naročili prihodnje 
leto. Naša želja je, da bi bila 
dvorana pripravljena za na-
stope kulturnih skupin do 

prihodnjih Poletnih priredi-
tev. Razmišljamo tudi o 
možnosti, da bi jo občina 
dala nekomu v upravljanje," 
je povedala Mateja Hafner 
Malovrh iz urada za gospo-
darstvo in družbene dejav-
nosti. 

Nova dvorana bo name-
njena za razne kulturne pri-
reditve, predavanja in druga 
srečanja ustvarjalcev iz do-
mačega okolja in gostov. Po-
zneje namerava občina preu-
rediti sedanja stanovanja v 
nadstropju za potrebe kul-
turnih organizacij. Na pod-
strešju bo možno urediti 
večjo dvorano, katere namen 
še ni določen. Stavba naj bi v 
bodoče postala center vse tr-
žiške kulture. 

V stavbi, kjer je bil tržiški kino, bodo uredili kulturni center. 

stališče, da je možno sožitje 
med letališčem in okolico, 
odločno pa nasprotujejo as-
faltiranju steze, ki bi omogo-
čila razširitev dejavnosti ter 
pristajanje in vzletanje večjih 
letal, kot so sedanja športna 
in turistična." 

GOZD-MARTULJEK 

Kmalu varneje do 
Martuljkovega slapu 

Ena najbolj obiskanih spre-
hajalnih poti v kranjskogor-
ski občini je pot do prvega 
Martuljkovega slapu. Ven-
dar pa je pot precej slaba in 
tudi nevarna, zlasti zaradi 
padajočega kamenja. Za 
vzdrževanje poti skrbi Lo-
kalna turistična organizacija 
(LTO) Kranjska Gora. Kot je 
povedal direktor Jaka Hrast-
nik, se v LTO zavedajo veli-
kega pomena omenjene 
poti, zato si prizadevajo za 
njeno ureditev. Vendar pa 
so po številnih strokovnih 
ogledih ugotovili, da bodo 
za zagotovitev večje varno-
sti potrebna večja dela, ki 
bodo tudi zelo draga. Letos 
bodo skušali pripraviti do-
kumentacijo, prihodnje leto 
pa pridobiti sredstva iz ob-
činskega proračuna in ev-
ropskih skladov. Do do-
končne ureditve bodo pot 
vzdrževali v okviru finanč-
nih možnosti. "Popravili 
smo večino ograj, opravili 
manjše popravke poti, 6bse-
kali drevje ter popravili in iz-
delali nove lesene mostove. 
Na žalost nam jih ob več-
jem deževju odnese, zato 
smo se odločili, da bomo do 
opravljenih večjih posegov 
na omenjenem mestu po-
stavljali le lesene plohe," je 
dejal Hrastnik. Ker je pot za-
radi padajočega kamenja 
nevarna, opozarjajo obisko-
valce, da pot uporabljajo na 
lastno odgovornost, pripo-
ročajo pa tudi uporabo za-
ščitnih čelad. U. P. 
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Gasilec pri vsaki hiši 
Čiani Prostovoljnega gasilskega društva Selo pri Bledu so minuli konec 
tedna z gasilsko vajo, slavnostno sejo ter priložnostno proslavo in veselico 
počastili stoletnico društva. 

Selo pri Bledu - "Glavni po-
vod za ustanovitev PGD Selo 
pri Bledu je bil požar, ki se je 
razvnel leta 1906. Ustanovit-
venih članov je bila le pešči-
ca. Kmalu je društvo dobilo 
ročno brizgalno z Bohinjske 
Bele. Orodje in opremo so 
začasno shranjevali kar v po-
daljšku kmetijske f)odružni-
ce. Leta 1928 pa so začeli 
udarniško graditi svoj gasil-
ski dom. V naslednjih letih 
je ročno brizgalno zamenja-
la motoma, kupili so gasilski 
avto, razvili svoj prapor in 
zgradili dva bazena, ki še da-
nes služita svojemu name-
nu," se je prvih let dela PDG 
Selo ob priložnostni sloves-
nosti spomnil sedanji pred-
sednik Ivan Ferjan, ki je po-

nosen, da danes skoraj ni 
hiše v vasi, v kateri ne bi bilo 
člana PGD Selo pri Bledu. 
Od 199 vaščanov jih je v ga-
silske vrste vključenih kar 
117, od tega je 54 operativnih 
gasilcev z opravljenim naj-
manj izpitom za izprašane-
ga gasilca. Mnogi imajo 
opravljene tudi izpite za do-
datne specialnosti, tako da 
so po strokovni plati zelo do-
bro izobraženi, ob zadostni 
tehnični podf>ori pa so vsak 
trenutek pripravljeni izpol-
njevati svoje humanitarno 
poslanstvo. Na tekmovanjih, 
Id se jih tudi redno udeležu-
jejo, poleg dveh moških de-
setin nastopa tudi ženska de-
setina, občasno pa tudi vete-
rani. Zelo spodbudni za dru-

štvo pa sta mladinski deseti-
ni. Prav vsi se s tekmovanj 
vračajo z osvojenimi pokali. 
"Najbolj si želimo pomoči 
župana, občinskih svetnikov 
in občinske uprave pri legali-
zaciji gasilskega skladišča in 
orodišča na vadbenem pros-
toru Frate, ki je bil zgrajen 
kot nadomestna gradnja oro-
dišča v stari pastirski hiši. 
Želimo pa si tudi nemotene 
uporabe vadbenega prostora 
Frate za usposabljanje in 
druge dejavnosti društva, saj 
smo v preteklosti za ureditev 
prostora porabili prek osem 
tisoč ur prostovoljnega dela 
in- kar nekaj denarja. Pred-
vsem pa si želimo čim manj 
intervencij," ob jubileju pra-
vijo gasilci iz Sela. 

Ob nedeljski proslavi so blagoslovili tudi prikolico. / Fm: Antj suimcc 

RADOVLJICA 

Plaketa Jožetu Kapusu 

V Radovljici se pripravljajo 
na podelitev občinskih pri-
znanj ob občinskem prazni-
ku 5. avgusta. Po sklepu ob-
činskega sveta bo letos veli-
ko plaketo Občine Radovlji-
ca prejel Jože Kapus iz Ra-
dovljice za življenjsko delo 
in za pomemben prispevek 
pri razvoju gospodarstva, 
infrastrukture In prostora v 
občini Radovljica. Plakete 
Občine Radovljica bodo 
prejeli Bernard Tonejc Iz 
Lesc ob 75-letnici za dolgo-
letno aktivno delo na podro-
čju gozdarstva, lovstva ter 
dolgoletno družbenopolitič-
no delovanje, Janez Koselj 
st. Iz Spodnje Lipnice za 
dolgoletno izredno uspešno 
delo na področju organizira-
nja slovenske vojske, zaslu-
ge pri osamosvajanju slo-
venske države ter ustanovi-
tev in vodenje območne ve-
teranske organizacije, ter 
Krajevna organizacija Rde-
čega križa Lesce za 60-letni-
co delovanja. U. P. 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Obnovili tovorno žičnico 

Planinsko društvo Kranj je končalo obnovo tovorne žičnice 
do doma na Kallšču. Slaba dva kilometra dolgo žičnico so 
postavili leta 1975, v devetdesetih letih pa jo je uničil udar 
strele. Stare lesene stebre so letos zamenjali z novimi. Kot 
ugotavljajo v društvu, je transport z žičnico zanesljiv vse 
leto In tudi ekološko najbolj sprejemljiv. Žičnico uporabljajo 
tudi za odvoz odpadkov v dolino, zato je bila skoraj 15.000 
evrov vredna naložba smotrna. Do sredine septembra bo 
dom stalno odprt, zunaj sezone pa ob koncu tedna. S. S. 

Za prijetno počutje obiskovalcev Kališča in planinskega 
doma na njegovem vrhu bosta poleti skrbeli Mija Pančur iz 
Seničnega (desno) in Mara Pusar iz Ljubljane. Obe imata 
veliko izkušenj pri vodenju planinskih k o č . / fou>: loit Kosnjd 

Civilna iniciativa 
napoveduje tožbo 
Civilna iniciativa Dolina Draga je po nedeljskem 
sestanku krajanov Zgoše in Zapuž, ki živijo 
v bližini podjetja Seaway, napovedala tožbo za 
zaščito svojih interesov in ustavnih pravic. 

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

Zgoša - Krajani in civilna 
iniciativa nasprotujejo ob-
novi Seawaya po nedavnem 
velikem požaru in od pod-
jetja zahtevajo obnovo po-
stopka za pridobitev gradbe-
nega in uporabnega dovolje-
nja, presojo vplivov na oko-
lje ter odškodnino za one-
snaževanje okolja in zmanj-
šanje vrednosti njihovih ne-
premičnin. Od podjetja še 
zahtevajo, da do pridobitve 
presoje vplivov na okolje in 
zgraditve objektov z vsemi 
čistilnimi in ventilacijskimi 
napravami ustavi proizvod-
njo v šotoru in na prostem. 
Nasprotujejo tudi vsakršni 
spremembi občinskega 
prostorskega načrta, ki bi 
Seawayu omogočila širitev 
na stanovanjske in kmetij-
ske površine južno in sever-
no od obstoječe lokacije. 

Na nedeljskem sestanku 
so dali pobudo za izdajo iz-
redne številke krajevnega 
glasila, za zbor krajanov s 
tematiko Seawaya in Elana 
(izpust vlaken) ter za od-
stop predsednika begunj-
ske krajevne skupnosti 
Draga Finžgarja, ki naj bi 
bil kot direktor komunalne-
ga podjetja v občinski lasti v 
navzkrižju interesov. Ra-
dovljiškega župana Janka S. 
Stuška pozivajo k ukrepa-
nju, pri tem pa kot razlog 
za to navajajo razliko med 
izdanim upravnim dovolje-
njem in občinskim načr-
tom zaščite in reševanja ob 
nesreči z nevarno snovjo. 
Medtem ko upravno dovo-
ljenje po navedbah civilne 
iniciative velja za dejavnost, 
ki ne predvideva uporabe 
nevarnih kemikalij v proiz-
vodnji, občinski načrt vklju-
čuje tudi Seaway. 

KRATKE NOVICE 

B O H I N J S K A BISTRICA 

Kino Bohinj ponovno 
obratuje 

Kulturno društvo Bohinj je 
konec junija s pomočjo Ob-
čine Bohinj, ki je v rebalan-
su proračuna za to nameni-
la 750 evrov, oživilo bohinj-
ski kino v Kulturnem domu 
Joža Ažmana. Kino predsta-
ve so vsako sredo, petek in 
nedeljo. FIlmi v juliju pa so 
naslednji: 6. julija Strelec, 
13. julija Pirati s karibov - Na 
robu sveta, 12. In 15. julija 
Spider-man 3,17. In 20. juli-
ja Sončna svetloba. P. L 

RIBČEV LAZ 

Boilinjske igre brez 
meja 

v soboto se bodo na kopa-
lišču pri Kramarju od 14. ure 
dalje odvijale 1. Zoisove igre 
moderne dobe, ki jih skupaj 
z Občino Bohinj organizira 
Turistično društvo Bohinj. 
Gre za športno-zabavno pri-
reditev v duhu iger brez 
meja, v katerih se bodo po-
merila različna društva iz 
občine Bohinj. P. L. 

GG rtMii oglasi 
OVKUlV.Mi^ auitf 

Z O B R E S T N O M E R O , P R I L A G O J E N O V A Š I M P O T R E B A M 

STANOVANJSKI KREDIT 

v ' Obrestna mera že od 6-niesečnega Euribora + 1,I%*. 
* Stanovanjski kredi! z odplačilno dobo do 120 mesecev za 

komitenla banke, ki varčuje v banki minimalno dve leti. 
Višina odobrenega kredita Je odvisna od viiine privarčevanih sredstev. 

V Obrestni pribitek je odvisen od vrste in ročnosti kredita. 
•>» Najdaljša odplačilna doba je 20 let; za komitente banke, ki so mlajši od 35 let. pa do 30 lel. 

Posebna ugodno.st za družinske člane, ki najemajo stanovanjski kredit /a isto 
nepremičnino in kredit zavarujejo s hipoteko. Stroške odobritve kredita plača le en 
kreditojemalec. 

^ Kredit odobrimo tudi nekomltentom banke. 

POTROŠNIŠKI KREDIT 

Obrestna mera že od 6-mesečnega Euribora + 2,1% 
^ Obrestni pribitek je odvisen od vrste in ročnosti kredita. 
^ Najdaljša odplačilna dobaje 7 let. 

Kredit vam odobrimo tudi z nespremenljivo nominalno 
obrestno mero. kjer je vaša mesečna obveznost celotno 
dobo odplačevanja enaka in se ne spreminja. 

G o r e n j s k a ' ^ Banka 
Banka <t podluborti 

( } )04 /2aS .4 IM )0 
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GORENJSKA 

KRATKE NOVICE 

ŽELEZNIKI 

Občinsko priznanje Marjanu Kalanu 

Med občinskimi nagrajenci, 
ki so jim minulo soboto na 
slavnostni akademiji podelili 
priznanja in nagrade občine 
Železniki, je bil tudi Marjan 
Kalan iz Dolenje vasi, ki je v 
torkovem časopisu pomoto-
ma izpadel z objavljene foto-
grafije. Kalan je občinsko pri-
znanje dobil za dolgoletno 
vestno in prizadevno delo na 
področju komunalne uredit-
ve v Dolenji vasi in sodelo-
vanje z občino. A. H. 

MEDVODE 

Medvode praznujejo na Aljažev rojstni dan 

Danes je občinski praznik občine Medvode. 6. julij je na-
mreč rojstni dan Jakoba Aljaža, ki se je rodil na današnji dan 
leta 1845 v Zavrhu pod Šmarno goro. Številne prireditve po-
tekajo že od 21. junija dalje. Včeraj je bila slavnostna seja 
občinskega sveta, jutri pa se bo ob 9. uri pri Aljaževi doma-
čiji v Zavrhu začela 11. slovesna akademija v počastitev roj-
stva Jakoba Aljaža, ki bo zaznamovala tudi 8Q. obletnico 
smrti Jakoba Aljaža ter desetletnico obstoja Corniškega klu-
ba Jakob Aljaž, ki to prireditev tudi organizira. Na slavnost-
ni akademiji bodo podelili častni znak gornikom, ki so lani 
prehodili celotno Aljaževo pot od doma do doma. Kot po-
udarjajo v Corniškem klubu Jakob Aljaž, je namen hoje po 
tej poti predvsem spoznavanje življenjske poti Jakoba Alja-
ža. Del jutrišnje prireditve bo tudi pohod na Šmarno goro, 
kjer bo ob n . uri sveta maša, ki jo bo daroval dovški župnik 
France Urbanija. M. B. 

Kunstelj odstopil s funkcije svetnika 

član Občinskega sveta Občine Medvode Marjan Kunstelj, ki 
je bil v svet iz" 2. volilne enote izvoljen na listi LDS, je 2. juli-
ja podal izjavo, da odstopa s svetniške funkcije, na torkovi 
seji pa je njegov odstop potrdil tudi občinski svet. Kot nam 
je povedala Alenka ŽavbI Kunaver, predsednica OO LDS 
Medvode, se je Kunstelj za to potezo odločil zaradi 
službenih in drugih obveznosti, dejala pa je, da ostaja član 
stranke in tudi član 10 medvoške LDS. Namesto Kunstlja 
naj bi v svetniške klopi sedla njegova strankarska kolegica 
Alenka Veber Corjanc. M. B. 

ITCG 
UNITECH 
L T H 
TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o. 
VIncarje 2 
4 2 2 0 Škofia Loka 

Smo kakovosten in uspešen proizvajalec tlačnih orodij in 
ulitkov iz magnezijevih in aluminijevih zlitin in hkrati eno 
od najhitreje rastočih industrijskih podjetij v Sloveniji. 

Za potrebe nadaljnjega razvoja iščemo: 

STROJNE INŽENIRJE (UNI, VS, VIS) 
za konstrukcijo, tehnologijo in orodjarstvo 

Iščemo mlajše kandidate in nove diplomante strojništva, 
ki jih veselijo novi izzivi in delo s kupci v avtomobilski 
industriji. 

Delovne izkušnje v orodjarstvu so zaželene, niso pa 
pogoj. 

Iščemo sodelavce 2 univerzitetno afi visoko stopnjo, 
obravnavali pa bomo tudi kandidate z višjo izobrazbo. 

Delo bo v programski enoti Orodjarna, v razvoju in 
konstrukciji orodij na lokaciji Škofja Loka, možnost pa je 
tudi delo na lokaciji obrata Ljubljana. 

Kandidati lahko vložijo prošnje na naslov: 
TCG UNITECH Uh-ol, d. o. o., Kadrovska služba, 
Vincarje 2, 4220 Škofja Loka • 

To bo spomenik neumnosti 
Stanovalci Partizanske ceste nasprotujejo gradnji trgovskega centra pod njihovimi okni. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Škofja Loka - V začetku ted-
na so se prebivalci Partizan-
ske ceste vnovič sestali s 
predstavniki Krajevne skup-
nostni KamnitniJc, nekateri-
mi občinskimi svetniki in 
člani občinske uprave. Že 
aprila so podali pripombe na 
ureditev Kapucinskega pred-
mestja, predvsem v zvezi z 
gradnjo na območju tržnice 
in vrtičkov. "Predlagana reši-
tev gradnje trgovskega cen-
tra ne upošteva goste pose-
ljenosti na Partizanski cesti, 
da je razen na mestu seda-
njih vrtičkov že vse pozidano 
in da bo trinadstropna garaž-
na hiša močan onesnaževa-
lec," je v uvodu predstavil 
stališča iniciativnega odbora 
proti gradnji trgovskega cen-
tra Feri Horvat. 

Kot smo lahko izluščili iz 
razprave, si prebivalci Par-
tizanske ceste želijo name-
sto vrtičkov urejeno območ-
je, najraje bi na tem mestu 
imeli urejen park, tržnica 
pa naj ostane na sedanji lo-
kaciji. Trgovski center, ki 
po njihovem mnenju ne bo 
oživil centra Škofje Loke pa 
se lahko zgradi nižje, kjer 
je sedaj Amolova hiša. "Na 

Namesto vrtičkov bi stanovalci s Partizanske ceste rajši videli urejen park. 

Partizanski cesti živijo 604 
prebivalci na hektar, v Pod-
iubniku 474, v Novem sve-
tu in Frankovem naselju po 
300 ...," je podatke o gosti 
poseljenosti navedla Mana 
Veble Grum in dodala, da 
je njihovo območje degra-
dirano, čeprav skupaj plača-
jo največ nadomestila. An-
drej Pipp je opozoril na ne-
ustrezne prometne rešitve, 
Martin Hamer pa, da je tr-
govskih centrov tako ali 
tako preveč in bo novi le 

spomenik neumnosti , po-
hlepnosti in nekulturi. 

Zemljišča v zgornjem 
delu Kapucinskega pred-
mestja (med nekdanjim ho-
telom in šolo) so v večini za-
sebna, na območju, kjer naj 
bi stal novi trgovski center, 
pa so bila v večini z denacio-
nalizacijo vrnjena družina-
ma Dolenc in Linke, del je v 
lasti Gorenjske banke, v Ar-
nolovi hiši je prek 20 različ-
nih lastnikov. Del teh zem-
ljišč naj bi po sprejemu loka-

cijskega načrta v prvi obra-
vnavi, ki delno že določa 
gradnjo centra, že zamenja-
lo lastnika. Jernej Prevc, di-
rektor občinske uprave, je v 
torek zatrdil, da o gradnji še 
ni vse odločeno, medtem ko 
urbanistka Meta Mohorič 
meni, da je to že popolnoma 
jasno. Krajani se bodo znova 
sestali septembra, ko naj bi 
občinski svet z drugo obra-
vnavno lokacijskega načrta 
dokončno odločil o gradnji 
trgovskega centra. 

Selška dolina bo še gradbišče 
Minister Janez Božič ob slavnostnem odprtju na novo urejenega odseka Podlubnik-Klančar 
napovedal nadaljnje urejanje ceste v Selško dolino. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Škofja Loka - "Država za ce-
ste na Škofjeloškem veliko 
daje in še bo. Čez nekaj 
mesecev se bodo nadaljeva-
la dela tretje faze urejanja 
cestnega odseka Podlub-
nik-Klančar, pripravljeni so 
načrti za modernizacijo ce-
ste do Praprotna," je ob od-
prtju ceste skozi Podlubnik 
povedal Janez Božič. Ob 
tem minister za promet ni 
pozabil omeniti, da se pol-
janska obvoznica že gradi, 
v teku'so razpisi za gradnjo 
predora, potrjena pa je tudi 
štiripasovna povezava od 
jeprce do Stanežič, vsaj v 
začetku leta 2008 bo odprt 
predor Šentvid. 

Poleg urejenih cest v ob-
čini Škofja Loka si dobrih 
povezav s prestolnico želi 
tudi župan Igor Draksier: 

Cesto v Podlubniku so z rezanjem slavnostnega traku med drugimi odprli minister janež 
Božič, župan Ško^e Loke Igor Draksier ter železnikarski župan in poslanec Mihael Prevc. 

"Urejene ceste so temelj 
gospodarskega razvoja in 
varnosti za pešce, kolesarje 
in voznike. Želimo si še več 
takšnih investicij, ki bodo 
zgrajene v soglasju vseh. 

predvsem pa lastnikov 
zemljišč." V četrtek so v 
promet predali 540 metrov 
dolg odsek cestišča, poleg 
tega pa so zgradili še ploč-
nike, kolesarke steze, avto-

busna postajališča, dve kri-
žišči sta semaforizirani. 
Vrednost del je znašala 1,8 
milijona evrov, od tega je 
občina prispevala 662 tisoč 
evrov. 

Opravičilo 

V prispevku Zlati loški grb Šifrarju, ki je bil objavljen v torek, 
3. julija, na 5. strani Gorenjskega glasa, sem župana Občine 
Škofja Loka Igorja Draksierja pomotoma preimenoval 
v Mira Draksierja. Za nenamerno napako se županu in 
drugim prizadetim opravičujem. Simon Šubic 

Opravičilo 

V intervjuju Srečanje z angelom, ki je bil objavljen v petek, 
29. junija, na n . strani Gorenjskega glasa, smo pomotoma 
napisali priimek sogovornice Kravčar. Pravilno je Vesna 
Kravcar. Za napako se opravičujemo. 

Suzana P. Kovačič 
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SMUČARSKI SKOKI 

KRAN) 

V Kranju močna konkurenca 

Z današnjo in jutrišnjo preizkušnjo v Velenju se začenja le-
tošnja serija tei<em celinskega pokala v snnučarskih skokih. 
V Velenju bodo danes od naših nastopili Robi Kranjec, Pri-
mož Piki, Jurij Tepeš, Rok Urbane, Primož Peterka, Jure Šin-
kovec, Mitja Mežnar in Robert Hrgota, ki so jih v vodstvu 
naših skakalnih reprezentanc določili že pred časom, po tor-
kovi tekmi pokala Cockta pa so na seznam dodali še Nejca 
Franka, Luko Bardorferja, Anžeta Obrezo, Jureta Bogataja, 
Saša Tadiča in Žigo Mandlja. Na jutrišnji tekmi v Velenju bo 
nato nastopilo najboljših sedem, na nedeljski tekmi celin-
skega pokala, ki bo sledila v Kranju, pa bo na startu spet šti-
rinajst Slovencev. Prireditev pod Šmarjetno goro se bo zače-
la s poskusno serijo ob 15. uri, prva serija pa bo na sporedu 
ob 17. uri. "V Kranju pričakujemo 65 skakalcev iz štirinajstih 
držav, kar pomeni, da bo to ena najbolj kvalitetnih tekem ce-
linskega pokala. Močna bo avstrijska ekipa, pa Finci, Italija-
ni s prvo ekipo, seveda pa bodo nastopili tudi naši najbolj-
ši," pravi predsednik SK Triglav Jože Javornik, ki se z okoli 
130 klubskimi delavci trudi, da bo prireditev dobro uspela. 
Je namreč nekakšna "generalka" pred tekmo zimskega sve-
tovnega pokala, ki jo bo kranjska skakalnica gostila letos de-
cembra. V. S. 

LESCE 

Baje, Norčič in Selak trenirajo Turke 

Potem ko se je priznani skakalni strokovnjak Vasja Baje le-
tos pozimi razšel z vodstvom naših nordijskih reprezen-
tanc, je pred kratkim sprejel nov izziv in podpisal pogodbo 
o sodelovanju s Turki, ki bodo leta 2011 gostili zimsko uni-
verzijado v Erzurumu, do takrat pa imajo v načrtu hiter raz-
voj zimskih športov. Baje je nato prejšnji teden k sodelova-
nju povabil še dva naša trenerja, Bineta Norčiča, ki naj bi bil 
letos sicer pomočnik Gorana Janusa v slovenski B reprezen-
tanci in nekdanjega klubskega trenerja Roka Benkoviča iz 
Mengša Aleša Selaka. "Čeprav sem že začel delati v naši B-
ekipi, pa nisem bil zadovoljen s pogodbo, ki naj bi jo podpi-
sal z našo Smučarsko zvezo. Ko sem se odločal, kaj naj na-
redim, mi je Vasja Baje ponudil sodelovanje pri vzgoji mla-
dih turških skakalcev in odločil sem se za zanimiv izziv. Že 
ta teden so na Gorenjsko prišli mladi turški skakalni upi, 
stari med 9 in 13 let, ki jih je Baje izbral po testiranju v Tur-
čiji. Sedaj skupaj še z Alešem Selakom opravljamo prve tre-
ninge v Lescah oziroma na skakalnici v Žirovnici," je pove-
dal Bine Norčič ter dodal, da je pogodbo s Turki podpisal za 
štiri leta, če pa s sodelovanjem ne bo zadovoljen, jo lahko 
prekine kadarkoli. V. S. 

VABILA, PRIREDITVE 

1. kolesarski maraton Alpe - V nedeljo bo ob 9. uri v središ-
ču Kamnika start 1. kolesarskega maratona Alpe, ki ga orga-
nizira KDAlpe. Potek trase: Kamnik-Komenda-Cerklje-Pred-
dvor-Jezerski vrh-Pavličevo sedlo-Solčava-Luče-Ljubno-
Gornji Grad-Črnivec-Kamnik. Skupaj 131 km. Do krožišča v 
Podgorju bo maraton potekal v strnjeni koloni, nato bo od-
prta vožnja. Informacije: 040/264 340. M. B. 

Kolesarska dirka za zlato čipko - jutri bo ob 10. uri v Želez-
nikih start 9. kolesarske dirke za zlato čipko. Cilj bo na Sori-
ški planini, informacije: Roman Prezelj, 051/330329. M. B. 

Gorski moto preizkus v Lešah - Jutri, 7. julija, bo v Lešah po 
desetih letih znova potekala gorska moto preizkušnja - sla-
lom. Ob io. uri se bo začelo ogrevanje, start pa bo ob 13. uri. 
V času tekmovanja bo zaprta cesta od cerkve pa do vrha. In-
formacije: 04/596 22 25. M. B. 

Speedway v Zgorji Šiški • To nedeljo z začetkom ob 16. uri 
se na stadionu v Zgornji Šiški obeta zanimiva dirka speed-
wayistov, polfinale kvalifikacij posameznikov za Grand Prix 
za leto 2008. To bo tudi jubilejna 150. dirka na stadionu v 
Zgornji Šiški, na njej pa pričakujejo vrhunske voznike iz de-
vetih držav. Prvič v Sloveniji bodo ob 15. uri predstavili tudi 
speedway prikoličarje, predstavili pa bodo tudi šolo varne 
vožnje za motoriste pri AMZ. V. S. 

Šahovski turnir v Šobcu - ŠD Gorenjka Lesce tudi letos orga-
nizira šahovske turnirje v kampu Šobec. Drugi turnir bo po-
tekal v ponedeljek, 9. julija, z začetkom ob 18. uri. Prijave 
sprejemajo do 15 minut pred začetkom tekmovanja. Na pr-
vem turnirju je zanesljivo slavil MK Silvo Simončič (ŠK Sta-
ri Mayr Kranj). Informacije Nejc Petrovič, GSM: 041/461 
606, ali na elektronski naslov: nejc_petrovic@hotmail.com. 
O . O . 

Dunajčani ne dajo Rodmanov 
Hokejska reprezentanta Marcel in David Rodman z Rodin, ki sta v minuli sezoni tresla mreže 
nasprotnikov Acronija jesenic, bosta v novi sezoni igrala za moštvo Wienne Capitals. 

V I L M A STANOVNIK 

Bled - "Ugibanj in negotovo-
sti ni več. Sva člana kluba 
Wienna Capitals. Že med se-
zono, od novega leta naprej, 
sva se s prejšnjim vodstvom 
jeseniškega kluba skušala 
dogovoriti o nadaljevanju ka-
riere v Podmežakli, saj je bilo 
igrati pred domačimi gledal-
ci najina prva želja. Ker pa se 
nismo mogli dogovoriti in 
ker sva po koncu sezone oba 
z Dunaja dobila mamljivo 
fregodbo, sva se odločila, da 
jo podpiševa. Tako sva že od 
pomladi dana ekipe Wienna 
Capitals, dogovorili pa smo 
se - predvsem na željo Du-

najčanov - da to do 1. julija ne 
gre v javnost. Vmes se je v je-
seniškem klubu zamenjalo 
vodstvo, to pa je imelo veliko 
željo, da ostaneva na Jeseni-
cah. Midva sva bila seveda za 
to, da se vodstvi jeseniškega 
in dunajskega kluba dogovo-
rita, vendar pa se nama na 
Dunaju niso bili pripravljeni 
odre6. Ker pa morava spo-
štovati pogodbo, ki sva jo 
podpisala, za eno sezono 
brez slabe vesti in računov 
odhajava na Dunaj. Verjame-
va, da bova imela dobro sezo-
no tudi na Dunaju," je odlo-
čitev za igranje v dresu Wi-
enna Capitals komentiral 
starejši od bratov Rodman, 

Na torkovi seji upravnega odbora HK Acroni Jeseni-
ce so sicer obžalovali odhod bratov Rodman, vendar 
pa so glede nove sezone še naprej optimistični, saj so 
podpisali pogodbe z večino drugih igralcev, novinci v 
ekipi pa so Andrej Hebar, Paul Hea!ey in Markus 
Matthiasson. Pogovori z drugimi novimi okrepitvami 
še potekajo. 

LOKOSTREISTVO 

KRANJ 

Tudi medalja je dosegljiva 

Slovenski lokostrelci so danes odpotovali na 44. svetovno 
prvenstvo v tarčnem lokostrelstvu v Leipzig. Med devetimi 
reprezentanti so tudi trije Gorenjci, ki sestavljajo ekipo 
strelcev s sestavljenim lokom. Poleg Maje Marčen, ki prav 
tako strelja s sestavljenim lokom, so prav Gorenjci tisti, ki 
imajo največ možnosti, da se kot ekipa morda povzpnejo 
celo na stopničke. Najstarejši med njimi (na sliki desno) 39-
letni Damjan Majer iz Kranja pravi: "Kot ekipa smo 
enakovredni najboljšim na svetu predvsem zaradi naše 
izenačenosti." Majer pričakuje, da bo med posamezniki 
med prvo trideseterico, njegovi največji dosedanji uspehi pa 
so'zmaga (1997) in drugo (leto prej) mesto na odprtem 
afriškem prvenstvu, sicer pa se je letos vrnil v reprezentan-
co po domala desetletni pavzi. Na sredini stoji najboljši 
slovenski lokostrelec, 27-letni Dejan Sitar iz Dvorij pri Cerkl-
jah, ki je v svoji kategoriji pred šestimi leti v Pekingu že os-
vojil naslov svetovnega prvaka, leta 1998 je bil evropski 
mladinski prvak, letos pa načrtuje uvrstitev med prvih deset. 
Na levi stoji 28-letni Jernej Selak iz Škofje Loke, njegov na-
jvečji dosedanji uspeh je četrto mesto na evropskem prven-
stvu pred šestimi leti, letos pa upa na uvrstitev v prvo tretji-
no najboljših. I. B. 

Brata Marcel in David Rodman se veselita novih izzivov. 

Marcel, in povedal, da so 
jima v jeseniškem klubu 
dolžni še dve mesečni plači, 
Davidu pa še premije izpred 
dveh sezon. "Ker sva se lani 
na ledeni ploskvi dobro ujela, 
sva si želela, da še naprej igra-
va skupaj. Če bi se zadeve v 
zvezi z novim vodstvom in 
novo sezono odvrtele malo 
prej, bi zagotovo ostala doma, 
vendar pa je tudi igranje na 
Dunaju za naju izziv in s soig-
ralci se bova potrudila, da se 

izkaževa. Najbrž naju gledal-
ci, ko bomo gostovali na Jese-
nicah, ne bodo preveč navdu-
šeno pozdravljali, vendar pa je 
dejstvo, da je hokej najin kruh 
in da sva se v tistem trenutku 
odločila tako, kot se nama je 
zdelo najbolje," je povedal Da-
vid, ki tako kot Marcel verja-
me, da jim bo tudi na Jeseni-
cah uspelo sestaviti kvalitetno 
moštvo, ki se bo lahko borilo 
za sredino lestvice v ligi 
E B E L 
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NESRECE 

LESCE 

Že petnajsta smrtna žrtev na Gorenjskem 

V sredo ob 21.45 se je na regionalni cesti Bled-Lesce zgodi 
la prometna nesreča, v kateri je umrl 2i-letni voznik iz Lesc 
Ko se je od Bleda proti Lescam pripeljal v desni nepregied 
ni ovinek, kjer vozišče poteka čez most Save Dolinke 
hitrosti vozila ni prilagodil mokremu in spolzkemu vozišču 
je ugotovila policija. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubi 
oblast nad svojim beemvejem in zapeljal desno izven ces 
tišča na bankino, nato pa na pobočje nad kolesarsko stezo 
kjer je avtomobil dvignilo v zrak in je trčil v drevo. Trčenje je 
bilo tako silovito, da je voznik zaradi hudih ran na kraju nes 
reče umrl. Letos je na gorenjskih cestah umrlo petnajst 
oseb, v enakem obdobju lani pa tri manj. S. Š. 

KRANJSKA G O R A 

Mladi kolesar umrl 

V torek je za posledicami hudih ran umrl 16-letni Čeh, ki je 
minulo soboto na cesti Vrata-Mojstrana s kolesom zapeljal 
izven cestišča in padel po strmem pobočju približno deset 
metrov globoko. S. Š. 

KRANJ 

Uspeh z reševalnimi psi 

V avstrijskem Eisenstadtu je bilo 13. svetovno prvenstvo reše-
valnih psov. Med 137 udeleženci iz 18 držav je bilo tudi deset 
Slovencev. Najbolj se je izkazal član Enote reševalnih psov Slo-
venije Marko Bručan iz Ljubljane, ki je z zlato prinašalko Top-
sy Izzo zasedel 7. mesto v kategoriji iskanja pogrešanih oseb v 
naravi. Njegov uspeh je dopolnil z 12. mestom Jure Pribičevič, 
član Kluba vodnikov reševalnih psov Kranj. S. S. 

O B Č I N A CERKLJE 
N A GORENJSKEM 

Trg Davorina Jenka 13,4207 Cerklje 
e-naslov: 0bcinacerklje@5i0l.net 
0 4 / 2 8 15 820, 0 4 / 2 8 15 8 0 0 

Številka: 100-03/2007-01 

Na podlagi določil 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni 
list RS, št. 42 /02) objavljamo prosto delovno mesto: 

VZDRŽEVALEC (m/ž) 

Opis del in nalog: 
- spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih 

prostorov in prevoznih sredstev, 
- opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih in napravah, 
- priprava dvorane za prireditve, sodelovanje na 

prireditvah in čiščenje dvorane, 
• razporejanje najemnikov dvorane in vodenje evidenc. 

Poleg splošnih pogojev, določenih z Z a k o n o m o delovnih 
razmerjih, ter pogojev, določenih v drugem odstavku 88. člena 
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32 /06) , morajo 
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: 

- dokončana poklicna šola, 
- najmanj 4 mesece delovnih izkušenj, 
• izpit B-kategorije 
• osnovno znanje dela z računalnikom, 
- organizacijske in komunikacijske sposobnosti. 

Z i zbran im kandidatom b o m o delovno razmerje sklenili za 
nedoločen čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim 
poskusnim delom. 
Kandidati naj pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in s 
kratkim opisom delovnih izkušenj pošljejo v 8 dneh od objave na 
naslov Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 
4207 Cerklje na Gorenjskem s pripisom "za razpis - vzdrževalec". 

Župan 
Franc Čebulj, l.r. 

Obtoženi preprodaje mami 
v Kranju so zaradi domnevne preprodaje mamil začeli soditi sedmerici moških, pretežno Tržičanov. 
Policija trdi, da so droge pretežno prodajali najstnikom. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Na zatožno klop 
okrožnega sodišča v Kranju 
so v torek zaradi domnevne 
preprodaje mamil sedli 22-let-
ni Duško Krupljanin, 30-letni 
Edin Nikočevič, 32-letni Mir-
sad Šabič, 25-letni Mujo Vdič, 
30-letni Alis Bddeševič, 25-Iet-
ni Andraž Snedic in 24-Ietni 
Matej Klančar, večina od njih 
je doma iz Tržiča in okolice. 
Prvih šest obdolžencev so k 
sodnid Andrijani Ahačič pri-
peljali iz pripora, sedmi se za-
govarja s prostosti. 

O aretaciji obdolženih smo 
poročali februarja letos, ko je 
policija zaključila kriminali-
stično akdjo o preprodaji dro-
ge v tižiških in drugih lokalih, 
odjemald pa so bili predvsem 
najstniki, je tedaj dejal vodja 
Sektorja kriminalistične poli-
d je Polidjske uprave Kranj 
Simon Velički. V takratnih 
hišnih preiskavah so policisti 
našli dva kilograma konop-
lje, 270 gramov amfetami-
nov in nekaj kokaina. Obtož-
ba, ki jo zastopa okrožna dr-
žavna tožilka Marija Marinka 
Jeraj, sedaj sedmerici očita 
Storitev trinajstih kaznivih 
dejanj, povezanih s prepro-
dajo, hranjenjem in ponuja-
njem prepovedane droge. Za 
vsako od teh dejanj je zagro-

Prvo- in drugoobtoženi: Duško Krupljanin (levo spredaj) in Edin Nikočevič (desno), ki v to-
rek ni bil sposoben odgovarjati na vprašanja odvetnikov. 

žena kazen od enega do de-
set let zapora. 

V sedemmesečnem poli-
djskem opazovanju domnev-
nih preprodajalcev sta sodelo-
vala tudi tajna polidjska sode-
lavca Blaž in Beno, ki sta pri-
skrbela za tožilstvo pomemb-
ne dokaze. Prvoobtoženi Du-
ško Krupljanin iz Tržiča, ki 
trdi, da od obtoženih pozna 
zgolj drugoobtoženega Niko-
čeviča, pravi, da je Blaža spo-
znal v tržiškem lokalu Fonta-
na. Govorila sla o najemu sta-

novanja, obtoženi pa je Blažu 
ponujal tudi spodnje perilo, 
saj se je tedaj ukvarjal z njego-
vo prodajo. O drogi Kruplja-
nin v zagovoru ni govoril. 

Drugoobtoženi Edin Niko-
čevič iz Tržiča je v zagovoru, 
ki ga je bral, pojasnil, da mu 
je kriminalist na zaslišanju 
na kranjski polidji grozil, 
zato je "neresnično obreme-
nil sebe in ostale". Razložil je 
še, da je pogosto prekomerno 
popival s tajnim policijskim 
sodelavcem Blažem, ki ga je 

večkrat spraševal po drogah. 
Zaradi njegovih besed se je 
razhudil Luka Zaje, zagovor-
nik prvoobtoženega Kruplja-
nina: "Besen sem, ker sedaj 
govorite drugače kot pred 
preiskovabiim sodnikom. Za-
radi vašega zagovora je moj 
klient že pet mesecev v zapo-
m." Ko je odvetnik hotel Ni-
kočeviča dodatno spraševati, 
je ta dejal, da ne more odgo-
varjati. "Čisto sem se izklo-
pil," je razložil in sedel nazaj v 
klop. 

Razkrili tihotapce heroina 
Slovenski in tuji kriminalisti so stopili na prste organizirani kriminalni 
združbi, ki je tihotapila heroin po t. i. balkanski poti. 

S I M O N S U B I C 

Ljubljana - Slovenski krimi-
nalisti so s pomočjo kolegov 
iz Italije, Švice, Švedske in 
Avstrije razbili del medna-
rodne kriminalne združbe, 
ki je prek t. i. balkanske poti 
v države EU tihotapila hero-
in. V skoraj enoletni krimi-
nalistični akdji so kriminal-
ni združbi zasegli 90,5 kilo-
grama heroina, ki je na čr-
nem trgu vreden skoraj 1,6 
milijona evrov. Pred tednom 
dni pa so slovenski krimina-
listi, med njimi tudi gorenj-
ski, v devetih hišnih preiska-
vah zasegli še približno šest 
kilogramov heroina in areti-
rali osem osumljencev. Pre-
iskovalni sodnik je za osme-
rico odredil pripor, za enega 
osumljenca iz Slovenije pa 
so razpisali mednarodno ti-
ralica. Izsledke kriminalistič-
ne preiskave, ki še ni zaklju-
čena, sta v sredo predstavila 
Aleksander Jevšek, direktor 
Uprave kriminalistične poli-
cije Generalne policijske 

uprave, in mag. Branko )a-
pelj, vodja Sektorja krimina-
listične policije Policijske 
uprave Ljubljana. 

Kriminalisti so na podlagi 
klasičnega in prikritega pre-
iskovanja ugotovili, da je kri-
minalna združba delovala v 
Sloveniji in na Kosovu, kot 
izvajalci tihotapstva prepove-
dane droge pa so bili angaži-
rani predvsem slovenski dr-
žavljani. Heroin, pridelan v 
Afganistanu, so v rezervoar-
jih za gorivo in vratih avto-
mobilov tihotapili prek Tur-
čije v Albanijo, od tam pa v 
Srbijo oziroma na območje 
Kosova in prek zahodnega 
Balkana v države Evropske 
unije, običajno preko mej-
nih prehodov Karavanke in 
Obrežje, kjer so konec lan-
skega leta zasegli skoraj de-
set kilogramov heroina. V 
Sloveniji so običajno pet do 
deset kilogramov droge izlo-
čili in jo namenili za sloven-
ski trg. 

Vodja štirinajstčlanske 
mednarodno organizirane 

združbe naj bi bil 37-letni dr-
žavljan Slovenije, v njej pa 
naj bi delovali še štirje Slo-
vend, stari od 23 do 34 let, 
33-letni državljan Makedoni-
je, 34-letni državljan Bosne 
in Hercegovine, štirje držav-
ljani Srbije z območja Koso-
va (stari od 24 do 32 let) in tri 
še neidentificirane osebe. 
Zoper njih so podali kazen-
sko ovadbo za deset kazni-
vih dejanj neupravičene 
proizvodnje in prometa z 
mamili. 

Skoraj ves heroin, ki je 
bil v letu 2006 zasežen v 
EU, je po podatkih Združe-
nih narodov izviral iz Afga-
nistana, kjer je proizvodnja 
opijevega maka lani v pri-
merjavi z letom prej naras-
la za 59 odstotkov. Tako je 
bilo lani v Afganistanu za-
sejanega 165 tisoč hektarjev 
opijevega maka, v letu 
2005 pa 104 tisoč hektar-
jev. Proizvodnja heroina je 
leta 2005 v Afganistanu zna-
šala 410 ton, v letu 2006 pa 
že približno 610 ton. 

TAMAR 

Čehe ujel sneg 

Kako nepredvidljive so lahko 
gore, razkriva zgodba o reše-
vanju na Poncah. Včeraj zgo-
daj zjutraj so namreč gorski 
reševalci iz Rateč s pomočjo 
vojaškega helikopterja rešili 
tri Čehe, stare okoli 20 let, ki 
so morali noč s srede na četr-
tek prebivakirati na grebenu 
med Srednjo in Visoko Pon-
co, približno 2200 metrov vi-
soko. Kot je povedal Samo 
Cuznar iz G RS Rateče, se je 
trojica Čehov s koče na Man-
gartu prek Ponc podala v Ta-
mar. Na poti čez Ponce jih je 
v sredo popoldne zajel sneg. 
"Zapadlo je trideset centime-
trov snega, zato niso več vi-
deli markacij in zgrešili pot. 
Prisiljeni so bili bivakirati, k 
sreči pa so bili vsi trije dobro 
opremljeni s spalnimi vreča-
mi in zaščitno "alufolijo", 
tako da so bili ob prihodu v 
dolino le nekoliko izčrpani in 
podhlajeni," je razložil Cuz-
nar in dodal, da so imeli Čehi 
srečo, da jih v sredo ni zade-
la kakšna strela. Trije reševal-
ci 59 se proti Poncam podali 
že v sredo zvečer. Ko so izve-
deli, da Čehi niso poškodova-
ni in da so dobro opremljeni, 
so zaradi slabega vremena in 
noči reševanje nadaljevali na-
slednje jutro. S. Š. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
mailto:0bcinacerklje@5i0l.net


3 0 
PRILOGA GORENJSKEGA GLASA 
U R E D N I K : M I H A . N A G L I Č @ S I O L . N E T 

Je med dopusti tudi kultura na dopustu? Če je enim dopuščeno, da med dopustom delajo, zakaj se ne bi drugi 
kulturno udejstvovali? Pa ne le tako, da bi sadove kulture uživali - zakaj ne bi v času, ko so "pravi" kulturniki na 
dopustu, kar sami tudi kaj ustvarjali? 

Dopustna kultura 
M I H A N A G U Č 

Vzemimo si čas 
in med 

dopustom kaj 
preberimo, 
nabirajmo 

predmete 
kulturne 

dediščine, 
obiščimo kako 

prireditev in 
muzej v kraju 

našega 
dopustovanja. 

Kdor zmore, 
naj tudi sam kaj 
napiše, naslika, 

zapoje, zaigra 
ali celo 

skomponira... 
Dopustimo si 

biti ustvarjalni. 

Imam znanko, ki vsak te-
den prebere vsaj pet kn-
jig! Ja, prav ste prebrali: 
vsaj pet! Pa še vse drugo 
dela zraven tega. Koliko 

jih bo šele, ko bo na dopu-
stu? Kaj pa vi? Vsak sam naj-
bolje ve, kako je s tem in z 
njim. Sicer pa je splošno 
znano, da večina ne bere nič, 
nekateri pa občasno malo 
tega in malo onega. Časopise 
in revije še kar, knjig pa ne-
kaj na leto. Glavni izgovor je, 
da ni časa. Saj ga res ni, zme-
raj bolj nas gonijo in sami se 
vse bolj ženemo. Smo si pa 
(moja družba) v zadnjih letih 
že nekajkrat privoščili pravi 
bralni dopust Saj ne, da ne 
bi počeli nič drugega, ampak 
b r ^ smo neverjetno veliko. 
Z nami je bil enkrat tudi en 
notorični nebralec in ko ni 
mogel nobenega več pripra-
viti do tega, da bi z njim kar-
tal, se je še sam lotil - branja. 

Prebral je izpovedi Vide Ža-
bot, tako rekoč na dušek, in 
po branju izjavil, da mu ni 
žal... 

Seveda hočem reči, da bo 
bližnji dopust odlična prilož-
nost tudi za branje. Za tiste, 
ki jih branje sicer mika, a 
zanj v delovnem delu leta ne 
najdejo časa. Onih, ki potre-
be po branju sploh nimajo, 
pa v to ne kaže nagovarjati. 
Bodo pač počeli, kar jim 
paše. Dopustovalcev in nji-
hovih nadvse različnih nači-
nov dopustovanja ne bi rad 
delil na kulturne in nekul-
turne, saj nisem kak kultur-
ni šovinist. Namigniti ho-
čem samo, da je dopust od-
lična priložnost za spre-
membo siceršnjega načina 
življenja. Bolj kot za goli po-
čitek je primeren za aktivno 
drugačnost. Ta je možna v 
različnih smereh, poda se v 
naravo, šport, raziskovanje, 
ne nazadnje v kulturo. 

v kakšno kulturo pa, pore-
čete morda, saj se poleti nič 

ne dogaja. Koncertne dvora-
ne in gledališča so zaprta, 
kulturni domovi samevajo 
prazni, hjdi kulturniki so na 
zasluženem dopustij. Ja, saj 
ravno v tem je stvar: da mi 
sami kot dopustniki posta-
nemo aktivni kulturniki! 
Omenili smo branje in dru-
gih možnosti je še veliko. 
Zakaj bi samo brali, poskusi-
mo se še v pisanju. Ko smo v 
prijateljski družbi, po jedi in 
pijači še katero zapojmo. hi 
nagovorimo tistega, ki je v 
druščini glasbeno bolj nada-
rjen od drugih, da prevzame 
pobudo in nam morda še ka-
tero zaigra. Ja, v teh rečeh je 
vse odvisno od darov. Musd-
cirajo lahko le ljudje s poslu-
hom, slikajo le tisti, ki so li-
kovno obdarjeni, tudi za odr-
sko igro je potreben dar ... 

In kaj ostane tistim, ki ni-
mamo nobenega od teh da-
rov? Uživanje v ustvarjalnih 
in poustvarjalnih darovih 
drugih, v branju, kot že re-
čeno, v obiskovanju gledali-

ških predstav, koncertov, 
razstav ... Posebno prilož-
nost za imietniško manj ob-
darjene ponuja področje kul-
turne dediščine. Do te smo 
bUi v nedavni preteklosti do-
stikrat zelo mačehovski. Bolj 
ozaveščeni so uspeli marsi-
kaj še pravočasno spraviti na 
varno v muzeje, zlasti pre-
mičnine, nepremičnin (vsa-
kovrstnih stavb) je bilo brez 
števila razdejanih ali trajno 
iznakaženih. Tudi na tem 
področju je mogoče sodelo-
vati aktivno ali pasivno. Med 
slednje sodijo občasni obis-
kovalci muzejev in arhivov, 
občudovalci cerkva in gra-
dov, ali pa drobnih izdelkov, 
kakršne so čipke in razni 
drugi umetelno izdelani 
spominki. Med aktivne varu-
he dediščine pa sodijo vsi, ki 
zanjo tudi sami kaj naredijo. 
Denimo, da imajo v lasti, 
hišo, ki sodi med kulturne 
spomenike in se zavestno 
odločijo, da je ne bodo podr-
li, ampak raje ohranili po na-

Klekljanje je ljudska ustvarjalnost, ki bogati tako klekijarice kot ljubitelje čipk. /foto Poion.MiakirBaidMin 

čelih spomeniškega varstva; 
kar je, resnici na ljubo, draž-
je kot porušiti in nekaj na 
novo pozidati. Pa ne gre le za 
hiše. v starih hišah je bilo 
včasih obilo inventarja, ki ga 
je večina zavrgla, redld pa so 
kaj tudi ohranili in so danes 
na to upravičeno ponosni, 
naj gre za slike na steklu iz 
bogkovega kota, za staro po-
sodo iz črne kuhinje, izbra-
ne kose oblačil, ali pa za hiš-
ne dokumente, fotografije, 
pisma, ki so jih hišni moški 
pisali od vojakov ali z dela v 
tujini... 

Zakaj vse to naštevam? 
Zato ker je mogoče prav do-
pust priložnost, da pobrska-
mo po omarah, skrinjah in 
podstrešju in pogledamo, če 
nam je ostalo še kaj imenit-
nega iz starih časov. Ali pa 
sami oziroma s pomočjo 
mojstra "restavriramo" pro-
padajoči kozolec ali pa na-
brane predmete podarimo 
lokalnemu muzeju, ki jih bo 
shranil v svojem depoju ali 
morda celo uvrstil v stalno 
razstavo. Poznam zasebne 
hiše, v katerih imaš, ko vanje 
vstopiš, občutek, da si prišel 
v muzej ali galerijo - toliko je 
v njih slik, starega pohištva 
in dragocenega drobnega in-
ventarja. Ideja za posnema-
nje: če imamo v hiši ali sta-
novanju kak odvečni pros-
tor, zakaj si ne bi v njem 
prav med dopustom uredili 
zasebnega muzejčka, hišne-
ga svetišča, v katerem bi čas-
tili svoje prednike in njihova 
dela, katerih dediči smo, 
tako duhovno kot telesno in 
materialno. 

Vzemimo si torej čas in 
med dopustom kaj preberi-
mo, nabirajmo predmete 
kulturne dediščine, obiščimo 
prireditev katerega od pole-
tnih festivalov, ko pridemo v 
kraj dopustovanja, pojdimo 
še v njegov lokalni muzej, da 
bolj spoznamo njegove ljudi 
in posebnosti. Kdor zmore, 
pa naj tudi sam kaj napiše, 
naslika, zapoje, zaigra ali celo 
skomponira. Ustvarjati je 
vendar dopustno. 



DEDIŠČINA Snovarya 

Eva Dobovšek Erjavšek in Peter Erjavšek sta svoj dom v Bistridci pri Kamniku v začetku junija tako kot že vrsto let 
doslej za tri poletne mesece zamenjala za pastirski stan na Veliki planini. Tako skupaj s še približno tridesetimi 
pastirji, ki poleti pasejo na tej največji planini pri nas, skrbita za nadaljevanje pastirske dediščine, ki po arheoloških 
najdbah sodeč, na tem območju sega v pradavnino. 

Veliko planino pustimo 
tako, kot j e 
JASNA P A I A D I N 

Vdiha planina 
bi potrebovala 

svojega varuha, 
nekoga, ki bi 

skrbel za 
avtentičnost, 

saj bodo sicer 
prevladali 

interesi moči 
in nekaterih 

posameznikov. 

Kmetje iz Stranj, 
Stahovice, Kregar-
jevega, Zagorice, 
Okroglega, Gozda, 
Žage, Markovega, 

Studenca, Zakala in mnogih 
drugih krajev izpod vznožja 
Kamniških planin so pravico 
za pašo na Veliki planini do-
bili že pred stoletji in uredi-
tev se do danes ni kaj bistve-
no spremenila. "Letos smo 
živino na planino prignali in 
zvozili 9. junija, teden ali 
celo dva tedna prej kot pona-
vadi, saj je zaradi mile zime 
trave dovolj, zato se je vod-
stvo pašne skupnosti odloči-
lo, da lahko od tega dne na-
prej pasemo na planini. Pred 
odločitvijo pašne skupnosti 
pastirji svoje živine ne smejo 
prignati gor. Ta pravila velja-
jo že od nekdaj," pravita Eva 
in Peter Erjavšek, ki že štiri-
najsto leto paseta živino 
kamniških kmetov, letos Ža-
garjeve krave iz Bistričice in 
Martinčevo ter Urinovo go-
vedo z Okroglega. Sama sta 
pastirja in ne lastnika krav, 
zato v agrarni skupnosti Paš-
na skupnost VeUka planina, 
kakor se uradno imenuje ta 
organizacija, nimata možno-
sti odločanja, morata pa tako 
kot vsi drugi pastirji upošte-
vati nekatera že precej stara 
pravila. A tudi pastirji so 
organizirani po svoje, saj vsa-
ko leto izvolijo gospodarja 
planine, ki odloča, kdaj in kje 
bodo kosili travo, flstili gozd, 
popravljali cesto, urejali kori-
ta za vodo in podobno. 

Dela na planini ne manj-
ka, sta vsakdan pastirja jedr-
nato opisala nekega dopol-
dneva, ko sta pravkar odgna-
la živino na pašo v Tiho doli-
no in pospravila vedra z mle-
kom, ki ga Eva dvakrat dnev-
no predela v sir ali nalije v 
latvice, da bo skisano priča-
kalo mnoge obiskovalce, ki 
se navdušeni na planino vra-
čajo ne le iz cele Slovenije, 
temveč tudi z različnih kon-
cev sveta. "Vsako jutro vsta-
neva že ob pol petih zjutraj, 
pomolzeva krave, jim opere-
va vimena, da se ne vnamejo 

in vso čredo - 25 glav šteje le-
tos - odženeva na pašo. Nato 
počistiva vse tri hleve in 
gnoj, katerega jeseni potre-
semo po vsej planini, odme-
čeva na goj i šče . Kar nekaj 
dela je tekom dopoldneva s 
predelavo mleka in različni-
mi opravili na planini, nato 
sledi kosilo, pa kakšna ura 
počitka, popoldne in proti 
večeru pa spet inolža, prede-
lava mleka ... Krave je treba 
zvečer tudi malo pocrkljati s 
soljo in jim namazati vime-
na s posebno kremo, saj so 
opečena in razpokana od 
sonca in vetra," potrpežljivo 
razlagata, pri tem pa ne mo-
reta skriti, s kakšnim vese-
ljem in ljubeznijo se vsako 
leto znova vračata na plani-
no. "Poglej jih, naše gredo," 
kar naenkrat pokažeta proti 
skupini krav, iz katere se jih 
sedem počasi nameni proti 
njuni pastirski bajti, kjer po-
iščejo zavetje v večji vročini. 
Prav za vsako na planini 
veva, čigava je, pravita v 
smehu in dodajata, da življe-
nje na planini ni lahko, če-
prav jima večina nedeljskih 
obiskovalcem zavidljivo pri-
pomne, kako lepo se imata. 
"To niso počitnice, še pose-
bej naporno in težko je v sla-
bem vremenu, a smo nava-
jeni in gre. Včasih so rekli, 
če nisi več za nobeno rabo, si 
še vedno dober za pastirja, 
in res smo še danes čez po-
letje tu gori večinoma starej-
ši," razlagata, medtem ko se 
sladkamo z odličnim kislim 
mlekom. "Tu gori nimava 
skoraj nobenega udobja. No 
že res, da smo si v bajti ure-
dili stranišče, da ni treba več 
hoditi med krave, in da na-
mesto na slami zdaj spimo 
na vzmetnicah, a kaj dosti 
več udobja vsaj midva nima-
va. Elektrike prav nič ne po-
grešava. Tega enostavno ne 
potrebujeva! Če ne bi šla vsa-
ko leto na planino, bi prav 
težko preživela v dolini. Delo 
samo in vse življenje tu zgo-
raj, kakor rada pravim, pa 
narava, s katero moramo biti 
povezani in seveda ljudje ... 
Vrsto znancev sva dobila v 
vseh teh letih in mnogi se 

Eva Dobovšek Erjavšek in Peter Erjavšek spoštujeta pastirsko tradicijo, zato Peter obiskovalcem 
z veseljem pokaže tudi to, kako so se pastirji na Veliki planini oblačili včasih. / fom: i»iia Painiin 

vračajo vsako poletje. Tri leta 
zapored k nama prihaja na 
obisk družina iz Kaira," raz-
laga gospa Eva, defektologi-
nja po izobrazbi, ki se je pa-
stirskemu načinu življenja 
prepustila šele v zadnjih le-
tih, ko se je upokojila. 

A zdi se, da podoba neokr-
njene narave in idiličnega 
pastirskega naselja z ovalni-
mi, s skodlami kritimi bajta-
mi, Id iz leta v leto privabi več 
obiskovalcev, počasi izgublja 
bitko z interesi, ki na planino 
ne sodijo. Že res, da bo vodo-
vod, ki so ga letos napeljali iz 
zajetja pod Gradiščem do po-
sameznih korit pred pastir-
skimi bajtami preprečil mar-
sikatero okužbo med krava-
mi, ki so doslej pile iz mot-
nih vokel, a zakaj je potrebno 
na planini kopati jarek za 
elektriko.' "Mene takšne 
stvari zelo bolijo. V zadnjih 
letih so bile povzročene veli-
ke, nepopravljive rane. Ne 
vem, če se odgovorni sploh 

zavedajo, da je Velika plani-
na nekaj edinstvenega celo 
na svetu in zakaj moramo v 
takšno okolje vnašati nekaj, 
zakar je drugje dovolj prosto-
ra. Zakaj bi moralo biti tu 
smučišče? Planina je odprto, 
vetrovno in nepogozdeno ob-
močje in zato izjemno nepri-
merno za smučanje, a v to se 
vsako leto vlaga ogromno 
sredstev. To okolje težko 
sprejme neke novitete, ker 
vse to je nek tujek." Težnje 
po elektriki so vse pogostej-
še, saj so mnoge pastirske 
bajte naselili dopustnikd, pa-
stirji pa se zavedajo, da tak-
šen poseg ne prinaša nič no-
vega. "Največ bodo za Veliko 
planino naredili, če jo pustijo 
takšno, kot je, če bo zaobšla 
razvoj, saj zaradi tega ne bo 
nihče za nič prikrajšan. Rav-
no obratno! Močno pogre-
šam takšne ljudi, kot sta bila 
Tone Cevc in Vlasto Kopač. 
Velika planina bi potrebovala 
svojega varuha, nekoga, ki bi 

skrbel za avtentičnost, saj 
bodo sicer prevladali interesi 
moči in nekaterih posamez-
nikov. Sčasoma bodo vse 
bajte prekrite z deskami, na-
mesto skodlami, vsakdo se 
bo do vrha pripeljal z avto-
mobilom in pastirji bodo 
imeli v svojih bajtah pralne 
stroje," se črnega scenarija 
boji Eva Dobovšek Erjavšek, 
ki si želi, da bi pristojni za ta 
zaklad narave, kakor mu 
Kamničani radi rečejo, poka-
zali nekaj več občutka, in da 
bi bilo območje zaščiteno. 
"To je naša dediščina. Nena-
zadnje smo vsi tukaj zaradi 
krav, tak način življenja in 
takšna oblika bajt se je razvi-
la samo zaradi njih." 

In prav krave bodo tiste, ki 
bodo tudi letos, tako kot vse-
lej doslej, sredi septembra, 
ko zmanjka dobre paše in na 
planini pritisne prvi mraz s 
svojim nemirom pokazale, 
da je čas, ko se bo potrebno 
spet vrniti v dolino. 



DEDIŠČINA Snovanja 

Na Rapalsko mejo po šestih desetletjih, odkar je izgubila vsakršen pomen, ostajajo le spomini in ostanki meje. V 
Žireh so jih delno zajeli v obnovljenem pritličju Muzeja Žiri. 

Muzej o malih 
ljudeh ob veliki meji 

Kraljevina 
Italija je leta 
1915 s silami 

antante sklenila 
tajni pakt. Tako 

so se leta igi8 
začeli polaščati 

tujih ozemelj. Že 
novembra tega 

leta {premirje je 
bilo podpisano 

3. novembra!) so 
se italijanski 

vojaki pojavili 
na Mrzlem 

Vrhu, konec 
novembra pa 

so šli z Osojnice 
na oglede vse 

do Stare šole v 
Žireh (kjer 

je danes muzej). 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Prejšnji petek so v 
Žireh s slavnost-
nim odprtjem pro-
jekta Pozdravljeni, 
ljubitelji utrdb za-

ključili prvo dejanje prenove 
Stare šole oziroma Muzeja 
Žiri, ki traja vsaj desetletje, 
morda tudi več. Natančneje, 
prejšnji teden so odprli ob-
novljeno pritličje in na ogled 
postavili Žiri in okolico v Času 
Rapalske meje. 

Pa vendar to območje ni 
bilo obmejno le med obema 
vojnama. "Žiri so obmejno 
mesto," v Vodniku po muzej-
ski zbirki in utrdbah na Ži-
rovskem zapiše Miha Na^č, 
predsednik Muzejskega dru-
štva Žiri. Zakaj.' Naravna 
meja poteka po razvodnici 
med Črnim in Jadranskim 
morjem, Posavjem in Poso-
čjem oziroma med porečje-
ma Sore in Idrijce. Tu je tudi 
meja med Gorenjsko in Gori-
ško, tu je potekala meja med 
loškim gospostvom freisin-
ških škofov na eni ter tolmin-
skim in idrijskim gospo-
stvom na drugi strani, v letih 
od 1918 do konca druge sve-
tovne vojne pa je tu jx)tekala 
meja med laaljevinama Ju-
goslavijo in Italijo. 

Pozdravljeni, ljubitelji 
utrdb 

Prejšnji teden zaključeni 
projekt čezmejnega sodelova-
nja Interreg IIIA Slovenija-
Avstrija z naslovom Pozdrav-
ljeni, ljubitelji utrdb govori o 
nastanku in propadu zadnje 
omenjene, Rapalske meje. 
Nanaša se na oblikovanje tu-
ristične ponudbe Žirov, v ka-
tero je vključen ogled kultur-
ne dediščine, to je ostankov 
jugoslovanskih utrdb Rupni-
kove linije na eni in italijan-
skega Alpskega zidu na drugi 
strani nekdanje meje v pove-
zavi (izhodišču) s ponudbo 
Muzeja Žiri. V muzeju že ne-
kaj let zaradi obnove niso 
predstavljene stabie zbirke in 
bodo tako čevljarska zbirka, 
zbirka del žirovskih slikarjev, 
zbirka NOB oziroma zbirka 
Žiri v 20. stoletju in čipkar-
ska zbirka morale nekaj časa 
še počakati v depoju. V mu-

zeju naj bi svoje mesto našla 
tudi zbirka o skladatelju An-
tonu Jobstu. V velikem pro-
jektu so sodelovali štirje part-
nerji: Muzejsko društvo Žiri, 
Turistično društvo Žiri, Slo-
venski narodopisni inštitut 
Urban Jamik iz Celovca in 
Občina Žiri kot nosilec pro-
jekta. 

"V Žireh smo dobili nekaj 
povsem novega. Ljudje so 
spraševali, kaj se dogaja s pri-
stavo. Zob časa je načel tako 
Staro šolo kot Stalarjevo hišo. 
Slednja se je podria, skoraj 
desetletje pa se na nekdanji 
šoli dela. Najprej smo morali 
utrditi temelje, odvodnava-
nje, ... Potem smo uspeli na 
čezmejnem razpisu in danes 
v muzeju predstavljamo tudi 
vsebino," je zadovoljen žu-
pan Bojan Starman, ki upa, 
da Žiri s t ^ pridobivajo nov 
center in ponos Žirov. Na- ^ 
daljnjo obnovo naj bi financi-
ralo ministrstvo za kulturo, ki 
je denar za obnovo namenja-
lo tudi v prvih letih. 

Žiri so (bile) obmejni kraj 

O pomenu govora in ohra-
njanja izročila o nekdanji Ra-
palski meji Tomaž Pavšič, av-
tor knjige Ob stari meji, pra-
vi: "Za prebivalce z obeh stra-
ni nekdanje meje, ki je bila za 
večno odpravljena pred 60 
leti, meja ne sme utoniti v po-
zabo, pa naj gre za ohranitev 
zgodovinskega spomina, za-
radi narodnoobrambnega na-
boja, zaradi dela naše zgodo-
vine, zaradi vsega, kar so mo-
rali prebivalci z nesrečno 
mejo doživeti, preživeti in 
premagati." Ne more si pred-
stavljati, kako živo bi, če bi 
bilo to mogoče, zgodbe opisa-
li nekdanji državni mejniki. 
"Po prvi svetovni vojni je bila 
Slovenija grdo razkosana, v 
delu ob Rapalski meji so jo 
najhuje občutili Primorci. Ti-
sti, ki so živeli zahodno od 
Osojnice in Breznice, niso 
bili več Slovenci. Tega so se 
zavedali tudi Žirovci, ki jim je 
meja vzela zahodne vasi, 
sami pa so dali zatočišče mar-
sikateremu zavednemu Pri-
morcu," je dejal Pavšič. 

Kraljevina Italija je leta 
1915 s silami antante sklenila 
tajni pakt, s katerim so ji Ru-

Zaslužni za petkovo odprtje razstave: Aleksander Jankovič Potočnik, Miha Naglič, 
Olga Vončina, Vlasta Pečelin, Ida Filipič Pečelin in Beta Poljanšek Koman. 

sija, Francija in Anglija zago-
tovile tuja ozemlja. Tako so 
se leta 1918 začeli polaščati 
tujih ozemelj. Že novembra 
tega leta (premirje je bilo 
podpisano 3. novembra!) so 
se italijanski vojaki pojavili na 
Mizlem Vrhu, konec novem-
bra pa so šli z Osojnice na 
oglede vse do Stare šole v Ži-
reh (kjer je danes muzej). Za-
radi strateško pomembnega 
idrijskega rudnika so torej šli 
čez prej opisano naravno ozi-
roma vodno mejo in zasedli 
dvanajst naselij, ki so dotlej 
sodila v žirovsko občino. Za-
sedbi italijanske vojske je šele 
leta 1920 sledil sporazum v 
Rapallu, po kateri je meja 
tudi dobila ime in je veljala 
vse do leta 1947, ko je bila 
meja med novo Jugoslavijo 
in cono B ukinjena. Deset od 
dvanajstih žirovskih naselij je 
še danes v idrijski občini, vr-
njeni sta bili le Breznica in 
Osojnica. Občini Idrija so 
ostali Dolenji in Gorenji Vrs-
nik, Govejek, Idršek, Korita, 
Ledine, del Mrzlega Vrha, 
Pečnik, Žirovnica in Žirov-
ske Krnice (zdaj Ledinske). 

Vodnik po muzejski 
zbirki In utrdbah 

Vzdolž Rapalske meje (ob 
črti Žirovnica - Ratitovec • 
Blegoš - Žirovski Vrh - Ljub-
ljanski vrh - Cerknica - Slivni-
ca - Črni Vrh - Kamenjak -

Plase) je Kraljevina Jugoslavi-
ja v letih pred vojno (1938-41) 
gradila obrambni sistem, ki 
so ga po vodji gradnje poime-
novali Rupnikova linija. Na 
Žirovskem je potekala po gre-
benu Žirovskega Vrha, vse 
do Smrečja in na Vrh Svetih 
Treh Kraljev. "Na tem odse-
ku najdemo skoraj vse tipe 
jugoslovanskih uti-db, po glo-
bini razvrščene v dve obram-
bni črti: v prvi so bili lahki 
strojnični objekti v Žirovski 
kotlini in pod obronki Žirov-
skega vrha, v drugi pa veliki 
odporni točki na vrhovih Ži-
rovskega vrha, pravi podzem-
ni utrdbi, ki sta največji od 
ohranjenih vzdolž cele Rup-
nikove linije," v Vodniku po 
muzejski zbirki in utrdbah 
na Žirovskem piše Miha Na-
glič. Pri velikih podzemnih 
utirdbah ima v mislih dve, za 
turiste delno že urejeni utrd-
bi na Golem Vrhu in Hrasto-
vem griču, ki obiskovalcem z 
večstometrskimi podzemni-
mi hodniki jemljeta dih. 

Iz omenjenega vodnika 
moramo izluščiti še dve po-
glavji. Najprej o življenju ob 
meji. Do leta 1918 še bližnji 
sosedje so takrat ostali vsak 
na svoji strani meje, prosto 
gibanje ni bilo več mogoče. 
Kmetje so postali dvolastniki, 
ko je bii del posesti v eni, del 
pa v drugi državi. "Kmetija 
pri Belinu v Mrzlem Vrhu je 
idealen primer," piše Naglič: 

"Njihova domačija je stala v 
Jugoslaviji, hlev pa je bil po-
stavljen tako, da si vanj vstopil 
v Jugoslaviji, izstopil v Italiji -
idealen kraj za kontrabantsko 
primopredajo." To pa je že 
drugo poglavje. S kontraban-
tom so prebivalci ob meji ved-
no znali premagovati težave. 
V času med obema vojnama 
se je splačalo tihotapiti tobak, 
pa kavo, saharin, sladkor in 
moko, tudi vžigalnike in kar-
bid, tihotapili so tudi konje in 
drugo živino. 

Kaj z dediščino meje poče-
ti danes? Čemu ohranjati 
utrdbe kot spomin na žalost-
no obdobje zgodovine.' 
"Zato, ker hkrati pričajo o tr-
doživosti in upomosti našega 
naroda, ki mu je po letu 1945 
uspelo rapalsko mejo pomak-
niti na zahod," pravi Miha 
Naglič in zapiše, da je usoda 
vojaških objektov zanimiva, 
dokler služijo svojemu na-
menu, saj zbujajo strah, ko 
odslužijo, pa sčasoma posta-
nejo predmet zanimanja ne-
vojakov. Na meji je ostala 
ohranjena več kot polovica 
mejnikov, na obeh straneh 
pa še cela vrsta utrdb in dru-
gih vojaških oziroma obmej-
nih objektov, ohranjenih je 
tudi nekaj predmetov muzej-
ske vrednosti, ki pričajo o živ-
ljenju ob meji: orožje, unifor-
me, kontrabantsko blago... 

• 16. stran 
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Ste se kdaj vprašali, kakšno je razmerje med besedo in podobo, med poezijo in likovno umetnostjo? Ob 40-letnici 
snnrti pesnika Alojza Gradnika (3.8.1882 -14.7.1967) imamo imenitno priložnost za prikaz njegovega odnosa do 
teh reči. 

Z besedo in podobo 

Zgodbo 
o Gradnikovi 

ljubezni 
do likovne 
umetnosti 
začnimo 
s kritiško 

domislico iz leta 
igj8, po kateri je 

Župančičeva 
pesem bliže 

muziki, 
Gradnikova pa 
bliže slikarstvu 

in plastiki. 

D R . M I R A N H I A D N I K 

Zgodbo o Gradni-
kovi ljubezni do 
likovne umetno-
sti začnimo s kri-
tiško domislico iz 

leta 1938, po kateri je Župan-
čičeva pesem bliže muziki, 
Gradnikova pa bliže slikar-
stvu in plastiki. Čeprav gre 
za hudo posploševanje, tisto 
o Gradnikovi "likovnosti" ni 
čisto brez osnove. Grafični 
opremi pesniških zbirk je 
namreč celo življenje posve-
čal veliko pozornost, skupaj s 
slikarji je pripravljal gra-
fično-pesniške knjige in se 
tudi sicer s slikarji precej 
družil. Na Gradnikovo pesni-
ško in človeško pot so po-
membno vplivali zlasti Boži-
dar Jakac, Miha Maleš in 
Riko Debenjak. Za glasnika 
svojega umetnostnega nazo-
ra in za eksemplarično 
umetniško usodo sploh si je 
pesnik spet izbral slikarja, 
občudovanega Riharda Jako-
piča. 

Prvi Gradnikov umetniški 
sodelavec je bil ekspresioni-
stični Fran Tratnik. Z motivi 
socialne bede, človeškega 
trpljenja, norišnice, pokopa-
lišča, slepote itd. se je ujel z 

Gradnikovimi verzi iz časa 
prve svetovne vojne. Leta 
1917 sta pri založbi Umetni-
ška propaganda v Ljubljani 
izdala 13 listov obsegajočo bi-
bliofilsko grafično mapo Be-
gunci, ki jo je sestavljalo šest 
Tratnikovih skic in prav toli-
ko Gradnikovih pesmi. 

Naslednjo tako knjigo je 
napravil z Božidarjem Jalt-
cem. Gre za osem pesmi iz 
cikla Pisma, ki jih je Jakac 
vreza! skupaj s svojimi slika-
mi tako, da tvorijo neločljivo 
celoto. Ni mogoče reči, ali je 
knjiga izšla leta 1924 ali že 
kaj prej, ve pa se, da je bila iz-
dana v samo 30 podpisanih 
izvodih. 

Popolnoma se je pozabilo 
na Gradnikove verze v knjigi 
dekliških risb Rdeče lučke ali 
risbe o ljubezni Miha Maleša 
iz leta 1929. Knjiga je dožive-
la dve neugodni kritiki, eno 
na račun blazirane Maleševe 
risbe, drugo na račim Grad-
nikovih verzov, zaradi česar 
se je Gradnik zbal za svoj ug-
led in se s tem svojim delom 
ni nikdar ponašal. 

V svoji reviji Umetnost je 
Maleš objavil lepo število 
Gradnikovih pesmi in prevo-
dov, leta 1943 mu je izdal in 
ilustriral Moderno špansko li-

Cradnik-Jakac, Pisma 

Miha Maleš, Rdeče lučke, 
1929 

riko, po vojni pa ilustriral še 
njegov prevod Karadžičevih 
Srbskih pravljic. Gradnik si je 
zaželel Maleševe umetniške 
pomoči tudi ob čisto zaseb-
nih priložnostih, ko je sklenU 
komu pokloniti pesem in 
mu jo je Maleš prepisal in 
ilustriral na umetniškem pa-
pirju. Lirični Maleš, ki se ga 
je v umetnostni zgodovini 
prijel vzdevek "slikajoči pes-
nik", je bo sicer ena najplo-
dovitejših in najvidnejših 
slovenskih Ukovnih osebno-
sti ter ob Jakcu začetnik slo-
venske grafike, prepoznaven 
po druženju foUdomosti, se-
cesijskega sloga in erotične 
melanholične atmosfere. 

Med drugo svetovno vojno 
je pesnik pripravil 16 strani 
obsežno bibliofilsko knjižico 
Bog in umetnik: i/ spomin Ri-
harda Jakopiča, ki je izšla v 
letu Jakopičeve smrti maja 
1943 pri Maleševi založbi 
Umetnost. Knjižico o Jakopi-
ču je Gradnik načrtoval že 
leta prej, a je načrte prehitela 
slikarjeva smrt. Umetnik ga 
je prevzel s svojo razgleda-
nostjo, modrostjo in človeč-
nostjo, publika, zlasti slikar-
jevi sorodniki, pa s knjigo 
niso bili zadovoljni, češ da je 
"prikazal mojstra v neugodni 

luči kot vinu in ženskam 
vdanega lahkomiselnika in 
celo razvratneža, kar on v 
resnid ni bil". Gradnik se je 
branil z izjavo, da ni pisal Ja-
kopičeve, ampak preko Jako-
pičevega lika biografijo kate-
rega koli pravega umetnika, 
slikarja ali pesnika, ne naza-
dnje je v njej popisal tudi 
svoja lastna doživetja: kako je 
umetnikovo življenje z bož-
jim ukazom zapisano trplje-
nju ("Samo trpeč boš našel 
moj obraz in samo v dvomih 
mojo tajno sled") in kako se 
bog in umetnik vzajemno 
dopolnjujeta. 

Pri drugih Gradnikovih 
knjigah so imeli slikarji 
manj izpostavljeno vlogo. 
Taka je zbirka Padajoče zvez-
de, katere ponatis je leta 1923 
s šestimi lesorezi ilustriral 
Božidar Jakac. Jakcu je pes-
nik zaupal tudi svojo tretjo 
zbirko De projitndis (1926), 
ki je obveljala za najlepše 
opremljeno pesniško zbirko 
v vsej dotedanji slovenski 
knjižni produkciji, in Večne 
studence (1938), ki jih je obo-
gatil z osmimi dvobarvnimi 
lesorezi. Tako kot pri vseh 
drugih knjigah je Gradnika 
živo zanimal vsak detajl 
opreme in je skušal slikarju 

VzdrŽevanje računalnika 50 R A Č U N A L N I K I N JAZ 

R O B E R T G U Š H N 

Dogajati se miJe začelo nekaj 
nenavadnega. MoJ računalnik 
v službi Je pričel delovati nena-
vadno počasi. Dokumenti so se 
odpirali celo večnost, intemetne 
strani pa zelo, zelo počasi ali pa 
splch ne. Najprej sem računal-
nik pregledal s protivirusnim 
programom, pa ni bilo nič, nato 
sem ga pregledal še s progra-
mom za nadzor vdorov in vsi-
ljene programske opreme, pa 
spet, hvala Bogu, ni bilo nič. 
Postopoma sem pregledoval še 
delovanje posameznih kompo-
nent strojne opreme računalni-
ka in vseJe delovalo, kot se Sika. 
Računalnik pa Je deloval poča-
si, se ustavljal in se nasploh ve-

- dd čudno. Potem pa me je pre-
f. šinila misel. Kdaj sem'se naza-

dnje lotil "vzdrževanja" raču-
nalnika? Pred mesecem, dve-
ma, pred pd leta. U f f , minilo Je 
že kar nekaj časa.Ja. 

Kaj je vzdrževanje računal-

nika? To obsega čiščenje ohi^a, 
brisanje prahu z njega, čiščenje 
tipkovnice, miške in monitoija. 
Pri čiščenju je treba uporabljati 
mehko krpo ali robčke ter poseb-
no alkoholno tekočino, ki se lah-
ko kupi v vsaki malo bolje zalo-
ženi papirnici. Nikakor se pri 
čiščenju ne uporablja voda, saj 
lahko s tem električne dele raču-
nalnika trajno pokvarite. Kakš-
na je vaia tipkovnica ali miška? 
Zelo verjetno so tipke že malo 
črne, mastne, med tipkami pa 
so prah, ostanki hrane in druga 
nesnaga. Se vam ne zdi, da bi 
jih bilo treba malo očistiti? S 
tem bo delo bolj prijetno in pred-
vsem bolj čisto. Sicer pa, na ko-
liko časa operete svoj avtomo-
bil? Jaz ga vsaj enkrat na me-
sec, saj se mi je sicer nerodno vo-
ziti v nJem in še umaiem se, ko 
vstopam vanj in izstopam iz 
njega. Očitno sem svoj računal-
nik res predolgo zanemarjal. 

Čiščenje računalnika se pripo-
roča vsaj na tri, štiri mesece, saj 
lahko prah. nesruiga in umaza-
nija prodrejo v notranjost raču-
nalnika in s tem oslabijo njego-
vo delovanje. 

Fizično vzdrževanje in čišče-
nje rfičunalnika je bolj preventi-
ven ukrep, programsko vzdrže-
vanje pa je bistveno bolj po-
membno. To obsega pre^ed da-
totečnega sistetna, pr<^amske 
opreme in brisanje nepotrebnih 
datotek iz računalnika. Tako 
kot na avtu popravljate male 
praske, pritrdite kakšno tesnilo 
in kak kos plastike, tako Je treba 
tudi pri računalniku sproti od-
pravljati napake. Pri tem Je tre-
ba programsko opremo, ki ne 
deluje povsem pravilno, obnovi-
ti ali kot pravimo "reinštalira-
ti". V nadaljevanju pa se je tre-
ba znebiti vse datotečne rmvla-
ke. To so datoteke, ki so nastale 
kot začasne datoteke pri var-

nostnem shranjevanju poda-
tkov, datoteke, ki smo jih nevede 
potegnili z intemeta ali so del 
arhiva našega dela na Interne-
tu, in datoteke, ki jih ob nameš-
čanju ustvarjajo premami. Vse 
te ^toteke predstavljajo nepo-
trebno breme v računalniku in 
lahko Je to razlog, da deluje po-
časi in čudno. Kot da bi v avtu 
vozili paleto opek in se čudili, 
kako da ne gre hitreje. 

Najlaže Je to nepotrebno da-
totečno kramo očistiti s pomoto 
ukaza Čiščenje diska ali angie-
ško Disk Clean Up. Najdete ga 
v meniju Start, pod Programi 
in Pripomočki (angl. Accessori-
es), v meniju Sistemska orodja 
(angl. SysJem Toois). Ta ukaz 
nam ponudi čiščenje vseh nepo-
trebnih datotek iz računalnika, 
pri tem pa Je strah, da hi pobri-
sali kaj napačn^a, povsem od-
več, saj računalnik ne briše no-
benih sistemskih datotek niti 

naših datotek. Nepotrebnih da-
totek je lahko po pol leta za več 
kot petsto MB ali celo en GB. S 
takim bretttenom računalnik 
res ne more normalno delovati. 

Ko smo tako očistili nepotreb-
ne datoteke iz računalnika, pa 

je treba pognati še ukaz Dc^ag. 
Najdete ga rui istem mestu kot 
prgšnji ukaz. Ta strne vse pre-
ostale datoteke na eno mesto, da 
lahko računalnik z njimi hitrge 
dela. Ukaz izvede optimizadjo 
datotečnega sistema, hkrati pa 
ga tudi pregleda in odpravi mo-
rebitne napake in nepravilnosti. 
Nujrto Je p<^nati oba ukaza, in 
sicer najprej Čiščenje diska in 
zatem še Defrag. Le tako Je vzdr-
ževanje računalnika lahko 
uspešno in učinkovito. 

Redno vzdržujte svoj računal-
nik in skrbite zanj. Le tako vam 
bo lahko dolgo in usp^no služil. 
Dobri odnosi z nJim so nujni, če 
naj se dobro razumeta. 
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dopovedati, kako si natančno 
predstavlja velikost in obliko 
in barvo črk ter umeščenost 
pesmi na stran. V zahvalo je 
po vojni sestavil serijo na-
grobnih napisov za rodbinski 
nagrobnik Jakčevih na poko-
pališču v Novem mestu. Aka-
demski slikar in grafik Boži-
dar Jakac je bil v partizanih 
član Avnoja, po vojni je zase-
dal visoke in vplivne funkcije 
(bU je profesor in rektor na 
slikarski akademiji v Ljublja-
ni in član SAZU-ja) in je go-
tovo kaj pripomogel k temu, 
da Gradnik zaradi svoje pred-
vojne protikomunistične raz-
položenosti ni preveč čutil 
političnih posle^c. Likovno 
občutljivega pesnika je Jakče-
va grafika pripravUa do dveh 
pesmi: BeJo in čmo in Zadnje 
zvezde. Slednja se nanaša na 
Jakčev antološki barvni leso-
rez Poslednje zvezde. Ko ga je 
Jakac poklonil prijatelju pes-
niku, je ta že v naslednji nofi 
sestavil nanj pesem. 

Alojz Gradnik in slikar 
Riko Debenjak sta se skupaj 
podpisala pod Pesmi o Maji 
(1944), Primorske sonete 
(1952), reprezentativni izbor 
Haifa v vetru (1954) in še ne-
katere knjige. Grafični moj-
ster Riko Debenjak je bil pro-
fesor na likovni akademiji v 
Ljubljani in Gradnikov pri-
morski rojak (rodil se je v Ka-
nalu ob Soči). Blizu sta mu 
bila folklorna motivika in ho-
tenje po pokrajinski prepo-
znavnosti, Pesnik je tudi De-
benjaku ob osebnem prazni-
ku sestavil in poklonil prilož-
nostne verze. 

Z Gradnikovim doživlja-
njem kiparskih stvaritev sta 

Riko Debenjak, Šmartno, 
Primorski soneti, 1952 

povezani dve pesmi. Pod 
Gubčevo glavo je nastala pod 
vplivom plastike Lojzeta Do-
linarja. Takole je Gradnik 
razložil Marji Boršnikovi: 

"Ali vidite vrh moje knjiž-
ne omare Gubčevo glavo v 
odlitku kiparja Dolinarja.' Že 
celih trideset let dela tam 
družbo meni in mojim knji-
gam. Nikdar prej me ni ta 
strahotna, z razbeljenim že-
lezom izžgana praznina oči 
tako' prešinjala kakor tista 
leta mojega bivanja v Zagre-
bu, ko sem se tolikokrat v 
večernih urah zamišljen 
ustavljal pred Markovo cer-
kvijo na Griču na tistem 
prostoru, kjer je storil Gubec 
svojo junaško smrt. (...) Za-
vrtelo se je v meni vse. kar se 
je dotlej nabiralo, misel se je 
lovila za mislijo, predstava 
za predstavo, beseda za be-
sedo. Bil sem razburjen. Ko 
sem legel v jjosteljo, nisem 
mogel zaspati. Vzel sem pa-
pir in svinčnik in začel pisa-
ti. To je trajalo skoraj vso 

Jakob Savinšek, Ivan Tavčar, 
1957 

noč. Zjutraj je bila pesem 
končana." 

Gradnikov verz se je ujel 
tudi z dletom kiparja Jakoba 
Savinška, najprej pri nagrob-
niku Jakčevi rodbini, potem 
pa še po otvoritvi Savinškove-
ga kipa Ivana Tavčarja na Vi-
sokem v Poljanski dolini 13. 
okt. 1957. Pesem, ki se je ob 
tej priložnosti zapisala Grad-
niku, ima naslov Ob odkritju 
spomenika Ivana Tavčarja. 

Gradnik se je kar nekaj 
družil še z ilustratorjem pri 
časopisu Jutro Elkom Justi-
nom, ki sicer ni opremljal 
pesnikovih knjig, bil pa je 
strasten zbiralec slovenskih 
Uteramih relikvij, tudi Grad-
nikovih, in se je lahko pohva-
lil z vend, ki jih je pesnik po-
svetil izrecno njemu. Vestno 
je signiral vsako drobnjarijo 
izpod mojstrovega peresa 
(npr. list, "na katerem je pre-
izkušal pero"), datiral njen 
nastanek ter dan, uro in oko-
liščine, v katerih jo je prido-
bil. Npr. 6. nov. 1948: 

Saša Šantel, Literatura na 
smučeh, 1931 

"V sredo t. m. bil pri pesni-
ku Gradniku (ob 7. uri zve-
čer), da mi je podpisal 'Por-
tugiške sonete'. Prosil sem 
ga, če mi napiše prav za Pre-
šernove 'Poezije 1847' kake 
verze. Mi obljubi in da naj 
pridem čez 10 dni. Naslednji 
dan okrog pol 12 dop. mi 
sporoči po telefonu, da lahko 
pridem po verze. [...] Sedaj 
posedujem dvoje redkosti: 
izvirne Prešernove 'Poezije' 
z Župančičevim posvetilom 
in ene z Gradnikovim. Pes-
nik Gradnik mi je zatrdil, da 
je ta verz napravljen prav za 
tega 'Prešema'. Dal ga ne bo 
nikomur, edino, če izda svo-
je celotno delo." 

Podobo Gradnika kot li-
kovnega eksperta je utrdil 
članek Božidarja Borka leta 
1939 s predstavitvijo pesni-
kovega stanovanja v Šubiče-
vi ulici v novem, gosposkem 
delu Zagreba, kjer je tedaj 
prebival kot sodnik najvišje 
jugoslovanske sodne inštan-
ce, "stola sedmorice": "Pri-

jetnemu interieru v mirnem 
pesnikovem bivališču dajejo 
slikovit značaj številne po-
dobe, večidel dela starih ita-
hjanskih in holandskih moj-
strov. Med njimi sta tudi 
dva Kremser-Schmidta, ki 
sta že sama prava galerijska 
vrednota. Zdi se, da ima naš 
pesnik intimen odnos do li-
kovne umetnosti." Pesnik je 
posedoval slike velikih slo-
venskih slikarjev: Maksima 
Gasparija, Ivana Čarga, Zo-
rana Mušiča, Frana Kle-
menfiča, Franceta Zupana, 
Avgusta Bucika, seveda tudi 
Jakca in drugih. "Močvirja 
abstraktne umetnosti" v so-
dobnem slikarstvu pesnik 
ni cenil. Slej ko prej je - tako 
kot v literaturi, kjer se vedno 
znova vrača k velikanom 
Goetheju, Shakespearu, 
Prešernu - prisegal na klasi-
ko ter sodobne tokove v 
umetnosti zavračal kot de-
kadenco. 

Posebno poglavje so slikar-
ske, kiparske in fotografeke 
upodobitve pesnika Gradni-
ka. Portretir^ so ga Božidar 
Jakac, Avgust Čemigoj, Riko 
Debenjak, Avgust Bucik, 
Zdenko Kalin, Saša Šantel, 
Krištof Zupet, Miha Maleš in 
še kdo. Najbolj nenavaden 
med njimi je portret, ki ga je 
leta 1931 napravil Gradnikov 
goriški sošolec Saša Šantel: 
kot smučarja v Kranjski 
Gori. 

Dandanašnji je popularno 
govoriti o rivalstvu med tra-
dicionalno knjižno in novo-
dobno slikovno kulturo: ne. 
Gradnik nam te neproduk-
tivne opozidje ne bo poma-
gal grait i . 

Dandanašnji 
je popularno 
govoriti 
o rivalstvu med 
tradicionalno 
knjižno in 
novodobno 
slikovno kulturo: 
ne, Gradnik 
nam te 
neproduktivne 
opozicije ne ho 
pomagal graditi. 

Kaj vse so panali 9 1 I Z S T A R I H Č A S O V 

M I H A N A G L I Č 

Zadnjič smo videli, kako je 
samozvani "zagovornik" pa-
nal ženico, ki jo je pičil gad. 
A nismo prišli do konca. Ko 
je zagovornik odšel, se je 
zgodba še enkrat zapletla. 
"Vse to se je godilo na dvoriš-
ču tik ceste. Slučaj pa je ho-
tel, daje ravno tisti hip, ko je 
koleselj z zagovornikom 
odropotal, prišel po cesti go-
spod, z dolgo črno brado in 
zlato obrobljenimi očali na 
nosu. Videč tropo ljudi, je ob-
stal in vprašal, če seje morda 
pripetila kaka nesreča. Ko so 
mu kmetje na kratko pojas-
nili, za kaj gre, so se gospodu 
strahovito zabliskale oči. Pri-
stopil je k bolnici, ki je še ved-
no sedela na tramu, in zagr-
mel okoli stoječim: 'Bedaki! 
Prinesite hitro škaf mrzle 
vode!' Ta ukaz se je glasil v 
takem tonu, da pač ni bilo 
mogoče odreči. Kakor bi tre-

nil, je bila voda na mestu. 
Gospod pa je med tem vzel iz 
žepa nožiček, nekoliko prere-
zal ženici otekli palec in ga v 
vodi dobro izpral. Potem je 
razvil iz papirja kot sneg 
belo cunjo, jo raztrgal in ob-
vezal z njo ranjeni palec. Pa 
kako ti je znal obvezovati, 
kmetje so kar zijali. Nato je 
potegnil iz torbice še ploščato 
steklenico, jo odmašil in po-
nudil ženici: 'Le krepko po-
tegnite, to vas bo okrepčalo. 
Sreča vaša, da je bil to pik 
malega gada, ki še ne vsebuje 
močnega strupa. Sicer bi bili 
sedaj že lahko mrtvi. Pojdite 
v posteljo in kmalu bo bolje.' 
Ženica se je poslužila ponu-
dene pijače in pila v debelih 
požirkih. Gospod pa je nato 
spravil steklenico, se obrnil 
po navzočih in z besedami: 
'Pamet, pamet, ljubi moji,' 
nadaljeval svojo pot." 

Kdo je bil ta modri go-
spod? "Med začudenimi 
kmetije bil edini Kajževčev 
pastir, ki je hudega gospoda 
vsaj nekoliko poznal. Pravil 

je, da hodi večkrat v repenj-
ski gradič, med potom pa 
ruje po travnikih razne vrste 
rož in druga zelišča. Po nje-
govem mnenju mora to 'en 
dohtar biti, ki se na bolezen 
zastopi'." Pa da ne boste 
mislili, da je kmete prepričal 
o svojem prav. "Ženica je res 
ozdravela. Toda kmetje so 
bili trdno prepričani, dajo je 
ozdravil 'zagovornik' iz Vo-
dic. 'Kaj bo tisti dohtar,' so 
modrovali, 'njemuJe bilo pač 
lahko delo, ko je bil že preje 
ves strup panan!'" Ob tem je 
prav zanimivo primerjati te-
danje in sedanje stanje v teh 
rečeh. Takrat so imeli "zago-
vornike", nekakšne vaške 
vrače na eni in prave "do-

Take krave pa ni treba 
panati, ji nič ne manjka. 

htaije" na drugi strani. Da-
nes imamo alternativno in 
uradno medicino. Tudi v po-

stopkih nekdanje in sedanje 
uradne medicine so velike 
razlike. Danes se po kačjem 
piku rana ne zarezuje več; 
svetuje se mirovanje in čaka-
nje na zdravniško pomoč, v 
hujših primerih prevoz v bol-
nišnico in terapija s serumi 
proti kačjemu piku ... 

In kaj so še drugega pana-
li? "Pananje pa se tudi dru-
god dobro obnese, ne le pri 
kačjih strupih. Ako Je pri ži-
vini nesreča, ako pobije toča, 
če žito slabo obrodi, če imajo 
krave premalo mleka, za vse 
take nesreče in neprilike do-
stikrat ne iščejo vzroka na-
ravnim potom. To Je povzro-
čil vrag, ali pa posebno zlo-
ben človek, ki Je z vragom v 
zvezi. Vse te nesreče se dajo 
panati, ako se najde Človek, 
ki ima zadostno moč nad hu-
dim duhom." O tem, kdo Je 
vse to panal, pa prihodnjič. 
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Tista, ki je imela v omari troje hlač, je bila že premožna. Moški so nosili gate, hlače pa so imeli zvezane le z vrvico, 
čez pa seveda predpasnik, največkrat višnjeve barve. 

Zlati časi brez spodnjih hlač! 

Po prvi 
svetovni vojni so 

dekleta začela 
nositi krajša 

krila, in to ni 
bilo pogodu 

očetom. "Tega 
ne boš oblekla, 

dokler bom živ, 
mi je zagrozil 

oče, vzel pas in 
me nažgal, da 

sem bila vsa 
plava. Oče je 

bil zelo 
starokopiten. "• 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

e od nekdaj so 

Z privlačile prepo-
vedane stvari. 
Posebno tiste, o 
katerih se je le 
šepetalo in go-

vorilo v šifrah. Bog vedi, koli-
kokrat je nanesel pogovor na 
to, kako so živeli včasih. Be-
sedovanje pa se je po navadi 
zaključilo z znanim stav-
kom, ki mi še zmeraj odzva-
nja v ušesih: }a, včasih je bilo 
drugače, ker smo bili pošteni. 

Vse skupaj pa se je nana-
šalo na današnje vse preveč 
sproščene odnose med mo-
škim in žensko. 

Kako pošteni? je potem sle-
dilo neizogibno vprašanje. 

Toda odgovori so bili po 
navadi tako splošni, da niso 
ničesar povedali. 

Ko sem pisala za Žiiovski 
občasnik, sem se med dru-
gim pogovarjala tudi z Ve-
harjevo mamo (žal že pokoj-
no). Nikoli ne bom pozabila 
njenih smejočih se in žare-
čih oči, ko mi je sem in tja 
malce namignila, kako so 
fantje in dekleta iskali in 
tudi našli priložnost, da so 

bili na skrivaj malo skupaj. 
Tedaj me je zamikalo, da bi 
o "tistih stvareh" izvedela 
kaj več. 

Kar nekaj časa je v meni 
zorela misel, da bi raziska-
la, kaj je ljubezen pomenila 
našim prednikom na začet-
ku 20. stoletja. Toda že 
kmalu sem ugotovOa, da 
naloga ne bo lahka. Nalete-
la sem na številne ovire, 
predvsem pri sorodstvu ti-
stih, ki sem jih obiskala, saj 
mnogi niso želeli, da bi mi 
njihovi starši pripovedovali 
karkoli o tej nenavadni 
temi. Zato sem kar nekaj 
časa porabila, da so mi so-
govorniki zaupali. Da so se 
brez zadreg "odprli" in mi 
pripovedovali o stvareh, ki 
so me zanimale. 

Lahko bi rekla, da sem bila 
nemalo presenečena, ko mi 
je Veharjeva mama poveda-
la, da ženske včasih sploh 
niso nosile spodnjih hlač. 

Ja, kar sapo mi je vzelo! 
Potem sem ugotovila, da 

so name "kva^o" vplivali 
najrazličnejši prizori iz tako 
imenovanih zgodovinskih 
filmov, ko sem lahko v nedo-
gled občudovala frfotajoče 

žensko perilo, če je igralka le 
hotela dvigniti svoje prelest-
ne nožice v zrak. 

v začetku tega stoletja je 
bilo, vsaj pri nas na Žirov-
skem, čisto drugače. Ženske 
so nosile krila, čeznje pred-
pasnik, kakšno bluzo, pa še 
to je moralo biti trpežno, ker 
so bile le redke tako premož-
ne, da so si lahko kdaj pa 
kdaj omislile novo obleko. 

Spodnje hlače so bile naj-
večlaat iz porhanta. 

Tista, ki je imela v omari 
troje hlač, je bila že premož-
na. Moški so nosili gate. 
hlače pa so imeli zvezane 
le z vrvico, čez pa seveda 
predpasnik, največkrat viš-
njeve barve. Nekateri možje 
vse življenje niso obuli noga-
vic Čevlje so si nataknili kar 
na bose noge - poleti in pozi-
mi. 

Na novo so se dekleta oble-
kla le za ohcet ali ob kakšni 
drugi slovesni priložnosti. 
Tedaj so morda celo prvič 
prišle tudi do novih čevljev. 

v Žireh se je veliko klek-
ljalo, in kjer so bile dekleta in 
žene pridne, so ka^en sold 
prihranile tudi za novo oble-
ko. Pravijo, da se je takoj vi-

delo, pri kateri hiši znajo po-
prijeti za delo! 

Po prvi svetovni vojni so 
dekleta začela nositi krajša 
krila, in to ni bilo pogodu 
očetom. 

"Tega ne boš oblekla, do-
kler bom živ, mi je zagrozil 
oče, vzel pas in me nažgal, 
da sem bila vsa plava. Bilo ga 
je sram, da bi 'vzbujala slo' 
pri možakarjih, ki so prihaja-
li v našo delavnico. Oče je bil 
zelo starokopiten." 

Tako se spominja ena iz-
med mojih sogovornic. 

Prav tako se dekletom in 
ženam ni sanjalo o modr-
čkih. Se po drugi svetovni 
vojni ga marsikatera ni hote-
la nositi. Spet so se našle iz-
jeme. Ena izmed bolj raz-
svetljenih mam na Dobrače-
vi jih je izdelovala kar sama 
doma (po prvi svetovni vojni) 
in z njimi zalagala tudi dru-
ga dekleta, ki so prihajala v 
hišo k njenim hčeram. 
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JOŽE K O Š N J E K 

Včeraj je bilo v državnem 
zboru tradicionalno srečanje 
Slovencev, živečih zunaj Slo-
venije, ki je bilo tudi sklepno 
dejanje številnih prireditev, 
povezanih s Slovend po sve-
tu. Najpomembnejši sta bili 
sobotni 14. tabor Slovencev 
po svetu v Zavodu sv. Stanis-
lava v Šentvidu in nedeljsko 
51. Srečanje v moji deželi v 
Bohinju. Osrednja tema ta-
bora je bila Naš domači kraj, 
povezovalec Slovencev doma 
in po svetu. Predsednik izse-
ljenskega društva Slovenija v 
svetu Boštjan Kocmur je de-
jal, da bi moralo zlasti v me-
stih, vaseh in zaselkih, od ko-
der so rojaki odšli v svet, priti 
do širšega ozaveščanja in 
splošnega vrednotenja izse-
Ijenstva. Obnovitev stikov in 
srečanje z rojaki rodnega slo-
venskega kraja je namreč lah-
ko vir novega navdušenja ter 
razvojnih priložnosti in pove-
zovanj. "Vsi se zavedamo, da 
slovenska populacija po svetu 

ni inventura za odpis, ampak 
dragocen potencial in po-
memben del slovenskega te-
lesa," je povedal Kocmur in 
spomnil na razmislek o mo-
delih in dobrih praksah v 
drugih evropskih državah ter 
o ustanavljanju rodoslovnih 
središč po državi. Slovend, Id 
so šli v svet, ter njihovi po-
tomci, ki so se rodili zunaj 
slovenskih meja, ne doživlja-
jo Slovenije le zaradi svojcev, 
ampak tudi zaradi kraja, iz 
katerega izvira njihov rod. 

Vodja urada za Slovence fX) 
svetu in v zamejstvu Zorko 
Pelikan je v pozdravu udele-
žencem srečanja v Šentvidu 
povedal, da v Sloveniji skoraj 
ni družine, ki ne bi od blizu 
spoznala odhajanja v tujino, 
odhajanje je danes tudi vrača-
nje, vrnitev in življenje na 
dveh krajih hkrati. "Na eni 
strani imamo vračanje, priti 
pogledat, kako je doma, na 
obisk k sorodnikom in prija-
teljem, na drugi pa vrnitev. 

9' 
sft 

Zorko Pelikan, državni se-
kretar na Uradu vlade za Slo-
vence po svetu I Foto: )ofc Koinjrt 

morda kar za stalno. Kljub 
'vsej dobri volji, ki jo želimo 
pokazati, pa to vprašanje žal 
še vedno ni učinkovito reše-
no. Še vedno se slišijo včasih 
kar neverjetne zgodbe o za-
mudnili postopkih, preden si 
lahko nekdo uredi prebivališ-
če, najde zaposlitev in zaživi 
z družino polno življenje v 
novi stari domovini." Napo-
vedal je hitrejše reševanje teh 
problemov, kar bo prispevalo 
k razvoju naroda kot celote 
ter okrepilo sodelovanje med 

Pogovor o izseljenstvu. Od desne Janez Bogataj, Marina 
Lukšič Hacin, Jože Horvat in voditelj pogovora Štefen Skledar 

rojaki v Sloveniji in na tujem. 
Posebno pozornost bo treba 
nameniti mladi generaciji 
Slovencev na tujem, ki imajo 
drugačne potrebe in dmga-
čen način življenja. Na okro-
gli mizi, ki je sledila, pa so 
profesor na Filozofsko fekul-
teti v Ljubljani Janez Bogataj, 
vodja izseljeniškega središča 
v Črenšovcih v Prekmurju 
Jože Horvat in predstojnica 
Inštituta za slovenske izse-
Ijenstvo Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti Mari-
na Lukšič Hadn govorili o iz-

seljencih in načinih njihove 
povezave z domovino in do-
mačimi. 

Pomemben dogodek je 
bila torkova prva seja sveta 
vlade za Slovence po svetu, ki 
se je je udeležil tudi predsed-
nik vlade Janez Janša. Napo-
vedal je ukrepe za utrditev 
položaja slovenskih skupno-
sti po svetu in za ohranitev 
slovenske kulture m jezika, 
še posebej med mladimi. Na-
povedal je ustanovitev centra 
za slovenske študije v ameri-
škem mestu Cleveland. 
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Pisamiiici papir, A4 
• 5 0 0 listov/zavoj 

Komplet izviiočev, lO-delni 
• Komplet sestoji i r 2 zoreznih izvijočev. 2 križnih 

izvi|ačev, A izvijočev "Torx", 1 izvljoca 'Pozidrive' 
in 1 posebn«9o izvijočo s sHrikotno konko 

Škatlo za orodje 
• s snemljivim vstovkom in 2 predalčkoma zo mojhne 

predmeta v pokrovu 
• Mero: pribl. 63,5 x 28 x 2 7 cm (ŠxVxG) 

Komplet nasadnih ključev, 
37-delni 
• Iz jeklo • Z rogljo, izvijočem, rozličnimi podoljiki in 

zgibnim delom • V praktičnem kovčku za shranjevanje 

Pisemske ovojnice, 
DIN-dolge 
* Samolepljive, z okencem oli brez 
• 100 kojov/zovoj 

y v 

Škatla xa 
shranjevanje 
• s 5 predati 
• Z odlagalno površino zo 

pisala na zgornji strani 
• Možnost sklodonjo 

ene na drvgo 
• Za pisomo, dom ali 

delavnico 
• Mere: pribl. 

3 3 x 2 9 x 3 2 cm 

i i 

Stenski regal 
« s 4 predali 
* V imitaciji jovorja ali bukve 
* Zelo odporen proti praskam zaradi 

prevleke iz melominske smole 
* Z materialom za nomesHtev na steno 
•Velikost: pribl. 6 0 x 6 0 x 2 0 cm 

LGAn 
tested 

r M««ty ft CORtMiMtiMtS 

Pisemske ovojnice 
• Samolepljive, brez okenca 
• Formot C5 (pribl. 16 x 23 cm), 20 kosov/zovoj 
• Formot C4 (pribl. 2 3 x 32 cm), 12 kotov/zavoj 
• Format B4 (pribl. 25 x 35 cm). 10 kosov/zovoj 

Komplet 
tehničnih 
svinčnikov 
* Tehnični svinčnik: 

2 X 0,5 mm in 0,7 mm 
* Z vzmeteno mino 

in radirko 
* V kompletu so 

X 0,5 mm HB in 
1 X 0,7 mm HB 
škatlice z minicomi 
(po 12 mintc} 

Pisalna miza ^ 
• v imitaciji bukve 
• S predalom 
• Zelo odporno proti proskam 

zarodi prevleke iz melominske 
smole 

1 • Mere: pribl. n 5 x 7 5 x 6 7 cm 

* Izdefti so dobovipvi somo v omejenih kofidnoh. V primeru, da bodo kljub skrbneanr radlovon^ zotog pd neprkakovono velikemo povproševonju ze prvi dan razprodani cenfeoe kop« 
prosbno za rszufDevooje, Prodojo samo v kolidndi, obKojnih zo 9ospodiflistva. Sfte so siabo8<M. Vse (tn« ve%>(0 zo izdelke brez dekoratrvoA elementov do mptodoje zdog. 
Vse (eoe so v {UR s pripodojodm ODV. Zo tiskarske nopake n« odgovarjomo. 
Ministef zo zdmvje opozorjo: »Prekomerno pitje dkohola škoduje ẑ vjiri« 

U d i d . o . o . k . d . 

w w w . l i d l . s i 

http://www.lidl.si
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DEDIŠČINA Snovanja 

Poslanstvo 
žirovskega 
muzeja jt 

ohraniti 
dediščino 
prejšnjih 

generacij Žirovk 
in Žirovcev 

našim 
zanamcem. 

Zato si želim, 
da hi muzej 

vzeli za svojega 
in ga pomagali 

sooblikovati vsak 
po svojih močeh. 

stran 

Prenovo sprožil potres 

Prenova Muzeja Žiri se je 
začela s potresom. Veliko-
nočni potres, ki so ga leta 
1998 najbolj občutili v Poso-
čju, je svoje rane pustil tudi v 
Žireh, na starih, debelih in 
obokanih zidovih Stare šole. 
Letos preminuli Emest Mla-
kar, takratni gospodar Mu-
zejskega društva Žiri, je ško-
do prijavil Državni potresni 
pisarni v Bovcu, ki je odobri-
la denar za obnovitveni pro-
jekt. Leta 1998 so Staro šolo 
in Stalarjevo hišo razglasili 
za kulturni spomenik, ven-
dar je bila Štalarjeva hiša v 
času postopka porušena. 
Leta 2000 je skupina arhi-
tektov na čelu z Bete Poljan-
šek Koman pripravila projekt 
prenove Stare šole, leto kas-
nefe pa je Občina Žiri prvič v 
zgodovini prejela proračun-
ski denar za obnovo kakega 
kulturnega spomenika v Ži-
reh. Začnejo se leta obnov 
(vmes so maja 2004 pripra-
vili celo razstavo o projektu 
prenove!), leta 2005 pa obči-
na uspe na čezmejnem raz-
pisu za ureditev zbirke Po-
zdiavljeni, ljubitelji utrdb! 

S slednjim so uredili pri-
dičje muzeja in na ogled po-
stavili dokumentarno razsta-
vo o nekdanji Rapalski meji v 
devetih poglavjih. Na ogled je 
tudi multimedijska doku-
mentarna predstavitev Skriv-
nostne utrdbe, za zdaj pa so 
zgolj za pokušino predstavlje-
ni tudi žirovski čevljarski kot 
in žirovske klekljarske moj-
strovine, na ogled je tudi ne-
kaj predmetov, ki jih je Mu-
zejsko društvo Žiri pridobilo 
od prvih darovalcev za zbirko 
o Rapalski meji na Žirov-

skem. Najbolj veličasten kos 
je velika čma omara generala 
Rupnika. Razstava je delo 
zgodovinarke Vlaste Pečelin 
in arhitektke Bete Poljanšek 
Koman, avtorja multimedije 
sta arhitekt Aleksander Jan-
kovič Potočnik (poznamo ga 
kot avtorja prve knjige o Rup-
nikovi liniji) in Dubravko Ge-
can, "šuštarski kot" sta znova 
postavila čevljarska veterana 
Marijan Bogataj in Tone Mla-
kar. Veliko zaslug za obnovo 
nosi vodja projekta Ida Filipič 
Pečelin, za uspešno prijavo 
na čezmejni razpis pa Olga 
Vončina. 

"V tej fazi je urejeno zgolj 
pritličje, do konca prihodnje-
ga leta pa bo urejen celoten 
objekt Večji del bo še vedno 
namenjen muzejski dejavno-
sti, uredili pa bomo tudi več-
namenski prostor za različne 
prireditve. V pritličju bo spre-
jemno informacijski center s 
prodajo spominkov, morda 
bomo preselili tudi knjižni-
co," nadaljevanje projekta opi-
še Vončinova. Prava muzej-
ska zbirka o Rapalski meji bo 
na ogled čez nekaj let, najbrž 
ob zaključku projekta obnove 
Stare šole (razstavo Pozdrav-
ljeni, ljubitelji utrdb si lahko 
brezplačno obiskovalci ogle-
dajo še ta konec tedna, dopol-
dan med 9. in 12. uro in po-
poldan med 15. in 18. uro). Z 
dopolnjevanjem zbirke se 
bodo člani Muzejskega dru-
štva Žiri morali še pozabavati, 
kakšna je pot do muzealij, pa 
je ob odprtju opisal predsed-
nik društva Miha Naglič: "V 
Osojnid, kjer je bil meddržav-
ni mejni prehod, na levi strani 
še vedno stoji mejnik, na des-
ni strani pa ga že dolgo ni več. 
Zanimalo me je, kje bi lahko 
bil, in povedali so mi, da je za-

kopan. Pred časom je občina 
naročila izkop, vendar nismo 
ničesar našli. Ko sem o tem 
pisal, sem prejel pismo, v 
njem pa sporočilo, da je ka-
men v strugi Osojnice. Za-
dnjič grem le pogledat in sem 
ga našel! Danes smo ga po na-
ročilu občine prepeljali pred 
Muzej." 

Muzej kot kulturno 
središče 

Prenovljeno muzejsko 
stavbo kot zelo pomembno 
pridobitev za Žiri ocenjuje 
tudi dr. Tadeja Primožič, 
strokovnjakinja za trženje 
kulturne dediščine. "S tem 
so zagotovljeni osnovni pros-
torski pogoji za prenovo sta-
rih in postavitev novih mu-
zejskih zbirk. Trenutno pa 
lahko govorimo zgolj o njiho-
vih zametkih. "Upa, da se po-
mena Stare šole zavedajo vsi 

Žirovci. "Muzeji so po-
membne institucije, ki hra-
nijo tako imenovano premič-
no dediščino, ki priča o na-
šem obstoju. Torej je osnov-
no poslanstvo žirovskega 
muzeja ohraniti dediščino 
prejšnjih generacij Žirovk in 
Žirovcev našim zanamcem. 
Zato si želim, da bi muzej 
vzeli za svojega in ga poma-
gali sooblikovati vsak po svo-
jih močeh z zbiranjem pred-
metov, skrbjo za dediščino in 
izobraževanjem o njenem 
pomenu. Le tako bo muzej 
živel in opravljal svoje po-
slanstvo ter postal tudi po-
membno kulturno središče." 

Tadeja Primožič je prepri-
čana, da ima žirovski muzej 
potencial, da postane po-
membna sestavina turistične 
ponudbe na Škofjeloškem in 
širše. Brez dvoma pa je sam 
muzej za uspešen razvoj tu-
rizma v Žireh premalo, treba 

bo poskrbeti tudi za druge 
sestavine kakovostne ponud-
be. "V mislih imam druge lo-
kalne zanimivosti, lokalno 
kulinariko in dovolj preno-
čišč, pa tudi urejeno okolje, 
dovolj usposobljenih turistič-
nih delavcev in podobno," 
pravi Primožičeva. Tako ime-
novani kulturni turizem je 
ena izmed najhitreje rastočih 
vrst turizma v svetu in po 
predvidevanjih Svetovne tu-
ristične organizacije bo tako 
tudi v prihodnje. Muzeji so 
brez dvoma izjemno po-
membna sestavina turistične 
ponudbe, vendar danes do-
brega muzeja ne sestavljajo 
zgolj kakovostne zbirke, tem-
več še veliko več; muzejske 
delavnice in druge dodatne 
muzejske dejavnosti, muzej-
ska trgovina, muzejska re-
stavracija. Vse to pa je pove-
zano z vizijo in strategijo 
muzeja, dodaja. 

Kako so živeli Žirovci med obema vojnama, ko je bilo tu obmejno območje? Gradili so utrdbe, 
latino loverji so zapeljevali Žirovke, mnogi so si življenje ob meji lajšali s kontrabantom. 
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M A R J E T A S M O L N I K A R 

Pred odhodom volivcev na 
plebiscit o samostojni in neod-
visni slovenski državi je takrat-
na politična elita potrebovala 
osebo, kiji zaupajo vsi Sloven-
ci. ne glede na politično pripad-
nost ali prepričanje. Ta oseba je 
bil dr. Alojzij ŠuHar, takratni 
ljubljanski nadškof in sbvenski 
metropolit. Tik pred zgodovin-
sko odločitvijo (20. decembra 
1990) je v vlt^ povezovalnega 
(3ena dr. Alojzij Šuštar sloven-
ski narod nagovoril s skrbno iz-
branimi stavki: "Ne dajmo se 
begati od različnih govoric, gro-
ženj in črnogledih napovedi. 
I—I Na četrto adventno nedeljo 
se bo ktos izpolnilo stoletno pri-
čakovanje slovenskega naroda." 
Kot je znano, je izid plebiscita 
presegel celo pričakovanja naj-
ve^ih optimistov. 

Po uspešni osamosvojitveni 
vojni, ko je Slovenija mrzlično 
pričakovala in potrebovala 
mednarodno priznanje, se je 
politična elita še enkrat zatekla 
v naročje najvišjega dostojan-
stvenika Cerkve na Sloven-
skem; dr. Alojzi Šuštarje odig-
ral novo zgodovinsko vlogo, ko 

je f imenu mednarodnega pri-
znanja novonastale države v 
osrčju Evrope aktiviral svoje 
zveze in poznanstva v visokih 
mednarodnih cerkvenih kro-
gih. Menda nihče ne dvomi, da 
so bila prva mednarodna pri-
znanja neodvisne in samostoj-
ne slovenske države rezultat 
prizadevanj Cerkve na Sloven-
skem in znotraj nje dr. Alojzi-

ja Šuštarja. (Za mednarod-
nim priznanjem nikakor niso 
stale tako imenovane neuvršče-

ne države, s katerimi je imela 
dotakratna komunistična poli-
tična elita izjemno prisrčne sti-
ke.) 

Ne glede na to. koliko si je 
Cerkev na Slovenskem za poli-
tične spremembe prizadevala 
zaradi sebe same, torej zaradi 
lastnih koristi, in koliko zaradi 
spoštovanja človekovih pravic 
ter vsesplošnih demokratičnih 
manir.je bil pokojni dr. Alojzij 
Šuštar velik domoljub. In gierfe 
na njegove nesporno pomemb-
ne zasluge za to, da imamo 
Slovenci prvič v svoji zgodovini 
lastno nacionalno državo, je 
prišlo najviše državno odliko-
vanje zlati častni znak svobode 
Republike Slovenije, ki ga je dr. 
Alojzij Šuštar prejel leta 2001, 
nenavadno pozno. Je pa res, 
da ne prepozno, saj se je že 

marsikomu dogodilo, da je po-
dobno priznanje prejel post 
mortem, se pravi, po smrti. 

S podelitvijo najvišjega dr-
žavnega priznanja visokemu 
cerkvenemu dostojanstveniku 
je takratni predsednik države 
Milan Kučan stanjšal led, ki v 
zgodbi o osamosvojitvenih za-
slugah loči cerkvene od držav-
nih politikov. Po drugi strani je 
najvišje državno odlikovanje, 
ki ga je dr. Alojzij Šuštar pre-
jel, politična predpostavka, na 
temelju katere se je v torek na 
trgu pred ljubljansko stolnico 
od pokojnika poslovila naj-
vplivnejša slovenska politična 
elita leve in desne provinience. 
(Lojze Peterle, nekdanji pred-
sednik vlade in aktualni kandi-
dat za predsednika države, je 
vzel Milana Kučarui, nekda-

njega predsednika države in 
ustanovitelja Foruma 21, celo 
pod svoj dežnik.) 

Slovenija se je od pokojmga 
dr. Alojzija Šuštaija (v Rimu 
je novo mašo daroval na praz-
nik vseh svetnikov leta 1946, to 

je na isti dan, ko je bil v duhov-
nika posvečen Karol Jožef Woj-
tyla, poznejši papež Janez Pa-
vel H.) poslovila v njegovem 
življenjskem slogu - dostojan-
stveno skromno. Ampak. Z 
najvišjim državnim odlikova-
njem in s poslednjim zbogom 
se slovenska politična elita še ni 
povsem oddolžila tako veliki 
zgodovinski osebnosti, kot je 
pokojni dr. Alojzij Šuštar. Slo-
venska politika bo rekla svoj 
amen, ko bo narod, f itnenu 
katerega (menda) vlada, med 
seboj vsaj uradno spravila. 
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Gorenjko bodo pripojili Žitu 
z novim letom Žito Corenjka, d. d,, družba za proizvodnjo pekarskih in konditorskih izdelkov, ne bo več 
gospodarska družba, pač pa le proizvodni obrat Žita, d. d., Ljubljana. Delavce zanima, kaj jih čaka. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Lesce - V torek je bil v Žitu 
Gorenjki zbor delavcev, na 
katerem so delavcem pred-
stavili odločitev o pripojitvi te 
družbe Žitu, d. d., Ljubljana. 
Pripojitev je le ena izmed po-
tez konsolidacije, ki jo izvaja-
jo v Žitu, pri čemer so že lani 
pripojili pet odvisnih družb, 
letos pa nameravajo to za-
ključiti še z dvema. Pri tem 
je pomembno dejstvo, da je 
Žito z nakupom delnic pove-
čalo svoj večinski lastniški 
delež z lanskih 51 na 91 od-
stotkov, v teku pa je tudi iz-
tisnitev malih delničarjev, ki 
imajo dobrih osem odstot-
kov delnic. Pripojitev 
pomeni izgubo statusa delni-
ške družbe in s tem vsakršne 
poslovne samostojnosti. Za-
radi tega je prišlo tudi do po-
novne zamenjave direktorja, 
saj se je Franci Čampa sredi 
preteklega meseca zaradi ne-
strinjanja odločil za odstop. 

Na zbor delavcev nam v to-
rek niso dovolili, ker da gre 
za interno zadevo, zato smo 
po zboru zaprosili za izjave 
in komentarje o tem uro in 
pol dolgem zboru Iztoka 
Bricla, predsednika uprave 
Žita, Petra Gašperina, nove-
ga predsednika uprave Žita 
Gorenjke (po 11 letih dela v 
Gorenjki je bil na ta položaj 
soglasno unenovan z mesta 
tehničnega direktorja), pred-
sednika sveta delavcev v Žitu 
Gorenjka Francija Zvera, 
predsednika sindikata v Žitu 
Gorenjka Rafaela Podlc^rja 
ter župana Občine Radovlji-
ca |anka S. Stuška, ki je bil 
na zbor vabljen in aktivno 
udeležen. 

Za delavce bo enako 

Iztok Bricl, predsednik 
uprave Žito, d. d.: 

"V Žitu, d. d., smo se kot 
večinski lastniki z več kot 
90-odstotnim deležem odlo-
čili, da Gorenjko, ki sicer j? 
že članica skupine Žito, pri-
pojimo naši družbi - materi. 
Konec julija bo o tem sklepa-
la skupščina, septembra pa 
naj bi izvedli tudi pripojitve-
no skupš6no. S prvim janu-
arjem naj bi tako Gorenjki 
prenehal status delniške 
družbe in bi postala profitni 
center. To je v skladu s stra-
tegijo, da postanemo čim 
bolj enovito podjetje, bolj pri-
lagodljivi in stroškovno učin-
koviti. Danes smo delavcem 
razložili, kaj te spremembe 
pomenijo. Ob tem naj po-
vem, da jim ne grozi nobena 
izguba delovnih mest, gre le 
za spremembo pravne obli-
ke. Plače in sistematizacija 
ostajajo enake, ne bo nika-
kršne selitve proizvodnje, de-

Predsednik uprave Žita Iztok Bricl (desno) in novi predsednik uprave Gorenjke Peter Cašperin 

javnost ostaja enaka. Že v 
preteklosti smo skoncentri-
rali marketinško, nabavno, 
prodajno in finančno-
računovodsko funkcijo, ra-
zumljivo je, da mora ostati v 
Lescah logistika, posebej po-
membno pa je, da tu ostaja 
tudi razvoj. Bodoči profitni 
center bo še naprej vodil Pet-
er Gašperin, ki med zaposle-
nimi v Gorenjki uživa veliko 
zaupanje. Tudi naprej bo do-
bra vpetost Gorenjke v lokal-
no okolje ostala enaka. 

V Žitu imamo tri stebre 
dejavnosti: pekarstvo, kondi-
torstvo in zamrznjeni pro-
gram. Zadnje spremembe 
na trgu pekarstva, kjer smo 
vodilni na trgu (Spar gradi 
svojo pekarno), bodo verjet-
no zmanjšale prodajo na po-
dročju izdelkov dopeke (za-
mrznjeni izdelki, ki se peče-
jo v trgovskih centrih), priča-
kujemo pa, da bomo ostali 
dalje v Sparu s finalnimi vr-
stami kruha. Na področju 
konditorstva, kjer je v Žitu 
poleg Gorenjke tudi Šumi, je 
konkurenca izredno velika. 
Imamo pa pomemben tržni 
delež in dobro znano ime." 

Letos poslujejo bolje 

Peter Gašperin, novi pred-
sednika uprave Žita Gorenjke: 

"Letos poslujemo dobro in 
polletni rezultati so ugodni. 
To je tudi posledica preteklih 
investicij, saj smo prenovili 
linijo embalaže, ki nam 
omogoča individualno paki-
ranje, kar pospešuje prodajo. 
Letos smo začeli delati čoko-
lade z novimi okusi in nova 
linija čokolad Mistika - žlaJit-
ne temne čokolade, se je lepo 
uveljavila. Pri kruhu prodaja 
raste - pozitivno poslovanje 
je bilo pri tem že tudi lani, 
kar je predvsem zasluga do-
bre kvalitete, s katero sledi-
mo okusu kupcev. Vse to nas 
prepričuje, da je potrebna 
stalna skrb za kvaliteto in 
delo na novih izboljšanih iz-
delkih. Pripojitev pomeni za-
ključek konsolidacije in pri-

čakujem, da nadaljnjega 
zmanjševanja števila delav-
cev ne bo. Nasprotno: upa-
mo, da bo povečana prodaja 
odprla možnosti zaposlova-
nja v proizvodnji." 

Čas bo pokazal 

Predsednik sveta delavcev 
Franci Zver je bil v .svojih iz-
javah jedrnat. Dejal je, da se 
zavedajo, da ima lastnik glav-
no in zadnjo besedo, vendar 
je tudi prav, da so delavci sez-
nanjeni s spremembami iz 
prve roke. Zato se je svet de-
lavcev odločil sklicati zbor, ki 
pa je bil zgolj formalen. Sam 
ugotavlja, da je vsak novi di-
rektor pomenU nadaljnje od-
puščanje ljudi in kljub sliša-
nim lepim obljubam se boji, 
da bo tudi tokrat tako. Ali vse 
skupaj ne vodi celo v propad 
Gorenjke, bo po njegovem 
pokazal čas. 

Izkušnje govore drugače 

Podobno pesimističen je 
bil tudi predsednik sindikata 
Rafael Podlogar, ki nam je 
namesto izjave poslal svoj 
pisno pripravljen govor, ki ga 
je imel na zboru delavcev. V 
njem je opozoril na težke 
razmere v Žitu Maribor (ne-
kdanji Kruh-pecivo), kjer so 
večino delavcev odpustili, ši-
kanirajo sindikat, imajo sla-
be plače, neurejen delovni 
čas. za dobiček pa prikazuje-
jo denar iz ra2:prodaje pekar-
ne. Tudi v Žitu Gorenjki bi 
po njegovem mnenju težko 
govorili o napredku s privati-
zacijo voznega parka, kuhi-
nje, čiščenja in drugih po-
možnih služb, koncentracije 
na ravni Žita Ljubljana pri 
prodaji, nabavi in obračunu 
plač pa so dale od obljublje-
nih nasprotne učinke. Vodil-
ni imajo z zahodno Evropo 
primerljive plače, delavske 
pa so primerljive s srbskimi 
in makedonskimi. Od lepih 
izrečenih besed se ne da ži-
veti in vse kaže, da bo tudi 
delavcem v Žitu Gorenjki 

preostal le sindikalni boj. 
Predlagal je pet zavezujočih 
sklepov v zaščito delavcev, ki 
so jih navzoči z aplavzom 
pozdravili. 

Občina bo izgubila veliko 

Janko S. Stušek, župan 
Občine Radovljica: 

"Zelo mi je žal, da bo Žito 
Gorenjka s pripojitvijo Žitu 
Ljubljana izgubila svojo po-
slovno samostojnost, saj bo 
od gospodarske družbe ostal 
le proizvodni obrat. S tem 
občina izgublja še eno go-
spodarsko družbo. Že pred 
tremi meseci sem v pogovo-
rih na Žitu predlagal, naj ne 
gredo po tej poti, nasprotno, 
predlagal sem večjo samo-
stojnost. Ta proces pripojitve 
zame pomeni veliko nevar-
nost za izgubo delovnih 
mest, manjše možnosti za 
povezavo z občino in večja 
poslovna tveganja, čeprav tr-
dijo obratao. Kot slišim, so 
delavci prodali svoje delnice 
- celo pod ceno, in torej po-
stali zgolj mezdna delovna 
sUa, brez vpliva. Če se bodo 
razmere zaostrile, bodo prav 
oni prva žrtev. Strinjam se z 
bivšim direktorjem Čampo, 
s katerim sem dobro sodelo-
val, in ki si je prizadeval za 
povečanje samostojnosti v 
komerciali, nabavi in pri 
prodaji. Imamo tudi kon-
kretno izkušnjo: lani smo si 
prizadevali, da bi v Gorenjki 
začeli z novim artiklom 
"Linhartovimi kockami", re-
prezentančnim izdelkom 
tega okolja, pa Ljubljana za 
to ni bila. Posebej pa me je 
strah pritiska multinacio-
nalk jia konditorskem po-
dročju, kjer ima Gorenjka v 
Sloveniji četrtinski tržni de-
lež, saj se lastniki laliko odlo-
čijo, da jo prodajo, novi last-
nik pa jo nato zapre. Na zbo-
ru je bilo danih veliko lepih 
obljub, obljubljen celo pik-
nik za zaposlene, sindik^ne 
zahteve pa so ostale v zraku. 
Poskušal bom storiti vse, da 
se ta pripojitev ne zgodi." 

NAKLO 

V Merkurju 3,5 evra na delnico dividend 

V ponedeljek je bila v Naklem 17. redna skupščina delničar-
jev družbe Merkur, na kateri so predstavniki 77 odstotkov 
kapitala družbe sklepali o uporabi bilančnega dobička za po-
slovno leto 2006, podelili razrešnico upravi in nadzornemu 
svetu, imenovali revizorja družbe, novega člana nadzornega 
sveta ter se seznanili s predstavniki zaposlenih v tem svetu. 
Lanski bilančni dobiček Merkuja znaša 10,8 milijarde tolar-
jev (dobrih 45 milijonov evrov) in odločili so, da se za izpla-
čilo dividend delničarjem nameni 4,6 milijona evrov (i,i mi-
lijarde tolarjev), kar pomeni, da bodo delničarji dobili po 3,5 
evra bruto na delnico. Preostali dobiček ostaja nerazpore-
jen. Zaradi lastniških sprememb je prišlo tudi do sprememb 
v nadzornem svetu, katerega novi član je postal Aleksander 
Svetelšek, direktor družbe Engrotuš. Š. Ž. 

LJUBLJANA 

Nova napoved inflacije 

Kot smo poročali v torek, štirimesečna rast cen, ki je letno in-
flacijo dvignila na kar 3,6 odstotka, zagotovo zahteva preve-
ritev napovedi letošnjih finančnih gibanj. V sredo so iz Ura-
da za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) posredo-
vali ažurirano napoved inflacije, v kateri ugotavljajo, da bo ob 
upoštevanju novih predpostavk in zadnjih podatkov rast cen 
življenjskih potrebščin v letošnjem letu višja od pričakovane 
ob pripravi pomladanske napovedi. Napovedujejo, da bo 
medletna inflacija ob koncu leta dosegla 3,2 odstotka, pov-
prečna inflacija pa 3,0 odstotka, kar je za pol odstotka več od 
prvotnih ocen. Glavna vzroka hitrejše rasti cen so tudi po to-
kratnem mnenju UMAR-ja v rasti cen hrane in nafte, pri če-
mer za prve ocenjujejo, da bodo ohranile višjo raven, pri naf-
ti pa naj bi se v drugi polovici leta nekoliko znižale. Š. Ž. 

LJUBLJANA 

Vozovnice Adrie iz domačega naslonjača 

Iz Adrie Ainways so sporočili, da se je ta slovenski nacional-
ni letalski prevoznik vključil v projekt mednarodnega zdru-
ženja letalskih prevoznikov lATA za poenostavitev poslova-
nja. Z julijem so namreč odprli izdajo elektronskih vozovnic 
za 19 direktnih letov, do konca leta po bo to mogoče tudi za 
vezane lete. V juniju se je Adria Airways pridružila tudi 25 le-
talskim prevoznikom, ki omogočajo preko interneta pridobi-
tev črtne kode za vstopni karton za letalo. Š. Ž. 

LON d.d Kranj 
tnforniocg©; 

04/2M0-777, 
www.lon4l 

URMEUmUESlilS 
pniznuiemDlSlet 

fihsno obrestna mero 4, IS % 
atafaibie vezave 15 niKetev 

LEKARNA BLED 

LEKARNA BLED 
Marta Poljanšek Zupan, mag. farm. 
Uubljanska cesta 4, 4260 BLED 

objavlja prosto delovno mesto 
magistre/magistra farmacije 
Pogoji: 
• ustrezna Izobrazba 
m opravljen strokovni izpit 
• zaželene delovne izkušnje 
• aktivno znanje enega svetovnega jezika 
• primerne osebnostne lastnosti 
Začetek dela je možen 1. septembra ali po dogovoru. 
Vaše cenjene pisne ponudbe pričakujemo v roku osmih dni od 
objave tega oglasa. 

SIMPL* CIEVER 

Škodina akcijska ponudba 
Skoda Fabia popust do 1.100 EUR / 263.604 SIT 
Skoda Ortavia popust do 1.300 EUR / 311.532,00 SIT 
Skoda Roomster popust do 900 EUR /215.676 SIT 
Skoda Superb popust do 2.500 EUR / 599.100 SIT 

^tr MS 

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj, Delavska c. 4, tel.: 04 27 00 235 

http://www.lon4l
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KRATKE NOVICE 

BREZJE 

Medalje za Klanškove sokove 

Na Pomurskem sejmu so v okviru priprav na 45. mednarod-
ni kmetijsko živilski sejem v Gornji Radgoni že ocenjevali 
sadne sokove, brezalkoholne pijače in predpakirane vode. 
Na ocenjevanju je sodelovalo osem slovenskih in eno hrva-
ško podjetje s skupno 54 izdelki. Strokovna komisija, ki jo je 
vodil prof. dr. Janez Hribar z Biotehniške fakultete v Ljublja-
ni, je podelila 27 zlatih in 23 srebrnih medalj ter štiri prizna-
nja. Podjetje Klanšek z Brezij je prejelo zlato medaljo za ja-
bolčni sok v četrtlitrski embalaži in za dvadecilitrski sok iz 
rumenih pomaranč, srebrno medaljo za litrski bio jabolčni 
sok, sok iz rumenih pomaranč in ananasov sok ter prizna-
nje za litrski jabolčni.sok in sok iz rdečih pomaranč. C. Z. 

ŠKOF)A LOKA 

Srečanje podeželskih žena na Blegošu 

V nedeljo opoldne bo pri koči na Blegošu jubilejno, tridese-
to srečanje podeželskih žena. Prireditelja, to sta Društvo po-
deželskih žena Blegoš in škofjeloška kmetijska svetovalna 
služba, bosta poskrbela za zanimiv program. Nastopili 
bodo folklorna skupina Javorje, harmonikar Peter Debeljak, 
Bogdan Žontar v vlogi graničarja in Poljanski koledniki. Na 
Blegoš je možen dostop iz Hotavelj, Železnikov In Poljan. 
Če bo slabo vreme, bo prireditev teden kasneje. C. Z. 

ŠKOFJA LOKA 

Babica Jerca in Dedek jaka na Mestnem trgu 

Razvojna agencija Sora bo jutri dopoldne pripravila na 
Mestnem trgu v Škofji Loki tržnico kmetijskih pridelkov in 
izdelkov. Na stojnicah bodo ponujali izdelke blagovnih 
znamk Dedek Jaka In Babica Jerca: kruh iz krušne peči, 
mlečne izdelke, jušne rezance, med, dražgoške kruhke, čip-
ke ter druge izdelke domače in umetnostne obrti. C. Z. 

"Sejali" na Petračevem podu 
člani sveta gorenjske območne enote kmetijsko gozdarske zbornice so problematiko hribovskega 
kmetijstva obravnavali v hribih, na Petračevi kmetiji na jamniku. 

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

Jamnik - Seja sveta je bila v 
pravem hribovskem okolju, 
na Jamniku, na podu Petra-
čeve ekološke kmetije, v 
"družbi" sena, traktorja, ko-
silnice, stare mlatilnice, gra-
belj ... Gospodar Stane Lo-
brič, ki je tudi član sveta, je 
želel svetnikom "v živo" 
predstaviti hribovske proble-
me in jim še posebej pokaza-
ti travnik s 55-odstotnim na-
klonom, na katerem med 
košnjo prehodi pet kilome-
trov. Ker je grmelo in deževa-
lo, z ogledom ni bilo nič, raz-
prava pa je bila kljub temu 
kar živahna. Svetniki so ugo-
tavljali, da pridelava na hri-
bovskih območjih kljub sub-
vencijam ni rentabilna. Mi-
nistrstvu za kmetijstvo pred-
lagajo, da območja z izrazito 
težavnimi razmerami za 
kmetovanje obravnava pose-
bej in da pri tem kmetom na 
teh območjih ne postavlja za-
htev glede števila glav velike 
živine na hektar. Velik pro-

Naročnice in naročnki, 
ki ste stari 60 let, praznujte 

z Gorenjskim glasom! 

v torek, 21. avgusta 2007, 
ob 15. uri na piknik prostoru 
v Besnici (poleg ribogojnice) 

Za vse, ki smo letos stari 60 let, in člane 
družin, pripravljamo prav poseben 
piknik! Na pikniku bo obilo dobre volje, 
spoznavali se bomo in veselili. Da bo še 
bolj veselo, nam bodo zaigrali besniški 
harmonikarji. 

Ker vemo, da se ukvarjate z mnogimi 
zanimivimi hobiji, vas vabimo, da jih 
predstavite. S seboj prinesite svoje 
izdelke, ki jih bomo razstavili. Če boste 

želeli, boste lahko tudi kaj zapeli ali 
zaigrali. 
Gostinci bodo poskrbeli za okusen 
topel obrok, ki vam ga bomo ponudili 
za simbolično ceno - 1 EUR. 

Če je kdo v vaši družini, ki je naročena 
na Gorenjski glas, star 60 let, vas vabi-
mo, da se nam pridružite. Izpolnjen ku-
pon pošljite na naslov: Gorenjski glas, 
Zoisova 1, Kranj. 

Ime in priimek 
Naslov 
Število družinskih članov, ki se bodo udeležili piknika 

Izmed prejetih kuponov bomo med prisotnimi na pikniku izžrebali 5 nagrajencev, 
ki bodo prejeli lepe nagrade. 

V Gorenjskem glasu pa si boste lahko prebrali reportažo s piknika. 
Vse najboljše in se vidimo v Besnici! 

Gorenjski Glas Za vas »EtEllMO ČAS 

Seja sveta kranjske območne enote je bila "na terenu", na podu Petračeve kmetije na Jamniku. 

blem je tudi škoda po divjadi 
Po reformi neposrednih pla 
čil je plačilo na hektar travi 
nja tn njiv enotno za vsa pri 
delovalna območja, podpore 
za območja s težjimi pogoj 
so letos za dobrih osem od 
stotkov nižje kot lani, občut-
no nižje so tudi podpore za 
košnjo strmih travnikov, je 
ugotavljal Stane Rupnik, 

vodja gorenjske kmetijske 
svetovalne službe. Branko 
Ravnik, generalni direktor 
direktorata za kmetijstvo na 
kmetijskem ministrstvu, je 
dejal, da bodo letos predlaga-
li 40-odstotno sofinancira-
nje nabipa specialne hribov-
ske mehanizacije. Proučeva-
li so tudi možnost, da bi za 
ohranitev obdelanosti in po-

seljenosti takšnih območij, 
kot je Jamnik, zagotovili po-
sebne finančne podpore, 
vendar bo to možno šele po 
reformi "sistema" obmofij z 
omejeno možnostjo za kme-
tovanje po letu 2010. "Vsak 
kmet mora sam najti rešitev, 
samo na pomoč države se ne 
sme zanašati," je bil realen 
Ravnik. 

Lastniki gozdov ustanovili društvo 
Lastniki gozdov iz sedmih občin so ustanovili društvo Tisa Domžale. Prvi 
predsednik društva je kmet Viktor Matjan. 

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

Brdo pri Lukovici - Okrog tri-
deset lastnikov gozdov iz ob-
čin Domžale, Lukovica, Mo-
ravče, Mengeš, Trzin, Dol pri 
Ljubljani in dela Mestne ob-
čine Ljubljana se je v petek 
zbralo v kulturnem domu v 
Lukovici na ustanovnem zbo-
ru Društva lastnikov gozdov 
Tisa Domžale. Ustanovitev 
društva sta podprli tudi kme-
tijsko gozdarska zbornica in 
domžalska krajevna enota za-
voda za gozdove. Kot je po 
zboru povedal gozdni posest-
nik Viktor Matjan iz Podmi-
Ija pri Blagovici, ki je skupaj z 
revimim gozdarjem Andre-
jem Žagarjem dal pobudo za 

ustanovitev društva, so se 
lastniki gozdov organizirali v 
društvo zato, da bi se z eno-
tnim nastopom na trgu iz-
ognili problemom pri odku-
pu lesa, bolje izkoristili lesni 
odpadek, pospešili postopke 
certificiranja gozdov in s so-
delovanjem na licitacijah več 
vrednega lesa dosegli tudi 
boljšo ceno. Da bi zmanjšali 
število nesreč v gozdu, bo po-
membna društvena dejav-
nost izobraževanje, na stro-
kovnih ekskurzijah pa naj bi 
spoznavali zglede dobre do-
mače in tuje prakse. "Če bi se 
pri prometu z lesom izognili 
posrednikom in bi les proda-
jali končnim kupcem oz. po-
rabnikom, bi lahko dosegli 

B R D O PRI LUKOVICI 

Dobrodelna akcija slovenskih čebelarjev 

V čebelarski zvezi Slovenije so se odločili za dobrodelno ak-
cijo En dan med slovenskih čebelarjev za zajtrk v naših vrt-
cih, med katero bodo približno 54 tisoč otrokom v vrtcih 
podarili slovenski med. Otroci bodo hkrati z medom prejeli 
še izobraževalno gradivo z informacijami o koristnosti če-
beljih pridelkov in čebelarstva za ohranjanje ravnotežja v 
naravi ter nagradno igro. Kot ob tem poudarjajo v zvezi, je 
med odlično hranilo in krepčilo, ki dobro vpliva na razvoj 
otroškega organizma. Čebelarji si še posebej prizadevajo, 
da bi pridelovali med, ki bi bil kakovostno in tudi varno živi-
lo. Pri pridelavi si pomagajo z analizami v laboratoriju za in-
terno kontrolo. Lani so bile vrednosti pri vseh analiziranih 
vzorcih v dovoljenih mejah, rezultati so pokazali celo boljšo 
kakovost, kot jo zahteva pravilnik o medu. C. Z. 

tudi boljšo odkupno ceno," je 
prepričan Viktor Matjan, ki 
tudi upa, da jim bo že letos 
uspelo dobiti od države in ob-
čin vsaj nekaj denarja za iz-
obraževanje. 

Na ustanovnem zboru, ki 
se ga je udeležil tudi Andrej 
Drašler, generalni direktor 
direktorata za gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo pri minis-
trstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, so za pred-
sednika društva izvolili Vik-
torja Matjana in za podpred-
sednico Ivanko Kocjančič, v 
upravnem odboru pa bodo 
poleg njiju še Andrej Andolj-
šek. Andrej Žagar, Miro Čol-
nar, Janez Pimat in Primož 
Smrkolj. 

LJUBLJANA 

Odsvetujejo prodajo 

Sindikat kmetov Slovenije 
svetuje pridelovalcem pše-
nice, da je kljub višjim akon-
tacijskim cenam še ne pro-
dajo. Če imajo le možnost, 
naj jo skladiščijo in jo pro-
dajo kasneje, ko bo cena pri-
mernejša in bo pokrila stro-
ške pridelave. Letošnje akon-
tacijske cene pšenice so na 
svetovnem trgu za tretjino 
višje od lanskih, v sindikatu 
pa napovedujejo še njihovo 
nadaljnjo rast. C. Z. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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Sodišče pritrdilo ministrstvu 
Upravno sod išče je pri las tn in jen ju Zavarovaln ice Tr ig lav pr i t rd i lo m in is t r s t vu za f inance, 
o d o p u s t n o s t i obnove pos topka na pod lag i nove ceni tve v rednos t i zavarovalnice. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Kot je znano, je 
bila Zavarovalnica Triglav po 
prvi cenitvi, izdelani leta 
2003, na dan 1. januar 2001 
vredna 60 ,6 milijarde tolar-
jev. Slovenska odškodnin-
ska družba (Sod) je oktobra 
istega leta objavila javni po-
ziv, na podlagi katerega so 
pravne osebe zasebnega 
prava lahko vložile zahtevke 
za pridobitev delnic po 
osnovni ceni 27.057 tolar-
jev. Do roka. ki se je končal 
aprila 2 0 0 4 , je zahtevke 
vložilo 527 podjeti j in dru-
gih pravnih oseb. Ker so (po 

zamenjavi vlade) na minis-
trstvu za finance in v od-
škodninski družbi podvo-
mili o cenitvi, so naročili 
novo, pri kateri so upošteva-
li tudi dejanski rezultat pre-
moženjskih in življenjskih 

jev oz. kar 62 milijard tolar-
jev (258 mili jonov evrov) 
več kot po prvotni cenitvi. 
Slovenska odškodninska 
družba je na podlagi nove 
cenitve lani izdala vsem 
pravnim osebam zasebnega 

Nekateri upravičenci do delnic Zavarovalnice Triglav 
se s sodbo upravnega sodišča ne strinjajo in so že 
napovedali revizijo sodbe na vrhovnem sodišču. 

zavarovanj ter še nekatera 
druga dejstva. Nova cenitev 
je pokazala, da je bila zava-
rovalnica na "presečni dan" 
vredna 121,8 milijarde tolar-

prava sklepe o obnovi po-
stopka, v katerem bodo lah-
ko kupile delnice Triglava 
po osnovni ceni 54.348 to-
larjev oz. nekaj m a n j kot 

227 evrov, pri tem pa je k 
ceni treba prišteti še znesek 
revalorizacije od 1. januarja 
2001 do dneva plačila. Na 
sklep o obnovi postopka se 
je pritožilo 217 podjetij, med 
n j imi se jih je 130 odločilo 
tudi za pritožbo na upravno 
sodišče. Ministrstvo za fi-
nance je pred dnevi prejelo 
prve sodbe, s katerimi je so-
dišče potrdilo dopustnost 
obnove postopka nakupa 
deklic na podlagi nove, višje 
cenitve. Državni proračun 
bo na račun višje cenitve 
pridobil vsaj 50 mili jonov 
evrov oz. 12 milijard tolar-
jev dodatnega denarja. 

Skupinsko zavarovanje 
Cvtro ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Življenjska zava-
rovalnica Slovenica Življenje 
je v letošnjem prvem polletju 
obračunala 26.1 nnilijona ev-
rov kosmate premije in nekaj 
manj kot 2 4 milijona evrov 
škod. Obračunana premija je 
bila v primerjavi z enakim lan-
skim obdobjem višja skoraj za 
dve tretjini, škoda pa za slabo 
četrtino. 

Kot poudarjajo v zavarovalni-
ci, so zavarovanci zelo dobro 
sprejeli življenjsko zavarovanje 
Fondpolica z naložbenim pa-
ketom, ki je vezano na investi-

DOMŽALE 

Določili menjalno 
razmerje 

Upravi družb Belinka Hol-
ding in Helios Domžale sta 
pred dnevi obvestili javnost, 
da sta ob koncu junija skle-
nili pogodbo o pripojitvi. S 
pogodbo, ki sta jo sklenili v 
obliki notarskega zapisa, sta 
določili tudi menjalno raz-
merje, po katerem bodo del-
ničarji Belinke Holding pre-
jeli za 43,5 delnice eno del-
nico prevzemne družbe He-
lios. Menjalno razmerje sta 
določili na podlagi vredno-
tenja obeh družb. Pogodbo 
bo pregledal še revizor. O 
pripojitvi bosta odločali 
skupščini delničarjev, za ve-
ljavnost sklepa pa bo v obeh 
družbah potrebna najmanj 
75-odstotna podpora, C, Z, 

GG 
mali oglasi 

04/2014247, 
e-po5ta: malioglasi@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

cijske sklade KD. Zavarovanje 
vključuje tri naložbene pakete -
konzervativn^a, dinamičnega 
in uravnoteženega, v okvim jx> 
samemega paketa pa je pet ali 
šest investicijskih skladov, ki 
jih izberejo upravljavci Skupi-
ne KD Group. Letos so razvili 
še novo obliko zavarovanja, to 
je sJoipinsko življenjsko zava-
rovanje Življenjski podjetniški 
paket, ki je namenjen zaposle-
nim v podjetjih. Paket je "nad-
gradnja" kolektivnega ne-
zgodnega zavarovanja, saj kri-
je zavarovabie dogodke, ki so 
posledica tako nezgode kot bo-
lezni. 

BLED 

P M T Klima Commerce v prisilni poravnavi 

Okrožno sodišče v Kranju je 12. junija začelo postopek pri-
silne poravnave za blejsko družbo PMT Klima Commerce. 
Za upravitelja poravnave je določilo Veljka Jana iz Škofje 
Loke, v upniški odbor pa je imenovalo predstavnike družb 
Merkur, Kovinar Ljubljana, Instalacije Grosuplje in Abanka 
Vipa ter delavskega zaupnika Kristjana Žveglja. Upniki lahko 
prijavijo svoje terjatve v tridesetih dneh od objave oklica o 
začetku postopka prisilne poravnave. C. Z. 

KRAN) 

Podražitve naftnih derivatov 

V torek so se v skladu z vladno uredbo spet spremenile malo-
prodajne cene naftnih derivatov, tokrat so se vse zvišale. Ne-
osvinčeni 95-oktanski motorni bencin se je podražil za 0,4 
centa, na 1,092 evra za liter, 98-oktanski bencin prav tako za 
0,4 centa, na 1,113 ®vra za liter, dizelsko gorivo pa za 0,8 cen-
ta, na 0.989 evra. Za liter kurilnega olja je po novem treba od-
šteti 0,622 evra ali 0,5 centa več kot pred podražitvijo. C. Z. 

ŽIRI 

Predlagajo pol evra dividende na delnico 

Žirovska delniška družba Etiketa tiskarna je ob koncu 
lanskega leta imela 98 milijonov tolarjev oz. 408.843 evrov 
bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet predlagata, da 
bi ga 30,3 milijona tolarjev oz. 126.252 evrov namenili za iz-
plačilo dividend; ves preostali dobiček pa naj bi ostal neraz-
porejen. Če bodo delničarji na torkovi skupščini potrdili 
takšen predlog, bodo imetniki delnic prejeli petdeset centov 
(120 tolarjev) bruto oz. štirideset centov (96 tolarjev) neto 
dividende na delnico. Družba jim bo dividende izplačala v 
devetdesetih dneh po sprejetju sklepa na skupščini. C. Z. 

KRANJ 

Del dobička za dividende 

Delničarji Elektra Gorenjske bodo na skupščini 29. avgusta 
med drugim sklepali o uporabi lanskega bilančnega dobička 
ter o sejninah za člane nadzornega sveta. Družba je ob kon-
cu lanskega leta imela 175,1 milijona tolarjev (730.723 evrov) 
bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet predlagata, da 
''i 133,5 milijona tolarjev (557.187 evrov) namenili za 
rezerve in 41,6 milijona tolarjev (173.536 evrov) za izplačilo 
dividend. Dividenda naj bi znašala en cent (bruto) na delni-
co in naj bi jo delničarjem izplačali v treh mesecih po spre-
jetju sklepa. Za predsednika nadzornega sveta predlagajo 
858 evrov sejnine (bruto) in za člane 660 evrov. C. Z. 

KRANJ 

Sedemnajstim skladom dodali še tri 

Raiffeisen Krekova banka trži v Sloveniji že dvajset skladov 
v upravljanju družbe Raiffeisen Capital Management 
(RCM). V začetku tega tedna je sedemnajstim skladom do-
dala še tri nove - RaifFeisen-Europa-SmallCap, Raiffeisen-
TopDividende-Aktien in Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets. 
Sklada Europa-SmallCap in TopDividende-Aktien vlagata 
zbrani denar v delnice podjetij s sedežem ali težiščem de-
javnosti v zahodni Evropi, pri tem pa prvi izbira majhna in 
srednje velika rastoča podjetja, drugi pa podjetja, ki iz-
plačujejo dokaj visoke dividende. Sklad A.R.-Emerging-
Markets vlaga v delniške in obvezniške sklade ter daje 
poudarek novim trgom. C. Z. 

Rciclio Triolcir 
G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

IZBOR MISS KRANJA 
PRIREDITEV BO POTEKALA V OKVIRU KRANFESTA V SOBOTO 

Z8. 7 . 2 0 0 7 V VEČERNEM PROGRAMU, KI BO POTEKAL V 

ŽIVO PO RADIU BELVI. PRIREDITEV BOSTA POVEZOVALA FILIP 

IN GREGA . DEKLETA, KI ŽELIJO SODELOVATI NA PRIREDITVI, 

SE LAHKO PRIJAVIJO PREKO PRIJAVNEGA KUPONA V 

GORENJSKEM GLASU ALI NA RADIU BELVI, KJER BODO 

IZBIRALI MISS INTERNETA OZ. NA MODNI AGENOJI I . M . A . M 

NA TELEFONSKI ŠTEVILKI 0 3 1 7 6 4 8 3 O . DEKLETA SE BODO 

PREDSTAVILA V OBIAOLIH ZA PROSTI ČAS, ŠPORTNO -

ELEGANTNIH OBLAČILIH IN KOPALKAH. ZA VSE TISTE, KI SE 

ŽELIJO PREIZKUSITI KOT A ^ N E K E N K E OZ. JIH ZANIMA DELO 

HOSTES NA RAZLIČNIH MODNIH PRIREDITVAH PA 

ORGANIZIRAMO MANEKENSKE TEČAJE, KI BODO VSEBOVALI 

PRAKTIČNE NASVETE PRI DELU AAANEKENK IN HOSTES, 

ZDRAVO URAVNOTEŽENI PREHRANI, GIBANJU V NARAVI, 

PREDAVANJA O ZANIMIVIH DESTINAOJAH - POTOVANJIH, 

KOZMETIČNE NASVETE PRIZNANIH STROKOVNAKOV IN 

INFORAAAOJE O NAKUPIH DOAAA IN V TUJINI. 

^ 
A / V i s s KRANJA 2 . 0 0 7 

IME IN PRIIMEK: 

STAROST. ' ! NASIOV: 
IZPOLNJENI KUPON pošum NA I.MA.M., Bt.EiWEisovA 6i, 4000 KRA?4I 
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Čestitam vam 
za jubilej, oblet-
nico - 60-letnico! 
Ker 60. rojstni dan boste praz-
novali, 
sem malo pohitela, 
če me takrat ne bo doma, 
da ne bi pozabila, 
teh besed ne bi zapomnila! 

Pravijo, da dober "Glas" 
seže v deveto vas, 
toda Gorenjska jih ima 
več, kot le devet, 
zato "Gorenjski gias" 
jih mora točno še preštet! 

Mesta, zaselki in vasi, 
doline s hribi • brdi, 
pa hišo kakšno 
morda ste še prezrli! 

Ker takrat, 
ko boste praznovali, 
za jubilej 
v vsako hišo, vsako vas 
zastonj ga boste dali! 

Tako bodo vedeli Gorenjci vsi, 
da se pri vos 
šestdeseti jubilg slavi! 

Mnogo let 
ste delali in se gnali, 
še enkrat toliko, 
pa nas polže več ne bo, 
ta mladi bodo tudi njega brali, 
tako kot mi se bodo tudi oni 
starali! 

Prav tako se staral bo 
tudi vof Gorenjski ^as, 
zato hitite z njim • naprej, 
v vsako hišo. vsako vas! 

Le tako naprej 
ali pa še bolje, 
kot prijatelji doslej 
z dobrimi novicami bomo vsi -
Še boljše volje! 

Čestitamo!!! 
M A R J E T A KOPAČ, 

Šenčur 

Slovensko 
domobranstvo 

Iz >X^pe<iije, proste enci-
klopedije 

Slovensko domobranstvo 
(nemško Slowenische Landes-
wehr; kratica SD) je bila po-
možna policijska-paravojaš-
ka organizacija, ki jo je sep-
tembra 1943 ustanovila nem-
ška uprava na območ/u bivše 
Ljubljanske pokrajine, ki jo je 
Tretji rajh zasedel po kapitu-
laciji Italije. SD je bila na-
slednica prostovoljne protiko-
munistične milice oz. Vaških 
straž, ki so bile skoraj popol-
noma uničene v bitki za Tur-

jak, Legije smrti (okolica No-
vega mesta) ter Jugoslovan-
ske vojske v domovini (četni-
kovj, ki je bila skoraj popol-
noma uničena v bitki za Gr-
čarice. 

Zgodovina • Neposredno 
po italijanski kapitulaciji so 
protikomunistične sile v 
Ljubljanski pokrajini 24. sep-
tembra 1943 ustanovile Slo-
vensko domobransko legijo. 
Slovenska domobranska legi-

ja je imela tri bataljone, ki so 
bili sestavljeni iz preživelih 
pripadnikov Prostovoljne 
protikomunistične milice. 
Vaških straž. Legije smrti ter 

Jugoslovanske vojske v domo-
vini (četnikov). 30. septem-
bra Je oblast prevzel nemški 
okupator, kije preimenoval 
in reorganiziral SDL v Slo-
vensko domobranstvo. Nem-
ci, ki so septembra 1943 Ljub-
ljansko pokrajino umestili v 
svojo operativno cono za Ja-
dransko prirruijje, so pobudo 
za ustanovitev Slovenskega 
domobranstva sprejeli zaradi 
pomanjkanja lastne vojske. 

Pri ustanovitvi Slovenske-
ga domobranstva sta sodelo-
vala predvsem podpolkovnik 
Emest Peterlin in general 
Leon Rupnik. Peterlin je želel 

oblikovati močno oborožene 
enote, vključno s težkimi 
strojnicami, minometi in to-
povi nižjega kalibra. Nemci 
takšne oborožitve slovenskim 
domobrancem nikoli niso 
odobrili, dovolili so jim le 
lahko pehotno orožje. Rup-
nik je sprva prevzel poveljstvo 
nad domobranci, a ga je že 
po nekaj tednih nemška voj-
ska odstavila in mu ukazala, 
da se z domobranstvom ne 
sme več ukvarjati. Zaradi 
njegovih vztrajanj so ga leta 
1944 znova vključili in ga 
imenovali za generalnega in-
špektoija. Tik pred koncem 
vojne, po umiku nemških sil 
se je razglasil za poveljnika 
domobranstva, kar pa so mu 
politični veljaki onemogočili 
in seje nato odpovedal polo-
žaju. Domobranci so bili 
oboroženi, opremljeni in pla-
čevani s strani Nemcev. Po-
drejeni so bili nemškemu ge-
neralu Envinu Roeseneiju, 
določeno samostojnost pri vo-
jaških akcijah je imel udarni 
bataljon Vuka Rupnika, ki je 
bil edini od domobranskih 
bataljonov, vse do konca voj-
ne povsem slovenski. Število 
domobrancev je postopoma 
naraslo na približno 25.000. 

Ljubljanski domobranci so 
prisegli na ljubljanskem sta-
dionu, prvič na Hitlerjev 
rojstni dan. 20. aprila 1^44 
ter drugič trn obletnico naci-
stičnega prevzema oblasti v 
Nemčiji, jo. januarja 1^45. 
Primorske in gorenjske do-
mobranske enote niso zapri-
sege. 

Besedilo zaprisege ljubljan-
skih domobrancev se je glasi-
lo: "Prisegam pri Vsemogoč-
nem Bogu, da bom zvest, 
hraber in svojim nadrejenim 
pokoren, da bom v skupnem 
boju z nemško oboroženo 
silo, stoječo pod poveljstvom 
vodje velike Nemčije, SS četa-
mi in policijo, proti bandi-
tom in komunizmu kakor 

www.aclovse.si 

V podjetju AC Lovie imamo na področju servisiranja že več kot SO-letno tradicijo. Pri 
Toyoti se že od rtjenega prvega nastopa v Sloveniji intenzivno ukvarjamo s prodajo 
in servisiranjem vozil. S prodajno - servisnima centroma v Domžalah in Kranju 
uspeSno nastopamo na področju Osrednjeslovenske in Gorenjske regije. 

Poslanstvo, jasna vizija in izdelana strategija tei' Širitve obsega del nam narekujejo, da v svoje 
vrste vabimo nove sodelavce: 

COSTITEDA V PRODAJNEM SALONU m/ž 

Odgovornega za: 
- Sprejem In skrb za dobro počutje strank 
- Podporo prodajnemu osebju 
- Urejenost prodajnega salona 

PRODAJNEGA SVETOVALCA m/ž 

Odgovornega za: 
- Prodajo vozil 
- Sodelovanje pri naročanju vozil 
- Pripravo in sodelovanje pri prodajnih dogodkih 

Od kandidatov pričakujemo izkuJnje v storitvenih dejavnostih, organizacijske sposobnosti, delo v 
timu. Izjemen občutek za delo s strankami, urejenost komunikativnost, samolnldativnost, sploJno 
razgledanost, računalniško pismenost, IzkuSnje pri pripravi različnih dogodkov in izpit B kategorije 
(vsaj 3 leta). IzkuJnje v avtomobilski branži so zaželjene. 

^lOVOTA 

AA 

Kandidatom ponujamo dinamično In 
stimulativno okolje z možnostjo osebnostnega in 
profesionalnega razvoja. Delovno razmerje 
bomo sklenili za nedoločen čas s poskusnim 
obdobjem. VaJ življenjepis pričakujemo v osmih 
dneh na naslovu: AC lovSe d.o:o., jarSka cesta 
11,1230 Domžale. 

VaSe prijave bomo obravnavali zaupnol 

L D V Š I E 
t M, »CMAMJ TOVOTA 

tudi njegovim zaveznikom 
svoje dolžnosti vestno izpol-
njeval za svojo slovensko do-
movino kot del svobodne Ev-
rope. Za ta boj sem priprav-
ljen žrtvovati tudi svoje živ-
ljenje. Tako mi Bog poma-
gaj." (1) Slovenski domo-
branci so podpisovali tudi iz-

javo v nemščini in slovenšči-
ni: "Sem prostovoljno pristo-
pil v Slovensko domobran-
stvo, v boj in uničenje komu-
nizma, kateri je moji deželi 
že toliko goija prinesel in celo 
Evropo ogrozil. Moja trdna 
volja je. z vsemi mojimi moč-
mi, v zadovoljstvo moje deže-
le in Evrope bojevati se pod 
nemškim vodstvom, in za to 
tudi moje življenje postaviti. 
To obvezo sem danes s sveto 
prisego potrdil. Sem bil o 
dolžnosti in pravicah v služ-
benem, disciplinarnem in go-
spodarskem oziru poučen." 
(2) Prisega ni irmla kolabo-
racionističnega značaja sa-
mo zaradi posredne omembe 
Hitlerja, temveč predvsem 
zato, ker je bila na njegov 
rojstni dan. Slovensko domo-
branstvo je tako prevzelo ak-
tivno vlogo v kolaboraciji z 
nemškim okupatorjem. 

Po vojni je velika večina do-
mobrancev zbežala iz Jugos-
lavije pred partizani. Britan-
ska vojska jih je poslala nazaj 
v Jugoslavijo, kjer so jugoslo-
vanske oblasti izvensodno 
ubile nekaj več kot 11.000 do-
mobrancev. Velika večina 
pripadnikov Slovenskega do-
mobranstva oziroma 11.6S3 

je bilo ubitih po vojni, v spo-
padih med vojno pa je bilo 
ubitih približno 1800 domo-
brancev. Približno 2000 do-
mobrancev, ki so se v Italiji 
predali ameriškim silam, v 
Slovenijo niso vrnili, zato so 
preživeli. 

Lep pozdrav 
J . Z . 

PREDDVOR 

Mednarodni folklorni 
festival 

Od vsepovsod v Preddvor se 
imenuje mednarodni folklorni 
festival, ki se bo začel v nede-
ljo, 8. julija, ob 16. uri pri hote-
lu Bor v Preddvoru, v primeru 
slabega vremena pa v kultur-
nem domu v Preddvoru. Na-
stopili bodo folklorni skupini s 
Poljske in Portugalske, otro-
ška folklorna skupina sloven-
skega kulturnega društva Za-
rja iz Železne Kaple in dve do-
mači folklorni skupini. J. K. 

PODLJUBEG 

Igre štirih dolin 

Vaško-kmečke igre štirih dolin 
bodo jutri, 7. julija, ob 13. uri v 
kampu Tominčev slap v Pod-
Ijubelju. Tekmovale bodo eki-
pe Iz krajev Jelendol-Dolina, 
jezersko. Lom pod Storžičem 
in Podljubelj. Prireditev bodo 
popestrili s prikazom nekda-
njih kmečkih opravil. S. S. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

NdtoMo » obiavo iprfjemjmo pc tdefflnu ()4/?0I-42-00, fak̂u 04/J01-42-U alt nebno r.a Zoi»vi 1 
v Ktaniu M. po ooiii - do ponrt̂ ljla In {mm do 11.00 utf! Cena oglasov in ponudb»robtiU: intilno ugodna. 

JANEZ ROZMAN S.P. • ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/5315 249. FAX: 04/53 04 230 
TRST: RAZPRODAJE 17.7.; MADŽARSKE TOPLICE 9.8 -12.8., 23.8. -
26.8., 30.8 • 5.9.; PEgEŠAC-MORJE 21.7. • 28.7., 17.9. - 24.9.; GARDA-
LAND - ApUAPARADISE 16.7.; KOPALNI IZLET I Z O U -16.7. 

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 GLASOV 

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 

Festival vox laci 2 0 0 7 
jezersko - Festival Vox laci (glas jezera) bo v nedeljo ob 18. uri 
v kulturnem domu Korotan na Jezerskem. Na otvoritvenem 
koncertu bosta nastopila moški vokalni kvartet Jutro in jezers-
ki cerkveni zbor pod vodstvom zborovodkinje Ane Smrtnik. 

Slovesna proslava ob krajevnem prazniku 
Lesce - Krajevna skupnost Lesce vabi vse krajane danes ob 
19.30 na slovesno proslavo ob krajevnem prazniku krajevne 
skupnosti Lesce, ki bo v osnovni šoli Frana S. Finžgarja v 
Lescah. Jutri ob 20. uri pa vabi na veselico Prostovoljnega 
gasilskega društva Lesce pri Družbenem centru Lesce, kjer 
bo igral ansambel Igor in zlati zvoki. 

C 
P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 

www.nns-kranj.si 
»•vvvkKtvv̂ ^̂ -Cf-̂ CMco«!« a HMTS 

Poslikava skrinjice 
Jesenice - Cornjesavski muzej Jesenice vabi v sredo, 4. julija, 
ob 17. uri v Kasarno na muzejsko delavnico z naslovom 
Poslikava skrinjice. 

Gasilsko tekmovanje 
Polje pri Vodicah - PCD Polje organizira Gasilsko tekmovan-
je starejših gasilcev in gasilk za Pokal CZ Slovenije in 6. tek-
movanje za pokal PCD Polje, v soboto, 7. julija, s pričetkom 
ob 13.30. Tekmovanje bo potekalo ob gasilskem domu v 
Polju pri Vodicah. Vabljeni! 

Hura, proti čas 
Kranj - V OŠ Orehek Kranj bo to poletje na šolskem igrišču v 
sodelovanju s šolskim ministrstvom ponovno potekal počitniški 
športni program HURA, PROSTI ČAS. Pod vodstvom športnega 
pedagoga bo vsak dan, od ponedeljka do petka, med 17. in 20. 
uro, organizirana vadba rokometa, nogometa in košarke. 
Omogočeno bo tudi spoznavanje osnov rolanja in golfa. Na 
športne delavnice na šolsko igrišče so poleg učencev OŠ Orehek 
Kranj vabljeni tudi drugi mladi v starosti od ii. do 18. leta. 

Dnevi norveške kuhinje v Kranjski Gori 
Kranjska Gora - V restavraciji Fabula pripravljamo dneve 
norveške kuhinje, ki bodo potekali od 1. do 31. julija. Ne zamudite 
izjemne priložnosti in pridite na dneve norveške kuhinje. Vse 
severnomorske in druge dobrote so sveže pripravljene. 

Počitniške likovne urice v ateljeju Puhart 
Kranj - V hiši ustvarjalnih dejavnosti Puhart na Dražgoški 8 v Kran-
ju (stavba pošte, vhod nasproti zavarovalnice Triglav) imamo 
likovne delavnice tudi v juliju in avgustu: za otroke vsak delavnik 
od 9. do 11. ure, slikanje za mlade in odrasle: v ponedeljek, 9. juli-
ja od 19. do 21. ure. Drugi tečaji in termini: po dogovoru (e-naslov: 
info@puhart.com ali tel.: 031/671 690). Prijazno vabljeni. 

IZLETI 

Izlet na jerebico 
Kranj - V soboto, 14. julija, vas PD Kranj vabi na Jerebico, 2125 m 
visoki vrh med Jezersko dolino, Koritnico in Možnico. Odhod bo 
ob 6. uri izpred hotela Creina. Ne pozabite na dokument za 
prestop meje, pa hrano in pijačo vzemite s seboj, saj na poti ni 
planinske postojanke. Skupne hoje bo 6 do 7 ur. Prijavite se 
lahko v društveni pisarni na Koroški 27 do četrtka, 12. julija. 

Medobčinsko društvo invalidov Kranj 
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča člane, da že 
sprejemajo vplačila za enodnevni kopalni izlet v Čateške toplice, 
ki bo v petek, 27. julija, in za lo-dnevno letovanje v Rabcu, ki bo 
od 1. do 11. septembra. Infonnacije na telefon: 04/202 34 33. 

Na Dovški križ 
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira težjo turo na 
Dovški križ (2542 m), ki bo 14. julija. Izhodišče je Poldov rovt 
(950 m) v Vratih po poti do bivaka II. Kondicijsko zahtevno 
brezpotje, sestop po isti poti, 8 do 9 ur hoje. Prijave in informa-
cije za izlet v sredo in četrtek od 18. do 19.30 na tel.: 04/531 55 44 
ali 031/345 209. Vljudno vabljeni! 

mailto:info@g-gfas.si
http://www.aclovse.si
http://www.nns-kranj.si
mailto:info@puhart.com
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OBVESTILA 

Komedi ja S e l m a in Lojzka 
Tržič - Obveščamo vas, da za petek, 6. julija, napovedana 
komedija Selma in Lojzka, ki naj bi jo v okviru Tržiških po-
letnih prireditev izvedlo Gledališče Koper, zaradi bolezni v 
ansamblu žal odpade. 

PREDAVANJA. 

Ali obsta ja moč , ki nas l ahko reši? 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma nadaljuje avdiovizualna 
predavanja Osupljive najdbe v Gimnaziji Kranj, učilnica 9. Jutri 
bo ob 9. uri na sporedu predavanje: Ali obstaja moč, ki nas 
lahko reši? Predaval bo Janez Borse. Vstopnine ni. Vabljeni! 

Z A P O P O L N PREGLED SI OGLEJTE 
WWW.GORENJSKIGLAS.SI /KAZIPOT 

SPOROČILO o SMRTI 

Vsem, ki sle ga imeli radi. sporočamo, da je 3. julija 2007 
v 53. letu starosti iznenada odšel od nas najljubši mož. ati. 
sin, brat in stric 

M i l o š M i š o J o k i č 

"Naša ljubezen je morje, jadral boŠ uečfto!" 

Na zadnji poti smo ga pospremili v krogu družine in pri« 
jateljev v sredo, 4. julija, na pokopališču Lovrinac v Splitu. 

Žalujoči: žena Dragica, sinova Grega in Žiga. mama Milka 
in sestra Nada z družino 

Nagrajenci nagradne križanke AC LovŠe Toyota,objavljene v 
Gorenjskem glasu 22. junija. Geslo nagradne križanke AC 
LOVŠE se glasi: OD SEPTEMBRA Z N O V I M PRODAJNO 
SERVISNIM CENTROM V KRANJU. In kdo so prejemniki 
nagrad? i . nagrado - vikend uporaba vozila Toyota Auris; 
FRANC PODNAR, Stara Loka 151. 4220 Škofja Loka; 2. na-
grado • vikend uporaba vozila Toyota Variš; KRISTINA 
BAŠELJ, Na kresu 8, 4228 Železniki; 3. nagrado - kapa In ma-
jica Toyota; MATEJA JANŠA, Polje i, 4260 Bled. Nagrade 
Gorenjskega glasa prejmejo: JOŽE GALIN, Pot na Zali rovt 
n , 4290 Tržič; JOŽE DEŽMAN, Trg svobode 3, 4264 Bohin-
jska Bistrica; RAJKO REKAR. Breznlca 37a, 4274 Žirovnica. 
Nagrajencem iskreno Čestitamo! 

W W W . G O R E N J S K I G L A S . S I 

TavČaneva ulica 22. 
P.E. Stritarjeva ul. 4}. 4000 Kranj 
td.: 04/2380 -430,04/2365-360 

ftoc 04/2365-365. 
e - p o ^ info^agentJ(rani.si 

PRODAMO: 
GARSONJERE 
KRANJ - PUNINA: prodamo garso-
njero. 3S.60 m2, staro 34 tet. delno 
obnovljeno pred enim letom, 3-/4 
nad., zastekljen balkon, CK-toplovod, 
spalni del ločen z lamelno zaveso, 
ostane lesent del kuhinje, vsi priključ-
ki. vseljiva avgusta letos. Cena: 
81.000,00 EUR 
ENOSOBNA STANOVANJA 
BRITOF: prodamo enosobno stano-
vanje s kabinetom. 46,85 mz. novo-
gradnja, VP/2, balkon, parkirno me-
sto pred objektom, klet, CK-olje, vsi 
priključki, komplet opremljeno, vse-
Ijivo po dogovoru. Cena: 90.000,00 
EUR 
DVOSOBNA STANOVANJA 
KRANJ ČIRCE: prodamo dvosobno 
stanovanje v večstanovanjski hiSi z 
lastnim vhodom, velikosti 61.00 mz. 
tlakovano parkirišče z nadstreškom, 
klet. pribl. 70 mz zelenice, staro $7 
let. adaptirano leta 1999, CK-trda go-

riva. satelitska antena, vseijtvo po do-
govoru. Cena: 99.000.00 EUR 
TRI- in VEČSOBNO STANOVANJE 
KRANJ, STRfTARJEVA U U prodamo 
trisobno stanovanje v izmeri 88.60 
m2. poslovno-stanovanjska hiša, 
374 nad., staro 45 let, adaptirano leta 
2002, dva balkona, CK-toplovod, vsi 
priključki, prenovljena kopalnica, 
vseijtvo po dogovoru najkasneje 
maja 2008. Cena: 116.000.00 EUR 
HISE 

KRANJ LABORE: prodamo dvosta-
novanjsko hiSo z dvema popolnoma 
ločenima vhodoma, prodamo tudi 
kot stanovanje, pritličje obsega 122 
mz: 2 sobi, dnevno sobo. kuhinjo z 
jedilnico, kopalnico, klet, galerija, po-
krito parkirišče. Cena: 150.000 EUR 
Nadstropje: 2 spalnici, kopalnica, ku-
hinja z jedilnico, stopnišče in odprta 
galerija, manjši balkon in terasa z iz-
hodom na vrt - skupaj 104 mz, Cena: 
130.000.00 EUR 

CK* olje, vsi priključki, neposredna 
okolica tlakovana z naravnim kam-
nom 
KUPIMO: 
KUPIMO VEC RAZLIČNIH NEPRE-
MIČNIN ZA ZNANE KUPCE. 

PRODAMO VEČ STANOVANJ RAZ-
UCNE KVADRATURE V KRANJU IN 
OKOUa. PONUDBA na spletni strani 

rww.2gentkranj . s i 

L O T O 

Rezultati 53. kroga 
- 4. 7. 2 0 0 7 

3. 7 . 1 8 , 1 9 , 32, 34. 37. 30 

Lotoko: 6 1 2 9 6 0 

Predvideni sklad 
54. kroga za Sedmico: 

230.000 EUR 

Predvideni sklad 
54. kroga za Lotka: 

58.000 EUR 

novopa î«. AdAptacl}«, nepremičnine 

venum.o, 
Britof 43,4000 Kranj 
teL/faic 04/234-}OSo 
gsm: 051/684.777 
»•poita: Iidi|a9venum.si 

PRODAJA 
ZLATO POLJE. Kidričeva: 3s-stan. z 
balkonom, 2/2. 71,5 mz, I. 60, 
sončno, obnovljeno in opremljeno, 
vseljivo po dogovoru. VREDNO 
OGLEDA; 115.000. EUR 
BRITOF, Voge: dvojček, III. po-
daljSana gr. faza, podkleteno. na 
pare. 222 in 279 mz, K P + M. 
Vrtec. Sola v bližini. Lepa lokdCi}a. 
Cena: 178.000,00 EUR/enoto 
LOG v Poljanski dolini: eno- ali dvo-
družinska, lepo vzdrževana hiša, I. 
72. 960 mz pare., 115 mz stan. 
povr./nad., klet, garaža, idilična 
okolica. Cena: zi2,8i9,zz EUR 

w w w . v e n u m . s 
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4 0 0 0 Kkaij 
NEPRCMiČNINC T«l.: 04/2811-000 

RCAt ESTATE FAX. . 04F202B.4Y9 

Email; kranj^svet-nepremičnine.sf 
http;//www.5vct-ncpfemičnine.si 

REDNO ZAPOSLIMO NEPREMI-
ČNINSKEGA AGENTA Z LICENCO 
ALI NAJMANJ VIŠJO IZOBRAZBO. 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ, Zoisova uL 355, 78,93 mz, 2. 
nad, nizek blok, izredna lokacija, mir. 
nova okna in kopalnica. CK-plin, 2 sofcH, 
kuhinja, dnevna, balkon, shramba. 2K. 
urejen biok. Cena 134.181 EUR 
BLED Dobe 56,38 m2, dvosobno v 1. 
nad. balkon, razgled na Tnglav in grad. 
sončna k?ga. mimo okolje; 1.1962. ob-
novljeno (. 2002, telefon. ADSL, KATV. 
ogrevanje z marmornimi radiatorji. V 
bloku je 12 stanovanj, etažna lastnina 
ur^ena. Cena 124.000 EUR 
KRANJ Planina 1:2ss, 62.05 1. nad., 
1.1976, prazno in takoj vseljivo. Hodnik, 
kopalnica, soba, dnevna, kuhinja, 
balkon, klet Cena 105.000 EUR 
KRANJ, Koroška c : zss, pribl. 41 mz v 
hiSi. adaptirano 1.2005, lasten vhod, t-2, 
drvamica. klet. CK na olje. Ogled slik na 
naši spletni strani. VREDNO OGLEDA 
Cena 78.868 EUR 

KRANJ Planina 1:3SS, 80,84 3. nad., 
kompletno adaptirano 2006, ZK ureje-
na, prostorno, lepo. urejen bk)k. Cena 
121.000 EUR 
KRANJ Huje 79,60 m2, 4SS, zek> iepo 
in urejeno. I. 2005 v mansardi večs-
Unovanjske hiie, ima vse inSteladje in 
tasbio CK na plin. Stike na našem sple-
tu. Cena 133.534 EUR 
HISE prodamo 
KRANJ Zlato polje: i/z hi$e oz. 2ss v 
mansardi, 72 mz, slojpen v4>od, adapti-
rano in opremljeno, parcela 325 m2, 
zraven sodi 30 mz velika brunarica, 
oprema po dogovoru. Cena 100.000 
EUR 
ZEMgiSČE prodan« 
BLED Milno: ravna parcela, 549 m2. pri-
bl, 400 m oddaljeno od jezera, obr t^ -
je stanovanjske gradnje, kupec pridobi 
ie lastništvo na cesti 171 m2 in dodatno 
parkirno mesto. Cena 109.800 EUR 
BLED Ribno: 644 mz, območje za 
stanovanjsko gradnjo in mirne de-
javnosti, v naselju, son&ia lega Dostop 
urejen, vsi priključki ob parceli. Cena 
»25.00 EUR/m2 

CERKLJE na Gorenjskem: ravno, 
sončno stavbno zemljišče, 1378 m2. s 
prekrasnim pogledom na Kn/avec. 
Cena 206.700 EUR 
POSLOVNI PROSTOR oddamo 
ŠKOFJA LOKA center 98 m2 in 30 m2, 
pntli(^, 1.1986. sanitan^e, možnost pre-

za mimo dejavnost, za daljši 
čas. Cena: večjega PP 7,5 EUR/mz, 
manjSega PP 9 EUR/m2 + stroSki 

w w w . s v e t - n e p r e m i c n i n e . s ( 

K(KERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 1 2 . 4 O O O Kranj 
Tel. 0 4 / 2 0 2 1 3 5 3 , 2 0 2 2 5 6 6 

CSM 0 5 1 / 3 2 0 7 0 0 . Email: infe@k3-kem.si 

POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 
KRANJ: 3 kom pisarn v 1.nadstropju ob-
jdda v izmeri 70 mz in v podst^ i 30 
mz za arhiv, čajna kuhinja, sanitarije. 
Čakalnica in hodnik, obnova 1.2000. vsi 
priključki, vse skupaj za 375 EUR/mes ( 
90.000,00 SIT/mes) 
KRANJ: 3 kom pisarn v 1 .nadstropju ob-
jekta v izmeri 186 rm in 44 m2 stopniš-
ča. zgrajeno leta 2000, vsi priključki, po 
12.5 EUR/m2 (2.995,50 SrT/m2) z vse-
mi stroški 
Prodamo: 

KRANJ: poslovni prostor ( kozmetika, 
frizer, pcdikura in pd.) v izmeri 82 m2, v 
pritii^u objekta, obnova 2004 leta. do-
stop z avto, za 152.000 EUR {36.5 mio 
SIT) 
HlSE: 
Prodamo: 
V KRANJU, v bližini mesta stan. hija, 
uporabne površine 250 m2. Met. pritlič-
je in nadstropje, v pritli^u dva ločena 
vboda (možnost poslovrie dejavnosti), 
v nadstropju stanovanje, letnik 1955. ob-
novljena (streha, žlel^vi. dimnik. CK 
peč), zemljišče 736 m2, cena -
375.000,00 EUR (89,8 mio SIT). 
KRANJ (Vodovodni stolp): leta 2000 ob-
novljeno hiša - dvojček, klet (bčeno sta-
novanje). pritličje in nadstropje, skupna 
stan.površina je 210 m2 na parceli 368 
mz. cena • 250.000 EUR (59,9 mio SIT). 
STRAŽIŠCE: 60 let stara hiša -dvojček, 
ki je bila I.2002 obnovljena (znotraj v ce-
lo t i : okna. vrata, kopalnica, tlaki. WC, 
CK). zemljišče cca 300 mz, 100 m2 
slan. površine v dveh etažah, cena » 
115.000 EUR (27.5 mo SIT). 
MEDVODE (Svetje): hiša-d^ček na raz-
gledni k>bciji, letnik 77. adaptacija 2003 
(str^a. okna, vhodna in garažna vrata), 
stan.površina 230 m2, parcela 353 m2, 
cena - 270.000 EUR (64,7 mio SIT) 
ŽABNICA: 30 let staro hišo. ki ni podkle-
tena, ima bčeno stanovanje v pritlî ^u in 
k>čeno v nadstropju, skupna stan.powii-
na je 262 mz na parceli 1.719 mz. ob hiši 
stoji $amo&toj(»i oi^ekt dn/amica. cena • 
250.000 EUR (59.9 mio SIT). 
RADOVLJICA - leta 2006 obnovljena 
hiša-dvojček. modernega videza, s sta-
novanjsko površino 195 z (K, P in M), 
na 583 mz velikem zemljišču z urejeno 
okc îco prodajajo za cena 350.000 EUR 
(83.8 mio SO). 
BRITOF: medctažna stan. hiša. površi-
ne 214 mz, letnik 1976, zemljišč 779 
mz. hiša stoji na mimi k>kaa)i in je po-
trebna obnove, klet, pritličje, nadstrop-
je. podstrešje, vsi priključki, cena « 
190.000 EUR (45.5 mio SIT) 
DRULOVKA - stan hiŠa dvc^k. zgraje-
na do 3.gr.^e, stan.površine 170 m2, 
letnik 2006. 244 m2 zemljišča, mož-
nost izdelave na ključ, mima Idcacija, 
mestni plin, kupd ne pla&jo pro>nzije, 
cena »1S1.105 EUR (434 mio SIT) 
TRŽtč (bBžina): stan hiša zgrajena do 
3.gr.faze, stan.površine »86 mz, letnik 
2006.551 m2 zemljišča, možnost izd^ 
lave na ključ. CK na plin, mima lokacija, 
cena » 202.000 EUR (48,5 mio SIT) 
RADOVgiCA - atrijska hiša površine 
385 mz (K, P in M) s samostojnim vho-
dom v mansardo, letnik 1984. na 753 
mz velikem zemljišču, urejena okolica, 
z nadstreškom za 2 avta prodajajo za 
550.000 EUR (131,8 mio SIT). 
ZEMgiSCA: 
Prodamo: 
Golnik: stavb, parcela 998 mz. po 89 
EUR/mz (21.328.00 SIT/m2) 
Naklo: stavbn. paniela 453 m2 po )8o 
EUR/mz {43-135.00 Srr/mz) 
Bitnje: stavb.parceio 723 mz. son&ia lo-
kacija. po 120 EUR/mz (28.756.00 
srr/mz) 
Druksvka: stavb.parcela 1186 m2, po 80 
EUR/me (19.171.00 SlT/mz) 
STANOVANJA: 
Prodamo: 

JESENICE: 2 SS 53.87 mz in klet v i. 
nadstropju, 1.1954, adaptirana 1.1998 
(okna. tlaki, kopalnica, CK etažna), 
cena- 66.500 EUR (15.9 mio SIT) 
KRANJ, PUnina I: 3 SS 80.84 mz. 3. 
nad/12.. letnik 74, cena » 122.000 
EUR (29.2 mio SIT) 
KRANJ, Planina 1:2 SS 60 mz. prede-
lano v 2,s SS v 9.nad., letnik 75. cena » 
93.890 EUR (22.50 mio SfT) 
KRANJ, Stražišče: 1 SS 46 m2, izhod 
na atrij, letnik 80, prazno, cena • 
79.285 EUR (19,0 mio SIT) 
KRANJ, Mestno jedro: 3 SS 95,80 mz. 
3 nad., obnova 2002, velika terasa, 
cena « 125.180 EUR (30.0 mio SIT) 
TRŽIC: 3 SS 72 m2 v i . nadstropju, 
obnova 2002, cena > 90.000 EUR 
(21.6 mio SfT) 
TRŽlC 2,5 SS 57.9» m2 v 2. nadstropju, 
letnik 73. cena « 85.000 EUR (204 mk> 
SIT) 

www.k3-kern.s i 

m p P R O J E K T 

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

KRANJ PLANINA i : iss. 39 mz, 4-
nad./4. obnovljeno I. 04. vsi prikljuSci, 
zastekljen balkon, lepo vzdrževano. 
Cena: ^ . 0 0 0 EUR 
KRANJ-PlANtNA 2:35$, 78 rm, obnov-
ljeno Z006, balkon. CK, svetlo stanova-
nje. funkcionalna razporeditev, lepo 
vzdrževan blok Cena: 125.187 EUR 
TRŽIČ, 3SS. 87 m2.1. nadst/2, obnov-
ljeno 1.2000, CK olje, velika kopalnica, 2 
^tkona. odlična razporeditev, nadstre-
šek za avto. Cena: 110.000 EUR 
TRŽIČ BISTRICA: 3SS. 94 mz, 1.80. bal-
kon, k)ža. ločene sanitarije, dobra raz-
poreditev, lepo vzdrževano. Cena: 
12Z.OOO EUR 
BLED KORITNO: zazidljiva parcela, 
803 mz, sončna lokacija, s pogledom 
na okoliške hribe, mima okolica, v ne-
posredni bližini Bleda. Cena: 180 
EUR/m2 
ZA ZNANE KUPCE NUJNO KUPIMO: 
V Šenčurju ali bližnji okolid parček) 500 
do 1000 m2. 
CELOTNA PONUDBA NA: 

www.mp-proiekt .S 
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MEDIA NEPREMIČNINE d, o. o. 
Vojkova C 63,1000 Ljubljana 

Tel.: •f3861 568 80 00 
Fax.: •f386 1 568 80 01 
Mob,: -i-386 51 686 320 

E- poŠta: karmen.vidmar@media-
nepremicnine.si 

JAVORNIK pri Jesenicah: oddamo 2ss v 
hiši (etaža hiše) zgrajena okoli 1.1965 
pribl. 65 mz z balkonom, dve sobi, biv. 
kuhinja, kop., shramba, ktet. Lastni štev-
ci CK olje, tel. ISDN. Vseljivo konec juU-
ja. Najemnina 250 EUR/mes. Možnost 
kasn^šega odkupa 
KRANJ okoGca: 3SS duplex stanovanje 
87 m2 v 1. nadstr. večstan. objekta I. 
2001 vpisano v ZK. park. mesto, vsi 
priključki. Cena 125.000 EUR 
ŽIROVNICA okolica: lepa ravna sončna 
parcela s pogledom na Triglav 450 m2 
zazidljive 550 mz kmetijskega 
zemljišča za 90.000 EUR, rTx>žnost od-
kupa še 1000 mz kmetijskega zemljišča 

www. med i a - n e p r e m i č n i n e . s 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: Z36 73 70 
E-pošta: 
info@fesstsi 
Internet 
www.fesst.si 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ Stražišče: enosobno z atrijem. 
46.10 m2. pritličje v bloku. I. izg. 1979, 
cena 79.285,60 EUR 
KRANJ Planina: enosobno, 34.5 mz. 
4/4 nadstropje, obnovljeno v celoti 
2000, balkon, cena 89.000,00 EUR 
KRANJ Planina II: dvosobno, 68,39 
m2. 1. izgradnje 1988, obnovljeno, 
cena 110.000.00 EUR 
KRANJ okolica: dvosobno, pritličje z 
atrijem. 48.30 mz. I. izgradnje zooi. 
vseljivo po dogovoru, cena 
109.000.00 EUR 

ŠKOFJA LOKA: enosobno. 30,05 m2. 
I. nadstropje, obnovljeno 2003, cena 
71.800.00 EUR 
HIŠE PRODAMO 
VRHNIKA - ZAPLANA: enostanovanj-
ska hiša. I. izgradnje 2003, 215 mz 
stan. pov., 880 m2 parcele, cena 
404.774.00 EUR 
PREDOSLJE: dvostanovanjska hiša na 
parceli 939 m2.1. izgr. 1963. obnovlje-
na 2003. cena 200.000.00 EUR 
ODDAMO: 
BRNIK: dvojček novogradnja (odda-
mo dva dvojčka). 130 mz. I. izgradnje 
2002, parcela (z x 300 mz) 300 mz. 
najemnina 950.00 EUR/mesec (vsak 
dvojček 950.00 EUR/mesec + stroški 
RADOVLJICA okolica: oddamo pol 
stanovanjske hiše, renovirana 2007, 
lasten vhod, najemnina 500,00 EUR, 
varščina, vseljivo takoj za daljši čas 
POSLOVNI PROSTOR; 
MEDVODE: poslovni prostor 84,48 
m2 primeren za pisarne, najemnina 
750,00 EUR/mesec + DDV * dve var-
ščini 

www.fesst .s 
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teh: 20 68 700 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Planina I, trisobno, III. nadstr. v 
izmeri 80,84 mz. I. izgr. 1974, prenov-
ljeno Z006 (kopalnica. WC. okna, radi-
atorji. vhodna vrata), CK. dvigalo, cena 
1Z2.000.00 EUR (29.236.080,00 SIT). 
Kranj, Planina I, trisobno v starejši 
meščanski hiši, II. nadstr. izmere 
94,85 mz. popolnoma prenovljeno v 
letu 2007 (vrata. okna. kopalnica, CK. 
vse instalacije,tlaki, rolete), balkon, 
parkirno mesto, 1. izg. 1938, cena 
180.00.00 EUR (43.135.200.00 SIT). 
Kranj, Zhto polje, trisobno, visoko pri-
tličje v izmeri 66.82 m2. delno obnov-
ljeno v letih 2000 in Z003 (kopalnica 
in okna) 1. izgr. 1961. CK. telefon, ka-
bel. tekrv., balkona ni, cena 116.007.00 
EUR (Z7.8 mio SIT). 
Kranj, bližina avtobusne postaje, dvo-
sobno. II. nadstr. v izmeri 63 mz in 60 
mz terase. CK. telefon, zgrajeno I. 
1976. sončna lega. cena 113.503,58,00 
EUR (27.2 mio SIT). 
Tržič, mestno jedro. 4 dvosobna sta-
novanja v tri nadstropni hiši. velikosti 
od 54,5om2 • 83,oom2, leto izgr. 1957. 
v celoti prenovljena leta 2000 (tlaki, in-
stalacije. kopalnica, CK, telefon, dviga-
lo) balkona ni, cena 1290 £UR/m2 
(309.135.60 SIT/m2). vpisana v ZK, 
vseljiva takoj. 

Tržič, mestno jedro, dvosobno sta-
nov., III. nadstr. v izmeri 51,05 mz, 1. 
izgr. 1940. stanovanje je zasedeno z 
najemnikom za nčdolc^čh das. cena 
30.500.00 EUR (7.309.ozo,oo SIT). 
HIŠE - PRODAMO 
Bližina Cerke^ na Gorenjskem, pritlič-
na, tlorisa 12 X11 mz na parceli veliko-
sti 572 m2, I. izgradnje 1992, cena 
162.744,11 EUR (39 mio SfT). 
Kranj, Sp. Besntca, visokopritlična, tlo-
risa 120 mz na parceli velikosti 549 
m2. CK na olje, tel. garaža, dva paH<ir-
na mesta, lepa sončna lega. hiša je 
lepo vzdrževana, I. izgrad. 1981. cena 
320.000.00 EUR (76.684.800.00 
SIT). 

Križe, Gorenjska, enonadstropna • dvo-
stanovanjska, tktrisa 75 mz v vsaki etaži 
na parceli velikosti 222 m2,1. izgr. 1936. 
popolnoma prenovljena od I. 2004-
2006. CK na plin. tel., vse instalacije v 
vsaki etaži ločene, tri parkirišča, cena 
204.000.00 EUR (48.999.998.00 SIT). 
Kranj, Kokrica, enonadstropna veliko-
sti m2 na parceli velikosti 524 m2, 
delno obnovljena okna. fasada in in-
stalacije. I. izgrad. 1956. cena 
179-435.00 EUR (42.999.803.40 SIT). 
Gorenjska • Begunje, dvonadstropna, 
velikosti 730 mz. na parceli velikosti 
2370 m2. zgrajena leta 1894. leto preno-
ve Z003. oprema; ADSL CK. kabelski in-
ternet. klima, več telefonov, balkon, ga-
raža, terasa, več parkirnih mest. urejena 
zemljiška knjiga - bivši letni dvorec z 
vsem sodobnim udobjem na atraktivni 
bkaciji. v bližini dostop na avtocesto, 
primerno tako za stanovanjsko na-
membnost kot za poslovno, zdravilstvo, 
zdravstvo, sanatorij. Cena 1.500.000,00 
EUR (359460.000.00 SIT). 
HIŠA-ODDAMO V NAJEM 
Kranj, Pbnina II, dvojček, tlorisa 56 m2 
na parceli velikosti 170 mz, v celoti 
opremljen, garaža, klet. CK. tel.. I. izgr. 
1992, cena 700.00 EUR (203.694.00 
SIT) mesečno + stroški 2x varščina. 
POSLOVNI PROSTOR - ODDAMO V 
NAJEM: 

Bližina ceste Kranj-ško^a Loka v izme-
ri skupno 125 m2. od tega 40 m2 v pri-
tli^u in 85 mz v nadstropju, samosto-
jen vhod. tlaki keramika, uporabno do-
voljenje za trgovino (možnost tudi za 
pisarne). I. izgrad. 1960, obnovljeno I. 
2000. cena 8,5 EUR/m2(2.036.94 
SlT/mz) stroški. 
SKLADIŠČNI PROSTORI - PROIZVOD-
NE HAU • PRODAMO - NAJEM 
Stegne pri Ljub^ni, velikosti 600 mz. 
leto izgradnje 1975, cena 427.724.92 
EUR (102.5 '"'O SIT), možnost tudi 
najema • cena 4.172.92 EUR mesečno 
+ stroški (i mio SIT + stroški). 
PARCEU • PRODAMO 
Javomiški Rovt nad Jesenicami v izme-
ri 759 mz, na parceli elektrika in tele-
fon, sončna, dostop z glavne ceste, 
geodetsko odmerjena, celotna zazidlji-
va. 6 km od avtoceste, cena 37-556.33 
EUR (9 mio SfT). 

Javomiški Rovt nad Jesenicami v iz-
meri 876 mz. na parceli voda in elek-
trika. sončna, lega ravna, dostop z 
glavne ceste, cena 65.700,00 EUR 
(i5.744.MS.ooSrO. 
Ško^ Loka - Poljanska dolina (Gore-
nja vas) v izmeri 764 mz, lepa, sonč-
na. cena 43.816,00 EUR (10,5 mio 
SIT). 

www.nepremicnine.net 
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22 KAŽIPOT, MALI OGLASI info@g-glas.si 

Mal i oglas i 
ODDAM TEHNIKA OSTALO 

tel.: 201 42 47, 201 42 49 
fax: 201 42 13 
e-maii: maliogtasi@g-gtas.si 

Mali oglasi se sprejemajo: a objavo v petek -
v sredo do 13.30. in za objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni čas: od ponedeljica do 
petka neprelcinjeno od 7. -15. ure. 

Rubrika 

"Čisto zadnji hip". 
S10 rubriko želimo pomagati naSim bral-
cem, ki se jim res mudi nekaj prodali, kupi-
ti, najeti, oddati. Oglas za to rubriko lahko 
oddate za torek v ponedeljek do osme ure m 
za petek v ê̂ ftek prav tako do osme ure. 
Cena oglasa je 10 EUR, je enotna in ima 
največ 80 znakov - kupon ne velja. Objavl-
jen je na začetku malih oglasov, 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

ENOSOBNO stanovanje. 41 m2. Tržič 
Deteljica. 9 040/399^73 7ooe228 

DVOSOBNO stanovanje c Š M i Uki. 
69 m2. vpisano v ZK. cena po dogovo-
ru. « 031/66&-639 70052M 

gekkoprojekt 
^ nepremičnine 
• J . Britt)f79A, 4000 Kranj 

nfo-nep«)9ekkoprojefcLsi 
www.9ekkopro)ekt.sl 

04 2341 999 
031 67 40 33 

DVOSOBNO stanovanje. Stražišce. v 
prittičiu, 051/388-822 7oos2e8 

ODDAM 

SOBO samski osebi, s souporabo ko-
palnice. v hisi pri Kranju. « 031/805-
412 roosiM 

OPREMLJENO GARSONJERO na 
Planini II, 28 m2. « 040/990-936. 
po 17. uri 7oosiê  

OPREMUENO GARSONJERO. 22 
m2. na Planini I za daljše časovno ^ 
dobje. Cena 220 EUR +stroški, « 
041/857-805. pO 16. uri 7006i94 

DVOSOBNO opremljeno stanovanje, 
poslovnemu paru. v Kranju. 031/828-
17*9 7005?« 

NAJAMEM 

DVA fanta iščeta sobo s souporabo ko-
palnice. 9 041/709-566 700sw 

GARSONJERO v kranju ali okofici. do 
180 EUR + stroški. « 040/298-263 

700St74 

Jezerska c. 54/B. PE Suceva 27. Kragi 

V 30. dneh prodamo 
vašo nepremičnino 

041/519 073,041/734198, 
041/626 581,04/23 44 080 

24uf/dan 
nepremlcnine@^st.sl 

DVO DO TRISOBNO Stanovanje. Zla-
to polje, šorlijevo naselje, 9 
041/398-237 fooKii 

MANJŠE stanovanje za skromno nah 
emnino in Kakršnokoli pomoč. 9 
041/727-949 7006iw 

TRI ČLANSKA dnjžina išče najemni-
ško stanovanje v občini Šenčur, s 
031/255-165 7005I9S 

HIŠE 
PRODAM 

Hišo. Nomenj - Bohln). samostojna, 
zgrajena 1.96. v alpskem slogu iz kvali-
tetnih materialov, zemljišča 372 m2. 9 
041/356-071 r0«203 

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

7005297 

STAREJŠO enonadstropno hišo, 250 
m2 površine na parceli 1000 m2, lepa 
lokacija. 9 041/209066 7oosi7r 

ODDAM 

HIŠO za daljše obdobje za spanje va-
ših delavcev. 9 041/670-379 

POSESTI 
KUPIM 

KMETIJSKO zemljišče v občini Ra-
dovljica, dobro plačilo. 9 031/727-
035 ;0Oft2O9 

TRAVNIK ob vodi, blizu Kranja, prime-
ren za piknike. 9 031/566-326 

700&23S 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

V STRAŽIŠČU prodam dva ločena po-
slovna prostora, po 20 m2 vsak, 
051/388-822 

7005269 

ODDAM 

POSLOVNI prostor v centai Šk. Loke 
za obrt aii U ^ n o , 9 040/343^362 

700521» 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO na Planini v kranju. kasneje 
možen tudi odkup. 9 031/334-525, 
031/316-876 7005J&0 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP. PRODAJA, PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avlo Kranj, 
d.o.o.. Kranj. Savska 34. Kranj. 
04/20-11-413. 041/707-145. 
031/231-358 7005276 

FIAT PUNTO 1.2 SX. I. 02 klima. 1. 
lat., kov. moder, vsa oprema, 9 
041/787-050 7006185 

FORD ORION 1.8 diesel. I. 90 registri-
ran celo leto. 9 031/742-207 

700S280 
R 19 UMITED kratki, I. 96 kovinske 
barve, zelo ohranjen, vsa oprema, kli-
ma. « 041/612-032 

700&2I9 

RENAULT Kangoo 1.4. 1.99. 80.000 
km, klima in ostala oprema, odlično 
ohranjen, možna menjava, gotovinski 
popust, kredit na položnice. Avtomaš. 
d. o. o., Češnjevek 22. Cerklje, 9 
031/490-012 7005270 

0 Bntiov PrapoKniV 10.4202 NaUo o«"* PE K/Mkiui »sta 22.4202 N«Uo 
PRODAJA IN MONTAŽA: 
pnevmatike m platišča. 

- amortizerji TMONROC; hiln servis vozil 
- avlooplika, vse za podvozje vozil. 
- Izpušni sisiemi. katalizatorji. / 
T c l . 0 « 5 76052 
Hltp//www..iyyant.if.sl ** 
RENAULT Twingo 1.2,1. 00, odlično 
ohranjen, možna menjava, gotovinski 
popust, kredit na položnice, Avtomaš, 
d. o. o.. Češnjevek 22, Cerklje. 9 
031/490-012 

7005271 

SEAT CORDOBA VARIO 1.9 SDi, I. 
02, 59.000 km 1. lastnik, klima, alu 
platišča, kredit na pol., 9 04/23-67-
340 700S22I 

TOVOTA RAV 4 D 2.0. I. 04. 19.600 
km prodam zaradi bolezni, cena po 
dogovoru. 9 04/23-25-944 

7005154 

GOLF II diesel. I. 85 reg. do 17.7.07. 
«041/858-061 

700523S 
VW GOLF IV GENERACUA 1.4, 16V, 
I. 01 1. last., klima, srebrn, kot nov. 
vsa oprema. 9 041/928-886 

7006186 
VW LUPO 1.4,1. 00. 9 051/231-555 

7005220 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 
AVTOPRIKOLICO Amigo 450 kg, 
malo rabljen, za polovično ceno. 9 
04/256-10-37 

700«22S 
KUPIM 

AVTO PRIKOLICO lahko neregistrira-
no, Tehnika Bjelovar. 9 01/361-10-

21 7005?00 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 
GUME mak) rabljerm, nekaj tudi novih 
in jeklena platišča za razne avte. cena 
po dogovoru. 9 041/722-625 

7004947 

LiTA platoišča. dim. 15 col, rabljene 
eno sezono, na 5 vijakov, 9 041/857-
106 

7005148 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, 
prevoz. 031/770833 

PRODAM 

POCENI prodam kompleten računal-
nik + dodatni monitor. 9 041/512-312 

7005)38 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

MIZARSKO, robno brusilko Unilev 15 
ter mizni rezkar * žaga ST3 in rezkar 
SCM T15. « 031/638-753 roosTia 

OPREMA 
PRODAM 

HLADILNE vitrine 2x2.30 in hladilnico 
3x25 za gostinstvo in živilsko stroko. 
«031/447-429 7005?)fl 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

1 m3 suhih, jesenovih in 1 m3 hrasto-
vih plohov, deb. 5cm. « 031/706-
358 7005182 

SUHE, smrekove plohe, deb. 5 cm, 
4.5 m3, «04/25-01-287 

7005242 

SUHE borove, žamane. ptohe. pMimer-
ne za balkonske ograje. « 041/743-
299 7005245 

KUPIM 

ODKUPUJEMO hk>dwino smreke, jel-
ke, lahko tudi sušice, « 04/510-95-
50 7004443 

RABUENE banKine tn desKe za grad-
njo stanovanjeske hiše. območje Pol-
janske doline. « 041/903-698 

7005202 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

2 KOM rabljenih oken 80x80 z n l̂eto 
in WC školjko. « 040/647-564 

7005184 

NOVA oknain polkna. različnih dimen-
zij, plug in kolca, « 040/154-133 

700&I50 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA, metrska ali razžagana. možnost 
dostave.« 041/718-019 7oosi3« 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

KUHINJO, ugodno in moško kolo 
Rog. « 04/23-11-689. 031/578-
969 7005I89 

SEDEŽNO -rategljivo v ležišče, poda-
rim bide in umivalnik s pipami, « 
031/641-868 ;ooMi7 

STARO POHIŠTVO. 100 - 200 let; 
mentrga, kmečka miza, stiskalnk^a za 
med, «040/154-133 

7005148 
TROSED in fotel po ugodni ceni, ohra-
njen. « 04/231-03-17, zvečer 

KUPIM 

STARINO - omare, mize, stole, preda-
lnik, kredenco, razglednice, slike, por-
celan. 9 040/205-935 Tooftist 

PODARIM 

STARO, kotno, sedežno garnituro, « 
031/296-154 7005248 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

HLADILNI in pralni stroj Gorenje. « 
041/878-494 

7005210 

PRALNI stroj in televizijo po zelo ugod-
ni ceni, «031/837-779 

7005210 

ZAMRZOVALNO omaro, 7 predalov, 
kot nova. « 04/23-23-325 

/005064 

VRTNA OPREMA 
PRODAM 

VRTNO gamrturo iz masivnega lesa, 
cena 200 EUR. « 041/369-014 

70052̂  

PRODAM 

10 KG plinsko jeklenko. « 0590/17-
461 700522« 

TURIZEM 
NA KRKU oddam opremljen apartma. 
« 0590/12-905, 041/390-422 

ODDAM apartmaje v Umagu. « 
041/25-48-42 70050i6 

ODDAM apartma v Gajco na Pagu za 
6 oseb, klimatiziran, od 15.8. dalje, « 
041/686-819 7006188 

REZERVIRAJTE si aparima na monu v 
Savudriji. « 031/280-834, 041/696-
2327 70052M 

UGODNO oddam apartma za 4 ose-
be. 300 m od mooa. « 041 /685-470 

7005240 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

TAPISERIJE, unikatne iz kolekcije 
geometrija tarot. cena 1200 EUR kos. 
«031/225-870 7005282 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

ČISTOKRVNE zlate prinašalce. cep-
ljene. stare 6 tednov. « 041/394-
664, Urša. 041/344485. Jože 

7005155 

VSAK DAN sveže rezano cvetje gladl-
ol, Smdej. Luže 22a, « 04/253-65-
65. 041/789-608 

7005180 

PODARIM 

DOBRIM ljudem podarim čmo-berlega 
mucka, starega dva meseca, « 
04/25-71-805 700523i 

DOBRIM UUDEM podarimo zelo pri-
jazne dva meseca stare mucke. « 
04/25-11-370 

70051«! 

DVE mucki, stari dva meseca. « 
041/875-091 7005158 

DVE mladi muci. « 041/754-547 
7005193 

MUCKO staro 2.5 meseca, « 
040/156-465, 040/834-675 

7005187 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

NAKLADALNO prikolico SIP 17, celo 
ali po delih, leseno punte. « 
051/625-877 7oo5i62 

PAJEK Spider 230. malo rabljen, « 
031/604-918 7005109 

PAJEK SIP na dve vreteni ter tračni 
obračalnik SIP. « 041/285-856 

7005254 

RABUEN trosilec hlevskega gnoja, 2 
t, « 040/270-351 7005176 

SAMONAKLADALKO SIP 17, obnov-
ljeno, 400 EUR. « 041/675-530 

7005206 

STROJ za "rofkanje" koruze z motor-
jem r>a tro fazni toK, cena 200 EUR, « 
040/743-439 7006280 

ŠKROPILNICO metalna, 3301 )n vzid-
Ijiv štedilni - levi. Podbrezje 158. « 
04/533-01-76 7005220 

TELESKOP viličana Indos 2.5 t, s ko-
mandami In cilindri nagiba, primeren 
za traktor. « 031/493-616 

7005184 

TRAKTOR MB trac 700 K. letnik 86. 
ohranjen. « 041/669-309 

7005025 

TRAKTOR Fiat Štore 402 super. 1.81, 
registriran, kabina, nove gume. zelo 
lepo ohranjen. « 031/416-412 

7006153 

ZAPRAVLJIVČEK s Streho, starejši, 
dobro ohranjen, « 031/493-581 
7005078 

ZETOR 72-45.1.90. dobro ohranjen. 
3600 ur. « 031/635-135 7006284 

KUPIM 

IZKOPALNIK krompirja, potaka ali dru-
gačnega. « 041/841-835 

7005198 

KIPER prikofico 4 t. enoosno, lahko v 
okvari. « 04/253-15-87 

700S25I 

TRAKTOR Zetor. Un^erzal aH Štore, 
lahko v slabšem stanju, plačilo takoj. 
« 051/203-387 

7005152 

PRIDELKI 
PRODAM 

ČEŠNJE slastne, domače hrustavke. 
dnevno sveže nabrane, ugodno, kme-
tija Princ. Hudo 1 (pri Kovorju) Tržič. « 
041/747-623 700512« 

DOMAČI j ^ l č n i kis In žganje iz ne-
škropljenih jabolk - bobovec. Sp. Dup-
lje 72. « 04/25-71-607 

7006244 

JEČMEN. « 04/23-12-237 
7005224 

KROMPIR, beli. jedilni in drobni za 
krmo. neškfopljen. « 041/242-375 

7005258 
KUMARICE za vlaganje. 
970 

041/551-
7005077 

KUMARICE za vlaganje. « 041/500-
860 7005247 

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

7005012 

STROČJI fižol, rdečo peso in kumari-
ce za vlaganje. « 051/273-488 

7005232 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 
BIKCA ČB/RH. starega 14 dni. « 
041/833-872 7005ufl 

BIKCA starega 4 mes. in telico staro 
14 mes.. « 04/533-13-80. 
041/286-701 7005205 

BREJO kravo simentalko, Rihtaršič, 
Ujše 33, Selca 

7005213 

DVA bikca, simentalca. « 031/517-
829 7005243 

DVA prašiča, težka 40-50 kg. « 
041/813-374 7005252 

JAGNETA za zakol. 
051/410-138 

04/255-11-71. 
7005250 

KOBILA črna, 162, cm. 14 let, 900 
EUR in kupim koleno za puhainik Taj-
fun. «04/514-77-44 7005i97 

KRAVE po izbiri, « 04/533-12-86 
7005241 

KRAVO Z bikce, stare 4 mesece, « 
031/631-860 700S147 

MLADE grahaste purane ter kosHnico 
BCS 127 cm. novejši tip. « 04/252-
16-85 

7005253 

OVCE z jagenčki ali n^enjam za burske 
koze. 10 kokoši v polni nesnosti. « 
040/886-208 7005207 

RJAVE jarkice. črne. grahaste. Hraše 
5. Smlednik. « 01/362-70-29 

7005227 

TELICO simentalko. staro 15 mese-
cev. « 04/57-25-495. 040/470-618 

7005215 

TELiCO simentalko. pred telitvijo, « 
031/512-215 

TELICO simentalko. težko 350 kg ali 
menjam za bikca simentalca. « 
041/743-299 

7005248 

TELIČKO simentalko, staro 14 dni. « 
031/252-591 

7005178 

TELIČKO simentalko. staro 10 dni, « 
031/432-305 T005180 

KUPIM 

BIKCA simentalca ali limuzin do 100 
kg, « 04/510-84-80 

7005158 
BIKCA simentalca, starega teden dni. 
« 041/271-294 7005157 

BIKCA Simentalca. starega do 20 dni. 
« 04/259-12-69 

7005188 
BIKCA simentalca, starega 15 dni, « 
04/518-27-27 

7005183 

BIKCA simentalca, starega do dva me-
seca, « 04/259-15-41 

7005214 

BIKCA mesne pasme. « 041/608-
642 7005261 

KRAVO, brejo ali s teletom. « 
041/521-519,kup 

7005208 
TELETA simentalca, starega 10 dni, 
« 04/253-14-83. 031/216-581 

7005181 
TELIČKO simentalko. staro 10 dni. « 
04/23-12-237 

7005222 

OSTALO 
PRODAM 

MALO RABUEN komat. uzdo. came 
In rukrem za večjega osla ̂ i ponija. « 
04/531-86-64 

7005201 

PVC gajbice. 30 kg in ptičjo kletko. « 
04/25-11-978 

700S165 
TEHTNICO na uteži. 100 kg, cena po 
dogovoru. « 04/25-31-502 

700SI69 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

NATAKARJA/ICO ali osebo z vese-
ljem. da se priuči strežbe a la kart red-
no zaposli Gostišče Bakhus. Burgar 
Marjan s.p. Ženavka 12. Kranj. « 
041/628-068 

7005192 
OSEBO za delo - pomoč v strežbi za-
poslimo takoj. Pizzerija Sraka. Mošnje 
41, Radovljica. « 031/302-221 

ZA DELO v strežbi v lokalu tščem pri-
jetno dekle. Bistro Noč. Selo 42, Ži-
rovnica, « 040/431-930 

7005123 
ZAPOSUM picopeka - kuhar>a. Piceri-
ja Silvester, C. Talcev 41. Kranj, « 
040/307-404 

7005238 

ZAPOSLIMO prodajalko v živilski trgo-
vini Market krona. Jelka Praprotnik 
s.p., Brezje 63a. Brezje. Zaželene iz-
kušnje. « 041/784-006 

7005033 

ZAPOSUMO redno ali za določen čas 
2 picopeka. Pizzerija Origano, Šk. 
Loka, Weko International d.o.o., Stara 
cesta 17. Škofja Loka. « 04/513-95-
95 

ZAPOSLOMO voznika B kat. iz Šk. 
Loke za razvoz pic in ostalo hrane. 
Delo je temperamentno In hitro. Če 
vas tako delo veseli pokličite v naš ko-
lektiv Mateja d.o.o., Frankovo nas. 8, 
Šk.Loka, « 031/393-995 

7005179 

REDNO alt honorarno zaposlim vozni-
ka C kat. za razvoz tovora po Gorenj-
ski, Avtoprevozništvo Hafner UIrik s.p.. 
Partizanska c. 33, Kranj. 8 041/631-
344 

ZAPOSUMO voznika C-kat.. v doma-
čem transportu. BemIk Anton s.p.. Sp. 
Luša 19. Selca. « 031/628-455 

7005183 

IŠČEMO osebo z izkušnjami v direktni 
prodaji. Delo dopoldan, vikendi prosti, 
Medical line d.o.o., Maistrova ulica 
16. Kamnik. «041/643-220 

ZAPOSLIMO komercialista za prodajo 
PVC stavbnega pohištva. Element To-
maž krničar s.p.. Sr vas - Goriče 9. 
Golnik. «041/730-990 

7005170 

|určič&Co., d. o. o. 
Bodovlje 93 
4220 Škofja Loka 

Zaposlimo DISPONENTA (m/ž) v logistiki za področje 
mednarodne špedicije za Srednjo in Zahodno Evropo 

Pogoji: 
• končana V., VI. ali VII. stopnja izobrazbe ustrezne smeri 
• aktivno znanje angleškega in nemškega jezika 
-obvladovanje računalniških programov Windows, Word 

in Exel 

Pisne prijave sprejemamo do 31. julija 2007 na naslov: 
jurčič 8l CO., d.o.o.,Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur. 
Dodatne informacije po tel. 041/642 672 gospod Roman 
Dolenec, ob delavnikih od 15. ure do 20. ure. 

mailto:info@g-glas.si
mailto:maliogtasi@g-gtas.si
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ZAPOSLIM mlajšega defavca/ko za 
delo v lesni proizvodnji. Janez Rako-
vec.s. p.. JavornikS, Kranj. « 04/23-
11-665.040/716-322 7006113 

ZAPOSLIMO več zdravih in fizično 
močnih moških za prelaganje gum. 
plačilo po učinku, delo je v Kranju. Hri-
bar - Blesk, kranj, d.o.o., Savska c. 
34. Kranj. 9 04/23-64-238. 
040/638-736 

7004753 

ZAPOSLIMO več čistilcev za čiščenje 
proizvodnje v Škofji Loki. Delo je samo 
dopoldan od ponedeljka do potka. Hri-
bar - Blesk. Kranj d.o.o., Savska c. 34 
. Kranj, 9 04/23-64-238. 040/636-
736 

7004764 

ZAPOSLIMO več delavcev za delo v 
skladišču, zaželeni 50 kovinarji, lesarji 
in vozniki z vsaj C kal., lokacija Tržič. 
SOS inženiring d.o.o.. Tržaška c. 2, 
Ljubljana 

7006017 

IŠČEM 

FILBO d.0.0., 
Ajdovska cesta 2, 
Bohinjska Bistrica 
za necioločen čas zaposli (m/ž) 
-ključavničarje 
- elektronike 
- elektičarje 

Pisne ponudbe sprejemajo 
na gornji naslov ali 
osebno v tajništvu podjetja, 
telefon: 04/577-09-00 

AVTOKLEPAR oziroma sodelavec v 
avtoremontni delavnici, lahko priučen 
fant. dobi delo - monlaža avtostekl. Je-
iovčan d.o.o.. Žabnica 24. Žabnica. 9 
041/756-188 

7006071 

ZAPOSLIM elektromontefja ali elektro-
instalaterja , zaposlitev za diočen ali 
nedoločen čas. po dogovoru, Šmajd 
d.o.o.. Jezerska c. 132, Kranj. 9 
04/234-19-60. 041/740^87 

7006173 

ZAPOSLIM skupinovodio električnih 
instalaterjev za vodenje elektro mon-
tažnih del na območju Gorenjske. Nu-
dimo službeni avto In stimulatrvon OD. 
Ergon Bled d.o.o.. šercerjova 22. 
4240 Radovljica 

700&2S6 

Ttekarna Jagrat. Jagodte franc s ^ 
Trtaoie 124.4000 KraN 

zaposli (m/ž) 

-tiskarja 
•knjigoveza 

• delavca v tiskarni 

Pogoji: primerna izobrazba 
ter delovne izkušnje. 

Samo pisne prijave na 
gornji naslov. 

ZAPOSLIMO tesarja in pomožnega 
delavca, Roof d.o.o.. Dvorie 82a, Cer-
klje. « 041/647-511 

7004974 

ZAPOSLIMO delavca v krovstvu, te-
sarstvu, stavbnem kleparstvu. mizar-
stvu. Zaželene delovne izkušnje. Posk. 
doba 3 mes. z možnostjo zap. za ned. 
čas. Krovstvo Pogačar k.d.. Čopova 
26. Lesce, 9 040/713-110 

70050*3 

V NAJVEČJEM kranjskem kozmetič-
nem salonu zaposlimo pridno, vestno, 
mlado dekle s končano Srednjo šolo 
za zdravstvo in kozmetiko smer kozme-
tični tehnik Studio Sonce. Ukozarjeva 
28, Kranj, 041/767-367 700&274 

DUO ROLO išče delo na obletnicah, 
porokah domačo In zabavno glasbo. 
«041/224-907 /oos?04 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapo-
slene In upokojene. Lons, d.o.o., Gre-
gorčičeva 8. Kranj. 9 04/23-66-808, 
0 5 1 / 3 8 7 - 7 5 3 7005169 

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

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

na osnovi vozila ter leasingi. 
Možnost odplačila na 

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

Maribor, telefon: 
02/252-4S-26,041/750-560. 

STORITVE 
NUDIM 

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

700&14d 

V A R M I K • A D O 
Izde lava In 

QD<3(o)Co)G£0 m o n t a ž a 
( ^ m 0 4 1 3 3 5 8 6 4 
PVC in ALU 

OKIVA - VRATA 

Z I M » i l V R T O V I 
K O V A I V E b i K R O M A S T E O G R A J E 

SVBOK AOW? s p. Ce» mariae nw €0 j*w*r 

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

BEUENJE notranjih prostorov, kitanje 
sten in stropov, barvanje fasad, prema-
zi oken vrat in napuščev - dekorativni 
ometi In opleski, pavec Ivan, s. p.. 
Podbrezje 179, Naklo. 9 031/39-29-
0 9 7005132 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj, ob-
nova stanovanj In zaključna dela v 
gradbeništvu. Planinsek k.d.. Šinkov 
Turn 23. 1217 Vodice. 9 031/206-
724 ?'0048fl8 

IZVAJALEC splošnih gradbenih del -
zidarstvo, tesarstvo, knauf sistema, 
spu^enih stropov... se priporočamo, 
Nekovič d.o.o.. Sp. Duplje 23. Duplje, 
8 031/283-066 70042S9 

GG 
naročnine 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 
e-pošta: narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, nudimo 
dimne obtoge. dimne kape. Novak & 
Co. d.n.o.. Ljubljanska 89, Domžale. 
9 031/422-800 

neostra 

LOANINA gradbeništvo, d. o. o.. Glav-
ni trg 14. 4000 Kranj. Izvajamo vsa 
gradbena dela. 9 041/257-328 

700S130 

PRAZNENJE GREZNIC! Bled - Ra-
dovljica - Jesenice, Miro Mežek s.p.. 
Krnica 48a, Zg. Gorje, 041/516-199 

?006273 

PRENAVUAMO HtŠE In stanovanja v 
Kranju in okolk î - rezervirajte svoj ter-
min. Megamalrix, d.o.o., Staretova u). 
39. Kranj, 041/570-957 

700S172 

SPREJMEM vsa zidarsko fasader-
ska dela. Geal Georgije Aluloski 
s.p.. alpska c. 13, Bled, 9 
040/354-338 

7005187 

TESNENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu nI več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. 8E & MA, 
d.o.o., Eksierjeva 6. Kamnik 01/83-
15-057. 041/694-229 

7005275 

ZASEBNI STIKI 
30.000 POSREDOVANJ, 11.000 
poznanstev v preteklem letu je ka-
rakteristika ženitne posredovalnice 
Zaupanje za vse generacije. W po-
sreduje po vsej Slo, 9 03/57-26-
319, 031/505-495, 031/836-378 

7004036 

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

7004120 

RAZNO 
PRODAM 

ELEKTRONSKI vodnt filter- odstranju-
je vodni kamen in fantovsko kolo, 9 
041/858-149 

700S?57 

POLIESTERSKI silos 1000 m3 in ci-
sterno za kurilno olje 3000 I. 9 
041/393-955 

7005272 

GG naročnine 
0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 , e-pošta: narocnine@g-glas.si 
www.gorenjskig as.si 

ZAHVALA 

V tragični nesreči nas je v 71. letu starosti 
za vedno zapustil mož, oče, dedek, brat, stric in tast 

JANEZ K N I F I C 
p. d. Kralov Janez 
upokojeni šofer Alpetourja iz Zgornje Besnice, Dvor 8 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, kra-
janom, gasilcem. Šoferjem in upokojencem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Zahvala g. župniku Vinku Malovrhu za lepo opravljen 
pogrebni obred, pevcem iz Predoselj, pogrebni službi Komu-
nale Kranj in za zaigrano Tišino. 

Vsem imenovanim in neimenovanim Še enkrat iskrena hvala 

VSI NJEGOVI 
Zg. Besnica, 3. julija 2007 

Solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni. 
Ostala nam je le praznina, 
ki strašno boli. 

V SPOMIN 

Danes, 6. julija, mineva prvo leto, odkar si nas tragično 
zapustil dragi 

IVAN KERN ML. 

Hvala vsem, ki ga imate v lepem spominu in mu prižigate svečke. 
Pogrešamo te. 

Tvoji domači 
Lahovče, 6. julija 2007 

ZAHVALA 

Veliko prezgodaj, v 36. letu nas je zapustil naš 

ROBERT KERŠIČ 
roj. 19. 4.1972, iz Sp. Dupelj 

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem 
Hidrie Rotomatike - Lamele in Rotorji, zaposlenim v Kaliji za 
lepo cvetje, Andreju iz pogrebne službe Navček in g. župnitcu za 
lep pogrebni obred. 
Posebna zahvala pa gre sosedom za nesebično pomoč in kolegom 
pevcem iz Moškega pevskega zbora Duplje za poslovilne njemu 
najljubše pesmi. 
Še enkrat HVALA vsem! 

VSI NJEGOVI 
S p. Duplje, Mlaka 

ZAHVALA 

V 74. letu starosti nas je nenadoma zapustila draga mama. 
stara mama, prababica, sestra in tašča 

IVANKA Š U B I C 
14. 9.1933*27. 6. 2007, Škofja Loka, Spodnji trg 4 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znan-
cem, sosedom in sodelavcem, ki ste nam izrekli sožalje, prines-
li cvetje in sveče. Posebna zahvala gre tudi pogrebni službi 
Akris, pevcem in g. župniku. Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: sin Božo, hči Darka ter sinovi Dušan, Srečo in Jani 
z družinami 
Škofja Loka, julija 2007 

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas. 
So vezi močnejše, 
brez pomena zanje so 
razdalje, kraj in Čas. 

V SPOMIN 

Mineva žalostno leto, odkar nas je za vedno zapustil naš 

JOŽE M L I N A R 
Vedno boš z nami v naših srcih in mislih. Hvala vsem, ki 
postojite ob njegovem grobu, mu poklonite misli in prižgete svečo. 

VSI NJEGOVI 
Kranj, 3. julija 2007 

Ni smrt tisto, kar nas loči, ZAHVALA 
m življenje ni, kar druži nas, 
so vezi močnejše, 
brez pomena zanje so 
razdalje, kraj in čas. V torek, 3. julija, je mnogo prezgodaj odšla od nas 

(Mila Kačič) 

T A N J A BLEJC 
roj. RabiČ 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, sošolcem in prijatel-
jem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče, šenčurskim 
pevcem pa za prelepo zapete pesmi. 

I Mož Matija, sin Matevž, sestra Marinka z družino 
Mengeš. Šenčur 

http://www.asteriks.net
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskig
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ANKETA 

Na avtoceste 

ponoči? 

E L I N A NOVAK 

Družba za avtoceste je pole-
ti znižala cestnino za deset 
odstotkov za vozila, ki bodo 
avtocesto uporabljala od 
ponedeljka do četrtka med 
22. in 6. uro zjutraj. Kaj me-
nite vi? 
foto; CorMd Kav<i< 

Damjan Perne: 

"Vprašanje cestnin bi mora-
li drugače rešiti. Gorenjci 
sedaj plačujemo najvišje 
cestnine. Pravične cestnine 
bomo v Sloveniji plačevali z 
uvedbo plačila dejansko 
prevoženih kilometrov." 

Irena Kostanjevec: 

"Znižana cestnina pride v 
poštev za tiste, ki se veliko 
vozijo na daljše razdalje. 
Name znižanje ne bo vpliva-
lo, ker se na pot odpravim 
takrat, ko se moram." 

Gašper Oblak: 

"Za turiste je znižanje vse-
kakor dobrodošlo. Sam se 
vozim predvsem do Ljublja-
ne. Na dopust bi se odpravil 
nekaj ur prej, saj je nižja 
cestnina tudi zame dobro-
došla novost." 

Franc Perčič: 

"Mogoče bi šel na pot tudi 
prej, za daljšo razdaljo bi 
vsekakor premislil. Znižanje 
cestnine za deset odstotkov 
se mi zdi prenizko, sam bi 
predlagal znižanje za 30 od-
stotkov." 

Z 
7 

Nevija Čarman: 

"Zaradi znižanja cestnine 
same ure potovanja ne bi 
prestavila, šla bi na pot ta-
krat, ko mi je namenjeno. 
Glede na pobrano cestnino, 
pa je znesek znižanja vseka-
kor premajhen." 

Zlata in nova maša 
v Srednji vasi v Bohinju je daroval novo mašo Jože Smukavec, v Stražišču pa zlato mašo Rudolf Tršinar. 

MARJETA ŽEBOVEC, 

JOŽE KOŠNJEK 

Srednja vas v Bohinju, 
Stražišče - V nedeljo, 1. juli-
ja, je v Srednji vasi v Bohinju 
daroval svojo prvo mašo no-
vomašnik iz reda kapucinov 
br. Jože Smukavec. V uvod-
nem nagovoru je govornik v 
šali povedal, da je bil novo-
mašnik kot otrok tako razpjo-
sajen. da mu ne bi zaupal 
niti črede v planini, zdaj pa 
mu je zaupana kar veliko 
večja in zahtevnejša čreda ... 
Maša je bila pravo krščansko 
slavje veselja, prijateljstva in 

medsebojne ljubezni. Proti 
koncu maše je domafinka v 
gorenjski narodni noši in v 
bohinjskem narečju pripo-
vedovala, kako se je župnija 
pripravljala na novo mašo. 
Spomladi so bratje kapudni 
vodili misijon in ženske so 
jih po njenih besedah poseb-
no pozorno gledale pod 
noge, saj ves čas nosijo san-
dale. Zasmilili so se jim, po-
zimi jih mora vendar zebsti, 
pa so se dogovorile, da bodo 
iz prave domače ovčje volne 
spletle toliko volnenih noga-
vic, kolikor jih bodo zmogle -
in nastalo jih je točno toliko. 

kolikor je novomašnik star. 
Poudarila je, da so te pripra-
ve, posebej pletenje "žokov", 
zelo povezale župnijo. 

Po maši je bilo za vse ude-
ležence nekaj prigrizka in pi-
jače pred cerkvijo, pravza-
prav okrog nje, slavje pa se je 
za povabljene nadaljevalo 
pod šotorom v novomašni-
kovi rojstni Jereki. 

Tudi v župniji Kranj-
Šmartin v Stražišču je bilo v 
nedeljo, 1. julija slovesno. 
Pred polno cerkvijo sv. Mar-
tina je daroval zlato mašo 
upokojeni duhovnik Rudolf 
Tršinar, ki že nekaj let uživa 

pokoj v Šmartinu in poma-
ga po župnijah. Zlatomaš-
nik je bil rojen leta 1932 v 
Trnovem v Ljubljani, njego-
ve družinske korenine pa 
segajo tudi v Kranj. V du-
hovnika je bil posvečen leta 
1957, nato pa je bil kaplan v 
Ljubljani, v Šentjerneju, v 
Leskovcu pri Krškem in v 
Železnikih. Potem je bil 12 
let župnik v Sorid in Davči 
in tri leta v Dobu pri Dom-
žalah. Pred upokojitvijo je 
bil 22 let župnik v Mavčičah. 
Zlatomašnik Rudolf je ohra-
nil svojo značilno vedrino in 
vesel pogled na življenje. 

Faranke iz zgornje bohinjske doline so napletle 34 parov 
"žokov" različnih velikosti, saj Imajo bratje kapucini različno 
vel ike n o g e . 1 FOIO; PIVI« KOIOJ« 

Zlatomašnik RudolfTršinar, ki uživa pokoj v Stražišču in rad 
pomaga po župnijah, pred oltarjem cerkve Sv. Martina v 
Stražišču. / FMO. lote Koinltl 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo precej jasno, čez dan se bo zmerno pooblačilo. V 
soboto bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo 
oblačno, lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo bo spre-
menljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. 

Agencija RS za okolje , Urad 2» Meteotlogijo 

P E T E K 

7/23°C 

S O B O T A 

10/25°C 

N E D E L J A 

CekJv« 

Zagreb rtTN. o 28/11 

Jeseniški delničarji za prodajo 

Mali delničarji jeseniških železarskih družb naj bi 
sprejeli ponudbo Rusov za odkup delnic. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Jesenice - V torek je bila na 
Jesenicah skupščina druž-
be pooblaščenke Lameta, ki 
združuje 5.500 malih delni-
čarjev jeseniških železar-
skih družb in ima enood-
stotni lastniški delež v Slo-
venski industriji jekla. V 
nasprotju s sklepi malih 
delničarjev na Ravnah, kjer 
zaradi prenizke ponudbe 
novega večinskega lastnika 
Slovenske industrije jekla 
ruskega koncema Koks, 
prodaji nasprotujejo, pa so 
na Jesenicah v torek na 
skupščini sklenili, da po-
nudbo za odkup delnic po 
190 evrov za delnico sprej-
mejo. Skupščino so sicer 
spremljali številni zapleti. 

saj ni jasno, ali je bila zara-
di dvomljivih prijav (pravo-
časnost in zakonitost prija-
ve) predstavnikov večine 
kapitala sklepčna. Ti pred-
stavniki so namreč zagovar-
jali prodajo, medtem ko so 
nasprotniki prodaje sejo 
protestno zapustili. Ker so 
že napovedane izpodbojne 
tožbe, se je po skupščini 
vnel prepir za dokumenta-
cijo s pooblastili. 

Kot je poročala RTS, bi 
družba pooblaščenka za 
prodajo delnic malih del-
ničarjev iztržila dva milijo-
na evrov ali štiristo evrov 
povprečno na delničarja. Ti 
naj bi imeli možnost izpla-
čila kupnine ali pa da osta-
nejo še naprej delničarji La-
mete. 

LJUBLJANA 

Zborovanje jehovovih prič 

Danes ob pol desetih se bo začelo v ljubljanski hali Tivoli 
območno zborovanje Jehovovih prič z naslovom Hodimo 
za Kristusom. Tisti, ki so preučevali Biblijo, bodo jutri s 
krstom javno simbolizirali svojo posvetitev Bogu Jehovu. 
Zborovanje se bo končalo v nedeljo. Vsak dan se bo začen-
jalo ob pol desetih. Vstop je prost, nabirk ni. 

RADIO KRANJ d.0.0. 
S t r i t a r j e v a ul. 6 , K R A N J 

IbLfcFON: 
(04) 2S12-220 iiu»i<cu> 
(04) 2B12-221 iKHu 
(04) 2022-222 naoivM 
(OSI) 303-90S ~oo.««o«. 
FAX. 
(M) 2S12-225 musau. 
(04) 2S12-22S vmHM 

^omrni nE^mtEK 

P-poSTo: 
r«diokrani^ MkranJ.i 
«i:>tetno stran: 
www.r adlo^kra nj. s I 

nRJBOU POSLUŠRnH RflOlJSKR POSTflJB HR GOREflJSKEIR^ 

VABLJENI NON-STOP O - 24 

Casino Tivoli Oaza. 
IGRALNI SALON 

CASINO TIVOLI LESCE LESCE SLOVENUA 

Hraška cesta 21, SI-4248 Lcsce^ t: 04/ 532 55 60 
w: vwvw.casino-tivoli.si e: infoocasino-tivoli.si 

http://www.r
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GLASBA 
Podmežakla se je tresla 

i ^ 
Predzadnji petek v juniju so se Jesenice prebudile iz zim-
skega spanja. Hala Podmežakla je združila Jeseničane 
različnih starosti, narodnosti, ver in kultur. Zgodil se je 
multikulturni koncert s Halidom Bešličem, bosansko 
etno legendo. Za vzlet proti Orientu pa je poskrbela pred-
skupina, ki je blestela na koncertu ter spodbudila misti-
čen pridih in efekt harema - profesionalna plesna skupina 
trebušnih plesalk Oriental Bellydance Superstars, ki je 
ekskluzivno nastopila na domačem koncertu, saj jih je 
drugače mogoče videti samo v Hotelih Sol Melia na Hr-
vaškem in Casinojih po Sloveniji: 2500 ljudi je uživalo v 
velikem spektaklu s folklornimi skupinami, omenjenimi 
orientalskimi plesalkami, dj-jem in folk legendo. A. B. 

Ritem poletja 

Vedno hujša vročina, ko se človeku možgani bolj ali manj 
ustavijo, dojemljivi pa so le še za razmišljanja o užitkih, 
ki jih prinaša teh nekaj mesecev pred nami. To je poletje 
in tak je njegov ritem, že od nekdaj. Brez odvečnih besed 
torej tudi ob novem singlu, ki prihaja na radijske postaje po 
Sloveniji. Njegov naslov je prav tak: Ritem poletja, in tako 
tudi zveni. Petra Slapar bo burila vašo domišljijo. A B. 

orenjskiGlas 
— - -

Jflastniki zemlje za ure®«« " - j. 

Se odprav l j a te n a d o p u s t in žel i te p r e j e m a t i 

Goren jsk i g las v vaš poč i tn išk i kraj? 

Pokličite nas p o tel . : 0 4 / 2 0 1 4 2 41, 

n a m pišite na: n a r o c n i n e @ g - g l a S - S i ali 

p o d a t k e s p r e m e n i t e na www.gorenjsl<iglas.si 

na z a v i h k u N a r o č i l n i c a • S p r e m e m b a 

poda tkov o na ročn iku . 

G o r e n j s k i glas je n a p r o d a j t u d i v večj ih 

le toviščih v Istri . 

V j i V O : - p r ' z i t i K e m : - • .- • • 

v a m zeli . -s i COi - n j f - g i j s i 

Gorenjski Glas ZA VA$ BELEŽIMO ČAS 

UPORNICA Z RAZLOGOM 
Tori Amos, je hči pridigarja, živi, da vznemirja kristjane. V Ljubljani je nastopila pred kratkim, 
njeni privrženci so novo ploščo dobro sprejeli. 

sabel, ena izmed petih 
žensk, ki skupaj sestavlja-
jo idejo o popolni ženski, 
je prejšnji teden stopila na 
oder Tivolija. Ošabna laz-

vajenka s dgareto v ustih se je 
po nekaj uvodnih pesmih pre-
oblekla v samo sebe, Tori 
Amos, ki je pravzaprav izobra-
žena ženska srednjili let in pol-
na komplimentov "ofif the re-
cord". 

Na novi ptošd Amoican dd) 
pose se pojavi pet žensk, ki 
skupaj v družbi tvorijo žensko 
popolnost Kakšna je njihova 
vk^? 

"Vsaka je na svoj način moč-
na. Santa je ponavadi tista, ki 
druge spravi v dobro voljo, ko 
so resnično na tleh. Stoji za 
spoštovanjon do sveta. Pip je 
bojevnica, ki diži niti v rokah. 
Išče morilca svojega očeta. Isa-
bel je načitana in fasdnantna 
osebnost, kd kronološko knjiži 
svoje ži\^jenje in ki jo skrbi za 
svet okoli sebe. ayde je per-
cepdjska ženska, ki eksperi-
mentira in se poskuša izogniti 
temu, da je žrtev. Na vsakem 
koncertu prideta na oder dve 
od osebnosti, ena izmed njih 
je vedno glavna, in to je Tori. 
Mogoče bom po koncu turne-
je izdala DVD. tako da bo vsa-
ka od punc dobila priložnost, 
da zapoje nekaj pesmL" 

Pobžaj žensk v današnji druž-
bi je kočljiva tema tudi na vaši 
iKivipteščL 

"V Ameriki je svobodna iz-
bira resnično problem. Ved-
no je prisoten tako imenova-
ni 'patriarhalni' oče, ki odlo-
ča, kaj je prav in kaj narobe, 
kaj naj delajo in česa se jim 
je v življenju resnično treba 
bati. Ženske v vlogi Boga, 
Boginje torej. In jaz sem po-
pohioma proti temu. To naj 
bi bila dežela svobodiiih. Ka-
toliška cerkev ni nobena izje-
ma. Tam se papež odloča, 
kaj se bo dogajalo z ženski-
mi telesi. Desno krščansko 
krilo je v zadnjih desetih le-
tih resnično omajalo to svo-
bodo, ki je tudi sila, proti ka-
teri delujem s svojo glasbo." 

Kakšen pa je vaš odnos do 
Cerkve? 

"Moji poslušalci se verjet-
no ne bi zmenili zame, če bi 

volila Georgea Busha. Sem 
namreč hči pridigarja, ven-
dar živim, da vznemirjam 
kristjane. Zrastla sem sicer v 
cerkvi in z najboljšo mamo, 
kar bi jih lahko sploh imela. 
Ona je predana Jezusu in na-
ukom v Bibliji. Ampak v in-
stituciji sama ne vidim kori-
sti, saj se mi zdi sporna, ker 
se je obrnila proti sebi. To po-
meni, da veliko več podpore 
lahko dobim na primer zunaj 
v parku kot pa tam. Žalostno, 
ni pa presenečenje." 

Osebno mi je všeč komad Bo-
undng ofFclouds. 

"To najraje prepuščam po-
slušalcem. Na pesmi g l e d ^ 
kot na življensko zavest in ne 
kot na neko stvar, ki jo v njih 
opisujem. Pesmi se mi vedno 
vračajo v različnih življenj-

skih obdobjih. Nimajo teles, 
kot ga imaš ti, vendar se kaže-
jo v obliki svetlobe. Pri ustvar-
janju jim pustim vstopiti v 
telo, potrebujem pa nekaj 
časa, da dojamem smisel, kaj 
mi hočejo povedati. Potova-
nja ter izkušnje na poti, 
opazovanja ljudi pa vplivajo 
na konec zgodbe v njih. Za 
preživetje v glasbeni indu-
striji je v medsebojnih odno-
sih treba igrati šah. Veliko 
glasbenikov hrepeni zgolj po 
denarju in ne po sporočilu v 
glasbi, dobri ideji, ki pa se 
mi zdi ključna pri mojem 
ustvarjanju. Ideja naj bi 
spodbujala ženske k razmiš-
ljanju o problemu, zato je 
bila to moja priložnost, da se 
pokažem kot tekstopiska. V 
življenju pa je le ena pot, in to 
je ideologija." 

TLEČA ISKRA V OČEH 

eprav Zoran Pre-

Cdin pravi, da se 
ima v zadnjem 
času bolj kot izva-
jalec in pevec na-
men predstaviti 

kot avtor, smo ga na kran-
jskem festivalu Carniola z 
Artbirro kvintetom in godal-
nim kvartetom Fiasco odli-
čno razpoloženega ujeli na 
odru gradu Khislstein. Kon-
cert so poimenovali Čas za 
malo nežnosti. Zoran Pre-
din, ki bo prihodnje leto sre-
čal Abrahama, se je tokrat 
osredotočil na najbolj sveži 
albimi Za šaku ljubavi. Gre 
za prvega izmed petih albu-
mov, namenjenih za medna-
rodni trg, na katerem so nje-
gove pesmi priredili hrvaški 

izvajalci. Njegova posebna 
gostja je bila tokrat altistka 
Mirjam Kalin. Zoran je svoji 
gostji ves čas nastopa izkazo-
val naklonjenost. Posebej jo 
je pohvalil z besedami, da 
gre za nadvse zanimivo pev-
ko, za katero upa, da se je bo 
v prihodnosti dalo čim manj 
videti na slovenskih odrih in 
Srn več na tujih. Ob sprošče-
nem kramljanju s sedečim 
občinstvom je poskrbel za 
domiselne animacije med 
pesmimi. Tako je za pesem 
Bicek ferdamani povedal, da 
je izraz pravzaprav ljubkoval-
no ime za njegovo ženo, ker 
so pač vsa izvirna imena že 
zasedena. Slišali smo presek 
največjih hitov, kot so Zarja-
vele trobente, že skoraj pona-
rodeli Praslovan, v zadnjih 
izdihljajih koncerta pa doži-
veli še Mentol bombon. 

Ročk za prihodnje generacije 

Na koncertu Ročk za prihodnje generacije, ki bo jutri od 
i6. do 22. ure na Kongresnem trgu v Ljubljani, bo pestro 
glasbeno dogajanje, saj precej glasbenikov pripravlja nasto-
pe, posebej prirejene za ta koncert. Tako bo Anja Bukovec 
nastopila s petnajstčlanskim orkestrom, pripravlja se skupi-
na slovenskih glasbenih legend, med katerimi bo tudi Janez 
Bončina Benč, Peter Lovšin bo koncertiral s skupino Fake 
Orchestra, njegov glasbeni gost pa bo tudi trener slovenskih 
državnih prvakov iz Domžal Slaviša Stojanovič. A. B. 

Wolfram Huschke na Carnioli 

m 

Foto; arhiv organizatons 

V prvi polovici julija, od 7. do 12. 
julija, bo po Sloveniji koncertiral 
atraktivni nemški glasbenik Wol-
fram Huschke iz Hamburga, ki 
igra na električni in akustični vi-
olončelo in s svojo glasbo na-
govarja zelo širok krog ljudi. Iz-
vaja glasbo od Hendrixa do 
Bacha in je v Nemčiji zelo znan. 
Od 7. do 12. julija bo nastopil 
na več prireditvenih prostorih 
na prostem po Sloveniji, 12. ju-
lija pa ga lahko pričakujemo na 
kranjski Carnioli. A B. 



KULTURA 
FESTIVALSKI VRHUNCI NA DVA 
Nastop armenskega glasbenika Karena Asatriana s skupino in Orkestrom SFK v ponedeljek v blejski 
Festivalni dvorani je bil nedvomno eden vrhuncev Festivala Bled, na katerem letos spet uživamo ob 
izvrstni glasbeni ponudbi. 

Prijetno napolnjena 
blejska Festivalna 
dvorana je v okviru 
Festivala Bled v 
ponedeljek zvečer 

[»zdravila odličnega armen-
skega pianista in skladatelja 
Karena Asatriana in njegovo 
sicer mednarodno zasnova-
no skupino Armenian Špi-
rit. Asatrian prihaja iz Ereva-
na, a že dlje časa živi v Av-
striji, kjer je ob sebi zbral pe-
stro skupino glasbenikov iz 
Armenije, Avstrije, Venezu-
ele in Urugvaja. Po zelo eks-
presivnem etno jazzovskem 
uvodu in prvi skladbi so v 
nadaljevanju vsi začetni po-
misleki o vlogi Orkestra 
SFK, ki se je na odru priklju-
čil Asatrianovi zasedbi, v na-
daljevanju dobili povsem 
konkreten odgovor. Glasbo 
instrumentalno jazzovske 
zasedbe, poleg klavirja ali 
klaviatur še saksofon ali flav-
ta, električni bas, percussi-
on, bobni ter buzuki za arab-
ski melos, zadnji "instru-
ment" pa izjenmi glas voka-
listke Ali Gaggl, so v večini 
skladb učinkovito nadgraje-
vali mladi godalci iz Orke-
stra SFK pod vodstvom Ne-
nada Firšta. Orkester, ki de-
luje že kaldh pet let in ga se-
stavljajo učenci akademije in 

glasbenih konservatorijev 
Slovenije, Furlanije in av-
strijske Koroške, je dopokije-
val še sestav spremljevalnih 
glasov. Ljudsko glasbo, ki jo 
je avtor spoznaval v mladosti 
v Armeniji, je v novo celoto 
povezal z glasbo obogateno z 
jazzovskimi vplivi. Poslušal-
stvo so navduševale tako vir-
tuozne pasaže posameznih 
instrumentalistov kot bodisi 
dinamčino in živahno bodisi 
umirjeno, skoraj ambiental-
no muziciranje skupine in 
orkestra. Zvočno zlitje [jevke 
in orkestrskih violin na pri-
mer je bilo malodane popol-
no. Celosten glasbeni vtis 
koncerta je bilo mogoče 
določiti v povezovanju tradi-
cionalnega s sodobnim. 
Dolg aplavz po uri glasbe 
je od glasbenikov zahteval 
še, kar so nastopajoči ponu-
dili v dvajsetminutnem do-
datku. Podobno publika z 
odra ni pustila nedeljskega 
Klaus Paier tria, ki je na temo 
More than tango navduševal v 
Paviljonu Belvedere. 

Festival Bled po dvanajstih 
letih obstoja neidvomno kre-
pi svojo pozicijo, vzdržuje 
kvalitetno raven nastopajo-
čih in na Bled privabi širši 
krog poslušalcev. Pobudni-
ku in še gonilni siU festivala 
Jemeju Brencetu, izvrstnega 
violinista smo tudi tokrat vi-
deli igrati v ozadju orkestra, 

Zvok buzukija je mešanici jazza in klasike dodajal prizvok 
armenske etno glasbe. / Foto: Ank. buIo»k 

je z zvesto ekipo sodelavcev 
uspelo na Bledu pripraviti še 
en dogodek na najvišji ravni. 
Dvotedenski festival je go-
renjski biser oplemenitilo in 
ga še plemeniti z enajstimi 
koncerti in zaključnim kon-
certom mojstrskih tečajev, ki 
v tem času že po tradiciji po-
tekajo pri priznanih profe-
sorjih. V Festivalni dvorani 
so na ogled tudi umetniške 
fotografije Eve Petrič. Festi-
val se te dni preveša v za-
ključni del. Danes bo v Vili 
Bled na sporedu-Noč sloven-
skih skladateljev. Komorni or-
kester solistov Društva slo-
venskih skladateljev bo pod 
vodstvom dirigenta Jiirgena 
Brunsa igral dela naših moj-

strov Alojza Ajdiča, Petra 
Kopača, Igorja Krivokapiča, 
Dušana Bavdka in Petra Šav-
lija. V ponedeljek bosta v cer-
kvi sv. Martina pianist Hin-
ko Haas in violist Jer2y Kos-
mala izvajala dela Schuberta. 
Blocha, Brucha in Szyma-
novvskega, v torek pa bo na 
vrsti spet nekoliko drugačen 
večer, saj bo v viteški dvorani 
na Blejskem gradu Jani Ko-
vačič s skupino izvajal sred-
njeveške pesmi o ljubezni. 
Festival bo zaključil Ansam-
bel Javorkai s skladbami na 
temo My gipsy soul. Tako kot 
v preteklih letih bo strokov-
na žirija tudi letos izbrala 
najboljša tečajnika viole in 
violine. 

RAZSTAVA ŠUBICU, NAGRADA SITARJU 
Pretekli teden je bila v Galeriji Ivana Groharja odprta likovna razstava na temo Mrtva priroda. 
Groharjevo štipendijo za leto 2007 je prejel Iztok Sitar. 

Igor Kavčič 

V začetku junija 
je bila v Polja-
nah n. kolonija 
Iveta Šubica, ki 
jo že po tradiciji 

organizira Združenje umet-
nikov Škofja Loka. Letošnje 
okvimo izhodišče, na podla-
gi katerega so ustvarjali ude-
leženci kolonije, je bila slika 
Mrtva ptica, ki jo je slikar Ive 
Subic ustvaril leta 1956. 
Umetniki so se vsak na svoj 
način lotili njene reinterpre-
tacije in jo tako postavili v 
kontekst sodobnega časa in 
prostora. Dela, nastala na ko-
loniji, pa so sedaj tudi na 
ogled v Galeriji Ivana Gro-
harja in si jih je mogoče ogle-
dati še vse poletje. Prav t^o 

v Združenju umetnikov v na-
daljevanju pripravljajo časo-
pis, v katerem bodo akterji, 
likovniki, fotografi in publi-
cist. tudi letos na svojevrsten 
način dokumentirali dogaja-
nje na koloniji. Na odprtju 
razstave je bila podeljena 
tudi Groharjeva štipendija za 
leto 2007 (financira jo obči-
na Ško^a Loka), prejel pa jo 
je avtor stripov Iztok Sitar, 
doma iz Poljan. Po svojem 
prvem stripu Sperma in kri je 
od leta 1990 pa do zadnjega 
lani (naslov je Glave) izdal že 
deset stripovskih albumov. 
Najbolj ga zanimajo stripi in 
vsebine z družbeno-politično 
tematiko, zato ni čudno, da 
je večji del njegovih stripov 
družbeno angažiran in je ve-
zan na čas in prostor, v kate-
rem živimo. Iztok Sitar, tudi 

sicer dober poznavalec stri-
povske umetnosti na Sloven-
skem, sodeluje z več sloven-
skimi tiskanimi mediji, kjer 
objavlja svoje stripe in kari-

kature, že skoraj dvajset let 
pa je prisoten tudi v Gorenj-
skem glasu, bodisi s karika-
turami ali pa legendarnim 
Jako Pokoro. 

Groharjevo štipendijo je Iztoku Sitarju podelil župan Škofje 
Loke Igor Draksier. 

PREOOSgE 

Razvalina življenja spet na ogled 

V KUD Predoslje so pred okroglim letom v režiji Iztoka 
Jožeta Basaja premierno uprizorili FInžgarjevo dramo 
Razvalina življenja. Gre za predstavo na prostem, ki jo do-
mači igralci uprizarjajo na župnijskem posestvu v Predo-
sljah. V pretekli sezoni so jo uprizorili kar 21-krat ter z njo 
navdušili domačine, Kranjčane pa tudi širšo Gorenjsko. 
Zaradi velikega zanimanja so se v kulturnem društvu od-
ločili, da predstavo ponovijo tudi letos. Prvi dve bosta na 
vrsti že danes, v petek, 6. julija, in jutri, v soboto, 7. juli-
ja, obakrat ob 20.30. Razvalino življenja bodo igrali tudi 
oba prihodnja julijska vikenda. Kot nam je povedal pred-
sednik društva Sebastijan Sajovic, bodo ob večjem odzi-
vu pripravili tudi kakšen nedeljski termin in prve tedne v 
septembru. "S ponosom lahko povemo, da je na 10. fe-
stivalu gorenjskih komedijantov na Dobu priznanje za 
glavno žensko vlogo v pretekli sezoni dobila prav nosilka 
glavne vloge v Razvalini življenja, Lenčko je namreč upri-
zorila S imona Vreček Šavs. Na fotografiji ob njej je Frenk 
Kranjec (pred leti prav tako že dobitnik priznanja na 
omenjenem festivalu), tokrat v vlogi soseda Martina. I. K. 

LANCOVO 

Velika narava Brigite Požegar Mulej 

Danes, v petek, 6. julija, ob i g. uri bo v Galeriji Brigita na 
Lancovem 14 odprtje razstave novega ciklusa slik Brigite 
Požegar Mulej z naslovom Velika narava. V kulturnem 
programu bosta nastopila Alenka Bole Vrabec in mladi 
pianist David Požegar. I. K. 

CELOVEC 

Voukov "colatio" v Celovcu 

Po predstavitvi novih slik iz cikla colatio v domačem ate-
ljeju V Rinkolah konec junija so dela slikarja Karla Vouka 
do 27. julija na ogled še v Galeriji 3 na Alter platz 25 v Ce-
lovcu. Slike iz omenjenega cikla so nastale v sklopu obli-
kovanja novega krožišča v starem trgu v Slovenj Gradcu. 
"V dejavnem razkrivanju krogotoka stoletij si preteklost 
podaja roko s prihodnostjo, davne kulture se kot neslišen 
krik iz davnin vpisujejo v infrastrukturno mreženje sodo-
bnega življenja, kot znaki ob poteh nas opominjajo, da 
smo le nadaljevalci nečesa, kar se je začelo v zori civiliza-
cij," je k projektu zapisal umetnostni zgodovinar Marko 
Košan. Galerija je odprta ob sredah, četrtkih in petkih 
med 17. in 19.30 ter ob sobotah med 19. in 13. uro. I. K. 

Galeristka Renate FrelmUlIer in Kari Vouk pred sliko 
"colatio # l " / FMO: Rozina ICaB logar 
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TV S P O R E D 

P E T E K 6 . 7 . 

Petek. 6. M Rearily 09JO Mejna poSdja 10.10 
Katastrofe stoletja 11.00 Kdo pa misK, da š?1 
11.S0 Študenti medicine 12.15 Zdiuženi za vse 
življenje MXS P i e M 13 JO 2ivabld vn 14.20 
Reievanje živaS 14/tS OIUB stnipa 1S3S 
Zamoldanezdravni!kezgodbe1625KdopamiiK, 
da 9?! 17.15 Vdeiaoi sekunde 1930 Pod naiem 
20.152iv3lskivtt21.0S Prevaranti 22jOOKovinaiv 
modttra 22J0 Same v New Yod(u 23/« Dek) ni 
Sala 00.05 Pod nožetnOOJOMeinapolic^ 

11.25 Vojna Sensk, 33. del 12J0 lj)iEnz)va žena, 
62.del13.10Samskainponosna,10.del14.05 Kri-
va te ljubezni,111.de<1S.00 Kriva te Hiteni, 11?. 
del 15.55 Kef ljubim (Mo, 106. del 1M5 Ker | i -
bim Gkirio, 107. del 1 7 M lijtenzova iena, 62. de4 
18J5 Vojna žensk, 33. del 1930 Nore in 
zaiubtene, 35. del 20.20 Samska h ponosna, 1». 
del 21.10 Kriva te ljubezni, 11I del 22.05 Kef iu-
bim Gknio, 107. del 23110 Samska in ponosna, i a 
del2JJ5V(jiataisk.33.del 

^ B O T A 7 . 7 . 
• RsalityTV 

lieallty 06J)0 V deia<u sekunde 0&25 Kako po-
st3liagentFBHa09.15e(ezoni^10J5 Zgodbe 
iz mesta 1 1 M Diuiina vstiski IliOZrveti sanje 
l & M Kako poslati agent FBHa 16i0 Btezofo^ 
17.40 OniSna v stiski 18J0 Zgodbe iz mesta 
19J5 Novinar v modrem 20.15 Živeti sanje 
ooas Zgodbe iz mesta 01 JO Težke odlofitve 
02.10Kako postati agent F6l-ja03J)0PDznav3le< 
03.50 Pofitn^ki posnetki 

06 i0 Ketljubim Gkirio. 103.-107.del11/»N35e 
skrivno živ^je, 35, del 11 JO Kriva te Tjubezni, 
108.-112. del 16.00 Dan v raju, romantična 
komedria,Argentina(2003)18J)OTakojeiivljeii-
je, 42. del 19.00 klealen par 20.00 Svetovni 
popotnik 21.00 Pepelka, 26. del 22.00 Sanjski 
moiki 23.00 Dan v raju, pon. 

N E D E U A 8 . 7 . 

m M Zapiski iz Tajp^ 08.05 Živeti sanje 10 J S 
P oMk i posnetki 11 i M Novinar v modrem 22.00 
Težke odk)fitve 22 JO Ženske, obs (^ na smit 
00 JO Novinar v modrem 0530 R e i ^ živai 

06.00 Tako je življenje, 42 del 06J0 Nore in 
za^ubi|ene,31.-35.del11XONaieskriynoari|eie, 
36.del11JOlorenzovažena,a'«7.del16.00Dan 
v raju, romantioia komedga, Argentina (20035 
18i)0 Tako je živ^er̂ , 41. del 19A) klealen pai 
20.00 Svetovni popotnik 2 1 M Pepelka, 27. del 
22jOOSaî moiki23jOO()anvr^OO>«)klealen 
paf01>«Takoježiv^4Ideia230TakoježM-
jenje,41.del03J0NaSe skrivno Sv^,]5.del 

P O N E D E U E K 9 . 7 . 

Reality 1330 Živalski vrt 14J0 ReSevanje živali 
1445 SetTKuni^ 1535 Zamolčanezdravn&ke 
zgodbe 16.25 Kdo pa mise, da si?! 17.15 Zaoblju-
ba 18.05 Zadnja prikržnost 19.00 Vohunjenje 
19J0 Pod nožem 20.15 Živalski vn 21JK Pte-
vaanti 21 JO Preizkuii^ vzdrž̂ vosti 22J0 Same 
v New Yotku 23.40 Dek) ni iala 00 JK Pod nožem 
0030 Mejna pofov 01.20 Prevaranti 02.05 Ha 
zmenku 0230 Preizkuinja vzdižtjivosli 0330 
SamevNewYo(ku 

11.25Vojnažensk,34.del12.20lo(enzovažena, 
63. del 13.10 Samska in ponosna, 11. dd 14.05 
Kiiva te Ijutieaii 112. del 15 J)0 lOia te ljubezni 

113. del 15J5 Ker p i m Gtorio, 107. del 16J45 
Ker ljubim Clorio, 108. del 17.40 Lorenzova žena, 
63. del 1835 Vojna žensk, 34. del 1930 Note in 
zapiljene, 36. del 20.20 Samska in ponosna, 11. 
del 21.10Krtva te Subezni,113.del22il5 Ker lju-
bim Oorio, 108. del23J»5amska in ponosna,11. 
del 23J5Vojn3 žensk. 34.del 

T O R E K 1 0 . 7 . 
• KealttyTV 

l!eality 11.00 Kdo pa misK, da si?!11J0 Študen-
ti mediane 12.15 Majhni eudeži 13.05 Preživeli 
1330 2htahki vrt 14.20 Rezanje živali 1445 
Toksini napad 1535 Zamol&ne zdravniJke 
zgodbe 16.25 Kdo pa misliS, da si?! 17.15 Za-
obljub3l8.05 Zadnja prikižnost19.00Vohunjert-
je 19 JO Pod nožem 20.15 Živalski vrt 21 J>S Pre-
varanti 21J0 Preizkušnja vzdržljivosti 22J0 
Same v Nevv Vorku 2340 Dek) ni iala OOJK Pod 
nožem 0030 Zdravniške kartoteke 01 JO Pre-
varanti 

11JSVojnažensk.35.del12JOLofenzovaženat 
64. del 13.10 Samska in ponosna, de f f f iH 
Kriva te ̂ ezni. 113. del 15A) Kriva te ̂ ubezni, 
114. dfJ 15J5 Kef jubim Gbrio, 108. del 1645 
Ker rjtjbim Gkino, 109. del 1740 Loienzova žena, 
64. del 1835 Vojna žensk, 35. del 1930 Nore in 
z a p ^ , 37. del 20 JO Samska in ponosna, 12. 
del21.10Kriv3terjubezm,114.del22J»Kef5u-
bimaoiio,l09.del23ilOSamskainponosna,12. 
del23JSVofnažensk,3S.del 

S R E D A n . 7 . 

Reality 11 JO Študenti medkine 12.15 Majhni 
eudeži 13.05 Prdhieli 1330 Živalski vrt 14J0 
Reševanje živat 1445 Tiha smit 1535 ZamoKane 
zdravniške zgodbe 16J5 Kdo pa misGS, da si?! 
17.15 Zaobljuba 18.05 Zadnja pritožnost 19.00 
Vohunjenje 19J0 Pod nožem 20.15 Živalski vrt 
21.05 Prevaranti 21 JO PreizkuSnja vzdržljivosti 
22 JO Same v New Voriiu 2340 Mestni utrip 
00.05 Pod nožem 0030 Zdravniške kartoteke 
01 JO Prevaranti02.05 Na zmenku 

HJSVojna žensk, 36.del12JOLorcnzova žena, 
65. del 13.10 Samska in ponosna, 13. del 14,05 
Kriva te Pezni, 114. del 15.00 Kriva te ljubezni, 
115. del 15J5 Ker p i m Gloiio, 109. del 1645 
Ker (ubimGkiiio,110. del1740lotcnzo»a žena, 
65. dd 1835 Vojna žensk, 36. del 1930 Nore in 
ZBrjub^,38. de) 20 JO Samska in ponosna,13. 
del21.10Krivate?ube!ni,115.del22.05 Ker lju-
bim Gkirio,110. del23J)0Samska in ponosna, 13. 
del Z3JS Vojna žensk, 36. del 

Č E T R T E K 1 2 . 7 . 

Reality11 JM Kdo pa misB.da si?! 11 JOStudenti 
medicine 12.15 Majhni dideži 13.05 Hupanje 
l330Živalskivrtl4J0ReSevar^žiV3li1445Kni-
ta prevara 1535 Zamolčane zdravniSke zgodbe 
16JS Kdo pa misB, da si?! 17.15 Zaob^ 18i)5 
Zadnja pritožnost 19J)0 Vohunjenje 19J0 Pod 
n o ^ 20.15 živalski vn 21JK Prevaranti 22.00 
PreizkuSnja vzdižjTOSti 22J0 Same v New Yo(ku 
23.40 Mestni utrip 00.05 Pod nožem 0030 
ZdravnSkekanoteke 01 JO Prevaranti 

12J0 Lorenzova žena, 66. del 13.10 Samska in 
ponosna, 14. del 14,05 Kriva te ljubezni 115. del 
15X0 Kriva te ljubezni, 116. del 15 J 5 Ker jubtm 
Glorio, 110. del 1645 Najstniki v mestu, 1. del 
1740 lorenzovažena,66. dei1835Vojn3 žensk, 
37. del 1930 Nore «1 zaljubljene, 39. del 20 JO 
Samska in ponosna, 14. del 21.10 Kriva te 
Piezni, 116. del 22.05 Najstniki v mestu, 1. del 
23.00 Samska in ponosna, 14. del 23 J 5 Vojna 
žensl(,37.del 

Zaljubljeni v tenis se te dni 
spogledujejo s travnatim Wim-
bledonom. Dnigi, enako nav-
dušeni za veter in morje, pa 
smo navijali za zmagovit švi-
carski jadralski sindikat Aling-
hi. In doživeli svetovni spekta-
kel America's Cup, ki se je 
zgodil v zalivu pred špansko 
Valendo. Veter in neurje sta 
na Floridi dcxiobra uničili do-
movanje zvezdniku golfa Ti-
gerju Woodsu, ki je sredi juni-
ja postal oče hčerki Sam Aleas. 
Na Bledu pa je "tisti" petek ve-
trc pihljal ravno prav blago, da 
so "našim šefom" golifeke žogi-
ce iz "greenov" letele ravno v 
pravo smer in dalj. Nemški av-
tomobilski koncem, katerega 
jadralska ekipa BMW Oracle 

par so povabili AiKlri jano Stari-
na Kosem, trenutno najbolj 
"razvpito" damo našega politič-
nega in poslovnega vsakdana. 
Njeno ime je zaradi pogumne-
ga pisanja "JJ-ju" skorajda tako 
zelo medijsko odmevalo kot 
buS morje adrijansko, ko gre 
čezenj tramontana. Odslej bo v 
osrednjem časniku za Sloveni-
jo, kamor je Anclrijana Starina 
Kosem "prišla" za prvo damo 
nadzornega sveta, zagotovo 
drugače .., H m Na travnatem 
igrišču, kjer je videti vsekakor 
simpatično in prijazno, ji gre 
vse bolje. Že bolje kot Dejanu 
Turku, malo manj pa kot Klav-
di|u G<xiniču, glavnemu izvrš-
nemu direktorju nadona ln^ 
Mobitela, y čigar šefovski stol 

Miha, Klavdij, Andrijana , Dejan in Cerry 

Team je na America's Cupu 
osvojila tretje mesto, ima od 
konca minulega leta v Sloveni-
ji "novo" zastopstvo. Vodi jo 
"naše gore" Blejec Miha Až-
itian, navdušen igralec golfa z 
odličnim osebnim rezultatom 
- "hendikepom" (Hcp.). Golf-
sko igro je Miha spoznal ob 
očetu že kot otrok, najprej kot 
"caddie" - strežni deček, potem 
kot povsem zasvojen igr^ec, je 
bil kot gostitelj tokratnega tur-
nirja nosilec v prvem igralnem 
paru - "flightu", ki je bil zaradi 
sestave videti še kako zanimiv. 
Igralsko "okey", drugače še 
bolj. Pred prvim udarcem tur-
nirja je vodja igrišča Garty Jekl, 
kot veleva tradidja, pozdravil 
igralce in jih povabil na proto-
kolarno slikanje. Največ spro-
ščenosti je kazal Dejan Turk, 
včasih prvi menedžer skupine 
McDonald's za Slovenijo in 
Hrvaško, kjer je kariero pričel 
kbt navaden prodajalec, tudi z 
metlo v roki Poslovno pot na-
daljuje kot predsednik uprave 
"drugega" mobilnega opera-
terja Simobil. V moški igralni 

Jože Papič in Veljko Karaš Crozdana in Tomaž Kalan 

Mojstrane. Brata Rdk in Iztok 
Klančnik nista iz Martuljka, 
ampak iz Mojstrane. Saj veste, 
vsem prizadetim, vse do Brus-
lja, "pardon". No, Iztok, Id je 
pred dobrim letom prišel iz 
mednarodnega IBM-a na Tele-
kom za direktorja sektorja po-
slovnih uporabnikov, je na hče-
rinski družbi Avtenta.si, na di-
rektorskem mestu zamenjal 
Kranjčana, b i v š ^ Iskratelov-
ca Darka Pretnarja. V poslov-
nem okolju je završalo. Ker se 
ve, da sta prvi mož Telekoma 
Bojan Dremdj, pred leti prav 
tako Iskraš, prvi v prvem Simo-
bilu, in Darko Pretnar zasebno 
prijatelja. Pač. Iztoku srečno! 
Tudi Matjažu Kuharju iz Na-
klega sem privoščil kar se da 

duši in postavi, Aljoša IvanSč, 
prokurist slovensko-ruske 
družbe Comita, d. d., s sede-
žem v Kranju, je z golfom pri-
čel že konec osemdesetih let 
Nekako takrat, ko se je kot 
predstavnik Smelta v Tehera-
nu vrnil v novoustanovljeno 
podjetje Ponti Iskracommerce. 
Pravijo, da je eden glavnih 
"modelov" slovenskega "bizni-
sa" v Rusiji. Nekaj nižje, v Azi-
ji, v Hongkongu pa se že do-
brih 17 let dogaja posel in živ-
ljenje Kranjčanu Tomažu Ka-
lanu, ki ga je na turnir pospre-
mila žena Grozdana. Tudi To-
maž je bil Iskraš. Najprej pro-
dajnik, zatem zastopnik v še 
an^eškem Hongkongu. A je v 
začetku devetdesetih začel sa-

Matjaž Kuhar 

se je Novogoričan, iz dnižbe 
S&T Hermes Plus, kot pred-
sednik uprave preselil 1. febru-
arja. Zaželeli smo jim dobre 
igre in lepega cineva. Prvega 
malega srpana pa se je poslov-
na kariera nad^dila tudi Iztt> 
ku Klančniku, starejšemu bra-
tu Roka, katerega sem vam 
predstavil v prejšnji številki. In 
takoj popravek, ker je iz Bruslja 
prišlo sporočilu, kjer je Rok šef 
STO-jevega luada za države 
Benelujia, da je menda šla 
luft" cela Kranjska Gora in pol 

Biljana Weber, Gregor Benčina, Irena Mermal, Bojana Ažman 

dobre igre. A je pri njem malce 
drugače, saj bi moral s svoji iz-
jemnim "Hcp-jem" kar sam 
nadzirati igro. Za to so se tmdi-
li tudi drugi povabljeni. Nekoč 
legendama štirica Olimpije, 
košarkar Jože Papič, zelo uspe-
šen mednarodni podjetnik, ki 
je golfško igro dodelal do rezul-
tata pod deset, kamor bo verjet-
no še dolgo pogledoval Veljko 
Karaš, Ljubljančan z domova-
njem na Bledu. Ljubljančan v 
Kranjski Gori, eden prvih "hot-
dogarjev" pri nas, športnik po 

t 

Andrijana Starina Kosem Iztok Klančnik Aljoša Ivančič 

mostojno, zasebno podjetni-
ško pot. Še prej pa so trije 
Kranjčani (Marjek, Kuhar in 
soimenjak Trček) vplivni v ta-
kratnem Iskracommercu, za-
prli predstavništvo. Menda je 
bilo zelo zanimivo. Zanimivo 
pa gre poslovna pot tudi Kranj-
čanu Gregorju Benčini, Id je 
bil lani "cxlstopljen" kot gene-
ralni direktor družbe SRC.si. 
Pcxiobno se je zgodilo tudi nje-
govemu očetu Janezu, ki ga je 
na mestu prvega v IBM-u za 
Slovenijo in fV Evropo zame-
njala dama Biljana Wd)et, ki je 
tisti dan z Gregom odigrala pol 
partije igre osemnajstili lu-
kenj. Grega si je vzel čas, pre-
mislil in se odločil vstopiti v 
mednarodno investidjsko po-
djetje, ki polno znanja trži ide-
je od Dubaja do Moskve. V 
ženskem "flightu", ki sta ga se-
stavili še Irena, žena BTC-jeve-
ga Jožela Mermala, in simpa-
tična Bojana Ažman, mamica 
gostitelja Miha. Bil je lep darL 
Še je bilo nekaj zgodb. O njih 
kdaj prihodnjič. Drugič o Be-
lem teniškem turnirja 



HUMOR 
B R A T V S E V I D I , B R A T V S E V E 

IZ PARLAMENTA DIREKT V VODO 
Minister Gregor Virant se je odločil, da zaradi varčevalnih ukrepov tudi celoten državni zbor v avgustu 
pošlje na skupinski dopust. Stavbo parlamenta preselili na Baja del Sol. 

M A U B R A T 

Na podlagi odkritih doku-
mentov, ki krožijo na relaciji 
minister za javno upravo 
Gregor Viiant - predsednik 
državnega zbora Franc Cuk-
jati - )J in nazaj, sicer še ugi-
bamo, glede na prakso seda-
nje oblasti pa smo skoraj že 
prepričani, da bodo poslanci 
z večino glasov prostovoljno 
letovali na Baja del Sol na 
atlantski obali. V ta namen 
bodo stavbo parlamenta v ce-
loti preselili v ta obmorski bi-
ser na Portugalskem (glej fo-
tografijo). da bodo poslanci 
lahko nastanjeni kar v svojih 
poslanskih klubili in pisar-
nah. Seveda bodo s seboj vze-
li tudi ves obstoječi aparat dr-
žavnega zbora, od tajnic do 
upravnih delavcev in kuhi-
nje, saj je državnozborska 
kuhinja daleč najcenejša tudi 
za same dopustnike. "Tako 
bomo v dveh mesecih prihra-
nili kar nekaj denarja. Po na-
tančnih izračimih bi to zado-
ščalo za štiri hta platišča za 
enega od službenih vozil par-
lamenta, eno vozilo bo na pr-

Na začetku je bila 
samo večerja 

Objavljamo fotografijo, ki 
je nedvomno izviren do-
kument časa, hkrati pa 
Ima tudi izobraževalni na-
men. V želji, da bi sloven-
sko ljudstvo vendarle pre-
poznalo, kdo na fotografi-
ji je juda, smo vam zasta-
vili tudi vprašanje. 

vem desnem steklu dobilo 
dodatno zatemnitev, hišnik 
bo dobil novo kolekcijo obe-
skov za ključe, upam pa, da 
bo nekaj ostalo tudi za najno-
vejša čistilna sredstva za naše 
snažilke, tako da bo državni 
zbor tudi navznoter dobil po-
treben blesk," je FX)vedal mi-
nister Gregor in dodal, da bo 
tudi sam letoval v Baja del 
Solu. 

V aranžma so seveda 
vključeni tudi številni ogledi 
okoliških upravnih enot, re-

gijskih in lokalnih uprav, 
udeležili naj bi se kar nekaj 
proslav, pripravljen bo golf 
turnir "Baja open", predvi-
den je tudi izlet z ladjico po 
zalivu podobne velikosti, kot 
je piranski, če bo portugal-
sko ministrstvo za gozdne 
živali pravočasno izdalo od-
ločbo, imajo v načrtu tudi 
lov na sove, in sicer v proti-
vrednosti šestih medvedov, 
ki jih bodo v te kraje izvozili 
jeseni. Seveda bo poskrblje-
no tudi za družine poslan-

cev. V ta namen bodo v Bajo 
del Sol preselili tudi stavbo 
cukrame, ki je tako ali tako 
prazna, selili bodo tudi ne-
kaj praznih objektov minis-
trstva za obrambo... Izvede-
li smo tudi, da bodo za go-
renjske poslance v Bajo pre-
stavili kranjski hotel Jelen... 
Kot je še povedal nninister 
Gregor, ne pričakujejo, da 
si bo kakšen od poslancev 
oziroma poslank tako spro-
ščene počitnice upal odpo-
vedati. 

- E T V E R E C B R E Z 

Brdski kozolec 

O slovenskem predsedova-
nju Evropski uniji: "V zad-
njem mesecu tu v mirnem 
okolju Brda živim sredi ne-
znosnega hrupa. Zato me 
daje močna migrena, ko 
bodo nove stavbe zgrajene, 
pa znam dobiti ošpice. Pa 
še evropski gostje bodo 
med moje stebre vozili scat 
svoje pse." 

Evropska unija 

O brdskem kozolcu: "Ko 
sem bila na ogledih na 
Brdu, kje bom pol leta go-
stovala, sem se predvsem 
navdušila nad prelepim ob-
jektom, ki je menda Izvrsten 
primerek slovenske arhitek-
ture. Namembnost objekta 
pa je menda zunanje stra-
nišče za male štlrlnožne pri-
jatelje." 

Mobitel 1 

O znižanju cen impulza za 
klice v tujino: "Zagovarjam 
izjemno visoke cene impul-
zov tako v domačem kot 
mednarodnem prometu. Če 
je poceni, name pritiska 
vsak mule in moram poslu-
šati take in drugačne bedari-
je. Ej, jest sem tega že poš-
teno sit." 

Mali Brat 

O počitnicah: "Tako. V juliju 
odhajam na velike počitnice 
in se že vnaprej oproščam, 
če boste v tem času prema-
lo Informirani In bo vaše živ-
ljenje mesec preživelo v po-
manjkanju smeha. Bratov-
ščina vam priporočamo 
Glasove spletne strani ali pa 
si poiščite star izvod časopi-
sa. Šifra - petkov humor." 

89.8 91.1 96.3 

RADIO SORA 

Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d.o.o.. 
Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info@radio-sora.si 

HSTIVfll 
28.6. 20:30 Festivalna dvorana: 
GALA OTVORITVENI KONCERT . 

I.7. 20:30 Vila Bled' 
- MORETHANTANGO" 

2.7. 20:30 Festivalna dvorana: 
MY ARMENIAN ŠPIRIT 

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

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

29.JUNIJ-11.miJ 2007 
W W W . m T I V f l L i L i D . ( 0 ( l l 

Za brezpladie vstopnice pokliSte 04/20142 41 od 7 . do 15. ure. 

Festival 
Camiola 

Kranj. 1 6 . 6 . - 1 4 . 7 . 2 0 0 7 
www.fesUvalcaniiula.coni 

www.artc«nler.ti 

IL^-f . i 
B lUA KRSTIČ in BiSTRIK ORCHESTRA (Srbija) 
Khislstein. Kranj, petek, 6.7., ob 21:30 

PERPETUUM JAZZfLE 
Khislstein, Kranj, sobota. 7.7., ob 21:30 

glavni pokrovitelj 

MERKUR 

mailto:info@radio-sora.si
http://www.fesUvalcaniiula.coni


ZA KRATEK ČAS 

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN 
7- julij 
Sobota 
Metka, Vilma, Izaija 

(J : Potrebovali bomo veliko sproičanja, trenutkov miru in 
samote. Izjeme se bodo spraševale, zakaj so slabe volje, 
in iskale vzroke na napačnih mestih. 

g. julij 
Nedelja 
Beti, Evgen, Adrin 

Prosti čas bo v tem dnevu nekaj samoumevnega. Ne bo 
se oziralo na druge in sami sebi bomo najbolj pomemb-
ni. Tudi to je včasih dobro. 

9- julij 
Ponedeljek 
Veronika, Bogomil, Bric 

Iz trenutka v trenutek se bodo čez cel dan prelagale ob-
veznosti in s tem tudi odgovornosti, zato bo zaključek 
dneva zelo pester, stresen, napet in aktiven. 

10. julij 
Torek 
Ljubica, Malči, Polona 

Situacij, v katerih se bodo nekateri našli, se ne bo dalo 
nadzorovati. Kdor se lahko umakne, naj to stori čim prej, 
dokler ni prepozno. 

11. julij 
Sreda 
Olga, Oliver, Žibert 

Vroče vreme naredi rado tudi vročo glavo, zato je v tem 
dnevu še toliko bolj pomembno, do ohranimo trezno in 
hkrati hladno razmišljanje. 

12. julij 
četrtek 
Bor, Fortun, Mohor 

Večino dneva bomo zadovoljni s potekom dogodkov, 
sem pa tja nas bodo morda zmotili znanci, ki ne znajo 
drugega kot tarnati. 

13. julij 
Petek 
Dragan, Joika, Henrik 

Čeprav bo občutek dal vedeti, da smo odmaknjeni, bo 
dan kar precej družaben in prijeten. Na koncu dneva se 
obeta tudi presenečenje. 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod 
šifro uganka, pripišite re-
šitev -f ime in priimek na 
številko 0 3 1 / 6 9 -n -n , ali 
po pošti na Gorenjski 
glas, Zoisova 1, 4000 
Kranj, s pripisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

Ona je spodaj, 
v sredi in zgoraj, 

on pa je vse, 
kar to sploh je. 

Izžrebali in nagradili bo-
mo dva pravilna odgovora 
(enega, ki ga bomo prejeli 
preko SMS, in drugega, ki 
ga bomo prejeli po pošti). 
Nagrado boste prejeli po 
pošti. Pravilna rešitev za-
dnje objavljene uganke se 
glasi: popek. Tokrat smo 
izžrebali Francko Pivk. 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Dom" 

Rada bi izvedela malo za moj 
dom, otroci in finance. Lep 
pozdrav in še veliko l e p ^ l 
Pri vseh otrocih je vidna 
uspešnost, življenjska pa tudi 
glede šolanja. Starejša hči se 
bo glede nadaljnjega šolanja 
dobro odločila, čeprav bo 
malce zmedena. Ima trden 
karakter. Sin je včasih nego-
tov, saj na trenutke izgubi za-
upanje vase. Šolo bo dobro 
zaključil in še nadaljeval šola-
nje. Mlajša hči je na samem 
začetku šolanja, je polna ve-
selja in kar prekipeva od ener-
gije. Neprijetnosti na delo-
vnem mestu, povezane z va-
šim možem, se ne bodo še 
tako kmalu zaključile. A ko se 
bo, bo več kot zadovoljen. 
Imel bo zelo dobre možnosti 
za nov posel, vi pa bodite tisti, 
ki ga boste spodbujali. Glede 

financ naj vas potolažim, saj 
se vam obetajo dobri prilivi. 
Lep pozdrav. 

"Kaja" 

Kako mi kaže za službo. Bo 
sin končal srednjo šok>? Mo-
rijo me tudi finance. Hvala. 
Priložnost za zamenjavo služ-
be boste imeli še v tem letu. A 
vseeno se ne boste mogli od-
ločiti kar čez noč. Plačilo bo 
boljše in tudi čisto drugo de-
lovno okolje, hitro se boste 
privadili. Sin je v obdobju, ko 
se išče |n pričakuje, da ga 
bodo v tem raziskovanju vsi 
pustili na miru. To obdobje se 
zaključi jeseni in to se mu po-
tem pozna na vseh področjih. 
Prevzel bo določene odgovor-
nosti in obveznosti. Kar se 
tiče financ, ste na najboljši 
poti, da odplačate vse dolgo-
ve, potem pa bo veliko lažje. 

Ljubezen je stabilna in taka 
ostane tudi naprej. Srečno. 

"Nesrečna" 

Prišla sem do konca poti in 
ne znam več sama iti naprej. 
Prosim pomagajte mi 2 na-
svetom. Najlepša hvala. 
Leta, ki vodijo proti petdese-
tim, so tista, ki postavljajo ve-
liko vprašanj. In ne mislite, da 
ste izjema. Nikar se več ne za-
pirajte v svoj svet, saj s tem 
uničite kakršnekoli možnosti 
za kaj lepega. Otroci so vam 
kar čez noč odrasli, vi pa ne vi-
dite nobenega smisla. To mo-
rate sprejeti za dobro, saj ima-
te zdaj končno čas zase. Poiš-
čite nazaj stike s prijatelji, 
marsikdo bo vesel vaše druž-
be. Ste zelo družabni in radi 
se smejete, a vse to ste zaradi 
preobremenjenosti v prete-
klosti pozabili. Otroci vas 

bodo še vedno potrebovali, 
čeprav so že skoraj odrasli. V 
tem letu boste dobili tudi pr-
vega vnuka, ki ne bo edini, in 
med drugim se vam tudi zato 
marsikaj spreminja. Ponovni 
občutek, da vas nekdo potre-
buje, vam bo dal veliko ener-
gije. Občutek tesnobe, ki je v 
glavnem povezan s tem, vas 
bo kmalu minil. Ne bom re-
kla, da ste se premladi poroči-
li in da je tukaj razlog vaših te-
žav, saj ima vsako življenjsko 
obdobje svoj poseben čar. 
Odnosi v zakonu se vam 
bodo pozitivno spremenili in 

• zopet se bosta začela bolj po-
svečati drug drugemu. Prese-
nečeni boste nad svojimi ob-
čutki, za katere ste že mislili 
da so že minili. In nikar naj 
vas ne bo strah, nič ni narobe 
z vami. Želje moramo imeti 
že zato, da ima življenje pravi 
smisel. Lep pozdrav 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3-21,4.) 
Pretirano delo in to, da hočete vedno vsem ustreči, 
vam bo sprožilo upad energije, zato boste morali 
storiti nekaj zase in kmalu se boste počutili bolje. 
Začeli se bodo uresničevati finančni načrti in prvi 
rezultati se bodo hitro pokazali. 

Bik (22.4.-20. 5.) 
Vedno v vas prekipeva energija in imate je za vse do-
volj. Nikar zopet ne pozabite, da vsake toliko časa 
potrebujete mir. Če boste to zanemarili, sploh pa v 
tem tednu, bodo posledice negativne. 

Dvojčka (21. 5.-21. 6.) 
že nekaj časa premišljujete o večjem nakupu, pa se 
nikakor niste mogli odločiti. Ta teden je pravi čas, da 
to storite. Neverjetno boste zadovoljni, saj boste 
presegli svoje zmogljivosti, tako finančno kot tudi v 
potrpežljivosti. 

Rak (22. 6.-22.7.) 
Bali se boste sprememb. Sicer jih zavestno še ne 
pričakujete, a globoko v sebi boste vedeli, da se 
nekaj dogaja. Spremembe so včasih nujno potreb-
ne, saj se drugače tudi ne more nikoli spreminjati na 
bolje. Darila boste zelo veseli. 

Lev (23. 7.-23.8.) 
Kot ponavadi boste tudi tokrat izdelali popoln načrt. 
A malo vseeno bodite pozorni. Lahko pride do 
nepričakovanega zapleta. Večje škode ne bo, le sam 
čas realizacije se vam bo prestavil. Dobili boste do-
bro sporočilo. 

Devica (24. 8.-23. 9*) 
Ves teden boste letali okrog in reševali stare uradne 
zadeve. Videli boste, da je bil ves pretekli strah za-
man, saj se bo vse dobro rešilo. Na delovnem mes-
tu se vam obetajo spremembe in končno se odpira 
možnost za napredovanje. Dali boste vse od sebe in 
uspeli! 

Tehtnica (24. 9.-23. lo.) 
Okoli sebe si naredite tišino in bodite malo sami s 
seboj. S tem si boste ustvarili nov pogled in prihod-
nost se vam bo zdela veliko bolj prijetna in svetla. 
Izogibajte se zunanjih vplivov, saj vam to zgolj ško-
duje. 

Škorpijon (24.10.-22. n.) 
Na splošno so pred vami spremembe, ki so več kot 
dobrodošle. Na različnih področjih se vam bodo 
ponujale priložnosti, tako da boste končno lahko 
tudi drugim pokazali svoje raznolike sposobnosti. 
Nekdo vas bo presenetil. 

Strelec (23.11.-21.12.) 
Po neuspelem podvigu se boste kar hitro pobrali in 
nikakor ne boste obupali, čeprav bodo to nekateri 
pričakovali. Poslovno pa tudi zdravstveno se vam obe-
tajo boljši časi, le pri financah bodite malo bolj pazljivi. 

Kozorog (22.12.-20.1.) 
Odkrit pogovor vam bo odprl oči in marsikaj boste 
kar naenkrat videli v drugi luči. Uživali boste v krogu 
prijateljev in prav nič vas ne bo motilo, ker boste 
večkrat v ospredju. Denar boste zopet malo preveč 
zapravljali in posledica tega bo slaba volja. 

Vodnar (21.1.-19.2.) 
Želeli si boste več svobode pri odločitvah, saj so vas 
občutki, čeprav le trenutni, utesnjenosti preveč 
zablokirali. Zadeva, v katero ste v preteklosti vložili 
preveč truda, se bo končno obrnila na bolje, tako da 
boste cel teden dobre volje. 

Ribi (20. 2.-20. 3.) 
S tem ko boste teden začeli s slabo voljo, boste po-
drli še tisto, kar je nemogoče. V sredini tedna se 
boste k sreči ustavili in spoznali svojo napako. Uči-
mo se na svojih napakah, ni pa potrebno, da jih 
imamo preveč ali da jih ponavljamo. 
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N A G R A D N A KRIŽANKA 

ODPIRAMO GOREN SKI CENTER ZA OKNA IN VRATA 
Pa & co je družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo, saj naši 
podjetniški začetki segajo že v leto 1908. Družbo smo ustanovili 
in v njen razvoj začeli vlagati leta 1991. Začeli smo izdelovati 
in vgrajevati ALU stavbno pohištvo, nato pa je leta 1992 podjetje 
FINSTRAL pričelo iskati poslovne partnerje v Sloveniji za 
promocijo, prodajo, vgradnjo in servis njihovega v Evropi visoko 
cenjenega in priznanega stavbnega pohištva. Ker imata obe pod-
jetji PA & CO, d. o. o., in FINSTRAL enake cilje, katerih sestavni 
deli so KAKOVOST. ZNANjE, VARNOST, INOVATIVNOST, 
KVALITETEN SERVIS IN TEHNIKA, smo postali nerazdružljivi 
partnerji na področju gradbeništva, kjer delujemo v veliko 
zadovoljstvo kupcev tako doma kot v tujini. 

Pri izbiri stavbnega pohištva moramo biti pozorni predvsem na 
njegovo kakovost in energetsko učinkovitost. Pri njegovi življenjski 
dobi, ki lahko presega tudi 50 let, upoštevajmo dejstvo, da ga je 
treba vzdrževati, tu se posamezni materiali močno razlikujejo. 

Pomembna je tudi pravilna vgradnja oken in vrat tako pri novo-
gradnji kot pri menjavi, saj vpliva na pojav toplotnih mostov in 
tudi na porabo energije za ogrevanje. 

Kakovostno okno ima POZITIVNO letno energijsko bilanco. 
Ponujamo okna iz PVC (bela in lesne strukture), aluminija z 
prekinjenim termičnim mostom in aluminija v kombinaciji z 
lesom.ter PVC v kombinaciji z aluminijem. 

• F I N S T R A I 
PA £r CO, d. o. o.. Heroja Verdntka 22, 4 2 7 0 Jesenice, 

tel: + 3 8 6 (0)4 5 8 6 1680, e-pošta: pa-co@s5.net, w w w . pa-co.si 

Dvo- ali trislojne zasteklitve so iz visoko kakovostnih stekel z 
garancijsko dobo do 10 let in toplotno prehodnostjo i,i-o,6 W 

Vhodna vrata morajo izpolnjevati vrsto zahtev; so slika vašega 
doma in predstavljajo "gospodarja". So prvi element varnosti, 
preprečujejo vstop nepovabljenim in morajo biti odporna na vre-
menske razmere, zagotavljati morajo toplotno in protihrupno za-
ščito. 

Izdelujemo in dobavljamo jih iz različnih materialov, kot so PVC, 
ALU in različn? kombinacije z lesom in steklom. Blagovne znamke 
FINSTRAL, ALU in SCHUCO so garancija za kakovost. 

Za svetovanje in ponudbo pokličite 04/586 i68o, 041/504 657 
od 8. do i8. ure ali pa nam pišite na e-naslov: pa-c0@s5.net. 

Rešitve križanke: nagradno geslo, sestavljeno iz črk na oštevilčenih 
poljih in vpisano v kupon iz križanke, pošljite na dopisnicah do 
srede, i8. julija, na GORENJSKI GLAS, Zoisova i, 4001 Kranj. 
Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred 
poslovno stavbo na Zoisovi 1. 

Nagrade: 
1. NAGRADA : VEČERJA ZA DVE OSEBI V GOSTILNI 

MARTIN V KRANJSKI GORI 
2. NAGRADA: MAJICA IN BUTELJKA VINA FINSTRAL 
3. NAGRADA: MAJICA FINSTRAL 
Tri tolažilne nagrade pa prispeva Gorenjski glas. 

Nagrajenci nagradne križanke LOŠKI GLAS, ki je bila objavljena 22. junija, so: 1.-6. nagrada: darilni 
bon Konfekcije Triglav prejmejo MARINA GORIČAN, Stara cesta 27, Naklo; BORIS HAFNER, C rev-

olucije 20, Jesenice; STANKA ZUPAN, Smledniška c. 1, Kranj; IVANKA KRSNIK, Brezje 24, Tržič; 
MAJDA JEZERŠEK, Podlubnik 317. Škofja Loka ter PETER PLESTENJAK, Virmaše 62, Skofja Loka. 

mailto:pa-co@s5.net
mailto:pa-c0@s5.net


DRUŽABNA KRONIKA 

PEKOVA PEPELKA 
Modni oblikovalec Milan Gačanovič je s Pekom že ustvarjal. Moško kolekcijo. Tokrat je v Festivalni 
dvorani predstavil ekskluzivno kolekcijo ženskih čevljev, kjer so največ aplavza poželi domiselni 
škornji, največ strahu in občudovanja pa zbujale vrtoglavo visoke in tanke pete. 

Alenka Brun 

Pekove revije z mod-
nim oblikovalcem 
Milanom Gačanovi-
čem so se udeležila 
številna imena iz 

gospodarskega, medijskega, 
gledališkega in političnega 
sveta. Za ^asbeno popestri-
tev sta poskrbeli Regina in 
Rebeka Dremelj. V prvih vr-
stah smo slišali tudi italijan-
sko govorico. Modno revijo je 
spretno povezovala Lorella 
Flego. 

Navdih za kolekdjo je krea-
tor dobil med potovanjem po 
Srilanki, ki je znana po svoji 
ekstravagantni barvitosti in 
doveški toplini. Vseh štiri-
najst kolekcij je zato poime-
noval s sitjgalskimi ženskimi 

imeni. Tako med čevlji za 
prosti čas, večerno obutvijo, 
elegantno linijo in škomji 
najdemo imena kot Nimala, 
Deepika, Vinodini, Padmin, 
Kalathma, Gayesha. 

Za majhnost in unikatnost 
serij Gačanovičevih stvaritev 
je značilna raba diznejših 
barv, materialov in uporaba 
novih, tehnološko dovršenih 
kopit, kar je povezano z novo 
Pekovo poslovno usmeritvijo. 
"Želimo si, da naša obutev ne 
bi bila le zaščita nog pri giba-
nju, ampak da je udobna in 
primerna današnjemu hitre-
mu tempu in načinu življe-
nja, pa naj bo to obutev za ti-
ste, ki morajo večjo pozornost 
namenjati obutvi zaxadi svo-
jih zdravstvenih težav in za ti-
ste, ki lahko neobremenjeno 
izbirajo obutev in jo uporab-

ljajo tudi kot modni dodatek," 
je dejala Marta Gorjup Brejc, 
predsednica uprave Peka. Do-
dala je še, da tovrstno sodelo-
vanje vedno pripomore k dvi-
gu ugleda ter prepoznavnosti 
tako modnemu laeatorju kot 
Peku. Tudi sama je že na 
predstavitveni modni reviji 
nosila poslovno eleganten 
model Priyasha v čmo srebr-
ni barvi z dodatkom swarov-
skih kristalov. Ker so po kon-
čani modni reviji omogočili 
gostom tako pomerjanje, kot 
tudi nakup predstavljenih 
čevljev, so vse modele pripra-
vili v vseh velikostnih števil-
kah. Marta Gorjup Brejc ugo-
tavlja, da pravzaprav noben 
model ne izstopa. Celotna ko-
lekcija je bila dobro sprejeta. 
Čevlje bodo stranke lahko 
vedno našle v ljubljanski pro-

dajalni na Slovenski cesti, 
povsod drugod po Sloveniji 
pa bodo lahko pogledale v ka-
talog in izbrani model se bo v 
nekaj dneh dostavil v želeno 
trgovino. Maloprodajne cene 
predstavljene kolekcije se 
gibljejo od 69,99 ^ balerine 
do 199,99 fivrov za škomje z 
največ dodatki, kot so veriži-
ce, ostroge. 

Zadnja leta pri Peku sode-
lujejo z različnimi oblikovalci 
in to bodo nadaljevali tudi v 
prihodnje. Tokrat so za us-
njena oblačila manekenk na 
modni brvi poskrbeli bodoči 
mladi oblikovalci Srednje 
šole za oblikovanje, smer 
moda, na dobrodelni dražbi 
pa prodali unikaten par škor-
njev, katerih izklicna cena je 
bila 150 evrov, isdcupiček pa je 
šel omenjeni srednji šoli. 

M o d n i oblikovalec M i lan Gačanovič in predsednica uprave 
Peka M a r t a G o r j u p Brejc /FotoiAicSRoth 

Ž e n s k i čevl j i z a n i m a j o ženske . Tr ik ra t p r i imek Lovše: 
Samanta , Irena in Helena. / foio: Aie« Roth 

Tudi zmagovalec Velikega brata Andrej Novak se j e oglasil . Lasanova druž ina pozna m o d n e brvi in t u d i m o d o . D v a 
V družbi (od leve proti desni: T e a Setničar, Cušt i Jesenko, Roka In Bernarda. / FOIO: AI« ROIH 

Nina Osenar ) . / FotKAie« ROIH 

nm^ -K' 
5 • • • ^ k . - ' -

Regina je dobi la u n i k a t e n par rdečih škorn jev - na prav 
gledališki način. /Foio:Aie5Roth 

Barvitost, eleganca, sproščenost, ekstravaganca in drznost 
/Fou:Aleitiolh 

G G I I Z L E T I J u. 
PLITVICKA JEZERA 
O d h o d ob 5. uri z jutraj izpred Gorenjskega glasa na 
Zoisovi 1 v Kranju. V ceno je vključeno čisto vse, tudi 
večerja v dobri domač i gostilni v Beli Krajini. 
C E N A : s a m o 4 0 EUR pri udeležbi 45 oseb 

GARDALAND iN CANEVAWORLD 
O d h o d vsako soboto. Cena najbolj zabavnega izleta: 
4 8 EUR. Več si poglejte na vww.canevawor ld . i t 

Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10% popust! 

Prijave: Gorenjski glas po tel.: 0 4 / 2 0 1 42 41 ali 
Agencija Linda po tel.: 04 /235 84 2 0 fcHAAf 

ali 0 4 1 / 2 4 8 7 7 3 -

Gorenjski Glas 

' Pesniška zbirka, popestrena 
i * ^ z ugankami. Pripoveduje o 

življenju in predstavlja skice 
spominov, dognanj in resnice. 

'^"i'80 lahko kupite na 
" Gorenjskem glasu, Zoisova 1 

v Kranju, od 7. do 15. ure, jo 
naroČite po tel.: 04/201 42 41 ali 
e-pošti: narocnine@g-glas.si. 

Cena:!O EUR 
Naročnikom priznamo 20% popusti 

Obišči te našo novo spletno stran 

www.gorenjskiglas.si 

D N E V N O SVEŽE NOVICE | 

KAŽIPOTI ^ 

PISMA BRALCEV 1 
PRILOGE 

RAZVEDRILO 

^ več kot i 8 o o različnih 
obiskovalcev dnevno 

> novost Gorenjskega glasa 
od marca letos 

> zaenkrat so vse vsebine, 
prav tako arhiv, še brezplačne 

Gorenjski Glas Za vas lieteimo (as 

Vanjo Ivanovič (sredina), Miss Hawaien Tropic 2005 , smo 
tokrat ujeli v fotografski objektiv na 125-letnici P C D 
Begunje. Zan imiv avtomobil In šopek dek le t /Foio:|.ficiPip.n 

mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si

