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Odprli nov potniški termina 
Včeraj popoldne je premier janež janša odprl nov potniški terminal na 
uradno preimenovanem Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. 

B O J T J A N B O G A T A J 

Brnik - "Odprtje potniškega 
temiinala je prvi korak k do-
segi cilja, to je postati vodilno 
letališče v regiji do leta 2015. 
To bomo dosegli z nadaljeva-
njem rasti potniškega in bla-
govnega prometa, gradnjo 
novega potniškega terminala 
in letališkega mesta, ki ga de-
lovno imenujemo Airport 
City in bo vseboval hotelske, 
poslovne, skladiščne in re-
kreacijske prostore," je ob 
odprtju povedal Zmago Sko-
bir, novi predsednik uprave 
Aerodrom Ljubljana. 

Na Letališču Jožeta Pučni-
ka Ljubljana so z včerajšnjim 

dnem tudi uradno odprli 
prvo fazo novega potniškega 
terminala, ki je pomemben 
predvsem zaradi zagotavlja-
nja schengenskega režima. 
V manj kot letu so tako obno-
vili obstoječi terminal, dozi-
dali prizidek in zgradili prvo 
nadstropje, v katerem so od-
hodne čakalnice in mejni 
prehod. Nadstropje bo pove-
zovalo obstoječi terminal z 
novim terminalom, ki ga 
bodo začeli graditi prihodnje 
leto. 

Nov terminal prinaša tudi 
veliko spremembo v tehnolo-
giji dela letaliških delavcev. 
Po novem bodo letala na 
ploščadi parkirana z nosom 

naprej, potniki bodo od 22. 
julija vstopali v letala nepo-
sredno prek letaliških mo-
stov. "Projekt gradnje novega 
potniškega terminala je bil 
izvedbeno izjemno zahte-
ven, saj smo v času gradnje 
delovali nemoteno," pravijo v 
Aerodromu Ljubljana. Za 
gradnjo objekta je podjetje 
plačalo 14 milijonov evrov, 
dodame tri milijone so odšte-
li za letališke mostove, prav 
toliko denarja pa naj bi dobi-
li nazaj iz Evropske unije za 
zagotavljanje schengenske 
meje. Projektaa vrednost 
gradnje terminala v drugi 
fazi bo znašala štirideset mi-
lijonov evrov. Nov potniški terminal, ki je stal 17 milijonov evrov, je odprl premier Janez janša. 

Prihodnje leto gradnja krožišča 
Minister Janez Božič je v petek predal v uporabo odsek regionalne ceste Spodnji Brnik-Zgornji Brnik. 

B O Š T J A N B O G A T A J 

Zgornji Brnik - Ob odprtju 
smo lahko slišali, da je urad-
no odprti odsek ceste med 
Sp. in Zg. Brnikom za marsi-
koga le slab kilometer ceste, 
a je kljub temu to velika pri-
dobitev za domačine. To vse-
kakor drži, saj je ta odsek re-
gionalke odslej občutno var-
nejši za vse udeležence v 
prometu, predvsem pa za 
pešce, ki so dobili pločnik, 
avtobusna postajališča in jav-
no razsvetljavo. "Vidim, da je 
bilo treba cesto zares urediti, 
saj se vas je danes veliko 
zbralo," je svoj govor začel 
minister za promet Janez 
Božič. 

^ 5 . s t r a n 

Odsek ceste Sp. Brnik-Zg. Brnik so v uporabo predali številni ugledneži, med njimi župan 
Franc Čebul] in minister Janez Božič. / Foiocor.id Kmtii 
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POLITIKA 

Blejski otok lastnina 
države 
Ustavno sodišče je zavrnilo pritožbo 
blejske župnije in tako potrdilo držav-
no lastništvo nad otokom. Blejski 
župnik Janez Ambrožič pravi, da gre 
v tem primeru ra politično odloCitev 
in za kršenje človekovih pravic. 

A K T U A L N O 

Direktorica Ratitovca 
na izredno sejo 
Zaradi zapletov pri imenovanju nove 
direktorice javnega zavoda Ratitovec 
je Tanja Mohorič kmalu po imenova-
nju odstopila. Župan bo na zahtevo 
svetnikov tretji teden v juliju sklical iz-
redno sejo. 

KRONIKA 

Veter prevrnil 
Strojev helikopter 
Franci Stroj iz Dvorske vasi v petek s 
svojim helikopterjem ni imel sreče. 
Na Rudnem polju na Pokljuki ga je 
nenadni sunek vetra prevrnil in pov-
zročil na plovilu ameriške izdelave za 
okrog sto tisoč dolarjev škode. 
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Z A D N j A STRAN 

Tri sedmice 
za zakonsko srečo 
Minulo soboto se je na Gorenjskem 
poročilo 38 parov. Glavni vzrok za to-
likšno število porok je bil datum, v 
katerem so bile tri sedmice, ki naj bi 
zakoncem prinesle svečo. Gorenjski 
glas je bil na poroki Mojce Crašič in 
Tomaža Kržišnika. 
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VREME 

Danes bo oblačno 
s padavinami. V sredo :gutraj 
in. dopoldne bo dežei>alo. 
Popddne se bo zjasniio. 
V četrtek bo povečini sončno. 

10/20X 
jutri: spremenljivo oblačno 

(j\ 



POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

RADOVgiCA 

Spominski pohod na Triglav 

Konec tedna bo na Triglavu in na Pokljuki slovesno, saj bo 
organizacijski odbor pod vodstvom Janeza Smoleta izpeljal 
22. spominski pohod na Triglav. Pohod je skupno domo-
ljubno dejanje Zveze veteranov vojne za Slovenijo, policij-
skega veteranskega združenja sever, Zveze častnikov Slove-
nije in Zveze združenj borcev NOV. Letošnji pohod bo po-
sebej posvečen partizanskim patruljam, ki so se leta 1944 
povzpele na vrh Triglava in razvile slovensko zastavo, poli-
cistom, teritorialcem in alpinistom, ki so leta 1991 na vrhu 
Triglava postavili novo slovensko zastavo, 60-letnici priklju-
čitve Primorske k Sloveniji in 80-letnici smrti Jakoba Aljaža. 
Glavnina pohodnikov bo krenila proti Kredarici, in če bo pri-
merno vreme, proti vrhu Triglava v petek, 13. julija z Rudne-
ga polja na Pokljuki. Na vrhu Triglava bo slovesnost ob pol 
dveh, na Kredarici pa ob 17. uri, kamor se bodo povzpeli tudi 
vojaški in policijski godbeniki ter pevci Partizanskega pev-
skega zbora. Zaključna slovesnost bo v soboto, 14. julija, ob 
13. uri na Rudnem polju na Pokljuki. Govornik bo podpred-
sednik državnega zbora Vasja Klavora. Na ogled bodo tudi 
likovna in kiparska dela 15. Triglavske likovne kolonije. J. K. 

LjUBgANA 

Upokojence bo vodila Mateja Kožuh Novak 
Na četrtkovi volilni skupščini Zveze društev upokojencev Slo-
venije so za novo predsednico izvolili 64-letno upokojeno 
zdravnico Matejo Kožuh Novak. Kožuhova je na tem mestu 
zamenjala Vinka Gobca, ki je zvezo vodil dvanajst let. Gobca 
so nagradili s častnim članstvom in veliko plaketo zveze. C. Z. 

^^Lri urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme TONČKA ŠUT iz Krope. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

60-letniki praznujemo skupaj 
Verjetno ste vabilo na prav poseben piknik, ki ga pripravlja-
mo na Gorenjskem glasu v jubilejnem letu, že opazili. A naj 
vas vseeno še enkrat povabimo tudi v našem kotičku: v to-
rek, 21. avgusta, bomo ob 15. uri na piknik prostoru v Besni-
ci organizirali piknik za vse, ki smo ali bomo v letu 2007 do-
polnili 60 let. Torej, če je kdorkoli v vaši družini, ki je naro-
čen na Gorenjski glas, letos dopolnil 60 let, se preprosto 
morate udeležiti piknika, da to okroglo obletnico proslavi-
mo skupaj. Za prešerno vzdušje bodo poskrbeli besniški 
harmonikarji. 
Imamo pa še posebno prošnjo za vas: gotovo se ukvarjate s 
kakšnim zanimivim hobijem, zato prinesite s seboj svoje 
izdelke in jih postavite na ogled. 
Tudi za hrano bo poskrbljeno. Izpolnite kupon, ki ga najde-
te v Gorenjskem glasu in vsi udeleženci boste deležni okus-
nega toplega obroka za samo en evro. 
Odločite se in torkov popojdan preživite v naši družbi. 
Vabljeni! 

Za poštno znamko 

Dve leti in pol stara Klara Mulej Bertoncelj iz Spodnjih Gorij je 
takole požirala v narodni noši. Vse sončke, ki sodelujejo v izbo-
ru za poštno znamko, si poglejte na www.gorenjskiglas.si. D. K. 

Blejski otok lastnina države 
Ustavno sodišče je zavrnilo pritožbo blejske župnije in odločilo, da zakon o lastninjenju kulturnih 
spomenikov v državni lasti ni v neskladju z ustavo. 

JOŽE KOŠNIEK 

Ljubljana - Ustavno sodišče 
je 21. junija letos odločalo o 
ustavni pritožbi zoper so-
dbo Vrhovnega sodišča z 
dne 26. januarja 2006, ki je 
zavrnilo vrnitev Blejskega 
otoka blejski župniji v nara-
vi, in o pobudi za oceno 
ustavnosti 2. člena zakona o 
lastninjenju kulturnih spo-
menikov v državni lasti in 
nekaterih drugih zakonov, 
ki zadevajo varovanje narav-
ne in kulturne dediščine. V 
17 strani dolgi obrazložitvi 
je zapisalo, da zavrača 
ustavno pritožbo zoper so-
dbo Vrhovnega sodišča, ki 
je Blejski otok prisodilo dr-
žavi, prav tako pa zakon o 
lastninjenju kulturnih spo-
menikov v državni lasti ni v 
neskladju z ustavo. Za drugi 
sklep je bilo soglasnih vseh 
devet ustavnih sodnikov, za 
prvega glede Blejskega oto-
ka pa osem. Sodnik dr. Ja-
nez Čebulj je bil proti in je 
svoje stališče napisal v loče-
nem mnenju. Otok je tako 
državni, cerkev in župnišče 
pa sta cerkveni. 

Blejski otok z obnovljeno streho na župnišču / Foto T.n.Doki 

Blejska župnija po bese-
dah njenega pravnega za-
stopnika Danijela Starma-

na z odločitvijo ustavnega 
sodišča ni zadovoljna. 
"Ustavno sodišče ni preso-

Blejski župnik dr. )anez Ambrožič je v včerajšnji izjavi 
za Gorenjski glas povedal, da je odločitev ustavnega so-
dišča politična in so jo sprejeli tisti, Id tudi sicer niso na-
klonjeni cerkvi. Proti takemu sklepu je bil le predsed-
nik ustavnega sodišča dr. Janez Čebulj, Id je v ločenem 
odklonilnem mnenju zapisal, da je taka odločitev sodiš-
ča kršenje človekovih pravic. Na vprašanje o morebitni 
pritožbi na evropsko sodišče je odgovoril, da se bodo o 
tem odločali skupaj z nadškofijo. 

Veleposlanik Robertson po Sloveniji 
JOŽE K O Š N J E K 

Ameriški veleposlanik v 
Sloveniji Thomas Robert-
son je v soboto, 7. julija v 
Strunjanu končal hojo po 
Sloveniji po evropski pešpo-
ti E-6. Hojo je začel na 
slovensko-avstrijski meji 
nad Radljami ob Dravi leta 
2005 in na poti spoznal Slo-
venijo in Slovence vseh po-
klicev in stanov. Spoznal je, 
kakšno srečo ima Slovenija 
z neomadeževano naravo. 

Veleposlanik je na poti zbi-
ral prispevke za Mednarod-
ni sklad za razminiranje, ki 
deluje v Sloveniji in je v de-
setih letih na številnih ob-
močjih na Balkanu odstra-
nil zahrbtne in smrtno ne-
varne mine. Jugovzhodna 
Evropa naj bi bila očiščena 
min do leta 2010, doslej pa 
je očistil mine na 70 milijo-
nih kvadratnih metrov in 
pomagal skoraj devetsto 
žrtvam min. Veleposlanik 
se je za akcijo odločil po ob-

isku Bosne in Hercegovine, 
kjer je spoznal zahtevno 
delo odstranjevanja min in 
posledice tega zahrbtnega 
orožja. Ameriško veleposla-
ništvo bo podvojilo vsak do-
lar, zbran na veleposlaniko-
vi poti. Tistim, ki bi radi po-
magali, dajejo pojasnila na 
ameriški ambasadi v Ljub-
ljani, Prešernova 31, ali na 
Mednarodnem skladu za 
razminiranje, Zabrv 12, Ig. 
Za pomoč bodo še posebej 
hvaležne žrtve min. 

jalo ustavnosti odločitve vr-
hovnega sodišča, temveč se 
je postavilo v vlogo rednega 
sodišča. Trdim, da pri vra-
čilu Blejskega otoka v nara-
vi ne gre za pravni promet. 
Ustavno sodišče je presoja-
lo materialno-pravno, odlo-
čati pa bi moralo o tem, ali 
župniji Bled pripada, kar ji 
je bilo po krivici vzeto. Pra-
vno je nevzdržno, če se 
med postopkom spremi-
njajo pravila igre," je ko-
mentiral sodbo Ustavnega 
sodišča Danijel Starman. 
Na otoku je sedaj dvolastni-
štvo. Država in župnija se 
bosta morali na novo dogo-
voriti o upravljanju otoka, 
za katerega je po njegovem 
mnenju župnija zelo dobro 
skrbela. 

Župnija Bled se lahko se-
daj pritoži še na evropsko so-
dišče za človekove pravice. O 
tem se bo še odločala. To-
kratna odločitev ustavnega 
sodišča pa utegne biti zani-
miva tudi glede odločanja o 
lastništvu gozdov v Triglav-
skem narodnem parku, ki 
jih želi dobiti nazaj ljubljan-
ska nadškofija. 

L|UBL|ANA 

Kongres raziskovalcev 
Svetega pisma 

V četrtek, 12. julija, se bo začel 
na Pravni in Teološki fakulteti 
v Ljubljani kongres medna-
rodne organizacije za študij 
Stare zaveze Svetega pisma 
(lOSOT) in še štirje pridruže-
ni kongresi za posebna po-
dročja. V soboto, 14. julija, ob 
21. uri pa bo predsednik vlade 
Janez Janša na Pogačarjevem 
trgu v Ljubljani odprl biblični 
festival. V cerkvi sv. Jožefa na 
Poljanah pa je razstava o Sve-
tem pismu z naslovom Moč 
žive besede. J. K. 

Občani za mestno obvoznico 
MATEVŽ PINTAK 

Tržič - Na portalu občine Tr-
žič je zapisano, da občina 
Tržič na severu meji z Re-
publiko Avstrijo, in sicer po 
gorskem grebenu osrednjih 
Karavank, meji pa še na 
šest drugih slovenskih ob-
čin. Naselja v občini so rav-
no zaradi tega precej izpo-
stavljena prometu, saj Tržič 
leži ob glavni ljubeljski ce-
sti, ki pelje iz Ljubljane in 
Kranja čez Ljubelj v Avstri-
jo. V tokratni raziskavi nas 
je zanimalo, ali se občanom 
Tržiča zdi potrebno, da bi 

nadaljevali gradnjo mestne 
obvoznice. Na naše vpraša-
nje so odgovorili kar 503 so-
delujoči, ki so precej eno-
tnega mnenja. Kar 84 od-
stotkov jih meni, da je na-
daljevanje gradnje potreb-
no, deset odstotkov anketi-
ranih meni, da ni, preostali 
pa se glede tega niso mogli 
odločiti. 

Za prijazno sodelovanje 
se vam lepo zahvaljujemo. 
Skoraj polovici sodelujočih 
smo tako tudi v tem tednu 
podarili štiri brezplačne šte-
vilke časopisa. Za vse, ki bi 
želeli Gorenjski glas redno 

s « vam zdi potrebno, da bi nadaljevali 
gradnjo mestne obvoznice? 

Da 
84% 

Ne vem. nimam 
mnenja 
6% 

N = 503 

prebirati in ga prejemati na 
dom, smo pripravili ugodne 
naročniške pogoje in vas va-

bimo, da nas pokličete v 
Klicni center slepih na tele-
fon 04/517-00-00. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Kongresni center po načrtih 
Na Brdu se pripravljajo na predsedovanje Slovenije Evropski uniji. "Kranjčani in Gorenjci se premalo 
zavedamo, da novi objekt nastaja na Gorenjskem in da gre za veliko pridobitev," pravi Iztok Purič. 

S L K A N A P . K O V A Č I Č 

Brdo pri Kranju - Pred krat-
kim je bU na obisku na Brdu 
predsednik Vlade Republike 
Slovenije (RS) Janez Janša. 
"Najbolj ga je zanimalo, v 
kateri fazi so gradnja kon-
gresnega centra in ureditev 
pomožnih objektov (novi-
narsko središče, prostor za 
televizijske in radijske ekipe, 
kontrolni prostor za delo var-
nostne službe in akreditacij 
...) za čas predsedovanja Slo-
venije Evropski uniji. Po na-
črtih • v tem trenutku jim 

Kongresni center bo imel približno devet tisoč kvadratnih metrov površin. Zgradili ga bodo 
do sredine oktobra letos. /F»i»:Cot«dKav«.« 

Iztok Purič 

u.spešno sledimo - naj bi dela 
zaključili 15. oktobra letos, 
naša želja pa je, da bi zaklju-
čili še pred rokom, zato da 
bomo imeli dovolj časa za 
poskusni zagon. Gre na-

mreč za zelo kompleksen in 
tehnološko zahteven pro-
jekt," je povedal Iztok Purič, 
direktor Javnega gospodar-
skega zavoda protokolarne 
storitve RS. Kongresni cen-
ter bo imel približno devet ti-
soč kvadratnih metrov povr-
šin, v njem pa ne bo nasta-
nitvenih kapacitet. Osnovna 
konferenčna dvorana bo ve-
lika šeststo kvadratnih me-
trov. "Na Brdu nam je že 
prej primanjkovala večja več-
namenska dvorana za vr-
hunska srečanja, kongresno 
dejavnost, izobraževanje in 
za podjetniške dogodke s 
spremljevalno infrastruktu-

ro. Zato je to. dolgoročno 
gledano, dobra naložba," je 
povedal Purič. 

Na Brdu bo v času predse-
dovanja približno 150 dogod-
kov, od tega bo nekaj več kot 
deset srečanj na ministrski 
ravni. "Vsaka skrb okoliških 
prebivalcev, da se jim bo v 
času predsedovanja podrl 
normalni ritem življenja, je 
odveč. Posestvo Brdo je zaprt 
kompleks, je relativno od-
maknjen in povezan s cest-
nim omrežjem iz dveh sme-
ri. Pomembno pa se mi zdi 
vprašanje, kaj bo širša okoli-
ca v času predsedovanja pri-
dobila ali izgubila s tem. 

Kranjčani in Gorenjci se tudi 
premalo zavedamo, da novi 
objekt nastaja na Gorenj-
skem in da gre za veliko pri-
dobitev," je povedal direktor. 

Za potrebe predsedovanja 
in za delo po njem bodo na 
novo zaposlili 18 ljudi, pred-
vsem v gostinski dejavnosti; 
skupaj je zdaj zaposlenih na 
Brdu približno 140 ljudi. "O 
sodelovanju se pogovarjamo 
tudi z izobraževalnimi insti-
tucijami s področja gostin-
stva in turizma za vrsto do-
datnih drobnih opravil," je 
povedal Purič, ki upa, da 
bodo pristojni obnovili tudi 
ceste, ki vodijo do Brda. 

Otroke navduši lep pogrinjek 
že triletni otroci raje jedo, če se mize slovesno pogrnjene, pa tudi če lahko sami izberejo hrano. 

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

Bled - "Zavedamo se dejstva, 
da je za otrokovo zadovolj-
stvo in dobro počutje uravno-
težena prehrana velikega po-
mena, zato smo se vključili v 
raziskavo o prehranjevalnih 
navadah predšolskih otrok. 
V njej je sodelovalo 7} pred-
šolskih otrok, katerih povpre-
čna starost je 4,4 leta," je po-
vedala Natalija Svetina, orga-
nizatorka prehrane in higi-
enskega režima v Vrtcu Bled, 
kjer so se odločili za sodelo-
vanje v projektu S skupnimi 
koraki gradimo kakovost v 
vrtcih. Raziskava je potekala 
v okviru mednarodnega pro-
jekta Evropskega socialnega 
sklada Evropske unije in Mi-
nistrstva za šolstvo in šport, v 
projektu pa je sodelovalo še 
osem vrtcev iz vseh koncev 
Slovenije. 

"V raziskavi smo tri dni 
natančno spremljah, kaj 
otroci pojedo, hrano pa smo 
tudi natančno tehtali. Izbrali 

Že najmlajši radi sami izberejo, kaj In koliko bodo pojedli. 
Naloga vrtcev in staršev pa je, da jim ponudijo zdravo in 
uravnoteženo prehrano. 

smo tri obroke v vrtcu, starši 
pa so izpolnjevali vprašalnik 
o zaužiti hrani in pijači 
doma. Iz količine servirane 
hrane ter količine ostankov 
smo izračunali, koliko so 
otroci dejansko pojedli. Ti 
podatki so nato služili za ra-
čunalniško obdelavo, rezul-

tati pa so pokazali, da otroci v 
povprečju jedo v skladu s 
prehranskimi priporočili. 
Bilo je nekaj sicer odstopanja 
pri vitaminu D, saj nismo 
upoštevali vpliva sonca, ugo-
tovili pa smo tudi prenizek 
celodnevni vnos folatov in 
kalcija ter previsok vnos na-

trija. Zato smo se odločili, da 
otrokom ponudimo več zele-
njave, sadja ter mleka in 
mlečnih izdelkov," pravi Na-
talija Svetina in dodaja, da so 
otrokom dali na izbiro več 
vrst sadja, obroke pa so obo-
gatili tudi z več vrstami zele-
njavnih juh. 

"Že pri triletnih otrocih 
smo se odločili tudi za samo-
postrežni način serviranja, 
prav tako pa smo proučevali 
vpliv urejenosti jedilnice in 
ugotovili, da otroci pustijo na 
krožniku manj ostankov, če 
so mize slovesno pripravlje-
ne," dodaja Natalija Svetina 
in pojasnjuje, da so s tem do-
s e ^ zastavljene cilje projek-
ta, saj so zmanjšali količino 
ostankov, hkrati pa izboljšali 
prehranjenost in prehranje-
valne navade otrok. Tudi 
zato, ker se zavedajo, da se že 
v mladih letih otroci naučijo 
temeljnih prehranjevalnih 
navad, ki jih spremljajo vse 
življenje in oblikujejo tudi 
njihov življenjski stil. 

Direktorica Ratitovca 
na izredno sejo 
Kmalu po imenovanju za novo direktorico javnega 
zavoda Ratitovec je Tanja Mohorič odstopila. 

A N A H A K I M A N 

Železniki • Zaradi zapletov 
pri imenovanju Tanje Moho-
rič, svetovalke produkta na 
LTO Blegoš, za novo direkto-
rico Javnega zavoda Ratito-
vec večina občinskih svetni-
kov zahteva sklic izredne 
seje, ki bo po besedah župa-
na Mihaela Prevca tretji te-
den v juliju. 

Mohoričevo je svet zavoda 
za direktorico izbral konec 
junija. Potrditi bi jo moral še 
občinski svet, da bi sredi av-
gusta nadomestila v. d. di-
rektorja Roberta Marklja, ki 
je bil lani na to mesto izbran 
brez razpisa in ustrezne iz-
obrazbe. Le teden dni po 
imenovanju pa je Mohoriče-
va podala odstopno izjavo 
predsedniku sveta zavoda 
Branetu Bertonclju, ki je 
nato še sam odstopil, prav 
tako pa tudi z vseh funkcij v 
telesih občinskega sveta. 

Mohoričeva je pojasnila, da 
se je prejšnji teden želela se-
stati z županom, a je ta ni že-
lel sprejeti. "Na moje telefon-
ske klice se ni odzval, niti me 
ni poklical nazaj. Bertonclju 
pa je župan rekel, da se z me-
noj ne bo sestal, dokler me 
ne bo potrdil občinski svet," 
je povedala. Prevc odgovarja, 
da se je z Mohoričevo želel 
sestati, a je bil pretekli teden 
nenehno v Ljubljani. "Nisva 

mogla priti skupaj in to, da se 
župan in občinska uprava ni-
sta želela sestati z Mohoriče-
vo, je popolna izmišljotina. 
Če jo je izbral svet zavoda, 
menim, da je primema kan-
didatka. Z njo imam dobre 
izkušnje že iz LTO Blegoš. 
Resnično ne vem, zakaj se je 
prestrašila," je še pristavil. 
Tudi Mohoričeva pravi, da je 
imela pri dosedanjem delu z 
županom dobre izkušnje: 
"Zato nisem pričakovala takš-
nega razpleta. Brez p>odpore 
obfine zavod ne bi mogel do-
bro delovati. Župan je pač 
imel svojega kandidata. Vsi 
vemo, katerega." Želja Prevca 
je bila, je zatrdil Bertoncelj, 
da svet zavoda ne izbere niko-
gar tn sedanjemu v. d. direk-
torju podaljša mandat. "Poli-
tični pritiski so bili premoč-
ni," pravi Bertoncelj. 

Prevc nad sedanjim v. d. 
direktorja Markljem ne skri-
va navdušenja: "Zavod je pri-
peljal na pozitivno ničlo. Če 
svet zavoda ne bo dobil pri-
mernega kandidata, bi bilo 
najbolje, da mu mandat po-
daljša za eno leto." Odstop 
Mohoričeve in Bertonclja 
označuje kot neodgovorno 
ravnanje. "Ko nastopijo teža-
ve, je najlažje odstopiti in be-
žati od odgovornosti," meni 
župan, ki zatrjuje, da name-
rava sjjoštovati odločitev sve-
ta zavoda, kakršnakoli že bo. 
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KRATKE NOVICE 

GORJE 

Spet bodo imeli vaške odbore 

župan občine Gorje Peter Torkar je dal pobudo za ustanovi-
tev dvanajstih vaških odborov, na zadnji seji gorjanskega 
občinskega sveta pa so svetniki že sprejeli osnutek odloka o 
njihovi ustanovitvi. Vaški odbori so predvsem posvetovalni 
organi, ki bodo dajali predloge in mnenja občinskem svetu 
in naj bi jih - glede na interes - imelo vsako naselje v novi ob-
čini Gorje, lahko pa bi se tudi združevali. Imeli naj bi po tri 
člane, člane pa bo predlagal župan ali pa zbor občanov po-
sameznih naselij. V. S. 

GORJE 

Kritični do "drobljenja" pokrajin in TNP 

Na zadnji seji občinskega sveta so gorjanski svetniki kritično 
spregovorili o predlogu za oblikovanje pokrajin v Sloveniji. 
"Gorenjska je včasih segala do Vranskega in ne vidim vzro-
ka, da bi jo "drobili". Prav tako ne podpiram predlogov o 
TNP, saj imamo v občinah v katere sega, od tega le dodatne 
obremenitve. Predlog je brez osnov, zgrešen in politično na-
ravnan, za nas pa pomeni nazadovanje," je bil na seji kritičen 
Alojz Poklukar, z njim pa je soglašala tudi večina drugih svet-
nikov, ki so soglasno podprli predlog župana Petra Torkarja 
in dali negativno mnenje na predlog vlade glede območij po-
krajin v Sloveniji, saj so prepričani, da bi zadoščalo sedem ali 
osem pokrajin. So pa svetniki podprli predlog ustanovitve 
Sveta za ustanovitev pokrajine Zgornja Gorenjska in župana 
pooblastili, da sodeluje pri tem projektu. V. S. 

RADOVLJICA 

Sedež Zgornje Gorenjske naj bo v Radovljici 

Ko so župani občin Zgornje Gorenjske na junijski koordina-
ciji obravnavali prizadevanja osmih občin za ustanovitev po-
krajine Zgornja Gorenjska, so se ukvarjali tudi z vpraša-
njem, kje naj bi bil sedež pokrajine. Večina županov je me-
nila, da naj bi bil v občini Radovljica, s čimer je na nedavni 
seji soglašal tudi radovljiški občinski svet. C. Z. 

RADOVLJICA 

V radovljiški občini višje cene v vrtcih 

v vrtcih Vzgojno-varstvenega zavoda Radovljica se bo s 1. 
septembrom cena celodnevnega varstva otrok, starih od 
enega do treh let, zvišala s sedanjih 422 na 436 evrov, za 
otroke od treh do petih let pa cena celodnevnega varstva s 
310 na 324 evrov, 4-urnega programa z 201 na 211 evrov in 
5-urnega programa z 263 na 276 evrov. Starši plačujejo gle-
de na dohodke najmanj deset in največ 80 odstotkov cene 
programa, otroci iz socialno ogroženih družin pa so po od-
ločbi centra za socialno delo oproščeni plačila. Razliko do 
polne cene krije občina. V letošnjem proračunu je za to 
predvidela nekaj več kot 1,6 milijona evrov, zaradi podražit-
ve pa bo z rebalansom morala zagotoviti še 28.710 evrov. V 
novem šolskem letu bo vrtce v radovljiški občini predvido-
ma obiskovalo 545 otrok v 32 oddelkih, to pomeni en odde-
lek in 12 otrok več kot v minulem šolskem letu. V oddelkih 
za prvo starostno obdobje bo lahko največ 14 otrok in za 
drugo starostno obdobje največ 24. V zavodu bodo dodatno 
zaposlili še vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. C. Z. 

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju 
"viharnika", ki ga Je življenje premetavalo in utrdilo. 

Zelo zanimiva knjiga 
za Gorenjce, 
saj Je največ dogaja prav 
v naših krajih. 

Prvi Slovenec, 
kije bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Cena za bralce 

Gorenjskega glasa z 

20% popustom 
samo 

2 3 , 2 EUR 

RAOOVANHtAST 

VIHARNIK 
NARAZFOrrjIHCMSA 

Gorenjski Glas Za vos beležimo čas 

Talili rudo in kovali izdelke 
v Kropi so minuli konec tedna praznovali Kovaški šmaren. Podpisali so listino o sodelovanju 2 
društvom iz Lokovca. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kropa - Kovaški šmaren, ki 
ohranja bogato fužinarsko, 
etnološko, zgodovinsko in 
kulturno izročilo, je največja 
kroparska prireditev, na kate-
ri prikazujejo kovaški vsak-
dan in se spominjajo prete-
klosti, hkrati je tudi prilož-
nost za srečanje Kroparjev iz 
Krope in od drugod. Letošnji 
praznik - pripravilo ga je turi-
stično društvo v sodelovanju 
z drugimi krajevnimi organi-
zacijami - je lepo uspel. Šte-
vilne prireditve so v petek in 
soboto privabile v Kropo bli-
zu osemsto obiskovalcev. Na 
kovaški koloniji je poleg os-
mih kovačev, predstavnikov 
madžarskega kovaškega 
ceha, sodelovalo še šestnajst 
domačinov, ki so po zamislih 
priznanih oblikovalcev, arhi-
tektov in likovnih ustvarjal-
cev v dveh dneh skovali raz-
lične izdelke. Kot je v imenu 
prirediteljev kolonije, dru-
štva Kropp Kropa in UKO 
Kropa, povedal Tomaž Peter-
nei, bodo dva izdelka, to je 
informacijsko tablo in kova-
no klop, vključili v opremlja-

Na Kovaškem šmarnu v Kropi 1 foto- corazd Kavi«; 

nje starega vaškega jedra. 
Iz Krope naj bi se v preteklo-
sti kovaštvo razširilo tudi na 
Banjško planoto, tamkajšnji 
lokovški kovači, ki ohranjajo 
spomin na nekdanje kovače, 
so se predstavili tudi na Ko-
vaškem šmarnu. Še več: do-
mače turistično društvo, ki 
ga vodi Metka Kavčič, je z 
društvom iz Lokovca podpi-
salo listino o sodelovanju na 
področju kulture, razvoja tu-

rizma in ohranjanja kova-
štva. V Kovaškem muzeju so 
odprli razstavo del študentov 
Fakultete za arhitekturo z 
naslovom Kovano v prosto-
ru, dela so nastajala v okviru 
likovno oblikovalske delavni-
ce pod mentorskim vod-
stvom dr. Petra Marolta. V 
muzejski hiši Fovšaritnica so 
predstavili oblačilno kulturo 
od srednjega veka do baroka 
in pripravili več delavnic. 

Kako so Kroparji nekoč ro-
mali v Dražgoše k sveti Lud-
ji in kako so pridigali Draž-
gošanom, je prikazala igra 
Janeza Evangelista Kreka z 
naslovom Sveta Lucija v iz-
vedbi KUD Dražgoše. Praz-
novanje Kovaškega šmarna 
so zaznamovali tudi taljenje 
rude, kuhanje oglja in kova-
nje žebljev, srednjeveški ta-
bor, športna tekmovanja, 
koncert Beneških fantov... 

Zoisove igre oživljene po 23 letih 
PETRA LOTRIČ 

RIbčev Laz - V soboto je bilo 
na kopališču na Veglju zelo 
živahno. Turistično društvo 
Bohinj je s pomočjo občine 
in veliko dobre volje sedmih 
bohinjskih društev organizi-
ralo prve Zoisove igre mo-
deme dobe. Posamezne igre 
so pripravila naslednja dru-
štva: Šahovski klub Bohinj, 
Športno društvo Srednja 
Vas, Športno društvo Avgust 
Gašperin Stara Fužina, Kara-
te klub Bohinj, Kajak kanu 
klub Bohinj, Šf>ortno društvo 
Koprivnik Gorjuše ter Pla-

ninsko društvo Bohinjska Bi-
strica. Tekmovalo je šest sku-
pin, vsaka iz enega od dru-
štev, le šahisti niso imeli svo-
jih tekmovalcev. "Rdeča nit 
je bilo druženje, društvo, 
družba - s tem se je poudari-
lo, da se moramo ljudje v Bo-
hinju družiti, da morajo dru-
štva sodelovati in se udeleže-
vati podobnih zadev," je po-
jasnil pomen iger Jure Sodja, 
pri TD Bohinj odgovoren za 
organizacijo prireditev. Zma-
gaU so predstavniki Mladin-
skega o^eka planinskih dru-
štev Bohinjska Bistrica in 
Srednja vas. 

Najtežja naloga je bik> reševanje princese z "otoka" s pomočjo 
splava, ki so ga morali tekmovalci najprej še sestaviti. 

Do varne poti tudi z državnim denarjem 
Nova občina Gorje je od države dobila del denarja za ureditev nevarnega odseka ceste mimo šole in 
vrtca, uvrstili pa so se tudi na seznam za evropska razvojna sredstva. 

V I L M A STANOVNIK 

Gorje - "Naša občina je dobi-
la denar za ureditev varne 
poti od zadruge do uvoza v 
Grabče. To je pot mimo 
vrtca in šole, ki je sedaj zelo 
nevarna, začetek investicije 
pa predvidevamo ob koncu 
tega ali v začetku prihodnje-
ga leta. Denarja še ni na 
našem računu, smo pa od 

Službe vlade za lokalno sa-
moupravo in regionalno po-
litiko prejšnji mesec dobiU 
sklep o sofmanciraju tega 
projekta v višini 105 tisoč 
evrov," je ob zadnji seji ob-
činskega sveta v Gorjah po-
vedal župan Peter Torkar in 
pojasnil tudi spremembe 
proračuna, ki jih je nato na 
seji sprejel občinski svet. 
"Nazive postavk v proraču-

nu smo spremenili zato, ker 
kandidiramo za evropska 
sredstva, razpisni pogoji pa 
govorijo o vsebini proračun-
skih postavk, kjer pa mora-
mo biti zelo natančni, ker so 
tako napisani tudi razpisni 
pogoji. Tako smo postavko 
"Urejanje vaškega jedra" za-
menjali z nazivom "Kolesar-
ske poti in steze za pešce 
med območji Natura 2000 v 

občini Gorje", s takšno raz-
pisno dokumentacijo pa lah-
ko kandidiramo za evropska 
sredstva," je povedal župan 
Torkar in tudi pojasnil, da 
se s tem prihodki in dohod-
ki v proračunu vrednostno 
ne spreminjajo, uskladitev 
pa bo potrebna potem, ko bo 
znano, ali ga bodo in koliko 
denarja bodo Gorje dobile iz 
evropskih sredstev. 
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Zmagali so Jezerjani 
Prebivalci dolin v občinah Tržič in Jezersko se družijo na Vaško-kmečkih igrah. 
Letos je bilo v Podljubelju zabavno. 

STO JAN S A J E 

Podljubelj - Turistično dru-
štvo Podljubelj je v soboto 
gostilo Vaško-kmečke igre 
štirih dolin. V kampu To-
minčev slap sta pozdravila 
ekipe jelendol-Dolina, Jezer-
sko, Lom pod Storžičem in 
domače vasi predsednik dru-
štva Anton Kavčič in pred-
sednik KS Podljubelj Dragan 
Njegovan. Tekmovalcem sta 
zaželela veliko tekmovalnih 
užitkov, obiskovalcem pa 
čim več zabave. 

Slednjega res ni manjkalo, 
saj je športni pedagog Silvo 
Japelj sestavil zanimive igre. 
Ekipe so se v prvem delu po-
merile v hoji s hoduljami, 
štafetnem prenašanju pla-
stičnih zabojev, kraji sadja z 
drevesa in opisu kmečkih 
opravil s pantomimo. Sledila 
je molža krave, med katero je 
tekmovalka usmerjala vodni 
curek proti drugi tekmovalki 
z vedrom. Iskanje ovce so 
ženske z zavezanimi očmi 
ponazorile s tipanjem za ig-

Tek ekip na smučeh po travi je dal dvojne točke in premešal vrstni red. 

račami na travniku. Ekipe so 
nato izdelale ptičje strašilo, 
pari pa so plesali polko pod 
oviro, ki so jo postopno niža-
li. Vrstni red je temeljito pre-
mešal tek ekip na smučeh po 
travniku, za katerega so deli-

li dvojne točke. Četrto mesto 
je zasedla ekipa Jelendol-
Dolina (23 točk), tretje Pod-
ljubelj (25), drugo Lom (28) 
in prvo Jezersko (32 točk). 
Zmagovalcem je izročil pre-
hodni pokal, ki je bil že prej 

na Jezerskem, tržiSki župan 
Borut Sajovic. Izrazil je zado-
voljstvo, da so prebivalci vseh 
dolin med seboj prijatelji. 
Morda se jim bodo prihod-
njič pridružili tudi krajani iz 
avstrijske Koroške. 

Kmalu koča na Zelenici 
STOJAN S A J E 

Tržič - Od konca leta 1999, 
ko je na Zelenici pogorel 
planinski dom, ne morejo 
ponuditi prenočišč obisko-
valcem. Zato so se v Planin-
skem društvu Tržič odločili 
postaviti novo kočo. Z jav-
nim podjetjem Komunala 
Tržič so sklenili pogodbo 
za izvedbo vseh pripravljal-
nih del. Kot je povedal Ja-
nez Rotar, so se 11. junija 
lotili prestavitve električnih 
napeljav, rušenja streh na 
dveh manjših stavbah, iz-
delave temeljev za novo 
stavbo in izolacije temeljne 
plošče. Zgradili so tudi 
opome zidove in stopnice. 
Z istim podjetjem se dru-
štvo dogovarja tudi za po-
znejšo obnovo vodnega zbi-

ralnika in gradnjo vodovo-
da do koče. 

"Začetek julija nam je 
podjetje Smreka pripeljalo 
material za novo kočo na 
Ljubelj. Okrog 45 ton tovo 
ra smo sprva nameraval 
pripeljati na Zelenico z vo 
jaškim helikopterjem, ven 
dar to ni bilo mogoče takoj 
Zato so nekaj materiala 
zvozili tja delavci Komunal 
nega podjetja Tržič, za pre 
voz večine tovora do grad-
bišča z večjimi traktorji pa 
je zadnje dni prejšnjega 
tedna poskrbel Anton Me-
glič iz Loma pod Storži-
čem. Pri transportih so po-
magali tudi delavci Tesar-
stva Imer iz Radmirja, ki so 
že začeli postavljati ogrodje 
koče. Stavba bo pod streho 
sredi avgusta letos. Zanjo 

in za letošnja dela bomo 
morali zbrati okrog 260 ti-
soč evrov, sami pa smo jih 
prihranili nekaj man j kot 
sto tisoč. Vsaj sto tisoč ev-
rov bo stalo še urejanje no-
tranjosti koče, kar bi radi 

končali prihodnje leto. Od-
prtje koče načrtujemo sep-
tembra 2008, ko bomo 
sklenili tudi akdjo Sto vr-
hov za sto let PD Tržič. To 
bi bilo najlepše darilo za 
praznovanje stoletnice dru-
štva," je povedala Erna An-
derle iz Planinskega dru-
štva Tržič, ki povezuje pri-
bližno 270 članov in za zdaj 
oskrbuje tri koče. 

Prihodnje leto gradnja krožišča 
i 1. stran 

Nadaljeval je: "Še veliko 
dela imamo pri ureditvi regi-
onalnega cestnega omrežja 
in upam, da bodo poslanci 
zagotovili denar za naše pro-
jekte. V občini Cerklje nas 
čaka še nadaljevanje danes 
odprtega projekta, to je grad-
nja krožišča in nove ceste 

mimo letališča." Krožišče naj 
bi začeli graditi prihodnje 
leto, obvoznico Brnik pa v 
letu 2009. 

Župan Franc Čebulj je po-
drobno opisal desetletno pot 
do ureditve v petek uradno 
odprtega odseka ceste in po-
udaril, da imajo težave pri 
gradnji krožišča zaradi ne-
mogočih pogojev lastnikov 

zemljišč. "Že sedaj je dobro 
poskrbljeno za varnost, s 
krožiščem bo še bolj. Vem, 
da si takšnih odsekov želijo 
povsod po Sloveniji, zato se 
zahvaljujem vsem, ki so ka-
korkoli pripomogli k današ-
nji predaji ceste v promet." 
V sklopu ureditve odseka 
slabega kilometra regional-
ne ceste je bilo urejeno tudi 

odvodnavanje ter vsa komu-
nalna infrastmktura. Skup-
na vrednost del znaša 1,77 
milijona evrov, od tega je 
občina Cerklje plačala 772 
tisoč evrov. Iz Direkcije RS 
za ceste so nam sporočili, 
da za gradnjo krožišča Sp. 
Brnik, kjer je sedaj nepre-
gledno križišče, že odkupu-
jejo zemljišča. 

KRATKE NOVICE 

LETENCE 

Lipa je dobila ime Sedmica 

Med več kot tristo pari, ki so se v soboto, na datum v zna-
menju sedmič, poročili po Sloveniji, sta bila tudi Barbara 
Bakovnik Iz Britofa in Tadej Vehovec iz Letenc. Na Letencah 
je šranganje že dolgoletna tradicija. Pri njem sodeluje sko-
raj vsa vas in iz izkupička si potem pripravijo zabavo s pik-
nikom, če pa sta slučajno dve šrangi, gre vsa vas kar na ce-
lodnevni izlet. Tokrat sta ženin in nevesta pred množico 
svatov zasadila lipo pred Vaškim domom, kjer je običajno 
prizorišče veselih dogodkov. Poimenovala sta jo Sedmica. 
Šrangarji niso skrivali veselja nad izkupičkom, svatovska 
druščina, ki se je vozila kar v dveh avtobusih, pa se je odpe-
ljala na ohcet. Šušlja se še o eni šrangi, zato na Letencah že 
izbirajo cilj izleta, ki naj bi bil jeseni. A. M. 

KRANJ 

Odprli čistilno napravo 

Pri koči Planinskega društva Integral iz Ljubljane na Planini 
pri Jezeru so konec junija odprli sodobno čistilno napravo. 
To je že dvaindvajseti objekt za te namene v slovenskem vi-
sokogorju. Kot je ob odprtju poudaril predsednik Planinske 
zveze Slovenije Franc Ekar, se planinci zavedajo svoje vloge 
pri ohranjanju čiste gorske narave. Zato so napeljali elektri-
ko do sedmih koč, kar zmanjšuje škodljive vplive električnih 
agregatov na naftne derivate. Hvaležni so za dosedanjo po-
moč Športne fundacije pri posodobitvah koč, od ministrstva 
za okolje in prostor pa pričakujejo več posluha za reševanje 
ekoloških težav. Vsako leto bi radi postavili vsaj tri čistilne 
naprave v gorah, saj se take potrebe kažejo pri najmanj 50 
kočah. Na Planini pri Jezeru je bil pravi društveni praznik, 
saj se je tam zbralo prek sto pohodnikov. Med gosti je bil 
tudi ameriški veleposlanik Thomas Robertson, ki se bo po 
odhodu domov rad vračal v naš planinski raj. Slovenijo je 
pohvalil zaradi izjemnih lepot in dobrih ljudi, med katerimi 
so mu planinci posebej pri srcu. S. S. 
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Se odpravl ja te na dopust in želite prejemati 

Gorenjski glas v vaš počitniški kraj? 

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

n a m pišite na: narocnine@g-glas.s i ali 

podatke spremeni te na v/v/w.gorenjskiglas.si 

na zavihku Naroči ln ica • Sprememba 

podatkov o naročniku. 

Gorenjski glas je naprodaj tudi v večjih 

letoviščih v Istri. 

Gorenjski Glas ZAV«Btl.filMOt»S 

mailto:narocnine@g-glas.si


GORENJSKA 

KRATKE NOVICE 

TRBOJE 

Naravoslovni izlet po Trbojskem jezeru 

v nedeljo, 15. julija, bo Center za trajnostni razvoj podeželja 
Kranj v okviru čezmejnega projekta INTERREG IMA - projekt 
jEZERO organiziral naravoslovni izlet po Trbojskem jezeru in 
soteski Zarica. Udeleženci naravoslovnega izleta se bodo po-
peljali v čolnih, za opazovanje pa bodo uporabili nove daljno-
glede, teleskopa In zloženki o naravi Trbojskega jezera. Izlete 
bodo 15. julija izvedli ob 9. in 11. uri izpred bara Čolnarna ter 
ob 15. in 17. uri izpred brunarice Ščuka Praše. Ker je število 
mest v vsakem terminu omejeno na 15 udeležencev, se je tre-
ba predhodno prijaviti do četrtka, 12. julija na telefon 04/257 
88 28, 040/ 303 752 ali na e-naslov info@ctrp-kranj.si. S. Š. 

TRSTENIK 

Sedemdeset let gasilstva na Trsteniku 

Prostovoljno gasilsko društvo (PCD) Trstenik letos praznuje 
70-letniC0 obstoja. "Danes ima društvo 91 članov, predvsem 
pa nas veseli, da imamo v svoji sredi veliko mladih. Ob koncu 
lanskega leta smo kupili gasilsko vozilo za prevoz orodja, na-
kup dodatne opreme za vozilo pa so nam omogočili donator-
ji," je povedal predsednik PCD Trstenik Edo Bečan in poudaril 
dobro sodelovanje z Mestno občino (MO) Kranj in Gasilsko 
zvezo MO Kranj. Obletnico so praznovali v dneh od 28. do 30. 
junija s slavnostno sejo, blagoslovom gasilskega vozila, skup-
no vajo PCD Trstenik, Coriče, Golnik, Kokrica in Preddvor, va-
jama članic Gasilske zveze Mestne občine Kranj (CZ MOK) in 
veteranov CZ MOK. Ob obletnici so odlikovanja CZ MOK III. 
stopnje prejeli Jože Lombar, Alenka Dobrin in Matevž Zupan. 
Odlikovanja CZ MOK II. stopnje so prejeli Boštjan Košir, Aleš 
Košir in Primož Dobrin. Plamenico III. stopnje je dobil Boštjan 
Perčič, odlikovanje za posebne zasluge pa Edo Bečan. S. K. 

Gasilska slika pred Gasilskim domom v Trsteniku. 
Trsteniškim prostovoljnim gasilcem dela družbo bodoči 
gasilec, triletni Matic Košir. 

Trnova pot do kamnosekov 
Kako mlade navdušiti za kamnoseški poklic, so se spraševali na letni skupščini EACD. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Hotavlje - "V Slovenji ima-
mo 250 kamnoseških podje-
tij in zgolj 25 kamnoseških 
mojstrov, pri nas jih zaposlu-
jemo četrtino. Čeprav ponu-
jamo štipendije, nam letos ni 
uspelo podeliti niti ene, za 
kamnoseka pa se trenutno 
učita le dva dijaka," je ob robu 
letne skupščine EACD - Ev-
ropskega združenja oblikov-
ne obrti, gradbene obrti in 
spomeniškega varstva pove-
dal Gregor Žontai, izvršni di-
rektor podjetja Marmor Ho-
tavlje. 

Podjetje je ta konec tedna v 
okviru EACD gostilo avtorite-
te s področja evropskega 
kamnarstva, ki večino svojih 
dejavnosti trenutno namenja-
jo izobraževanju kamnose-
kov. "Vedeti moramo, da 
naše kulturne dediščine, na 
primer v katedrali, ne more 
ohranjati kamnosek iz Indije, 

saj ne pozna evropskega nači-
na dela, materiala, vere in ne 
čuti pripadnosti. Zato mora-
mo pridobiti vrhunske mlade 
mojstre, ki bodo čutili z nami 
in obvladali vse, kar v Evropi 
znamo," je povedal predsed-
nik EACD JLII^en Prigl. 

Združenje si je zastavilo 
načrt, da pripravi osem kan-
didatov za evropskega moj-
stra kamnoseštva, ki bodo 
morali skozi proces izobra-
ževanja na osmih evropskih 
restavratorskih delavnicah, 
kamnoseških šolah in v pod-
jetju Marmor Hotavlje. Tre-
nutno poznamo peterico ev-
ropskih kamnoseških moj-
strov, ki so naziv pridobili na 
podlagi ugleda in preteklega 
dela, osmerica naj bi bila pri-
pravljena leta 2 0 0 9 . 

V Franciji imajo drugače 
kot v Sloveniji samostojno 
kamnoseško šolo z 800-let-
no tradidjo. "Trenutno ima-
mo vpisanih osemsto kam-

JOrgen PrIgI in Gregor Žontar 

nosekov, ki morajo po izob-
raževanju še na petletno va-
jeništvo v Frandji in dvelet-
no po Evropi," pravi Andre 
Malicot in poudarja, da je 
tudi osemsto(!) vpisanih di-
jakov premalo. Za primerja-
vo povejmo, da izkušen fran-

coski kamnosek zasluži dva 
tisoč evrov neto, v Sloveniji 
pa osemsto evrov. Kljub 
temu je slednji znesek za 
Poljansko dolino kar spod-
obna plača, ob višji pa bi se 
mladi najbrž kar trli za po-
klic kamnoseka. 

ŠKOFJA LOKA 

Loške oslovske dirke 

Starološki gasilci, ki so lani zaradi neurejene dokumentacije 
tik pred zdajci odpovedali oslovske dirke, so se tokrat dobro 
pripravili. V soboto popoldne je v stari vojašnici tekmovalo 
deset oslov, ki so prišli iz vseh koncev Gorenjske, pa tudi iz 
okolice Ljubljane. Poleg oslov je za dobro voljo poskrbel 
povezovalec prireditve Uroš Krek, ki je s pravo mero humor-
ja gledalce spravljal v smeh. Po treh disciplinah - duel na iz-
padanje, oslovska alka in gasilska štafeta - so za zmagovalca 
razglasili osla Johnnyja, ki je ime dobil po lastniku Janezu (na 
sliki), druga pa je bila loška Tinkara. Vrtna veselica se je s 
skupino Gamsi nadaljevala pozno v noč. A. V. 

IZBOR MISS KRANJA 
PRIREDITEV BO POTEKALA V OKVIRU KRANFESTA V SOBOTO 
2 8 . 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 AGENCIJI 1 . M . A . M 
NA TELEFONSKI ŠTEVILKI 0 3 I 7 6 4 83O. DEKLETA SE BODO 

PREDSTAVILA V OBLAČILIH ZA PROSTI ČAS, ŠPORTNO -

ELEGANTNIH OBLAČILIH IN KOPALKAH. ZA VSE TISTE, KI SE 

ŽELIJO PREIZKUSITI KOT MANEKENKE OZ. JIH ZANIAAA DELO 

HOSTES NA RAZLIČNIH MODNIH PRIREDTTVAH PA 

ORGANIZIRAMO MANEKENSKE TEČAJE, KI BODO VSEBOVALI 

PRAKTIČNE NASVETE PRI DELU /VVANEKENK IN HOSTES, 

ZDRAVO URAVNOTEŽENI PREHRANI, GIBANJU V NARAVI, , 

PREDAVANJA O ZANIMIVIH DESTINAOJAH - POTOVANJIH, j 

KOZMETIČNE NASVETE PRIZNANIH STROKOVNAKOV IN | 

INFORAAAOJE O NAKUPIH DO/WA IN V TUJINI. \ 

^ 
A A i s s K R A I S J J / V 2 0 0 7 

IME IN PRIIMEK:. 

NASLOV: STAROST: 

IZPOINJINI KUPON p o š u r r e NA I . M A . M . . BLEIVVEISOVA 6 1 , 4 0 0 0 KRANJ 

T ODRAŽ 

Sprejeli poročilo 
STC Stari vrh 

Matej Demšar, direktor 
Smučarsko turističnega 
centra Stari vrh, je na zadnji 
seji občinskega sveta Gore-
nja vas-Poljane drugič pred-
stavil poročilo o poslovanju 
podjetja, v katerem ima ob-
čina znaten delež. Brez pra-
ve razprave, Demšar je mo-
ral zgolj odgovoriti na vpra-
šanji o enaki višini stroškov 
študentskega dela (kljub 
krajši sezoni) in višjih stro-
ških za električno energijo. 
Prve je pojasnil z investicija-
mi, druge pa zaradi novih 
Investicij - v šestsedežnico 
in zasneževanje. Svetniki so 
podjetju predlagali še nov 
obračun izida poslovnega 
leta, ki bi zajemal po eno se-
zono in ne koledarsko leto, 
kar bodo v STC Stari vrh 
proučili. Zanimivo je, da se 
nihče med svetniki ni dotak-
nil odplačevanja lizinških 
pogodb oziroma zamika od-
plačevanja zaradi slabe se-
zone, saj je bilo to vprašanje 
na prejšnji seji za nekatere 
med najpomembnejšimi. 
B. 8. 
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Zakaj se 
zmanjšuje 
število ur 
športne vzgoje 
v slovenskih 
šolah?! 

Pod tem naslovom je Fakul-
teta za šport organizirala javno 
razpravo v veliki dvorani ome-
njene fakultete. Vabljeno je bih 
tudi Društvo Pobuda za šolo po 
meri čbveka. Ko sem poslušala 
vrsto visokih strokovnjakov s 
tega podro^a, moram povedati, 
da se z njihovimi ugotovitvami 
strinjam, saj so vsi izpostavili 
potrebo po zdravem načinu 
življenja, od prehrane do rekre-
acije ... 

Ne morem pa pristati na 
očitke, da se zmanjšuje število 
ur športne vzgoje v osnovni šoli, 
saj to ni res. Ne morem se tudi 
strinjati z učitelji športne vzgo-
je, ki so predlagali, da vse ure 
športne vzgoje v osnovni šoli, od 
1. do 9. razreda lahko poučuje 
le učitelj ali učiteljica športne 
vzgoje. Znano nam je, da so za 
poučevanje športne vzgoje uspo-
sobljeni tudi razredni učitelji in 
učiteljice. Vemo tudi, da je ka-
kovost pouka odvisna od vsake-
ga posameznika. Prav gotovo je 
res, da nekatere učiteljice raz-
rednega pouka morda premalo 
kvalitetno in strokovno izvajajo 
ure športne vzgoje, enako bi pa 
lahko trdili tudi za učitelje 
športne vzgoje. Kar povprašaj-
mo učence in starše, kaj se do-
gaja po posameznih šolah z 
ocenjevanjem športne vzgoje v 
drugi in tretji triadi. Učenci 
celo pišejo kontrolne naloge iz 
športne vzgoje. Mi je športna 
vzgoja temu namenjena?! 

Ker so nekateri posamezniki 
iz športnih krogov kar vse vprek 
kritizirali, zahtevali več ur 
športne vzgoje, poudarjali, da je 
potrebno začeti "šparati" na 
vrhu - ministrstvu ..., in ker so 
zdo grdo izžvižgali direktorico 
Direktorata za vrtce in ostiovno 
šolo ga. Mojco Škrinjar, ki jim 
je hotela na uglajen način pove-
dati, da se v osnovni šoli ne 
zmanjšuje število ur, sem se 
oglasila tudi sama. Moj prispe-
vek je bil v naslednjem: 

• S takim načinom kulture -
obnašanja (izžvižganje) kaže-
mo svojo nizko raven kulture. 

- Vprašala sem jih, kje so bili, 
ko seje sprejemal predmetnik 
za g-letno osnovno šolo za časa 
ministra Gabra?! Takrat so se 
ure športne vzgoje celo zmanj-
šale in so bili tiho. Na podro^u 
športne vzgoje se sedaj nič ne 
spreminja. 

- Povedala pa sem, da po 
mnenju Dntštva Pobuda za 
šolo po meri človeka bo potreb-
no celotni predmetnik za osnov-
no šolo dati pod strokovno pre-
sojo. Z uvedbo devetletne osnov-
ne šole je prošnje ministrstvo za 
šdstvo in šport vse vzgojne pred-
mete osiromašil (glasbena 
vzgoja, gospodinjstvo, športna 
vzgoja, tehnična vzgoja). Posle-
dice se že kažejo, ker se pse pre-
več učenk in učencev odloča za 

gimnazije, ni^e in srednje po-
klicne šole pa nimajo učencev. 
Tu bo potrebno veliko postoriti, 
tudi na miselnosti staršev. Po-
trebno se bo mnogo bolj po^b-
Ijati v individualne sposobnosti 
vsakega posameznega učenca 
in učenko in jih usmeijati na 
za njih najprimemgšo šdo in 
jih v to smer motivirati. 

- Glede varčevanja na vrhu 
pa sem jim povedala, da so 
prav v času prgšnjega ministra 
za šolstvo in šport te službe zelo 
razširili (Urad za šolstvo. In-
špekcijske službe. Šolo za rav-
natelje, Republiški izpitni cen-

ter,...). Potrebno je narediti 
analizo, koliko ljudi so na novo 
zapodili, koliko to stane, kakšni 
so kvalitetni učinki. Prav goto-
vo bo tudi tu potrebno iskati ra-
cionalizacijo in finančne pri-
hranke. 

- Veliko je možnosti, da bi na 
šolah imeli več interesnih dgav-
nosti tudi s področja športa. 
Društvo Pobuda za šolo po 
meri človeka se zavzema, da so 
telovadnice na šolah vsaj do 17. 
ure na razpolago za učenke in 
učence šole, v večernih urah pa 
šola lahko oddaja telovadnice 
tudi zunanjim uporabnikom. 

Večina naših športnih učiteljev 
deluje preko klubov in društev, 
ker so tam bolje plačani. 

- Tudi na podro^u športa je 
potrebno še marsikaj rešiti. 

Na koncu je dal zdo kvaliteten 
prispevek dekan Fakultete za 
šport. To mi daje optimizem, da 
bodo tudi športni uSidji morali v 
prihodnje kritično in tudi samo-
kritično razmikali o svojem po-
ganstvu. 

A N G E L C A L I K O V I Č , 

Podpredsednica Društva 
Pobuda za šolo po meri 

človeka 
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Smo eno nojuspesnejših frgovskih verig z živili v Evropi. K našemu uspehu 
v veliki meri prispevajo strokovno usposobljeni sodelavci. 

Zo okrepitev našega nabavnega tima v Salzburgu iščemo 

mladega vodilnega uslužbenca (m/ž) 
za nabavo v Sloveniji 
VAŠE NALOGE: 
• Nekaj mesecev se boste intenzivno izobraževali ob delu, tako da boste temeljito pripravljeni no svoje 

prihodnje naloge. 

• Po uspešnem uvajonju boste v povezavi z vodstvom podjetja vodili mednarodna pogajanja za nabavo. 

• Skupaj z vodstvom podjetja boste rozvijali srednjeročno in dolgoročno nabavno strategijo. 

• Področje vaše dejavnosti v nabavi bo poleg klasičnega produktnega menedžmento obsegalo še razvoj 

kakovosti in opreme ter razvijanje in oblikovanje embalaže. 

• Odgovorni boste za zagotavljanje in kontrolo kakovosti blagovnih skupin v vaši pristojnosti. 

• S stalnimi tržnimi analizami in analizami trendov ter nakupovalnih navad boste lahko inovativno vplivali 

no najboljši razvoj izdelkov in asortimenta. 

• Odgovorni boste za uporabo optimalnih logističnih rešitev pri sklepanju nabavnih pogodb. 

VAŠ PROFIL: 
• Pripravljeni morate bili, do s trudom in prizadevnostjo napredujete do vodilnega položaja s pomembno 

odgovornostjo v našem podjetju. 

• Pri svojem delu vedno dosegate zastavljene cilje, ker ste odločni, vztrajni, prepričljivi, vzdržljivi in prodorni. 

• Znate analizirati in se z veseljem pogajati s poslovnimi partnerji. 

• Uspešno ste zaključili študij podjetništva ali ekonomije no univerzi ali visoki strokovni šoli oziroma ste 

diplomant druge smeri in imate od 1 do 3 let delovnih izkušenj. 

• Odlično komunicirate v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. 

KAJ PONUJAMO: 
• Veliko mero samostojnosti pri odgovornem delu, ki ga usklajujete z vodstvom podjetja. 

• Priložnost za hitro in kratkoročno odločanje. 

• Možnost iziediie poklitiie kuiieie v najhitreje rastočem evropskem trgovskem podjetju. 

• Prijetno delovno vzdušje v mladem mednarodnem nabavnem kolektivu. 

• Temeljito in strokovno uvajanje v delo. 

• Nadpovprečen in po delovnem uspehu pločan dohodek. 

Vas zanima? Je to pravi izziv za vas? Pošljite nam prijavo in življenjepis v nemškem jeziku z vsemi 

potrebnimi dokazil i in fotogrofijo do 27. julija 2 0 0 7 no naslov: 

Lid i A u s t r i a G m b H , J o s e f - B r a n d s t f i t t e r - S t r a B e 2 B , A - 5 0 2 0 S a l z b u r g 

, w w v / . 

mailto:o@g-gJos.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
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NESRECE 

STRUŽEVO 

Po trku v skalo umrl 26-letni Kranjčan 

V nedeljo okoli ene ure zjutraj se je pred Struževim na cesti 
Kranj-Naklo zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umri 
26-letni Kranjčan. Kot sopotnik na sprednjem desnem sede-
žu, se je peljal v osebnem avtomobilu Renault Laguna, ki ga 
je po ugotovitvah policije pod vplivom alkohola vozil 24-let-
ni Kranjčan. Ko je mladi voznik po ravnini pripeljal iz smeri 
Naklega proti Kranju pred picerijo Gorenc, je zaradi neprila-
gojene hitrosti In vožnje preblizu desnega roba vozišča za-
peljal desno s ceste, kjer je z veliko hitrostjo trčil v večjo ska-
lo, vozilo pa je nato odbilo približno petnajst metrov naprej. 

RUDNO POGE 

Veter prevrnil Strojev helikopter 

v petek nekaj pred poldnevom se je na Rudnem polju na Po-
kljuki na bok prevrnil helikopter Enstrom 408B. Njegov last-
nik, znani gorenjski podjetnik in inovator Franci Stroj, je s 
helikopterjem priletel na heliodrom na Rudnem polju po vi-
jake, ki so jih njegovi delavci potrebovali pri montaži sonč-
nih kolektorjev na Staničevi koči. Motor je pustil v prostem 
teku, helikopter zapustil in odšel po vijake v kombi nekaj 
metrov proč. Med brskanjem je močan sunek vetra helikop-
ter nekoliko dvignil in prevrnil na desni bok. Zaradi delujo-
čega motorja so se vse elipse zarile v pesek, motor pa se je 
samodejno ustavil. Ob tem je prišlo tudi do poškodovanja 
rotorja, pogonske osi in reduktorja helikopterja. Helikopter 
so na noge z dvigalom postavili blejski gasilci. Franci Stroj 
je pojasnil, da gre za leto dni star helikopter ameriške izde-
lave, vreden milijon dolarjev. Po njegovi oceni je na plovilu 
nastalo za sto tisoč dolarjev škode. S. Š. 

K O N C E R N 

Smo skupina hitro rastočih podjetij. Naš mladi kolektiv šteje 
že več kot 1700 sodelavcev. Imamo izdelano strategijo z jasnim 
ciljem ostati vodilni v dejavnosti varovanja in širitve na področje 
upravljanja zgradb. V naš dinamičen tim vabimo večje število 

VARNOSTNIKOV / VARNOSTNIC 
za delo na območju Gorenjske. 

Pogoji: 
- najmanj osnovnošolska izobrazba 
- splošna zdravstvena zmožnost 
- znanje slovenskega jezika 
- nekaznovanost 

Ponujamo možnost dodatnega zaslužka in napredovanja ter 
nagrajevanje za uspešno delo. 
Vloge kandidatov sprejemamo v kadrovski službi Sintala, 
Utostrojska cesta 38, Ljubljana, e-pošta: kadrovska@sintal.si. 
do 15 dni po objavi. s«̂  .» .u««^. « 

V centru mesta je težko gasiti 
v središču Kranja so z gasilsko vajo preverjali usklajenost delovanja poklicnih in prostovoljnih gasilcev. 

E LENA N OVAK 

Kranj - Gašenje v kranjskem 
mestnem jedru je nevamo in 
komplicirano, ker se hiše in 
strehe držijo skupaj in se po-
žar lahko hitro razširi na so-
sednje zgradbe, zahtevno je 
tudi reševanje, so v petek 
znova ugotavljali gasilci. Na 
Glavnem trgu je namreč po-
tekala javna gasilska vaja Ga-
silsko reševalne službe Mest-
ne občine Kranj. "Na dovoz-
nih poteh so cvetlična korita, 
ki so jih postavili stanovalci 
brez dovoljenj, in rampe, ki 
zapirajo dovozne poti, naj-
ve^i problem pa predstavlja-
jo parkirani avtomobili na 
dovoznih poteh," je pojasnil 
Matej Kejžar, pomočnik di-
rektorja javne gasilske in re-
ševalne službe Kranj. 

To je bila letošnja druga 
skupna vaja poklicnih in pros-
tovoljnih gasilcev v Kranju. Z 
njo so želeli preveriti usklaje-
nost delovanja poklicnih in 
prostovoljnih gasilcev. Scena-
rij vaje je predvideval požar v 
urbanem, strnjenem mest-
nem okolju. Na vaji je sodelo-
valo devet poklicnih gasilcev z 
vodjo vaje ter prostovoljna ga-
silska društva Podblica, Stra-

žišče, Jošt, Primskovo, Kokri-
ca in Britof, uporabili pa so 
komandno in kombinirano 
vozilo, avtodstemo, zglobno 
ploščad ter gasilska vozila 
prostovoljnih gasilskih dru-
štev. Preverili so tudi delova-
nje brezžične komunikacije. 
Zaradi varnosti in ker je vaja 
potekala v mestnem jedru, so 
se odločili za suho vajo. Potek 
vaje so gasilci sproti komenti-

rali in razlagali števihiim obis-
kovalcem mestnega jedra, ki 
so z zanimanjem spremljali 
dogajanje. 

Kot je napovedal Kejžar, 
bodo v prihodnje organizira-
li še več vaj, ki bodo vključe-
vala prostovoljna gasilska 
društva, tako da bo sodelova-
nje med prostovoljnimi in 
poklicnimi gasilci optimal-
no. Boljša bo tudi usposo-

Reševanje plačata alpinista 
Alpinista, ki so ju predlani s helikopterjem rešili iz stene Špika, bosta morala 
plačati stroške reševanja. To je odločilo Okrajno sodišče v Kamniku. 

STO JAN SA)E 

Kranj - Slovenski gorski re-
ševalci delujejo prostovoljno, 
zato svoje pomoči ob nesre-
čali v gorah ne zaračunavajo. 
Tudi drago helikoptersko re-
ševanje - v letih 2005 in 
2 0 0 6 je helikopter opravil 
34 odstotkov reševanj - je 
bilo načeloma brezplačno. 
Doslej je stroške krila drža-
va, le izjemoma pa so od gor-
nikov zahtevali povrnitev 
pla61a. Sedaj se je prvič zgo-
dilo, da je primer reševanja v 
gorah končal na sodišču 
prav zaradi zahtevka za po-
ravnavo vseh stroškov. 

Dežurno helikoptersko 
enoto na Brniku so 6. avgu-
sta 2005 obvestili, da sta v se-
verni steni Špika obtičala al-
pinista, ki prosita za pomoč. 
Policijski helikopter s posad-
ko, reševalcem letalcem in 
zdravnikom je že na večer 
poletel proti gori. Iz stene so 
v slabi uri rešUi nepoškodo-
vana plezalca in ju prepeljali 
v dolino. Že takrat je zdrav-
nik iz postaje GRS Kranjska 
Gora ocenil, da je bilo reševa-
nje nujno, ker bi sicer lahko 
alpinista zaradi podhladitve 
celo umrla. Vse se je torej 

končalo srečno, a je analiza 
reševanja potrdila malomar-
no ravnanje alpinistov. 
Kamniška alpinista L. K. in 
I. U. sta se z dvema drugima 
dogovorila za vzf)on v sever-
ni steni Špika. Navezi sta si 
izbrali vsaka svojo smer, 
kmalu po ločitvi na Dibono-
vi polici pa sta neizkušena al-
pinista zašla. Ugotovila sta, 
da sta v težji smeri, a se nista 
odločila za vrnitev. Tudi sla-
be vremenske napovedi za 
ohladitev in sneženje nad 
dva tisoč metri nista upošte-
vala. V skalnatem žlebu ju je 
zalila hudourna voda, pred 
nevihto s sodro pa sta se za-
tekla pod skalno s t reho do 

srečne rešitve. Kamniško so-
dišče je odločilo, da sta obto-
žena alpinista ravnala malo-
marno, ker se nista vrnila na 
izhodišče. Vztrajala sta v ne-
znani smeri in šele po enaj-
stih urah plezanja poklicala 
pomoč. S seboj nista imela 
niti opreme za bivak niti za 
sestop po steni. Glede na to 
je sodišče ugodilo zahtevku 
ministrstva za notranje za-
deve RS, da morata alpinista 
povrniti stroške reševanja. 
Vsak od nj i ju bo plačal 
651,73 evra glavnice z za-
mudn imi obrestmi od leta 
2005, stroške izvršilnega po-
stopka z obrestmi in dobrih 
350 evrov pravdnih stroškov. 

bljenost prostovoljnih gasil-
cev, ki bodo tako lahko bolje 
podpirali poklicne gasilce. 
Dodal je še, da želijo jeseni 
pripraviti večjo vajo, ki bi 
vključevala tudi druge reše-
valne službe, kot so gorski 
reševalci, potapljači, jamarji 
in vodniki službenih psov. 
Scenarij pa bi predvideval 
večjo prometno nesrečo na 
železnici. 

KRANJ 

Prijeli dejavna tatova 

Kranjski policisti so zaradi 
večjega števila velikih tatvin 
kazensko ovadili 21- in 18-
letnega Kranjčana. Dom-
nevna tatova naj bi februar-
ja, marca in aprila letos več-
krat vlomila v razne objekte 
na Gorenjskem. Tako sta 
osumljena, da sta vlomila v 
hotel Planika na Zgornjem 
Jezerskem, v gostinske loka-
le Ledina in Mignon v Kra-
nju, G-bar v Šenčurju, Žeja v 
Naklem In GO-Caffe v Go-
dešiču, v trgovino z očali v 
Naklem ter trgovini Banca 
J&O v Kranju. Odnašala sta 
denar, cigarete, alkoholne 
pijače, sončna očala, vodo-
vodarski material, računal-
niško in drugo tehnično 
opremo ter si s tem pridobi-
la več deset tisoč evrov pro-
tipravne premoženjske kori-
sti. Marca sta izpred stano-
vanjske hiše v Kranju odpel-
jala osebni avto Fiat Fiorino 
in se z njim odpeljala v gozd 
v bližini naselja Hrastje, kjer 
sta na prav tako ukraden 
kombi preložila za dvajset 
tisoč evrov vodovodarskega 
materiala, ki sta ga pred tem 
vzela iz trgovine Banca. Pri 
prelaganju so ju opazili poli-
cisti, zato sta s kraja pobeg-
nila, ukradeni vozili in pred-
mete pa pustila. Preiskoval-
ni sodnik je zoper starejše-
ga osumljenca odredil pri-
por. S. Š. 

mailto:kadrovska@sintal.si
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Piki rekorder in zmagovalec 
z nedeljsko tekmo v Kranju se je zaključila poletna serija treh tekem celinskega pokala v Sloveniji, 
ki se je v petek začela v Velenju. Primož Piki je zmagal kar dvakrat, v Kranju pa je postavil tudi nov 
rekord skakalnice: 117 metrov in pol. 

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

Kranj - Smučarji skakalci so 
novo sezono poletnili tekmo-
vanj celinskega pokala v petek 
začeli v Velenju, kjer je na 
prvi tekmi slavil Avstrijec Ba-
stian Kaltenboeck. Na drugi, 
sobotni velenjski tekmi je 
svojo odlično formo z zmago 
uspelo unovčiti Primožu Pi-
klu, ki je bil v petek drugi. V 
zmagovalnem naletu je Piki 
v nedeljo prišel tudi v Kranj, 
kjer je v poizkusni seriji pole-
tel kar 117,5 nietra, nato pa v 
dveh tekmovalnih s e r i j i s 
skokoma 106 in 103,5 rnetra 
še enkrat ugnal vso konku-
renco in po treh tekmah pre-
vzel tudi vodstvo v skupnem 
točkovanju celinskega pokala. 

"Res sem trenutno v iz-
jemni formi in komaj čakam 
prve tekme grand prixa. Tu-
kaj, v Kranju imamo domači 
skakalci nekaj prednosti, saj 
skakalnico že kar dobro po-
znamo in upam, da mi bo 
šlo dobro tudi pozimi, ko bo 
na njej tekma svetovnega po-
kala," je po nedeljski tekmi 
povedal Primož Piki iz Ljub-
nega ob Savinji, medtem ko 
so njegovi navijači glasno 
proslavljali zasluženo zmago 
pred Japoncem Keitom 
Umezakijem in Avstrijcem 

Primož Piki se je v Kranju zasluženo veselil rekorda, zmage in vodstva v celinskem pokalu. 
1 Foto; Cofazd KavCii 

Bastianom Kaltenboeckom. 
Na odru za najboljše je bil na 
šestem mestu tudi Jure Šin-
kovec (Ilirja), točke celinske-
ga pokala pa so si od naših 
priborili še Jurij Tepeš (Dolo-
miti) za 14. mesto, Mitja 
Mežnar (Trifix Tržič) za 16. 
mesto in Rok Urbane (Tri-
glav) za 26. mesto. Drugi 
Triglavani se na domači ska-
kalnici niso najbolje izkazali, 
saj se Primož Peterka, Pri-

mož Zupan, Jure B<^taj in 
Robert Kranjec niso uvrstili v 
finalno serijo. 

So bili pa na koncu zado-
voljni kranjski organizatorji, 
ki jim je tekma služila kot 
priprava na novo veliko pri-
reditev na kranjski skakalni-
ci. "Znano je, da nam v Kra-
nju vselej uspe pripraviti 
lepo prireditev, saj so tako 
klubska ekipa kot ekipa OK 
in ekipa Smučarske zveze 

dobro usklajene. FIS-a na 
takšnih tekmah, kot je da-
našnja, preverja našo uspo-
sobljenost za tekme najvišje-
ga ranga in nikakor ne bo te-
žav z organizacijo prve tek-
me zimskega svetovnega po-
kala, ki bo v Kranju 16. de-
cembra. Upam le, da bodo 
polne tudi tribune," je ob ne-
deljski tekmi povedal pred-
sednik OK Kranj 2007 Fran-
ci Strniša. 

Mladi Turki prvič na veliki tekmi 
Turški skakalni upi, ki na Gorenjskem trenirajo pod vodstvom Vasje Bajca, Bineta Norčiča in Aleša 
Selaka, so si v nedeljo ogledali tekmo celinskega pokala na Gorenji Savi. 

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

Kranj - Kot smo že pisali, so te 
dni na svojih prvih pripravah v 
tujini mladi Turid, ki si želijo, 
da leta 2011, ko bo zimska uni-
veizijada v Eizurumu, ne bi bili 
zgolj opazovalci, ampak tudi 
čim boljši tekmovala. Tako so 
pred letošnjo sezono za sodelo-
vanje naprosili našega skakal-
nega strokovnjaka Vasjo Bajca, 
ki je - skupaj s trenerjema Bine-
tom Norči&m in Alešan Sda-
kom - pogumno sprejel nov iz-
ziv. "VTuičiji smo se dogovori-
li, da bodoče tekmovalce k nam 
pripeljemo najprej na dvajsetd-
nevni trening, nato odidejo do-
mov in se po desetih dneh po-
čitka vrnejo nazaj za novih 
dvajset dni Nato bodo spet šli 
domov in za konec poletja spet 
za dvajset dni prišli v Slovenijo. 
V Turčiji namreč še nimajo pri-
merne skakalnice, se pa pri-
pravljajo na gradnjo petih ska-
kalnic za univerzijado in še 
dveh manjših za treninge. Do-
kler ne bo narejena vsaj ena, 
bodo večinoma hodili na tre-

Mladi turški fintje naj bi s pomočjo naših trenerjev v štirih letih postali dobri skakalci. 

ninge k nam in v sosednjo Av-
strijo. Fantje, ki so stari od 9 do 
13 let, znajo zgolj smučati, ska-
kali pa še niso. Tako smo sprva 
trenirali v Žirovnici, po treh 
dneh, kar je presenetljivo hitro, 
pa so nekateri že skakali na 25-
metrski skakalnici v Mengšu," 
je povedal Va.sja Baje, ki je med 
okoli sedemdesetimi fanti v 
Turčiji izbral šestnajst takšnih, 

ki imajo možnost postati dobri 
skakalci. "Nastanjeni smo v 
krčmi pri Vidmarju v Lescah in 
tam je lepo izhodišče za pot do 
Žirovnice, Kranja, Beljaka ... 
Fantje in trije spremljevalci, ki 
so z njimi, se tukaj dobro poču-
tijo in hitro učijo. Tako raču-
nam, da bi nekateri lahko zače-
li že tekmovati konec avgusta." 
načrtuje Vasja Baje, ki mu delo 

z mladimi turiški skakalnimi 
upi pomeni nov izziv: "Morda 
je malce manj stresno, kot ime-
ti ekipo v svetovnem pokalu, po 
drugi strani pa je t ^ o , saj je 
tireba ustvariti nov sistem Sko-
ki pač v Turčiji nimajo tradicije, 
so pa vsi zagnani, in če bodo 
imeli možnosti, če bomo izob-
razili trenerje, ni vzroka, da jim 
ne bi uspelo," dodaja Baje. 

VESLANJE 

BLED 

Čop in Špik junaka v Henleyju 

Blejska veslača Iztok Čop in Luka Špik sta l<onec tedna 
nastopila na prestižni veslaški regati v Henleyju v Angliji in 
zabeležila nov velik uspeh. V zibelki veslaškega športa sta 
namreč ugnala vse konkurente In se na spektakularnl prire-
ditvi veselila še ene pomembne lovorike v svoji tekmovalni 
karieri. Ta konec tedna naša najboljša veslača čaka tekma 
svetovnega pokala v Luzernu. V. S. 

TENIS 

KRANJ 

jermanova zasluženo zmagovalka Kranja 

Na tekmovanju mladincev in mladink do 16 let, ki je poteka-
lo pod okriljem Evropske teniške zveze, se je odlično 
odrezala 15-Ietna Kranjčanka Urša Jerman. Kot sedma nosil-
ka turnirja se je prepričljivo uvrstila v finale, kjer jo je 
pričakala Daša Orlič (Krka Otočec), ki si je mesto v glavnem 
žrebu pridobila s povabilom organizatorja. Finalno srečanje 
je bilo podobno obračunu Izpred nekaj tednov, ko sta se 
Igralki pomerili za naslov državne prvakinje. Tudi tokrat je 
bila uspešnejša Jermanova, ki je zasluženo slavila zmago s 
6 : i; 7 : 5 ter tako prireditelju, Teniškemu klubu Triglav, pri-
igrala doslej edino zmago med dekleti. V konkurenci mla-
dincev slovenski igralci niso tako blesteli. Še najdlje se je us-
pelo prebiti Maticu Možeku, ki je v polfinalu klonil proti kas-
nejšemu zmagovalcu, Hrvatu Antoniu Lumpieriju z gladkim 
izidom 6 : 1 : 6 : 3 . LumpierI je v finalu s 7 : 6; 6 : o ugnal 
Madžara Milana Kovacsa. 8. M. 

SLALOM NA DIVJIH VODAH 

TACEN 

Junak Tacna je bil Jure Meglič 

Minula nedelja bo zagotovo 
za vedno ostala v spominu še 
ne 23-letnega Jureta Megliča, 
kajakaša iz Zgornjih Dupelj, 
ki je na tekmi svetovnega 
pokala na divjih vodah v Tac-
nu ugnal vso konkurenco. 
Jure, ki je bil po prvi vožnji v 
kajaku sedmi (od naših sta 
bila pred njim Peter Kauzer, 
ki je vodil. In Dejan Kralj na 
petem mestu), je v odločilni 
vožnji odpeljal res odlično In 
se je že veselil drugega mesta 
za Kauzerjem, potem pa so 
Petru - zaradi zgrešenih vratc 
- priblli 50 kazenskih sekund 
In zmagovalec je, prvič v kari-
eri na tekmah svetovnega 
pokala, postal Jure Meglič. 

"Res sem pozimi in spomladi trdo treniral in zmaga mi ve-
liko pomeni. Prav tako je spodbuda za nove treninge In 
nastope," je bil po tekmi presrečen hrabri Gorenjec, ki je bil 
na letošnjem evropskem prvenstvu tudi član zlate slovenske 
ekipe. V. S. 

Jure Meglič je prvič v karieri 
zmagal na tekmi svetovne-
ga pokala. I roto: Gofazd 

ŠAH 

UUBLJANA 

Odprlo državno prvenstvo 

v šahovskem domu v Ljubljani te dni poteka Odprto prven-
stvo Slovenije za člane in članice - kvalifikacije za državno 
prvenstvo. Na njem nastopa 81 šahistov In šahistk, prvi fa-
vorit med moškimi pa je mednarodni mojster Matej 
Šebenik (ŠD Sinfonika), med ženskami pa mednarodna mo-
jstrica Vesna Rožič (ŠS Tomo Zupan Kranj). Prvi štirje se 
uvrstijo na 17. absolutno državno prvenstvo Slovenije 2007, 
ki bo hkrati tudi 17. memorial dr. Milana Vidmarja. Prven-
stvo bo prav tako v Šahovskem domu, med n . in 19. avgu-
stom. Nanj se uvrsti šest najboljših Igralcev po lestvici FIDE 
z dne 1. julija letos ter štirje Igralci s kvalifikacij. Več si lahko 
ogledate na spletnem mestu: http://www.sah-zveza.sl 
/rez/0707/sio7open/. O. O. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
http://www.sah-zveza.sl
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SMUČARSKI SKOKI 

3. tekma celinskega pokala v Kranju: i. Primož Piki (Slo) 
249,6 (106,0/103,5), 2. Keita Umezaki (Jap) 240,0 (106,5/ 
98,5), 3. Bastian Kaltenboeck (Avt) 237,6 (106,5/103,o),4. 
Jan Matura (Češ) 234,4 (102,5/100,5), 5. Pascal Bodmer 
(Nem) 231,6 (101,0/101,0), 6. Jure Šinkovec (Slo) 229,8 
(100,0/101,0)... 14. Jurij Tepeš (Slo) 224,5 (101.0/96,5), 16. 
Mitja Mežnar (Slo) 222,0 (100,5/97,0), 26. Rok Urbane 
(Slo) 212,4 (97.0/ 96,0), 32. Luka Bardorfer (Slo) 195,4 
(98,0/ 90,0) ...V. S. 

KONJENIŠ7VO 

Kasaške dirke v Komendi, zmagovalci posameznih dirk: 1. 
dirka: Avtoštart za 3- do 5-letne slovenske kasače z 
zaslužkom do 500 EUR; i. mesto: AIba z voznikom Jožetom 
Sagajem ml.; 2. dirka: Avtoštart za 3- do 14-letne slovenske 
kasače z zaslužkom do 2.500 EUR; i. mesto: Nilson MS z 
voznikom Markom Slavičem; 3. dirka: Avtoštart za 2-letne 
slovenske kasače; 1. mesto: Lucky Fonz z voznikom Ivanom 
Koscem; 4. dirka: Avtoštart za 3-letne slovenske kasače na 
progi 2200 m; 1. mesto: Maxi Cerd z voznikom Mirkom 
Babičem; 5. dirka: Avtoštart za 3- do 14-letne slovenske 
kasače z zaslužkom do 6.000 EUR; 1. mesto: Sonni MS z 
voznikom Markom Slavičem; 6. dirka; Avtoštart za 3- do 14-
letne kasače z zaslužkom do 10.000 EUR; i. mesto: Apofis 
z voznikom Markom Jurešem; 7. dirka: Avtoštart za 3- do 14-
letne kasače z zaslužkom nad 10.000 EUR; 1. mesto: jasin 
GL z voznikom Romanom jerovškom. P. P. 

BALINANJE 

12. KROG: Postojna : Bistrica 14 : 8, Primskovo : Antena 
Portorož 12 :10; vrstni red: Brdo 27, Dragomer GUT&PET 
26, Primskovo 25, Postojna in Sloga po 21, EIS Budničar 
17, Planina Petrič i6, Bistrica 15, Polje 10, Antena Portorož 
3. 2. liga vzhod - Radovljica Alpetour: Sodček 20 : 2, Tržič 
: Čirče Van-Den 10 : 12; vrstni red: Čirče Van-Den 30, 
Radovljica Alpetour 27, Rogaška Car System 24, Voličina 
15, Tržič 12, Velenje Premogovnik n , Tezno Cimos 10, 
Sodček 9, Svoboda 6. 2. liga zahod - Žiri : Skala 2 : 20; 
vrstni red: Košana 25, Kolektor in Mlinar Padna po 23, 
Skala 20, Ilirska Bistrica 19, Rovna 18, Orlek Javor 17, SGP 
Gorica 15, Jadran Hrpelje Kozina 12, Žiri 8. S. Š. 

KOLESARSTVO 

Dirka na Soriško planino za zlato čipko: absolutno: moš-
ki: 1. Alič (ŠD Peklenk) 36:27, 2. Korošec (4. pot), 3. Ikič 
(Etiketa Žiri), 4. Tehovnik (KK Enduros), 5. Vračič (KK 
Bike EK), 6. Virčič (KK Enduros), 7. Mlekuž (Izvir Vipava), 
8. Hribar (KK Enduros), 9. Kukovič (Calcit), 10. Komac 
(Izvir Vipava); ženske: 1. Žakelj (Pekarna Magušar), 2. 
Peklaj, 3. Nartnik (Postojna); otroci s posebnimi potreba-
mi: 1. Perovšek, 2. Bernik, 3. Rakovec, 4. Kenda, 5. Hafner, 
6. Marenk, 7. Cakiči. M. B. 
Maraton Alpe: absolutno, moški: 1. Helešič (Ljubno), 2. 
Kališnik (Hrast Dob), 3. Robič (ŠD Sokol), 4. Udovič 
(Bam.Bi), 5. Štrancar (Ajdovščina), 6. Smole (Adria Mobil), 
7. Tehovnik, 8. Virčič, 9. Hribar (vsi Enduros), 10. Ropret 
(Bam.Bi); ženske: 1. Zupan (Energija Radovljica). M. 8. 
5. Memorial Del Fabbro (Udine): dečki A: 2. jelovčan; deč-
ki B: 4. Gabrovšek, 5. Mohorič (vsi Sava). M. 8. 

I — i r ^ 

Obrtno gradbeno podjetje, d.d.. Bled 
Grajska 44 , 51-4260 

Potrebujemo novega ambicioznega sodelavca, sodelavko. K sode-
lovanju vabimo moške in ženske kandidate za delovno mesto 

organizator, organizatorka dela 
Zadolžen-a bo za organizacijo dela gradbene operative in 
peskokopa. 

O d kandidatov pričakujemo: 
•višjo ali visokošolsko Izobrazba organizacije dela in ,5 let delovnih 

izkušenj 
.zaželena je predhodna izobrazba gradbene smeri in poznavanje 

gradbene stroke 
• organizacijske in vodstvene sposobnosti 
• pripravljenost na daljši delovni čas v času gradbene sezone 

Ponujamo: 
• zaposlitev za nedoločen čas, s trimesečnim poizkusnim delom 
• stimulativno plačo za uspešno opravljeno delo 
• možnost napredovanja in izobraževanja 

Prijavo s pripadajočimi dokazili pošljite na naslov GRAD, obrtno 
gradbeno podjetje, d. d., BLED, Grajska cesta 44, 4 2 6 0 Bled. Rok 
za prijavo na delovno mesto je 20. julija 2007. Sprejemamo samo 
pisne vloge. 

Motoristi brusili ovinke 
Po desetih letih so Cveto Bohinjec in motoristični navdušenci znova pripravili gorsko moto 
preizkušnjo v slalomu v Lešah. 

V I L M A STANOVNIK 

Leše - "Leše so majhna vas 
in domačini radi naredimo 
kaj atraktivnega, da se zbere-
mo skupaj, pa tudi da k nam 
pridejo obiskovalci od dru-
god. Ker sem sam pač navdu-
šen motorist, se trudim, da 
vsaj enkrat na leto v Leše pri-
dejo tudi motoristi. Tako po-
zimi, če so le ugodne razme-
re, pripravimo motoskiiring, 
poleti pa naj bi naša priredi-
tev postala gorska preizkuš-
nja. V Lešah imamo namreč 
atraktivno progo, ki jo dodat-
no popestrimo še s kiji za sla-
lom, in tekmovalci so nad 
tem navdušeni," je ob letošnji 

Manca Katrašnik se ne boji 
hitrosti. 

tekmi, ki so jo v Lešah znova 
pripravili po desetih letih, po-
vedal glavni organi2ator, do-
mačin Cveto Bohinjec, ki je 
seveda priložnost izkoristil, 
da se je tudi sam - enkrat v po-
samični konkurenci in enkrat 
med prikoličarji - zapeljal po 
atraktivni progi. "Naša 1200 
metrov dolga proga sicer 
nima licence, ker bi ta močno 
podražila prireditev, vendar 
pa smo dobili vsa druga dovo-
ljenja in tako smo lahko pri-
pravili dirko, na kateri so se 
predstavili tako najmlajši kot 
vsi drugi, ki so se prijavili - od 
starodobnih motorjev, priko-
ličarjev pa tudi novejši cestni 
motorji. Posebno veseli smo 
velike udeležbe najmlajših, Id 
se na takšnih dirkah kalijo za 
večja tekmovanja," je tudi po-
vedal Cveto Bohinjec, ki je 
prireditev pripravil s kar pet-
desetimi sodelavci, pomagali 
pa so Krajevna skupnost Leše 
in Geftajtarji iz Krope na čelu 
s predsednikom Emilom Do-
bretom. 

Najboljšim je pokale ob 
koncu prireditve izročil trži-
ški župan Borut Sajovic, med 
najmlajšimi pa se je zmage 
veselila Manca Katrašnik iz 
Radovljice, ki je v konkurenci 
otrok do 15 let ugnala vse tek-
mece. "Z motorjem se vozim 

Proga v Lešah sicer nima licence, za tekmovalce pa je še 
kako atraktivna. 

že od tretjega leta, za to pa me 
je navdušil ati, ki je bil dober 
tekmovalec. Proga tukaj v Le-
šah je kar atraktivna, zmage 
pa nisem pričakovala, saj sem 
imela kar precej dobrih kon-
kurentov. Zato sem je še bolj 
vesela," je povedla 13-letna 
Manca, ki ima že kar nekaj iz-
kušenj in uspehov tudi iz 
mednarodnih tekmovanj. 
Dirka tudi njena starejša se-
stra. V preostalih kategorijah 

so zmagali: Miha Jereb, Cveto 
Bohinjec, Jože Zupane, An-
ton Dežman, Boštjan Meglič, 
Viljem Bitenc, Roman Al-
breht, Toni Podobnik, Ga-
šper Knific (v kategoriji su-
permoto je s Husquamo do-
segel najboljši čas 57:84) ter 
med prikoličarji do 500 ccm 
Cveto Bohinjec in Robert Al-
breht, med prikolicami nad 
500 ccm pa Mirko in Anka 
Hrast. 

Zgodovinska uvrstitev v Bratislavi 
Naša floorbali ekipa Hit Casino InSport Team je nastopila na močnem mednarodnem turnirju 
v slovaški Bratislavi in med kar 48 članskimi ekipami dosegla odlično peto mesto. 

V I L M A STANOVNIK 

Bratislava - Na res močnem 
mednarodnem turnirju se je 
slovenska ekipa, ki so jo sestav-
ljali igralci škofjeloških prvakov 
Spidersov in ekipe Borovnice, 
izkazala že v predtekmovanja 
V svoji skupini je bila druga s 
štirimi zmagami in enim pora-
zom ter si tako priborila dodat-
ne kvalifikacije za nastop med 
šestnajsterico najboljših. V 
kvalifikacijah so se pomerili z 
ekipo D dci ze Sokola in jih 
premagali S 3 :1 ter tako vstopi-
li med šestnajsterico. V osmini 
tekmovanja pa so nato zaigrali 
na vso moč in kar s 3 : o pre-
magali zmagovalce skupine B, 
§K Lido Bratislava. "Napor tur-
nirskega sistema se je močno 
poznal, saj smo četrti tekmo-
valni dan igrali že sedmo zapo-
redno tekmo in noč je bila pre-
kratka, da bi se dodobra spoči-
li. Tekma četrtfinala je bila iz-
jemno izenačena, nobena od 
ekip si ni pripravila občutnejše 
prednosti, kar potrjuje tudi re-
zultat, saj so nas igralci češke 

Ekipa Hit Casino InSport Team je na Slovaškem nastopila v postavi • zadnja vrsta od leve proti 
desni: Rok Korošec, Gašper Kalan, Aleš Kržič, Martin Bogataj, Dejan Frelih - prva vrsta: Andrej 
Šifi^r, Anže Pristavec, Iztok Miklavčič, Luka Časar, Blaž Kržišnik in vratar David Kular. 

ekipe Jameson Team ugnali 
šele ob koncu srečanja, ko smo 
prejeti odločilni gol za zmago 
s 3 : 2. Tako smo tekmovanje 
zaključili na še vedno odlič-

nem 5. mestu. K zgodovinski 
uvrstitvi, ki jo bo na klubski 
ravni težko preseči, pa so veli-
ko pripomogli naši glasni na-
vijači, ki so v dvorani naredili 

pravo športno vzdušje," je ob 
vrnitvi domov povedal izku-
šen škofjeloški igralec z med-
narodnimi izkušnjami Blaž 
Kržišnik. 
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Maraton Alpe druga Franja 
Na prvi izvedbi maratona Alpe je bilo prijavljenih nekaj manj kot 350 kolesarjev. Zmagal je Andrej Helešič. 

MAJA BERTONCELJ 

Kamnik - Skoraj dva tisoč 
metrov višinske razlike in 
131 kilometrov so morali pre-
magati udeleženci 1. Marato-
na Alpe, ki ga je organiziralo 
Kolesarsko društvo Alpe. 
Udeležilo se ga je 347 tek-
movalcev, kot prvi zmagova-
lec maratona pa se je zapisal 
Andrej Helešič iz Ljubnega v 
Savinjski dolini, ki je bil spa-
ring partner Tadeja Valjavca 
na o^ednem treningu v Al-
pah in Pirenejih. Drugi je bil 
Tomaž Kališnik iz Rado-
melj, nekdanji državni prvak 
v gorski vožnji, takrat v dre-
su Roga. Kot tretji je v cilj 
pripeljal Jure Robič z Jese-
nic, tik za njim pa Aleš Udo-
vič s Prebačevega. 

"Dirka je navdušila. Vsa 
čast pobudnikom in organi-
zatorjem. To je drugi mara-
ton Franja. Na start sicer ni-
sem prišel v najboljšem sta-
nju. Teden dni sem bil z 
družino na dopustu na Djer-
bi. Kolo sem sicer imel s se-
boj, a so bili za trening slabe 
razmere: vročina, veter, sla-
be ceste. Na dirko sem prišel 
za trening, potem te pa kar 
potegne. Skušal sem voziti v 
ospredju in vesel sem, da mi 
je uspel tak rezultat," je po-
vedal Robič, ki ga sedaj čaka 
še nekaj težkih dirk, tudi pet-
dnevna amaterska dirka po 
Fiurlaniji." Letos sem res do-
ber, tako da bom to formo iz-
koristil še do konca sezone. 
Vesel sem, da moje uspehe 
cenijo tudi drugi. Za zmago 

Tekmovalci na 1. Maratonu Alpe so morali premagati skoraj 
dva tisoč metrov višinske razlike. 

na RAAM-u mi je čestital 
celo Janez Janša in kot članu 
Športne enote Slovenske voj-
ske tudi Erjavec in Gutman," 

je še dodal Robič. V ženski 
konkurenci je prva s krogom 
okoli Alp opravila Ana Zu-
pan. 

KOLESARSTVO 

ŽELEZNIKI 

Alič drugič zmagal za zlato čipko 

Sobotna kolesarska dirka za zlato čipko od Železnikov do 
Soriške planine, ki je vključena v akcijo Slovenija kolesari, je 
prinesla novo zmago Simonu Aliču iz Poljan, njegovo drugo za 
zlato čipko. "Postavil sem svoj rekord, za kaj več pa je bil tem-
po po ravnini do začetka vzpona prepočasen. Da bi šel sam 
naprej, se ne izplača, saj izgubiš preveč moči. V klancu se 
potem pokaže, koliko je kdo močan. V začetku vzpona sva 
potegnila s Korošcem in drugi naju niso lovili. Potem sem na-
padel še nekaj manj kot dva kilometra pred ciljem in videl, da 
mi tekmec ne more slediti," je boj za zmago pojasnil Simon 
Alič, ki upa, da bo v takšni dnevni formi tudi na domači dirki iz 
Poljan na Stari vrh konec tega tedna. Po Starem vrhu gre na 
tekmo v gorskem teku v Italijo, konec meseca pa ga čaka še 
nastop na teku na Grintovec, najtežji preizkušnji gorskih 
tekačev. Tam bo branil lanski naslov državnega prvaka v teku 
navkreber. Pri ženskah, na startu jih je bilo le šest, je zmagala 
Rada Žakelj iz Žirov. Organizatorji iz vrst ŠD Kamikaze so po-
leg tekmovalnega dela organizirali še rekreativno kolesarjenje 
in tekmo za otroke s posebnimi potrebami. M. B. 

GORSKI TEK 

KRANJ 

Sloveniji dve medalji na EP 

Na evropskem prvenstvu v gorskem teku, ki je v nedeljo po-
tekalo v Cauteretsu v Franciji, so se izkazali tudi Slovenci. 
Lucija Krkoč je postala evropska mladinska prvakinja, sku-
paj s Katjo Kosmatin (12. mesto) pa sta pritekli do ekipnega 
brona. Pri članih je evropski prvak postal Turek Ahmed Ars-
lan, Sebastjan Zarnik je bil 33., Jože Čeh 43., Marjan Zupan-
čič pa 57. Pri članicah je zmagala Norvežanka Anita Haa-
kenst Evertsen, Petra Šink je bila 32., Vanja Krapež 37., Ma-
teja Šuštaršič 45., Valerija Mrak pa 49. Pri mladincih je bil 
najboljši Slovenec Peter Oblak'(21.), Gašper Bregar je bil 
22., Tine Torkar 27., Rok Markuš pa 32. M. B. 

ŠKOFJA LOKA 

Izredni občni zbor loških rokometašev 

Danes ob 20. uri bo izredni članski zbor ŠD Termo. Na njem 
bodo loški rokometaši govorili o spremembi imena društva in 
o vključitvi v Združenje rokometnih prvoligašev. V. S. 

GIBAJTE SE Z NAMI 
J A N E Z FERLIC 

Šport kot kompenzacija 
v stresu 

šport oziroma športna rekrea-
cija v povezavi s sproščaryem in 
obvladovanjem vsakodnevnih, 
manjših ali ve^ih stresnih situa-
cij. Toje nekaj, kar seje znaSo v 
diplomskem delu podpisanega. 
Pri njem šport je imd, še ima in 
bo imd pomembno vsakdanjo 
vlogo. V času študija je včasih 
težko. Tisto dolgotrajno opravlja-
nje izpita iz moje "večne" mate-
matike. ki pa se je na koncu le 
uspešno konžahje bilo seveda 
rezultat bolj zavzetega dela in 
prizadevnosti. 

Nenehni pritisk iz okolice, 
kdaj bom že "zmazal" tisto ma-
tematiko, pa je po neuspelem po-
skusu izzval rahlo stresno situa-
cijo. Znova se pripravljati, si vze-
ti čas, rešiti toliko in toliko vaj pa 
vsaj zame ni bilo preprosto, ker 
nikdar nisem bil ljubitelj obrača-
nja številk. Bilo pa je lažje, ker 
sem skrbi pustil nekje rned te-
kom, kije bil vedno tudi del mo-

jega prostega časa, in motivacija 
je zopet zrasla, problemi (tudi 
matematični) pa postali lažje 
reSjivi in bolje obvladljivi. 

Izpostavljenost pritiskom iz 
okolja lahko pripdje do Jizičnih, 
psihičnih in socialnih motenj. 
To vse skupaj pa lahko označi-
mo kot stres. Majhna stopnja 
stresa lahko oziroma bi celo mo-

rala pozitivno itplivati na splo-
šen osebnostni razvoj, če se le 
pravilno z njim spopademo in 
ga vzamemo kot dd vsakdanji-
ka. Kratkotrajni stres ne bo imd 
veljih posledic, če pa smo neneh-
no izpostavljeni težjim priti-
skom, so lahko posledice precej 
neprijetne. Nemir, nespečnost, 
nezbranost, izguba motivacije 
in nezainteresiranost za reševa-
nje vsakdanjih problemov so le 
nekatere posledice delovanja stre-
sotjev, ki negativno vplivajo na 
delovno, poklicno in socialno po-
droije. Športna rekreacija pa 
lahko v tovrstnih primerih služi 
kot kompenzacija v stresu. Že 
zelo blage oblike rekreacije pred-
stavljajo priineren način spopri-
jemanja s stresom in omogočajo 
graditev pozitivne samopodobe. 

V ob^bjih, ko nas obkrožajo 
številni stresotji, si je treba vzeti 
čas zase in imeti voljo, da se 
spravimo v športni pc^on. Ne gre 
za kakšno točno programirano 
obliko vadbe, temveč za vadbo, 
izbrano po naših ždjah, sposo-
bnostih in zmožnostih. Takoj pa 
se moramo prenehati izgovaijati 
na utrujenost in pomanjkanje 
časa zaradi drugih dehvnih ob-
veznosti. Zavzetost je vse. Že 
kratek skok ven, v naravo bo do-
ber blažUec stresa. 

Prvi nočni tek na Bledu 

To soboto, 14. julija, bo društvo Vitezov dobrega teka pripravi-
lo prvi nočni tek okoli Blejskega jezera. Preizkušnja, ki se bo za-
čela ob 22. uri, bo dolga krog in pol okoli jezera oziroma deset 
kilometrov. Začetniki in slabše pripravljeni bodo lahko tekli na 
en kilometer (ob 21. uri), pripravljajo pa tudi otroški tek (ob 20. 
uri). Prijavite se že lahko na www/.nocnaioka.net. V. S. 

Veličasten otoški začetek 
T A D E J N A T O U R D E F R A N C E 

JANEZ FERLIC 

Kolesarska dirka po Fran-
ciji, kjer spremljamo edinega 
slovenskega predstavnika, 
Besničana Tadeja Valjavca, 
se je spektakulamo, kot se za 
tako velik športni dogodek 
tudi spodobi, začela v Londo-
nu. Petkov večer je bil name-
njen predstavitvi enaindvaj-
setih ekip, ki imajo pravico 
nastopa, nato pa se je v sobo-
to s prologom, ki je že kar 
običajen uvod v veliko trite-
densko dirko podelila rume-
na majica. 

"Prologi mi niso ravno pi-
sani na kožo. Če je zaostanek 
prevelik, ni dobro za "psiho". 
Strah pa je ponavadi odveč, 
saj se kasneje na dirld pona-
vadi vse obrne. To je pač za-
četek dirke," je pred Startom 
prologa povedal Tadej, ki le-
tos ni imel posebnega tre-

ninga kronometra, zato ga 
tudi ni bilo pričakovati v 
ospredju. Z zaostankom 54 
sekund je zasedel 81. mesto. 
Določenim kolesarjem pa 
pomeni največ prav 2:maga v 
uvodni etapi. Zmagovalec, 
Švicar Fabian Cancellara v 
majici svetovnega prvaka je 
upravičil vlogo favorita in si 
nadel nuneno majico vodil-
nega v skupnem seštevku. S 
prednostjo 13 sekund pred 
drugouvrščenim je nedvo-
mno dokazal svoje kronome-
trske odlike in optimalno pri-
pravljenost. 

Prva etapa 

Na svoj račun so takoj prišli 
šprinterji v prvi ravninski etapi 
v skupni dolžini 203 kilometre 
od Londona do Canterburyja. 

Svojo že dvanajsto etapno zma-
go na Dirid po Frandji je vknji-
žil Avstralec Robbie McEvven, 
ki ga ni zmotil niti padec dvaj-
set kilometrov pred ciljem, v 
katerega je bil tudi sam vpleten. 
Robbie je znan kot šprinter, ki 
se dobro znajde v izjemno hi-
trih šprintih glavnine. Naš Ta-
dej Valjavec po pričakovanju ni 
bil povsem na ^ u šprinterske 
glavnine. "Šprinti so zame 
stresni, saj se bojim padcev pri 
velikih hitrostih. Vendar pa 
kljub vsemu moram biti vsaj 
blizu vodilnim, da ne bom po 
nepotrebnem izgubljal drago-
cenih sekund," je povedal Ta-
dej, ki je zasedd 65. mesto, v 
skupnem seštevku pa je z 81. 
napredoval na 79. mesto. 

Prvih pet etap bodo izkori-
stili šprinterji, nato pa se bo 
karavana preselila v Franco-

Tadej Valjavec je zadnje 
treninge pred odhodom na 
Tour de France opravil 
na domačih, gorenjskih 
cestah. 1 FOIO: ROIIC Sicgai 

ske Alpe, kjer bodo na vrsti 
prve gorske etape. Valjavec 
pravi, da bodo najbolj pe-
klenske zadnje gorske etape 
v Pirenejih. Utrujenost je 
proti koncu tritedenske pre-
izkušnje iz dneva v dan več-
ja in takrat se odloča o zma-
govalcu dirke. Povsem dru-
gače je voziti enotedensko 
dirko kot pa tri tedne dolgo 
dirko, začinjeno z vročino, 
lahko pa tudi skoraj zim-
skim mrazom v Alpah. Ta-
dej, ki mu motivacije po vr-
hunskem rezultatu ne 
manjka, cilja na prvo dese-
terico, kar se zdi povsem re-
alen cilj. Letos ni imel no-
benih večjih zdravstvenih 
problemov, trening je pote-
kal tekoče, veliko psiholo-
ško podporo pa ima tudi pri 
svoji družini. 

mailto:viima.stanovnik@g-gias.si
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MOJ POGLED 
D A M | A N A S M I P 

/gre v naravi (1) 

Poletje bo trajalo še ne-
kaj časa, ne glede na 
naše želje ali na večje 

in manjše ohladitve. Tokrat 
poglejmo, kaj lahko v tem 
času zabavnega počnemo v 
naravi. Poleg priljubljenih 
čevapčičev in drugih dobrot, 
ki dišijo iz vseh logov in nas 
vabijo med prijatelje, imamo 
na voljo kar nekaj iger, ki 
bodo nam ali otrokom kraj-
šale čas. Pikniki, ki se jih 
tudi sama rada spominjam, 
so skorajda vedno povezani 
z različnimi doživetji. Igre 
so tiste, ki ob takšnih in dru-
gačnih srečanjih združujejo 
ljudi, poskrbijo za smeh in 
zabavo in puščajo lepe spo-
mine. Ni potrebno, da smo 
veliki mojstri v pripravi iger, 
dovolj je, da poznamo nekaj 
osnovnih pravil, ideje za igre 
pa najdemo v knjigah. Pri 
organizaciji je potrebno mi-
sliti na starost in sposobnosti 
udeležencev, na to, kako se 
prisotni poznajo med seboj 
ter na nekoga, ki bo igre vo-
dil. Če se na nedeljskem pik-
niku zbere več družin, se 
lahko dogovorimo, da vsaka 

organizira eno igro. Pri ig-
rah z vodo imejmo v mislih 
tudi to, da imajo igralci s se-
boj rezervna oblačila. Katere 
igre pa smo mi že preizkusi-
li v tem poletju? S prvo igro 
smo poskrbeli za ogrevanje. 
Na znak so vsi igralci stekli 
in iskali deteljice. Na razpo-
lago so imeli dve minuti 
časa in tisti, ki jih je zbral 
največ je bil imenovan za 
kralja deteljic. Dobil je kro-
no in slavnostni govor. Dru-
ga igra je bila zabavna, od 
igralcev pa je zahtevala mal-
ce spretnosti. Igralci so se 
razdelili v dve ekipi in vsaka 

je dobila na razpolago dolgo 
vrvj ki je bila napeta med 
drevesi • kot za obešanje pe-
rila. Ob pisku so morali ig-
ralci čim hitreje obesiti čim 
več svojih oblačil na vrvi • 
zmagala je ekipa, katere vrv 
je bila hitreje polna z obeše-
nim perilom. Pri tem je bilo 
veliko smeha, kajti nekateri 
otroci so oblačila obešali pr-
vič, drugi ne bi obesili svoje 
lepe majice, tretji pa so slekli 
vse do perila, samo da so 
zmagali... 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

91,0 MHz 

lU ISTItHI 

uiuiui.potepuh.com 

Ognjič, dermatolog 
z domačega vrta 
Ognjič (Calendula officinalis) lahko uporabimo za izvrstno mazilo za vneto, razpokano, 
občutljivo in pordelo kožo. Celi rane, ki nastanejo zaradi sončnih in drugih opeklin. 
Menda pa ima celo to moč, da vidno polepša in pomladi kožo. 

PAVIA K U N E R 

Ognjič spominja na maj-
hno sončece ali ogenj, ki kar 
žari na vrtu in ga ne moremo 
spregledati kar tako. Pravijo, 
da človeka spravi v dobro vo-
ljo že samo, če ga ošvrkne s 
pogledom. Če ga uporabi, še 
toliko bolj. Kljub omenjene-
mu pa mene včasih tudi bla-
go razjezi. Ko ga te dni nabi-
ram, se mi kaj hitro začnejo 
prsti lepiti skupaj, tako da 
cvetove komajda spustim ko-
šaro. No, saj ni tako hudo. To 
pač sodi zraven. Za zdravje in 
lepoto pa se gotovo splača ne-
koliko potrpeti. Ognjič je pre-
cej nezahteven, a kot sončna 
roža bo najbolje uspeval na 
sončni legi. Vrt poživlja od 
poletja tja do jeseni. Cvetove 
nabiramo v suhem vremenu 
in jih hitro in dobro posuši-
mo ter hranimo v zaprtih ko-
zarcih. Kalendula, meseček, 
ringelca, primožek, babji pr-
stanec, solčnica in vremenar 
je le nekaj njegovih poljudnih 
imen. Latinsko ime calendula 
izhaja iz izraza kalende, kar 
pomeni prvi dan v mesecu. 
Rimljani so namreč verjeli, 
da kalendula zasveti vsak prvi 
dan v mesecu. 

Kalendula pomlajuje 

Ognjič so uporabljali že v 
starem Egiptu, kjer so mu 

Bogat ognjičev cvet 

pripisovali moč pomlajeva-
nja. Če so leta vaš sovražnik, 
si raje kot lifting privoščite 
dobro ognjičevo mazilo ali 
čaj iz cvetov. Eterično ognji-
čevo olje deluje proti mikro-
bom, saponini pa prepreču-
jejo naselitev glivic na koži, 
piše dr. Katja Galle Toplak v 
knjigi Zdravilne rasdine na 
Slovenskem. Na tem mestu 
izvemo še, da ognjič prepre-
čuje vnetja, zato je tako do-
brodošel za zdravljenje kož-
nih poškodb in v kozmetiki. 
Pomemben je tudi zato, ker 
celi rane. Pospeši nastanek 
novih celic, poveča kroženje 
krvi in toniK kože. Pri občut-
ljivi koži in koži, Id je nagnje-
na k alergijam, ga uporablja-
mo namesto amike. 

Mazilo za zdravo 
in lepo kožo 

Iz ognjiča si pripravimo 
učinkovito hladilno mazilo 
za pordelo in vneto kožo. 
Uporabimo jo za vse vrste 

Ognjič v rumenih odtenkih 

ran, pri kožnih obolenjih, lu-
skavici, glivičnih vnetjih, 
opeklinah, urezninah, oze-
blinah. Z njo mirne duše 
lahko mažemo ture in tvore, 
buške, otekline. Zdravi vnete 
vene, krčne žile in zlato žilo. 
Izkaže se pri aknah, krastah, 
atletskemu stopalu, vneti rit-
ki pri dojenčkih, razdraženih 
bradavicah dojilj. To mazilo 
je dragoceno za nego suhe in 
občutljive kože ter razpoka-
nih ustnic. Kar nekaj recep-
tov za to slavno mazilo je v 
uporabi, predstavljamo sle-
dečega: potrebujemo pol litra 
cvetov ter pol kilograma 
masla ali svinjske masti, ki jo 
razgrejemo v kožici. Nato na 
hitro ocvremo na drobno se-
sekljan ognjič, odstavimo, 
pustimo čez noč in vmes 
večkrat premešamo. Nasled-
nje jutro pripravek nekoliko 
segrejemo in stresemo na 
nekaj plasti gaze, oblikujemo 
culico in stiskamo. Nalijemo 
v manjše posodice in shrani-
mo. 

Čaj in tinktura 
za želodec... 

Ljudsko zdravilstvo upo-
rablja ognjič tudi notranje v 
obliki poparka in tinkUire. 
Denimo, pri vnetju želod-
čne sluznice, čiru na želod-
cu in črevesju, krčih in dri-
skah. Redno pitje čaja čisti 
kri, blaži nečisto kožo in 
neredne menstruacije. Og-
njič je tudi zaveznik žensk v 
meni in ljudi, ki imajo krh-
ke in od stresa zrahljane 
živce. Najbolj znan "stiški 
dohtar" je priporočal ognji-
čev čaj pri rakavih obolenjih 
kot dodatek, drugim zdravi-
lom v podporo. Zdravilno 
učinkuje na jetra in pospe-
šuje izločanje žolča. Ima 
blage diuretične in odvajal-
ne lastnosti ter prepre-
čuje infekcijske bolezni. 
Poparek pripravimo tako, 
da eno do dve žličke posu-
šenih ali svežih cvetnih li-
stičev prelijemo s skodelico 
vrele vode in pustimo po-
krito stati deset minut. Čaj 
pijemo večkrat dnevno, ne 
smemo ga sladiti, pa tudi 
prevroč ne sme biti. S tem 
čajem lahko izpiramo tudi 
ustno votlino ali ga uporabi-
mo za obloge za rane. Tink-
turo pripravimo iz 5 g suhe-
ga ognjiča, ki ga prelijemo 
s 100 ml 70-odstotnega eta-
nola. 
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RADOVAN H R A S T 

Čeprav delam na povsem 
novem podro^u na občini, mi 
privajanje na delo in praksa ne 
delata težav. Vedno sem se dr-
žal nadela: česar ne veš, vpra-
šaj, in se samostojno odloči šele 
potem, ko si prepričan, da je 
odločitev pravilna. No, tudi na 
tem delovnem mestu sem imel 
srečo. V delo tržnega inšpektor-
ja sta me nesebično uvajala in 
mi pomagala Dušan Feldin in 
Miro Hajher. 

Hitro sem se učil in kaj kma-
lu sem že samostojno reševal 
spise ter opravljal terensko delo. 

Strogi, toda delavni načelnik 
Ciril Ankerst mi že zaupa od-
govorne naloge. Zadovoljenje. 
Služba me je pritegnila in jo 
opravljam z veseljem. Kot in-
špektor nikdar nisem pričako-
val kakšne posebne časti ali po-
zornosti. Prekrškov nisem iskal 
zaradi kaznovanja, stranke 

sem želel le usmerjati injih opo-
zaijati. V veselje mi je bilo, ko 
sem p komisiji z delovnim in sa-
nitarnim inšpektorjem obisko-
val bodoče ali že delujoče obrtne 
delavnice in gostišča. Tako je sa-
nitarni inšpektor Štigfic ob vsa-
ki inšpekciji odkril kake prekr-
ške, potem pa rohnel in žugal, a 
na koncu ni nikogar kaznoval. 
To je bila tudi moja praksa. Kaj 
vse sem doživel pri svojem delu! 
Nekaj t^a sem si zapomnil za 
vse življenje. Nekega dne dobim 
nalogo, naj opravim temeljito 
kontrolo v Klavnici Kranj. Ni-
koli nisem zvedel, kdo je botro-
val temu naročilu. 

"Posebno natančno po^ej in 
oceni delo direktorja Janka Ur-
banca," mi je bilo naročeno. 
"Čas ni pomemben. Lahko de-
laš več dni. Hočemo rezultate." 
Naj prekontroliram in ocenim 
delo Janka Urbanca in o njem 

poročam? Kaj le jih je prijelo in 
da še meni naložijo to inšpekci-
jo? Janko Urbane, moj komi-
sar, predan partizan in tudi se-
daj prijatelj, ki ga spoštujem. 
Me morda preizkušajo? 

Zjutraj potrkam na direktor-
jeva vrata. "Zdravo, tovariš di-
rektor!" 

"O, Rado, kaj Je pa tebe pri-
neslo?" 

"Nič posebnega, rutinska 
kontrola. Prav veseli me, da 
bom lahko ugotavljal tvoje 
uspešno poslovanje." 

"Glej, zelo sem zaposlen. Od-
peljem te do sekretarja, na raz-
polago ti bo z vsemi dokumen-
ti. " Potil sem se kar nekaj dni ob 
pregledovanju kupov dokumen-
tov. Vse je bilo v redu. Napisal 
sem kratko poročilo. Pozitivno. 
Še boljše, kot pa Je bilo stanje v 
resnici. Ko sva se z Urbancem 
srečala zasebno, sem mu pove-

dal, da ne bi dal v poročilo, četu-
di bi kaj odkril; svetoval bi, kako 
odpraviti pomanjkljivosti. 

"Nekdo te je očrnil ali pa si 
nekomu napoti. Janko, naj to 
ostane med nama!" 

In še en, težji primer. Na 
čelu trgovskega podjetja Sadje 
in zelenjava Je bil Jože Jarc. 
Velik možakar, govoril je poča-
si, včasih kar s težavo. Na vi-
dez tipičen birokrat. Kasneje 
sem ugotovil, da je bil pošten in 
srčno dober človek. V tem pod-
jetju moram opraviti tako te-
meljit pregled, da bi na podlag 
ugotovljenih napak v zvezi z 
zakonom o tržni inšpekciji 
predlagal občinskemu odboru 
direktorjevo razrešitev. 

"Občinski odbor ima sejo čez 
14 dni. Do takrat moraš pri-
praviti poročilo, oziroma ute-
meljiti razrešitev direktorja," 
zahteva načelnik. 

Direktor Jarc me prijazno 
sprejme. Na kratko obrazložim 
in že začnem z delom. V grosi-
stičnem podjetju, kot je bilo Sad-
je in zelenjava, je bilo ogromno 
dokumentacije. Nabavne in pro-
dajne cene, marže, kalo in zopet 
kalo. Ob vsem tem ima podje^e 
še hladilnico ob obali za južno 
sadje. Zanjo je bil zadolžen 
Tone Grašič. Pre^edujem, si de-
lam opombe, pogovarjam se z 
Jarcem, pa z Grašičem. Bolj ko 
se čas odmika, manj imam oti-
pljivega, nobenih trdnih doka-
zov. Na občini pa vsak dan zno-
va: "Si že kaj našel? Vedi, da na 
skupščini mora Jarc leteti!". 

Več preberite v knjigi, ki 
je naprodaj na Gorenjskem 
glasu, Zoisova i v Kranju, od 
7. do 15. ure. Cena knjige, ki 
obsega skoraj petsto strani, z 
2o-odstotnim popustom za 
naše bralce znaša 23,2 EUR. 

mailto:info@g-glas.si
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Šetraj 
B O R I S B E R G A N T 

Šetraj ima zelo močan 
vonj in dokler niso v Evropi 
spoznali eksotičnih za-
čimb, je bil šetraj med naj-
bolj aromatičnimi kuhar-
skimi zelišči. Ločimo vrtni 
šetraj, ki je doma v vzhod-
nem Sredozemlju in na 
Kavkazu, ter kraški šetraj. 
ki pa izvira iz južne Evrope, 
Turčije in severne Afrike. V 
9. stoletju se je šetraj razši-
ril po vsej Evropi, kjer je po-
stal cenjena razkužilna ras-
tlina za potresanje po tleh. 
v srednjem veku pa je vsak, 
ki je kupil stročji fižol, avto-
matično zraven dobil tudi 
šetraj. Šetraj je gosta, moč-
no razvejana, zelo aroma-
tična enoletna rastlina, ki 
zraste do 40 centimetrov 
visoko. Ozki in podolgovati 
temno zeleni lističi so s 
spodnje strani dlakavi. V 
zalistju zgornjih stebelnih 
listov se razvijejo modro-
beli ali roza cvetovi. Nabira-
mo ga v jutranjih urah in še 
pred cvetenjem, saj imajo 
lističi takrat najboljši okus 
in najbolj izrazito aromo, ki 
nekoliko spominja na me-
šanico mete. Sveže nabra-
nega ne prodajajo skoraj 
nikjer, se pa v vrtnarijah 
dobijo sadike, ki jih lahko 
postavimo kar na okensko 
polico. V plastični vrečki se 
šetraj v hladilniku ohrani 
do deset dni, lahko ga za-
.mrznemo, vložimo v kis ali 
olje, pa tudi sušen kar do-
bro ohrani svoj okus in aro-
mo. Za sušenje ga poveže-
mo v šope in obesimo v te-
men in zračen prostor. Vrt-
ni šetraj je slajši, primer-
nejši za dodajanje svežim, 
kraški pa posušenim stroč-

nicam. Ker ima šetraj bolj 
poprast okus kot timijan, se 
odlično poda k močni zele-
njavi, na primer zelju in br-
stičnemu ohrovtu, kuma-
ram, kuhanim zelenjavnim 
solatam, pa tudi pečeni te-
letini in svinjini, zajčjemu 
mesu, hrenovi omaki, na-
devom, kozjemu siru, oma-
kam s paradižnikom, mari-
nadam in ribam, zlasti po-
strvem. Zaradi močnega 
okusa ga v jedi dodajamo 
na začetku kuhanja da se 
njegov okus malce omili. 

Fižolov namaz 
s šetrajem 

Potrebujemo: 20 dag kuhane-
ga belega fižola, žilici kaper, 1 
žlico sveže sesekljanega šetraja, 
J žlice najboljšega oljčnega 
olja, 3 žlico limoninega soka, 
sol in sveže mlet poper. 

Vse sestavine skupaj spiriraj-
te v električnem mešalniku, 
solite in popoprajte po okusu 
ter postrezite s toastom in 
svežo oprano rukolo. 

Krompirjeva omleta z 
jurčki in šetrajem 

Za 2 osebi potrebujemo: 25 dag 
kuhanega krompirja, 5 dag 
slanine, 1 čebulo, 10 dag jur-
čkov ali drugih gob, J jajca, 1 dl 
mleka, i žlico sesekljanega še-
traja in sol. 

V ponvi pražite na kocke na-
rezano slanino in na trakove 
narezano čebulo. Ko čebula 
oveni, dodajte očiščene in 
na kocke narezane jurčke 
ter na kocke narezan krom-
pir. Vse skupaj rjavo zapeci-
te. Jajca razžvrkljajte, dodaj-
te mleko, sol in sesekljan še-

traj. Jajčno zmes prelijte 
prek krompirja, pokrijte s 
pokrovko in na majhnem 
ognju pražite še toliko časa, 
da jajca zakrknejo. Tako pri-
pravljeno omleto zvrnite na 
krožnik in postrezite. 

Ribe v pečici s šetrajem 
in stročjim fižolom 

Za j oseh potrebujemo: i kg 
ribjihfilejev (katerih koli, da so 
le iz morja), 30 dag zelo mla-
dega stročjega fižola, 30 dag 
svežega paradižnika, i čebulo, 
3 stroke česna, 1 žlico sveže se-
sekljanega šetraja. 4 žlice olj-
čnega olja, sol in sveže mleti 
poper. 

Ribje fileje narežite na rezi-
ne ter jih potresite s šetra-
jem, solite in popoprajte. 
Stročji fižol operite, mu od-
stranite peclje, ga narežite 
na dva centimetra dolge rezi-
ne in ga porazdelite po peka-
ču. Nanj naložite ribje fileje. 
Paradižnik narežite na 
majhne kocke, mu dodajte 
sesekljano čebulo, sesekljan 
česen, oljčno olje in sol po 
okusu. Zmes dobro preme-
šajte in jo porazdelite po rib-
jih filejih ter postavite v na 
200 stopinj Celzija ogreto 
pečico in pecite 20 minu t 

Pečene ribje fileje razdelite 
na krožnike, jih obložite s 
stročjim fižolom in postrezi-
te s kuhanim ali pire krom-
pirjem. 

Pečen goveji rostbif 
z gobami in šetrajem 

Za 4 osebe potrebujemo: 6 žlic 
oljčnega olja, 60 dag govgega 
rostbifa, 30 dag poljubnih gob, 
1 žlico svežega sesekljanega še-
traja, J žlico sesekljanega pet-
eršilja, 1 dl suhega belega vina, 
2 sesekljana stroka česna, sol in 
sveže mleti poper. 

V dovolj veliki posodi segrej-
te oljčno olje in na njem z 
vseh strani 15-20 minut ped-
te soljen in popopran goveji 
rostbif. Zunaj naj bo lepo za-
pečen, v sredini pa še rožnat 
Po želji ga lahko tudi prepe-
čete. Pečen rostbif položite 
na krožnik in postavite v to-
plo pečico. Na preostalem 
olju prepražite očiščene in 
narezane gobe, česen ter 
peteršilj. Začinite s soljo in 
poprom ter zalijte z vinom 
in dušite toliko časa, da teko-
čina izpari. Rostbif narežite 
na rezine, jih obložite z go-
bami in postrezite s poljub-
nim krompirjem, zelenjavo 
ali cmočld. 

m ZELENO IN CVETOCE 
I C O R P A V L I Č 

Enoletnice 
Gredice, ki so jih spomladi 

krasile narcise in tulipani, so 
v poletnem času zasajene z 
enoletnicami. Z njimi lahko 
zelo poživimo vrt in okolico s 
kontrastnimi barvami, ali pa 
izberemo bolj umirjeno za-
saditev v eni barvi. Pri barv-
nem oblikovanju pazimo, da 
ne zasadimo kičasto. Upora-
bimo le nekaj barv, ki jih 
skladno razporedimo po gre-
di. Vsaj enake barvne tone 
med seboj uskladimo, ali 
kombiniramo različne barv-
ne odtenke. Le pri beli barvi 
cvetov pazimo, ^ ne kombi-
niramo s kremastimi odten-
ki, ampak z bolj živimi. Moč-

ne rdeče in oranžne tone do-
polnimo z zelenjem ali sivi-
mi dekorativnimi rožami. 
Pri rastlinah, ki jih sadimo 
prav zaradi njihovih listov, 
pazimo na pravilno razpore-
ditev, da se ne utopijo v 
množici cvetov. S tem dose-
žemo kontrastne učinke li-
stov in cvetov. Tako bodo 
gredice živele celo poletje in 
privabljale številne poglede 
občudovalcev. To je posebej 
pomembno za javne nasade, 
ki so vsem na očeh. Rastlin 
ne sadimo posamično, saj 
tako ne pridejo do izraza. 
Raje jih združujmo v skupi-
ne, sploh po sortah. Skupaj 

sadimo tudi take, ki zahteva-
jo podobno rastišče in oskr-
bo. Če je gredica vidna samo 
z ene strani, naj bodo posaje-
ne spredaj nižje, zadaj pa viš-
je sorte, da tvorijo primeren 
učinek. Za vse leto cvetoč vrt 
izbiramo vrste tako, da je 
cvetja ves čas dovolj, da rože 
cvetijo nepretrgoma. Ko od-
cveti ena sorta, zacveti druga 
in tudi tu se morajo barve 
med seboj kombinirati. Z 
enoletnicami lahko sestavi-

mo tudi različne geometrij-
ske like, lahko jih kombinira-
mo s trajnicami, iglavce do-
polnimo z močno cvetočimi 
sortami, naprimer s trpež-
nim tagetesom. Sicer pa je 
vsak vrtičkar svet zase in ima 
pri oblikovanju svojih nasa-
dov proste roke. Glede na 
prostor in lego vrta, se vsak 
sam prilagaja tudi rožam, ki 
jih posadi. In naj vam bodo 
rože za veselje in sprostitev, 
ne za obremenitev. 

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

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: kokošja juha z vlivanci, pečen kozliček, riž 
z grahom, zelena solata, breskve v vinu; Večerja: hladna 
pečenka, paradižnikova solata. 
Ponedeljek - Kosilo: zeljnata enolončnica z govedino, ocvrte 
kruhove "šnite", kumarična solata s krompirjem; Večerja: 
solata iz stročjega fižola, mesni sir, kruh. 
Torek - Kosilo: rižota z morskimi sadeži, glavnata solata s 
paradižnikom; Večerja: krompirjeva solata z drobnjakom, 
hrenovke na žaru. 
Sreda - Kosilo: mlada goveja jetra na čebuli, pire krompir, 
mešana solata; Večerja: palačinke z malinami in s stepeno 
smetano, kompot 
Četrtek • Kosilo: špinačna juha s kruhovimi ocvrtki, nnare-
lični cmoki, sadni čaj; Večerja: bogata solata iz makaronov, 
zelenjave, sira in mortadele, jogurt. 
Petek • Kosilo: golaž Iz stročjega fižola, skutni cmoki, 
mešana solata ali kompot; Večerja: popečena blitva z jajci, 
paradižnikova solata, čebulni kruh. 
Sobota - Kosilo: pečen piščanec s pečenim krompirjem iz 
pečice, mešana solata, sadni puding z robidnicami, malina-
mi in stepeno smetano; Večerja: narezek s pršutom, fran-
coska štruca, ledene rezine dinje. 

Golaž iz stročjega fižola 

Za 4 osebe potrebujemo: 70 dag stročjega fižola, 3 srednje velike 
čebule, 10 dag prekajene slanine, 1 žlica moke, 5 žlic mleka, sol, 
poper, vejico šetraja, listič luitreka, malo paradižnikove mezge. 

Očiščen in opran stročji fižol narežemo na približno 3 cen-
timetre velike koščke in ga skuhamo v slanem kropu. Fižol 
odcedimo, vodo prihranimo. 
Slanino narežemo na male koščke in jo v večji ponvi ocvre-
mo ter na njej prepražimo nasekljano čebulo. Prilijemo pri-
bližno pol litra odcejene vode, prevremo in zgostimo z 
bešamelom iz moke in hladnega mleka. Tako pripravljeno 
omako začinimo še s šetrajem in iuštrekom, prevremo, os-
olimo, popopramo in ji dodamo kuhan stročji fižol ter žlico 
paradižnikove mezge. Dobro prevremo in ponudimo. Po 
okusu na koncu lahko jed začinimo z nekaj kapljicami kisa 
ali s kislo smetano. 

Sadni puding z robidnicami in malinami 

Skuhamo vanilijev puding po navodilih na vrečki in ga obo-
gatimo z 1 rumenjakom, žličko masla, žličko ruma in s sne-
gom iz beljaka. Puding porazdelimo po skodelicah in 
ohladimo. Na vsako skodelico damo po nekaj žlic stepene 
sladke smetane in prelijemo s sadno kremo. Kremo dobimo 
tako, da skozi gosto cedilo pretlačimo zrele, sočne sadeže 
robidnic in malin (lahko tudi ribeza in borovnic), da 
odstranimo drobne pečke, ki motijo, primešamo polovico 
pretlačene banane in sok polovice limone. Sladkamo po 
okusu, lahko tudi z medom. Za okras prihranimo nekaj 
lepih sadežev. 

DO ZDRAVJA 
Z ZDRAVO PREHRANO 

po receptih Janeza Štruklja 
• Pestri in zdravi jedilniki za vsak dan 
- Tudi dietna prehrana 
- Da ne boste več razmišljali o tem, kaj 

vsak dan skuhati 

Prodaja: 

Cena knjige je 
22, 95 EUR. 
Bralcem 
Gorenjskega gJosa 
priznamo 
10% popust! 

Gorenjski Glas 

Gorenjski gJos, 
Zoisova 1, 
Kranj 
ali po tel.: 
04/201 42 41 od 
7. do ij. ure, 

narocnine@g-glas.si 

Za vas beležimo čas 

mailto:narocnine@g-glas.si
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Okamneli gospodični se je pridružila še živa. / Foto; iHena lusnn 

m 
www.zaposlttev.net 

GG 
naročnine 

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

www.gorenjskiglas.5i 

P L A N I N S K I K O T I Č E K : P O L J A N S K A B A B A ( 8 8 9 M ) 

Okamnela grajska gospodična 
Ko se peljete z Bleda proti jesenicam, vas v vasi Kočna z leve strani nemo opazuje Poljanska baba. 

JELENA JUSTIN 

Legenda pravi, da je pod 
Belš6co živela mogo6ia rod-
bina, ki je gospodovala kme-
tom. Zanjo so morali oprav-
ljati razli6aa opravila: zida-
nje, oranje, kamnoseštvo itd. 
Namesto plačila so bili kmet-
je velikokrat zaprti ter strada-
li ob koščkih črnega kruha in 
vode. Na dan sv. Mihela je 
bila rodbina na lovu in kmet-
je so morali preganjati zver z 
gosposkimi psi. Lovci so skr-
beli za lastno varnost pred 
zverjo, kmetje pa so gonili. 
Lovila pa je tudi graščakova 
hči, ki je stala na robu, kjer 
stoji še dandanes. Stala je na 
skali in opazovala, kako je 
zver zgrabila starega gonjača. 
Namesto da bi m u pomaga-
la, je z navdušenjem gledala, 
kako zver grize kmeta. Niti 
slugi ni dovolila, da bi m u 
pomagal. Tedaj jo je doletela 
kazen. Okamnela je, kakor je 
imela hladno, okamnelo srce 
za ljudi. Tam še dan danes 

stoji in bo stala, dokler se ne 
bo rodil njen rešitelj. In kot 
piše legenda: "A prej bodo na 
Mežakli vse smreke devet-
krat posekane in bodo devet-
krat druge zrasle." 

Mežakla je ozka, z gozdom 
porasla planota, ki še najvišje 
dvigne na svojem zahodnem 
robu. kjer dominira Jerebi-
kovec, s katerega je čudovit 
razgled na vse tri doline: 
Krmo, Kot in Vrata. Od Po-
kljuke jo loči Radovna. 

Izhodišče za vzpon do Pol-
janske babe je vas Kočna. Če 
se pripeljete iz jeseniške stra-
ni, je najbolje, da parkirate 
na levi strani, ko se v daljavi 
že vidijo hiše, na desni pa 
tudi opazite uhojeno in mar-
kirano potko. Markacije nas 
vodijo strmo navzgor. Preči-
m o pobočje Mežakle. Na 
enem od dreves je tabla, ki 
nas usmeri desno proti 
okamneli gospodični. 

Samotni osamelec je visok 
približno o sem metrov. 
Kljub temu da so na n j e m 

klini in ena jeklenica. je ple-
zanje do vrha zelo zahtevno. 
Do polovice, kjer je polička, 
ni problema, proti vrhu pa je, 
kajti klina sta precej narazen, 
skala pa je povsem gladka. 
Vzpon priporočam le red-
kim; tistim veščim plezarije. 

Vzpona do Poljanske babe 
je za pol ure, zato izlet lahko 
podaljšate do Planskega vr-
ha, kjer je lepo razgledišče 
nad celotno Jeseniško doli-

no, obenem pa je v bližini še 
Čudovit naravni most . Iz 
Planskega vrha lahko naredi-
m o krožno turo še do plani-
ne Obranica, odkoder se spu-
stimo nazaj v dolino do vasi 
Kočna. 

Prijetna pot ni naporna, je 
pa priporodjiv zemljevid, saj 
se na Mežakli kaj hitro lahko 
izgubite. Pa še namig: opa-
zujte za gobami. Morda so 
pa že pognale! Srečno! 

Razgled z vrha Poljanske babe proti Stolu / Foto: ifiwa |ust.n 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
- PROSTA DELOVNA MESTA 
NA GORENJSKEM (m/ž) 

POM. GOSDNSK) DEL: do 13. 7, OT: KONgCNIK 
VALERUA. S P.. ZG JEZERSKO 67 A. ZG. JEZER-
SKO 
DELAVEC BREiPOKUCA 
do to 7 07,HOTaBOHWJ»lCAMP.a8<lEVLAZ 
45, BOH JEZERO 
dO t3 7.07. GA.LAEFECT, O. O. O . OTOČE 5 A 
PODNART 
<to 14. 7. 07. OmCK INŽIMRING D. O O.. PRED-
MOST 22. POLJANE NAO SK LOKO 
POMOŽNI DEIAVEC 
dO 20. 7 07. AORO<3RA£>NJA. D. O. O.. MOSTE 
47. ŽlRCKfNICA 
do 2t, 7. 07; ^AN AUANCIC. S. P. RUPA 23 B. 
KRANJ 
do 8 8.07: MARKO MEŽAN. S. P PREŠERNOVA 
64. BLED 
do 13. 7.07; ANTONCAOEŽ.S-P. VISOKO7C. W 
SOKO 
do 18. 7. 07, PETAi. PECNK D 0 . O.. STTVMNJ 
31 NAKLO 
do 14. 7. 07. PETERUN. D O. O.. DOSJE 3. POL-
JANENAOSK LOKO 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
dO 20 7. 07; GORAN rVANOViC. S P. UL G 
STRAVSA J , JESENICE 
do 10 7 07. JOŽE ŠARO. S P. ZAPOGE 1 D. 
VODICE 
d o l . S 07:NATAN.D.0.0,SAVSKA34 KRMU 
dO 14 7 07. OmCK INŽJNlRff̂ G. 0. O. O . PRED-
MOST 22. POUANE NAD ŠK. LOKO 
do 10 7 07; SNtAL FIVA. O D UTOSTROJSKA 
38. UUBUANA 
do20. 7. 07 ;mSY-TRADE.OO O.ALIAŽEVA 
18. JESENICE 
do 25. 7.07; Z & O. O O O .BL DOBRAVA 123 B. 
BL DOBRAVA 
POM, PLAMENSKJ VARILEC. dO 14. 7 07: OUICK 
INŽINIRJNG. 0. O. O . PftEOMOST 22. POUANE 
NAO ŠK. LOKO 
VOZN«< CESTNIH MOT VOZIL 
do 13. 7 07. Al^ETOUR • POTOVALNA AGENCUA. 
UL MIRKA VADNOVA 8. KRANJ 
do 17. 7 07. TNT EXPR£SSW0RLDW10e D. O O., 
SMARTINSKA 1 » , uueuANA 
KUHARSKI POMOCNJK. dO 13.7.07. JANJA DOT-
HW.S.P.ftATE<;6 39.RAT8iE 
NIŽJA POKL IZOBRAZBA (2 L£T». do 1. 8 07, 
VARNOST MARIBOR. D. D.. KRADEVKIA MARKA 
S. MARIBOR 
LESAR, do 28. 7. 07; BRANKO AM8R02)C. S P. 
PLANINA 29 A, CERKNO 
STRarNI UVAR. dO 4. 8 07; UBER. O O O. 
K0««J$KAt5A.$K.L0KA 
SLASOČAR. dO 20. 7.07. MARKO ZORMAN, S P 
SMTEDNI&KA 21. KRANJ 
MESAR - SEKAČ. do 20 7 07. ANTON CADEŽ. S 
P. VISOKO 7 6. VISOKO 
MIZAR 
d0 28. 7.07.8RANKOAMBHOSC.S P.PLA^VINA 
29 A. CERKNO 
do 17. 7 07, VRTEC 8l£D. TRUBARJEVA 7. BLED 
KLJUČAVNIČAR 
do !8 7 07. KOVINC, O. O O . UHOVČE 87 
CERKLJE 
do 24 7 07, KCMNTRAOE METAL D. 0 . O . C 
ŽELEZARJEV 6. JESENICE 
OBLIKOVALEC KOVIN 
do 13 7 07, KOZINA WWHJ. O O- O,. RNTARJE-
VAS, KRANJ 
dO M. 7.07. MIROSLAV MARČETA. S. p . RETECE 
46, SK LOKA 
AVTOKLEPAR. dO 3 8 07. AVTOTRI KRANJ D. O 
a.RUW38.KfVWJ 
MONTER VOOOV NAPRAV, do 17 7 07. ANR1 
TOMtC, S. P. 2UftW6ČeVA 15. KRANJ 
STBOJMK: do 18 7 07. PETAL PECNIK. D. O O.. 
STRA>«J 31. NAKLO 
STROJNI MEHANIK. dO 29 7. 07. DiMPDC 
LESNOOBCELOVALNI STROJI. D O. O , ZG BfT-
NJE284.2ABNiCA 
AVTOMEHANiK 
do28 7.07.IOLJGHTS.D O O..TOMINCEVA52. 
KRANJ 
do 14 7. 07; OUICK MŽINtRING. D. O. O . PRED-
MOST 22. POUANE NAD $K LOKO 

ŠMLiA. do 14. 7.07; N KRAT N. D. O O.. UL PR-
VOBORCEV25. LJUBLJANA 
TISKAR, do 4 8. 07, HOBOTNK^A. 0 0 0 . 
BRTTOF 204. KRATil 
SUKOPLESKAR. do 10 7 07; KOVINAR • GRAD-
NJE ST. O. O. O . SP PLAVŽ 6. JESENICE 
FRIZER 
d 0 1 . 8 07; FSaLJ<ASATieR.S.P.OLJDKAMSKA 
14.KfWU 
do 28. 7 07: RENATA PETERKA. S P. C. S. 
ŽAGARiA69.KRAMJ 
KOZMETIK; do 13 7. 07. TOMAŽ STARE. S. P . 
$PlK0VA3.KRAhU 
STROJNIK TGM 
do 10 7. 07: CP KRANJ O D . JEZERSKA 20. 
KRANJ 
dO 12 7. 07; OGP GRAD BLED. O. D.. GRAJSKA 
44. BLED 
DIMNIKAR: do 10. 7 07. FRANC BAKAN. S P. 
SLAP7.TRŽJČ 
VOZNJK/AVROMEHANLK 
dO 14 7 07. KA-S«. D O O.. LANGUSOVA 24. 
RAOOVUTCA 
dO21. 7.07, HAFNERULRIK. S P. PARTEANSKA 
33. KRANJ 
dO 13. 7. 07, TRANSCOR LOGISTKA. D. O. O . 
GRENC37.SK.L0KA 
dO 10. 7 07. TR-TEAM. D O. O . C. J PLAT̂ ŠE 2). 
KRANJ 
PRODAJALEC 
do 13. 7 07; 3L, O O. O. GOLNIK t70. GOLMK 
do 13 7. 07: ECLIPTA. O. O. O. ŠISENSKA 64. 
LJUBLJANA 
dO 10. 7 07; HITEX. O. O O.. DOBJA VAS 143. 
RAVNE NA KOROŠKEM 
dO 20. 7 07; LESMNA. O. O . SKLADIŠČNA 5. JE-
SENICE 
dO 4. 8. 07; PETER OBLAK. S P. GASILSKA 1. 
GORENJA VAS 
dO 13 7 07. OOEJAŠK LOKA. D D. KlDRiČEVA 
8 0 . ^ LOKA 
d013. 7, 07; PAMI. ŽELEZNIŠKA UL 5. L£SCE 
KUKAR 
do 22 7. 07: DARKO RWUN. S. P. SP SmiJE 2. 
ŽABN)CA 
do ^3. 7. 07; OŠ J VANOOTA. KOROŠKA 12. KR 
GORA 
dO 2» 7 07; SS.VO UDOVTČ. S. P. C. TALCEV 41. 
KRANJ 
NATAKAR 
dO 13. 7. 07; JANJA DOLHAR. S P. RATEČE 39. 
RATEČE 
do 22 T. ai; TRADICUA AVSENSK. D. O. O,. BE-
GUNJE 21. BEGUNJE 
SREON^ POKL IZOBRAZBA 
dO »3. 7.07; ACRONl. D O. O , B. KJDRIČA 44. JE-
SENICE 
do 13. 7. 07. EMS SEJMI. D. O O. SAVSKA 14. 

do 14 7. 07; KOU ŠPEO. D O. O.. SAVSKA 22. 
KRANJ 
do »3 7 07;LEGOt£S.OD.KtDRJČEVA56.ŠK 
LOKA 
do137.07.LTHSK LOKA. D. D . KH>R»Č£VAe8. 
ŠK LOKA 
LESARSKiTEHNK;do6.6 07;JURUZUFV\NC.S 
P. DOLENJA VAS 70. SELCA 
STROJNI TEWIK 
<to 15. 7. 07; ALPtNA. 0. O. STROJARSKA 2, ŽIRJ 
dO M. 7 07. INTEC MKD O O O., UUBUANSKA 
24 A. KRANJ 
dO 24. 7 07. KOVINTRADE METAL D O O., C. 
ŽELEZARJEVS. JESENICE 
d0 28. 7 07:SAICONTROLD. O. O . P O t t r t K 
10.CERKUE 
ELEKTPOTEHNK: do 13. 7.07: ERGON 8l£D. D 
0. o , . ŠERCERjeVA 22. RADOVUCA 
ELEKT90TEH. El£KTRON!K; 
do 29. 7. 07: DIMPEX LESNOOBDELOVALNI 
STROJ. D. O. O . ZG 6rTNJE284.ŽAeNlCA 
ELEKTROTEH. ZA INO. ELEKTRONIKO. dO 4 8 
07: MOBOINCAD O O , BRITOF 204, KRANJ 
GRAFlČNnEHNJK;do4.8 07. GORENJSKITJSK. 
O D..M.VADN0VA6.KRANJ 
GEODETSKI TEHNIK: do H. 7. 07. ADACTA ŠK. 
LOKA. 0. a O . HAFNERJEVO NAS. 90. ŠK LOKA 
PROMETNI TEHNIK: do 13 7.07; TRANSCOR LO-
GISTIKA O O. O.. GRENC 37, ŠK. LOKA 
KOMERCIALNI TEHNIK: do 13 7 07; EURO 
GLOSTRADE, D. O O.. VOKLO 49, ŠENČUR 
GOSTINSKO TUR TEHNtK; do t J 7.07;KREKBB-
NO.D. O O . SAVSKA35. BLED 
EKONOMSKI TEHNIK 

do 20. 7.07. DON DON, D O. O.. TROWOVA POT 
2A. METLIKA 
do »9 7 07:KO-PUN.D O O . TBaJŠUŠKA 53. 
UUeUANA 
do 13 7. 07; OPAL D. O O , SV DUH 274. ŠK 
LOKA 
POSLOVNI TEHNIK; do 13 7. 07. MIRKO NOVO-
GRADEC.S P.6AZC^tŠKA8.RAD0VyiCA 
ADMJNlSTRAHVNt TEHNIK; dO 10.7.07: ZAVOD ZA 
GOZDOVE, UUBUANSKA 19. BUED 
VARUH PREOŠ OTROK: do 17 7 07; VRTEC 
BUD. TRUBARJEVA 7. BLED 
ZDRAVSTVENI TEHMK. do2t. 7 07; ŠTK3UCMAR-
TA UOUA. GOSPOSVETSKA 8. KRANJ 
GtMNAZUSKI MATURANT 
dO 10. 7 07, ALPETOUR. 0. D . KIDRIČEVA C. 66, 
ŠKLOKA 
do 18 7. 07; DELNfCA. D O. O.. TRŽAŠKA 2. 
UUBUANA 
SREDNJA STROK AU SPL IZOBRAZBA 
do 3 9. 07; KEMPERLE. D. O O.. OTOKI 3. 
ŽELEZNIKI 
do 13. 7.07. LTH ŠK LOKA, D D . KIDRIČEVA 66. 
ŠK LOKA 
INŽ LESARSTVA do 14. 7.07. DWP£X LESNOOB-
DELOVALNI STROJI. D O O . ZG BTTNJE 284. 
ŽABNICA 
INŽ GEOOEZLJE. do 11 7.07; ADACTA ŠK LOKA 
D. O. O.. HAFNERIEVO NAS 90. ŠK. LOKA 
EKONOMIST 
do 17. 7 07; DAVČNI URAD KRANJ. SLOVENSKI 
TRG I.KRANJ 
do 4.8.07. SGPTEMC D. D.. StmC. 2. ŠK LOKA 
VZGOJtTEU PREOŠ OTROK; do 17 7 07. VRTEC 
BLED. TRUBARJEVA 7. BLED 
LOGOPED; do lO. 7. 07; OŠ J JANEŽIČA, POO-
LUBNO< 1. ŠK LOKA 
INŽ. ARHITEKTURE, do 10. 7. 07. TNP B l£0 . 
UUBUANSKA 27. BLED 
VlŠiASTROK IZOBRAZBA 
do13.7.07.AVTOŠOLASTOP.D.O O . STflnAR-
JEVAS.KRANJ 
do 13. 7. 07; LTH ŠK. LOKA. 0. D . KI0«Č£VA66, 
ŠK.LOKA 
UNIV. DtPL INŽ KMETIJSTVA <to 28 7 07; KGZ 
GOZD BLED r O. O:. ZA ŽAGO 1 A BLED 
DIPL INŽ. LESARSTVA; dO 22. 7. 07; JUBU ZU-
FMNC. S P, 00l£NJAVAS 70. SaCA 
UNIV. DIPL INŽ. STROJNIŠTVA do 13. 7.07. ALPE-
TOUR. M VADNCWA8. KR«iJ 
UNV. DIPL INŽ. RAČUN Ui INFORMATIKE; do3 8 
07; IPLUS. D. O O.. KIDRIČEVA 75. ŠK LOKA 
DIPL (NŽ. RAČUNALNIŠTVA do 25. 7. 07; OŠ J 
VANDOTA. KOROŠKA 12. KR GORA 
DIPL EKONOMIST; do 10. 7. 07; KARIERA. 0. O. 
O . DUNAJSKA21,UUBUANA 
UNIV, DiPL PRAVNB^ dO 10 7.07. FOV. KIDRIČE-
VA 55 A. KRANJ 
PROF RAZRED. POUKA, do 25 7 07. OŠ J VAN-
DOTA. KOROŠKA 12. KR GORA 
PROF. D6FEKTOL0GUE ZA DUŠEVNO MOTENE 
do 10. 7.07:OŠJ. JANEŽIČA i .ŠK LOKA 
do 17, 7.07; VRTEC BLED. TRUBARJEVA 7, BUED 
PROF. GLASBENE VZGOJE 
do 10 7. 07. OŠ J JANEŽIČA PODLUBNIK I, ŠK. 
LOKA 
dO 10 7. 07. OŠ P VORANCA. T Jom^ 5. JE-
SSUiCe 
do25 7 . 0 7 : 0 š j VANDOTAK0(O^l2.KR GORA 
PROF TEHNIKE. dO 10 7. 07. OŠ J JANEŽIČA. 
PODLUBNIK I. ŠK LOKA 
DR MEDICINE: do 4 8 07; OZG. ZD KRANJ. 
GOSPOSVOSKA10. KRAMJ 
DR D£KTAL>IE MED. 
do4 8.07;OZG,ZDŠKLOKAStBroC 10,ŠK LOKA 
do 8 .8 .07: OZG. ZO TRŽIČ. BLEJSKA 10. TRŽIČ 
DR MED SP6C SPLOŠNE MEO: do 4 8 07; 
OZG. ZD ŠK LOKA. STARA C. 10. ŠK. LOKA 
DR MED SPEC PEDJATRUE. do 4 8 07. OZG. 
ZDŠK LOKA STARA C 10. ŠK LOKA 

ProeU deloMia mesta ob;»4fanv> po (KidalKih Zaw(t] 
RS n zaposkNSRje Zaradi pomanikanjs prostora 
niso ot^iav^ens vsa Prav tako 2aradi pregMnosii 
objav opuičamo pogoie. M j h p o s t s i ^ deiodaialci 
idcio za doiočeft čas. zahiovara delovne olujžr^ 
posobno manjo in mofcMn« druge fohlev«) Vai 
navedeni In rnan^^aiod podaiki so dostopni 
• na oglasnih d c ^ obrrtočnih siu& in uradov za 
dek) zavoda. • na domači stran Zavoda RS za za-
poolouorio.' hOp/Z-MM es$ gova: - pn d c i o d a i ^ 
Bralce opozarjamo, da 90 morebitne napake prt 
obja^mogoiie 

MojeDelo.com ^ imiu PSIKOONOST 

MO)E DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Proletarska 4 , 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19 
VEČ INFORMACIJ !N ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moiedelo.com.lnfo@mojedelo.com 

Računovodja m/ž (Škofja Loka) 
Pričakuiemo: visoko izobrazbo ekorK>mske smeri, delovne 
izkušnje na področju računovodstva, dobro poznavanje ra-
čunovodske. finančne in davčne zakonodaje. računaJniško 
pismenost (Word. Exet. internet), aktivno znanje angleške-
ga jezika, zaželen naziv preizkušeni računovodja, sposo-
bnost analitičnega in logičnega razmišljanja. SGP Tehnik 
d.d.. Stara cesta 2.4220 Škofia Loka. prijave zbiramo do 
2. 8. 2007, Več na www.moje^lo.com. 

Knjigovodja m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: višjo ali srednjo izobrazbo ekonomske sme-
ri. delovne izkušnje na področju računovodstva, računalnK 
ško pisnf>enost (Word. Exel). NudtnrK>: dinamično dek) v pri-
jetnem delovnem okolju, stimulativno plačo za uspešno 
opravljeno delo, možnost za strokovni in osebnostni razvoj. 
SGP Tehnik d. d.. Stara cesta 2.4220 Ško^a Loka. prija-
ve zbiramo do 2. 8. 2007. Več na www.mojedek).com. 

Vodja poslovalnice m/ž (Kranj, Ško^a Loka. Slovenj 
Gradec) 
Kot vodja poslovalnice boste vodili skupino 6-8 sode-
lavk/cev in prodajali modo za vso družino. V vefiki meri po-
stavljamo v ospredje usmerjenost h kupcem in smisel za 
prezentacifo naših izdelkov Charles Vogeie. Linhartova 
cesta 11 A. 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 15. 7. 
2007. Več na viWw.moie^to.com. 

Svetovalka/ec mode m/ž (Kranj, Škofja Loka, Slovenj 
Gradec) 
Kot svetovalka/ec mode boste usmerjeni na prodajo aktu-
alne mode našim kupcem in v zadovoljevanje njihovih želja. 
Chartes Vogeie. Unharlova cesta 11 A, 1000 Ljubljana, pri-
jave zbiramo do 15. 7. 2007, Več na www.mojedek>.com. 

Delavci (več kandidatov) m/ž (Medvode) 
Zaradi povečamga obsega naročil zaposlinrK) več delav-
cev za opravljanje del v proizvodnji tesnilnih pk>sč. Prijavijo 
se lahko kandklati z najmanj končano osemletko ter ustrez-
nim zdravstvenim stanjem. Nudimo stimulativne plače, 
možnost napredovanja, uvajanje v delo pod vodstvom izku-
šenih inštmktorjev in urejene delovne razmere. Nudimo 
redno zaposlitev za nedoločen oziroma določen čas. 
Donit Tesnit d. d.. Cesta komandanta Staneta 38. 1215 
Medvode, prijave zbiramo do 18. 7. 2007. Več na 
www.mojedGlo.com. 

Samostojni tehnolog m/ž (Blejska Dobrava) 
Proizvajalec vrhunskih elektronskih elen>entov za svetovno 
avtomobilsko industrijo zaposli inženirja/ko za naloge uva-
tanja novih produktov In optimizacijo proizvodnje. Pričaku-
jemo: V), ali VII. stopnjo izobrazbe strojne smeri, z r ^ j e 
stovenskega in nemškega jezika, osnovno znanje računal-
ništva, pripravljenost za učenje. Vogt electronic Sk>venija. 
d. o. o.. Blejsl^ Dobrava 124. 4273 Blejska Dobrava, pri-
jave zbiramo do 19. 7. 2007. Več na www.mojedek>.com. 

Administrator - knjigovodja m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe, pozna-
vanje račur^nišk^ pn^gramovVVord. Exc6l. Internet, Elek-

tronska pošta, osnovno znanje angleškega jezika, odgo-
vornost. vozniški izpit B kategorije, lasten prevoz, predriost 
imajo kandklati s poznavanjem pnjgrama VASCO in raču-
novodskih standardov. Abena Trade d. o. o., PE Savska 
cesta 34.4000 Kranj, prijave zbiramo do 20. 7.2007. Več 
na vAvw.mojedelo.com. 

Programer sodelavec • razvijalec informacijskih reši-
tev m/ž (Šenčur) 
Pričakovana tehnična znanja, osnovne izkušnje z razvojem 
aplikacij na .NET platformi ter dobro poznavanje C#. 
poznavanje osnov dela z Microsoft SOL. zaželeno je 
poznavanje PockelPC ter Windows CE.NET platform. 
Pričakovane osebnostne lastnosti: pripravljenost na 
timsko delo, sposobnost izpolnjevanja časovnih - rokov, 
komunikativnost. Oblika dela: redna zaposlitev ali študent-
sko delo. Skupina Ržišnik Pere, Delavska cesta 24,4208 
Šenčur, prijave zbiramo do 20. 7. 2007. Več na www. 
mojedelo.com. 

Materialni knjigovodja m/ž (Kranj) 
Od kandklata pričakujemo znanje angleškega jezto; zaže-
leno znanje hrvaškega in nen^kega jezika; poznavanje 
dela z računalnikom; odgovornost In doslednost; V. afi VI. 
stopnja izobrazbe. KandkJatu nudimo možnost izobraževa-
nja in usposabljanja: možnost napredovanja; delo v mla-
dem in pozitivnem kolektivu. Področje dela nanDčanje bla-
ga HI storitev doma in v tufini; vodenje skladišča, računi 
Krt>n Telekom d. o. o.. Koroška 20, 4000 Kranj, prijave 
zbiramo do 21. 7. 2007. Več nawww.mojedek).com. 

Komercialist m/ž (Šenčur) 
Smo malo podjetje in iščemo Komercialista. Pričakujemo 
1-3 leta delovnih izkušenj - zaželene so izkušnje v komer-
ciali. interes za delo s kmetijskimi stroji, ai<tivno znanje an-
gleškega in/aJi nemškega jezika. Nudimo dinamično dek) 
v mladem kolektivu, stimulativno in konkurenčno plačilo ter 
zaposlitev za določen čas z možnostjo kasnejše zaposlitve 
za nedoločen čas. Euro Globtrade d. o. o., Voklo 49. 
4208 Šenčur, prijave zbiramo do 22. 7. 2007. Več na 
www.mojedek>.com. 

Strojni mehanik m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: strokovno izobrazbo stnojne 
smeri IV. ali V. stopnje, osnovno znanje angleškega aH 
nemškega jezika, osnovno računalniško znanje in Izpit B 
kategorije, samoiniciativnost, pripravljenost za nadaljnje čz-
obraževanje In strokovno usposabljanje. Iskra vzdrževanje 
d. d., Savska loka 4. 4000 Kranj, prijave zt>iramo do 26. 
7. 2007. Več na www.mojedelo.com. 

Šofer s kategorijo B, C in E in znanjem upravljanja s 
hlabom m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Podjetje Izolacija Kepic zaposli šoferja s kategorijo B. 
C in E in znanjem uporabljanja s hiabom. Iščemo zaneslji-
vega in delovnega šoferja. Pričakujenno resne in vestne 
kandidate, ki so pri svojem delu natančni in samoini-
ciativni. Izolacija Kepic, Vopovlje 5a. 4207 Cerklje na 
Gorenjskem, prijave zbiramo do 26. 7. 2007. Več na 
www.mojedek).com. 

mailto:info@g-glas.si
http://www.zaposlttev.net
mailto:narocnine@g-glas.si
mailto:ww.moiedelo.com.lnfo@mojedelo.com
http://www.mojedGlo.com
http://www.mojedelo.com


m 
Od poaedelika, 9. 7. 2007 

/Pakai 
• Pekač za pomhit: pribl. 40 x 33 cm 
• Pekoč za piičanco: pribl. 40 x 33 cm a(i 
•Pekoč za kolač: pribl. 4 2 x 2 9 cm 
• S teflonsko oblogo m ^ ^ m m rmmi 

Komplet posodic 
za maslo in sir 
* Mere: posodica zo moslo pribl. 18 x 10 x 6,5 cm, 

posodica za sir pribl. 29 x 17 x 10,5 cm 

"Ouick Chopper"-večnamenski 
kuhiniski pripomoček 
* z ločtlnikom za rumenjok, nosta\^om za sušenje solate, 

nastavkom za rezanje/lomljenje ledu in nastavkom za 
mešanje in stepanjo * Enostavno uporaba in čiščenje 

Strgalo 
• Nostavljivo višino rezanje 
• Z nostovijivima vertikalnima reziloma v dveh širinah 
• Tri zamenljiva rezila iz legiranego jeklo 

Tvnoff 

Komplet spodniega 
perila za ženske 
• z visokim deležem bomboža 
• Roztične barve in modeli 
• Primeren za sušenje v sušilnem stroju 
• VelikosH: 38 do 46 

Stekleni model 
za narastek, ovalni 
" Prin>eren zo pečico, mikrovolovno pečico, 

hladilnik in zamrzovalno skrinjo 
•Mere: prbl. 3 0 x 2 1 cm 

/ lupi lnlki ali noži za 
zelenjcnro, 3-delni komplet 

Ilektronska kuhinfska tehtnica 
• z veliko posodo: 2,5 I »Z merilnikom čoso, merilnikom tekočine in 

funkcijo dotehtovonja • Nosilnost: do 5 kg • Merjenje v korakih po 1 g 

^Stenski regal 
• Iz naravnega borovego leso 
• Dolžina pribl. 60 ali 90 cm 
• Vključno z materialom zo pritrditev 

Digitalni 
preizicuievalniit 
b o t e r i i 
• Primeren zo boterije Hpo 

D , C , A A , A A A i n 9 V B I o c k 
• N a boteri je** 

UttrezfM baior^ 
r)o^ievao!iponudbil 

•|ziWkl $0 debovijKri saao v otnejeiA kofidnah. V prin»fw, do bodo kljub skrbft«rmi fto<rtovonjg lolog pri nepri<okovaiw vtSktm povproševonjo že prvi don roiprodo«, (Mijtn« kup(« 
prosimo LO rotvmevenje. Prodno MIDO V kofi6neb. obicojnih lo jotp^stvo. SBke so simboStM. Vs« UM v^ojo 20 t2d»Ri« br«x dekorottvnih tUmMiov 60 rozprodoje 10)09. 
Vs« <tiw to v EUR f pripodofodm DDV. Zo tiskorske nopok« M ot^vorjomo. 

Japonska žaga 
* Fina japonsko žogo zo vse vrste lesa 

Z mdhonizmom za hitr« m«n|dV6 
žoginego listo 
Ust: iz karbonskega jeklo 

" Primemo zo prečno in vzdolžno 
žogonje 

* Zobi: posebno koljeni - z dolgo 
življenjsko dobo 

• E>olžino žoginego lista: pribl. 265 mm 
• Idealno za no vrt, delavnico itd. 

Udi d.0.0. k.d. 
www.lidl.st V/SA 

http://www.lidl.st
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Odlično ohranjena knjiga gostov 

Zvesta gosta s Škotskega - Mike Newbury s soprogo 
Gospod Mike je napisal vodnik po Julijskih Alpah. 

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

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

2.7. 20:30 Festivalna dvorana: 
MY ARMENIAN ŠPIRIT 

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

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

29.JUHIJ-11. JULIJ 2007 
WWW.«iTIVflLiUD.(Om 

Za brezplačne vstopnice pokličite 04/20142 41 od 7. do 15. ure. 

G G I I Z L E T I Y 

Napovedujemo enodnevni izlet v 

P O R T O R O Ž 

G A R D A L A N D 

I M I C A N E V A W O R L D 
Odhod vsako soboto. Cena najbolj zabavnega izleta: 
48 EUR. Več si poglejte na www.canevaworld.it 

Naročniki Gorenjskega glasa imajo i o % popust! 

Prijave: Gorenjski glas po tel.: 04/201 42 41 ali ; 
Agencija Linda po tel.: 04/235 84 20 ^ ^ ^ 

ali 041/248 773. - . v i l i M s . 

Gorenjski Glas 

Turistična kmetija 
s 105-letno tradicijo 
Na Turistični kmetiji Košir v Kranjski Gori hranijo knjigo gostov, v kateri je prvi zapis iz leta 1902 - 23. 
julija je pri njih bivala vdova po sodniku Amalie Ribitsch iz Laibacha skupaj z vnukom in pomočnico. 

U R Š A P E T E R N E L 

Pred natanko 105 leti so to-
rej pri Koširjevih sprejeli 
prve goste, takrat še v gostilni 
s tujskimi sobami. Kot pripo-
veduje današnji gosf)odar 
Aleš Košir, pa je tedanja go-
stilna doživela žalosten ko-
nec. Prav na zadnji dan dru-
ge svetovne vojne jo je na-
mreč zajel požar in je pc^o-
rela - o požaru priča fotogra-
fija, ki jo hranijo Koširjevi, 
nekaj ostankov betonskih zi-
dov in v zemljo vkopana 
ohranjena vinska klet tedanje 
gostilne. Po vojni so stavbo 
zgradili na novo, vrsto let so 
oddajali sobe, pred petimi 
leti pa je sedanji gospodar 
Aleš, po izobrazbi kmetijski 
tehnik, odprl turistično kme-
tijo. Danes je njihov kmečki 
turizem eden redkih, če ne 
celo edini v občini Kranjska 
Gora. Na zgledno urejeni 
kmetiji imajo Koširjevi nekaj 
apartmajev in sob s skupaj 
sedemnajstimi ležišči. Kot 
pravi gospodar Aleš, so do 
leta 1989 imeli še živino, tre-
nutno pa so zaradi previso-
kih in neživljenjskih zakon-
skih zahtev hlevi prazni. In 
čakajo - morda na novo gene-
racijo ... Tako gospodinja Ga-
briela - po rodu je Nemka, 
pred osemnajstimi leti se je 
kot turistka v Kranjski Gori 
zaljubila v smučarskega uči-
telja Aleša in v Kranjski Gori 
ostala - gostom pripravlja 
zgolj zajtrke z domačo hra-
no, zvečine z domačega vrta. 
Kot pravi Aleš, se marsikateri 
gost prav zaradi Gabrielinih 
marmelad in drugih dobrot 
2uiova in znova vrača k njim. 
Gabriela jih razvaja z mar-

Družina Košir mama Gabriela, ij-letna hčerka Vera, oče Aleš in 13-letna hčerka Katja 

meladami iz ribeza, rabarba-
re, jagod, breskev, sama pri-
deluje jabolčni sok, gosti pa 
si lahko z njenega vrta vza-
mejo tudi solato, fižol, si na-
redijo piknik na vrtu... 

Trnova pot in ovire 

A pot, ki sta jo Aleš in Ga-
briela morala prehoditi, da 
sta sploh lahko odprla kmeč-
ki turizem, je bila dolga in tr-
nova. Aleš in Gabriela sta ve-
likokrat skoraj obupala. In 
ker denarja ni bilo, je ogrom-
no del, zlasti mizarskili, opra-
vil kar Aleš sam. Aleš z gren-
kobo v glasu pripoveduje, ko-
liko ovir in birokratskih za-
prek sta morala premagati v 
zadnjih letih, od težav z grad-
benimi dovoljenji do tega, da 
so od tehničnega pregleda do 
pridobitve uporabnega dovo-
ljenja pretekla kar tri leta, če-
prav je uradni rok trideset 

dni. Aleš tudi pripoveduje, da 
je v postopek pridobitve vseh 
potrebnih dovoljenj vključe-
nih kar 22 različnih inšpek-
torjev! Koširjevi so razočarani 
tako nad državo kot nad obči-
no, saj, kot pravijo, doslej 
niso dobih niti tolarja niti 
evra subvencije ali kredita. 
Zato se pravzaprav ne čudijo, 
da v kranjskogorski občini ni 
več kmečkih turizmov. Žal, 
čeprav gostje tovrstno ponud-
bo iščejo in pogrešajo, pravi 
sogovornik. Pri Koširjevih so 
doslej gostili turiste iz vseh 
petih celin; avgusta prevladu-
jejo Italijani, januarja Hrvati, 
veliko je Nemcev, tudi Slo-
vencev, redno prihaja skupi-
na gostov iz Avstralije... 

Gost, ki je napisal vodnik 
po Julijskih Alpah 

Med najbolj zvestimi go-
sti je zagotovo 74-letni 

Zgledno urejena turistična kmetija na obrobju Kranjske Gore. 

Mike Newbury, Škot, ki v 
Kranjsko Goro prihaja že 
več kot dvajset let. Gospod 
Mike je navdušen hribola-
zec in v teh letih je preple-
zal in prehodil večino ple-
zalnih in planinskih poti v 
okolici Kranjske Gore. Tu-
kajšnji hribi so ga tako nav-
dušili, da je leta 200} izdal 
vodnik z naslovom A guide 
to walks and scrambles in 
the Julian Alps • Vodnik 
po planinskih in plezalnih 
poteh Julijskih Alp. Kot pra-
vi, po hribih najraje hodi 
sam, čeprav je veliko plezal 
tudi skupaj z Dušanom 
Polajnarjem. In čeprav je 
že prekoračil sedemdeseto 
leto, se še vedno podaja na 
večume ture, najraje v oko-
lici Vršiča. 

Pri tem pa kot prepričan 
naravovarstvenik opaža če-
dalje hujšo erozijo, ki jo 
povzročajo trume planin-
cev; obrnil se je tudi že na 
vodstvo Triglavskega narod-
nega parka s pozivom, da je 
problem treba začeti reševa-
ti. Gospod Mike je pripravil 
celo nekaj predlogov reši-
tev, svoja opažanja je doku-
mentiral s fotografijami, na 
katerih je jasno vidno, da 
planinci kljub napisom "pot 
zaprta" nemoteno hodijo in 
povzročajo škodo na pla-
ninskih poteh. Gospod 
Mike je res pravi zaljublje-
nec v slovenske gore, v ne-
okrnjeno naravo, gozdove 
in rastlinje. Kot pravi, pa ga 
v Kranjsko Goro privabljata 
tudi mir in tišina, prijazni 
ljudje in nenazadnje odlič-
na hrana - ki fe za nameček 
tudi bistveno cenejša kot na 
Škotskem ... 

http://www.canevaworld.it
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Alpini primanjkuje delavcev 
v žirovski tovarni obutve so si zadali cilj, da bodo naročila izvrševali v štirih tednih. Posledice zelene 
zime bodo nadoknadili pri modni obutvi. 

ŠTEFAN ŽARCL 

Žlri - V soboto so v Žireh pri-
pravili tradicionalni dan Alpi-
ne, ki je bil letos ob 60. oblet-
nici ustanovitve še posebej 
slovesen. Pripravili so razsta-
vo o zgodovini tovarne, pred-
stavili obutev skozi čas ter 
najnovejše inovacije, s kateri-
mi ta razvojno izredno moč-
na tovarna izziva trg. Kaj po-
meni Alpina Žirovcem, pa se 
je pokazalo pri obisku tovar-
ne, saj je bil to tudi dan odpr-
tih vrat, samo na merilniku 
nog pa so zabeležili prek se-
demsto meritev. Na prilož-
nostni slovesnosti so bili pri-
sotni direktorji vseh Alpini-
nih tovarn v tujini - iz BiH, 
Romunije in celo Kitajske, 
obletnico pa sta s prisotnost-
jo počastila tudi minister za 
visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo Jure Zupan in ži-
rovski župan Bojan Starman. 

O delu in razvoju Alpine 
smo se pogovarjali s lani 
imenovanim novim pred-
sednikom uprave Matjažem 
Lenassijem, ki je letos postal 
tudi edini in popolni lastnik 
Alpine. 

Ob pomembni obletnici ste 
pripravili dan odprtih vrat, 
ki je bil izjemno dobro obis-
kan. S kakšnim namenom? 

"Vrata podjetja smo odprli 
predvsem zaradi zaposlenih 
in njihovih družin, saj meni-
mo, da mora biti tovarna do-
bro vpeta v svoje okolje. Do-
ber odziv nas izjemno veseli 

Na prireditvi je predsednik uprave Matjaž Lenassi pokazal tudi priložnostno darilo kitajskih 
partnerjev. Razložil je, da napis v kitajščini pomeni "Alpina - tovarna čevljev št i v svetu". 

signolom, Fisherjem, ki so 
glavni igralci na trgu, zanje 
postaja Alpina pomemben 
faktor. Smo članica skupine 
NNN (nova nordijska norma 
- nov način vpetja čevlja na 
tekaške smuči - podpira ga 
Rocatela) in lanska zima je 
na trgu prinesla pravi cima-
mi. Po prestopu Fisherja iz 
sistema SNS (podpira ga Sa-
lamon) je Alpiiia postala jezi-
ček na tehtnici trga, kateri si-
stem bo prevladal." 

Zelena zima v Ameriki in 
srednji Evropi je zagotovo 
pri prodaji pustila posledi-
ce. Kako jih občutite v Alpi-
ni? 

"Glede na to kaj se govori v 
Nemčiji, kjer da je kar polovi-
ca distributerjev morala za-
preti vrata, ali da je kar 80 
odstotkov blaga ostalo v skla-
diščih, je jasno, kako bo z le-
tošnjo prodajo. Alpina je 

mestili izpad pri tekaških 
čevljih." 

Kaj pa modna obutev? 
"Modna obutev je seveda 

glavno upanje in naša po-
udarjena prizadevanja v tej 
smeri se že obrestujejo. Alpi-
na ne sme in ne more biti 
odvisna od tega, ali bo padel 
sneg. Ob polletju smo že kar 
17 odstopov nad planom. 
Očitno je produkt marketing 
opravil zelo dobro delo, saj 
so pripravili modele, ki so šli 
zelo dobro v promet, pa tudi 
odzivi s sejma Garda veliko 
obetajo. Glavno merilo je se-
veda prodaja in ob polletju, 
pred razprodajami smo že 
na 64 odstotkih proizvede-
nega, lani nismo dosegali 
niti 50 odstotkov. Razmerje 
med športno in modno obu-
tvijo je bilo v preteklosti 40 
proti 60, seja se približuje-
mo 30 proti 70." 

Ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Ju-
reta Zupana smo vprašali, s čim si je Alpina zaslužila 
njegovo pozornost. 
"Alpini je uspelo v praksi uporabiti visoko tehnologijo. 
Meriti z laserskim merilnikom v razvojnem oddelku je ne-
kaj, če pa ga izpopolnite tako, da ga lahko daste v vsako 
prodajalno, je to velik kvalitetni preskok. To namreč po-
meni, da visoko tehnologijo obvladate do te mere, da si 
lahko privoščite domačo uporabo. Prav k temu pa na mi-
nistrstvu težimo: da se aplikacija, razvita na inštitutu, fa-
kulteti, prenese v vsakdanjo uporabo." 

in dokazuje, da jih zanima 
dogajanje v tovami in da jim 
za to ni vseeno. Vsem iskre-
na hvala, da so prišli." 

Ste dobili že kaj odzivov? 
Kmalu bo eno leto, odkar 
vodite Alpino. 

"Odzivov je znotraj tovar-
ne veliko, za tiste zunaj nje 
po današnjem obisku pa še 
ne vem. Znotraj doživljam 
za spremembe veliko podpo-
ro. Prav vsi seveda nad njimi 
niso navdušeni, med delavci 
pa je podpora velika. 

Zelo zanimivi so odzivi od 
zunaj, pri velikih firmah: če 
začnem s Salamonom, Ro-

imela srečo, ker ima glavni 
trg na Norveškem, kjer zima 
ni bila tako slaba. Ker pred-
stavlja ta trg polovico naše 
proizvodnje in imamo tudi 
za novo sezono normalna 
naročila, posledice ne bodo 
tako hude. Računamo, da bo 
izpada v celotnem izvozu 
med 20 in 25 odstotki. 

Ker je bilo vse to jasno že 
ob začetku letošnjega leta, 
smo se intenzivno usmerili 
na izdelavo čevljev za alpsko 
smučanje (pancerje) in pri-
pravili novo kolekdjo, ki je v 
Ameriki že naletela na zelo 
dober odziv. Upamo, da 
bomo tako vsaj delno nado-

Ob zadnjem pogovoru za 
Gorenjski glas ste omenili 
pomanjkanje delovne sile. 
Kako je s tem, ljudje zapuš-
čajo Alpino? 

"Vsak dan slabše. Nekaj je 
tudi zapuščanja naše druž-
be, kjer delovne razmere 
včasih niso najbolj prijazne. 
Na primer čas dopustov sov-
pada s povečanim obsegom 
dela in nismo se še navadili, 
da značaj naše industrije za-
hteva dopuste tudi izven si-
ceršnje počitniške sezone. 
Drug problem je dejstvo, da 
smo zasuti z naročili in že 
nas boli glava, kako jih 
bomo izpolnili. Nameravali 

smo uvesti drugo izmeno, 
vendar potrebnih najmanj 
150 novih delavcev v tem 
okolju preprosto ni. Pognali 
pa smo drugo izmeno v Ro-
muniji in tretjo v Bosni in 
Hercegovini. Naša usmeri-
tev je. da izdelavo delov obu-
tve (na primer šivanje) pre-
pustimo obratom v tujini, v 
Žireh pa imamo efektivno 
sestavljanje obutve in konč-
no obdelavo. Tako imamo v 
rokah kontrolo izhoda, kva-
litete, izrednega pomena pa 
je tudi, da razvoj ostane v 
stiku s proizvodnjo." 

Uveljavljate nov poslovni 
model. Kaj je njegovo bi-
stvo? 

"Zadali smo si cilj, da 
bomo naročila obutve izvršili 
v štirih tednih, česar sedaj ne 
zmore še nihče. Uresničitev 
ni odvisna le od delavcev, ki 
bodo morali poprijeti tudi 
čez uro, kadar bo to treba, 
pač pa je treba urediti še 
marsikaj v razvoju na eni 
strani ter reprodukcijski veri-
gi na drugi. Sprva so bili do-
bavitelji šokirani (na primer 
usnje se uvaža iz celega sve-
ta, samo transport - plovba, 
utegne trajati šest mesecev), 
sedaj pa se že organizirajo, 
da bodo imeli skladišča blizu 
tovarne. Sedaj nekako izpol-
njujemo naročila v šestih 
tednih, upam, da bomo na 
štiri pripravljeni spomladi." 

Načrti? 
"Glavni je prihodnje leto 

izdelati tri milijone parov 
čevljev. Pričakujem, da bo iz-
jemno težko na trgu športne 
obutve, še ena zelena zima 
bi pomenila resne težave. Si-
cer pa v Alpini nadaljujemo 
z resnično burnim razvo-
jem, ki se kaže tudi v izvir-
nih inovacijah: danes na raz-
stavi kažemo nov izredno 
moderen laserski merilec 
oblike in velikosti nog (ske-
ner), prikazujemo nov smu-
čarski sistem "izi ski", naši 
razvojniki .so tako odprti, da 
se sprašujejo celo "zakaj če-
velj potrebuje podplat?" 

Savini hoteli pod eno streho 
Savine turistične družbe na Bledu z začetkom julija 
poslujejo v skupni družbi Sava Hoteli Bled, d. o. o. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Iz Save, d. d., so sporočili, 
da so z začetkom julija zdru-
žili Savine turistične družbe 
na Bledu v skupno družbo 
Sava Hoteli Bled, d. o. o., kar 
da pomeni pomemben ko-
rak pri uresničevanju strate-
gije razvoja dejavnosti turiz-
ma v Poslovni skupini Sava. 
Združitev turističnih družb 
je bUa izvedena s pripojitvijo 
družb Golf in kamp Bled, d. 
d., in Grand Hotel TopHce 
Bled, d. o. o, k družbi G&P 
Hoteli Bled, d. o. o., ki je bila 
sprejeta na ločenih skupšči-
nah vseh treh družb 4. aprila 

na Bledu. Tako združena 
družba se je preimenovala v 
Sava Hoteli Bled, hotelirstvo 
in turizem, d. o. o., vodita pa 
jo direktorja Andrej Šprajc in 
Lidija Doki. "Vse tri družbe so 
sicer že sedaj delovale pod 
skupno blagovno znamko in v 
najvei^i možni meri izkorišča-
le skupne sinergije," je dejal 
Andrej Šprajc. Združeno 
podjetje bo lahko učinkovite-
je nastopalo doma in v tujini, 
izkoristilo najbolj sposoben 
in produktiven kader, ople-
menitilo blagovne znamke 
ter optimalno izkoristilo in-
formacijske sisteme in pro-
dajne kapacitete. 

KRAN) 

Iskratel potrdil primernost svoje opreme 
Iskratel je v francoskem Lannionu preskušal splošno povez-
ljivost večstoritvenega dostopovnega vozlišča SI3000 
MSAN z napravami sorodnih proizvajalcev omrežne opre-
me. Že šesti preskus medsebojne povezljivosti omrežnih 
elementov, ki poteka pod pokroviteljstvom organizacije 
ETSI, Evropskega Instituta za standardizacijo telekomunika-
cij, je spet pokazal nujnost preskusov povezljivosti za razvoj 
vse bolj razširjenih visoko zmogljivih dostopovnih povezav, 
so sporočili Iz Iskratela. Z lastnim razvojem Izdelkov za uva-
janje tehnologij ADLSz-f In VDSU v omrežja je podjetje po-
stalo pomemben globalni ponudnik opreme za dobavljanje 
glasovnih, podatkovnih In multlmedljsklh telekomunikacij-
skih storitev. Š. Ž. 

^ JtSKtiMf 
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Jurčič&Co., d. o. o. 
Bodovlje ga 
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 & 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. 

Obiščite našo novo spletno stran 

www.gorenjskiglas.si 

D N E V N O S V E Ž E N O V I C E ^ 

K A Ž I P O T I J 

P I S M A B R A L C E V J 
P R I L O G E 

R A Z V E D R I L O 

več kot 1800 različnih 
obiskovalcev dnevno 

-» novost Gorenjskega glasa 
od marca letos 

• zaenkrat so vse vsebine, 
prav tako arhiv, še brezplačne 

Gorenjski Glas Za vos beleiimo ios 

http://www.gorenjskiglas.si
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KRATKE NOVICE 

VISOKO, STRAHINJ 

Priznanje Čadežu in biotehniški šoli 

Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni so v okviru priprav 
na kmetijsko živilski sejem ocenjevali že tudi mleko in meso 
ter mesne in mlečne izdelke. Na ocenjevanju mesa in mesnih 
izdelkov je sodelovalo 41 podjetij iz treh držav s J17 izdelki, 
njihove izdelke je ocenjevala komisija pod vodstvom prof. dr. 
Borisa Žlendra z Biotehniške fakultete. Mesarstvo Anton Ča-
dež z Visokega je dobilo zlato medaljo za gorenjski želodec s 
kašo in za domačo gorenjsko zaseko, srebrno medaljo pa za 
prešano mesnato slanino, budjolo, kranjsko klobaso in za 
dimljeno domačo šunko v ovoju. Na ocenjevanje mleka in 
mlečnih izdelkov je osemnajst podjetij iz štirih držav dalo 
skupno 159 izdelkov, ki jih je ocenila komisija pod vodstvom 
prof. dr. Bogdana Perka z Biotehniške fakultete. Srednja bio-
tehniška šola Kranj je dobila veliko zlato medaljo za mascar-
pone in brorrasto medaljo za polnomastno skuto. C. Z. 

POSTOJNA 

Bolnišnica za zdravljenje raka pri živalih 
V Postojni SO zadnjo junijsko soboto ob navzočnosti mini-
stra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztoka Jarca od-
prli najsodobnejšo bolnišnico za živali v Sloveniji, ki bo prve 
"paciente" sprejela danes, 10. julija. V bolnišnici so se spe-
cializirali za zdravljenje raka pri živalih, zdravili pa bodo tudi 
druge bolezni ter opravljali preventivne preglede in ceplje-
nja. V šestih ambulantah lahko pregledujejo živali na tleh ali 
na mizah, oskrba je prilagojena bolj zahtevnim boleznim, 
lastnikom in živalim pa omogočajo prijazno preživljanje 
časa v bolnišnici. Sedišča so takšna, da se psi lahko zateče-
jo pod lastnikove noge. V čakalnicah je voda za živali, ureje-
na je tudi zelenica za sprehajanje živali. Kartoteka in različ-
ni izvidi so dostopni v elektronski obliki. C. Z. 

KRANJ 

Živina na paši nima miru 

Pašo na planinskih in nižinskih pašnikih motijo psi, spreha-
jalci, motoristi in v zadnjem času tudi konjeniki, so ugotav-
ljali na sredini seji sveta kranjske območne enote kmetijsko 
gozdarske zbornice na Jamniku. S problematiko bodo sez-
nanili zbornico in jo hkrati zaprosili za pojasnilo, kakšne so 
možnosti kmetov za ukrepanje. Strinjali so se, da je pri ukre-
panju treba paziti na odmeve v javnosti in na javno podobo 
kmetov, ki že zdaj iz različnih razlogov ni najboljša. Na seji 
je bilo slišati tudi za primere, kako so modelarji poteptali 
travnik in kako je nevešči zmajar pristal v koruzi in povzro-
čil veliko škodo. C. Z. 

LIUBLJANA 

Ravnik na čelu direktorata za kmetijstvo 

Vlada je na seji v sredo na 
predlog ministra za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
Iztoka jarca z a g e n e r a l n e g a 

direktorja direktorata za kme-
tijstvo imenovala Branka Rav-
nika Z Broda v Bohinju. Rav-
nik je bil od konca marca vrši-
lec dolžnosti direktorja, prej 
pa je bil direktor Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Kranj, 
kot vodja slovenske kmetijske 
svetovalne službe tudi po-
močnik direktorja kmetijsko 
gozdarske zbornice in direk-
tor bohinjske zadruge. C. Z. Branko Ravnik 

Starejši odhajajo, spomini 
bledijo, zapisi ostajajo... 

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

Promocijska cena za bralce 
Gorenjskega glasa je 25 EUR 
(5.991 SIT) • Redna cena knjige je 
30 EUR {7.189 SIT). 

Naročila po tel.: 04/201 42 41, 
e-poiti: naroi:nine@g-g.las.si ali na 
Zoisovi 1 v Kranju, od 7h do i j l i . 

DrŽava zakon, občina izjavo 
Slovenija mora kot članica Evropske unije zakonske urediti pridelavo gensko spremenjenih rastlin. 
Občine sprejemajo izjave o razglasitvi območij brez tovrstnih rastlin. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Slovenija je članica 
Evropske unije, 2ato na svo-
jem ozemlju ne more izklju-
6ti noi)enega tipa kmetova-
nja niti ne prepovedati pride-
lovanja gensko spremenje-
nih rastlin, ki imajo za to do-
voljenje v skladu 2 evropsko 
uredbo in direktivo. Na mi-
nistrstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano so že 

Kmetijsko gozdarska 
zbornica se zavzema za 
rešitve, s katerimi bi za-
ščitili pridelovalce, pre-
delovalce, trgovino in po-
trošnike, ki v svojih pri-
delkih in živilih ne želijo 
imeti gensko spremenje-
nih organizmov. 

N a ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotavljajo, da predlagani zakon ne 
bo negativno vplival na izvajanje kmeti jsko okoljskih in varstvenih ukrepov. 

pripravili predlog zakona o 
soobstoju gensko spreme-
njenih rastlin z drugimi 
kmetijskimi rastlinami, po 
katerem bodo pridelovalci 
lahko izbirali med konvenci-
onalno, ekološko in integri-
rano pridelavo ter pridelavo 
gensko spremenjenih orga-
nizmov (GSO), predelovalna 
industrija in potrošniki pa 
med živili z gensko spreme-

njenimi organizmi in brez 
njih. Zakon naj bi dal tudi 
pravno podlago za uveljavitev 
načela "povzročitelj plača" in 
za plačilo odškodnine v pri-
meru nenameme navzočno-
sti gensko spremenjenih 
organizmov v konvencional-
nih ali ekoloških pridelkih. 

Inštitut za trajnostni raz-
voj se je priključil vseevrop-
ski kampanji za ohranitev 
kmetijstva brez GSO in za 
zagotovitev pravice potrošni-
kov do izbire hrane brez 
GSO. Vse občine v Sloveniji 
je pozval, da sprejmejo izjavo 

o razglasitvi območij brez 
GSO. Na Gorenjskem je do-
slej takšno izjavo sprejelo več 
občin, med njimi na nedavni 
seji občinskega sveta tudi ra-
dovljiška. O b ^ a se je zave-
zala, da na občinskih zem-
ljiščih ne bo dovoljevala goje-
nja GSO in da bo z izobraže-
vanjem in drugimi ukrepi 
poskušala prepričati kmete, 
da tudi na svojih zemljiščih 
ne bodo pridelovali gensko 
spremenjenih rastlin. Politi-
ke tudi prosi, da zaščiti kme-
te, ki želijo pridelovati hrano 
brez GSO, ter sprejme ukre-

pe za preprečitev kakršnega-
koli onesnaženja njihovih 
zemljišč in pridelkov z GSO. 
V občini so prepričani, da je 
gojenje gensko spremenje-
nih rastlin povezano z okolj-
skimi tveganji. Povsod po 
svetu, kjer gojijo GSO v več-
jem obsegu, naraščajo pro-
blemi z onesnaževanjem 
običajnih in ekoloških posev-
kov z gensko spremenjenim 
pelodom in semeni. V Slove-
niji bi to lahko ogrosdlo tudi 
uresničevanje načrtov o bi-
stvenem povečanju ekološke 
pridelave hrane. 

Zadruga Lovrenc pod okrilje Sloge 
Kmetijska zadruga Sloga iz Kranja vse bolj sega preko gorenjskih meja. Ob koncu junija je prevzela 
Kmetijsko zadrugo Lovrenc na Dravskem polju. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Sloga je po prevzemu 
Gozdarsko kmetijske zadru-
ge Sv. Katarina s sedežem Na 
Slapu pred tremi leti kupila 
kmetijski del KŽK-ja, ob kon-
cu letošnjega junija pa je pri-
pojila še Kmetijsko zadrugo 
Lovrenc na Dravskem polju. 
Kot je p o v e d a l M a r i j a n R o -

blek, direktor Sloge, so jim 
lovrenški zadružniki predla-
gali, da bi kupili njihovo trgo-

Odkar je KŽK del Sloge, 
so se jim površine, ki jih 
obdelujejo, zaradi dena-
cionalizacijskih postop-
kov zmanjšale za 150 
hektarjev. 

vino in jo preuredili v sodo-
bni kmetijski center s ponud-
bo kmetijskih strojev in re-
zervnih delov. Ker je tam-
kajšnja zadruga več let že 
tudi slabo poslovala, so se 
raje odločili za pripojitev k 
Slogi, s čimer so na občnih 

Mari jan Roblek, direktor K C Z Sloga Kranj 

zborih soglašali člani obeh 
zadrug. Vodstvi zadrug sta 
29. junija podpisali pogodbo 
o pripojitvi, 1. julija pa je Slo-
ga že prevzela poslovanje in 
tudi vseh enajst zaposlenih. 
Zadruga Lovrenc je manjša 
zadruga z 69 člani, njeni 
glavni dejavnosti sta odkup 
kmetijskih pridelkov, še zla-
sti žita in živine, ter prodaja v 
dveh kmetijskih in eni živil-
ski trgovini. Sloga bo kmetij-
sko trgovino v Šikolah notra-

nje preuredila, trgovino v 
Lovrencu, ki je v slabem sta-
nju, a na dobri lokadji, pa bo 
podrla in predvidoma do spo-
mladi prihodnje leto zgradila 
nov kmetijski center s po-
nudbo kmetijskega repro-
dukcijskega materiala, kme-
tijskih strojev in rezervnih 
delov. V dveh tednih bo kon-
čala z obnovo zbirnega cen-
tra za živino, ki je pomem-
ben za odkup živine in pro-
dajo na skupni evropski trg. 

In kakšne koristi si v Slo-
gi obetajo od pripojitve? Kot 
poudarja Marijan Roblek, 
bodo na Dravskem polju 
lahko kupovali žita za potre-
be zadružnikov Sloge, ki se 

Skupno podjetje gorenj-
skih zadrug za odkup 
mleka Mlekop odkupuje 
od 1. aprila mleko tudi od 
kmetov iz zadruge Do-
brova, od 1. julija dalje pa 
še od KZ Cerknica in Slo-
venska Bistrica. Dve tret-
jini mleka proda v Italijo, 
tretjino pa Ljubljanskim 
mlekarnam. 

na svojih kmetijah večino-
ma ukvarjajo z živinorejo. 
Ker je Sloga zastopnica za 
prodajo kmetijskih strojev 
John Deere, Kuhn in še ne-
katerih drugih blagovnih 
znamk za vso Slovenijo, bo 
s pripojitvijo lovrenške za-
druge pridobila tudi nova 
prodajna mesta. 

mailto:nine@g-g.las.si


FINANCE cveto.zaplotnik(§)g-^s.si 1 9 

Agencija vztraja pri razrešitvi 
Agencija za zavarovalni nadzor zahteva razrešitev vodstva Vzajemne zdravstvene zavarovalnice. 

CVETO 2 ^ L O T N I K 

Ljubljana - Agencija za za-
varovalni nadzor je sredi 
prejšnjega meseca izdala 
Vzajemni zdravstveni zava-
rovalnici odločbo, s katero 
od njenega nadzornega 
sveta zahteva razrešitev 
predsednika uprave Marka 
Jakliča in člana uprave 
Franca Henigmana. Razre-
šitev vodstva zahteva zato, 
ker Vzajemna v zahteva-
nem roku ni obvestila 160 
tisoč zavarovancev o zaprt-
ju osebnih računov, ki jih 
je predlansko jesen odprla 
za vse člane in na katere je 

zapisala njihove lastninske 
deleže v kapitalu družbe. 
Vzajemna je ugovarjala od-
ločbi agencije, svet agencije 
je pred dnevi ugovor zavr-
nil, tako da mora nadzorni 
svet do 12. julija razrešiti 
predsednika in člana upra-
ve ter v dveh mesecih ime-
novati novo vodstvo. V Vza-
jemni bodo odločbo agenci-
je proučili in zaprosili za 
mnenje pravne strokovnja-
ke. Če odločbe ne bodo 
spoštovali, bo agencija lah-
ko uvedla prisilno upravo 
ali odvzela dovoljenje za 
opravljanje zavarovahie de-
javnosti. 

LJUBLJANA 

Nova možnost za varčevanje 

Volksbank - Ljudska banka je ob koncu junija ponudila 
varčevalcem novo možnost za varčevanje, to je dolžniški 
vrednostni papir Volksbank Garant Top 20, katerega vred-
nost je odvisna od košarice dvajsetih mednarodnih delnic. 
Varčevalcem zagotavlja po petih letih varčevanja izplačilo 
glavnice ter letno izplačilo obresti v višini od dveh do treh 
odstotkov, omogoča pa tudi višji donos, do deset odstotkov 
letno. Dolžniški vrednostni papir je možno kadarkoli pred 
koncem varčevanja prodati po dnevno tržnih cenah. C. Z. 

Skupščina Vzajemne se je 
v sredo na redni seji v La-
škem seznanila z lanskim 
poslovanjem zavarovalnice, 
odločila o uporabi bilančne-
ga dobička ter za leto 2006 
podelila razrešnico upravi in 
nadzornemu svetu. Vzajem-
na je lani kljub spremenjeni 
zakonodaji uspela zadržati 
več kot 900 tisoč zavarovan-
cev dopolnilnega zdravstve-
nega zavarovanja, porast je 
bekžila pri zavarovanjih z 
medicinsko asistenco v tujini 
VzajemnaTujina, zavarovan-
ci pa so zelo dobro sprejeli 
tudi zavarovanje Vzajem-
na5000, pri katerem lahko 

kot dopolnilo k dopolnilne-
mu zdravstvenemu zavaro-
vanju za simbolični znesek 
zavarujejo svoje zdravje na 
poti do evropskih držav. Lani 
se je pri dopolnilnem zdrav-
stvenem zavarovanju začela 
izravnava med zavarovalni-
cami, ki upošteva razliko v 
stroških zaradi različne sta-
rosti zavarovancev. Ker je pri 
Vzajemni zavarovana večina 
starejših ljudi, je iz izravnave 
prejela dodatni denar. Lani je 
ustvarila 3,6 milijona evrov 
več prihodkov, kot je imela 
odhodkov, presežek pa bo po 
sklepu skupščine ostal ne-
razporejen. 

KRANJ 

Delničarjem Intereurope 0,83 evra dividende 

Delničarji Intereurope so na petkovi skupščini sklepali tudi 
o uporabi lanskega bilančnega dobička. Družba je imela lani 
46,9 milijona evrov {n,2 milijarde tolarjev) bilančnega do-
bička, od tega ga bodo 6,6 milijona evrov (1,6 milijarde to-
larjev) namenili za izplačilo dividend in 75 tisoč evrov (17,9 
milijona tolarjev) za udeležbo uprave in nadzornega sveta 
na dobičku, ves preostali dobiček pa bo ostal nerazporejen. 
Delničarji bodo do konca avgusta prejeli 0,83 evra (200 
tolarjev) bruto dividende na delnico. C. Z. 

LJUBMANA 

Znižana davčna stopnja še do konca leta 2010 

Evropska komisija je ugodila prošnji Slovenije, da obdobje 
uporabe znižane, 8,5-odstotne stopnje davka na dodano 
vrednost (DDV) za pripravo jedi ter za gradnjo, obnovo in 
vzdrževanje stanovanjskih objektov podaljša še za tri leta, 
do konca leta 2010, odločitev komisije pa mora soglasno 
potrditi še Svet Evropske unije (EU). Kot je znano, so si dr-
žave, ki so v Evropsko unijo vstopile pred letom 1995, zago-
tovile uporabo znižanih stopenj DDV-ja brez časovnih ome-
jitev, do sprejetja dokončnega sistema davka na dodano 
vrednost, novim članicam EU pa bo dovoljenje za uporabo 
znižanih stopenj poteklo ob koncu letošnjega leta ali v pri-
hodnjem letu. C. Z. 

LJUBLJANA 

Objavili prevzemno ponudbo za DZS 

Delo Prodaja, Tehniška založba Slovenije, finančna družba 
Ml in družba za ustanavljanje, financiranje in upravljanje 
družb Fond Invest so objavile prevzemno ponudbo za odkup 
delnic in zamenljivih obveznic družbe DZS, založništvo in tr-
govina, iz Ljubljane. Prevzemne družbe so že lastnice 981.162 
delnic DZS, želijo pa pridobiti še preostalih 513.071 delnic in 
vseh 87.027 zamenljivih obveznic, ki jih je do leta 2010 mož-
no zamenjati za delnice DZS in sicer eno obveznico za pet 
delnic. Prevzemniki ponujajo za delnico 30 evrov {7.189 tolar-
jev), za zamenljivo obveznico pa 102,71 evra (24.613 tolarjev). 
Prevzemna ponudba bo veljala do 3. avgusta opoldne. C. Z. 

LjuagANA 

Inflacija ni le posledica zunanjih vplivov 

Svet Banke Slovenije je na torkovi seji ugotavljal, da letošnja 
inflacija ni le posledica zunanjih vplivov, med katere sodijo 
cene nafte in naftnih derivatov, dražitev hrane v svetu, en-
kratni učinki ob uvedbi evra in sezonski vplivi. Vse bolj po-
staja jasno, da ima naraščanje cen tudi notranji izvor. Sto-
ritve so že v preteklih mesecih pomembno vplivale na infla-
cijo, junija pa so k porastu cen prispevale največ. C. Z. 
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Banka ^po,fliibom 

K sodelovai\ju vabimo 

1. S.4M()ST0.INK(;A KOiVIP:RCIALISTA I (m/ž) 

2. VIŠ.IKGA ()K(;AN1ZAT()R.IA 
INVESTIC I. |SKK(;A VZDKŽKVAN.IA 

Poleg splošnih, z zakonom določn ih pogojev se za opravUa^je 
nalog zahteva: 

- pod tč. 1. 
• univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba ekonomske ali 

druge ustrezne smeri, 
• eno oz. dve leti ustreznih delovnih izkuSenj, 
• aktivno znanje enega tujega jezika. 
• raJunalniSka znanja za delo na računalniku v okolju 

Windows: 

- pod tč. 2. 
• viSjeSolska izobrazba strojne ali druge tehnične smeri. 
• eno leto in pol ustreznih delovnih izku&enj na področju 

vzdrževanja objektov, 
• pasivno znanje enega tujega jezika, 
• računalniška znanja za delo na računalniku v okolju 

Windows. 

Z izbranima kandidatoma/tkama bomo pogodbo o zaposlitvi 
sklenili za nedoločen čas. Poskusno delo, za delovno mesto pod 
tč. 1 traja pet mesecev, pod točko 2 pa štiri mesece. 

Vašo prijavo s kratkim življenjepisom in potrebnimi dokazili o 
izpolnjevanju razpisnih pogojev pričakujemo v osmih dneh na 
naslovu: Goreiijska banka d. d., Krai^j, Bleiweisova cesta 1, 
4000 Krai^j, sektor splošnih poslov. 

G o r e n | s k a ^ ^ B a n k a 

Banka .< po,iluhom 
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Nov voziček za Ines 
Trlindvajsetletna Ines Paderčič iz Kranja potrebuje transportni invalidski voziček, vreden približno 
1500 evrov. Rdeči križ iz Kranja začenja dobrodelno akcijo, s katero bodo dekletu omogočili lažje 
premagovanje arhitektonskih ovir. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Kranj - Ines ima cerebralno 
paralizo (tetraparesis spasti-
ca), zaradi katere je že vse 
življenje na invalidskem vo-
zičku. Obiskovala je razvojni 
vrtec, pozneje pa se je šolala v 
zavodu )anka Vojka Premrla 
v Vipavi, kjer je lani končala 
usposabljanje in zapustila za-
vod, v katerem je bila lahko le 
do svojega 22. leta. To leto je 
njena mama Jana ostala doma 
kot družinska pomočnica, ker 
se Ines trenutno ne more 
vkljufiti v nobeno varstveno 
ustanovo, saj so vse preveč za-
sedene. Kot pravi njena ma-
ma, pa si zelo želi v varstveno 
delovni center, kjer bi bila 
med vrstniki, saj mlado dekle 
ne nnore vedno tičati doma. 

Ines ima že tretji električni 
invalidski voziček, potrebuje 
pa tudi drugo opremo za in-
valide, ki je precej draga in jo 

je morala družina kupiti 
sama, če ji je hotela olajSati 
življenje in ji omogočiti vsaj 
delno mobilnost. Električni 
voziček je njeno najpotreb-
nejše sredstvo. Z njim se 
rada in veliko vozi, zanj pa so 
morali doplačati takratnih 
200 tisoč tolarjev, čeprav ga 
je dobila od zavarovalnice le 
v uporabo in ga bo morala v 
petih letih vrniti. Družina pa 
bi potrebovala tudi transport-
ni invalidski voziček zaradi 
arhitektonskih ovir, s kateri-
mi se srečujejo na vsakem 
koraku. Potrebovali bi ga te-
daj, ko Ines vozijo z avtomo-
bilom ali v primerih, ko je 
električni v okvari, to pa se 
ob njegovi pogosti uporabi 
večkrat zgodi. Kadar je v dru-
žini tako huda invalidnost, 
kot pri Ines Paderčič, so stro-
ški zelo visoki. Pred časom so 
denimo kupili dvižno poste-
ljo, potrebovali bi dvigalo za v 

Ines z mlajšo sestro Marušo. 

kopalnico, čas je tudi že za za-
menjavo njihovega trinajst let 
starega kombija ... Družina 
Paderčič se je sedaj obrnila po 
pomoč na Obnnočno združe-
nje Rdečega križa Kranj, kjer 
z današnjim dnem začenjajo 
dobrodelno akcijo za Ines. Na 
računu 07000-0000100776 
(sklic 00 260607 s pripisom 

"za Ines") bodo zbirali denar 
dokler ne bo zbranega dovol 
za nakup transportnega vo 
zička. Če pa je kdo pod ugod 
nimi pogoji pripravljen pro 
dati do tri leta star kombi (se-
danji Paderčičev je že povsem 
dotrajan), naj pokliče sedež 
Rdeč^a križa v Kranju, tele-
fon 04/201-86-70. 

Predsednikov telegram za sto let 
Minulo soboto je sto let dopolnila Ana Zupan, ki biva v Domu dr. janka Benedika v Radovljici. 

A N A H A R T M A N 

Radovljica - Ob stoletnici 
Ane Zupan so minuli četr-
tek v Domu dr. Janka Bene-
dika v Radovljici stanovalki 
pripravili posebno slavje. 
Slavljenki so ob visokem 
življenjskem jubileju česti-
tali mnogi, v roko sta ji se-
gla tudi radovljiški župan 
Janko S. Stušek in Izidor Je-
kovec, podžupan občine Ži-
rovnica, kjer je Zupanova 
prebivala pred prihodom v 
dom. Nanjo se je s telegra-
m o m spomnil celo pred-
sednik države dr. Janez Dr-
novšek, ki je lanskega no-
vembra obiskal dom v Ra-
dovljici. Slovesnosti se sicer 
ni mogel udeležiti, a je 

kljub temu z lepimi misli-
mi in željami stoletnici po-
lepšal dan. 

Ana Zupan se je 7. julija 
1907 rodila pri Matuč v 
Poljčah. Na slavju se je 
spomnila na težko otroštvo, 
ki ga je močno zaznamova-
la izguba očeta med prvo 
svetovno vojno. Poročila se 
je k Vrbanovcu v Zabrezni-
co, v zakonu pa sta se ji ro-
dila hči, ki je že pokojna, in 
sin. Zadnjih deset let je sta-
novalka doma v Radovljici, 
kjer se, kot pravi, dobro po-
čuti. "Zdaj lahko še zelo do-
bro poskrbim zase. Upam, 
da bo zdravje še nekaj časa 
tako držalo," pravi stoletni-
ca, ki si čas krajša z bra-
njem in gledanjem televizi-

Stoletnica Ana Zupan (druga z desne) je nazdravila z 
domačimi In radovljiškim županom Jankom S. Stuškom 
(povsem levo). 

je. Zelo rada ima družbo, še 
posebej se razveseli vnukov 
in pravnukov, ima pa tudi 

že eno prapravnukinjo, 
kmalu pa se bo razveselila 
še enega prapravnuka. 

Kolikor odpadkov, takšen račun 
S I M O N Š U B I C 

Cerklje - Občinski svetniki v 
Cerkljah so sprejeli nov pravil-
nik o tarifoem sistemu ravna-
nja s komunalnimi odpadki, 
ki prinaša spremembe pri ob-
računavanju storitve ravnanja 
z odpadki. Doslej je Komuna-
la Kranj obračunavala storitev 
po kvadratnih metrih stano-
vanjske površine oziroma po 
odvozih, ne glede na to koliko 

je članov v gospodinjstvu in 
koliko odpadkov dejansko 
povzročijo. Po novem bo 
osnova za obračun odvoza od-
padkov število članov v gospo-
dinjstvu, za obračun deponira-
nja odpadkov pa velikost za-
bojnika za odpadke (izraženo 
v litrih). 

Z novim načinom obraču-
navanja, ki je v Mestni občini 
Kranj že zaživel, pred časom 
pa so ga potrdili tudi v Šenčur-

ju, želijo spodbujati občane k 
ločenemu zbiranju odpadkov 
in nasploh gospodarnemu 
ravnanju z njimi. "Žal s tem 
pravilnikom zamujamo vsaj 
pet let Cilj" novega pravilnika 
je pravidiost - kdor povzroči 
več odpadkov, naj tudi več pla-
ča. V prihodnosti bomo po-
skusili vzpostaviti tak sistem 
odvoza odpadkov, da bo lahko 
občan oddal smeti le vsakih 
štirinajst dni, če bo tako želel," 

je pojasnil Ivan Hočevar, di-
rektor Komunale Kranj. Opo-
zoril je tudi, da je cena deponi-
ranja odpadkov na deponiji v 
Tenetišah med najnižjimi, saj 
znaša 18,6 evra na tono, v Lo-
gatcu, kamor na primer vozi 
odpadke loška komunala, pa 
za deponiranje tone smeti za-
računajo 85 evrov. 

V nadaljevanju bo komuna-
la Kranj pridobila podatke o 
številu članov gospo^jstev in 
velikosti posod, ki jih uporab-
ljajo, na podlagi pridobljenih 
podatkov pa pripraviti predlog 
o višini tarifnih postavk. 

Gre za strošek Dars-a, 
menijo na kulturnem 
Na ministrstvu za kulturo so mnenja, da je po-
kritje stroškov spremembe projekta zaradi ohra-
nitve arheološkega najdišča v Mošnjah v domeni 
investitorja, torej DARS-a. 

IGOR KAVČIČ 

Kranj • V petkovi številki smo 
že pisali o sporočilu DARS-a, 
da ne more zagotoviti dodat-
nega denarja za spremembo 
projekta v prid ohranitvi ar-
heološkega najdišča v Moš-
njah. Mnenja so, da so že 
omogočili in financirali arhe-
ološki nadzor in izkopavanja 
v vrednosti 1,2 milijona evrov 
in rezerv za ta namen v letoš-
njem proračunu ni več. Ker 
je gradnja avtoceste na tem 
odseku v polnem teku, bo 
čim prej treba zagotoviti de-
nar, sicer lahko pride do za-
sutja najdišča. Sporočilo s to 
vsebino so prejeli tudi na mi-
nistrstvu za kulturo, kjer raz-
mišljajo drugače. Odgovorili 
so nam, da je zaradi po-
membnosti najdbe treba za 
ohranitev najdišča spreme-
niti projekt avtoceste, kot je 
bilo v preteklosti pri posa-

meznih odsekih AC že izve-
deno in je v celoti financiral 
Dars. V Sloveniji smo bili v 
preteklosti že priče nekate-
rim uspešnim rešitvam pro-
blematike rešitve arheolo-
ških ostalin, kjer naj tovrst-
nih problemov s financira-
njem ne bi bilo. "Ključno je, 
da investitor oz. naročnik, ki 
ima od posega v prostor ko-
rist, nosi v celoti posledice, ki 
nastanejo v zvezi s tem pose-
gom. Glede na dejstvo in do-
sedanjo prakso, je zaščita 
tega pomembnega, na novo 
odkritega najdišča po našem 
mnenju obveznost investi-
torja," so sporočili s kultur-
nega ministrstva in dodali, 
da bo so prepričani, da bo 
DARS skupaj z arheološko 
sti-oko našel usb-ezno rešitev, 
tako da gradnja avtoceste ne 
bo povzročila trajne izgube 
arheološkega najdišča v 
Mošnjah. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Njtofilo u objaoo sprrjfrrumo po Eelffonu 04/;01-42'00, fakiu 01/201-4?-!) ili oietino ni 7oiu)vt ) 
v Krjnjo o;.»coiii - lio ponnldiU in («nU do 11.00 o«l CMI ojlaso« In ponudi»lubnki liirtno ugodna 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/53 249. FAX: 04/53 04 230 
TRST: RAZPRODAJE 17.7.; MADŽARSKE TOPLICE 9.8 -12.8., 23.8. -
26.8., 30.8 - 5.9.; PELJEŠAC-MORJE 21.7. - 28.7., 17.9. - 24.9.; CARDA-
LAND. AQUAPARADISE 16.7.; KOPALNI IZLET IZOU • 16.7. 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V R U B R I K I GLASOV 

K A Ž I P O T BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

16. tradicionalni piknik upokojencev 
Cerklje - Društvo upokojencev Cerklje prireja v počastitev 
dneva upokojencev v občini Cerklje, že 16. tradicionalni 
piknik, ki bo v soboto, 14. julija, ob 10.00 na prostoru pri 
pizzeriji "Pod Jenkovo lipo" v Dvorjah. Za jedačo, pijačo in 
ples bomo poskrbeli, vas, dragi upokojenci in prijatelji, pa 
vabimo, da se nam pridružite s kančkom dobre volje, da 
nam bo lepo. Vabljeni! 

Enodnevni kopalni izlet v Portorož za invalide 
Jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča, 
da sprejema prijave za enodnevni kopalni izlet v Portorož, ki 
bo v četrtek, 12. julija 2007. Odhod avtobusa bo ob 7. uri z 
zadnje postaje na Hrušici. Sprejemajo pa tudi prijave za 
Planinski dan invalidov na Kopah pri Slovenj Gradcu, ki bo v 
soboto, 28. julija 2007. Prijave In vplačila sprejemajo na 
sedežu društva, Mencingerjeva 1, v času uradnih ur do 
zasedenosti avtobusa. 

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

M MFM «««. OT«|»«MMA M. A HRV« 

Tečaj krojnega risanja za mlade 
Jesenice - Mladinski center Jesenice vabi vse mlade, da se 
udeležijo tečaja krojnega risanja, ki bo ta teden do 13. julija 
med 16. in 18.30. Tečaj bo vodila modna oblikovalka Jasna 
Oordevič, unlv.dipl.ing. Prijave In informacije na tel.: 04/588 
46 80 In 04/588 46 81 ter preko elektronske pošte na naslov 
mcj-lnfo@slol.net. Več o tečaju si lahko preberete na naši 
spletni strani www.mc-jesenice.si. 

mailto:info@g-glas.si
mailto:mcj-lnfo@slol.net
http://www.mc-jesenice.si
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"Poletno ustvarjanje" in "Zmigaj se" na jesenice 
Jesenice - Mladinski center Jesenice vabi vse osnovnošolke 
in osnovnošolce na "Poletno ustvarjanje" - brezplačne ust-
varjalne delavnice, ki bodo v naših prostorih potekale ta 
teden do petka, 13. julija, med 10. in 12. uro. Prijave in infor-
macije na tel.: 04/588 46 80 in 04/588 46 81 ter preko elek-
tronske pošte na naslov mcj-info@siol.net. Več o programu 
delavnic pa si lahko preberete na naši spletni strani 
www.mc-jesenice.si. Prav tako pa vas vabimo na športno-
zabavno popoldne za otroke in mlade z naslovom "Zmigaj 
se". Prireditev bo potekala v petek, 13. julija, od 17. ure dalje, 
na Trgu na Stari Savi (za stavbo Glasbene šole), na Jeseni-
cah. Pripravljamo zanimiv animacijski program s športnimi 
igrami, ustvarjalnimi delavnicami, turnirjem v pikadu, prav 
tako pa bomo iskali skriti zaklad. Če želite to poletno 
popoldne preživeti v naši družbi, vabljeni! 

Otroški poletni Kiselfest 2007 
Kranj - lutkovno gledališče Kranj vabi na otroški poletni Ki-
selfest, ki bo do 26. julija. Potekal bo le ob četrtkih ob 18. uri 
in sobotah ob 10. uri. 

Četrtek, 12. julija: Lutkar Cveto Sever (Janko in Metka) Janko 
je fant od fare in zna podirat velika drevesa. Metka pa zna 
skuhat juho s jetrnimi cmočki. Z očkom se odpravijo v gozd, 
tam pa se začnejo dogajati čudne stvari. 

Sobota, 14. julija: Teatro Papelito (Papir Variete). Papir Variete 
je predstava v kateri boste našli mozaik odlomkov iz različnih 
predstav (Zlata ribica, Trije medvedki, Princeska na zrnu graha, 
Kozlovska sodba ...) in se srečali s pisano zbirko papirnatih ju-
nakov. Četrtek, 19. julija: Čarovnik Grega (Čarovniške vragoli-
je). Sobota, 21. julija: Lutkovno gledališče Labirint (Možiček 
med dimniki). Četrtek, 26. julija: Lutkovno gledališče Kranj 
(Rdeča kapica). Več informacij na http://www.lgkranj.com. 

IZLETI 

Pohod na Stahovico 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na pohod na Sta-
hovico - dom v Kamniški Bistrici (600 m), v četrtek, 19. juli-
ja. Odhod s posebnim avtobusom ob 17. uri izpred Creine. 

Pohod se prične v Stahovico. Pot poteka po mirni in lepi 
senčni naravi, ob reki Bistrici, ki si je skozi tisočletja izdolbla 
globoka korita in si tako utrla svojo pot na prostost. Eno teh 
globokih korit imenovanih "Veliki predaselj" si bomo na svo-
ji poti ogledali tudi mi. Šli bomo tudi mimo "Lovskega dvor-
ca", ki ga je za kralja Aleksandra oblikoval J. Plečnik. Našo 
pot bomo končali pri domu v Kamniški Bistrici. Dom je 
odprt in nudi razna okrepčila. Predviden čas hoje je pri-
bližno 3,5 ure, priporočamo pa dobro obutev, pohodne pal-
ice, vremenu primerna oblačila in nekaj hrane. Vodnika 
bosta Vili Kopina in Matija Retelj. Prijave z vplačili spreje-
mamo v društveni pisarni do ponedeljka, i6. julija. Izlet or-
ganiziramo za člane DUK. Cena izleta je 9,00 EUR. Vabljeni. 

Kamniški vrh 
Preddvor - Planinska sekcija Preddvor vabi 14. julija svoje 
člane in ostale ljubitelje gora na lepo turo. Prevoz z oseb-
nimi vozili. Zbor bo ob 7. uri zjutraj pri Ambrožu pod Kr-
vavcem. Dodatne informacije dobite po tel. 031/625 874. 

Tura na Razor 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi svoje člane in 
druge ljubitelje Julijcev in visokogorja v soboto in nedeljo, 
21. in 22. julija, na Razor. Dvodnevni izlet bo prvi dan 
popestren z vzponom čez Kriško steno na Kriške pode in 
morda na katerega od vrhov v prelepi okolici Pogačnikovega 
doma, kjer bomo prenočili. Drugi dan se bomo povzpeli na 
Razor, za povratek na Vršič pa bomo, za prave gorniške 
sladokusce, izbrali zelo zahtevno označeno pot - Jubilejno 
pot na Prisojnik s sestopom po grebenski poti. Odhod na 
turo z osebnimi avtomobili izpred hotela Creina v Kranju bo 
v soboto ob 6. uri. Skupne hoje bo predvidoma vsaj za okrog 
15 ur (vzponi in spusti okrog 2800 m), izlet je namenjen do-
bro pripravljenim gornikom brez vrtoglavice. Vodnika bosta 
Tatjana Cvetko in Andrej Bukovšek, priporočena oprema pa 
je čelada, plezalni pas (zgornji in spodnji del ter vrvica za 
povezavo 9 mm, 1 m dolžine), komplet za samovarovanje, 
pomožna vrvica (debeline 7 mm, 1.2 m), dobri planinski 
čevlji, pohodne palice, zaščita pred soncem in malica. Rok 
prijave je do vključno srede 18. julija. Dijaki in študenti ima-
jo kot običajno 50% popusta. Informacije in prijave: tat-
jana.cvetko@gmail.com ali SMS na tel. 051/603 475, 
bukovsek@gmail.com ali SMS na tel. 031/643 467 ali ob 

sredah od 17. do i8. ure v pisarni društva. Informacije o de-
javnostih Planinskega društva Iskra Kranj so dostopne na 
društvenih spletnih straneh http://www.Planinskodrustvo-
iskra-kranj.si/. 

OBVESTILA 

Zavetišče pod Špičkom 
Jesenice - Planinsko društvo jesenice obvešča vse planinke 
in planince, da z dnem 6. julij odpira svoja vrata postojanka 
Zavetišče pod Špičkom (2064 m). Več informacij lahko do-
bite po tel. 04/586 60 70. 

RAZSTAVE 

Spominska fotografska razstava Andreje Svete -
Obrazi sveta 
Bled - Društvo Jarina Bohinj in Triglavski narodni park sta v 
spomin na veselo in srčno dekle Andrejo Svete, ki je svoje 
življenje izgubila v gorah, pripravila ponovitev razstave 
njenih avtorskih fotografij - Obrazi sveta. Otroške, stare, 
vesele in žalostne obraze z različnih delov sveta je Andreja 
zabeležila na prav poseben, ljubeč način. Vsaka fotografija 
odseva človeka samega in njegovo okolje. Zdi se, da ljudje iz 
Peruja, Bolivije, Maroka, Pakistana, Indije, Nepala. Malavija 
in Zambije pripovedujejo isto zgodbo - zgodbo o človečno-
sti. Andreja Svete je bila zdravnica, ljubiteljica gora, potovanj 
in fotografije. Z vsem srcem in dušo je bila povezana z ljud-
mi. Delala je z domačimi bolniki, sodelovala pri gorski reše-
valni službi, nudila je tudi pomoč pomoči potrebnim v dalj-
nih deželah, po katerih je tako rada potovala. (Tomaž Ravni-
kar - Ravnikovi dnevi v Bohinju 1999). Odprtje spominske 
fotografske razstave bo v Info središču Triglavskega narod-
nega parka na Bledu - Triglavska roža. Ljubljanska cesta 27, 
jutri ob 19. uri. Razstava bo na ogled do 7. avgusta. 

Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E 
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KRVAVEC 

Poletje na Krvavcu 

Kabinska žičnica na Krvavcu 
v poletni sezoni (do 14. okto-
bra) obratuje vsak dan, med 
tednom vsaki dve uri od 7. 
do 17. ure, ob koncih tedna in 
praznikih pa vsako polno uro 
od 9. do i8. ure. Poletna se-
zona na Kn/avcu je vsako leto 
bolj pestra, saj so uredili po-
hodne in kolesarske poti, ob-
iskovalci si lahko kolesa izpo-
sodijo, prevoz koles s kabin-
sko žičnico pa je brezplačen. 
Številni na Krvavcu nabirajo 
zdravilna zelišča, in se spre-
hodijo do kapele Marije 
Snežne, v kateri je vsako ne-
deljo maša ob 15. uri. S. Š. 

Nagrajenci nagradne kri-
žanke GALERIJA BIVA-
NJA, ki je bila objavljena 
22. junija, so: 
1. nagrada: 30,00 EUR 
prejme VINKO PLEVEL, 
Križ 27, Komenda; 
2. nagrada; 20,00 EUR 
prejme VALERIJA GRM, 
Srednja vas 60, Srednja 
vas - Bohinj; 
3. nagrada: io,oo EUR 
prejme ALOJZ KEBER, Pot 
na Pretovč i, Gorenja vas. 
4., 5. in 6. nagrado, ki jih 
podeljuje Gorenjski glas, 
pa prejmejo: MATEJA 
JANSA, Stagne 7, Bled; 
AVGUST BERKE, Straži-
šarjeva 4, Jesenice ter 
ANJA STALC Retnje 56, 
Križe. 

ODVETNIŠKA DRUŽBA, o. p. d. n. o. 
PAVLIN IN PARTNERJI 
Stritarjeva ulica 7,4000 Kranj 

želi zaposliti: 

ODVETNIŠKE KANDIDATE, 
ODVETNIŠKE PRIPRAVNIKE 

predvsem za delo na področjih gospodarskega in delovnega prava. 

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev Izpolnjevati tudi 
naslednje posebne pogoje: 

• pogoje, ki jih za vpis v imenik zahteva odvetniška zbornica 
Slovenije, 

• znanje angleškega in nemškega jezik, znanje dodatnih 
jezikov je prednost, 

• obvladovanje računalniških programov. 

Izključno pisne prijave z življenjepisom in kopijami dokazil 
pošljite na naslov družbe do 20. avgusta 2007. 

cestno podjetje 
kranj, dnjjtaavztfaniehgr 

Kranu Jmrsko c. 20. te/.: 04/280 60 00, foxi 04/204 23 30, 
www.cpkraniM, »»pošto: to;n»tvt>@q>irranf.s> 

vabi k sodelovanju več mladih, delavnih in samoiniciativnih 

S T R O J N I K O V GRADBENE M E H A N I Z A C I J E (m/ž) 

Če vas veseli delo na terenu v dobro stoječem podjetju in 
imate ustrezno kvalifikacijo • strojnik gradbene mehanizacije 
ali avtomehanik s tečajem sfro/nilco TGM ter ushvzne delovne 
izkušnje, vas vabimo, da pošljete ponudbe z dokazili o 
izobrazbi in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: 
Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo 
cest, d. d.. Jezerska cesta 20, Kranj. 
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z možnost-
jo podaljšanja. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo v kadrovski 
službi-tel. 280 60 14. 

60-letni ki z Glasom na pi kni k 

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 
vabimo, da se nam pridružite. 
Izpolnjen kupon 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 BELEŽIMO ČAS 

mailto:info@g-glas.si
mailto:mcj-info@siol.net
http://www.mc-jesenice.si
http://www.lgkranj.com
mailto:jana.cvetko@gmail.com
mailto:bukovsek@gmail.com
http://www.corenjskiglas.si/kazipot
http://www.cpkraniM
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KAMNIK 

Ekotržnica v Kamniku 
Občina Kamnik vabi vsak petek od 17. do 19. ure na kam-
niško tržnico, kjer poteka Ekotržnica. Ta teden bodo učenci 
Osnovne šole Motnik predstavili u spešno sodelovanje z 
ekokmetijo. Otroci bodo izdelovali putke iz pirine slame. 
Ekotržnica bo potekala vse do nedelje, 30. septembra. Med 
7. julijem in 9. septembrom bodo tudi letos potekala redna 
turistična vodstva po Kamniku. Potekala bodo v slovenskem 
in angleškem jeziku, ogledali pa si boste Glavni trg (tudi 
zbirno mesto), frančiškanski s amos tan s kapelo Božjega 
groba, Mali grad s kapelo in Šutno. S. Š. 

SPOROČILO O SMRTI 

Umrla je upokojena delavka bolnišnice 

KATARINA OTAHAL 
Vestne delavke se bomo s spoštovanjem spominjali. 

Delavci 
BOLNIŠNICE GOLNIK-KLINIČNEGA ODDELKA 

ZA PLJUČNE 
BOLEZNI IN ALERGIJO 

GG 
mali oglasi 

04/201 4247, 
e - p o 5 t a : m a l i o g l a s i @ g - g t a s . s i 

www.gorenjskiglas.si 

LOTO 

Rezultati 54. kroga 
- 8. 7. 2007 

1.10,11.15. 27. 30, 3 3 - 3 
SEDMICAJE! 

Lotko: 5 1 1 6 5 4 
LOTKA Ni! 

Garantirani sklad 
55. kroga za Sedmico: 

100.000 EUR 

Predvideni sklad 
55. kroga za Lotka: 

77.000 EUR 

novogradnje, adapuoj«, nepremičnine 

NEPREMIČNINE 
REAL ESTATE 

SVET RE d.e.o. 
Emota Kram j 
NAtoojcvA vtiCA 12 
4000 KaamJ 
T«l.:04/2«1l.000 
FAX.:04/2026-45t 

Email: krani(g>svei-nepremiin«ne.si 
http://www.svet-neprcmičnine.si 

ven um. o, 
8ritor43,4000 Knn) 
teJ./&x: 04/aj4-3«̂ SO 
gsm: 031/684-777 
e-poiU: itdi|a<̂ venuni.si 

PRODAJA 
Z U T O POL)E, Kidričeva: js-stan. z 
balkonom. 2./2. 71,$ m2. I. 60, 
sončno, obnovljeno in opremljeno, 
vseljivo po dogovoru. VREDNO 
OGLEDA, n^ooo.oo EUR 
BRITOF, Voge: dvojček. III. po-
daljšana gr. faza, podkleteno, na 
pare. 222 in 279 ma. K + P + M. 
Vrtec. 5ola v bližini. Lepa lokacija. 
Cena: 178.000.00 EUR/enoto 
LOG v Poljanski dolini: eno- ali dvo-
družinska, lepo vzdrževana hi§a, I. 
72. 960 m2 pare.. 115 mz stan. 
povr./nad., klel. garaža, idilična 
okolica. Cena: 212.819.22 EUR 
ISCEMO 
Za znane stranke iSčemo eno-
družinske hi$e v okolici Kranja, pred-
vsem v StražiSču, Britofu in na Vi-
sokem ter različno velika stanovanja 
za nakup in najem. 

REDNO ZAPOSLIMO NEPREMI-
ČNINSKECA AGENTA Z LICENCO 
ALI NAJMANJ VlSjO IZOBRAZBO. 
STANOVANJA prodamo 
SKOFJA LOKA, Frankovo n.: 2S5. 
5641 m2,1.1983. 2. nad,, ZK, adapti-
rano v celoti 2004. izredno lepo in 
okusno opremljeno stanovanje. 
Cena: m .ooo EUR 
KRANJ, Zoisova ul.: 3SS. 78,93. 2. 
nad. nizek blok. izredna lokacija, mir. 
nova okna in kopalnica, CK-plin. 2 
sobi, kuhinja, dnevna, balkon, 
shramba. ZK, urejen blok. Cena 
134.181 EUR 

BLED, Dobe: 56.38 m2. dvosobno v 
1. nad. Balkon, razgled na Triglav in 
grad, sončna lega. mirno okolje. L. 
1962, obnovljeno I. 2002. Telefon, 
ADSL, KATV, ogrevanje z marmorni-
mi radiatorji. V bloku je 12 stanovanj, 
etažna lastnina urejena. Cena 
124.000 EUR 
KRAN), Piantna 1: 2ss. 62,05 m2, 1. 
nad., i. 1976, prazno in takoj vseljivo. 
Hodnik, kopalnica, soba. dnevna, 
kuhinja, balkon, klet. Cena 105.000 
EUR 
KRANJ, Koroika c : 2ss pribl. 41 m2 v 
hiSi, adaptirano I. 2005, lastni vhod. 
t-2, drvarnica, klet. CK na olje. Ogled 
slik na naJi spletni strani. VREDNO 
OGLEDA. Cena 78.868 EUR 
KRANJ, Planina i : 3SS. 80.84 3-
nad., kompletno adaptirano 2006. 
ZK urejena, prostorno, lepo. urejen 
blok. Cena 121.000 EUR 
KRANJ, Huje: 79.60 mz, 4SS, zelo 
lepo in urejeno, I. 2005 v mansardi 
večstanovanjske hiSe, ima vse insta-
lacije in lastno CK na plin. Slike na 
naSem spletu. Cena 133.534 EUR 
ZEMLJIŠČE prodamo 
BLED, Mlino: ravna parcela. 549 mz, 
cca 400 m oddaljeno od jezera, ob-
močje stanovanjske gradnje, kupec 
pridobi 5e lastništvo na cesti 171 mz 
in dodatno parkirno mesto. Cena 
109.800 EUR 

BLED, Ribno: 644 mz. področje za 
stanovanjsko gradnjo in mirne de-
javnosti. v naselju, sončna lega. 
Dostop urejen, vsi priključki ob 
parceli. Cena 125,00 EUR/mz 
CERKLJE na Gorenjskem: ravno, 
sončno stavbno zemljišče. 1378 m2, 
s prekrasnim pogledom na Krvavec. 
Cena 206.700 EUR 
POSLOVNI PROSTOR oddamo 
SKOFJA LOKA, centen 98 m2 in 30 
m2. pritličje, I. 1986. sanitarije, 
možnost predelave, za mirno de-
javnost, za daljši čas. Cena: večjega 
PP 7,5 EUR/mz, manjšega PP 9 
EUR/nn2 + stroški 

w w w . s v e t - n e p r c m i c n m c . 5 i 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
F3X: 236 73 7 0 

E-pošta: 
infb®>fesstsi 
Internet: 
WWW,feMt.Si 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ SlražišČe: enosobno z atrijem. 
46.10 m2. pr idig v bloku, L izg. 1979. 
cena 79.285.60 EUR 
KRANJ Planina: enosobno, 34,5 mz, 
4./4 nadstropje, obnovljeno I. 2000. 
balkon, cena 89.000.00 EUR 
KRANJ Pbntna II: dvosobno, 68.39 
I. gradnje 1988. obnovljeno, cena 
110.000.00 EUR 
KRANJ okoEca: dvosobno, pritličje z atri-
jem, 48.30 mz, I. gradnje 2001, vsdjtvo po 
dogovoru, cena 109.000,00 EUR 
SKOFJA LOKA Novi svet enosobno, 
30,05 m2, I. nadstropje, obnovljeno 
2003. cena 71.800,00 EUR 
SKOFJA LOKA - PODLUBNIK 
HISE PRODAMO 

KRANJ PRIMSKOVO: stanovanjska 
hiša, K + P N + podstreha (2 x 3ss), x 
89.00 mz. parcela 355 mz, podkletena. 
obnovljena 2007.2 ^Ikona, vseljiva po 
dogovoru, cena 265.000.00 EUR 

www.fesst .s i 

alpdomaalpdom.sJ 
r « . : 04 S37 45 OD 
wvvwj lpdam si 

= i P D o m 
Aipdom, Inženiring d.d. Rsdovljics 
Cankarjeva uka I 
4240 Ratkjvljlcd, 510 

• ORADHUZATIta 
• PO$ltB)OtfANIE 
• vmSVZDHUlŠKOKHIKK) 
• INŽENRINO 
• UPRAVUANlEINVZDRŽEVANfE 
• BOeEHKA 

PRODAMO 
BLED: Garsonjero, 17,1 m2,1.1981. 4. 
nad., balkon, klet, oprema. Cena: 
70.940 EUR. 
BLED: 1SS. 33.53 m2, podstreha 1.89 
m2, klet 1,5 m2, L1975,3. nadL, balkon, 
takoj. C^a: 105.000 EUR 
BEGUNJE: 2ss. 60.69 mz, I. 1987. 4 
nad., balkon, klet. nadstrešek. Cena: 
95.977 EUR 
RADOVgiCA: 3SS. 79.89 m2.2. nad. I. 
1988, balkon, k ik Cena: 133.534 EUR 
KRANJ: 4SS. 94,1 mz. obnova 05. streha 
-t- žlebovi 06,1. nad., stanovanje 82 mz, 
balkon 4,6 m2, klet 1,9 m2. drvarnica 
5.6 m2, shramba. Cena: 146.052 EUR 
RADOVLJICA: 3SS, 91,23 m2, visoko pri-
tličje, naša novogr. 2007, dnevna soba * 
kuhinja + jedilnica, spainka, kabinet, ko-
palnica, terasa, klet, nadstrešek -i- park. 
nricsto, vseljivo 08/07. Cena: 211.575 EUR 
RADOVgiCA: 3SS, 124,86 mz, visoko 
pritličje, naša novogr. 2007, dnevna 
soba -f kuhinja + j^ilnica, spalnica, 
soba, kopalnica, WC terasa, klet, nad-
strešek -f park. mesto, vseljivo 08/07. 
Cena: 275.O47 EUR 

RADOVgiCA: hiŠo, obnova 1987. pri-
tiičje 150 m2 (5SS s teraso), mansarda 
160 mz (6ss, lasten vhod, savna, 2 bal-
kona). klet 47 mz. nadstrešek, garaža, 
vrt C^a: 490.000 EUR 
ŽJROVNKJt hišo. klet 40,9 mz, i. nad. 
139,69 m2. mansarda 134.61 m2, starost 
60 tet, streha 2000, dvorišče, vrt, v pritlič-
ju je PTT Stovenije. Cena: 337.581 EUR 
L£SCE: ponovni prostor v Trgovsko po-
sbvnem centru, 24 nnz. 1.1999, medeta-
ža, sanitarije, čajna kuhinja, ^ ice, takoj, 
za trgovino, pisano. Cma: 41^00 EUR 
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslov-
nem centru, pritličje, 78.22 mz. Čajna 
kuhinja, sanitarije, razi. dejavnosti, naša 
r>ovogr. 2005. takoj, prometna lokadja. 
Cena: 117.330 EUR 

LESCE: nov tekal v Trgovsko posk)vnem 
centni, medetaža. 83.^ mz. trgovina, iz-
obraževanje. zdravstvo, servis, naša no-
vogr. 2005. takoj. Cena: 115,864 EUR 
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslov-
nem centru, medetaža, 83,4 mz, razi. 
dejavnosti, naša novogr. zoo5, takoj. 
Cena: 115.092 EUR 
ODDAMO 
MOSTE pri Žirovnid: posl. prostore, 
mansarda pribl. 320 mz, 12-67 ' " i . ob-
nova 05, v celoti ali posamezno, mime 
dejavnosti. Cena: 8 EUR/mz/mesec + 
stroški+ DDV 
MEDVODE: posl. prostore. 176 mz, I 
1960, pritličje (2 pisarni, sanitarije. 3 
skladišča), klet (delavnica. 2 skladišči, 
garaža), razi. dejavnosti. Cena: 1.500 
EUR/mesec -i- stroški 
RADOVgiCA. 3SS, 72.3 mz. I. 1965, 4. 
nad., balkon, shramba, klet. drvamica. 
nadstrešek za avto. ck plin, vsi priključ-
ki, delna oprema, takoj. Cena: 300 
EUR/mesec + stroški 
PRODAMO PARCELO 
POKLJUKA: Mešani gozd prodamo, 
15.973 mz. Cena: 14.605 EUR 

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

o. Kranj 

N K r R K M i C M N S K A H I Š A 
Jennl*c. 54.«. Pf.Sare«! Z7. Krni 
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KUPIMO Stanovanja: 
KRANJ, Pbnina 2,3:4-sobno stanovanje. 
KRANJ, Planina 2: enosobno stanovanje 
KRANJ, Zlato po§e: štirisobno stanova-
nje 
PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ, Pbnina 1:2ss. 1. nad, 65 mz, re-
nov. 06. cena 110.000 EUR 
KRANJ, Planina 1:3SS. 3. nad. 81 mz. 
adapt. 06.121.000 EUR 
KRANJ, Planina i: 2SS.45 nu. adapL 07. 
atrij. 93.500 EUR 
KRANJ, Zlato p o ^ 50 m2, adap. 04, 
2SS, 85.500 EUR 
SENČUR: 3SS, 80 m2. renov. 2002 in 
2006. pritličje, veiika terasa. 140.000 EUR 
SKOFJA LOK^ Frankovo nasj 2ss. 62 
mz, z nad, cena 95.000 EUR 
BLED: 2SS, 62 m2,1.37. potrebno adap-
tacije. 73.000 EUR 
KRANJ, Soriijevo nasetje: garsonjera, 
P, 31 m2.1.72, cena 74.7CX5 EUR 
HISE. pol hiše PRODAMO 
PREDOSIJE: samostojna adap. 03.120 mz, 
parcela 900 mz, sončm. 179.000 EUR 
NAKLO: samostojna, 1.1999, podklete-
na. parcela 69om2.284.000 EUR 
PRIMSKOVO: samostojna, 2 etaži. 160 
m2,-f klet, 1. 1981, parcela 550 m2. 
284.000 EUR 
BITNJE: 1. nadstropje, 100 mi + del 
parcele, adapt. 05.145.000 EUR. 
Dodatna ponudba na: 

www.frast .s 

nepremičnine 

Ul. Juleta GabrovŠka 34, 4000 Kranj 
email: info^ida-nepremicnine.si 

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

<^1/391 100, (ax: 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMa 
SKOFJA LOK^ FRANKOVO NASEgE: 
58 mz. 2-sobno, zgrajeno 1.1986, prit, 
dvosobno stanovanje preurejeno v 
trisobno stanovanje s 15 mz atrija, cena: 
123.000 EUR 
KRANJ, NAZORjEVA UUCA: 97 mz, 4-
sobno, zgrajeno I. 1966, 3. nad., 
stanovanje je prostorno in svetlo, vselji-
vo 1.4. zoo8, cena: 130.000 EUR 
TKŽIČ, RAVNE: 76 mz, z-sobno, zgra-
jeno 1,1956, veliko dvosobno stanovan-
je, cena: 70.940 EUR 
KRANJ. VAI4AVCEVA ULICA: 74 mz. 3-
sobno, v stavbi zgrajeni 1.1961. 3. nad., 
vseljivo 1. z. z o ^ , v ceno vzamemo 
manjše stanovanje, prodamo brez 
provizije. <xna: 110.000 EUR 
KRANJ. LJUBLJANSKA CESTA: 56,1 mz, 
3-sobno. zmjcno 1.1952, adaptirano 1. 
2002, pritličje v večstanovanjski hiši. 
cena: 77JžOO EUR 
HISE PRODAMa 

KRANJ, VISOKO: 180 m2, samostojna, 
adaptirana 1. 2007, 230 m2 zemljišča, 
lahko tudi dvostanovanjska, v račun 
lahko vzamemo tudi stanovanje, parce-
lo, cena: 185.000 EUR 
KRANJ - KOKRICA: 421 m2, delavnica, 
zgrajena 1. 1996. 700 mz zemljišča, 
poslovno stanovanjski objekt - vulkaniz-
erska delavnica v obratovanju pros-
tori«) mansardno stanovanje (v 3. fazi -
vse instalacije), cena: 342.180 EUR 
PARCELE PRODAMa 
STISKA VAS, K. O. SENTURSKA 
GORA: 590 in 574 mz. stavbno 
zemljišče, cena: 65 EUR/mz 
KRIŽE PRITRŽlCU: 1.361 m2, zazidljiva, 
zazidljiva parcela z gradbenim dovol-
jenjem za enostariovanjsko hišo. c^a: 
149.710 EUR 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMa 
KRANJ • STOU>NICA: ^.94 m2. zgrajena I. 
1964,5/14 nad., pisarna, možnost uporabe 
tudi kot stanovanja, ccna: 134500 EUR 
GARAŽE: 
KRANJ, biižiru Zdravstvenega doma Kranj: 
12 mz. garaža, zgrajena 1.1963. vpisana v 
zemljiško knjigo, cena: iz.ooo EUR 
NAJAMEMa 
Najamemo prostor v Kranju ali okolici, 
primeren za avtopralnico. 
KUPIMa 

Za znanega kupca kupimo dvosobno 
stanovanje na Planini I, cena do 
90.000,00 EUR. 
Za znanega kupca kupimo i,5-sobno 
stanovanje na Kovorski cesti v Tržiču. 
V Kranju ali ^o l i a kupimo kmetijsko 
zemljišče. 
Na Gorenjskem kupimo stavbno 
zemljišče. 
Na območju Gorenjske kupimo 
stanovanja, hiše in parcele. Za več in-
formacij nas pokličite. 

w w w . i d a - n e p r e m t c n i n e . s 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof 79A. 0̂00 Kranj 
Info-nep̂ geMcoproJekt.si 

vvww.gekkoproJekt.si 
04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ: 1SS. 35 mz, nizko pritličje, 
popolnoma obnovljeno 1. 2007. 
odlična lokacija, vsa infrastruktura, 
vsi priključki, takoj vseljivo. Cena 
62-177 EUR 
KRANJ - PLANINA I: 2ss, 67.79 "12. 
1. 1978. 4-/7 nadstropje, balkon, vsa 
infrastruktura, vpisano v ZK. Cena 
102.200 EUR 
KRANJ - PUNINA11:25S, v izmeri 66.60 
m2,11985. nadstropje 8/8, balkon, vsi 
prikl}udci. Cena 106.000 EUR 
KRANJ - ZLATO POgE: 2ss. v izmeri 
49 m2,1.1960,4. nadstropje, balkon, 
vsa infrastruktura. Cena 96.500 EUR 
KRANJ - VODOVODNI STOLP: 2SS, 
62 mz, 1.1980, terasa 60 mz, 3. nad-
stropje, Cena 113.000 EUR 
KRANJ-PLANINA: 3SS, 79.30 m2. 
nadstropje 1./3 nads.. novogradn|a 
2007, dva balkona, lastniško 
parkirno mesto v garažni hiši. Cena 
135.500 EUR 

DRULOVKA: 3SS. 86 mz, obnovi-
jeno, 3./3 nads., mansardno. vsi 
priključki. Cena 149.700 EUR 
DODATNA PONUDBA NA: 

r w . g e k k o p r o j e k t . s i 

i G C P R O J E K T d.0.0. i 
j Finančni in nepremičninski inženiring, j 
! Slovenska c. 27. Ljubijana : 

! PE Nepremičnine, Kranj ! 
j Savska C. 22: Kranj, tel.: 04/20M7-50, j 

j 031/676464,041/315-778 j 

WWWCORENJSKICLAS,SI 

: gc.projeki@gmaiI.coni 

! Po ugodnih pogojih vam uredimo ! 
! nakup ali prodajo Vaše nepremičnine ! 

NOVOGRADNJE prodamo: 
KRANJ • Cirče: dvojčka, 150 m2, v 3 
etažah. 3. PGF. dokončane v I. 2007, 
na pare. 250 m2. cena 170.000 EUR/ 
40.738.800.00 SIT. odlična lokacija 
ob zelenem pasu. 
TRŽlC - Zali rovt v novem stanovanj-
skem naselju prodamo hišo 160 m2 
z garažo, v 3 etažah, zgrajeno do 3. 
p^aljšane gr. faze v I. 07, na parceli 
222 m2. 147.989 EUR/ 
35-464084,00 SIT. 
PARCELE prodamo: 
SENTURSKA GORA - Krvavec: več 
parcel na pobočju Kr/avca, z lepim 
pogledom na LJ in KR, v območju 
stanovanj in počitniških hiš. Parcele 
imajo majhen nagib, velikosti od 400 
- 600 mz, cena 75 EUR /mz / 
17.973,00 SIT/m2 
KUPIMO 

parcelo: zazidljivo od 1000 mz do 
2000 m2 v Kranju ali okolici, 
stanovanje: enosobno. dvosobno 
potrebno obnove, v Kranju ali okolici 
hišo: starejšo, potrebno obnove. 

m p P R O J E K T 

Tel.: 04 20 43 200 
G S M : 031 511 111 

KRANJ • PLANINA v. enosobno. 39 
m2, 4. n3d./4. obnovljeno I. 04. vsi 
priključki, zastekljen balkon, lepo 
vzdrževano. Cena: 89.000 EUR 
(21.327.960 SIT). 
KRANJ - PLANINA 1: dvosobno. 68 
m2, balkon, CK. svetlo stanovanje, 
funkcionalna razporeditev, lepo 
vzdrževano. Tz optika. Vpisano v ZK. 
Cena: loz.ooo EUR (z4.443.280 
SIT). 
TRŽIČ: trisobno. 87 mz. 1. nadst./2. 
obnovljeno I. 2000, CK - olje. velika 
kopalnica. 2 balkona, odlična raz-
poreditev, nadstrešek za avto. Cena: 
110.000 EUR (26.360.400 SIT). 
TRŽIČ • BISTRICA: trisobno, 94 m2, 
I. 80. balkon. loŽa, ločene sanitarije, 
dobra razporeditev, lepo vzdrževano. 
Cena: 122.000 EUR (29.236.080 
SIT). 

BLED • KORITNO: zazidljiva parcela, 
803 mz, sončna lokacija, s pogledom 
na okoliške hribe, mirna okolica, v 
neposredni bližini Bleda. Cena: 180 
EUR/mz (43-»35.20 SIT). 
ZAZNANE KUPCE NUJNO KUPIMO: 
V Šenčurju ali bližnji okolici parcelo 
500-1000 mz. 
CELOTNA PONUDBA NA: 

www.mp-projckt .s 

LOIN^ 
n e p r e m i č n i n s k a © 

d r u ž b a I 
Zevnikova ul, n. Kranj, PE Strifatjeva ul: 

Krani, tel.: 041/347 323,04/2362 890 
HIŠE PRODAMO 
BESNICA: samostojna, enodružins-
ka 160 m2 -t- klet. delno adaptirana 
2001 (okna. fasada ...), sončna in 
ravna parcela 440 mz. samostojna 
garaža. Cena: 135.000,00 EUR, 
možna menjava za stanovanje. 
V predmestju KRANJA (3 km), v ure-
jeni soseski, prodamo dve enoti dvo-
jčka, v lil. pod. gr. fazi, vsaka enota 
po 105 mz -f klet. na parcelah 270 mz 
in 230 m. Kvalitetna gradnja, 
^nkcionalnost prostorov ter odlična 
lokacija so glavne značilnosti tega 
objekta. Cena za enoto: 178.000.00 
EUR 
STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ, bližina AP: štirisobno. 84 
m2, z balkonom. V. nad., kvalitetno 
adaptirano 2003, potrebno manjše 
dodelave. Cena: 127.500 EUR 
KRANJ, Planina I, v bližini športne 
dvorane: enosobno. 26.60 mz, letnik 
1975, obnovljeno 2003. v 3. /3 nads., 
opremljeno, takoj vseljivo. Cena: 
68.800.00 EUR 

KRANJ, v bližini kina Center trisob-
no. 88,60 mz (96 mz). dva balkona. 
3./3 nad., obnovljeno 2000, svetlo, 
funkcionalni razpored. Cena: 
116.000.00 EUR 
KRAN), Planina I: garsonjera 27 m2, 
letnik 1977. let. 1977. v 2.fy nads., 
opremljeno, hitro vseljivo. Cena: 
67.600,00 EUR 
KRANJ, Planina I: dvosobno z dvema 
kabinetoma, letnik 1974, v 1. /7 
nads., dva balkona, potrebno ob-
nove. prevzem možen takoj! Cena: 
117.000,00 EUR 

e-pošta: Iom3nig)volia.net 

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

fax: 2 0 1 4 2 13 

e - m a i l : mdl ioglasi@g-glds.s i 

Mali oglasi se sprejemajo; za objavo v petek -
v sredo do 13.30. in za objavo v torek, do pet-
ka do 14.(X)! Delovni fas: od ponedeljka do 
peika neprekinjeno od 7. - 15 . ure. 

Rubnka 
"Čisto zadnji hip". 
S to (ubfiko želimo pomagali našim bral-
cem, ki se j im res mudi nekaj prodati, kupi-
ti, najeti, oddati. Oglas za to rubriko lahko 
oddate za torek v ponedeljek do osme ure in 
za petek v ^emek prav tako do osme ure. 
Cena oglasa je 10 EUR, Je enotna in ima 
najvee 80 zrakov - kupon ne velja. Objav-
ljen je na začetku malih oglasov. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO stanovanje, Stražišce. v 
pritličju, 051 / 3 8 8 ^ 2 2 rooszes 

KUPIM 

STANOVANJE na mirni lokaciji na 
Goronjskem. 9 031/510-760 

7005300 

ODDAM 

ENOSOBNO stanovanje. 40 m2. lil. 
nadst. v šorliievem naselju. 8 
040/998-595 

STANOVANJE. 70 m2. vseljivo 10. 8.. 
opremljeno, nadstandardno. na Planini 
II. « 041/374-201 

7005301 

ITD N E P R E M I Č N I N E , d .0 .0 . 
MAISTROV TRG 7. 

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

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

041/900-009 
e-poita: itd. nepremični ne ^siol.net 

www.itd-plus.sl 

M 

mailto:malioglasi@g-gtas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.fesst.si
http://www.frast.s
http://www.ida-nepremtcnine.s
http://www.mp-projckt.s
mailto:mdlioglasi@g-glds.si
http://www.itd-plus.sl
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KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov Trg 12.4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53,202 25 66 

CSM 051/320 700. Email: mfo®>k3-kefT>,si 

NAJAMEM 

OVOPOSTEUNO SOBO s soupo-
rabo drugih prostorov najameta fant in 
dekle, podiplomska študenta, mlma. 
nekadilca, zaželen internet. « 
031/229-094 

GARSONJERO v Kranju ali okolici, do 
180 EUR + stroški. 9 040/298-263 

700M74 

ZAKONCA srednih tet brez otrok, na-
jameva manjše stanovanje v Kranju, s 
041/851-681 7008310 

HIŠE 
PRODAM 

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

ODDAM 

H i š o za daljše obdobje za spanje 
vaših delavcev. 9 041/670-379 

7O062e5 

POSESTI 
PRODAM 
ZAZIDLJIVO PARCELO v Cerkljah, v 
izmeri 647 m2. « 041/682-248 

7005337 

NAJAMEM 

VRT ali hišo z vrtom, « 0590/19-757 

7005291 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 
V STRAŽIŠČU prodam dva ločena 
poslovna prostora, po 20 m2 vsak. 
051/388-822 tooms« 
GARAŽE 
PRODAM 

NADSTREŠEK 6x4x2,5 m s sidri, 
montažni. « 040/806-277 700S306 

ODDAM 

GARAŽO na Planini v Ki^nju, kasneje 
možen tudi odkup, s 031/334-525. 
031/316-876 7005190 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

FIAT PUNTO 1.2. I. 04. 53.000 km 
klima. 1. lastnik, cena: 5.800.00 
EUR. « 041 /211 -300, pop. 700530? 

FORD Escort, I. 97. 98.000 km. 9 
040/561-980 7005311 

KUPIM 

8f«ov Praprotmk 10.4202 NbUo 
PE Kranicka cesta 32.420? Naklo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
-pnevmatike in platišča. 
- amortizerjt ^^ookat hitri servis vozil 
- avtooptika. vse za podvozje vozd. 
- izpušni sistemi, katalizatorji J 
T«I.0W5 76 052 
H t t p / / w w w aggantaf.si " 

OPEL ASTRA karavan 1.7 D, I. 92 
solidno ohranjen, reg. 5 /07 , 9 
031/570-791 7006299 

RENAULT 5 ftve. I. 94 dobro ohran-
jen, samo esni, 9 040/890-256 

700S3I9 

ŠKODO favorit silvester line. I. 93 reg. 
do 12/07, 1. lastnik. 9 040/652-286 

;0OK)05 

TOVOTA karavan 2.0. diesel, I. 98 
ohranjen, 9 040/942-^26 7oos2«o 

DRUGA VOZILA 
KUPIM 

AVTO PRIKOLICO lahko neregistrira-
no, Tehnika Bjclovar. 9 01/364-10-

21 7005329 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 
MOTORNO KOLO Honda transalp 
650, I. 05, 35.000 km, 9 040/211-
182 7oo»3oe 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
PRODAM 

PEUGEOT 206 1.99/00. totalka, 
159.000 km, servisna knj., za ceno 
pokličite. 9 031/275-757 roosoor 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz, 031/770-833 7oo&w 

OTROŠKA 
OPREMA 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

UDARNO, vrtalni stroj Hilti vkovčku, s 
pritiorom, novo, 9 031/473-718 

7006296 

KOMPRESOR 150 l/min, nov, še ner-
abljen, cena zelo ugodna. 9 04/58-
81-852, od 16.-18. ure 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

1 m3 suhih, jesenovih in 1 m3 hras-
tovih plohov, deb. 5 cm. 9 031/706-
358 7005ta2 

KUPIM 

ODKUPUJEMO hlodovino smreke, 
jelke, lahko tudi sušice, 9 04/510-95-
5 0 7004443 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

NOVA okna in polkna različnih dimenz-
ij. plug in kolca, 9 040/154-133 

7005150 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA, metrska aii razžagana, možnost 
dostave, 9 041/718-019 7006i38 

METRSKA drva, cena po dogovoru, 
9 04/255-14-53 700M09 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

SEDEŽNO GARNITURO črn skaj, 
zelo ugodno, cena 100 EUR, 9 
040/702-340 7ooe,2w 

STARO POHIŠTVO, 100-200 let; 
mentrga. kmečka miza. stiskalnica za 
med, 9 040/154-133 7006i4« 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

PRALNI stroj In hladilnik Gorenje, 8 
041/878-494 ?ooi30i 

ZAMRZOVALNO omaro. 7 predalov, 
kot nova. 9 04/23-23-325 

700S064 

ZAMRZOVALNO omaro Gorenje 2401 
za simbolično ceno, 9 01/832-37-91 

OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 

BOJLER 150 I. kombiniran elektrika-
centalna, 9 041/595-552 7005322 

STOJECI kamin ovalne oblike 
60x110. obložen marmor. 9 
040/539-744 7005317 

VRTNA OPREMA 
PRODAM 

MASIVNO, macesnove. vrtno garni-
turo z naslonjali, cena 440 EUR. 9 
031/411-145 7005279 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

MOŠKO kolo 11 prestav, 30 EUR. oboško 
do 7 let 20 EUR, otroško do 12 let 20 EUR. 
»04/513-7M1 700S324 

TURIZEM 
NA KRKU oddam opremljen apartma. 
0590/12-905,041 /390-t22 70062 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

PRODAM 

OTROŠKO posteljico z jogijem, ugod-
no. « 031/418-178 70053M 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

MLADIČE nemškega ovčarja, stare 
dva meseca, 9 04/53-14-237 7oo$2«4 

VSAK DAN sveže rezano cvetje gladi-
ol. Smotej, Luže 22a. 9 04/253-65-
65 ,041 /789^08 7005160 

PODARIM 

PSIČKA mešančka, starega 3 
mesece, dobrim ljudem. • 040/574-
8 8 0 7006296 

DOBRIM UUDEM podarimo zelo pri-
jazne dva meseca stare mucke. 9 
04/25-11-370 7005191 

DVA mucka, CB, dolgodlaka, stara 
dva meseca. 9 041/382-225 7006282 

DVE mucki, stari dva meseca, * 
041/875-091 7006158 

MLADE MUCE. 9 041/672-096 
700&31S 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

NAKLADALNO prikoltoo SIP 17. celo 
ali po delih, lesene punte, 9 
051/625-877 7005i62 

OBRAČALNIK pajek, 4 vretena. cena 
500 EUR. 9 040/247-476 70os2eo 

PAJEK SIP 4 vretena 340 cm h VZ zgaW-
^ SIP.» 051 /673-752 7005316 

PRIDELKI 
PRODAM 

6 HEKTAROV koruze za silažo, 9 
041/833-433 7005277 

KUMARICE za vlaganje, 9 041/551-
9 7 0 7005077 

MALINE lahko dobite na Pecarjevi 
kmetiji. Sp. Dobrava 1a. Kropa. 9 
031/504-658 /005012 

VZREJNE ŽIVAU 
PRODAM 

ČB TELICO, brejo 9 mes.. kombajn za 
krompir Grinoe, rotacijsko kosilnico. 9 
041/938-376 7005312 

JAGNETA za zakol. 
051/410-138 

04/255-11-71, 
7005250 

KOKOŠI RJAVE mlade in enolotne 
prodajamo vsak delavnik od 8. - 17. 
ure. sobota od 8. - 13. ure, Perutnl-
narstvo Gašperiln. Moste 99 pri 
Komendi. 9 01 /83-43-586 7005313 

KRAVO, belgijsko plavo, 9 031/516-
943 70K904 

RJAVE jarkice, v začetku nesnosti , 
Stanonik. Log 9. Šk. Loka. 9 04/51-
85-546,041/694-285 7005330 

TELICO simentalko, brejo šest mese-
cev. 9 04/25-91-449 700628« 

TELIČKO in bikca simentaka. stara 3 
tedne in 1 teden, 9 04/514-61-34 0̂05295 

KUPIM 

BIKCA simentalca do 14 dni. 9 
04/531-55-74 7005323 

BIKCE in teličke. « 051/372-468 
7005321 

OSTALO 
PRODAM 

TAPISERIJE, unikatne iz kolekcije 
geometrija tarot. cena 1200 EUR kos. 
«031/225-870 700«262 

VOZ z dero, priključek na traktor. 9 
04/533-8(M7 7005327 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

FANTA ali dekle za delo v strežbi za-
poslimo. Zrno d.o.o., Bleivvelsova 69. 
Kranj. 9 031 /444-247 7005334 

NATAKARJA/ICO ali osebo z vesel-
jem. da se priuči strežbe a la carte red-
no zaposli Gostišče Bakhus. Burgar 
Marjan, s. p. Žerjavka 12. Kranj. 9 
041/628-068 7005i92 

ZAPOSUM picopeka - kuharja, Piceri-
ja Silvester, C. talcev 41. Kranj, 9 
040/307-404 7005200 

ZAPOSLIM natakarico, kuharja, kuhin-
jsko pomočnico za delo v picerijj redno 
ali honorarno. Picerija Dare. Zupan 
Dari<o s.p., Vodopivčeva 18. Kranj, 9 
041/390-331 700633» 

Zaposlimo 
1.večllčaiJev(rVž) 

za llčanje letalskih delov 

2. več Izdelovalcev 
letalskih delov (nv^ž) 

Iz kompozitnih materiaknr 

Prošnje z dokazili pošljite 
na naslov: 

Albatrosa Fly, d. o. o., 
ZapužedB, 

4275 Begunje. 
Informacije po telefonu 

04/530 78 78. 

ZAPOSLIMO študente-študentke aii 
dijek^ijakinje za pomoč v strežbi, Zu-
pan Atojz. s. p.. Boh. Bela 128. Bohin-
jska Bela. 9 04/57-20-100 7oos27d 

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

7005103 

IŠČEMO osebo z izkušnjami v direktni 
prodaji. Delo dopoldan, vikendi prosti. 
Medical line d.o.o.. Matstrova ulica 16. 
Kamnik. 8 041/643-220 7005072 

ZAPOSLIMO komercialista za prodajo 
PVC stavbnega pohišWa. Element 
Tomaž Krničar. s. p.. Sr. vas - Goriče 
9. Golnik, «041 /730-990 

7005 >70 

IŠČEMO pridnega, strokovno us-
posobljenega dimnikarja; zaželjene 
delovne izkušnjem strokovnost In flek-
sibilnost. Prošnje pošljite na : Cifra 
d.o.o... šifra ARX. Železniška 5. 4248 
Lesce 7005335 

ZAPOSLIMO več delavcev za delo v 
skladišču, zaželeni so kovinarji, lesarji 
in vozniki z vsaj C kat.. tokacija Tržič. 
SOS inženiring d.o.o.. Tržaška c. 2. 
Ljubljana 7005017 

AVTOKLEPAR oziroma sodelavec v 
avtoremontni delavnici, lahko priučen 
fant. dobi delo - montaža avtostekl, 
Jelovčan d.o.o., Žabnica 24. Žabnica, 
«041/756-188 70050/1 

ZAPOSLIM elektromonterja ali elek-
troinštalaterja. zaposlitev za določen ali 
nedoločen čas, po dogovoru. Šmajd. 
d. o. o., Jezerska c. 132, Kranj. « 
04/234-19-60, 041/740-687 

7005173 

ZAPOSLIMO tesarja in pomožnega 
delavca. Roof d.o.o.. Dvorje 82a. 
Ceridje. « 041 /647-511 700497* 

ZAPOSUMO delavca v krovstvu, 
tesarstvu, stavbnem kleparstvu, 
mizarstvu. Zaželene dekivne izkušnje. 
Posk. doba 3 mes. z možnostjo ^ p . 
za ned. čas. Krovstvo Pogačar k.d.. 
Čopova 25. Lesce. « 040/713-110. 

ZAPOSLIMO šiviljo z izkušnjami. 
Pisne ponudbe pošljite na Krim, d. o. 
o.. Visoko 130. 4212 Visoko 

7005288 

V NAJVEČJEM kranjskem kozme-
tičnem satonu zaposlimo pridno, vest-
no. mlado dekle s končano Srednjo 
šoto za zdravstvo in kozmetiko, smer 
kozmetični tehnik. Studio Sonce. 
Ukozarjeva 28. Kranj. 041/767-387 

700533« 

IŠČEM 

V ADMINISTRACIJI, knjiženje mat. 
knjig. ipd. Mojca. Podlubnik 252, « 
030/913-080 7005207 

IŠČEM DELO pomoč ostarelim. « 
051/256-605 7005330 

ONE MAN BAND ali duo išče za-
poslitev. igranje na obletnicah, ohcetih 
in drugih zabavah. • 04/25-21-498. 
031/595-163 70053M 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapos-
lene in upokojene. Lons. d. o. o.. Gre-
gorčičeva 8. Kranj, « 04/23-66-808, 
051/387-753 7005159 

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

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

na osnovi vozila ter (easingi. 
Možnost odplačila na> 

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

Maribor, telefon: 
02/2S2-4S-26,041/750-560. 

STORITVE 
NUDIM 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s. 
p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamebie zavese, pitse zavese. konr)anr\9<i. 
markize, www.asteriks.net 7005143 

BARVANJE fasad in napošcev, ugodno 
in kvalitetno, MegamatriK. d. o. o., Stare-
tova 39. Kranj. 041/570-957 7005171 

BELJENJE notranjih prostorov, kitanje 
sten In stropov, barvanje fasad, pre-
mazi oken vrat in napuščev - dekora-
tivni ometi in opleskj. Pavec Ivan. s. p.. 
Podbrezje 179, Nakk>, « 031/39-29-
0 9 7005132 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa 
gradbena deta, notranje omete, vse 
vrste fasad, adaptacije, novogradnje, 
tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in 
poceni. 051/354-039 7005205 

IZVAJALEC splošnih gradbenih del -
zidarstvo, tesarstvo, knauf sistema, 
spuščenih stropov... se priporočamo, 
Nekovič d.o.o.. Sp. Duplje 23. Duplje, 
«031 /283-066 7004252 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, proda-
jamo dimne obloge, dimne kape. No-
vak & Co. d. n. o., Ljubljanska 89. 
Domžale, « 031/422-800 

7005178 

LAMELNE ZAVESE, žaluzije. rolete, 
screen senčila, pfiseje izdelamo in mon-
tiranra. Rono senčila d.o.o.. Mavsarjeva 
cesta 46, Notranje Gorice, « 01/365-
12-47. 041/334-247 

7005332 

LAMELNE ZAVESE, žaluzije, 
rolete, senčila screen, plise 
izdelamo in nnontiramo. 
Rono senčila, d. o. o., Mavsar-
jeva cesta 46, Notranje Gorice 
tel.: 01/365-12.47,041/334-247 

LOANINA gradbenišWo. d. o. o., 
Glavni trg 14. 4000 Kranj. Izvajamo 
vsa gradbena dela, « 041/257-328 

7005130 

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

7005)46 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix. d. o. o., Staretova 
uL 39. Kranj, 041/570-957 

SPREJMEM vsa zidarsko fasaderska 
dela. Geal Georgije Akitoski. s. p.. Alpska 
C. 13, Bled, « 040/354038 

ZASEBNI STIKI 
30,000 POSREDOVANJ. 11.000 
poznanstev v preteklem letu je karak-
teristika ženitne posredovalnice Zau-
panje za vse generacije, ki posreduje 
po vsej Slo. « 03/57.26-319. 
031/505-495. 031/836-378 

7004036 

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

7004125 

RAZNO 
PRODAM 

TRI CISTERNE iz poliestra po 1000 t 
za kurilrvo olje, cena 100 EUR kom, 9 
041/499-240 

70(»333 

GG 
naročnine 

04/201 4241 
e-pošta: narocnine@g-g!a$.si 

www.gorenjskiglas.si 

ZAHVALA 

Mnogo je nedoumljivih skrivnosti 
in vendar - ni ^blje skrivnosti kot Človek. 

Sofoklej 

V 57. letu nas je mnogo prezgodaj 2apustQ naž dragi mož, oče, sin in brat 

JOŽE POGAČAR 
z Bleda 
dolgoletni ravnatelj Ekonomske gimnazije in 
srednje šole Radovljica 

Od njega smo se poslovili v sredo, 4. julija 2007, na blejskem poko-
pališča. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, sodelavcem EGSŠ Rado^jica, številnim sedanjim in 
bivšim dijakom šole, predstavnikom Srednje gostinske in turistične 
šole Radovdjica, šole za gostinstvo in turizem Bled. DruStvu 
ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije, Zve-
za srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Skupnosti ekonomskih, 
trgovskih in upravnih šol. Zavodu za šolstvo, sošolcem OŠ Gorje in 
gimnazije Jesenice, KGZ Gozd Bled, z. o. o.. Tržnemu inšpektora-
tu RS, družbi Doka, d o. o., Sava hotelom Bled, d o. o., številnim 
predstavnikom javnih in državnih institucij ter številnih organizacij 
S področja gospodarstva za izrečena ustna in pisna sožalja, podarje-
no cvetje in sveče. 
Iskrena zahvala gospodu župniku Francu Oražmu za lepo oprav-
ljen pogrebni obred, flavtistki in redtatorki iz EGSŠ, pevcem s Trste-
nika, trobentaču, pogrebni službi Novak in gospe Ksenji lipovšček 
za ganljiv poslovilni govor. 
Posebna zevala tudi vsem, ki ste ga v zelo velikem številu spremili na 
njegovi zadnji poti 

Žalujoči: žena Marica, hči Helena s Tilnom, sin Boris z Mojco, 
mama Jerca in sestra Ema z družino 
Bled, julija 2007 

http://www.asteriks.net
http://www.gorenjskiglas.si
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A N K E T A 

Igre na vasi 
S T O ; A N S A J E 

V Podljubelju so gostili tra-
dicionalne Vaško-kmečke 
igre štirih dolin. Udeležence 
in obiskovalce smo vprašali, 
kaj menijo o prireditvah zu-
naj mesta. Zanimalo nas je 
tudi, ali se jim zdi dobro 
obujanje kmečkega izročila. 

Ivan Ropret, Podljubelj: 

"Take igre so boljše kot 
kino. Vsa vas pride skupaj 
in se zabava. Mladi tudi 
spoznamo kakšno staro 
kmečko opravilo. Letos pr-
vič tekmujem, prej pa sem 
vedno navijal za domačine." 

Suzana Rebolj, Jezersko: 

"Gledališče je za pozimi, 
poleti pa je bolje zunaj. Je-
zerjani gremo radi prek gora 
in dolin. Na vaških igrah 
redno sodelujemo, lani pa 
smo zmagali na Kmečkih ig-
rah v Žirovnici." 

David Primožič, Lom: 

"Ljudje potrebujemo kruha 
in iger. Te igre so prilož-
nost, da se prebivalci sosed-
njih dolin družimo in zaba-
vamo. Kot športnik sem se 
rad prijavil v našo ekipo, s 
katero prvič tekmujem." 

Nirveta Kranjec, Jelendol: 

"Od začetka sem v ekipi 
naše vasi. Vsako leto gremo 
v drug kraj, povsod pa nas 
lepo sprejmejo. Z menoj so 
tudi člani moje družine. Po 
vrnitvi se bomo zabavali v 
domači vasi." 

Franci Jane, Podljubelj: 

"Prireditev na vasi je prema-
lo. V Podljubelju smo že 
pred desetletji imeli kmečke 
igre, na katerih sva tekmo-
vala z ženo Marijo. Zelo v 
redu je, da se spet dogaja 
kaj podobnega." 

Tri sedmice za zakonsko srečo 
Minulo soboto se je na Gorenjskem poročilo 38 parov. Glavni povod za toliko porok je bil prav gotovo 
datum, ki naj bi s pravljičnim številom prinašal srečo v zakonu. 

D I N A K A V Č I Č 

Tega čudovitega sončnega 
dne sta po sedmih letih skuf)-
ne hoje in pozneje že življe-
nja v zakon stopila tudi 27-
letna Mojca Grašič iz Strahi-
nja pri Naklem in 33-letni 
Tomaž Kržišnik iz Begunj. 
Meseci podrobnih priprav so 
se izkazali za nujne, saj je 
bila njuna poroka res sanj-
ska. Civilni del z začetkom 
ob 12. uri je potekal v prele-
pem okolju Gradu Brdo na 
Brdu pri Kranju, cerkveni del 
pa tri ure kasneje na Brezjah 
v baziliki Marije Pomagaj. 
Pred cerkvijo je igral godalni 
trio in ob p)oročni koračnici je 
oče pospremil nevesto do 
glavnega oltarja. Sestrični, Id 
sta bili nevestini družici, sta 
pomagali nesti vlečko, devet-
mesečni sinček Žan pa jima 
je prinesel prstana. Nevesti-
na priča je bil brat dvojček 
Boštjan, ženinova pa sestra 
Mateja. Po obredu je operna 
pevka z občutkom zapela 
Ave Marijo, za cvetlične 

aranžmaje sta poskrbeli Moj-
čini teti. Zabava s 130 svati se 
je do zgodnjega jutra z boga-
tim programom nadaljevala 
v hotelu Golf na Bledu. Po 
polnoči je sledilo še presene-
čenje - ognjemet z jezera. 

Tudi celostna podoba po-
roke je bila skrbno načrtova-
na. Od vabil do zahval se 
je skozi zgodbo prepletala 
rožnata vrtnica. Take barve 
je bila tudi nevestina obleka, 
delo italijanskega modnega 
oblikovalca, ženin pa je ble-
stel v svetlo sivih tonih. 

Čeprav sta se že prej oba 
strinjala, da si bosta zvesta 
vse življenje, je Mateja vse-
eno počakala še na uradno 
snubitev. Januarja letos jo je 
Tomaž za njen rojstni dan 
zaprosil za roko, pokleknil 
pred njo in ji podaril vrtnico, 
v kateri je bil skrit prstan. 
Mladoporočenca sta si že 
zgradila hišo v Begunjah 
pod gradom Kamen, na 
poročno potovanje pa se vsi 
trije odpravljajo v Moravske 
Toplice. 

CRENC 

Veselica za vse generacije 

Kdor se želi dobro zabavati, naj pride v soboto, 14. julija, 
od 19. ure naprej na Grenc, kjer bo gasilsko društvo 
Virmaše-Sv. Duh organiziralo veliko veselico za vse 
generacije, tudi za najmlajše. Za prijetno razpoloženje bodo 
poskrbeli Čuki, gasilci pa za hrano pijačo. 

Novorojenčki 
Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 37 novorojen-
čkov. V Kranju se je rodilo 9 dečkov, najtežji je tehtal 
4,410 gramov, in n deklic, med katerimi je najlažja tehtala 
2.840 gramov. Na Jesenicah je na svet prijokalo 9 dečkov 
in 8 deklic. Najtežji je bil deček s 4.240, najlažja pa deklica 
z 2.220 grami. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo sprva oblačno s padavinami, deloma nevihtami. 
Popoldne bo dež ponehal. V noči na sredo se bo pooblačilo, 
zjutraj in dopoldne bo deževalo. Popoldne se bo jasnilo. 
V četrtek bo povečini sončno. 

Agcncija RS za oVô t, Urad za Meteorlogljo 

T O R E K I S R E D A 
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Začele so se razprodaje 

Včeraj so se po vsej Sloveniji začele tradicionalne poletne 
razprodaje, za katere sicer trgovci menijo, da so, glede na 
podobne akcije sosedov v tujini, nekoliko pozne. Trgovinska 
zbornica Slovenije, ki letos (doslej je to počela GZS) določa 
pravila, je čas razprodaj skrajšala s treh na dva tedna, saj 
praksa kaže, da je največji naval prve tri dni, nato pa nasta-
jajo le stroški. Kolikšni bodo popusti, je odvisno od trgovcev 
samih, pravila pa zahtevajo, da morajo razprodajo objaviti 
jasno, nedvoumno in nezavajajoče. Blago mora biti označe-
no s ceno pred razprodajo in znižano ceno, največje objav-
ljeno znižanje cen pa mora zajemati najmanj četrtino vred-
nosti vsega blaga, ki je na razprodaji. Razprodaje pa niso 
več tako zanimive kot nekdaj, saj trgovci ponujajo popuste 
že skoraj vse leto. Tudi izbira o tem, ali bo blago na razpro-
dajah označeno v dveh valutah (torej še tudi v tolarjih), je 
tokrat prepuščena odločitvam trgovcev. Večina se je odloči-
la, da letos to še storijo. Š. Ž. 

MRZU STUDENEC 

Odprli nov del Železne poti 

Gorenjski muzej in Triglavski narodni park sta odprla novo 
kulturno-pohodniško krožno pot z imenom Po sledeh 
bobovca na Pokljuki. Pot obsega planino Klek, Lipanco in 
Rudno polje ter je ena od petih krožnih poti. Vse sodijo v 
mednarodni projekt Železna pot, ki je prek projekta Interreg 
HIB Območje Alp financiran s strani Evropske unije. Gre 
za mednarodni projekt, v katerem poleg slovenskih partner-
jev - Gorenjskega muzeja in Podzemlja Pece - sodelujejo 
tudi avstrijski in italijanski partnerji. P. L. 

Pred odhodom na Klek je zbranim Gorenjski muzej ponudil 
domačo malico. 1 foto: p«« iMt,« 

Čestitamo mladoporočencem 
Na Brdu pri Kranju so se 30. junija poročili Tadej Šeme in 
Maruška Ježek, Gregor Rakar in Andreja Ručman, Bojan 
Ružič in Iris Mišič ter Mojca Grašič in Tomaž Kržišnik. Na 
Bledu so se poročili Izidor Čop in Andrejka Zupan ter janež 
Poklukar in Bernarda Novak, v Mošnjah pa Rik DeCecco in 
Julija Bikova. 4. julija sta se v Kranju poročila Robert Bluma-
uer in Mateja Praprotnik. 7. julija so se v Škofji Loki poroči-
li Alojz Kovič in Tatjana Hladnik, Domen Kosmač in Sibila 
Lebar ter Miha Goličič in Veronika Vidmar Gorenjski glas 
mladoporočencem čestita in jim s čestitko, prejeto na ma-
tičnem uradu, podarja polletno naročnino na časopis. 
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA 



GLASBA 
ROČK N' ROLL, 
UUBUANA 

N
a četrtkov večer 
je bila dvorana 
Tivoli polna, 
kot že ni bila 
vse od Briana 

Adamsa. Prodanih je bilo 
namreč okoli sedem tisoč 
vstopnic. Koncert P!nk je 
bil razprodan. Za ogrevanje 
so nastopili nemški bend s 
tremi vokalisti Sorgente. 
Preigravali so energični 
ročk, baziran na funku. 
P!nk je na oder stopila ob 
pol deseti uri. Prihod se-
demčlanskega benda je na-
povedal spektakularni zače-
tek ob dveh zmajskih gla-
vah, visečimi nad odrom. Iz 
ozadja se je pred prihodom 
na oderzadrla "Ročk 'n' roll 
Ljubljana", kar je sprožilo 
velik val navdušenja. 

P!nk je lahko včasih nor-
čava in splošno zafrkantska, 
drugič krhka in ženstvena. 

V uro in deset minut nasto-
pa je zaobjela vse največje 
uspešnice. Od Last to know 
do Who knew, eden izmed 
koncertnih adutov pa je bil 
gotovo U & R Hand, ki je iz-
med vseh pesmi pokazal 
najmočnejši refren. Družin-
ske probleme smo poslušali 
v Family portrait, intimo 
akustike nam je pričaral 
Dear Mr. President. Slišali 
smo tudi dve priredbi A pie-
ce of my heart od njene naj-
večje vzornice Janis Joplin 
ter What's up od 4 non blon-
des. Za dodatek nam je na-
menila Get the party started, 
ki je bil pomešan z original-
nim Sweet dreams. Ena iz-
med zanimivosti je bila, da 
ima klaviaturistka benda 
slovenske korenine, saj je 
povedala nekaj naših besed, 
ki so se P!nk zdele nadvse 
seksi, še posebej Hvala, ki 
ga je nato še večkrat ponovi-
la. Analiza koncerta: kratko, 
a zato sladko. 

Oddajnik Lubnik 51. kanal 
I Oddajnik Trdinov vrh 
I KS Škofja Loka in Žiri 22. 
i KS Železniki 24 . 
I KS Ljubljana. Trbovlje in Novo mesto 
i" Lastovka TV, T a 

C M E D E C S e t e f l aa CSsKnifiCfe CEia^ 

OKUS PO URIAH HEEP 
V četrtek so v blejskem Clubu Stop gostili enega največjih in najbolj vsestranskih ročk pevcev vseh 
časov, Johna Lavrtona ter odlično heavy metalsko skupino Mary Rose. 

L
avvton, ki je širši 
publiki bolj poznan 
kot nekdanji prvi 
glas britanske ikone 
hard ročka Uriah 

Heep, je ob spremljavi po-
stojnske težkokategomične 
zasedbe Mary Rose, pri svo-
jih 61 letih, navdušil zabave 

lačno občinstvo. Na koncertu 
se je našlo tudi lepo število 
starih rockerjev, ki so na to-
vrstno priložnost čakali celo 
trideset let ali več. 

Zanimiva britansko-slo-
venska naveza je z izvedbo 
legendarnili klasičnih hitov 
Uriah Heep poskrbela za pr-
vorazredno atrakcijo in obo-
ževalce dobesedno prisilila k 
petju ter igranju namišljene 

električne kitare. Manj na-
mišljena pa je bila sladka 
striptizeta Jagoda. Resnična 
Jasmina je intimnemu 
vzdušju majhnega odra ter 
fenomenalnemu Johnove-
mu glasu dodala še delček 
erotike. John Lavrton je poleg 
koncerta nekaj dragocenega 
časa namenil tudi zvestim 
oboževalcem, s katerimi je 
sproščeno pokra mljal in tu 

pa tam podpisal kakšen avto-
gram. Ker se zelo dobro ra-
zume s člani skupine Mary 
Rose, tako zasebno, kot na 
odru, in se v Sloveniji odlič-
no počuti, je vse pogosteje 
slišati, da se bodo v času nje-
govega obiska pri nas, zaprli 
tudi v studio in posneli pri-
redbi dveh uspešnic Uriah 
Heep z naslovoma I'm Alive 
in Sympathy. 

J 

Pred nastopom: odlični Mary Rose in fi-ontman znane Uriah Heep, John Lawton Jagoda I Foto Ank« BulovK 

Stopova DJ-ja Tanja in Jani Brgles (sestra in brat)/ FOTO:ANKI BUIOV« John Lavvton v glasbenem elementu / FOIO: MA BUIOV« 

KDOJEIRIS? 

I ris, 20-letna študentka 
Ekonomske fakultete v 
Ljubljani, katere svet je 
razpet med glasbo in 
plesom, si je nabirala 

pevske izkušnje na številnih 
odrih. Z nekdanjo dekliško 
zasedbo Hypnotic je nastopi-
la na mnogih koncertih 
(Križanke, Pozdrav poletju. 
Idol ...). Sprejeta je bila na 
avdiciji za mešani pevski 
zbor Perpetuum Jazzile, ven-
dar ji tam ples ni dovoljeval 
aktivnega udejstvovanja. Kot 
spremljevalna vokalistka 
Roka Kosmača in Jerneja 
Dermote je letos nastopila 

tudi na Emi 2007. Že šestna-
jst let vztraja v plesu, več kot 
deset let pa igra klavir. 

Na radijske valove prihaja 
zdaj njen prvi single. Prvi ko-
rak na solistični poti je pe-
sem Ti loviš, ki je nastala v 
sodelovanju z avtorjem 
Frenkom Novo. Postavna 
Iris se namerava v svoji glas-
bi predstaviti tudi kot avtori-
ca glasbe in besedil, skladba 
Ti loviš, ki govori o mladost-
niških igricah zapeljevanja, 
pa že napoveduje izid njene-
ga samostojnega albuma. 
Ker energična Ljubljančanka 
na odru združuje petje in 
ples, na njenih nastopih ne 
manjka ne vročih ritmov ne 
plesnih korakov. 



KULTURA 

SITARSKI CENTER EVROPE 
V Stebriščni dvorani Mestne hiše v Kranju je odprta razstava o sitih iz konjske žime z naslovom Iz 
Stražišča po Evropi. Ob razstavi tudi izčrpen katalog. 

K 
je bU otrok star 
šest let, so mu 
dal' za igrat 
kakšne "n^on-
ce", pri sedmih 

pa je že sodeloval pri delu," je 
o prehajanju tradicije sitar-
stva iz roda v rod s pristnim 
stražiškim naglasom na od-
prtju razstave razlagal Ma-
tevž Oman, eden poznaval-
cev in prvih opisovalcev sitar-
stva v Stražišču, Bitnjah in 
vaseh med Kranjem in Skof-
jo Loko. Na območju današ-
nje Slovenije so samo v teh 
krajih izdelovali sita, Stražiš-
če z okolico pa je bilo tudi si-
cer najstarejši in največji si-
tarski center v Evropi. Z žim-
natimi siti so oskrlx>vali celo 
Evropo, občasno pa tudi ru-
sko, afriško, maloazijsko tr-
žišče. "Razen stalne zbirke v 
Loškem muzeju je to prva 
razstava po štiridesetih letih, 
odkar so bila sita na ogled v 
Tehniškem muzeju v Ljub-
ljani," je povedala skupaj s 
Heleno Rant soavtorica raz-
stave Tatjana Dolžan Eižen, 
in dodala, da je rdeča nit raz-
stave predvsem sito kot tako, 
z vsemi različnimi vzorci, ve-
likostmi, gostotami in oblika-
mi vred. Skozi celo razstavo 
gledalca spremljajo okviri s 
siti, ki na gledalca delujejo 
kot likovna dela. Sita (njihova 
raznolikost je podobna raz-
nolikosti vzorcev na škotskih 
kiltih) bodisi samostojna ali 
vpeta v leseni obod so ob Go-
renjskem muzeju prispevali 

Ob Tatjani Dolžan Eržen soavtorica razstave Helena Rant je v stari stražiški obleki pripravlja-
la žimo za nadaljnjo obdelavo na statvah. / fu« igoi Knu 

tudi zasebniki in muzeji, 
enako tudi razstavljene pred-
mete. Največjo zasebno zbir-
ko sit ima zagotovo Mira Per-
ne, prispevali pa so jih še ne-
kateri Stražiščani, Milan Baj-
želj, Anton Bajželj in Matevž 
Oman. Tu so še Loški muzej, 
Tehniški muzej Slovenije in 
Slovenski etnografski muzej, 
čigar last je tudi najstarejše 
sito na razstavi, namreč iz 
leta 1833, ko je bilo donirano 
takratnem Deželnem muze-
ju. 

V osrednjem delu razstave 
je na ogled nekaj orodij za iz-
delovanji preje, s pomočjo 
katerih sta avtorid poskušali 
pojasniti precej zahtevno teh-
nologijo izdelave, vse od če-

sanja žime (to lahko na raz-
stavi lahko poskusijo tudi obi-
skovalci) do statev, na katerih 
se tke sito. Mojster v delu na 
statvah je Anton Bajželj, ki 
pravi: "Odkod veselje za to, 
da sem se naučil dela na stat-
vah? Izhajam iz družine, v 
kateri so v preteklih generaci-
jah tudi bili Sitarji. Sicer že 
dolgo ne več, a sem se o sitih 
vseeno pozanimal in se na-
učil delati s statvami." V okvi-
ru javnih vodstev po razstavi 
bo mogoče izdelovanje sit 
videti tudi v živo. Razstava 
bo odprta do oktobra, javna 
vodstva pa bodo 21. julija ob 
10. uri, 30. avgusta ob Vj, uri 
in 20. septembra ob 11. uri, 
in če bo zanimanje, bo dolo-

čen še kakšen termin več. 
Ob razstavi je izšel tudi izčr-
pen katalog, v katerem je od 
okrog 130 znanih različnih 
karirastih vzorcev sit, teme-
ljito zabeleženih in popisa-
nih 73 sit. V njem o sitarstvu, 
zakladnici različnih vzorcev, 
o tem, kako ohraniti žimna-
ta in tudi o študijskem krož-
ku, ki je bil pravzaprav osno-
va za to razstavo, pišejo An-
ton Bajželj, Tatjana Dolžan 
Eržen, Helena Rant in Mar-
janca jeglič. O sitarski dediš-
čini Stražišča je s ponosom 
spregovorila tudi žena kranj-
skega župana, pristna Stra-
žiščanka Tanja Peme, ki je 
razstavo tudi razglasila za 
odprto. 

M E N G E Š 

Obraz je šifra stvarstva 
v četrtek bodo v Galeriji Mežnarija v Mengšu ob 18.30 

odprli razstavo Krištof Zupeta, ki je slikar človeka. Obraz 

je popolna šifra stvarstva. Ljubljančan je študiral na 
Akademiji upodabljajočih umetnosti v rodnem mestu, 
izpopolnjeval pa se je tudi ob svojem prijatelju in vodniku, 
dramatiku Ivanu Mraku, čigar žena Karla Bukovec Mrak je 
ves čas nepremakljivi vzor in vodilo umetnika. A. B. 

K R e ^ ^ j o 
tteHtiL iGenri 

»lA KtTAfV> V-

KRANJSKA G O R A 

Ogenj in voda 
v Liznjekovi hiši v Kranjski Gori je na ogled skupna raz-
stava oblikovalke nakita Nataše Crandovec in arhitekte 
ter ilustratorke Mojce Sekullč Fo, ki ilustrira predvsem le-
poslovne knjige. Na razstavi z naslovom Ljubi ju: Ogenj 
in vodo se njuna dela dopolnjujejo in medsebojno pre-
pletajo v pisani pravljici, polni domišljije in umetniške 
natančnosti. Razstava je na ogled do 2. avgusta. A. B. 

LJUBLJANA 

Umetniški užitek 
v Galeriji Lek si lahico do 3. septembra 2007 ogledate 
razstavljena dela slikark Pavle Kranjc in Mire Resnik. 
Prva prihaja Iz Vodic, druga iz Kamnika. Samostojno sta 
že razstavljali, sodelujeta v slikarskih kolonijah, Mira 
Resnik pa je prejela tudi številne nagrade. Obe slikarki 
slikata ljubiteljsko, vendar z resnim študijskim in razis-
kovalnim pristopom ter vso odgovornostjo. Stalnica v 
slikarstvu Mire Resnik je barvna ekspresivnost, Pavla 
Krajnc pa rahlo zamolklo toplo barvno lestvico pa poživ-
lja s premišljenimi vnosi sijoče rumene, ki je slikarki še 
posebej pri srcu. Njene likovne umetnine so predvsem 
olja na platno, medtem ko pri Miri zasledimo različne 
tehnike, tudi grafiko. A. B. 

45. ČIPKARSKI DNEVIVŽELEZNIK 
od 14. do 22. julija 200J 

Sobota, 14. juli/a 
Ob 18. uri: prikaz kovanja na dvoriiču Muzeja Železniki 
Ob 20. uri: slovesno odprtje 45. Čipkarskih dni 
Nedela, julija 
Ob 9. uri; četrti pohod po poti prek Martinj Vrha 
Ob 20. uri: premiera igre Al'je bol'š žebljar al' tovornik? 
Četrtek, ig. julija 

Ob 20. uri: odprtje razstave v Kulturnem domu Železniki 

Petek, 20. julija 
Ob 16. uri: otroški živžav z bogatim srečelovom 
Ob 20. uri: podokniu s Trio kvartetom 
Sobota, 21. julija 
Ob 16. uri: nogometna tekma ledik : oženjeni 
Ob 18. uri: predstavitev Kinološkega društva Skoja Loka-Železniki 
Ob 21. uri: zabavna prireditev z NuSo Derenda in skupino Victory 
Nedelja. izJuUja OSREDNJA PRIREDITEV 

Prodajna razstava čipk v galeriji muzeja bo odprta 
do 2. avgusta, vsak dan od 9. do 18. ure. 

'OttUtam 

'^^rfi Dobrodošli V Železnikih! 

S^Siovenf/a 
•mnû Mfna orfo 

OMIns ŽoleoiM 



TELEVIZIJA 
24UR S POLETNIMI RUBRIKAMI 

V dnevnoinformativni oddaji 24UR na POP TV bodo od 
16. julija na ogled posebne poletne rubrike. Pet zan-
imivih in tematsko različnih rubrik se bo v oddaji zvrsti-
lo od ponedeljka do petka. Vodja priprave rubrik čez po-
letje bo Jernej Verbič, reportaže pa bo pripravljalo več 
novinarjev uredništva. 
Ob ponedeljkih bodo v rubriki INOVACIjE predsta-
vili mnoge uspešne Slovence in Slovenke, ki so na 
različnih področjih odkrili inovacije, ki jih priznavajo 
tudi v tujini. 
Torki bodo čas za rubriko KRAJI SKOZI DIALEKTE, v ka-
teri bodo skozi šest tednov predstavili šest slovenskih 
regij, ki si niso različne samo geografsko, pač pa tudi 
jezikovno. S kamerami se bodo tako podali v kraje, kjer 
je doma prav posebna, nenavadna in zato še toliko bolj 
zanimiva govorica, o njej spregovorili z domačini. 
Naši največji MITI pa bodo, z ozadji in ugibanji, kaj je za 
njimi, predstavljeni ob sredah. Skušali bodo odkriti, kaj 
so zares počeli junaki slovenskih mitov. 
Kako vse počitnikujejo Slovenci, bo prikazala četrtkova 
rubrika POČITNIŠKI SLOGI. 
Ob petkih pa bo čas za rubriko KUHARSKI MOJSTRI, ki 
jo bo pripravljala Andreja Virk Žerdin in v njej s portreti 
predstavila znane in vrhunske mojstre kuhinje. A. B. 

Festival 
Caraiola 

Kranj, 16. 6 . - 1 4 . 7 . 2 0 0 7 
.www.feslivalcaniiola.com 

I0(., 10. julij. 21:30. Khislstein 
O R K E S T E R TITANIK 
S N G N O V A GORICA; gledaližka predstava 

sre., 11 . julij. 20:00, RoJenvenska cettev 
S T E F A N O B E T (Kalija), koncert 

ste.. 1 1 . julij, 21:00. Pungetl 
J A N I KOVAČIČ: koncert 

č e t , 12. julij, 21:00. Pungert 
W O L F R A M H U S C H K E I N e m č p ) ; koncert-

pet., 13. julij, 20:00, Glavni tig 
H A L O , HOE(SA KAPICA? 
G L E D A U Š C E UNIKAT; ulil!no gleiialiSCŠ 

pet.. 13. julij. 21:36, Khislstein 
V I T A M A V R I Č in K V A R T E T A K O R D : koncert 

sob., 14, juHj, 21;30, Khislstein 
K O N G A VIBES (Malavil: koncert 

www.artcent8r.si 

glavni pokrovitelj 

MERKUR 

TINA SE JE VRNILA 
Zloglasna svetlolaska iz slovenskega Velikega brata je bila tokrat gostja finalne oddaje Big Brotherja 
na Filipinih. Pravi, da ji je slovenski Veliki Brat prinesel več pozitivnih, kot negativnih izkušenj. 

Alenka Brun 

Primorka Tina, zlo-
glasna svetlolaska 
iz slovenskega Ve-
likega brata alias 
Tina Semolič je 

bila gostja sobotne (30. ju-
nija) finalne oddaje Big 
Brotherja na Filipinih. V 
Slovenijo se je vrnila minu-
li teden. Precej utrujena, 
saj je bilo njeno potovanje 
naporno, nič kaj počitniško 
obarvano, polno intervju-
jev, medijske pozornosti, 
predvsem pa vezano na fi-
nalno oddajo filipinskega 
Velikega brata. Ob vrnitvi 
je na vprašanje, da smo 
mislili, da se ne bo vrnila, 
odgovorila, da ima tu še do-
ločene obveznosti, vendar 
zgodba s Filipini pri njej še 
ostaja odprta in možnosti, 
da gre nekoč res tja, obsta-
jajo. 

Koliko si dejansko dobila 
vtisa o Filipinih, glede na 
to, da je bilo tvoje potovanje 
tja predvsem zaradi njihove 
finalne oddaje Velikega 
Brata? 

"Vtis o Filipinih je ostal 
nespremenjen. Vsi so zelo 
gostoljubni in prijazni po-
čutila sem se kot v doma-
čem kraju. Zelo so delavni 
in se znajo tudi zabavati saj 
oni pravijo, ko se dela, se 
dela, ko se žura, se žura. Fi-
lipini mi ostajajo v srcu kot 
posebna država s poseb-
nim načinom življenja, vse-
kakor sem si želela ostati 
dlje, vendar me so me čaka-
le obveznosti v Sloveniji." 

Medijske pozornosti je bilo 
veliko. Je padla kakšna po-
nudba s poslovnega podro-
čja? Te je kdo zasnubil? 

"Medijske pozornosti res 
ni manjkalo in prepoznav-
nosti tudi ne, vendar vse je 
bilo osredotočeno na PBB 
in na veliki finale. Pravijo, 
da imam velike možnosti 
za uspeh, vendar da vsi ča-
kajo, da se PBB konča. Za 
naprej pa smo v direktnih 
kontaktih, tako da kakršna-
koli ponudba bi bila, vas 
bomo o tem obvestili." 

Kako si se znašla v vlogi 
priljubljene Tine iz Slove-
nije? 

"Zelo dobro sem se znaš-
la v tej vlogi. Vsi so me pre-
poznali na cesti oziroma 
kjerkoli sem se nahajala in 
to samo po enem tednu bi-
vanja v hiši, kar je bilo zelo 
zanimivo in vsekakor prijet-
no. Zelo me imajo radi in 
so me ves čas spraševali, ali 
bom ostala na Filipinih." 

Imaš kakšen komentar na 
bloge in forume na sloven-
skih internetnih straneh, 
kjer so nekateri komentarji 
že presegli mejo okusa. Na-
merne provokacije? 

"Iskreno povedano ko-
mentarjev na forumih ozi-
roma blogov sploh ne be-
rem, tako da ne vem, kaj pi-
šejo. Imajo to pravico in naj 
kar pišejo, kar želijo. Jaz ži-
vim svoje življenje in ga po-
skušam čimbolj uživati ter 
me pri tem nič ne more 
ustaviti." 

Ti je sodelovanje v sloven-
skem Velikem Bratu pri-
neslo več pozitivnih ali ne-
gativnih izkušenj? 

"Vsekakor več pozitivnih, 
saj sem spoznala veliko no-
vih ljudi, počnem nove raz-
ne stvari, ki me veselijo in 
sem vsak dan bolj navduše-
na nad tem, kar počnem." 

Kaj bi najraje počela v živ-
ljenju? 

"Tega je veliko. Rada 
organiziram, vodim, rada 
bi se preizkusila v igri, od-
igrala kako vlogo, bila mo-
del, fotomodel." 

Recimo, da se nekoč odse-
liš na Filipine. Mislim, ob-
staja možnost? Bi moral 
biti za to tehten razlog? 

"Da bi se odselila na Fili-
pine, bi morala dobiti dol-

goročno ponudbo oziroma 
delo." 

Kdaj razmišljaš o karieri na 
tak način kot večina lepih 
slovenskih lepotic in mišic, 
ki se odločijo za golo foto-
grafiranje v moških revi-
jah? Na primer Playboy. 
Nekatere pa začnejo celo 
pevsko kariero. 

"Ne. Za enkrat me petje 
in tovrstne revije ne zani-
majo." 

NAJ BAZEN GORENJSKA 2007 
50 let 

Gorenjske . 
turistične z v e z e • 

Na Gorenjskem je bilo prvo turistično društvo 
ustanovljeno leta 1875 v Kranju in sicer kot 
olepševalno društvo. Leta 1887 je bila kot za-
četnica turističnega društva na Bledu us-
tanovljena komisija za zdravstvo. V Škofji Loki 
pa je bilo turistično olepševalno društvo us-
tanovljeno leta 1897. Število društev je stalno 
naraščalo. Korenine turistične društvene orga-
nizacije segajo več kot sto let nazaj in več tur-
ističnih društev na Gorenjskem se lahko pon-
aša s častitljivo starostjo. Prav to je narekova-
lo ustrezno organiziranost tudi na ravni 
pokrajin in 29. marca 1957 je bila ustanovljena 
Gorenjska turistična zveza v Kranju. 

Leto je naokoli in na CTZ že tretjič zapored organiziram 
projekt Naj bazen Gorenjske. Poletje je čas za počitek, zaba-
vo in osvežitev na letnih kopališčih po Gorenjski. Tudi letos 
vam bomo predstavili šest kopališč, njihovo ponudbo in do-
datne aktivnosti, ki jih ponujajo. Pogledali bomo kaj je nove-
ga na področju infrastrukture in pestrosti ponudbe. 
Sistem letošnje akcije bo glede na lansko leto spremenjen. 
V naslednjih treh torkovih izdajah boste ocenjevali po dva 
bazena skupaj. Najbolje ocenjeno letno kopališče bo napre-
dovalo v finale, kjer boste bralke in bralci GG izbrali Naj 
bazen Gorenjske za leto 2007. 
Vabimo vas da sodelujete in nam pošiljate glasovnice. 
Izmed vseh prispelih glasovnic bomo izžrebali tri nagra-
jence, ki bodo prejeli lepe nagrade. 

SkrIpmosiHa Im l«pm 

Pokrovitelji: 

RRDO 

B E L V I 
9S.3/91-11-1 3 
Gorenjski Glas 

Gore^ka^fM 
Krmni etnološka darila 

http://www.feslivalcaniiola.com
http://www.artcent8r.si


KINO, SPOREDI, RADIO 

RADIJSKI VRT IN BICIKLI 
N a Valu 2 0 2 se začenja O s m a sezona pustolovskega kviza na Valu 2 0 2 - Lov na počitnice, 
Radio Kranj pa se je odločil za petkov radijski vrt. 

m Alenka Brun 

Val 2 0 2 letos os-
mič zapored lju-
di pošilja v Lov 
na počitnice. Ne 
bo prvič - tudi le-

tos bodo žensko-mošld pari 
svoje počitnice skušali ujeti 
z bicikli. Gre za pustolovski 
kviz, v katerem se bodo tek-
movalci pomerili v znanju 
in hitrosti, letos ob sloven-
skih rekah. Kviz bo potekal 
ob sobotah od 14. julija do 
18 . avgusta 2007 , poslušal-
ci pa bodo tekmo pred ra-
dijskimi sprejemniki lahko 
v omenjenih terminih 
spremljal i med 10 . in 12 . 
uro. 

Kviz Lov na počitnice pri-
pravlja Damjan Zore, ga to-
rej organizira, napiše vse 
scenarije in ga vodi - letos 
vse do fmalne oddaje, ko bo 
tudi sam zavzet, a nepri-
stranski reporter s terena. 
Takrat bosta tekmovalce iz 
studia usmerja la Darja 
Groznik in Matej Praprot-
nik. Podobno kot lani, pa 
bodo morali tekmovalci br-
cati na kolesih ob različnih 
odsekih slovenskih rek in 
iskati prvo in drugo vmes-

Kviz Lov na počitnice 
pripravlja Damjan Zore. 

no postajo ter cilj vsako-
kratnega dvoboja. 

Radio Kranj pa se je odlo-
čil za drugačne petke. Tako 
vas je prvič v svojo družbo 
Petkovega radio kranjskega 
vrta (med 16. in 20. uro) po-
vabil že minuli petek. Tolaat 
je trio KAI (radija Ana Jago-
.^c, Katja Kozina in Igor Šte-
fančič) gostil na vrtu Tanjo 
Žagar in frontmana skupine 
Rock'n'Band, Roka Fereng-
ja. Za prvič, je bil odziv ljudi 
dober in na vrtu Radia Kranj 
smo srečali kar nekaj nade-
budnih ter zvestih poslušal-
cev kranjskega Megasrčka. 

Radijski KAI bo vse poletje ob petkih gostil kakšnega gosta. 

Naslednjič bo vr t ' na spore-
du' 20. julija, pa J. avgusta, 
17. avgusta in 31. avgusta. 
Vstopnice zanj si lahko za-

gotovite že sedaj, vedno pa 
vam radijci obljubljajo tudi 
družbo znanih slovenskih 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 

(www.radio-kranj.si/progrm.php) 

Počitniški utrip lahko zaznate tudi v programu Radia 
Kranj. Več glasbe, več lahkotnih tem. V torkovem dopol-
dnevu malo po enajsti uri prisluhnite predstavitvi četrtega 
tedna festivala Carniola, čas po 17. uri pa je rezerviran za 
avtomobiiistično oddajo. Sredino jutro boste preživeli v 
družbi Darka Torkarja. Večno mladi po srcu ne bodo za-
mudili redne sredine oddaje za upokojence ob 18.20, 
mlajši pa ne oddaje Zadetek ob 19.30, ki jo pripravlja in 
vodi Polona Ramšak. V četrtkovi temi dneva ob 9.20 bodo 
predstavili gledališko predstavo Kulturnega društva Miran 
jarcškocjan, iz Studenca pri Domžalah, "Kekecje pač Ke-
kec". Ob pol enajstih bodo govorili o nočnem teku na Ble-
du, po enajsti uri pa se nam bodo spet, tako kot vsak če-
trtek oglasili kolegi iz ekipe Dobro jutro Slovenija z enega 
od slovenskih kopališč. 

Radio Ognjišče, 104,5 9 Mhz 

{www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 

V torek ob 8.15 boste slišali, kaj je to patent, ob 20.30 pa 
spoznali zasedbo Perpetuum Jazzile. V sredinem jutru bo-
ste s sestro Nikolino ob n . 15 pripravljali poipete iz bučk, 
ob 20.30 pa spoznali Sirahovo knjigo Stare zaveze svete-
ga pisma. V četrtek bodo ob 8.15 predstavili ljudske kazni, 
ob 18.15 pa romanje na Pohorje. V petek ob 13.30 sprego-
vorili o aterosklerozi In hrani. Ob 18.15 p3 bo dr. Drago 
Ocvirk pomagal pri odstiranju predsodkov in do novega 

spoznanja. V sobotni iskrici ob 9. uri bodo predstavili igro 
Kekec je pač Kekec. V nedeljski kmetijski oddaji ob 11 . 15 
bodo predstavili projekta Podeželski vrtovi treh dežel in 
Pot ohranjanja tradicije. V oddaji Prijatelji Radia Ognjišče 
v ponedeljek ob 20 .30 bo gostja sestra Mira, ki je 27 let 
skrbela za pokojnega nadškofa Alojzija Šuštarja. 

Radio Potepuh, 91 ,0 Mhz 

(www.potepuh.conn) 

Kako so premagovale težave naše babice, izveste v torek 
ob 15.10. V sredo ne zamudite oddaje Rože&Vrt ob 14.10, 
kajti idej, kako urediti sanjski vrt, res ne manjka. Novosti 
iz Založbe Nika vam bodo predstavili v petek ob 12.10, ob 
14 . 10 v oddaji Moja dežela pa morda dobite idejo, kam za 
konec tedna. Ob 1 6 . 1 0 se pridružite Saši Einsiedler in od-
daji Živimo lepo, v ponedeljek ob 10 .30 pa prisluhnite od-
daji Izziv podjetništva. 

Radio Triglav, 9 6 , 0 0 Mhz 

(www.radiotriglav.si/spored/) 

Torek - obisk Radia Triglav v KS Lesce. Sreda -15.00 • Olim-
pijski kotiček, 1 6 . 0 0 - Razgled s Triglava na občino Jeseni-
ce, 18 .00 - Moda in čas. Četrtek - 1 1 .00 - Kamen spotike, 
13 .00 - Miscellanea kulture, 17 .00 - podjetniški CIK-CAK 
(informacije iz Območne obrtne zbornice Jesenice), 19.45 
- Zimzelene melodije. Petek • 10 .00 - Evropsko leto enakih 
možnosti za vse - Nismo sami, n . o o - loo i nasvet, 16 .00 
- razgled s Triglava na občini Bled in Gorje, 17 .00 - podjet-
niški CIK-CAK (informacije iz Območne obrtne zbornice 
Radovljica), 2 1 .00 - Glasbena gverila. 

tBTKOV 
6. in20.JULW 

KINO SPORED 

KINO a N l E R . KRANJ 

Torek, 10.7. 

16.00 in 11.00 

SHREK TRETJI (sinhronizirano) 
20.00 0CEAN0VIH13 
Sreda, 11.7. 

16.00 In 18.00 

SHREK TRETJI (sinhranlarano) 
20.00 OCEANOVIH13 

ie t i tek ,12 .7 . 

1 8 3 0 ŠOLA ZA BARABE 

2 0 J 0 ZODIAK 

Petek, 13.7. 

18 JO ŠOLA ZA BARABE 

2 0 3 0 ZODIAK 

Sobota, 14.7. 

1 6 3 0 I n 1 8 3 0 ŠOIAZABARABE 

2 0 3 0 ZODIAK 

Nedelja, IS. 7. 

1 6 3 0 In 1 8 3 0 

ŠOLA ZA BARABE 

2 0 3 0 ZODIAK 

Ponedeljek, 16.7. 

1 8 3 0 ŠOLA ZA BARABE 

2 0 3 0 ZODIAK 

K I N O S O R A , 5 K O f J * L O K A 

Petek, 13 .7 . 

2 0 3 0 ZODIAK 

Sobota,14.7. 

1 ( 3 0 ZODIAK 

21.00 POD KRINKO 

Nedelja, 15.7. 

1830 POD KRINKO 

2030 ZODIAK 

LINHARTOVA DVORANA RADOVUlCA 

Petek, 13 .7 . 

18.00 PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVHA 

21.00 ŠTEVILKA 23 

Sobota,14.7. 

18.00 PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVETA 

21.00 STEV1LKA23 

Nedelja, 15.7. 

18.00 PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVETA 

21.00 5TEVILKA23 

KINO BOHINJ, KD JOŽA AŽMANA. BON . BIST. 

Torek, 10 .7 . 

2 0 3 0 PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVETA 

četrtek, 12.7 . 

2 0 3 0 SPIDER-MAN3 

Petek, 13 .7 . 

2 0 3 0 PIRATI S KARIBOV: NA ROBU SVHA 

Hederja,15.7. 

20.30 SP1DER-MAN3 

Ponederjek,17.7. 

2 1 3 0 SONČNA SVETLOBA 

5 2 
6 8 4 

5 9 4 7 
8 1 4 9 
3 5 
7 5 1 8 
9 1 3 2 

8 4 7 
6 8 

Bižicism^in 

SUDOKU 

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

Sestavil«: Petra F. 

http://www.radio-kranj.si/progrm.php
http://www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm
http://www.potepuh.conn
http://www.radiotriglav.si/spored/


mmaRua 
OTROŠKA PERESA 

V pradavnini 

Pred davnimi, davnimi časi so živeli praljudje. Bili so po-
raščeni po celem telesu. Živeli so v jamah. Lovili so divje 
živali. Oblačili s o se v kože. Ker niso imeli zdravnikov, niso 
dočakali visoke starosti. To so bili zelo tudi časi za človeško 
vrsto. Blaž Balanč, OŠ Stražišče 

Nekoč so živeli praljudje. Oblečeni so bili v živalske kože. 
Okrog so hodili brez obutve. Bili so majhni in kosmati. Moš-
ki so znali zakuriti ogenj in ubiti mamuta, ženske pa nabirati 
užitne plodove gozdov. Otelija Lamovšek, OŠ Stražišče 

TISOČ UGANK ZA MALČKE 
Tokrat vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko: 

Rožice češe, obira z njih prah, 
puščico nosi, ki vzbuja nam strah. 

Do petka nam pošljite S M S z vsebino ug-i-rešitev-fime, 
priimek in naslov na številko 031/691111. Nekdo bo pre-
jel knjižno nagrado, ime nagrajenca bomo objavili pri-
hodnji torek. Pravilna rešitev prejšnje uganke se glasi 
helikopter. Tokrat nismo prejeli pravilnega odgovora. 

SUDOKU 
ZA OTROKE 

£ Z 1 f 9 9 
S 9 t- z 1 £ 
V S Z 1 £ 9 
1 £ 9 9 Z t-
9 1 9 £ t Z 
Z V e 9 S 1 

1 3 
1 6 

2 5 
2 5 

3 1 
4 3 

Sest iv i ta : Eva m Bine 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od i do 6. 
Upoštevajte: 
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat. 
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat. 
3. V vsakem pravokotniku z 3 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 

Lutkovno gledališče Kranj 
Tomšičeva 44, 4000 Kranj 
Tel.: 05/97 400 37, 040/756 758 
http://www.lgkranj.com 

Otroški poletni KISELFE5T 2007 
Krat^ vrt gradu Kiselstein, od IS.jun^a do ZS.juUja, 

četrtek ob 18.00 uri in sobota ob 10.00 uri 

Četrtek, 12 .7 .2007 
Lutkar Cveto Sever (janko in Metka) 
Janko j e fant od fare in zna podirati velika dreveja. Metka pa 
zna skuhati juho z jetrnimi cmočki. Z očkom se odpravijo v 
gozd, tam pa se začnejo dogajati čudne stvari. 

Sobota, 14. 7 .2007 
Teatro Papelito (Papir Variete) 

Papir Variete j e predstava, v kateri 
boste našli mozaik odlomkov iz ra-
zličnih predstav (Zlata ribica. Trije 
medvedki. Princeska na zrnu graha, 
Kozlovska sodba,...) in se srečali s 
pisano zbirko papirnatih junakov. 

www.lgkranj.coin 

Za vsako predstavo podarimo tri brezplačne vstopnice. 
Pošljite SMS na 031/69 11 11 s svojim imenom, priimkom, 
geslom lutke in naslovom predstave. Izžrebani boste 
obveščeni, vstopnice pa boste prejeli na blagajni. 

GORENJSKI SADEŽI DRUŽBE 
V medgeneracijskem projektu Sadeži družbe so sodelovali tudi gorenjski prostovoljci. Starejše so 
obiskovali, jim prebirali časopise, se z njimi sprehajali, jim pospravili stanovanje ... 

Ana Hartman 

Slovenska filantropi-
ja je v sodelovanju z 
u p o k o j e n s k i m i 
društvi v preteklih 
letih izveda razis-

kavo, ki je poka2ala, da kar če-
trtina starejših od 6 9 let po-
trebuje neko vrsto pomoči na 
domu. Pred letom dni so zače-
li izvajati projekt Sadeži druž-
be, ki je povezal upokojenska 
društva, ki že poznajo potrebe 
starostnikov v njihovem kraju, 
ter osnovne in srednje šole. V 
program se je vključilo 108 
upokojenskih društev in 58 šol, 
od tega pet gorenjskih, je pojas-
nila vodja projekta Tereza No-
vak 

Na OS Šenčur so konec šol-
skega leta ugotavljali, da so nji-
hovi učend skupaj s predstav-
niki Rdečega križa in upoko-
jenskega društva obiskali veli-
ko starostnikov. Našteli so več 
kot sto takšnih obiskov. Na šoli 
je aktivnih devet prostovoljk, 
vsaka izmed njih se redno do-
biva z enim starostnikom, vča-
sih tudi večkrat tedensko. 
Opravljajo različna dela: berejo 
časopis, gredo na sprehod in v 
trgovino, pospravijo stanova-
nje, odnesejo smeti, skupaj 
gledajo zanimivo oddajo, po-
magajo pri kuhanju... OŠ Ma-
rije Vere Kamnik je v lanskem 

Ob prvi obletnici projekta Sadeži družbe je mlade prostovoljce v Ljubljani pozdravil predsed-
nik države dr. Janez Drnovšek, ki je tudi pobudnik projekta. / fou: sobo 

šolskem letu v .sodelovanju s 
tamkajšnjim upokojenskim 
društvom in centrom za social-
no delo organizirala redna sre-
čanja mladih in starejših. Sku-
paj s študenti fakultete za soci-
alno delo so mladi obiskovali 
tudi starejše na domu. Tudi na 
OŠ Koroška Bela že več let gra-
dijo na medgeneradjskem so-
delovanju. Učend obiskujejo 
starejše v okviru krožka Rdeče-
ga križa. 

Učend OŠ Žiri so se nekaj-
krat srečali s skupino za samo-
pomoč starejšim, v prihajajo-
čem šolskem letu pa namera-
vajo začeti intenzivno sodelo-

vati. K soddovanju so povabili 
tudi starejše, ena gospa pa je 
tako postala aktivna članica 
skupine za samopomoč. Na 
Ekonomski gimnaziji in sred-
nji šoli Radovljica projekt pros-
tovoljnega dela poteka že ena-
jst let Dijaki se bodo po krat-
kem uvodnem izobraževanju 
udejstvovali v pediatričnem od-
delku Bolnice Jesenice, domo-
vih starostnikov v Radovljid in 
na Jesenicah, v osnovni šoli s 
prilagojenim programom in v 
domu za otroke in odrasle s te-
žavami v telesnem in dušev-
nem razvoju v Radovljici. Letos 
bodo začeli obiskovati starejše 

na domovih, s čimer že imajo 
nekaj izkušenj. 

"Tudi z vključevanjem v 
prostovoljske aktivnosti bodo 
mladi spoznali življenje z več 
plati, ne le s tiste "navidezno 
uspešne", s katero se srečuje-
mp na vsakem koraku, pač pa 
s tiste "življenjske", v delu z 
ljudmi, živali ali naravo. S tem 
jih usmerjamo na pot, ki raz-
kriva nova spoznanja o življe-
nju, o našem mestu v njem, o 
soodvisnosti in o tem, da pri-
spevek vsakega od nas še zda-
leč ni nepomemben, čeprav se 
zdi majhen," je še poudarila 
Novakova. 

ODKRIVALI LEPOTE BOHINJA 
Ana Hartman 

M ladinski cen-
ter Tižič, ki de-
luje v sklopu 
tamkajšnjega 
centra za sod-

alno delo, je otrokom letos dru-
gič omogočil dvodnevni pole-
tni tabor. V začetku julija se je 
19 otrok podalo proti Bohinju. 
Po prihodu v center šolskih in 
obšolskih dejavnosti so se od-
pravili h koritom reke Mostni-
ce in k slapu Voje. Pot je bila 
zdo dolga, kondidje pa malo 
manj. "Še preden smo prišli 
do table, ki je označevala sote-
sko, je mladina že vzdihovala: 
'Gremo nazaj, folk bo umrl!' 
Pa smo šli vseeno naprej in se 
prebijali po ozkih poteh, skak-
ljali čez korenine, si pomagali, 
se pogovarjali in kmalu ugoto-
vili, da je pot pravzaprav zelo 
zanimiva. In nato preseneče-
nje, dramatičen preobrat: 
'Gremo naprej, no, ker je lepo, 
pa me zanima'," je povedala 
ena od prostovoljk na taboru. 

Tržiški otroci na taboru v Bohinju 

Do slapa Voje sicer niso prišli, 
so si pa ogledali korita Mostni-
ce. 

Prvi dan pa za otroke očitno 
le ni bil tako naporen, saj zve-
čer niso popadali v postelje, 
kot so pričakovale spremljeval-
ke. "Naslednji dan nas je čakal 
pohod do Ukanca in kopanje v 
jezeru," je dodala vodja mla-
dinskega centra Melita Košak 

Larisa in Jerca sta bili tokrat pr-
vič na taboru. "Malo smo bili 
utrujeni od pohodov, sicer pa 
smo se imeli super. Drugo leto 
greva spet na tabor," sta dejali 
sedemletni deklid, za kateri je 
bil torej dvodnevni tabor en-
kratno doživetje. Nepozabno 
pa je bilo tudi za prostovoljko, 
ki je takole strnila vtise: "Otro-
d uživali, spremljevalke preži-

vele! Neverjetno, kako otrod 
presenečajo, šokirajo, na pozi-
tivne in negativne načine. Ves 
čas presegajo naša pričakova-
nja, presegajo sebe, se učijo in 
spoznavajo, česa vse so sposo-
bni. Sedaj sem še desetkrat 
bolj odločena, da želim svojo 
življenjsko in poklicno pot po-
svetiti otrokom. Se v idimo 
drugo leto!" 

http://www.lgkranj.com
http://www.lgkranj.coin


AVTOMOBILIZEM 

BESEDO IMA UMETNOST 
Test: Citroen C4 Picasso 1.8 16V Confort. 

O Matjaž Cregorič 

Jablo Picasso je bil vrhun-
ski umetnik in njegov 
bogat slikarski opus ni 
temeljil na koliani, am-

pak na izvirnosti in pronidji-
vosti. Izvirni in domiselni 
skušajo biti tudi pri franco-
skem Citroenu, kjer so si pra-
vico do slikarjevega podpisa 
pridobili tudi za novo genera-
cijo srednje velikih enopro-
storcev. In čeprav se zdi, da 
se česa zelo izvirnega ali nad-
povprečno uporabnega ni več 
mogoče izmisliti, so franco-
ski kreatorji za C4 Picasso še 
našli nekaj izzivalnih točk. 

r 'O 
J 

C4 picasso s petimi sedeži 
je manjši od obeh "bratov" s 
slikarjevim podpisom, ki ga 
še vedno nosi tudi Xsara Pi-
casso. Pri obeh najbolj pade v 
oko veliko vetrobransko ste-
klo podaljšano daleč v streho, 
ki ima sicer dvomljivo upo-
rabno vrednost, a se zato lah-
ko pri Citroenu pohvalijo, da 
imajo avtomobil z največ ste-
klenimi površinami v razred-
ni konkurenci. Petsedežni 
srednje veliki enoprostorec 
se bolj kot kombijevsko za-

snovana sedemsedežna razli-
čica približuje jajčasti silhueti 
Xsare Picasso, s katero so 
Francozi pred leti naredili 
malo revolucijo. Zunanjost je 
vpadljiva in C4 grand picasso 
ima na cestah veliko občudo-
valcev. Spredaj poleg vetro-
branskega stekla padejo v oči 
harmonično oblikovani žaro-
meti s prepoznavno masko 
hladilnika, zadaj razpotegnje-
ne luči in na bokih proti zad-
ku zložno padajoča linija 
stranskih vrat 

Voznika pričaka delovno 
mesto, ki je na prvi pogled 
bolj podobno komandnemu 
pultu v vesoljski ladji, sicer 
pa je volan s f iksno sredico 
skupaj z gmoto precej raz-
metanih stikal, prenesen na-
ravnost iz "navadnega" C4. 
Vsi instrumenti so digitalizi-
rani, mogoče j im je spremi-
njati ne samo stopnjo osve-
tlitve, ampak tudi barvno 
podlago, ampak vse to zahte-
va kar nekaj časa za branje 
navodil za uporabo. Ko so 
prve zadrege m i m o , je delo 
za volanom precej lažje, tisti, 
ki prisegajo na instrument-
no klasiko pa se bodo s to ar-
maturno ploščo le težko spri-
jaznili. Veliko lažje gre s se-
deži v drugi vrsti, ki jih je mo-
goče izjemno enostavno zlo-
žiti in si prilagajati velikost 
prtljažnika, v katerem sta 
m e d drugim tudi nepogreš-
ljivi zložljivi nakupovalni vo-
ziček in baterijska svetilka 

Bencinski motorji so pri 
enoprostorskih avtomobilih 
nekoliko v senci dizelskih, a 
kljub temu se del kupcev vse-
eno nagiba v to smer, nena-
zadnje tudi zaradi razlike v 
nakupni ceni. 1,8-litrski ben-

cinski štirivaljnik v G). Picas-
su sicer ni kakšen poseben 
biser, zahteva precej priga-
njanja in je temu pr imemo 
tudi žejen, a za ne preveč za-
htevne voznike, ki znajo uži-
vati v zmerni vožnji, bo pov-
sem dovolj. Menjalnik je to-
krat šeststopenjski in je so-
lidno uglašen z motorjem, 

TEHNIČNI PODATKI 

morda bi m u dobro dela tudi 
šesta prestava. Z malce bolj 
natančnim doziranjem vo-
lanske asistence bi bil ta av-
tomobil nekoliko bolj vozno 
dinamičen, a pri tem ne gre 
spregledati, da so m u naloži-
li predvsem družinsko po-
slanstvo in udobnemu poto-
vanju. 

Mere: d. 4,470, š. 1,830, 
Prostornina prtljažnika: 
Teža (prazno v./ dovoljena): 
Vrsta motorja: 
Gibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največji navor pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek o - i o o km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

v. i ,68o m, medosje 2,728 m 

500/605/1734 
1 4 7 0 / 2 0 0 0 kg 

štirivaljni, bencinski, i 6 V 
1749 ccm 

92 kW/i27 KM pri 6 0 0 0 
1 7 0 pri 3750 

185 
1 1 ,7 s 

n , 3 / 6,1/ 8,0 l / ioo km 
22.240 EUR (5.329.594 SIT) 

Citroen Slovenija, Koper 

Svetloba in 
prostornost. 

Avtohiša Kranj d.0.0. 
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OŽIVUANJE TERENSKE LEGENDE 
Novi Jeep Wrangler sledi tradiciji svojih slavnih in legendarnih prednikov. 

O Matjaž Cregorič 

Oživljanje legend 
ni vedno uspeš-
no, pri ameriški 
a v t o m o b i l s k i 

znamki Jeep, ki sodi v okrilje 
pred kratki "razvezanega" 
Chiyslerja, pa potrjujejo, da je 
bleščečo zgodovino mogoče 
ponoviti. Njihov kleni terenec 
Wrangler se namreč pojavlja 
v novi podobi, a še zmeraj z 
enakimi tradicionalnimi vred-
notami. Tokrat je na voljo v 
tri- ali petvrami karoserijski 
podobi, s platneno ali trdo 
deblo odstranljivo streho in z 

dvema motorjema. Prvič je 
pod motornim pokrovom tur-
bodizclski motor z gibno 
prostornino 2,8 litra in z 
zmogljivostjo 1 3 0 kW (177 
KM). Ljubitelji bencinskih 
hlapov lahko jx)sežejo po 3,8-
litrskem šestvaljniku, ki ro-
busmeža poganja s 146 kW 
(198 KM). Pri obeh strojih je 
mogoče izbrati šeststopenjski 
ročni menjalnik ali petsto-
penjsko avtomatiko. Avtomo-
bil ima izboljšane vozne last-
nosti in večjo stopnjo udobja, 
več je tudi serijske opreme. 
Osnovna različica s tremi vra-
ti pri nas stane 2 6 . 9 9 9 evrov, 
s petimi pa tri tisočake več. 

EVOLUCIJSKA PRAKSA 
Nissanov terenec X-Trail v osveženi podobi in 
s posodobljeno tehniko. 

C;> Matjaž Cregorič 

Japonski Nissan je bil 
doslej s svoj im naj-
manjš im terencem X-
Trai lom na nekaterih 
evropskih trgih precej 

uspešen, med slovenskimi 
kupci pa je bil našminkani 
robustnež bolj v send tekme-
cev. Ko so se pri Nissanu od-
ločali za prenovo, so menda 
prisluhnili "glasu ljudstva", 
ki j im je naročil naj terenski 
videz pustijo pri miru in iz-
boljšajo le tehnično plat. Sko-
raj tako se je tudi zgodilo, saj 
je osveženi X-Trail rahlo več-
ji in lepotao le nekoliko osve-
žen, še vedno pa ohranja po-
dobo klenega terenca, ki so 
ga s prenovo "pomehkužiJi" 
v tolikšni meri. da potnikom 
zagotavlja udobnejšo vožnjo 
tudi na asfaltu. X-Trail je na-
m r e č postavljen na novo 
osnovo, ki si jo deli s popular-
nim Qashqaijem, v potniški 
kabini pa je največja spre-
m e m b a preseljena instru-
mentna plošča, ki se je s sre-
dine preselila na levo stran 
pred voznikove oči. 

Nekaj novosti je tudi pod 
motornim pokrovom, kjer se 
vrtita različno m o č n a 2 ,0-
litrska turbodizla. Oba sta 
sposojena pri s t rateškem 
partnerju Renaultu, šibkej-
ši razvije 1 1 0 kW ( 150 
KM)in močne jš i 1 27 k W 
(173 KM), menjalnik je oba-
krat šeststopenjski ročni, 
pri š ibkejšem stroju za do-
plačilo lahko tudi samodej-
ni. Na pragu jeseni se bo 
turbodizloma pridružila še 
2,0-l itrski benc insk i štiri-
val jnik, ki razvi je 1 0 4 kW 
(141 KM) in 2,5-litrski, ki X-
Trai la poganja s 1 2 4 kW 
( 169 KM). X-Trail se pona-
ša tudi s posodobl jen im, 
elektronsko nadzorovanim 
št ir ikolesnim pogonom in 
dobro založenostjo s serij-
sko opremo, ki že pri 
osnovni različici med dru-
g im vsebuje ABS , štiri var-
nostne vreče in dve zavesi, 
s a m o d e j n o k l imatsko na-
pravo, potovalni računalnik 
in tako naprej. Cene se za-
čenjajo pri 2 8 . 1 5 0 evrih in 
se povzpnejo do 36 .050 ev-
rov, benc inske različice 
bodo nekoliko cenejše. 

NISSAN NOTE 
že od 11.900 EUR! 

i m ^ Š b S , (ilitSP) 03(^1 
Pooblaščeni prodajalec vozil NISSAN v Kranju 
A V T O M O Č N I K , d . 0 . 0 . , KRANJ 
B r i t o f 162, 4 0 0 0 Kranj , 0 4 / 2 8 1 77 11 

NA KRATKO 

PSA bo sodeloval s kitajskim Hafeiem 

Francoski koncem PSA Peugeot Citroen je s kitajskim proiz-
vajalcem Hafei podpisal pismo o nameri, ki se nanaša na 
študijo izvedljivosti za ustanovitev skupnega podjetja pro-
jekta joint Projekt predvideva proizvodnjo vozil 2 manj kot 
desetimi sedeži , namenjenih za kitajski trg Proizvodnjo 
mora zagotoviti tovarna Hafei, ki se nahaja v mestu Shen-
zhen. Podpis tega potrjuje željo f rancoske skupine, da 
pospeši rast na Kitajskem, ki je eno od treh prednostnih 
razvojnih območij v tujini. PSA Peugeot Citroen je na Kita-
jskem prisoten s tovarno Dongfeng Peugeot Citroen Auto-
mobiles, ki je del industrijskega in komercialnega podjetja v 
skupni lasti s proizvajalcem avtomobilov D o n ^ e n g Motor. 
Lani je prodaja dosegla 2 0 1 . 3 0 0 vozil. M. C. 



DRUŽABNA KRONIKA 

SLADKA EVROPA 
Prekmurska gibanica in pehtranova potica sta se znašli med evropskimi sladicami, Jana Plestenjaka je 
očaralo dekle s plakata, v soboto pa v Ihanu ne zamudite že petega tekmovanja v peki na žaru. 

Alenka Brun 

Sladka Evropa je knji-
ga Založbe Kmečki 
glas, ki so n a m jo 
predstavili v idilič-
nem, skorajda ro-

mantičnem okolju Dvora Je-
zeršek na Zgornjem Brniku, 
pretekli četrtek. V Sladki Ev-
ropi so zbrali 54 evropskih 
sladic, ki so tipične za dolo-
čeno državo Evropske unije. 
Avtor knjige dr. Janez Boga-
ta] nam je razložil, da so iz-
brali le po dve sladici za dolo-
čeno državo, je pa res, da 
imajo nekatere države več ti-
pičnih sladic in zato, da ne bi 
izpustili bolj tipičnih, so pri 
izbiri seveda uporabili dolo-
čene kriterije. Pomembna je 
bila splošna značilnost sladi-

ce neke države, sodelovali pa 
so tudi z ambasadorji evrop-
skih držav, ki imajo sedež v 
Ljubljani. Tako je nastal iz-
bor 54 sladic na precej demo-
kratičen način, se je še poša-
lil avtor knjige. 

V knjigi najdemo recepte v 
slovenskem in angleškem je-
ziku, navedeno je tudi urad-
no ime sladice, slika pa je po-
spremljena s kakšnim zani-
miv im stavkom, ki n a m 
pove, od kod izvira, zakaj 
takšno ime ali pa ob kakšnih 
praznikih, slavjih jo fiostre-
žejo. Dr. Bogataj še dodaja, 
da trenutno v svetu narašča 
zanimanje za kuharske knji-
ge, predvsem pa tu izstopata 
dva trga - Rusija in Kitajska. 

Vse sladice, ki jih knjiga 
omenja, je najprej poskusno, 
tokrat pa tudi za goste, pri-

pravil kuharski mojster An-
drej Goljat, tako da smo si vsi 
prisotni obli23iili vseh deset 
prstov na rokah že samo ob 
pogledu nanje, kaj šele, ko 
s m o jih pokušal i . Bogati , 
polni okusi , m e d katerimi 
najdemo tudi nekaj znanih 
sladic. S lovensko 'pehtra-
nko' in gibanico poznamo, 
avstri jski š m o r n s m o Slo-
venci že kar posvojili, Sac-
herjevo torto in itali janski 
t i ramisu tudi radi okuša-
mo, nemška schwarzwald-
ska torta pa nam ravno tako 
ni tuja. O britanskem božič-
n e m pudingu s m o pa vsaj 
veliko slišali, če ga že nis-
m o kdaj okusili. 

Jana Plestenjaka pa je le-
tošnje poletje očarala skriv-
nostna lepotica Wella. Go-
vorimo o marketinški potezi. 

ki je najbolj vidna na velikih 
plakatih ob cesti, kjer Jana 
srečujemo v objemu različ-
nih 'lasnih in barvitih' lepo-
tic. Tako si je pač Wella za-
misli la svojo kampanjo za 
Wellaflex Briliant Colors in 
prenovljeno linijo Wella De-
sign. Prvi pomagajo ohraniti 
sijaj barvanih las, prenovlje-
na linija pa navdušuje z ino-
vativnim videzom in novim 
pri jaznim označevanjem 
moči utrjevanja pričeske. 

V Ihanu pa se tokrat 14. 
julija že petič obeta Državno 
tekmovanje v peki na žaru 
Ž a r mojster 2 0 0 7 , tako da 
vsi profesionalni in ljubitelj-
ski mojstri žara • obeh spo-
lov tega ne snnete zamuditi. 
Več o tekmovanju na 
http://users.volja.net/pgdi-
han/zarmojster.htm. 

Jan Plestenjak je tokrat spoznal Wello. Na sliki v družbi Saše Jezerškovi, oče in dva sinova: Luka, Franc in Martin 
Einsidler in Jerice Vldic. 1 '<>«>• z»kiop / fo»: corKd ioi»<ii 

Evropa se Slovencem približuje tudi skozi sladko kulinariko. Kmečko dekle s tančico (DanskaJ, irska Terina z vanilijevim 
Miza se je šibila pod izborom 54 sladic. / fom corcd Kav<.t sladoledom in domača pehtranova potica /fmo:corazdK«v«.i 

Sladka Evropa (prvič): avtor dr. Janez Bogataj, vodja projek-
ta Tanja Žgajnar Novak in direktor družbe Kmečki glas 
Peter Zadel. / Foto: corud 

Sladka Evropa (drugič): oblikovalec Edi Berk, fotograf 
Cveto Sonc in kuharski mojster Andrej Goljat. /Foto:cmaid 

VRTIMO GLOBUS 
Glasben ik i za ' Ž i v o Z e m l j o ' 

Minulo soboto je več kot 1 5 0 glas-
benikov v 24-urnem spektaklu Live 
Earth po vsem svetu opozarjalo na pod-
nebne spremembe. Organizatorji, eden 
glavnih pobudnikov je bil nekdanji 
ameriški podpredsednik Al Gore, so na-
jvečji glasbeni dogodek doslej pripravili 

po zgledu Live Aida in Live 8, dosegel pa naj bi dve mil-
ijardi ljudi. Velike koncerte v Sydneyu, Tokiu, Šanghaju, 
Johannesburgu, Hamburgu, Londonu, New Yorku in 
Rio de Janeiru je spremljalo še več tisoč manjših, med 
njimi je bila tudi Ljubljana. 

U s o d n e s e d m i c e 

Med pari, ki so se v soboto poročili v up-
anju, da jim bodo tri sedmice v datumu 
prinesle srečo, sta bila tudi igralka Eva 
Longoria in košarkar Tony Parker. Po 
petkovem civilnem obredu v Parizu sta v 
soboto ljubezen potrdila še na cerkveni 
poroki, ki je potekala v znameniti Saint 

Germain l'Auxerrois, tik ob muzeju Louvre. Pogostitev je 
sledila v enem najlepših francoskih gradov Vaux le Vi-
comte, za najem katerega sta odštela kar 200 .000 evrov. 

N i še konec 

Britanski princ VVilliam naj bi nekdanje 
dekle Kate Middieton odpeljal na skrivne 
počitnice, kjer bosta skušala oživiti 
ljubezen. Med romantičnim oddihom 
nekje v tujini naj bi se v miru, stran od 
medijev in pritiska javnosti, pogovorila, ali 
želita prihodnost preživeti skupaj, ali pa se 

bosta dokončno razšla. Skupaj so ju videli že na koncertu 
v spomin na pokojno princeso Diano, kjer naj bi znova 
preskočile iskrice. 

H a r r y j e v a dek le ta 

Daniel RadcIifTe, ki trenutno promovira 
peti film o mladem čarovniku z naslovom 
Harry Potter in Feniksov red, pravi, da ga 
ne moti, če hočejo biti dekleta z njim zato, 
ker je igralec. "Dekleta, ki hočejo biti z 
mano samo zato, ker sem slaven, niso 
ovira. Star sem šele 17 let, zato mi je 

vseeno," razmišlja mladenič in dodaja: "Seveda pa to ne 
bo dovolj, ko bom hotel resno zvezo." Pravi tudi, da ga 
med seksom še nobena ni poklicala Harry, če pa bi ga, bi 
jo takoj odslovil. 

Dve Ani, Volčjak In Hartman, sodelavki z Gorenjskega 
glasa sta pred kratkim osvojili kratico 'dipl.' Ana 
Volčjak je diplomirala Iz ekonomije, Hartmanova pa iz 
sociologije in novinarstva. Čestitamo./foM AJenkaBron 
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