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Bivanje ob Seavvavju je varno 
" B i v a n j e v bližini S e a w a y j a j e v a r n o , " z a g o t a v l j a J a p e c J a k o p i n in p o u d a r j a , 

da š e s t n a j s t i n š p e k c i j s k i h o g l e d o v p o p o ž a r u ni p o k a z a l o b i s t v e n i h krš i tev . 

CVETO ZAPLOTNIK 

Zgoša - "Tri mesece po poža-
ru nam delovne razmere, po-
datki o vzroku požara in po-
ravnava z zavarovalnico omo-
gočajo, da spet s poletom de-
lamo in ustvarjamo," je v sre-
do na novinarski konferenci 
dejal Japec Jakopin, ki skupaj 
z bratom Jernejem vodi pod-
jetje. Kriminalistična pre-
iskava je potrdila, da je požar 
nastal, ko je podjetje z Bleda 
varilo strešno lepenko na 
strehi objekta. Ogenj je po-
poboma uničil delavnico, tri 
skoraj dokončane jadrnice, 
orodja za izdelavo jadrnic, 
temperimo komoro, večje 
število kalupov ter orodja in 

opreme. Neposredna in po-
slovna škoda je znašala deset 
milijonov evrov. Po požaru 
so v bližini najeli dodatne de-
lovne in skladiščne prostore, 
na dvorišču postavili začasno 
skladišče v šotom in tempe-
rimo komoro, se dogovorili z 
vsemi tremi naročniki uniče-
nih jadrnic za nove s kasnej-
šim prevzemom in že začeli 
graditi novo delavnico, ki jo 
bodo predvidoma končali 
septembra letos. Najeli so zu-
nanje strokovnjake za delo 
na področjihi ki so v času sa-
nacije najpomembnejša - za 
organizacijo dela, tehnologi-
jo, ekološke projekte in do-
datno požamo vamost, vzpo-
stavili pa so tudi stike s sose-

di in s krajevno skupnostjo. 
Ob tem, ko se zahvaljujejo 
gasilcem, naročnikom, doba-
viteljem in sodelavcem za po-
moč in solidamost, se opravi-
čujejo tudi sosedom, ki so 
požar občutili kot motnjo v 
svojem življenjskem okolju. 

Spomladi so na jadranski 
obali v Tržiču (Monfalcone) 
kupili pet hektarjev zemljiš-
ča, na katerem bodo predvi-
doma oktobra letos začeli 
graditi nov objekt z marino v 
vrednosti okrog 20 milijonov 
evrov. Tam bodo gradili več-
je barke, dolge od 24 do 45 
metrov, ter dokončali in splo-
vili barke, narejene na Zgoši. 

^ 3. stran 
Seaway je največje svetovno razvojno navtično podjetje in med tremi največjimi izdelovalci 
jadrnic iz ogljikovih vlaken na svetu. /Foto:c„„zdKav«ij 

Izsiljevala je specialna enota 
N a k r a n j s k e m s o d i š č u s e j e ta t e d e n z a č e l o s o j e n j e tudi z a drug i p r i m e r i zs i l j evan ja p o d j e t n i k a D r a g a 

Š u b i c a . Izs i l jevalci s o s e m u predstav i l i kot s p e c i a l n a e n o t a iz Litve in zahteva l i š e s t s t o t i s o č e v r o v . 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Na okrožnem sodišču 
v Kranju so v torek začeli ob-
ravnavati še drugi primer iz-
siljevanja kranjskega podjet-
nika Draga Šubica. Potem ko 
je Šubic lani neznanim izsi-
ljevalcem že plačal 2 0 0 tisoč 
evrov (za sodelovanje v izsi-
ljevanju so pred mesecem 
dni že začeli soditi 26-letne-
mu Kranjčanu Ediju Plavu), 
je bil podjetnik marca letos 
žrtev novega izsiljevanja. To-
krat je poiskal zaščito polici-
je, ki je 14. marca pred hote-
lom Creina v Kranju med 
prevzemanjem kovčka s šest-
sto tisoč evri prijela 42-letne-
ga državljana Bosne in Her-

Samirja Cluhiča (levo spredaj) so prijeli med prevzemanjem 
kovčka, Lutfi Maliči (desno) naj bi bil kurir, /FMO r.ruDoki 

cegovine Samirja Gluhiča, 
kmalu zatem pa tudi 28-let-
nega Ljubljančana Lutfija 
Maličija. 

Tožilstvo obema obdolžen-
cema očita storitev kaznivega 
dejanja poskusa izsiljevanja, 
saj jima dejanja ni uspelo 
izvršiti, ker se je pravočasno 
vmešala policija. V obtožbi, 
ki jo zastopa okrožna držav-
na tožilka Marija Marinka Je-
raj, piše, da je Gluhič najprej 
preko tretje neznane osebe, 
nato pa tudi sam od Draga 
Šubica zahteval šeststo tisoč 
evrov, sicer ga bo likvidiral, 
Maliči pa je bil posrednik 
med izvajalcem in žrtvijo iz-
siljevanja. 

^ 8. stran 
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Gorenjska Gremo gor. 

J E Z E R S K O 

Sosedje na jubilejni gasilski vaji 
Letos je minilo dvajset let, odkar je takratni komandant gasil-
cev v Železni Kapli Willi Wurm dal pobudo za sodelovanje ga-
silcev Železne Kaple, Rebrce In Jezerskega. Prva skupna gasil-
ska vaja je bila na mejnem prehodu Jezerski Vrh, potem pa so 
izmenjaje potekale na avstrijskem Koroškem in na Jezerskem. 
Ob letošnjem jubileju so se sosedje spet srečali na Jezerskem, 
na skupni gasilski vaji je sodelovalo 59 članic in članov gasil-
skih društev Jezersko, Železna Kapla in Solčava, sodelujočim 
pa so razdelili spominske kipce. Vajo s i je ogledal tudi povelj-
nik gasilske zveze Slovenije Matjaž Klarič. Predsednik jezer-
skih gasilcev Izidor Parte se ob tej priložnosti zahvaljuje spon-
zorjem za pomoč pri pogostitvi udeležencev srečanja. D. Ž. 

56 
S 

AKTUALNO 

Ovire za Schengen 
ni več 
v začetku tedna so na Letališču Jože-
ta Pučnika na Brniku odprli nov po-
tniški terminal. Letališče je tako so-
dobnejše in opremljeno ža uvajanje 
schengenskega nadzora na meji. ki 
naj bi začel veljati marca prihodnje 
leto. 

GORENJSKA 

Prepir na tržiški seji 
Seje tržiSkega občinskega sveta so 5e 
naprej razburljive. SvetniSka skupina 
SDS, ki jo vodi nekdanji župan Pavel 
Rupar, je neuspešno zahtevala glaso-
vanje o odpravi sklepa o predčasnem 
prenehanju mandata svetnika iz nji-
hove skupine Dragomirja Ficka. 

RAZGLEDI 

Bo odločitev o Blejskem 
otoku vplivala tudi na 
"usodo" gozdov? 
župnija Bled na ustavnem sodišču ni 
uspela z zahtevo po vrnitvi Blejskega 
otoka v naravi. Čaka enaka usoda tudi 
zahtevo ljubljanske nadškofije po 
vrnitvi gozdov v Triglavskem parku? 

EKONOMIJA 

Iskraemecu gre bolje 
v prvem polletju je bila proizvodnja 
nad planom, v prihodnje pa si -skupaj 
s strateškim partnerjem obetajo 
ogromno rast, napoveduje v pogo-
voru za Gorenjski glas predsednik 
uprave mag. Janko Štehamik, 
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VREME 

Danes ho večinoma sončno, v 
gpmh bo nastalo nekaj kopaste 
oblačnosti. V soboto in nedelo 
ho pretežno jasno in vroče. 

jutri: pretežno jasno 



POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

POKgUKA 

Spominski pohod na Triglav 

Danes se bo na Rudnem polju na Pokljuki začel tradicional-
ni že 22. spominsk i pohod borcev, veteranov vojne za Slo-
venijo in s lovenskih častnikov na Triglav. Sredi tedna s o 
proti Triglavu že krenili pohodniki iz Ankarana in Vipavske 
doline, na Kredarico in v primeru lepega vremena pa tudi na 
Triglav se bodo prvič povzpeli tudi predstavniki mednarod-
nega združenja vojakov gornikov iz Italije, Francije, Nemči-
je, Španije in Švice. V primeru lepega vremena bo krajša slo-
vesnost na vrhu Triglava danes ob pol dveh, obsežne jša pa 
ob 17. uri na Kredarici. Sklepna prireditev pohoda bo jutri ob 
13. uri na Rudnem polju na Pokljuki. J. K. 

GORENJA v A S - P o g A N E 

Zadovoljni z doseženimi rezultati 

Občinski odbor S D S Gorenja vas-Pol jane je na letni konfe-
renci potrdil lansko dobro delo in začrtal nove smernice . 
Zeto so zadovoljni z rezultatom na lanskih lokalnih volitvah 
in z ž u p a n s k o z m a g o Milana Čadeža. O b tej priložnosti so 
FrarKu Cankarju podelili srebrni znak SDS, bronastega so 
prejeli Nataša Dolenc, Matjaž Kržišnik in Izidor Mrak, plake-
to pa Cene Lavrič. Konferenco je pripravila tudi Slovenska 
demokratska mladina , ki je za n o v o predsednico izvolila 
Zdenko Oblak. B. B. 

LJUBGANA 

Septembra interpelacija zoper ministra Bručana 

Stranka S N S bo 3. septembra vložila interpelacijo zoper mi-
nistra za zdravje Andreja Bručana. Po pogovorih s poslan-
skima skupinama S D in nevezanih poslancev bosta ti dve 
podprli interpelaci jo , s o g l a s j e pa predlagatel j Išče š e pri 
LDS in DeSUS. D . Ž. 

^I^arilo 
^'^^^"^^'^^zžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme TONČKA JUSTIN iz Lesc. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Na kmetiji v Rovtah nad Podnartom s m o jih v nedeljo po-
poldan zmotili pri pospravl janju otave. Pri večini del š e ved-
no, kljub visoki starosti , pomagata tudi Ivanka In Rudi Po-
točnik. Včasih sta na kmetiji gospodari la sama , zadnje dese-
tletje je delo prevzel sin Ivo. Rudi s e dobro spomni obdobja, 
ko s o zemljo obdeloval i š e brez traktorjev in kako s e je v s e 
obrnilo na bolje, ko s o lahko kmetje s pomoč jo posojil kupi-
li stroje. V bližnji vasi Češnjica je spoznal ženo Ivanko. Po-
leg Iva imata š e hčerko Vido, ki živi In dela v Ljubljani, ter 
dve pridni vnukinji. Gorenjski glas je bral že njegov oče in 
časopis je še s e d a j pri hiši. Rudi pravi, da je več kot s a m o 
naročnik, sa j v e d n o prebere ce lega . Pogleda tudi o g l a s e , 

Rudi Potočnik 

osmrtnice ter Usode , o katerih ima večkrat svoje mnenje . 
Ponavadi bere, preden zaspi . Pove, da ne ve, kdo bo naprej 
vodil kmetijo, ki obstaja že poltretje stoletje. Pred kratkim jo 
je Ivo spremenil v turistično kmetijo in uredil tipično kmeč-
ko prodajalnico, kjer je m o g o č e kupiti prave d o m a č e izdel-
ke. Rudi je v Rovtah že sedem let najstarejši vaščan. D. K. 

V šole bo prišla konkurenca 
Noveli zakonov o osnovni šoli in o financiranju vzgoje in izobraževanja sta zreli za nadaljnjo 
obravnavo, so z večino glasov sklenili poslanci državnega zbora. 

D A N I C A Z A V R I Ž L E B I R 

Ljubljana - Kl jučne novosti 
pred laganih s p r e m e m b za-
kona zadevajo uvedbo druge-
ga obveznega tujega jezika v 
z a d n j e m triletju devetletke 
in ukinitev splošnega uspe-
ha. Minister za šolstvo Milan 
Z v e r je pos lancem pojasnil , 
da s lednje zaradi n e dovolj 
jasno določenih standardov 
in ker ne odraža dovolj ob-
jektivnega uspeha. Fleksibil-
ni predmetnik bo omogočil , 
da bodo šole lahko avtonom-
n o razporeja le šo lske ure, 
več av tonomi je pa pr inaša 
tudi s p r e m e m b a pri napre-
dovanju učenca . Po n o v e m 
bo namreč mogoče , da kak-
š e n u č e n e c ne bo napredo-
val, za to pa ne bo več potreb-
n o soglas je staršev. Novela 
zakona o f inanciranju vzgoje 
in izobraževanja pa odpravlja 
dvotimost v financiranju za-
sebnih šol, ki naj bi bile po 
n o v e m vse f inanc i rane sto-
odstotno (doslej so bile neka-
tere 85-odstotno). Vrtce in 
osnovne šole bi zaradi lažje-
ga poslovanja združili v vzgo-
jno-izobraževalne centre. 

Opozicijske stranke, ki so 
g lasovale proti s p r e m e m -
bam v krovnih šolskih zako-
nih, očitajo, da bo imela od 
njih največje koristi katoliška 
cerkev s svoj imi zasebn imi 

šolami, bojijo pa se tudi, da 
bo i m e l o dolgoročno javno 
šolstvo slabše pogoje za delo 
od z a s e b n e g a in da spre-
m e m b e vodijo k privatizaciji 
javnega sektorja na izobraže-
vahiem področju. V koalicij-
skih strankah so zakona pod-
prli. B r a n k o G r i m s (SDS) 
m e n i , da zakon p o m e n i 
novo kvaliteto in v celoti 
o m o g o č a uresn ičevan je 
ustavne pravice do vzgoje in 
izobraževanja, staršem omo-
goča izbiro in vzpostavlja po-
zitivno konkurenco, za šole 
pa p o m e n i večjo strokovno 
avtonomijo. Zaradi predno-

sti, Id jih po njegovem prina-
ša, bi pričakoval več konsen-
za v zvezi s s p r e m e m b a m i v 
zakonodaj i . O s i s t e m u za-
sebnega šolstva pa med dru-
g i m pravi, da deluje v vseh 
primerlj ivih evropskih drža-
vah, kjer dosega 1 0 odstotkov 
in več (na F i n s k e m celo 1 7 
odstotkov). K l jučno vpraša-
nje pri tem se m u zdi konku-
renca, pa ne le pri pridobiva-
nju znanja , temveč tudi pri 
vzgoji. Mihael Prevc (SLS) pa 
je ob podpori temel jnih na-
čel zakonskih novel izrazil 
nekatere pomisleke. V njego-
vi stranki meni jo , da je treba 

proučiti posledice, ki b i jih 
prinesla uvedba drugega tu-
jega jezika. T e ž a v e u t e g n e 
predstavljati zlasti učencem, 
ki so jih imeli že s p r v i m tu-
j im jezikom, drugi pa bi jih 
še bolj obremenil in po nepo-
trebnem poslabšal nj ihov re-
zultat pri drugih predmetih. 
Kako bo to vplivalo na učen-
ce, ki si želijo drugačnih po-
klicev, takih, kjer znanje jezi-
kov ni na prvem m e s t u ? O 
prešo lan ju učenca b r e z so-
glasja staršev pa meni , d a bi 
moral biti res skrajni ukrep, 
ko ne bi mogl i uporabiti več 
nobenih drugih metod. Raz-
m i s l e k predlaga tudi g l e d e 
splošnega učnega uspeha, ki 
za učenca vendarle p o m e n i 
nekakšno motivacijo. Posla-
nec L D S Borut Sajovic pa je 
ob razpravi o noveli zakona o 
f inanciranju vzgoje in izob-
raževanja izrazil p o m i s l e k , 
ali se denar za javno šolo res 
ne bo zmanjšal . V občini Tr-
žič, kjer je župan, je denarja 
za javno šolo že sedaj prema-
lo, sedanji s istem pa se v ne-
katerih občinah že sedaj bori 
za preživetje. Na občini je 
twdi glavno b r e m e investicij 
v šolske objekte. T e m u , kar 
že i m a m o , n a m e n i m o več 
denarja in pozornosti, je de-
jal, če pa so pripravljeni priti 
tudi zasebni ponudniki in in-
vestitorii, pa so dobrodošli. 

Slovensko zdravstvo dobro deluje 
DANICA Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Ob predlagani in-
terpelaciji zoper ministra za 
zdravje Andreja Bmčana , ko 
so se v javnosti pojavile oce-
ne, da s lovensko zdravstvo 
razpada, so se oglasile zdrav-
niške organizacije. V sindika-
tu Fides, s lovenskem zdrav-
n i š k e m društvu in zdravni-
ški zbornici so v nasprotju s 
temi trditvami prepričani, da 
s lovensko zdravstvo deluje 

zelo dobro. "Naše zdravstvo s 
skora j e n a k i m i f i n a n č n i m i 
sredstvi obvladuje bistveno 
večje potrebe zavarovancev 
kot pred leti, saj se je demo-
grafsko stanje v zadnjih dese-
tih letih zelo spremenilo. So-
o č a m o se z bistveno več j im 
d e l e ž e m prebivalcev, starej-
ših od 65 let, ki imajo števil-
ne kronične in akutne zdrav-
stvene probleme," meni jo v 
zdravnišk ih organizac i jah. 
Težave, ki jih ima slovensko 

zdravstvo, so posledica kopi-
čenja skozi več desedeti j in 
jih ni mogoče odpraviti čez 
noč. Ministru B r u č a n u pri-
znavajo, da se je težav že lotil, 
dodatni denar je namenil za 
skrajševanje čakalnih dob za 
nekatere operacije. S tem se 
je dostopnost operaci j na 
srcu, sive m r e n e in nekaterih 
drugih močno povečala. Pro-
b l e m čakalnih dob s icer še 
ostaja, sa j je povezan s po-
manjkan jem zdravnikov, od-

pravl jen pa bo p o t e m , ko 
bodo z obeh medicinskih fa-
kultet prišli diplomanti iz po-
večanega vpisa, to pa bo v de-
setih letih. Zdravniške orga-
nizacije poudarjajo še neka-
tere druge prednosti sloven-
skega zdravstva, tako d e n i m o 
uspešen nadzor nad porabo 
zdravil, ki je izdatke na tem 
področju zmanjšala za dese-
tino, eden od ukrepov pa je 
tudi s i s tem medsebo jno za-
menljivih zdravil. 

ŠKOF)A LOKA 

Italijanski borci na obisku 

V torek so se na Škof je loškem mudili predstavniki združenja 
ANPI iz Gorice, ki s o v družbi borcev škof je loškega območ-
nega združenja obiskali garibaldinska spomenika na Rovtu 
in pri Sv. Lenartu. Borci brigade Antonlo Garibaldi iz Italije 
so namreč marca leta 1945 sodelovali v zadnji ofenzivi na 
Gorenjskem, Nemci so jih tedaj stisnili v obroč in v bojih je 
padlo dvajset borcev. Na padle garibaldince spominjata dva 
spomenika , na Sv. Lenartu, kjer je pokopan njihov poveljnik, 
in na Rovtu. Pripadniki borčevskega združenja ANPI Iz Go-
rice se vsako leto pridejo poklonit k s p o m e n i k o m a , tu pa jih 
spre jmejo kolegi iz O b m o č n e g a združenja borcev in udele-
žencev N O B Škofja Loka. Letos je poln avtobus gostov po-
leg predsednika Nikolaja Sedeja pozdravila tudi podžupanja 
občine Škofja Loka Mir jam Jan Blažič. D. Ž. 

LJUBL)ANA 

O zdravilstvu dokončno jeseni 

V drugem branju zakona o zdravilstvu, s katerim želi v lada 
urediti dos le j p o v s e m neurejeno področje in zaščititi upo-
rabnike storitev, s o poslanke in poslanci državnega zbora 
sprejeli več dopolnil. Dokončno bodo o zakonu odločali je-
seni . Doslej ta dejavnost pri nas ni bila zakonsko regulirana, 
prepuščena je bila trgu, pacienti in zdravile! pa prepuščeni 
sebi in svoj i iznajdl j ivost i . Z a k o n bo prinesel zdrav i l sko 
zbornico, s podzakonskim aktom pa opredelil zdravi lske si-
s t e m e in metode. V opozicijskih strankah oporekajo Izrazu 
"zdravilstvo", češ da postavlja preostro ločnico med uradno 
in alternativno medicino. Predlagajo, da zakon opredeli , da 
zdravilska dejavnost temelji na tradicionalni, komplemen-
tarni in alternativni medicini, kakor je to urejeno tudi drugje 
v Evropi. D. Ž 
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Ovire za Schengen ni več 
Predsednik vlade Janez Janša je v začetku tedna slovesno odprl nov potniški terminal Letališča Jožeta 
Pučnika Ljubljana, ki je kar šestkrat večji od dosedanjega. 

BOŠTJAN BOGATAI 

Brnik • Vstop Slovencev med 
Evropejce, ki med državami 
članicami potujejo lažje, so 
na Pučnikovem letališču 
omogočili z dograditvijo ter-
minala. "V 60-tih letih prejš-
njega stoletja so od tod pole-
tela prva letala, jasni pa so 
tudi nadaljnji razvojni kora-
ki," je nagovor začel pred-
sednik vlade Janez Janša in 
izpostavil, da takšnega raz-
voja letališče ne bi videlo 
brez osamosvojitve in osa-
mosvojiteljev, med njimi 
tudi Jožeta Pučnika: "Brez 
osamosvojitve to letališče ne 
bi postalo mednarodno in ne 
bi izpolnjevalo pogojev za 
razvoj." Janša je poudaril še, 
da letališče ni le okno v svet, 
ampak nudi tudi prvi in naj-
pomembnejši vtis vsem, ki 
pridejo v Slovenijo. 

Pričakujejo ugodno 
poročilo 

Odprtje novega terminala 
je zelo pomembno tudi za 
zagotavljanje schengenske-
ga pravnega reda. To na krat-
ko pomeni, da mora Sloveni-
ja (do predvidoma marca 
2008, ko naj bi schengenska 
pravila stopila v veljavo) z dr-
žavami, ki niso članice Ev-
ropske unije vzpostaviti var-
nostni, carinski in inšpekcij-
ski nadzor za celotno Unijo. 
Pri nas je to na meji s Hrva-
ško in na mednarodnih leta-
liščih. "Stari objekt ni mogel 
zagotoviti ločevanja potni-
kov, zato je bila nadgradnja 
nujna," je o vzpostavljanju 
novega reda na letališču fx)-
vedal notranji minister Dia-
gutin Mate in dodal, da ko-
nec meseca pričakujejo 

Odprtje novega terminala je na Letališče Jožeta Pučnika privabilo okoli 1.000 obiskovalcev 
in povabljencev. Med njimi tudi predsednika Janeza Janšo z Urško Bačovnik ter svojce 
Jožeta Pučnika. / fom: cor̂ d k>vji< 

ugodno poročilo ocenjeval-
cev razmer za uvedbo schen-
genske kontrole meje na Le-
tališču Jožeta Pučnika. 

"Na letališču uvajamo 
nove kvalitete za potnike, saj 
obstoječi 8 0 0 kvadratnih 
metrov veliki potniški termi-
nal širimo na 5.000 kvadrat-
nih metrov, uvajamo novo 
tehnologijo dela, z novimi le-
tališkimi mostovi pa bo po-
tnikom omogočen neposre-
den vhod v letalo," je ob od-
prtju novega terminala pove-
dal predsednik uprave Zma-
go Skobir. Z novega termi-
nala bodo lahko v eni uri na 
letala pospremili 850 potni-
kov, z novimi investicijami 
pa še veliko več. Tokrat je 
delniška družba Aerodrom 
Ljubljana odprla zgolj poda-
ljšek in nadgradnjo novega 
potniškega terminala, že pri-
hodnje leto pa se bo začela 
gradnja petkrat večjega ter-
minala, ki bo zadostil razvoj-

nim potrebam letališča. Nov 
terminal pomeni tudi več le-
talskih linij in s tem več po-
tnikov, zgrajen pa je tako, da 
ga lahko dograjujejo. 

Do 3.000 novih 
delovnih mest 

Lani je letališče prepeljalo 
blizu 1,5 milijona potnikov, 
ta teden odprti in leta 20 10 
zgrajeni novi terminal pa bo-
sta dosegala kapaciteto 2,5 
milijona potnikov na leto. 
Načrti Aerodroma so veliki, 
saj Skobir napoveduje sko-
rajšnjo gradnjo nove vozne 
steze, s katero bodo izboljša-
li vamost in frekvenco vzle-
tov in pristankov, hkrati pa 
imajo pripravljene doku-
mente za gradnjo Letališke-
ga mesta, ki bo zraslo do leta 
2015. "V ta namen moramo 
v sodelovanju z državo zgra-
diti novo regionalno cesto," 
je razložil predsednik upra-

ve. Danes Aerodrom in dm-
ge družbe na letališču zapo-
slujejo 2.500 ljudi, letališko 
mesto pa naj bi ponudilo 
vsaj še 3.000 novih delovnih 
mest. 

Velik plus za Gorenjsko, 
ki pa ga mora podpreti tudi 
država. "Pred dnevi smo 
podpisali sporazum o pri-
pravi dokumentacije za 
gradnjo nove glavne ceste 
Kranj-Sp. Bmik v vrednosti 
5,3 milijona evrov in z začet-
kom del v letu 2009. Hkrati 
načrtujemo novo železniško 
povezavo med Ljubljano in 
Jesenicami mimo Brnika v 
vrednosti treh milijonov ev-
rov," je o razvojnih načrtih 
države za uresničitev Letali-
škega mesta povedal Janez 
Božič, minister za promet in 
izpostavil še gradnjo novega 
kontrolnega stolpa in skup-
no vrednost vlaganj v na-
slednjih letih ocenit na 50 
milijonov evrov. 

Bivanje ob Seawayju je varno 
i 1. stran 

Po požaru je zlasti Civilna 
iniciativa Draga opozarjala, 
da Seaway dela brez potreb-
nih dovoljenj, krši predpise, 
nevarno uporablja nevarne 
snovi, ogroža varnost bliž-
njih stanovalcev... V Seaway-
ju zavračajo očitke in zago-
tavljajo, da je tudi bivanje v 
bližini podjetja "absolutno 
vamo". Jezo bližnjih stano-
valcev deloma tudi razume-
jo, saj jim je bilo ob vselitvi v 
nova stanovanja obljubljeno, 
da se bo na zemljišču propa-
dlega Sukna nadaljevala sta-
novanjska gradnja in da v bli-
žini ne bo nobenega indu-
strijskega objekta. To se ni 
zgodilo, preostanek parcele 

Vodstvo Seawaya: v ospredju brata, solastnika Japec in 
Jernej Jakopin, poleg pomočnik direktorja Jani Crašič 

je kupil Seaway. "Obiski in-
špektorjev po požaru so veli-
ko prispevali k razumevanju 
problematike in načrtovanju 
najboljše možne ureditve," je 

dejal Japec Jakopin in dodal, 
da bodo ravnanje z nevarni-
mi snovmi uredili po zahtev-
nih predpisih, ki jih bo Ev-
ropska unija šele uveljavila. 

Tehnologija izdelovanja jadr-
nic iz ogljikovih vlaken je za-
prta in najbolj vama, potreb-
ne poliestrske izdelke pa do-
bivajo od kooperantov. "Za 
okolje smo zanesljivo veliko 
manj moteči, kot je bilo nek-
danje Sukno, vendar pa se 
raznim motnjam le ne more-
mo čisto izogniti," je dejal Ja-
pec Jakopin in poudaril, da 
poskušajo vzpostaviti dialog 
z okoljem in upoštevati pri-
pombe sosedov. Na nedav-
nem sestanku z vodstvom 
krajevne skupnosti in pred-
stavniki stanovalcev so se do-
govorili, da bodo za zmanjša-
nje hrupa postavili ograjo, jo 
ozelenili s cipresami, zasadi-
li nekaj dreves in se ponovno 
sestali avgusta. 

Igranje s trpljenjem 
združenje žrtev okupatorjev iz Kranja se že 
deset let zaman prizadeva, da bi Slovenija od 
Nemčije zahtevala plačilo odškodnine. 

JOŽE KOŠNJEK 

Kranj • Tone Kristan, ki je bil 
avgusta leta 1997 pobudnik 
za ustanovitev Združenja žr-
tev okupatorjev 1941- 1945 
Kranj, je po desetih letih delo-
vanja združenja razočaran 
nad odnosom nemških in 
slovenskih oblasti do žrtev 
vojne, med katere sodijo iz-
gnanci, begunci, taboriščniki, 
vojne sirote in ukradeni otro-
ci. Živih naj bi bilo še okrog 
30.000 žrtev, ki razen rente 
niso dobile nobenih odškod-
nin za trpljenje in uničeno 
imetje. Za trpljenje bi morale 
žrtve prejeti okrog 6 0 . 0 0 0 
evrov, za poškodovano ali iz-
gubljeno imetje pa od 20 do 
500 tisoč evrov. V Združenju 
vztrajajo, da bi morala Slove-
nija v imenu žrtev odškodni-
no izterjati od Nemčije, ali pa 
jo plačati sama. 

Združenje je konec lan-
skega leta posredovalo ev-
ropskemu parlamentu pri-
tožbo zoper Nemčijo, vendar 
je parlamentarna komisija 
za peticije odgovorila, da za 
to vprašanje ni pristojna. V 
zdmženju sedaj čakajo na 
pojasnilo, kdo v evropskem 
parlamentu je za to sploh 
pristojen, hkrati pa z nem-
škimi prijatelji in organizaci-
jami civilne družbe pišejo 
peticijo nemški vladi. Nem-
ška javnost presenetljivo na-
klonjeno sprejema informa-
cije o medvojnem trpljenju 

Tone Kristan / FMo:»thivcc 

Slovencev v nemških taboriš-
čih. V nekaterih krajih do-
mačini doslej sploh niso ve-
deli za medvojna taborišča. 

Žal se z našim trpljenjem 
igrajo tudi slovenske vlade, 
vključno s sedanjo, je prete-
kli teden na pogovom z novi-
narji p o v e d i Tone Kristan, 
ki za september napoveduje 
proslavitev desete obletnice 
delovanja združenja in dogo-
vor o njegovi prihodnji dejav-
nosti. V začetku junija so s 
svojimi težavami znova sez-
nanili predsednika vlade Ja-
neza Janšo in ga prosili, naj 
vlada sprejme ustrezen za-
kon. Odgovora še niso dobili. 
Kristan je povedal, da raz-
mišljajo o pritiskih na vlado, 
ki se po njegovem mnenju 
s problemom odškodnin 
sploh ne želi spopasti. "Ven-
dar naših starcev ne moremo 
spraviti na ulico, zato sedaj 
razmišljamo o drugih meto-
dah," je povedal. 
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RADOVLJICA 

Občina pomaga staršem ob rojstvu otroka 

Starši s stalnim prebivališčem v radovljiški občini lahko ob 
rojstvu otroka uveljavljajo občinsko denarno pomoč, ki od 
junijske uveljavitve novega pravilnika znaša 1 30 evrov oz. 
približno polovico več kot doslej. Starši morajo uveljaviti 
pomoč na predpisanem obrazcu najkasneje v pol leta po 
rojstvu otroka, k vlogi pa morajo priložiti še nekatera 
dokazila. Pomoč je namenjena pokrivanju stroškov ob ro-
jstvu otroka. Starši oz. skrbniki otrok jo dobijo v obliki vred-
nostnega bona za nakup potrebščin in oblačil za otroka v 
specializiranih otroških trgovinah, del pomoli pa je tudi 
knjiga o negi in vzgoji otroka. Po zakonu o dohodnini 
tovrstna občinska pomoč ni obdavčena. C. Z. 

RADOVLJICA 

Na ljudski univerzi podelili spričevala 
Na radovljiški ljudski univerzi so v torek podelili spričevala 
slušateljem, ki so v letošnjem šolskem letu končali Izo-
braževanje za pridobitev poklica prodajalec, turistični In 
ekonomski tehnik. Šolanje je uspešno končalo 25 odraslih, 
ki so ob službi in večinoma že tudi družinskih obveznostih 
popoldne obiskovali še predavanja in opravljali izpite. 
Podelitev spričeval v prijetnem okolju Šivčeve hiše v 
Radovljici je bila namenjena udeležencem izobraževalnih 
programov In njihovim predavateljem in je bila malo dru-

gačna od podobnih dogodkov. Program je povezoval Fran-
ci Černe v podobi Antona Tomaža Linharta, zaposlene na 
ljudski univerzi pa so se preoblekle v oblačila Iz Linhar-
tovega časa in iz srednjega veka. Poskrbeli so še za glas-
beno točko in povabili danski cirkus, ki ta teden gostuje v 
Radovljici V okviru enega od projektov ljudske univerze. 
C. Z. 

B O H I N J S K A BISTRICA 

Srečanje planincev 
Planinsko društvo Bohinjska Bistrica je prevzelo organizaci-
jo letošnjega srečanja gorenjskih planincev. Prireditev s 
slavnostnim programom in zabavo bo v nedeljo, 15. julija 
2007, ob 12. uri v novi Orožnovi koči na planini Za Liscem 
pod Črno prstjo. S. S. 

OBČINA RADOVLJICA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, 

faks: 04 531 46 84, www.radovljica.si, 
e-naslov: občina.radovljica(g)radovljica.si 

OBVESTILO O OBJAVI 
jAVNECA RAZPISA 

Zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih 
naročil (www.enarocanje.si) z dne 5.7.2007 

na podlagi Odloka o časopisu občine Radovljica 
(DN UD, št. 76/2007, 8. 6. 2007) 

objavljen javni razpis 
za Izbor izvajalca izdajateljskih opravil za Deželne novice, 

vključujoč Uradne objave, odgovorno uredništvo In prenovo 
celostne podobe časopisa. 

Mag. Boris Marčetič 
Direktor občinske uprave 

Prepir na tržiški seji 
Svetniki SDS niso dosegli preklica sklepa o predčasnem prenehanju mandata svetnika Ficka. 
Pavel Rupar je ukazal odhod s seje, a sta Marta Bečan in Justina Kristan ostali. 

STOJAN S A J E 

Tržič - Zapleti na sejah trži-
škega občinskega sveta še 
naprej ovirajo obravnavo po-
membnih vprašanj za Trži-
čane. Svetniška skupina SDS 
je zahtevala, naj uvrstijo na 
obširni dnevni red sredine 
seje še eno točko. Predlagali 
so odpravo sklepa o predčas-
nem prenehanju mandata 
svetnika iz njihove stranke 
zaradi nezdružljivosti funk-
cij. Dragomir Ficko je vodja 
oddelka za upravne notranje 
zadeve na Upravni enoti Tr-
žič. Ker je državni zbor 22. 
junija 2007 spremenil zakon 
o lokabii samoupravi in izva-
janje nadzora nad delom 
organov občine prenesel na 
ministrstva, po njihovem 
mnenju odpadejo razlogi za 
nezdružljivost s funkci jo 
občinskega svetnika. Pod-
župan Jure Meglič je pojas-
nil, da so isti dan prejeli so-
dbo Upravnega sodišča RS, 
ki je zavrnilo Fickovo tožbo 
proti Občini Tržič zaradi 
sklepa občinskega sveta. 
Župan Borut Sajovic je po 
četrturni zamudi ugotovil. 

Pavel Rupar je nagovarjal Marto Bečan In Justino Kristan, naj odideta. 

da se primer Ficko vleče že 
tretjo sejo. Počakali bodo na 
odločitev Vrhovnega sodiš-
ča, ki se je bodo držali. Opo-
zoril je, da jih čaka vrsta po-
membnih točk; če hočejo 
dobro občanom, morajo 
sejo začeti in končati. 

Vodja svetniške skupine 
SDS Pavel Rupar je vseeno 
vztrajal pri njihovi zahtevi. 
Ker je niso upoštevali, je na-

JESENICE 

V star! bolnišnici tudi stanovanja 
železarna Jesenice je že pred časom prodala stavbo stare 
bolnišnice oziroma obratne ambulante. Sedanji lastnik je 
podjetje Čarman Bled, d. o. o., ki objekt namerava obnoviti 
in delno dozidati. Kot je povedal direktor Aleš Mušič, bodo 
v delu pritličja ohranili zobozdravstvene ambulante, v nad-
stropju pa bodo uredili stanovanja. Obenem naj bi zgradili 
prizidek, kjer naj bi bilo pritličje namenjeno poslovnim de-
javnostim, v nadstropju pa naj bi prav tako uredili stanova-
nja. Po besedah Aleša Mušiča Iz podjetja Čarman bodo ta-
koj začeli z izdelavo projektov, objekt pa naj bi bil dokončan 
v enem letu po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Občina 
Jesenice se z načrti podjetja Čarman strinja, saj se je večina 
zdravstvene dejavnosti (razen zobozdravstvene) iz stare 
obratne ambulante že preselila v zdravstveni dom. V stavbi 
zdravstvenega doma bo v prihodnje še več prostora za po-
trebe ambulant, kajti predvideni sta selitvi upravne enote in 
davčne uprave. U. P. 

KRANJSKA G O R A 

Hočejo lastniki zemljišč v Planici iztržiti več? 
ž e prejšnji teden se je Iztekel petnajstdnevni rok, v kate-
rem bi se lastniki v Planici morali odločiti, ali bodo svoja 
zemljišča prodali ali oddali v najem za potrebe gradnje 
Nordijskega centra Planica. Vendar pa njihove odločitve še 
niso znane, saj so se na ministrstvu za šolstvo in šport od-
ločili, da bodo rok podaljšali za nedoločen čas. Vzrok naj bi 
bil v tem, da se zadnjega srečanja v Planici nI uspelo ude-
ležiti vsem lastnikom. "Vsem smo posredovali dopis z ob-
razložitvijo, cenilni zapisnik in obrazec, ki je lahko lastni-
kom v pomoč pri posredovanju njihovega mnenja. Iz naše 
informacijske pisarne smo dobili sporočilo, da je splošno 
mnenje pozitivno, da pa seveda nekaj posameznikov oce-
njuje, da bi morala biti cena višja. Vse bo bistveno več In 
natančneje znano, ko bomo prejeli vsa mnenja in opravili 
vse razgovore," so povedali na ministrstvu. Naj spomni-
mo, da je država lastnikom ponudila 18 evrov za kvadratni 
meter zemljišča znotraj območja urejanja. Po mnenju ne-
katerih naj bi bila ponujena cena poštena, spet drugi pa 
menijo, da bi se za parcele dalo Iztržiti več. U. P. 

povedal odhod opozicijskih 
svetnikov iz dvorane. Več-
ina mu je sledila, ostali pa 
sta Marta Bečan in Justina 
Kristan. K njjma je prisedel 
Rupar in ju skušal pregovo-
riti. To je želel preprečiti 
podžupan Meglič, ki se je 
pridružil trojici. Ker to ni 
zaleglo, so svetnici SDS po-
vabili na dnigo stran dvora-
ne. Zaradi slabosti je Krista-

nova prosila za odmor, po 
katerem so šele začeli sejo. 
Vrnili so se tudi opozicijski 
svetniki, ki pa niso prijavili 
prisotnosti. Šele županovo 
opozorilo, da sejnina pripa-
da le prisotnim svetnikom, 
je pomagalo k spremembi. 
Dnevni red so sprejeli po eni 
uri, zanj pa je glasovalo tri-
najst od 23 navzočih svetni-
kov. 

G O R J E 

Gorjanci si želijo svoj časopis 
V skupni občini Bled so Gorjanci novice Iz svojih krajev lahko 
Izvedeli v Blejskih novicah, na zadnji seji gorjanskega 
občinskega sveta pa je več svetnikov menilo, da prihaja čas za 
izdajanje svojega občinskega časopisa, saj se pač ne morejo 
sprijazniti z dejstvom, da bodo novice iz občine Gorje izhajale 
pod naslovom Blejske novice. Tako so sklenili, da bodo v 
okviru Blejskih novic sodelovali še do konca letošnjega leta, po 
ključu delitve osemnajst strani za Bled in šest strani za Gorje, 
v tem času pa naj bi našli rešitev, da nova občina dobi tudi 
svoj časopis, kot ga je nekoč že imela. V. S. 

LESCE 

Sokoli vabijo v Lesce 
Moto klub Sokol Gorenjska bo jutri, v soboto, pripravil 11. 
srečanje motoristov s piknikom. Na letališču v Lescah se bodo 
začeli zbirati ob 12. uri, po pozdravu ob 15. uri pa bo ob 16. uri 
sledila skupinska predstavitvena vožnja po okolici. Ob i8. url 
bodo na sporedu družabne Igre, organiziran pa bo tudi 
srečelov In vse, kar spada k dobremu pikniku. Ob 20. url bo 
sledila razglasitev rezultatov, druženje pa se bo končalo z glas-
bo, za katero bo po 20. url poskrbela skupina Unimogs. V. Š. 

ŽIROVNICA 

Poenotili cene komunalnih storitev 
S tem mesecem so se spremenile cene storitev komunalnega 
podjetja Jeko-in, s čimer so jih izenačili s cenami na Jesenicah. 
Kot je na zadnji seji občinskega sveta pojasnil direktor Jeko-lna 
Alel«ander Kupljenik, so pri cenah pogrebnih storitev ter let-
nega In zimskega vzdrževanja cest razlike minimalne. Ker na 
Jesenicah plačujejo odvoz odpadkov s tipiziranimi vrečami, so 
predlagali, da to uvedejo še v Žirovnici. Cena za 6o-lltrsko tipi-
zirano vrečo znaša 1,1 evra, za enkrat večjo pa 2,19 evra. Poleg 
tega bodo občanom zaračunavali tudi odvoz kosovnih odpad-
kov, ki presegajo štiri kubične metre. Cena za kubični meter 
znaša 6,3 evra. Za 20 centov se bodo zvišale še števnine vodo-
merov za gospodinjstva, in sicer na 1,26 evra. Za poenotenje 
cen so se odločili, ker namerava Jeko-in poslovanje voditi loče-
no po dejavnostih, ne pa tudi po občinah. A. H. 

http://www.radovljica.si
http://www.enarocanje.si
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Šola v Bistrici bo večja 
Pri tržiški šoli Bistr ica gradi jo tri prizidke, kot lovnico in n o v o parkir išče. N a l o ž b a bo stala 
blizu 1 , 6 mil i jona evrov. 

S T O J A N S A J E 

Bistrica pri Tržiču - V osnov-
ni šoli Bistrica je primanjko-
valo prostora za izvajanje pro-
grama devetletke, nujne pa so 
bile tudi posodobitve. Občina 
Tržič je septembra lani podpi-
sala pogodbo za rekonstnikd-
jo šole in gradnjo prizidkov. 
Ljubljansko podjetje IMOS je 
jeseni začelo graditi novo ko-
tlovnico in prizidek na vzhod-
ni strani, kjer bodo nove učil-
nice, računalniška učilnica, 
knjižnica in zobna ambulan-
ta. Na zahodni strani so zgra-
dili dvonadstropni prizidek z 
vhodno avlo. Letos so se lotili 
še nadzidave uprave za novo 
zbornico in pisarne. 

"Prav na tem delu stavbe so 
se pojavile nepredvidene teža-
ve, kjer so morali porušiti do-
trajano betonsko ploščo in na-
rediti novo. Zaradi tega se 
bodo stroški 1.478.051 evrov 
vredne gradnje povečali še za 
okrog devetdeset tisoč evrov. 
Težava je, da nas bo stal kva-
dratni meter novih površin pri-
bližno 1200 evrov, država pa 
nam prizna veliko manj. Lani 
in letos je za to naložbo prispe-

Prizidek na zahodni strani je povsem spremenil izgled šole v Bistrici. 

vala le 390 tisoč evrov. Novi 
prostori bodo pravočasno zgra-
jeni, saj že potekajo dela v no-
tranjosti. V prvi polovici avgu-
sta načrtujemo tehnični pre-
gled in do začete septembra 
tudi pridobitev uporabnega 
dovoljenja. Nove opreme še ne 
bo. Najboljšega ponudnika bo-
mo izbrali 20. avgusta, nato pa 

bo izdelal opremo postopno. 
Stala bo 172 tisoč evrov," je po-
vedala Mateja Hafner Malo-
vrh, vodja urada za gospodar-
stvo in družbene dejavnosti 
Občine Tržič. 

Stroški posodobitve šole v 
Bistrici so se povečali tudi za-
radi gradnje novega parkiriš-
ča na južni strani, saj so ob 

gradnji prizidkov izgubili del 
parkirnih površin. Kot je oce-
nil projektent Ciril Oblak, bo 
šola zaradi sprememb veliko 
lepša. Posebnost bo vhod z 
zemljevidom Slovenije na ste-
ni in drevesom v avli, polkrož-
no stopnišče zunaj pa bo na-
menjeno tudi za nastope 
učencev. 

Obračun po dejanski porabi 
Ogrevanje na Planini s o dosle j obračunavali po kvadratnem metru, sedaj pa s o storili pn/i korak k obraču-
navanju po dejanski porabi. Dosle j s o bile cene enotne, sedaj bo 63 različnih, kolikor je toplotnih postaj. 

DANICA ZAVRL ZLEBIR 

Kranj - Projekt ogrevanja na 
Planini so javnosti predstavi-
li pobudniki, svetnika v 
mesmi občini Kranj Borut 
Zatler in Beno Fekonja ter 
član nadzornega odbora ob-
čine Marjan Podgoršek, svo-
ja pojasnila so dodali tudi 
predstavniki Domplana, dm-
žbe, ki upravlja z največ sta-
novanji v Kranju in tudi s ko-
tlovnicami, direktorica Vera 
Zevnik s sodelavcema Vla-
dom Ahčinom in Petrom 
Kemom. Mestni svetniki so 
se marca letos projekta lotili, 
ker si lastniki stanovanj, pri-
ključenih na toplarno, želijo 
sami upravljati s stroški ogre-

vanja, z dosedanjim načinom 
obračunavanja pa na to niso 
imeli vpliva. Do danes so 
zbrali soglasja 70 (od 139) 
etažnih enot, z iskanjem so-
glasij pa bodo še nadaljevali. 

Dejansko porabo energije 
bodo merili merilniki v toplo-
tnih postajah. Teh je 63, tako 
bo po novem toliko tudi raz-
ličnih cen energije. Z novo 
kurilno sezono bodo že obra-
čunavali po novem, višine 
akontacij pa so določili na 
osnovi rezultatov meritev po-
rabe toplote v drugem delu 
minule kurilne sezone. Janu-
arja 2008 bodo na osnovi po-
rabe toplote od julija do konca 
decembra analizirali dejan-
sko porabo in po potrebi spre-

menili višino akontacij, z dva-
najsto akontacijo junija 2008 
pa bodo s poračunom porav-
nali preplačilo ali primanj-
kljaj. Prednost, ki jo prinaša 
nov sistem obračunavanja to-
plotne energije, je plačevanje 
stroškov ogrevanja glede na 
dejansko porabo objektov, ki 
so priključeni na skupne to-
plotne postaje, ocenjuje vodja 
energetskih naprav Vlado Ah-
čin. Vgradnja merilnikov, ki 
so jo financirali iz amortizaci-
je kurilnice, je znašala 70 ti-
soč evrov. Naslednji korak pa 
je vgradnja delilnikov (meril-
nikov) v posamezna stanova-
nja, tako da bodo lahko tudi 
posamezniki vplivali na svoje 
stroške ogrevanja in se jim bo 

zdelo varčevanje z energijo 
smiselno. Ahčin je med dm-
gim tudi omenil, kolikšne so 
sedaj razlike v porabi toplote 
med posameznimi stanova-
nji, saj dosegajo celo razmerje 
ena proti pet. Vgradnjo meril-
nikov za posamema stanova-
nja bodo financirali etažni 
lastniki sami, strošek investi-
cije pa bo odvisen od števila 
radiatorjev, sogovorniki oce-
njujejo, da okoli sto evrov na 
stanovanje. Sicer pa še doda-
jajo, da merjenje porabe to-
plote neposredno še ne prina-
ša prihrankov pri stroških 
ogrevanja, pač pa je lahko 
osnova za načrtovanje ukre-
pov pri varčevanju s toplotno 
energijo. 

KRAN) 

Obnovljena Mercatorjeva trgovina 
Mercatorjevo trgovino Vodovodni stolp v Šorlijevem naselju 
so prenovili in povečali na 350 kvadratnih metrov. Investicija 
je stala več kot milijon evrov, trgovina pa je sedaj urejena po 
novih standardih Mercatorja, med drugim z dopeko peciva in 
svežim programom. Trgovina je stara štirideset let in je bila 
ena redkih, ki je pri Mercatorju še niso prenovili. Na obnovo 
čaka še trgovina v Zadružnem domu na Primskovem. Zanimi-
vo je, da Mercator ne vlaga samo v velike centre, temveč po-
sveča pozornost tudi svojim manjšim trgovinam. Na sliki di-
rektor maloprodajnega območja Miha Sekn, kranjski župan 
Damijan Perne in član uprave Peter Zavrl. A. B. 

Tromeja, nova rana 
v naravi 
T o s e s p r a š u j e j o krajani Podbrez i j in Ljubnega, 
lovci in ekologi , ki n a s p r o t u j e j o centru z a odpad-
ke na T r o m e j i . 

STOJAN SAJE 

Podbrezje - Krajevni odbor 
Podbrezje, Gorenjsko ekološko 
gibanje in Lovska družina D a 
brča še naprej spremljajo izbi-
ro lokadje gorenjsk^a centra 
za ravnanje z odpadki. Ta te-
den so se seznanili z ocenami 
vseh lokadj. 

"Po naših informadjah je 
verjetno, da bo najbolj primer-
na lokadja centra Tromeja 
med občinami Naklo, Tižič in 
Radovljica. Minister za okolje 
in prostor ter župana prvih 
dveh občin ji dajejo predinost 
Bojimo se, da bo prevladala po-
litična in ne strokovna odloči-
tev," je v sredo povedala Nataša 
Kne Ld)»i na novinarski kon-
ferenci. Tajnik Krajevnega od-
bora Podbrezje in Gorenjskega 
ekološkega društva (GED) Jer-
nej J^lič je opozoril na spremi-
njanje obrneta Tromeje in ne-
znanko, kateri del so ocenili 
strokovnjaki. Poudaril je, da ni 
bilo vseh podatkov za oceno, 
prezrli pa so negativno mnenje 
večine polnoletnih vaščanov. 
Predsednik GED Stanko Cven-
kd je menil, da so obšli tudi kri-

terij varovanja narave. Taki ob-
jekti sodijo v degradirano kraji-
no, Tromeja pa je redek mirni 
del lovišča in edini prehod za 
divjad Kot je spomnil predsed-
nik KS Ljubno Brane Fajfer, so 
se že leta 1995 borili proti depo-
niji Zadnja senožet Takrat je 
vrtina blizu Tromeje potrdila, 
da lokadja ni primerna za odla-
gališče. Zato ne soglašajo, da bi 
bil tam gorenjski center za od-
padke. Terjajo upoštevanje 
vseh obremenitev v prostoru. 
Dodatnih poslabšanj si ne mo-
rejo privoščiti, zato so grožnje 
oblasti o njihovi odgovornosti 
za posledice nedopustne. 

S stališči dvilne iniciative se 
je strinjal tudi tržiški župan 
Borut Sajovic. Potrdil je, da se 
je kolegij CERO že seznanil z 
mnenjem stroke, ki predlaga 
kombinadjo lokadj Kovor in 
Tromeja. Na prvi naj bi bilo 
odlagališče, na drugi pa ob-
jekt za mehansko-biološko 
obdelavo odpadkov. Ker do-
kument ni omogočil odlodt-
ve, so zahtevali dodatna pojas-
nila. Poslovni odbor CERO se 
bo spet sestal danes, 13. julija, 
ob 10. uri v Radovljid. 

Nataša Kne Leben, Brane Fajfer, Stanko Cvenkel in Jernej 
Jeglič (od leve) so ponovili argumente proti lokaciji Trome-
ja za gorenjski center odpadkov. 

( ^ r m e (^polšica 

Vsi paketi vkljuiujejo neomejeno kopanje v notranjih iMzenih in 
Vodnem parku Zora, bogato animacijo zakiivnostmi, ki vam po-
magajo ohraniti dobro po6itje (sprokanje v naravi, telovadba v 
telovadnici in bazenu, nordijska hoja, Piiatesjoga), izleti, otroške 
urice in dnjžaben program. 

Posebna poletna ugodnost: en otrok do 12. h" 
otroddo6. lirtaim^»j«liji(Jv6(r:o(itp^Smabfti-
plačno bjvanie z zai^om 
Ujemite ugoden oddih, prijetno klimo in se namofite v vodah 
zdravilnega vreka. 

Namig za vas: spremljajte naSo vročo, ugodno ponudbo na 
intemetni strani www.t-topolsica.sl in v določenih 
temiinih letujte 5e ugodneje. 

Terme Topolšica 
Rezenadje: 
03/89« 314« 
Brezpbientelcfo«: 
080142» 
infô -̂tapolska.si 

http://www.t-topolsica.sl
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KRATKE NOVICE 

NOVA OSELICA 

Tudi tokrat pohod ob Rapalski meji 

Turistično društvo Sovodenj ta konec tedna pripravlja dve 
prireditvi, jutri, v soboto, 14. julija, ob 15. uri, bo najprej po-
hod s Sovodnja do Nove Oselice ob delu stare rapalske 
meje. Ob 16 .30 bo pri mejniku 36/I. ob cesti med Novo Ose-
lico in Cerkljanskim Vrhom maša, ki jo bo vodil vojaški du-
hovnik, po 17. uri pa bo pod starima lipama sledilo Srečanje 
Janezov, kjer bodo med drugimi nastopile pevke Crabljice in 
učenke turističnega podmladka Podružnične šole Sovodenj 
z igranim prizorom Janez naš na rajžo gre. V nedeljo, 15. ju-
lija, se bo v Novi Oselici ob 14. uri začel Praznik koscev. V 
kmečkih igrah, košnji in grabljenju bodo tekmovale skupine 
mladih tekmovalcev Društva podeželske mladine. V kultur-
nem programu bo nastopila domača folklorna skupina. B. B. 

ŽIROVŠE 

Obnovljeni vodni zbiralnik v Žirovšah 

Minuli teden so v lukovški občini s slovesnostjo odprli po-
membno pridobitev na področju oskrbe z vodo. Zaradi neu-
rejenih razmer v vodovodnih ceveh po vsem Črnem Grabnu 
in nezadostne požarne varnosti so v Žirovšah obnovili 4 0 
kubičnih metrov velik vodni zbiralnik in tamkajšnje vodno 
zajetje. Za nemoteno delovanje vodovodnega sistema Črne-
ga Grabna pa so zgradili tudi novi 2 0 0 kubičnih metrov ve-
lik vodni zbiralnik, j. P. 

KAMNIK 

Urejanje središča Kamnika 

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so se že v drugi po-
lovici junija lotili obnove robnikov In komunalnih vodov v 
pločnikih v središču Kamnika in gradbena dela še vedno po-
tekajo. Prejšnje, že zelo slabo ohranjene betonske robnike 
bodo na obeh straneh Glavnega trga zamenjali z granitnimi 
in staro mestno središče bo že čez nekaj dni lepše. J. P. 

PoŠta tudi v Žirovski Vrh 
B O Š T J A N B O G A T A J 

Žirovski Vrh - Sredi juni-
ja s m o poročali o zahtevi 
Ivana Fiiipiča iz Žirovskega 
Vrha Sv. Urbana, ki je sku-
paj s tridesetimi družinami 
iz Žirovskega Vrha Sv. Ur-
bana, Sv. Antona in Kladij 
od Pošte Slovenije zahteval 
dostavo pošte na dom in ne 
v izpostavljene predalčnike. 
Takrat so si predstavniki 
Pošte in Agenci je za pošto 
in elektronske komunikaci-
je R S (APEK) ogledali teren 
in opravili javno obravnav-
n o s F i l ip ičem in kra jani 
Žirovskega Vrha. 

V začetku tedna je Ivan 
Fi l ipič preje l odločbo 
APEK-a: "Drži, prejeli s m o 
odločbo, za zdaj še v izpo-
stavljeni predalčnik, vendar 
bo po novem drugače . " V 
odločbi A P E K navaja, da ni 

razloga za nevročevanje 
pošte na dom za skoraj vse 
domači je , le pri eni bo v 
uporabi ostal izpostavljeni 
predalčnik (vendar bl ižje 
naslovniku). "Menim, da so 
bili v agenciji objektivni, saj 
je ta cesta res slabše ureje-
na, vse druge izgovore Poš-
te, predvsem o slabi in ne-
varni cesti (večinoma asfal-
tirani, op. a.), pa zavrnili," 
je zadovoljen Filipič. 

Na Pošti S loveni je so v 
dosedanj ih odgovorih zav-
račali p rošn je kmetovalca 
iz Žirovskega Vrha z izgo-
vorom o izpoln jevan ju 
zakonskih uredb, in sicer, 
da lahko vroča jo poši l jke 
prek izpostavljenih predalč-
nikov, kadar s o gospodinj-
stva izven strnjenega nase-
lja in več kot dvesto metrov 
od vročevalčeve poti. "Kar 
štiri leta s m o se pogovarjali 

in dopisovali s Pošto, po od-
daji vloge na agencijo pa je 
šlo vse sorazmerno hitro," 
pravi Filipič, ki upa, da se 
odgovorni na Pošti Sloveni-
je ne bodo odločili za spro-
žitev upravnega spora. 

Č e drži jo navedbe z nji-
hove spletne strani, da je > 
ospredju našega delovanja 
zadovoljen naročnik", potem 
lahko v 9 0 dneh v treh na-
seljih Žirovskega vrha pri-
čakuje jo poštarja. T e g a 
bodo najbolj veseli upoko-
jenci in tisti, ki se ukvarjajo 
zgolj s kmetijstvom, saj ne 
odhajajo vsak dan v dolino. 
Zarad i nove ureditve j i m 
bo prihranjena tudi do de-
setJdlometrska pot do izpo-
stavl jenega predalčnika, 
kdor pa nove ureditve n e 
sprejema, pa lahko to spo-
roči Pošti. Glede na projekt 
Pusemor, ki skuša v visoko-

Ivan Filipič 

gorskih vaseh zagotavljati 
javne storitve, pa bodo v 
Ž i r o v s k e m V r h u moral i 
še nekaj Časa počakati na 
javno internetno točko, 
javni prevoz, trgovino, le-
karno ... 

Železniki v znamenju dpk 
Jutri se v Železnikih začenjajo Čipkarski dnevi. 

A N A H A R T M A N 

Železniki - Med 14. in 22. ju-
l i jem bodo v Železnikih po-
tekali 45. Čipkarski dnevi v 
organizaci j i Turist ičnega 
društva Že leznik i . Odprli 
j ih bodo jutri ob 2 0 . uri v 
galeriji Muzeja, še pred tem 
bodo ob 18. uri na dvorišču 
muzeja prikazali kovanje. V 
nedeljo ob 9. uri bodo orga-
nizirali četrti pohod po poti 
preko Martinj Vrha, ob 20 . 

uri pa bo na Egrovem vrtu 
premiera l jubezenske dra-
m e Al' je boPš žebljar al" to-
vornik. ' . Pr ihodnj i četrtek 
bodo ob 20 . uri v kultur-
n e m domu odprli razstavo 
čipk učenk čipkarske šole, 
razstavo Združenja sloven-
skih klekljaric na temo 
Klekljani ekslibris, razstavo 
čipk klekljarice Marjane Tr-
pin iz Železnikov in samo-
stojno razstavo klekljarice 
Ive Sobočan iz Ž irov . Pri-

pravili bodo še kronološki 
pregled 45 let č ipkarskih 
dni , razstavo dražgoških 
kruhkov in pripomočkov za 
klekljanje. Prihodnji petek 
ob 1 6 . uri bo pri plavžu 
otroški živ žav s k lovneso 
Evo, čarovnikom G r e g o m 
in čarode jem R o m a n o m . 
Na isti dan bodo ob 20. uri 
v Egrovem vrtu podoknice s 
Trio kvartetom. 

Na zadnji dan, prihodnjo 
nedeljo, 22. julija, bodo Čip-

karski dnevi doživeli vrhu-
nec. Ves dan bo pred muze-
jem predstavitev starih do-
mačih obrti in kulinarike. 
Ob 10. uri bo v OŠ Železniki 
občni zbor združenja sloven-
skih klekljaric. Ob 15. uri se 
bodo na prireditvenem pros-
toru pri plavžu pomerile 
klekljarice in klekljarji iz vse 
Slovenije. Sledila bo zabavna 
prireditev z ansamblom Ve-
seli Gorenjci . Več na 
wvvw.td-zelezniki.com. 

Stresne ravninske etape 
T A D E J N A T O U R D E F R A N C E 

JANTZ F T K U C 

"V teh prvih ravninskih 
etapah zame ni prav nobene-
ga uživanja. Visoke hitrosti, 
veter, dež, padd in nervoza. 
Vse to daje težo tem uvod-
nim etapam. Taktika našega 
kluba je pripraviti dobre pozi-
cije za šprint Daniela Benatti-
ja in Danila Napolitana, ki 
m u je v torkovi etapi m a k e 
zmanjkalo do etapne zmage, 
a je Fabian Cancellara letos 
razred zase. Benattija pa še 
vse boli od množičnega pad-
ca v drugi etapi", je po konča-
ni četrti etapi kolesarske dir-
ke po Franciji povedal Tadej 
Valjavec, ki se je v prvih eta-
pah previdno vozil v glavnini 
in čaka na prve gorske etape v 
francoskih Alpah, kjer bo, 
vsaj tako pravi, zanj precej 
lažje zdržati vse te pritiske, ki 
so prisotni v šprinterskih eta-

pah, kjer s prerivanjem v 
ospredju veliko tvegaš. Bo že 
držalo, da morajo imeti 
šprinterji v sebi določeno 
mero "agresivnosti" in odloč-
nosti ter uporabiti ne samo 
svojo iz jemno eksplozivno 
moč v nogah, temveč včasih 
tudi komolec ali ramo, da pri-
dobijo tistih nekaj stotink, ki 
ponavadi ločujejo zmagoval-
ca od zmagovalca med pora-
ženci (drugouvrščenega). 

Druga etapa je potekala od 
Dunkerqueja do belgijskega 
Genta, kjer sta na veliko ve-
selje domačih navijačev dvoj-
no zmago slavila belgijska 
kolesarja Gert Steegmans, ki 
ga ni mogel ugnati niti bivši 
svetovni prvak in moštveni 
kolega iz ekipe Quick Step 
T o m Boonen. Imela sta sre-
čo v nesreči, saj sta ušla pad-

cu dobra dva kilometra pred 
ciljem, kjer je na kup zletelo 
kakšnih dvajset kolesaijev, 
med njimi tudi Cancellara v 
majici vodilnega v skupnem 
seštevku. Tadej je pametno 
vozil v ozadju in si tudi ni 
privozil nobenega zaostanka. 

Tretja in četna etapa sta 
bili klasični ravninski. Kot je 
za te etape značilno, so se 
zvrstili številni pobegi, ki pa 
so se neuspešno končali ne-
kaj kilometrov ali celo nekaj 
sto metrov pred ciljem, kar 
se je zgodilo v torkovi etapi, 
ko je vnovično zmago s kro-
nometrskim slogom v za-
dnjih petsto metrih vknjižil 
član danskega moštva C S C 
Cancellara. V četrti etapi se 
je "prebudil" Skandinavec 
Thor Hushovd in slavil sploh 
prvič letos, potem ko je bil s 

Tadej Valjavec je za trening letos že prevozil zloglasni prelaz 
Col du Callbier, ki se konča na višini 2645. Zares bo šlo v 
torkovi etapi od Val d' Isera do Briancona. 

ciljno hitrostjo več kot 65 ki-
lometrov na uro hitrejši od 
Južnoafričana Roberta Hun-
terja in izkušenega Španca 
Oscarja Freireja. 

V naslednjih etapah se bo 
začelo drugače obračati v 
skupnem seštevku. Prihajajo 

Alpe, ki jih je Valjavec za tre-
ning že prevozil konec maja, 
kjer je izkusil vse vremenske 
razmere. Od poletne vročine, 
dežja, do ledenih z imskih 
razmer. Pravi, da ima dober 
občutek. Da bo le prišla na 
dan gorenjska trma. 
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Teji torta za srebrno medaljo 
Po tradiciji Plavalnega kluba Žito Corenjka, kjer največje dosežke svojih tekmovalcev nagradijo s torto, 
so tokrat razveselili Tejo Zupan, ki je z mladinskega evropskega prvenstva prinesla srebrno odličje. 

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

Radovljica - "Kljub temu da 
sem bila v Milanu blizu prve-
ga mesta in zlate kolajne, 
sem zelo zadovoljna tudi z 
drugim mestom, kar je zame 
res super rezultat. Potrudila 
sem se po svojih močeh in 
sedaj se že veselim novih te-
kem," je s širokim nasme-
hom ob ogromni torti, ki je 
čakala, da jo prereže in raz-
deli domačim, pa tudi sotek-
movalcem pri radovljiškem 
plavalnem klubu, gostom in 
prijateljem, povedala 16-letna 
dijakinja srednje radovljiške 
turistične šole Teja Zupan z 
Lancovega, ki plavanje trenira 
že osem let 

Teja, ki sicer v bazenu tek-
muje na daljših progah (do-
slej se je najbolje izkazala na 
evropskem mladinskem pr-
venstvu v Palmi de Mallorci 
na 800 metrov z 10. me-
stom), je prejšnji teden na 
mladinskem evropskem pr-
venstvu v daljinskem plavanju 
v Milanu na petkilometrski 
tekmi osvojila drugo mesto, 
saj jo je v cilju prehitela le 
Francozinja Aurelie MoUer. 
Na tekmi sta se izkazali tudi 
Tejini klubski prijateljici Maja 
Cesar in Monika Močnik, ki 
sta osvojili 10. oziroma 24. 
mesto, na dekleta pa je bil po-
nosen tudi trener Alen Kra-
mar. "Res moram čestitati 
vsem trem, ki so se dobro pri-
pravile na petkilometrsko tek-

Teja Zupan je slavnostno torto razrezala v družbi trenerja Alena Kramarja, sotekmovalk 
Maje Cesar in Monlke Močnik ter predsednika PK 2i to Corenjka Jože Rebca. 

mo, posebej Teja je junaško 
večino časa vodila in le nekaj 
neizkušenosti je bilo na kon-
cu odločilo, da ni osvojila celo 

dinskem evropskem prven-
stvu v bazenih v Antwerpnu. 
Tudi tam bodo radovljiški 
klub zastopali naši plavalci 

Po leg radovl j iških plavalcev Roberta Vovka, Roberta 

Ž b o g a r j a in N e j e Š k u f c a , bodo na b l i ž n j e m evrop-

s k e m m l a d i n s k e m prvenstvu v p lavanju v A n t w e r p n u 

nastopil i še N ika Karlina Petrič, A n a Ribnikar , Gabr i -

ela Golob , N i n a Drolc in Sof i ja Djelič. 

zlate kolajne. Vendar pa je 
njen rezultat spodbuda tudi 
za druge mladince, ki se te dni 
pripravljajo za nastop na mla-

Robert Vovk, Robert Žbogar 
in Neja Skufca, in upam, da 
bomo ob radovljiškem baze-
nu spet lahko proslavili kakš-

no dobro uvrstitev," je optimi-
stičen trener Kramar, prav 
tako pa je Teji, Maji in Moniki 
za uspeh čestital tudi predsed-
nik PK Žita Gorenjke Jože Re-
bec. "Vesel sem, da na našem 
kopališču vedno znova lahko 
čestitam mladim plavalcem 
oziroma plavalkam in trener-
jem, kar za naš klub p>omeni, 
da smo delo pravilno zastavili, 
da imamo tudi dobre trenerje 
in da se nam ni tati za nove 
odlične rezultate," je poudaril 
predsednik Rebec, preden je 
nova radovljiška plavalna 
šampionka Teja Zupan raz-
rezala slavnostno torto. 

JUDO ROKOMET 

KRAN) 

Anka za las ob medaljo 

Prejšnji teden je bilo na Malti evropsko kadetsko prvenstvo 
v judu. Udeležila se ga je tudi naša reprezentanca, domov 
pa so prinesli dve bronasti kolajni, ki sta ju osvojili Katja Se-
nekovlč in Nina Miloševič. Dobro se je odrezala tudi člani-
ca Policijskega judo kluba Triglav Kranj Anka Pogačnik, ki je 
v kategoriji do 70 kg osvojila peto mesto. Pri tem je imela 
tudi nekaj smole, saj je nastop na prvenstvu začela z zma-
go nad Britanko Macphersonovo, nato pa je premagala še 
Španko Gonzalesovo in Hrvatico Vranješevo. V polfinalu je 
Anko premagala kasnejša evropska prvakinja Italijanka Fer-
rarijevo, v borbi za tretje mesto pa je nato izgubila z Ukra-
jinko Petrečenkovo in bila na koncu vseeno zadovoljna s 
petim mestom. V. S. 

GORSKI TEK 

KRANJ 

Na Veiebitu so se izkazali tudi Gorenjci 
Minuli konec tedna so na hrvaškem Veiebitu pripravili tek-
mo v gorskem teku z orientacijo. V hudi vročini so morali 
tekmovalci in tekmovalke premagati 105,5 kilometra dolgo 
pot, med okoli 150 tekmovalci iz Hrvaške, Nemčije, Franci-
je in Slovenije pa se je dobro izkazala tudi gorenjska ekipa. 
Simona Trobec je s časom 33 ur zasedla tretje mesto med 
ženskami, Janez Udovič pa je bil s časom 24 ur in 55 minut 
tretji med moškimi. Med deseterico najboljših so se uvrstili 
še Darko Kristane, Iztok Boltez in Ida Lanz, Igor Kalan pa je 
odstopil po osemdesetem kilometru. V. S. 

ŠKOFJA LOKA 

Težko delo za navijače 
Minuli torek so se na izrednem članskem zboru zbrali čla-
ni Rokometnega društva Termo Škofja Loka. Kot je povedal 
predsednik društva Albin Nediževec, se bo do 1 . septembra 
društvo preimenovalo v Rokometno društvo Knauf Insula-
tion, saj se v kratkem uradna sprememba imena obeta tudi 
njihovemu glavnemu sponzorju, Termu. Tako bodo morali 
spremeniti tudi drugi člen statuta o imenu in žigu društva, 
nova pa bo tudi klubska barva, saj naj bi tradicionalno ze-
leno zamenjale modro siva in oranžna. Najtežje se bodo na 
novo daljne in težje zveneče ime gotovo navadili zvesti na-
vijači, saj bodo namesto dosedanjega vzklikanja za Termo 
morali uporabljati obe imeni Knauf Insulation, saj so na-
mreč v podjetju občutljivi na dosledno uporabo celotnega 
naziva. Prisotni na izrednem zboru so se tudi soglasno od-
ločili, da se vključijo v Združenje rokometnih prvoligašev 
Slovenije, njihov zakoniti zastopnik v združenju pa bo Jože 
Galof. V. S. 

VATERPOLO 

KAMNIK 

Jutri turnir v Kamniku 
Minuli konec tedna so v Celju pripravili prvi letošnji turnir v 
tako imenovanem linipolu, različici vaterpola. Pomerilo se 
je šest ekip. V velikem finalu je ekipa No name premagala 
Terme Ptuj z 2:0, v borbi za 3. mesto pa je bila ekipa Kranj 
76 2:0 boljša od Kamnika. Jutri bo nov turnir v Kamniku, av-
gusta pa še na Ptuju in finalni na Bledu. J. M. 

VABILA, PRIREDITVE 

Za začetek nogometni super pokal - Državni nogometni prvak 
Domžale in pokalni zmagovalec Koper se bosta jutri, v soboto, 
pomerila za prestižni naslov, tako imenovani SuperPokal 
Telekoma Slovenije. Tekma bo naznanila tudi uvod v novo 
tekmovalno sezono, v športnem parku v Kamniku pa se bo za-
čela ob 20.15. Vstop bo prost. V. S. 

Nočni tek okoli Blejskega jezera - V poletnem času, ko zaradi 
vročine čez dan ni veliko tekaških prireditev, so se člani društ-
va Vitezi dobrega teka odločili, da organizirajo prvi nočni tek 
okoli Blejskega jezera, tako imenovano nočno loko. Tekači 
bodo namreč morali preteči deset kilometrov (krog in pol) 
okoli jezera, za začetnike in slabše pripravljene pa bo proga 
dolga en kilometer. Z otroško in VIP tekmo bo poskrbljeno 
tudi za vse ostale udeležence prireditve, glasba in glasno na-
vijanje pa bo spremljalo tekmovalce od štarta do cilja. Štart 
otroškega teka bo ob 20. uri, ob 21. uri bosta VIP in rekreativni 
tek, ob 22. uri pa desetkilometrski tek. Prijave so že možne na 
www.nocnaioka.net Vsak tekač bo prejel nočno lučko in krem-
no rezino. V. S. 

Kolesarska dirka Poljane - Stari vrh - jutri, v soboto, s štartom 
ob 10. uri, bo kolesarska sekcija Indu Team pri ŠD Poljane nad 
Škofjo Loko pripravila kolesarsko dirko (odprtega tipa) iz Pol-
jan na Stari vrh. Leteči štart bo pred kmetijsko zadrugo v Pol-
janah, cilj pa na Grebljici pod Starim vrhom. Dolžina proge je 
10 kilometrov, z višinsko razliko 650 metrov. Razpisanih je 18 
kategorij. Dirka se točkuje tudi za pokal Slovenije v cestno 
gorski vožnji, prav tako pa šteje tudi za občinsko prvenstvo 
občine Gorenja vas-Poljane. Prijave sprejemajo jutri od 8. ure 
dalje. Štartnina je 15 EUR, za člane ŠD Poljane pa 1 0 evrov. Do-
datne informacije lahko dobite po telefonih GSM: Aleš 041/255 
681 in Andrej 031/316 68I ali na spletni strani ŠD Poljane 
http://www.drustvo-sdpoljane.si/. V. S. 

Mednarodni tumir v odbojki na mivki v Kranjski Gori - Jutri in v 
nedeljo bo pri hotelu Larix v Kranjski Gori potekal turnir v odbo-
jki na mivki WVBF Proseries. Ogledali si boste lahko odlične 
tekmovalce iz Brazilije,'Kube, Španije, Italije... in tudi Slovenije, 
pesti pa boste lahko stiskali za trenutno vodilno dvojico Igor 
Grik-Sandi Pivk, Jutri bo turnir med n . in 20. uro, v nedeljo pa 
med 11. in 19. uro, saj bo ob L8. uri veliki finale. V. S. 

Odbojka na mivki v Šenčurju - V športnem centru Protenex v 
Šenčurju jutri, v soboto, pripravljajo rekreativni turnir mešanih 
trojk v odbojki na mivki. Predprijave so možne še danes na 
info točki KŠK v Kranju, dodatne informacije pa dobite po tele-
fonu 040/82 02 00 (Simon) oziroma na www.ksk.si. V. S. 

Tretji šahovski tumir v Šobcu - ŠD Corenjka Lesce vabi na 3. 
odprti šahovski turnir, ki bo v kampu Šobec. Tretji turnir bo 
potekal v ponedeljek, 16. julija, z začetkom ob i8. uri. Na 
drugem turnirju je zmagal M K Dušan Zorko (ŠS Tomo Zupan 
Kranj), ki je oddal le pol točke. Odličen drugi je bil Alen 
Hasanagič. Informacije Nejc Petrovič, GSM: 041/461 606 ali 
na elektronski naslov: nejc_petrovic(g3hotmail.com. O. O. 

7. šahovski memorial Tomaža Kavarja - ŠD jedro Tržič to 
nedeljo, 15. julija, organizira 7. memorialni šahovski turnir 
Tomaža Kavarja. Tekmovanje je odprto in bo potekalo v koči 
pod Kriško goro, z začetkom ob 10. uri. V prijavnino, ki jo spre-
jemajo še do 10 minut pred začetkom tekmovanja, je vključen 
topli obrok. S seboj prinesite šahovsko uro, ostalo zagotovi or-
ganizator. Najboljši prejme pokal, prvi trije prejmejo medalje. 
Informacije; Jože Prašnikar, GSM: 040/238-150.0. O. 

G Q Obrtno gradbeno podjetje, d.d.. Bled 
^ ^ Grajska 44. SI.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. 

Od 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, 4260 Bled. Rok 
za prijavo na delovno mesto je 20. julija 2007. Sprejemamo samo 
pisne vloge. 

mailto:viima.stanovnik@g-gias.si
http://www.nocnaioka.net
http://www.drustvo-sdpoljane.si/
http://www.ksk.si
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KRATKE NOVICE 

KRAN) 

Kazenski ovadbi zaradi požara v Seawayju 

Kranjski kriminalisti bodo po zaključku preiskave vzroka in 
okoliščin požara, ki je v podjetju Seaway v Zapužah izbruh-
nil 11. aprila letos, kazensko ovadili 52-letnega Kranjčana in 
34-letnega Ljubljančana. Sumijo ju, da naj bi storila kaznivo 
dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena 
kazen do treh let zapora. Policija je ugotovila, da so delavci 
blejskega podjetja tega dne opravljali dela na strehi proiz-
vodne hale podjetja Seaway, ovadena pa sta domnevno 
opustila izvajanje varnostnih ukrepov, zato naj bi kasneje iz-
bruhnil požar. Na strehi hale so delavci polagali izolacijo ob 
nameščeni cevi prezračevalnega kanala, ki so jo segrevali z 
ognjem. Požar je po spoznanjih preiskovalcev izbruhnil prav 
na tem delu strehe in se nato razširil na celotno proizvodno 
halo, pogorela pa je tudi oprema in več plovil. V požaru je 
po nestrokovni oceni nastalo za okoli sedem milijonov ev-
rov škode. S. Š. 

KRAN) 

Višje sodišče potrdilo sodbo kranjskega sodišča 
Višje sodišče v Ljubljani je pred kratkim pritrdilo sodbi 
kranjskega sodišča iz lanskega leta, ko je obravnavalo več 
kaznivih dejanj, povezanih s preprodajo droge, v katera 
je bilo vpletenih ducat Gorenjcev. Prvoobtoženi Matjaž 
Šušteršič je bil obsojen na štiri leta in dva meseca zapora, 
Dragan Kostovskl na poldrugo leto zapora, Aleš Košir na 
enoletno zaporno kazen, Matjaž Cotman in Lovro Marklč 
pa vsak na pol leta zapora. Ostalim je kranjsko sodišče 
dosodilo pogojne kazni. S. Š. 

Vlomilci na delu 
v noči na torek so neznanci v Kranju vlomili v zabojnik pod-
jetja iz Predoselj in odnesli motorni žagi znamke Husqvar-
na, vredni približno 1.200 evrov. Isto noč je neznani storilec 
razbil izložbeno steklo prodajalne z optičnimi pripomočki 
na Tavčarjevi ulici in iz izložbe odnesel tri kose sončnih očal 
znamke Boss. Lastnika je oškodoval za okoli 320 evrov. S. Š. 

DO ZDRAVJA 
Z ZDRAV^D PREHRANO 

po receptih Janeza Štruklja 

• Pestri in zdravi jedilniki za vsak dan 
- Tudi dietna prehrana 

j-j - Da ne boste vel razmišljali o tem, kaj 
vsak dan skuhati 

Prodaja: ^ 

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

narocnine@g-glas.si 

Za vas beletimo ios 

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

Gorenjski Glas 

S p a d a m o m e d v o d i l n e p r o i z v a j a l c e 
o p r e m e z a g r a d b e n e s t r o j e . Z a 

g r a d n j o j e k l e n i h k o m p o n e n t 
z a p o s l i m o t a k o j : 

• ključavničarje oz. 
J , . vzdrževalce (m^ž) 

^ ' I ' • strokovne delavce za 
f predelavo kovin (m/ž) 

• mehanike za gradbene 
stroje (m/ž) 

^ • strokovnjake za hidravliko (m/ž) 
• poklicne varilce MAG (m/ž) 

• delavce v lakirnici (m/ž) 

P o t r e b n o j e d o b r o s t r o k o v n o z n a n j e , v e č l e t n e 
d e l o v n e i z k u š n j e in z n a n j e n e m š č i n e . 

B a u m a s c h i n e n t e c h n i k C m b H 
S t . J o s e f - S t r a s s e 3 3 «"'• i r t f ' ' ' 
A - 9 5 0 0 V i l l a c h / B e l j a k 
t e l . 0 0 4 3 / 4 2 4 2 / 3 4 5 0 6 
f a k s 0 0 4 3 / 4 2 4 2 / 3 4 3 4 6 'E- ^ ^ 
o f f i c e ^ b m t . a t - w w w . b m t . a t 

zsiljevalaje specialna enota 
Na kranjskem s o d i š č u je ta teden steklo so jen je tudi za drugi pr imer izs i l jevanja podjetnika 
Draga Š u b i c a , ki s e je z g o d i l o marca letos . Izsil jevalci s o s e m u predstavi l i kot spec ia lna enota iz 
Litve in zahtevali š e s t s t o t i s o č evrov. 

i 1. stran 

"Obtožnica je absurdna, 
dejanje, kakor je formiilira-
no v obtožnici, ne ustreza 
dejanskemu stanju. Gre za 
konstrukt, ki ga je naredil 
Šubic sam oziroma s po-
močjo policije. Izkoristil je 
moj telefonski klic, da mi je 
namestil aretacijo in to iz 
osebnih razlogov," je pred 
sodnico Marjeto Dvornik 
prvoobtoženi Gluhič zani-
kal krivdo. Pojasnil je, da se 
je kot lastnik uvozno-
izvoznega podjetja v Slove-
niji mudil zaradi poslovnih 
razlogov, s Šubicem pa je 
stopil v kontakt, ker je izve-
del, da se nekatera njegova 
podjetja ukvarjajo s teksti-
lom. Dodal je še, da soobto-
ženega Maličija sploh ne 
pozna. 

Drugoobtoženi Maliči je 
postregel z drugačno zgod-
bo. Gluhiča pod vzdevkom 
Senad pozna že od srede 
90. let, ko je ta kot begunec 
prišel v Ljubljano. "Ponudil 
mi je dvesto evrov nagrade, 
če grem k Šubicu po neko 
dokumentacijo. Za izsilje-
vanje nisem vedel in izrec-
no poudarjam, da z njim 
nisem innel opravka," je de-
jal. 13. marca se je tako od-
peljal pred trgovino Hofer v 
Lescah, kjer pa mu je Šubic 
dejal, da se želi srečati s ti-
stim, ki ga je poslal. Tako je 

42-letni Bosanec Samir Cluhič zatrjuje, da je obtožnica konstrukt Draga Šubica in policije. 

naslednji dan pred hotelom 
Greina v Kranju podjetniku 
pokazal, kje se Gluhic na-
haja, nato pa je šel po svo-
jih opravkih, je pojasnjeval 
Lutfi. 

"V Lescah sem 13. marca 
pričakoval komandirja spe-
cialne čete litvanske Special 
Agency," je svojo pripoved 
pred sodnim senatom začel 
Drago Šubic, ki so ga izsi-
ljevalci prvič poklicali 5. 
marca in se v "polomljeni 
slovenščini predstavili kot 
specialna enota". Dan kas-
neje, ko so mu zagrozili, da 

ga bodo ubili (in njegovo 
družino), se je obrnil na po-
licijo. Na vprašanje, zaradi 
katerih besed se je počutil 
ogroženega, je dejal: "Pre-
vajalec mi je nekaj minut 
bral dejavnosti specialne 
čete, ki deluje na teritoriju 
Evrope, Severne Amerike 
in Argentine. Po naročilu te 
lahko ubijejo, izterjajo dol-
gove, praktično vse, kar že-
liš, vse, kar ni legalno. Nji-
hova četa naj bi štela 7 0 lju-
di in dnevno stane 10 tisoč 
evrov, so mi dejali." Na za-
čudenje sodnice, da te na-

vedbe zvenijo kot znanstve-
na fantastika, je odgovoril, 
da jih je vzel resno, ker so 
ga pol leta prej že izsiljeva-
li, kriminalci iz Litve pa so 
v preteklosti tudi že delova-
li v Sloveniji, celo v Na-
klem, kjer je včasih živel. 
"Zaradi strahu sem v enem 
dnevu shujšal za kilogram, 
prestrašena je bOa vsa dru-
žina. Za vikend smo se vsi 
razbežali, ne da bi kdo za 
drugega vedel, kam je šel," 
je podjetnik še opisal, kako 
so ustrahovanja vplivala 
nanj in njegovo družino. 

Nad Ruparja sedaj občina Tržič 
Občina Tržič n a m e s t o toži ls tva nadal ju je s p r e g o n o m z o p e r n e k d a n j e g a ž u p a n a Pavla Rupar ja . 

S I M O N Š U B I C 

Tržič - Kranjsko tožilstvo je 
po končani preiskavi na 
kranjskem sodišču vložilo 
obtožbo zoper nekdanjega 
župana Tržiča Pavla Rupar-
ja zaradi kaznivih dejanj 
zlorabe uradnega položaja, 
jemanja podkupnine in 
ogrožanja varnosti, poroča 
časnik Dnevnik, njegove 
navedbe pa nam je potrdila 
tudi Marija Marinka jeraj, 
namestnica vodje okrožne-
ga državnega tožilstva v 
Kranju. Rupar je domnev-
no deloval nezakonito, ker 
naj bi v letih od 1 9 9 9 do 
2004 tedanjemu vodji ura-
da za gospodarstvo Ladu 
Srečniku omogočil vgrad-
njo marmornih stopnic na 
stroške občine, od lastnika 
gradbenega podjetja Grego-
rija Debelaka jemal pod-

kupnino, istemu možu pa 
zagrozil, da ga bo ustrelil v 
koleno, če ne bo sodeloval z 
njim. 

Tožilstvo se po drugi stra-
ni ni odločilo za pregon v za-
devi "študentske napotni-
ce", ko naj bi nekdanji trži-
ški župan prek študentskih 
napotnic Ladu Rotu plačal 
skoraj 19 tisoč evrov za delo 
na občini, čeprav Rota na 
občini menda sploh niso vi-
deli, saj je v Indoneziji pisal 
diplomsko nalogo. Prav tako 
so tožilci odstopili od prego-
na zoper Lada Srečnika v za-
devi "marmor". S tem pa se 
ne strinja sedanji tržiški žu-
pan Borut Sajovic, ki se je 
odločil, da občina v obeh pri-
merih sama prevzame ka-
zenski pregon. Z dopolnitvi-
jo dokaznega gradiva se je 
tako na kranjskem sodišču 
preiskava znova odprla. 

"Sodišču smo predložili 
nove dokaze, in sicer di-
plomsko nalogo Lada Rota z 
zahvalo občini za donacijo v 
obliki študentskih napotnic. 
Čeprav je nalogo pisal na 
otoku Sumatra, na napotni-
cah piše, da je delo opravljal 
v Tržiču. Občina je zato i8. 
junija priglasila premoženj-
sko kazenski zahtevek v viši-
ni 18.955 s pripadajo-
čimi obrestmi. V zadevi 
"marmor" pa menimo, da je 
tudi Srečnik kot vodja urada 
za gospodarstvo, ki pred žu-
panovim podpisom potrjuje 
verodostojnost računov, zlo-
rabil uradni položaj in pravi-
ce. Srečniku smo ponudili 
možnost plačila zahtevane-
ga zneska v višini 1,68 mili-
jona nekdanjih tolarjev, a je 
to možnost zavrnil," je po-
jasnil Zorko Benedičič, po-
oblaščenec občine Tržič. 

"Ne gremo se nobene poli-
tike, a dokazi nesporno pra-
vijo, da ta denar ni bil porab-
ljen v korist davkoplačeval-
cev. Občina Tržič je globoko 
zadolžena, zato zahtevamo, 
da se ji nezakonito izplačan 
denar povrne v proračun, nič 
drugega," pravi župan Sajo-
vic. Njegov predhodnik Ru-
par pa odgovarja: "Sedanje 
vodstvo v Tržiču že vse leto 
kaže svojo nesposobnost. 
Namesto da bi se ukvarjali z 
otrod, vrtd, starejšimi, neza-
poslenimi in drugimi nalo-
gami lokalne skupnosti, se 
ukvarjajo izključno s Pavlom 
Ruparjem. To je dodaten do-
kaz, da so grafiti in anonim-
ke, ki so bile povod za afere, 
izhajale iz istega kroga 
oseb." Rupar še dodaja, da je 
sicer vesel, ker je tožilstvo 
umaknilo skorajda vso gonjo 
proti njemu. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.bmt.at
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Ljubljanska nadškofija zahteva od države vračilo gozdov v naravi tudi v zavarovanem Triglavskem narodnem 
parku. Radovljiška upravna enota se je aprila lani dogovorila z nadškofijo in državnim pravobranilstvom, da bo z 
reševanjem zahtevka počakala do odločitve ustavnega sodišča o Blejskem otoku, ki je primer s podobno pravno in 
dejansko podlago. Zdaj je odločitev o otoku znana, otok bo ostal v državni lasti. 

Bo odločitev o Ble skem otok 
VD iva a tUdI na 

II sodo" aozdov? 
CVETO ZAPLOTNIK 

Ob tem, ko je 
država 

nadškofi] i in 
agrarnim 

skupnostim že 
vrnila v naravi 
del zemljišč v 
Triglavskem 

narodnem 
parku, 

se zastavlja 
vprašanje, ali je 

možno, da bi 
za različna 

zemljišča 
v parku 

v različnem 
obdobju veljala 
različna pravna 

pravila. 

Bo odločba ustavnega so-
dišča o Blejskem otoku vpli-
vala tudi na odločitev o za-
htevku Ljubljanske nadško-
fije za vrnitev gozdov v Tri-
glavskem narodnem parku 
(TNP)? Medtem ko je nad-
škofija doslej na območju ra-
dovljiške upravne enote že 
prejela v last in posest 3.410 
hektarjev zemljišč v parku, 
so se v upravni enoti na lan-
ski aprilski obravnavi dogo-
vorili z nadškofijo in držav-
nim pravobranilstvom, da 
bodo z reševanjem zahtevka 
za preostala zemljišča v par-
ku počakali do odločitve 
ustavnega sodišča o Blej-
skem otoku, ki je primer s 
podobno dejansko in pravno 
podlago. Sodišče je jtinija o 
tem odločUo in v radovljiški 

upravni enoti bodo zdaj lah-
ko nadaljevali s postopkom. 

Denadonalizacijski posto-
pek, v katerem Ljubljanska 
nadškofija samo na območ-
ju radovljiške upravne enote 
zahteva v naravi okoli 21 ti-
soč hektarjev zemljišč, od 
tega okrog 16 tisoč hektarjev 
v Triglavskem narodnem 
parku, poteka že zelo dolgo. 
Na to je med drugim vpliva-
la tudi odločitev državnega 
zbora, ki je ob koncu leta 
1995 z zakonom o začas-
nem, delnem zadržanju vra-
čanja premoženja zadržal 
reševanje zahtevka lahko do 
začetka leta 1999. Upravna 
enota je doslej z delnimi od-
ločbami nadškofiji že vrnila 
v naravi okrog 3.100 hektar-
jev zemljišč zunaj Triglav-
skega narodnega parka. Kar 
zadeva vračanje v parku, je 

vlada šele julija 2000, torej 
po skoraj devetih letih od 
sprejetja zakona o denacio-
nalizaciji, odločila, da je 
upravna enota pristojna tudi 
za odločanje o zemljiščih v 
parku. Upravna enota je z 
delno odločbo 12. aprila 
2001 zavrnila zahtevo nad-
škofije za vrnitev nekaj več 
kot osem tisoč hektarjev po-
državljenih kmetijskih zem-
ljišč in gozdov v TNP-ju v 
naravi, pri tem pa je kot raz-
log navedla, da nepremični-
ne, ki so v TNP-ju in v lasti 
države, niso v pravnem pro-
metu. Na odločbo sta se pri-
tožili nadškofija in Sloven-
ska odškodninska družba. 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je 
pritožbama ugodilo, ugoto-
vilo, da za vračilo v naravi ni 
zakonskih ovir, odpravilo 

Ljubljanska nadškofija zahteva na območju radovljiške upravne enote vrnitev okoli 21 tisoč 
hektarjev zemljišč. Upravna enota je doslej odločila o 3.410 hektarjih zemljišč v Triglavskem 
narodnem parku in o 3.100 hektarjih zunaj parka. /fou: conzd nivcit 

delno odločbo in izdalo od-
ločbo o vrnitvi zemljišč v last 
in posest. Zoper takšno od-
ločitev ministrstva so se na 
upravno sodišče pritožili Dr-
žavno pravobranilstvo - zu-
nanji oddelek v Kranju, 
Gozdno gospodarstvo Bled 
in Občina Bohinj. Sodišče je 
odločbo odpravilo in primer 
vrnilo ministrstvu v ponovni 
postopek, v katerem naj bi 
dopolnili ugotovitveni posto-
pek ter preverili dejansko 
rabo parcel, občinskih cest 
in javne infi-astrukture. Mi-
nistrstvo je "spis" vrnilo 
upravni enoti, ta pa je potlej 
na podlagi stanja nepremič-
nin v naravi, ki ga je izdelal 
izvedenec geodetske stroke, 
dopolnila ugotovitveni po-
stopek in izdala odločbo, s 
katero je pred dobrinii tremi 
leti vrnila nadškofiji v naravi 
3.410 hektarjev pretežno 
gozdov. Na odločbo sta se 
pritožila Gozdno gospodar-
stvo Bled in državno pravo-
branilstvo, a ker ju je minis-
trstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano zavrnilo, 
sta tožila tožbo na upravno 
sodišče. Po umiku obeh pri-
tožb je odločba 6. oktobra 
2005 postala pravnomočna. 

Ob tem, ko je država v do-
sedanjih denacionalizadj-
skih postopkih že vrnila nad-
škofiji pa tudi številnim 
agrarnim skupnostim v na-
ravi del zemljišč v Triglav-
skem narodnem parku, se 
zastavlja vprašanje, ali je 
možno, da bi za različna 
zemljišča v parku in v različ-
nem časovnem obdobju ve-
ljala različna pravna pravila. 
Pravni laiki so ob vrnitvi pr-
vega hektarja kmetijskih 
zemljišč in gozdov v parku 
nekdanjim lastnikom oz. nji-
hovim pravnim nasledni-
kom pričakovali, da bodo hi-
tro "padU" tudi vsi nadaljnji, 
z izjemo tistih, za katere ve-

ljajo dejanske ovire za vračilo 
v naravi. To se ni zgodilo in 
tudi zdaj, po odločitvi ustav-
nega sodišča glede Blejskega 
otoka kot primera s podobno 
pravno in dejansko podlago, 
verjetno ni še nič določenega 
in odločenega. Zakaj? Zgo-
dovina dosedanjega poteka 
denadonalizacijskega po-
stopka kaže, da ga poleg za-
konov in drugih predpisov 
"usmerjajo" tudi bolj ali 
manj razpoznavni politični 
interesi, večja ali manjša na-
klonjenost Cerkvi... 

V zavodu Triglavski na-
rodni park, ki upravlja s 
parkom, si seveda lastnikov 
ne morejo izbirati, po bese-
dah direktorice dr. Marije 
Markeš bi si želeli, da bi 
bila vsa zemljišča v državni 
lasti, ker bi tako lažje uprav-
ljali s parkom in uveljavljali 
parkovni varstveni režim, a 
to ni realno. Nadškofija je 
že zdaj pomembna lastnica 
zemljišč, z njo imajo zaen-
krat dobre izkušnje, večji 
problemi se zaradi razprše-
nega lastništva lahko poja-
vijo pri sodelovanju z agrar-
nimi skupnostmi, ki so last-
nice najprivlačnejših delov 
parka. Ker mora vse vrnje-
no premoženje agrarnih 
skupnosti v dedni postopek, 
se lastništvo drobi, hkrati 
pa je nevarnost, da bi nad 
kmetijskimi interesi prevla-
dala hotenja tistih, ki ne 
kmetujejo več. "Najkako-
vostnejši gozdovi na blej-
skem gozdnogospodar-
skem območju še niso vr-
njeni," ugotavlja Andrej Av-
senek, vodja blejske območ-
ne enote Zavoda za gozdove 
Slovenije, in poudarja, da 
jim v zavodu nedokončana 
denacionalizacija oz. "vra-
čanje posameznih kamen-
čkov v mozaiku" otežuje na-
črtovanje in usmerjanje go-
spodarjenja z gozdovi. 



POGOVOR Razgledi 

Poznamo jo kot predsednico mlajše politične stranke Glas žensk Slovenije, ki je korenito posegla v slovenski politični 
prostor. Sama pravi, da je dala slovenskemu političnemu moškemu celovitost, ki mu je do takrat manjkala. 

Žensko za oredsednico Sloveni e 
M O N I K A P I B E R L , G L A S Ž E N S K S L O V E N I J E 

KATARINA PODNAR 

"Če bi bilo 
na oblasti 

več žensk, 
bi bilo 

zagotovo manj 
vojn, saj kot 

ženska, 
kot mati 
in žena, 
gledam 

na vojno z 
ženskimi 

očmi." 

Zaka] ste se odločili za |>otiti-
ko? 

"Želela sem si doseči, da bi 
v politiko vstopile ženske, ki 
bi zastopale interese vseh ge-
neracij. Zavzeti sem si želela 
za starejše, mlade, kmečko 
populacijo, za ljudi, ki so po-
moči potrebni, invalide in 
vse, ki so bUi na neki način 
prikrajšani. Spoznala Sem, 
da lahko vse ljudi zastopamo 
le neodvisne in s politiko ne-
obremenjene ženske. Dodat-
no pa so m e spodbudile še 
besede takratnega ministra 
za družino in socialo, da 
bomo morale ženske delati 
do 65. leta starosti. Takrat 
sem si rekla: "Ta pa je huda, 
ženska mora podpirati pet 
vogalov, no riaj mi ta rod 
oprosti, a res je, da določenih 
stvari moški ne bo mogel ni-
koli postoriti. Ženska se 
mora v svojem življenju mar-
s ičemu odreči, če želi, da v 
družini vlada harmonija in 
da so otroci lepo vzgojeni. 
Biti gospodinja ob rednem 
delu je zahteven poklic, ki pa 
je očitno z moške strani v 
tem trenutku še zmeraj naj-
manj cenjen in neupošte-

Ste bili uspešni? 
"Ugotavl jam, da so po 

ustanovitvi naše stranke Glas 
žensk Slovenije, ženske pri 
nas pridobile m n o g o večjo 
veljavo in so bolj upoštevane 
in vključene v odločanje. Z 
dosedanjim delom v občin-
skih svetih smo dokazale, da 
s m o zaupanja vredne in da 
resnično zastopamo interese 
vseh, podpiramo tisto, kar je 
dobro za kraj in občane. 
Tako delujejo tudi vse naše 
članice v občinskih svetih po 
Sloveniji, kjer so bile izvolje-
ne. Nikoli nismo kljubovale 
predlogom samo zaradi poli-
tičnih razlogov, kot je to sicer 
redna praksa. Dajale s m o 
kreativne pobude za razvoj 
kraja, predvsem pa za kraja-

Svoj program ste naslonili 
na poštenost, sodelovanje, 
prijateljstvo, podlaga so vam 
bile temeljne krščanske vred-
note. Bi danes, ko ste že mar-
sikaj doživeli v politiki, kaj od 
tega spremenili? 

"Program stranke temelji 
na teh vrednotah, pisale in 

sprejele smo ga ženske, s ka-
terimi sem skupaj ustanavlja-
la stranko, takšna sem tudi 
sama osebno in takšna bom 
tudi ostala. Po etičnih vredno-
tah se ravna tudi naše član-
stvo, naš program je blizu na-
šim volivcem, ki nas podpira-
jo. V teh letih, odkar se ukvar-
jam s politiko, sem doživela 
mnogo nizkih udarcev, a kot 
ženska sem preživela. Z n a m 
sklepati kompromise. Pri mo-
jem delu, ki sem ga opravlja-
la, je to bilo vedno prisotno. 
Delala sem v gospodarstvu, 
veliko sem sodelovala z arhi-
tekti, direktorji; česar pa da-
nes manjka v politiki." 

Kaj ponujate kot kandidatka 
za predsednico Slovenije? 

"Kot predsednica države 
bom znala voditi dialog s par-
lamentom, z mandatarjem in 
ministri. Znala bom posredo-
vati rešitve in se zavzemati za 
dobrobit vseh državljank in 
državljanov naše države, delo-
vala bom strpno in povezoval-
no. Že l im si, da bi bila kot 
predsednica države predsed-
nica vseh ljudi. Ni pomemb-
no, kdo je kdo, želim si delo-
vati enako do vseh. Poskrbela 
bom, da nas po svetu prepo-
znajo; da smo miroljubna, 
strpna, prijazna, gospodama 
in gostoljubna država, da smo 
delovni ljudje in zaupanja 
vredna država. Takšni smo 
tudi Slovend in Slovenke in 
zakaj ne bi bili po tem prepo-
znavni tudi v svetu. Danes žal 
temu ni tako." 

Ž e kot svetnica ste bili znani 
po nenavadnih metodah pre-
pričevanja. To kaže, da se ne 
vdate zlahka. 

"Ko vem, da se zavzemam 
za boljšo rešitev, pa m e ne 
poslušajo le zaradi politične 
usmeritve ali zato, ker boljšo 
idejo predlaga ženska, takrat 
mi res ni nerodno uporabiti 
nenavadnih načinov. V Mari-
boru sem nekoč želela svoje 
argumente podkrepiti s kon-
kretnimi "pripomočki". Lo-
pata v moji roki in velika tor-
ta v obliki krste sta sporočali 
"zaslepl jenim" svetnikom, 
da župan celemu mestu kop-
lje grob in da je prihodnost 
takega projekta lahko snut-
no nevarna. Kar se je po pet-
najstih letih tudi izkazalo." 

Kako ravnate v konfliktih v 
vsakdanjem življenju? 

Monika Piberl / F«O: LAOK ERODNJAI. 

" S e m trdna osebnost in 
vem, kaj hočem. Če bi bila da-
nes predsednica, bi bilo več 
strpnosti, sodelovanja, vladala 
bi sožitje in razum. Vladi bi 
dajala konstruktivne pobude, 
želela bi, da se res dela v korist 
državljank in državljanov. Da-
nes novo pečeni bogataši ne 
vedo, kam z denarjem, drugi 
pa morajo živeti na robu pre-
živetja. To me zelo motL Mo-
goče se bo slišalo malo nepri-
jetno, a zdi se mi, da so neka-
teri preveč pridobitniško na-
ravnani, da nimajo več poslu-
ha za malega človeka. Sicer pa 
sta po mojem mnenju največ-
je bogastvo sreča in zdravje, 
pa naj se sliši še tako banalno. 
Zelo redko se znajdem v kon-
fliktnih situacijah. Če se že 
pojavijo, se pogovarjam, raz-
čiščujem, posvetujem in nato 
pridem do zdravih rešitev. 
Več glav več ve." 

So vam res ponudili 50 tisoč 
evrov, da ne bi kandidirali. 

vam grozili, da bodo obraču-
nali tudi z vami, kot so s 
Krambergerjem? 

"PoUtični nasprotniki ve-
do, da jaz nisem pozabila na 
malega človeka, za katerega 
se vseskozi zavzemam in ga 
dajem na prvo mesto. Grož-
nje in pocUcupnine kažejo le 
na to, da se, čeprav pravijo, 
da j im nikakor nisem nevar-
na, bojijo preobrata. Zaveda-
jo se, da sem vendarle kandi-
datka, ki je pripravljena zma-
gati. Za predsednico države 
moraš v današnj ih časih 
imeti pogum, ki ga jaz vseka-
kor premorem." 

Česa bi se kot predsednica 
lahko najprej lotili? 

"Obljubim, da se bom po-
trudila, da se b o m o začeli 
med seboj pogovarjati. Sedaj 
dialoga primanjkuje. Imamo 
dva tabora, ki stojita vsak na 
svojem bregu, med njima pa 
je globok prepad, v katerega 
tisti, ki zmaga na volitvah. 

zmeče nasprotnike. To ne 
vodi n ikamor , tega razvite 
demokraci je ne poznajo. 
Moja naloga bo ustvariti po-
vezavo med tema dvema bre-
govoma. Velik poudarek 
bom dala sociali, predvsem 
se b o m zavzemala za starejše 
ljudi, ki danes živijo na robu 
preživetja, za mlade, ki ni-
majo služb, za m a m e samo-
hranilke, za mlade družine 
in varstvo otrok v bližini de-
lovnega mesta staršev. Še in 
še bi lahko naštevala. Svetu 
pa bi predstavila pri jazno, 
gostol jubno, strpno Slove-
nijo, ki se zavzema za mir 
in sožitje. Pokazala bi, da tu 
ž i v i m o pr idni , marl j ivi , 
varčni, prijazni ljudje. Zav-
z e m a m se za sožit je med 
narodi , izrecno s e m proti 
vo jnam. Če bi bilo na obla-
sti več žensk, bi bilo zagoto-
vo m a n j vojn, saj kot žen-
ska, kot mati in žena, gle-
dam na vojno z ženskimi 
očmi." 



PLANINSTVO Razgledi 

Državni zbor je junija sprejel Zakon o planinskih poteh. Z njim je zaščitena tudi Knafelčeva markacija, ki 
označuje okrog sedem tisoč kilometrov poti do planinskih koč in vrhov v slovenskih gorah. 

D o t - e dovo i, zato ne bo nov 
T O N E T O M Š E , P R E D S E D N I K K O M I S I J E Z A P L A N I N S K E P O T I PRI P L A N I N S K I Z V E Z I S L O V E N I J E . 

STO JAN SAJE 

"Spodnji del 
Slovenske poti 
na Mangart, ki 
je od 14. junija 

2007 zaprta, 
smo popravili. 

Srednji del poti 
je zaradi 

podora in 
razrahljane 
kamnine še 

vedno nevaren. 
Obiskovalce 

prosimo, 
naj uporabljajo 

za vzpon 
na vrh 

Italijansko 
pot!" 

Slovenija je gorata dežda, po 
kateri vodijo številke poti. Ko-
liko kilometrov poti upravlja 
Planinska zveza Slovenije ozi-
roma njena druStva? 

"Na seznamu, Id ga vodi 
Komisija za planinske poti pri 
Planinski zvezi Slovenije 
(PZS), je 1521 poti. Njihovi 
skrbniki so planinska društva. 
Od 256 danic PZS je zadolže-
no za poti 148 društev. Pojav-
ljajo se tudi nova društva, ki 
so pripravljena skrbeti za do-
ločene poti. Na Planinski zve-
zi smo se odločili, da bomo na 
podlagi novega Zakona o pla-
ninskih poteh naredili preraz-
poreditve teh zadolžitev. Na-
mesto društev, ki niso več ak-
tivna, bodo skrb za nekatere 
poti prevzela druga društva. 
Tako bodo potd oskrbovane 
tako, kot predpisuje zakon. 
Zaenkrat velja podatek, da je 
vseh poti okrog sedem tisoč 
kilometrov. Po popisu, ki za-
jema meritve s sodobnimi 
aparati, bo ta številka bolj na-
tančna." 

Slovenska planinska pot vodi 
od Pohorja do morja. Poleg 
transveraale je še vrsta lokal-
nih potL Kdo skrbi za označe-
vanje in vzdrževanje teh poti.> 

"Slovenska planinska pot 
povezuje nižinski predel v 
okolid Maribora, prek sredo-
gorja, Kamniških Alp, Kara-
vank in Julijcev doseže najviš-
jo točko na Triglavu, nato pa 
se spusti do morske obale pri 
Ankaranu. To je bila prva vez-
na pot pri nas in v Evropi. Pla-
ninska društva vzdržujejo od-
seke te poti na svojem območ-
ju. Obenem upravljajo 56 ob-
hodnih poti. Trenutno ima-
mo 576 markacistov, ki so 
usposobljeni za delo na pla-
ninskih poteh, v zadnjih 25 
letih smo jih izšolali nekaj čez 
tisoč." 

od kdaj in zakaj ste si v pla-
ninski oiganizadji prizadeva-
li za zakonsko iireditev vpra-
šanj, Id so povezana s planin-
skimi potmi? 

"Ko je nastala samostojna 
slovenska država, je lastnina 
dobila več veljave. Takrat se je 
prvič pojavil problem, kako 
obdržati planinske poti in 
Knafelčevo markacijo kot po-
znan simbol na teh poteh. 
Nekdanja Dravska banovina 

je že leta 1933 imela dekret o 
zaščiti markadj. Ker sedaj ne-
kaj podobnega ni bilo možno, 
smo leta 2000 dali pobudo za 
sprejem Zakona o planinskih 
poteh. Dve leti zatem je bil za-
kon pripravljen in leta 2005 
vložen v državni zbor. Lani je 
vlada pripravila svoja dopolni-
la, ki smo jih uspeli uskladiti s 
pristojnimi ministrstvL Letos 
je bil zakon pripravljen za 
tretje branje v državnem zbo-
ru, kjer so ga sprejeli 22. juni-
ja 2007. Zakon zajema vse, 
kar smo pričakovali." 

Zaščiteni sta Knafelčeva mar-
kadja in smerna tabla. Kaj to 
pomeni? 

"Te znake lahko uporablja 
izključno slovenska planinska 
organizadja na domačih tleh. 
Seveda je bila Knafelčeva 
markadja že od prej v upora-
bi v vseh republikah bivše Ju-
goslavije. Zaradi tega ne 
bomo delali nikomur težav. 
Prav pa je, da se ve, od kod ta 
markadja izvira. Prvi jo je 
uporabil slovenski markacist 
Alojz Knafdc. Pomembno je, 
da odslej ne sme uporabiti 
tega znaka nihče drug brez 
soglasja PZS. V podzakon-
skem aktu, ki ga bo pripravilo 
ministrstvo za okolje in pros-
tor, bodo točno določili veli-
kost, barvo in obliko Knafelče-
ve markadje in smeme table. 
Slednje bodo še naprej ostale 
rdeče z belimi napisi, saj so 
bolj vidne v megli od evrop-
skih rumenih tabel s črnimi 
napisi." 

Planinci so dobili možnost 
nemotenega prehoda [>o pla-
ninskih poteh. Lastniki zem-
ljišč torej ne smejo zapreti tdi 
poti ali prepovedati prehoda? 

"Zakon določa, da lastniki 
dovoljujejo nemoten prehod 
preko svojih zemljišč. Seveda 
je eden od pogojev, da se mo-
rajo pohodnild držati označe-
nih poti. Na njih in ob poti ne 
smejo povzročati škode. Če bi 
lastnik zahteval, se lahko na-
redi zemljiška odmera poti. 
Površino se registrira kot ne-
plodno zemljišče, lastnik pa 
bo oproščen plačila katastr-
skega dohodka. Če bo dovo-
ljeval prehbd, se to zabeleži v 
zemljiški knjigi brez dodat-
nih meritev in stroškov. Naj-
več primerov zapiranja poti je 
bilo pri novih lastnikih, ki so 
kupili parcele za počitniške 

hišice. Zemljišče so ogradili, 
kar je njihova izključna pravi-
ca. Ker niso dovolili prehoda 
po delu planinske poti, je bilo 
kar nekaj hude krvi. Ponavadi 
smo našli obhod in naredili 
drugo pot. Edino primer za-
pore poti Gameljne-Šmama 
gora se je končal na sodišču, 
ki je odločilo v korist planin-
cev." 

Kako je urejeno vzdrževanje 
planinskih poti, za kar bo mo-
ralo imeti vsako društvo z re-
gistrirano potjo vsaj dva mar-
kacista? 

"Bistvenih novosti ni. Spre-
menjeno je le, da bodo pla-
ninska društva podpisala po-
sebne skrbniške pogodbe. 
Njihovo vsebino bo določilo 
ministrstvo za okolje in pros-
tor. Zapisane bodo obvezno-
sti društev in države do skrb-
nikov. Naša komisija ima re-
gistrirana programa za vzgojo 
markadstov in inštruktorjev. 
Doslej smo izobraževali po 
planu, ki ga je potrdilo minis-
trstvo za šolstvo in šport, 
okrog 50 tečajnikov na leto. 
Gotovo bodo te potrebe večje 
vsaj na začetku, ko bo nujno 
usposabljanje za društva brez 
markadstov." 

Boste še naprej dajali pred-
nost obnovam in ne grad-
njam poti? 

"Planinska zveza je pred 
skoraj dvema desetietjema 
sklenila, naj ne bi več gradili 
novih poti, zlasti v visokogor-
ju. Tak dogovor še velja in je 
priporočljiv tudi za bodoče. 
Poti je dovolj, da lahko doseže-
mo vsak planinsko zanimiv 
dlj. Ker je odslej potrebno tudi 
soglasje minishrstva za pros-
tor, bo interes društev za odpi-
ranje novih poti še manjši. 
Doslej smo namenili blizu 
460 tisoč evrov na leto za 
vzdrževanje poti in vzgojo 
markacistov. V prihodnje bi 
radi razširili vire financiranja 
in zagotovili več denarja za ob-
nove poti. Letos smo že obno-
vili pot čez Taško na Kokrško 
sedlo, v teku je popravilo poti 
Rudno polje-VodiAov dom, 
konec julija pa se začne obno-
va poti čez Prag na Tri^v. Po-
pravili smo tudi spodnji del 
Slovenske poti na Mangart, ki 
pa ostaja zaradi krušljive skale 
do nadaljnjega zaprta. Čakajo 
nas še manjše akdje na Kani-
nu, Pihavcu in drugod." 

Tone Tomše je že 17. leto predsednik komisije za poti. 

Delo markacistov v steni je zahtevno./toto:)oieRo«m 



SVETO PISMO Razgledi 

Sveto pismo je knjiga za vse ljudi, beremo pa jo zelo različno. Za nekatere je leposlovno branje, za druge je vir 
zgodovine, za tretje pa vir teoloških razmišljanj in molitve. 

Človek, bitie svobode in odgovornosti 

"Sveto pismo 
je najstarejši 

pisni dokument 
judovske 

dvilizadje in 
vere. Je verska in 
kulturna osnova 

vseh judovskih 
in krščanskih 

skupnosti." 

JOŽE K O Š N J E K 

Letošnje leto je Svet krščan-
skih cerkva v Sloveniji razglasil 
za leto Svetega pisma. Voditelji 
katoliške, pravt^lavne in evan-
geličanske cakve v Sloveniji so 
podpisali o tem posebno listi-
no, v kateri so zapisali, da je 
Sveto pismo temeljni doku-
ment naše duhovne in splošne 
kulture. Te dni dosega obeleže-
vanje svetopisemskega leta vr-
hunec. Na Pravni fakulteti v 
Ljubljani se je včeraj začel 19. 
kongres mednarodne organi-
zacije za študij Stare zaveze 10-
SOT, Id so se mu pridružili 
tudi kongresi za targumske 
študije, za študije Septuaginte, 

Dr. Jože Krašovec 

za kumranske študije in za ma-
soretske študije. Kongres, ki bo 
končan 20. julija, je dogodek 
izjemnega kulturne^ in znan-
stvenega pomena, saj se je na 
njem zbralo okrog štiristo naj-
večjih strokovnjakov za razis-
kovanje Svetega pisma iz ju-
dovske, katoliške, pravoslavne 
in protestantske tradidje, vode-
nje kongresa pa je bilo zaupa-
no akademiku dr. Jožetu Kia-
šovcu, ki je eden najboljših po-
znavalcev Svetega pisma in 
svettt Govori blizu deset jezi-
kov, med njimi tudi hebrejske-
ga, aramejskega, ugaritskega, 
feničanskega, grškega in latin-
skega, ki so temeljni za razu-
mevanje biblične kulture. Kon-
gres spremlja razstava 2iva be-
seda v cerkvi sv. Jožefe na Pol-
janah v Ljubljani, na kateri so 
predstavljena besedila Hebrej-
ske Biblije, prevodi Nove zave-
ze v grščino, latinščino (Vulga-
ta), aramejščino in druge stare 
jezike. Obiskovalci razstave, ki 
bo odprta do konca julija, lahko 
občudujejo tudi pomembnejše 
evropske in slovenske prevode 
Biblije, med katerimi so Tru-
barjev evangelij po Mateju, Dal-
matinova Biblija, Japljeva Bibli-
ja, Wolfova Biblija, Stritarjev 
No^a zakon, Kuzmičev Nuovi 
zakon, Chraskova Biblija in 
njen slovenski standardni pre-

Eden od dragocenih prevodov Svetega pisma na razstavi Živa beseda v Ljubljani. /Fou TinaDou 

vod. Poseben dogodek bo v ne-
deljo, 15. julija, ob 21. uri na Po-
gačarjevem trgu v Ljubljani, 
kjer bo predsednik vlade Janez 
Janša odprl kongres in dvo-
dnevni biblični festival, na kate-
rem bodo glasbeniki, pevd in 
plesald na svoj način posredo-
vali svetopisemske vsebine. 

Kaj je pravzaprav Sveto pis-
mo? Dr. Jože Krašovec je lani v 
pogovoru za Gorenjski glas po-
vedal, da je Sveto pismo zbirka 
46 knjig Stare zaveze (skupaj z 
dodatki jih je 49), ki so nastale 
vsaj 12 stoletij pred Kristusom, 
in 27 knjig Nove zaveze, ki so 

bile napisane od leta 40 do 100 
po Kristusu. "Sveto pismo je 
najstarejši pisni dokument ju-
dovske dvilizadje in vere. Je 
verska in kulturna osnova vseh 
judovskih in krščanskih skup-
nosti Njegovo bistvo je sporoči-
lo, da je človek ustvarjen po 
Božji podobi, da ima nesmrtno 
dušo, da je bitje svobode in od-
govornosti, da ima neodtujljivo 
osebno dostojanstvo. Ker Sveto 
pismo sporoča o samih bistve-
nih resnicah naše intime in na-
šega zasebnega ter driižbenega 
življenja, ga seveda lahko vsak, 
tudi nepismen Človek v vseh ča-

sih razume v samem bistvu. 
Zato ni naključje, da je knjiga 
vseh knjig." Jezuit, pater Silvo 
Šinkovec pa je v nagovoru na 
odprtju razstave Živa beseda o 
Svetem pismu dejal, da je knji-
ga za vse ljudi, beremo pa jo 
zelo različno. Človeka povezuje 
s preteklostjo, saj so mnogi ro-
dovi v njem našli smisel življe-
nja in v težkih razmerah odkri-
vali zadnje razlc^e za upanje in 
modrost. Sveto pismo pa je 
tudi živa beseda, ki v sodo-
bnem bralcu prebuja življenje 
in pomaga iskati novi smisel 
življenja. 

Bes narave 51 R A Č U N A L N I K I N J A Z 

R O B E R T G U Š O N 

Danes je spet petek, petek 13. 
Kot da bi se napovedovalo sla-
bo dogajanje za ta famozni 
datum, mi je v začetku tedna 
strela pokončala kabelski mo-
dem in router. Bilo je v ponede-
ljek, ko se je proti večeru neuije 
razbesnelo nad velikim delom 
Slovenije in tudi pri meni ni 
bilo nič drugače. Bliskalo se je, 
treskalo, deževalo je, bil je pra-
vi sodni dan. Od silnega tre-
skanja se je hiša vsake toliko 
kar zatresla. Naslednji dan 
sem sedel za računalnik in 
skušal odpreti neko stran na 
intemetu. Pa ni šlo. Pogledam 
modem in večina luČk ne gori, 
tista, ki bi morala stalno gore-
ti, pa le utripa. Prvi slabi znak. 
Izključim modem iz električ-
nega omrežja, iztaknem vse 
kable in jih znova priključim, 
na ru3vo prižgem modem, a 
ejekt je isti. Lahko k ugotovim, 
da ga je včerajšnje streljanje po-
končalo. Ko pogledam še rou-

ter, pa nimam kaj videti. Čista 
tema, nobena lučka ne gori, 
sploh se ne odziva. Karkoli na-
redim, ni nič. Torej še ena žr-
tev več. 

Doma imam dva računalni-
ka, ki sta povezana v omrežje, 
dostop do svetovnega spleta pa 
imam omogočen preko kabel-
skega intemeta. Da lahko do 
intemeta dostopom iz obeh ra-
čunalnikov, je poleg kabelskega 
modema dodan še router, ki 
signal razcepi na več računal-
nikov. Tako router kot modem 
sta priključena v električno 
omrežje in medsebojno poveza-
na. tir ne uporabljam prena-
petostne zaščite, je očitno dan 
prej prišlo do preboja elektrike 
in previsoka napetost je uničila 
oba. No, kar se elektrike tiče, je 
bila ta usodna za router, ki ga 
je previsoka napetost "skurila". 
Modem pa je šok doživel po ka-
blu za internet, kjer je poleg in-
formacijskega signala prejel še 

nekaj elektrike, ki je uničila 
drobovje modema. Rezultat je 
bil pri obeh napravah isti. Bila 
sta neuporabni in uničeni. 

Prenapetostna zaščita je na-
prava, ki s pomoto notranjih 
varovalk preprečuje, da bi do 
naprav prišla previsoka nape-
tost ali pa, da bi do njih prišel 
nepravi signal. Gre za vmes-
nik, ki ga priključite na elek-
trično vtičnico in potem v 
vmesnik vključite električne ka-
ble vaših naprav in preko 
vmesnika speljete tudi priklju-
ček na internet. Zato je zelo 
priporočljivo, da vitalne napra-
ve računalnika priključite na 
elektriko in internet preko pre-
napetostne zaščite. Tu imam 
zlasti v mislih raznovrstne mo-
deme, routeije, omrežne razde-
lilnike, saj so ti na previsoko 
napetost in napačni signal še 
posebej občutljivi. Posebej so na 
tovrstne prebliske občutljive te-
lefonske linije. Imam prijate-

lja, ki mu je nevihta v dveh 
dneh odnesla tri telefonske mo-
deme. Morda je dobro tudi, da 
ob hudih neurjih in grmenju 
ne uporabljate računalnika in 
vse naprave raje izključite. Bo 
manj škode. 

Poleg udarov strele, previso-
ke napetosti in napačnega sig-
nala so za računalnike lahko 
usodna tudi nihanja elektrike. 
Ob nevihtah je prav rado 
zmanjka in takrat se računal-
nik in druge nanj priključene 
naprave izključijo sredi dela. 
To je za računalnik šok, prav 
tako pa mu ne dene dobro stal-
no vklapljanje in izklapljanje, 
še posebej, če se to dogaja sredi 
dela. Takšno nihanje električ-
ne napetosti lahko resno po-
škoduje napajalnik računalni-
ka in tudi drugih naprav. Ker 
se to zgodi nepričakovano, 
medtem ko delate, so v raču-
nalniku zelo ogroženi tudi trdi 
diski. Igla piše ali bere podatke 

na njem in ob nenadni izgubi 
elektrike, le-ta zdrsne po disku 
in ga lahko poškoduje. Za nas 
ima lahko to hude posledice, 
od izgube podatkov pa vse do 
odpovedi delovanja trdega di-
ska. 

Ob hudih neurjih še moj 
maček raje ne teka naokrog 
ampak se skrije in čaka, da 
najhuje mine. Že ve, zakaj. 
Da se mu nebi kaj zgodilo, se-
veda. Ko divja neurje, je zunaj 
nekakšen spokojen mir, vse ob-
stane in čaka, da gre groza 
mimo. Tudi pri delu se je do-
bro za hip ustaviti in počaka-
ti, da mine najhujše. Če ne 
drugega, se vsaj ustrezno za-
ščitite s pomoto prenapetostne 
zaščite ali pa vsaj izključite 
kable za dostop do intemeta. 
Včasih smo ob neurjih izklap-
ljali televizijske sprgemnike in 
potegnili ven anteno, a nič ne 
Škodi, če to počnemo še danes, 
tudi pri računalniku. 



ZGODOVINA Razgledi 

Starodavni Egipt, ta magična dvilizadja, je bil puščavska država; vendar, ustvarjen ob Nilu, mogočnem veletoku, 
ki je poplavljal in ljudem nudil izobilje. 

Stari Eaiotvnaši klet 

Možgane so 
pokojniku 

odstranili skozi 
nosnice in nato 

lobanjo 
napolnili s 
smolnato 

tekočino. Iz 
trebušne votline 

so odstranili 
jetra, pljuča, 

želodec in 
prebavila. 

JELENA JUSTIN 

V Gorenjskem muzeju v 
Kranju, v kleti Mestne hiše je 
od u. julija dalje na ogled raz-
stava Egipt v naši kleti. Lega 
rajBtavnega prostora, do kate-
rega se je potrebno spustiti po 
stopnicah, lahko metafori6io 
spominja na ^jpčanske grob-
nice, zato smo se tudi odločili, 
da mogočno egipčansko dvili-
zadjo predstavimo skozi njiho-
vo pojmovanje ži\djenja in smr-
tL Na začeticu je kratka predsta-
vitev države, ki je zacvetela ob 
Nilu; nadaljujemo s predstavit-
vijo pomena piramid, razlo-
gom mumifidranja, zaključu-
jemo pa z egipčansko religijo s 
poudarkom na Ozirisovem 
kulta 

Predmeti, ki si jih lahko ogle-
damo, so iz Arheološkega mu-
zeja iz Zagreba. Njihov fond 
egipčanske zbirke šteje več kot 
2100 predmetov, ki so bili v 19. 
stoletju odkupljeni od družine 
avstrijskega podmaršala Fran-
za KoUera. Zgodnja egipčanska 
obdobja v zbirki predstavljajo 
pogrebne in zaščitne kamene 
strele; glavni del zbirke pa tvori-
jo predmeti poznega Egipta 
(1070. pr. a š. do 30. n. š.). Iz 
tega obdobja hranijo ogromno 
kipov iz kamna in brona, hkra-
ti pa tudi bogato zbirko figuric 

ušabti in kanopskih vaz. Hrani-
jo tudi nekaj papirusov z zapisi 
iz Knjige mrtvih. 

Starodavni Egipt, ta magična 
dvilizadja, je bil puščavste dr-
žava; ustvarjen ob Nilu, mogoč-
nem veletoku, ki je poplavljal in 
ljudem niidil izobilje. Ogrom-
ne puščave, kjer je življenje 
kruto in preživetje zelo težko, 
pa so nudile dvilizadji vamo 
zavetje pred tujimi osvajala. 
Njihovo verovanje, brez zuna-
njih vplivov, je v dolgih stoletjih 
razvilo ogromen panteon, 
edinstven v vsem starem sve-
tu, ki se odlikuje predvsem jx> 
obsegu in raznolikosti. Egip-
čani svojih bogov niso videli le 
kot ljudi, temveč so božanstvo 
videli v vseh živih bitjih in celo 
v neživih predmetih. 

Piramide so monumental-
ne grobnice vladarjev Starega 
Egipta, oz. faraonov Starega 
kraljestva (3. dinastija, 2705 
pr. n. š.) do faraonov Novega 
kraljestva (17. dinastija, 1550 
pr. n. š.). H mogočni sakralni 
spomeniki govorijo o po-
membnosti faraonskega po-
greba. Egipčani so verjeli v po-
smrtno življenje, zato je bilo 
za faraona potrebno zgraditi 
objekt, ki bo enakovreden fera-
onovi veličini; in ta je bila 
ogromna, saj je bil &raon tako 
človek kot b<^. 

Faraoni IV. dinastije (2630 -
2475 pr. n. š.) so za gradnjo svo-
jih grobnic izbrali Gizo. Najviš-
ja je Keopsova, ki stoji prra v vr-
sti Originalno je bila visoka 147 
metrov, danes je 10 metrov niž-
ja. Zgrajena je iz dveh milijo-
nov in tristo tisoč kamnitih blô  
kov, od katerih vsak v povpre-
čju tehta dve toni in pol. Strani-
ca je dolga 230 metrov. Keof>-
sova piramida je ena izmed 
sedmih čudes starega sveta in 
edina, ki je preživela do danes. 
Sto tisoč delavcev jo je gradilo 
22 let Prvotno so bile vse pira-
mide prelite z bdim apnencem 
in tudi pobarvane. Vili pirami-
de, kjer so združene njene stra-
nice, je verjetno predstavljal 

sončne žarice, ki naj bi sijali na 
umilega feraona in ga pove-
zovali s sončnim bogom Ra-
jem. 

Njihovi religiji vladajo sile 
rasti in razkroja ter rojstva in 
smrti. To verovanje je po vsej 
verjetnosti pogojeno z narav-
nim okoljem; okrutna pušča-
va, vsakoletno poplavljanje 
Nila in pomembnost poljedel-
skega ciklusa. Poleg kulta 
Sončnega boga (Ra) je bil pri-
ljubljen Ozirisov kult. Oziris je 
sodnik mrtvih in vladar pod-
zemlja v Starem Egiptu. Pri-
ljubljen je bil predvsem zato, 
ker je Egipčane obdaril z zna-
njem balzamiranja in mumi-
fidranja. Mumifidranje je bil 

postopek, s katerim so balza-
mirali telo umrlega. Poveda-
no pomeni, da so človeku od-
stranili vse notranje organe in 
Egipčani so bili pri tem pravi 
mojstri. Možgane so pokojni-
ku odstranili skozi nosnice in 
nato lobanjo napolnili s smol-
nato tekočino. Iz trebušne vo-
tline so odstranili jetra, pljuča, 
želodec in prebavila. Ko so 
truplo zašili, so ga položili v 
natrijev lug, kjer je bilo pri-
bližno 70 dni, potem pa so ga 
umili in ovili s povoji iz tanke-
ga platna. Notranje organe so 
vamo shranili v kanopske 
žare, ki so jih položili ob sar-
kofag, v katerem je ležalo 
mumificirano truplo. 

Pananje in praznoverje 92 I Z S T A R I H Č A S O V 

MIHA NAGUČ 

S pananjem (zagovarja-
njem), ki v starih časih sicer ni 
bilo povsem "brez zveze", je 
bila povezana tudi velika mera 
praznoverja. S tem oziroma z 
razločevanjem vere od prazno-
verja so se morali dostikrat so-
očiti duhovniki. "Posebno moč 
za pananje pripisujejo tudi du-
hovnikom. V Žirovnici je živel 
star župnik, ki je nekoč tožil 
svojemu prijatelju, da v času 
nevihte on niti skozi okno ne 
sme pogledati. 'Kakor hitro,'je 
pripovedoval, 'pokukam skozi 
okno, pa me že vidi eden ali 
drugi župljan in takoj zavrii 
med njimi: 'Glej župnika, rav-
no sedaj pana točo!' Ravno isti 
župnik se je mnogo trudil, da 
bi med svojimi župljani odpra-
vil prazne vraže, pa seje star-
ček moral dostikrat prepričati, 
kako gbboko je v ljudstvu uko-
reninjeno praznoverje. Nekega 

jutra je prišel k njemu kmet in 
ga za božjo voljo prosil, naj mu 

pomaga. 'Kaj pa se je zgodilo?' 
vprc^ župnik. 'Oh neki hudob-
než, ali pa celo sam vrag mi je 
'naredU', da na moji njivi noče 
rasti nobeno žito več. Prosim 
vos, usmilite se me in panajte 
vraga, ki tiči ndge v moji njivi!' 
Župnik je že imel par pikrih na 

jeziku. Že- je nameraval pošteno 
ošteti prosilca, toda zasmilil se 
mu je ubogi krtKtič. In kerje bil 
tisto jutro ravno dobro razpol-
ožen, je rekel prijazno: 'Dobro! 
Ga bom panal, no! A kaj takega 
ne morem napraviti tu. Iti mo-
ram na tvojo njivo, da vse rmtan-
ko pregledam, Ige tiči vrag. Pojdi-
va!' In Ha sta na njivo. Župnik 

je uvidel na prvi hip, da kmetič 
njivo popoltujma zanemarja. 
Kot pest debelo kamenje seje ko-
talilo po razorih, pognojU pa ni 
morda že več let. Kako naj po-
tem na tako opustošenem svetu 
kaj raste in obrodi! Nempgoče!" 

Potrpežljivi duhovni mož je 
tq ugotovitvi primemo na kraju 

samem tudi ravnal. '"Že imam 
vraga,' je rekel oveseljenemu 
kmetu. 'Sedaj ga bom pa takoj 
poskusil paruiti.' In župnik je 
začel delati z roko po zraku ve-
like križe in rekel s svečanim 
^asom trikrat: 'Gnoj na njivo, 
kamenje pa z njive!' 'No, jaz 
sem opravil svoje in zdaj, Luka, 
napravi svoje tudi ti,'je dejal 
smehljaje župnik in odšel do-
mov. Kmet Luka seje rtajpr^ 
začudil, a končno se mu je za-
svetilo. Odslej je ravnal po žup-
nikovem nasvetu. Pobral je ka-
menje z njive in jo začel gnojiti. 
V nekaj letih je njivo tako izbolj-
šal, da mu je raslo še lepše žito 
nego drugim." 

Doslg navedeno je o pananju 
na Gorenjskem napisala Mani-
ca Kormn. Niko Kuret pa te 
besede sploh ne navaja, zago-
vor le na enem samem mestu, 
kot predkrščansko različico 
molitve. "Molitev, še poprej pa 
zagovarjanje sta prastari sred-

Tele toče pač niso upanali. 

stvi za odvračanje vsakega zla. 
V Poljanski dolini so točo zago-
varjali, brž ko se Je na nebu po-
kazal čm oblak." Žal ne nava-

ja, kaj so na gorenjskem jugu 
pri tem govorili. Pozna pa kar 
tri belokranjske zagovore, od 
katerih preberimo le prvega in 
najkrajšega. "Iz Bele krajine 
poznamo tri zagovore proti 

toči. Tisti, kije 'razgovarcd',je 
stopil pred /lifc, posedal v ob-
lak in se glasno prekrižal, nato 
pa nadaljeval: 'Bog prekrižaj 
in blagoslovi te oblake in tiste-
ga, ki ljudem zlo dela!' Nato je 
zamahnil z roko, kakor bi ob-
lak razdelil ali presekal na dvo-
je, ter zmotit o&naš in zdrava-
marijo." 



USODE Razgledi 

ženska v preteklosti ni poznala spolnega užitka 

Zlati časi brez sDodn ih hlač 

Karkoli so 
moški počeli, 

nikoli niso bili 
grdi. Vsem, 

tudi ženskam, 
se je zdelo čisto 

normalno, da 
so morali 

potešiti svoj 
nagon. 

M I L E N A M I L K A V Č I Č 

"Ni je prenesel! Trmasto 
je trdil, da mora pravi kmet 
na leto pojesti vsaj en voz 
gnoja. Zato tudi ni dovolil, 
da bi se ribala hiša in drugi 
prostori. Nekoč, čakala sem 
na ženitnega mešetar ja , 
sem vstala ob petih, da bi 
na skrivaj poribala tla. Oče 
me je pri tem zalotil in me 
tako obrcal, da sem bila vsa 
krvava. Ena izmed brc je 
priletela tudi med noge. 
Raztrgal m e je, da s e m 
imela vse življenje težave z 
uha jan jem vode. Vpil je 
name, da bom jaz kriva, če 
bo pod strhlenel, da bo po-
stala hiša vlažna od tiste 
vode, ki se bo zažrla v tla. 
Potem je šel v hlev in z naj-
bolj u m a z a n i m i škornji 
znova naredil 'stezo" skozi 
vse prostore." 

Povedati je treba, da so 
imeli možakarji v tistih ča-
sih še eno, zelo nagnusno 
navado. Cikali so tobak. To 
je pomenilo, da so bila tla 
praviloma popljuvana. 
Pljunki so se valjali med ža-
ganjem, s katerim so želeli 
"zabrisati" umazanijo. 

Dandanašnji, ko se ve, da 
pri marsikateri hiši nosi 
hlače ženska, se sliši čudno 
in nenavadno, da včasih 
ženska ni imela nobenih 
pravic. Da je bila le moževa 
lastnina. Z njo je laliko po-
čel, kar ga je bila volja. 

Zakon je bil namenjen 
predvsem razmnoževanju. 
Čeprav bom o otrocih pisa-
la malo pozneje, naj že tu 
povem, da tudi ti niso ime-
li, vsaj za nekatere očete to 
velja, prave cene. 

Kar nekaj jih je bilo, ki 
niso vedeli niti za imena 
vseh svojih otrok! 

Da je treba življenje v 
dvoje posvetiti zgolj in 
samo rojevanju, so l judje 
poslušali tudi s prižnic. 

Veliko žensk mi je pravi-
lo, da se niso upale pregreš-
no razmišljati niti potiho. 

Vse je bilo greh. Če ni 
bilo vsako leto otroka, se je 
zgodilo, da župnik ni hotel 
dati odveze! 

Toda dedci so se sem in 
tja znali spomagat. Najbolj 
priročne za to so bile 
"s lamnate vdove". Njihovi 
možje so delali v Franciji, 
Ameriki ali pa so golcali in 

so se le redko vračali do-
mov. 

Da bi na koga javno kaza-
U s prstom, da je bil prešušt-
nik, se je redko govorilo. 

Pa vendarle. 
Zelo znana je bila nasled-

nja zgodbica: 
Ko je neka, že malce sta-

rejša in zelo verna gospo-
dična prišla služit k neke-
m u kmetu, se je kmalu 
zgodilo, da je ta ostal "na 
suhem" , ker je žena hudo 
zbolela. Seveda se je možak 
znašel. Stopil je k dekli, ga 
potegnil ven in zajokal: 

"Marjene, daj, poglej ga,-
kako je zatekel. Če se m e 
ne boš usmilila, bo zatečen 
še bolj in ti boš kriva, če 
bom zato umrl." 

Dekla je bila nekaj dni 
čisto preč od strahu. Vsak 
večer je molila ^ gospodar-
jevo zdravje, da bi se m u ti-
sto spet povrnilo v normal-
no stanje. Toda nič ni po-
magalo. Gospodar se je vra-
čal k njej in vsakič je bilo 
huje. 

Nekje globoko v srcu se 
je Marjenetu zdelo, da bo 
naredila dobro delo. če bo 
odrešila gospodarja straš-

nih muk, in se mu je vdala. 
Kako je bila vesela, ko je vi-
dela, da je tisti "one" spet 
lepo "manirlih" bingljal in 
bil po njeni zaslugi videti 
čisto nenevaren. 

In zato si ni mogla kaj, da 
se ne bi naslednjič pohvah-
la s svoj im dobrim delom 
tudi pri sf>ovedi... 

Na žalost spovednik za 
takšne "stopnice v nebesa" 
ni imel nobenega pravega 
posluha, o Marjenetovem 
grehu je potem v nedel jo 
pri glavni maši grmel s pri-
žnice in javno sramotil ži-
rovske prešuštnice.. . 

Karkoli so moški počeli, 
nikoli niso bili grdi. Vsem, 

r " ' 

tudi ž e n s k a m , se je zdelo 
čisto normalno, da so mo-
rali potešiti svoj nagon. 

Tiste pa, ki so pred zako-
nom "dale noge narazen", 
so bile prešuštnice in za 
njimi se je kazalo s prstom. 
Nekatere so "nastavile" več 
m o š k i m in posledica tega 
so bili otroci različnih oče-
tov. 

Pripis: veliko bralcev m e 
kliče, ker bi želeli sami do-
dati svojo zgodbo o življe-
nju včasih. Prosim, da mi 
jo pošljete na naslov: Mile-
na Miklavčič, Kosovelova 2, 
4 2 2 6 Žir i , ali po e-pošti 
z a r e c e n o @ g m a i l . c o m . 
Vsem že vnaprej hvala. 

Med sosedi 46 S L O V E N C I Z A M E j A M I 

) 0 Ž E K O Š N J E K 

Na vrtu Mohorjeve družbe 
v Celovcu na križišču Vik-
tringer Ring in 10. Oktober 
Strasse je bilo konec junija 
zanimivo srečanje. Prvič so 
ob glasbi in pogovoru skupaj 
praznovale vse organizacije. 
Id imajo prostore v tej zna-
meniti celovški Mohorjevi 
hiši, med katerimi so Mo-
horjeva družba, Krščanska 
kulturna zveza. Slovenska 
gospodarska zveza. Sloven-
ski narodopisni inštitut Ur-
ban Jatnik, Iniciativa Vidna 
domovina, dvojezični vrtec 
in Katoliška akcija. Sprošče-
ni družbi so se pridružili tudi 
nekateri člani Foruma za dia-
log, ki se zavzema za odkrit 
in pošten dialog med sloven-
skimi političnimi organizaci-
jami na Koroškem, saj mora-
jo biti interesi narodne skup-
nosti nad interesi posamez-
nika. 

Med udeleženci srečanja 
na enem od najlepših vrtov 
sredi Celovca je bil tudi glav-

ni direktor Mohorjeve druž-
be dr. Anton Koren. Celo-
vška Mohorjeva je 100-
odstotna lastnica Mohorjevih 
družb v Ljubljani in v Celju. 

"V Mohorjevi družbi, ki 
obsega založbo, tiskamo, 
knjigarno, Slomškov dom in 
študentski Korotan na Duna-
ju, je zaposlenih 8 0 ljudi. 
V naši hiši je tudi zasebna 
šola. Njene sodelavce plačuje 
zvezno ministrstvo. Mohor-
jeva družba je največji delo-
dajalec, pri katerem vsi zapo-
sleni govorijo slovensko. 
Smo najstarejša slovenska 
založba, ki je bila ustanovlje-
na leta 1851 in se že bliža 
160-letnica delovanja. Tudi v 
avstrijskem merilu smo ena 
najstarejših založniških hiš," 
je povedal dolgoletni direktor 
dr. Anton Koren, po poklicu 
ekonomist, doma iz Šentja-
koba v Rožu. V Mohorjevi je 
zaposlen že 32 let 

Dejstvo, da je Mohorjeva 
slovenska založba, je večkrat 

ovira, pravi dr. Koren. "Za 
nas Slovence na Koroškem 
položaj ni tako enostaven. V 
zadnjih desetletjih je asimi-
lacija zelo napredovala, kar 
dokazuje tudi naš knjižni 
dar, ki se je v zadnjih dese-
tih, petnajstih letih več kot 
razpolovil. Sedaj imamo na 
Koroškem še okrog 1 5 0 0 
rednih knjižnih zbirk, pred 
desetimi leti pa smo jih ime-
li še enkrat toliko. Na drugi 
strani moramo delovati trž-
no in biti konkurenčni s svo-
jimi tiskarskimi in drugimi 
storitvami, kar pa ni vedno 
lahko, saj del tukajšnjega 
prebivalstva našega praga 
enostavno noče prestopiti. 
Včasih imamo težave celo 
pri oddajanju prostorov v 
najem, saj se stranke bojijo 
priti k nam zaradi strahu 
pred nazadovanjem v poslo-
vanju. To so objektivne teža-
ve zaradi poUtičnih proble-
mov s tablami in zaradi 
vzdušja v deželi, ki nam po-

Dr. Anton Koren (desno) in nekdanji poslanec v avstrijskem 
državnem zboru Karel Smolle na srečanju na vrtu Mohorjeve. 

gosto niso naklonjeni, ven-
dar se moramo znajti. Trudi-
m o se in doslej smo bili 
vedno uspešni. Dejansko je 
Mohorjeva srce slovenstva v 
Celovcu, saj skrbi ob redni 
tudi za splošno koristne de-
javnosti, ki pa nekaj stanejo. 
Na Dunaju imamo študent-
ski dom Korotan, za katere-
ga iščemo skupaj z Republi-

ko Slovenijo vzajemno in 
razumno rešitev, saj služi 
pretežno njenim interesom. 
V n j e m so večinoma štu-
dentje iz Slovenije, s številni-
mi kulturnimi prireditvami 
pa skoraj tedensko skrbimo 
za promocijo Slovenije. Smo 
zelo blizu rešitvi, ki bo zago-
tovila, da bo dom še naprej 
slovenski." 

mailto:zareceno@gmail.com
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Komplet za 
transportiranje pohištva 
• Kompirt i« $e$Javl|en ii vzvodne rocice $ A kole53(l 

in premično giovo, 4 transportnih valjev z osmimi 
koleičld in z nosilnostjo do 150 kg 

Komplet za prenavlian je, 
8 - d e l n i 
* Komplet js sestavljen iz rezotniko za lepenko in karton z 

10 nadomestnimi rezili, upognjenega rezalnika zo talne 
obloge in krovno lepenko z 10 nadomestnimi rezili, 
rovnega rezalnika in ravne lopatke za čis^nje, polnjenje 
In glojenje 

* Iz korbonskega in legiranega jekla 

Komplet za polaganfe ploicic, 
306-deliii 
" Komplet je sestovljen iz kleŠc, gume za Kige, kovinske 

nozobČane lopatke, ABS nazobčane lopatke, roba za 
plošdce z 10 m najbnsko vrvico, gobice in 300 PP križev 
za plošcice v dveh roziičnih velikostih 

Nihalna vbodna žaga 
Parkside 7 3 0 
* Tristopenjsko nastovitev delovanja in nastavitev za posebej 

notančno žaganje * Nagib rezila do 45' (levo in desno] 
• Število vbodov je elektronsko nastavljivo • Enostavna 

zamenjavo žaginego lista * Mô : 730 W' Globino reza: 
min. 110 mm • Vključno s 3 dodatnimi žaginimi listi, zoščito 
pred trganjem, imbus ključem in 35 mm odopterjem 

lxil«lu so dobev̂ ' sono v omejmh kofifinoh. V primerv, do bodo k ^ skrbMmg no(novonju zobg pri nepritokovono veliketmi povproševanju že prvi don rozprodom, (tnjene k<ip(e 
prosimo zo razvrnevoî e. Prodop somo v kofiaDolv obkojni) zo gospostva. Sl&e so sfanboliine. Vs« aae veija|o lo izdelke brez dekoroltvnai elementov do fozprodoje zak>9. Udi d.o.o. k.d. 
Vse <ea« so v EUR s pripedojo6n DDV. Za tiskarske nopoke ne odsovorjomo. www.lidl.st 
Minister xe zdrovje opozarja: »PrekoaMmo pitje o&obolo škoduje zdrovjo!« 

V/SA Maestro 

http://www.lidl.st
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KNJIGA Razgledi 

Doživljanje prostora in časa, pa tudi vremena je z motorja čisto nekaj drugega kot z udobnega sedeža 
v avtomobilu. Je bolj neposredno, daje občutek večje svobode in neodvisnosti, motorist in tudi njegov sopotnik 
pa na poti opazita marsikaj, kar bi iz avtomobila spregledala. 

0Q ed z motor a 

Dal sem čelado 
na glavo, se 
odpeljal po 

domačih cestah 
in še enkrat več 
ugotovil, kako v 
resnici drži rek, 

da je marsikje 
lepo, najlepše 

pa je doma. 

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

Slovenija in še malo čez -
za ljubitelje gibanja in od-
krivanja, je mladi časnikar 
in motoristični zanesenjak 
Peter Kavčič podnaslovi l 
knj igo oz i roma turistično-
kultumi vodnik z naslovom 
Pogled z motorja, ki je na-
stal, potem ko je z motor-
jem prevozil štirinajst sme-
ri oziroma poti (po motori-
stično "fur") po Sloveniji in 
malce tudi po zamejs tvu . 
Na nj ih ni odkrival sloven-
skih turističnih biserov, kot 
sta na primer Bled in Porto-
rož, ampak se je zapel ja l 
skozi Logarsko dolino, čez 
Pavličevo sedlo na avstrij-
sko Koroško in čez Jezersko 
nazaj proti d o m u . Naredil 
je dolg krog po s red i šču 
S loveni je , P r i m o r s k o in 
Kras je prevozil po poza-
bl jenih poteh, naše l sma-
ragdno pot od Ško^e Loke, 
prek C e r k n e g a , T o l m i n a , 
Bovca, Vršiča in po Gorenj-
skem, se vozil po Polhograj-
s k e m hribovju, naredil kot 
čipka vi jugasto pot od Lo-
gatca, Ajdovščine, Nove Go-
rice, Mosta na Soči, do Idri-
je in Žirov, šel na obisk k 
m e d v e d o m na Dolenjsko , 
se peljal skozi vinograde do 
Mure, raziskoval romantič-
no Dolenjsko in Belo kraji-

no, pozdravil dravske spla-
varje, šel na Kras, na Roglo 
in za konec opravil še kra-
ljevsko etapo od Pirana do 
Mangarta . Zap isova l si je 
kilometre, čas potovanja in 
zahtevnost poti, ter ob vsaki 
ob njih to označil v poseb-
nem okvirčku. Prav tako je 
ob vsaki poti zapisno (in fo-
tografirano) vrsto znameni-
tosti, ki si jih lahko ogleda-
m o z motorja ali se ob njih 
ustavimo in pot spremeni-
m o tudi v lepo doživetje. Za 
ta dodatek je poskrbel tudi 
Kavčičev soavtor Iztok Ilich, 
ki je prav tako dodal po-
m e m b n e kor i s tne naslove 
na poti. 

"Moram priznati, da sem 
že nekaj časa želel, da pre-
vozim Slovenijo. Z motor-
jem sem bU že marsikje po 
svetu, S loveni je pa n i s e m 
dobro poznal. Ko s e m lani v 
pogovoru z Iztokom ugoto-
vil, da bi iz tega lahko nasta-
la tudi koristna knj iga , pa 
s e m resno poprijel za delo. 
Dal s e m čelado na glavo, se 
odpeljal po domačih cestah 
in še enkrat več ugotovil , 
kako v resnici drži rek, da je 
mars ik je lepo, naj lepše pa 
je doma. I m a m o čudovito 
državo, s čudovit imi cesta-
mi, ki morda niso tako veli-
častne kot serpentine v Do-
lomitih, vendar pa je Slove-

nija s svojo raznolikostjo za 
popotovanje še kako zani-
miva , " je ob predstavitvi 
nove pridobitve za sloven-
ske motoriste poudaril Pet-
er Kavčič in dodal, da se je 
na svojih poteh načrtno iz-
ogibal g lavn im prometni-
cam. "Težko je izbrati, kate-
ra od poti mi je naj l jubša, 
saj sem užival prav na vseh 
in to želim tudi drugim, ki 
jih bodo prevozili z motor-
jem, nič pa ne bo narobe, če 
se na nekatere podajo tudi s 
kolesi ali avtom," tudi pravi 
Peter Kavčič. Peter Kavčič je Slovenijo odkrival na motorju. 

Na krogu po središču Slovenije se je zanimivo ustaviti In si ogledati grad Bogenšperk. 

V Šolo po izobrazbo 7 S E D M I C A 

MARJETA S M O U I I K A R 

Za slovensko politično resnič-
nost je simptomatično, da vsaka 
oblast pusti v izobraževalnem 
sistemu svoj pečat. Znotraj kon-
teksta je še zlasti na udaru 
osnovnošolski sistem, v katerem 
je domala neizbrisen pečat pu-
stila politična ekipa Edvarda 
Kardelja in njegovih potomcev. 
Po slovenski osamosvojitvi je 
svojemu "okusu" osnovnošolski 
izobraževalni sistem prilagodi-
la Liberalna demokradja Slove-
nije z ministrom Slavkom Ga-
brom na čelu in nenavadno bi 
bilo, če ne bi v ta del družbene-
ga življenja s svojimi zamislimi 
pose^ tudi politična garnitura 
aktualnega vladnega predsedni-
ka Janeza Janše. 

Ne rečem, da bi moral mini-
ster Milan Zver podedovani iz-

obraževalni sistem pustiti ne-
dotaknjen. Do posameznih za-
misli, ki so na meji revolucio-
narnega, pa sem, vsaj po mo-

jem mnenju, upravičeno skep-
tična, Re^cimo. Gospod mini-
ster načrtuje v osnovno šolo 
uvesti drugi tuji jezik. Kajpa-
da, na račun nekega drugega 
predmeta. Kdo bo pri tej pred-
metni transakciji pripravljen 
potegniti krajši konec, bomo še 
videli. Vsekakor je za državlja-
na s končano osemletko neživ-
Ijenjskega pomerui, ali zna po-
zdraviti in odzdraviti v enem 
ali p dveh tujih jezikih. Bolj kot 
to, je zanj pomembno znanje 
iz računstva in matemega je-
zika. Zlasti kar se slednjega 
tiče, od osnovnošolskega izob-
raževalnega sistema in od šol-

nikov pričakujem, da znajo 
otroci po končani osnovni šoli 
slovensko tako govoriti kot tudi 
pisati. Se razume, pravilno. In 
tudi pravilneje kot nekateri, ki, 
na primer, končajo pravno ali 
strojno fakulteto. (Žal je tako, 
da veliko visoko izobraženih 
Slovencev svojega matemega 

jezika ne zrui pravilno uporab-
ljati.) 

Naslednje, kar mi je pri naj-
novejšem poskusu reforme 
osnovne šole padlo v oči, je dq-
stvo, da aktualni šolski mini-
ster izerutčuje pomen izobraže-
valne in vzgojne funkcije 
osnovne šole. Na ta način je 
razmišljala komunistična ob-
last, v sodobni demokratični 
družbi pa sta - vsaj za moj na-
čin razmišljanja - nalogi raz-

deljeni; naloga družine je otro-
ke vzgojiti, naloga šole je otroke 
izučiti. Narava stvari je na-
mreč takšna, da je otrok za 
vzgojo dovzeten v obdobju tako 
imenovane primarne sociali-
zacije, ki se praviloma konča z 
vstopom v osnovno šolo. Pove-
dano drugače, do svojega sed-
mega leta starosti je otrok kot 
nepopisan list papiija odprt za 
vzgojo, od sedmega leta naprej 
pa za izobrazbo. 

Je pa res, da je šola nevzgoje-
ne otroke (in njihove staiie) s 
pomoto strokovnjakov dolžna 
opozoriti na to, kaj je družbe-
no sprejemljivo in kaj nespre-

jemljivo, kaj se sme in česa se 
ne sme ter na druge vedenjske 
odklone. Ne gre torej za vzgojo, 
pač pa za opozorilo. Če se 

otrok in njegovi starši za opo-
zorilo ne zmenijo, je šola v 
imenu vzgojene večine zadevo 
dolžna urediti na drug, učin-
kovit način. Bodisi tako. da 
otroka začasno ali za stalno 
loči od njegove primarne druži-
ne, bodisi tako, da otroka pre-
mesti v drugo družbeno oziro-
ma izobraževalno okolje. 
Vprašanje pa je, katera šola je 
pripravljena sprejeti pogojno 
rečeno tuj problem. 

Od aktualnega ministra Mi-
lana Zvera torej pričakujem 
takšno reformo obstoječega 
izobraževalnega sistema, ki bo 
prvič, zagotovil pravilno rabo 
matemega jezika, in drugič, 
varoval vzgojeno večino pred 
nevzgojeno (in nasilno) manj-
šino. 

J ^ 
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skraemecu gre bolje 
Po dolgem času prihajajo iz Iskraemeca dobre novice. Proizvodnja v prvem polletju je nad planom in 
upajo, da bodo skupaj s strateškim partnerjem pripravljeni na ogromno rast, ki se obeta. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - S p o r o a i o iz junij-
ske se je n a d z o r n e g a sveta 
Iskraemeca kaže na prve re-
zultate sanacije te družbe, o 
č e m e r s m o se pogovarjali s 
predsednikom uprave mag . 
Jankom Štehamikom. 

Sred i jun i ja je n a d z o r n i 
svet o b r a v n a v a l d o k o n č n o 
poslovno poročilo za lansko 
leto in p o s l o v a n j e v prv ih 
petih mesec ih letos. Kaj ste 
j im lahko povedali? 

"V poročilu za lansko leto 
po izvedeni reviziji ni bilo bi-
stvenih sprememb. Glede te-
kočega poslovanja pa naj naj-
prej posežem nekoliko nazaj. 
Leto 2 0 0 6 je bilo prav gotovo 
eno najbolj turbolentnih v 
zgodovini Iskraemeco. vzroki 
pa segajo v leta 2 0 0 1 in 2 0 0 2 . 
Rad bi poudari l , da verja-
m e m , da so vsi iskali za pod-
jetje najbol jšo m o ž n o pot 
(prisilno poravnavo - op.p.), 
lastniki pa so našli najboljšo 
možno rešitev tudi za zaščito 
upnikov, tako podjetij dobavi-
teljev, kot tudi bank. Zlast i 
država je morala gledati širše, 
ne le kot lastnica Iskraemeca. 
D a n e s že lahko rečemo, da 
dokapitalizaci jska sredstva 
opt imalno izkor i ščamo in 
skupaj z notranjimi ukrepi še 
naprej i ščemo načine, da se 
podjetje izvleče iz težav." 

Pr iprava u k r e p o v v e r j e t n o 
n i bi la e n o s t a v n a in k l j u b 
t e m u ste j ih uvedl i soraz-
m e r n o v kratkem času ... 

"Res je. Začetek za tako 
ukrepanje ni enostaven. Bila 
je vrsta nasprotujočih si in-
fo rmac i j , potrebne so bile 
anal ize de janskega stanja , 
potrebno si je bilo pridobiti 
zaupan je zaposlenih v pod-
jetju, ki je bilo z notranj im 
lastništvom izredno zaprto, 
izluščiti ljudi, ki so vredni za-
upanja . I s k r a e m e c o je vse-
skozi f)odjetje na izredno vi-
soki strokovni ravni, vendar 
so leta in leta spali na lovori-
kah, imeli so praktično mo-
nopohii položaj. 

Sestavil s e m ekipo šestih, 
sedmih ljudi, ki si je zastavi-
la cilj . da razreši n e u g o d n i 
položaj. Problemi pa seveda 
niso bili le znotraj podjetja. 
Ko se je razvedelo za naše te-
žave, s m o se srečali z neza-
u p a n j e m kupcev , ne g lede 
na kvaliteto, na drugi strani 
nezaupan je dobavitel jev, ki 
so ob prisUni poravnavi izgu-
bili petino in ob težkih ko-
mercialnih pogojih niso ve-
deli, ali na j nas še napre j 
oskrbujejo. Urediti je bilo po-
trebno tudi m o č n o skal jene 
odnose z bankami , ki so mo-
rale spoznati novo vodi lno 
ekipo in si ustvariti zaupa-

nje. V podjetju je bilo potreb-
no spremenit i organizaci jo, 
povečati učinkovitost s lužb, 
režije je bilo absolutno pre-
več. Vse to n e gre čez noč. T u 
so bili še neurejeni odnosi s 
podjetji v tujini, na katera je 
položaj v mat ičnem podjetju 
m o č n o vplival. Ze lo pomanj-
kljiv je bil nadzor, zato s m o 
ugotovili številne nepravilno-
sti v poslovanju." 

bi lahko tudi v tem progra-
m u poslovali pozit ivno. Z a 
prihodnje leto velja dogovor, 
da b o m o sprejemali naročila 
le za dobičkonosne izdelke." 

Osta ja načrt z m a n j š e v a n j a 
š tev i la k a d r o v n e s p r e m e -
n jen? 

"Ob začetku leta s m o na-
povedali, da naj b i se število 
zapos len ih do konca leta 

Mag. Janko Šteharnik 

K a k o torej kaže z le tošn j im 
pos lovanjem? 

"Kot je znano, s m o zmanj-
šali število zaposlenih, pove-
čali proizvodnjo , dvigni l i 
produktivnost in rezultati se 
že kažejo. Prva dva meseca 
sta bila slabša, nato pa je ste-
klo. Po petih mesec ih s m o že 
presegl i p lan in dobro kaže 
tudi za drugo polovico leta, 
z m a n j k u j e n a m celo proiz-
vodnih kapacitet, saj je toliko 
naročil . V s e bolj razmiš l ja-
m o o širitvah v Bosni , Indiji 
in Malezi j i . V s e kaže , da 
bomo naš letošnji plan dose-
gli in mogoče celo presegli , 
kar pa še ne p o m e n i pozitiv-
nega poslovanja, skoraj pre-
pričan pa sem, da bo izguba 
manjša od načrtovane." 

J a n u a r j a ste predstavi l i za-
m i s e l o o b l i k o v a n j u dveh 
hčer insk ih družb, ki na j bi 
o m o g o č i l a bo l j r a z č i š č e n e 
o d n o s e z r a z v o j n i m oddel-
k o m na eni strani ter proiz-
v o d n j o k l a s i č n i h i n d u k c i j -
skih števcev na drugi . K a k o 
je s tem? 

"Obl ikovanje d r u ž b e za 
storitve laboratorija s m o za-
enkrat ustavil i , saj n i s m o 
prepričani, da bi prenesla sa-
mosto jn i položaj na trgu, 
m e d t e m k o s e pr iprave za 
ustanovitev družbe s proiz-
vodnjo klasičnih števcev na-
dal ju je jo . N u j n a je o s a m o -
svojitev m e n e d ž m e n t a , na-
daljnje čiščenje in optimali-
zaci ja stroškov ter i skan je 
novih programov za presež-
ne delavce. Proizvodnja kla-
sičnih števcev še prinaša iz-
gubo, prepričani pa s m o , da 

ustalilo pri 1370 . Ž e danes je 
v I s k r a e m e c o zapos len ih 
m a n j - t renutno 1 2 9 5 . T r g 
delovne sile danes potrebuje 
zaposlene, danes je težje naj-
ti delavce. S p r v i m j u l i j e m 
s m o prekini l i v sa odpušča-
nja, razen za reži jske delav-
ce, ki odklonijo delo v proiz-
vodnji." 

Kako tečejo projekti z novi-
m i e l e k t r o n s k i m i števci in 
s i s temi? 

"Vsi ti projekti so pilotski. 
To pa pomeni , da zahtevajo 
izredno vel iko invest ic i j , ki 
povzročajo velike stroške in 
nič ne prinašajo. T o se bo do-
gajalo vsaj še dve leti. Lastni-
k o m in interesentom za na-
kup s m o odkrito povedali, da 
bo p r o m e t n a š e g a podjetja 
do leta 2 0 0 9 zagotovo upa-
dal, saj se bo proizvodnja in-
dukci j sk ih števcev ver jetno 
zmanjševa la . Projekti v 
Skandinaviji se končujejo. Z 
enos tavn imi e lekt ronsk imi 
števci n i s m o k o n k u r e n č n i , 
novi projekti z v isoko doda-
no vrednostjo pa š e ne priha-
jajo v proizvodnjo. Hkrati pa 
bodo strmo naraščali stroški 
vlaganj v razvoj. Delamo na 
projektu Nizozemska , odpi-
rajo se projekti v Franci j i , 
Nemči j i , Avstral i j i , Špani j i , 
arabskih državah, Azij i - vse 
države bodo i m e l e lastne 
projekte, svoj nač in komuni-
kacije. Naša konkurenca so 
veliki koncemi , kjer lahko to 
dveletno luknjo maš i jo z de-
n a r j e m iz d r u g i h progra-
mov. Mi pa s m o imeli v pre-
teklosti lastnike, ki niso mo-
gli podjetja dokapitalizirati . 

Z l a s tn im razvo jem s m o v 
s a m e m v r h u in prepr ičan 
sem, da b o m o lahko sodelo-
vah pri velikih projektih, ki 
se odpirajo. Č e z dve leti se v 
naši panogi obeta ogromna 
rast." 

V Indi j i ste zamenja l i lokal-
nega partnerja? 

" I n ^ j a je zagotovo eno naj-
hitreje rastočih in zanimivih 
gospodarstev na svetu. Naš 
partner je tudi pod vplivom 
naših težav že tri leta omeje-
val določene aktivnosti. NašU 
s m o novega partnerja , i m a 
velik interes za širitev in ra-
z u m e razmere na trgu. Indi-
ja bo zagotovo v pr ihodnje 
naša velika priložnost." 

V postopku je iskanje strate-
škega partnerja, ki m u želijo 
sedanj i lastniki prodati 
Iskraemeco. Kako gledate na 
ta prizadevanja lastnikov? 

" Ž e ko s e m prišel v to pod-
jetje, s e m lastnikom odkrito 
povedal, da m e n i m , da niso 
pravi in da bi kaza lo najti 
take, ki bodo dejavnost razu-
meli, vlagali v razvoj in nove 
projekte ter ne bodo pričako-
vali rezultatov že jutri, pač pa 
dolgoročno. Lastniki - D U S 
in oba paradržavna sklada so 
to razumel i in začeli s po-
stopkom iskanja. Od 25 vab-
ljenih se jih je odzvalo 11 in 
po opravljenih pregledih jih 
je pet poslalo tudi ponudbo. 
Lastniki so v ožji krog izbrali 
tri, prav sedaj pa se je pojavil 
še četrti, zaradi česar so celo 
podaljšali rok do konca tega 
meseca . Izbrani ponudnik i 
so iz Nemči je , Kita jske in 
Angl i je , četrti dodatni pa je 
iz Egipta. Več podrobnost i 
ne m o r e m povedati, saj celo-
ten postopek vodijo hstniki ." 

Pri nakupih naš ih |>odjetij s 
strani tujcev, s e pogosto do-
gaja , da poberejo n a š e zna-
nje , u k i n e j o razvoj pri nas 
in p u s t i j o le več al i m a n j 
d o n o s n o flzično proizvod-
njo. J e taka nevarnost tudi 
za I skraemeco? 

"Nikakor ne. V naši panogi 
ni proizvodnje brez tesne po-
vezave z razvojem. V Slove-
niji tudi stroškovno - zaradi 
cene delovne sile, n i smo pri-
merni za masovno proizvod-
njo. Dejavnost je tako speci-
fična. da je izredno težko do-
biti dobre strokovnjake, 
kljub dolgoletni tradiciji ima-
m o tudi v Sloveniji s tem te-
žave. Obeta se toliko projek-
tov, da bo imel tudi nov last-
nik, hude težave prav pri raz-
voju in obvladovanju v s e h 
projektov. Vs i interesenti so 
spraševali , ali je v Slovenij i 
m o ž n o pridobiti dodatne 
razvojne kadre, ki bi razvijali 
tudi njihove projekte." 

Vodilni Merkurja postajajo 
tudi lastniki 
v okviru družbe Merfin je 65 vodilnih v Merkurju 
kupilo 15-odstotni lastninski delež družbe Merkur. 

ŠTEFAN ŽAKGI 

Naklo - Iz Merkurja so spo-
ročili, da je v ponedeljek širši 
krog menedžmenta delniške 
družbe Merkur preko podjet-
ja M e r f i n pridobi l 1 5 , 6 4 -
odstotni lastninski delež tega 
največ jega s lovenskega tr-
govca s t ehničn im b lagom. 
Družbo Merf in je ustanovilo 
65 vodstvenih delavcev, 
vključno z vsemi člani upra-
ve, in skupaj z lastnimi del-
n i c a m i i m a j o b l izu 1 9 -
odstotni lastniški delež. Kot 
pravi jo v sporoči lu za jav-
nost. je s tem Merktir, ki želi 
postati vodilni trgovec s teh-
ničnimi izdelki v celi jugovz-
hodni Evropi , dobil po-

m e m b n e g a lastnika, saj so 
prav družbeniki Merf ina naj-
bolj odgovorni za uresniče-
vanje začrtane strategije raz-
voja. Poleg lastnih sredstev 
so za vplači lo deleža najel i 
precejšnja posojila, za katera 
so zastavili tudi osebno pre-
moženje . Po kakšni ceni in 
od katerega dosedanjega last-
nika so delnice kupili, urad-
n o ni z n a n o , izračun pa 
kaže , da bi b i lo po borzni 
ceni 3 9 0 evrov za delnico 
1 9 3 . 5 9 8 delnic vrednih 75,5 
mi l i jona evrov. Dodaja jo 
tudi, da ustanovitelji Merf ina 
načrtujejo še dodatne naku-
pe delnic s c i l jem pridobitve 
25-odstotnega lastniškega 
deleža v Merkurju. 

L O N d.d. Kranj 
lnr<yrnoc4o: 

04/2W)0-777, 
www.(on4l 
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tw priflačj blAguJcpiii onvŽJhv r ttTJiuihuh 
bazenih.. 
hiivščttc st SPROSTITEV in POCrTEK 
... v Vilah Torme Z r e č a " " (13.07. - 01.08.2007) 

3 dni 44&.00C 123 ,25€ /os©bo 
5 dni 196 ,35€ /osebo 
VWiuČ«no: 3 a« Sx n c H ^ (obogalOT a(ti1( z regonatnm 
produkb in vitamin kotidkam, \at*D lu3««o. fctosična afe bite 
vsč«na>. kopata v lermairuh bazenih. 1 aft 2x obisk Savna 
vBsi. vodna aetobitu. 20% poposJ na stontve. 
sprehod 2 oanovami nonfê sha he^. 

J^darih' itHjfhn tu}di\tifim ... 
POLETNI DRUŽINSKI SUPER HIT 
... naRogll 
Družinska cena 
3 060b«/2 odrasla • t otnA (3-t5 M) 

3 dni žeod213.00€ 
Vključeno: 3x polp«noon. Koponie na Rogli m v Termah 
Zre-č«. vo6emi sprehod ob soiu boKei. zabavne igre t» 
družine in priiase^. otroško rtoreite v ikralOM Niki. lx 

, adienairttki spust po Sodofavem 

i 

tnfo: 03 7S7 6155; 03 757 61S7. vvvm.terme-zroce.si. vmvv.rogis.si 

ličete nove izkušnje... 
...na obetajočem poslovnem področju? 

Za razvoj In proizvodnjo oklepnih vozii iščemo moške 
In ženske strokovne sodelavce: 

I • Strokovnjake za gradnjo naprav 
za natančno varjenje iablon in kontrolnih naprav 

• CNC delavce 
za laserja, ultrazvoine prirezovalce In stiskalnice robov 

1 Kl jučavničarje 
z dobro izobrazbo za samostojno delo pri prototipih 

I Kleparje 
za predelave novih tovornjakov in terenskih vozil 

1 "Vari lce 
za posebna sestavna dele, visoka natančnost 

I • Delavce v lakirnici 
za Jeklene dele, delo v lakirnici s tekočim trakom 

Nudimo vam: 
Dolgoročno In odgovorno dejavnost, trajno <delovno 
razmerje, možnost nadaljnjega Izobraževanja in 
stimulativno plačo, ki bo ustrezala vašemu delu. 

Za vse omenjene dejavnosti je potrebno znanje nemškega 
jezika. Podrobnejše Intormacije o razpisanih delovnih mestih 
si lahko ogledate ludi na spletni strani www.rasstnlg.at 

Prosimo, prijave z ustreznimi 
dokazili poi l j i te na: 
RESSENIG Fahraeugbau GmbH 
St. Martiner Strasse 124 
9500 Villach/Beljflk. Avstrijo 
tel. 0043/4242/5010-48 
wllhelm.elsnerQress«nlg.at 

http://www.rasstnlg.at
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JEZERSKO 

Kar divjad ne popase, pokosijo lovci 
Lovska družina Jezersko ima v najemu od sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov okrog deset hektarjev zemljišč, od tega 
skoraj tri hektarje na območju Staniča, ki so jih pred dese-
tletjem izsekali in zasejali s travo in kjer je tudi njihova lov-
ska koča. Kot poudarja starešina lovske družine Franc Ekar, 
se na teh površinah pogosto zadržuje divjad - jelenjad, sr-
njad in tudi gamsi. Dobra paša jo odvrača od tega, da bi po-
segla na nižje ležeče obdelane kmetijske površine in tam 
povzročala škodo. Kar divjad ne popase trave, jo lovci poko-
sijo in pustijo za zeleno gnojenje, za krmljenje divjadi pa jo 
po novih lovskih smernicah ne smejo.več uporabiti. C. Z. 

Lovca Franci in Dušan med košnjo strmega travnika 

KMNI 

Nova žarišča hruševega ožiga 
Republiška fitosanitarna uprava je junija in julija izdala pet od-
ločb, s katerimi je na seznam žarišč okužbe s hruševim oži-
gom dodala nova žarišča. Z Gorenjskega je na seznam uvrsti-
la žarišča Medvode, Smlednik (Valburga), Medno, Jesenice, 
Gorenja vas, Brod (Bohinjska Bistrica), Gozd Martuljek, Volč-
ji Potok In Radomlje. Okužbe se s severozahoda države, kjer 
se je hrušev ožig v preteklosti že pojavil, širijo proti vzhodu in 
jugu, kjer je glavnina nasadov jablan. Še posebej so ogroženi 
sadovnjaki z intenzivno pridelavo jabolk. Na novih območjih 
je okužbo treba čimprej odkriti in jo odpraviti. C. Z. 

BLED 

Na kmečki praznik koroških Slovencev 
Slovenski kmetje z avstrijske Koroške bodo zadnjo julijsko 
nedeljo pripravili pri Sv. Primožu v bližini Klopinjskega jeze-
ra, nedaleč od Dobrle vasi, kmečki praznik, na katerega va-
bijo tudi kmete z zgornjega konca Gorenjske. Blejska kme-
tijska svetovalna služba že zbira prijave za udeležbo na pri-
reditvi na telefonskih številkah 576-64-50, 051/684-163 in 
575-00-00, zbirala jih bo do zasedenosti avtobusa oz. naj-
kasneje do 24. julija. Za prevoz bo treba odšteti 16 evrov, za 
kosilo pa od 6,5 do 10 evrov. C. Z. 

Transporter. 
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VeČina žita za krmo živine 
"Na Gorenjskem se povečuje delež-žita v kolobarju. Na kmetijah ga večinoma porabijo za krmo 
živine," pravi Marija Kalan iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. 

CVFTO ZAPLOTNIK 

Je letos žetev prej kot obi-
čajno? 

"Pridelovalci so ozimni 
ječmen že poželi, večino 
ozimne pšenice bodo verjet-
no prihoidnji teden, jara žita 
pa do konca meseca. Žetev 
ozimnega ječmena je bila za-
radi tople zime in pomladi 
od deset do dvajset dni prej 
kot običajno, pšenico pa so 
začeli žeti od sedem do deset 
dni prej." 

Koliko je letos na Gorenj-
skem žit? 

"Gorenjski kmetje in pose-
stva pridelujejo približno 
66o hektarjev ozimne in 
i6o hektarjev jare pšenice, 
750 hektarjev ozimnega in 
200 hektarjev jarega ječme-
na ter še od 50 do 80 hektar-
jev ovsa. Obseg pridelave žit 
se je v primerjavi z lani pove-
čal od deset do petnajst od-
stotkov, del povečanja je tudi 
posledica zaprtja tovarna 
sladkorja v Ormožu in opu-
stitve pridelave sladkorne 
pese." 

Se je povečal tudi delež žit v 
kolobarju? 

"Delež se je že povečal in 
se bo verjetno tudi v prihod-
nje. Trenutno predstavljajo 
žita v setvenem kolobarju go-
renjskih njiv več kot petino. 

p i j . ' 

Marija Kalan, svetovalka za rastlinsko pridelavo 

Deloma je to tudi posledica 
vključitve kmetij v kmetijsko 
okoljske ukrepe, pri katerih 
je kolobarjenje obvezno, in 
zahtev navzkrižne skladnosti 
po dobrem okoljskem delo-
vanju na vseh kmetijah." 

Na Gorenjskem se med žiti 
povečuje zlasti obseg pride-
lave ječmena. Kaj je razlog 
zato? 

"Gorenjski kmetje se več-
inoma ukvarjajo z govedore-
jo in potrebujejo za to tudi 
krmna žita in krmila. Ker je 
slišati napovedi, da se bo 
cena žit na svetovnem trgu 

še povečala, se je marsikdo 
že odločil za povečanje pride-
lave žit Delež ječmena v ko-
lobarju se v zadnjih letih po-
večuje tudi zaradi nizkih od-
kupnih cen pšenice v prete-
klih letih, poleg tega pa se 
ozimni ječmen žanje prej 
kot pšenica, tako da je na po-
žete njive potlej možno pose-
jati še bolj zgodne hibride 
koruze." 

Koliko je v takšnih razme-
rah še tržne pridelave žit? 

"Velika večina kmetij pri-
deluje žito le še za krmlje-
nje živine, s pridelavo za 

prodajo se ukvarjata le še 
KŽK in nekatere večje polje-
delske kmetije." 

Letos je zelo malo poleže-
nih žit... 

"2ita so aprila in maja za-
radi pomanjkanja padavin 
dobro razvila korenine, hkra-
ti je pomanjkanje padavin 
povzročilo tudi slabše izko-
riščanje dušika iz tal. Prej so 
prešla v fazo kolenčenja, kar 
je dodatno vplivalo na boljšo 
stabilnost rastlin. Padavine v 
maju so bile še pravi čas, 
tako da bo tudi pridelek sla-
me pri ozimnih žitih dober, 
medtem ko bo pri jarinah 
nekoliko nižji. Žita, ki so po-
legla, so le zaradi ujm in na 
njivah, kjer so pretirano gno-
jili z dušikom." 

Kakšna bo letošnja letina? 
"Pridelek ozimnega ječ-

mena je bil zelo dober in se 
je gibal od 4 do 6,5 tone na 
hektar. Za natančnejšo oce-
no letine ozimne pšenice je 
še prezgodaj, verjetno pa lx> 
povprečna. Pridelek jarega 
ječmena bo zaradi aprilske 
suše od 40 do 50 odstotkov 
manjši od običajnega, manj-
ši bo tudi pridelek jare pšeni-
ce, vendar pa izpad pridelka 
ne bo tako velik kot pri ječ-
menu. Letina bo veliko od-
visna od tal, najslabša bo na 
peščenih deh." 

Odškodnina le za zavarovane poljščine 
občine lahko prispevajo kmetom le k zavarovalni premiji, ne morejo pa jim več kriti škode. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Na Gorenjskem je v 
letošnjem poletju že večkrat 
padala toča, doslej največjo 
škodo je povzročila 27. jtmi-
ja, ko je prizadela območje 
občine Šenčur, še zlasti Vo-
klo in Voglje, pa tudi Lahov-
če in okolico Škofje Loke. 
Najbolj je oklestila oljno 

ogrščico, koruzo, listnate 
vrtnine, krompir in žita z iz-
jemo ozimnega ječmena, ki 
so ga pridelovalci dotlej že 
poželi. Medtem ko so kmet-
je v preteklosti ob toči in 
drugih ujmah praviloma 
lahko računali na občinsko 
px>moč, zdaj te možnosti ni-
majo več. Kot je pojasnila 
Marija Kalan, svetovalka za 

rastlinsko pridelavo v kranj-
skem kmetijsko gozdar-
skem zavodu, občine lahko 
sofinancirajo le premijo za 
zavarovanje posevkov in 
plodov pred nevarnostjo 
toče, požara, udara strele, 
spomladanske pozebe, vi-
harja in poplave, ne morejo 
pa jim več kriti škode, ki pri 
tem nastane. Po vladni 

uredbi prispeva država k za-
varovalni premiji 40 odstot-
kov, občina pa lahko še 10 
odstotkov. "Na območju, ki 
ga je prizadela toča, so ime-
li kmetje bolj malo zavaro-
vanih poljščin," je dejala Ka-
lana in dodala, da bodo le ti-
sti, ki so zavarovali poljšči-
ne. lahko uveljavljali od-
škodnino pri zavarovalnici. 

Zastopanje avstrijskega podjetja 
ŠTORA ENSO TIMBER! 
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Bika je že zamenjal medved 
Na Ljubljanski borzi je bika, ki je dolgo "rogovilil" in zviševal delniške tečaje, v začetku tedna zame-
njal medved, ki je naznanil padanje tečajev. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Ljubljana • Slovenski b lue 
chip indeks S BI Top se je v 
ponedeljek znižal za 1 ,2 od-
stotka, v torek za 2,78 odstot-
ka in v sredo za 2 ,44 odstot-
ka, Slovenski borzni indeks 
S B I 2 0 v ponedeljek za en 
odstotek, naslednji dan za 
2,87 odstotka in predvčeraj-
šnjim za 2 ,4 odstotka. Podo-
bno se je dogajalo z indek-
som investicijskih skladov 
PIK, ki je v ponedeljek izgu-
bil 2,} odstotka vrednosti, v 
torek nadaljnjih 0,87 odstot-
ka in v sredo kar 2 ,89 odstot-
ka. Tečaj delnice Krke se je 
od petka znižal od i . o i o na 
952 evrov, Petrola z 8 0 9 na 
763 evrov, Save s 4 9 9 na 
4 4 9 evrov, Merkurja s 381 na 
365 evrov, Telekoma Sloveni-
je s 465 na 438 evrov - in tako 
dalje. 

Največ prometa s Krkino 
delnico 

[unijsko dogajanje na bor-
zi je bilo še v znamenju bika. 
Prometa je bilo za 182,5 ' " i " 
lijona evrov, kar je največ v 

Delnica Enotni tečaj (v evrih) 
4.1.2006 27.12.2006 13.4.2007 n.7.2007 

Gorenje 22 ,90 26,65 36,37 36,84 
Intereuropa 2 1 ,90 25,51 36 ,86 45.62 
Krka 4 3 9 4 1 784.75 857.27 952.49 
Mercator 155,00 2 12 ,86 255,13 362,51 
Merkur 148,79 205,63 259 ,26 364.74 
Petrol 297.93 493.91 569 .84 762 ,9 1 
Aerodrom Ljubljana 40 ,91 57.49 73.81 92.30 
Istrabenz 33.75 44.79 66,35 104 ,42 
Luka Koper 2 9 , 2 2 47 .29 7 6 , 6 0 94.28 
Pivovarna Laško 30,61 4 0 , 1 9 50 ,92 85,08 
Sava 176.83 231 ,62 300,34 449,25 
Žito 124,72 167,78 2 1 4 , 0 0 278,16 
Telekom Slovenije - 306 ,62 380 , 16 438.42 

zadnjem letu. 87 odstotkov 
ga je bilo z delnicami družb, 
slabih osem odstotkov z del-
nicami investicijskih skla-
dov, ostalo pa z obveznica-
mi. Med delnicami družb je 
bilo največ prometa z delni-
cami Krke, Petrola, Pivovar-
ne Laško, Telekoma Sloveni-
je, Luke Koper in Mercator-
ja, med investicijskimi skla-
di z investicijskimi kuponi 
vzajemnega sklada Proban-
ka globalni naložbeni sklad, 
N F D 1 in investicijskimi ku-
poni vza jemnega sklada 
MP-Balkan, med obveznica-

mi pa z obveznicami Sloven-
ske odškodninske družbe 2. 
izdaje. 

Slovenski borzni indeks 
SBI 2 0 je junija porasel za 12 
odstotkov, v letošnji prvi po-
lovici leta za 65 odstotkov in 
v zadnjem letu za 107 odstot-
kov. Juni ja je prvič v svoji 
zgodovini presegel mejo 
1 0 . 0 0 0 točk. Slovenski blue 
chip indeks SBI Top je juni-
ja pridobil 12 odstotkov vred-
nosti, v prvih šestih mesecih 
54 od.stotkov in v zadnjih 
dvanajstih mesecih 94 od-
stotkov. Indeks investicijskih 

skladov PIX je junija "posko-
čil" dobrih pet odstotkov, v 
letošnjih prvih šestih mese-
cih 31 odstotkov in med lan-
sk im in letošnjim juni jem 
6 4 odstotkov. Borzni indeks 
obveznic BIO je junija sicer 
malenkostno pridobil na 
vrednosti, sicer pa je v za-
dnjem letu padel za 1 ,9 od-
stotka. 

Največ pridobile delnice 
Luke Koper 

Med delnicami, ki so vklju-
čene v indeks SBI 20 , junija 
nobena ni izgubila na vred-
nosti, največ pa so "poskoči-
le" delnice Istrabenza (+ 34 
%), Žita (-1- 30,9 %), Pivovar-
ne Laško (+ 29,8 %), Intereu-
rope 17,7 %) in Merkurja 
(-h 17,6 %). Se več kot meseč-
no pove enoletno primerjal-
no obdobje, v katerem se te-
čaj ni znižal nobeni delnici iz 
skupine SBI 20 , največ pa so 
na vrednosti pridobile delni-
ce Luke Koper {+ 200 , 1 %), 
Istrabenza (+ 196 ,9 %), Save 
(+ 168,7 Pivovarne Laško 
(+ 1 6 6 , 8 %) in Aerodroma 
Ljubljana (+ 163 ,7 %). 

KRANJ 

Delničarji Alpetoura potrdili predlagane sklepe 

Družba Alpetour Potovalna agencija Kranj je ob koncu lanske-
ga leta imela 2,9 milijona evrov bilančnega dobička. Po skle-
pu torkove skupščine delničarjev ga bodo 2 0 0 tisoč evrov na-
menili za Izplačilo divldend, 13.197 evrov za nagrado upravi In 
skupno 4.549 evrov za nagrado nadzornemu svetu. Skoraj 2,7 
milijona evrov dobička bodo prenesli v naslednje poslovno 
leto. Delničarji bodo najkasneje v treh mesecih prejeli 0,52 
evra bruto dividende na delnico. C. Z. 

LJUBLJANA 

Slovenica Življenje odslej KD Življenje 

Delničarji življenjske zavarovalnice Slovenica Življenje so na 
torkovi skupščini sprejeli sklep o spremembi Imena. Zava-
rovalnica se bo po novem Imenovala KD Življenje, zavaro-
valnica, oz. v skrajšani obliki KD Življenje, v angleškem jezi-
ku pa KD Life, Insurance Company, oz. kratko KD Life. Za 
spremembo Imena so s e odločili zato, ker je bilo Ime Slove-
nica Življenje na tujih trgih premalo sporočilno in težko Iz-
govorljivo, z novim imenom pa tudi želijo okrepiti prepo-
znavnost Skupine KD Group. C. Z. 

LJUBLJANA 

Prihodnje leto evro tudi na Malti in na Cipru 

Finančni ministri so na torkovem zasedanju Sveta Evropske 
unije za ekonomske in f inančne zadeve (Ecofin) potrdili 
vstop Malte In Cipra v evro območje 1. januarja prihodnje 
leto. Obe državi bosta tako kot Slovenija uvedli evro po sce-
nariju velikega poka, torej z istočasno uvedbo knjižnega de-
narja in gotovine ter s kratkim prehodnim obdobjem. C. Z. 

LJUBLJANA 

Istrabenz povečal delež v Petrolu 

Holdinška družba Istrabenz je v torek od investicijskih skladov 
družbe za upravljanje KD Investments pridobila 53.597 Petro-
lovih delnic. S tem je njihovo število povečala na 165.799, kar 
ji zagotavlja 7,95 odstotka glasovalnih pravic. C. Z. 

PRE)EU SMO 

Koliko cenimo 
Plečnikovo 
dediščino na 
Brezjah? 

Letos so ob petdeseti obletni-
ci smrti arhitekta Jožeta Pleč-
nika razglasili Plečnikovo 
leto. Po Sloveniji potekajo naj-
različnejše razstave in prire-
ditve v spomin na enega naj-
pomembnejših arhitektov v 
zgodovini naše države, ki je 
med drugim uredil tudi pros-
tor pred cerkvijo na Brezjah. 

Plečnik si je tu zamislil 
park s spomeniki zaslužnih 
mož in Marijinih častilcev, v 
katerem bi uredili tudi grob 
neznanega slovenskega juna-
ka in steber z vodnjakom in 
kipom Marije Pomočnice, kot 
simbolom vrelca ljubezni. 
Prostor je zasnoval kot tri 

funkcionalno in oblikovno lo-
čene enote. Ob cesti je predvi-
del območje s trgovinami in 
stojnicami, prostor pred cer-
kvijo pa je ogradil in namenil 
zborovanjem, vmes je uredil 
dvignjen park, namenjen za 
počitek, ki hči molitvi name-
njeno površino od hrupa trgo-
vin. Za ureditev tega prostora 
so imenovali posebni častni 
odbor, sestavljen iz najpo-
membnejših mož tedanjega 

javnega in političnega življe-

nja. Predsedoval mu je ban 
Marko Natlačen, v njem pa so 
bili med drugim še ŠkoJ^e: dr. 
Gregorij Rožman, dr. Anton 
Bonaventura Jeglič, dr. Ivan 
Tomažič, rektor svetišča Bo-
naventura Resman in župani 
Ljubljane, Maribora, Celja in 
Ptuja. (A. Hrausky,J. Koželj, 
D. Prelovšek: Plečnikova Sb-
venija. Vodnik po arhitekturi: 
DESSA Ljubljana 1997; 

Na severni strani prostora 
pred cerkvijo je umeščen sa-
mostanski vrt, ki je obdan s 
kamnitim zidom, pred katere-
ga je dal Plečnik posaditi kle-
ke, ki ustvarjajo ravnotežje s 
parkom na levi strani. Hkrati 
pa je s tem ustvaril linijsko 
strukturo, ki usmeija poglede 
na cerkveno pročelje in po-
udarja vertikalo zvonika, ter z 
drevesi v dvignjenem parku lo-
čuje cerkev od preostalih stavb 
iupniiča in ji tako dodeli po-
sebno mesto, kiji pripada kot 
najpomembnejšem Sloven-
skem svetišču, ki je skozi zgo-
dovino tudi veliko prispevalo k 
narodni zavesti. Ker so to viso-
ka zimzelena drevesa, ki za to 
območje niso značilna, še bolj 
poudaijajo pomembnost tega 
svetega prostora in skozi vse 
leto opravljajo junkcijo usmer-

janja pogledov in ustvaijanja 
z dveh strani zaprtega trga. 
Seveda pa so kot vse zimzele-
t\c rastline tudi ta drevesa po-
vezana s simboliko večnega 

življenja v cerkvenem in po-
svetnem smislu. 

V zadnjem času pa smo pri-
ča posegov v ta, z izrazitim 
čutom oblikovan prostor. Naj-
prej stopnice, ki trg povezujejo 
z novim parkom na zahodni 
strani. Stopnice so osvetljene z 
dvema manjšima belima luče-
ma, ki se ne skladata z zasno-
vo, stopnice pa so iz gradbene-
ga materiala, ki se ne slada z 
materialom, iz katerega so 
stopnice dvignjenega parka. 
Dvignjen park je nujno potre-
ben obnove, saj se zidovi kru-
šijo, prav tako so obnove po-
trebne stopnice. Toda, name-
sto da bi se lotili prepotrebne 
obnove, so posekali več desetle-
tij stare kleke, ki so bili v do-
brem stanju. Tako da je rav-
notežje s parkom izgubljeno, s 
tem pa tudi zaprtost trga, saj 
se nam sedaj pogled namesto 
na samo cerkev odpira tudi na 
župnišče in župnijski vrt. 
Predvideva se tudi drastičen 
poseg samo zasnovo Plečni-
kovega trga in dvignjenega 
parka. V preteklih letih smo 
bili priča spremembe na-
membnosti trgovin, ki so v 
sklopu parka, z dograditvijo 
lokala. 

Kot krajanki se sprašujeva, 
kdo je dovolil takšne posege v 
kulturni spomenik, ki bi mo-
ral biti zaščiten kot kulturna 
dediščina in vanj ne bi smeli 
posegati laiki brez predhodne-
ga dovoljenja in posvetovanja 
s strokovnjaki s tega podrolja. 

Strokovno javnost prosiva, 

da si ogleda trenutno stanje in 
po svojih močeh prepreči na-
daljnje uničenje kulturne de-
diščine in poseže v njeno obno-
vo v skladu s prvotnimi Pleč-
nikovimi načrti. 

S spoštovanjem 
M I H A E L A J E R E B K I A N Š E K 

T O N J A K I A N Š E K 

Obnove cest 
in podružnične 
šole 

Pod tem naslovom so bili v 
torek, 8. maja, v Gorenjskem 
glasu na 2. strani objavljeni 
rezultati ankete, ki jo je pred 
kratkim opravila neka institu-
cija med vaščani Besnice. Gle-
de na to, da sem v Besnici že 
"staroselec" z rodovnikom, so 
me rezultati te ankete močno 
presenetili. Prvič, da je tako 
veliko število vprašanih (60 
odstotkov) izjavilo, da je po-
trebna temeljita rekonstrukci-

ja ceste Gorenja Sava (Kranj) 
do Nove vasi f Zg. Besnici. In 
drugo presenečenje; da nihče 
ni omenil zelo prepotrebne ka-
nalizacije in zamenjave az-
bestnih vodovodnih cevi, ki so, 
kot je znano, zdravju škodlji-
ve. Da pa je osnovna šola po-
trebna temeljite prenove, je 
znano že od njenega odprtja 
pred več kot tri^setimi leti, saj 
je bila zelo "šlampasto" zgra-
jena. Mislim, da jim tako 

energetsko potratnega objekta, 
kot je ta, že dolgo ni uspelo 
zgraditi. Ne vem, ali je bil 
vzrok v tem, ker smo jo zgra-
dili s samoprispevkom. Sedaj 
pa so se pokazale še druge po-
manjkljivosti - premalo učil-
nic, premajhna telovadnica, 
da dotrajanosti celotnega ob-

jekta razen samih zidov, niti 
ne omenjam. 

Pa pojdimo nazaj k cesti, ki. 
je bila od Kranja do Podblice 
temeljito obnovljena pred ko-
maj dvajsetimi leti. Lahko re-
čemo, da se za naše razmere 
vozimo po dokaj sodobni cesti, 
ki pa ima to pomanjkljivost, 
da je vrhnji sloj a^ta že do-
kaj nenavadne barve (svetlo 
siv, ponekod skoraj bel) in ver-
jetno zaradi tega ob dežju 
tudi zelo spolzek. Zaradi tega 

Je že prišlo do nekaj nesreč. 
Zato so Jo pred nekaj leti na 
najbolj kritičnih ovinkih z 
grobim asfaltom preplastili. 
Kot vsakodnevni uporabnik si 
upam trditi, da imamo kar 
dobro cesto, na kateri pa je hi-
trosti potrebno prilagajati voz-
nim razmeram. Med uporab-
niki drugega očitka, kot sem 
ga omenil, še nisem slišal. 

Drugo vprašanje pa so ploč-
niki in kolesarske steze in to 
vsaj v vaseh, če ne že kar do 
Kranja, kar bi bilo glede na vse 
ve^i razmah kolesarstva, več 
kot potrebno. Je pa problem ce-
ste, če to res Je, potrebno gleda-
ti do konca, to Je do Podblice in 
Jamnika na desnem kraku in 
do Dražgoš na levem, ne pa le 

do Besnice, kot Je bilo vetjetno 
anketno vprašanje. 

Nihče pa ne omenja poza-
bljene ceste, če seji lahko tako 
reče, na Njivico in naprej v 
Rovte do stika s kroparsko do-
lino. Ta cesta od odcepa pri Je-
ralu do Njivice ni dosti dru-
gačna, kot je bila še pred dru-
go svetovno vojno, ki Jo poleg 
izjemne strmine "krasita" še 
kamen in pesek (da ne upora-
bim zelo grde popačenke "ma-
kadam", ki se uporablja za ce-
sto brez asfalta). Vetjetno drži 
trditev, daje to edina neposo-
dobljena in neasfaltirana ce-
sta v občini in verjetru) še malo 
čez. Menda se tudi tam nekaj 
premika in upam, da novi žu-
pan ne bo mislil le na mesto 
Kranj, kot Je to pred volitvami 
zelo pogosto in opazno po-
udarjal, ampak tudi na odro-
čne kraje. Čudim pa se, da so 
vaščani teh vasi tako potrpež-
ljivi; vajeni so trdega dela. pa 
jim je cesta, takšna kot je. že 
prešla v navado. 

Sicer pa smo lahko optimi-
sti. Imamo zelo ambiciozen 
svet krajevne skupnosti, ki 
marsikaj načrtuje, tudi ogre-
vanje na biomaso. Kljub temu 
pa bi pred to postavil zelo po-
trebno kanalizacijo. Zato bi 
kazalo anketo med vaščani 
ponoviti in jim ponuditi celo-
ten splet vprašanj in proble-
mov, ki nas v tem času najbolj 
žulijo. 

J A N E Z Z E N I , 

Sp. Besnica, Trata 9 

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

Naročilo li oti}»o sfirfjemimo (» telefonu 04/iOM̂OO, f̂kMi ali nebno na Zoisovi 1 
< (raniu o;, po poJii - do »oneifdilj in (etittj ifo i I.OO uie! Ceiw ogljsov In ponuiJI) v robtiki: Inedno û odnj. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, U N C O V O 91, 4240 
RAtX)VL)ICA, TEL: 04/53 249, FAX: 04/53 «H 230 
TRST: RAZPRODAJE 17.7.; MADŽARSKE TOPLICE 9.8 -12.8., 23.8. -
26.8., 30.8 - 5.9.; PELJESAC-MORJE 21.7. • 28.7., 17-9-" 24 9 i CARDA-
LAND - APUAPARADISE 16.7.; KOPALNI IZLET IZOLA -16.7. 

O B V E S T I I A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V R U B R I K I G I A S O V 

K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O SAMO E N K R A T . 

PRIREDITVE 

16. tradicionalni piknik upokojencev 
Cerklje - Društvo upokojencev Cerklje prireja v počastitev 
d n e v a upoko jencev v občini Cerklje, že 1 6 . tradicionalni 
piknik, ki bo jutri o b 1 0 . 0 0 na prostoru pri pizzeriji "Pod 
Jenkovo lipo" v Dvorjah. 

Velika vrtna veselica 
Stražišče - Stražiški gasilci vabijo jutri ob 1 9 . 3 0 na veliko vrt-
no vesel ico z bogatim srečelovom in kegljanjem za prašiča. 
Vesel ica, na kateri bo igral ansambel Boh pomage j , bo na 
Pantah v Stražišču (zraven gasi lskega doma) . 

Proserious Turnir v odbojki na mivki 
Kranjska Gora - Turnir v odbojki na mivki bo potekal v Kranj-
ski Gori v soboto in nedeljo. V soboto bo od 1 1 . do 20. ure 
prvi del mednarodnega turnirja v odbojki na mivki, od 20. do 
2 2 . ure pa bo Warm up h o u s e beach party z G o - G o ple-
salkami in DJ Andariel lom. Od 22. do 2. ure (naslednjega 
dne) bo posebna ponudba cocktailov, ki vam jih bo priprav-
ljal Ažbe (iz resničnostnega šova Bar) za dobro g lasbo pa bo 
skrbel DJ Anderiell. V nedeljo bo od 1 1 . do 20 . ure drugi del 
turnirja v odbojki na mivki, od 20 . do 22. julija pa si proseri-
o u s turnir v odbojki oglejte tudi na poletni plaži v Novi Gori-

Ob paviljonu Max Zaxster 
Bohinj - začenja s e festivalsko dogajanje na zanimivem pri-
zor išču v kanalu ob paviljonu Max Zaxster v Ribčevem Lazu 
v Bohinju, ki bo trajalo do 22. avgusta, vsako sredo. V sredo, 
1 8 . julija bo nastopi l Liquid j a z z quartet , 25. julija band 
Angee , 1. avgusta Latino quintet, 8. avgusta Blaž Trček jazz 
selection, 15. avgusta trubači Putrovke, 22 . avgusta pa bodo 
nastopili Ga! in Galeristi. Okvirni časovni plan je pet nedelj 
v juliju in avgustu ob približno 20 . uri. Folklora omogoč i naj-
manj tri pare za te nastope in dva nastopa po približno 25 
minut. Nastopi s e bodo izvajali na travi v parku pod štirimi 
srčnimi možmi . 

Veselica PCD Virmaše - Sv. Duh 
Vlrmaše - Sv. Duh - Prostovoljno gas i lsko društvo Virmaše-
Sv. Duh tudi letos prireja veliko gasi lsko vesel ico z ansam-
blom Čuki. Prireditev s e bo odvijala jutri od 19. ure dalje na 
Grencu, ko se bo začel otroški Živ - Žav. Z a pijačo in j edačo 
b o poskrbl jeno. Vabl jene vse generaci je , sa j bodo Čuki in 
gasilci poskrbeli, da s e boste dobro zabavali prav vsi. 

IZLETI 

Kopalni izlet 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na kopalni izlet v ho-
tel Delfin v Izoli, ki bo 25. julija. Odhod bo s posebnim avto-
b u s o m ob 7. uri izpred Creine. Z vami bo Marija Gruden. 
Med kopanjem b o m o v hotelu ob 1 1 . 3 0 imeli kosilo, ob 18. 
uri pa se b o m o odpravili nazaj v Kranj, tja pa naj bi prispeli 
d o 21 . ure. Cena izleta je 2 4 evrov, v njej pa je všteto: prevoz, 
kopanje, kosilo, zavarovanje in organizacija. Prijave z vplačili 
s p r e j e m a m o v društveni pisarni od d a n e s dalje. Pri jazno 
vabljeni! 

Splavarjenje po Dravi 
Žabnlca-Bitnje • Društvo upokojencev Žabnica-Bitnje orga-
nizira spISvarjenje po Dravi, ki bo v sredo, 18. julija. Z avto-
b u s o m se b o m o peljali do Dravograda, kjer s e b o m o vkrcali 
na splav ali f los in zapluli po reki Dravi. Na splavu nas bodo 
pogostili s f losarskim golažem in zabavo. Vožnja traja prib-
ližno 2 uri. Sledi ogled elektrarne Fala, kapele in s lapa. Po 
d o b r e m kosilu sledi š e ogled Maribora in vožnja d o m o v . 
Cena izleta je 4 0 EUR. Odhod avtobusa bo ob 6 .30 izpred 
vseh avtobusnih postaj od Virmaš proti Kranju. Prijave po 
tel.: 04/23 1 1 9 32 do zasedenost i avtobusa med 14 . in 16 . uro 
vsak dan. 

Kopalni izlet v Izolo 
Žabnlca-Bitnje - Društvo upokojencev Žabnica-Bitnje orga-
nizira kopalni izlet v Izolo, ki bo v četrtek, 25. julija, in v 
četrtek, 2. avgusta . Odhodi a v t o b u s o v bo ob 6 . 3 0 izpred 
vseh avtobusnih postaj od Kranja proti Trati. Cena izleta je 
1 6 EUR (prevoz, kosilo) in doplači lo za kopanje, 3 ,50 evra. 
Prijave na tel.: 04/23 1 1 9 32 d o zasedenost i avtobusa med 
14. in 16 . uro vsak dan. 

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

Kupt, 0*teit>intt ML • iu»% ] 
Poletni tabor s čebelico Majo 
Kranj - Ustvarjalni atelje v sode lovan ju s kmetijo Pr' Kovač 
bo potek od 16 . do 20 . julija. Z a č n e m o v ponedeljek s skrb-
jo za zdravo telo, v torek i m a m o d o m a č o kuhinjo, v Kekčev 
svet s e b o m o potopili v s redo, četrtek bo prav poseben, saj 
b o m o prespali v Taboru Indijancev, v petek pa bo poletni 
Živ Žav . Cena je 65 EUR, za bratce in sestrice pa je dodatni 
20-odstotni popust . Še dva termina bosta: od 23. d o 27. juli-
ja in od 27. do 3 1 . avgusta , v Cerkljanski občini pa od 20 . do 
24 . a v g u s t a . I n f o r m a c i j e in pr i j ave na tel . : 0 4 1 / 2 8 6 155 
(Maja) . 

Pohod po poti preko Martinj Vrha 
Martinj Vrh - Društvo za razvoj podeželja Resje organizira v 
nedeljo, 15. julija, v okviru Čipkarskih dni, 4. pohod po poti 
preko Martinj Vrha. Odhod b o ob 9. uri izpred Tajnetove 
ž a g e v Z a l e m Logu (pri o d c e p u Črni Kal - B legoš iz ceste 
proti Davči). Priključiti se je m o g o č e tudi pri šoli v Martinj 
Vrhu in s icer okrog 1 1 . 3 0 . predvideni s o postanki na Ro-
m o v c u in eko-kmeti jah, zakl juček pa bo na Puč, kjer bo 
pripravljena topla malica. Prisrčno vabljeni! 

OBVESTILA 

Stojnica z gostinsko ponudbo pri slapu Peričnik 
Mojstrana - O b v e š č a m o vas, da danes začne obratovati stoj-
nica z gost insko ponudbo pri s lapu Peričnik. Obratovala bo 
vsak dan od 1 0 . do 19. ure. Vabljeni v dolino Vrat! 

PREDAVANJA 

Novodobno iskanje med varnostjo in svobodo 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma z Bleda nadaljuje z 
avdiovizualnimi predavanji z nas lovom Osuplj ive najdbe, ki 
bodo jutri ob 9. uri v gimnazij i Kranj v učilnici 9. Na spore-
du bo: Krščanska p r e d a n o s t ali n o v o d o b n o i skanje m e d 
varnost jo in svobodo. Predaval bo Sandi Flander. Vstopnine 
ni. 

KONCERTI 

Kvintet Distango 
Kranjska Gora - V dvorani Vitranc bo danes ob 2 1 . uri kon-
cert s p lesnim spektaklom svetovnih prvakov v argentin-
skem tangu. Informaciji na recepciji hotela Kompas aN po 
tel.: 04/589 21 0 0 . Vabljeni! 

Recital harfistke Urške Križnik Zupan 
Jezersko - v nedeljo ob 18. uri lepo vabljeni na samosto jni 
recital har f i s tke Urške Križnik Z u p a n , ki bo v cerkvi sv. 
Andreja na Ravnah. Harfo igra v orkestru Slovenske filhar-
moni je in jo poučuje v glasbeni šoli v Ljubljani. 

PREDSTAVE 

Finžgarjeva Razvalina življenja 
Predoslje pri Kranju - KUD Predos l je bo uprizorilo odl ično 
p r e d s t a v o na p r o s t e m v P r e d o s l j a h pri Kranju , pri kul-
turnem d o m u na ž u p n i j s k e m p o s e s t v u . Gre za d r a m o v 
treh dejanjih F. S. Finžgarja z n a s l o v o m Razvalina Življen-
ja v režiji Iztoka Jožeta B a s a j a . Predstava bo uprizorjena 
d a n e s o b 2 0 . 3 0 in jutri ob 2 0 . 3 0 . Vstopnice se lahko re-
zervirajo po tel.: 0 4 1 / 9 5 5 0 0 0 , prodaja vstopnic pa je 2 uri 
pred p r e d s t a v o . C e n a je 8 evrov . Več o p r e d s t a v i na 
www.kud-predosl je .s i 

Lili Marleen 
Ljubljana - V Cankarjevem d o m u bo jutri ob 2 0 . 3 0 kabaretna 
predstava z Niko Vipotnik "Lili Marleen". 

Čestitamo mladoporočencem 

Na Brdu pri Kranju so se 7. julija poročili Marko Faletič in An-
drejka Rožman iz Mengša, Tomaž Kržišnik in Mojca Grašič iz 
Strahinja, na Zgornji Beli sta se poročila Damijan Martinjak in 
Marija Zakrajšek iz Predoselj, v Kranju pa so se poročili Goran 
Prtija in Željka Buzadžija iz H o t e m a ^ Boštjan Vodnik in Tade-
ja Krajnik iz Kranja, Boštjan Korenjak in Jasna Razdrh iz Predo-
selj ter Klemen Gregorin in Mateja Murnik iz Glin). Na Bledu 
so se poročili Boštjan Papa in Karolina Jakovčič, Marko Lapuh 
in Urška Podbevšek, Sandi Markovič in Ana Rakuš, Jure Čeč in 
Klavdija Stevčeka, Martin Šušteršič in Katarina Krilič, Gregor 
Žnidaršič in Špela Marinčič, Peter Zupan in Petra Pazlar, Ma-
tej Pire in Nina Belčič, Goran Skube in Nina Heferle ter Chri-
stofer Kemshall in Alma Krčič, v Bohinju pa sta se poročila Ta-
dej Vehovec in Barbara Bahovnik. V Bistrici pri Tržiču s o se po-
ročili Boštjan Sodja in Ksenija Perčič ter Andrej Draksier in Ma-
teja Dolinar. Gorenjski glas mladoporočencem čestita in j im 
s čest i tko, prejeto na m a t i č n e m uradu, podar ja pol letno 
naročnino na časopis . 

Nagrajenci nagradne križanke KRANJSKI GLAS, ki je bila objavljena 
29. junija, so: 1. - 6. nagrada: darilni bon MAYA prejmejo HELENA 
KRAMAR, Dovje 112, Mojstrana; SILVO HOČEVAR, Zoisova 7, Kranj; 
JANA BERCANT, Bezje 7, Kranjska Gora; OLGA ŽAGAR, Stara Loka 
6/a, Školja Loka; DARJA KOSNIK, Struževo 74/a. K^nj ter RENATA 
BAJC, Osojnica 4, Žiri. 

Nagrajenci nagradne križanke ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, ki je bila 
objavljena 3. julija, so: 1. nagrada: bon v vrednosti 100 EUR, ki ga po-
klanja OBI, prejme LENČKA SOK, Mošnje 46, 4240 Radovljica; 2. na-
grada: bon v vrednosti 70 EUR, ki ga poklanja OBI, prejme BRANE 
TUŠEK, Trebija 40, Gorenja vas; 3. nagrada: bon v vrednosti 30 EUR, 
ki ga poklanja OBI, prejme ŽIVA KOVAČIČ, Cesta na Rupo 9, Kranj. 

Nagrajenci nagradne križanke ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, ki je bila 
objavljena 29. junija, so: 1. nagrada: bon v vrednosti 40 EUR, ki ga po-
klanja Anna Hladnik, prejme TJASA HKAVC, Sp. Duplje 37, Duplje; 
2. nagrado: pohodne palice + majica, poklanja Klima Belehar, prejme 
SONJA STER, UI. Milene Korbarjeve 19, Kranj; 3. nagrado: pohodne 
palice + majica, poklanja Klima Belehar, prejme BLANKA HAKLIN, 
Golnik 13/a, Golnik; 4. nagrado: pohodne palice -i- majica, poklanja 
Klima Belehar, prejme VLADIMIR PELKO, Tončka Dežmana 8, Kranj; 
5. nagrado: promocijski paket, ki ga podarja Adriatic Slovenlca, prejme 
BOŽIDAR DRAKSLER, Podreča 66, Mavčiče; 6. nagrado: promocijski 
paket, ki ga podarja Adriatic Slovenica, prejme FRANCKA DOBRIN, 
Purgarjeva 1, Tržič; 7. nagrado: promocijski paket, ki ga podarja Adria-
tic Slovenica, prejme MOJCA KANKELJ, Na Kresu 36, Železniki. 

R o d i o Tri9l<iy 
G o r e n j s k a 9 6 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

LOTO 
Rezultati 55. kroga -11.7. 2007 

5, 9, 10, 14, 22, 26. 28 - 7 

Lotko: 531625 

Garantirani sklad 56. kroga za Sedmico: 100.000 EUR 
Predvideni sklad 56. kroga za Lotka: 115.000 EUR 

j G C P R O J E K T d . 0 .0 . 
j Finančni in nepremičninski inženiring, 
! SIoverL̂ k̂a c. 27. Ljubljana 

i 
i 
i 
i 

P E Nepremičnine, Kranj 
Savska c. 22. Kranj, lel.: 04/201-17-50, 
031/676464, 041/315-778 
gc.projckl<^gmail.corT) 

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

GG 
naročnine 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 
e - p o 5 t a : narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas .5i 

NOVOGRADNJE prodamo: 
KRANJ - čir«« dvojčka. 150 mi, v 3 
etažah, 3. PCF. dokončane v I. 2007, 
na pare. 250 m2. cena 170.000 EUR/ 
40.738,800,00 SIT, odlična lokacija 
ob zelenem pasu. 
TRŽfČ • Zali rovt: v novem stanovan)-
skem naselju prodamo hiSo 160 m2 
z garažo, v 3 etaiah, zgrajeno do 3, 
podaljšane gr. faze v I. 07, na parceli 
222 m2, 147.989 EUR/ 
35.464.084.00 SIT. 
PARCELE prodamo; 
$ENTUR$KA GORA - Krvavec: več 
parcel na pobočju Krvavca, z lepim 
pogledom na L) in KR, v območju 
stanovanj in počitniSkih hiS. Parcele 
imajo majhen nagib, velikosti od 400 
- 600 mj, cena 75 EUR/m2 / 
17.973.00 SIT/m2 
KUPIMO 
parcelo: zazidljivo od 1000 m2 do 
2000 m2 v Kranju ali okolici, 
stanovanje: enosobno, dvosobno 
potrebno obnove, v Kranju ali okolici 
hiJo: starejSo, potrebno obnove. 

L O K A 
nepremičnine, d.0.0. 
Kapucinski trg 13, Škofja Loka 

Telefon: 04/50 60 300 
G S M : 041/675-123 

STANOVANJE prodamo: 
Šk. Loka - Partizanska, garsonjera, 
20,4 m2, V. nad., deloma obnovlj., 
odlična lokacija, I. 1970. Cena: 
55.000,- EUR. 
HoUvlje, štirisobno v hili, 100 ms 
uporabne povrSine, K+P+N, v celoti 
obnovlj. I. 2000, opremljeno, pokrili 
parkirni mesti, vsi priključki. Cena: 
125.000,- EUR. 
ZEMLJIŠČE prodamo: 
Sk. Loka - Virmaie, zazidljiva, ravna, 
sončna parcela, 940 mz, vsi priključ-
ki so na parceli. Možnost takojšnje 
gradnje. Cena: 135,- EUR/m2. 
Sk. Loka . Brode, zazidlj., ravna, 
sončna parcela, 502 mz, delno ko-
mun. opremljena. Cena: 90.-
EUR/m2. 

Arw.loka-sp.$i 

mailto:info@g-glas.si
http://www.kud-predoslje.si
mailto:narocnine@g-glas.si
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N E P R E M I Č N I N E 
R E A L E S T A T E 

S V E T R £ D.o.e. 
ENO?A KRANJ 
NAJOMJBVA UUCA 12 
4000 KKAMJ 
Tfi.: 04/2811^000 
FA«.: 04/2026-499 

Email: kranj(3>$yet-nepremi£nine.si 
http://www.svel-ncpremtčnine.st 

STANOVANIAprodamo 
SKOPJA LOKA - Frankovo N̂  dvosob-
no, 5641 m2,1.1983,2. nad.. ZK, adap-
tirano v celoti 2004, izredno lepo in 
okusno opremljeno stanovanje. Cena 
ni.ooo EUR. 
KRANJ > Zoisova uU tnsobno, 78,93. 2. 
nad., nizek blok, izredna tekacija, mir. 
nova olma in kopalnica. CK-piin, 2 sobi, 
kuhinja, dnevna, baikon, shramba. ZK. 
urejen bk^k. Cena 134.181 EUR. 
BLED. Dobe 56,38 ma, dvosobno v 1. 
nad., balkon, razgled na grad, sončna 
lega, mimo okolje. L 1962, obrjovljeno 
I. 2002. Telefon. ADSL, KATV, etažna 
lastnina urejena. Cena 124.000 EUR. 
KRANJ • Planina 1: dvosobno. 62.05 
m2,1. nad,, 1.1976, prazno in takoj vse-
Ijivo. Hodnik, kopalnica, soba. dnevna, 
kuhinja, baikon, klet Cena 105.000 
EUR. 
KRANJ • Koroška c : dvosobno, cca. 41 
m2 v hiSi, adaptirano I. 2005, lastni 
vhod. t-2, drvarnica, klet. CK na olje. 
Ogled sfik na naši spktni stranL VRED-
NO OGLEDA Cena 78.868 EUR. 
KRANJ • Pbnina 1: trisobno, 80,84 m2, 
3. nad., kompletno adaptirano 2006, 
ZK urejena, prostorno, lepo, urejen 
blok. Cena 121.000 EUR. 
KRANJ • Huje: 79,60 m2, Stinsobno, 
zek> lepo in urejeno, 1.2005 v mansardi 
v^tanovanjske hl$e, ima vse inštalaci-
je in lastno CK na plin. Slike na našem 
spletu, Cena 133.534 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR oddamo 
SKOPJA LOKA - center 98 m2 in 30 
m2, pritličje, 1.1986, sanitarije, možnost 
predelave, za mimo dejavnost, za daljSi 
čas. Cena: večjega PP 7,5 EUR/m2, 
manjšega PP 9 EUR/m2 + stroški. 
REDNO ZAPOSUMO (m/ž) 
n^remičninskega posrednika z licenco 
ali najmanj višjo izobrazbo in željo po 
dodatnem izobraževanju. 
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FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družbi. 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-pošta: 
inf6(g>fesst.si 
Internet: 
www.fesst.si 

STANOVANJA PRODAMa 
KRANJ • Stražišče: enosobno z atrijem, 
46,10 m2, pritličje v bioku, I. izg. 1979, 
cena 79.285.60 EUR {19.000.000,00 
SIT). 
KRANJ • Planina: enosobno, 34,5 m2, 
4./4 nadstr.. obnovljeno L 2000. bal-
kon, cena 89.000.00 EUR 
(21.327.960.0050). 
K R A N J • Planina II: dvosobno, 68,39 
m2,1. izgradnje 1988. obnovljeno, cena 
110.000,00 EUR {26.360400.00 SIT). 
K R A N J - okoTica: dvosobno, pritličje z 
atrijem. 48,30 m2, I. izgradnje 2001, 
vseljivo po dogovoru, cena 109.000.00 
EUR {26.120.760.00 SIT). 
S K O F J A LOKA - Novi svet: enosobno, 
30,05 m2. I. nadstropje, obnovljeno 
2003. cena 71.800,00 EUR 
{17.200.000.00 SIT). 
H I S E P R O D A M O 

KRANJ - PRIMSKOVO: stanovanjska 
hiša, K+P+N+podstreha (2 x 3 SS), x 
89.00 m2, parcela 355 m2. podkletena, 
obnovljena 2007,2 balkona, vseljiva po 
dogovoru, cena 265.000,00 EUR 
{63.504600,00 SIT). 

novogTAdnje. adaptacij«, nepremičnine 

v e n u m ^ o o 
Britof 43. 4000 Knnj 
tel./f«x: <h/234-30-50 
gtm: oji/M -̂TT; 
e>poits: Itdiiŝ venunLst 

P R O D A J A 

Ztato p o ^ Kidričeva, trisobno stan. z 
balkonom, i.fi, 71,5 m2.1.60, sončno, 
obnovljeno In opremljeno, vseljivo po 
dogovoru. VREDNO OGLEDA 
115.000,00 EUR. 
Britof; Vege, dvojček III. podaljšana gr. 
hz2, podkieteno, na pare. 222 in 279 
m2. K+P+M. Vrtec, šola v bližini. Lepa 
lobdja. Cena: 178.000,00 EUR/enoto. 
Log v Poljanski dolini, eno- ali dvodoj-
žinska, lepo vzdrževana hiša, 1.72, 960 
m2 pare, 115 ma stan. povr./nad., klet, 
garaža, idilična okolica. Cena: 
212.819,22 EUR. 
ISCEMO 

Za znane stranke iščemo enodružinske 
hiše v okoitd Kranja, predvsem v Stra-
žišču, Britofij in na Visokem ter različno 
velika stanovanja za nakup in najem. 

n domplan 
drulbazainienkfng. n0pn»fni6ntf)0. 
urtkanteoffl m energetiko. d.d. 
kr«r̂ , bl0fwoi6ova 14 

trnu 041/647-433 

teL: 20 68 700 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Planina I, trisobno, III. nadstr. v 
izmeri 80.84 9̂74» prenov-
ljeno 2006 (kopalnica, WC. okna. radi-
atorji, vhodna vrata). CK. dvigalo, cena 
122.000,00 EUR (29.236.080,00 SIT). 
Kranj, Planina I, trisobno v starejši 
meščanski hiši, II. nadstr. izmere 
94,85 m2. popolnoma prenovljeno v 
letu 2007 (vrata. okna. kopalnica. CK. 
vse instalacije.tlaki. rolete), baikon, 
parkirno mesto, I. izg. 1938, cena 
180.00,00 EUR {43.135.200.00 SIT). 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko pri-
tličje v izmeri 66,82 mz. delno obnov-
ljeno v letih 2000 in 2003 (kopalnica 
in okna) I. izgr. 1961, CK, telefon, ka-
bel. telev., balkona ni, cena 116.007,00 
EUR {27.8 mio SIT). 
Kranj, bližina avtobusne postaje, dvo-
sobno. 11. nadstr. v izmeri 63 m2 in 60 
m2 terase, CK, telefon, zgrajeno I. 
1976. sončna lega. cena 113.503,58,00 
EUR (27.2 mio SIT). 
Tržič, mestno jedro, 4 dvosobna sta-
novanja v tri nadstropni hiši, velikosti 
od 54,5om2 - 83.oom2. leto izgr. 1957. 
v celoti prenovljena leta 2000 (tlaki, in* 
staladje. kopalnica. CK, telefon, dviga-
lo) balkona ni, cena 1290 £UR/m2 
(309.135,60 SIT/m2), vpisana v ZK, 
vseljiva takoj. 

Tržič, mestno jedro, dvosobno sta-
nov., III. nadstr. v izmeri 51,05 m2,1. 
izgr. 1940, stanovanje je zasedeno z 
najemnikom za nedoločen čas, cena 
30.500,00 EUR (7.309.020,00 SIT). 
HiSE-PRODAMO 
Bližina Cerkelj na Gorenjskem, pritlič-
na, tk>risa 12 X11 m2 na parcdl veliko-
sti 572 m2. I. izgradnje 1992, cena 
I62.744<II EUR (39 mio SIT). 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična, tlo-
risa 120 m2 na parceli velikosti 549 
m2, CK na (^je, tel. ^raža, paricir-
na mesta, lepa sončna lega, hiša je 
lepo vzdrževana, L izgrad. 1981, cena 
320.000,00 EUR (76.684.800,00 
SIT). 

Kr i ^ Gorenjska, enonadstropna • dvo-
stanovanjska, tbrisa 75 m2 v vsaki etaži 
na parceli velikosti 222 m2,1. izgr. 1936, 
popolnoma prenovljena od I. 2004-
2006, CK na plin, tel., vse instatadje v 
vsaki etaži ločene, tri parkirišča, cena 
204.000,00 EUR (48.999.998,00 SIT). 
Kranj, Kokrica, enonadstropna veliko-
sti 160 m2 na parceli velikosti 524 mz. 
delno obnovljena okna. fasada in in-
stalacije. 1. izgrad. 1956, cena 
179435,00 EUR (42,999.80340 SIT). 
Gorenjska • Begunje, dvonadstropna, 
velikosti 730 m2. na parceli velikosti 
2370 m2. zgrajena leta 1894. leto preno-
ve 2003, oprema: ADSL, CK. kabelski in-
ternet. klima, več telefonov, balkon, ga-
raža, terasa, več parkirnih mest, urejena 
zemljiška knjiga • bivši letni dvorec z 
vsem sodobnim udobjem na atraktivni 
lokaciji, v bližini dostop na avtocesto, 
primerno tako za stanovanjsko na-
membnost kot za posk)vno, zdravilsWo. 
zdravstvo, sanatorij. Cena 1.500.000.00 
EUR (359460.000.00 SIT). 
HISA-ODDAMO V NAJEM 
Kranj, Planina II, dvojček, tlorisa 56 mz 
na parceli velikosti 170 m2, v celoti 
opremljen, garaža, klet, CK. tel., I. izgr. 
1992. cena 700,00 EUR {203.694,00 
SIT) mesečno + stroški + 2x varščina. 
POSLOVNI PROSTOR - ODDAMO V 
NA|EM: 

Bližina ceste Kran)4ko^ Lob v izme-
ri skupno 125 m2, od tega 40 m2 v pri-
tličju in 85 m2 v nadstropju, samosto-
jen vhod. tlaki keramika, uporabno do-
voljenje za trgovino (možnost tudi za 
pisarne), 1. izgrad. 1960. obnovljeno I. 
2000, cena 8,5 EUR/m2{2.036.94 
Srr/m2) + stroški. 

SKLADIŠČNI PROSTORI - PROIZVOD-
NE HALE - PRODAMO - NAJEM 
Stegne pri Ljubljani, vdikosti 600 m2, 
leto izgradnje 1975. cena 427.724.92 
EUR {102,5 SIT), možnost tudi 
najema - cena 4.172.92 EUR mesečno 
+ stroški {1 mio SIT + stroški). 
PARCELA-PRODAMO 
Javomtški Rovt nad Jesenicami v izme-
ri 759 mz, na parceli elektrika in tele-
fon, sončna, dostop z glavne ceste, 
geodetsko odmerjena, celotna zazidlji-
va, 6 km od avtoceste, cena 37.556,33 
EUR (9 mio SIT). 

Javomiški Rovt nad Jesenicami v iz-
men 876 mz, na parceli voda in elek-
trika, sončna, lega ravna, dostop z 
glavne ceste, cena 65.700.00 EUR 
{15.744-348.00 SIT). 
Sko^ Loka - Poljanska dolina (Gore-
nja vas) v izmeri 764 mz, lepa, sonč-
na, cena 43.816.00 EUR {10,5 mio 
SIT). 
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KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12. 4000 Kranj 
Tel. 04/202 13 53,202 25 66 

GSM 051/320 700. Email: Infb@k3-kem.si 

POSLOVNI PROSTORI: 
Oddanv>: 
KRANJ: 3 pisame v 1. nadstropju objek-
ta v izmeri 70 m2 ir? v podstrehi 30 mz 
za ariiiv. čajna kuhinja, sanitarije, 
čakalnica in h^nik, obnova 1.2000. vsi 
priključki, vse skupaj za 375 EUR/mes 
(90.000.00 SfT/mes). 
KfMNJ: 3 pisame v 1 . nadstropju objek-
ta v izmeri 186 m2 in 44 m2 stopnišča, 
zgrajeno leta 2000. vsi priključki, po 
12,5 EUR/mz {2.995.50 Srr/m2) z vse-
mi stroški. 
Prodamo: 

KRANJ: posbvni prostor (kozmetika. 
fiizer. pedikura in pd.) v izmeri 82 mz, v 
pritličju objekta, obnova 2004 leta, 
park. prostori, za 152.000 EUR (36.5 
mio SIT). 
HISE: 
Prodamo: 
V KRANJU, v bližini mesta stan. hiša, 
uporabne površine 250 m2, klet, pritlič-
je in nadstropje, v pritli^u dva ločena 
vhoda (m^nost poslovne dejavnosti), 
vnadstropju stanovanje, letnik 1955, o ^ 
novljena (streha, žle^vi, dimnik CK 
peč), zemljišče 736 mi, cena • 
375.000,00 EUR {89.8 mio SIT). 
KRANJ (Vodovodni stolp): leta 2000 ob-
novljeno hiša - dvojček, klet (ločeno 
stanovanje), pritličje in nadstropje, 
skupna stan. povrSina je 210 rm na 
parceli 368 m2, cena « 250.000 EUR 
(59,9 mio SIT). 
STRAŽlSCE: 60 let stara hiša -dvojček, 
ki je bila L 2002 obnovljena (znotraj v 
celoti: okna. vrata, kopalnica, tlaki. WC, 
CK). zemljišče cca. 300 mz, 100 m2 
stan. površine v dveh etažah, cena » 
115.000 EUR (27,5 mo SIT). 
MEDVODE (Svetje): hiša - dvojček na raz-
gledni k>kadji, tetnik 77. adaptacija 200J 
(streha, okna. vhodna in garažna vrata), 
stan. površina 230 m2, parcela 353 mz. 
cena » 270.000 EUR (64,7 mio SIT). 
ŽABNtCA: 30 let staro hišo, ki ni pod-
kletena, ima ločeno stanovanje v pritličju 
in ločeno v nadstropju, skupna stan. 
površina je 262 mz na parceli >.719 m2, 
ob hiši stoji samostojen objekt drvarnica, 
cena » 250.000 EUR {59.9 mio SfT). 
RADOVL|ICA - leta 2006 obnovljena 
hiša - dvojček, modernega videza, s 
stanovanjsko površino 195 mz (K. P in 
M), na 583 m2 velikem zemljišču z ure-
jeno okolico prodajajo za cena 350.000 
EUR (83.8 mio SIT). 
BRfTOF: medetaina stan. hiša, 
površine 214 mz, letnik 1976, zemljišče 
779 m2, hiša stoji na mirni bkadji in je 
potrebna obnove, klet, pritličje, nad-
stropje, podstrešje, vsi priključid. cena -
190.000 EUR (45.5 mio SIT). 
DRULOVKA • stan hiša dvojček, zgrajena 
do 3. gr. faze, stan. površine 170 mz. let-
nik 2006, 244 m2 zemljišča, možnost 
rzckrlave na ključ, mima bkadja, mestni 
plin, kupci ne plačajo provizije, cena -
181.105 £UR (434 mio SIT). 
TRŽIČ (bližina): stan hiša zgrajena do 3. 
gr. faze. stan. povrSine 186 mz, letnik 
2006, 551 m2 zemljišča, možnost 
izdelave na ključ, CK na [^n, mima k>kaci-
ja, cena - 202.000 EUR (48,5 mk> SIT). 
RADOVgtCA - atrijska hiša površine 
385 m2 (K. P in M) s samostojnim 
vhodom v mansardo, letnik 1984. na 
753 m2 velikem zemljišču, urejena 
okolica, z nadstreškom za 2 avta proda-
jajo za 550.000 EUR (i3i,S mio SIT). 
ZEMgiSČA: 
Pnsdamo: 

Cdnik: stavb, parcela 998 mz, po 89 
EUR/m2 (21.328.00 SIT/m2) 
Naklo: stavb, parcela 453 m2 po 180 
EUR/m2 (43.135,00 SIT/m2) 
Bitnje: stavb, parcelo 723 m2, sončna 
lokadja, po 120 EUR/m2 (28.756,00 
srr/mz) 
Druk)vka: stavb, parcela 1186 m2, po 80 
EUR/me (19.171,00 SrT/m2) 
STAf^OVANJA: 
Prodamo: 
JESENICE: dvosobno. 53.87 m2 in klet v 
1. nadstrc^u, 1.1954, adaptirana 1.1998 
(ukria, tlaki, kopalniL-d, CK etažna), 
cena« 66.500 EUR (15,9 mio SfT). 
KRANJ, Planina I; trisobno. 8 0 , 8 4 3 -
n3d./i2. letnik 74. cena »122.000 EUR 
{29,2 mio SIT). 
KRANJ, Planina I: cfvosobno. 60 m2. 
predelar>o v dvoinpolsobno v 9. nad., 
letnik 75. cena • 93.&90 EUR (22.50 mio 
SIT). 
KRANJ, Stražišče; enosobno, 46 m2, 
izhod na atrij, letnik 80. prazno, cena «• 
79.285 EUR (19,0 mio SIT). 
KRANJ, Mestno jedro: trisobno, 95.80 
m2,3. nad., obnova 2002, velika terasa, 
cena -125.180 EUR {30.0 mio SIT). 
TRŽlC: trisobno, 72 mz v 1. nadstropju, 
obnova 2002, cena - 90.000 EUR (21,6 
mio SfT). 
TRŽlC, Kovorska: dvoinpolsobno, 57,91 
m2 v 2. nadstropju, letnik 73, cena • 
85.000 EUR (204 mio SIT). 

www.k3-kern.si 

CISTO ZADNJI HIP 
PŠENIČNO slamo prodam. 
/607-439 

040 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali 

najemate stanovanje, hišo ali 
poslovni prostor? Celovita rešitev 
na enem mestu. Za vas delamo 
Aktivno • jasno • Preudarno 

AJPd.o.o. Kranj 
Koroška c ^ 2, 
4000 Kranj 
gsm: 031/330 - 040 

STANOVANJE PRODAM 
PREDDVOR - enosobno, 45,65 m2.1. 
iz^ 1983. pritli^e. bk>k tik ob gozdu. CK. 
tcT. balkona ni. Prevzem; takoj. 81400 
EUR (19,5 mio SIT). 
TRŽIC, CENTER - dvosobno. 56,36 mz 
v II. nadstr. starejše hiše, obnov. 1.05 s 
kurilnico, delavnico, drvarnico, vrtno 
uto, 'viXom na pripa^jočem zemljišču 
266 m2. Prevzem: okL 07. Opremljeno. 
CK, tel. ISDN, ADSL 68^50 EUR (16,5 
mio SfT). 
TRŽIČ, Preska - dvoinpolsobno. 55,12 
m2 v pritličju hiške s san^tojnim vho-
dom. kletjo, parkirnim mestom in vr-
tom. Obn. 2003. etažna CK. tel, CATV, 
www. Prevzem: po dogovoru. 82.000 
EUR (19.65 mio SIT). 
HlSO PRODAM 
ZG. BESNICA - v 1.2005 modemo pre-
novljena in delno opr. starejša hiša tlo-
risa 13x6 m (P-fM, delno klet) s 183 m2 
površine, zemljišče 400 mz. Izredno 
lepa lokadja. CK olje. te!.. ADSL Vselji-
vo po dogovoru. 238.300 EUR (57.1 mio 
SIT). 
K R A N J • Orehek -1.1995 temeljito ob-
novljena starejša hiša, 188 m2 neto 
uporab, površine. K-hP+ I. nad. * pod-
str^a, nadstrešek 26 m2. lo&na gara-
ža 29 m2, kamin, pergola na zemljišču 
537 mz. Prevzem: po dogovoru. 
330.000 EUR (79 mio SIT). 
R A D O V L J I C A - dvostanovanjska hiša 
izg. 1984, obn. 1998. 350 m2 površine 
(K-FP+M), zemljišče 1460 m2, zadnja v 
vrsti. Možna prodaja vsake enote pose-
bej. Prevzem: po dogovoru. 512.000 
EUR (122,7 mio SIT). 
DRA2G0SE - starejša hiša tlorisa 117 
m2,1. izd. 1949 (P-t-l-FM) na zemljišču 
1519 mz. 87.000 EUR (20.85 SIT). 
V I K E N D P R O D A M 

LUČINE nad Gorenjo v a ^ • Selška do-
lina 873 mz zemljišča, hiška (P-fpod-
streha) tterisa 76 mz. Prevzem: takoj. 
72.500 EUR (174 Mio SfT). 
POSLOVNI PROSTOR PRODAM 
KRANJ • Savska loka, 5.650 mz v pritlič-
ju in kleti, primemo za skladišče, v kleti 
tudi proizvodna dejavnost. Cena 550 ali 
450 EUR/mz. 
POSLOVNI PROSTOR ODDAM 
KRANJ - 60 m2, obrobje mesta, ob glav-
ni cesti, pisarniški prostori (4) z zago-
tovljenim parkiriščem. Primerno za 
opravljanje storitvene dejavnosti (sveto-
vanje, pravna pisanria, rač. servis, trgov-
sko-posredn. podjetja, biroji, zdrav, 
ordinac., kozmetični salon). Najem: 
600 EUR/mesec 
KRANJ - 260 m2, ob eni glavnih vpad-
nic v mesto, primerno za trgovino, za-
stopstva. storitveno d^avnosL Najem: 
2.650,00 EUR/mesec. 
KRANJ - 238 m2. Savska cesta, 5 pisam 
primemo za opravljanje mime dejavno-
sti. Možen najem po dolih. Najem 8,00 
EUR/m2, stroški vključeni. 
KRANJ • 260 mz - staro mestno /edro. I, 
ti, mansarda, klet - primerno za trgovi-
no, svetovalni center,pisarne, atelje. 
Možen najem po delih. Najem: 15,00 
EUR/mz. 

KRIŽE -125 m2 - center, pritličje • pri-
memo za trgovino ali drugo mimo sto-
ritveno dejavnost. Parkirišča. Najem: 
560,00 EUR/mesec •*• stroški. 
KRIŽE - 1Z2 mz. ob glavni cesti, 7 prosto-
rov primernih za pisame, skladišče, parki-
rišča. Možen najem po delih. Najem: 
835.00 EUR/mesec, stroški vključeni 
PARCELE PRODAM 
HRASTNlCApriSko^i Loki, 471 mz. za-
zidljiva parcela, kjer je predvidena hiša 
maks. dimenzij 9x13 in prizkJek 640x6 
m. Komunalni prikljudd na in ob parce-
li. Cena 120 EUR/m2. 
VIRMASE • 950 m2, ravna, v celoti ko-
munalno opremljena, prispevki večino-
ma plačani, namenjena za izgradnjo 
starx>vanjsko poslovne hiše z ler^m raz-
redom na Lubnik. Cena: 140 EUR/mz. 
POTOCE nad PREDDVOROM, neza-
zidljivo kmetijsko zemljišče. 500 mz, 
možnost prodaje po delih. Cena 26 
EUR/m2. 
Zaznane stranke: 
- kupimo parcele cca. 500-1200 m2; od 
2.000-10.000 m2. 
- Zg. savska dolina vikend ali manjšo 
starejšo hišo do 75.000 EUR. 
- starejšo hišo ali hišo v lil. gr. fezl z več-
jim vrtom; 1/2 hiše s svojim vhodom 
Kranj z okolico. Tržič. Radovljica. 
- eno- do trisobna stanovanja - Kranj in 
okolica, SkoQa Loka, Tiiič. Radovljica. 
- kmetijo ali starejšo hišo z zemljiščem 
1 - 5 ha na Gorenjskem oz, v smeri pro-
ti Ljubljani 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47, 201 42 49 
fax: 201 42 13 
e-mail: maljoglasi@g-glas.si 

Mali oglasi se sprejemajo; za objav« v petek -
v sredo do 13.30. In za objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni ias; od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 7.-15. ure, 

Rubnka 
"Čisto zadnj i hip". 
S to rubiiko želimo pomagali na$im bral-
cem, ki se jim res mudi nekaj prodati, kupi-
ti, najeti, oddati. Oglas za to rubriko lahko 
oddate za torek v ponedeljek do osme ure tn 
za petek v četrtek prav tako do osme m 
Cena oglasa je 10 EUR, je enotna in ima 
največ 80 znakov - kupon ne velja. Objav-
ljen je na zadetku malih oglasov. 

NEPREMIČNINE 
S T A N O V A N J A 

PRODAM 

ENOSOBNO stanovanje, 41 ni2. Tržič 
Deteljica, « 040 /399^73 7006434 

STANOVANJE 39.6 m2, staro mestno 
jedro, opremljeno, cena 64.600 eur. 
« 041/895-904 700644i 

ZA DAUŠE obdobje, na lepi lokaciji, v 
dolini Kokre, novejio hišo za stanova-
nje ali vikend. « 041/670-379 

041/ 519 073,041/734 198, 
041/626 581,04/23 4 4 0 8 0 

24ur /dan 
nepremicnine^^frast î 

DVOSOBNO stanovanje. 58 m2. stre-
ha za avto I. 1987, vpisan v ZK. cena: 
91.800,00 EUR. « 041/603-352 

70(»3r3 

ODDAM 

MANJŠO SOBO v Radovljici, primemo 
za študentko ali gostinko. 9 040/851 -
984 roo634« 

ENOSOBNO, opremljeno stanovanje 
samski ženski, v okolici Kranja. « 
040/905-661 7005038 

STANOVANJE, 80 m2 v okolici Kra-
nja. prodam hladilnik Gorenje, samo-
Stoječ. « 04/20-42-135 

T00M6« 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

BriCof 79A, 4000 Kranj 
info-nep9)9eM(oprojekt̂  

www.gekkoixoJekt.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

DVOSOBNO stanovanje v Škofji Loki. 
«031/246-301, po 18. uri 

7006443 

DVOSOBNO stanovanje v hiši, 72 m2, 
vseljivo 1.9., okolica Kranja, cena 200 
EUR. 9 04/253-13-17, do 9. ure 

700&44S 

H I Š E 

PRODAM 
HIŠO. Kranj, 240 m2 stanovanjsko po-
slovne površine, vrstna, končna, sonč-
na lega. «040 /845-883 

7005400 

MANJŠO, starejšo hišo z vrtom na par-
celi 777 m2, pri t^scah, 9 041/389-
133 7004400 

POLOVICO starejše hiše na Jesenicah 
in garažo, z velikim dvoriščem in vrtom, 
«041/687-587 700M02 

KUPIM 

VRSTNO HIŠO samostojno ali dvojček 
z nekaj vrla, v območju Kranja: Vodo-
vodni stolp. Zlato polje, Stražišče, na 
Klancu, « 040/396-820 

7005416 

ODDAM 

HIŠO za daljše obdobje za spanje va-
ših delavcev. « 041/670-379 700M20 

Nepremičnine 

m p P R O J E K T 

TeL: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

i n f o ( g > m p - p r o j c k t . s i 
w w w . m p - p r o j e k t . s i 

ZAMENJAM 

PRITLIČJE HiŠE z vrtom in garažo za 
manjše dvostanovanjsko z doplačilom, 
«041/219-886 700&36J 

P O S E S T I 

PRODAM 

BRITOF • VOGE, stavbni parceli. 2x 
556 m2. posamezno ali skupaj, komu-
nalno urejeni, 150 EUR/m2. « 
041/284-784 7006»i 

NAJAMEM 

NJIVO ali travnik na relaciji šenčur-
Cerklje-Bmik. « 031/556-404 

700S43e 

P O S L O V N I P R O S T O R I 

PRODAM 

TRGOVSKI LOKAL na dobri lokaciji, 
73 m2. v Radovljici. « 041/671-986 

?00S3«7 

v Križah pri Tržiču 
oddamo v n a j e m 
trgovino v izmeri 

1 0 0 m 2 z možnostjo 
preureditve za obrtno 

dejavnost 
Tel.: 0 4 / 5 9 5 1 - 5 0 2 . 
g s m : 0 5 1 / 3 3 & ^ 2 3 

ODDAM 

SKLADIŠČNI prostor. 100 m2, na re-
laciji Šk. Loka - Medvode. « 01/36-
11-132 ?006447 

G A R A Ž E 

PRODAM 

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

ODDAM 

GARAŽO na Planini v Kranju, kasneje 
možen tudi odkup. « 031/334-525. 
031/316-876 

f006?00 

GARAŽO 16 m2. Šk. Loka - Gn>harie-
vo nas. za daljši čas. « 040/88-52-26 

700S435 

MOTORNA 
VOZILA 
A V T O M O B I L I 

PRODAM 

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

r006?78 

FIAT Punto 1.2 SX. 1. 02 klima. 1. last-
nik, kov. moder, vsa oprema. « 
041/787-050 700643? 

FORD ESCORT, I. 97, 98.000 km. « 
040/561-980 

/0064ia 

FORD Fiesta 1.8 diesel, I. 91, 16.000 
km reg. 11/07. 5 vrat. garažirana, 
cena: 750.00 EUR, « 040/285-748 

BfatovPnip(o<nlk 10,4202N«k)o 
PE KffiflifiKa cm\a 22. AZ&l NalOo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike in platišča. 
• amortizerji T«O»«OW hilri servis vozil 
• avtooptika. vse za podvozje vozil, 
• izpušni sistemi, katalizatorji f 
T«r 04̂ 25 76 052 
Http://www.aggantar.«' ^ 
FORD FIESTA. L 94 rdeče barve. « 
041/980-371 Z006385 

NISSAN primera 1.6 GX. I. 97 reg. do 
27.7.07, cena: 1.350,00 EUR. « 
041/546-125 ?oo53ft« 

OPEL Astra 1.6. 16V. I. 3/06, 30.000 
km avt. klima, 6njoy paket. kov. barva -
metro, kot nov. « 041/673-852 

roo&aro 

PRODAJA nov>h vozil SEAT. možnost 
ugodnega financiranja. Gorenjesavska 
13, Kranj. « 04/23-67-340 

7006430 

SUZUKI Samurai 1.3. L 96. 161.000 
km bele barve, trda streha, cena: 
2.500,00 EUR. « 031/207-733 

roo&37i 

TOVOTA karavan 2.0. diesel. I. 98 
ohranjen, s 040/942-826 

7O06M0 

GOLF lil, I. 95. « 041/656-220 
700S3e2 

http://www.svet-nepremicnine.si
http://www.fesst.si
http://www.nepremicnine.net
mailto:Infb@k3-kem.si
http://www.k3-kern.si
mailto:maljoglasi@g-glas.si
http://www.gekkoixoJekt.si
http://www.mp-projekt.si
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MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

MOTORNO KOLO 125 ccm. 6.700 
km. prirejen za solo voznika, primeren 
za hribovit teren. 040/282-485 

700643d 

KUPIM 

STAR MOPED Tomos ali Ponyexpres. 
lahko nevozen aii nekompleten, S 
041/681-058 7005411 

DVE rabljeni gumi motornega kolesa, 
dim. 18' X4.00 - profil ni pomemben. 
«04/51-27-071 7005348 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

GUME malo rabljene, nekaj tudi novih 
in jeklena platišča za razne avte. cena 
po (Jogovoru. 041/722-625 

70063Sd 

OBA ODBIJAČA za R5 campus, ne-
barvana, cena po dogovoru, 9 
04/51-33-643 Tooun 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, (akojšen odkup, pre-
voz, 031/770-833 7005U4 

TEHNIKA 
PRODAM 

OSEBNI računalnik. I. 99, komplet, 
cena 70 EUR. 9 031/378-667 

7O054I0 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

ELEKTROMOTORJE razJičnih moči in 
razni eioktroinštalacijski material. 8 
031/523-383 70Mi?t 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

1 m3 suhih, jesenovih in 1 m3 h<asto-
vih plohov, deb. 5 cm. « 031/706-
3 5 8 700«187 

MACESNOVE deske 50 in 25 mm in 
suha bukova drva. « 04/254-50-80 

700$439 

SMREKOVE bankine. deb. 8 cm. de-
ske in plohe ter suha bukova drva. « 
041/608-765 joouzs 

SUHE borove, žamanje. plohe, primer-
ne za balkonske ograje, « 041/743-
2 9 9 7C06245 

KUPIM 

ODKUPUJEMO hlodovino smreKe. jel-
ke. lahko ludi sušice. » 04/510-95-
5 0 7004443 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

DVOJE vtiodnih, kovinskih, mrežastih 
zaščitnih vrat, « 051/603-811 

700$427 
TERMOPAN okno z roleto dim. 
140x120. « 041/846-937 700637« 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA, metrska ali razžagana. možnost 
dostave. 9 041/718-019 ronm 

SUHA bukova tn mešana drva, pajek 
SIP na 4 vretena, hidravlični dvig. 
ugodno, Ljubno. 9 031/309-747 

SUHA bukova in mešana drva. 9 
04/25-60-224 too^T 

SUHA bukova drva in bukove goli. 
možna dostava, ugodno. 9 04/572-
52-83 7005414 

SUHA bukova drva, 9 04/255-18-10 
700644« 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

DNEVNO SOBO 5-delno omaro, dol 
3.4 m. viš 1.7 m. razgibana ter kljub-
sko mizico in sedežno garnituro po 
ugodni ceni. 9 04/25-55-310, 
041/63-99-94 TOOMTS 

NOVO sedežno gamituns. višje naslo-
njalo 220x380. cena 200 EUR. 9 

031/830-401 70054)3 

SEDEŽNO garnituro in omaro d. 275. 
š.*55. V.200 cm, mizo in omarico za 
TV. odlično ohranjeno. « 031/510-
760 700539« 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

PRALNI siroj In hladilnik Gorenje. 9 
041/878-494 7005382 

PODARIM 

PRALNI stroj v manjši okvari, 8 
04/512-78-10,041/996-789 7006367 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 
PRODAM 

BOJLER kromasti. 120 1, elektrika, 
centralna. 9 041/722-573 roossso 

VRTNA OPREMA 
PRODAM 

MASIVNO, macesnovo. vrtno garnitu-
ro z naslonjali, cena 440 EUR, 9 
031/411-145 7005270 

ŠOLA 
PRODAM 

KNJIGE za vse 4 letnike ekonomski 
tehnik, ugodno. 9 041/838-879 

7005372 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

GUMIJAST čoln Maestral 9S z motor-
jem. moped APN 4. 9 041/364-504 

7006M5 

DVE dekliški kolesi na 18 prestav, lepo 
ohranjeni. 9 040/282-122 

7005366 

TURIZEM 
NA KRKU oddam opremljen apartma. 
9 0590/12-905. 041/390-422 

7005230 

ODDAM apartma. 2 sobi. kuhinja, 4-5 
ležišč, klima, cena 45 EUR na dan + 
20 EUR 5. ležišče, 9 05/653-24-26 

7005283 

ODDAM apartmaje v Umagu, 9 
041/254-842 7005356 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

SLIKE krajinem šopki, na platno, okvi-
rjene od 50 EUR dalje. 9 04/252-13-
74 rooM2ft 

OBLAČILA 
PRODAM 

KOMPLETNO ^renjsko, moško, nar 
rodno nošo. visoki škomji št. 42, 9 
031/796-004 70054.2 

ŽIVALI 
iN RASTLINE 
VZAMEM dobrega psa čuvaja. 9 
040/666-209 7005369 

NUDIM DOM nekajmesečnemu dol-
godlakemu mucku, samčku iz bližine 
Radovljice, 9 04/531-80-88 

700636» 

PRODAM 

VSAK DAN sveže rezano cvetje gladi-
ol. Smolej. Luže 22a. 9 04/253-65-
65,041/789-608 7005i60 

KUPIM 

PSA pasme papilon ali pn:>sim za infor-
macijo, kje se ga lahko dobi. 9 
031/253-703 7005340 

PODARIM 

DOBRIM UUDEM podarimo mladega 
črnega mucka, 9 04/23-24-338 

7005392 

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

LEPO pisanega mucka, dostava na 
dom. s 04/533-31-21 700544« 

MLADE muce, 9 041/754-547 
7005387 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

CISTERNO za grrajevko 22001, Cre^ 
na. 9 04/25-71-084 7005453 

NAKLADALNO prikolico SIP 17. celo 
ali po delih, lesene punte. 9 
051/625-877 7005ie? 

NAKLADALNO prikolico SIP 19 m3. 
tračni obračalnik SIP 205. molzni stro) 
Vinpvrtica, 9 041 /295<306 70O52d4 

POSMOJKE za vlačenje hlodov s trak-
torskim priključkom, ugodno. 9 
041/503-776 7005404 

PUHALNiK Grič 4000 + 5 m cevi. 9 
031/456-937 700538« 

SEKULAR za žaganje drva. 9 
04/204-65-78. 031/812-210 

7006359 

TRAKTOR M8 trac 700 K. letnik 86. 
ohranjen. 9 041 /669-309 7005035 

KUPIM 

OVIJALKO za ovijanje okroglih bal. 9 
041/503-776 7006403 

TRAKTOR Zetor, Univerzal ali Štore, 
lahko v slabšem stanju, plačilo takoj. 
«051/203-387 7005152 

PRIDELKI 
PRODAM 

DOMAČE žganje. 9 031/352-196 

FEFERONE za vlaganje, 9 040/336-
3 2 6 7005433 

JEDILNI krompir, 9 041/584-048 
700542« 

KUMARICE za vlaganje. 9 041/651-
9 7 0 700507/ 

KUMARICE za vlaganje in rdečo peso. 
9 04/25-22-622 7005374 

KUMARICE za vlaganje. 9 041/500-
8 6 0 7005377 

KUMARICE za vlaganje. 
27-46. 031/583-269 

04/252-
7005361 

PŠENIČNO Slamo na njivi, cca 0.6 ha. 
okolica Kranja, ugodno. 9 040/383-
7 3 3 7005444 

SENO in slamo balirano v kocke, z do-
stavo. 9 031/276-930 

7005376 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA simentalca, starega 6 tednov. 
9 041/608-746. 040/237-812 

7005383 

ČB TELIČKO staro tri mesece. 9 
041/847-944 700W45 

DVA bikca simentalca in teličko težko 
od 92 do 135 kg. 9 031/378-946 

7005343 

DVA jagenjčka za zakol ali nadaljnjo 
rejo. 9 051/315-723 

7005424 

JAGNETAza zakol. 9 04/255-11-71, 
051/410-138 7005280 

JAGNJETA za zakol, žive ali za meso. 
« 051/328-007 7005440 

KOKOŠI RJAVE mlade in enoletne 
prodajamo vsak delavnik od 8 . -17. 
ure. sobota od 8. -13. ure. Perutninar-
stvo Gašperiin, Moste 99 pri Komendi. 
«01/83-43-586 7005313 

KOZO prodam, « 031/727-632 
70C7539& 

KRAVI simentaiko s teletom m ovseno 
slamo z ekološke kmetije. « 04/533-
12-86.031/505-087 7005417 

KRAVO simentaiko s teletom, « 
04/59-45-043 7005409 

KRAVO ali teiico simentaiko. obe viso-
ko breji (v zadnjem mesecu). 9 
01/834-19-81 700545? 

LEPEGA zajca in zajkljo za rejo. stara 
7 mesecev. « 04/255-14-87 7oo5267 

SANJSKE koze in poni žrebička. » 
031/339-003 7005353 

TELICO simentaiko v 9. mesecu bre-
josti, « 04/25-91-209 700M81 

TELICO. brejo 9 mes. in mlado kravo 
brejo 5 mes., simentalki, obe pašni.« 
04/576-76-30. 041/655-969 

7005379 

TELICO simentaiko v 9. mesecu bre-
josti. « 031 /233-650 700&43a 

TELIČKO simentaiko. križano z mesno 
pasmo, staro en teden, « 04/51-46-
9 5 8 7005393 

TELIČKO simentaiko, staro dva mese-
ca. « 041/643-949 

7005399 

TELIČKO simentaiko. staro 6 mese-
cev. «040/310-943 7005431 

ZAJKLJE nemški lisec, stare 5 mes., 
za plenne. cena 13 EUR. « 04/202-
14-66 7005401 

ZAJKUE z mladiči, nemški plavi lisec, 
zelo lepi. ugodno, « 040/979-622 

7005422 

KUPIM 

BIKCA simentalca za rejo. teža od 220 
do 250 kg, « 04/59-61-089 7005349 

BIKCA simentak^a, starega 10 dni. « 
04/512-04-93 7005407 

BIKCA simentalca. kapital, za rejo. 
teže od 220 do 250 kg. « 04/596-
10-89 7006408 

DVE mladi, burski kozi in dve mladi 
mini kožici. « 04/57-40-128 7005352 

ZAMENJAM 

PLEMENSKO teiico simentaiko staro 
20 mes. za dva t>ikca simentalca stara 
okoli pol leta. « 04/533-88-13 

7005380 

OSTALO 
PRODAM 

V TRGOVINI Korotan. Struževo 20. 
Kranj, vam nudimo razne kozarce za 
vlaganje, pokrovčke ter razr>e stekleni-
ce. Vljudno vabljeni. 7005394 

ZAPOSLITVE (m /ž) 
NUDIM 

HOTEL LOVEC na Bledu zaposli izku-
šenega natakarja/ico. Možnost zapo-
slitve za nedoločen čas. rok prijave do 
25. 7. 2007, Hotel Lovec BWP. Ljub-
Ijanjska c. 6, Bled. « 031/747-647 

70053U 

ZAPOSLIM natakarico, kuharja, ku-
hinjsko pomočnico za delo v piceriji 
redno aii honorarno, Picerija Dare, Zu-
pan Darko s.p., Vodopivčeva 18. 
Kranj. « 041 /390-331 roossai 

Na območju Brnika 
zaposlimo (m/ž): 

• strojne tehnike za delo 
na CNC strojih 

> detavce s poklicno tzobrazlK) 
za delo na krtvtlnlh strojih 

• progran>eija 
Prijave zbiramo po tel.: 

041/734-114 
m«i>k.« k K. » M* 

ZAPOSLIMO študente-študentke ali 
dijak&Kfijakinje za pomoč v strežbi. Zu-
pan Alojz. s. p.. Boh. Bela 128, Bo-
hinjska Bela. « 04/57-20-100 

7005278 

ZAPOSLIMO žensko za delo v času 
sezone Popovska Suzana s.p., Zg. 
Gorje 87. Zg. Gorje. Inf. dobite po 16. 
uri na. « 04/572-56-54, 041/461-
9 9 4 7005384 

Ovsen* tnžeoit^ d. o. o. 
Jezerska C. 108/c, 4000 Krai4 

Iščemo 
delavca za delo v lesni stroki: 

priporočene delovne 
izkušnje in smer 

• mizar ali mizar-mojster ter 
•delavec v lakirnici (M/Ž) 

Informacije na tel.: 
04/281-6600 

ZAPOSLIMO prodajalca rezervnih de-
lov, zaželeno poznavanje avtomobil-
skih delov. Avto Močnik d.o.o., Britof 
162, Kranj, dodatne informacije. « 
04/281-77-04 

700S4S0 

ZAPOSLIMO prodajalca vozil, zažele-
na tehnična ali ekonomska izobra^. 
Avto Močnik d.o.o., Britof 162, Kranj. 
« 04/281-77-04 

700«4S1 

DELO DOBI voznik B kat. za delo v 
nočnem času, razvoz kruha. Stare To-
maž s.p.. Špikova 3. Kranj. « 
041/690-410. med 10. in 14. uro 

700&361 

ZAPOSLIMO voznike s C kat. v med-
narodnem cestnem prometu, Baland 
d.o.o.. Kapucinski trg 7. škofja Loka. 
« 04/51-50-410, 041/784-142 

700534) 

IŠČEMO osebo z izkušnjami v direktni 
prodaji. Delo dopoldan, vikendi prosti, 
Medical line d.o.o.. Maistrova ulfca 16, 
Kamnik, « 041 /643-220 70050/2 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo za-
stopnike in vodje sKupin za terensko 
prodajo novih artiklov za varovanje 
zdravja, najboljši pogoji in uvajanje v 
delo, Sinkopa, d.o.o., Žirovnica 87. 
041/793-367 700&33fl 

IŠČEMO pridnega, strokovno usposo-
bljene^ dimnikaoa; zaželene delovne 
izkušnjem strokONmost in fleksibilnost, 
Prošnje pošljite na: Cifra d.o.o... šifra 
ARX. Železniška 5, 4248 Lesce 

ZAPOSLIMO več delavcev za delo v 
skladišču, zaželeni so kovinarji, lesarji 
in vozniki z vsaj C kat.. lokacija Tržič. 
SOS inženiring d.o.o.. Tržaška c. 2. 
Ljubljana 700S017 

ZAPOSLIMO avtomehanika. zaželeno 
3 leta delovnih izkušenj. Avto Močnik 
d.o.o.. Britof 162. Kranj, dodatne in-
fomtacije na. « 04/281-77-047005449 

IŠČEM 

ING. išče službo - inštrukcije mat., fiz. 
za OS in SŠ • popravni izpiti. « 
04/202-65-32. 031/534-061 roo53W 

DUO ROLO išče deto na obletnicah, 
porokah: domača in zabavna glasba, 
«041/224-907 700S405 

ONE MAN BAND ali duo išče zaposli-
tev. igranje na obletnicah, ohcetih in 
drugih zabavah, « 04/25-21-498. 
031/595-163 7006314 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapo-
slene in upokojene. Lons. d. o. o.. 
Gregorčičeva 6, Kranj. « 04/23-66-
808.051/387-753 7006i69 

FESSTd.0.0.. PE Stritarjeva 5, Kranj 

Nudimo vse vrste posojil, 
ugodne obresti 

04/236-73-75 
FaSBi la o, 74. Unoei 

V A R M I K - ADO 

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

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

na osnovi vozila ter ieasingi. 
Možnost odplačila na 

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

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

STORITVE 
NUDIM 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170.041/733-709; žaluzije. rotoji. ro-
lete, lannelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki. mad îze, wvAv.asteriks.net 

roosud 

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

LAMELNE ZAVESE, žaluzije, 
rolete, senčila screen, plise 
izdelamo in montiramo. 
Rono senčila, d. o. o., Mavsar-
jeva cesta 46, Notranje Gorice 
tel.: 01/365.12-47,041/334-247 

BELJENJE notranjih prostorov, kitanje 
sten in stropov, barvanje fasad, prenta-
zi oken vrat in napuščev - dekorativni 
ometi In opleski, Pavec Ivan. s. p.. 
Podbrezje 179. Naklo. « 031/39-29-
0 9 7006132 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa 
gradt>6na dela. notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novograidnje. tla-
kovanje dvorišč. kvalKetno. hitro in po-
ceni, 051 /354-039 70052« 

Izdelava In 
montaža 

s s o s s g 0 4 1 3 3 5 8 6 4 

P V C i n A L U 
O K I V A - V R A T A 
BALKOM5KE Of iRAJE 
Z I M S K I VRTOVI 
KOVAME t n KROMASTE OGRAJE 

SV»OVrAnWSi> Cmcorar«*! nwCX 

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 

LAMELNE ZAVESE, žaluzije. rolete, 
screen senčila, pliseje izdelamo in 
montiramo. Rono senčila d.o.o., Mav-
sarjeva cesta 46, Notranje Gorice. « 
01/365-12-47. 041/334-247 

70053» 

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

7006130 

PRAZNJENJE GREZNIC! Bled-
Radovljica-Jesenice. Miro Mežek. s. 
p.. Krnica 48a. Zg. Gorje. 041/516-
199 

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 Aluloski, s. p.. Alp-
ska c. 13. Bled. « 040/354-338 

700«1«7 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA. d. o. 
0.. Eksierjeva 6. Kamnik 01/83-15-
057.041/694-229 

700527S 

VOJKO FREUH 8.p.. Grmičeva ul. 25. 
Kranj, vam nudi izdelavo ograj. vrat. 
stopnic In ostalo. « 040/282-122 

700S442 

l&ČEM 

IŠČEMO OSEBE za občasno pomoč 
pri strojnem pobiranju krompirja. « 
031/265-171 7005390 

ZASEBNI STIKI 
30.000 POSREDOVANJ. 11.000 po-
;manstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo. « 03/57-26-319. 031/505-
495,031/836-378 

7004038 

56-LETNI moški iz tujine išče damo 
do 50 let za prijateljstvo Iz Kranja ali 
okolice, priložena naj bo slika, šifra: 
POMLAD 

70054S5 

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

7004126 

RAZNO 
PRODAM 

KVALITETNA omela za pometanje 
krušnih peči - negorijiva. « 01 /83-23-
107 7005347 

STRIŽNO kosilnico, kvalitetna Benassi 
85 cm. 5 KW. kot nova, prenosno kli-
mo 12 V za avlo ali vikend. « 
041/722-625 

7005355 

TRI cisterne iz poliestra 1000 I za ku-
rilno olje. cena 100 EUR/kom. « 
041/499-240 

7005306 

TRI TELEČJE kože, strojene na črni 
boks. 9 04/20-23-063 

7005454 

SPOROČILO O SMRTI 

Umrla je upokojena delavka bolnišnice 

A n t o n i j a O š t i r 
Vestne delavke se bomo s spoštovanjem spominjali. 

Delavci 
BOLNIŠNICE GOLNIK - KUNIČNEGA ODDELKA ZA PLJUČNE 

BOLEZNI IN ALERGIJO 

mailto:info@g-glas.si
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ZAHVALA 

Bil si eno neskončno veliko srce. 
v naših boS ostal za vedm. 

V ponedeljek, 2. julija 2 0 0 7 , nas je v 76 . letu starosti zapustil naš dragi 

SLAVKO FLORJANČIČ 
iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, sorodnikom, sosedom in sodelavcem za izrečena 

sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem» ki ste ga pospremili k večnemu po6tku. 

Vsi nj^ovi 
Kranj, julij 2007 

V četrtek, 12. julija 2007, smo se poslovili od naše drage 

SLAVKE KONC 
Mihove mame iz Gorič 

Vsi njeni 

ZAHVALA 

Ob izgubi našega dragega moža in ata 

A C A M U R I Č A 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti ter 
se poklonili v njegov spomin. Hvala za dragocene izrečene in zapisane besede sožalja, 

za podarjeno cvetje in sveče. Se prav posebej se zahvaljujemo sosedom za njihovo 
pozornost, g. Justinu Zorku in g. Marjanu Jelovčanu za prisrčen nagovor. Obenem 

bi se radi zahvalili celotni koronami enoti bolnišnice Jesenice, posebej dr. Teji Amež, 
za izreden trud in nego v njegovih zadnjih dneh življenja. 

Žena Marija, sin Slavko z Damjano ter vnuka Egon in Maja 

ZAHVALA 

V 51. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil 

STANISLAV BREGAR 
roj. 7. 5.1957 iz Kranja 

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom^ sodelavccm 
Iskre Vzdrževanje, Svetu Gorenjskih sindikatov za izrečena sožalja. podarjeno cvetje 
in sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala gre osebju internega 

oddelka Jesenice, Mariji in Silvu za nesebično pomoč v zadnjih mesecih. 
Hvala g. župniku St imu, pogrebni službi NavČek in Komunala, pevcem, govorniku in 

trobentaču za lep pogrebni obred. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoča življenjska sopotnica Marija 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš sodelavec iz Krajevnega nadzomištva Tržič 

MARKO GOLMAJER 

Od njega se bomo poslovili danes, v petek, 13. julija 2 0 0 7 . ob 17.30 na 
pokopališču v Tržiču. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV ELEKTRA GORENJSKE. D. D. 

Kjer je sonce, tam so rote, 
kjer pa sonca ni, roia oveni. 
Tam sem jaz doma, kjer je sonce, 
kjer je vrt cvetoč, tam dom je moj. 

ZAHVALA 

V 81. letu nas je zapustila 

A N A PETEK 
roj. Bolka, Ukačeva mama iz Šmartnega pri Cerkljah na 
Gorenjskem 

Hvala Vam, ki ste ji lepšali Čas življenja, hvala vsem, ki ste bili 
z njo v času hude bolezni. 

Najlepša hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

VSI NJENI Šmartno, 4. julija 2007 

ZAHVALA 

V 93. letu starosti nas je zapustila draga sestra in teta 

FRANCKA DOLENC 
iz Stare Loke 91 

Iskrena hvala sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in svete maše. Hvala dr. Demšarjevi, 
patronažni službi Škofja Loka, gospodu župniku Alojzu Snoju 
za poslovilni obred, Marjanu Klančarju za vsestransko pomoč, 
organistu dr. Andreju Missonu ter pogrebni službi Akris . 
Ohranimo jo v lepem spominu! 

VSI NJENI 
Stara Loka, 3. julija 2007 

V zavetrju mrtvih trav 
se pot Človeka konča 
duša se okopa v kaplji rose 
in na krilih vetra 

Z A H V A L A 

Ob tragični, prezgodnji izgubi ljubljene žene, matere, hčere, 
sestre in ženske tisočerih obrazov umetnosti 

DRAŠLER 
rojene 2 9 . 1 2 . 1 9 6 0 v Škofji Loki 

katero s m o pospremil i k večnemu počitku 22. 6. 2 0 0 7 na 
Vrhniki, se iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem, sodelavkam in sodelavcem Kroja in lUVja za izečeno 
sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se Vrhniškemu 
župniku za lep cerkveni obred in pevcem. Posebna zahvala nek-
danji sodelavld, prijateljici za prečudovit zadnji pozdrav. Hvala 
prav vsem, ki ste jo pospremii na zadnjo pot in jo boste ohranili 
v lepem spominu. 
Najleša h ^ a moževemu bratu Mitji za vso pomoč pri orgaizadj 
žalnega slovesa. 

ŽALUJOČI: mož Borut, sin Aleš. oče Pavel, mami Julija, 
brat Uroš z ženo Mihelo 
Škofja Loka, 22. junij 2007 

ZAHVALA 

Ob bole6 izgubi drage mame, stare mame, prababice, tašče, 
sestre in tete 

A N G E L E KOZJEK 
roj. Kosec 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče 
ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala tudi vsem, ki ste jo 
imeli radi. 

VSI NJENI 
PrebaČevo, Kranj, 6. julija 2 0 0 7 

Bolečino da se ^riti, Z A H V A L A 
tudi sotzo zatajiti, 
le dragega moža in očeta Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, starega očeta, 
nihče nam ne more več vrniti brata in tasta 

JANEZA KOZJEKA 
p. d. Prinčevega ata s Podreče 

se vam, dragi sorodniki, sosedje, sovaščani, prijatelji in znanci, 
zahvaljujemo za vso pozornost, ki sle mu jo izkazovali pred in v 
času bolezni ter ga pospremili na zadnjo pot Hvala za izrečena 
sožalja. podarjeno cvetje in sveče ter darove za svete maše. Hvala 
dr. jelki PremelČ in medicinskim sestram iz Z D Medvode za 
zdravljenje. Hvala g. župniku Janezu Šavsu za duhovno podporo 
in pogrebni obred. Hvala tudi pevcem, zvonarjem in pogrebniku. 

Žalujoči vsi njegovi 
PodreČa, 4. julija 2007 



24 GG info@g-glas.si 

ANKETA 

Poletne 
razprodaje 
E I E N A NOVAK 

Ta teden so se začele pole-
tne razprodaje in b o d o tra-
jale dva tedna. Kaj meni jo o 
znižanjih, trajanju razprodaj 
in ali kupujejo na razproda-
jah, s m o povprašali m i m o -
idoče v Kranju. 

Folo; Corazd Kairfii 

S a š a Weisseisen: 

"Na razprodajah sem že bila 
v Ljubljani. V Kranju se mi zdi 
ponudba bolj slaba. Znižanja 
so v redu, še boljše bi bilo, če 
bi pri odstotkih znižanj pos-
nemali tujino. Dva tedna 
razprodaj sta dovolj." 

Petra Urh: 

"Na razprodaje se bom ver 
j e tno odpravi la nas ledn 
teden. Če najdem kaj dobre 
ga in z a n i m i v e g a , potem 
kupim tudi na razprodajah 
Dvotedenski termin znižan 
je dovolj dolg." 

Polde Balažič: 

"Ravno grem v trgovino, iš-
čem kopalke. Na razprodaje 
grem vsako leto. Pokojnine 
s o bolj klavrne, upokojenci 
imamo denar za sproti. Lah-
ko pa bi razprodaje podaljša-
li, vsaj do konca meseca . " 

Jure Crajzar: 

"Nerad hodim po trgovinah 
Kupim s a m o tisto, kar po 
trebujem. Če že m o r a m na 
kupovati , p o t e m s e odpra 
vim v trgovine, ko ni gneče 
Glede dolžine razprodaj pa 
mi je čisto vseeno . " 

Rudolf Skrbiš: 

" S a m bolj malo hodim v tr-
govine, ne rabim veliko, se 
pa z a t o ž e n a rada odprav i 
po r a z p r o d a j a h . Odstotki 
znižanj s o kar v redu. Tudi 
dolž ina razprodaj je dovol j 
do lga . " 

"Zbiljske" alge bo rezal stroj 
Vodno rastlinje bo iz Zbiljskega jezera že prihodnje leto rezalo posebno plovilo. Vrednost investicije 
je 250 tisoč evrov, 40 odstotkov bo dala Občina Medvode, drugo pa Savske elektrarne Ljubljana. 

M A J A BERTONCELJ 

Zbilje - Razraščanje vodnega 
rastlinja na Zbi l jskem jezeru 
postaja z leti vse večji pro-
blem, saj po njegovi sanaciji 
leta 1 9 9 7 , za katero krajani 
pravijo, da j i m je izboljšala 
pogoje bivanja, in zgraditvi 
novih rekreacijskih površin, 
zavira nadaljnji razvoj turiz-
ma, neugodno pa vpliva tudi 
na obratovanje elektrarne. O 
tej problematiki s m o pisal i 
že ob l a n s k e m "cvetenju" 
Zbi l j skega jezera. A l g e so 
bile namreč na površju večji 
del poletja in kot kaže bo tako 
tudi letos, saj so se že pojavi-
le. "V štirinajstih dneh b o je-
zero neprevozno, onemogo-
čena bo vsakršna dejavnost 
na jezeru," m e n i Iztok Pi-
pan, predsednik T D Zbilje. 

Rešitev, Id se je pokazala, 
je stroj za rezanje a lg . Po-
godbo za n a k u p stroja v 
vrednosti okrog 250 tisoč ev-
rov bodo Savske elektrarne 
Ljubljana, ki bodo zanj pri-

Na Zbil jskem jezeru s o s e že pojavile alge. Rezati jih bodo začeli prihodnje leto. /fou Tina ooki 

speva le 6 0 odstotkov po-
t rebnega denar ja , O b č i n a 
M e d v o d e pa 4 0 odstotkov 
(denar bo za to investicijo iz 
o b č i n s k e g a p r o r a č u n a na-
m e n j e n še le leta 2 0 0 9 ) , 

podpisale v kratkem. Ker pa 
je rok dobave tri mesece , bo 
za letošnjo turist ično sezo-
no ž e p r e p o z n o . "Stro j b o 
kosi l rast l inje do g lob ine 
dveh metrov, saj košnja ras-

tlinja globlje ni pr imerna za-
radi ohranjanja biotopa. Po-
leg alg bo stroj s površine či-
stil tudi d r u g e moteče od-
padke, ki pr iplavajo do 
Zbil j ," pojasnjuje Pipan. 

jutri bo Zbiljska noč 

Na dobravi ob Zbi l jskem jezeru s e bo jutri, 14. julija, ob 18. 
uri zače la t rad ic iona lna , že 54. Zbi l j ska noč . Program 
zabavno-tur i s t i čne pr ireditve je z a s n o v a n po načelu za 
vsakega nekaj. Letos bodo obiskovalce v Zbiljah vse do 4. 
ure zjutraj zabavali j a n Plestenjak, S a š a Lendero, Atomik 
Harmonik, Pop Design, Boštjan Konečnik in drugi. Ne bo 
š lo niti brez ogn jemeta . Vstopnine ne bo. M. B. 

VABLJENI NON-STOP O - 24 
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Casino Tivoli 
IGRALNI SAION 

CASINO TIVOLI LESCE lesce-sucK̂ ua 
H r a š k a c e s t a 2 1 , S I - 4 2 4 S L e s c e , t : 04 / S 3 2 5 5 6 0 
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vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

D a n e s bo v e č i n o m a s o n č n o , v gorah bo nasta lo nekaj 
kopaste oblačnosti . V s o b o t o in nedeljo bo pretežno j a s n o 
in vroče. 

AgerKija RS za oko l i ? . Urad za Meteorlogijo 

PETEK 

8/25°C 

SOBOTA 

10/29®C 

NEDELJA 

O 
13/32-0 

/ " ^ oCetovBc feit/i 
S O L - . 

Zsgrob 
/ j ^ o a^/is-c 

o Reka _ 27/17-C 

Iskratel ne bo odpuščal 
ŠTEFAN Ž A R G I 

Kranj - Pred dnevi s m o sliša-
li govorico o tem, da namera-
vajo v Iskratelu odpustiti 1 7 0 
delavcev. Včeraj s m o se po-
govarjali z direktorjem funk-
cionalnega področja Razvoj 
k o m u n i k a c i j s k i h rešitev 
Markom Kogovškom, v kate-
rem je 1 7 6 zaposlenih. Pove-
dal n a m je, da bo sicer v nji-
h o v e m oddelku prišlo d o 
s p r e m e m b , vendar nikakor 
ni res, da bodo odpuščali. Do 
- s p r e m e m b bo priš lo zaradi 
z m a n j š a n i h naročil Iskrate-
lovega partnerja Nokia Sie-
m e n s Netvvork (NSN), ki 
upadajo že vse od novembra. 
Kl jub zagotovi lom odgovor-
nega člana uprave N S N sredi 
maja, da se bo že 18-letno so-
delovanje nemoteno nadalje-
valo, so pretekli teden dobili 
tudi pisno obvestilo, da v pri-
hodnjem letu za Iskratel ne 
bo več naroči l . D o s e d a n j e 

upadanje naročil je že doslej 
zahtevalo preusmeritve dela 
zaposlenih na druge storitve 
v okviru Iskratela, saj družba 
kot celota s icer beleži rast. 
Sedaj se oddelek preusmerja 
na tako imenovane profesio-
n a l n e storitve. V podporo 
t e m u so letos dobili bistveno 
več denarja za stroške izob-
raževanja, saj morajo s part-
nerjeve tehnologije preiti na 
bistveno viš jo raven drugih 
Iskratelovih tehnologij . G r e 
n a m r e č za razvojne, integra-
c i j ske in konzultantske sto-
ritve. Ker gre večinoma za vi-
soko strokovne kadre (75 od-
stotkov z višjo in visoko izob-
razbo; šest odstotkov magi-
strov in doktorjev znanosti), 
je povpraševanje po teh ka-
drih znotraj družbe veliko. V 
procesu prestrukturiranja se 
s icer utegne zgoditi, da kak-
šen posameznik n e bi našel 
novega mesta , kar pa bodo 
reševali individualno. 

KRANJ 

Občina bo uveljavljala predkupno pravico 

Na izredni seji v torek je mestni svet v Kranju spremeni l 
odločitev glede uveljavljanja predkupne pravice za 2 0 tisoč 
kvadratnih metrov zazidljivega zeml j i šča na Mlaki. Na seji 
27 . junija s o s e odločili, da mestna občina Kranj nepremič-
nine ne kupi, sedaj pa s o si premislili in bodo predkupno 
pravico uveljavljali. Kot je pojasnil direktor mestne uprave 
Aleš Sladojevič, ob junijski seji za ta nakup ni bilo možnosti 
v proračunu, pozneje pa so ugotovili, da ni roka, ki bi jih za-
vezoval k takojšnjemu plačilu, zato lahko denar zanj zagoto-
vijo š e z rebalansom proračuna. K hitremu sklicu mestnega 
sveta pa je narekoval rok za uveljavljanje predkupne pravice, 
ki je potekel n . julija. Na tem zemlj išču je predvidena stano-
vanjska gradnja, zanjo že obstoji lokacijski načrt. 2 2 od s icer 
25 navzočih svetnikov je novemu predlogu pritrdilo in izred-
no se jo končalo v rekordnih dvanajst ih minutah. D . Ž . 

R A D I O K R A N J d . 0 . 0 . 
Stritarjeva ul. 6. K R A N J 

t t L t H O N : 
( M ) 2S12-220 RtoiiKcuk 
(04) 2812-221 tUtu 
<04) 2022-222 »«»«>>. 
(OSI) 303-S09 
F A X : 

<CM) 2812-225 niMtcui, 
(04) 2812-22e TKinur 

E-pc^; 
ra<9lokran|^«dlo-l(ranJ.sl 
spt@tna stTon: 
www.radlo-kninJ.sl 

U B J B O U P D S L U Ž B N N R B D I J S K H P D S T H J F L nR BOBElUSKEmy 
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GLASBA, TELEVIZIJA 

AKIRAHIMOVSKI 
SOLO 
J3 Alenka Brun 

Prvi samostojen-al-
b u m Akija Rahi-
movskega z naslo-
vom U vremenu iz-
gubljenih je svoj 

prostor našel tudi na poli-
cah slovenskih trgovin s 
ploščami. Potem ko je sku-
pina Parni Valjak objavila, 
da je po tridesetih letih pre-
nehala delovati, se je Aki 
kmalu na pobudo kolega iz 
skupine, bobnarja Dražena 
Scholza, odločil nadaljevati 
glasbeno kariero. Skupaj sta 
zbrala glasbenike, ki Akija 
spremljajo na novi poti, saj 
pravi, da 'ni ravno klasičen 
solist, ker ob sebi vedno želi 
imeti band in z njim izme-
njavati energije'. 

Tako se je zbrala avtorska 
ekipa, ki je ustvarila pesmi, 
motivirane z Akijevim pre-
poznavnim glasom in suge-
stivno, močno izvedbo. Av-
tor večine skladb je Dražen 
Scholz, na snemanju albu-
ma v Zagrebu in Los Angele-
su pa je sodelovalo veliko 
zvenečih glasbenih imen iz 
Hrvaške in tujine. Scott 
Henderson (solo kitara), iz-
jemen fusion in blues kita-
rist, Joey Heredia (bobni), 
Marco Mendoza (bas), Rena-
to Neto (sintesajzer), studij-
ski in koncertni klaviaturist 
Princea, na primer, in Za-
grebački solisti so le nekateri 
izmed njih. Večina omenje-
nih glasbenikov bo sodelova-
la tudi na njegovi koncertni 

tumeji, ki se bo verjetno za-
čela prav v ljubljanskih Kri-
žankah. Pričakujemo ga ko-
nec septembra. 

Album U vremenu izgub-
ljenih je dvojni CD, kjer na 
prvem disku najdemo no-
vih dvanajst skladb, na dru-
gem pa je sedem skladb, ki 
jih je Aki posnel s svojimi 
glasbenimi prijatelji (Leila-
no Marshall, Karolina Goče-
va. Neverne bebe. Zoran 
Predin, Sank Ročk), kratki 
dokumentarec s snemanja v 
Los Angelesu in dva video 
spota (Boje duge in Bay B, 
aktualni single in video 
spot, ki ga na televiziji že 
predvajajo). 

V dnevih izida albuma je 
Aid že doživel prve uspehe -
na finalu Hrvaškega radij-
skega festivala so m u glas-
beni uredniki za skladbo 'Ti 
& ja' namenili največ glasov 
in s Hvara je odšel z nagra-
do za najboljšo pesem v 
pop-rock kategoriji. 

REKORDNO ZA KMETIJO 
Na prvi resničnostni šov v naravi Kmetija se je prijavilo rekordno število potencialnih 'kmetovalk in 
kmetovalcev'. Šov bo vodila, z radijskim Viktorjem nagrajena, Špela Močnik. 

Nina Valant 

Simpatična 26-letna 
Ljubljančanka Špe-
la Močnik je v jav-
nosti že dobro po-
znano in uveljav-

l jeno ime. Svojo novinar-
sko pot je začela pred sed-
mimi leti na lokalni televi-
ziji , v radijske vode se je 
podala leta 2 0 0 3 in bila 
na Radiu Glas Ljubljane 
moderatorka ter novinarka 
jutranjega in dopoldanske-
ga programa, zadnja tri leta 
pa je znan glas jutranjega 
šova Hitova budilka. Z a 
svoje delo je od poslušalcev 
letos prejela prestižno me-

dijsko nagrado - Viktorja 
popularnosti. 

"Vodenje resničnostnega 
šova Kmetija mi vsekakor 
predstavlja nov velik izziv, 
ki se ga že veselim. Jedro 
ekipe, v kateri je m n o g o 
prekaljenih "resničnost-
nih" ustvarjalcev POP TV-
ja, sem že spoznala, prav 
tako smo se že precej pogo-
varjali o projektu, ki bo očit-
no še kako zanimiv. Še naj-
bolj me tako v tem trenutku 
muči radovednost, kakšni 
so prijavljeni tekmovalci, ki 
bodo 10 tednov čisto sami 
vodili Kmetijo, in, upajmo, 
pri tem pokazali veliko 
mero iznajdljivosti, saj jo 
bodo glede na koncept šova 

še kako potrebovali," je po-
vedala Špela. 

Na POP TV se je za šov 
končalo tudi zbiranje prijav 
in to z izjemnim odzivom, 
saj so samo v dobrem mese-
cu dni prejeli doslej rekord-
no število prijav za sodelova-
nje v resničnostnih šovih pri 
nas - kar 1926. 

Kmetija bo na POP TV na 
sporedu jeseni. V šovu bo 
tekmovalo dvanajst kandida-
tov, šest žensk in šest mo-
ških, ki bodo na kmetiji sre-
di neokrnjene narave 10 ted-
nov pripravljeni preživeti 
tako, kot so živeli naši pra-
dedje in prababice. Tam bo 
dvanajst takih izbrancev, ki 
so trdno prepričani, da lahko 

Spela Močnik/Foio POP TV 

brez kakršne koli pomoči 
zunanjega sveta preživijo 
deset tednov in zmagajo. 

Od trubadurjev 

Na vratih Blejskega gradu smo lahko prebrali: "Posluh vsi 
dobri ljudje, tako kristjani kot Židje, Saraceni, vladarji, prin-
ci, kralji, knezi in baroni, opati, vikarji, poglavarji in vazali, 
kleriki, menihi, sholarji, meščani, obrtniki, goljardi in va-
ganti, kmetje, mali in veliki, pastirji in tlačani - ni je večje 
stvari od pesmi! Kajti dokler namen Se ima moč, ga je tre-
ba v pesem preliti in ga v večnost zapisati." In tako so na 
predzadnjem koncertu letošnjega Festivala Bled skorajda 
pozabljene srednjeveške viteške pesmi iz dvanajstega in 
trinajstega stoletja znova oživele. Ko se je v četrtek zveče-
rilo in so se v viteški dvorani prižgale sveče, se je slovenski 
bard )ani Kovačič, ki je širši publiki bolj poznan po poetič-
nih štorijah o malih ljudeh in ciničnih posmehljivkah, ob 
spremljavi italijanskega ansambla Dramsam, ki razvija, 
raziskuje in igra srednjeveško glasbo, predstavil z zbirko 
priredb srednjeveških ljubezenskih pesmi, jani je v zbirko, 
ki jo je naslovil Od trubadurjev, poleg tuje trubadurske, tru-
verske in minezengerske glasbe vključil tudi osem pesmi v 
slovenščini. Pri izvajanju bojeviti v pesmi so v svoj nastop 

vpeljali še občinstvo, ki je z ritmičnim topotom stopal po-
nazarjalo prihod konjenice. S skorajda mitskim nastopom 
lirsko-epskega dela so ob Janiju blesteli tudi umetniški vod-
ja ansambla Ciuseppe Paolo Cecere, znan po igranju glas-
bila vielle in ghironda, strokovnakinja srednjeveškega nači-
na petja Alessandra Cossi, Fabio Accurso, ki se spozna na 
igranje lutnje in tolkal in specializant baročnega igranja 
flavte in piščali Cian Paolo Capuzzo. Anka Bulovec 

TLAKOVCI PODLESNIM 
w w w . t l a k o v e c . s l i n f o ^ l a k o v e c . s i t e l . : 0 2 / 4 5 0 3 8 6 0 

G o r c h j s k ^ ^ 
Skri9m»Mtmm im l0pm, 

CoTtnjska twisi\ina zveza Kranj 
iGrminja za <K<njcvanj< krajev 
Korofka e. 27, ^000 Kranj. 

04/2&-10-500 
E-ruutov: ffzi^siol.ntt. rvonv^orenj^ka. 

V R N I M O G O R E N J S K I N A G E L J 
NA G O R E N J S K E B A L K O N E IN O K N A 2007 

Gorenjska turistična zve?.a tudi letos vabi k sodelovanju 
vse gojitelje, pridelovalce in ljubitelje gorenjskih nageljnov v projektu 
VRNIMO GORENJSKI N A G E U NA GORENJSKE BALKONE 

IN OKNA v letu 2007. 

Vsi, ki želite sodelovati na izboru najlepših nageljnov, nam poSljite na 
naslov: Gorei\jska turistična zveza. Koroška c. 27,4000 Krai^j 

fotografijo cvetočih nageljnov. Priporočljivo je, da nam pošljete sliko 
tudi na vlcktron-sko pošto. 

Fotografiji priložite vaš naslov in telefonsko številko. 

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 14. decembra 2007. 
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RADIO BELVI IN G O R E N J ^ k l GLAS VAS VABITA j ! a i l V j ' " l i , | | i Y 
NA PREMIERO FILMA ' » l - i " 

H A R R Y P O T T E R I N F E N I K S O V R E D c o r e n j s k i c i o s 

Premiera bo v sredo, 18. julija, ob 19. uri v kinu Center Kranj. Bralcem 
podarimo 10x2 vstopnici! Do torka, 17. julija, pošljite SMS z geslom: 
Belvi, ime in priimek, naslov, na 031/691111. Nagrajend boste obveščeni 
z SMS sporoSlom. Vstopnice so tudi v prosti prodaji! 

B E L V I se SUM 3 

http://www.tlakovec.sl


KULTURA 

u 
v NENEHNEM EKSPERIMENTU 
D r z n o in e r u p t i v n o hkrati l ikovno iz ražan je sl ikarja Rada D a g a r i n a je v z a d n j e m č a s u p lemeni t i lo 
o s r e d n j e p r o s t o r e nekaj bančnih p o d r u ž n i c po G o r e n j s k e m . 

stilnega načina, je pomenljiv 
dejavnik vznemirljive likov-
ne govorice, ki je, če jo obra-
vnavamo v širšem sloven-
skem likovnem kontekstu, 
izjemno originalna," v nada-
ljevanju ugotavlja Soklič in 
dodaja, da so njegova fabula-
tivno-Ukovna razmišljanja v 
slikarsko-kiparskem konglo-
meratu strukturirana tako 
vešče, da nam na stežaj od-
prejo vrata avtorjevega boga-
tega notranjega sveta, preže-
tega s prvinami prostora, iz 
katerega geografsko in idej-
no izhaja ter dodatno izpol-
njenega z močnimi vtisi iz 
imaginarnih (lahko pa tudi 
geografsko določljivih) oko-
lij, ki ga magnetično privlači-
jo in vlečejo vase. "Veliko po-
tujem po svetu in povsod 
opažam zanimivosti, ki so za 
naš prostor lahko zelo dru-
gačne. Take posebnosti mi 
rade padejo v oko, kot se 
reče, naredijo vtis name. 
Zato stremim, da tudi sam 
delam stvari, ki jih tukaj ne 
zasledimo pogosto oziroma 
jih sploh ne," o svojem drz-
nem in eruptivnem, hkrati 

metniška dela 
Rada Dagarina 
nam odkrivajo 
snovalca, ki ga 
v isti sapi pri-

vlačita abstraktnost in figu-
ralnost, čeprav je meja med 
njima večkrat zabrisana," o 
delih znanega škofjeloškega 
slikarja razmišlja umetnost-
ni zgodovinar Boštjan So-
klič. Slikar Rado Dagarin je v 
zadnjem času namreč s svo-
jimi deli oplemenitil nekaj 
p)odružnic SKB banke po 
Gorenjskem. Njegove slike 
so bile (v dveh bankah so jih 
odkupili za stalno postavitev) 
na ogled v podružnicah te 
banke na Jesenicah, v Radov-
ljici, v Kranju in na Bledu. V 
razstavljenih slikah je moč 
takoj zaznati njegov razpo-
znaven slog z značilno boga-
to barvno lestvico in pretež-
no figuralno motiviko, ki je 
kot rečeno pogosto na meji 
abstraktnega. 

"Drznost, s katero se Da-
garin giblje znotraj svojega 

pa na nek način poetičnem 
likovnem izražanju razlaga 
Dagarin, ki je v elsperimen-
tiranju tako zmateriali kot v 
nenehnem iskanju novih 
oblik zelo pogumen. 

S svojo konceptualno akd-
jo po podružnicah SKB ban-
ke po Gorenjskem, zastavlje-
no dokaj široko in velikopo-
tezno, skuša Rado Dagarin 
likovno osmisliti prostore, ki 
niso v funkciji galerijskih 
prostorov. Odločitev vodstva 

bank, da v svoje prostore 
umesti dela uveljavljenega 
avtorja je dobrodošla, saj gre 
za umetniški presežek in ne 
le za dekoracijo notranjih 
prostorov. Rado Dagarin je 
vsekakor zrel umetnik, kd si 
je utrl svojo lastno in prepo-
znavno izrazno pot do likov-
ne publike in s širokim raz-
ponom izvirnih likovnih re-
šitev vedno znova preseneča 
in navdušuje ter navdaja z 
dobro voljo in optimizmom. 

POKLON UMETNIŠKI KERAMIKI 
v Vogl jah je v z a č e t k u julija potekala 2. m e d n a r o d n a koloni ja u m e t n i š k e keramike . 

V torek se je v 
Vogljah končala 
d e s e t d n e v n a 
mednarodna ko-
lonija umetni-

ške keramike "V-oglje 2007", 
druga po vrsti (razstava del s 
prve kolonije je spet na ogled 
v zgornjem nadstropju mu-
zeja v Šenčurju). Umetniška 
keramika si pri nas še ni iz-
borila pravega spoštovanja, 
zato je namen kolonije pri-
spevati k njeni večji prepo-
znavnosti in uveljavitvi v slo-
venskem kulturnem prosto-
ru, po drugi strani pa spod-
buditi oziroma okrepiti stike 
in sodelovanje z nekaterimi 
najbolj uglednimi svetovnimi 
umetniki s tega področja, 
pravita organizatorja, zakon-
ca Barba Štembergar Zupan 
in Niko Zupan. 

Poleg njiju je na umetniški 
koloniji sodelovalo še devet 
priznanih umetnikov: Drago-
Ijub Varajic', Sofija Bunardžič 
in Tatjana Dejanovič iz Srbi-
je, Daniela Polz iz Nemčije, 
Atanas Gadjev iz Bolgarije, 
leroen Meijer z Nizozemske, 

Umetniki iz sedmih držav so se v ateljeju Zupanovih v Vogljah dobro počutili. / fmo: c<w»Ki lovči« 

Nikola Smilkov iz Makedoni-
je, Keiko Harada z Japonske 
in Radovljičan Boni Čeh. V 
ateljeju keramičarstva in lon-
čarstva v Vogljah sta se jim 
kot gostji za nekaj dni pridru-
žili tudi Nežika Agnes Novak 
in Silva Olakar. 

V desetih dneh je nastalo 
približno petdeset del, pred-
vsem skulptur (med udele-
ženci je bilo precej kiparjev) 
ter nekaj uporabne in dekora-

tivne keramike. "Uporabljali 
smo različne tehnike obdelo-
vanja gline, tudi posebno, 
skoraj 400 let staro tehniko 
Zlakusa, to je žganje gline na 
odprtem ognju, kar je za več-
ino keramikov skregano z 
zdravo pametjo. Najboljša 
dela bodo oktobra razstavlje-
na v Muzeju občine Šenčur, 
tedaj bo že nared tudi kata-
log. Končni dlj kolonije je po-
stavitev stalne zbirke umetni-

ške keramike, edine tovrstne 
v Sloveniji, ki bo po predlogu 
župana Mira Koželja prav 
tako v Šenčurju," je pojasnila 
Barba Štembergar Zupan. 

Zanimivo je, da ministr-
stvo za kulturo ni podprlo 
kolonije v Vogljah, ki je sicer 
po besedah organizatorjev 
največja v Sloveniji tako po 
času trajanja kot številu ude-
ležencev, češ da gre za regio-
nalni dogodek. 

RAZIGRANA 
GODALA 
G l a s b o dveh viol in, v iole in v io lonče la s o 
predstavi l i J e l ena Ž d r a l e , Mat jaž Sekne , K lemen 
Bračko in K lemen Hvala , kot p o s e b n a gos t j a 
v e č e r a pa je v vlogi voka lne so l i s tke nastopi la š e 
N e ž a T r o b e c T e r o p š i č , s i cer pevka a l ternat ivne 
ročk s k u p i n e Sur . 

Anka B u l o v e c 

Letošnje poletje se je 
v Magušarjevi hiši v 
Radovljici zvrstilo že 
kar lepo število kul-
turnih dogodkov 

različnih zvrsti umetnosti, v 
petek pa je intimni oder po-
znogotskega atrija zapolnil 
godalni kvartet profesional-
nih akademskih glasbenikov 
Godalika. V omenjeni zased-
bi, ki deluje že dobra tri leta, 
so glasbene vloge razdeljene 
po načelu klasičnega godal-
nega kvarteta, toda njihovo 
glasbo bi težko žanrsko opre-
delili. Na koncertu so se 
predstavili z modemimi 
skladbami dveh slovenskih 
literarnih komponistov Dra-

ga Ivanuša in Nina de Gleria, 
slednji je tudi ustanovni član 
kvarteta, in s klasično glasbo 
tujih priznanih ustvarjalcev. 
Ljubitelje tovrstne glasbe so 
navdušili z razgibanim ven-
dar premišljenim koncep-
tom igrivega in nekoliko hu-
domušnega muzidranja, ne-
kakšnega artrockovskega 
principa, ki vsebuje veliko pr-
vin etna, jazza, ciganskega 
swinga, novodobne klasične 
glasbe ter glasbe ljudskih 
godcev. Glasbeni dogodek so 
poleg spontanega humorja 
izvajalcev popestrili še nena-
vadni in domiselni naslovi 
skladb njihovega prvenca 
Time 2 Start, kot so Dobro-
došli v Dupe Spodnjice ali 
Žuti in Rifi na Jutrovem in 
Subidubi Apartma. 

BLED 

Na Bledu mladi angleški glasbeniki 
To nedeljo, 15. julija, ob 20.30 bo na.terasi Grand Hote-
la Toplice na Bledu nastopil mladinski komorni orkester 
iz Bromleyja v Veliki Britaniji (v primeru slabega vreme-
na bo koncert v dvorani Grand). Orkester, ki je bil usta-
novljen leta 1911, deluje kot del fundacije Bromley Vouth 
Music Trust, katere namen je zagotavljati vrhunsko glas-
beno vzgojo otrokom in mladim. V fundaciji letno po-
učujejo do šest tisoč mladih glasbenikov. Komorni orke-
ster, ki združuje najbolj perspektivne in nadarjene mlade 
glasbenike, redno nastopa na znamenitih londonskih 
prizoriščih, kot sta Royal Albert Hali in Royal Naval Col-
lege. Udeležuje se tudi številnih mednarodnih festivalov 
v tujini. Nastop na Bledu sodi v del njihove turneje po 
Avstriji, vstopnine za koncert pa ni. V. S. 

JEZERSKO 

Glas jezera drugič 
Minulo nedeljo se je na Jezerskem začel festival Vox Laci 
oziroma Glas jezera. To nedeljo bo v sklopu omenjene-
ga festivala ob 18. uri v cerkvi sv. Andreja na Ravnah na-
stopila harfistka Urška Kržišnik Zupan, ki je svojo pot 
najprej začela s klavirjem, za harfo pa se je odločila pre-
cej kasneje. Je harfistka v orkestru Slovenske filharmoni-
je in poučuje harfo na glasbeni šoli v Ljubljani. A. B. 
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TV SPORED 

PETEK 1 3 . 7 . 
D 
11XIO Kdo pa misIK, da si?! 11 i O študenti medi-
dne 12.15 M a ^ ajdeS 13JK Hu^nje 1330 
&ralsldyrtMJ0ltešmanježiva614/»5mismjp 
15JS ZamoKane zdiavniike zgodi« 1&2S Kdo 
pa misfii, da si?! 17.1S Zaoliljuba 18.05 Zadnja 
piilojnost 19.00 Vohunjenje 19iO Pod noiem 
20.15 Živalski vrt 21.05 Prevarami 22M Preiz-
kušnja vzdržljivosti 22.50 Same v New Votku 
23.40 Mestni utrip 00.05 Pod nožem OOJO 
Zdravniške kartoteke 01.20 Prevarami 

HJSVpjna žensk, 38. (lel12JOLore<I20VJLCIU, 
67. del 13.10 Samska in ponosna, 15. del 14.05 
Kfiva te ljubezni, 116. del 15X10 Kriva te ljubezni, 
1 1 7 . del 15 iS N ^ i M v mestu, 1.-2. del 17.40 
lotenzovažena,67.del18J5Vcjna žensk. 3a.del 
1930N0Feinzaljub|jene,40.del20J0Samskain 
ponosna, 15. del 21.10 Kriva te ̂ lezni, 117. del 
22.05 Najstnij v mestUi 2. del 23 J)0 Samska in 
ponosna, 15.del23.5SVojnažensk, 38. delOOiO 
Svetovni popotnik 

SOBOTA 1 4 . 7 . 
OtJOZkian v Hollywoodu 0830 Čudaško 09 JO 
(udaško 10.10 Čudaško 1 1 M Dnižina v stiski 
1130 Čudaško 17,40 Dnižina v stiski 18.05 
Dnižina v stiski1830Čudaško 20>W Vojaki 

06.00 Tako je živ^rije, 43. del 06JO Ker ljubim 
Glorio, 108.-110.del0920Najstnikivmesni, 1 .-2 
de<11.0OKašeskTivno2ivijenje,37.de<11JO Kri-
va te ljubezni, 113.-117. del 16.00 Oda je moj 
vzornik, komed^, Argentina (2000) 18JI0 Tako je 
Svljenje,44.del19J)0kiealenpaf20JJ0Vkuhit̂  
jizAn9ek>minMario,1.del21J)OPepelka,28.del 
22.00 Sanjski moški 2 3 M oaa je moj vzornik, 
komedija, Argentina (2000) 00.40 Idealen par 
O I J « Ker PimGkjtk), 108.-110. del 

NEDEUA 1 5 . 7 . 
06.00 Zlofin v Hollywoodu 07.15 Zlo<in v 
Holl)woodu 08.05 Zlofin v Hollywoodu 
08.30 Čudaško 09.20 Čudaško 09.45 Klic 
20.40 Vojaki 21.30 Vojaki 22.25 Vojaki 
23.15 Vojaki 00.05 Vojaki 00.55 Vojaki 

0«.00 Tako je življenje, 44. del 06.50 Note m 
zaljub5ene,36.-».del11J10N3Šesknvnoživ1jen-
je, 38. del 1130 Lotenzova žena, 63.-67. del 
16.00 Odia je moj vzornik, komedija, Aigenlina 
(2000) 18.00 Tako je ž i v ^ , 43. del 19J)0 Me-
alen pat20.00V kuhiiv z A n ^ in Maiio, 2. del 
21.00 Pepejk3,29.del22.00Sanjski moški 23.00 
Oda je moj vzornik, kometSja, Argendrva (2000) 
00.40 kiealen par 01.40 Tako je ž iv^ je, 44. del 
0230Tako je življenje,43. del 

PONEDEUEK 1 6 . 7 . 
11.00 Kdo pa misE, da si?! 1130 študenti mea-
cine 12.15 Majhni čudeži M J H Hi^nje 1330 
Živahki vrt 14J0 Reševanje živaH 14.45 Pre-
varana smrt 1535 ZamoKane zdravniške zgodbe 
16J5 Kdc pa misliš, da si?! 17.15 Zaobljuba 
18.05 Zadnja prio!iiost19.00vohunjenje19i0 
Pod nožem 20.15 Jvalski vrt 21.05 Prevaranti 
22UI0 Preizkušnja vzdtž îvosti 2230 SamevNevv 
Ifortu 23.40 Mestni utrip 00.05 Pod nožem 
0030Zdravniške kartoteke 01.20 Prevaranti 

11.25 Vojna žensk, 39.del12J!Olorenzovažena, 
68. del 13.10 Samska in ponosna, 16. del 14.05 

Kriva te ljubezni, 117. del 15.00 Kriva te ljubezni, 
118 del 1535 Najstn« v mestu, 2.-3. det 17.40 
lotenzova iena,6S.del1835Voinažensk.39.del 
1930Noteinza;ub^,41.del20.20Samskain 
ponosna, 16. del 21.10 Kriva te jjubezra, 118. de) 
22.05 Najstniki v mestu, 3 del 23J)0 Samska in 
ponosna, 16. del 2335Vo)nažensk,39.del0030 
Svetovni popotrak 

TOREK 1 7 . 7 . 
11.00 Sindrom Treadiet Coins 1130 Študenti 
medicine 12.15 Majhni čudeži 13.05 Hujšanje 
1330 Živalski vrt 14J0 Reševanje živali 14.45 
Prevarana smrt 1535 Zamolčane zdravniške 
zgo<9Kl6i5SindtDfflTrea<iKfCofim17.1SZa-
oWiub3l8.05 Zadnja pfik)žnost19/)OVohunjen-
je 19 J 5 Prevarana smrt 1930Pod nožem 20.15 
2ivaiski vrt 21.05 Prevaranti 22.00 Preizkušnja 
vzdižljKosti 2230 Videonadzor 23.40 Mestni 
utr? 0 0 / » Pod nožem 

11J5Vojnažensk,«.den2J0 Lotenzova žena, 
69. del 13.10 Samska in ponosna, 17. del 14.05 
Krna te ljubezni, 11& del 15.00 Kriva te Tjubezni, 
119. del 1535 Najstniki v mestu, 3.-4. del 17>W 
Lotenzova žena,69.del1835Voinažensk,40.del 
1930NoreinzaP$ene,4Idel20.20Samskain 
ponosna. 17 del 21.10 Kriva te ljubezni, 119. del 
22.05 Najstniki v mestu, 4. del 23X10 Samska in 
ponosna,17de<2335 Vojna žensk, 40.de(0030 

SREDA 1 8 . 7 . 
1130 Študenti medicine 12.15 Majhni čudeži 
13J)5HujSanje1330Žvalski vrt 14J0 Reševan-
je živali 14.45 Prevarana smrt 1535 Zamokane 
zdravniške zgodbe 16.25 U Air Hve 217.15 Za-
obTjuba 18X>5 Zadr^ ptikižnost 19.00 Preživel 
v divjini 1930 Pod nožem 20.15 Živalski vrt 
USm Prevaranti 22J)0 Preizkušnja vzdržljivosti 
2230Weonadzor23/WMesmiutnp00.05 Pod 
nožem 0030 Zdravniške kartoteke 01.20 Pre-
varanti 02.10 Na zmenku 

11J5 Vojna žensk, 41.dell2.20Lorenzova žena, 
70. del 13.10 Samska in ponosna, 18 del 14.05 
Kriva te ljubezni, 119. del 15.00 Kriva te ̂ ubezni, 
120. del 1535 Najstniki v mestu, 4.-S. del 1 7 ^ 
Lotenzova žena, 70. del1835Vojna žensk, 41. del 
1930Note in zaljubljene,43.del20J0 Samska in 
ponosna, 18 del 21.10 Kiiva te ljubezni, 120. del 
22J)5 Najstniki v mestu, 5. del 23.00 Samska m 
ponosna,18del233SVi^ žensk, 41.del0030 
Meaienpar 

ČETRTEK 1 9 . 7 . 
1130 Študenti medicine 12.15 Majhni čudeži 
13J>5Hujšai4el330 Živalski vrt14.20 Reševan-
je živali 14,45 Prevarana smrt 1535 Zamolčane 
zdravniške zgodbe 16J5 Usodni trenutki 17.15 
Zaobljuba 18.05 Zadnja pritožnost 19.00 
Preživetje v diiijini 1930Pod nožem 20.15 Žival-
ski Vrt 21.05 Prevaranti 22.00 Preizkušnja 
vzdržljivosti 2230 Meonadzot 23.40 Mestni 
utrip 00.05 Pod nožem 0030 Zdravniške kar-
toteke 0120 Prevaranti 02.10 Na zmenku 

1125 Vojna žcnsk,42.del12.20 lotenzova žena, 
71. del 13.10 Samska in ponosna, 19. del 14J>5 
Kriva te pitoni, 120. del 15il0 Kriva te Ijubezru, 
121. del 1535 Najstniki v mestu, 5.-6. de< 17.40 
Lotenzova žetia, 71. del1835Vojna žensk, 4 2 del 
1930Note in zaljubljene, 44.del 2020 Samska in 
ponosna, 19. del 21.10 Kriva te Ljubezni, 121. del 
22J)5 Najstn« v mestu, 6. del 23 J » Samska in 
ponosna,19.del2335 Vojna žensk, 42.del0030 
Healenpar 

Tenis je šport za dva naspro-
tna igralca, je moč prebrati na 
intemetni "prosti" enciklopedi-
ji, kjer izvemo še, da je bil Ivan 
Tavčar prvi Slovenec, ki je leta 
1897 na svojem posestvu na 
Visokem v Poljanski dolini, 
zgradil teniško igrišče. Pravijo, 
da je v igri neznansko užival. 
Kakorkoli že, pa pisatelj, politik 
in časnikar, ni bil prvi Slove-
nec, ki bi zmagal v kakšnem te-
niškem turnirju. So pa meseca 
rožnika, na podobno datum-
sko zanimiv dan, kot je bik mi-
nula sobota, zmagovali in uži-

dem veličastnih" dobil Zlato 
noto za najboljšega ročk pevca 
leta 1995, je letos pazil na svoje 
poškcxiovano koleno. Naš zna-
ni, simpatični skakalec Jernej 
Damjan, je tisto soboto, na ta 
dan se je leta 1858 rodil švedski 
kralj Gustav V., Republika Juž-
na A&ika pa praznuje dan mla-
dosti, haha, izkoristil za spro-
stitev med treningom. Da mu 
je bela športna oprava pristaja-
la, ni dvoma Bil je opažen. Po-
dobno kot teniški "zasvoje-
nec", igralec Gorenjske rekrea-
tivne Uge, in še katere, Blaž Vili Ameršek, Enes Lojo, Boris Zupančič 

Janez Bončina-Benč 

vali znani, popularni in tisti 
tnalo manj, a vsi zaljubljeni v ta 
popularni beli šport Vse sku-
paj se je začelo pred enajstimi 
leti, na drugo septembrsko so-
boto v Portorožu. Torej se je 
prijateljem teniške igre in dru-
ženja letos zgodil že "11. Beli 
turnir". Za kar gre krivda ter iz-
ključna pravica Benču - Janezu 
Bončini, glasbeni legendi, pev-
cu, kitaristu, skladatelju, roc-
kerju po duši ter, seveda, ne-
znansko navdušenemu igral-
cu tenisa. In zakaj "beli" tur-
nir.' Ker so se zanesenjaško, 
predvsem pa za sprostitev in 
zabavo, odločili igrati tenis v 
beli opravi, kot je nekoč bilo 
celo zapovedano, in "mahati" 
po žogjd s starodobnimi "reke-
ti". Povabilu se je tudi letos od-
zvalo precej teniških prijateljev. 
Le del gorenjske športne druž-
be, ki je zbrana okoli Kukija -
Damijana Ambrožiča (mimo-
grede, jutri, na petek 13., vabi 
na odprtje nove terase kopališ-
ča na Bledu), je letos otišd na 
kolesarski maraton. Benč, le-
gentia ročka, vse od 60-tih, ko 
je začenjal s Helioni, stal "Ob 
šanku" v 80-tih in s l ino Tur-
ner reklamiral Pepsi Golo, bil 
Junak nočne kronike in za "Se-

Blaž Šmicberger 

Šmkberger. Nervozo pred od-
ločilno igro je skušal zmanjšati 
s krajšim dremežem. In na-
smejal vse, ki smo ga opazova-
li. Prav tako sta bila opažena 
zakonca Prosenc. Morda 
dama T^aša Andree celo neko 
liko bolj od svojega moža To-
neta. Tjaša Antiree, še vedno 
zelo "ostra" odvetnica ločitve-
nih postopkov in travm, je bila 
v "Benčevih letih" naša naj-
boljša umetnostna drsalka, 
kasneje mednarodna sodnica 
in vplivna podpredsednica 
Olimpijsk^a komiteja Slove-
nije. Še vedno je zelo opažena 
na športncKlružabnih dogaja-
njih. Dama, ki jo je zanimivo 
srečati. Kot je bilo po mnogih 
letih zanimivo obujati teniško-
športne spomine s Karlom 
Strouknom, v mladosti zagri-
zenim tenisačem, zdaj pa 
mednarodnim poslovnežem. 
V objemu samo teniške (druži-
ce, dame Lili Šegovič, sva po-
menkovala, saj veste, kako da 
je bilo. Kako so Por, Mulej, 
Starc,...igrali "deble", kdo je 
lepše udaril "bekend", Uroš 
Pivk ali Aleš Filipfič, škoda, 
ker ni Barbara Mulej še več,... 
In da ni hec obujati blagovno 
znamko Yasa, uradne znam-

Andrej Jeras 

ke oblačil na 01 v Sarajevu. 
Karlo, ki je prvi k nam pripe-
ljal svetovni Nike, najbrž že ve, 
kako gre v tem "biznisu". In 
zatem se je slišalo: vse najbolj-
še zate,... izza mikrofona še 
kar spevnega Andreja Jerasa, 
nekdanjega šefe ekipe Daviso-
vega pokala ter direktorja re-
prezentance pred prihodom 
Andreja Polenca na mesto 
predsednika TZS, kjer je za-
menjal Draška Veselinoviča, 
včasih prvega borznika. Voš6-
lo je šlo nogometni legendi. 

abrahamom. Trboveljčani so 
morali Vilija skorajda "odsto-
piti" Kranjskogorcem, kjer z 
ženo že dve desetletji slovita z 
zimskim "šankom Ameršek". 
Med prvimi sta mu segla v 
roke direktorja, prejšnji in se-
danji, Marine Portorož, Enes 
Lojo in Boris Zupančič. Enesa 
Loja je namreč lani na šefov-
skem stolu zamenjal prav Bo-
ris Zupančič, ki pa se mu je 
podobno storilo pred mese-
cem, ko ga je kot prvega nad-
zornika Dela zamenjda An-
drijana Starina Kosem. Kako 
hitro gre vse skupaj, hm. Če-
stitka je veljala in držala. Po-
poldne je šlo naokoli. Utrujen 
od igre, nekaj tudi še od dopol-
danskih obveznosti v Ajdov-
ščini, je bil videti Zmago Ger-
šak, Ijubljančan v Kranju, di-
rektor Gradbinca - Gipa. Z 
ženo Suzano, dekliško Štru-
kelj, rojeni Primorki, pomcsč-
niči ravnatelja na OŠ France-
ta Prešerna v Kranju, sta bila 
videti sproščena, kot da bi bila 
v Wimbledonu. Le da tisti dan 
rezultati niso šteli tako zelo 

Zmago in Suzana Ceršak 

rekorderju Olimpije, Viliju 
Ameršku, ki je prav tisti dan 
praznoval zadnje leto pred 

Jernej Damjan Tone in Tjaša Prosenc Lili in Karlo 

močno. Vredno pa je bilo pri-
ti in biti tam. Okusne ribe sta 
splakovala grška solata na pi-
ranski način ter še boljša 
krompirjeva z veliko čebule. 
Čez vse to pa istrska malvazi-
ja. Sem in tja še kako pivo, na 
igriščih pa veliko vode. Prav-
zaprav enostavno. In tako 
lepo. Škoda, ker gre na Go-
renjskem kaj podobnega pre-
malokrat. Že zdaj "bravo!" za 
dvanajsto ponovitev. Vsem 
lepo popoldne, danes, v petek 
13., ob Blejskem jezeru in pov-
sod tam, kamorkoli odhajate. 
Ja, danes bi praznoval tudi 
Gaj Julij Cezar, rimski vojsko-
vodja in politik. Pa ostanimo 
sproščeni kar s svojimi,... 



OGLASI, ANKETA 
ANKETA 

Izboru ne sledim 
T I N A JAVOR 

Že junija je nova miss Slo-
venije postala Tadeja Ter-
nar, ki sta ji ob strani stali 
drugouvrščena Duška Stojič 
in tretjeuvrščena Anja Luk-
mah. Ker pa vsake oči vidijo 
drugače, s m o se odpravili 
po nekaj mnenj o trenutno 
najlepši Slovenki. 

Franc Ahačič: 

"Izboru za Miss Slovenije 
skoraj nikoli ne sledim In 
mu tudi tokrat nisem. Mne-
nje o najlepši Slovenki pa 
raje prepuščam svoji ženi in 
drugim." 

Janez ŽaberI: 

"Letošnji izbor za Miss 
Slovenije sem spremljal čis-
to po naključju in le delno. 
Osebno mi je bolj všeč I ris 
Mulej kot Prekmurka Tadeja 
Ternar." 

Damjan Kovač: 

"Zaradi službene zadržano-
sti izboru za miss nisem sle-
dil in ne vem, kdo pravza-
prav je nova lepotica, upam, 
da s m o tudi tokrat izbrali 
pametno." 

Nada Šinkovec: 

"Izbor sem si letos prvič 
ogledala bolj podrobno. 
Letošnja zmagovalka se mi 
zdi lepa in ver jamem, da 
nas bo zelo uspešno za-
stopala v svetu." 

89.8 91.1 96.3 

R A D I O S O R A 
Gorenjski prijatelj 

R«lio Sora d.o.o.. 
Kapucinski ti:g 4, 
4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/506 50 50, 
fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info r̂adio-sora.si 

T a b u T i n a navduši la Ločane 

Minuli petek je v okviru poletnih prireditev na Mestnem trgu v Škofji Loki nastopila 
skupina Tabu (na sliki). Tabujevci z novo pevko Tino Marinšek so dodobra razgreli že tako 
ogreto staro loško mestno jedro, ki bo nov živahen utrip doživelo spet v okviru sobotnih 
promenad 21 . julija, ko bo na večeru popularne glasbe nastopila priljubljena Neisha. Za-
nimiv petkov večer, ki ga organizira Kavarna Homan, bo še io . avgusta, ko bo nastopila 
skupina Mambo Kings, na sobotnih promenadah pa se bodo zvrstili Uroš Perič & Trio 
(28. julija), Srdan Depolo (4. avgusta), Mildres (18. avgusta), za konec poletja pa bo 25. 
avgusta sledil še jazz večer z Crašič Boško Petrovič quartetom. V. S. 

45. ČIPKARSKI DNEVIVZELEZNIK 
od 14. do 22. julija 200"] 

Sobota, 14. julija 
Ob 18. uri: prikaz kovanja no dvoriSču Muzga Železniki 
Ob 20. uri: slovesno odprtje 45. Čipkarskih dni 
Nedelja, ij. julija 
Ob 9. uri: četrti pohod po poti prek Martinj Vrha 
Ob 20. uri: premiera igre Al'je bol'! žeUjar al' tovornik? 
Četrtek, ig. julija 

Ob 20. uri: odprle razstave v Kulturnem domu Železniki 

Petek, 20. julija 
Ob 16. uri: otroški živžav z bogatim srečehvom 
Ob 20. uri: podoknice s Trio kvartetom 
Sobota, 21. julija 
Ob 16. uri: nogometna tekma ledik: oženjeni 
Ob 18. uri: predstavitev KindoSkega drultva Skoffa Loka-Železniki 
Ob 21. uri: zabavna prireditev z NuJo Derenda in skupino Victory 
Nedelja. 22.juUja OSREDNJA PRIREDITEV 

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

Dobrodošli V Ždeznikih! 

"H^SloveulJa OMImŽeletnlM 

E k s k l u z i v n o na Gorenjskem glasu 
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju 
"vihamika", 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 

uoovunusT 

V I H A R N I K 
NA C.U70TJK ČASA 

G G l I Z L E T i r 

Napovedujenno enodnevni izlet v 

P O R T O R O Ž 

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

Naročniki Gorenjskega glasa imajo i o % popusti 
-

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

Gorenjski Glas Mnat »MeAMiii amrlMku 

/ • ^ ^ H P V l 
G R O S I S T 

n \ M 7 \ 

MMkMmm 
JAN PLESTENJAK • SAŠA LENDERO 
ATOMIK HARMONIK - POP DESIGN 

BOŠTJAN KONEČNIK- BAKSUZI • DJ ZOK 

v soboto, 14. julija '07 
od 1 8 . 0 0 ure d a l j e o b Z b l l j s k e m j e z e r u 
ogn jemet , nagradne igre. zabaviščni park . . . . 

•J ) J " 

Gorenjski Glas Za vas helelimo (as 

/ ^ t M 5 ! o « n i a | 3 Ck)renjskiCaas .^pSeC 
MVr: 

3 ^ 

Se odpravljate na dopust In želite prejennati 
Gorenjski glas v vaS počitniški kraj.' 

Poi<ličite nas po tel.; 0<j/20i 42 41 
nam piiite na: narocnine®g.glas.si ali 
podatke spremenite na WVA// gorenjskiglas.si 
na zavihku Naročilnica • Sprememba 
podatkov o naročniku 
Gorenjski glas je naprodaj tudi v večjih 
letoviščih v Istri. 

M, in uzi: .jv ...1 '.jpiiiM 
• .1 Gorenjski 

Gorenjski Glas Z A VAS B E L E Ž I M O ČAS 

Festival 
Camlola 

Kcm .̂ 16.6.-14.7.2007 
w»TiiesuTJlfaniinU-com 

innra>tc(Btar.si 

VnA MAVRIČ in KVARTET AKORD 
Khislstein, Kranj, petei<, 1 3 . 7 . , ob 21:30 

KONGA VIBES (Malavi) 
Khislstein, Kranj, sobota, 1 4 . 7 . , ob 21:30 

glavni pokrovitelj 

M E R K U R 



ZA KRATEK ČAS 

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN 
14. julija 2007 # 
Sobota 
Jelena, Borut, Franc 

Veliko se bo dogajalo tako na poslovnem kot osebnem 
področju. Možnosti, da se poveča priliv denarja, bo kar 
nekaj, izpolni pa se tudi skrita osebna čustvena želja. 

15. julija 2007 
Nedelja 
Hinko, Marina, Vlado 

Dan bo nabit s čustvi, zato ne bodite preveč presenečeni, 
če se zaljubite. Komur pa se je to že zgodilo, ga vseeno 
čaka veliko lepih romantičnih trenutkov v dvoje. 

16. julija 2007 
Ponedeljek 
Karmen, Bogdan, Karmina 

Veliko raznih obveznosti, od katerih so lahko prijetne ko-
risti, tudi finančne, vas čaka v tem ponedeljku. Dan bo 
dober, okolica po nas bo malce razočaralo. 

17. julija 2007 
Torek 
Aleš, Vesna, Tahij 

Veliko se bo zapravljalo. Malo tudi zaradi bližajočega 
dopusta, zato ne bodite preveč začudeni nad prozno 
denarnico. Da denar ni vse, bo malo v tolažbo. 

18. julija 2007 
Sreda 
Miro, Frido, Arnož 

Utrujali nas bodo pogovori, za katere bomo že vnaprej 
vedeli, da nimajo konca in so brezpredmetni. A ni kaj, 
včasih smo prisiljeni se prilagajati. 

19. julija 2007 
četrtek 
Vinko, Vincenc, Zlatka 

Obeta se kar nekaj nepozabnih trenutkov, ki nas bodo 
sprostili in nam dali nujno potrebne energije, ki jo gre v 
poletju nadpovprečno veliko. 

20. julija 2007 
Petek 

Marjeta, Elija, Jaro 

Veliko se bo govorilo in zelo malo naredilo. Krivo bo 
sonce, poletje in želja po umirjenosti in počitku. Vse to se 
bo vzelo brez slabe vesti. 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na S M S pod 
šifro uganka, pripišite re-
šitev + ime in priimek na 
številko 0 3 1 / 6 9 - n - i i , ali 
po pošti na Gorenjski 
g las , Zo i sova 1 , 4 0 0 0 
Kranj, s pr ipisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

Umetno izdelan 
stebriček, 

bel dim s e Iz njega vali, 
je znan kot mrtvaški 

žebljiček, 
premnoge v ran grob 

položi. 

Izžrebali in nagradili bo-
m o dva pravilna odgovo-
ra. Nagrado boste prejeli 
po pošti. Pravilna rešitev 
zadnje objavljene uganke 
s e glasi : kruh. Tokrat 
med odgovori nismo za-
sledili pravilnega. 

B Q | « o ^ M . 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 

"Škorpijon" 

Prosim vas, da mi poveste, 
kaklna bo moja prihodnost. 
Hvala in lep pozdrav. 

Če bi lahko, bi vodili usodo, 
tako jo pa s a m o usmet jamo 
in se trudimo, a usoda gre 
včasih čisto svojo pot. Še v 
tem poletju boste zacveteli 
v ljubezni in takoj boste ve-
deli, da je prava. Poročili se 
boste v obdobju treh let in 
imeli dva otroka istega spo-
la. Zdravstveno se že nekaj 
časa ne počutite preveč do-
bro, a to je le posledica va-
šega neprenehnega, včasih 
m o r e č e g a premiš l jevanja . 
Vaši f inančni plani s o vam 
morda res še nedosegljivi, a 
kmalu bo prišel čas , ko mar-
sikaj povezano z denarjem 

ne bodo s a m o trhe žel je. 
S lužba , ki jo imate seda j , 
še ni tista prava, spremem-
be imate drugo leto spo-
mladi. Ob koncu leta boste 
imeli več čudovit ih prilož-
nosti in bodite pozorni, da 
ne odidejo mimo vas . Sreč-
no! 

"Narcisa" 

Zanima me hčerina $ola. 
Kako kože z zdravjem v moji 
dnižini. Služba? Finance? Se 
mi v prihodnosti obetajo ne-
čaki in nečakinje? Lepo vas 
pozdravljam in naj vam po-
vem, da komaj čakam petke 
z vašo rubriko. 

Kot v id im, s e je s hčerino 
odločitvijo glede šolanja vse 

dobro izteklo. Kakšnih po-
sebnih težav ne vidim in 
pred seboj ima lepo prihod-
nost. V roku najmanj petih 
let pa se boste opogumili in 
zamenjali službo. Zaradi fi-
nanc vas že nekaj časa boli 
g lava , obeta jo se dobre 
s p r e m e m b e ! Nekdo v vaši 
družini ima res težave z 
zdravjem, a ni nič resnega, 
zato bodite brez skrbi. Kma-
lu boste tudi dobili vese le 
novice , da boste postal i 
teta. Želim vam vse lepo. 

"Upanje 07" 

Prosim, če bi mi lahko razkri-
li, kako se bo reSila zadeva, ki 
me zelo obremenjuje, in na 
splošno. Hvala in lep po-
zdrav. 

Sodni mlini meljejo počasi , 
na žalost je pač tako. Kma-
lu, na koncu avgusta, lahko 
pričakujete uradno p o š t o 
povezano z vaš imi težava-
mi. Niti najmanjše stvari ne 
smete narediti brez pravne-
ga nasveta, na to bodite še 
posebej pazljivi. Res je, kot 
pravite, zaradi te s i tuaci je 
ste izredno obremenjeni in 
ste stalno pod stresom. Nič 
se ne bojte, saj se na koncu 
za vas vse dobro zaključi. S 
strani moške o s e b e , lahko 
tudi sorodnik, boste prijet-
no presenečeni, pa tudi pri 
f inancah vam v prihodnosti 
ne kaže s labo. Prav kmalu 
se vam obeta daljše potova-
nje, ki ga ne pričakujete, in 
ga boste zato še toliko bolj 
veseli. Lep pozdrav. 

HOROSKOP 
TANJA In MARICA 

Oven (21.3. - 214.) 
Zadn je čase ste se počutili, kot da ste vsem odveč in 
ste skušal i biti č imbolj neopazni . Iz več različnih 
smer i boste deležni dobrih novic in spet se boste 
počutili zaželeni, kar je tudi prav, sa j vas samota 
ubija. 

Bik (224. - 20.5.) 
ž e nekaj časa v sebi kuhate zamero. Občutek imate, 
da se vam je vse postavilo na glavo in da s o vse vaše 
težave nerešljive. Vendar vsa ta žalost in jeza delata 
na jveč jo š k o d o prav v a m . Veselil i se boste s icer 
pričakovanega sporočila. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Skrajni čas je, da se začnete zavedati, da tako ne gre 
v e č naprej . Obtožuje te s e b e in druge . Ž e v tem 
tednu boste povabljeni v dobro družbo. Naklepetajte 
in nasmej te se, saj je to za vas najboljša sprostitev, 
če si priznate ali ne. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
Zadnje ali prve dni dopusta se posvetite svoji družini, 
sa j ste jo zadnje čase preveč zanemarili in skušajte 
pozabiti na težave. Vse se bo rešilo! Ne tratite svoje 
energije tam, kjer to ni potrebno. Zelo boste prese-
nečeni zaradi nekega darila. 

Lev (23.7.-23.8.) 
Sami veste, da ste potrebni sprostitve. Te dni je ne 
išč ite v večjih družbah ali bučnih zabavah . Neki 
prijatelj že dalj časa čaka, da si vzamete trenutek 
tudi za njega. Pri f inancah se vam obeta bol jše 
obdobje. Dobre novice! 

Devica (24.8. - 23.9.) 
v tednu, ki prihaja, boste zelo čustveno razpoloženi. 
Ne pozabite na tiste, ki so vas pred časom vabili v 
svojo bližino. V sebi imate več kot preveč ljubezni, 
tako da ste lahko sproščeni in se lahko predate toku 
čustvom in romantiki. 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
š e ne dolgo nazaj ste se dolgočasili in se zaradi tega 
jezil i . S e d a j je v s e g a preveč in se v a m počas i že 
zapleta, pa v a m spet ne bo všeč. Nikoli ne smete biti 
odvisni od dobre volje drugih, ampak s a m o od sebe. 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 
Pestro dogajanje na čustvenem področju bo močno 
vplivalo na vaš način razmišljanja. Bilanca, ki jo boste 
izračunali , vas bo v istem hipu razočarala in tudi 
presenetila. Končno se boste začeli zavedati napak, 
ki ste jih vedno znova ponavljali. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
č e hočete biti še naprej uspešni in nadaljevati po 
ravni poti, je edini način, da poravnate stare račune. 
V tem primeru pa ne gre s a m o za finance. Pred vami 
s o nenadne s p r e m e m b e in nikar se jih ne branite. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
Sprostili se boste, in ugotovili, da ste v bistvu lahko 
hitro zadovoljni, in da ni potrebno veliko za dobro 
razpoloženje. V tem tednu se boste veliko ukvarjali 
z d o m a č o okolico, m tudi s samim seboj. Naučili se 
boste vzeti svojih pet minut. 

Vodnar (21.1. -19.2.) 
ž e nekaj časa ste v pričakovanju sporočila in nikakor 
ga ne morete dočakati . Ravno ko b o d o dvomi 
presegli vrh, pridejo novice. V prvem hipu ne boste 
popolnoma zadovoljni, a čez čas boste spoznali , da 
je za vas to še najboljša rešitev. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
Pravi jo, da s reča raste iz brazd bolečine, ni pa 
nujno. Presenečenje, ki se vam obeta v tem tednu, 
bo tako veliko, da kar nekaj časa ne boste mogli 
verjeti, da se vse to lepo dogaja prav vam. In ne bo 
le iluzija, v se bo resnično. 
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N A G R A D N A KRIŽANKA 

D O IVI 
jarška c. 1 1 , Domžale, (01) 729 9000, Jezerska c. 121, Kranj, (04) 280 9 0 0 0 

Toyota Lovše pooblaščeni prodajalec in serviser Toyot za osrednjeslovensko in gorenjsko regijo, 
s prodajno servisnima centroma v Domžalah in Kranju. Septembra odpiramo nov prodajno-servisni 

center za prodajo in servisiranje vozil Toyota za območje gorenjske. 

TOVOTA 
Za reševalce smo pripravili 
Sest lepih nagrad: 
1. nagrada • vikend uporaba 

vozila Toyota Auris 

2. nagrada • vikend uporaba 

Toyote Variš 

3. nagrada • kapa in majica 

Toyota 

4., 5. in 6. nagrado podeljuje 

Gorenjski glas 

Rešitve križanke (nagradno 

geslo, sestavljeno iz Črk z ošte-

vilčenih polj in vpisano v kupon 

iz križanke) pošljite na dopisni-

cah do srede. 25. julija 2007, na 

Gorenjski glas, Zoisova 1 , 4 0 0 1 

Kranj, p.p. 124 . Dopisnice 

lahko oddate tudi v nabiralnik 

Gorenjskega glasa pred poslov-

no stavbo na Zoisovi 1 . S sode-

lovanjem v nagradni križanki se 

strinjam, da se moji podatki 

posredujejo družbi, ki podelju-

je nagrade. 



DRUŽABNA KRONIKA 
PESTRA FOLKLORA 
Festivalsko poletje v Kranju se počasi poslavlja, v Preddvoru pa je bila zanimiva folklorna prireditev, 
na kateri so pritegnili največ pozornosti portugalski folkloristi 

irjenje kulturnih ob-

Szorij in socialnih 
mrež ter sprejema-
nje drugačnih so 
nepogrešljive izkuš-
nje mladih in hkrati 

glavne tendence tristranske 
izmenjave Tradicija na me-
jah Evrope. Od 6. julija se s 
slovenskimi vrstniki družijo 
in na svoj način spoznavajo 
Slovenijo mladi folkloristi iz 
poljskega Gdanska in portu-
galskih Zelenortskih otokov. 

V času izmenjave mladi 
gostje občudujejo lepote alp-
skega sveta z obiskom Jezer-
skega, Preddvora, Bleda in 
Kranjske Gore, nastopili so 
tudi na Festivalu Camiola, v 

sredo so obiskali Piran, vče-
raj pa libeliče na Koroškem. 

Izmenjava, ki jo organizira 
Art center preko programa 
Evropske komisije Mladina v 
akciji ter portugalskih in 
poljskih soorganizatorjev, 
poteka že drugo leto. Lani so 
glasbeni in plesni ambasa-
dorji evropskih držav kultur-
na znanja sprejemali na se-
veru Poljske, dmgo leto pa 
bodo kulturni kolaž sestavlja-
li na Zelenortskih otokih. 

Tako je bilo v nedeljo po-
poldne pri hotelu Bor v Pred-
dvom veselo. Ob prijetnem 
vodenju igralca Kondija Pi-
žoma so se s svojimi plesi 
predstavili domači folkloristi 
(odrasla in otroška skupina -
predsednik Folklornega dru-
štva preddvor Damjan Kova-

čič nam je povedal, da gredo 
preddvorski otroci danes na 
mednarodni festival v Celo-
vec, ki traja do jutri in bodo 
imeli kar pet nastopov), otro-
ška skupina Zarja iz Železne 
Kaple, ter že omenjeni fol-
klorni skupini iz Poljske in 
Portugalske. 

Še posebej je bil zanimiv 
pogled na portugalsko fol-
klorno skupino, saj so bili 
plesalci in plesalke temni, 
tako da je edina svetiolaska 
in svetlopolta plesalka prišla 
precej do izraza. Njihovi ple-
si so bili dinamični, ritmični, 
drugačni od slovenske, pa 
tudi poljske ljudske folklore. 

Camiola se bo ta teden za-
ključila. Osrednje prizorišče 
grad Khislstein bo za konec 
ponudilo Vito Mavrič. V so-

boto pa bo na že peto izved-
bo festivala Camiola padel 
zastor v afriških ritmih. 
Predstavila se bo zasedba 
Konga Vibes iz Malavija. Se-
demčlanska zasedba svoj 
navdih črpa v bogatem afri-
škem izročilu v kombinaciji 
s sodobnimi glasbenimi 
zvrstmi in pridihom urbane-
ga-

Tudi na Bledu se je zaklju-
čil Festival Bled, vendar se 
njihovo poletje nadaljuje. 
Tokrat smo pred novim ozi-
roma starim S topom z no-
vim videzom ujeli šefa kluba 
Roberta Nemečka z družino 
in ko smo ga povprašali, 
kakšno je življenje na Bledu 
v poletnih mesecih, nam je 
namignil, da v njihovi druž-
bi ni nikoli dolgčas. 

Preddvorski folkloristi so tokrat v ospredje postavili fante. 
/ Foto: Alenl« Bfun 

Kondi Pižorn si je pri napovedovanju plesov hudomušno 
'lomil' jezik. / F o l o : * ! « " ! « Brun 

Energični Portugalci so vedno pripravljeni na fotografiranje. Poljski ljudski ples spremlja tudi precej petja. / Fato: Aienk> Brun 
/ Foto: Alenkji Brun 

Najmlajši, a najbolj prisrčni so bili folkloristi iz skupine 
Zarja iz Železne Kaple. /FotoiAicnkaBiun 

V Robertovi družbi (drugi z leve): žena Saša, jeseniški kirurg, 
dr. Branko Brodnik, Tim in Dorian/ FOM: Ank> BUIOV« 

VRTIMO GLOBUS 
Je Višnjič oče? 

Hrvatica Mirela Rupič je proti igralcu 
Coranu Višnjiču vložila tožbo, saj trdi, da 
je oče 4-mesečne deklice Lane, ki naj bi jo 
finančno podpiral, za hčer pa je ne prizna. 
Če se zvezdnik serije Urgenca, ki s sopro-
go Ivano Vrdoljak živi v Los Angeiesu, 
spomladi pa sta posvojila dečka, tudi na 

sodišču ne bo zjasnil, bo sledil test očetovstva. Rupičeva 
pravi, da sta z VIšnjIčem prijatelja že Iz otroštva, ko sta sku-
paj hodila v šolo, zato otrok nI plod avanture za eno noč. 

Bila je posiljena 

Zvezdi nekoč popularne nanizanke Delo 
na črno Cybill Shepherd, ki v novem fil-
mu Igra mamo posiljenega dekleta, so 
pri pripravi na vlogo pomagale lastne 
Izkušnje, igralka je v oddaji Entertain-
ment Tonight prvič javno povedala, da je 
bila v mladosti posiljena. Potem ko je 

hotela prekiniti zvezo, jo je v spolni odnos prisilil takrat-
ni ljubimec, zagrozil jI je, da jo bo ubil, če se bo upirala. 
Njegovega imena ni izdala, povedala je le, da gre za 
enega znanih Igralcev. Nekaj let kasneje je dobila 
ponudbo, da bi z njim nastopila v Istem filmu, a je vlo-
go brez premisleka zavrnila. 

Skrivnost lepih las 

Catherine Zeta-jones je razkrila recept, s 
pomočjo katerega so njeni lasje vedno 
sijoči. Pet dni pred obiskom frizerja v 
londonskem South Kensingtonu posebej 
zanjo Iz Irana uvozijo beluga kaviar, ki ga 
ji vtrejo v lase, še pred tem pa jI 
strokovnjaki lase operejo s šamponom 

na osnovi tartufov. Valižansko Igralko enkratni tretma 
stane 300 evrov. 

Clijstersova noseča 

24-ietna belgijska tenisačica Kim Cli-
jsters, nekdanja številka ena ženskega 
tenisa, je po besedah očeta noseča. "Če 
bo šlo vse po načrtih, bo Kim prihodnje 
leto postala mama, jaz pa dedek. Juhu!" 
je v svojem Internetnem blogu zapisal 
nekdanji nogometaš Leo Clljsters. Kim 

je že spomladi, ko se je poslovila od aktivnega igranja, 
povedala, da se bo posvetila zasebnemu življenju, tudi 
poroki z ameriškim košarkarjem Brianom Lynchem. 

Jasmini, odkar je nastopila v slovenskem Big Brotherju, 
posel cveti. Preprosto dekle z umetniškim imenom Jago-
da, je javno povedala, da se ukvarja s striptizom in zadnje 
čase jo vabijo povsod. Nedavno pa se je tudi gola fotogra-
firala za eno izmed slovenskih moških revij. /rao-MaSuimec 


