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Ruska kapelica spomenik dveh narodov
Na nedeljski slovesnosti v spomin na smrt nad tristo ruskih vojnih
ujetnikov pred 91 leti se je pod Vršičem znova zbralo veliko ljudi.
JOŽE KOŠNJEK

Vršič - Z državnima himnama Slovenije in Ruske federacije se je v nedeljo dopoldne pri kapelici nad Rusko
cesto pod Vršičem začela letošnja že 16. zaporedna počastitev spomina na dobrih
tristo ruskih vojnih ujetnikov, ki jih je med gradnjo ceste prek Vršiča 12, marca
1 9 1 6 zasul snežni plaz. Ti
fantje in možje iz oddaljene
dežele so doživeli usodo tisočev rojakov, ki so med prvo
svetovno vojno za vedno
ostali v slovenskih gorah. Kapelica, ki so jo zgradili preživeli ruski ujetniki, je bila dol-

go le spomin na tragedijo, po
letu 1 9 9 2 pa je postala kraj
zbliževanja in sodelovanja
med Slovenci in Rusi ter njihovima državama.
Letošnja slovesnost je imela še poseben pomen. 25.
maja je minilo 15 let od vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Rusko
federacijo. Jubileju je posvečena posebna razstava, ki jo
je v hotelu Larix v Kranjski
Gori v nedeljo odprl slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel.
Ob Ruski kapelici so se v
nedeljo zbrali pomembni
predstavniki slovenskega in
ruskega političnega, gospo-

darskega in javnega življenja. S slovenske strani so bili
to predsednik državnega
zbora France Cukjati, predsednik vlade Janez Janša,
pokrovitelj letošnjih slovesnosti zunanji minister Dimitrij Rupel, nekateri poslanci in predstavniki podjetij, ki sodelujejo z Rusijo.
Pod Vršič sta prišla nekdanji
predsednik republike Milan
Kučan in predsednik prve
slovenske demokratično izvoljene skupščine France
Bučar ter trije kandidati za
predsednika republike: Lojze Peterle, Danilo Tiirk in
Mitja Gaspari. — ^

4 . stran

Ohcet letos le zaigrana
PETRA LOTRIČ

Ribčev Laz - Pretekli konec
tedna sta v Bohinju potekali
dve medseboj povezani tradicionalini prireditvi. V soboto je bilo Vasovanje in v
nedeljo tradicionalna Kmečka ohcet. Na obeh sta vsako
leto prikazani igri, ki ju je
napisala znana zbirateljica
ljudskih navad Tončka Marolt že leta 1956 in sta ostali
do danes nespremenjeni.
Skozi ves ta čas se je spremenilo le to, da organizator
Turistično društvo Bohinj
med mladimi le stežka najde par, ki se je pripravljen
na prireditvi dejansko poročiti. Nekoč pa je bilo teh parov na posamezni Kmečki
ohceti tudi več naenkrat.
Nazadnje se je par zares poročil pred dvema letoma.
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Gorenjska Gremo gor.
KRANJ, MEDVODE

Vlomilca prijeli pri delu

Poročni sprevod je prišel iz Zgornje bohinjske doline.

Kranjski in medvoški policisti so v zadnjih dneh pri delu prijeli dva vlomilca. V nedeljo ob 1.20 je Operativno komunikacijski center Kranj prejel obvestilo, da se je v eni od trgovin v Kranju sprožil vlomni alarm. Policisti so kasneje
med temeljitim pregledom v trgovini prijeli 45-letnega
Kranjčana, ki s o ga zaslišali in bodo zoper njega napisali
kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kranju.
Podobna usoda je doletela tudi 23-letnika iz okolice Ljubljane, ki je vlomil v počitniško prikolico v okolici Medvod.
Policisti so ga prijeli še pri delu in ga pridržali, dokler niso
zbrali potrebnih obvestil. Več o kriminalnih dogodkih v minulih dneh na strani 8. S. Š.
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Moja prednost je Lojze
Peterle

Veseli me, da me
poslušajo

Oi^le ne škripljejo več

Anja miss Gorenjskega
glasa

i Povečini bojasno. Sveže bo, v

Za oktobrske predsedniške volitve
pravi, da njegova zmaga v prvem krogu ne bi bila presenečenje. Njegova
prednost so izkušnje pri osamosvajanju Slovenije in prepričanje, da ve,
kam mora iti slovenska država.

Tudi dr. Danilo Turk je vzel kandidaturo za predsednika republike resno.
Veseli ga. da ga ljudje prijazno sprejemajo in poslušajo. Slovenci bodo na
volitvah povedali, kakšnega predsednika republike hočejo.

Cerkev Device Marije Karmelske na
ČeSnjicah nad Blagovico je bila nekdaj znana romarska pot. Farani so
ponosni tudi na 170 let stare orgle, ki
so jih obnovili iri sedaj znova lepo
zvenijo.

Na Kranfestu smo tokrat prvič izbrali miss Gorenjskega glasa. Za najlepšo je bila izbrana 17-letna Anja Urbane iz Trboj, dijakinjo ekonomske
šole. Gorenjski glas jo je nagradil s
fotografskim aparatom.
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POLITIKA
KRATKE NOVICE

K A N D I D A T ZA P R E D S E D N I K A

LJUSGANA

Karmen Okršlar sodnica v Kranju
Pred predsednikom državnega zbora Francetom Cukjatijem
so v petek, 20. julija, prisegle sodnice in sodnika. Med dvajsetimi osebami, ki bodo na sodiščih delili pravico, je tudi
Karmen Okršlar, imenovana na sodniško mesto okrajne
sodnice na okrajnem sodišču v Kranju. Predsednik državnega zbora je poudaril, da bodo sodnice in sodnika prisegli ne
le pred parlamentom, temveč tudi pred slovenskim narodom, pred celotno državo. D. Ž.
L)UB4ANA

Minister Zupan razveljavil razpis
Služba za odnose z javnostmi ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo je sporočila, da je minister Jure Zupan
na predlog službe za notranjo revizijo in posebne delovne
skupine razveljavil razpis za sofinanciranje programov centrov za promocijo znanosti. Del strokovne javnosti in politike
je ministru očital uporabo strankarskih meril pri izbiri prejemnikov denarja. Sofinanciranje bo spet razpisano jeseni, razpise pa bodo po novem izvajali v sektorju za znanost. J. K.
LJUSGANA

Podpora kandidatu TUrku
Predsednik sveta Aktivne Slovenije Vito Rožej in predsednica Stranke ekoloških gibanj Marinka Vovk sta konec tedna
sporočila, da njuni stranki izrekata podporo predsedniškemu kandidati Danilu TUrku. Zanj menijo, da je izkušen diplomaf in svetovljan, ki bo uspešno predstavljal Slovenijo,
ima pa tudi ustrezen odnos do varovanja okolja. J. K.
UKANC

rarilo

izžrebanemu naročniku časopisa

Gorenjski Glas
Knjigo prejme ZINKA ERJAVEC IZ MOJSTRANE.
KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Napotki za kopalni izlet
Izlet v Medijske toplice, ki bo v torek, 7. avgusta, je zaseden.
Vsem prijavljenim sporočamo, da bo Rozman bus vse, ki
ste iz Radovljice, ob 8.30 čakal na avtobusni postaji v Radovljici (vljudno vas prosimo, da nam sporočite, kdo bo na
avtobus prišel tam). Ob 9. uri bo prispel do Kranja, kjer se
bo ustavil pred hotelom Creina, ob 9.15 pa bo imel postanek
še na Primskovem, na parkirišču pred Mercator centrom.
Nato se bomo - po programu - odpravili novim dogodivščinam naproti. Vrnili se bomo okoli i8. ure, avtobus pa bo
ustavil na vseh treh omenjenih lokacijah. Položnice vam
bomo poslali po pošti, rok za plačilo položnic je petek, 3. avgust 2007. Upamo, da nam bo vreme naklonjeno in se veselimo, da bomo z vami preživeli lep dan! D. K.

REPUBLIKE

LOJZE

PETERLE

Moja prednost je Lojze Peterle
Pravi, da bi, glede na dosedanje odzive na njegovo kandidaturo, lahko zmagal že v prvem krogu.
JOŽE K O Š N J E K

Kranj - Kandidat za predsednika Republike Slovenije se
je v petek po obisku Bohinja
udeležil večernega slovesnega začetka Kranfesta in na
najbolj množični kranjski
zabavi vztrajal kar pozno v
noč. Pred tem se je srečal z
novinarji in povedal, da je za
politika Slovenija zelo velika
država, zlasti za predsedniškega kandidata. Čeprav je
2usut z najrazličnejšimi vabUi, je ta preživel teden bolj
počitniško. En dan je jadral
nad Gorenjsko, v četrtek se
je z vlakom odpeljal v Zagreb. Sicer pa sta julij in avgust pravšnja meseca za veselje. Ker je doma iz krajev,
ki jim veselica ni tuja, se na
taki zabavi, kot je tokrat v
Kranju, z veseljem oglasi.
Na konferenci za novinarje
je odgovoril na nekaj vprašanj Gorenjskega glasa.

Peterle v Bohinju
V petek je Lojze Peterle obiskal Jožefa Cerkovnika, ki mu je na
dan državnosti pogorel hlev, kozolec in tudi del hiše. Skupaj
s svojimi bodočimi člani volilnega štaba in hotelom Zlatorog
je Peterle zbral približno dva tisoč evrov, ki jih je ob tej priložnosti izročil Cerkovniku. Obljubil pa mu je tudi pomoč za
hitrejšo pridobitev gradbenega dovoljenja za hlev, ki ga želi
Cerkovnik postaviti bolj stran od hiše, kot je stal prejšnji. P. L

danica.zavrl@g-glas.si

Kako ocenjujete svoja dosedanja srečanja s Slovenkami in Slovenci?
"Do volitev je res še nekaj
časa. Moji kolegi so se odločili za kampanjo malo kasneje in kar delajo sedaj, je
normalno in nujno. Sam
sem psihično že v naslednji
fazi, ko bomo zbirali podpise, potem pa bo prišla na vrsto najbolj trda zadnja runda, za katero pripravljamo
zanimiva presenečenja. Moj
volilni štab se je uspešno
uigral in mislim, da dela v
redu. tako da smo lahko dobre volje in pripravljeni na
finale. Javno mnenje ni slabo in bi tudi v Kranju rad povedal, da me ni nihče kritiziral zaradi zgodnje najave
kandidature. Verjetno se

Lojze Peterle med sprehodom po Kranju. /Foioir.njDoki
bodo zgodile kakšne trše
stvari, kar kampanja vedno
prinese. Vendar se mi zdi,
da bo ta kampanja, glede na
kandidate, potekala z visoko
politično kulturo. Začetek je
bil tak in upam, da bomo v
takem duhu nadaljevali.
Prav bi bilo, da bi tekmovali
v pozitivnih in ne v negativnih predstavitvah. Vse kandidate osebno poznam."
Kdo med njimi je po Vašem
mnenju največji tekmec?
"Jaz nikogar ne podcenjujem. Za menoj sta najbolj izenačena Mitja Gaspari in
Danilo Tiirk."
Ali računate na drugi krog
ali na zmago v prvem krogu?
"Jaz bi raje računal na prvi

krog. Gotovo računajo na to
tudi drugi, vendar v politiki
ne moreš ničesar z gotovostjo napovedati. Če bo šlo v
tem trendu naprej, čeprav
nihče od nas kandidatov vseh

kart še ni odigral, potem tudi
zmage v prvem krogu ne bi
izključeval. Vendar ni pomembno, ali v prvem ali drugem krogu. Pomembno je,
da zmagamo. Vesel sem, da
se je v mojo volilno kampanjo začela vključevati tudi
žena Branka in da stavi na
moža, kar me ne preseneča."
Kje imate prednost pred
tekmeci?
"Moja prednost je Lojze
Peterle. Vesel sem da je bila
moja kandidatura sprejeta
kot ljudska kandidatura.
Vsakogar, Id reče, da imam
njegov glas. vprašam, zakaj.
Odgovori so zelo zanimivi.
Na Štajerskem mi je neka
gospa odgovorila, da zato,
ker vem, kam mora ta država iti. Zase mislim, da res
vem in je lepo, če tako misli
še kdo."
Kam mora iti?
"Ta država mora iti v smeri višje kakovosti naše med-

sebojnosti z namenom, da
skupaj dosežemo še več. K
temu lahko politika, še posebej pa predsednik države, veliko pomaga. Sam stalno ponavljam, da je različnost dobrodošla, normalna in bogateča, drugače pa je z razdeljenostjo, ki je je v Sloveniji še
nekaj. Vesel sem različnosti,
ne uživam pa v razdeljenosti. Vprašanje je tudi, kako
svojo različnost izražamo.
Izražati jo moramo tako, da
ne prizadenemo drug drugega. Moj ideal je finska politična kultura. Tam jih ne
skrbi več, ali bodo zmagali
levi ali desni, ker je v državi
doseženo soglasje, kaj je za
Finsko najboljše. Stranke
zato tekmujejo, kdo bo pri
tem najuspešnejši. Pri nas
takega razumevanja politike
ni, zato se ljudje še bojijo, kaj
bo, če zmagajo levi ali desni.
Predsednik republike mora
zato prispevati k združevanju. Sam imam s tem veliko
izkušenj."

Jeseničani poznajo Jeseniške novice
MATEVŽ PINTAR

Jesenice - Jeseniške novice
so lokalni časopis občine Jesenice, ki izhaja dvakrat
mesečno in ga brezplačno
prejmejo vsa gospodinjstva
v občini Jesenice. To prilogo Gorenjskega glasa prejmejo tudi vsi naročniki po
Gorenjski, saj izhaja v nakladi kar 28 tisoč izvodov. V
raziskavi nas je zanimalo,
koliko nenaročnikov v občini Jesenice to prilogo pozna
in jo tudi prebira. Kar 9 0
odstotkov sodelujočih, ki na
Gorenjski glas niso naročeni, pozna Jeseniške novice,
9 2 odstotkov tistih, ki jih
poznajo, pa jih tudi redno

prebira. Drugi sklop vprašanj se nanaša na mestni
prevoz v občini Jesenice.
Uporabnike te storitve smo
povprašali, kakšno je njihovo mnenje o cenah vozovnic. Dobra petina vprašanih
meni, da je cena ustrezna
Ln dovolj nizka, kar 69 odstotkov sodelujočih pa je na
to vprašanje odgovorilo, da
se jim zdijo cene previsoke.
Velika večina uporabnikov
mestnega prevoza tudi zagovarja ohranitev obstoječih linij mestnega prometa.
Tudi tokrat smo doživeli
dober odziv, saj je sodelovala
več kot polovica poklicanih;
skupno smo poklicali 1671
gospodinjstev, v raziskavi pa

je sodelovalo 858 oseb, 350
gospodinjstvom smo podarili 4 brezplačne izvode časopisa. Za vse bodoče naročnike
Gorenjskega glasa smo pri-

pravili ugodne naročniške
pogoje in drobna presenečenja. Vašega klica bomo veseli v Klicnem centru slepih na
telefon 517-00-00.

Ali poznate Jeseniške novice,
brezplačno prilogo Gorenjskega glasa?
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TURK

Veseli me, da me poslušajo
Slovenkam in Slovencem se ponujam kot človek z mednarodnimi izkušnjami in znanjem, ki je
pripravljen sodelovati z vsemi, pravi kandidat Turk.
JOŽE KOŠNJEK

Kranjska Gora - Dr. Danilo
Tiirk, kandidat za predsednika republike na letošnjih volitvah 21. oktobra, je bil med
udeleženci nedeljske slovesnosti pri Ruski kapelici na
Vršiču in kasneje v Kranjski
Gori. Sedaj je profesor za
mednarodno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani, pred
tem pa je bil veleposlanik republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v
New Yorku in pomočnik
nekdanjega generalnega sekretarja OZN za politične zadeve. O njegovi predsedniški
kandidaturi sva se pogovarjala v Kranjski Gori, p slovesnosti na Vršiču.
V slovensko politiko doslej
niste aktivneje vključevali,
zato je Vaša kandidatura za
predsednika republike za
marsikc^ presenečenje.
"Jaz sem se s politiko
ukvarjal na več načinov že
precej časa. Ko sem bil pomočnik generalnega sekretarja OZN, sem se ukvarjal s
političnimi zadevami. Moram reči, da slovenska politika ni veliko drugačna od
drugih političnih scen, s katerimi sem imel opravka v
OZN, pa tudi prej kot veleposlanik sem moral upoštevati slovensko politično
stvarnost. Pri osamosvajanju
Slovenije sem veliko sodeloval s takratno vlado, pred
tem pa so mi bila blizu zlasti
manjšinska vprašanja. Zelo
sem bil dejaven pri graditvi
skupnega slovenskega kulturnega prostora. Na razne
načine sem imel veliko
opravka s politiko, čeprav
sem bil vselej strokovnjak in
moje poklicno delo ni bilo v
politiki, ampak je bilo v stiku
s politiko."
Predsedniška tekma je nekaj novega. Zakaj ste vstopili
vanjo?
"Res je nekaj popolnoma
novega. Slovenskim ljudem,
volivkam in volivcem, je treba dati možnost izbiranja
med različnimi kandidati.

Štiri loške sramote
DANICA ZAVHL ŽLEBIR

Skofja Loka - V turistični sezoni, ko tisočletno mesto
obišče veliko število turistov
in se čudi njegovim številnim lepotam, izstopajoči objekti na najvidnejših mestih
še bolj bijejo v oči. V Škofji
Loki so se sicer nekako sprijaznili z dejstvom, da nimajo
več hotela, saj je namestitvenih zmogljivosti dovolj drugje (le ne tako stmjenih), meščani pa težko gledajo propadajočo stavbo, ki je mestu v
sramoto. Veliko število stavb
v starem mestnem jedru je
lepo obnovljenih in tudi kavarna Homan dobiva sveži
videz, ob njih pa so zapuščene stavbe, kot sta gostilna
Krona in Vahtnica, videti še
bolj žalostno, da o kopališču
na Puštalu niti ne govorimo.
Meščani pogosto opozarjajo
na te čme točke. Skupina za
lepšo Loko, ki skrbi za lepši
videz mesta, s tem name-

nom podeljuje priznanja tistim, ki imajo lepo urejeno,
bodeče neže pa onim, ki nimajo. Lastnica omenjenih
štirih objektov. Zavarovalnica Triglav, je že lani dobila
bodečo nežo, a se je, kot
kaže, takšna javna graja nič
ne dotakne.
Nedavno je tudi škofjeloški župan Igor Draksler obiskal vodstvo zavarovalne
družbe. "Predsedniku nadzomega sveta sem izročil bodečo nežo, na upravo pa naslovil tudi ostro pismo in jih
znova opozoril na negospodarno in škandalozno ravnanje s temi štirimi stavbami.
Nesprejemljivo je, da ugledna finančna družba, ki se
hvali s svojimi uspehi in velikim kapitalom, tako ravna s
svojim premoženjem," je povedal župan. Lastnikom je
podal tudi nekaj predlogov,
kako bi kazalo problem rešiti. Odgovora še ni, pričakuje
pa ga vsaj do jeseni.

Danilo Tiirk (levo) v pogovoru z avtorico knjige o Ruski kapelici na Vršiču Zvonko Zupanec
Slavec Iz Kranja / fmo Tm« ooki
Prepričan sem, da se ljudje
sprašujejo, kakšnega predsednika sedaj potrebuje Slovenija. Sedanji predsednik
Janez Drnovšek je zgodovinska osebnost, saj je bil pred
dvajsetimi leti prvi demokratično izvoljen član zveznega
predsedstva iz Slovenije. Sedaj odhaja s te dolžnosti in je
treba videti njegovo celomo
delo."
Kakšen naj bo po Vašem
mnenju novi predsednik republike?
"Mislim, da o tem ljudje
še razmišljajo. Ta kampanja
jim bo dala možnost, da se
bodo odločili, kakšnega
predsednika hočejo. Jaz se
ponujam kot človek z mednarodnimi izkušnjami in
znanjem. Sem humanist, Id
resno jemlje človekove pravice in se zavzema za kakovosten razvoj, ki ni odvisen
samo od gospodarske rasti,
čeprav je ta njegova osnova.
Razvoj mora vsebovati tudi
kakovostnejšo skrb za okolje, višjo kvaliteto politike in
prava. Sem predsedniški
kandidat te usmeritve in
upam, da jo bom lahko med
volilno kampanjo pojasnil
in razložil ljudem, kaj mislim, in da b>odo z njo zadovoljni."

KRANJ

N o v i turistični vodniki
V sklopu festivala Kranfest je Zavod za turizem Kranj v so
boto v Mestni hiši v Kranju pripravil podelitev priznanj lokal
nim turističnim vodnikom. Podelitve se je udeležil tudi
kranjski župan Damijan Perne, priznanja pa je vodičem, ki
so uspešno opravili izpit, podelila direktorica Zavoda za tu
rizem Kranj Natalija Polenec. Tečaj, ki ga je Zavod za Turi
zem Kranj organiziral letošnjo pomlad, je obiskovalo 37 tečajnikov, na zaključni izpit se jih je prijavilo 28, uspešno pa
ga je opravilo devetnajst tečajnikov. Nekateri med njimi že
pridno opravljajo delo lokalnega turističnega vodnika. A. B.

Kam sodite po politični
usmeritvi?
Ljudje
Vas
umeščajo bolj levo, sami pa
pravite, da sle nestrankarski
kandidat.
"Nisem član
nobene
stranke in sem v tem pogledu nestrankarski kandidat.
Delal sem na položajih, na
katerih se mi je zdelo neprimerno vključevanje v stranke. Mislim, da je za veleposlanike bolje, če niso v
strankah, čeprav ni nič narobe, če so. Vendar jaz nisem protistrankarski kandidat, saj imajo politične
stranke osrednje mesto v
demokratični državi. Pripravljen sem sodelovati z
vsemi strankami. Po vrnitvi
iz New Yorka so me številne
stranke vabile na okrogle
mize. Na akademiji Jožeta
Pučnika smo imeli zelo zanimive pogovore s člani Slovenske demokratske stranke. Sodeloval sem na okroglih mizah, ki jih je organiziral Borut Pahor iz Socialnih demokratov. Jaz nisem
čutil medsebojnega izključevanja. Prepričan sem, da
sem lahko prijatelj z vsemi,
saj so povsod ljudje, ki hočejo Sloveniji dobro. Na
predsedniških volitvah moramo biti kandidati odprti
do vseh strank. Sem za po-

govarjanje z vsemi m v
smislu sem nestrankarski
kandidat."
Kako Vas sprejemajo ljudje. Raziskave javnega mnenja kažejo naraščanje Vaše
priljubljenosti.
"Mislim, da veliko ljudi posluša stvari, ki jih pripovedujem. Zdijo se jim zanimive
in bi imeli radi predsednika,
ki bi Slovenijo odprl v svet in
bi naš razvoj, ki je občudovanja vreden, dosegel še višjo
kvaliteto. Slovenija še ni zasičena z razvojem in ima priložnost, da ga ekološko, pravno, s stališča človekovih pravic in dohodka, ki je osnova
vsemu, dvigne na še višjo raven. Upam, da se bo zanimanje zame še povečevalo."

Hotel Transturist ne le, da ne služi svojemu namenu,
propadajoča stavba je mestu v veliko sramoto, /FOIO: rmaDoH
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Za Mošnje še upanje
Zagovorniki ohranitve arheološkega najdišča
vztrajajo pri spremembi projekta avtoceste,
DARS pa trdi nasprotno, vendar se zavzema za
ustrezno rešitev problema.
JOŽE KOŠNJEK

Mošnje - "Ker je Družba za
avtoceste (DARS) po skoraj
dveh tednih odgovorila na
prošnjo za ohranitev arheološkega najdišča antične vile
rustike, ki ga je radovljiška
občina letos junija zaščitila s
posebnim odlokom, je kulturno društvo Naša Slovenija
- Slovenia Nostra počakalo s
seznanitvijo evropskega združenja za zaščito naravne in
kulturne dediščine Evropa
Nostra s problematiko najd^ča na gradbišču avtoceste pri
Mošnjah," je sporočil v petek
predsednik Slavko Mežek.
Dars je zapisal, da je v državnem lokacijskem načrtu za
gradnjo tega odseka predviden nasip, kar je dolžan spoštovati, in ne armiranobetonski zid, ki bi preprečil zasutje
najdišča. V letnem načrtu
dela za gradnjo zidu nima zagotovljenih sredstev, vendar

se ne želi izogniti reševanju
problema. Pobuda ministrstvu za kulturo, ministrstvu
za promet in lokalni skupnosti za skupno iskanje rešitve
je še vedno aktualna, saj se
roki za dokončanje tega odseka avtoceste nezadržno približujejo, je zapisal DARS,
Rešitve za ohranitev najdišča za sedaj še ni. Zgraditev zaščitnega zidu bi stala
okrog 150 tisoč evrov, ki jih je
po nmenju direktorja direktorata za kulturno dediščino
Damjana Prelovška dolžan
zagotoviti DARS in ustrezno
spremeniti projekt avtoceste,
kar je v preteklosti v primerih pomembnih arheoloških
najdb že storil. Skrb za konzerviranje in predstavitev
najdišča pa bi prevzeli ministrstvo za kulturo, občina in
ustrezne strokovne službe.
Društvo Naša Slovenija pričakuje rešitev v prvem tednu
avgusta.

Kino tudi na Planini?
Obiskovalcev kina je zaradi številnih razlogov v zadnjem letu vedno manj. Manjši kinematografi so
zaprli vrata, večji računajo na dodaten zaslužek.
T I N A JAVOR

Težav številnih, predvsem
lokalnih kinematografov je
več. Ena izmed teh je število
kopij filmov, ki jih ni samo
malo, ampak jih slovenski
distributerji najprej pošljejo
večjim filmskim podjetjem,
kot sta npr. Tuš in Kolosej.
Tako lokalni kinematografi
na kopije filmov čakajo dva
ali celo štiri tedne. Več sreče
imajo z bolj komercialnimi
filmi, za katere vedno obstaja
vsaj pet kopij filma. Največ k
praznim dvoranam prispevajo spletne strani, Id ponujajo
piratske različice filmov.
"Res pa je, da se ljudje, naveličani intemeta in televizije.

vse bolj vračajo v kinematografe," pravi Jože Oblak, delni lashiik Kina Sora.

Namesto kina koncertna
dvorana?
"Kakšna bo usoda Kina
Center, ne vedo niti lastniki,"
je povedal Aleš Sladojevič iz
Mestne občine Kranj.
Pred pol leta je vodstvo Koloseja predlagalo, da se Kino
Center spremeni v koncertno
dvorano, ki jo Kranj še kako
potrebuje. Na končno odločitev pa bo treba počakati še do
septembra, ko se bodo vodilni
znova sestali. Vendar Kranj
ne bo brez kinodvorane^ saj o
postavitvi nove na Planini resno razmišlja Planet Tuš.

Kino Sora vztraja

Trenutno kinu največ zaslužka prinesejo v slovenšči-

no sinhronizirani otroški animirani filmi, filmske predstave za lokalne osnovne in srednje šole ter t. i. filmska ciklusa v spomladanskem in jesenskem času.
V času velikega upada gledalcev so cene vstopnic ostale
enake, žal pa so predstave sedaj na sporedu le od četrtka
do nedelje. Kino Sora se spopada s številnimi težavami,
vendar se sedaj, ko bližnjo
Kristalno dvorano začasno zapirajo, stvari obračajo na bolje. Večina prireditev se bo
najbrž iz Kristalne dvorane
preselila v Kino Sora, po končani obnovi pa Oblak upa, da
bo na vrsti še obnova kina
samega.

Mateja Kalan iz Škofje Loke:
"V kino sva s fantom pred
rojstvom otrok zahajala bolj
pogosto. V Kolosej sva se takrat odpravila predvsem ob
koncih tedna gledati predvsem akcijske filme. Všeč
nama je tudi kranjski kino."

Aleksander Bizjak iz Idrije:
"V kino ne zahajam prav pogosto. Tja se odpravim enkrat na mesec, ko je na sporedu kakšna dobra komedija ali grozljivka. Nazadnje
sem si v kinu ogledal Shreka."

Še bolj negotovo stanje je v
škofjeloškem Kinu Sora, ki je v
svojih najboljših časih na predstavo sprejel tiisto gledalcev. V
zadnjih letih pa si redne predstave ogleda le okoli šest tisoč
gledalcev na leto. Na srečo kina
število gledalcev vsaj stagnira.
Jože Oblak, debli lashiik,
vzti-aja zaradi finančnih sredstev, ki jih škofjeloškemu kinematografu namenijo Europa
dnema, filmska mreža Art in
ministrstvo za kulturo. "Če bi
ta sredstva pošla, se zapiranju
ne bi mogli več izogniti," še
dodaja Oblak.

KRATKE NOVICE
KOROŠKA BELA

Spravilo sena v Zavelcinovem rovtu
Franc Zavelcina in Marko Sernel z Jesenic sta nam poslala
fotografijo spravila sena v Zavelcinovem rovtu pod Potoško
planino, ki leži nad Žirovnico, nasproti Ajdne. Zavelcinovi
gospodarijo na eni od štirih kmetij na Koroški Beli. Poleti se
njihova živina pase na planini Belska Pristava, pozimi pa je
v domačem hlevu. Svisli v Zavelcinovem rovtu, ki ga je zaradi strmine treba kositi ročno, so nekaj posebnega. Na strehi imajo posebna vrata, ki olajšajo spravilo sena. Na sliki:
Zavelcinovi pri spravilu sena. J. K.

Miiojka Bozovičar iz Škofje
Loke: "Ljubše mi je gledališče, zato v kino ne prihajam
prav pogosto. Če pa si želim
ogledati kakšen dober film,
grem v katerega Izmed manjših kinematografov. Škoda,
da majhnih kinov nI več."

Tinkara Mezeg Iz ŽIrov: "Ne
dolgo nazaj sem si v Žireh
ogledala film Beanove počitnice. Velikokrat se odpravim
tudi v ljubljanski Kolosej in
škofjeloški Kino Sora. Si pa
vedno več filmov ogledam
na domačem računalniku."

Kapelica spomenik dveh narodov
• 1. stran

BOHINJ

Turistični vlakec tudi v Bohinju
Podjetje Čarman, d, o. o., ki na Bledu vozi turistični vlakec,
je svojo ponudbo takšnega prevoza za turiste prejšnji teden
razširilo tudi v Bohinj. Vlakec vozi vsak dan na relaciji Ribčev
Laz-Ukanc-Slap Savica. P. L

Delegacijo Ruske federacije
je vodila prva namestnica predsednika državne dume l^ubov
Konstantinova Sliska. Rusko
pravoslavno Cerkev in slovensko katoliško Cerkev sta zastopala metropolit belgorodski
loan in ljubljanski nadškof
Ak)jz Uran. V kulturnem programu so sodelovali mešani
pevski zbor iz Kranjske Gore,
ki je zapel tudi rusko pesem,
pevski zbor iz Rusije in pevka
Sda Viler, ki je zapela Ave Marijo.
Govorniki, župan Kranjske
Gore Jure Žerjav, zunanji
minister Dimitrij Rupel,
podpredsednic Dume Ljubov Sliska, predsednik Društva Slovenija-Rusija in prvi
slovenski veleposlanik v Rusiji Saša Geržina in metropolit loan so poudarjali pomen
kapelice za sodelovanje med
Slovenijo in Rusijo, ki se krepi in se vedno več Slovencev
uči ruščine. Kapelica je spomenik dveh narodov in svet
kraj za Ruse, je dejala Ljubov
Sliska in se znova zahvalila

Gostje pri Ruski kapelici. Od leve: ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran, metropolit
belgorodski loan, prva podpredsednica ruske dume Ljubov Konstantinova Sliska, predsednik slovenske vlade Janez Janša in zunaji minister Dimitrij Rupel / foikrma ooiii
"široki duši slovenskega naroda" in še posebej Kranjskogorcem, ki so pomagali ohraniti spomin na tragedijo njenih rojakov v slovenskih gorah.
Veliko udeležencev slovesnosti pod Vršičem se je popoldne preselilo v Kranjsko

Goro, kjer so v hotelu Larix
odprli razstavo ob 15-letnici
vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Rusijo in na družabno srečanje
pred hotelom Kompas. V soboto zvečer je bil v Kranjski
Gori koncert domačega in ruskega cerkvenega pevskega

zbora, nato pa spominska
maša in predstavitev knjige
Ruska kapelica pod Vršičem,
ki sta jo napisali Zvonka Zupanič Slavec in Petra Testen.
V njej so objavljeni najnovejši dokumenti o gradnji kapelice in trpljenju ruskih vojnih
ujetnikov v Alpah.

GORENJSKA

Spore sta znala zgladiti Štirje nagrajenci v Medvodah
Minulo soboto sta biserno poroko praznovala Stanislava in Stanko Kalan
iz Kranja.

v Medvodah so podelili občinska priznanja. Plaketo je prejel Zdravko Debeijak, medalje pa Župnijska Karitas Preska, Rok Flander in Izidor Šušteršič.
M A J A BERTONCELJ

A N A HARTMAN

Kranj - "Vedno sva se dobro
razumela, tudi skregala sva
se zelo in kdor pravi, da se v
zakonu ne krega, laže. Zelo
pomembno je, da se znaš
opravičiti in odpustiti," sta
po 6 0 letih zakona razmišljala skoraj 84-letna Stanislava
in dve leti mlajši Stanko Kalan s Primskovega. Poročila
sta se 5. julija 1947, zvestobo
pa sta si znova obljubila na
kranjskem magistratu. Čeprav so le nekaj ur pred tem
izvedeli, da je gostilni, v kateri naj bi nato imeli slavje, ponoči zgorela streha in jim je
to nakopalo nekaj sitnosti, da
so le dobili prosto gostilno,
pa je kasnej e vse teklo kot namazano. Biseroporočenca
sta še posebej ponosna, da ju
je 'poročil' župan Damijan
Peme, pa tudi na slavju sta
bila dobro razpoložena Ln sta
rada zaplesala. Kako tudi ne,
saj jima zdravje zdaj dobro
služi. "Vsako jutro greva na

Medvode - Znani so nagrajenci v občini Medvode. Komisija se je odločila, da se letos podelijo ena plaketa in tri
medalje. Plaketo je prejel
Zdravko Debeljak za velik
prispevek h kvalitetnejšemu
življenju v Smledniku in promociji občine. Dobitniki medalj pa so: Župnijska Karitas
Preska za delo na območju
župnije Preska in občine
Medvode ter deskarja na snegu Rok Flander, ki je z do-

sežki na področju športa zelo
uspešno predstavljal Slovenijo ter občino Medvode, poleg
tega je s svojim odnosom do
športa in življenja vzoren
zgled mlajšim generacijam,
in Izidor Šušteršič za odlične
šporme uvrstitve, s katerimi
je uspešno predstavljal tako
Slovenijo kot tudi občino, ter
za pozitiven zgled mlajšim
generacijam.
"Za vsemi nagrajenci stoji
nekdo, ki nas podpira. Tako
je tudi pri Župiiijski Karitas
Preska. Brez celotne ekipe

ne bi mogli narediti vsega
tega, kar smo, Ta medalja
nam veliko pomeni," je dejala Ivanka Šušteršič iz Župnijske Karitas Preska. Medvoški župan Stanislav Žagar, ki je podelil priznanja,
pa je poudaril: "Prvič je seja
na predvečer obletnice rojstva Jakoba Aljaža. Zbrali
smo se, da obudimo spomin nanj in da pokažemo
čast tistim, ki bodo dobili
priManja, tistim, ki delajo
tudi za slavo in ugled občine Medvode."

Biserna zakonca Stanislava in Stanko Kalan
enoumi sprehod do Kosorepa. Pred tremi leti sem prebolela raka, in ko sem bila
bolna, sem si želela le, da bi
še kdaj šla čez bližnji most.
Gibanje priporočam vsem,"
svetuje Stanislava.
Stanko se je rodil pri Precirkovih v Voklem v delavski družini s 13 otroki, Stanislava pa v družini z dvema otrokoma manj na

Primskovem pri jernejevcu. "Mož je vozil avtobus,
sama pa sem delala v tovarni Ibi in na komunali, večkrat tudi ponoči, da sem
lahko podnevi pazila na najine tri otroke. Časa za počitek takrat ni bilo, zidala sva
hišo, to so bili povsem drugi časi," se spominja Stanislava. Zakonca sta najbolj
ponosna na svojo družino.

Dobitniki priznanj Občine Medvode z županom Stanislavom Žagarjem (z leve): Izidor
Šušteršič, Župnijska Karitas Preska (zanjo Ivanka Šušteršič z delom ekipe), ter Rok Flander. Manjka Zdravko Debeljak, ki ga na podelitvi ni bilo, ker je bil zadržan. / foio: corud Kavcit

KRANJ

Francozi spet v Kranju

V petdesetih letih so v Čukovi opekarni v Bobovku izkopali ostanke mamuta, ki so shranjeni v muzeju kot dragoceni ostanek preteklosti. Mamuta je turistično društvo Kokrica tudi
izbralo za svoj simbol." Naše društvo se je odločilo narediti š e korak dlje. Svoj simbol želimo predstaviti javnosti, zato smo na otoku v krožišču pri Oežmanu postavili kovinsko podobo mamuta," je povedal predsednik Turističnega društva Kokrica Janez Rihter. Mamuta
je izdelal domači kipar Jože Volarič.). K. /Foto:TI„<Doki

ŠENČUR

Tudi letos so prišli v Kranj
mladi iz pobratenega francoskega mesta La Ciotat. Zaključno prireditev, so pripravili konec tedna v avli stavbe
Mestne občine Kranj, domov
pa so se vrnili včeraj. Skupina devetnajstih mladih Francozov pod vodstvom JeanMarca Sireja je bila nastanjena v Dijaškem in študentskem domu Kranj. Njihov urnik je bil kar zapolnjen, saj so
si ogledali Kranj, protokolarni
objekt Brdo in Preddvor, kanjon Kokre, Ljubljano, Bled,
Bohinj, Logarsko dolino, Jezersko ter se dodobra naužili
Kranfcsta. A. B.

Obnovili Višnarjev križ
Ob cesti Senčur-VIsoko stoji
leseni obcestni križ, ki je v
dolgih letih dotrajal, zato se
je Aleš Okorn z bližnje kmetije pri Višnarju odločil, da ga
obnovijo. Križ so namreč postavili njegovi predniki. Čas
postavitve križa sicer ni
znan, menda pa sega v obdobje Avstro-Ogrske. V celoti obnovljen križ je šenčurski
župnik Ciril Istenič blagoslovil zadnjo soboto po večerni
maši (na sliki). Številne farane, ki so se udeležili blagoslova, so po obredu ob novem križu tudi pogostili. S. Š.

O d 30. julija
vas pričakujemo
na novi lokaciji.

Mladi iz pobratenega mesta La Ciotat so bili na obisku v
Kranju od 17. do 30. julija.; FOIO:T.naooici
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Poljanci imajo
nov gasilski avto
BOŠTTAN BOGATAJ

Poljane - "Danes smo prevzeli gasilsko vozilo Opel Vivaro za prevoz moštva, ki je
tretje vozilo v naši sestavi," je
ob prazniku gasilcev o 35 tisoč evrov vredni investiciji
povedal predsednik Prostovoljnega gasilskega društva
Poljane Slave Demšar. Pri
nakupu so gasilcem pomagali tudi krajani in domača
občina. Poljanski gasilci danes štejejo 24 operativcev in
320 članov potrebujejo pa še
nekaj osebne opreme in toplotno kamero.
Slovesne predaje vozila, ki
ga je za vamost požegnal domači župnik Jože Stržaj, sta
se poleg domačega župana
Milana Čadeža udeležila

tudi minister za zdravje Andrej Bručan in Peter Verlič s
prometnega ministrstva. Minister Bručan, ki je v Poljane
prikolesaril, je dejal, da je
težko ločiti službo reševalcev
in gasilcev: "Kjer je reševalna
postaja oddaljena, bi lahko
tudi gasilci dajali prvo pomoč. To je naloga za prihodnost." "Danes je v Poljanah
poseben dan, saj predajamo
v uporabo pomembno pridobitev za vso občino," je povedal župan Čadež, sekretar
Verlič pa obljubil prve semaforje v Poljanski dolini, natančneje na križišču v Poljanah. Veselega dogodka so se
udeležili tudi številni gasilci
iz drugih gasilskih društev,
ki so se v noč zabavali s skupino Turbo Angels.

Minister Andrej Bručan, župan Milan Čadež in Peter Verlič,
sekretar prometnega ministrstva so si ogledali nov avto.

IDRIJSKA BELA

•

Deseti praznik žetve
Turistično društvo Žirovski Vrh je minuli konec tedna že desetič pripravilo etnografsko
prireditev Praznik žetve.
BOŠTJAN BOGATAJ

Javorč - "Ob prazniku žetve
smo letos prikazali žetev
ovsa po starem, skupaj z žanjicami, glasbo, malico, po
žetvi pa smo prikazali tudi
mlatenje žita s cepci in geplom," nam je povedal
Tone Košir, predsednik Turističnega društva Žirovski
Vrh, ki združuje kar 120 za
turizem navdušenih Žirovskarjev. Na prireditvi so
skozi skeč obnovili desetletno dogajanje na prireditvi
in predstavili knjigo Cilke
Štucin Življenjska zgodba
kmetice iz
Žirovskega
Vrha, že šest let pa vsako
soboto pripravijo tudi domačo igro, najprej na temo
vasovanja, sedaj pa je glavna tema Lepo je na vasi, tokrat s podnaslovom V mlinu se dvakrat pove. "Doma
sem s kmetov, zato poznam žetveno orodje in se
tudi danes ne bi bal lotiti
dela na polju," je na vprašanje o vključitvi v žetev odgovoril župan Milan Čadež,
ki se bo morda pustil pregovoriti, da pokaže znanje
prihodnje leto.
"Pred desetletjem smo
pripravili prireditev s prikazom starih običajev, nato
pa vseskozi nekaj dodajali.
Vsako leto ponudimo nekaj
novega, saj sicer ne bi obdržali stalnih in privabili no-

Praznik žetve je tudi letos privabil številne obiskovalce, ki si želijo videti, kako s e je delalo na
kmetih pred nekaj desetletji.
vih obiskovalcev," je o izpolnjenih pričakovanjih izpred desetih let povedala
nekdanja predsednica Tončka Oblak, Košir pa je dodal, da so člani društva pripravljeni poprijeti za delo:
"Pri delu v društvu sodelujejo prebivalci Žirovskega
Vrha v občini Žiri in Gorenja vas-Poljane. Znamo se
povezati in delati skupaj.

žal je le pri družinah v Žilostnega dogodka, ki je
rovskem Vrhu Sv. Antona
ta teden zaznamoval Žirovin Sv. Urbana upadlo zaniski Vrh. Mladi družini s
manje za delo v društvu."
tremi otroki iz Golega Vrha
Turizem v Žirovskem Vrhu
so v preteklih dneh pomasicer še ni razvit, saj od njegali zbirati denar za zdravga živita le dve družini, druljenje matere v tujini, venštvu pa je kljub temu letos
dar so predšolski otroci
uspelo na praznik žetve pri- ' prejšnji teden žal ostali
vabiti tudi za avtobus Franbrez mamice. Zbrani denar
cozov. Tokrat so se na
bodo zato namenili najprireditvi dotaknili tudi žamlajšim.

Tabor mladih v Idrijski Beli
Škofjeloški Rdeči križ do petka gosti 49 otrok na taboru
mladih članov Rdečega križa v Idrijski Beli. Tabor odlikuje
izredna pestrost športnih in drugih aktivnosti. Poleg kopanja v dveh rečicah, odbojke na mivki, košarke, namiznega
tenisa in nogometa imajo mladi na voljo še naravno plezalno steno, kajake, adrenalinski park, kiparsko delavnico, indijansko savno, V dopoldanskem času potekajo razni
krožki, popoldne pa prostočasne delavnice. B. B.

STARI VRH

Oglarji bodo prižgali kopo
V soboto ob 20. uri bodo oglarji na Starem vrhu na prireditvenem prostoru na Crebljici prižgali kopo, večer pa bo
popestrila skupina Maas buben iz Belgije. Za nedeljo pa
Turistično društvo Stan vrh pripravlja bogat kulturno etnografski program, ko bodo predstavili stare In že malce pozabljene običaje hribovskih kmetij, kot je spravilo lesa, priprava drv za kopo ter postavljanje kope. Na koncu bodo kopo
prižgali, vmes pa prikazali tudi uporabo oglja. V kulturnem
programu bodo nastopili folklorna skupna ter ljudski pevci
in godci, manjkala ne bo niti zabava s skupino Čuki. B. B.

KOMENDA

Komenda ni več v konzorciju CERO
Komendski svetniki so na julijski seji sprejeli sklep o preklicu
sklepa k pristopu občine v konzorcij CERO, ki so ga sicer
sprejeli maja. Župan Tomaž Drolec je namreč skupaj z občinami Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Lukovica, Moravče
in Vodice ter drugimi obljubljanskimi občinami in investitorjem Mestno občino Ljubljana ter ministrstvom za okolje v
tem času že podpisal pismo o nameri za gradnjo Regijskega
centra za ravnanje z odpadki Ljubljana na lokaciji Barje. j. P.

Orgle ne škripljejo več
v cerkvi Device Marije Karmelske na Češnjicah s o obnovili 170 let stare orgije.
JASNA PAIADIN

Češnjice nad Blagovico Cerkev na Češnjicah, kjer je
bila nekdaj znana romarska
pot, je v pisnih virih prvič
omenjena leta 1508, zanimi-'
va pa je predvsem po tem, da
združuje približno 220 faranov iz krajev nad Blagovico v
lukovški občini ter nekaj vasi
na desni strani Tuhinjske
doline v kamniški občini.
Letos so krajani zamenjali
že glavna cerkvena vrata in
prebelili notranjost cerkve,
največjo naložbo zadnjih let
pa predstavlja temeljita obnova 170 let starih orgel, ki
jih je postavil oglarski mojster Peter Rumpel. "Če smo
želeli imeti v cerkvi redne
maše in na orgle igrati vsako
nedeljo, smo jih morali obnoviti, saj so bile tega že zares potrebne," pravi mladi

organist Matjaž Pestotnik,
pobudnik obnove, Damjana
Urankar iz Lipe, ki redno
skrbi za cerkev, pa v smehu
dodaja, da so v zadnjem času
orgle že pošteno piskale in
škripale. "Želeli smo, da bi
bile orgle obnovljene do farnega praznika, in čeprav kar
nismo verjeli, da nam bo res
uspelo, ker je bilo naposled
več dela, kot je sprva kazalo,
se je vse lepo izteklo. Mojstri
so zadnje dni delali tudi ponoči." Orgle, ki so bile v svoji zgodovini že kar nekajkrat
obnovljene, nazadnje leta
1948, so tokrat v treh tednih
temeljito prenovili v podjetju
Oglarstvo Škrabl. Orgle z desetimi registri in 530 piščalmi, med katerimi je najdaljša visoka 2,5 metra, najmanjša pa le nekaj milimetrov, so dobile kar tri četrtine
novih delov, saj je od starih

Na obnovljene orgle sta zelo ponosna tudi Damjana
Urankar in organist Matjaž Pestotnik.
ostala le omara, del meha in
nekaj kovinskih piščali. Bile
so tudi na novo maimorirane in pozlačene, predvsem
pa uglašene. Krajani in dru-

gi obiskovalci so jih na farni
praznik minulo nedeljo prišli pogledat v velikem številu, saj se jih je na Češnjicah
zbralo več sto.

NASVETI, PISMA
PLANINSKI
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V osrčju Pokljuke
Planota Pokljuka v teh dneh vabi v svoje
naročje; borovnice, gobe, prijetni izleti.
Izkoristite dober zrak za obisk planine in kakšnega od skoraj neznanih vrhov, ki se skrivajo sredi
gostih smrekovih gozdov.
JELENA JUSTIN

Planina Zajamniki ima svojo ulico. / fom:lustin

Mogočen pokljuški smrekov gozd z Javorovega vrha
/ Foto: jelena Juslm

"Miting v
spomin" na
požig Kokre
v Gorenjskem glasu z dne
24. julija zoojje bila v sicer korektnem prispevku novinarke
Danice Zavri Žlebir pod naslovom "Spomin na požig Kokre"
tudi navedba, da "na slovesnosti ni bilo videti niti krajevnih
niti občinskih veljakov". Prav
je, da odsotnost "veljakov" in
tudi večine Kokijanov pojasnimo z občutki in na način, kakor ga doživljamo domačini.
Požig vasi Kokre, streljanje
talcev in pregnanstvo je bila
strahotna tragedija za njene
prebivalce in je pustila nepopravljive posledice do današnjih
dni. Ta rana je povzročila veliko razdeljenost vaščanov in gospodarsko nazadovanje vasi,
tako da je Kokra danes edino
naseije v občini Preddvor z izrazito negativnim demografskim trendom.

tično ocenjuje zgodovinske dogodke in oblikuje svoj, ideološko neobremenjen pogled na
vojne in še posebej na povojne
čase. Naš pogled na te dogodke
so izoblikovala pripovedovanja
sorodnikov in sokrajanov ter
lastno kritično razmišljanje,
opazovanje in doživljanje povojnega časa.
Danes ne moremo več prikrivati resnice, da Je bil požig vasi
načrtno partijsko planirano
dejanje. Komunistična revolucija je za prevzem oblasti in
njeno vzdrževanje potrebovala
okupatoijeva
grozodejstva.
Uboj šoferja v nemškem tovornjaku, kije peljal sadje v Železno Kaplo, ni bilo nikakršno juruiško partizansko
dejanje,
ampak načrtovana provokacija, ki naj sproži nasilje nad nedožnim prebivalstvom. To se je
tudi zgodilo in tragedijo ter trpljenje Kokrjanov je partija za
vzdrževanje svoje diktature izrabljala vsa povojna leta. Žalostno in predvsem neetično pa
je, da se še danes v nekaterih
krogih ta zloraba ruidaljuje za
daru^je politične cilje.

Tako kot se ti dogodki po eni
V spomin na požig vasi so se
strani odmikajo, pa se po drugi
v Kokri v vseh povojnih letih vrnehate in vedno pogosteje v
stile številne in bučne komemonaši podzavesti porajajo še do
racije in proslave, načrtovane
pred nedavnim prepovedana
in režirane od zgoraj. V Kokro
vprašanja: "Ali je bilo to nasilje
so nam skoraj vsako leto in še
potrebno? Zakaj Je ravno ta
dolina, v kateri je bilo življenje posebno oh večjih obletnicah
pripeljali godbo, prapore in cele
že tako dovolj hudo in težko,
avtobuse posebej izbrane publimorala plačati tako visok krvni
ke. Za mikrofonom so se zvrstidavek? In kdo ter v čigavem interesu je takrat sprožil ta krva- la velika politična imena,
vi ples nad preprostimi in delov- prgšnje, "enopartijske" oblasti.
Izgovorjene so bile velike besede
nimi kokrškimi ljudmi, ki jim
v slavo talcem, Kokri in Kokrje bilo preživetje na strmi in
skopi kokrški zemlji glavna in janom, velike besede o neprecenljivem in nepozabnem priedina vsakodnevna skrb?"
spevku Kokre za svobodo sloNaša generacija je po eni
venskega naroda. Sestavni del
strani dovolj mlada, da ni neproslav so bile bogate pogostitve,
posredno doživela strahot vojki so jih obiskovalci, posebej še
ne, in po drugi strani dovolj
tisti od drugod, najbolj kritično
stara, da lahko z distanco kri-

Planina Zajamniki sicer
leži na zahodnem robu Pokljuke, kar je tudi razlog za
čudovit razgled. Ogleda vredna je tudi sama planina, ki je
znana po tem, da so stanovi
razpotegnjeni v ulico. Precej
teh starih stanov je spremenjenih v vikende, kar odseva
spremembe v načinu življenja in razmišljanja. Planina
je sicer lepo obnovljena, a
časi, ko se je tukaj pasla živina, so minili, na kar nas opozorijo tudi zaraščeni pašniki.
Obisk planine Zajamniki
ponuja obsežne razglede po
bližnjem visokogorju. Če je

ocenjevali. Vendar kaj več od
bučnih proslav v vsem povojnem času Kokrjani nismo bili
deležni. Za proslavami smo
Kokrjani ostajali sami, svojci
pobitih in izseljenci predvsem s
svojo bolečino, lokalni organizatorji s strahom, kako bo izvedbo proslave ocenila oblast,
v večini pa Je vedno bolj dozorevalo spoznanje o strahotni
zlorabi trpljenja ubogih ljudi
za ozke, egoistične politične
cilje. Čeprav se je v Kokri zgodila tragedija, ki Jo po krutosti težko primeijamo s katerokoli tedanjega časa, pa vas ni
bila deležna ustrezne pozornosti tedanje oblasti, ki Je
imela vse vzvode in možnosti
da bi ustavila neugodna demografska gibanja. Kokrjani
težko razumemo, da so prav
kmetije, ki so bile požgane, še
danes brez pitne vode, da so
krajevne ceste, ki vodijo do
njihovih domov,
podobne
gozdnim vlakam, da ni denarja za popravilo mostov, ki
predstavljajo njihovo vez z
življenjem.
Menim, da žrtev in trpljenja Kokrjanov nikoli ne smemo pozabiti. Menim pa tudi,
da razkošne proslave s pogostitvami in pikniki niso ustrezen način oživljanja tragičnih
dogodkov. Vsi pobiti so bili
preprosti, verni ljudje. Sveta
maša in skromna kulturna
spominska slovesnost na njihovem grobu sta primerni obliki ohranjanja spomina na
tragične dogodke in predvsem
časten poklon nJim samim in
njihovemu spominu.
Kokrjani in domačini smo
v nekaj zadnjih letih sami, v
skromnosti in brez ideologije,
želeli na tak način ohranjati
spomin na naše talce ter
manjšati razdvojenosti med
ljudmi. Želeli bi si, da bi bil

jasno vreme, se izza mogočnega Tosca dviguje slovenski
očak Triglav, sicer si pa kar v
vrsti sledijo vrhovi Mišelj
vrh. Debeli vrh itd. Na desni
strani se vidi Veliki Draški
vrh in Ablanca. Že ta panorama je razlog, zaradi katere se
splača obiskati Zajarrmike.
Dostopov do planine Zajamniki je ogromno; eden od
njih je tudi sledeči. Prek Rudnega polja se z avtom odpeljete proti Uskovnid. Pri smerokazu Uskovnica (desno) in
planina Praprotnica (levo) pustite avto in se peš odpravite v
smeri planine Praprotnice.
Hodite po gozdni cesti, ki se
jo da prepeljati tudi z avtomo-

postanek ob grobu talcev priložnost za poglobljen razmislek o nesmiselnosti vojne, ideoloških delitvah in sovraštvu.
Poskušajmo se učiti življenja
drug ob drugem, čeprav imamo na stvari različne poglede.
Različnost nas bogati. Premalo nas Je Kokrjanov, premalo Slovencev, da bi smeli
svojo dragoceno energijo trošiti za nesmiselne ideološke delitve, ki so nam v preteklosti
prinesle toliko gorja. Ne ocenjujmo se samo po tem, ali
smo levi ali desni, črni ali rdeči, naši ali vaši. Pravijo, da
obstajata na svetu samo dve
vrsti ljudi: slabi in dobri. Pri. zadevajmo si, da bomo dobri.
To Je odgovor, zakaj se proslav v letošnjem stilu domačini ne udeležujemo. Kokrjane
bučna proslava s piknikom
žali in ponižuje, žali pa predvsem spomin na žrtve same,
njihova smrt in trpljenje njihovih svojcev pa se še naprej
zlorabljata. Take proslave, z
množico in za javni denar od
drugod pripeljanih ter ideološko zasvojenih somišljenikov
nas vse preveč spominjajo na
mitingaške čase z začetka
propada zadnje Jugoslavije.
Očitno se organizatorji letošnje proslave zgledujejo prav
po teh dogodkih.
Hvala Kokrjanom, predvsem potomcem in sorodnikom žrtev, do so po vrnitvi iz
pregnanstva ostali w dolini,
da so kljub težkim povojnim
časom obnovili požgane domove in domačije in hvala,
da še danes v neenakih gospodarskih razmerah, v spoštovanju znoja svojih prednikov
negujete skopo kokrško zemljo
in s tem ohranjate slovensko
značilno kulturno dediščino.
Hvala vam, ker pokosite strme
senožeti in ker odsekofe grm, ki

bilom. Po nekaj kilometrih se
pot odcepi v samo središče
Zajamnikov. Na drugem koncu planine, na rahlo višji nadmorski višini je napol podrt
stan, od koder se vam bo odprl tisti pravi razgled na planino. Vrnete se po gozdni cesti,
ki teče nad Zajamniki direktno do avtomobila. Morda je
najbolje, da se na Zajarrmike
odpravite s kolesom, saj vam
Pokljuka s svojimi številnimi
cestami daje več kot veliko
možnosti za dobro kolesarsko
turo. Le zemljevida ne pozabite vzeti s seboj!
Z avtom se odpeljete po tej
isti poti proti planini Jelje.
Peljete se mimo planine
Konjska dolina. Kmalu bo
sledil ovinek v levo, ki se ovije okrog gozdnega hrbta. Na
desni strani je parkirišče,
levo pa vas bodo obledele
markacije in
smerokaz
usmerili proti Javorovem
vrhu, ki skrit leži v osrčju pokljuških gozdov. Pot se počasi dviguje čez zložno sleme.
Morda je orientacija občasno
rahlo otežena, a shojena steza da vedeti, kje je pot. Tik
pod vrhom se pot obme levo.
Se nekaj korakov in vrh je

sili nanje, in hvala vam, ker
naredite pozimi gaz do svojih
domov. Tako kažete, da tu živi
klen in trdoživ narod Slovencev, ki Je sposoben živeti in preživeti. Ne dopustite, da bo dolina postala en sam gozd in rezervat za divjad, kakor hočejo
nekateri. Takrat ne bo več važno, čigava je vaša zemlja: ali je
lastnik država ali podjetnik iz
mesta ali morda celo tujec.
Vendar to ne bo več domovina,
ki Jo nosimo v srcih.
STANE BERGANT,

predsednik K r a j e v n a
odbora KS Kokra in svetnik
Občine Preddvor

Zahvala
vipavskih
folkloristov
Sobota, 14. julija,Je bil za
pavske folkloriste eden najlepših dni v tem letu, ker smo bili
v gosteh pri naših prijateljih v
Cerkljah na Gorenjskem.
Malokrat človek doživi tolikšno gostoljubje in takšno
odprtost in radodarnost, kot
smo ga mi ta dan. Že jutranji
sprejem na domu družine Koprivnik in pogostitev petindvajsetih prišlekov Je bila ganljiva. Pričakali so nas odprtega srca in nas pogostili s še toplo pehtranovo potico, kavo in
pijačo, kar Je nedvomno dokazovalo, da so pri hiši ta dan
zelo zgodaj vstali, saj je bilo
vsega v izobilju in to tako nebeško dobro pripravljeno.
Po jutranjem zajtrku nas Je
g. Ivan vodil rta ogfed protokolarnega objekta Brdo pri Kranju. Poskrbel je za zelo poljubno predstavitev tega kompleksa, ki bi ga vsakemu, ki ima

pred vami. A naj vas ne zavede prvo travnato razgledišče.
Stopite še malce naprej, levo,
na skalnati pomol, kjer se bo
pod vami odprlo prostranstvo pokljuških gozdov. Gosti smrekovi gozdovi se bodo
kot puščava razprostrli pred
vami, v ozadju pa se bo vel venec mogočnih Julijcev. Javorov vrh sam po sebi ni nič posebnega. Večina zanj sploh
ne ve, a vendar daje obiskovalcu vedeti, kako mogočni so
gozdovi pod njim in okoli njegaS ceste je do vrha dobre pol
ure hoje. Sestopimo po isti
poti.
Z avtom se odpeljemo naprej proti turističnemu srcu
Pokljuke, Goreljku. Svetujem
vam, da se ustavite pri kakSnem planšarju, ki ponuja kislo
mleko in skuto. Ni boljšega
kot v gorskem svetu poseči
po planSarskih izdelkih. Kakorkoli, Pokljuka s svojo
20-kilometrsko dolžino da
obiskovalcu tisto, kar si želi;
najsi bo to prijeten izlet,
prava gorska tura, polna košara gob ali pa "nabiravček"
borovnic. Pa pazite, da se ne
izgubite!

vsaj dve uri časa, toplo priporočili. da si ga ogleda. Res prijet-

no in zelo doživeto smo se po-

čutili v teh parkih in ob jezerih,
kjer sta nam mir in lepota narave razveselila dušo.
Po ogledu Brda smo pot nadaljevali na prireditveni prostor v Cerklje, kjerje potekalo že
16. območno srečanje upokojencev. V kulturnem programu
smo prikazali, kako plešemo
Vipavci in sodelovali z domačo
folklorno skupino v nastopih.
Bih Je zelo prijetno pokramljati z domačini in prisluhniti nastopajočim pevcem in plesalcem. Tudi z dobrim kosilom so
nas lepo postregli in kljub veliki
vročini ni primanjkovalo mrzle pijače. Videlo se je, da Je
organizacija prireditve lepo tekla, kljub veliki množici ljudi.
Pravo presenečenje gostoljubja smo pa doživeli, ko nasje g.
Ivan Koprivnik povabil na svoj
ranč, kije ob gozdičku v bližini Brnika. To je prostor, kjer
se človek odpočije na svežem
zraku med rožami, v zelo
lepo urejeni okolici s krasnim
pogledom na Julijce in Karavanke, res pravi rajski kotiček.
Tukaj nas je družina Koprivnik pogostila z domačimi
dobrotami. Tako prijetno je
bilo v tem kotičku, da smo se
komaj ločili in pozno popoldan nadaljevali pot proti
domu.
Vsem članom družine se za
fse, kar ste nam postregli, pokazali, predvsem pa za vašo
prisrčno gostoljubnost in odprtost najlepše zahvaljujemo z
željo, da bi lahko tudi mi bili
vaši gostitelji.
Lepo vas pozdravljamo in
vabimo v jesenskem času na
Vipavsko.
FOLKLORNO DRUŠTVO
VIPAVA

simon.subic@g-glas.si

KRANJ

Policija se je predstavila
V sklopu prireditve Kranfest 2007 se je v petek za Globusom
v Kranju predstavila tudi policija. Kljub napovedim se na žalost ni predstavila letalska policijska enota z Brnika, ki letos
praznuje 40 let, ker naj bi odletela na pomoč ponesrečenim
v gorah. So pa zato vso pozornost prisotnih pri predstavitvi
opreme in dela zaslužili pripadniki postaje konjeniške policije Ljubljana, enote vodnikov službenih psov Policijske
uprave Kranj in drugi, ki so zanimivo prikazali del svojih nalog. Navzoči so lahko med drugim videli, kako policisti obvladujejo motorna kolesa ter uporabljajo pse za odkrivanje
prepovedanih drog in eksplozivnih sredstev in pri lovu na
Storilce kaznivih dejanj (tudi oboroženih). Nekateri, tudi
najmlajši (na sliki), pa so na lastni koži preizkusili, kako trdo
zna biti sredstvo za priklepanje oziroma lisice. S. S.

KRIMINAL
S P O D N J A LUŠA

Ukradel motorno žago
Neznani storilec je minuli četrtek dopoldne na dvorišču
stanovanjske hiše v Spodnji Luši ukradel oranžno motorno
žago znamke Husquarna, tip 359. Lastnika je nepridiprav
oškodoval za približno petsto evrov.

KAMNIK

Izginile aluminijaste plošče
v noči na ponedeljek so neznanci vlomili v skladišče podjetja na Ljubljanski cesti v Kamniku, od koder so odtujili
večjo količino aluminijastih plošč. Lastnika so oškodovali za
okoli pet tisoč evrov.

TRZIN

So prišli z motorjem?
Neznani tatovi so v noči na ponedeljek vlomili v trgovino v
Trzinu in odnesli več kosov motorističnih oblačil, s čimer so
lastnika oškodovali za približno štiri tisoč evrov.

Višje sodišče zavrnilo pritožbo
Višje sodišče v Ljubljani je pritrdilo sodbi kranjskega sodišča, ki je zavrnilo zahtevek nesojenih
kupcev lokalov na Koroški cesti v Kranju. Mestni občini Kranj lokalov ni treba prodati dražiteljem.
SIMON SUBIC

Kranj - Vodja oddelka za gospodarske in premoženjske
zadeve na Mestni občini
Kranj Tatjana Hudobivnik
nam je včeraj potrdila, da je
višje sodišče v Ljubljani ta
mesec zavrnilo pritožbo
kranjskih px)djetnikov oziroma podjetij, nesojenih kupcev petih lokalov na Koroški
cesti v Kranju. Višje sodišče
je v celoti pritrdilo sodbi
kranjskega okrožnega sodišča v septembru 2006, katera
je s tem postala pravnomočna, tako da Mestni občini
Kranj ni treba skleniti prodajne pogodbe, kot so zahtevali Ljuba Dermota, Zlatarstvo Mohorič, Partner in Jelena Jukič Wilfan. Gre za odmevno nepremičninsko afero iz leta 2003, zaradi katere
je mestni svet tedanjemu
kranjskemu županu Mohorju Bogataju celo izglasoval
nezaupnico.
Spomnimo, Ljuba Dermota, Zlatarstvo Mohorič, Partner in Jelena Juldč Wilfan so
na javni dražbi 3. novembra
2003 kupili pet lokalov na
Koroški cesti za 86,4 milijona tolarjev, Pozneje se je izkazalo, da si je nekdanji župan Mohor Bogataj dovolil
prevelike pristojnosti, saj je
pustil občini pravico, da vseh
pet lokalov proda prednostno v svežnju za izklicno
ceno 85,6 milijona tolarjev.

Ukradel denarnico
Neznani storilec je v petek popoldne prišel do prikolice na
prireditvenem prostoru na Koroški cesti v Kranju. Izkoristil
je odsotnost oškodovanke in iz notranjosti vzel denarnico z
dokumenti in denarjem. Povzročil je za devetsto evrov
Škode. S. S.

NESRECE
KRANJ

Pomoč pri razjasnitvi okoliščin nesreče
V petek, 27. julija, ob 13. uri se je na Škofjeloški cesti v
Kranju zgodila prometna nesreča, katero naj bi domnevno
povzročila mladoletna kolesarka, ki je v nesreči utrpela
tudi telesne poškodbe. Kolesarka naj bi izsilila prednost
neznani voznici osebnega avtomobila bele barve, ki je
kolesarki po prometni nesreči najprej pomagala, nato pa se
je odpeljala naprej. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne
nesreče policija prosi omenjeno voznico in morebitne priče,
da pokličejo na telefonsko številko 113 ali na Policijsko
postajo Kranj (04/23 36 400). S. Š.

če 65-odstotno kavcijo oziroma 50 milijonov tolarjev
vplačata najmanj dva interesenta, kar se je potem tudi
zgodilo. NajemnM teh prostorov so se namreč združili,
plačali izredno visoko varščino in ponudili osemsto tisoč
tolarjev nad izklicno ceno.
Po opozorilu liste Mladi
za Kraiij je aprila 2 0 0 4 dr.
Rajko Pirnat oziroma njegov Inštitut za javno upravo
v pravnem mnenju (plačala
ga je občina) ugotovil, da je
bil postopek neskladen z zakonodajo in da ni podlage
za sklenitev pogodbe, zato
Bogataj nazadnje s kupci

prodajne pogodbe tudi ni
podpisal. Obrtniki so nato
zoper občino novembra
2 0 0 4 vložili tožbo, v kateri
so zahtevali, da jim občina
izstavi zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bi lahko
vpisali lastninsko pravico.
Obrtnikom je občina kasneje vrnila vplačano varščino,
okrožno državno tožilstvo
pa je julija lani zavrglo kazensko ovadbo proti Bogataju, ker da ni storil kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja. Nekdanji župan se je sicer izgovarjal, da
se je kot dober gospodar
zavzemal, da se proda vseh

pet lokalov na elitni lokaciji
v Kranju, tako odločitev pa
naj bi sprejel iz ekonomskih razlogov, ker prejšnji
najemniki niso redno plačevali najemnin in so imeli težave z izterjavo.
O nadaljnji usodi lokalov prodaji ali oddaji v najem naj bi na eni naslednjih sej
odločal kranjski mestni svet.
je pojasnila Hudobivnikova:
"Tri najemne pogodbe s sedanjimi najemniki so bile
podpisane za določen čas do
pravnomočnosti te tožbe, za
en lokal smo v fazi tožbe za
izpraznitev, en lokal pa je v
najemu za nedoločen čas."

Bodite ''doma'' tudi na počitnicah
Med dopustom naj vaši sosedje ali prijatelji poskrbijo za vtis, da v vašem stanovanju nekdo biva.
Praznijo naj poštne nabiralnike, na dvorišču parkirajo avtomobile ...
SIMON ŠUBIC

KRANJ

O nadaljnji usodi petih lokalov na Koroški cesti bo odločal kranjski mestni svet. /Foio:rinaD<>i<i

Kranj - Pred avgustom, ko
je tudi za Slovence vrhunec
poletne sezone, policija
opozarja, da je treba primerno zavarovati svoja stanovanja pred tatovi vseh
vrst, ki imajo zaradi odsotnosti lastnikov stanovanj
nekaj več časa za pripravo
in izvedbo kaznivega dejanja. Prav zato je pomembno, da ne poskrbimo samo
za dobro mehansko in tehnično varovanje, ampak
tudi za zunanji vtis, da je v
stanovanju oziroma hiši
nekdo fizično prisoten.
"Najboljša kombinacija
zavarovanje našega imetja
je kombinacija mehanskega in tehničnega varovanja
ter pomoči sosedov, sorod.nikov, prijateljev, znancev
...," svetuje policija. Priporočljivo je, da "skrbniki"

stanovanja ali hiše ob vaši
odsotnosti redno praznijo
poštni nabiralnik, večkrat
parkirajo na vašem dvorišču, pustijo na vašem parkirnem prostoru avtomobil,
spreminjajo lego rolet, občasno sušijo perilo in podobno. S tem bodo vzpostavili
občutek, da je nekdo v hiši
ali stanovanju, svetuje policija.
Vlomilci so dandanes
zelo iznajdljivi, zato na telefonskih odzivnikih ne puščajte sporočil kot: "Ni nas
doma, smo na počitnicah."

Dovolj je, če se sporočilo

Poln poštni nabiralnik izdaja, da je lastnik že dalj časa
odsoten. / fno: fina Doki

glasi: "Trenutno nismo dosegljivi," še bolje pa je, da se
telefon izklopi iz omrežja,
saj bi bilo lahko večkratno
zvonjenje telefona v prazno
opozorilo nepridipravu, da
je objekt prazen. Podobno
velja tudi za odzivnike na
elektronski pošti.

Poskrbite tudi, da so
predmeti, ki bi jih lahko
storilec uporabil (npr. lestve), pospravljeni in nedosegljivi. Priporočljivo je
tudi, da namestite v prostore časovna stikala in nanj
vklopite različne električne

porabnike, kot so luči, radio, televizor ipd. Čas na
stikalih naj bo naravnan
tako, da se bodo porabniki
vklopili izmenično in naključno. Pri tem je treba paziti na standarde požarne
varnosti.
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Do uspeha za vsako ceno?
Aktualna tema v zadnjih dneh je doping. Številni ljubitelji športa ne vedo več, komu naj sploh
še verjamejo.
MAJA BERTONCELJ

Kranj - Dopinške afere imajo
dolgo brado in tudi v tem
mesecu so se vrstile. Tour de
France, atletinja Jolanda Čeplak, ki sicer pravi, da je nedolžna. V zadnjem obdobju
so bili glede uporabe prepovedanih poživil v ospredju
kolesarji. Pritiski na uspehe
so veliki, prav tako je velika
tudi želja športnikov po
uspehu. O dopingu je bilo v
preteklih dneh ogromno povedanega. Tega ne bomo ponavljali. Pogledali bomo
kako je s kontrolo in dopingom v kranjskem kolesarskem klubu.

GORSKI TEK
io. Tek na Crintovec: absolutno, moški: i. Tvedt (Nor)
1:17:27,2. Alič (ŠD Peklenk) -1- 4:17, 3. Zamik (KCT Papež)
+ 4:57,4. Schmuck (Avs), 5. Brydl (Češ), 6. Kuhar (GRS Jezersko), 7. Slapar (ŠD Šmartno), 8. Zupančič (KCT Papež), 9. Šubic (ŠD Tabor ŽirI), 10. Bauer (SK Ihan); ženske: 1. Pichrtova (Češka) 1:34:24, 2, Frost (NZL) + 2:30, 3.
Žabjek (Aristokrat ing.) -f 11:12, 4. Mrak (Posočje), 5. Novak (AK Triglav), 6. Jurišič (Hrvaška); mladinci: 1. P. Oblak (Tabor Žiri) 53:07, 2. Bregar (Šmarnogorska), 3. M.
Oblak (Tabor Žiri); mladinke: 1. Kosobrin (Domžale), 2.
Hren (Šmarnogorska), 3. Cvirn (Domžale). M. B.

GORSKO

KOLESARSTVO

Drugi MTB Maraton Terme Snovi k-Velika Planina: veliki
maraton (75 km), moški: i. Mezgec, 2. Bizjak (oba
Bam.Bi), 3. Lovše (Hrastnik); ženske: 1. Žakelj (Hidria), 2.
Zupan (Energija), 3. Gidak (Hrvaška); mali maraton (25
km), mladinci: 1. Podgorik (Sloga); ml. mladinci: i. Tancer
(Ravne); mladinke: 1. Batagelj (Hidria). M. B.

KOLESARSTVO
DirkavPuli:VN Loborike(i26km):i. Miholjevič (Hrv, Loborika),}. Demarin (Sava); mladinci (46 km): 1. Bešter, 3.
Kalan (oba Sava).
Novo mesto: regionalna mednarodna dirka CISM: 1. Bole
(Sava), 2. Špilak (Adria), 4. Kerkez (Sava). M. B.

V Savi kolesarje redno
pošiljajo na preglede krvi
Miran Kavaš, športni direktor in trener kontinentalne ekipe KK Sava Kranj,
pojasnjuje: "Naš glavni motiv je vzgoja mladih. Nismo
obremenjeni z rezultati za
vsako ceno, za kar se moramo zahvaliti predvsem Savi
kot glavnemu pokrovitelju.
Nikoli niso vršili kakšnih
pritiskov na nas, kot se to
dogaja na zahodu, kjer je
marsikje tako, da če ni rezultata, ni denarja. Manjša
možnost zlorabe prepovedanih substanc je tudi, če je
poklicni trener manj odvisen od delodajalca, kar pomeni da je zaposlen v javnem zavodu ali v okviru panožnih šol. V Kranju so
spregledali to pomembno
dejstvo." Kavaš nadaljuje,
da bi morale biti kazni
strožje in da bi bilo treba
več poudarka nameniti ozaveščanju, vzgoji, ter poenotiti sankcije za vse športne
panoge. "Ekipe so vedno
bolj pozorne na to, kolikokrat je bil kolesar, za katerega se zanimajo, na dopinškem testu. Večkrat kot je

GORENjSKI SEMAFOR

ŠAH
Vse doping afere so vse prej kot dober zgled mladim športnikom. / foio: rm. ooh

bil, bolje je. Vsi se bojimo
prevarantov," pravi Kavaš.
Letos nobenemu kolesarju
kranjske Save ni treba javljati kraja treninga, dopinške
kontrole pa imajo kar pogosto. "Zagotovo smo jih letos
imeli že prek 30. Poleg tega
kolesarje, tudi mlajše kategorije, redno pošiljam na preglede krvi, in če bi opazil
kakšna odstopanja, bi takoj
odreagiral. Ne gre pa pričakovati, da bi z našim proračunom kolesarje sami dajali na
teste. Eden namreč stane najmanj 850 evrov," pravi Kavaš,
ki verjame, da sta tudi ekipi,
ki sta zaradi pozitivnih kolesarjev morali s Toura, prišli
dirkat s čistim namenom, da
pa se vedno najde kakšen posameznik, ki na svojo roko do
rezultata skuša priti po nelegalni poti. Kavaš je za konec
dal še nasvet rekreativcem, ki
uporabljajo dodatke k prehrani: "Pri nakupu je treba biti
pazljiv. Bolje je kupiti dobre
in dražje dodatke priznanih

podjetij kot cenejše sumljivega izvora, v katerih je lahko
tudi kakšna prepovedana
substanca."
Pri judoistu jerebu s o
zamenjali vzorce
Zanimivo je, da v velikih
primerih športniki, katerih
testi so pozitivni, krivde ne
priznajo. Ob tem se poraja
vprašanje: lažejo športniki ali
pa testi res niso povsem zanesljivi? S tem se je pred štirimi leti soočal Sašo Jereb,
judoist iz Žirov: "Marca
2003 so m e testirali na tekmi
svetovnega pokala v Varšavi.
Vzeli so mi urin. Maja, dan
pred EP, so mi prepovedali
nastop, ker naj bi bil vzeti
vzorec pozitiven na marihuano. Prej kot v tednu dni je
prišel popravek, da so zamenjali vzorce in da nisem bil
pozitiven na marihuano,
temveč na anabolike. Sumili
so jemanje steroidov. Edina
možnost, da sem dokazal ne-

dolžnost, so bila trikratna nenapovedana testiranja. Vsi
vzorci so bili čisti, EP pa mi
niso mogli vrniti." Jereb za
primer Čeplak pravi, da ve
toliko, kolikor je prebral, in
da ji želi le vse najboljše.
Kakorkoli že, sumi in dokazi o jemanju prepovedanih sredstev za dosego boljših rezultatov mečejo slabo
luč na šport in na športnike, nehote tudi na tiste, ki
se trudijo in uspevajo brez
nedovoljenih substanc. Koliko je takšnih, pa so mnenja med ljudmi zelo različna, kar si lahko preberete
tudi v spodnji anketi. Vprašanje, aU menite, da je Jolanda
Čeplak jemala prepovedne
substance, smo zastavili tudi
obiskovalcem naše spletne
strani www.gorenjskiglas.
si. Do zaključka redakcije
s m o prejeli 1 0 0 glasov, od
tega jih je 59 odstotkov odgovorilo z da, 30 odstotkov
z ne, ne vem, vseeno mi je
pa II odstotkov.

Rating turnir v Ljubljani (4/7, 5 minut): 1. PercI (LŠK Metalka Trgovina) 9,5, 2. S. Orel (ŠS Tomo Zupan Kranj) 9,5,
3. Musič 9,5,4. Osolln 9, 5. Skok (oba ŠD Vele Domžale),
6. Rogale (vsi ŠD Vele Domžale) g. M. B.
Tekmovanje 'Pohar Prezidenta ČSZPS' v Brnu (nastopila
je državna šahovska reprezentanca slepih in slabovidnih): 1. Hrvaška (ii točk), 2. Madžarska (10,5), 3. Slovenija (7). Nastopili so Franc Mlačnik (1/4), Emil Muri (2/4).
Gregor Čižman (1,5/4) in Anton Janžekovič (2,5/4). O- O-

KOŠARKA
Premagali Američane in Kitajce
Na turnirju za Stankovičev pokal v kitajskem Guangzhouju
je slovenska pomlajena moška košarkarska reprezentanca
zabeležila že dve zmagi. V uvodnem krogu je s 94 : 86
premagala ameriško selekcijo lige NBA Development, v
nedeljo pa še Kitajsko (94 : 86). Včeraj so imeli prost dan,
danes pa se bodo pomerili z Novo Zelandijo. M. B.

PLAVANJE
LJUBL)ANA

Isakovičeva rekordno
Plavalka Žita Gorenjke Radovljice Sara Isakovič je na odprtem
državnem prvenstvu v Ljubljani dosegla nov slovenski rekord
na 100 m prosto, ki sedaj znaša natanko 56 sekund. Lasten rekord je popravila za 19 stotink sekunde. Na prvenstvu v Ljubljani pa ni bilo plavalke kranjskega Triglava Anje Čarman, saj
ima na roki mavec. Pri skoku v vodo si je zlomila dlančnico.
Včeraj je bila pri zdravniku, se ji lepo celi, a bo imela mavec
še en teden, kar pomeni skupaj kar pet tednov. Čarmanova se
sicer v nedeljo vrača na študij in trening v Ameriko. M. B.

NOGOMET
Janez Udovič, rekreativec:
"Mislim, da čisto čistih
športnikov ni, sploh na teh
večdnevnih etapnih dirkah.
Na dovoljen način si pomagajo vsi, nekateri pa tudi na
nedovoljen. Rešitvi sta dve:
ali vse pustiti ali pa dosledno upoštevati listo prepovedanih poživil. Strokovnjaki,
ki se ukvarjajo s tem, so
pred dopinško kontrolo."

Nejc Kuhar, turni smučar:
"V športih, v katerih sem
jaz, prepovedanih substanc
ni toliko, ker tudi denarja
tukaj ni toliko vloženega.
Tekmovalno turno smučanje in gorski tek sta še kar
čista športa. Sem strogo
proti dopingu, ker to ni
pošteno do tistih, ki se
trudimo na pošten način in
smo za čist šport."

Ivo Čarman, nekdanji ollmpijec: "Že ko sem jaz tekmoval,
so se pojavljali primeri dopinga. Mislim, da je danes zelo
malo športov, ki niso povezani z dopingom. Upam si trditi, da je doping prisoten skoraj v vsakem športu, le v bolj
prefinjeni obliki kot včasih.
Na žgance se kljub novim
materialom ne da postavljati
vrhunskih rezultatov,"

I

Borut Malavašič, trener:
"Jaz verjamem v čistost, ker
delamo tako, da so rezultati
tudi brez tega in da zdravje
služi svojemu namenu. Ker
treniram mladino, niti ne bi
smel razmišljati drugače.
Nikakor pa vsem športnikom ne verjamem. V nekaterih športih, tudi v nogometu, tekmovalce premalo
kontrolirajo."

i

Nogometaši brezdomci začeli s porazom
Slovenska nogometna reprezentanca brezdomcev je na svojem prvem svetovnem prvenstvu, ki te dni poteka v Kobenhavnu na Danskem, v uvodni tekmi z ii : 2 izgubila proti
ekipi Zambije. Oba gola za Slovence je dal Edin Bajrič. Zaradi izjemnih obramb je slovenski vrtar Dragan Kajtezovič Maček dobil nagrado za najboljšega vratarja dneva. M. B.
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Maratonski obračun
Mezgeca in Bizjaka
Gorski kolesar Luka Mezgec je bil najboljši na
državnem prvenstvu v maratonu.
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Uršina prva velika medalja
Plavalka Urša Bežan je na Olimpijskem festivalu evropske mladine osvojila srebrno medaljo.
V kranjskem klubu so ji pripravili sprejem.
M A J A BERTONCELJ

MAIA BERTONCELJ

Snovik - Na trasi med Termami Snovik, Menino planino, Gornjim Gradom, Črnivcem in Veliko Planino je v
nedeljo potekal veliki maraton za gorske kolesarje, ki je
štel za državno prvenstvo. 75
kilometrov in 3200 metrov
višinske razlike je najhitreje
prevozil
Luka
Mezgec
(Bam.Bi), 19-letnik iz Kranja.
Skupaj s klubskim kolegom
Anžetom Bizjakom sta se
najprej otresla Mateja Lovšeta, v zadnjih štirih kilometrih
pa je Mezgec ušel še Bizjaku.
"Odločila je vožnja v klanec.
To je moja prva absolutna
zmaga na državnem prvenstvu. Sem zelo zadovoljen,"
je povedal Mezgec, ki je letos
zmagal tudi na dirki za kralja

Krvavca, ter dodal nekaj o ciljih: "Dobro dirkati na svetovnem prvenstvu ter potem
septembra v Mariboru na finalu svetovnega pokala gorskih kolesarjev."
Mezgec je letos šele prvo
leto mlajši član, lani je namreč nastopal še v mladinski
kategoriji, kjer ima 13. mesto z evropskega prvenstva
in 19. s svetovnega. Dvakrat
je bil državni prvak v vzponu z gorskim kolesom, dvakrat v krosu, kot mladinec
je bil dvakrat drugi tudi
med cestnimi kolesarji: na
državnem prvenstvu v kronometru in vzponu. Njegov
trener je zadnji dve sezoni legendami Bojan Ropret, pred
gorskim kolesarstvom pa je
Mezgec treniral tudi košarko
in karate.

Kranj - V Beogradu se je končal Olimpijski festival evropske mladine, na katerem so
slovenski športniki osvojili
še.st medalj, srebrno tudi
Gorenjka Urša Bežan, 13-letna plavalka PK Merit Triglav
Kranj, sicer doma na Gorenji
Savi. Druga je bila v disciplini 2 0 0 metrov prosto. V domačem klubu so ji pripravili
sprejem, na katerem ni smela manjkati torta. Vanjo, spečeno za ta namen, je Bežanova zarezala sploh prvič, saj je
bila to v njeni sedeminpolletni plavalni karieri prva medalja z velikih tekmovanj.
"Zame je bilo te zelo veliko
presenečenje. V vseh treh
disciplinah sem se uvrstila v
finale, potem pa še ta medalja na 200 metrov prosto, ki
sem je zelo vesela. Bilo je
tudi nekaj solzic. Najprej
sploh ne dojameš tega, potem ko pa vsi pritečejo k
tebi, šele pridejo ti občutki
ha dan. Poleg tega sem popravila vse svoje osebne rekorde: na 4 0 0 , 2 0 0 in 1 0 0
metrov prosto," je bila zadovoljna Bežanova, ki gre jeseni v osmi razred devetletke.

i M
Urša Bežan je na svoji prvi olimpijadi osvojila srebrno m e d a l j o . m a o o u
poleg plavanja pa njen prosti
čas zapolnjuje igranje prečne flavte. V prihodnje si
želi plavati d m bolje, njena
vzornica pa je Sara Isakovič.
Sprejem pa ni bil namenjen le Bežanovi, temveč so
čestitali vsem mladim plavalcem kluba, ki so nastopili
na Olimpijskem festivalu ev-

BALINANJE

mladince in kadete še enim
letos pomembnim tekmovanjem: Evropskem mladinskem prvenstvu v Antvverpnu. Tam sta plavali Ana Ribnikar in Nika Karlina Petrič.
Slednja je na 4 0 0 m mešano
osvojila 13. mesto in s tem
izpolnila kar dve normi na-

enkrat. Zagotovila si je nastop na Mladinskem svetovnem prvenstvu v Monterreyju ter nastop na Evropskem članskem prvenstvu v
Eindhovnu prihodnje leto.
Na EYOF-u v Beogradu pa
sta poleg Bežanove nastopila
še Jure Vidmar in Jan Karel
Petrič.

KOŠARKA

JESENICE

Luka Mezgec

ropske mladine in na za

KRANJ

Na jeseniškem turnirju pokal domači ekipi

Košarkarice v Žalcu

Na balinišču Baza so člani domačega kluba organizirali
vsakoletni balinarski turnir za pokal mesta Jesenice. Sodelovalo je 16 ekip, ki nastopajo v različnih slovenskih ligah.
Prvo mesto in pokal je osvojila domača ekipa, ki je nastopila v postavi: Franc Čampa, Grega Noč, Ismet Huzerovič in
Jože Domevšček. Druga je bila ekipa Bistrica pri Tržiču, tretja pa ekipa Kanala. J. R.

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je včeraj v
Žalcu začela priprave na letošnje dodatne kvalifikacije za
nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bo od 24. septembra
do 7. oktobra gostil italijanski Chleti. Slovenske košarkarice
se bodo od 1. do 15. septembra po dvakrat pomerile s Poljakinjami in Finkami. Selektor Boris Zrinski je izbral petnajst
kandidatk. M. B.

"Deževno" prvenstvo na mivki
M A J A BERTONCELJ

Kranj - V soboto so v Kranju v na trenutke precej deževnem vremenu potekali
zaključni obračuni državnega prvenstva v odbojki na
mivki. V ženskem finalu sta
se Tjaša Dimec in Snežana
Rajak (Armal Nes Sloving)
pomerili s sestrama Eriko in
Simono Fabjan (Fabjan VC
Portorož). Dvojica DimecRajak je bila po polfinalni
zmagi nad kvalifikantkama
Martino Jakob in Tjašo Zupan (www.marangonimobili.it) boljša tudi v finalu. Jakobova in Zupanova sta bili na
koncu četrti, saj sta v tekmi
za tretje mesto izgubili z Barbaro Kristan in Ano Oblak
(Sava hoteli Bled).
Moški finale med Gregorjem Perhajem in Alenom

Sestri Fabjan (v ospredju) sta v finalu morali priznati
premoč dvojice Dirnec-Rajak./Foio TmjOoH
Djordjevičem Kamenikom
(Božnar & partner) ter Andrejem Flajsom in Rokom
Saderjem (VKH TV Pika) sta
dobila lanska podprvaka,
Flajs in Satler, medtem ko
sta branilca naslova Jani Ma-

kovec in Jernej Potočnik
(Hervis) letos izgubila v polfinalu. V tekmi za tretje mesto sta potem premagala
predstavnika domačega kluba: Davida Sevčnikarja in
Saša Ropa (BVK Kranj).
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Grintovec ne privablja le
z nagradami

GIBAJTE SE Z NAMI
JANEZ

Kamniška Bistrica - Gorski
tek na Grintovec (iz ICamniške
Bistrice) v organizaciji Kluba
gorskih tekačev Papež je bil letos jubilejni, desetL BU je 4. tekma za Pokal Slovenije v gorskih tekih in štel za državno prvenstvo v teku navkreber. Tek
ekstremov kljub zahtevnosti
(1975 metrov višinske razlike
na dolžini gGcK) metrov) vsako
leto privabi veliko število tekačev. Letos jih je bilo v vseh kategorijah na startu znova prek
tristo.
Številni gledalci, ki so se
kljub jutranjemu slabemu vremenu podali na Kokrško sedlo
in naprej na Grintovec, niso videli rekordnih časov, so pa videli novega zmagovalca. To je
postal 41-letni Norvežan Jon
Tvedt, ki je v solo teku s časom
ene ure 17 minut in 27 sekund
(markirano je pet ur) za lanskim rekordom Novozelandca
Jonathana Wyatta zaostal za
minuto in 44 sekund. Nekdanji tekmovalec v orientaciji je
na Kokrškem sedlu razlagal,
da je v gorskem teku šele nekaj
let, da je vmes že tudi prekinil
svojo športno pot, a se Idjub letom odločil nadaljevati. V Slovenijo je prišel iz Italije, kjer je
bil z desetletno hčerko na aktivnih pofitnicah, spita pa kar v
šotom. "Za tek na Grintovec
sem od e n ^ Slovenca (Bomta Malavašiča, op. p.) izvedel na
letošnjem evropskem prvenstvu. Zelo mi je všeč, in če se

prihodnje leto ne bo prekrival s
kakšnim drugim tekom, bom
znova prišel. Če bi se bolj pripravljal na ta tek, bi lahko popravil rekord," je povedal najhitrejši Norvežan za tako ekstremne vzpone, ki na letošnjem EP ni blestel, saj je imel
pred tem tri težke tekme
doma, poleg t ^ ima ves čas
težave s kolenom Za Norvežanom je bil v dlju prvi Slovenec
in s tem novi in stari državni
prvak. Naslov je namreč obranil SiitHHi Alič iz Vinharij nad
Poljanami: "Bila je visoka vlaga. Na koncu sem že dehidrilal. Nisem šel na slovenski rekord (Andrej Mesner, 1:21:17,
op. p.), če bi pa vedel, da mi bo
zmanjkalo 27 sekund, bi še
pritisnil Na koncu sem se res
matral." Na slabe pol minute
se mu je približal tretjeuviščeni domačin iz Kamnika Sebastjan 2^amik, ki je bil s tekom zadovoljen. Tudi on je postavil osebni rekord.
Pri ženskah nič novega. Na
vrhu znova drobna Čehinja
Anna Pichitova, ki je dejala, da
na Grintovec ne prihaja zgolj
zaradi nagrad, temveč ji veliko
pomenita tudi prijaznost ljudi
in dobra organizacija. Za državni naslov sta se do zadnjega
borili Simona Žabjek in Valerija Mrak, še pred njima pa je v
dlj prišla Novozelandka Anna
Frost Prvakinja je bila na koncu Žabjekova. Mrakova iz Ck>renje vasi je zaostala 11 sekund.
Pred leti je dejala, da je ta tek
zanjo pretežak in da na njem
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JANEZ F E R U C

Dirico vseh dirk je na skupnem 19. mestu zaključil e d i ^
slovenski predstavnik. Besni-

vi.

i

Na teku na Grintovec je nastopilo prek tristo tekačev.
ne bo nastopila, potem pa je
prišla lani in tudi letos. "Odkar
sem odtekla gorski maraton,
ne premišljujem več o dolžini.
Pri Grintovcu je najlx)lj naporna zadnja planka. Kar ni konca, morda bi bilo za ženske dovolj, da bi bil dlj na Kokrškem
sedlu," je povedala Mrakova.
Tretja Slovenka je bila Špela
Novak iz Naklega.
Mladinci in mladinke so
imeli dlj na Kokrškem sedlu.
Prvaka sta Katja Kosmatin
(Domžale) in Peter Oblak iz

Končno cilj
Na Elizejskih poljanah v Parizu se je po tradidji zaključila
94. kolesarska dirka po Frandji, ki si jo bomo zapomnili ne le
po kolesarskih bojih na strmih
cestah Alp in Pirenejev, temveč
tudi po dopinških aferah, ki so
udarile na piano ravno sredi
največjega kolesarskega spektakla na svetu. Največja poraženca sta tako zagotovo Kazahstanec Aleksander Vinokourov, ki je pred startom veljal za
prvega fevorita, in Danec Michael Rasmussen. Oba sta predčasno zapustik dirko. Kako se
bo nadaljevala njuna kariera, je
trenutno težko napovedati. Tak
madež športnik s sebe le stežka
izbriše. Še najbolj pošteno bi
bilo priznanje grehov.

*

Dolenje Dobrave pri Gorenji
vasL "Zelo sem vesel, da sem
postal državni prvak v teku
navkreber. Še več pa mi pomeni skupna zmaga v Pokalu Slovenije v gorskih tekih. Do sedaj
sem dobil še vse tekme," pravi
Oblak, ki trenira skoraj vsak
dan in je redni član slovenske
mladinske reprezentance. Za
konec naj zapišemo še tri tekače, ki so nastopili na vseh desetih tekih na Grintovec To so:
Janez Krek, Tone Pančur in
BlažMihdič.
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čan Tadej Valjavec v dresu italijanske ekipe Lampre. Zanimivo je, da je bilo v skupni razvrstitvi med prvimi dvajsetimi
kar polovica španskih kolesarjev in niti enega Italijana. Sam
je pred začetkom pričakoval in
ciljal med najboljših deset kar
je bilo glede na njegove letošnje
rezultate in pripravljenost tudi
dosegljivo. Prvi teden dirke je
dobro odpeljal, nato pa so se začele težave, ki so se proti koncu
le še stopnjevale.
V zadnjem tednu, ko se je v
Pirenejili dirka odločala, ni mogel slediti tempu vodilnih, temveč je v svojem tempu premagoval klance, iz tira pa ga je vrgel padec na deževni kronomeh:sld preizkušnji, kjer se je tudi
nekoliko poškodoval.
V nj^ovi ekipi Lampre pa so
pričakovali tudi etapno zmago

FERLIC

Onesnaževalec številka ena

Slovenca Simon Alič in Sebastjan Zarnik nista mogla slediti Norvežanu Jonu Tvedtu. Pri ženskah
nova zmaga Čehinje Anne Pichrtove.
MAJA BERTONCELJ
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vilma.stanovnik@g-glas.si

in oddahnili so si v sedemnajsti
etapi, ko je v sprintu ubežne
skupine slavil Daniele Bennati,
ki je uspeh ponovil še v zadnji
etapL Tadej je v zadnjih ravninskih etapali vozQ v glavnini in
branil svoje 19. mesto v splošni
razvrstitvi, kjer bi do spremembe povsem na vrhu lahko prišlo
še na zadnjem kronometru, ki
ga je suvereno dobil Američan
Levi Ldpheimer. Vodilnemu v
skupnem seštevku Šp>ancu Albertu Contadorju je uspelo zadižati sekunde in rumeno majico do konca dirke, kjer je nato
s prednostjo 23 sekund zmagal
pred Avstralcem Evansom in
še z osmimi več pred Američanom Leipheimerjem, To je v
vsej zgodovini dirke po Frandji najmanjša razlika med prvimi tremi v skupnem seštevka
Tadej je v zadnjem tednu še

Kdo bo boljši na športnem
tfkmovališču, naj bi se merilo
le po telesnih sposobnostih športnika, njegovi zavzetosti, vztrajnosti, močni v<^'i in predanosti
treningu, ki ga bo popeljala do
želenih rezultatov. Ker pa Je človek očitno precg neučakano bitje, si poišče bližnjice do uspeha,
ki pa so ponavadi ti>egane in nevarne. Ena izmed teh Je tudi poseganje po nedovoljenih sredstvih, ki so v vrhun^cem športu,
vsaj po mojem mnenju, prisotna
že desetle^a in ne le nekaj zadnjih ief, ko smo nenehno priča
dopinškim škandalom. Trener
kanadskega šprinteija Bena
JohnsonaJe dejal, da športnik
na najvišji ravni brez pomoči
tnedicine težko uspe. Johnson Je
bil zaradi jemanja nedovdjenih
poživil kaznovan z dosmrtno
prepovedjo nastopanja na tekmovanjih, priznal jemanje, kasnqe paJe obtožil manipuliranja
z dopingom tudi svojca tekmeca na atletski stezi Carla Leivisa, ki ga Je tudi zagrnila črna
senca, čeprav že več kot deset let
ne tekmuje.

bilo. Strokovnjaki so začeli poudarjati njihovo genetsko prednost, ki pa tudi še ni dokazana
in potrjena, kot prednost pred
drugimi tekači sveta. Doping dejansko potnaga izboljševati
športne dosežke na način, ki ga
obsojamo, in tako je tudi prav.
A ko gre športniku za olimpijsko
slavo in poseganje po rekordnih
znamkah, so nekateri pripravljeni prekoračiti črto in tvegati
za uspeh svoje zdravje in ime.
Če je olimpijski prvak dopingiran in mu tega nikoli niso in
mu ne bodo dokazali, bo kljub
svojemu napačnemu in neetičnemu ravnanju z velikimi črkami zapisan v športno !^odovino. Za to neprimerno dganje pa
bo vedel le on in mogoče še kdo.
Kako se počuti, bo lahko le sam
razložil. Teh primerov je bilo v
preteklosti zagotovo veliko in so
ostali prikriti. Kaj pa tisti, kije v
uspeh vložil vse svoje prizadevanje in nedcončno trdo delo brez
"dodatne" pomoči? Tukaj pa je
prizadevanje močn^še od zmagoslavja in tudi pomembngše.

Iščemo pa izboljšave in tista
V zadnjem času so najbolj na
končna na najvi^i ravni Je doudaru kdesaiji in atleti, vse več ping. Šprintarice na atletski steprimerov pa Je tudi iz drugih
zi za tekača že pomenijo predzvrsti športa. Seveda že skoraj
nost pred tistim, ki ima navadvsi poznamo primer preteklega
ne superge. Ob predpostavki, da
tedna, ko je na dan priSa novista ofca enako Mro telesno prica o pozitivnem dopinškem tepravljena, se lahko zgodi, da bo
stu naše najboljše atletinje zazmagal tisti s šprintaricami. To
dnjega časa Jolande Čeplak. Do Je že prednost. Potem se te
končnega epiloga bo treba še
"prednosti" in potnagala stopmah počakati in potem dajati
njujejo do te mere, ko je že vse
komentaije. AU je brez doping/n izpiljeno in bo zadnji korak
res težko uspeti na najvi^i ravpred zmagoslaijem pomenil doni? Mnoff pravijo da ne. Pred
ping. Potem pa: ali se športnik
desetle^em pa so naredili velik
odloči zanj ali ne. Dopingiran
pritisk na kenijske tekače, ki so
športnik ravna neetično. Ali Je
obvladovali in še obvladujejo atpač svetovna slava tega vredna?
letsko srednje in dolgoprogaško
Za nekatere je. za nas, mru^e
sceno. Dopinških škandalov ni
pa ne.

T A D E J NA T O U R DE

FRANCE

Tadej se bo najprej posvetil svoji družini, ki jo čaka zaslužen dopust. / folo: RoJie Bregar
poskušal s kakšno dobro etapno uvrstitvijo v Pirenejih, a mu
je vedno zmanjkalo moč, prave podpore p ni imel tudi od
svojih pomagačev v eldpi, Id
mu še ni ponudila v podpis pogodbe za prihodnje leto. Kako

bo z nadaljevanjem sezone in
programom dirk, še ne ve. Vsekakor najprej potrebuje počitek
in čas za r^eneradjo po tritedenskem firancoskem peklu.
Doma mu bo verjetno še najlepše.

NASVETI
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MOJ POGLED
DAMJANA ŠMID

Naše male in velike
pravice (1)
eliko Je bilo napisanega
in povedanega o pravicah, tako o človekovih
kot o vseh drugih, ki se dotikajo različnih področij našega
življenja. Z njimi se da zaslužiti precej denarja, to ji ugotovil že marsikdo, ki mu je bila
pravica kršena ob pravem času
in na pravi način in jo je zagovarjal s pravim odvetnikom.
Da je z njimi malce težje, so
ugotovili vsi tisti, ki so jim bile
pravice kršene s strani nedotakljivih in iščejo svoje zadoščenje na sodiščih izven naših
meja. Meni so zelo pri srcu
pravice, ki jih je nekoč napisala V. Satir in nas z njimi spominja na osebne pravice, kijih
imamo posatnezniki v odnosih
do drugih ljudi in predvsem
tudi do samega sebe. Te pravice 50 praktične narave in z njihovim upoštevanjem je življenje mnogo lepše. Ker smo Slovenci znani po tem, da se rajši
obešamo kot objemamo, bodo
mogoče komu v razmislek in v
pomoč. Takole pravijo: Ni treba. da se počutim krivega
samo zato, ker nekomu drugemu ni všeč, kar počnem, de-

V

Prisluhnite nam polepšali vam bomo
dan.

lam, mislim, občutim. V redu
je, če sem jezen in to pokažem
na odgovoren način. Ni mi treba prevzeti vse odgovornosti za
vse odločitve, posebno ne za tiste, kjer so sodelovali pri odločanju tudi drugi. Imam pravico reči "ne razumem", ne da bi
se počutil krivega ali neumnega. Imam pravico reči "ne
vem". Imam pravica reči "ne",
ne da bi se počutil krivega. Ni
se mi treba opravičevati ali navajati razlogov, kadar rečem
"ne". Imam pravico prositi
druge, da naredijo kaj zame.
Imam pravico zavrniti zahteve. ki mi jih postavljajo drugi.
Imam pravico povedati ljudem, da z menoj manipulirajo, mi ukazujejo ali z menoj
ravnajo nepošteno. Imam pravico zavrniti dodatne o^ovornosti, ne da bi se počutil krivega. Imam pravico povedati
drugim, kadar me njihovo
vedenje moti. Imam pravico
delati napake in zanje odgovarjati. Ni treba, da sem
vsem všeč, da me vsi občudujejo in da me vsi spoštujejo za
vse, kar naredim. Hm. Živele
pravice...

lU ISTICNI
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Dobra misel uredi glavo
in prebavo
č a j dobre misli (Origanum vulgare) spodbuja prebavo, blaži krče, pospešuje tvorbo žolča in
preprečuje napenjanje. Dobro dene še pri prehladu, krčevitem kašlju, astmi, glavobolu ... Pravijo, da
so ga včasih dajali piti otrokom, ki so se težko učili. Po njem naj bi zbrali misli. Nemara prav od tod
izvira optimistično ime rožice z ljubkimi škrlatno rdečimi ali rdeče vijoličnimi cvetovi.
PAVIA K L I N I R

Priprava čaja

Če želimo njeno cvetoče
zelišče nabrati za v čaj ali za
odišavljanje jedi, je pravi
čas med junijem in septembrom. Najbolje je, da ga
odrežemo kakšnih petnajst
centimetrov nad tlemi in
posušimo. Lističe in cvetove
naknadno osmukamo z debelejših stebelc.

Čaj pripravimo v obliki poparka iz dveh do treh žličk
zrezanega ali zdrobljenega
zelišča na skodelico vode.
Pokrit naj stoji deset minut,
nato ga odcedimo in pijemo
tri skodelice čaja na dan. Če
ga pijemo zoper prehlad in
kašelj, ga sladkamo, sicer pijemo nesladkanega.

Dobre volje in dobrih

Olje dobre misli
za revmatike

misli
Ljudje so tej močno dišeči rastlinici, Id so jo tudi na
Gorenjskem zelo radi nabirali, rekli tudi dobrovoljka.
Najbrž jih je do tega pripeljala izkušnja, da so po njej
ne le postali bolj pametni,
pač pa tudi boljše volje. Čober, bolmet, tošta, zavrta in
divji majaron je še nekaj
njenih domačih imen. Odkar je italijanska kuhinja
postala tako popularna v
svetu, se je za dobro misel
nenadoma uveljavilo ime
origano, po katerem jo pozna večina mladih. Starejši
pa še pomnijo, da je bila že
pred tem zelo cenjena in
pogosto uporabljena zel v
našem ljudskem zdravilstvu. Kako tudi ne. Razširjena je po vsej državi. Tudi na
Gorenjskem ji zgleda zelo

Oddelek 200
Zdrav človek ima tisoč različnih želja, bolan eno samo:
ozdraveli. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor drži.

MARJETA SMOLNIKAR

Andrej, moj mož, je zmeden, predvsem pa na smrt prestrašen. V trenutku sem spet
zbrana. Neham se smiliti
sama sebi in neham Jokati.
Ker mi za samozavajanje in
tolažbo ni pustil vsaj kančka
več manevrskega prostora, pa
sem še vedno jezna na zdravnika, ki meje sprejel.
Slabih trinajst ur po slikanju
pljuč na urgenci v ljubljanskem
Kliničnem centru že ležim v
sobi številka 2og na oddelku
200 bolnišnice za pljučne bolezni na Golniku. V eni od treh
postelj leži prijazna gospa iz
okolice Tržiča. Čeprav se prvič

info<§)g-glas.si

Dobra misel dobro diši
ustreza, saj je pogosta prebivalka naših sončnih travnikov, planinskih pašnikov,
gozdnih jas in posek. Naši
predniki so dobro misel silno radi nabirali, saj se je obnesla pri najrazličnejših
obolenjih. Pa to še ni vse.
Šop dobre misli v hiši je iz
nje odgnal tudi zle duhove,
uroke in čarovnice. Mladenke pa so jo pripele svojim
izbrancem, ko so odhajali
na vojsko.
Kdaj nam pride prav?
Dobra misel je bogata z
eteričnim oljem, čreslovinami in grenčinami. Poživlja
in spodbuja znojenje, zdravi prehlad in gripo. Odlično
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vidiva, se pozdraviva kot stari
znanki.
Za razmere, v katerih sem
se znašla kot strela z Jasnega,
sem izjemno dobre volje. Kjer
se le da, duhovitim. Andreju
se moje šale ne zdijo niti malo
meSne in se jim smeji bolj kot
ne kislo. Niti meni ni povsem
Jasno, čemu naj svojo dobro
voljo pravzaprav
pripišem;
begu pred resnico, izhodu iz
stiske ali kratko malo svojemu
značaju? Po drugi strani pa se
počutim izjemno dobro. Rak
gor rak dol, sama nikakor ne
čutim, da bi mi zaradi njega
karkoli manjkalo. In trdno
sem prepričana, da bo tako
ostalo.
Edino, kar me v danih okoliščinah resnično skrbi, je, kako
naj z mojim rakom na pljutih.

o katerem v svoji podzavesti
niti za hip ne dvomim, po
hladnem tušu, ki sem ga spustila na Andreja, zdaj seznanim Se druge svoje najbližje.
Zlasti me skrbi hči Tina. Andrgu zabičam, da ji mora dopovedati, da me bolezen niti
malo ne skrbi in da Ji dobesedno prepovedujem, da skrbi njo.
Če sama zaupam v svojo
ozdravitev in od prvega trenutka v to zaupam stoodstotno,
potem to zahtevam tudi od
vseh drugih. Kakršen koli strah
s katere koli strani v zvezi z
mojo sicer še nepotrjeno boleznijo, jemljem kot oviro na poti
k moji ozdravitvi, ki je le vprašanje časa. Trdno verjamem,
da nima nihče na tem svetu
pravice, da podvomi o moji
ozdravitvi. Niti zdravniki, ne.

razkužuje vneto grlo in
dlesni, če z njenim čajem
spiramo ustno votlino.
Njen poparek se priporoča
pri krčevitem kašlju in astmi. Če dobri misli dodamo
še kamilico (Chamomilla rečutita) in žajbelj {Salvia officinalis) dobimo izvrstno grgralo za vneto grlo in dlesni. Krepi delovanje notranjih organov in živčevja ter
blago pomirja. Zlasti se obnese pri zdravljenju glavobola in napetosti. Najbolj pa
gotovo slovi po tem, da razkužuje prebavila, pospešuje
prebavo in tvorbo žolča,
miri krče prebavil ter odganja vetrove in preprečuje
napenjanje. Blaži vnetja
sluznic in ustavlja driske.

v

RAKOVIH

Pripravlja se tudi olje iz
dobre misli, ki lajša revmatične in bolečine v ušesih,
kašelj in zbija vročino. Z
njim masiramo boleče mesto, majhne količine pa lahko tudi zaužijemo. Pripravimo ga iz štirih žlic posušenega zelišča in pol litra oljčnega olja. Vse skupaj pustimo stati dva tedna na toplem mestu.

Kopel za pomiritev
Pomirjujočo kopel, ki prija
otrokom in starejšim in ki
pomiri tako živce kot kožo,
pripravimo tako, da sto gramov posušene zeli prelijemo
s pol litra vrele vode in {»krito pustimo stati petnajst minut. Ta izvleček nato dodamo vodi za kopanje.

KLEŠČAH

Pred kosilom Andrej odide.
S cimro ostaneva sami. Govoriva kot dve stari znanki.
Pove mi, da je na Golniku
zaradi visokega krvnega tlaka. Sama diagnoze še nimam, kaj naj ji torej rečem?
Da gre pri meni domala gotovo za raka? Zalotim se, da tokrat tega več nočem s tolikšno
lahkoto priznati, kot sem po
jutranjem sprejemu v bolnišnico priznala Andreju. Namesto tega, si pred gospo privoščim zdravnika in se mu
posmehujem, češ daje nestrokoven in da je obremenjen z
rakom. Toliko sem torej glede
svojega zdravstvenega stanja
neprizadeta? Toliko si torej
zaupam?
Kosilo mi postrežejo v bolniški sobi. Zbirčno brskam po

hrani in vase mi ne uspe spraviti več, kot nekaj žlic juhe.
Proti večeru pridgo na obisk
Andrg, Tina in njen mož Bojan. Trna se dela korajžno, oti
pa ima zabuhle od joka. Bojan, ki mu je pri osemnajstih letih za rakom umrla mama. je
vidno pretresen in zaskrbljen,
Andrg pa je še od jutra v šoku.
Spet imam položaj trdno v svojih rokah in spet duhovičim.
Tina se najprej zgroža, čd da
se črnemu humorju ne bo smejala. Čez nekaj časa popusti in
se zasmeji. Še nikdar v življenju ni z mojih ramen padlo
tako težko breme, kot zdaj.
Tina, za katero bi dala življenje, mi verjame in mi zaupa.
Na poti k moji ozdravitvi ni več
nobene ovire in nobene skrbi.
(Se nadaljuje)

RADOSTI ŽIVLJENJA

info@g-^s.si

Majaron
BORIS BERGANT

Majaron je ponekod pri
nas veljal za svatovsko rastlino. Srci mladoporočencev
naj bi povezali z istega grma
utrgani vejici. Ena je šla
snubcu za klobuk, drugo pa
je poklonil izvoljenld. Ce bi
iskali domovino majarona,
bi morali na Bližnji vzhod ali
v severno Afriko. Majaron je
enoletna do trajna kosmata
rastiina, ki zraste 2 0 do 30
centimetrov visoko, uspeva
pa po vsej Evropi. Ima zaokrožene lističe z značilnim
aromatičnim vonjem ter z
nekoliko pekočim in grenkim okusom. Sorodna rastlina je origano ali divji majaron, ki je nekoliko aromatičnejši, po okusu pa je majaronu blisni tudi timijan. Rastlina potrebuje veliko sonca in
dobro prepustno zemljo.
Lahko pa ga gojite tudi kot
lončnico na oknih z veliko
sonca. Najboljše mlade vršičke naberemo na sončnih
legah tik pred cvetenjem.
Sveže vejice in rastline majarona lahko kupimo na tržnicah in v zeliščnih vrtnarijah,
včasih pa jih dobimo tudi v
bolje založenih hipermarketih. Posušen majaron dobro
ohrani svoj vonj, je pa malce
intenzivnejši kot pri svežem.
Hranimo ga v platneni vrečki ali v nepredušno zaprtem
steklenem kozarcu, lahko pa
ga tudi zamrznemo ali pa
shranimo v Idsu ali olju. Najboljši pa je seveda svež majaron. ki ga lahko v plastični
vrečki in v hladikiiku hranimo tri do pet dni. Jedem ga
dodajamo v zadnji tretjini
kuhanja. Majaron je zelo
uporabna začimba pri mastnih jedeh. Uporabljamo ga
tudi pri vseh mesnih jedeh,
recimo ragujih, golažu, pe-
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čeni perutnini, divjačini, jagnjetini in svinjini. Je nepogrešljiv dodatek h klobasam,
enolončnicam, nadevom,
jajčevcem ter nekaterim solatam. Svežega lahko dodate
tudi kot začimbo in okras
različnim vrstam sira.

Tedenski jedilnik

Nedelja - kosilo: zelenjavna kremna juha (bučke, korenček,
cvetača, blitva, špinača, por ...) s kislo smetano, pečen
piščanec, pečen krompir s kumino, mešana solata, pecivo z
robidnicami; večerja: skutni namaz z zelišči, sveža paprika,
zrnat kruh, jogurt
Ponedeljek - kosilo: polpeti iz zmletih mesnih ostankov,
zelenjave In kosmičev, kumarice s krompirjem v solati z
Telečja pašteta
bučnim oljem, hruške; večerja: jajčna omleta z dušeno
z majaronom
zelenjavo, kruh, kislo mleko
Torek - kosilo: paradižnikov sok, džuveč, zelena solata;
Potrebujemo: 40 dag teletine, 1
večerja: stročji fižol v solati, mesni sir, kruh
večjo čebulo, 3 žlice olja. 3 stroSreda - kosilo: porova kremna juha, makaronov© meso,
ke česna, 1 žlico svežega seseksolata iz pečene paprike; večerja: pražena piščančja jetrca s
ljanega majarona, 2 žlici kočebulo, francoska štruca, zeljna solata s fižolom
njaka, 5 dag masla, sol in sveČetrtek - kosilo: juha iz mladih kolerabic, z mletim mesom
že mlet poper.
in sirom polnjene bučke v paradižnikovi omaki, pire krompir, mešana solata; večerja: jabolčni zavitek, sadni čaj ali sok
Teletino narežite na trakoPetek - kosilo: korenčkova kremna juha, osličevi fileji
ve in jih skupaj z na kocke
slabih deset minut. Vmes
Pečen piščanec
v pivovem testu, blitva s krompirjem po dalmatinsko,
narezano čebulo pražite na
krompir večkrat premešajte,
in krompir z majaronom
grozdje; večerja: marelični cmoki, kompot
olju. Ko meso ni več krvavo,
dodajte česen, majaron, sol
Za 4 osebe potrebujemo: 4 veli- Sobota - kosilo: veliki peresniki s satarašem, mešana solata,
dodajte strt česen, majaron,
in poper ter pražite še dobrih
sadni puding; večerja: mešano meso na žaru, jajčevci na
ke krompiije. 40 dag p^čančkonjak, maslo in solite ter
pet minut in takoj postrezite.
jih prsi brez kosti, 1 žlico olja, žaru v marinadi, krompirjeva solata z oljkami, sadni sok, za
popoprajte po okusu. Zalijte
2 dl navadnega jogurta, 1 lop odrasle breskve v rdečem vinu
z 1 dl vode in dušite še 10 misvežega majarona, 1 strok česnut. Tako pripravljeno meso
Jagenjček z majaronom
na, 2 žlici ekstra dev^ega oljše vroče zmeljite v multiOsličevi fileji v pivovem testu
čnega olja, sol. sveže mleti popraktiku, stresite v primemo
Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg
Fileje (so dag) operemo, osušimo s papirnatimi krpami, solimo,
posodo in ohladite. Ohlajeno
mladega jagenjčkovega hrbta s per.
povaljamo v moki in v testu ter ocvremo v vročem olju.
pašteto postrezite v obliki
kostjo, 1 žlico svežega sesekljažličnika skupaj s poljubno
nega majarona, 2 žlici oljčneKrompirje operite, jih zaPivsko testo: v i,2 dl piva razžvrkljamo 12 dag moke, dve
okisano zelenjavo.
ga olja, 1 dag moke, 2 žlici kis- vijte v alu folijo in jih pedte v
žlici olja, 2 rumenjaka, ščepec soli, na koncu pa narahlo
na 190 stopinj Celzija ogreti
le smetane, sol in sveže mlet
dodamo še sneg iz dveh beljakov. Testo naj vsaj pol ure
pečici eno uro oziroma tako
poper.
počiva v hladilniku.
dolgo, da je notranjost kromKrompir s papriko
pirja mehka (preizkusite z
Jagenjčkov hrbet dobro
in majaronom
jabolčni zavitek p o Rožino
zobotrebcem). Medtem nanatrite 2 majaronom, s soljo
solite piščančje prsi in jih
Pripravimo vlečeno testo (2dl mlačne vode, malo soli, žlica
in poprom. Položimo ga v
Zaj oseb potrebujemo: 1 kg
natrite z oljem. Zadnje pol
kisa, 3 žlice olja in mehka moka), ga razvaljamo in malce
namaščen pekač in ga pečekrompirja, 2 rdeči papriki, 1
ure jih pedte skupaj s kromnaoljenega raztegnemo po prtu. Do tretjine testo
žlico svežega sesekljanega ma- mo v pečici eno uro pri 200
pirjem. Medtem sesekljajte
namažemo z maslenimi drobtinicami, potresemo z oluoC. Med peko ga večkrat
jarona, 3 stroke česna, oljčno
majaron in česen ter ju zmepljenimi naribanimi kislimi jabolki (i kg), s cimetom in sladprelijte z njegovim lastnim
olje, sol in sveže mlet poper.
šajte z jogurtom in oljčnim
korjem (po okusu), z rozinami, namočenimi v rumu ali
sokom. Pečeno meso prelooljem. Po okusu solite in povinu, povrh pa potresemo še nekaj pesti ne predrobno
žite v drugo posodo, sok od
Krompir operite in skuhajpoprajte. Pečene krompirje
zmletih orehov. Robove obdamo s koščki masla, zvijemo in
pečenja pa precedite, zgostite, ko se nekoliko ohladi, ga
odvijte i2 folije, jih vzdolžno
položimo v namaščen pekač. Povrhu ga pokapljamo z oljem
te z moko in s kislo smetaolupite in narežite na prido polovice prerežite in razin kaplje razmažemo. Pečemo približno slabo uro pri 180
no. Pustite, da prevre, in z
bližno pol centimetra debele
prite. Notranjost krompirja
stopinjah C, dokler ni lepo zlato rumeno zapečen.
omako prelijte narezanega
rezine. Papriki očistite in
posolite. nadevajte z rezinajagenjčka. Zraven ponudite
narežite na trakove. V ponvi
mi piščanca in prelijte z mapečen krompir ali zelenjavo,
segrejte nekaj žlic oljčnega
jaronovim prelivom ter takoj
ki ju lahko pečete tudi skuolja, dodajte narezan krompostrezite.
paj z mesom.
pir ter papriko in pražite

Rodie Triolor
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Gorenjska

ZELENO IN CVETOCE

R A D I O

Jasminova troba

Danes vam opisujem
vzpenjavko, ki je sicer doma
v sredozemskih deželah, pa
se je tudi že lepo prilagodila
na gorenjske razmere. Jasminova troba ima ime in nič

ne spominja na jasmin. In
ta vzpenjavka zelo popestri
barvitost v vrtu, ker raste
tam. kjer lahko zakrijemo
kakšno pomanjkljivost. Ali
pa zamenja cvetove vrtnic
vzpenjavk. ki zacvetijo konec maja, čez poletje pa na
istem mestu cveti kaj drugega. Znani sta kitajska in
ameriška različica te rastline. Iz njih je nastalo veliko
križancev, Id se tudi razlikujejo po barvi in velikosti cvetov. Skupna lasmost vseh pa
je. da uspevajo na podobnih
rastiščih. In tudi zanje, kot

96 M H z

R A D O V E D N E

DO ZDRAVJA
z ZDRAVO PREHRANO

IGOR PAVLIČ

Včerajšnji dež je verjemo
naredil veliko uslugo rožam,
travi, zelenjavi in sadnemu
drevju, ki trpijo pomanjkanje vode v dolgotrajni vročini. Visoke temperature so
res pripomogle, da vse bolj
bujno raste in lepo cveti, če
je redno oskrbovano, vendar
je kakšen dan dežja več kot
dobrodošel.

Z A

^^

po receptih fimeza Štruklja

- Pestri in zdravi jedilniki za vsak dan
- Tudi dietna prehrana
-Dane boste več razmišljali o tem, kaj
vsak dan skuhati

I
Prodaja:
za klematise velja, da ima
rada glavo na soncu, noge
pa v send. Zato je dobro, da
rastlini tla zasadimo s prekrovnimi rastlinami, ki zadržujejo vlago. Ta rastlina se
sama vzpenja po opori in ji
najbolj ustrezajo lesene
ograje. Spomladi jo zelo obrežemo, saj se čez zimo tudi

veliko poganjkov posuši,
spomlad pa se hitro obnovi
in požene še daljše kot
prejšnje leto. Ce jo imate posajeno na zelo izpostavljeni
in vetrovni legi, jo morate
zaščititi z zastirko, da pokrijete najbolj občutljive dele.
In skrb vam bo bogato poplačala s cvetenjem poleti.

Cena knjige je
22. 95 EUR.
Bralcem
Gorenjskega ^sa
priznamo
10% popust!
Gorenjski Glas

^

Gorenjski glas,
Zoisova 1,
Kranj
ali po tel.:
04/20142 41 od
7. do 35. ure,
narocnine@g-^s.si
Za vat beležimo čas

ZANIMIVOSTI
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Najbolje se počuti med skavti
"Mami je najprej povedala, da sem osvojila 27 točk. Ostala sem brez besed," se mamine šale
spominja Mateja Lavtar.
BOŠTJAN BOGATAJ

N i v e l i k o m a t u r a n t o v , ki bi

Očitno

s e lahko pohvalili s t a k š n i m

predmetih

Poljane - V Poljanski dolini

d o s e ž k o m . Z a k a j je, p o va-

bila zato odločitev za študij

s o živeli in še živijo številni

š e m mnenju, v a m uspelo?

zelo težka?

ugledneži. Naj n a tem m e s t u
omenimo

zgolj

dr.

" V e l i k o je o d v i s n o o d sre-

n a m o r j e , u p a m , d a b o m do-

s o uspeli, l a h k o o d letos šte-

napet, ko gre zares.

d r u g i h opcij i n s e m se odlo-

bo še prehitro konec."

j e m o tudi s e d a j ž e n e k d a n j o

p o m e m b n a je tudi s p l o š n a

dijakinjo Gimnazije

pripravljenost."

Škof]a

Zelo

Je v uspeh vloženo

jila 3 4 t o č k .

truda?

veliko

človeka.

n i s e m gnala, d a bi bila ved-

z n a m povezovati snov. Dru-

š o l k a h in nekaterih

profe-

" N a j p o m e m b n e j š i je zgled,

gi i m a j o pač d m g e talente."

s o r j i h , ki s o n a m znali pri-

tudi s k o z i i g r e . S s v o j i m živ-

sluhniti in n a s m e h n i t i tudi

l j e n j e m j i m l a h k o p>okažem,

na hodniku."

kaj je z a m e p o m e m b n o

27

točk.
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HOaa
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LJUBLJANA
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JE. BL£iWQSOVA a 34. KRAlil
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da 3.9.07; KB-IPERLE D, a 0 , 0 » M 3. ŽELEZNIKI
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NICA

EKONOMIST ZA ANALIZE M P L A f m i J E . da 9. a
07; ASSA ABLOT SlOVENUA 0 . 0 . 0 , KEBETOVA
ULa.KRARJ
EKONOMIST ZA DENARNIŠTVO. FINANC& RAČ; da
4.8.07; SGP TEHW(. 0.0, STARA a 2. SK. LOKA
EKONOMIST ZA KOMERCIALNO DEJAVNOST; da 3
a 07: SVET R£ 0 . 0 , 0 . KAMNIŠKA U L 41. LJUBLJANA
FEOTERAPEVT SPEOALIST
da 7 a 07; OZG. OE ZO KRAWJ, GOSPOSVETSKA U
10. KRANJ
DIPL INŽ. STROJNIŠTVA (VS). do: 31. 7 07:
MKL>WŽ ZORMK. a R POT NA U S « 17. BLED
UNIV. O a . MŽ. RAČ. IN INFORMATIKE: da a a 07.
IPLUa 0.0 O , KDRIČEVA C. 7 a ŠK LOKA
Dn_ INŽ. RAC. IN WFORMATlKE O«); da 11. a 07.
P U f i . 0 . 0 . 0 , KlOnČEVA C. 75. k LOKA
UNiV. O P L BCONOTAST; da a a 07; PEKa 0. D. C,
STE MARIE AUX M M B 5. TRŽIČ
PROF. RAZREDNEGA POUKA; da 7 8. 07; OŠ
Ž a E Z N M . OTOK113, ŽELEZNIKI

PROF. ANGLEŠ^ da 7 a 07;0Š ŽaEZNIKl OTO
KiiaŽaHMO
PROF.MATBMTIKE.
da 7. a 07; OŠ GORJE, z a GORJE 44 A ZG. GORJE
da 7. a 07; OŠ ŽaEZMM. 0T0KI13. ŽaEZMKJ
PROF. Špomrc VZGOJE, doc a a 07: CENTER š a SKIH M OeŠOLSKM DEJAVNOSTI. FRANKOfV^NSKA
U L 9. LJUBLJANA
PROF. OffEKTaOGUE; da 15.8,07; O Z a OE ZD
KRAKJ. GOSPOSVETSKAUL l a KRMU
DIPL PEDAGOG SPEOAUST. do: 3. a 07: W 0 J E
SOtiCE. C C R t A TAVČARJA 21. JESENKE
DR. MEDONE. do: 4. a 07; OZG. OE ZD KRANJ.
G0SP0SVET5KA UL i a KRAfU
DR OeffALNE MEDICINE

da4.a07;OZaOE2DŠKLOKA.S&raciaŠKLOKA

da a a 07; OZG. OE ZD TRŽIČ. BLEJSKA C 10.
TRŽIČ
da ti, a 07; 026. OE ZOBNA POLIKLINIKA KRANJ.
GOSPOSVETSKAULaKRAfLI
DR MED. SPEC. S F U ^
do: 4 , 8 07;
OZG. 06 ZD ŠK LOKA. STARA C 10. ŠK. LOKA
DR MED. SPEC PEDIATRUE; da 4.8 07; O Z a OE ZD
ŠK. LOKA STARA C10. ŠK. LOKA
DR. DENTALJiE MED. SPEC. STOMATOLOŠKE Pfifr
TETTKi; da 7 a 07; OZG. OE ZOBNA P a N J N K A
KRANJ. GOSPOSVETSKA U L a KRANJ
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H »otfriMo MMiHci Idito a m u in zaMrane
delMe bkiNi. pouto a H j e h n n b f c e ihoi

VB BVUM ti nBi|o|D& poiUi nfafcpni- n oobsA
desiab draM
IB ndn a Mo 2Mdc • n (kin^
ilrai M 8S a apeMjtc mJhHumgtA •
d e k d a j i A Bralce opoarjarrn. c b $ 0 m o r e ^
prif^t^mogoe«

z a p o m n i l a p o sošolcih, so-

Kaj

najraje

prenašate

na

mlade skavte?

in

kaj s e m i zdi pravilno."

" V s a štiri leta s e m s e uči-

ran."

P I A S T B H D. O O, ŽROVNiCA 107. ŽIROVNICA

bom

da

s e m verjela."

KONSTRUKCIJSKI KUUČAVNIČAll do- 3. B. 07;

Š o l o si

klicala m a m i in m i povedala,

in

p r a v m o r a š biti

da 31. 7 07; TOMAŽ STARE, a R ŠPKOVA X a
KRANJ
LESARSKI TEHNIK; da a a 07. JURU ZlffANa S R
D0LEMJAVAS70.SaCA
STROJNI OBOELOVALK KOVIN SPKIALIST: da Z
8,07: MANPOWER D. 0.0, KOROŠKAC14. KRANJ
STROJU T & N «
do: 15. a 07; FRANC UJZNAR & R PINTARJEVA U L
I Z KRANJ
do:a8.07;0BČ»W TRŽIČ. TRGSVOBOOEia TRŽIČ
do; 1.8.07;S»0 G. D O 0. HAFNERJEVONA& 126.
ŠK.L0KA
ELEKTROTEHNIK: da 3, 8. 07: OTEH. 0. 0. 0 .
PREDiMŠKAai6.TRŽIČ
ELEKTROTBmiK ZA INDUSTRUSKO aBORONIKOr
da 4. a 07; HOBOTNKA D. 0. D. BRTTOf 24. KRANJ
GRAnCM TEHMIK: da 4. a 07; GORENJSKI TISK D,
D,ULMVADM0VA6.KRANJ
KOMERCIALNI TEHNIK, do. a a 07; PROMO • VIZUA
0 . 0 . 0 , KRA^USKA C. 4. RADOVUCA
EKONOMSKI TEHMK
do: 9. a 07: BOHINJ. 0 . 0 . 0 . TRIGLAVSKA C 17.
BOaaSTRICA

n o najboljša.

ru. Z j u t r a j o b 7 . 3 0 m e je poosvojila

veliko

naravi s m o . . . "

Imam

sem

s r e č o , da si

več.

n i c i d o b i l a 3 4 t o č k . T e g a ji n i -

daa8 07.SNe0M.<laaJaMsvaULauueUANA

za d r u g e in hkrati z a s e b e , v

od mene.

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.goren|skiglas.si

KRAHJ

t a k š n a , k o t s e m , n a r e d i m kaj

š a s t v a r v ž i v l j e n j u , niti s e

jih n a č i n o v za u s p e h ,

do: 25 8 07: BIVARO »ZJAK. S. R. MAVČIČE 28.
MAVČIČE

vendar

najpomembnej-

obiskovala,

m a r s i k d o , ki je pisal s l a b š e

d a s e j e šalila i n d a s e m v r e s -

da, 3. a07;LEG0l£aD.D,KIDraČEVAC 56. ŠK.
LOKA
da 7 a 07; LTH ŠK LOKA 0 . 0 , KCRtČEVA C. 66.
ŠICLOKA
da 31.7 07; MIKLAVŽ 2DRNIK. a R POT NA LBICE
17. BLB)

ti s o d o b r i l j u d j e , l a h k o s e m

z a m e to n i

la p o m a l e m , n e v e l i k o , p a

LJUBUANA

rada

"Pri s k a v l ^ in d o m a . Skavzelo

sem

stvari hitro z a p o m n i m

"Seveda. Pričakovala

da a a 07: ARCUSMSICA. D. 0.0, IZOLA PROŠri
JE NA NASLOV: H O r a BOR HRS 4 A F f e n v O R
do: 14. a 07; KLINAR ŠTffAN. S R MAISTROV TRG
4. KRANJ
dO. a a 07;JAVNlZAVOORATmJVEC.OTOKI9A
ŽEEZMKI
dO, 31.7 07; STARMAN G&T. 0 . 0 0. STARA LOKA
22. ŠK LOKA
SREDNJA POKLICNA IZOBR
da a a 07; J G Z BRDO PROTOKOU\RNe STORITVE
R&PRa)06UE 39. KRANJ
da a a 07; KARIERA. O, O, 0. OUNWSKA C. 21.

škofjeloško gimnazijo?

pravilno,

ste najraje pri skavtih?

s e m bila na s k a v t s k e m tabo-

Razočarana?

UUBUANA
NATAKAR

zapomnili

Z a s e l a h k o r e č e m , da se je
učil veliko

Počitnic

čila za takšno pot."

"Gimnazijo
od

d m ž i n o i n prijatelji b o m o šli

Če s m o razumeli

ki je na letošnji maturi osvo-

za

odločitev p a . . . Ja, odločitev je

P o č e m si b o s t e

je k a r š l o . T o je e d e n o d laž-

do:3 a 0 7 . a £ A N I N & 0 . O 0 . C 2 4 J I M I A 2 S .
LJUBLJANA-ČRNUČE
(FO; A 8 07: OAN. D. A 0. BEGUNJE 1. BEGUNJE
(to: 31. 7 07: G0M60C FREOL S. R. UL JAKOBA
AUAŽA 3. MOJSTRANA
(to 3- 8 07: KARCRA. D, O, O , DUNAJSKA C 21.
LJUBLJANA
do: 3 1 . 7 07.1.11RSA0 KOVAČEVIC. & P. 80R0VŠKA
C S6. KRANJSKA GORA
POMOŽNI DBJVVEC
dO. 18 8.07: ANDREJA POOPEČAN. S. P, U L L
HTOVATA9.KRANJ
da 8.8.07: MAf«0 MEŽAN, S. P, PREŠERNOVA C.
64. BLED
do: i 8,07,SAXONIA • FRA«<£. D O, a. KOROŠKA
C. 92, TRŽIČ
SNAŽLKA. do: 3 , 8 07; LASER BLB). D. O, O, KAJUHOVAC.aBlfD
OSNOVNOŠOLSKA (ZOBRAZBA
do- 3 8 07; HOTELWG PORTOROŽ. D. O, O, HOTB.
ZLATOROa UKANC &4, BOK JEZERO
do: 18,8 07; LVU 0 . 0 a »drite^ c 75. ŠK. LOKA
OBDELOVALEC LESA. dO 31. 7. 07; JANEZ
RAKOVEC. S. P, OAVORMK 3. KRANJ
OSOaOVALEC KOVIN
do: Z 8 07; SJl 0.0.0. C. B. KIDRIČA 44. JESENICE
do 7, a 07; LTH ŠKOFJA LOKA 0.0, KDR1ČEVA C.
6 6 . ^ LOKA
PLESKAR da 2 8. 07: hlANPOVVER. 0.0. 0. KOROŠKA a 14. KRANJ
NliJA POKUCNA (ZOea (OO 2 LErx da 1. a 07;
VARNOST MARIBOR 0. D. KRALJEVIČA MARKA U L
5, MARIBOR
LESAA do. 29 8.07: OUCK INŽENIRING. 0 . 0 0 .
PREDMOST 22. POLJANE NAO ŠK. L0W)
STROJNI UVAft do; 4.8.07: UBER D. 0 . 0 , KOfW.IŠKAUL15ASKL0KA
MŽJA POKUCNA tZOBR (DO 3 LEH. da 3 8 07:
t m p o m . 0.0.0, KOROŠKA C. 14. KRANJ
MESAR • SEKAČ. da 3. a 07: ARVAJ ANTON. s. p,
8RnOF25.KRAHJ
MiZAR
da 3. a07; a A N MARINE D. O 0. BEGUNJE 1.
BEGUNJE
do: 2.8 07; MWiPOWER a O, O, KDROSKA C. 14.

z

bila tudi k a k o delo.

sem

OaAVECBREZPOKUCA

treh,

taborov,

bila težka in j e počasi z o r e l a

S l e s e v s e leto učili sproti?

KRANJ
da 11. a 07; OftAGiCA HORVAT. S. P, MAS S. C8V
NETA 33. KRANJSKA GORA
VOZMK AVTOMBWa(; da 3 1 . 7 07; GP LONČAR
0 . 0 . 0 , VRHNIŠKA a 11. HORJUL
PRODAJALEC
do: 1.8.07: HG BUNKER D. 0 . 0 , NOVO POLJe C
X1X7.LJUBLWNA-P0UE
da 9. a 07; u n j A M TRACe 0. 0. 0. CHAMPON
TRGOVINA KRANJ MC SAVSKI OTOK. STARA C 25.
KRANJ
do: 31.707. JAPINPINTAR. KO^Bodovlje 2. ŠK LOKA
da 11. a 07. MIHAELA KAVČiČ. S P. GREGORČIČEVA X 27. Ž «
da 4 8 07; PETER OeiAK a R GASILSKA UL 1.
GOREKJAVAS
do: 3. 8. 07; PROŠNJE NA NASLOV: VOEGELE
SHOESk 0 . 0 . 0 , Ž a G A R E V A U L 14. SLOVBiSKA
BtSTRICA
KUHAR
da 1 A 07; ARCUSHE))CA. D. 0.0, E O A PROŠF^
JE NA NASLOV-. HORA BOR HFL« 4A PREDDVOR
DA 31.707; tWfiKOZUWN.&RGODESIČ 172,SK.
LOKA
do: a 8.07: TATJANA NOČ. a R. ŽtfWV»CA 10.
ŽROVNICA
do: 3.8.07; KAHIERA. D. 0. O , DUNAJSKA C 21.
LJUBUANA
do: 4.8,07; SOOEXHO. D. 0. O , ŽELEZNA C. 16.

se b o m

štirih skavtskih

v m e n i . Na k o n c u ni bilo v e č

Ostala s e m brez besed,"

dO. 1.a07:(aMSATL£RS.P,0LDHAMSKAa H

medicino,

določe-

v e č . K a s n e j e m i je razložila,

POMOŽNI GOSTJNSKlOaAVEC
<Jo: 3. 8. 07; MARUA J A K E U . S. R. SELO 11A.
ŽIROVNICA

"Udeležila

"Študirala b o m

n i h stvari ali p a n e , l a h k o si

04/201 4 2 4 7 ,

NA G O R E N J S K E M (m/ž)

boste izkoristili?

Takrat se spomniš

" V času objave rezultatov

da 1 a 07; AGENCUA M SERVlSv D G. a SLOVBf
SKITRGaKRAfiJ
do: 4.8.07: HOBOTNICA. D. O O , BRITOF 24. KRANJ
da. 31.7 07; KARA. 0. a 0. SAVSKA a 34. KRANJ
FRIZER

P r e d v a m i s o n a j d a l j š e počitnice v življenju. K a k o jih

n e s e l v svet. M e d velikane, k i

Mateja Lavtar

ZAVOD R S ZA ZAPOSLOVANJE

je

Tavčarja, ki je i m e Poljan po-

izjemen uspeh?

• PROSTA DELOVNA MESTA

vseh

dneva.

"Odvisno

vvww.zaposntev.net

pri

če in o d trenutka,

K j e in k a k o s t e izvedeli

mali oglasi

gre

zelo dobro,

Ivana

Loka Matejo Lavtar iz Poljan,

GG

vam

Boš srednjo šolo pogrešala?
"Prav gotovo b o m koga po-

Kaj sicer š e radi p o s n e l e ?

če-

grešala, na s p l o š n o pa m e -

"Rada jaham, rada sem z

disciplini-

nim', da m i b o tudi n a fakul-

d r u ž i n o , prijatelji, f a n t o m , v

teti v š e č . "

naravi..."

MojeDelo.com
' ' IZBERI PRIHODNOST

MOJE DELO, s p l e t n i m a r k e t i n g , d . o . o .
P r o t e t a r s k a 4 , 1 0 0 0 L j u b l j a n a , S l o v e n i j a , T: 01 5 2 0 58 1 9
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV ( 3 0 0 - 5 0 0 )
NA: w w w . m o i e d e l o . c o m . l n f o @ m o j e d e l o . c o m

Področje odgovornega vodenja del m/i (Ljubljana)
Naloge in obveznosti izbranega kandidata s o sledeče; pravočasno in strokovno izpolnjevanje nalog v skladu z načrti,
plani in navodili ter dnjgimi akti uprave in drugih nadre^nih.
proučevanje investreijsko tehnične dokumentacije, planiranje. koordiniranje ter organizirano izvajanje del po posameznih zgradbah, odgovornost za zak^enost z materialom. organizacijo prevozov. Siteep. d. d-. Pivovarniška
ulica 6. 1000 Ljubljana, prijave zt>iramo do 16. 8. 2007.
Več na www.mojedelo.com.

Nepremičninski posrednik m/ž (Kranj)
Nepremičninska agencija Svet nepremičnine zaradi
širjenja dejavnosti zaposli nove sodelavce - nepremičninske posrednike za trženje nepremičnin na območju
Gorenjske. Pogoji: licenca za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja oz. najmanj VI. stopnja šolske izobrazbe, znanje angleštcega jezika in računalniška
pismenost. SVET RE d. o. o., enota Kranj, Nazorjeva ul.
12, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 11. 8. 2007. Več na
www. mojedelo. com.

Komercialistka na terenu m/ž (teren - Dolenjska.
Osrednjeslovenska, Gorenjska regija)
V podjetju se ukvarjamo z uvozom in prodajo učil in didaktičnih pripomočkov. Zaposlimo komercialistko za prodajo
naših artiktov znanim kupcem na terenu. Pričakujemo: urejeno in vestno komercialistko, željno stimuta}ivr)ega dohodka. Zaželene so izkušnje s področja prodaje na terenu,
lasten prevoz in izpit B-kategorije. Ječnik, d. o. o.. Triglavska uikja 5. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 23. 8. 2007.
Več na vAvw.mojedek>.com.

Voznik m/ž (Vodice)
Iščemo voznika kamior^ po Skvveniji. Zaželeno vozniško
dovoljenje za C kategorijo. Potrebna je pridnost in delavnost. Gre za razlaganje in nalaganje kamna. Izkušnje niso
potrebr^e. Ponujamo možnost zapostitve za nedotočen čas
s trimesečnim poskusnim delom. Granim. d. o. o.. Seto pri
Vodicah. 1 2 1 7 Vodice, prijave zbiramo do 12. 8. 2007.
Več na www.mojedelo.com.

Projektni vodja m/ž (Poljane nad Škofjo Loko)
Pričakujemo primemo izobrazbo: inženir strojništva VI. ali
Vil. stopnje, aktivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika. odSične organizaciji In komunikacijske sposot>nosti. odlične sposobnosti za delo z ljudmi v timu in med oddelki. zazeleno čim t}oijše poznavanje tehnotogije predelave plastičnih mas in izdelave orodij. Ponujamo vam prijetno
delovno okolje, stimulativen zaslužek ter možnost napredovanja. POLVCOM Ško^a Loka. d. o. o.. Poljane nad Škofjo Loko 76. 4 2 2 3 Poljane nad Škofio Loko. prijave zbiramo do 26. 8. 2007. Več na wvvw.mojedelo.com.
Vzdrževalec - strojni m/ž (Medvode)
(ščemo izkušenega delavca za vzdrževanje strojev in naprav na sedežu podjetja v Medvodah. Sogeli Filtration. d.
o. o.. Ladja 11. 1 2 1 5 Medvode, prijave zbiramo do 8. 8.
2007. Več na www.mojedeto.com.
Samostojni komercialist v nabavi m/ž (Kranj)
Potrebno znanje: visoka Izobrazta ekonorreke afi tehnične
smeri, zaželene dek)vne izkušnje C nabave, znanje angleškega in zažeteno znanje vsaj še enega svetovnega jezika, znanje u p o f ^ računalnika (Office, WffxJows). Pričakujemo: samostojnost in samoBilciativnost. pogajalske sposobnosti, komumkatMX>st, natančnost, sposobnost organiziranja in vodenja Ijodi. SavaTires.d. o. o.. Skolietoška6. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 8.8.2007. Več na www.mo)edelo.com.
Air Cargo Manager m/ž (Letališče Bmik)
Smo hitro rastoče mednanxlno logistično podjetje s prek
tisoč zaposlenimi In pisanmii po vsem svetu. Naša dejavnost je organizacija letalskega, ladijskega, kamionskega in
Intermodalnega transporta. Zaradi povečanega obsega
poslovanja iščemo novega sodelavca/sodelavko na področju letalskega trar^sporta. Pogoj je najmanj VI. stopnja
izobrazile ter aktivno znanje angleškega Jezika. Cargo partner, d. o. o.. Leskoškova 9e, 1 1 2 2 Ljubljana, prijave
zt>iramo do 11. 8. 2007. Več na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir 1 m/ž (Bled)
Potrebno znanje: visokošolska ali univerzitetna izobrazba strojne, elektrotehniške, lesarske smeri. Vsaj 5 let
izkušeni z delom v razvoju izdelkov, opravljeno fonnalno
izobraževanje iz katerihkoli orodij oblikovanja CAD.
Potrebne izkušnje: iz dimenzioniranja materialov in iz
dimenzioniranja mehanskih in/ali hidravličnih in/ali
električnih sistemov- Seaway Group, d. o. o.. Pot na
lisice 2, 4 2 6 0 Bled, prijave zbiramo do 16. 8. 2007.
Več na wvvw.mojedelo.com.
Vodja finančnega oddelka m/ž (Bled)
Potrebno znanje; univer^etrta iz<^razl}a ekononnske smeri. odlično znanje angleškega jezika, odlično poznavanje
standardov lAS, sposobnost načrtovanja. Potrebne izkušnje: vsaj 5 letne izkušnje v finančnem oddelku, od tega najmanj tri leta vodstvenih. Seaway Group d.o.o.. Pot na lisice 2, 4260 Bled. prijave zbiramo do 16. 8. 2007. Več na
wwv/. mojedelo .com.
Razvojni Inženir m/ž (Kranj)
Samostojno dek> na razvojni?^ projektih na področju pogonskih elementov, zračnih vzmeti in avtomobilskih cevi.'
Pričakujemo visoko ali univerzitetno izobrazt>o strojne oz.
druge ustrezne tehnične smeri, odlično znanje angleškega
jezika, obvladovanje računalniških programov (MS Office,
CAD). zaželer>e triletne izkušnje na podobnih delih (razvoj,
tehnologija). Goodyear Engineered Products Europe. d.
o. o.. Škofieloška cesta 6 . 4 0 0 0 Kranj, prijave zbiramo do
1 8 . 8 . 2007. Več na www.moiedelo.com.
Dokumentalist m/ž (Kranj)
Skrbnik in pisec tehnične dokumentacije večinoma povezane s produkti NiceLabel in NiceDrivers. Oek> je primarno p>ovezano s pisanjem navodil za uporat}0 programov
(NiceLabel, NiceDrtvers in ostali) kot tudi drugo strokovno
dokumentacijo ("wh}te paper" dokumenti, interni tehnični
dokumenti. t>esedlla za splet ipd.). Euro Rus. d. o. o., Ul.
Lojzeta Hrovata 4c, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 2 5 . 8 .
2007. Več na www.mojedelo.com.

i J ^ h

ČisHIo z a copica, 1 I
• Zo enostavno aičenje čopičev, orodja in rok

Od ponedeljka,

^ i c a za ciičenie odtoka

K o m p l e t p o k r l v n l h folli,
6-delni

* (z naravne brezovine
• 200 kosov pribl. 6 x 30 mm. 150 kosov pribl.
8 X 40 mm in 50 kosov pribl. 8 x 60 cm

• Komplet sestoji iz pokrivnih folij velikosti: pribl.
30 cm X 20 m, 55 cm X 20 m, 2 7 0 cm x 10 m
Z lepilnim robom iz krepa, krep traku pribl.
29 mm x 50 m, folije pribl. 4 x 5 m in posebnego
noža zo rezan je folije

• življenjska doba: do 1500 ur*300 alt 500 W
*ZUV.zoscito

18-delni k o m p l e t n a s a d n i h k l i u c e v
• Plastični kovček z okencem • 1 ročaj s hrtrim zopironjem * 1 nastavek
za žogtn list* 2 žogina listo 3 x brušena: 1 x zo les in 1 x za kovino
* 1 nastavek za nosadni ključ, 25 mm « 6 jeklenih nastovlcov za ročaj
(6 X 25 mm, 4,5-7 mm) • 7 nasodnih ključev 6-13 mm

" z zagonjoino ročico in kovljem
* Mere: dolžino pribl. 5 m, premer pribl. 9 mm

Komplet lesenih vložkov,
400-delni

H a l o a e n s k a palicna
svetilka, 3 kosi

BO. 7. 2007

K o m p l e t lopatic, 3 k o s i
• Komplet je sestovljen iz lopotic: pfibl. 22 x 12 cm,
pribl. 20 X 10 cm in pribl. 19 x 10 cm
• Ideolno zo nanašanje, prenavljonje itd.

d i g i t a l n o pomično merilo
* Merjenje v milimetrih ali co-lih * Nastavitev na nič
možna v vsokem pobžoju merilnega območja
• Stopnjevanje po 0,01 mm • Vklj. z baterijo

AP n e v m a t i č n i

vrtalnik

Idealen z a klesonje^ rozbijonje, vrtanje in privijanje • Vrti se v
levo/desno, predizbor števila vrtljajev in aretacija • S 13 mm "Rohm"hitrovpenjolno glavo za svedre in dleto* Vr^jivost dleta 360*,
voriabilno nastavljivo • SDS-PlusHKsstovek za svedre, 4-stopenjska
nastavitev • Z globinskim vrtanjem, posebej dolg kabel pribl. 4 m
Vklj. z bogatim priborom: 3 SDS svedri, 2 dleti, 50 g posebnego mozivo
za nastavek za svedre • Moč: 1010 W * Integrirano varovalo za roke
S sklopko, ki ščiti pred preobremenitvijo

U n i v e r z a l n a a k r i l n a tra|na
zaščitna b a r v a , 2 , 5 I
• 100% akril*Zelo odporna no vremenske vplive
* Elastično in zelo dobro prekriva • Za les, omet,
kovino, žlebove, zid in beton • Borve: bela, zeleno,
rjava ali sivo * Za zunanjo in notranjo uporabo

Mzdoiki so dobovijivi samo v omejenih kofidnofi. V pilmetu, (to bo<}o k^ub skrboemv noirtovonju tolog pri n«pri<akovono voBktmu povproitvonjv i« prvi <km roiprodoni, (tn]«fi« kup«
Udi d.o.o. k.d.
pfosmo zorozvmevonje.Pro<to(Q samo v kolkinaK obkojnth w sosp^^n^lvo. SlSto so sknbolkne. Vso (om votjolo lo ItdtHct brti dokorslSvnA elementov <)oraprodojelolog.
wwwJidl.si
Vse (eno so v EUR s prlpodojotim ODV. Zo tbkorske nop^c no odgovorimo.

REPORTAŽA

i6

~

Kakšno morje, Čukov bajer!
Zdenka in Danica s e na Čukovem bajerju kopata že več kot petnajst let. Zdenka s e s kolesom pripelje
iz Stražišča, Danica z Golnika. Pravita, da ima letos voda 28, 29 stopinj Celzija in |e fantastična za
plavanje. Zdenka pa še doda, da Čukovega bajerja ne zamenja za noben dopust na morju.
ALENKA BRUN

Tudi Blejsko jezero kopalci zelo dobro poznajo. / Foto Tin^ ooki

Na poti med Preddvorom in Kokro se ob reki Kokri najde
dovolj kotičkov, ki ob zelo visokih temperaturah privabljajo
kopalce, čeprav Kokra ni ravno med toplejšimi rekami.

G G i IZLETI
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Napovedujemo enodnevni izlet v

Čukov bajer ob Bobovku
pri Kranju je dokaj priljubljeno shajališče kopalcev, kjer
nihče ne pobira vstopnine.
Res pa je, da se ljudje kopajo
na lastno odgovornost, vendar jim je pri letošnjih temperaturah, ki dosegajo 35 stopinj Celzija in več, to vseeno.
Uživajo v send, se namakajo
v vodi, razposajeno čofotajo
in plavajo. Nismo jih povprašali o pijavkah ali 'morebitnih prijateljicah' belouškah,
ki se zaradi hrupa, ki ga povzročajo kopalci, najverjetneje
umaknejo v bolj nedostopne
dele bajerja.
Podobno je z rekami Kokro, Savo, Soro, pa tudi
manjšimi jezeri, bajerji, kotički, za katere vedo le domačini, da je voda njihovega lokalnega 'kopališča' ravnokar
dosegla temperaturo, ko je
postala prijetna za kopanje
ali vsaj namakanje.
Na Zavodu za zdravstveno
varstvo Kranj smo povpraša-

li, kako je pravzaprav z stanjem površinskih kopalnih
voda v naravnih kopališčih z
upravljavcem ali brez ter na
območjih kopalnih voda. Sta
reki Kokra in Sava dovolj čisti, da se lahko kopamo v njima? Je Čukov bajer dobra izbira za kopalca, sta Blejsko
oziroma Bohinjsko jezero
boljša? Morda je najpametnejša izbira še vedno bazen,
ki kopalcu poleg plavanja
omogoča tuširanje in kopanje pod budnim očesom reševalca?

Vzorčenje v letošnji kopalni sezoni so v Kopališču pri
Grand Hotelu Toplice Bled
in v Kopališču pod Vilo Bled
ter Bohinjskega jezera pod
Gostiščem Kramar pričeli že
konec meseca maja, v Kampu Šobec in kopališčih ob
Blejskem jezeru (Mlino,
Zaka, Regatni center) pa v juniju. Ugotovili so, da kopalna
voda Blejskega in Bohinjskega jezera (na zgoraj navedenih lokacijah) ter Šobčevega
bajerja še ustreza predpisanim določilom.

Higienske zahteve za kakovost kopalne vode so predpisane z določili Pravilnika o
minimalnih higienskih in
drugih zahtevah za kopalne
vode (Ur. I. RS, št. 73/2003 in
96/2006). Na podlagi rezultatov se potem ocenjuje skladnost oziroma neskladnost
vzorcev kopalne vode. Vendar
pa vzorčenje po Pravilniku velja le za urejena kopališča, ne
pa za divja kopališča, kjer gre
za dobro voljo županov, da
naročijo analize vode.

Vzorčenje kopalne vode
rek pa so izvedli najprej po
naročilu občine Škofja Loka
na treh lokadjah: Selška Sera
v Podlubniku, Sora v Retečah
in Poljanska Soia v kopališču
Puštal. Ugotovili so, da vzorca iz Selške Sore in iz Sore v
Retečah nista bila skladna z
določili Pravilnika, a je takšna
kopalna voda glede na kriterije, ki jih je pripravU Inštitut
za varovanje zdravja Republike Slovenije, še vedno primerna za kopanje. Vzorec

kopalne vode, ki je bil odvzet
iz Poljanske Sore v kopališču
Puštal pa je bil skladen z določili Pravilnika.
Po naročilu Mestne občine
Kranj pa so pred kratkim izvedli kemijske in mikrobiološke analize vzorcev kopalne
vode iz Save (pri Supemovi,
pri bivšem bazenu) ter iz Čukovega bajerja, kjer analize
vzorcev kažejo, da voda v celoti ustreza kriterijem Pravilnika. V primeru Kokre (Kosorep) pa gre za preseženo število mikroorganizmov - podobno kot pri Sori v Podlubniku in v Retečah, vendar je
tudi Kokra še vedno primerna za kopanje.
Zato glede na letošnje rezultate preiskav in rezultate
iz prejšnjih let, strokovnjaki
svetujejo, da naj kopald v tovrstnih vodah med kopanjem
popijejo čim manj vode, po
kopanju naj se čim prej oprhajo s čisto pitno vodo, še posebej pa naj pazijo na otroke
ter starejše kopalce z oslabljenim imunskim sistemom.

(15. avgust 2 0 0 7

S T R U N J A N in P O R T O R O Ž
Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred Gorenjskega glasa na Zoisovi 1
v Kranju. Prvi postanek bo na Socerbu (ogled gradu), naprej mimo
Kopra do Strunjana in v Piran, kjer bo ogled starega mestnega
jedra s Tartinijevim trgom, nato pa v Portorož na kopanje in druge
aktivnosti. Odhod proti domu bo v veiemih urah.
Cena 18 EUR - naročniki Gorenjskega glasa imajo 10 % popust
od 9. do 12. avgust 2 0 0 7

N A J V E Č J I E T N O F E S T 3 V A L NA BALK
CUČA 2007 z ogledom Beograda.
Cena 115 EUR - naročniki Gorenjskega glasa imajo 5 % popust
I

vsako soboto

GARDAUVND in C A N E V A W O R L D cena 48 EUR
Prijave: Gorenjski glas po tel.: 04/201 42 41 ali
Agencija Linda po tel.: 04/235 84 20
ali 041/248 773.

Gorenjski Glas

Čukov bajer v poletni vročini privablja številne kopalce. / Foto r.n> oou
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NAJ BAZEN GORENJSKA 2007
i R a d o v l j i c a • Po pričevanju starih dokumentov je Radovljica mesto, kjer so že daljnega

Bazen Jesenice

Bazen Radov^ica

^ leta 1417 imeli svoje kopališče pri studencu Vosovnik. Domači plavalni klub že vrsto let

Urejenost bazena in okolice

• i DZDJ • 4 0 5

Urejenost bazena in okolke

0 1 0 2

0 3 • 4

0 5

Dostopnost in parkinke

•

Dostopnost in parkitiiie

• 1 0 2

0 3 • 4

0 5

Gostinska ponudba

• l •2D3n4n5

Gostinska ponudba

• 1 0 2 03 •4

Dodatna ponudba

•in2n3n4n5

Dodatna ponudba

lD2D3D4a5

SkrIrmostHa im Itpa.
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• i a 2 D 3 n 4 n 5

7 organizira domača in mednarodna plavalna tekmovanja, na katerih nastopajo svetovno
I uveljavljena plavalna imena. Bazen, katerega voda je ogrevana na 26 stopinj Celzija in je
i odprt vsak dan med 10. in 18. uro, je v zelenem okolju travnatih povrSin in koSatih
; dreves, ki dajejo naravno senco. Poleg kopanja lahko igrate odbojko, se potite v fitnesu ali
i finski savni. Pozimi je bazen pokrit z balonom, kar omogoča kopanje v zimskem času.

limimiteis, nmimlmgima, ampoki, aiitmiMpnigmi, dago)
(mMiiiBiitoKi nominniiu^itc^ tiuin^iSn, ^ntnoof^fto^nm, dnj^}
Urejenostsprejnljajoahobjektov

• i n 2 n 3 D 4 d 5

Ime in priimek:
Nask)v:
Stmobitela:.

Davčna številka:.

Urejenostspremrjajoaiobjektov • i n 2 n 3 n 4

0 S

i Jesenice - Lemo kopališče Ukova se imenuje po potoku, ki teče nedaleč stran. Bazen
j je bil zgrajen leta 1960 kot varnostni vodni rezervoar za hlajenje visokih in Martinovih

Mi^Oniinlll.iiiliitiloK.njuUaiuKlcIiMii
vMlt leden. Obtomke iMljeu lu luilov CorenjtjJu peči v železarni. Kopališče je odprto med 10. in 19. uro. Dogodki, ki zaznamujejo
lum1«H ntu. KotoiU inu 27, «00 KiMj, ill i poletno kopalno sezono na kopališču, so finalna prireditev Skoki v vodo (24. avgusta),
»Mdle v nibirilniku Gorcnjke (utltltfnc mif M
him njsiova. Med nemi pmldaimi 9la\orntumtj Evropsko veteransko prvenstvo v skokih v vodo (27. do 28. avgusta), Duatlon (18.
M
i fM iihetali tri M^f^jefl«. Prinunje u 'ntf biun
^ avgusta) in Triatlon (24. avgusta); vse dodatne informadje dobite na Zavodu za šport
Gofefljite 2007 bomo p«leUi u večini« ^rei^A
i Jesenice (04/588 46 62).
tutisidih dftartev.

EKONOMIJA

stefan.zargi@g-glas.si

Samo vreme naj zdrži
Hoteli in druge nastanitvene kapacitete so v treh gorenjskih turističnih velesilah dobro zasedeni.
BOŠTJAN BOGATAI

Bled, Bohinj, Kranjska Gora Na Bledu bi avgusta težko naJSli kako prosto sobo v hotelu,
saj pričakujejo stoodstotno
zasedenost, podobno je v

leg teh je na Bledu več tudi
Američanov, v Bohinju pa
opažajo tudi veliko Čehov in
Poljakov, letos je manj le
Špancev in Francozov. "S turistično sezono smo za zdaj
dokaj zadovoljni, saj beleži-

Bled ob lepih in vročih koncih tedna obišče tudi do tri tisoč dnevnih obiskovalcev.
"Slovenci pridejo k n a m
predvsem na kopanje in
sprehod ter na nepogrešljive
kremne rezine. Med dnevni-

Z a zdaj je sezona v treh gorenjskih turističnih velesilah dobra, nadaljevanje pa je odvisno
od vremena. / foio; Tmi doh
kampu, nekaj bolje je pri zasebnikih. "Prvi trije julijski
tedni kažejo, da so nastanitvene kapacitete za malenkost bolje zasedene kot v istem obdobju lani, statistika
prvih sedmih mesecev pa, da
imamo kar petodstotno povišanje zasedenost," pravi Eva
Štravs Podlogar, direktorica
Turizma Bled. Kar 94 odstotkov gostov prihaja iz tujine.
V Kranjski Gori so z zasedenostjo zadovoljni, enako
kažejo tudi napovedi za avgust in september. "Letošnje
poletje pričakujemo enako
zasedenost kot lani, ob nadaljnjih sončnih dnevih pa še
boljšo," pravi Jaka Hrastnik,
direktor LTO Kranjska Gora
in dodaja, da 8 0 odstotkov turistov prihaja iz tujine, predvsem iz Velike Britanije, Italije, Izraela, Nemčije, Belgije,
Švedske, Nizozemske ... Po-

mo petodstotno povečanje
števila nočitev v primerjavi z
enakim obdobjem lani, obeti
za naprej so dobri. Upamo,
da ne bo prišlo do izrednega
poslabšanja vremena, kot se
je zgodilo avgusta lani," dosedanjo sezono ocenjuje Klemen Langus, direktor LTO
Bohinj.
Vroči dnevi, polna zasedenost
V Bohinju so julija beležili
8o-odstotno zasedenost vseh
kapacitet, to je v hotelih od
75- do 90-odstotno, v kampih
8o-odstotno, zasebnih sobah
in apartmajih 75-odstotno.
Prejšnji vroč vikend je bil Bohinj popolnoma zaseden! Podobno je bilo tudi na Bledu,
saj so prejšnjo soboto zaradi
prireditve našteli kar deset tisoč obiskovalcev, sicer pa

mi obiskovalci pa so tudi tujci, ki dopust preživljajo na
drugih destinacijah, vendar
ogled Bleda vključijo v dopust," pravi Eva Štravs Podlogar,
Tudi v Kranjski Gori se ne
branijo dnevnili gostov, katerim ponujajo paleto aktivnih
doživetij, saj lahko izbirajo
med pohodništvom po sprehajalnih in pohodniških poteh, priljubljeno nordijsko
hojo in kolesarjenjem. "Lahko se odločijo za adrenalinski
spust po kolesarskem parku,
sankališču Besna Pehta, se
zavrtijo z zračno blazino Bedančeva drča ... Ponujamo
tudi možnost jahanja, igranja
golfa in ribolova," ponudbo
razloži Hrastnik. V Kranjski
Gori je tudi veliko kulturnih
in
zabavno-informativnih
prireditev, posebej privlačna
sta in-line hokejski tabor An-

V igri za Jelovico tudi Bencina
EBS Group, ki se je že potegovala za prevzem Lipa Bled, je pridobila
12-odstotni delež jelovice.
BOŠTJAN BOGATAJ

Škofja Loka - V igro za pridobitev večjega lastniškega deleža Jelovice se je vključila
tudi EBS Group Gregorja
Benčine. V EBS pravijo, da
so delež kupili "v dobro nadaljnjega
razvoja
družbe,
ohranjanja delovnih mest ter
izkoriščanja potencialov, kijih
ima z lesom bogata Slovenija".
"Lastniška struktura Jelovice je bila do nedavnega nadpovrečno razpršena, pri če-

mer so imeli velik lastoiški
delež posamezniki na osnovi
certifikatov. Lastniška razpršenost je omogočala institucionalnim vlagateljem, da z
majhnim deležem upravljajo
podjetje. Prek odkupa smo z
združitvijo malih deležev
vzpostavili ustrezno ravnotežje in pridobili ustrezno pogajalsko pozicijo," na vprašanje, od koga so kupili 12odstotni delež, pravi Benčina.
b špekulacijah v zvezi z
nakupom Deželakovega de-

leža, morebitnem sodelovanju z zaposlenimi ali Bojanom Starmanom pa Benčina
pravi: "Možnosti je več, vsekakor pa si kot večji delničar
želim sodelovati z vsemi lastniki. Tudi zato smo izdelali
strateški razvojni načrt družbe v smeri povečanja obsega
poslovanja, ki ga želimo
predstaviti drugim lastnikom in o razvoju dmžbe z
njimi doseči konsenz. S takš n i m razvojem
podjetja
bomo pridobili vsi."

žeta Kopitarja in športni tabor Jureta Koširja.
Prevelika obremenitev
okolja
V Bohinju je dnevnih gostov ob lepem vremenu izredno veliko. "Pritisk na Bohinjsko jezero je iz leta v
leto večji, zato razmišljamo
o umiritvi motornega prometa okrog jezera in uvedbi
javnega prevoza," razloži
Langus in dodaja, da dnevni
obiskovalci poleg kopanja v
jezeru največkrat obiščejo
še dobro gostilno. "Žal je to
premalo, predvsem pa nas
moti brezbrižnost voznikov,
ki brez kančka slabe vesti
parkirajo, kjerkoli je mogoče. Južna obala Bohinjskega
jezera je bila prejšnji konec
tedna popolnoma zaparkirana. Dvomim, da so ti gostje
iskali kakršnokoli dodatno
ponudbo," pravi direktor.
Kljub temu so letos v Bohinju pripravili veliko novosti: nov je hostel, poskusno
po Bohinju vozi cestni vlakec, obnovljena je pot proti
slapu Savici, dokončno obliko je dobil Cecconijev park
z novim vodnjakom, razvijati so začeli botanični turizem in se vključili v projekt
Emina romarska pot. Blejski gostje imajo radi pestro
dogajanje, kot so bili prejšnji konec tedna zaključeni
Blejski dnevi, prihaja pa že
Okarina etno festival (1. do
14. avgusta), sicer pa imajo
tudi na Bledu pripravljene
aktivne počitaice z odkrivanjem gora in voda - peš, s
kolesom ali čolnom. Novost
letošnje ponudbe Kranjske
Gore je poletni tobogan Bedančeva drča, ki omogoča
dričanje po toboganu z zračno blazino in je postavljen
nad gostinskim objektom
Bedanc.

Je za EBS zanimiv večinski
delež Jelovice? "Pripravljeni
smo prevzeti razvojno pobudo, ki je nujno potrebna za
uspešno delovanje Jelovice,
Če sodelovanje ne bo možno
in se bo poskusilo uveljavljati
scenarij o zaprtju dejavnosti
Jelovice ter izvedbi nepremičninskih projektov na sedanji
glavni lokaciji, bomo nadaljnji poslovni razvoj družbe poskusili braniti tudi s prevzemno ponudbo," pravi Benčina
in doda, da je bilo v preteklosti veliko narejenega in je Jelovica spet na pravi poti, za
debiico pa bi bili pripravljeni
plačati do štiri evre, čeprav je
bila pred dvema letoma vrednost delnice zgolj evro, danes
pa se tižna cena giblje okrog
3,5 evra na delnico.
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Sto tisoč optičnih
povezav
BOŠI7AN BOGATAJ

Kranj - Iskratel in Telekom
Slovenije sta napovedala sodelovanje v prvem evropskem vsedržavnem projektu
komercialnega značaja za
povezovanje domačih uporabnikov prek optičnega
omrežnega dostopa. Cilj projekta je zagotoviti optično povezavo približno sto risoč
uporabnikom v prihodnjih
dveh letih, do leta 2 0 1 5 pa
naj bi z optičnim priključkom opremili blizu 7 0 odstotkov slovenskih gospodinjstev.
"Telekom Slovenije se je
odločil za intenzivno investiranje v optično infrastrukturo, ki bo v prihodnjih desetletjih zagotavljala komunikacijsko preskrbljenost uporabnikov. Skupno prizadevanje z Iskratelom bo sloven-

sko
telekomunikacijsko
omrežje poneslo na novo
performančno raven," dodaja Željko Puljic', tehnični direktor Telekoma Slovenije.
Telekom je za gradnjo
optičnega
dostopovnega
omrežja izbral tehnologijo
aktivnega medtočkovnega
povezovanja, ki bo vsem
uporabnikom
omogočila
rabo najzahtevnejših multimedijskih telekomunikacijskih storitev brez omejitev.
"Projekt je za Iskratel izjemno pomembna priložnost,
saj z njo dokazuje primernost svoje tehnološke vizije.
Medtočkovno
(point-topoint) optično povezovanje
je vsekakor najprimernejši
način za reševanje izzivov rastočega povpraševanja f)0 naprednih
telekomunikacijskih storitvah," je povedal
Franc Dolenc iz Iskratela.

BOHINJ

Vse več potnikov skozi Bohinjski predor
Od januarja do maja letos so Slovenske železnice z avtovlakom skozi Bohinjski predor prepeljale skoraj deset odstotkov več vozil kot v enakem obdobju lani, junijsko povečanje
pa je skoraj i3-odstotno. "Največji delež pripada osebnim
vozilom, čeprav lahko prepeljemo tudi komblje in manjše
poltovornjake in avtodome do višine treh metrov," je sporočil Marko Tancar iz železnic in dodal, da največ potnikov
prepeljejo v poletni turistični sezoni. V juniju, juliju in avgustu prepeljejo kar 45 odstotkov vseh potnikov skozi bohinjski predor. 8. B.
LJUBLJANA

Predlog zakona o trgovini v parlament
"Novi predlog zakona o trgovini je kratek in jasen," zagotavlja minister za gospodarstvo Andrej Vizjak. Predlog zakona,
ki ima skupno le 15 členov, ne predstavlja nobenih ovir za izvajanje dejavnosti trgovine, izenačuje poslovanje vseh pravnih subjektov, ki potrošniku ponujajo blago, in deregulira
poklic trgovca, je dejal. Predlog zakona izenačuje poslovanje vseh-pravnih subjektov, ki potrošniku ponujajo blago, ne
glede na to ali ga proizvajajo sami ali so posredniki. Izenačuje kmete, obrtnike, trgovce. Zakon je vlada poslala v parlamentarno proceduro in naj bi, po napovedih ministra, začel veljati 1. januarja 2008. B. B.

ALkam
objavlja prosta delovna mesta:

• Projektant (m/ž)
Pogoj: ur. ali VI. stopnja izobrazbe strojne ali gradbene smeri

•Tehnolog (m/ž)
Pogoji: IV. ali V. stopnja izobrazbe strojne ali druge tehnične smeri

•Vodja projektov (m/ž)
Pogoji: IV. ali V. stopnja izobrazbe tehnične ali druge ustrezne smeri
Od kandidtov pričakujemo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
enakih ali podobnih delih, osnovna znanja za delo z računalniškimi
programi, zaželeno pa je poznavanje op sistema autocad, znanje
vsaj enega tujega jezika in vozniški izpit kategorije B.
Nove sodelavce bomo zaposlili za določen fas, s trimesečnim
poskusnim delom in možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
Ponudbe s predstavitvijo znanj in izkušenj, dokazili in kratkim
življenjepisom pričakujemo v 14 dneh po objavi na naslov:
ALKAM, d. o. o.. Ljubljanska cesta 45,1240 KAMNIK

KMETIJSTVO
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Saniranje okužb
po hruševem ožigu
Fitosanitarna uprava opozarja predvsem
imetnike hrušk, da požagajo veje s porjavelimi
listi in plodovi.
SIMON ŠUBIC

Kranj - Bakterija Ervvinia
amylovora, ki povzroča hrušev ožig, je po izbruhu bolezni v letu 2003 letos zopet dosegla epidemične razsežnosti. Z območja ustalitve na
Gorenjskem in v Mariboru
se je razširila na celotno zahodno in severno Slovenijo,
sporoča Fitosanitarna uprava RS in opozarja, da laliko
na teh območjih pričakujemo nadaljnje lokalne izbruhe ob ugodnih vremenskih
razmerah, ko bo dovolj toplo
in vlažno vreme. Več ko bo
ostalo nesaniranih kužnih
rastlin na vrtovih in travnikih,
tem močnejši bodo izbruhi,
zato fitosanitarna uprava opozarja imetnike jablan, kutin
in predvsem hrušk, da v poletnem času požagajo veje s porjavelimi listi in plodovi, da
preprečijo škodo na svojih
drevesih in v okolid.
Tudi letos je prepoznaven
trend, da se okužba širi z
okrasnih rastlin na sadno

drevje ter iz vrtov in travniških nasadov v intenzivne sadovnjake, kjer se zaradi tehnologije pridelave tudi pokaže v najbolj uničevalni obliki.
Največjo gospodarsko škodo
bi bolezen povzročila v
vzhodni Sloveniji (Pomurje,
Štajerska, Dolenjska), kjer je
glavnina sadjarske pridelave
jabolk in hrušk. Na nizkodebebiih hruškah na vrtovih je
letos mogoče opaziti porjavele cele predele dreves, saj je
bakterija okužila poganjke v
času bujne jimijske rasti. Na
visokodebelnih hmškah, ki
so stare od 30 do sto let, pa je
zaradi manj bujne rasti
okužbo večinoma težje opaziti, saj so lahko posušeni le
krajši vršički vej.
Ker so okužene rastline, ki
jih ne saniramo, vir nadaljnje širitve hmševega ožiga,
Fitosanitarna uprava RS poziva imetnike rastlin, da čim
prej odstranijo vse veje okuženih rastlin. Podrobnejši
napotki so na spletni strani
wwwiuis.si/svn/zvr/hiLozigiisp.

ŠKOFJA LOKA

Tržnica kmetijskih izdelkov
Razvojna agencija Sora vas v soboto, 4. avgusta, vabi na prireditev Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki bo od 8.
do 12. ure potekala na Mestnem trgu v Škofji Loki. Na stojnicah sevam bodo predstavili ponudniki izdelkov blagovnih
znamk Babica Jerca in Dedek jaka - Naravni izdelki iz škofjeloških hribov in ponudniki izdelkov blagovne znamke Za
moj dom. To soboto bo na tržnici možno dobiti kruh in pecivo iz krušne peči, med In izdelke iz medu, dražgoške kruhke, ročno klekljano čipko in aplikacije s Čipko ter kvačkane,
vezene in šivane izdelke ter druge izdelke domače In umetnostne obrti. S. S.

SMLEDNIK

Kruh pečejo kot včasih
Miha Krejan, vodja Hiše kruha v Trzinu, je eden večjih in uspešnejših pekov kruha iz ekološko
pridelanih žit pri nas.
JASNA P A I A D I N

Trzin - Miha Krejan iz Trzina je bil dolga leta lastnik in
direktor enega bolj uspešnih
elektroinštalaterskih podjetih v Sloveniji, danes pa slovi
kot pek vse bolj priljubljenega kruha iz ekološko pridelanih žit. "Sprememba v dejavnosti je bila le skok iz
mrzle v mlačno vodo," pravi
Krejan, ki je svoj dolgoletni
hobi pred leti zamenjal za
jx)sel, v katerem vidi vse večje možnosti tudi za slovensko kmetijstvo.
Začelo se je pred nekaj
leti, ko sta z ženo v domači
hiši uredila majhno pekarno
Z lastnim mlinom in začela
peči kruh po starih receptih.
"Začeli smo iz nič in sproti
ugotavljali, kaj potrebujemo,
saj je to znanje že skorajda
pozabljeno in informacije o
starih žitih, mletju in peki je
bilo težko dobiti. Prve recepte sem črpal od svoje
mame," je opisal začetke
tega družinskega podjetja, v
katerem je zdaj zaposlenih
osem ljudi, tudi dva sinova,
začelo pa se je tako, da sta z
ženo prvo leto kruh pekla
sama, ker pa zaslužka ni
bilo, je bilo treba narediti korak naprej. "Ljudje so navajeni na mehak, svetel in tudi
očem prijeten kruh, zato
tega našega, ki je bolj trd in

KRAN)

Razpis regijskega tekmovanja oračev
Društvo kmetijskih inženirjev in tehnikov Gorenjske in Kmetijsko gozdarski zavod Kranj v soboto, i8. avgusta, organizirata gorenjsko tekmovanje v oranju. Tekmovanje bo potekalo na površinah KŽK-ja na Zlatem polju nad Kranjem. Tekmovalci se bodo pomerili v oranju na strnišču, in sicer v
dveh kategorijah - z dvobrazdnimi plugi krajniki in obračalnimi plugi. Prijave sprejemajo do 9. avgusta po pošti na naslov "DKIT, Iva Slavca 1, Kranj" ali po telefonu 04/280 46 31,
kjer dobite tudi dodatne informacije in pravila tekmovanja.
Najboljša orača se bosta uvrstila na državno tekmovanje, ki
bo potekalo 22. septembra v Ivančni Gorici. S. Š.

temen, sprva niso sprejeli,
zato sem začel hoditi po prireditvah, predavanjih in tržnicah, kjer sem kruh pekel
pred ljudmi, da so se na lastne oči prepričali, kako je narejen," pravi in priznava, da
se je začelo iz gole želje peči
dober kruh, nadaljevalo pa
tudi z izobraževanjem in tečaji peke. Pred meseci so v
domači hiši namreč odprli
tudi Hišo kruha, ki je postala nekakšen hram zdravega
kruha, pečenega na tradicionalen način, saj, kot pravijo
Krejanovi, ponujajo žito, pekovske izdelke, tehnologijo
in znanje. Ž e četrto leto žito
odkupujejo od Vincija Ferenčaka, največjega slovenskega ekološkega kmeta, ki v
Prekmurju na ekološki način obdeluje kar 250 hektarov površin. Največji odjemalci njegovih žit so zadnja
leta prav Krejanovi iz Trzina,
ki žito • pšenico, ajdo, piro,
koruzo, oves, ječmen in proso, v svojih prostorih skladiščijo, čistijo, meljejo in pečejo. V svojih pečeh dnevno
spečejo približno tristo kilogramov kruha. Ker pa ni pomembno le, kakšen kruh
jemo, temveč tudi kako in
kdaj to počnemo, v svojih
prostorih prirejajo tudi tečaje peke, ki so v zadnjih mesecih zelo obiskani, prav
tako pa prodajajo hišne mli-

Miha Krejan z ženo Mari in sinom Rokom
ne in peči za peko kruha, vse
pripomočke, ki jih pri tem
potrebujemo, in tudi očiščeno žito, ki ga lahko zmeljemo sami.
Miha Krejan s svojo premično pečjo vsako soboto s
peko kmha pred svojimi
kupci navdušuje tudi na ljubljanski tržnid, a njegovi načrti se z uspešnim družinskim
podjetjem še niso uresničili.
"Moja želja je izobraziti in
naučiti kmete, da bi začeli na
ekološki način gojiti žito in
se povezovati v vaške pekarne, saj je le v tej dodani vrednosti, v tej kakovosti, prihodnost naših malih kmetov. Če
kmet nima več kot petsto
hektarov zemlje, se mu pri
nas žita ne splača pridelovati.

Naša kmetijska zemljišča so
že pošteno izčrpana, če pa
damo zemlji s kolobarjenjem možnost, da se obnovi,
lahko kmetujemo v nedogled. In če želimo, da bo veriga zdravega kmetovanja in
prehranjevanja od začetka do
konca sklenjena, moramo izobraziti prav kmete," je prepričan Miha Krejan, ki namerava del svoje dejavnosti
preseliti na eno od kmetij.
S svojimi krušnimi dobrotami je doslej navdušil že
predsednika Janeza Drnovška, Milana Kučana, ljubljanskega župana Zorana
Jankoviča ter številne zveste
kupce, ki priznavajo, da kruhu kljub trdi skorji in temni
sredici ni para.

Letos 150 milijonov evrov
Iz novega programa razvoja podeželja 2007-2013 je za letos predvidenih
150 milijonov evrov. Prvi razpisi bodo konec septembra.
SIMON ŠUBIC

Tekmovanje oračev ljubljanske regije
Letošnje 37. tekmovanje oračev ljubljanske regije bo v soboto, 4. avgusta, na površinah Damjana Jeraja v Smledniku pri
Medvodah (ob cesti Smednik-Moše-Kranj v neposredni bližini Lazarinijeve graščine). Tekmovanje bo potekalo od 8.
do 15. ure, ob 16. uri pa bo razglasitev rezultatov in podelitev priznanj in nagrad najboljšim oračem. Tekmovalci se
bodo pomerili v oranju v treh startih, In sicer z obračalnimi
plugi in plugi krajniki. Med seboj se bodo pomerili ženske,
mladi do i8 let in člani. Na prireditvi bodo svoje veščine
predstavili tudi raketni modelarji iz Ljubljane. S. Š.

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Ljubljana - V novem Programu razvoja podeželja 20072013, ki so ga prejšnji teden
potrdili v Bruslju, je Sloveniji na voljo skoraj 1,16 milijarde evrov, od tega 9 0 0 milijonov evrov iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Kot je na novinarski konferenci ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano pojasnila državna
sekretarska Branka Tome,
bo letos kmetom na voljo
150 milijonov evrov, od katerih pa so 4 0 milijonov evrov
že porabili za pretekle obveznosti - za EU standarde za
2005. Izplačila preostalih
n o milijonov evrov na kmetijskem ministrstvu načrtujejo spomladi 2008.
Slovenija bo s Programom
razvoja podeželja 2007-2013
(PRP) izvajala ukrepe razvoja
podeželja, ki imajo podlago v

evropski uredbi in izhajajo iz
Nadonalnega strateškega načrta Republike Slovenije, v
katerem so opredeljeni dlji
za razvoj podeželja v Sloveniji do leta 2013. Prek ukrepov,
ki so v PRP 2007-2013 razporejeni v štirih oseh, načrtujejo dosego ciljev trajnostnega
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
Ukrepi prve osi so usmerjeni k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu in
gozdarstvu in s tem k dvigu
ravni konkurenčnosti teh
sektorjev, kar želijo doseči
s sofinanciranjem usposabljanja za delo v kmetijstvu in gozdarstvu, spodbujanjem medgeneracijskega
prenosa kmetij, z investidjskimi podporami v posodobitev kmetijskih gospodarstev in živilsko predelovalne
industrije ter prilagajanjem
podnebnim spremembam.
Za te ukrepe bo namenjena

tretjina odobrenega denarja.
Z ukrepi dmge osi, za katere bo namenjenih 52 odstotkov denarja, bodo prispevali k ohranjenosti obdelanosti podeželja, zmanjševanju
negativnega vpliva kmetijstva na okolje in spodbujanju sonaravnega načina
kmetovanja.
Prednostna
usmeritev tretje osi, za katero bo namenjenih 11 odstotkov denarja, je spodbujanje
zaposlovanja in ustvarjanje
novih delovnih mest na podeželju ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju,
zato bodo investirali v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, podpirali ustanavljanje
in razvoj mikropodjetij ter
vodili aktivnosti pri obnovi
in razvoju vasi.
Novost v tem programskem obdobju je pristop LEADER, Id v okviru četrte osi
spodbuja odločanje o razvoju
posameznih območij po pri-

Branka Tome 1 FOIO: ZJMOP
stopu "od spodaj navzgor".
Za izvajanje lokalnih strategij in vodenje lokalnih akdjskih skupin bodo na razpolago trije odstotki denarja.
Kmetijsko ministrstvo bo
kmalu začelo informirati potencialne upravičence o
možnosti črpanja, prve razpise pa napoveduje za konec
septembra. Med prvimi
bodo objavljeni razpisi za
ukrepe, naložbe, živilsko industrijo, mlade kmete, zgodnje upokojevanje, diverziflkacijo in ukrep Leader, je napovedala državna sekretarka
Tometova.

FINANCE

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Krekova banka v novih prostorih
SIMON ŠUBIC

Kranj - Včeraj so kranjsko
poslovalnico
Raiffeisen
Krekove banke z dosedanje
lokacije na Zoisovi 1 preselili le streljaj stran - v pritličje novozgrajene stavbe na
Nazorjevi ulici 3. Ob selitvi
v novi prostore so za obstoječe in nove komitente pripravili tudi posebne ugodnosti.

KRANJ

Obračune DDV izpolnite natančno

KRANJ

Cene evrotarife enake pri obeh operaterjih

Prostornejše poslovalnice Raiffeisen Krekove banke na Nazorjevi ulici v Kranju so se
razveselili tudi zaposleni. / fom: Tma ooici
nju je namenjen kotiček ob
vhodu v poslovalnico, ki
je opremljen z mizico in
udobnimi fotelji," je raz-

ložila vodja poslovalnice
Kranj Andreja Bešter.
Poslovalnica Raiffeisen
Krekove banke v Kranju

pokriva območje celotne
Gorenjske že skoraj deset
let. V njej je danes zaposlenih deset ljudi.

O

Včeraj se je iztekel rok, do katerega so morali operaterji
mobilne telefonije v skladu z novo uredbo Evropske unije o
gostovanju v tujih mobilnih omrežjih (roaming) obvestiti
svoje uporabnike o novi evrotarifi. Največja slovenska
operaterja, Mobitel in Simobil, sta to že storila, prejšnji
teden pa sta predstavila tudi cene evrotarife, ki bodo pri
obeh enake. Minuta pogovora za odhodne klice iz držav EU
bo stala 58,8 centa, minuta pogovora za dohodne klice v
državah EU pa 28,8 centa. To sta tudi zgornji mejni vrednosti, ki ju določa nova uredba EU, ki sicer predvideva
postopno nižanje najvišjih dovoljenih cen roaminga.
Uporabniki imajo še dva meseca časa, da se odločijo, ali
bodo izbrali evrotarife ali katero drugo tarifo za roaming. Če
se na ponudbo ne bodo odzvali, bodo avtomatsko
preusmerjeni na evropsko tarifo, razen če nimajo z operaterji že sklenjene posebne pogodbe. Izbrana tarifa pa mora
biti v skladu z uredbo aktivirana najpozneje v enem mesecu
po uporabnikovi odločitvi. Simobil je svojim naročnikom, ki
so se odločili za njen vklop, to omogočili že minulo nedeljo,
Mobitel pa bo to storil jutri. Vsem naročnikom, ki svojih
želja ne bodo sporočili, bodo evrotarifo pri Mobiteiu
avtomatično vklopili že 30. avgusta, pri Simobilu pa 29.
septembra, v skladu s zadnjim rokom uredbe. S. Š.
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KRATKE NOVICE

Davčna uprava Republike Slovenije (Durs) poziva vse zavezance, ki so po pošti prejeli obračune DDV, naj jih izpolnijo
natančno in čitljivo, saj je z julijem začela vrnjene obračune
DDV pretvarjati v digitalno obliko s skeniranjem. Če polja v
obrazcu niso izpolnjena v skladu z navodili, lahko računalniški program na skeniranem dokumentu napačno razume
označbo, ki jo je na obrazcu navedel davčni zavezanec. Na
Dursu opozarjajo, da morajo biti natančno izpolnjeni tudi
lastni računalniško izpisani obračuni DDV. S. Š.

Kranjska poslovalnica Raiffeisen Krekove banke je včeraj začela delovati na novi lokaciji.

Nova poslovalnica, velika
227 kvadratnih metrov, je
peta poslovalnica Raiffeisen
Krekove banke, ki so jo lu-edili po sodobnih bančnih
standardih. "Nova ureditev
poslovalnice omogoča predvsem več zasebnosti in bolj
oseben stik s svetovalcem.
Zasnovana je odprto in brez
pregrad. Namesto klasičnih
pultov imamo dve mizi za
pogovor, ločeno svetovalno
mesto, za hitre in rutinske
denarne opravke sta na voljo dve odprti bančni okenci, s strankami, ki prinesejo
ali potrebujejo večjo količino gotovine, pa posel opravimo v posebni sobi. Čaka-
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Soglasje za nakup Europetrola
Nadzorni svet Petrola je prejšnji teden na dopisni seji med
drugim dal soglasje za izvedbo vseh aktivnosti za nakup
poslovnega deleža družbe Europetrol iz Reke, je Petrol
sporočil na spletni strani Ljubljanske borze. Nadzorniki so
izdali tudi soglasje upravi za ustanovitev družbe Petrol Cas
Group v Novem Sadu. Družba Europetrol naj bi imela okoli
135 milijonov evrov letnega prometa. S.
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Medvešek Pušnik: za 75 odstotkov višji dobiček

O

o

Skupina Petrol je v prvi polovici leta od prodaje ustvarila za
918 milijonov evrov čistih prihodkov, kar je za odstotek več
kot lani v enakem obdobju. Poslovni izid iz poslovanja je v
istem obdobju znašal 25,2 milijona evrov, kar je štiri odstotke manj kot leto prej. Če izvzamemo druge, enkratne prihodke, ki jih je Petrol lani dobil od države zaradi odškodnin,
vračila nadomestil za stavbno zemljišče in podobno pa je
poslovni izid za 41 odstotkov vižji od izida v prvi polovici
leta 2006. Skupaj je Skupina Petrol prodala 899.000 ton
proizvodov iz nafte, kar za 12 odstotkov se je povečala prodaja motornih bencinov in dizelskega goriva, zaradi tople
zime pa je bila manjša prodaja kurilnega olja. Petrol ima v
Štirih državah 376 bencinskih servisov. B. B.

KRANJ
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Borzno posredniška družba Medvešek Pušnik je v prvem
polletju letos ustvarila 2,068 milijona evrov čistih prihodkov
od prodaje, kar je za 47 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, je v povzetku nerevidiranega nekonsolidiranega
polletnega poročila objavila uprava družbe. Izid obračunskega obdobja pred davki je v prvem polletju znašal 1,298
milijona evrov in je za 97 odstotkov presegel rezultat prve
polovice lanskega leta. Ocenjena davčna obveznost iz dobička znaša 316,5 tisoč evrov, Čisti dobiček prvega polletja
letos tako znaša 981.787 evrov, kar je 75 odstotkov več kot v
prvi polovici leta 2006. Čisti dobiček na delnico znaša 12,3
evra. S. Š.

NASVETI
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Koristni nasveti za gobarje

Setveni dnevi avgust 2007
Ugodno za
1.sr

— . od 10. cvet

2. če

od 8. list

3. pe

list do 14., nato —

4. so

— , od 14. list

5. ne

plod

B o ž o MALOVRH

6. po

plod do 16., od 17. korenina

7. to

korenina

1. Nabiranje gob v naravnem okolju je dovoljeno na
vsem območju Republike
Slovenije, razen:
- na osrednjih območjih
narodnili in regijskih parkov,
- v naravnih in gozdnih
rezervatih,
- na drugih območjih, ki
so zavarovana s posebnimi
predpisi ter so temu primemo označena ali ograjena.
2. Nabiranje zaščitenih
vrst gob je prepovedano na
celotnem območju Slovenije. Seznam zaščitenih vrst
in rodov gob je sestavni del
Uredbe o zaščiti samoniklih gliv (Ur. list RS 57/98),
na njem pa je imenovanih
več kot 65 posameznih vrst
in trije celotni rodovi gob.
Dovoljenje za nabiranje teh
gob v raziskovalne namene
izdaja minister, ki je pristojen za gozdarstvo.

Cobarjenje je rekreacija, ki se ji iahko upre le malokdo. Ker se približuje višek gobarske sezone, je prav,
da se seznanimo z omejitvami glede gibanja v naravnem okolju, ki jih mora upoštevati vsak gobar.

8.sr

korenina

9. če

do 12. cvet, od 13. list

10. pe
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11. so

od 8. list

" z a č e t e k presajanja ob 8.
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—
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27. po

korenina do 9. nato —
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29. sr

cvet od 8. do 15., od 16. list

30. če

list do 13. nato —

31. pe

-

do 15., od 15. list

Podatki so vzeti z dovoljenjem avtorice iz setvenega priročnika Marije Thun za leto zooy.
ki ga v Sloveniji izdajo v neskrajSani obliki založba ^da, Vrzdenec. tel.: ot/TSA 07
Legenda
^ H korenina, •

cveti

blist.

B plod, C J neugodno. H B presajanje

Čestitamo mladoporočencem
V Škofji Loki so se 28. julija poročili Gašper Banič in Jelka
Bonča ter Janez Petrič in Anka Juvan. Gorenjski glas mladoporočencem čestita in jim s čestitko, prejeto na nnatičnem
uradu, podarja polletno naročnino na časopis.

Novorojenčki
Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 40 novorojenčkov. V
Kranju se je rodilo n dečkov in 16 deklic. Najtežji je bil deček
in je tehtal 5.050 gramov, najlažja pa je bila deklica z 2.490 grami. Na Jesenicah se je rodilo 13 novorojenčkov, od tega 5
dečkov in 8 deklic. Najtežji je bil deček in je tehtal 4.270, najlažji pa prav tako deček s 2.750 grami.

www.gorenjskiglas.si
^

KAŽIPOTI

^

7. Razgrajanje v naravi,
uničevanje in onesnaževanje okolja ne sodita v gobarski bonton.

Kozjenogi mesnatovec - Albatrellus pes-caprae

Pšenična poprhnjenka Rozites caperatus
Goba je med gobarji bolj
znana pod imeni ciganček,
pšenična goba in šampijon.
Posamične primerke najdemo že zgodaj poleti, jeseni
pa se na rastiščih pojavlja
množično, najraje v borovih gozdovih, najdemo pa
jo tudi pod listavci. Čeprav
je po obliki podobna kukmakom in mušnicam, ki
imajo zastiralce na betu, se
od njih močno razlikuje po
pšenično rjavi barvi klobuka in beta. Rjavkasti lističi
na spodnji strani klobuka
so na ostrini nazobčani.
Klobuk, ki zraste do premera deset centimetrov, je prekrit z belkastim poprhom,
ki dobi včasih bledo vijoličasti nadih. Pozorni moramo
biti pri nabiranju mladih
primerkov gobe, saj se lahko zgodi, da namesto pšenične poprhnjenke v košaro

Pšenična poprhnjenka - Rozites caperatus
položimo smrtno strupeno
zeleno mušnico. In še nekaj
je treba vedeti. Čeprav je goba
okusna in vsestransko uporabna, jo nabirajmo v majhnih količinah, saj je bilo po
čemobilski nesreči ugotovljeno, da ji prijajo radioaktivne
snovi, ki jih srka iz zemlje v
prevelikih količinah.
Kozjenogi mesnatovec Albatrellus pes-caprae
Od avgusta do oktobra
bomo v iglastih gozdovih

našli gobo neobičajne loputaste oblike. Včasih raste
posamično, večkrat pa tudi
v manjših skupinah. Rjav
klobuk premera do 15 cm,
je prekrit z luskami, luknjičasta trosovnica na spodnji
strani klobuka pa je pri
mladi gobi bela, kasneje pa
začne rumeneti. Meso je
čvrsto, milega vonja in okusa po lešnikih. Mlada goba
je užitna, primerna za juhe
in solate ter vlaganje v kis,
le luskasto kožico moramo
odstraniti s klobuka.

Krvavec priljubljen tudi poleti
SIMON ŠUBIC

Krvavec - Vreme na zadnjo
julijsko nedeljo ni bilo ravno
takšno kot v večini drugih julijskih dni, so pa bile temperature ravno pravšnje za prijeten
izlet vse do Velikega Zvoha na
1971 metrih nadmorske višine. Ni čudno torej, da so razgibani tereni privabili številne
pohodnike in gorske kolesarje,
medtem ko jadralnih padalcev,
ki se s Krvavca zelo radi "vržejo" v dolino, nismo opazili.

P I S M A BRALCEV
PRILOGE
RAZVEDRILO

več kot 1800 različnih
obiskovalcev dnevno
•* novost Gorenjskega glasa
od marca letos
-* zaenkrat so vse vsebine,
prav tako arhiv, še brezplačne

Gorenjski Glas

3. Stari gozdovi, negnojeni travniki, šotna močvirja
in druga redka rastišča so
območja, na katerih moramo gobariti izredno previdno, da ne porušimo naravnega ravnotežja.
4. Med nabiranjem ne
smemo uničevati podgobja
in gob, ki jih ne poznamo.
Tudi neužitne in strupene
gobe so nujno potrebne za
biološko raznovrstnost gozdov in travnikov.
5. Vožnja v naravnem
okolju zunaj urejenih poti
je prepovedana. Prepoved
vožnje velja tudi na cestah
in poteh, ki so zaprte z za-

pornicami ali so kako drugače označene, da so prepovedane za javni promet.
6. Ustavljanje in parkiranje vozil na motorni pogon
in koles je dovoljeno le v
pasu pet metrov zunaj vozišča, kadar pri tem ne kršimo predpisov o varnosti
cestnega prometa in kadar
se s tem strinja lastnik. Več
informacij je mogoče najti v
Uredbi o prepovedi vožnje v
naravnem okolju (Ur. Ust
RS 16/95 in 28/95).

Krvavec je znan predvsem kot visokogorsko smučarsko središče, a zadnja leta je vse bolj
obiskan tudi poleti.

Obiščite našo novo spletno stran

D N E V N O SVEŽE N O V I C E

info(§)g-glas.si

Za vai hcicilmo čas

Število pohodnikov in drugih obiskovalcev Krvavca se je
zlasti povečalo zadnji dve poletji, odkar se lahko nanj vsak
dan pripeljete s kabinsko žičnico ali se z avtomobilom po asfaltirani cesti pripeljete do pla-

nine Jezerca in pot nadaljujete
peš (ali pa se naprej peljete po
dobro urejeni makadamski cesti). "Obisk se je v zadnjih dveh
letih, odkar imamo novo cesto
in obratuje kabinska žičnica, v
resnici močno povečal," priznava tudi Marko Kuhar, lastnik okrepčevalnice Sonček na
Gospind. Tu ter na turistični
kmetiji pr' Florjan in planšariji Viženčar na Kriški planini
se lahko okrepčate celo z
doma pridelanimi mlečnimi
izdelki in drugimi domačimi
jedmi.
Nekateri nedeljski izlet na
Krvavec izkoristijo za obisk
maše, ki je tudi v letošnji pašni sezoni vsako nedeljo ob 15.
uri pri kapeli Marije Snežne.
T. i. pastirske maše, ki se ji

Pri Plečnikovi kapeli Marije Snežne je vsako nedeljo ob
1 J . uri pastirska maša.
udeleži tudi do sto ljudi in jih
daruje predoseljski župnik
Ivan Jenlco, bodo potekale vse
do konca pašne sezone, ki se
bo predvidoma zaključila 9.

septembra, ob lepem vremenu pa se bo morda podaljšala
še za kakšen teden. Še prej,
19. avgusta, pa bo v Plečnikovi kapeli tudi žegnjanje.

PISMA, K A Ž I P O T
Sejnine V Tržiču
Ker smo svetniki Občinskega
sveta Tržič opazili, da se sejnine Članom OS plačujgo selektivno, g/e(Je na pripadnost
opcijam, prosim za uradno
pojasnilo takega
ravnanja!
Zahtevam tudi imena oseb,
ki odločajo, komu sejnina pripada in komu ne!
Zahtevam
tudi
podatke,
kolikokrat je bila v zvezi s
stanovanjskim
problemom
pri kateremkoli funkcionarju
osebno, zaposlenemu
ali
članu OS svetnica SDS Justina. Kristan in kakšen rezultat
so prinesli pogovori!
Prosim za pojasnila, zakaj
se župan Občine Tržič izogiba srečanj s pobratenimi občinami, zakaj popolna ignoranca obiska častnega občana Tržiča Paula. Baumana in ignorantski odnos
do mesta Ste Marie
aux
Mineš prvič po več kot 4 0
letih!?
Zahtevam
odgovor
na
vprašanje, koliko ljudi je od
volitev 2006 iz
različnih
vzrokov prekinilo ali izgubilo
zaposlitev na Občini Tržič,
koliko ljudi je izgubilo delo
prek javnih del ali pogodb in
koliko odhodov še predvidevate!
Prosim za pojasnila v zvezi
z deponijo Kovor, ravnanjem
g. Sajovica v zvezi s CEROm
Gorenjske, kdo bo saniral
omenjeno deponijo in za
kakšno vsoto, ali referendum
na to temo pred dobrim letom
še velja, ali še velja za kovorski izid in zakaj ga bivSi
predsednik KS Kovor in drugi
v Civilni iniciativi ne upoštevajo več! Zakaj je g. Sajovic
samovoljno ponudil možnost
deponiranja odpadkov do zapolnitve, čeprav je bil ves koncept Centra naravnan ravno
nasprotno: brez deponije in s
sortirnico? Ali navedbe o
onesnaževanju,
toksičnosti,
možnosti rakavih
obolenj,
smradu in zmanjšanja vrednosti nepremičnin in življenjskega standarda v okolici ter
druge negativne posledice deponije. ki jih je pred prebivalci Kovorja in drugimi pred
volitvam razlagal Sajovic, ne
držijo več?
Zanima me, zakaj podjetje
Bios in Javno
komunalno
podjetje Tržič potrebujeta v.
d. direktoija in še prokurista.
Obe funkciji po naših podatkih opravlja ena oseba, zato
pojasnite, koliko je njegova
skupna plača iz obeh naslovov, kdo je imenoval to osebo
za v. d. direktorja Biosa in
prokurista
Komunale
in
kakšna dela sploh opravlja!
Zanima me tudi
trenutna
izobrazba v. d. direktorja Komunale in njegova plača ter
za koliko so se dvignile plače
zaposlenim, glede na obljube,
od revolucionarne zamenjave
vodstva!
Zahtevam odgovor na vprašanje, ali je kdo od sedanjih
JUnkcionaijev, zaposlenih ali
članov Sajevčeve
koalicije

Občinskega sveta na Občini
Tržič kdajkoli slišal ali osebno izvajal ali sodeloval pri
nezakonitih metodah pridobivanja katerihkoli podatkov
za bivše Junkcionaije, zaposlene ali dane bivšega OS (zasledovanje. prisluškovanje)!
Celotno • vsebino
obravnavajte kot vprašanja v skladu s veljavnim Zakonom o
informacijah javnega
značaja in Jih v zakonitem roku
priporočeno pošljite na naslov
Pavel Rupar.
Cesta Kokrškega odreda 27, Križe!
PAVEL RUPAR,

0 0 SDS Tržič

Spoštovani
g. Urbane!
z zanimanjem sem prebral
vaš članek v Gorenjskem glasu "polivanje gnojnice po
kmetih". Vse pohvale Vam.
Članek ste napisali s srcem,
brez zgražanja,
ogrožanja
ali gneva, ki ga proti zagovorniki nosijo v sebi, ko z jezo in
razburjenjem takoj kličejo inšpekcije in varstvenike okolja
i' primeru, da vonjave niso
zanje primerne. Članek ste
napisali razumljivo, primerno za "zgornje" in za "spodnje" . Premalo je takšnih kot
ste Vi, da ste ponosni na status, ki ga imate. Članek bi
moral priti do čim več/ega števila "ne kmetijske populacije", da se malo zamisli, da
morda res ne bo mogoče vedno iti v trgovino in kupiti vse
iz uvoza, ki se kakor to "najbolj splača".
Včasih
bi
"zmrdljivcem" kar privoščil,
da bi prišlo do kakšne krize in
bi se začeli zavedati^ kaj pomeni kmet na svojem ozemlju. Takrat bi za takimi vonjavami hodili, saj bi Jim to
pomenilo preživetje.
Sam nisem s kmetije, živim pa v bližini "farme" 1» socialističnem smislu, kot ste to
poimenovali. To pa ne pomeni, da sem potem imun za vonjave, vendar jih znam strpno prenašati, saj niso vsakodnevne in tudi ne vedno enako močne. Tudi organizem je
tako naravnan, da normalnih vsakodnevnih vonjav nos
niti ne zaznava dosti.
Živeti z naravo in se zliti z
njo ob tem pa še uživati, pozna samo kmet, ki dela s srcem in ne godrnja in se ne
pritožuje nad vsem in vsemi.
Z velikim veseljem, si bom
obdržal vaš članek, saj sem
prepričan, da mi bo prišel še
kdaj prav. da ga posredujem v
takšnih in podobnih primerih, kot ste ga napisali Vi.
Resnično škoda hi bih, da bi
ta članek bil objavljen samo v
Gorenjskem glasu.
Želim vam kljub vročim
dnevom veliko dobre volje, zadovoljstva. Jeseni pa veliko
zdravih pridelkov.
). P O L J A N Š E K
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS

telefon: 0 4 201 4 2 00

NjToiilo a obiJvo siKejjimmo po iHffMu O4/20!-4?-IIO, (akiu IH;20l-42-Ii ill oitbno nj Zoisovi 1
v Kraniu ot po poiii - do ponrtelikj m (einka ito H.OO oiel Cenj ogljsmt m ponudb »nihlkr Inrtno ugodna.

) A N E Z R O Z M A N S.P. - R O Z M A N B U S , LANCOVO 9 1 , 4 2 4 0
RADOVLJICA, T E L : 04/53 'S 249. FAX: 0 4 / » 0 4 230
MADŽARSKE TOPLICE 9.8-12.8., 23.8.-26.8., 30.8-5.9.; PELJESACMOR)E 17.9. - 24.9.; 24.9 - 30.9; KOPALNI IZLET IZOLA - 1 . 8 . ; 6.8.
METEOR, CERKLJE, D. O. O., STARA C. I, 4 2 0 7 CERKLJE
GARDALAND, 15. avgusta; FORMULA I - M O N Z A , 9. septembra
Prijave na tel.: 04/25 28 3 0 0
OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT.

PRIREDITVE
Apropos cocktail bar
Bled - V Apropos cocktail baru se danes ob 21. url lahko
udeležite koncerta )azz tria, v četrtek ob 20. uri bo cocktail
večer z barmanom Alešem Petkom in DJ-jem Emilom, v petek ob 20.30 pa vas bo zabaval DJ Gregor.

Savinjski trobilni kvartet
Tržič - Ob 20.30 bo v Pollakovem salonu Tržiškega muzeja
koncert savinjskega trobiInega kvarteta.

Velika vrtna veselica
Kovor - V soboto pa vljudno vabljeni na veliko vrtno veselico
v Kovor, kjer bosta nastopila Vuhubanda in Vaška godba.
Vabi Prostovoljno gasilsko društvo Kovor.

Ustvarjalne delavnice za mlade
Jesenice - V četrtek se v mladinskem centru Jesenice ob 18.
uri pričnejo ustvarjalne delavnice za mlade nad 15 let. Ustvarjali bomo z glino.

Z m i g a j m o možgančke
Jesenice - Vse delavnike mentorji skupaj z osnovnošolkami in
osnovnošolci med 11. in 14. uro, v prostorih MCJ najprej Zmigamo možgančke (igramo različne miselne igre, rešujemo
križanke, potapljamo ladjice...), sledi Akcija (družabne igre na
prostem, kot so Trden most, balinčkanje, gumitvist ...), na
koncu pa ustvarjamo v delavnici ČiraČara (rišeno, slikamo,
pišemo ...).

KRČNE ŽILE, ODPRTE RANE?
IANIZ 2tMMf*MANM. &R

05/640 02 33

MtO.. ISTRJKA C
CCTA 67. 60OO KOM*

Spominsko znamenje ponesrečenim

Oglarski dnevi

Cozd-Martuljek - PD Gozd-Martuljek vabi člane in krajane
na odkritje spominskega znamenja ponesrečenim v gorah
Martuljkove skupine in v Karavankah nad Srednjim vrhom.
Slovesno odkritje bo v nedeljo ob n . uri pri Finžgarjevi
kapeli v jasenjah. Vljudno vabljeni!

Cozd-Martuljek, Kranjska Gora - V okviru Oglarskih dnevov
ste danes ob 20.30 vabljeni na potopisna predavanja Grizli
& strele, v Kranjski Gori pa bo ob 2 0 . 3 0 pred cerkvijo
nastopila folklorna skupina Julijana.

Slovo od počitniških delavnic
Tržič - V Mladinskem centru se bodo danes poslovili od
počitniških delavnic. Med 9. in 12. uro vabijo na zaključno
zabavo.

Tržiške poletne prireditve
Tržič - Tržiške poletne prireditve se bodo odvijale v petek v
Pollakovem salonu Tržiškega muzeja. Glasbena skupina
Svarun deluje že vrsto let pod strokovnim vodstvom Staneta Bitežnika. Ob 20.30 se bodo predstavili s kitarsko glasbo.

Ogled moderno opremljenega bibliobusa
Tržič - V soboto ob 10. uri bo v Atriju Občine Tržič Knjižnica
dr. Toneta Pretnarja postavila podobo na ogled, saj si boste
lahko ogledali moderno opremljen bibliobus.

Sveta m a š a na Kriški gori
Križe - Na Kriški gori bo v nedeljo sveta maša, na katero vas
vabi Planinsko društvo Križe.

PROSTA DELA

ŠTUDENTJE,DIJAKI

www.nns-kranj.sl

Spominska slovesnost
Tržič - V počastitev dneva spomina bo v nedeljo pod
Storžičem spominska slovesnost. Do pod Storžiča bodo organizirani spominski pohodi, in sicer ob 6.30 čez Kriško
goro in Tolsti vrh, ob 8. uri skozi Lom in ob 8.30 s parkirišča
v Grahovšah mimo Turistične kmetije Rekar. Izhodišče
prvih dveh pohodov je pred OŠ Tržič. Pihalni orkester bo
zaigral ob 9. uri v Lomu in ob 1 0 . 1 5 pred d o m o m pod
Storžičem, kjer bo na harmoniko zaigral tudi Polde Narat.
Slovesnost pred spomenikom se bo pričela ob n . uri. V kulturnem programu bodo nastopili Pihalni orkester Tržič, Partizanski pevski zbor, Nataša Loborec Perovšek in Marina
Bohinc. Prevoz je organiziran izpred OŠ Tržič, odhodi pa so
ob 10. in 11. uri. Vljudno vabljeni!

Fotografski natečaj
Tržič - Mladinski center Tržič vse starejše od šest let vabi, da
se udeležijo fotografskega natečaja na temo Brezskrbnost
poletnih doživetij 2007. Fotografije lahko pošljete po pošti
ali na njihov elektronski naslov.

Pospravimo otroške s o b e in darujmo

IZLETI
Na Roblek bom odšel
Kranj - PD Kranj vabi na tradicionalni glasbeno-planinski
prireditvi Na Roblek bom odšel, ki bo v soboto, 4. avgusta,
pri Roblekovem domu na Begunjščici. Na pot bomo odšli ob
7.00 izpred Mercatorja na Primskovem. Prijavite se lahko v
društveni pisarni do četrtka, 2. avgusta.

V visokogorje
Tržič - PD Tržič v soboto organizira planinski izlet v visokogorje. Prek Predela do Bovca in z gondolsko žičnico na Kanin
se boste pripeljali do izhodišča poti na 2587 metrov visoki
Kanin. Prijave sprejemamo v TPIC-u in na številki 59 71 536.

OBVESTILA
Letno kopališče Tržič
Tržič - Letno kopališče Tržič je odprto vsak dan do 19. ure,
o b petkih med 20.30 in 23. uro pa vabijo tudi na nočno
kopanje.

RAZSTAVE
"Vrata 2 0 0 7 "
Kranjska Gora - Ob občinskem prazniku občine Kranjska
Gora vabljeni na razstavo likovnih del udeležencev
28. slikarske kolonije Vrata 2007. Na odprtju v četrtek, 2.
avgusta, ob i8. uri v Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori bo
razstavljena dela predstavil dr. Cene Avguštin. Kulturni program bo oblikovala citrarka Danica Butinar. Razstava bo
odprta do 9. septembra od torka do sobote od 1. do 18. ure
in ob nedeljah od 10. do 17. ure. Hkrati vabljeni na ogled
nove poročne dvorane v obnovljenem gospodarskem
poslopju Liznjekove domačije.

Med ognjem in vodo
Rateče - V Sklopu praznovanja 110-letnice PGD Rateče-Planica vas vabimo na ogled razstave Med ognjem In vodo v
Kajžnkovi hiši v Ratečah.

Tržič - TD Tržič in Ljudska univerza Tržič vabita k sodelovanju v akciji Pospravimo otroške sobe in darujmo, katere
zaključek bo n . avgusta v občinskem atriju. Pred tem pa
otroke in starše vabita, da poiščejo igrače, knjige »n oblačila, ki jih ne potrebujejo več in bi jih bili pripravljeni podariti
v dobrodelni akciji.

Tržič - V Kurnikovi hiši si do konca avgusta lahko ogledate razstavo o krajih in ljudeh pod Dobrčo, ki jih že dve leti združuje
Društvo Sveta Neža za ohranjanje kulture in razvoj kraja.

Večer recitacij

Dolina - Razstavno izobraževalno središče v Dolini je odprto
ob sobotah in nedeljah med n . In i8. uro.

Tržič - V počastitev rojstnega dne Vojteha Kurnika in Toneta
Pretnarja bo v petek ob 19.30 na Kurnikovem trgu večer
recitacij, s katerim bomo počastili ta dva moža, ki sta se, prav
zanimivo, rodila na Isti dan, čeprav s precejšnjo razliko v letih.

Razstava o krajih in ljudeh pod Dobrčo

Razstavno izobraževalno središče

ZA

POPOLN

P R E G L E D SI

OGLEJTE

WWW.CORENJSKICLAS.SI/KAZIPOT

OGLASI, MALI OGLASI
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Ttl.: 04 537 45 00
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Družba Hit išče nove sodelavce ali sodelavke v
igralniško-zabaviščnem centru Korona v Kranjski
Gori. Razpisujemo prosto delovno mesto
KUHARJA/ICE.
Pogoj j e IV. ali V. stopnja izobrazbe, poklic kuhar ali gostinski tehnik
in pogovorno znanje italijanskega jezika.
Od kan didatov pričakujemo veselje za delo z ljudmi, prilagodljivost,
komunikativnost in osebno urejenost.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje.
Vabimo vse, ki vas delo zanima, da pisno vlogo z življenjepisom in
z dokazili o izpolnjevanju pogojev poiljite do vključno 8 . 8 . 2 0 0 7
na naslov:
Hit, d. d., Nova Gorica,^
Razvoj kadrov
Delpfnova 7a,
5000 Nova Gorica

LOTO
Rezultati 60. kroga - 29. 7. 2007
8, 13. Hf 19. 20, 24, 33 in 25
Lotko: 221599
Predvideni sklad 6i. kroga za Sedmico: 145.000 EUR
Predvideni sklad 6i. kroga za Lotka: 70.000 EUR

prenjski Glas
tastniki zemlje za Urtfif«-

Se odpravljate na dopust in želrte prejemati
Gorenjski glas v vaš počitniški kraj?
Pokličite n a s p o tel.: 0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 .

nam pišite na: narocnine@g-gias.si ali
p o d a t k e s p r e m e n i t e na www.gorenjskiglas.si
na zavihku Naročilnica - S p r e m e m b a
podatkov o naročniku.
G o r e n j s k i g l a s j e n a p r o d a j tudi v večjih

letoviščih v Istri,
Veliko sprostitve in už^^"^ na d o p u s t u
vam žeKi v a s C o r e n j s r * glasi

Gorenjski Glas

ZA VAS BELEŽiUO ČAS

=iPDom

Aipdom, imenirtng d^ Radovljica
CanKarieva uka I
A240 Radovljica. 510

• OIUDNJAZATRS
• PO$ltB)OVANJE
• VPtSVZBMUtiKOKNllOO
• MŽENRINO
• UPRAVLJANJE IN VZDRŽEViMUE
• ENBraeniu
BLED: garsonjero prodamo, 17.1 mz, 1.
1981, 4. nad., balkon, klet, oprema,
cena: 70.940 EUR
BLED: 1SS prodamo, 33,53 m?, podstreha 1.89 m2. klet 1.5 m2.1.1975.3. nad.,
balkon, takoj, cena: 105.000 EUR
RAE>OVL|»CA: iss prodamo. 36.35 mi.
1.1971.3. nad., vsi priključki, delna obnova in oprema, cena: 92.000 EUR
RADOVLJICA: 355 prodamo, 79,89 m2.
2. nad., I. 1988. balkon, klet. cena:
133.534 EUR
KRAN|: 4SS prodamo. 94,1 m2, obnova
05, streha -f- žlebovi 06.1. nad., stanovanje 82 nt2, balkon 4,6 ma, klel 1,9 m2,
drvarnica 5.6 ma, shramba, cena:
146.052 EUR
RADOVLJICA: 3SS prodamo, 91.23 mz,
visoko pritličje, naša novogr. 2007,
dnevna soba + kuhinja + jedilnica, spalnica, kabinet, kopalnica, terasa, klet.
nadstrešek + park mesto, ločeni števci,
vsi priključki, vseljivo 08/07. cena:
211.575 EUR
RADOVLJICA: 35$ prodamo, 124.86
m2, visoko pritličje, naša novogr. 2007,
dnevna soba -f kuhinja 4- jedilnica, spalnica, soba, kopalnica, WC, terasa, klet.
nadstrešek park mesto, ločeni števci,
vsi priključki, vseljivo oS/07. Cena:
275.047 EUR
RADOVLJICA: 2ss oddamo, 50.25 m2,1.
1964, 3, nad., balkon. 2 kleti, opremljeno, takoj, vsi priključki. Cena: 230
EUR/mesec + stroški
RADOVLJICA: zss oddamo. 594 m2,1.
1965.4. nad., balkon, shramba, klet, drvamica. nadstrešek za avto, vsi priključki. delna oprema, takoj. Cena: 300
EUR/mesec + stroški
RADOVgiCA: hišo prodamo, obnova
1987. pritličje 150 mz (55S s teraso),
mansarda i6o m2 (6ss. lasten vhod,
savna, 2 balkona), klet 47 m2, nadstrešek. garaža, vrt cena: 490.000 EUR
2lROVNtCA: hišo prodarr«, klet 40,9
m2.1. nad. 139,69 m2, mansarda 134.61
m2, starost 60 let. streha 2000, dvorišče, vrt. v pritli^u je FTT Slovenije, cena:
337.581 EUR
2C. SORICA pri Ždeznikih: hišo prodamo, lahko za vikend, 86 m2.1.2005. pritličje. 1. nad. in mansarda. savna, ck
elektrika, z opremo, mirna in lepa lokadja, vredno ogjeda. cena: 146.000 EUR
LESCE: posk>vni prostor v Trgovsko poslovnem centru prodamo. 24 m2, I.
1999, medetaža, sanitarije, čajna kuhinja, police, takc^, za trgovino, pisano,
cena: 41.800 EUR
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslovnem centru prodamo, pritličje. 78.22
n\2, čajna kuhinja, sanitarije, razi. ^javnosti, naša novogr. 2005, takoj, prometna k>kacija. cena: 117.330 EUR
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslovnem centru prodamo, medetaža, 83.96
m2, trgovina, izobraževanje, zdravstvo,
sen/is, r>aša novogr. 2005. takoj, cena:
115.864 EUR
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslovnem centru prodamo, medetaža, 83,4
m2, razi. dejavnosti, naša novogr. 2005,
takoj, cena: 115.092 EUR
MENCES: posksvni prostor prodamo,
17,2 m2,1.1996. pritll^e. tudi mini skladišče, vsi prikljudci, takoj, opremljeno,
za pisarno, trgovino, storitve, cena:
20.900 EUR

Kje lahko berete Gorenjski glas?

ilOA

Kadar bo treba na lepoto malce počakati, vzemite za kratek
čas v roke Gorenjski glas.
Friz«ski salon Faraon
Triglavska cesta S3,4240 Radovljica.
lel,5312529
Frizerski salon Manuela
Cesta j^Plaiiše 17,4000 Kran^
tel. 2330856
Ffizetski salon Studio KrBtof
Pf«loslje22,4000Kfafti
tel. 2342019
Kozmetiki salon Malalan
Cesta iaka M e 19,4000 Kranj,
tel. 2328683
Frizerski sa km Karmen
Margui Karmen s.p.
Ceinj«aS4,42282etezniki.
IdSlM
Otroiki in moiki frizerski stiidk)
2anLuka^GalM
MactrovtigS, 4000Kraf^
tet. 2021414
. Oito kozmetika Milena Mam
I Fr3fib>vonaseren3/220Sko^loi;i
f tel. 5138190

Frizerski salon Beti
U{icaJuietdGabro^6,4000 Kranj,
tel. 2335030
Frizerski studio M ^
Tominieva cesta 2,4000 Krar^
te! 2311186
Frizerski salon Vai^
Bleiweisova cesta 45,4000 Kranj,
tel.2363770
Frizerski studio Skuštrana Ur^
Jezerska cesta 41,4000 Krani
tel. 2340044
Frizerski sakmM(^
)Cranjskacestal4240Radov)|ica,
tel. 5312590
Kr^r Bartara: koznr^etika, pedikura
inizdekmanjekrem Can)caijevaukal5.4000Kranj.
tel. 2022484
Kozmetični sak)nS.T.& A
Spikova 1^3,4000 Ktan^
td. 2332164
'

dao.

nepremičnine
Ul. Juleta Gabrovška 34,4000 Kranj
email: info(g>lda-nepremicnine.si
PE Kranj, Planina 03. Kranj
tel.: 04/2351 000, GSM 041/331 886,
051/391 100. fax: 04/2351 001
STANOVANJA P R O D A M O :
KRANJ, S O R D J E V O NASELJE: 27,18

m2. garsonjera, adaptirana I. 2006.
VP/3 nad., CK. balkon, bližina šole.
vpisano v zemljiško knjigo, vseljivo
takoj, cena: 76.150 EUR
S K O P J A LOKA, F R A N K O V O NASE-

LJE: 58 m2. 2-sobno, zgrajeno I.
1986. prit., dvosobno stanovanje
preurejeno v trisobno sta novanje s 15
m2 3tri|a. cena: 123.000 EUR
KRANJ, NAZORJEVA ULICA: 97 m2.

4-sobno, zgrajeno 1.1966, 3. nad.,
stanovanje je prostorno in svetlo,
vseljivo 1. aprila 2008. cena: 130.000
EUR

TRŽIČ, RAVNE: 76 m2,2sobno. zgrajeno 1.1956, veliko dvosobno stanovanje,
cena: 70.940 EUR
KRANJ, VALJAVČEVA ULICA: 74 m2. 3sobno, v stavbi zgrajeni 1.1961. 3. nad.,
vseljivo 1. februarja 2008. v ceno vzamemo manjše stanovanje, prodamo
brez provizije, cena: 110.000 EUR
KRANJ, gUBLJANSKA CESTA: 56.1 mz,
3-sobno. zgrajeno 1.1952. adaptirano I
2002, pritličje v večstanovanjski hiši,
cena: 77-2O0 EUR
HISE PRODAMO:
KRANJ, VISOKa 180 mz. sanrostojna.
adaptirana I. 2007, 230 m2 zemljišča,
lahko tudi dvostanovanjska. v račun
lahko vzamemo tudi stanovanje, parcelo, cena: 185.000 EUR
KRANJ, KOKRfCA: 421 m2, delavnica,
zgrajena 1.1996.700 m2 zemljišča, poslovno stanovanjski objekt - vulkanizerska delavnica v obratovanju -f prostorno mansardno stanovanje (v 3. fazi vse instalacije), cena: 342.180 EUR
PARCELE PRODAMO:
STIŽKA VAS, K. O. SENTURSKA
GORA: 590 in 574 mz. stavbno zemljišče, cena: 65 EUR/m2
KRIŽE PRI TRŽIČU: 1.361 mz. zazidij iva,
zazidljiva parcela z gr^benim dovoljenjem za enostanovanjsko hišo, cena:
149.710 EUR
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO:
KRANJ, STOLPNICA: 83,94
igrajena 1.1964, 5/14 nad., pisarna, možnost
uporabe tudi kot stanovanja, cena:
134.500 EUR
GARAŽE:
KRANJ, BUŽINA ZDRAVSTVENEGA
DOMA: 12 m2, garaža, zgrajena 1.1963,
vpisana v zemljiško knjigo, cena:
12.000 EUR
NAJAMEMO:
Najamemo prostor v lOanju ali okolid,
primeren za avtopralnico.
KUPIMO:
Za znanega kupca kupimo dvosobno
stanovanje na Planini I, cena do
90.000.00 EUR.
Za znanega kupca kupimo 1,5-sobno
stanovanje na Kovorski cesti v Tržiču.
Kranj okolica: kupimo kmetijsko zemljišče.
Gorenjska: kupimo stavbno zemljišče.
Na obmo^u Gorenjske kupimo stanovanja. hiše in parcele. Za več informadj
nas pokličitewww.ida-neprcmicnine.si

SVET RE

D.0.0.

EM«tA KKAMJ
NAlOMjtVA uliCA 12
4 0 0 0

NEPREMIČNINE
R E A L E STATE

KRANJ

Ta.:04/2a 11^000

Email: kranj^svel-ncpremičnine.si
http://wvAv.svet-nepremičnine.si
STANOVANJA prodamo
BLED, Dobe: 56,38 m2. dvosobno v 1.
nad., balkon, razgled na grad, sor»čna
lega, mimo okolje, 1.1962, c^jnovljeno I.
2002. telefon, ADSU KATV. etažna lastnina urejena, cena 124.000 EUR
KRANJ, Koro^ c : 2SS pribl. 41 m2 v
hiši. adaptirano I. 2005. lastni vhod, t-2.
drvamica. klet CK na olje. O^ed slik no
noii sp/rtn/ Orani. VREDNO OGLEDA.
Cena 75.000 EUR
KRANJ, Huje: 79.60 m2,4SS. zek> lepo
In urejeno. 1.2005 v mansardi večstanovanjske hiše, Ima vse inštalacije In lastno CK na plin. Slike na našem spletu.
Cena 133.534 EUR
KRANJ, Planina 1: 3SS. 80.84
3.
nad. kompletno adaptirano 2006, ZK
urejena, prostorno, lepo. urejen tilok,
cena 121.000 EUR
KRANJ, Zoisova uU 3SS, 78.93, 2. nad.
nizek blok. izredna lokadja, mir. r»ova
okna In kopalnica, CK-plln, 2 sobi. kuhinja. dnevna, balkon, shramba. ZK, urejen blok. cena 134.181 EUR
ZEMLJIŠČE pro^mo
RIBNO: 644 m2. položno zemljišče,
primemo za gradnjo stanovanjske hiše,
druga vrsta pod cesto v smeri proti
hotelu. Dostop po javni as^ltirani cesti,
cena 125.00 EUR/ma
BLED, Želeče: ravna parcela, 549 m2.
cx3 400 m oddalieno jezera, območje stanovanjske gradnje, kupec pridobi
še lastništvo na cesti 171 mz in d^atno
parkimo mesto, cena 109.800.EUR
ŠKOFJA LOKA, Sveti Duh: 506 m2, ravno. sončno, stavbno zemljišče, vsa infrastruktura urejena. Urejen dostop, pridobiva se gradbeno dovoljenje za enostanovanjsko hISo. gabarit K -t- P -f M.
7,5 m -10.60 m, rrK>žen o^ed načrtov
In slik na spletni strani. Zraven pripada
Se poleg omenjene parcele solastni štvo
na cesti, ki skupno meri 191 m2. cena
87.000 EUR
ZALOŠE: 701 m2. stavbno zemljišče,
sončna, malo v nagibu, na obrobju vasi.
cena 39.600 EUR
PISARNO prodamo
KRANJ, nebotičnik: 84,16 mz. možna
predelava v 3ss. 5. nad.. 1.2003 na novo
urejene inštalacije, zamenjana okna,
vrata, zastekljen t^lkon. V ceni je zajeta
vsa pisarniška oprema, stara 3 leta. Mogoč tudi najem 3 parkimih mest Prevzem v 1 tednu, cena: 134.500,00 EUR
www.svet-nepremični ne.s

info(g>g-glas.si

FESST, d. o. O.,
nepremičninska
doižba,
Stritarjeva ulica 5.
Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax; 236 73 70
E-pošta:
infb(g>%st.si
Internet:
www.fesst.st
STANOVANJA PRODAMO:
KRANJ, Šorlljevo naselje: garsonjera,
VP/HI, obnovljena 2006,27.18 mz +
klet 4,1 m2, ZK, cena 76.150.00 EUR
KRANJ, okolica: garsonjera v stan.
hiši. 24,00 m2. PR, obnovljena 2005,
cena 38.750,00 EUR
KRANJ, Zlato polje: posl. prostor
(možna tudi garsonjera) v izmeri
26.60 m2,1. nadst., I. gradnje 1960,
cena 64.000.00 EUR
KRANJ, Planina: enosobno. 34.5 m2,
I. gradnje 1973, balkon, vseljivo oktobra, cena 89.000.00 EUR
KRANJ. Struževo: trisobno v hiši,
parkirno mesto, renovirano 2007,
vseljivo. cena 125.188.00 EUR
HIŠE PRODAMO
KRANJ, Golnik: dvojček, I. gradnje
1960. stanovanjske površine 160.00
m2, brez zemljišča, cena 130.000,00
EUR
ZBILJE: montažna, 100 mz bivalne
površine. I. gradnje 1967. parcela 720
m2. cena 271.000,00 ELJR
VIKEND PRODAMO
BLED. ME2AKLA: zidan stan, I. gradnje 2001, 519 m2 zemljišča
(wvw.fesst.si). cena 125.000,00 EUR
PODVRH; gradbeno dovoljenje iz
leta 1978, vsi priključki, CK na drva.
klet 33,00 m2. pritličje 34.8 mz. mansarda 58.7 m2, cena 104.323,15 EUR

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM
V TRŽIČU oddamo v najem prostor velikosti 80 m2. primeren za pisarniške
02. manjše proizvodne dejavnosti, lastni vhod. sanitarije, ugodno.
«
04/592-02-00
ro(»749
NAJAMEM
GOSTINSKI LOKAL v obratovanju,
manjši, možnost kasnejšega odkupa.
»03V690-958
7005768

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM
OPEL Vectra 1.8 16V karavan. I. 99
črne barve, z vso opremo in usnjem,
ugodno. 9 031 /690-958
roosr«;

E1

Bratov PrajMOtnA 10.4202 Nakto
f>e Kran,tfca cesta 22.4202 N»kio
P R O D A J A IN M O N T A Ž A :
- pnevmatike m platišča.
- amortizerji ^^tonnotr. hitn servis vozil
- avtooptika. vse za podvozje vozil.
• izpušni sistemi, katalizatorji (

Tel. 0 4 / 2 5 7 6 0 5 2

Hltp://wvvw.aggam3r.sl

^

SUBARU Justy 4WD. I. 90. 9
041/912-140
roosflj«
ŠKODA Favorit 1 3 5 G U . reg. do
7/08. cena: 250,00 EUR.
9
04/204-28-43
roo5739

MOTORNA KOLESA
PRODAM
8 PLATIŠČ za VW Rolo in 2 kolesi,
otroško in žensko. 9 031/882-908

Mali oglasi

tel.: 201 42 47, 201 42 4 9

fax: 201 4213

KARAMBOLIRANA
VOZILA
KUPIM

e-mail: malioglasi@g-glas.si
Mali oglasi se spiejemajo: za objavo v petek v sredo do 1330. in za objavo v torek, do petka do 14.001 Delovni
od ponedeljka do
petka neprekinjeno od 7. -15. ure.
Rubrika

POŠKODOVANO VOZfLO tudi totalka
- ponujam največ, takojšen odkup, prevoz. 0 3 1 / 7 7 0 - 8 3 3
7005»44

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

"Čisto zadnji hip".
S to rubnko želimo pomagati naiim bralcem, ki se jim res mudi nekaj prodali, kupiti, najeti, oddati. Oglas za to rubriko lahko
oddate za torek v ponedeljek do osme ure in
za petek v cetnek prav tako do osme ure.
Cena oglasa je 10 EUR. je enotna In ima
največ 80 znakov - kupon ne velja. Objavljen je na začetku malih oglasov.

ROBILNIK za žamanje desk.
041/637.100

7005745

TEHTNICO s krožno skalo. 100 kg in
elektronski tehtnici 6 in 1 5 kg, 9
041/639-994
700572?

GRADBENI
MATERIAL

NEPREMIČNINE

GRADBENI MATERIAL

STANOVANJA

PRODAM

PRODAM
ENOSOBNO Stanovanje. Bled, blizu
jezera, 3 4 m2. « 040/554-100
7005764

ENOSOBNO stanovanje Tržič - Deteljica, 41 m2. « 040/399-473
7005769

ITD NEPREMIČNINE, d . 0 . 0 .

PLOHE hrastove in jesenove, 5 cm. »
031/699-146
700S737

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM
VRATA, vhodna, s podbojem. 30% ceneje. 9 04/231-00-20
?OOS747

MAISTROV TRG 7.

KURIVO

TEL: 04/23'8M20,

PRODAM

4000 KRANJ

04/23-66-670

041/755-296,

041/900-009

e<po5ta: ttd.nepremlcnme(3>sk>l.net
www.itd-plus.si
DVOSOBNO. Planina 1 . v celoti obnovljeno. vsi priKtjUCki,
nadstropje,
možna takojšnja vselitev. 9 031 /420423
700S637

HIŠE
PRODAM
STANOVANJSKI DVOJČEK, Hafnerjevo naselje - Škotja Loka. začetek
gradnie v aprilu. « 051/388-822

KsKERNi
NEPREMIČNINE

Maistrov trg i2.4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53. 2C2 25 66
GSM 051/320 700, Email: infc@k3.kefn.si

9

DRVA, metrska ali razžagana. možnost
dostave. « 0 4 1 / 7 1 8 - 0 1 9
700Sl3a
SUHA bukova in hrastova drva. razžagam in dostavim. 9 0 3 1 / 5 8 5 - 3 4 5
7005746

SUHA drva, bukova ali Kostanjeva,
možna dostava. 9 051/377-723
7005753

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM
KUHINJSKE omarice, dolžine 340
cm. zg. in sp.. bele. ohranjene, zelo
ugodno ali oddam. 9 031/524-640
7005680
SPALNICO, malo rabljeno, predsobno
omaro iz masivnega lesa. TV Blaupunkt
(72 cm), štedilnik Gorenje (2 x plin. 2 x
elektrika). « 031/420-423
700S638

MALI OGLASI, ZAHVALE
SORTIRNIK krompirja. 8 0 4 1 / 5 0 1 -

GOSPODINJSKI

7005743

728

APARATI

POGODBENO zaposlim dekie v strežbi, Sirena Pub, Kidričeva 67, Škofja
Loka, « 0 4 1 / 7 1 9 - 0 1 8

ZAPOSLIM frizerko z delovnimi Izkušnjami, Jana Pirnat s.p.. Jezerska c.
93d. Krarj. « 041/904-294

7005742

7OOS680

KUPIM
PRODAM
«

TRAKTORSKI obračalnik SIP 220 alt
podobnega, primeren za Fiat 404, 9
051/221-554

7005738

7005749

PRALNI stroj Gorenie WA606X,
04/233-24-74. 031/473-508

PRALNO-SUŠILNI stroj Zanussi. 9
031/329-940
7005760

PRIDELKI

7005613

PRODAM
KUMARICE za vtaganje, « 0 4 1 / 5 5 1 7005077

970

ŠPORT,

RDEČO peso
041/369-086

REKREACIJA
PRODAM
GORSKO KOLO Uon. 20 col, olroško, rabljeno, cena: 70,00 EUR. «
040/220^79
7005732

OTROŠKO kolo. 20 col. dekliško
kok>, 24 col In oiroški sedež za kolo.
« 031/329-207
7006753

za

vlaganje,
9
7005684

RDEČO PESO za vlagar)je, Smolej,
Luže 22a.
9
04/253-65-65,
041/789-608
7006726

SENO in slamo, balirano v kockah, z
dostavo. 9 031/276-930
7006756

VINO cviček in dolenjsko belo. 9
041/963-885

7005763

V Z R E J N E ŽIVALI

HOBI

PRODAM

PRODAM
KOMPLET slovenskih znamk 1 9 9 1 2007 v albumu marini z nekaj kom. rezerve. 9 04/581 -86-64
7005754

BIKCA križanca LS + ČB. starega 10
dni, Mošnje 7. 9 0 4 / 5 3 ^ ^ 1 - 9 3
7005752

BIKCA mesne pasme - križanca, težkega 140 kg, 9 041/456-052
7006755

KUPIM
STAR denar, srebrnike, zlatnike in druge stare stvari. « 040/388-682

BIKCA in teličko, oba simentatea, stara 10 dni. « 0 4 1 / 2 9 2 - 9 8 6
7005760

7005766

KRAVO mlado, za meso, za zakol, 9
04/594-50-01
7005750

OTROŠKA
OPREMA

TELIČKI simentalki, stari 3 tedne, 9
041/348-226
7005723

PRODAM

KUPIM

OTROŠKO zibelko, oblačila in slinček
za hranjenje. 9 040/607-755
7006643

ŽIVALI
IN R A S T L I N E

BIKCA simentak^. starega 10 dni, 9
031/568-140

ČOKOLADNE labradorčke, oddaja po
10.8.. cena po dogovoru.
9
041 /221-432 (Boštjan)
7005730

KOTEL za žganjekuho, 60 1, z vsem
ostalim pritX)rom, 9 031/779-589

PODARIM

SEME enoletne trave, cisterne. 10001
- čiste, zabojnike - smetnjake, obnovljene, 240 in 9001. 9 040/846^60

7005762

7005767

MUCI. prikupni, stari 2 meseca, sivotigrasti, vajeni čistoče, ljubiteljem živali. 9 04/233-20-07
70(»722

Z A P O S L I T V E (m/ž)

MUCKE. Stare
041/875-091

DEKLETU, študentki, za pomoč v
sireni, dnevni bar, redno plačilo, delo
takoj. Det Tržič d.o.o.. Trg svobode
23. Tržit. 9 041/781-296
;oo57o©

MUCO dolgodlako, staro 2 leti, slike:
http://nejc99.moj-album.com/album/5619033. « 031/886-533
7005734

KMETIJSTVO

VOZNIKA kamiona za mednarodni
transport zaposlim, C In E kat, - prwozi v EU, Zaje Boris s.p.. Valburga 15a,
Smlednik, « 041 /622-529
rooM^i
ZAPOSLIMO voznika tovor, vozila oz.
kombija / EU voz. izpit B. C in E kat..
pomoč pri skladiščenju blaga, zaželen
izpit za viličarja. Pisne ponudbe: Gabrovšek Transport, d.0.0.. Mala ul. 10,
1354 Horjul ali po tel., « 01/750-0152, 041/788-678
7005690

ZA DOSTAVO DNEVNEGA
ČASOPISA zaposlimo s.p.,
na območju celotne Slovenije: L), M B . C E . KR. KP, N C .
N M ...Euromedia mb, d.0.0.,
C e s t a k T a m u i 2 , M B . Tel.
(02) 4 6 2 2 8 5 2
TAKOJ zaposlimo štiri zastopnike, poleg osnovne plač« možnost še dodatne letne stimulacije 5.600 EUR
(1.341.984 SIT). Pisne prošnje: Posredništvo Zdene Brovč s.p.. Virmaše
170, 4220 Škofja Loka

NUDIM

DELO DOBI natakaf<ica> z veseljem do
dela, nedelja, prazniki in vsaka druga
sobota prosto. Gostilna Kot, Maistrov
trg 4, Kranj, 9 04/202-61-05 7005740

ZAPOSUMO več delavcev za delo v
skladišču, zaželeni so kovinarji, lesarji
in vozniki z vsaj Č kat., tokacija Tržič.
S O S inženiring d.0.0.. Tržaška c. 2.
Ljubljana

NUDIM
ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do streh«. Notranje omete, fasade,
kamnite Skarpe, urejanje In tlakovanje
dvorišč, z nailm aH vašim materialom.
SGP Bytyqi d.n.o.. Struževo 3a, Kranj,
«041/222-741
7005590

L A M E L N E Z A V E S E , žaluzije,
rolete, senčila s c r e e n , plise
izdelamo in montiramo.
Rono senčila, d. o. o., Mavsarjeva cesta 46, Notranje Gorice
tel.: 01/365-12-47,041/334-247
ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, tel.: 69-55170,041 /733-709: žaluzije, rotoji, rolete. lamelne zavese, plise zavese, komamiki, markize, www.asteriks.net
7005143

BARVANJE fasad in napuščev, ugodno in kvalitetno. Megamatnx. d. o. o.,
Staretova 39. Kranj, 041/570-957
GRADBENO PODJETJE KRANJ
d.0.0. Zupanova 6, Šenčur izvaja vsa
gradbena dela, notranje omete, vse vrste fasad, adaptacije, novogradnje, tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in poceni. 051/354-039
IZVAJAMO sanacije dimnikov, prodajamo dimne obk>ge. dimne kape. Novak & Co, d. n. o.. Ljubljanska 89.
Domžale. « 0 3 1 / 4 2 2 - 8 0 0
7005178

LAMELNE ZAVESE, žaluzije. rolete,
screen senčila, pliseje izdelamo In
montiramo. Rono senčila d.0.0.. Mavsarjeva cesta 46. Notranje Gorice. «
01/365-12-47, 041/334-247
7005332
LOANINA gradbeništvo, d. o. o., Glavni trg 1 4 , 4000 Kranj. Izvajamo vsa
gradbena dela, « 041/257-328
700S130

OBNAVLJAMO z nabrizgavanjem epoksi emajtne prevleke. Izkušnje in jamstvo.
IDEJA, Žiga Snoj, s. p.. Brilejeva 16,
LjutTljana 041/592-169
7005U6

e-po§ta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskigla5.si
04/20142 47,

POLAGANJE laminatov in gotovega
parketa, izdelava biljardev in finskih
savn. Planinšek k.d., šinkovTum 2 3 ,
Vodice. « 031/206-724
700^94
PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v
Kranju in okolici - rezervirajte svoj termin, Megamatrix, d. o. o., Staretova
ul. 39, Kranj. 041 /570-957
700S172
PREVZAMEM vsa zidarsko-fasaders^
ka dela, « 031/524-914
700M12
RTV SERVIS Šinko Marko s.p., C. na
Klanec 53, Kranj, pop. TV, video.
lih gos. aparatov. « 04/233-11-99
700WW

UREJAMO najugodnejše kredite tuje
banke na hipoteko. OD ali pokojnino,
možnost kredita do 70% vrednosti nepremičnine, v kreditno sposobnost se
upoštevajo tudi prevozni stroški, malica. otroški dodatki itd. Planinšek k.d.,
Šinkov tum 23, Vodice, « 031/206352
700&7««
IŠČEM
VARSTVO za 1 leto starega otroka, od
sep. dalje, v okolici Naklega, Bleda a(i
Radovljice. « 041/499-955
700S741

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM
POLETNA ŠOLA KITARE za vse starosti, tečaji družabnega PLESA (mladoporočenci, posamezniki, pari) v avgustul Studio Tango. Britof 316. Kranj.
«041/820-485
7006714

Z A S E B N I STIKI
3 0 . 0 0 0 POSREDOVANJ, 11.000 poznanstev v preteklem letu je karakteristika ženitne posredovalnice Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Slo. « 03/57-26<319, 0 3 1 / 5 0 5 495,031/836-378
700403e

DEKLETA, brezplačno lahKo spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države. « 031/836-378
700412«

IZGUBLJENO,
NAJDENO
GOSTIŠČE ROŽIČ v Bohinju, pozabljen fotoaparat Canon S 3 . poštenega
najditelja proti nagradi prosim, da ga
vrne oz. vsaj spominsko kartico. 9
041/94a-046
700S729

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI
GOTOVINSKI KREDITI za vse zaposlene in upokojene. Lons. d. o. o.,
Gregorčičeva 8. Kranj. « 04/23-66808. 051 /387-753

KREDITI CXD 8 LET

za vse zaposlene ter
upokojence do 50 %
obremenitve doh., $t3re obveznosti niso ovira. Krediti tudi
na osnovi vozila ter leasingi.
Možnost odplačila na
položnice. Pridemo tudi na
dom. NUMERO U N O Robert
Kukovec s.p., Mlinska ul. 22,
Maribor, telefon:
02/252-48-26,041/750-560.

RAZNO
PRODAM
VEČ starih predmetov za črno kuhinjo,
tesarsko sekiro, kotel za žganje, mlin
za sadje in grozdje. 12 sodov za namakanje. 9 0 3 1 / 4 4 9 0 3 8
70067M

SPOROČILO O SMRTI
S v o j o ž i v l j e n j s k o pot j e sklenil n a š u p o k o j e n i s o d e l a v e c iz p r o g r a m a E K O

700S720

V PE KRANJ zaposlimo telefonista{ko). delo od pon. - pet., od 8-15h.
Fantom Interrtational d.0.0., Ul. M.
Grevenbroich 1 3 . Celje, « 0 3 1 / 8 1 1 379
70056d4

mali oglasi

7005285

70050?7

STROJNI KUUČAVNIČAR - varrlec
zaposli, Kozina Kranj d.0.0.. Pintarjeva
5 . Kranj, « 041/652-285
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STORITVE

700S17I

700&338

700562S

7005644

7006731

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo zastopnike in vodje skupin za terensko
prodajo novih artiklov za varovanje
zdravja, najboljši pogoji in uvajanje v
delo, Sinkopa, d.0.0., Žirovnica 67,
041/793-367

OSTALO

«

ZAPOSLIMO kvalificiranega kuharja(ico> in kuhinjsKo pomočnico, redno
delovno razmerje s polnim delovnim
časom, pisne prošnje v roku 1 5 dneh:
Reina d.d., Savska Loka 1, Kranj

BIKCA simentalca kapital, za rejo, teža
cca 200-250 kg. 9 04/596-10-89

PRODAM

meseca.

700572S

7005627

PRODAM

2

ZAPOSLIMO samostojnega kuharja In
natakarja, za nedoločen čas, s poiskusnim delom za 6 mesecev. Hotel
Bio d.0.0.. Vanganelska 2, Koper, «
031/550-827

7005724

7005751

MALAMUT psa, starega 5 let in prodam mladičke husky (modre oči), stare
9 tednov. « 040/617-035

ŠTUDENTKI nudimo delo v strežbi v
gostir^kem lokalu, v času počitnic po
dogovoru, od jeseni dalje ob vikendih,
pričetek dela takoj! Mar Bar. Kidričeva
12. Kranj, info: jonkoba!onko@
gmail.com, « 040/474-962

info@g-glas.si

A N T O N PETERLE
rojen 1 9 4 5

O d njega smo s e poslovili v n e d e l j o , 2 9 . julija 2 0 0 7 , o b 1 6 . uri na p o k o p a l i š č u v N a k l e m .

V ŠENČURJU iščem pridno žensko za
3-4x tedensko čiščenje kuhinje in
$tin$kega lokala, lahko tudi pomoč v
kuhinji, Nevenka Šimenc s.p., češnjevek 10. Cerklje na Gorenjskem, «
040/213-717
7005686

O h r a n i l i ga b o m o v l e p e m s p o m i n u .
KOLEKTIV SAVA

KMETIJSKI STROJI

SPOROČILO O SMRTI

PRODAM
IZKOPALNIK krompirja, dvorezni. 9
041/501-728
7005744

KOMBAJN za krompir, poljski, malo
rabljen, dobro ohranjen, garažiran. 9
041/551-315

naročnine

GG

S v o j o ž i v l j e n j s k o pot je sklenil n a š u p o k o j e n i s o d e l a v e c iz V a r o v a n j a

F R A N C LIKOZAR

0 4 / 2 0 1 4 2 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

rojen 1 9 2 3

7005761

O d njega s m o s e poslovili v petek, 2 7 . julija 2 0 0 7 , o b 1 6 . uri na p o k o p a l i š č u v K r a n j u .
O h r a n i l i ga b o m o v l e p e m sponninu.
V SPOMIN
KOLEKTIV SAVA
Biifl si kot sonce, kot pomlad,
imel vsak te je rad.
vsa sijoča, vsa cvetoča,
polm upanja,
želja...

Ne vemo, kaj naj ti rečemo v slovo,
vemo le to.
da boS vedno v dno srca zakopana,
bolečina bo za vodno ostala.

Jutri. 1. a v g u s t a 2 0 0 7 , m i n e v a pet n a j b o l j žalostnih let, odkar si
n a s v cvetu mladosti z a p u s t i l a n a š a l j u b l j e n a h č e r k a

MATEJA M A N E S
2 0 . 3. I 9 S 1 - 1. 8. 2 0 0 2

Življenje celo si garala,
za dom si se žrtvovala.
Sledi ostale so povsod
dela tvojih skrbnih rok.

V S POMIN

M i n e v a ž a l o s t n o leto. odkar n a s je z a p u s t i l a n a š a d r a g a ž e n a
m mama

LJUDMILA BAŠELJ

s Koprivnika

Hvala v s e m . ki s e je s p o m i n j a t e , p r i ž g e t e lučke in postojite o b
njenem m n o g o preranem grobu.

V s e m , ki s e je s p o m i n j a t e , n a j l e p š a hvala.

VSI NJENI

VSI NJENI

GG
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info@g-glas.si

ANKETA

Vsako nedeljo
drugod
BOJTIAN BOGATAJ

Etnografske prireditve s o
magnet za obiskovalce, saj
si ti očitno želijo poleg zabave videti še nekaj več. Bili
smo na Prazniku žetve na
Javorču v Žirovskem Vrhu,
zanimalo pa nas je, ali velikokrat obiščejo takšne prireditve in kje so letos že bili.

Francka Pustovrh iz Šk. Loke:

Anica Kalan s Trate:

Berta Dolinar iz Brebovnice:

Tine Uršič od Sv. Duha:

Janez Sušnik iz Besnice:

"S prijateljicami grenno rade
v hribe, za obisk današnje
prireditve pa smo se odločile zaradi zabave in glasbe.
Zelo zanimivo se je tudi
spominjati dela, ki sem ga
tudi sama opravljala."

Sem s kmetije in smo s setijo in žetvijo rasli, zato je
animivo. Rada pridem med
udmi, prejšnji teden sem
}ila na Čipkarskih dnevih,
danes tu, prihodnjo nedeljo
na Oglarskem dnevu."

"Z možem prideva pogledat, kako smo delali včasih.
Organizatorji so za to dobro
poskrbeli in prav je tako, saj
ne sme iti v pozabo težaško
delo. Seveda je pomembna
tudi zabava."

"Na takšne prireditve pridem zaradi druženja in zabave, vedno srečaš koga
znanega. Skoraj vsako nedeljo se z ženo podava na
takšno prireditev, zanimivo
je."

"Izredno rad pridem na etnografske prireditve in si
ogledam težavno delo, kot
so ga opravljali na kmetijah
pred desetletji. Tudi prihodnji konec tedna grem na
Oglarski dan."

Anja je miss Gorenjskega glasa
Na tradicionalni, letos že 25. Kranjski noči ste naši bralci izbrali prvo miss Gorenjskega glasa.
Štiri glasove več kot drugi ste namenili ij-letni Anji Urbane, doma iz Trboj.
GORAZD ŠINIK

Kranj - Podobo letošnjega
Kranfesta sta tako sestavila
dva različna večera. V petek
je mesto dobesedno razneslo od silnega navdušenja
nad glasbeno slcupino Siddharta. V sobotnem večeru
pa nam na srečo veter in
dež nista odpihnila izbora
za miss Kranjske noči, nastop Tonyja Celinskega ter
slavnostne razglasitve prve
miss Gorenjskega glasa, kateri ste bralci našega časopisa namenili največ glasov.
Le štiri glasove prednosti
pred drugo ste namenili
simpatični Anji Urbane, dijakinji ekonomske šole.
"Itak, da sem vesela," se je v
sedanjem mladostniškem
slengu veselila svojega prvega nastopa, ki ji je prinesel
še zanimivo nagrado.
Missici Anji smo za pogum in seveda njeno mladostno lepoto podarili digitalni
fotoaparat. V imenu direktorice Gorenjskega glasa Marije Volčjak je pripadla čast kar
meni osebno in s tem priložnost, da Anji Urbane nadenem slavnostno len to. "Ful
dobri" pravi, da se ji je zdelo.
Septembrska tehtnica, Id bo
letos dopolnila sedemnajsto
leto mladosti, za enkrat poletje preživlja doma. Za odlično postavo skrbi, s treningi

jazz plesa, o študiju po srednji šoli pa še ne razmišlja.
Do sedaj se še ni poskušala
na lepotnih tekmovanjih.
Zdajšnji izziv in uspeh pa
sta svetlolaso, modrooko
Anjo pošteno navdušila. Petčlansko komisijo, župana
Damjana Pemeta, Karmen

Zupan iz mestnega Zavoda
za turizem, Borisa Erzetiča,
predstavnika Toyota Lovše,
priznane modne oblikovalke
Maje Ferme in podpisanega,
predstavnika Gorenjskega
glasa pa je najbolj očarala Trboveljčanka Sandra Marinovič, tokratna miss Kranjske

Anji Urbane je nagrado Gorenjskega glasa, fotoaparat, izročil Corazd Sinik. / FOM R.na DOM

Povečini bo jasno. Sveže bo, v torek in sredo bodo jutranje
temperature pod 10, čez dan pa pod 25 stopinj. V četrtek bo
spet vroče, najvišje temperature do 30 stopinj.
Agcncija RS za okol|e. Urad zi Met«or)ogi|o

7/22°C

Več sto planincev se je v soboto povzpelo h Kranjski koči
na Ledinah nad Jezerskim, kjer so proslavili 30-letnico obratovanja koče. Planincem iz vse Slovenije in sosednjih držav
so se pridružili mnogi, ki so pred dobrimi tremi desetletji
začeli graditi kočo, ki so jo odprli 31. julija 1977. S tem dnevom, ko je lilo kot iz škafa, so povezane številne zanimive
zgodbe. O pomenu koče in bližnjega smučišča na Skutinem
ledeniku so se spomnili govorniki župan občine Jezersko
Milan Kocjan, predsednik Planinske zveze Slovenije in
dolgoletni predsednik Planinskega društva Kranj ter pobudnik za gradnjo Franci Ekar in minister za obrambo Karel
Erjavec. Na slovesnosti so se spomnili tudi helikopterske
nesreče leta 1975, v kateri so umrli pilot, zdravnik in ponesrečenec. Njim v spomin je govoril Tomaž jamnik. Na sliki
Kranjska koča na Ledinah. J. K.

Bencin cenejši, dizel in kurilno olje dražja

SREDA

9/23°C

Cene naftnih derivatov so se danes za malenkost spremenile. Motorni 95-oktanski bencin je cenejši za 0,035 svra na
liter oziroma za 3,2 odstotka in po novem stane 1,056 evra,
98-oktanski bencin pa je cenejši za 0,016 evra na liter
oziroma za 1,4 odstotka in sedaj stane i,io evra. Nova
cena litra dizelskega goriva je 0,995 ®vra, kar je 0,002 evra
oziroma 0,2 odstotka več kot pred podražitvijo. Kurilno olje
se je podražilo za 0,3 odstotka, tako da je liter dražji za
0,002 evra in po novem stane 0,631 evra. S. Š.

MunsiaStbal«/
^
.^ftatoča

Napoved za Gorenjsko

O

Praznik na Ledinah

KRANJ

vremenska napoved

TOREK

noči, kateri sta družbo delali
še prva spremljevalka Rebeka Mole iz Ljubljane in druga mišica, Kranjčanka Daliborka Bubulj. Žensko lepoto
smo nagradili. Z aplavzom
in ognjemetom. Seveda prihodnje leto ponovimo "tekmo".

JEZERSKO

"—s.i.GoHca
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RADIO K R A N J d.p.o.

'

S t r i t a r j e v a ul. 6 . K R A N J
Kranj

j/^^feaj/a-c

IbLthON:

im

(04> 2 S 1 2 . 2 2 0
(a4> 2 8 1 2 - 2 2 1
<04> 2 0 2 2 - 2 2 2
<051) 3 0 3 - 5 0 5

Uuiitan«

6X;

FAX:

Zagreb
o 24/11'C

ČETRTEK

UDUcu/k
ntuw<
imo««
p«ooxu«».

(CM> 3 a i 2 - 2 2 B i<ri>w<ui>
(CM> 2 S 1 2 . 2 2 S IKSkj«
e-po5to:

radl«kranj(traifi»-kraiij.si
spletna stron:
www.radlo-kran|.5i

12/28°C

"O" o Reka
_ 28/18'C
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TELEVIZIJA
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i HARlV^pNIKAlblNA

NOVINARSTVO JE
SANJSKI POKLIC

^^LHCfl

J moAkarjev. p

Maja Sodja je vodenje Vtzite prevzeia od kolegice Alenke Mirt Isk/a.
Pravi, da gledalci Vizito dobro poznajd. in vedo, kaj od nje lahko
pričakujejo. / foio: Pop tv

M^uti
Pcljaf
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iNJ JE POKAL

ŠIVIIf>

Jp t ^ J M ^ o ž r v e i svoj treje najvefjctdveli giav
ovemin
l^noC./^TifuDoU
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GLASBA
ETNO ZA VSE OKUSE
V petek so na Bledu s koncertom dunajske
jazz skupine Nouelle Cousine odprli že
sedemnajsti Okarina etno festival, ki bo trajal
vse do sredine avgusta.
Tina javor
^

e v petek se je na
terasi trgovskega
centra zbralo veliko domačih in
tujih obiskovalcev, v prihodnjih
dneh pa jih organizatorji pričakujejo tudi do štiri tisoč.
Letos bodo v okviru projekta,
ki je stal trideset tisoč evrov,
nastopili izvajalci iz Slovenije, Hrvaške, Anglije, Avstrije, Škotske, Italije, Z D A in
Brazilije.

Z

Led bo 1. avgusta prebila
hrvaška skupina Cinkuš, ki
izvaja glasbo iz hrvaških pokrajin Medimurje, Prigorje
in Zagorje. Naslednji dan bo
v znamenju kvarteta Polka
Polente, ki je v triindvajsetih
letih delovanja izdal že enajst zgoščenk. Kot tretja se bo
predstavila Angležinja Kathryn Tickell. Ž e pri rosnih
trinajstih letih je zmagala na
tradicionalnem tekmovanju,
kasneje pa sodelovala na štirih Stingovih albumih. Zvok
dud in piščali je keltska ro-

kovska skupina Canterach
ponesla že v dvajset različnih držav, četrtega avgusta
ga prinaša še k nam. Brazilsko etno glasbo bodo predstavili Slovenci Bosso de
Novo. Sesti večer prinaša internacionalni band Etno Historia, ki ga sestavljajo ljudski godci, jazzisti, amaterji
in profesionalci iz vsega sveta. Evropejcem najpogosteje
na pomoč priskočijo še glasbeniki iz Indije, Čila, Ugande in Brazilije. Naslednja
dva večera ostajata rezervirana za slovenski zasedbi
S a m e babe in Uluru. Italijansko etno glasbo pa n a m
b o približala skupina Lou
Dalfln. Enajsti večer bo v
znamenju rock'n'rolla in Elliota Murphya, na dvanajstem pa bodo svoje talente
predstavili slovenski glasbeniki stari od deset do devetnajst let. Festival se bo nadaljeval še z brazilsko pevko,
skladateljico in zgodovinarko Juho, kateri bosta sledila
še slovenska zasedba Strizzy
in romunski ansambel Bujorul.

HARMONIKARJI
NA VELIKI PLANINI
Na že n . tradicionalnem tekmovanju se je zbralo rekordno število harmonikarjev. Pokal absolutnega
zmagovalca je prejel Matjaž Poljanšek.

IBSBD
a Z e l e n e m robu na Veliki
planini so minulo soboto odmevali
zvoki
harmonike, saj je organizatorjem na čelu z Milanom
Vodlanom in Robijem Stoparjem na planino uspelo
privabiti rekordno število
harmonikarjev iz vse Slovenije. Kar sedemdeset se jih

N

je v celem dnevu predstavilo
skoraj štiritisočglavi množici, ki je pod vročim soncem
vztrajala vse do večernih ur.
Obiskovalce, ki jih je skozi prireditev vodil Boris Kopitar, so ogreli člani Kluba
harmonikarjev Stopar, poskočne viže in bolj ali manj
izvirne nastope pa je ocenjevala tričlanska komisija, ki
so jo sestavljali Jože Bumik,
Robert Goter, svetovni prvak na diatonično harmoniko, in Zoran Kolin. Tekmo-

valci so bili razdeljeni v pet
starostnih kategorij. V skupini nad petdeset let je med
sedemnajstimi tekmovalci
najbolj prepričal Jože Dolenc, v skupini starješih od
2 6 let je z moško konkurenco prepričljivo
pometla
Alenka Šuštar, med mladimi od 1 6 do 2 6 let pa je pokal z drugim najvišjim številom točk domov odnesel
Manuel Šavron. Kot je na
takšnih tekmovanjih že v
navadi, se je največji boj za

absolutnega zmagovalca bil
med najmlajšimi harmonikarji. V kategoriji do trinjast
let je bil med 2 2 tekmovalci
najboljši T o m a ž Boškin,
zmaga v kategoriji do 1 6 let
je pripadla Anžetu Osolniku, največ točk na letošnjem
tekmovanju pa si je spet prislužil 15-letni Matjaž Poljanšek iz Kamnika, tudi gorenjski harmonikarski prvak, ki
je vrsti z m a g na tovrstnih
tekmovanjih tako dodal še

Voditelj Boris Kopitar skupaj s pastirjem Petrom Erjavškom

Člani Kluba harmonikarjev Stopar skupaj igrajo štiri leta.

Viktor Kolar iz Patevč je s četrtim mestom za las zgrešil stopničke.

Na Zelenem robu se je v soboto trlo ljudi.

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu
5 0 0 strani obsegajoča knjiga, ki govori o
"vihamika",

ki ga je življenje premetavalo

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

Prvi Slovenec,
ki je bil dvakrat zaprt
na Golem otoku.
Cena za bralce
Gorenjskega glasa z
20% popustom

življenju
in

utrdilo.

lUJMVANHlUST

VIHARNIK
NA RAZPOTJIH ČASA

Koncert Paula Di'Anna v blejskem Ročk Baru
Pevca Paula Di'Anna srečamo na prvih dveh albumih jron
Malden, od konca leta i g S i p a mu je samostojna kariera
ljubša. Tokrat se je v Sloveniji zadrževal že tretjič, na krajši turneji. Na Bledu je Paul natopil v Ročk Baru, kjer mu
je prisluhnilo okoli sedemdeset navdušencev. Fotograf Janez Pelko, ki se je koncerta udeležil, pravi: "Tip je naredil
fantastičen žur, bil je odlično razpoložen, glasilk nI prav
nič 'šparal', niti strupenega jezika in srednjega prsta. 'Obdelal' je vse od svoje bivše žene do Busha in Britey Spears
ter Michaela Jacksona. Igral je največje hite s pn/ih dveh
'Maiden plat', nekaj svojih 'komadov' in eno priredbo Ra-.
mones. Med 'Running Free' je kolovratil med 'žurerskimi
fani', z njimi pel in delal grimase." A. 8 . .
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ZGODBA O ARGONAVTIH
Argonavti na čelu z jazonom naj bi iz Črnega morja po Donavi in Savi pluli tudi po Ljubljanici. Spektakel je premiero že doživel, na Ljubljanico pa se vrača že v četrtek.

m

zavodu Plavajoče gledališče
Ljubljana nadaljujejo tradicijo predstav
na in ob Ljubljanici. Pred časom so na
Ljubljanici
premierno
predstavili podvige Jazona
in Argonavtov. Ti naj bi po

V

antični legendi na begu
iz Kolhidije prek Črnega
morja, Donave in Save pripluli z ladjo Argo po Ljubljanici do mesta, kjer so
ustanovili novo naselbino, predhodnico današnje
Ljubljane.
Zgodba o Argonavtih se v
eni od verzij (Plinij starejši)
dotika tudi naših krajev.
Argonavti na čelu z Jazo-

Strašna pošast, ljubljanski

V predstavi, ki ne poteka
zgolj na reki, temveč tudi
na njenih bregovih in mostovih, nastopajo slovenski
gledališki in filmski igralci,
pri njenem nastajanju pa so
sodelovali tudi zgodovinarji
in drugi strokovnjaki. Spektakel se tako odvija na Ljubljanici (boj Jazona z močvirsko pošastjo - zmajem, prihod in odhod Argonavtov)
in na Dvornem trgu (srečanje z mostiščarji, daritev
Zeusu, Orfejeva pesnitev).
Ponovitve predstave bodo 2., 12. in 19. avgusta ob
13. uri.

Srečanje z mostiščarji /foio: zakiop

•IFfflifl«
ed }i. julijem
in 1. septembrom bo v
okviru KUD
France Prešeren potekal že 16. tradicionalni festival Tmfest 07 in
znova popestril poletno dogajanje v slovenske prestol-

nice. Pet tednov oz. 33 dni
in večerov brezplačnega
dogajanja ponuja program
za mlado in staro, za ljubitelje glasbe, gledaUšča,
razstav, filmskih projekcij
in tudi za najmlajše. Med
23. in 2 6 . avgustom bo
dogajanje festivala znova
popestrila Emonska promenada, ves avgust pa bo

SCK^^U^IA^OA
»

NVitEM NA

giCA
K g A N J ^

Glasbeni večer na ranču
Sobotni večer na Ranču Mrcina je bil rezerviran za glasbo in glasbene sladokusce. Nastopil je godalni kvartet
članov Slovenske filharmonije, trije violinisti in violončelist. Pridružila pa se jim je tudi gostja, pevka Lucija Cvetek, ki prihaja z Broda v Bohinju. Med šolskim

nom so se ustavili tudi na
mestu, kjer sedaj leži mesto Ljubljana in ustanovili
naselbino, Jazon pa je opravil še eno herojskih del in
ubil močvirsko pošast, iz
katere izhaja današnji simbol mesta Ljubljane - zmaja. V predstavi ne manjka
niti srečanje z mostiščarji,
ki ga opisuje J. Jalen v svojih Bobrih.

Z M A J I FOIO: Zikiop

TRNFEST 07

STUDOR v BOHINJU

v okviru Trnfesta potekal
tudi fotografski natečaj
TmFoto 07.
Festival bo letos v 33
dneh in večerih ponudil
tako koncerte kot gledališke
in plesne predstave, ustvarjalne delavnice, otroški program, DJ-nastope, razstave
in filmske projekcije, kar
pisani gruči domačih in
tujih obiskovalcev že tradicionalno zagotavlja brezplačno.
Letošnji program je usmerjen tudi v nekaj več slo-

venske produkcije, a festival kljub temu gosti priznane tuje ustvarjalce. Program Trnfesta 07 tako obeta domače in tuje nastopajoče, med katerimi lahko
izpostavimo koncerte skupin Jararaja, Brass band
Bojana Rističa,
NYSJE
(ZDA), Overflow (Hrvaška), Moveknowledgement.
V okviru Trnfesta 0 7 bo
potekal še festival neuveljavljenih glasbenih skupin REVERSE ENGINEERING.

letom je Lucija študentka predšolske vzgoje na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani, študira pa tudi solo petje in igra bobne pri Godbi Bohinj. Njen mlad in čist glas
se lahko kosa z marsikatero pevko slovenske estrade,
zelo veliko pa jih pusti tudi daleč zadaj. Glasbeniki so
navduševali z ljubitelji glasbe do zadnjega kotička
napolnjen prireditveni prostor z zimzelenimi melodijami od vsepovsod. P. L

B O H I N J S K A BISTRICA

Odprli razstavo Železna pot
V petek je bohinjski župan Franc Kramar odprl v Muzeju Tomaža Godca razstavo Železna pot in jo kot
slavnostni govornik pospremil z besedami, da bo občina še naprej finančno podpirala nadgradnjo projekta
Železna pot in da "razstava za Bohinj pomeni možnost,
da izkoristi potencial tega projekta, vendar ga bomo
morali znati približati našim turistom." Tudi avtorica
razstave in arheologinja Mija Ogrin je dejala, da je eden
od ciljev razstave in projekta "arheologijo približati ljudem sko.zi turistično ponudbo, potrebna pa je nadgradnja že postavljenih informacijskih tabel z vodiči in informacijskimi točkami". Na razstavi so prikazani izkopani
predmeti po visokogorju vzhodnih Julijskih Alp, ki
dokazujejo, da je bil ta del Slovenije naseljen vse od
bronaste dobe oziroma od 21. stoletja pred našim
štetjem. Predstavljajo pa se tudi italijanski in avstrijski
partnerji v projektu Železna pot. P. L

jS v F f c R : M o i
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Tito brez maske
Miro Simčič, novinar in publicist, eden izmed treh ali
štirih najbolj strastnih proučevalcev soške fronte, se je v
svoji najnovejši knjigi Tito brez maske lotil še poslednjih
podrobnosti o življenju in usodni bolezni nekdanjega
predsednika Jugoslavije. Simčič se je tako dokopal
do dokumentov, ki dokazujejo, da so v ljubljanskem
kliničnem centru pri predsednikovem zdravljenju
zagrešili nedopustno napako. Intervju si lahko ogledate
na TVS i v nedeljo, 4. avgusta, ob 21. uri. A. B.

TELEVIZIJA
Tibet, zgodba o neki tragediji
Francoski dokumentarni film, ki si ga lahko ogledate v
četrtek ob 19.55 " a TVS i, gre po sledeh nedavne zgodovine Tibeta in trpljenja tibetanskega ljudstva pod petdesetletno kitajsko okupacijo. Šele 1938. leta s o nemški
znanstveniki prinesli s seboj prve podobe daljne, skrivnostne dežele, ki do tedaj še ni bila znana belemu človeku. To je bil Tibet: planota na štiri tisoč metrih nadmorske višine, obkrožena s puščavami in najvišjimi gorami
na svetu - dežela, za katero se zdi, da je ostala nespremenjena stoletja in kjer je vladal fevdalni režim, ki je
skoncentriral oblast v rokah budističnih menihov in malega števila poglavarjev. Na vrhu hierarhije je vladal dalajlama, vsakokratna reinkarnacija zadnjega, in je imel v
rokah najvišjo oblast. Leta 1 9 4 0 so Britanci na filmski
trak posneli prihod novega dalajlame v palačo Potala.
Tedaj je bil star pet let in komaj si je lahko predstavljal,
kakšna usoda ga čaka. Tuje oblasti so se že zartimale za
to deželo, ki vendarle ni pokazala važnejšega bogastva.
Velika imperialistična sila Velika Britanija je bedela nad
neodvisnostjo Tibeta od Indije, kar se ji je zdelo potrebno za ohranjanje regionalnega geopolitičnega ravnovesja. Kitajska, ki je nadzirala na severu notranji Tibet, je
imela cilj, da bi dosegla vpliv še na preostalem tibetanskem ozemlju. Stoletja je tej prostrani himalajski deželi
uspelo ohraniti kulturno in politično neodvisnost. Toda
1947. leta je podkralj naznanil tibetanski vladi, da Britanci ne morejo več ohranjati potekle pogodbe. Leta 1949
se je končal dolgi pohod in Mao Zedong je spodbujal Tibetance, da bi odvrgli fevdalni jarem. Kitajska vojska se
je valila na Tibet, da bi "zagotovila varnost" Tibetancem
pred domnevno zaroto "ameriških imperialistov". Tako
so se začeli petdesetletno tlačenje in pokoli ter uničenje
celotnega ljudstva. A. B.

SANJSKI POKLIC
Maja Sodja je vodenje Vizite prevzela od kolegice Alenke Mirt Iskra. Pravi, da gledalci Vizito dobro
poznajo in vedo, kaj od nje lahko pričakujejo.
•

R

NinaValant

ubriko Vizita na
P O P TV-ju lahko
gledate že dobrih
deset let. Pogovarjala s e m se z novinarsko kolegico,
trenutno voditeljico, simpatično temnolasko, M a j e
Sodja, sicer odlično novinarko oddaje 24 ur.

Maja, že dober mesec vodiš
rubriko Vizita. Kako si
sama zadovoljna s svojim
vodenjem in kakšni so odzivi gledalcev?
"Vodenje Vizite sem za
nekaj časa prevzela od kolegice Alenke Mirt Iskra, ki to
zdravstveno rubriko vodi in
ureja že dobrih deset let.
Gledald Vizito dobro poznajo in vejo, kaj od nje lahko
pričakujejo. Vsako soboto jo

60-letniki z Glasom na piknik
v torek, 21. avgusta 2007,
ob 15. uri na piknik
prostoru v Besnici
(poleg ribogojnice)

Za vse, ki smo letos stari 60 let, in člane
družin, pripravljamo prav p o s e b e n
piknik! Na pikniku b o obilo dobre volje,
spoznavali se b o m o in veselili. Da bo še
bolj veselo, nam bodo zaigrali besniški
harmonikarji.

Če je kdo v vaši družini, ki j e naročena
na Gorenjski glas, star 60 let, v a s
vabimo, da se nam pridružite.
Izpolnjen kupon pošljite na naslov:
Gorenjski glas, Zoisova 1, Kranj.

Ime in priimek
Naslov
Število družinskih članov, ki se bodo udeležili piknika
Izmed prejetih kuponov bomo med prisotnimi na pikniku izžrebali 5 nagrajencev,
ki bodo prejeli lepe nagrade.
V Gorenjskem glasu pa si boste lahko prebrali reportažo s piknika.

Vse najboljše in se vidimo v Besnici!

Gorenjsl^i Glas

V uredništvu 2 4 ur si že od
leta 2 0 0 2 in pokrivaš
zdravstvene, socialne, včasih pa tudi teme družabne
kronike. Kateri pa so tisti
prispevki/teme, ki jih sama
najraje delaš?
"O vseh zgoraj omenjenih
temah rada poročam. Je pa
med njimi precejšnja razlite.
V zdravstvu (na žalost) nikoli
ne zmanjka težav in afer, ob
socialnih zgodbah te je včasih
kar groza v kakšnih razmerah ljudje živijo v 21. stoletju.
Družabna kronika je - vsaj
meni - bolj za sprostitev in v
veselje, čeprav je družabnih
dogodkov, vrednih omembe,
pri nas veliko premalo. Najljubši prispevek zagotovo intervju z britansko manekenko Naomi Campbell."
Znana si tudi po tem, da se
med živimi vklopi v oddaji
nikoli ne zmotiš, vklop izpelješ zelo suvereno. Veliko
vaje ali naravni talent? Si
morda kot majhna deklica
stala pred ogledalom in nastopala?

Če boste želeli, boste lahko tudi kaj
zapeli ali zaigrali.
Gostinci b o d o poskrbeli za okusen
topel obrok, ki vam ga b o m o ponudili
za simbolično ceno - 1 EUR.

Ker vemo, da se ukvarjate z mnogimi
zanimivimi hobiji, vas vabimo, da jih
predstavite. S s e b o j prinesite svoje
izdelke, kijih bomo razstavili.

namreč spremlja 38 odstotkov vseh takrat zbranih gledalcev pred malimi zasloni,
najbolj gledane oddaje pa
tudi do 350 tisoč ljudi. Ponujamo jim zdravstvene nasvete, v zadnjem času pa
veliko pozornosti namenjamo predvsem preventivi, Id
je dandanašnji najbolj pomembna. Mislim, da nam
dobro uspeva."

Z A VA.S B E L E Ž I M O

ČAS

"Vklopi v živo so tisto, kar
kot novinarka najraje počnem. Ko si zunaj, na terenu
je vse odvisno le od tebe. Zgodi se lahko marsikaj, ljudje
na ulicah žvižgajo, trobijo,
meni je pred leti med vklopom na silvestrovo na Prešernovem trgu nekdo celo vrgel
petardo pod noge, pa nisem
niti trznila. Gledalci ne vedo,
kaj se dogaja zunaj, in jih to
niti ne zanima. Gledalce zanima le informacija. Vsakič
ko se javljam v živo, sem
vznemirjena, a m e to pravzaprav žene, da vedno dam vse
od sebe in izpeljem najboljši
vklop, kakor ga le znam."
B o š v Vizito sedaj, ko jo
vodiš, uvedla kakšne večje
spremembe ali ostaja takšna, kot je bila?
"Vizita ostaja enaka. V prvem prispevku se naša novinarka Sanja Macur loteva
"težjih" tem. Govorimo namreč o novih operacijah, novih metodah zdravljenja, bo-

lezni predstavljamo skozi
zgodbe ljudi. Drugi prispevek je po navadi bolj lahkotne narave, kot na primer
nega las, celulit, odstranjevanje dlak (ta je bil neverjetno
odmeven). Na koncu pa - če
nam ostane dovolj časa - objavimo še kakšno zanimivo
novičko o novih pridobitvah
slovenskih bolnišnic, novih
knjigah, zdravilih..."
Kaj pa recimo teme, kot
klamidija. So ljudje v Sloveniji s to novo spolno boleznijo zelo slabo seznanjeni?
"O klamidiji smo v Viziti
že poročali. Težava pri nas
je v tem, da so vse spolno
prenosljive bolezni še vedno tabu tema. Ljudje zato o
njih ne govorijo, če kakšno
izmed bolezni imajo, pa to
zadržijo zase."
Kaj m e n i š o populariziranju, na primer, kondomov.
Kaj lahko narediš na tem
področju? Veliko j e takih,
ki še vedno menijo, da so le
zaščita pred nosečnostjo in
ne tudi zaščita pred spolnimi boleznimi.
"O kondomih in o tem,
pred čim se z uporabo kondoma lahko zaščitiš, bi morali danes govoriti v osnovnih
šolah. In to veliko govoriti.
Zmotno je namreč mišljenje, da je najhuje, kar se ti
lahko zgodi pri nezaščitenem spolnem odnosu, zanositev. Predvsem mlade, ki
vstopajo v spolno življenje, bi
morali podučiti o vseh mož-

nih spolno prenosljivih boleznih, ki jih je tako v svetu
kot tudi pri nas zmeraj več."
Kaj je tista stvar, ki ti je pri
novinarstvu najbolj všeč? Si
ga tudi vzela kot način življenja in ne le kot službo?
"Novinarstvo je sanjski poklic, ker ti nikdar ni dolgčas.
Vsak dan je drugačen in nikdar ne veš, kaj lahko od
dneva pričakuješ. Je pa po
drugi strani včasih obremenjujoč - delavnikov od 7. do
15. ure ne poznamo, delamo,
dokler prispevek ni pripravljen, in ponavadi se to zavleče tja do 19. ure. Temu, da bi
služba postala moj način življenja, se upiram z vsemi štirimi. Ko končam delo, se
vrata POP-a zame zaprejo in
do naslednjega dne jih n e
odprem. Z a m e je pomembno, da je službeno življenje
ločeno od zasebnega."
Kakšna je Maja v prostem
času in kaj rada počne?
Maja je v prostem času
povsem preprosta. Ob prostih vikendih rada zjutraj poležim, potem si privoščim
eno kavico doma, pa obvezno še eno v mestu. Ob sobotah dopoldne imam Ljubljano najraje, ko je polna ljudi
in mesto zares živi. Prosti
čas poskuSam izkoristiti tudi
za rekreacijo, najraje imam
kolo ali pa dolg sprehod v naravi. Rada k u h a m in pospravljam. Če bi imela veliko
časa in še več denarja pa bi
najbrž ves čas potovala.

KINO, SPOREDI, RADIO
NAVRTIUAKU
UUBEZNI

Faktotum
Drama, ki jo lahko v ljubljanskem Koloseju spremljate 16.
avgusta, 9. pa v Kinoklubu Vič v Ljubljani. Režija je delo
Benta Hamerja, spisal pa je scenarij po knjigi Charlesa
Bukowskega. Zgodba: Ženskar, alkoholik in ljubitelj stav
na srečo Henry nima določenega življenjskega cilja, saj se
neprestano seli ter še hitreje menja zaposlitve, ki jih vedno jemlje zgolj kot nujno zlo, potrebno za preživetje. Njegova edina strast je pisanje kratkih zgodb, ki pa mu jih
nikoli ne uspe objaviti. Zaradi življenjske usode mu pot
prekriža simpatična Jane, toda čeprav se zdi, da je prav
ona njegova sorodna duša, ju to ne reši pred prepadom
samouničevanja. A tudi to je le še en delec vsakdanje
tragikomedije Henryjevega življenja. A. B.

Komična drama Napumpana nas popelje v svet
ljubezni za eno noč, ki pa bo, glede na odvijanje
dogodkov, trajala dalj časa.
Alenka Brun
stvarjalci komedije 40-letm devičnik na bumi
vrtiljak ljubezni
tokrat posadijo zapeljivo ter uspešno televizijsko
novinarko Alison in zabavnega, toda lenega sanjača Bena.
Njunemu naključnemu srečanju sledi nekaj kozarčkov alkohola, zaradi česar pristaneta v
postelji, čez nekaj tednov pa
zgrožena Alison ugotovi, da je
noseča. Novica neprijetno preseneti tudi Bena, ki se še ni
pripravljen odpovedati neskončnim zabavam s prijatelji
in brezskrbnemu življenju, a
kljub vsemu se odločita, da bo-

U

sta pomagak drug drugemu.
Toda števdlne zabavne težave
njun odnos znova postavijo
pred usodno preizku^jo.
Film o nedoraslem moškem, ki se mu 'zalomi' z lepim in uspešnim dekletom, se
je začel rojevati med snemanjem 40-letnega devičnika.
Režiser Judd Apatow, ki je bil
navdušen nad igro Setha Rogena, je posebej zanj napisal
scenarij, v katerem mu je namenil glavno vlogo. V želji,
da bi posnel prisrčno, neprisiljeno komedijo o življenjskih
okoliščinah, ki lahko doletijo
vsakogar, je ustvaril film,
poln življenjskih resnic in
tako uravnoteženih pogledov
z moške in ženske plati, da je
z enim samim filmom gle-

RADIJSKt SPOREDI
Radio Kranj 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.siyprogrm.php)
V torek ob 9.20 bo gost Teme dneva šenčurski župan
Miro Koželj, ob 1 7 . 2 0 bo avtomobilistična oddaja, ob
18.20 pa računalniške novice. V sredo ne preslišite oddaje
Kako deluje ob 6.40, ob 18.20 pa bo na sporedu Oddaja
za upokojence. V četrtek ne preslišite Planinsko športnega kotička ob 14.30 in zanimive stalne glasbene oddaje
Drobtine iz Ročk zgodovine. Ob 20.10 bo vedeževanje z
Dan/jem v živo. Tudi v petek ob 6.40 prisluhnite oddaji
Kako deluje, ob 1 1 . 3 0 bo kviz Radia Kranj, ob 14.30 pa
borzne Informacije. Sobotni program bo v znamenju stalnih rubrik Bistre glave ob 9 . 1 0 , oddaje Dobro jutro
Slovenija irv glasovanja za naj kopališče ob 1 1 . 1 0 . Ob 12.
uri bodo na sporedu Mali oglasi, ob 16.20 oddaja Na planincah, ob 19.20 pa bo Verska oddaja. Nedeljska Radijska
razglednica bo ob 13.15 prišla iz Radovljice. Š e prej, ob 12.
uri bodo mali oglasi, Nedeljsko filmsko popoldne bo na
sporedu ob 17.10 in Kino kviz uro kasneje. V ponedeljek ob
7.15 tako kot vedno ugriznite z nami v jabolko zdravja, ob
9.20 bo oddaja Se res poznamo, ob 1 1 . 1 0 bo v poslanskih
minutah z nami Bojan Homan, nočni program na torek pa
bo vodil Franc Pestotnik Podokničar.

i KINO SPORED
KINOCENItR.KRAKJ

(vww.potepuh.com)

Slovenija kljub svoji majhnosti ponuja nešteto zanimivosti,
prijetnih kotičkov, lepih krajev in veliko prireditev. Kar na
nekaj od njih bodo opozorili v predstavitvenih oddajah prihodnjega tedna in vam ponudili možnost, da se jih tudi
sami udeležite. Poleg obilice dobre glasbe naj vas opozorijo na stalne oddaje - v torek prisluhnite Babičinim nasvetom ob 15.10; v sredo ob 14.10 pa oddaji Rože&vrt, v kateri
morda dobite novo idejo, kako polepšati balkon ali vrt.
Petkova oddaja Moja dežela ob 1 4 . 1 0 vam bo dala namig,
kam se lahko odpravite na potep; ob 16.10 pa vam bo Saša
Einsiedler v oddaji Živimo lepo predstavila zanimivega
Slovenca, koga, naj do oddaje ostane skrivnost. Izzivu podjetništva lahko prisluhnete v ponedeljek ob 10.30, kako z
zdravilnimi rastlinami odpraviti zdravstvene težave, pa
izveste v Zdravstvenem kotičku ob 12.10. Ko s e v teh dneh

SHREK TRETJI (slnhronizirano)
19.00

Torek, 31.7.

HANNIBAL: ROJSTVO ZLA

15.30,18.15 in 21.00

21.05

HARRVPOTTERINFENIKSOVRED

ZADMJIPOUUB

Sreda, 1.8.

Nedelja, 5.8.

15.00 in 17.45

17.00

HARRVPOHERIN FENIKSOVRED

SHREK TRETJI (sinhroniiirano)

20.30

19.00

UMRI POKONČNO 4

ZADNJI POUUB

Cetitek,2.8.

21.05

16.15

HANNIBAU ROJSTVO Z U

HARRVPOTTERINFENIKSOVRED
dalcem bolj približal način
razmišljanja
nasprotnega
spola, kot so to doslej storile

vse psihološke in podobne
knjige priznanih strokovnjakov.
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19.00 in 21.30

UMRI POKONČNO 4

20.30

16.15

NORBIT

HARRVPOTTERIN FENIKSOVRED

Četrtek, 2.8.

19.00 in 2 U 0

20.30

UMRI POKONČNO 4
potepate po naši deželi, si lahko na cvetočih travnikih
naberete tudi zdravilne "rožce", ki vam bodo v mrzlih dneh
dišale iz čajnih skodelic ter vas spominjale na doživetja
minulega poletja, hkrati pa odgnale kakšno nadlogo.

Radio Ognjišče, 104,5

9 ^^^

(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)
V torek ob 8.15 boste slišali, kaj je to geografska označba
blaga. Ob 20.30 bo Juretov večer, ob 22. uri pa Sončna pesem. V sredinem jutru boste slišali o proučevanju podnebnih sprememb na zdravje in splošno počutje ljudi. Ob
18.15 se bodo posvetili primorskim Slovencem, ki so svoje vojaške poti kot italijanski vojaki začeli v vojni v Etiopiji. Zvečer ob 2 0 . 3 0 bodo spregovorili o evangeliju po
Marku. V četrtek bodo ob 8.15 odkrivali pomen in izvor
starih pravnih besed, pa tudi pomen imen, priimkov In domačij ker krajev. V dijaški oddaji ob 18.15 bodo predstavili
glasbenika Matjaža Knaza. V petek ob 6.40 vas bodo povabili k molitvi za srečno vožnjo, ob 17. uri vas vabijo k
ogledu meteorskega roja Perzeidi, ki bo 12. avgusta. V
sobotnem popoldnevu ob 17. uri pa bodo povedali, da se
je pred sto leti v Žužemberku rodila holivudska igralka Zalla Zarana.

Radio Sora 91,1 Mhz
Oddaje aktualno, ki jih na Radiu Sora pripravljajo vsak
dan ob 9. uri, bodo tudi v prvem avgustovskem tednu
posegale na najrazličnejša področja. Danes, v torek, vam
bodo povedali, kako je s hruševim ožigom na Gorenjskem, katerega izbruh je letos zabeležil epidemične
razsežnosti, in kako naj ravnamo, če opazimo okužena
drevesa v svojem sadovnjaku. V sredo bo namestnica direktorice Lokalne turistične organizacije Blegoš povedala,
kako je bilo v juliju s turističnim obiskom na škofjeloškem območju, v četrtek pa vas bodo povabili na
občinsko praznovanje na Ptuj. V petkovi oddaji aktualno
ob devetih vas bodo spomnili, da je prva avgustovska
nedelja namenjena oglarjenju na Starem vrhu, v soboto
ob devetih pripravili radijski kviz, v nedeljo pa pokukali v
zaklade slovenskih spominov. Ob vsem skupaj, seveda,
ne spreglejte rednih rubrik, ne zamudite stalnih glasbenih oddaj in ne preslišite tokratne poletne petkove razglednice, ki jo bodo po 16. url pisali v Davči.

KINO MHIU.KDJOiAAŽMANA, BOH. BIST.
Torek, 31.7.

Petek, 3.8.

HANNIBAl: ROJSTVO Z U

Sobota, 4.8.
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HARRY POTHR IN FENIKSOV RED
19.00 in 21.30

KINO SOKA, iKOFJA LOKA
Petek, 3.8.
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18.30
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GOVEVE PRIKAZNI
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20.30
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18.30

UNHARIOVA DVORANA RADOVUlCA
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ŠOLA ZA BARABE
20.30
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GOVEVE PRIKAZNI
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Nedelja, 5.8.
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Radio Potepuh, 91,0 Mhz
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odebeljenih devetih kvadratov.
Sestavila: P«ra F.

muianua
OTROŠKA PERESA
Na odprtem morju
S posadko na moji ladji smo pluli po odrtem morju. Nismo
vedeli, kaj nas čaka na tem potovanju, saj smo iskali le zaklad.
Zvečer, ko smo večerjali, smo zaslišali krike in glasove. Vsi
smo postali nemirni in strah se je naselil v nas. Nestrpno smo
čakali, kaj se bo zgodilo z nami in barko. NI bilo dolgo, ko je iz
vode prišla zverina. Prevrnila je ladjo in dva člana moje posadke sta umrla. Potonila sta. Ni bilo veliko časa za slovo. Vzeli
smo čolne ter veslali celo noč do najbližjega otoka. Otok je bil
samoten, ni bilo naseljenih ljudi. Ko smo nekaj časa hodili po
otoku, smo zagledali votlino. Vanjo sta nas zvabila ogenj in
toplota. Pogreli smo se in zahvalili bogovom za rešitev. Vedeli
pa smo, da bo vrnitev težka. Vsi smo zaspali in počakali
naslednje jutro. Začeli smo graditi novo ladjo, odločeni, da zaklada ne bomo iskali. Med delom smo se na smrt prestrašili,
saj smo zagledali že znano pošast. Ta nas je lovila, a smo se
poskrili in s tem rešili. Sklenili smo, da ji nastavimo past.
Zvezali smo vrv na dve debli in priklicali pošast. Spotaknila se
je ob vrv, mi pa smo jo tepli s koli, da je podlegla bolečinam.
Ladjo smo spravili v red. Bila je preprosta, saj smo hoteli čim
hitrejšo vrnitev. Odpluli smo. Tokrat se nam ni pripetilo nič
hujšega kot nekaj visokih valov. Veliko nas je bilo tako veselih,
da so nam stopile solze v oči. Srečno smo se vrnili v domovino. Ljudi, ki so nas sprejeli, je močno pretresla novica, da sta
dva člana posadke umrla. Povedali smo jim tudi o prigodi s
pošastjo. Postali smo junaki. Veseli smo bili, da smo prišli
nazaj veseli in nepoškodovani. To nam je vlilo poguma za
nova popotovanja. Urban Križaj, OŠ Naklo

Res ne vem
Ko mimo prišla si,
al' je mogoče novo sonce posijalo, res ne vem;
si ustavila se tukaj,
je mogoče črne oblake odgnalo, res ne vem.
Kako naj to opišem,
lepota grške Afrodite,
al' rimske Venere,
ki jo sonce je obsijalo, res ne vem.
Kot gledal peščeno bi obalo,
čudovito,
z morjem obdano,
je življenju nov smisel dalo, res ne vem.
jani Pogačar, Gorje

TISOČ UGANK ZA MALČKE
Tokrat vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko:
Vzrok zanj sta žalost In sreča,
starec pozna ga, otrok,
spremlja ga solza, iskreča,
rima zanj zvok je in pok.

SKAVTI DVAKRAT OB ZASTAVO
Triglavski steg praznuje petnajstletnico delovanja. Minuli teden je na Suhi pri Kranju potekal skupni
tabor vseh kranjskih skavtov.

riglavski steg, ki
povezuje kranjske
skavte, se je minuli teden srečal
na štiridnevnem
taboru na Suhi pri Kranju.
Prek 60 skavtov različnih
starosti je na ta način zaznamovalo 15-letnico delovanja
stega. "Ponavadi so skavtski
tabori namenjeni prav določenim starostnim skupinam. Tabor za celoten Triglavski steg smo tokrat pripravili po petih letih. Med letom se redkeje srečujmo, saj
delo poteka v manjših skupinah, čete pa se srečujejo enkrat na mesec. Naš tabor ob
15-Ietnid je bil prav zato poseben," je pojasnil stegovodja
Tomaž Ovsenik. Udeležence
je v štirih dneh čakala vrsta
dejavnosti. "Imeli smo različne delavnice, velik poudarek pa smo namenili športnim aktivnostim. Priredili
smo turnir v odbojki, nogometu in roverčku. Gre za tipično skavtsko igro, pri kateri je pomembno, da obroč iz
vrvi čim večkrat natakneš na
kol," je dodal Ovsenik.

T

Za večino mladih skavtov
je bilo najbolj razburljivo
straženje oziroma kraja za-
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Navodilo za reševanje:
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6.
UpoUevajte:
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat.
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat.
3. V vsakem pravokotniku z 3 x 2 polji je vsaka številka
vpisana le enkrat.
sesuviU; i«, m smc

boru, zjutraj pa mu določijo
odkupnino. Če pa napadalcem le uspe zbežati z ukradeno zastavo, ti pridejo na
jutranji zbor v tabor in povedo, kaj hočejo v zameno za
zastavo. "Zagotovo je bilo
najbolj zanimivo stražiti za
stavo. Ukradli so nam jo dva
krat," sta na zadnji dan povedali 15-letna Ana Boneš in 13
letna Teja Černilec. "Zani
mive so bile tudi športne
igre. Super smo se imeli
prav nič nam ni bilo dolgčas
le precej utrujeni smo že,'

sta še pristavili skavtinji, ki
sta tako kot drugi izvidniki
in izvidnice na tabor ob 15letnici Triglavskega stega
prišli naravnost s tabora
Kvajdej, ki je pred tem potekal v Selu pri Bledu.
Tabor so na zadnji dan,
minulo sredo, zaključili s
sveto mašo v naravi, še pred
tem pa so imeli kar precej
dela z izdelovanjem lesenega oltarja. Pri tem nikakor
niso uporabljali žebljev, ampak so morali vse skupaj iznajdljivo zvezati.

Na Pungertu je v sklopu otroškega Kranfesta minuli konec tedna zaživela Bobrova dežela.
Ana Hartman

SMS z vsebino ug-frešHev+ime, priimek in naslov na številko

Srečni nagrajenec je Evgen Šmid Žagar z Bleda.

stave, ki so jo v taboru dvignili vsako jutro. Slednjo morajo ponoči stražiti izvidniki
in izvidnice, do pobioči pa so
to nalogo dovolili opravljati
tudi najmlajšim skavtom,
volčičem in volkuljicam. Zastavo si skušajo prilastiti napadalci iz drugih krajev. Ce
jim uspe priti na nikogaršnjo
zemljo, ki je okoli jambora,
se jih domači skavti ne smejo dotakniti. A če se kogarkoli od njih dotaknejo, medtem ko beži, je njihov ujetnik. Noč mora preživeti v ta-

OTROCI V BOBROVI DEŽELI

Ugotovite pravilen odgovor in nam najkasneje do petka pošljite
031/691111. Izžrebali bomo nekoga, ki bo prejel knjižno nagrado.
Ime nagrajenca pa bomo objavili prihodnji torek. Pravilna rešitev
uganke, ki smo vam jo zastavili prejšnji teden, se glasi veter.

Na taboru ob petnajstletnici Triglavskega stega se je zbralo prek 60 kranjskih skavtov.

udi v sklopu letošnjega Kranfesta
organizatorji niso
pozabili na najmlajše. Na Pungertu v Kranju jih je minuli
petek in soboto čakala Bobrova dežela, v kateri je bilo
zelo živahno. Ob našem obisku so v petek popoldne
ustvarjali 'mobile', poslikali
so panjske končnice, uživali
v d^žabnih igrah in aerobni
vadbi, ogledali so si predstavo Pravljična ura babice Pra
v izvedbi gledališča Unikat...
Malčki so se z užitkom kobacali v tako imenovanem Kobacališču, mnogi pa so se
preizkusili tudi v skakanju
po senu. Med njimi je bil
tudi štiriletni Maks Turk iz
Kranja, ki se, kot pravi, večkrat pride igrat na Pungert.
"Zdaj je pa še posebej zanimivo. V e ^ a t bi moralo biti
tako. Dobro je skakati v

T

seno, le bode me malo," je
dejal.
V Bobrovi deželi se je ustavil tudi šesdetni Žiga Marguč iz Škofje Loke, ki je takrat ravno preživljal počitnice pri dedku in babici v Kranju. "Najbolje mi je skakati
po senu. Tudi športne igre
so v redu, barvam pa ne preveč rad. ker mi je to malo
dolgočasno," je dejal Žiga, ki
bo jeseni šel v prvi razred.
Tega se, kot je še povedal,
zelo veseli. "Še pred tem pa
grem na morje v Barbarigo,
na Malem Lošinju sem pa
že bil letos," je dodal zgovorni Žiga. In če njemu barvanje ni preveč všeč, je bilo to
toliko bolj pisano na kožo
desetletni Ines Abramovič
iz Kranja, ki se je lotila poslikave panjskih končnic.
"Najprej s svinčnikom na
desko narišeš motiv, potem
vse skupaj prebarvaš z vodo,
nato pa še z barvami. Zelo
pomembno je, da ne hitiš
preveč in si čim bolj natan-

Nekateri otroci so prvič izkusili, kako je skakati po senu.
/ Foto: Tina Doki

čen," je dejala Ines in dodala, da se še posebej veseli kuharske delavnice, ki so jo v
sklopu otroškega Kranfesta
organizirali v soboto. "Zelo

rada namreč kuham. Pripraviti znam različne juhe ali pa
riž. Tudi palačinke znam
peči in jih v zraku obrniti," je
dodala.

AVTOMOBILIZEM

NOVI ZVEZDNI UTRINKI

POLIGON ZA VSE

Test: Mercedes-Benz C 2 0 0 Kompressor Elegance

Na severozahodu Nemčije v Papenburgu je
največja evropska preizkusna steza.

O

Matjaž Cregorič

azred C pri MercedesBenzu že dolgo vrsto
let velja za najpomembnejši hišni model, s seboj pa v vsaki novi generaciji nosi bc^ato dediščino.
Tudi novi C je v skladu z germanskim redoljubjem prišel
na ceste skoraj do sekunde točno po napovedih. Točnost je
lepa čednost, lepo p« je tudi, da
so pri trikraki zvezdi s prihodom novinca pustili izbirati
med dvema obrazoma, klasično elegantnim in dinamično
športnim. Če se obe limuzini
postavita pred ogledalo, se je
težko odločiti, katera je bolj privlačna, zelo jasno pa je videti,
da so v Stuttgartu ubrali nove
oblikovne smernice. Ne ve se
povsem natančno, zakaj ima
novi C spredaj tako pokončno
prisekan nos in navidezno
"zgrbančeno" pločevino, še
manj zakaj so se "krojači" odločili za sorazmerno neizrazit
oblikovni zadek, a skoraj iz
vseh ust je slišati, da je novinec
elegantnejši od svojega predhodnika, čeprav ima na nosu
oglato prirezana žarometa,
maska hladilnika s širokimi
kromiranimi režami pa je

O
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morda všeč očem z druge strani Atlantika, Vsekakor pa je
pozitivno, da je novi C večji in
precej prostornejši od modela,
ki so ga nekaj let pred upokojitvijo še nekoliko osvežili. Na račun v vse smeri večjih mer so
potniki v kabini dobili več udobja, še zlasti to vdja za tiste, ki
jim je določeno mestom na zadnji klopi Tudi spredaj se sedi
z odliko, čeprav voznik porabi
nekaj več časa za ustrezno nastavitev sedeža in volanskega
obroča. Kokpit je urejen in pregleden, z obliko merilnikov C
sledi svojim večjim bratom,
volanski obroč z gumbi za na-

.

stavitev radia in potovalnega
računalnika je ravno prav velik
in odebeljen, moti le še vedno
štrleča ročica tempomata. Phstika armaturne plošče ni na
najvišji kakovostni ravni in
tudi videz površin se ne zdi
ravno vrhunski, zato so videti
ceneno tudi vložki z vzorcem
lesa. Zaslon radijskega sprejemnika z redečo črto in izpisanimi frekvencami ter z nastavitvijo z gumbom na sredinski konzoli nostalgično
spominja na stare čase, seveda
pa je sistem, na katerega je
mogoče prikljufiti tudi M P} in
ima v kombinaciji s telefonom

Mere:
d. 4,581, š. 1,770, v. 1,440 m, medosje 2,760 m
485/1951 I
Prostornina prtljažnika:
1555/2040 kg
Teža (prazno v./dovoljena):
štirivaljni, bencinski, 16 V
Vrsta motorja:
1796 ccm
Cibna prostornina:
135 kW/i84 KM pri 5500
Največja moč pri v/min:
250 pri 2800
Največji navor pri v/min:
Najvišja hitrost:
235
Pospešek 0-100 km/h:
8,6 s
Poraba goriva po EU norm.:
10,5/5,8/7,6 I/100 km
Maloprodajna cena:
32.000 EUR (7.668.480 SIT)
Uvoznik:
AC Intercar, Ljubljana

m

.
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tudi brezžičnost, izrazito sodoben.
Sodoben je tudi 1,8-litrski s
kompresorjem podprti bendnsld štirivaljnik, ki svojo sorazmerno majhno gibno
prostornino skriva pod oznako 200 Kompressor. Motor je
kljub temu nadstandarden,
teče mimo in gladko, avtomc^
bilu zagotavlja suvereno in
zvezno pospeševanje in več
kot zadovoljivo najvišjo hitrost Dobro se razume s šeststopenjskim ročnim menjalnikom, ob katerem velja omeniti, da v Stuttgartu še vedno
bolje obvladajo menjalniško
avtomatiko, poraba goriva pa
je v naftno neprijaznih časih
komaj še v mejah znosnosti.
Tako kot vsi člani družine trikrake 2:vezde je tudi novi C
lahko vodljiv avtomobil, športno naravnanim voznikom dovoljuje celo nekaj poigravanja
z zadkom, sicer pa je vožnja
zaradi dobro uglašenega podvozja udobna. Novi razred C
bi rad ugajal tako umirjenim
gospodom kot mladim podjetniškim povzpetnikom, sodeč po ceni, pa je očitno bolj
pisan na kožo prvim.

FAVORIT ZNANILEC PREOBRAZBE
škodili model iz leta 1987 je začel najpomembnejše obdobje češke avtomobilske tovarne.
Matjaž Cregorič

a prvi julijski dan
leta 1987 so v tovarni v Mladem
Boleslavu izdelali
prvo predserijsko Škodo Favorit (na sliki). Šest mesecev kasneje se je s serijsko
proizvodnjo začelo eno izmed najpomembnejših obdobij v zgodovini največjega avtomobilskega proizvajalca v današnji Češki republiki. Favorit je bil kot model z delovno oznako Škoda

N

edaleč od severnonemškega mesta Papenburg leži največji evropski objekt za preizkušanje
motornih vozil, ki ga s pridom uporabljajo številni proizvajalci, na njem pa so s hitrostnimi in vztrajnostnimi
rekordi zasloveli številni avtomobili. Preizkusno stezo,
ki omogoča tako razvojno
delo z novimi vozili kot tudi
optimiranje že obstoječih
modelov, so začeli graditi januarja 1995 in jo skupaj s
spremljajočimi objekti, v katerih so številne sodobno
opremljene delavnice, končali v 43 mesecih. Gradnje
preizkusnega centra so se lotili pri koncema DaimlerChrysler, saj je njihova prejšnja

N

TEHNIČNI PODATKI

O

Matjaž Cregorič

781 prvo Skodino vozilo s
pogonom spredaj. Bil je
tudi glavni razlog, da se je
Volksvvagen leta 1991 odločil za vstop v Škodo. Škoda
je pri razvoju med drugim
sodelovala 2 italijanskim
oblikovalskim studiem Bertone in s Porschejem. Vodstvo Škode je sprva načrtovalo proizvodnjo 3 3 6 . 0 0 0
vozil do leta 1 9 9 0 in nato
ukinitev proizvodnje tega
modela. Vendar so Favorita
izdelovaU do leta 1 9 9 4
(skupno 783.163 vozil) in
seriji postopno dodali še

testna steza pri mestu Untertuerkheimu postala premajhna, proizvajalci vozil pa
se žehjo v razvojnem času
novih modelov v čim večji
meri izogniti vožnjam po
javnih cestah. Stezo in objekte, ki se raztezajo na 870
hektarih površin, upravlja
družba ATP Papenburg, ki
je od leta 2 0 0 4 v večinski,
6o-odstotni lastni znane
nemške oblikovalske družbe
Karmann iz Osnabruecka,
medtem ko je 40 odstotkov v
rokah DaimlerChryslerjeve
tehnične podmžnice MB
technology iz Sindelfingna.
Kljub vpletenosti avtomobil-

skega koncema ima preizkusna steza status neodvisnega objekta, ki ga pogosto
najemajo in uporabljajo drugi avtomobilsid proizvajalci.
Tako kot drugi podobni objekti je tudi preizkusna steza
v Papenburgu skrita očem
javnosti in skrbno varovana.
Okoli celotne površine se
vije dolga varovalna ograja,
na nekaterih mestih so tudi
umetni nasipi, območje je
nadzorovano s kamerami in
nedostopno brez dovoljenj
oziroma pooblastil, S ceste,
ki vodi mimo razsežnega objekta, niti približno ni videti,
kaj vse se skriva v kompleksu. Najdaljša je 12,2 kilometra dolga ovalna steza s štirimi ali petimi voznimi pasovi
in z dvema ovinkoma, ki
imata celo 50-stopinjski nagib in ju je mogoče prevoziti
s hitrostjo do 250 kilometi-ov

na uro. Nekateri deli steze
dovoljujejo tudi hitrosti, ki
presegajo 300 kilometrov na
uro. Znotraj steze so površine in objekti za vse druge
preizkuse od tristometrske
platforme za preizkus vozne
dinamike, do sedemstometrskega dela, ki je namenjen
različnim načinom zaviranja. Zanimiva je tudi 4,1 kilometra dolga "kopija" dirkališča Hockenheim, seveda
pa imajo v Papenburgu tudi
sekcije za preizkus nastavitve podvozja, krog z akvaplaningom in poledenelimi površinami ter naprave za toplotne in akustične meritve.

NA KRATKO
Veliko zanimanje za novi Ford Mondeo

modela Forman in Pick Up
(223.059 in 7 0 . 9 0 0 vozil).
Cena Škode Favorit je zna-

šala 143-500 kron - povprečna češka plača je bila takrat
3.000 kron.

Pri Fordovem slovenskem uvozniku so zaradi velikega zanimanja že poldrugi mesec pred začetkom uradne prodaje
objavili cene za novi Mondeo in začeli zbirati prednaročila.
Kot je znano, bo novinec hkrati na voljo v vseh treh karoserijskih izvedbah in s številnimi bencinskimi in dizelskimi
motorji. Najcenejša je limuzinska izvedba s štirimi vrati, i,6litrsklm motorjem (92 kW/i25 KM) in nivojem opreme ambiente (ABS, sedem zračnih vreč, samodejna klimatska
naprava, radio s CD predvajalnikom ...), ki ga bodo prodajali za 19.631 evrov. Uradna predstavitev na slovenskem trgu
bo 4. septembra. M. C .
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DRUŽABNA KRONIKA
KRANJ JE POKAL PO SIVIH

VRTIMO GLOBUS
Tudi Nicole v zapor

Končno je tudi Kranj doživel svoj trenutek: polne ulice, čemur je najverjetneje botroval dober izbor
dveh glavnih nastopajočih na petkovem in sobotnem večeru že tradicionalne 25. Kranjske noči.
Alenka Brun
etošnja že 25. Kranjska noč je bila ena
najbolj obiskanih v
zadnjih letih. Čeprav se je v soboto
vreme nekaj kisalo in je
celo deževalo vmes, to ljudi
s Slovenskega trga ni pregnalo. Uživali so predvsem
v družbi radia Bel vi in njihove glasbene ponudbe.
Kranjčani so mimogrede v
soboto dobili še miss Kranja 2 0 0 7 , Gorenjski glas pa
miss Gorenjskega glasa. Letošnja miss Kranja je postala Trboveljčanka Sandra
Marinovič, miss Gorenjskega glasa pa Anja Urbane in
Trboj.

L

Siddharta je privabila
mlade iz bližnje in daljne
okolice, vsak kotiček, travna
površina, pločnik so bili v
petek zaparkirani, nabito
poln Slovenski trg pa je norel z priljubljeno skupino.
V prvih vrstah dekleta še
vedno najpogosteje vzklikajo ime Siddhartinega vokalista Tonuja. Občinstvo skupine kar ni spustilo z odra,
tako da je na k a s n e j š e m
koncertu Pera Lovšina in
Španskih borcev ostalo le še
nekaj navdušencev.
Radio Belvi je pred nastopom tako Siddharte v petek
kot Cetinskega v soboto že
dodobra ogrel občinstvo
pod odrom. V zaodrju smo
v petek naleteli na Foxy teens, Sexplosion, kjer sta

največ pozornosti zbujali v
rdeče
oblečeni
prsati
'staverdesi', ter izvedeli, da
je Sanji G r o h a r 'zakuhal
njen pežojček'. Nekoč starleta, danes prerojena Petra
Slapar ne skriva svoje zaljubljenosti, za piko na i pa
je poskrbel še nastop Turbo
Angelsov.
Sobotino zaodrje Belvijevega glavnega odra pa je
bilo v z n a m e n j u D o m n a
Kumra, Sebastijana, Nexys,
Eve Moškon, kasneje prenovljenega Pop Designa, finalist Tony Celinski pa je
ravno tako napolnil Slovenski trg, vendar je k manjšem u obisku pripomogel tudi
dež. Zapel je celo hudomušni refren na temo 'Moj
očka ima konjička dva', kjer

on dodaja: m e n e in brata
mojega. S svojo energijo in
živahnostjo vedno navduši,
čeprav tudi backvokalista
žanjeta aplavze, predvsem
pa se dekletom v prvi vrsti
cedijo sline po m o š k e m
backvokalu. Bil pa je trenutek, ko niti n i s m o vedeli,
kdaj se je Tony znašel pod
stropom šotora oziroma
odra, in ni nam bUo jasno,
kako je prišel tja, še bolj
vprašljivo pa je bilo, kako
bo prišel dol. Tovrstne vragolije je včasih počel Vili
Resnik, ko je pel še pri Pop
Designu. Velikokrat je na
kakšni veselici mimogrede
zapel refren s strehe gospodarskega poslopja, množica
pa ga je ravno zaradi tovrstnih norčij oboževala.

Po Pariš Hilton bo zaradi vožnje pod
vplivom alkohola morala v zapor tudi
njena najboljša prijateljica in soigralka iz
serije The Simple Life Nicole Richie.
Posvojenka Lionela Richieja, ki je zaročena s pevcem skupine Good Charlotte
joelom Maddenom in naj bi bila noseča,
se je na sodišču Izrekla za krivo, priznala je tudi, da je
kadila marihuano in vzela tablete proti bolečinam. Ker je
to že njen drugi prekršek, bo odsedela štiri dni, če pa bo
kršila pogojno kazen, ji grozi tudi do leto dni zapora.

Zaljubljeni Bono
Po objavi fotografij Bona Voxa in Penelope
Cruz, kako se z roko v roki sprehajata po
fi-ancoski rivieri, se javnost sprašuje, kaj se
• dogaja v zakonu z Alison Hevvson, ki je
i ^ M j a ^
veljal za enega najtrdnejših v šovbiznisu.
Da resno škriplje, gre sklepati tudi po tem,
da je Bono naprej izkazoval naklonjenost
španski igralki, čeprav s o ga mediji opazili. Tudi ona je že
pred časom izjavila, da je Bono njen junak: "Tako močan
je, hkrati pa samo človek. Njegova predanost dobrodelnosti je občudovanja vredna, on spreminja svet."

Princess Tiaamii
Britanska zakonca Katie Priče, bolj
znana kot jordan, in pevec Peter Andre,
ki sta pred kratkim povila drugega otroka, sta deklico poimenovala Princess
Tiaamii. Ime je sestavljeno iz imen
Thea in Amy, kot je ime Petrovi mami
oziroma babici, besedo Princess pa sta
dodala zato, ker je novorojenka 'njuna mala princeska'.
Jordan, ki si bo Ime vtetovirala, je hotela dva i-ja, da zveni
bolj eksotično. "Vseeno nama je, kaj si ljudje mislijo o
imenu. Nama je všeč," dodajata.

Kljub nosečnosti na turneji

Cenilo Belvtjevega odra na Slovenskem trgu / FOIO: RMA DOII

'Finalista' in fi-ontmana: Tony Celinski in Tomi / foio: Tma dow

Sanja Grohar in Dani - brez pasje 'ljubezni' nikamor./Foto:TinaooM

Atrakcija v rdečem. Skupina Sexplosion. / FOIO: Tma ooici

Christina Aguilera, ki naj bi bila v četrtem
mesecu nosečnosti, nadaljuje svetovno
turnejo, a trebuščka ne more več skrili.
Odločena je, da bo turnejo izpeljala do
konca, s čimer pa se ne strinja njen mož
jordan Bratman, zato med njima prihaja
do nesoglasij. On je namreč prepričan, da
bi se zavoljo otroka morala umiriti, ona pa vztraja, da ji
nastopi ne škodujejo, saj so tudi zdravniki potrdili, da je
zdrava In da nosečnost ni rizična.

Nada Mihajlovič, nekdanja in ponovna fbtografinja enega

Pevka Eva Moškon, avtor Nominatorja v Gorenjskem glasu
Gorazd Šinik in modna oblikovalka Maja Ferme / foikT,n. ooki

Miss Kranja 2007 je postala Sandra Marinovič. Na odru s
kranjskim županom Damijanom Pernelom. / fmo r,„a oo«

najbolj rumenih časopisov v Sloveniji, manekenka, srečamo pa jo celo kot nastopajočo v enem slovenskih videospotov, ter Barbara Turk, modna oblikovalka./Fomzakiop

BOJAN ROPRETJE V ODLIČNI KONDICIJI
Kolesarstvo začel trenirati, da bi dobil boljše kolo. Na kolesu je potem ostal in dosegal vrhunske rezultate. Je edini, ki
mu je na dirkah Po ulicah Kranja uspelo zmagati štirikrat.
v e č na 8 strani

TURNI SMUČAR IN KOLESAR
Minister dr. Jure Zupan je aktiven turni smučar, a ob obilici dela je sedaj edini njegov šport hitra hoja po stopnicah
ministrstva in vladne palače. Rad tudi kolesari in se
odpravi na planinski izlet.

NOČNI TEKAČI PO BLEDU
Vroča julijska sobota na Bled ni privabila le kopalcev, temveč
tudi množico tekačev, ki so se v soju svetilk in bakel podali na
nočni desetkilometrski tek okoli Blejskega jezera v organizaciji zagnanih članov društva Vitezi dobrega teka.
v e č na 5 strani

v e č na 1 3 strani

Športu/glas
Gorenjski Glas

športni glas je priloga časopisa Gorenjski glas

ODGOVORNA UREDNICA: M A R I J A VOLČJAK

v kajaku na Olimp
Kajakaš Jure M e g l i č iz Z g . Dupelj s e je ž e p o v z p e l proti s v e t o v n e m u vrhu. O l i m p i j s k e igre s o

ČASOPIS I Z H A J A OBČASNO

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Priloga o športu
Vročina in poletje sta športnike pregnala v vodo in senco.
Aktivno preživljanje poletja je dobra podlaga za jesen in
zimo. Fotoutrinki so povabilo k prebiranju vsebine. Športni
pozdrav.

naslednji cilj v z t r a j n e g a in izredno m o t i v i r a n e g a t e k m o v a l c a v kajaku na divjih v o d a h .
JANEZ F E R U C

Julijska vročina, ki se ji vsi
najraje izognemo in počivamo v senci, niti za trenutek
ni zmotila treningov Jureta
Megli6i, ki se je na nadaljevanje sezone pripravljal tudi
na domačih brzicah v Tacnu
pod Šmarno goro, kjer je letos prvič slavil na tekmi svetovnega pokala. Dvaindvajsetletni absolvent grafike na
naravoslovno tehnični fakulteti, ki bo vzporedno vpisal
še študij na fakulteti za
Šport že drugo leto nastopa v
članski reprezentanci, s katero je osvojil dva evropska
moštvena naslova. Med zmagovalce svetovnega pokala pa
se je izstrelil z letošnjim izvrstnim nastopom v Tacnu,
kjer je pred njim pokleknila
vsa svetovna konkurenca.
"Domačo tekmo sem jemal
kot vse druge, zato tudi nisem imel posebnega pritiska.
Je pa malce drugače nastopati pred množico domačih navijačev. Po uvrstitvi v finale
sem vedel, da lahko posežem
zelo visoko," je o svojem nastopu povedal Jure, ki se je
pred tem že izkazal v mladin-

ski konkurenci, kjer kot najboljši rezultat izpostavlja
peto mesto na mladinskem
svetovnem prvenstvu. Na
preteklih dveh tekmah svetovnega pokala se zaradi napak
ni uvrstil v finalno vožnjo,
kjer je ponavadi konkurenca
izjemno izenačena in je vsakdo kandidat za zmagovalni
oder. Kot sam pravi, se najbolje znajde na daljših progah, kakršni sta denimo v
Atenah in v Bratislavi. Tako
kot večina kajakašev ga kot
letošnji vrhunec sezone čaka
svetovno prvenstvo, ki bo
septembra v Braziliji, kjer je
letos že opravil del priprav,
tako da mu je proga poznana, a temu ne posveča prav
posebne pozomosti. Raje se
posveča načrtnemu treningu, ki mu ga predpiše trener
in nekdanji kajakaš Aleš Vrabič, s katerim zadnja tri leta
več kot uspešno sodelujeta.
"Glede treninga in postavljanja ciljev sva si istih misli in
dobro medsebojno komunicirava, zato mu tudi popolnoma zaupam," o svojem trenerju pravi Jure, ki poleg
tega sodeluje z znanim
športnim psihologom dr.

"Sedaj, ko nastopam v članski
konkurenci, sem na leto zaradi
priprav in tekmovanj od doma
odsoten pet do šest mesecev.
Letos smo se pripravljali v Afriki
in Braziliji. V obdobju najobsežnejše vadbe treniram tudi po
trikrat dnevno. Zavedam se, da
brez zavzetega treninga ni
pravih rezultatov."

Daljinsko plavanje terja dobro vzdržljivost

Wimbledon je zibelka tenisa.

jure Meglič med treningom na brzicah Save v Tacnu pod
Šmarno goro, kjer je letos zmagal na tekmi svetovnega pokala. I FOTO: ROŽLE BRECAR
Matejem Tušakom in tako
so priprave na tekmovanja
povsem optimalne. Treninge izvaja ne glede na vremenske razmere in tudi
zimski mraz pod ničlo ne
predstavlja nobene ovire.
Večjih težav s poškodbami
nima, pravi pa, da je večkrat
potrebno potrpeti in bolečino vzeti za svojo ter jo med
treningom in tekmovanji

prezirati. Kot se za športnika njegovega kova spodobi,
ima kot najvišje postavljen
cilj nastop na olimpijskih
igrah prihodnje leto v Pekingu, kamor pa se bo moral še kvalificirati. Glede na
njegovo zavzetost na treningu, močno voljo in psihološko čvrstost si lahko
obeta še vrsto odličnih rezultatov.

Tudi starejši so še kako aktivni športniki.

Športna gorenjska
Glasovi tekači v pogonu
Rekreativna ekipa Gorenjskega glasa kljub
poletni vročini ne počiva.
JANEZ F E R U C

Običajni treningi Glasove tekaške ekipe še vedno potekajo po
ustaljenem umiku in tako priprave na jesenski del tekmovalne sezone potekajo nemoteno.
Naša ultra tekaCa Janez Ahačič
in Polde Taler pa sta se odločila za preizkušnjo v 24-umem
teku v Avstriji, kjer sta tekla v
družbi verjetno najboljšega ultramaratonca vseh časov, Grka
Yiannisa Kourosa, ki je tekmo
obvladoval kot že mnoge v svoji izjemno bogati ultratekaški
karieri in po 24 urah pretekel
dobrih 250 kilometrov, v svojih
nogah pa ima ta tekač tudi svetovni rekord, in sicer je v enem
dnevu pretekel 303 kilometre.
Glasova tekača Janez in Polde
sta nastopila iz njunega izjemnega veselja in navdušenja nad
dolgimi tekaškimi preizkušnjami. "V petek zvečer me je
poklical Polde in rekel, naj
bom zjutraj pripravljen na od-

hod. Še sam nisem vedel, kako
bo. Zame je bila to prva tovrstna tekma, medtem ko je Polde
že star in izkušen maček," je
povedal Janez, ki je pretekel
123 kilometrov in bil nad vsem
skupaj izredno navdušen ter se
ozrl naprej po naslednjih dolgih preizkušnjah. Nekaj se
obeta za mesec oktober, ko
imamo Glasovi tekači v planu
nekaj podobnega, kot j e bila
spomladanska Zagreb-Cazma,
le da bo tokrat zadeva netekmovalna in zgolj promocijskega značaja. Polde, ki je v Avstriji zmagal v svoji kategoriji in
pretekel 106 kilometrov, pa
ima že v mesecu avgustu sam
v planu izredno dolgo tekaško
preizkušnjo. O tem bomo še
pisali.
Ostali Glasovi tekači pa se
bodo dobro pripravili tudi na
Tek Gorenjskega glasa v mesecu septembm, kjer bo hkrati
tudi z^juček Gorenjskega pokala v rekreativnih teldh.
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Pestro V Športnem
društvu Bam.bi
športno društvo namenjeno številnim ljubiteljem kolesarstva in pohodništva z zanimivimi programi
in skupnimi akcijami za koristno preživljanje prostega časa.
JANEZ F E R U C

Leta 1 9 9 9 ustanovljeno
športno društvo trenutno
šteje kar okoli 350 članov,
med katerimi je največ pohodnikov, izredno prepoznavni pa so tudi kolesarji,
ki so v klubu razdeljeni na
rekreativce, na cestne kolesarje z licenco in na gorske
kolesarje. Prvotni namen
vseh članov je športno druženje in sodelovanje na številnih klubskih akcijah.
Predsednik kluba Aleš Kalan meni, da je potrebno
vseskozi sprejemati nove
ideje in predloge, da je vse
skupaj čim bolj pestro in
privlačno za vse člane. Tako
imajo v klubu od 15. marca
do 15. septembra tradicionalne Bam.bi kolesarske
runde, ki so dolge nekako
od 70-90 kilometrov in se
vedno začnejo v njihovi
"bazi" v Trbojah. Običajno
se jih udeleži od 20-25 kolesarjev. V četrtkih pa se na
kolesarske ture odpravijo začetniki in ženske, pri čemer
se tempo prilagaja zadnjemu v skupini.
Aprila organizirajo vsakoletni petdnevni kolesarski izlet
v Dalmacijo, ki je nekakšen
uvod v kolesarsko sezono.
Celotna grupa je razdeljena
na dve skupini, ki imata
organizirano
spremstvo.
Proti morju pa se s kolesom
vsako leto odpravijo 14. avgusta, ko je na sporedu kolesarska tura od Trboj do Krka
v skupni dolžini 210 kilometrov, za kar porabijo približno sedem ur.
Zelo zanimiva pa je Bambijeva popotniška transverzala. Letos je za priznanje potrebno zbrati vrhove nad
6 0 0 metrov po abecedi. Za
bronasto priznanje je potrebno izpolniti celotno abecedo, za srebrno še enkrat
ponoviti in za zlato priznanje trikrat osvojiti abecedo.
Zanimive ideje za pohode
ponavadi predlaga Janez
Udovič, tudi sam aktivni
športnik, ki se v zadnjem
času najraje poda na dolge
tekaške ture. Pred časom je
nastopil na izredno zahtevnem trekingu v Dalmaciji in
osvojil skupno tretje mesto.
Transverzala je vsako leto
začrtana na novo in s tem se
ohranja privlačnost te klubske akcije.
Za večino organizacijskih
zadev v klubu skrbi predsednik Aleš Kalan, ki med drugim na Kolesarski zvezi Slovenije opravlja funkcijo
predsednika odbora za cestno kolesarstvo. "Smo eden

Tradicionalne torkove Bam.bi runde, ki se jih redno udeleži od 20-25 kolesarjev.

Predsednik kluba Aleš Kalan (desno) skupaj z italijanskim profesionalnim kolesarjem
Alessandrom Petachijem na svetovnem prvenstvu v Madridu pred dvema letoma.
večjih kolesarskih klubov v
Sloveniji, ki delujejo na rekreativni ravni. Da je vse
skupaj interesantno, mora
biti zanimiv pristop z novimi idejami. Letos smo nastopili kot najštevilnejša

skupina na našem najbolj
razpoznavnem
rekreativnem kolesarskem maratonu
Franja, redno pa se pojavljamo tudi na drugih tekmovanjih. Kar se tiče vrhunskosti
v klubu, je potrebno omeni-

ti, da je na letošnjem državnem prvenstvu v krosu naš
član Luka Mezgec osvojil
naslov prvaka v kategoriji do
23 let," še dodaja Aleš. ki
tudi sam redno 3-4-krat na
teden zajaha kolo.

naši zmagovalci

Dopust je imela na Kolpi
Blaža Klemenčič: peta na evropskem, tretja na državnem prvenstvu v krosu, kjer je povsem uničila
svoje kolo.
MAJA BERTONCELJ

Gorska kolesarka Blaža Klemenčič že nekaj časa živi v
Mengšu. Njen cilj sta naslov
svetovne prvakinje in medalja na Olimpijskih igrah v
Pekingu prihodnje leto. Na

letošnjem EP v olimpijski
disciplini krosu v Kapadokiji
v Turdji je v kategoriji elite
osvojila peto mesto, kar je
njena najboljša uvrstitev v tej
disciplini na prvenstvu stare
celine doslej. Evropska prvakinja je že bUa v maratonu.

Kaj ti še manjka do medalje
v krosu?
"Medalja je bila na tem prvenstvu povsem realna. Manjkali
sta dve najboljši t e k m o v ^ ,
problem pa je bil v tem, da sem
bila preveč utrujena, poleg tega
sem na spustu tudi padla. Ev-

ropsko prvenstvo je bila že
moja sedma dirka v vsega šestih tednih. Le teden pred prvenstvom sem predvsem zaradi sponzorskih obveznosti morala nastopiti na tekmi svetovnega p o k ^ v maratonu, ki je
bila dolga šest ur. Za medaljo
nisem zaostala veliko, le dobro
minuto. Tekmovati v Kapadokiji je bil pravi užitek. To je bilo
eno najlepših prizorišč doslej."
V Sloveniji imaš močni konkurentki v Tanji Žakelj in
Nini Homovec, tako da si bila
pretekli teden na državnem prvenstvu v krosu absolutno šele
tretja. Je konkurenca zate psihična obremenitev ali dodatna
motivacija?
"Bolj dodatna motivacija. Kar
pa se državnega prvenstva tiče,
sem imela spet okvaro menjalnika, kar se mi je zgodilo že
drugič v sezoni. Kolo sem čisto
uničila. Na domačih tekmah se
je kar težko sprijazniti s porazom, je pa res, da mi več pomenijo rezialtati na tekmah svetovnega pokala."
Kaj te čaka v nadaljevanju sezone?
"Po državnem prvenstvu v krosu sem si vzela nekaj dni dopusta. Bila sem na Kolpi. Sedaj
dopusta ne bo več. Čakata me
dva svetovna prvenstva: 12. avgusta v maratonu in 9. septembra v krosa Teden zatem bo v
Mariboru še zadnja tekma svetovnega pokala v krosu."
Boš morda nastopila na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu?
"Kronometer sem na svetovnem prvenstvu vozila dvakrat. Morda bom nastopila
tudi letos, a je to še pod
vprašajem. Bom videla sproti. Prva dlja sedaj sta v gorskem kolesarstvu."

Blaža Klemenčič se najbolje počuti na gorskem kolesu. Morda pa bo letos v tretje nastopila tudi na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu.

Gorsko kolo torej ne bi zamenjala za cestnega?
"Ne, to pa nikoli. S cestnim
kolesom večinoma treniram
le pozimi, letos sem se pripravljala na Kanarskih otokih, drugače pa sem na gorskem kolesu."

Rad ima velike hitrosti
Kolesar Urban Jelovčan je državni prvak med
dečki A. Bori se tudi za zmago v točkovanju za
Pokal Slovenije.
MAJA BERTONCELJ

Kranj • Kolesar Save Urban Jelovčan, 14-letnik iz Šutne, je letošnji državni prvak v cestni
vožnji v kategoriji dečkov A.
Poleg t ^ je trenutno drugi v
točkovanju za Pokal Slovenije.
Po petem mestu na zadnji tekmi na Kostanjevici na Krki,
kjer je imel smolo in padel na
medenico, a je slikanje pokazalo, da je vse v redu, je zaostanek za prvim zmanjšal na dvanajst točk. "Kolesarstvo treniram tretje leto. Letos sem poleg naslova državnega p r v ^
zrnagal še tri tekme za slovenski pokal (Trstenik, Ajdovščina, Bled, op. M. B.), najboljši
sem bil tudi na dirki v Monzanu v Italiji," pojasnjuje mladi
kolesar, ki je letos s kolesom
naredil že okrog šest tisoč kilometrov.
"Uspehi mi pomenijo kar veliko, motivacijo za naprej," še
pravi ta odličen sprinter, ki so
mu všeč velike hitrosti na kolesu. Ob vsem treningu mu
uspe usklajevati tudi šolske
obveznosti. Letos je zaključil
osmi razred devetletke. Za kaj
drvigega kot za šport in šolo pa
mu časa zmanjki. Njegov idol

Urban Jelovčan tudi v teh
dneh veliko trenira. Želi
zmagati Pokal Slovenije pri
dečkih A.
je kdo drug kot Tadej Valjavec.
In kaj je o Jelovčanu povedal
Matjaž Zevnik, trener dečkov
pri Savi? "Nisem pričakoval,
da bo Urban v tej sezoni tako
dober. Pokazalo se je, da je
kompleten in izredno inteligenten kolesar. Zna dirkati, pa
tudi posliašati. V svoji kategoriji je zagotovo najboljši Je državni prvak, upam, da mu bo
uspelo zmagati tudi Pokfl'Slovenije."

Z letala že pettisočkrat
Maja Sajovic, 32-letna padalka z Mlake pri
Kranju, je letos dosegla uspeh kariere: postala je
svetovna prvakinja v paraskiju.
MAJA BERTONCELJ

Kako to, da ste se odločili
postati padalka?
"Videla sem plakat, ki je
vabil k vpisu v padalski
tečaj. Vpisno se nas je nekaj
prijateljic, a so se vse pre
mislile že po prvem preda
vanju, samo jaz sem ostala
To je bilo leta 1993. V ta
šport me je vlekla želja po
letenju."
Kakšen je spomin na prvi
skok?
"Spomin na prvi skok je lep.
Že takoj sem vedela, da je to
to. Sta pa tukaj le dve
možnosti: da ti je N^eč ali ne,
srednje ni. Najbolj te presune
tiSina, spokojnost v zraku. Saj
slišiš zvoke od vetra, zvoke od
spodaj, a je v zraku čisto drugače."
Je še vedno prisotnega kaj
strahu?
"Strahu ni, sta pa prisotna
adrenalin in spoštovanje, na
tekmi tudi trema. Treningi
so čista rutina, kot bi se
usedel v avto, se pa kljub
temu moraš zavedati, da je
vse na tebi, da le sam lahko
rešiš zadevo, če gre kaj
narobe. Doslej sem opravila
pet tisoč skokov. Na sezono,
seveda če je dobra, jih
naredim okrog šeststo."

Maja Sajovic si želi na
evropskem prvenstvu
uvrstitve vsaj med prvo
šesterico.
Se ukvarjate še s kakšnim
drugim športom?
"S športom se na splošno
zelo rada ukvarjam. V osnovni šoli sem trenirala plavanje, v srednji odbojko.
Rada kolesarim, igram tenis.
Rada se tudi sankam in ponavadi sem prva v dolini.
Hitrosti se res ne bojim."
Kakšni so cilji v letošnji sezoni?
"Imamo še tri tekme svetovnega pokala, kjer želim dobro
skakati. Formo pa tempiramo
na začetek septembra, ko bo v
Osijeku evropsko prvenstvo.
Cilj je priti vsaj med prvih šest."

naš sosed
Za podmladek
v plavanju se ni bati
ROBERT GUŠTIN

Sedemnajstletna Teja Zupan
in dve leti mlajša Neja Slcufca
sta članici Plavalnega kluba
Žito Gorenjka Radovljica.
Pravkar sta se vmili z mladinskega evropskega prvenstva,
kjer sta dosegli zelo spodbudne rezultate. Teja je na mladinskem evropskem prvenstvu v daljinskem plavanju v
Milanu na 5.000 metrov dosegla drugo mesto, Neja pa je
bila na plavalnem mladinskem evropskem prvenstvu v
Antwerpnu na 1.500-metrski
razdalji deseta. To je tudi
njun doslej največji uspeh.
Njun trener Alen Kramar
pravi, da je pred dekletoma še
lepa prihodnost, da sta na treningih zelo prizadevni in
pridni. Teja plava osem let,
Neja pa se s plavanjem ukvarja že sedmo leto. Paradna disciplina obeh plavalk sta 800in 1.500-metrska razdalja,
Teja pa tekmuje tudi na
5.000 metrov. Najbolj jima je
v spominu ostalo mladinsko
evropsko prvenstvo, Teja pa
ima lepe spomine še na mladinsko svetovno prvenstvo v
brazilskem Riu. Njuni dlji so
zaplavati na olimpijskih igrah
in se udeleževati članskih tekem na najvišji ravni. Uspehi
bodo prišli sami, s trdim delom in voljo. Obe imata radi

Neja Skufča

plavanje in v tem športu uživata, pa čeprav pla\^ni kruh
ni ravno l ^ e k . Seveda brez
zveste podpore staršev ne gre,
ki jima ves čas stojijo ob strani, tako finančno kot tudi s
stalnim prevažanjem na treninge in z njih. Čeprav so treningi dvakrat na dan, uspešno usklajujeta šolo in šport.
Teja obiskuje Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica, Nejo, ki je odličnjakinja,
pa jeseni čaka vstop v prvi letnik Gimnazije Jesenice. V
prostem času Teja največ
časa nameni svojemu fantu
in računalniku, Neja pa rada
bere, gleda televizijo in dela
za računalnikom, seveda pa
misli posveča tudi fantom. V
klubu so s soplavalkami prijateljice in tudi konkurentke, a
to je le še večja spodbuda za
treniranje. Nejin moto je
"vse, kar delaš, se slej ko prej
pokaže na rezultatih in če hočeš, ti uspe". Po državnem prvenstvu v Ljubljani ju čaka
dopust, ko si bosta lahko
malo odpočili. A kaj dolgo
brez plavanja vsekakor ne lx>sta zdržali, saj ga imata preveč radi. Dekleti sta polni
mladostne razigranosti, dobre volje in z veliko upanja ter
želja zreta v prihodnost. Sproščenost je njun adut in nasmeh na obrazu pove, da sta
na pravi poti.

Teja Zupan

Neja rada plava delfina.

Voda je njegovo življenje
Miha Kern, 20-letnik iz Zgornjih Biten), je daljinski plavalec, ki se poleg študija na naravoslovno
tehniški fakulteti v Ljubljani tudi zelo uspešno kosa s svetovno konkurenco. Največji uspeh je šesto
mesto na 30-kilometrsko razdalji na svetovnem pokalu na Ohridu. Želi postati letalski inženir.
ROBERT G U Š H N

krije stroške bivanja na treh
do štirih tekmah. Plavalna
zveza Slovenije pa prispeva
za dve tekmi na leto in nekaj
malega opreme. Vsekakor so
izdatki mnogo večji od prihodkov. Nagrade na tekmah
daljinskega plavanja so za
najboljše 2.000 dolarjev, jaz
pa sem na primer za 6. mesto na Ohridu dobil sto dolarjev. Samo stroški za pot tja in
nazaj pa so znašali štirikrat
toliko."

Kdaj ste začeli plavati in
kako vas je pot zanesla v daljinsko plavanje?
"S plavanjem sem se prvič
srečal že v vrtcu, z resnejšimi
treningi pa sem začel v 2. razredu osnovne šole. Za mojo
pot v daljinsko plavanje sta
najbolj zaslužna moja tedanja trenerka Urška Gane in
tedanji selektor za daljinsko
plavanje Nace Majcen, ki sta
mi predstavila to zvrst plavanja. V to me je potegnilo tudi
evropsko mladinsko prvenstvo v daljinskem plavanju
leta 2005 na Bledu."
Raje plavate v bazenih ali v
naravi?
"Osebno me mnogo bolj
navdušuje plavanje na prostem, v naravi, saj je manj
monotono, mnogo bolj zanimivo. Človek nikoH točno
ne ve, kakšni bodo pogoji
(veter, temperatura, vodni
tokovi, valovi). Poseben problem je tudi orientacija, saj
kaj hitro zaideš iz smeri, ki
je sicer označena z bojami.
Daljinsko plavanje zahteva
celega človeka, plavalec pa
zori z leti, ko pridobiva izkušnje in kilometrino, da
zna pravilno oceniti svoje
zmožnosti in razporediti
energijo. To je vzdržljivostni
šport. Med tekmami se stkejo prav posebna prijateljstva,
saj se običajno na tekmah
sreiujemo isti tekmovalci."
Kako je videti tekma v daljinskem plavanju?
"Zjutraj pred tekmo imamo
najprej zdravniški pregled.
S l e i ogrevanje, start in nekaj ur plavanja. Na preizkušnjah daljših od 10 kilometrov je obvezen spremljevalni čoln in spremljevalna
oseba. Najraje imam, da je
ob meni takrat kakšen izkušen plavalec. Nazadnje je bila
z mano moja sestra. Naloga
spremljevalca je, da mi sporoča trenutno stanje na tekmi
in mi s posebnim loparjem
podaja pijačo in hrano. Ko
plavam, si običajno pojem
kakšno melodijo, ki sem jo
slišal tik pred startom. Po prihodu v cilj je običajno na vrsti
počivanje, a včasih od utrujenosti težko zaspim. Regeneracija po tekmi traja skoraj cel
teden."

Plavanje v Ohridskem jezeru na 30 kilometrov
"Moj najdaljši maraton sem
nedavno preplaval na Ohridskem jezeru, dolg je bil 30
kilometrov. Od starta do cilja
sem potreboval 6 ur in 28
minut."
Imate kakšnega vzornika v
tem športu?
"Posebnega vzornika nimam, me pa s svojimi uspehi in ljubeznijo do športa
navdušuje Igor Majcen."
Koliko trenirate na dan?
"Odvisno od obdobja in programa treningov, ki jih začrtava skupaj s trenerjem Oliverjem Mumalom. Ponavadi
dvakrat na dan v vodi in štirikrat na teden na suhem."
Kako je videti vaš trening?
"Kdor bi opazoval moje plavanje na kopnem, bi rekel, da
dve uri plavam od stene do
Stene. Vendar temu ni čisto
tako. Pred treningom se

ogrejem na suhem in nadaljujem z lahkim ogrevanjem
v vodi, zatem pa nadaljujem
z lažjim in na koncu s težjim
delom treninga. Skupno je
plavanja okrog dve uri. Preplavam šest do sedem kilomefrov na trening."
Na katere rezultate ste najbolj ponosni?
"Na 6. mesto na svetovnem
pokalu z Ohrida na 30 kilometrov, pa na naslov članskega državnega prvaka na
1.500 metrov prosto in na 2.
mesto na 5 kilometrov."
Kako je s stroški in denarjem
v tem športu?
"Letno gre za moje plavanje
okrog 10.000 evrov. Sem je
všteta oprema (kopalke, plavalne kape, plavalna očala,
stroški potovanj in bivanja
zame in za spremljevalca,
prehranski dodatki). Svetovna plavalna zveza FINA mi

Tejlna tehnika je prsno plavanje.

Kako preživljate prosti čas?
"Najraje ga preživljam s svojo punco Jemejo. Ko imam kaj
časa, pa urejam svojo spletno
stran (www.mihakem.si) in
najdem čas tudi za klepet."
Kako usklajujete študij in
treninge?
"Zelo težko. Zaradi študija
sem zamenjal tudi klub, tako
da sedaj treniram v Športnem društvu Riba. Z veliko
truda se da izpeljati oboje,
študij in treninge."

Kaj bi počeli, če ne bi plavali?

"Sanja se mi ne. Gotovo bi se
tudi ukvarjal s kakšnim športom in pridno študiral."

Kakšni .90 vaši nadaljnji
cilji?
"Na osebnem področju bi
rad čim prej diplomiral in
opravljal delo snovalca in
vzdrževalca letal. Tudi dmžina bi lahko kmalu prišla
na vrsto. V plavanju pa si želim še naprej uživati in nastopiti na svetovnem ter evropskem prvenstvu, cilj pa
so seveda tudi olimpijske
igre."

Koliko takšnih daljinskih preizkušenj se udeležite na leto?
"Letno se udeležim treh do
štirih tekem svetovnega pokala in sedmih do osmih
drugih tekem v daljinskem
plavanju. Vmes plavam tudi
na tekmah v bazenih."
Kakšna je najdaljša razdalja,
ki ste jo preplavali in v kolikem času?

Kako je s sponzorji?
"Glede na to, da plavanje, še
zlasti pa daljinsko plavanje,
ni med najbolj priljubljenimi
športi, se sponzorjev ne otepam. Zaenkrat mi v največji
meri ob strani stojijo starši,
ki tudi nosijo najvei^e finančno breme. Nekaj denarja prispevata tudi edina moja
sponzorja, to sta podjetji
Plan-net, d. o. o., in Diagnostika, d. o. o. Vsekakor bi bil
izjemno vesel kakršnekoli
pomoči, še zlasti pa rednih
mesečnih prihodkov v obliki
štipendije. To bi mi zagotovilo stalen vir sredstev za pokrivanje stroškov tekmovanj
in treningov. Nenazadnje pa
v tujini predstavljam Slovenijo in menim, da se lahko dobro predstavim, posredno pa
seveda tudi moje sponzorje."

Prihod v cilj na tekmi hrvaškega pokala v Rabcu

Kakšen nasvet za mlade
športnike in plavalce?
"Naj vztrajajo v treningih,
tudi če jim ne gre najbolje,
medtem pa naj ne pozabijo
na lepoto športa, s katerim
se ukvarjajo in na veselje do
tega."

aktivna gorenjska

Vitezi pripravili tekaški spektake

O nočnih deset okoli Bleda so povedali

Vroča julijska sobota na Bled ni privabila le kopalcev, temveč tudi množico tekačev, ki so se v soju
svetilk in bakel podali na nočni desetkilometrski tek okoli Blejskega jezera v organizaciji zagnanih
članov društva Vitezi dobrega teka.
JANEZ FERUC

Prav nekaj posebnega je bil
prvi in po besedah organizatorja že takoj tradicionalni
nočni tek okoli Blejskega jezera, ki se ga je na treh različnih razdaljah udeležilo
blizu sedemsto tekačev, največ seveda na najdaljši razdalji, ki je merila natančnih
deset kilometrov. Organizatorji, ki so nastopali pod
uradnim imenom Vitezi dobrega teka, so se že pred časom odločili, da bodo skušali za tekaške navdušence pripraviti nekaj posebnega, nekaj, kar bo padlo na plodna
tla. In zadeli so v polno. S tekom, ki je namenjen vsem,
ki si želijo preživeti dan oziroma bolje rečeno noč v
družbi nasmejanih in od
teka prijetno utrujenih obrazov.
"Ko smo začeli s prvimi pripravami na tekmovanje, smo
realno na tekntii pričakovali
nekje med sto in dvesto tekači, največji optimisti so omenjali številko dvesto petdeset.
Potem pa nas je vse skupaj
pozitivno presenetil velik naval in zaradi varnosti nastopajočih in kakovostne izvedbe tekmovanja smo morali
več kot sto tekačem zavrniti
nastop, kar je bilo sicer zelo
težko, a za v prihodnje že iščemo nove rešitve, kako tekmovanje še bolje organizirati, " je po končanem tekmovanju povedal član organizacijskega odbora in eden najbolj
zagnanih pri sami izvedbi.
Marko Roblek, sicer tudi sam
aktivni tekač. Gre za široko
zastavljen projekt, ki je namenjen rekreaciji in promociji rekreativnega teka.
Navdušuje množica žensk,
saj jih je skupno nastopilo
kar 240, kar je vsekakor
spodbuden podatek in po
vsej verjetnosti rekordno število žensk na rekreativnih te-

Dajana Diklič iz Hnraške: "Na tekmovanje na Bled sem
prišla na povabilo prijatelja in res je vse skupaj fascinantno. Tečem redno in nastopam tudi na atletski stezi na
razdaljah od treh do desetih kilometrov. Nekaj posebnega
teku daje prav noč, ki pričara posebno vzdušje. Z rezultatom sem več kot zadovoljna in prihodnje leto, upam, da
se spet vidimo. Pohvala vsem prizadevnim organizatorjem
in n a v i j a č e m o b p r o g i . " j. F. | F o r o : R O Ž L E BRECAR

Start prvega nočnega teka okoli Blejskega jezera. Gneča na štartu ni nikogar pretirano motila.

Na svoj račun so prišli tudi
najmlajši na kratki progi.

Motor organizacijskega pogona: Marko Roblek (levo) in
Igor Zonik v vlogi vodje tekmovanja

kih na Gorenjskem. Seveda
je bilo poskrbljeno tudi za
najmlajše, ki so tekli na kratki krožni progi v Zaki, kjer so
navduševali s svojo pri2adevnostjo in zagnanostjo.
Vodja tekmovanja Igor Zonik je dejal, da so želeli z vloženim trudom v organizacijo
nastopajočim ponuditi čim
več in to jim je uspelo več kot
odlično. Za dober ritem med

tekmo in po njej pa so poskrbeli člani ansambla Joške
v'n, iz katerih zvočnikov se
je slišala izključno slovenska glasba, kar je še posebej
pohvalno. Ne pa, tako kot
mnogo kje na podobnih
športnih prireditvah slišimo
le tisti tuc tuc.
Takih tekem si še želimo in
zares hvala Vitezom dobrega teka, ki so vnesli nekaj

povsem novega in unikatnega, kar se bo razvijalo še nadalje in od česar bodo največ
imeli prav ljubitelji teka. Vitezi so bili po tekmi upravičeno utrujeni. Ne od teka,
temveč od vsega truda in
dela, ki so ga vložili, da se je
tekma zasidrala v srce tekačem, ki se bodo zagotovo še
radi vračali na Blejsko nočno loko.

Oamir Cavnik iz okolice Velenja: "S tekom se zgolj
rekreativno ukvarjam zadnjih pet let In na leto ponavadi
nastopim na treh do štirih tekmovanjih. Nočnih deset okoli
jezera je res nekaj posebnega in tovrstnih tekmovanj v
Sloveniji zagotovo manjka. Tu na svoj račun zares pridemo
tisti popolni rekreativci, ki nam je prvotni cilj športno
druženje in zdrava zabava. Če se bo le dalo, se še vrnem."
J. F . I FOTO: R O Ž L E BRECAR

Skozi Kropo v Evropo
JANEZ FERLIC

Drugi tek po ulicah Krope je
podobno kot lani potekal v poletni pripeki, ki pa pravih tekačev na more zmotitL Nastopili
so 103 tekad, ki so se pomerili
na treh različno dolgih progah
po slikovitih kroparskih ulicah.
Zmagal je kdo drug kot Boštjan
Hrovat, ki letos na gorenjskih
tekih domala ne pozna poraza.
Za njim sta se uvrstila odlični
maratonec Damjan Slapnik iz
AK Portovald Novo mesto in
Mirko Janjatovič iz Radovljice.
Tako kot je v moški konkurenci Hrovat postavil nov rekord
proge (36:01), je z novim najboljšim časom pri ženskah slavila prekaljena maratonka Ida
Šurbek (42:50) pred Andrejo
Trontelj in Sašo Cerv, ki je tako

več kot uspešno zastopala barve
Gorenjskega glasa.
Pred leti je Tek po ulicah Krope
že bil organiziran, da pa ima
prireditev sedaj povsem novo
podobo, je poskrbel Tomaž Zupanfič v viogj glavnega organizatorja. 'Tetačev je bUo letos še
več kot preteklo leto, tako da
smo lahko zadovoljni. Novost
letos je tudi netekmovalni tek z
naslovom Uživajmo v gibanju,
ki ga v prihodnjih letih nameravamo še bolj propagirati. Sicer
pa sta z rekordom na obeh progah navdušila Boštjan in Ida,"
je povedal Tomaž, ki pa je svoje
moči že usmeril k naslednjemu organizacijskemu projektu
v okviru Atletskega društva
Olimpik, to bo Tek na Vodiško
planino, ki bo na sporedu konec septembra.

Franc Rajgelj Iz okolice Kranja: "Nisem tekel na rezultat,
ampak zgolj iz mojega veselja do rekreativnega teka in
športa. Tudi sam večinoma tečem zase, na tekmovanjih
nastopim le občasno. Tek je zares prijetna oblika športne
rekreacije. Organizatorji so s e zares potrudili, gredo jim
vse čestitke za vložen trud. Taka tekma te kar potegne.
S e p r i d e m o n a z a j . " J. F. | F O T O : R O Ž L E B R E C A R

GG
Najhitrejše ženske na drugem teku po ulicah Krope: I
Šurbek, Andreja Trontelj in Saša Červ

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnlne@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Športni svet
Boj za pokal "stotih gvinej"
v morju pred špansko Valencio je konec junija potekal 32.
jadralski pokal Amerike, ki je najstarejši športni pokal. Branilci lovorike iz švicarske posadke Alinghi so se v finalu pomerili z novozelandsko posadko jadrnice Emirates Team
New Zealand. Švicarji, ki so že leta 2003 osvojili naslov v
Auckiandu prav proti novozelandski posadki, so letos dosežek ponovili, v cilju pa jih je ločila le ena sekunda. Švicarji so
prvi pripluli do petih zmag in se po dirki polni preobratov
veselili zmagoslavja.
Jadralski Pokal Amerike so doslej 28-krat dobili Američani,
dvakrat NovozeiandcI, po enkrat pa Avstralci in Švicarji. Leta 1851 je tekmovanje doživelo premiero z regato med floto angleških jadrnic in ameriške posadke America {zmagala je slednja) za pokal "stotih
gvinej". Valencia je bilo šele šesto
različno prizorišče tega najbolj čislanega in najbolj dragega jadralskega
morskega plesa. Po Cowesu v Angliji, kjer se je leta 1851 vse skupaj začelo, Newportu in San Diegu v ZDA, Freemantleu v Avstraliji in Auckiandu na Novi
Zelandiji je narodnostno
pisana posadka švicarske
jadrnice srebrni čajnik
angleške kraljice Viktorije obranila in
tako izbira prizorišče dogajanja v
letu 2009. R.G.

Zmagovalna jadrnica

MORK^OR
Tomaž Gornik, s.p.

Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport,
izposojanje športne opreme, posredništvo,
druge dejavnosti - poslovno posredništvo
Dolžanova pot 6, 4000 Kranj - Slovenija
t e l . / f a x : + 3 8 6 ( 0 ) 4 204 93 4 0 , GSM:+386(0)41 7 5 3 1 2 1
E-mail: marinar@siol.net, http: www.marinar-gtsi

Vrhunski tenis in zelena
barva v VVimbledonu
Švicar Roger Federer in Američanka Venus Williams sta kralj in kraljica tenisa na sveti travi
v Wimbledonu. Tu je vse v znamenju trave in zelene barve.
ROBERT GUŠTIN

Težko je zbrati vse presežnike, ki so preplavili svetovne
medije po finalnem trilerju
v Wimbledonu. Epsko, drama, presenečenje, čudovito
... Pet vrhunskih nizov je
dalo rivalstvu Rogerja Federerja in Rafaela Nadjja novo
razsežnost. Zdelo se je, da
dvoboj traja večno, kljub
temu pa se je končal prehitro. Na koncu je Švicar po
skoraj štirih urah s peto zaporedno zmago izenačil rekord Bjoma Borga, toda le
malo je manjkalo, pa bi danes na plaži v Mallorci kot
vvimbledonski prvak ležal
Nadal.
Dvoboj je trajal tri ure in 45
minut. 14.000 gledalcev na
osrednjem igrišču, med katerimi je bil tudi Borg, je v
sončnem vremenu videlo
enega najboljših finalov v
zgodovini. Nazadnje so tako
uživali ob legendami zmagi
Gorana Ivaniševiča proti Patricku Rafterju pred šestimi
leti. Kazalo je že, da bo Nadal postal prvi tenisač po
Borgu leta 1980, ki mu bo
uspelo v istem letu dobiti
tako Pariz kot Wimbledon,
toda naposled se je obrnilo
drugače. Roger Federer je
zmagal z izidom 7:6 (7),
4 : 6 , 7 : 6 (J), 2:6, 6:2.
Pri ženskah se je Marion
BartoU bojevala kot levinja, a
je bila daleč od nove senzacije. V finalu Wimbledona je s
6:4 in 6:1 slavila Venus Williams. To je bil že četrti naslov za 27-letno Američanko
v Wimbledonu. S servisi okoli 200 km/h je povsem prevladovala, Francozinji je ob
bučni podpori gledalcev na

Roger Federer
osrednjem igrišču uspelo izvleči le častai poraz.
Najpomembnejši
teniški
turnir na svetu Wimbledon
je tesno povezan z zeleno
barvo. A za to ni kriva le barva teniške podlage. Wimbledon leži v predmestju Londona. Predel mesta je zaznamovan 2 zeleno barvo v podobi številnih parkov in gozdov. Pika na i je seveda
WimbIedon - ponos britanskega športa, kjer domuje
tradicija. Turnir v VVimbledonu je eden izmed štirih
turnirjev za grand slam. Podobno kot na Roland Garrosu, v New Yorku in Melbournu so tudi v Londonu turnir začeli na travnati podlagi, a tradicionalni Angleži so
edini, ki so pri tej podlagi
tudi ostali.

Kompleks teniških igrišč v Wimbledonu

Wimbledon je najstarejši teniški turnir na svetu. Svoja
vrata je prvič odprl leta 1877.
ko je bil turnir odigran na
Worplu Roadu. Kompleks se
je leta 1922 preselil na
Church Road, kjer je bilo dovolj prostora za več igrišč. Teniški kompleks vsebuje 1 9
travnatih igrišč, tri peščena,
pet iz skrilavca, eno z ameriškim peskom ter pet dvoranskih igrišč. Najboljši igralci
igrajo na osrednjem igrišču
in igrišču številka 1, ki skupaj
sprejmeta približno 25.000
gleddcev. Na teh igriščih lahko igrajo le najboljši igralci
sveta v času turnirja, na preostalih igriščih pa se lahko za
žogico podijo člani najbolj
elitnega teniškega kluba na
svetu. Nepozaben je tudi obisk muzeja. Kompleks je tre-

nutno v času prenove, saj naj
bi osrednje igrišče leta 2 0 0 9
končno dobilo streho. Vse to
je priprava na končno podobo, ki bo enega izmed vrhuncev doseglo leta 2012, ko bo
Wimbiedon gostil olimpijske
igre.
V Wimbledonu več kot deset
zaj)oslenih celo leto skrbi le
za pripravo zelenice, tako
imenovane "Svete trave". Na
osrednjem igrišču in igrišču
številka 1 travo zamenjajo
vsako leto takoj po koncu
turnirja, na preostalih igriščih pa na približno tri leta.
Trava večino leta meri 14
milimetrov, mesec in pol
pred začetkom turnirja pa jo
začnejo manjšati za približno milimeter na teden. Med
turnirjem meri osem milimetrov.

Športni svet

Slovenska ekipa tekla v Italiji
Osmerica Slovencev je na gorskem teku nastopila na povabilo italijanskega organizatorja.
MAJA BEKTONCEL;

Štirje Žirovd: Borut Malavašič, Matjaž in Ka^a Rakušžek
in Goran Ildč, Simon Alič iz
Vinharij nad Poljanami, Drago Klemenčič z Gabrške
Gore, ter Kranjčana Klemen
Triler in Sabina Krebelj so
22. julija na povabilo organizatorja nastopili na 9. S3dewa
gorskem teku v Italiji, katerega cilj je bil v bližini italijansko-švicarske meje, 30 kilometrov severno od Merana,
do koder je okrog sedem ur
vožnje z avtomobilom. Start
teka je bil na nadmorski višini 1600 metrov v kraju Pfelders, dlj pa pri koči Stettinerhuete 2855 metrov visoko. Višinska razlika na teku, dolgem 1 0 4 kilometra, je bila torej 1255 metrov.

Finale gorskih kolesarjev na Pohorju
Na Mariborskem Pohorju bo 15. In i6. septembra finale svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu. Kot na drugih prireditvah bodo tudi na Pohorju organizatorji potrebovali veliko
prostovoljcev, ki bodo na treh tekmovalnih progah v času
treningov in tekmovanj priskočili na pomoč. Tekmovanje bo
velika atrakcija tudi za gledalce. Vstopnina bo le v soboto
popoldne za 4-kros in koncert. Prav v teh dneh nastaja proga za 4-kros in v Mariboru je bil zato najbolj znani graditelj
tovrstnih prog, Anglež Phil Saxena. Proga bo dolga okoli 50
sekund, na njej pa bodo hkrati štirje tekmovalci. M. B.

Tekla od Kranja do Kopra
Trije rekreativci in sodelavci: Boris Kolman iz Škofje Loke,
Boštjan Anko iz Kokre in )ože Remic iz Vašce so se sredi julija podali na 149 kilometrov dolgo pot od Kranja do Kopra.
Njihov cilj je bil, da jo v celoti pretečejo. Startall so ob pol
petih popoldne. Do cilja sta v nedeljo nekaj pred pol četrto
uro zjutraj skupaj pritekla dva: Kolman in Remic, medtem
ko je Anko zaradi zdravstvenih težav moral odstopiti po
tridesetih kilometrih. Tekače je spremljala petčlanska ekipa
z dvema avtomobiloma, projekt pa je podprlo podjetje ISD
Strugarstvo, v katerem so zaposlen« vsi trije tekači. M. B.
"V ekipi nas je bilo osem, v
končno uvrstitev so šli seštevki
rezultatov najboljših petih tekačev. Med dvanajstimi ekipami
smo bili četrti, le nekaj minut
do drugega mesta. Med posa-

mezniki je bil z absolutno 5.
mestom najboljši Simon Alič,
ki je res dobro pripravljen. V
petnajsterid je bil še Goran Udč
kot 12.," je pojasnil Malavašič.
Najhitrejši čas na progi, ki je v

prvem delu nekoliko bolj položna, potem pa se ves čas enakomerno vzpenja, je dosegel Južni
Tirolec Hannes Rungger. V dlj
je prišel po slabi uri in dveh minutah tela.

IZDELAVA
Srednja etaža trgovskega centra Lesce
(nasproti železniške postaje)

Boštjan Anko, Boris Kolman in jože Remic so se podali na
tek od Kranja do Kopra.

Nudimo Vam pestro Izbiro:

• spodnjega perila z a ženske,
m o š k e in otroke
nogavic
• hlačnih n o g a v i c
. jeans-a
' pletenin
• kopalk
• m o d n i h dodatkov

Do 225 metrov na dah
MILI l^SCE
Trgovski center Lesce
04/ 531 80 96
pon-pet 9.00 - 19.00
sob 8.00 - 13.00
nedelja zaprto

Spremljata lahko tudi našo akcije
in ugodnosti!

MILIJESENICE
Trgovski center
Mercator
04/ 583 15 98
pon-sob 8.00 - 21.00
ned 8.00 - 13.00

WWW.CORENJSKICLAS.SI

LOTRIČ ^ J
ic^im

»ii/Jca

VERA
MLEJMK
SIMFONIKA VRHNIKA
Mahko Fahiam

sobota, 2 5 . a v g u s t 2007
ob 19. uri. Loški grad

ŠKOFJA LOKA

Lokacija: Športni park Rovn Selca 1 7 km od Šk. Loke proti Železnikom

MALI NOGOMET- FUTSAL- p e t e k , 17. 8., ob 1 6 . uri
Prve štiri ekipe petkovega turnirja se uvrstijo na sobotnega
Prijave do srede, 15. 8., startnina 25 EUR
Infornnacije Zdravko Markelj 031/723-925
DRUGI PRAZNIK SLOFUTSALA sobota,
1 8 . 8. - od 9.00 dalje
NAGRADNI SKLAD 1.700 EUR
Najboljši Igralci malega nogometa v Sloveniji
PIKADO TURNIR - AMATER, PROF! od 19.00 dalje
NAMIZNI NOGOMET od 19.00 dalje
SPEEDMETER - merjenje hitrosti žoge od 10.00 - 22.00
UNIMOGS- pod Šotorom ob 22.00

n T E N I S - nagradni sklad 230 EUR

nedelja, 19. avg., ob 9.00

..ODBOJKA NA MIVKI
HOKEJ NA ROLERJIH
> STREET BALL

sobota, 18. avg., ob 9.00

M A U N O G O M E T mladinci

Predprodaja vstopnic (cena 15 eur):
Turistično društvo Škofja Loka
LTO Blegoš
Petrol Škofja Lokg

sobota In nedelja, 18., 19. avg.

r R O K O M E T - neregistrirani

ponedeljek, 13. avg., ob 16.00
torek, 14. avg., ob 16.00
sreda, 15. avg., ob 16.00

MALI NOGOMET osnovnošolci četrtek, 16. avg., ob 16.00
ODBOJKA NA MIVKI mladinci četrtek. 16. avg., ob 16.00

INFORMACIJE: 5147-776

Gorenjski glas
tel.: 04/201 42 47,
e-po£ta: malioglasi@g-glas.sl

ŠPORTNI PARK ROVN SELCA

Zagotovo se je že vsak poskusil, koliko časa lahko zdrži pod
vodo z enim vdihom. V mariborskem bazenu Pristan je bilo
v organizaciji H2O teama v začetku julija svetovno prvenstvo v potapljanju na vdih, ki je v svetu bolj znan kot "apnea",
kar v grščini pomeni "brez dihanja". Sodelovalo je 137 potapljačev iz 28 držav, med njimi tudi osem Slovencev. Prvenstvo je bilo razdeljeno na tri discipline. Prva je statična apnea, kjer mora potapljač v mirovanju z enim vdihom pod
vodo zdržati čim več časa. Svetovni rekord ima Nemec Tom
Sietas, ki se je iz vode dvignil po 9 minutah in 8 sekundah.
Slovenski rekord je 6:53. Druga disciplina je dinamična apnea s plavutmi, kjer mora tekmovalec pod vodo s plavutmi
priplavati čim dlje, seveda s samo enim vdihom. Svetovni
rekord ima z 225 metri Danec Stig Severinsen. Tretja disciplina je dinamična apnea brez plavuti. Tudi tu ima rekord
Sietas, ki je preplaval 183 metrov. Častni gost tekmovanja je
bil Avstrijec Herbert Nitsch, ki je absolutni rekorder v potopu v globino na dah brez limite (pod vodo z utežmi, na
površje z balonom). Nitsch se je spustil do globine 214
metrov. R. G.

asi od včeraj
Primož Ulaga - slovenski
smučarski skakalec

Bojan Ropret je kolesarstvo začel trenirati, da bi dobil boljše kolo. Na kolesu je potem ostal in dosegal vrhunske rezultate, je edini, ki mu je na dirkah Po ulicah Kranja uspelo zmagati štirikrat.

ROBERT G U Š T I N

Primož Ulaga, nekdanji slovenski smučarski skakalec, se
je rodil leta 19 62. Prvič je v svetovnem pokalu nastopil v sezoni 1979/80, na zaključku sezone pa je osvojil tretje in četrto
mesto v Planid. V naslednji sezoni je prvič 2magal na tekmi
svetovnega pokala. Najboljši je
bil v kanadskem Hiunder Bayj a Po dobri sezoni 1983/84 so
ga uvrščali v krog favoritov za
medaljo na olimpijskih igrah v
Sarajevu, kjer pa je razočaral,
bil je 57. in trinajsti. V zgodovino je šel zlasti njegov nastop na
veliki skakalnici, kjer je na zaletišču skoraj padel, V sezoni
1985/86 je spet presenetil,
skupno je bil v svetovnem pokalu šesti. Tudi v sezoni
1986/87 je nastopal dobro,
zmagal je na dveh tekmah svetovnega pokala, skupno pa je
bil sedmi Najuspešnejša sezona je bila 1987/88. Na olimpijskih igrah v Calgaiyju je z ekipo, ki so jo sestavljali Še Miran
Tepeš, Matjaž Debelak in Matjaž Zupan, osvojili srebro me-

Ropret je V odlični kondiciji
MAJA BERTONCELJ

daljo, prvo v smučarskih skokih. Na svetovnem prvenstvu v
poletih v Oberstdorfia je osvojil
2. mesto, za Norvežanom Fidjestijlom in pred Fincem Mattijem Nykanenom. Na zaključku
sezone je zmagal na obeh tekmah v Planid, skupno pa je bil
v svetovnem pokalu na tretjem
mestu.
Dvajsetletno kariero v svetovnem pokalu je zaključil v sezoni 1990/91. Ulaga se sedaj
ukvarja z menedžmentom, trenutno pa je direktor nordijskih
smučarskih reprezentanc Slovenije.

Brane Oblak - legenda
slovenskega nogometa

Predstavljamo 50-letnega
Bojana Ropreta iz Hotemaž.
V kolesarstvo je s šestnajstimi leti prišel iz alpinizma.
Ž e na prvih treningih je
Franc Hvasti, takratni trener
pri Savi, danes direktor kluba, ugotovil, da je v roke dobil pravi kolesarski biser.
Tekmoval je na treh olimpijadah, med številnimi zmagami, ki jih je dosegel v času
aktivne kariere, pa so tudi
štiri na dirkah Po ulicah
Kranja. Nadaljevanje kariere
mu je preprečila poškodba
kolena, nikoli pa se ni prenehal ukvarjati s športom.
Danes je uspešen na amaterskih kolesarskih dirkah,
piše pa tudi programe treninga tako cestnim kot gorskim kolesarjem.
Kako se spominjate kolesarskih začetkov?
"Trenirati sem začel pri
šestnajstih. Ž e na prvih treningih mi je šlo dobro. Prej
sem bil alpinist, tako da sem
bil kondicijsko dobro pripravljen. Tudi kolo sem rad
vozil. Sama moč mi ni predstavljala problema, hitro pa
sem se naučil tudi tehnike."

ROBERT G U Š T I N

"Brane" je začel igrati nogomet pri ljubljanskem klubu
Svoboda, od koder je leta
1965 prestopil k mestnemu
tekmecu Olimpiji. Proslavil
se je že na prvi tekmi, ki jo je
odigral za svoj novi klub, 20.
maja 1966 v Beogradu, ko je
Olimpija z 2:1 premagala
mnogo slovitejši Partizan in
je dosegel oba zadetka za
Olimpijo. Do leta 1973, ko je
prestopil k splitskemu Hajduku, je za Olimpijo odigral
181 tekem in dosegel 33 zadetkov. V dresu Hajduka je igral
dve sezoni in bil v obeh z moštvom tako jugoslovanski državni kot pokalni prvak. Leta
1975 ga je pot zanesla v Bundesligo h klubu Schalke 04 iz
Gelsenkirchna. Tam je ostal
dve leti in bil s klubom v sezoni 1976/77 drugi v nemški
ligi. 2 e naslednjo sezono je
prestopil v munchenski Bayem, l^er je ostal tri sezone, v
zadnji (1979/80) je bil z Bayernom tudi nemški prvak.
Nato je vse do leta 1987, ko je
sklenil nogometno kariero,
igral v različnih avstrijskih
amaterskih klubih.
Za jugoslovansko reprezentanco je prvič zaigral leta 1971
na prijateljski tekmi proti Romuniji. Že naslednje leto ga
je doletela čast igrati na Pelejevi poslovikii tekmi \! Riu de
Janeiru. V posebej lepem
spominu mu bo ostalo svetovno prvenstvo leta 1974 v
Nemčiji, ne le zato, ker je bil
skupaj z Danilom Popivodo
prvi Slovenec, ki je zaigral na
svetovnem prvenstvu, temveč
tudi zaradi tega, ker je bil za-

radi dobrih iger izbran v najboljšo enajsterico prvenstva.
Leta 1976 je bil tudi član jugoslovanske reprezentance
na evropskem prvenstvu v Jugoslaviji. Tega leta je končal
reprezentančne nastope. V
skupno 46 tekmah je dosegel
šest zadetkov.
Po končani igralski karieri se
je podal v trenerske vode. Izmed člansHh eldp je treniral
NK Naklo, Olimpijo, Rudar
Velenje, NK Koper in Ljubljano, še zlasti pa se je izkazal
pri delu z mladinci. Od februarja 2004 je bil selektor mladinske reprezentance Slovenije do 21 let, že 24. maja
2004 pa je bil po odstavitvi
Bojana Prašnikarja izbran za
selektorja slovenske članske
reprezentance.
Leta 2003, ob 50. obletnici
UEFA, so članice organizirale
glasovanja za najboljše nogometaše držav članic v prvih
50 letih obstoja te organizacije. Za najboljšega slovenskega nogometaša tega obdobja
je bil izbran Brane Oblak,
med drugimi je "premagal"
tudi Srečka Katanca in Zlatka
Zahoviča.

Kako to, da ste presedlali iz
alpinizma v kolesarstvo?
"To je bil splet zame srečnih
okoliščin. Pokojni alpinist
Nejc Zaplotnik se je pod stene vozil s kolesom. Tudi jaz
sem se rad vozil s kolesom,
vendar sem takrat imel
samo ponija. Iskali smo
boljše kolo in mama je delala s Simonom Tulipanom,
ki je dirkal za Savo, pa ji je
rekel, naj pridem v klub, pa
bom dobil kolo. Kolo sem
potem res dobil in na kolesu
tudi ostal."
Kakšni pa so spomini na kariero?
"Vedno sem razmišljal,
kako bi lahko bilo bolje. Nikoli nisem hil zadovoljen s
tistim, kar sem imel, tako da
verjemo, če bi me pustili še
v druge sredine, v profesionalno elito, bi lahko naredil
tudi še kaj več."
Kaj imate v mislih, ko pravite pustili?
"V tistih časih v Jugoslaviji
športnikov nekako niso puščali iz svojih sredin. V klubu, kjer si začel, si večinoma
ostal do konca kariere."
Bili ste na treh olimpijadah.
"Nastopiti na olimpijadi je
fantastično in to želim vsakemu športniku. Je res krona vsega in za olimpijado se
splača potruditi."
Vaš največji uspeh?
"Sedmo mesto na olimpijskih igrah v Los Angelesu,
šesto mesto v ekipni vožnji
na svetovnem prvenstvu v

Bojan Ropret vrhunske rezulate dosega tudi kot amaterski kolesar. Pred kratim je v kategoriji veteranov postal evropski amaterski prvak v kronometru.
Švici, na amaterskem Tour
de France sem bil enkrat 13.
v skupnem seštevku, eno
etapo sem bil 3. Zmagal sem
na sredozemskih igrah. BUo
je več takih rezultatov, tako
da bi težko izpostavil le enega-"
Ste lahko živeli od kolesarstva?
"Od same kariere finančno
nisem imel nič, še tista posojila, ki so mi jih takrat obljubili, sem dobil s precejšnjim zamikom. Pozitivnega
pa sem iz kolesarstva, iz
športa nasploh, potegnil
ogromno.. Niti v enem trenutku mi ni bilo žal, da sem
bil in sem še športnik. Materialnih koristi, kot jih imajo
sedaj, pa takrat ni bilo. Še za
preživetje ni bilo. Imel sem
srečo, da so me doma lahko
živeli."

Koliko ste bili stari, ko ste
zaključili z aktivno kariero?
"Moja zadnja sezona, ki
sem jo vozil v celoti, je bila
leta 1985. V naslednji sezoni sem pozimi, do februarja, vozil le ciklokrose. Uradno slovo je bilo leta 1986 na
dirki Po ulicah Kranja, ko
sem odpeljal častni krog.
Takrat sem bil star 29 let.
Dirko si je ogledalo več tisoč ljudi. Bil je to odmeven
dogodek, ki se ga z veseljem spominjam. Videlo se
je, da so me ljudje imeli za
svojega in to mi je še vedno
v ponos. Sicer bi še nadaljeval s kariero, a mi je to preprečila poškodba kolena.
Niso me poslali na artroskopijo v Švico. Pri nas je
namreč še niso izvajali.
Znani smučar Pirmin Zurbriggen je takrat imel podobno poškodbo kot jaz. So ga

"Smučar Pirmin Zurbriggen je
imel podobno poškodbo kolena
kot jaz. So ga operirali in je že
čez dva tedna normalno tekmoval, jaz pa sem zato moral končati kariero."

operirali in je že čez dva
tedna normalno tekmoval,
jaz pa sem zato moral končati kariero."
Vam je bilo žal?
"Ostal je grenak priokus. Se
pa nikoli nisem prenehal
ukvarjati s športom. Po
končani karieri sem v obdobju desetih let preiskusil
skoraj vse športe. Imel sem
to možnost, da sem si to
lahko privoščil."
Kolesarstvo kljub vsemu
ostaja vaš najljubši šport?
"Na kolesu se dobro počutim. Uživam, ko se vozim,
in nisem obremenjen z rezultati. Kljub temu pa rad
tekmujem. Pri nas vozim
Slovenski pokal, na dirke
hodim tudi v Italijo. Tekmujem za Bam.Bi, v Italiji
za klub iz Padove. Vsako
leto v veteranski kategoriji
zmagam dvajset do trideset
dirk. Pred kratkim sem nastopil na evropskem prvenstvu za amaterje in zmagal
v vožnji na čas."
Koliko kilometrov v povprečju prevozite na sezono?
"Od petnajst do dvajset tisoč, od tega jih polovico naredim na cesti, polovico pa z
gorskim kolesom."

zgodovina športa

Zgodovina letnih olimpijskih
iger v povojnih letih

Temnopolti zmagovalec

Po dvanajstih letih premora zaradi vojne se je nadaljevalo druženje športnikov vsega sveta.
ROBERT GUŠTIN

Prve povojne poletne olimpijske igre je leta 1948 pripravil
London. Sodelovalo je 59 držav, na 136 tekmovanjih pa so
se pomerili 4.104 športniki.
Atlet John Mark je pritekel na
stadion Wembley 29. julija in
prižgal olimpijski ogenj po
dvanajstih letih premora.
Uradno odprtje iger je pripadlo angleškemu kralju Juriju
VI. Porušeni London je zaživel na novo in za mnoge so
olimpijske igre pomenile konec vojnih grozot in nov začetek. Prvič so nekatere države
bojkotirale igre, tako da velesile Nemčija, Sovjetska zveza in
Japonska niso nastopile. Glavno vlogo je imela tokrat ženska, Nizozemka Francina
"Fanny" Blankers - Koen je
zmagala v tekih na loo in 200
m. So m z ovirami in v štafeti
4 X 100 metrov. Klicali so jo

drugemu. V maratonskem
teku je nastopil nasploh prvič
v karieri in osvojil zlato s prednostjo dveh minut in pol.
Madžar Karoly Takacs je bil
najboljši v streljanju s pištolo,
streljal pa je z levo roko. Leta
1938 mu je eksplozija granate
povsem ohromila desno roko,
zato se je naučil streljati z levo
in postal olimpijski prvak.
Slovensko zastopstvo je štelo
osem predstavnikov, tekmovalke v ritmični gimnastiki so
v vajah z obročem osvojile
osmo mesto.
Melbourne 1956
Melboume je igre gostil leta
1956. Sodelovalo je 72 držav,
s 3.314 športniki, ki so tekmovali na 145 tekmovanjih.
Vzhodni in Zahodni Nemci
so nastopali v združeni ekipi
s posebno zastavo, ki je vsebovala olimpijske kroge. Nji-

kov. Sovjeti so povsem zasenčili Američane in na koncu
osvojili kar 108 medalj. Od
Slovencev je bil najboljši atlet
Stanko Lorger na petem mestu.
Rim 1 9 6 0
Leta 1960 sta bila kultura in
šport z roko v roki v svetem
mestu. Rimu. Sodelovalo je
5.338 športnikov iz 83 držav,
ki so se udeležili 150 tekmovanj. Južna Afrika je sodelovala zadnjič, saj so ji prepovedali nastopanje zaradi rasne
diskriminacije. Znova so lahko nastopili šele leta 1992.
Televizija je dobivala vse večjo veljavo, prenos je šel v 18
evropskih držav in tudi v
ZDA, Kanado in na Japonsko. V maratonskem teku se
je na štartu pojavil Etiopijec
Abebe Bikila, Id je tekel bos.
Samo Maročan Radi Ben Abdesselem mu je lahko sledil v
zadnjem delu maratona, a y
zadnjem kilometru je Bikila
silovito pospešil in triumfalno zaključil tek ob Konstantinovem oboku. Z zlatom se je
okitil tudi najslavnejši boksar
vseh časov Cassius Marcellus
Clay, pozneje bolj znan po
imenu Mohamad Ali. Jugoslovanska nogometna reprezentanca je po treh zaporednih-fuialnih porazih le osvojila zlato odličje, v polfinale so
se uvrstili šele po metu kovanca. Sodelovalo je 27 Slovencev, najboljši je bil telovadec Miro Cerar na petem mestu na konju 2 ročaji.
Tokio 1 9 6 4

kar leteča gospodinja, saj je
bila 30-letna mati dveh otrok.
17-letni Bob Mathias je zmagal
v deseteroboju in velja za najmlajšega atletskega olimpijskega prvaka. Jugoslavija je
osvojila dve srebrni odličji, nastopilo je dvanajst slovenskih
predstavnikov. Najuspešnejša
sta bila plavalca Tone Cerar in
Ciril Pelhan, ki sta končala na
petem mestu.
Helsinski 1952
Leta 1952 so bile igre v Helsinkih. 4.955 športnikov iz 69
držav se je merilo na 149 tekmovanjih. Prvič so sodelovali
športniki iz Sovjetske zveze,
njihova zasedba je štela kar
295 udeležencev, osvojili so 71
medalj, boljši so bili le Američani. Sovjeti so stanovali zunaj olimpijske vasi. V anale se
je zapisal Emil Zatopek. Zmagal je v tekih na 5.000,
10.000 metrov in v maratonu, kar ni uspelo nikomur

hova himna je bila Beethovnova Oda radosti. John lan Wing
je predlagal, da bi uvedli zaključno slovesnost. V Melboumu so športniki prvič skupno korakali na zaključku iger
in niso bili razdeljeni po džavah. To je bil simbol za združitev vsega sveta. Tekmovanja v
konjeništvu so izvedli že junija v Stockholmu, saj so se s
tem izognili problemu pri prevozu konj v Avstralijo. Ameriški košarkarji na čelu s slavnim Billom Russellom so vse
svoje tekmece premagovali za
več kot 30 točk. Drugo mesto
je za Jugoslavijo osvojil Franjo
Mihalič. Na igrah se je razvnela romanca med dvema športnikoma iz različnih blokov,
svet se je takrat zelo delil na
vzhodni in zahodni blok. Prvakinja v metu diska Čeliinja
Olga Fikotova se je zaljubila v

ameriškega metalca kladiva

Harolda CormoIyja. Leta 1957
je prišlo do prve poroke med
športnikoma iz različnih blo-

Tokio je gostil igre leta 1964.
Na Japonsko se je podalo
5.151 športnikov iz 93 držav,
ki so se merili na 163 tekmovanjih. Premiemo so tekmovali v judu in odbojki, ženske
so prvič tekmovale v moštvenem športu. Slovenijo je zastopalo 18 športaikov, daleč
najuspešnejši je bil Miro Cerai. Bil je zlat na konju z ročaji in bronast na drogu. Osmerec brez krmarja s sedmimi
slovenskimi veslači je končal
na četrtem mestu.
Mexico City 1 9 6 8
Leta 1968 je igre pripravil Mexico City. 5.516 športnikov iz
112 držav je tekmovalo na J72
tekmovanjih. Na nadmorski višini 2.240 m je kar 30 odstotkov manj kisika v zraka Marsikateri favorit v tekih na dolge
proge, plavanju na daljše razdalje in kolesarstvu je povsem pogorel. Padali pa so rekordi v
šprintih. Prvič je olimpijski
Ogenj prižgala ženska, atletinja
Norma Basilio de Sotelo. Eden
izmed najbolj neverjetnih dosežkov v atletiki vseh časov fe

uspel Američanu Robertu
Bobu Beamonu V skoku v daljino je pristal pri 8,90 metra,
elektronske naprave tam sploh
niso imeli postavljene. Sodniki
so ročno izmerili to zunajserijsko daljavo, ki je obveljala vse
do nepozabnega finala rik svetovnem prvenstvu v Tokiu leta
1991, ko je Mike Powell skočil
pet centimetrov dlje. Čehoslovaška telovadka Vera Časlavska
je osvojila kar šest medalj, štiri
zlate in dve srebrni. Prvič so
uvedli doping kontrole. Švedski
tekmovalec v modernem peteroboju je bil diskvalificiran zaradi nenavadnega dopinga, bil
je alkoholiziian. Za velik škandal sta poskrbela dva temnopolta Američana. Zmagovalec moškega teka na 200 metrov.
Miro Cerar se je znova okitil z
zlato medaljo na konju z ročajL
Ivo Daneu in Aljoša Žorga sta
bila člana srebrne jugoslovanske košarkarske reprezentance,
za katero so igrali tudi Petar
Skansi, Radivoje Korač in Krešimir Čosid Od njih so bili v finalu boljši Američani.

Arthur Ashe

Leta 1975 je Američan Arthur Ashe
po zmagi nad rojakom Jimmyjem
Connorsom postal prvi temnopolti
zmagovalec teniškega turnirja v
Wimbledonu. 3i-letni Ashe je finale
proti devet let mlajšemu tekmecu
presenetljivo dobil s 6:i, 6:1, 5:7 in
6:4. Na turnirjih za grand slam je
končno zmagoslavje uspelo le še enemu temnopoltemu
teniškemu
igralcu, in sicer Francozu Vannicku
Noahu, ki je v Parizu zmagal leta
1983. R. G.

Ivaniševič osvojil Wimbledon
Leta 2001 so se Goranu Ivaniševiču izpolnile dolgoletne
sanje. V finalu teniškega turnirja v VVimbledonu je premagal
Patricka Rafterja s 6:3, 3:6, 6:3, 2:6 in 9:7. Hrvat, ki se je na
turnir uvrstil s posebnim povabilom organizatorja, je pred
tem trikrat neuspešno naskakoval naslov. Zmago je posvetil
umrlemu košarkarju Draženu Petroviču. Na osrednjem
igrišču je bilo vzdušje nogometno. Po dobrih treh urah je
Ivaniševič izkoristil peto zaključno žogo. Splitčan je padel
na tla in v solzah objel trenerja, očeta in Nikija Piliča, ki so
ves čas trpeli z njim v častni loži. V zgodovini Wimbledona
je Ivaniševič postal drugi nepostavljeni igralec, ki je zmagal.
Pred tem je podoben podvig dosegel le sloviti Nemec Boris
Becker, ki je zmagal leta 1985. R. G.

MUnchen 1972
Munchen je igre gostil leta
1972. Nastopilo je 7.134 športnikov iz 121 držav na 195 tekmovanjih. Olimpijski stadion v
bavarski prestolnici je še danes
vreden ogleda, pred več kot tremi desetletji je bil najbolj moderen stadion na svetu s svojevrstno arhitekturo. Nemd so v
svojem slogu odlično organizirali igre presežkov. Prvič je nastopilo več kot 7.000 športnikov. Prvih 10 dni je vse potekalo po načrtih. 5. septembra zjutraj je osem arabsldh teroristov,
ki so pripadali skupini Čmi
september, vdrlo v olimpijsko
vas. Ubili so enajst izraelskih
športnikov, samo 2 0 kilometrov stran od Dachaua. Igre so
prekinili za 34 ur in spustili vse
zastave na pol droga. Predsednik MOK-a Aveiy Brundage je
odločil, da se igre naposled le
nadaljujejo. Po 36 letih je bU na
sporedu znova moški rokomet,
lokostrelstvo se je vrnilo po 52
letih. Prvi zvezdnik iger je bil
nedvomno ameriški plavalec
Mark Spilz, ki je zbral sedem
zlatih medalj s sedmimi svetovnimi rekordi. Sovjetska zveza
je osvojila zlato medaljo po
zmagi v nepozabni finalni tekmi košarkarskega turnirja.
Američani so vodili za točko in
Sovjeti so imeli žogo tri sekunde do konca. Sirena je že označila konec tekme, vendar je sodnik vrnil uro nazaj. Po podaji
prek celega igrišča je Sei^ej Belov položil žogo v koš ob pisku
sirene. Sovjeti so zbrali kir 99
odličij, v slovenskem zastopstvu je bila najuspešnejša atletinja Draga Stamejčič, ki je v peteroboju končala na petem mesta

Coran Ivaniševič

Vrhunec slovenskega nogometa
Srečko Katanec je leta 1998 postal selektor slovenske nogometne reprezentance in jo popeljal na evropsko in svetovno prvenstvo. Katanec, ki je bil prej odličen igralec in tudi
reprezentant Jugoslavije in Slovenije, je imel do tedaj le nekaj
trenerskih izkušenj kot trener Hita Gorice. Na mestu selektorja je zamenjal Bojana Prašnikarja. "Ne bi rad dosti govoril.
Zahvalil bi se za zaupanje. Dela se bom lotil resno, želim si,
da bi slovenski nogomet dvignil za eno kakovostno raven," je
po izboru dejal Katanec in do leta 2002, ko se je po svetovnem prvenstvu poslovil, presegel vsa pričakovanja. R. G.

Legendarni košarkar Krešimir Čosič
Leta 1995 je v Washingtonu po dolgi bolezni umrl
legendarni košarkar Krešimir Čosič, ki je z Jugoslavijo osvojil dva naslova svetovnega prvaka. Čosič se je
rodil 26. novembra 1948 v
Zagrebu. Svojo bogato
športno kariero je začel v
Zadru, s katerim je petkrat
osvojil jugoslovansko prvenstvo. Po srebrni medalji na olimpijskih igrah v
Mehiki je odšel na študij v
ZDA, kjer je s študentsko
ekipo univerze BYU dvakrat osvojil naslov najboljše študentske ekipe. Po
študiju se je vrnil v Zadar,
Krešimir Čosič
leta 1976 pa je eno leto igral pri ljubljanski Brest Olimpiji. Ugodna ponudba italijanskega Virtusa ga je odpeljala v tujino. Z Virtusom je dvakrat osvojil italijansko prvenstvo. Leta 1983 je igralsko pot sklenil v Giboni. Na največjih košarkarskih tekmovanjih je osvojil 14 odličij, vključno z dvema zlatima na svetovnih pn/enstvih, tremi
zlatimi na evropskih prvenstvih in enim zlatim na olimpijskih
igrah v Moskvi. Sedem let zapored je bil kot center uvrščen v
najboljšo peterko Evrope. Bil je tudi trener jugoslovanske moške košarkarske reprezentance in prvi Evropejec izbran v ekipo Ali Star America. Bil je tudi prvi Evropejec, ki je bil izbran
na NBA izboru, ko so ga leta 1973 izbrali LA Lakers. R. G.

dnevnik športnika
Zgodovina WTA - Women's
Tennis Association
ROBERT G U S N N

Pobudnica in začetnica
organiziranega ženskega tenisa je Billie Jean King in
skupina še osmih teniških
igralk. Že septembra leta
1970 so oblikovale skupino
pod imenom Original 9 in
na ta način zakoličile boljšo
pot ženskemu tenisu. S tem
se je začel ženski profesionalni tenis. Podporniki teh
turnirjev so bili bogati industrialci, med njimi tudi Gladys Heldman in Philip Morris. Še istega leta se je začela
serija turnirjev Virginia
Slims of Houston, z nagradnim skladom 7.500 dolarjev,
ki pa je že leto zatem narasel
na 309.000 dolarjev nagrad,
odigrali pa so 19 turnirjev.
Leta 1973 je Original 9 prerasel v Women's Tennis Association, ki je pod svoje
okrilje vzel vse ženske profesionalne igralke tenisa.
Prvič se je tudi zgodilo, da je
bil na turnirju US Open denarni sklad enak za moške
in ženske. Leta 1976 je podjetje Colgate prevzelo pokroviteljstvo nad turnirji,
Cris Evert pa je bila prva
ženska, ki je z denarnimi
nagradami osvojila v karieri
več kot en milijon dolarjev.
V letu 1980 je WTA združeval že več kot 250 profesionalnih igralk tenisa, ki so se
lahko merile na 47 turnirjih, s skupnim nagradnim
skladom 7,2 milijona dolarjev.
Martina Navratilova je bila
prva ženska, ki je v letu
1982 z nagradami presegla
vsoto enega milijona dolarjev na sezono. Leta 1984 je
prav ona prva osvojila vse
štiri največje Grand Slam
turnirje na svetu: Wimbledon, US Open, Roland Garros in Australia Open. Skupen znesek nagrad v karieri
Martine Navratilove je leta
1986 presegel 10 milijonov
dolarjev. Leta 1991 je Monika Seleš postala prva ženska, ki je v eni sezoni presegla mejo dveh milijonov dolarjev nagrad. Steffi Graf je
leta 1997 postavila rekord v
času, ki ga je prebila kot najboljša igralka sveta, saj je
bila na tronu že 377 tednov.
Leta 1999 je Stefi Graf končala svojo bogato 17-letno

Ena najboljših v ženski
teniški karavani • justine
Henin Hardenne

Katarina Srebotnik vrhunska teniška igralka
Na svetovni teniški ženski jakostni lestvici je že kar nekaj časa zasidrana okrog 20. mesta. Je najboljša
slovenska igralka tenisa, ki pa je tudi vraževerna. Osvojila je štiri turnirje in dvakrat tudi slavila na
Grand Slam turnirjih med dvojicami. Časa za zabavo je bolj malo, a vseeno zna užiti življenje.

Martina Navratilova

Steffi Graf
kariero, v kateri je osvojila
22 turnirjev za Grand Slam
in z nagradami zaslužila
21.895.277 dolarjev.
Letos se na WTA Touru
meri 1.400 igralk iz 75 držav, ki se na 62 turnirjih v
35 državah potegujejo za nagradni sklad v višini 6 2 milijonov dolarjev. Glavni pokrovitelj WTA Toura je
Sony Ericsson.
WTA kakovostna lestvica se
sestavlja na letni ravr»i - 52
tednov, kjer se upoštevajo
dosežki igralk na najboljših
17 turnirjih posameznic in 11
turnirjih v dvojicah. Točke,
ki jih osvoji igralka, se izračunavajo tako, da zmagovalka dobi toliko točk, kolikor je
razlika v točkah med njo in
nasprotnico, seveda če premaga bolje postavljeno igralko. V nasprotnem, ko premaga slabše rangirano igralko, novih točk ni. Posebne
točke prinašajo uspehi na
turnirjih za Grand Slam.

Katarina je v dvojici z Al Sugiyamo letos prišla do finala v Wimbledonu.
ROBERT GUŠTIN

Kdo je Katarina Srebotnik?
"Rojena sem 12. marca 1981
v Slovenj Gradcu, visoka 180
cm, sem profesionalna igralka tenisa, prijatelji pa me kličejo Kata. Sem desničarka,
moja specialnost pa je dvoročni backhand. Stalno prebivališče imam v Dubaju v
Združenih arabskih emiratih, a ves čas potujem po svetu, tako da sem kar državljanka sveta in doma povsod po
malem. Včeraj sem bila v Portorožu, jutri že v Luksemburgu, nato spet drugje. Te^
niške gladiator/
ke
nimamo
^ časa ne za veselje ne za žalost."
Začetki profesionalne teniške kariere?
"Pri 14 letih sem sama
odšla na Florido. Za trenerjevo pot ni bilo denarja, za
očetovo, ki je bil takrat moj
spremljevalec, tudi ne. Na teniški akademiji sem odgovorno ostala vse do konca, čeprav sem že prvi dan po telefonu jokala domov. Tam
sem preživela dva mese\ ca. Nisem še znala sama
skrbeti zase. Nič ni bilo
tako, kot je bilo dogovorjeno. Ni bila urejena prehrana, niti
kuhanje, pranje in
podobno.
Prvič

sem bila v obljubljeni Ameriki in se mi je hudo zamerila.
Onstran Atlantika sem sicer
zelo dobro trenirala in odlično igrala, saj sem osvojila
Orange Bowl, neuradno svetovno prvenstvo do 14. leta.
Da sem vzdržala na vzhodu
Združenih držav Amerike,
mi je oče obljubil, da bo pustil službo in bo vse do polnoletnositi venomer ob meni.
Obljubo je izpolnil. Tenis je
najlepši šport in hkrati najbolj naporen. Počitka praktično ni, ker sezona traja vse
leto. Če te ni zraven, te tekmice prehitevajo kot po tekočem traku."
Športne posebnosti?
"Sem vraževerna. Na igrišču, na katerem sem bila v
preteklosti uspešna, želim
spet sesti na isto stran sodniškega stola kot takrat. Trudim se tuširati v isti kabini
kot nazadnje. Včasih moram nanjo celo malo počakati. Ritual ponavljam zaradi boljšega občutka, čeprav
se včasih zalotim v razmišljanju, da je vse skupaj
smešno in nepomembno."
Kako človek, ki stalno potuje, obdrži stik s prijatelji v
domovini?
"Osnovno šolo sem obiskovala v Velenju, nato pa sem
jo zamenjala s športno gimnazijo v Celju, zato sem nehote ne ravno zanemarila sošolke, ampak z njimi izgubila stik. S prvimi zaradi tega,

Kata žogice udarja z vso močjo.

Med igro dvojic je včasih na igrišču kar malo prostora.
ker sem v domačem kraju in
klubu samo trenirala, z drugimi pa zato, ker sem v mesto ob Savinji hodila le v šolo.
Nekaj pravih prijateljic iz
otroštva in mladosti sem obdržala. Te se vedejo običajno
in mi uspeh privoščijo."
Prosti čas?
"Za sprostitev poslušam
glasbo, berem knjige, gledam filme ali se družim s
prijatelji. Obožujem črno

barvo, rdeče vrtnice, suši in
film "Nedostojno povabilo".
Od ostalih športov uživam v
smučanju, kolesarjenju, plavanju in namiznem tenisu.
Imam štiri leta starejšo sestro in dve leti nazaj sem
bila na njeni poroki. Imela
sem se res lepo in že dolgo
se nisem tako zabavala.
Sama o poroki še ne razmišljam, to pa ne pomeni, da ni
simpatij. Preveč sem zdoma. Kdo bi me pa čakal?"

Strokovnjak svetuje

Plavaj, kolesari, teci
Ena izmed najbolj vsestranskih športnih preizkušenj je prav gotovo triatlon, kjer se spopadamo
s plavanjem, kolesarjenjem in tekom. Za nastop na triatlonu je potrebno biti kar dobro podučen in
okrepljen z določenimi predhodnimi izkušnjami, saj se v nasprotnem primeru nastop lahko
sprevrže v kalvarijo.
JANEZ FERLIC

Triatlon vsekakor sodi med
vzdržljivostne športne preizkušnje, saj gre za dolgotrajni napor, kjer bo osnovna aerobna priprava organizma ključnega pomena.
Pa še nekaj je. Za dober rezultat bo potrebno kar dobro obvladati vse tri discipline. Lahko smo npr. dobri
plavalci in kolesarji, a če nimamo dovolj tekaškega treninga, je lahko zadnji del
preizkušnje (tek) precej neprijetna zadeva. Triatlon je
privlačen predvsem zaradi
združitve več različnih disciplin, ki se med seboj primerno dopolnjujejo. Na
vsako tekmovanje v triatlonu so potrebne dovolj zgodne priprave in sistematičen
pristop. To pomeni tudi, da
bomo morali imeti na razpolago dovolj časa za treniranje, ki mora biti vezano
na vse discipline. Vrhunski
triatlonci trenirajo dnevno
od treh do šest ur. Zelo zahtevno treniranje. Eden izmed večjih problemov je zagotovo utrujenost, ki se prenaša iz discipline v disciplino, zato igrata pomembno
vlogo v ciklusu treniranja
počitek in obnova organizma.

Triatlonske discipline
Med seboj si triatlonske preizkušnje razlikujejo glede
na dolžino posameznih disciplin. Najlaajši tekmovalni
razred je šprint triatlon, ki

je ponavadi sestavljen iz
800 metrov plavanja, 20 kilometrov kolesarjenja in 5
kilometrov teka. Razdalje se
sorazmerno povečujejo in
najbolj priznana je vsekakor
razdalja Ironmana, ali po
naše železnega rhoža. Ta
naziv si zasluži vsak, ki
zmore 3,8 kilometra plavanja, 180 kilometrov kolesarjenja in za konec preteči še
razdaljo klasičnega maratona (42.195 metrov). Tista ultra dolga disciplina triatlona
pa vse razdalje Ironmana še
podvoji in to je zares preizkušnja za tisto peščico
vzdržljivostnih športnikov
na svetu.

Kondicijske zahteve
Za nastop na kateri koli razdalji bo zahteval sistemski
pristop. S tem, ko raste razdalja triatlona, se povečuje
tudi obseg vadbe. Če bomo
hoteli opraviti z najkrajšo
disciplino, bo dovolj že, da
znamo dovolj dobro plavati,
se znamo voziti s kolesom
in smo sposobni neprekinjeno teči kakih 5 kilometrov.
Tako bomo ravnali, če bomo
hoteli priti zgolj do cilja, za
kaj več pa se bo potrebno
precej bolj potruditi v procesu treniranja in metodologiji same vadbe. Dolgi triatlon
(predvsem Ironman) pa bo
zahteval dolgotrajne priprave in močno voljo ter zavzetost za dosego zastavljenega
cilja. Končati Ironman je
tako lahko cilj le dobro pripravljenega športnika.
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Za mnoge zelo zahtevna disciplina triatlona je plavanje, kjer
je dostikrat zahteven prehod na kolesarski del preizkušnje.

Čas namenjen vadbi
Poglejmo naslednje. Predpostavimo, da smo športnik
z rednim delovnim časom,
ki nam tedensko vzame od
40 do 6 0 ur, spanje nam
povprečno vzame približno
56 ur (če lahko normalno
spimo) in tako imamo na
razpolago še kakšnih 50 do
60 ur. Tukaj so potem še
dodatne delovne obveznosti, družina, družabne zadeve in še kaj. Kje potem še
najti čas za vadbo. Najbolj
pomembno je, da se vprašamo, kaj točno želimo in
kakšni so naši cilji. Ob preobsežni vadbi bodo trpela
druga področja našega bivanja, kar ima lahko celo negativne posledice v socialnem razvoju. Po drugi strani pa smo vendarle v špor-

tu, ki je vsekakor fenomen
in družbeno izjemno koristna zadeva.
Sklep
Triatlonske preizkušnje so
namenjene le dobro pripravljenim vsestranskim
športnikom, ki morajo biti
pripravljeni dobršen del
svojega prostega časa nameniti
športni
vadbi.
Športnik mora dodobra obvladati vse discipline, če si
želi uspešnega nastopa.
Tako kot v drugih športih
so tudi v triatlonu pogoste
poškodbe, zato obisk fizioterapevta ali maserja vsake
toliko časa ne bo odveč.
Predvsem pa se moramo
vprašati, zakaj se ukvarjamo s triatlonom in kakšni
so naši cilji.

Jeseni gre znova na Havaje
Miro Kregar v triatlonu tekmuje že 23 let. Letos se bo po letu 2001 znova udeležil triatlona
Ultraman na Havajih.
MAJA BERTONCELJ

Nastopil je že na sedemnajstih Ironmanih. Njegov
osebni rekord je 8 ur in 52
minut iz leta 1999. Zadnjič
je bil na Ironmanu leta
2001. Na sezono, ki traja 11
mesecev, preplava okrog tisoč kilometrov, prekolesari
12 tisoč kilometrov in preteče 3 tisoč kilometrov. Tako
bo tudi letos, saj se bo prvič
po letu 2 0 0 1 , ko je bil operiran, znova udeležil mednarodne tekme. Konec novembra ga čaka svetovno prvenstvo v triatlonu Ultraman na
Havajih. To je Miro Kregar
iz Zgornjih Stranj pri Kamniku, ki bo letos dopolnil 45
let. Je poročen, oče treh
otrok, najmlajši, devetletni
sin, je prav tako triatlonec

pri kamniškem triatlonskem klubu Trisport.
"Človek se kar navadi, da je
vseskozi v gibanju," pojasnjuje Kregar, ki za svoje najodmevnejše rezultate šteje
drugo mesto na Ultramanu
na Havajih leta 2001, tretje
mesto ekipno na evropskem
prvenstvu v dolgem triatlonu
leta 1995, ter svetovni rekord
v dolžinskem triatlonu leta
1994. "Na splošno je pri triatlonu najtežji tek kot zadnja
disciplina, poleg tega je za
organizem najbolj stresen.
Zame to ne velja, ker je tek
moja najboljša disciplina,
kjer vedno pridobivam mesta. Sem pa malce slabši plavalec," še pravi, ter dodaja nekaj nasvetov za vse, ki bi se
r a i preizkusili v tem športu:
"Na nivoju Triatlonske zveze

Slovenije se trudimo, da triatlon ne bi bil pojmovan kot
težak šport Tudi zato bomo
8. septembra znova na Bledu
organizirali triatlon za vsakogar. Če se spopadete s triatlonom, boste vsekakor uspeli.
Potrebno je vztrajati in vaditi
sistematično."
Kregar pojasnjuje, da sistematičen trening poteka po
sistemu kolobarjenja: "Treniram dvakrat na dan. Na
štirinajst dni imam en dan
počitka. En dan je trening
sestavljen iz plavanja in
teka, drugi dan tek in kolo,
tretji dan kolo in plavanje.
Menjavo kolo - tek vadim
enkrat tedensko. Pred tekmo vadim tudi menjavo s
plavanja na kolo, ki pa se je
sicer ne vadi toliko kot menjavo kolo - tek."

Miro Kregar: "Carmin Triatlon za vsakogar je namenjen tudi rekreativcem, ki
nekajkrat na teden obujejo
športne copate. Preizkusite
se septembra na Bledu."

Kakšen naj bo zajtrk
ROBERT G U Š H N

Raziskovalci so dokazali, da
zajtrk, ki vsebuje veliko maščob, zmanjšuje glukozno toleranco (oziroma občutljivost na inzulin) za naslednjih šest ur. Za to naj bi bila
kriva velika količina prostih
maščobnih kislin. Zaradi
tega priporočajo, da pri zajtrku zmanjšamo maščobe in
se osredotočimo na ogljikove hidrate. To potrjuje tudi
raziskava, pri kateri se je izkazalo, da imajo osebe s prehrano z večjim deležem
maščob zjutraj najnižjo
oksidacijo maščob in termogenezo. Osebe, ki so zaužile
beljakovinski oziroma ogljikohidratni zajtrk z malo
maščob, so imele najnižje
količine prostih maščobnih
kislin in najnižje količine
glukoze v krvi. Kot vir ogljikovih hidratov lahko izbiramo med več možnostmi:
- Ovsene kosmiče, ki so odličen vir kompleksnih ogljikovih hidratov in vsebujejo
veliko vlaknin, ki pomagajo
krotiti lakoto do kosila. Če
ne marate ovsenih kosmičev, pokusite pšenične, pirine, ržene, prosene kosmiče.

Okus lahko izboljšate tudi z
dodajanjem cimeta in sladila, dušenimi jabolki ali beljakovinskim praškom;
- Polnozmata žita, ki vsebujejo veliko vlaknin in kar najmanj dodanega sladkorja;
- Kruh iz polnozrnate moke
in razni hrustljavi polnozrnati kruhki, ki imajo prav
tako visoko vsebnost vlaloiin;
- Sadje, ki vsebuje več enostavnih ogljikovih hidratov,
sicer ne nasiti tako kot druge možnosti, vendar vsebuje precej vitaminov.
K temu dodamo kakovosten
vir beljakovin:
- jajca in jajčni beljaki;
- posneta skuta in jogurt, ki
sta tudi dober vir kalcija;
- piščančje in puranje salame z majhno vsebnostjo
maščob in
- ribe v slanici (tuna, losos,
skuša).
Ne pozabimo tudi na zdrave
maščobe, ki jih lahko dodamo z lanenim semenom in
oreščki.
Bolje je pojesti nekaj kot nič
in če zajtrk vsebuje kompleksne ogljikove hidrate,
dober vir beljakovin in še
zdrave maSčobe, potem
nam bo naše telo hvaležno.

Voda
ROBERT G U Ž H N

Pri športu in treniranju je
najpomembnejša stvar pitje
tekočine. Voda je najpomembnejša sestavina za
rast, razvoj in zdravje. O koristi vode nam govori tudi
podatek, da kar 60 odstotkov naše telesne teže predstavlja voda.
Skoraj vsa živila in hrana, Id
jo zaužijemo, vsebujejo
vodo, ki jo telo vsrka s prebavo. Večina sadja in zelenjave
vsebuje od 75 do 9 0 odstotkov vode, meso približno od
50 do 7 0 odstopov, mleko,
sokovi in športni napitki pa
vsebujejo nad 85 odstotkov
vode. Vsak dan z uživanjem
hrane v telo posredno vnesemo približno en liter vode, a
naše telo je potrebuje več.
Potrebujemo še vsaj od 2 do
2,5 litra vode na dan oziroma en Uter za vsakih 1 0 0 0
zaužitih kalorij hrane.
Ko opravljamo fizično zahtevno delo ali treniramo,
telo proizvaja potrebno

energijo, a vendar se le 25
odstotkov proizvedene energije dejansko porabi za delo
mišic, preostalih 75 odstotkov pa je toplota, ki jo oddaja telo. Telo s potenjem odvaja odvečno toploto in
vzdržuje stalno notranjo
temperaturo telesa.
Dejansko lahko pitje večje
količine vode posredno pripomore, da ostanemo vitki.
Ledvice nujno potrebujejo
dovolj vode, da lahko uspešno filtrirajo stranske produkte telesa. Kadar ledvicam primanjkuje vode, jim
priskočijo na pomoč jetra.
Ena mnogih funkcij v telesu, ki jo opravljajo jetra, je
tudi poraba odvečnih maščob kot vir energije. Vendar
ko pijemo premalo tekočine, dodamo jetrom le še eno
nalogo več, ki bi jo morale
opraviti ledvice. Posledica
tega je, da jetra ne morejo
več dovolj učinkovito opraviti svoje naloge pri porabi odvečnih maščob, zato počasneje porabljamo maščobe.

Šport se predstavi
Pekel Dirke po
Franciji
v začetku meseca julija se je v Londonu s
prologom začela 94. kolesarska Dirka po Franciji.
Izrazitega favorita ni bilo, edini Slovenec
na štartu je bil Tadej Valjavec. Dirka se je zadnjo
nedeljo v mesecu tudi končala.
ROBERT G U Š T I N

Po števUnih škandalih z dopingom so morali pred začetkom dirke vsi kolesarji
podpisati, da niso vpleteni v
dopinške afere. Vseh 1 8 9
tekmovalcev je pred začetkom opravilo krroe teste, ki
SO bili vsi negativni, Lani se
je največja dirka na svetu
končala z zmago Floyda
Landisa, ki pa je bil pozitiven na dopinškem testu zaradi povišane ravni testosterona. Še zdaj ni jasno, kdo
je pravi zmagovalec lanskega Toura. Američan ali Španec Oscar Pereiro, ki je v Parizu zasedel 2. mesto.
Naš Tadej Valjavec je bil na
dirki v vlogi kapetana ekipe
Lanipre. Ob odsotnosti Damiana Cunega je Besničan zares
užival podporo svojega moštva. Njegov dlj je bila uvrstitev do lo. mesta. Lani je v Pariz prikolesaril na 17. mestu.
Tour je poteka! od Big Bena
do Eifflovega stolpa. Letos
ni bilo na sporedu moštvenega kronometra, ki je bil
tradicionalno na sporedu v
zadnjih letih. Po ravninskem prvem tednu, kjer so
šprinterji zbirali točke za zeleno majico, se je v 7. etapi
začel boj za skupno zmago.
Vzpon na prelaz Colombiere (1-613 metrov) je bil dolg
i 6 kilometrov, potem pa je

sledil še 15 kilometrov dolg
spust do Le Grand Bornarda. Že naslednji dan je sledila najtežja etapa v Alpah,
ki je vsebovala šest vzponov.
Najtežji je bil Cormet de Roseland (1.968 metrov), ki se
je vlekel 2 0 kilometrov in je
dokaj strm, v povprečju 6odstotni naklon. Zaključni
vzpon do Tignesa je bil dva
kilometra krajši in malce
bolj položen. Alpska trilogija se je končala z etapo od
Val d'Isera do Briancona.
Iseran (2.770 metrov) in
Galibier (2.645 metrov) sta
bili najvišji točki Toura.
Med Alpami in Pireneji je
bil na vrsti Še 54 kilometrov
dolg kronometer v Albiju.
14. etapa se je končala na
planoti Beille (1.780 metrov), pekel v Pirenejih pa se
je nadaljeval s petimi klasičnimi vzponi v etapi do Loudenviella. Najtežji je vsekakor prelaz
Peyresourde
(1.569 metrov), ki je bil dolg
9,7 kilometra, sledilo pa je
še 12 kilometrov spusta. Zadnja gorska etapa se je končala na znamenitem Aubisuqueu (1.709 metrov), ki je
bil ponavadi na sporedu sredi etape, tokrat pa je bil na
njem cilj. Predzadnji dan je
bila na sporedu še vožnja na
čas (55 kilometrov), ki je lani
spremenila vrstni red povsem pri vrhu.

Svoboda V zraku
Base jump bi lahko v slovenščino najbolje prevedli kot skoki s padalom iz sten, nebotičnikov,
mostov, torej iz nepremičnih objektov. Stanko Krajnc iz Škofje Loke je eden najbolj izkušenih na
področju tega športa.
JANEZ FERLIC

Petinpetdesetletni Škofjeločan Stanko Krajnc velik del
svoje življenjske energije
nameni športu, ki ga ima izredno rad, saj se v športu
najbolje znajde in v njem
ustvarja izredno premišljeno in preudarno. V zraku se
preizkuša s padalom, jadralnim zmajem in skoki s padalom iz visokih sten in drugih objektov. Vse svoje znanje in izkušnje prenaša domov v svojo
delavnico, kjer ima
proizvodnjo padal.
Začelo se je leta 1973,
ko je sam izdelal prvega zmaja in ga jeseni
istega leta tudi preizkusil. Danes najraje skače z
base padalom. Skupno je
opravil že okoli petsto skokov po vsem svetu. Marsikdo bi ta šport ocenil kot izredno nevarnega in tveganega. Lani se je pri base
skokih skupno smrtno ponesrečilo štirinajst ljudi.
Stanko ob tem pove: "Vse
česar sem se lotil v tem
športu, sem počel s pametjo
in postopno, in korak za korakom napredoval. Tukaj
gre za leta in leta vadbe,
ogromno izkušenj, poznavanja vremenskih razmer,
razvijanje lastnih sposobnosti in nenehnega stika z
mojo dejavnostjo. Pred časom m e je poklical neki
Primorec in mi dejal, da bi
rad skočil z base padalom.

Vprašal s e m ga, koliko pa
ima opravljenih skokov z
navadnim padalom, pa je
odvrnil, da še nobenega.
Tako to ne gre, sem mu odvrnil. Ni to tako, kot bi
sedel na kolo in se
odpeljal," pravi
Stanko, ki po
udarja,

Konstruktor, izdelovalec,
inovator
Stanko je svoj prvi skok z
base padalom opravil 3.
januarja 1 9 9 8 in jih ima do
danes za seboj že okoli
petsto. Skakal je v Nemčiji,
Avstriji, Italiji, na Norveškem, v Ameriki, Maleziji ... in seveda v Sloveniji, kjer pa naravni pogoji
za tovrstni
šport

je pomembna tako fi
žična
pripravljenost
kot tudi izjemna psi
hološka trdnost in
zaupanje vase.
Letos Stanko sodeluje s svetovno
znanim
alpinistom T o m a s o m
Huberjem, ki .
je bil med '
drugim
že
dobitnik
zlatega

niso ravno
idealni. Skočil je že preko
zloglasne severne stene Eigerja, potem ko se je na vrh
povzpel po zahodni strani.
Med bolj znane skoke iz urbanih objektov omenja skok
s Petronasove stolpnice v
Maleziji in z najvišjega visečega mostu na svetu.

/

cepina za največji alpinistični dosežek leta. Spoznala sta se lani in letos imata pripravljen skupni projekt, ko naj bi Tomas Huber
v italijanskih Dolomiti splezal na vse tri vrhove zloglasnih Treh Cin in nato s padalom skočil z vrha vseh treh
sten.

Kaj je potrebno vedeti pri
base skokih

Ko se začnejo base skoki, pa
je potrebno osvojiti pravo
tehniko, poznati vremenske
razmere in predvsem vetrove. Ni pa to šport za vsakogar, je ekstremna oblika
športa. Za nakup base padala je potrebno imeti potrdilo
od inštruktorja in določeno
število skokov opravljenih z
navadnim padalom.

Vse svoje
izkušnje
uporabi pri izdelavi
padal in podjetje, ki
ga tudi sam vodi, je
trenutno med vodilnimi na svetu.
Na leto izdelajo
kar 350 padal,
od tega 250 za
t ^ ^ base
skoke.
"Nenehno je
potrebno uvajati novosti in slediti trendom.
Trenutno smo med vodilnim i na svetu. Največ prodam o v tujino, Slovenija predstavlja le majhen tržni delež. Pri razvoju sodelujemo
skupaj s Francozi," še dodaja Stanko, ki v podjetju skrbi
za razvoj in odnose s strankami.

Prvi pomemben dejavnik bo
zagotovo postopnost in določen čas, kjer si pridobiš
potrebne izkušnje. Najprej
skoki s padalom v tandemu,
nato z navadnim padalom
in šele nato lahko pride na
vrsto skok 2 base padalom.

Kolona kolesarjev je nepregledna.

Stanko Krajnc / FOTO: Rožll BRtCAR

Hitrosti na Touru so visoke.

I z d e l a v a p a d a l v d e l a v n i c i v Š k o f j l L o k i / FOTO: ROŽLC BRCCAR

Z o b l e k o w i n g s u i t v globino/FOTO AHH,V STAN« KRAJNCA

znane osebnosti in šport

Želi se potapljati s kiti
Nancy Aljančič ima od športov najraje smučanje in potapljanje. Potapljala se je že celo z morskimi
psi. Na splošno ima rada vse, kar je povezano z morjem.
M A J A BERTONCELJ

Naticy Aljančič je doma v
Kranju. V prvi vrsti jo poznamo po kopalkah, ki jih
vsako leto predstavi v zanimivem katalogu. Letos so
fotografije zanj nastale na
Filipinih, model je bila Nina
Osenar. Še predlani je kot
model kopalke Nancy Aljančič predstavljala kar sama.
Tokrat nas je zanimalo njeno športno udejstvovanje.
Kaj vam pomeni šport, rekreacija?
"Šport mi pomeni sprostitev, dobro telesno kondicijo,
zabavo. Ko tečem, sem najraje sama, saj mi tek po gozdu predstavlja stik z naravo,
meditacijo, odklop.
Pri
ukvarjanju z ostalimi športi
pa sem rada v družbi."
Ste se že v mladosti radi
ukvarjali s športom?
"Smučam od svojega drugega leta, plavam od tretjega,
smučati na vodi pa sem začela pri šestih letih. Včasih
sem res zelo veliko smučala
na vodi, sedaj pa le redko.
Rada imam morje in vse,
kar je povezano z njim: sonce, plaža, kopalke, plavanje,
potapljanje, smučanje na
vodi, jadranje. Za vse to pa
ni nikoli dovolj časa."

Okrog deset let sem se vsako poletje hodila potapljat
na hrvaško morje, na Kornate, kjer je tudi lepo, se pa
ne more primerjati s tropskimi morji. Ko se potapljaš
tam, te to zasvoji."

Se je bilo težko naučili
smučanja na vodi?
"Naučila sem se v Ankaranu. Oče je imel čoln in oba
z mamo sta smučala, ter seveda tudi mene dala na
smučke. Že v prvem poskusu sem speljala, brez e n ^ a
padca. Kasneje so seveda
prišli tudi padci, predvsem
pri smučanju po eni smučki."

)e med snemanjem za katalog kaj časa tudi za potapljanje?
"Lokacije za snemanje kataloga izbiram glede na to.
kam me vleče srce. Seveda
mora biti tudi zanimiva pokrajina. Ne gledam pa na to,
ali se bom tam lahko potapljala ali ne. Če pa je potem
možnost za to, jo seveda izkoristim. Prepotovala sem že
skorai ves svet. Najbolj mi je
bilo všeč v Braziliji in v Peruju, kljub temu da se tam, na
višini štiri tisoč metrov nad
morjem, ni dalo potapljati."
Se morda navdušujete tudi
za adrenalinske športe?

Ste morda kdaj kaj treniraU?

"Zelo kratek čas sem trenirala smučanje. Nehala sem
zato, ker mi niso bila všeč
tekmovanja. In še vedno je
tako. Rajši imam športe,
kjer gre predvsem za druženje, zabavo, kot tiste, kjer
štejejo časi, točke in je vedno nekdo poraženec."
Kateri šport je pri vas danes
na prvem mestu?
"Smučanje in potapljanje.
Slednje najraje nekje v tropskih morjih ali Rdečem
morju, kjer vidiš tropske ribice, tudi morske pse.

Nancy Aljančič najbolj uživa v potapljanju.

"Večkrat sem skočila z bungee jumpingom in enkrat z
aviona s padalom v tandemu. V Avstraliji in na otoku
Bori Bori sem se potapljala
tudi z morskimi psi."
Kakšen je občutek potapljati se z morskimi psi?
"Ti morski psi niso bili
nevarni. Je pa tako, da preden to doživiš, se zdi grozljivo. potem ko si v njihovem
okolju, pod morsko gladino,
pa se izkaže, da ni tako. Ni
me bilo strah. Poteka pa to
tako, da se javiš v potapljaškem centru in te potem
skupaj z drugimi odpeljejo
na tamkajšnje najlepše lokacije."
Kolikokrat na teden
ukvarjate s športom?

se

jure Zupan, minister za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, je aktivni turni smučar že vse od
daljnega leta 1962. Edina rekreacija, ki se je med
natrpanim delovnikom loti, je hoja po stopnicah
v zgornje nadstropje ministrstva in Vlade RS.
ROBERT G U Š T I N

Do predlani ste bili model
za svoje kataloge kopalk.
Vam je postava dana ali
morate paziti pri prehrani,
biti ves čas aktivni?
"Moram refi, da mi postava
ni kar dana. Ko sem bila še
model, sem na prehrano
bolj pazila, sedaj pa ne pazim več, kar se mi tudi malce pozna."

"Poletni dopust ne bo nič kaj
športen. Na prvem mestu
bo sprostitev. S šotorom grem
na Pašman, konec avgusta
bom šla še v Grčijo."

Turni smučar
in kolesar

"Zadnje čase veliko tečem po
gozdu. To pomeni štirikrat
na teden p>o eno uro. Poleg
tega grem enkrat na štirinajst dni v hribe. Seveda
grem večkrat tudi na morje,
kjer veliko plavam ali se potapljam, včasih tudi rolam,
pozimi pa veliko smučam,
tečem na smučeh in drsam."
Pri teku spremljate napredek ali tečete res zgolj za
veselje?
"Vedno tečem eno uro. To
je moja edina časovna meritev. Lahko bi tekla tudi več,
a nimam potrebe. Ne štejem pa kilometrov, ki jih
pretečem v tem času."
Kakšnih rekreativnih tekmovanj se ne udeležujete?
"Na tekmovanja ne hodim.
To bi bil zame stres."
Zelo popularna za sprostitev je joga. Kako je s tem
pri vas?
"Rajši kot jogo imam tibetanske vaje, ki so zelo podo-

"Želela bi se potapljati s kiti.
Zdijo se mi orjaške, ogromne
živali.

bne, le da se mi zdijo
enostavnejše in zanje ne potrebuješ toliko časa. Take
vaje so zelo pomembne
za večji pretok energije v
telesu."

Jure Zupan se je s prevzemom dela na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo odrekel bogatemu športnemu življenju, ki
ga je kot znanstvenik prej
imel vsaj še nekaj. In prav
to, šport ter znanstveno
delo, najbolj pogreša. Delo v
politiki ga okupira v tolikšni
meri, da v več kot 12-umem
delovniku res težko najde
čas za rekreacijo. Pravi, da
je sedaj njegova edina rekreacija hitra hoja po stopnicah
ministrstva, kjer ima pisarno v 5. nadstropju, in v 6.
nadstropje vladnega poslopja, kjer potekajo seje Vlade
RS.
Jure Zupan, po izobrazbi
doktor fizike, se sicer že od
študentskih let ukvarja s
športom. Najbolj aktiven je
kot turni smučar. Ž e leta
1962 je bil eden od ustanoviteljev športnega društva
Tehnolog, ki ga je nekaj
časa celo vodil. S prijatelji v
društvu so se običajno družno odpravili na turno smuko. kar je z leti postala že
prava tradicija. Redno so se
za prvega maja in 29. novembra odpravili na turno
smuko na Belo Polje in
Komno. Še danes letno
opravi okrog pet resnih turnih izletov. Lani je bil na
turni smuki po Viševniku,

Rodici, Begunjšici. Debeli
Peči in na več dnevni turi po
Morbeniji v Italiji. Z njim
hodi na turno smučanje
tudi njegova žena. ki sicer
skrbi za zdravo prehrano v
družini. Psi in "carving"
smuči so standardna oprema. ki ga ves čas spremlja
na poti.
V mladosti se je ukvarjal
tudi z namiznim tenisom,
kjer je kot študent osvojil
tretje mesto na študentskem prvenstvu. Še nekaj
časa nazaj je redno tedensko igral namizni tenis.
Pred vstopom v politiko je
bilo več časa tudi za planinske izlete in alpsko smučanje. Čas rad preživi tudi na
kolesu. Njegovi kolesarski
podvigi so vredni občudovanja. Sedem kolesarskih tur
na leto obsega kolesarjenje
po Žički kartuziji, Notranjski, Dolenjski, po Kraškem
robu. okrog Ljubljane, po
dolini Save in okrog Mežaklje.
Na dopust se že nekaj let.
skupaj s prijatelji, odpravi
na staro, a prenovljeno ribiško ladjo, s katero raziskujejo lepote Dalmacije in Jadrana. Kljub natrpanemu delovniku je v odlični kondiciji. kar vam lahko potrdijo vsi
njegovi sodelavci in znanci.
Čeprav za šport nima toliko
časa. kot bi si želel, pa je
vseeno še kako aktiven.

Šport tudi sicer spremljate?
"Po televiziji šport spremljam redko. Nasploh ne gledam veliko televizije, raje
berem knjige, grem v naravo, meditiram, se družim s
prijatelji. Če pa že pogledam kaj od športa, je to
smučanje, lani sem spremljala tudi svetovno prvenstvo v nogometu. Navijala
sem za Francijo, za Zinedina Zidana."
Se v katerem športu že dlje
časa želite preizkusiti?
"Želela bi se potapljati s kiti.
Zdijo se mi orjaške, ogromne živali. V primerjavi z njimi smo mi zelo majhni in
zanima me, kako bi to zgledalo pod vodo."
Boste to poletje preživeli
športno?
"Ne bo nič kaj športno, na
prvem mestu bo sprostitev.
S šotorom grem na Pašman,
kjer potekajo tedenske delavnice z meditacijo, jogo in
plesi. Konec avgusta bom šla
še v Grčijo."

jure Zupan sedaj več ali manj poseda le še v pisarni.

zrela leta
S športom do
lepšega življenja
JANEZ F E R U C

Marinka Hribernik, že dolga leta aktivna v rekreativnem športu, članica Rekreativne ekipe Gorenjskega glasa, ki je pretekla tudi že klasični maraton ter nastopila
na številnih tekmovanjih po
Sloveniji, je spodbudo za
šport dobila od svojega
moža Franca. "Nikdar nisem trenirala na štoparico
ali po kakšnem točno zastavljenem programu. Poslušam svoje telo, uživam v
gibanju in s tem skrbim za
dobro počutje. Najraje pa
sem zunaj v naravi," pravi
Marinka, ki med drugim v
vlogi mentorice sodeluje v
društvu Humana, ki je
združenje svojcev pri skrbi
za mentalno zdravje, kjer

športna rekreacija nastopa
kot eden izmed dejavnikov
socialnega
vključevanja.
"Vse več ljudi ima psihične
težave in depresije, ki so
lahko zelo moteč dejavnik
socialnega vključevanja. S
športom skušamo našim
članom sprostiti težave in
jih obvladovati," pravi Marinka. Tako so glavne oblike
športne rekreacije povezane
s tekom, kolesarjenjem in
pohodi. Vidimo, da šport ne
pomeni le merjenje moči na
tekmovališču, temveč je
sredstvo za obvladovanje
pritiskov in stisk, ki so med
nami vsemi vse pogostejši.
Marinka tako s svojim izjemno humanim delom skrbi
za bolj zdravo družbo in zasluži si prav posebno priznanje.

Marinka Hribernik (desno) skupaj s članico Rekreativne
ekipe Gorenjskega glasa Marijo Žmavc. Skupaj sta pretekli
že mnogo kilometrov in jih še bosta.

Akcija, dokler gre
š p o r t v tretjem življenjskem o b d o b j u m a r s i k o m u p o m e n i n e p o g r e š l j i v del v s a k d a n a . G r e p r e d v s e m
za m e d s e b o j n o d r u ž e n j e , p o t o v a n j a , s p o z n a v a n j e novih krajev in o b i č a j e v . Pogovarjali s m o s e z
g o r e n j s k i m i v s e s t r a n s k i m i športniki, ki jih r e d n o s r e č u j e m o na rekreativnih t e k m o v a n j i h p o Sloveniji,
veliko pa n a s t o p a j o tudi v tujini.
JANEZ F E R U C

"Ko sem bU star 39 let, sem
začutil, da z mojim telesom
ni vse v redu in potreboval
sem nekaj, da sem izboljšal
svoje počutje. To je bil
šport, za katerega sem se
odločil instinktivno in danes predstavlja rekreacija
eno izmed bistvenih sestavin mojega življenja. Rezultat v številkah za nas ni pomemben. Vsi skupaj smo
kot velika, zadovoljna družina, ki preko športa krepimo
medsebojne vezi in poznanstva," o svojih začetkih športnega udejstvovanja pravi
šestinšestdesetletni Franc
Hribernik iz Radovljice,
sicer tudi član Rekreativne
ekipe Gorenjskega glasa. V
Radovljici in okofici se je tako povsem neformalno izoblikovala skupina veteranov
in veterank, ki se redno
srečujejo na skupinskih
vadbah in športnih akcijah.
Njihove zgodbe o športnem
udejstvovanju prav zares
navdušujejo. Dvainsedemdesetletni Franc Hrovat iz
Mošenj je že pred več leti,
ko se je pripravljal za zna-

meniti 90 kilometrov dolg
smučarsko-tekaški maraton
Vasallopet na Švedskem, v
okviru priprav na to tekmovanje vsak dan iz Mošenj
hodil peš v službo v železarno na Jesenicah in tako nabiral potrebne kilometre in
bazično osnovo. V šport je
Franca pripeljala pravzaprav poškodba, ki jo je staknil pri napornem delu v železarni. Takrat mu je zdravnik dejal, da bo ostal "kripelj" in da čudežev zdravniki ne morejo delati. Po dolgotrajnem okrevanju se je
moral lotiti nečesa, kar ga
bo postavilo na novo pot in
tako se je tudi on znašel na
športni poti, ki ga nenehno
spremlja vse do današnjih
dni, ko ga redno srečujemo
na tekmovanjih v teku, kolesarjenju, duatlonu in triatlonu. Tudi njegov starejši brat
Janez je že dlje časa športno
aktiven, pred tem pa je delal
kot opremljevalec športnih
dvoran po celi bivši Jugoslaviji. Janez ima mero in ve,
da na daljše in napomejše
preizkušnje ne more, se pa
redno pojavlja na tekaških
tekmah, kjer med tekače

"Mi smo pri zdravniku izredno
malo. Zdravja pri njih ne gre
iskati, saj ga bomo največ našli v
naravi, gibanju na prostem in
redni telesni aktivnosti. "

"Čeprav se človek postara,
se ne sme poleniti. Dokler se le
da, mora biti hotenje in želja po
telesni aktivnosti."

v tretjem življenjskem obdobju igra šport pomembno vlogo
pri navezovanju medsebojnih stikov, druženja in krepitvi
in ohranjanju zdravja. Tako pravijo Franc Hrovat, Franc
Hribernik in Jaka Reš, ki so še vedno zelo aktivni.
vedno znova vnese zvrhano
mero dobre volje.
Ti starejši tekači so si nekako enotnega mnenja, da
mora biti njihova športna
aktivnost primerna starosti,
kar pomeni, da mora biti
zmerna in količinsko primerna
posameznikovim
sposobnostim. Pomemben
je način življenja, kjer ni
prostora za tobak, alkohol in
druge razvade sodobnega
življenja, ki posameznika
zgolj uničujejo in mu od-

vzemajo srečnejšo plat bivanja. Ko je človek star, mora
znati premagati lenobo in s
hotenjem ter pozitivnim
pristopom vstopati v svet
športa. Osnovna rekreacija
naj bo vezana na aerobne
aktivnosti, kot so hoja, tek,
kolesarjenje, plavanje in pozimi tek na smučeh. Glavni
cilj ukvarjanja s športno rekreacijo pa naj bo tako krepitev zdravja in ohranjanje
medsebojnih družbenih stikov.

Jaka Reš, športnik za vzgled
JANEZ FERUC

Organizator: Klub Trmastih Preddvor, Gorenjski glas
Kraj: Preddvor (osnovna šola)
Datum: sobota, 22. septembra 2007, ob 15. uri
Proga: 11 km, višinska razlika +/- 70 metrov
Kontakt: Janez Ferlic, 031/561-663,
janez.ferlic(agmail.com;
Marjan Petek, 041/624-158,
marjanpetek@siol.net
vvww.klub-trmastih.si
www.gorenjskiglas.si

Gorenjski Glas

Vsestranski športnik z dolgoletnimi izkušnjami, profesor športne vzgoje, udeleženec tekmovanj po vsem
svetu je lahko za vzgled številnim, kako se "spraviti" v
čudoviti svet športne rekreacije. Jaka, rojen leta 1935, je
konec petdesetih let diplomiral na takratni Visoki šoli
za telesno kulturo v Ljubljani in nato na Osnovni šoli v
Upnici kar 35 let delal kot
profesor športne vzgoje.
Svoje znanje je sam preizkušal v praksi in izkušnje
delil svojim sotekmovalcem. Njegov prvi šport je bil
smučarski tek in ne dolgo
zatem še smučarski skoki,
kjer njegov osebni rekord
znaša 78 metrov s t.i. Slibarjevim slogom, z rokami naprej. V začetku šestdesetih
let je nastopil tudi na Univerzijadi v francoskem Chamonixu. V svoji dolgi in

izjemno bogati športni karieri, ki še zdaleč ni končana, se je preizkušal še v teku. gorskem teku, kolesarjenju, duatlonu in triatlonu.
Sedaj trenira bistveno manj,
kol je v mladosti, saj sam
dobro ve. da organizem v
starejših letih potrebuje
daljši čas regeneracije, ki je
pomemben dejavnik pri
pravilni vadbi.
Se sedaj, pri svojih dvainsedemdesetih letih želi preteči
klasični maraton, ki ga je v
preteklosti že ničkolikokrat.
"Rad bi nastopil na maratonu
v New Yorku, ki velja za najmnožičnejšega in najbolj popularnega na svehi. Vem, da
se bo težko kvalificirati, saj je
povpraševanje za ta tek izjemno. Vsekakor pa bom f)oskušal," pravi Jaka, ki je poleg
cestnih maratonov med drugim na smučeh pretekel znamenite tekaške maratone po
Evropi, Kanadi, Ameriki, Avstraliji in Japonski.

Jaka Reš na poti k cilju
ekstremnega teka na
Grintovec / F O T O : R O Z L E BRECAM
Kaj pa on sam meni o športu v tretjem življenjskem
obdobju.' "Vsak posameznik mora imeti željo in cilj
za ukvarjanje s športno rekreacijo. Najprimernejše so
aerobne vadbe, med kateri-

mi bi še posebej izpostavil
plavanje, ki se ga premalo
poslužujemo in je odlična
vaja za srčno žilni sistem in
kjet ni nobenih udarcev oz.
pritiskov in s tem varujemo
sklepe pred tipičnimi poškodbami, ki jih lahko staknemo npr. pri teku. Klasični
rekreativni tek je za marsikoga lahko dokaj zahteven,
če nima pred tem nobene
kondicijske osnove. Primernejša v tem primeru sta
hoja in kolo. Nadvse primerna pa je t.i. nordijska
hoja, kjer so v vadbo vključene vse mišične skupine.
Intenzivnost pa naj bo na
nizki, aerobni stopnji," še
dodaja Jaka, ki med drugim
v zimskem obdobju vodi
skupinski program športne
rekreacije v telovadnici v Radovljici. Upajmo, da bo Jaka
še dolgo delil lepe trenutke
na športnih prireditvah in
ga bomo lahko spodbujali
na poti k njegovim ciljem.

kam na šport

Odrinimo na Mohor
Sv. Mohor na grebenu med Selško in Besniško dolino je priljubljeno stekališče kolesarjev,
tekačev in pohodnikov. Na 905 metrih nadmorske višine vas čaka lep razgled, neokrnjena narava
in spokojna tišina.
JANEZ FERUC

Mohor je od nekdaj veljal za
dolgo traso za trening kranjskih maratoncev. Se naš
najboljši
ultramaratonec
Dušan Mravlje je velikokrat
tekel iz Stražišča proti vrhu
Mohorja, kjer je v noge nabiral kilometre za svoje ultratekaške podvige po vsem
svetu. Res je pot od Čepulj
pod Joštom pa do vrha Mohorja prijetno razgibana, a
večinoma
makadamska,
tako da je primerna tekačem, kolesarjem in pohodnikom. Najprej se povzpnem o tik pod vrh Špičastega

hriba, nakar nadaljujemo
proti kmetiji pri Gabru, nadalje do travnikov in Zabrekev, ki se nahajajo pod vrhom Mohorja. Od tam nas
do vrha lo^i še 500 metrov
blagega vzpona in nato nas
pričaka na vrhu lep razgled
na okoliške hribe. Proga je
za tekača kar zahtevna in
razgibana, saj se od štarta v
Čepuljah (do sedla) do vrha
vzdignemo za 320 višinskih
metrov, spustov je za 4 6
metrov. Skupna dolžina
znaSa 4 , 6 6 kilometra in če
se še nazaj vrnemo po isti
poti bomo imeli dobrih devet kilometrov. Spotoma se

Profil trase od Čepulj do
Mohorja po makadamski cesti.
Skupna dolžina 4,66 kilometra
s 320 višinskimi metri vzpona in
46 metri spusta. Izmeril: AGP
PRO, Kranj

Cerkev sv. Mohorja na 905 metrov nadmorske višine
lahko povzpnemo na Špičasti hrib (839 metrov višine)
ali pa še nadalje po grebenu
preko Gladkega hriba na
vrh Jošta. Primeren teren za
treninge v poletni vročini,
saj se skoraj ves čas gibamo
po gozdu, ki kar dobro omili vročino. V zmernem, rekreativnem tekaškem tempu bomo za celotno progo
(v obe smeri) potrebovali

Nadmonka vHina
950

manj kot eno uro, nekoliko
hitrejši pa bodo seveda kolesarji. Slednji ponavadi pot
nadaljujejo s spustom proti
vasi Topolje, kjer se nato
lahko spustijo desno v Nemilje ali na levo v Selško dolino. Mohor je seveda znan
tudi po tradicionalnem
teku, ki ga vsako leto na
prvo junijsko soboto pripravijo člani Športnega društva
bela Peč Podblica in je vsako leto izredno dobro obiskana tekma. Tako se lahko
proti vrhu Mohorja povzpnemo tudi iz Nemilj po makadamski cesti, na kateri pa
srečamo več kolesarjev kot
tekačev oziroma pohodnikov.
Tako na poti proti Mohorju
uberemo različne poti in
tako spletemo prijetno turo,
ki jo lahko zaključimo na
isti točki ali pa nadaljujemo
dalje. Med tednom ni veliko
obiskovalcev, obisk se poveča predvsem ob vikendih.

Skozi Bornove tunele
MAJA BERTONCELJ

Lep izlet, primeren za vso
družino, je na planino Preval ali Prevala, kot ji pravijo
nekateri. Ena izmed številnih poti tja vodi od mejnega
prehoda Ljubelj, skozi Bornove tunele, ki so tržiškemu
baronu Bornu omogočali
dokaj enostaven prehod s
severne na južno stran gore,
koder je imel svoja lovišča,
znana po kozorogih.
Pot se začne nad parkiriščem pod Zelenico, njena
glavna zanimivost pa so
prav tuneli. Prav vam bo prišlo, če boste s seboj imeli
kakšno žepno svetilko. Po
približno dobri uri hoje pridemo do cilja na planini
Preval, ki se nahaja pod
vznožjem Begunjščice na
1311 metrih nadmorske višine, od koder se vam ponuja
lep pogled proti Julijcem.
Planina je dostopna z vseh

smeri, tako da je tu stičišče
mnogih poti. Poleg lepega
razgleda, miru in čistega
zraka, boste v koči lahko naročili tudi hrano in pijačo.
Nudijo domače jedi: ajdove
žgance, kislo mleko, sirove

štmklje, telečjo obaro, joto,
domačo klobaso, zaseko,
različne zavitke in potice,
kruh iz krušne peči, masovnk, prodajajo pa tudi domači sir. Če ste bolj zagnani,
se lahko s planine Preval od-

Napovednik
športnih prireditev
JANEZ F E R U C

27. Teva triatlon Bohinj
Triatlon klub Bohinj tudi letos pripravlja preizkušnjo za
najbolj vztrajne. To je tradicionalni triatlon, ki bo v soboto, 25. avgusta 2 0 0 7 , s
startom ob 9 . 3 0 pri cerkvi
sv. Janeza v Bohinju. S kajak o m najprej do Ukanca in
nazaj (8 kilometrov), nato
16 kilometrov kolesarjenja
od Bohinjskega jezera do
parkirišča pred planino
Konjščica in za konec še tekaški del v dolžini 8 kilometrov do Vodnikove koče na
Velem polju. Število prijav
je omejeno na 1 2 0 posameznikov in 30 štafet. Predprijave do vključno ponedeljka
21. avgusta oziroma do zapolnitve mest.
Info: www.alpinsport.si,
alpinsport@siol.net,
041/589 853 (Karel Medvešček)
1 7 . Tek p o Dovžanovi
soteski
Gorenjski pokal v rekreativnih tekih se bo v drugem
delu nadaljeval s tekom po
Dovžanovi soteski, ki bo
hkrati štel tudi za Slovenski
pokal v rekreativnih tekih.
Tekmovanje bo v soboto, 18.
avgusta 2 0 0 7 , s startom ob
1 6 . uri. Proga v dolžini 8,5
kilometra z višinsko razliko
+/- 50 metrov poteka po makadamski cesti od Jelendola
do Medvodij in nazaj. Za
najmlajše je pripravljena
krajša, 3 kilometre dolga
proga praV tako s štartom in
ciljem v Jelendolu.
Organizatorji iz Športnega
društva Jelendol spet pričakujejo množico tekačev.
Info: sportna.zveza.trzic@t2.net, 031/735-306 (Polde
Steiner)
3. Tek na D r a ž g o š k o g o r o
Po konflguraciji proge gorski tek v dolžini 7,5 Idlome-

pravite naprej proti Robleku
(1 ura in pol), Poljški planini
(1,15), planini Planinci (1
ura), v Drago - Begunje čez
Luknjo (2 uri), na Begimjščico in Veliki vrh (2 uri), pa
tudi na Dobrčo {2 uri).

tra z višinsko razliko 6 8 0
metrov bo potekal na trasi
od Rudnega do vrha Dražgoške gore in sicer v nedeljo,
2 6 . avgusta 2 0 0 7 , s startom
ob 10. uri na Rudnem v Selški dolini. Proga je večinoma v vzponu z vmesnimi
ravninskimi odseki. Razglasitev rezultatov in podelitev
nagrad bo na igrišču pred
Gasilskim domom. Tek šteje za Gorenjski pokal v rekreativnih tekih.
Info: www.sd-drazgose.si,
marjan.kavcic@moj.net,
040/529-227 (Marjan Kavčič)
Tek štirih srčnih m o ž
okoli Bohinjskega jezera
V nedeljo, 12. avgusta 2 0 0 7 ,
bo tek okoli Bohinjskega jezera. Proga je krožna okoli
jezera v dolžini 12 kilometrov in poteka v nasproti
smeri urnega kazalca. Startno-ciljni prostor bo na prireditvenem prostoru Pod skalco. Prijave organizator iz
Športnega društva Avgust
Gašperin sprejema preko
intemeta in seveda tudi na
dan tekmovanja. Start teka
ob 10. uri.
^
—
Info: www.starafuzina.si,
i n f o @ m a v r i c a^ c o m
051/323-805 (Urška Cesar),
041/672-774 (Edi Arh)
—
Kranjskogorska desetka
Turistično društvo Kranjska
Gora v sredo, 15. avgusta
2007, organizira tradicionalno "Kranjskogorsko desetko". To pomeni tek na razdalji 1 0 kilometrov na trasi od
Kranjske Gore do Rateč in
nazaj. Start in cilj ob 1 8 . 1 0
pred Turistično informativnim centrom v središču
Kranjske Gore. Pred tekači
se bodo na isti progi ob 18.
uri med seboj pomerili še
tekmovalci na rolerjih.
Info: www.kranjska.gora.si,
turisticno.drustvoJcg@sioljiet,
041/619-443

Planinsko društvo Cerkno
www.planinsko-dnistv<xcrkno.si

PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO
In MOO POSOČJA
Vabita v nedeljo, 19. avgusta 2 0 0 7 , na

TRADICIONALNO SREČANJE PLANINCEV
NA POREZNU
z začetkom ob 11. url pred planinsko kočo
Srečanje bo združeno z akcijo PZS "SLOVENIJA PLANINARI"
in posvečeno tudi
100-letnici prve planinske koče na Poreznu
V kulturnem programu bodo sodelovali pevci noneta "F. Bevk"
iz Otaleža in folklorna skupina s Sovodnja, za veselo razpoloženje
pa bo poskrbel ansambel Kolovrat.

Pot do planine Preval je sicer enostavna, vodi pa tudi pod
strmimi stenami, čez melišča In nad prepadi, zato previdnost ne bo odveč.

Na poti Iz planine Preval
proti Robleku vas bodo pozdravile tudi ovce.

Za lačne in žejne bodo na voljo dobrote iz planinske kuhinje.

PRISRČNO VABUENII

zanimivosti

Športni kviz

Kratke novice
Z boksom do svobode

Odgovorite na vprašanja in nam do konca meseca avgusta odgovore pošljite na naslov: Gorenjski
gJas, d. o. o., Kranj, Zoisova 1, 4000 Kranj, s pripisom: "ZA ŠPORTNI KVIZ", seveda pa zraven
pripišite tudi svoje osebne podatke. Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali dva nagrajenca,
ki bosta prejela darilni bon za nakup v športni trgovini Šport Carman, Hafnerjevo naselje 125,
Škoja Loka.
1. Koliko naslovov evropskega košarkarskega prvaka je osvojila Sovjetska zveza?

• 14

• 4

n,

Na Tajskem si je neka ženska pot iz ječe skrajšala z zmago
v boksarskem dvoboju. Tajska je iz zapora Izpustila boksarko Siriporn Taweeksuk in jI tako 10-letno zaporno kazen
skrajšala na tri leta, potem ko je zmagala v boksarskem
dvoboju. Izpustili so jo, "ker je zmagala za Tajsko". 24-letna
Tajka je v boju v mušji kategoriji premagala Japonko Ajako
Mijano. S tem si je prislužila svobodo, postala pa je tudi
prva tajska jetnica, ki je osvojila boksarski naslov Siriporn
Taweel<sijk. Obsojena je bila na 1 0 let zaradi trgovanja z
mamili. Boksati je začela v zaporu leta 2004, ko so odprli
dvorano za treninge. R. G.

2. Katera nogometna nacija Ima največ različnih klubov, ki so že osvojili Ligo prvakov
v nogometu oziroma Pokal državnih prvakov?
•

Anglija

•

Španija

^^ Italija

3. Kateri biatlonec je na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju leta 2002 dobil vse tekme?
•

Raphael Poiree

J

Ole Einar Bjomdalen

U Frank Luck

4. Kateri slovenski rokometaš je bil izbran v idealno postavo evropskega prvenstva v
Sloveniji leta 2004?
•

Vid Kavtičnik

Uroš Zorman

iZl Renato Vugrinec

5. Kdo je na eni tekmi Lige NBA dosegel l o o točk?
•

Wilt Chamberlain

•

Larry Bird

Michael Jordan

Pravilni odgovori iz prejšnje številke so bili: na prvem evropskem prvenstvu v košarki je
zmagala reprezentanca Latvije, najmlajša zmagovalka odprtega prvenstva Avstrdije v tenisu
je postala Martina Hingis, leta 1949 je osvojila zlato na prvem moškem svetovnem prvenstvu v odbojki reprezentanca Sovjetske zveze, rekorderki po število evropskih naslovov ženski rokometna reprezentanc sta kar dve. Danska in Norveška, najvišji poraz slovenske nogometne reprezentance na uradnih tekmah je 5:0. Nagrajenca športnega kviza iz prejšnje
številke sta Igor Dežman in Vida Bobnar. Pripravil: R. G.
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Mount Everest
Trilntrldesetletni Bear Grylls je postal prvi človek, ki je s pomočjo jadralnega padala preletel najvišjo goro sveta, Mount
Everest. Nekdanji britanski vojak se je na to pot odpravil s
posebnim motornim jadralnim padalom, s katerim je
dosegel potrebno višino za najvišji vrh sveta, ki se nahaja
na 8.848 metrih nadmorske višine. "To je bila čudovita
izkušnja," je po vrnitvi dejal Gryllls in dodal, da je to bil zanj
"sanjski polet". Letos se na najvišjo goro sveta namerava
povzpeti okoli 550 ljudi. R. G.
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Pele ob obe roki

Slepa jadralca

Bronasti kip brazilskega nogometnega zvezdnika Peleja
v mestu Salvador,
v brazilski severovzhodni provinci Bahia, je ostal brez
obeh rok. Neznanec
se je spravil nad kip,
ki v naravni velikosti
upodablja nogometaša s trofejo Jules
RImet, ki jo je osvojil
za naslov svetovnega prvaka. Po policijskih podatkih je storilec trofejo Julet Rimet celo ukradel, ob
tem pa se je Izživljal
še nad kipom pred stadionom Fonte Nova v Salvadorju. O
tatovih, ki očitno niso samo nogometni navdušenci, ki si želijo spominkov, nI nobenih sledi. Veliko verjetnosti je, da
bodo bronaste roke pretopili in kovino prodali. Kip v velikosti nogometaša so postavili leta 1971, nekaj mesecev potem,
ko je Brazilija osvojila tretji naslov svetovnega prvaka. Mestne oblasti so že napovedale, da bodo kip obnovile, vendar
ga bodo postavile v stadion in ne na staro mesto pred njim,
na odprtje pa bodo povabile tudi 64-letnega Peleja. R. C.

Ameriški par Scott Duncan in Pamela Habek že dve leti plujeta po morju. Čeprav sta skoraj slepa, bosta skušala objadrati svet. Habekova ima samo deset odstotkov vida, Duncan pa še pol manj. Čeprav zaradi tega ne moreta voziti avtomobila, lahko upravljata z jadrnico. Njuna 10-metrska jahta Starship je opremljena z instrumenti, ki so prilagojeni invalidnim osebam. Slepi par potrebuje majhno pomoč samo,
ko se približujeta pristanišču ali ko se morski promet zgosti.
"Odločila sva se sprejeti pomoč samo v teh okoliščinah, sicer se na potovanju zanašava drug na drugega," je izjavil
Duncan, potem ko je obalna straža pomagala Starshipu, da
zapluje v pristanišče v Sydneyju. Par upa, da bo priplul do
Kalifornije In do konca tega desetletja končal svojo pot okoli sveta. R. G.

Kolesa za ženske
Iran namerava izdelati posebno kolo za ženske, ki bo v
skladu z Islamskimi zakoni in med vožnjo ne bo odkrivalo
delov telesa. Novo kolo naj bi imelo kabino, ki bo skrivala
polovico telesa kolesarke. V strogo islamskem Iranu je na
splošno šport za ženske, zlasti še kolesarjenje, sporno. Bilo
je že več poskusov, da bi se to spremenilo, vsaj pri atletiki,
vendar so vse dejavnosti reformistov v tej smeri zaradi
skrajnega islamizma padle v vodo. R. G.

Skakanje čez vrv
Na Kitajskem, v Changshaju v provinci Hunan je ekipa
3.009 ljudi popravila svetovni rekord v skakanju čez vrv.
Člani ekipe so bili stari med 5 in 65 let. Vrvi so uspešno
preskakovali tri minute. Predstavniki projekta Cuinnessove
knjige rekordov so mojstrskemu dejanju tudi osebno prisostvovali. Uporabljene vrvi bodo sedaj poslali 30 osnovnim
šolam v Hunanu in tako širili olimpijski moto Hitreje,
višje, močneje. Prejšnji rekord je leta 2005 v Hongkongu
postavilo 2.474 ljudi. R. G.

