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V nedeljo konec kajenja v lokalih 
o d n e d e l j e n a p r e j b o p r e p o v e d a n o k a j e n j e v v s e h z a p r t i h j a v n i h 

in d e l o v n i h p r o s t o r i h . Ka jen je b o k a z n o v a n o s 1 2 5 evr i . 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - V nedeljo začne velja-
ti protikadilski zakon, ki pre-
poveduje kajenje v zaprtih 
javnih prostorih in delovnih 
prostorih. Dovoljuje ga le v 
posebnih kadilnicah, za kate-
re pa se še ne ve, kakšne mo-
rajo biti, saj ministrstvo za 
zdravje še ni sprejelo ustrez-
nega pravilnika. Tega je rav-
nokar dalo v javno obravna-
vo, ki bo potekala do 15. avgu-
sta, tako da bo pravilnik sku-
paj s pravilnikom o delova-
nju javne službe za opušča-
nje kajenja, ki je bil prav tako 
dan v javno obravnavo, pred-
vidoma sprejet septembra. 

Dotlej veljajo določila pro-
tikadilskega zakona, da je 
lahko kadilnica zaprt prostor 
v javnem prostoru, ki obsega 
največ. dvajset odstotkov 
skupne površine, iz nje ne 
sme uhajati dim v preostali 
prostor, prav tako pa v njej ni 
dovoljeno piti in jesti. Kadil-
nice ne bodo dovoljene v 
zdravstvenih in vzgojno-izo-
braževalnih ustanovah. 

Poleg prepovedi kajei^a v 
zaprtih prostorih novela za-
kona o omejevanju tobačnih 
izdelkov prepoveduje tudi 
nakup in prodajo tobačnih 
izdelkov osebam, mlajšim 
od 18 let. Novela zakona uva-
ja tudi natis telefonske števil-

ke za pomoč pri odvajanju 
kajenja (določena bo s pravil-
nikom) na embalaži tobač-
nih izdelkov, ki ga morajo 
proizvajalci zagotoviti v os-
mih mesecih. 

Izvajanje protikadilskega 
zakona bodo nadzirali trije 
inšpektorati: zdravstveni, 
tržni in inšpektorat za delo, 
ki bodo že prvi dan delali na 
terenu, napoveduje ministr-
stvo za zdravje. Kazni so vi-
soke: za posameznika, ki bo 
kadil v prepovedanem pros-
toru, je predpisanih 125 ev-
rov globe, medtem ko se kaz-
ni za gostince in druge prav-
ne osebe gibljejo vse do 33 ti-
soč evrov. Kajenje v gostinskih lokalih bo dovoljeno samo še v kadilnicah. / FMO: NM OOM 

Do Brda po urejeni cesti 
V l a d a j e o d o b r i l a kranjski o b č i n i š e s t s t o t i s o č e v r o v z a ured i tev c e s t n i h d o s t o p o v d o B r d a pri Kran ju . 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Večina protokolarnih 
dejavnosti ob predsedovanju 
Slovenije Evropski uniji v 
prvi polovici prihodnjega leta 
bo potekala na Brdu pri Kra-
nju, zato na posestvu pospe-
šeno gradijo nove in prenav-
ljajo obstoječe objekte. Mest-
na občina Kranj pa bo s po-
močjo državnega denarja 
uredila občinske cestne do-
stope do Brda, za kar so si ne-
uspešno prizadevali že dlje 
časa. "Cesta do protokolarne-
ga objekta je v zelo slabem 
stanju, vendar občina z raz-
položljivim denarjem sama 
ni zmogla tega zalogaja. 

• 3- s^ran Mimo Brda bodo uredili tudi pločnik in kolesarsko stezo, t foio: Tin« djh 
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NAKLO 

C e n t e r z a o d p a d k e š e ni d o l o č e n 

z ministrstva za okolje in prostor so sporočili, da so se v 
torek v Naklem sestali predstavniki ministrstva in župani 
občin Kranj, Naklo in Tržič. Dogovarjali so se za srečanja z 
občani, na katerih jim bodo predstavili predlagane lokacije 
za gradnjo sodobnega centra za ravnanje s komunalnimi 
odpadki na Gorenjskem, ministrstvo pa bo zagotovilo 
strokovno pomoč. Obravnavali so tudi pobude civilne 
družbe in razpravljali o izidu referenduma v Kovorju ter o 
delovanju sedanjih deponij. Županom so priporočili, naj 
skušajo sodelovati s civilnimi iniciativami, obenem pa so jih 
opozorili, da bodo konec letošnjega oktobra za sedanje de-
ponije prenehala veljati okoljevarstvena dovoljenja.). K. 
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P O L I T I K A 

Volitve niso lepotno 

t e k m o v a n j e 

Boste volivkam in volivcem priporo-
čili, naj volijo Mitja Gasparija, so 
spraševali novinarji nekdanjega pred-
sednika republika Milana Kučana 
med obiskonn Gasparijevega volilne-
ga štaba. Zanj sta Gaspari in TOrk do-
bra kandidata. 2 

G O R E N J S K A 

Z a k a j zaklepa jo otroško 

igr išče? 

Otroško igrišče ob Zbiljskem jezeru 
je zelo obiskano. Nekatere starše pa 
moti, da ga zapirajo že o 3 1 9 . uri, saj 
bi bilo poleti lahko odprto dlje. Uprav-
ljavci igrišča pojasnjujejo, da je igriš-
če odprto dovolj dolgo. 

S N O V A N J A 

Pozabljeni Prešernov 

rojak in sodobnik J o ž e f 

Ž e m l j a 

Marsikdo še ni slišal zanj, vendar je 
bil Prešernov sodobnik, duhovnik in 
tudi sam pesnik. Rodil se je leta 1805 
na Selu pri Žirovnici, urrrl pa verjet-
no leta 1843 na Ovsišah. 

1 2 - 1 3 

Z A D N J A S T R A N 

O b polni luni več 

novoro jenčkov 

v kranjski porodnišnici imajo običaj-
no tri do pet porodov dnevno, več pa 
ob luninih menah. Minuli ponede-
ljek in v noči na torek se je rodilo kar 
deset dojenčkov. Tudi sicer ženske 
letos kar pridno rojevajo. 

2 4 

V R E M E 

Danes bo oblačno z občasnimi 
padavinami. Proti večeru bodo 
ponehale. Jutri in v ned^o bo 
sončno z občasno obiačnos^o. 
Pihd bo severovzhodni veter. 

jutri: večinoma sončno 
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KRATKE NOVICE 

TRŽIČ 

Spominski dan pod Storžičem 
Tržiška obč ina , borčevska organizaci ja , planinski društvi 
Tržič in Križe, pol ic i j sko ve teransko združen je S e v e r in 
Socialni demokrati iz Tržiča vabijo v nedeljo, 5. avgusta, o b 
n . uri na s p o m i n s k o s lovesnost pod Storžič pri spomeniku 
prvim žrtvam okupatorja v tržiški občini. Govornik bo Janko 
Tišler , v kulturnem programu pa b o d o sodeloval i tržiški 
pihalni orkester, ki bo ob 9. uri zaigral tudi v Lomu, parti-
zanski pevski zbor in recitatorki Nataša Loborec Perovšek in 
Marina Bohinc. Izpred osnovne šole v Tržiču bo ob 9. in 1 0 . 
uri organiziran brezplačen avtobusni prevoz. Organizirani 
b o d o tudi s p o m i n s k i pohodi . O b 6 . 30 b o d o pohodnik i 
krenili Izpred trž iške o s n o v n e š o l e prek Kriške gore in 
Tolstega vrha do prizorišča proslave. Izpred šole bodo po-
hodniki odšli tudi ob 8. uri, pol ure kasneje pa s parkirišča 
v Crahovšah . J. K. 

Distribucija tiskanih medijev 
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Gorenjski Glas 

Knjigo prejme ZORKA ŠALEJ IZ NAKLA. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Majda in Alojz Stern živita na Kokrici pri Kranju. Gorenjski 
glas je pri njuni hiši, odkar sta poročena, kar je 4 1 . leto. Pred 
kratkim, ko sta oba praznovala, je Majda napisala simpatič-
no pesmico , ki jo lahko najdete v tem časop i su . Pravi, da je 
za pesnjenje morda dobila navdih zato, ker že od otroštva 
rada veliko bere. Njuna velika družina šteje kar štiri otroke; 
tri s inove in eno hčerko, poleg njih pa š e devet vnukov. V 

Majda in Alojz Štern 

ožjem krogu družine praznujejo vse rojstne dneve, za okro-
gle obletnice pa rada pripravita večjo " f e š t o " , saj rada vidi-
ta, da s e tudi širša družina zbere skupaj in da vzdržujejo pri-
jateljske stike. Spoznala sta se v samopostrežni restavraciji 
za kinom Center v Kranju, kjer sta bila oba zaposlena. Kljub 
majhnim otrokom nista pustila služb, ampak sta vedno trdo 
delala ce le dneve. Ker je Alojz veliko zidal, je zgradil kar dve 
hiši. Majda s e je kasneje izučila še za šiviljo in ima š e ved-
no veliko vesel je do šivanja, zato vnučkom z vesel jem šiva 
pižame. Odkar sta v pokoju, se Alojz največ ukvarja z vrtič-
karstvom, Majda pa vlaga sadje ter vkuhava m a r m e l a d e in 
sokove. Povesta , da imata zadnji dve leti nekoliko načeto 
zdravje, a z opt imizmom premagujeta ovire. D. K. 

Volitve niso lepotno tekmovanje 
Volilni štab Mitja Gasparija je v torek obiskal bivši predsecJnik Milan Kučan. 

JOŽE K O Š N J E K 

Ljubljana • Volilni štab kandi-
data za predsednika republi-
ke Mitja Gasparija na Ciril 
Metodovem trgu i v Ljubljani 
je v torek obiskal bivši pred-
sednik republike Milan Ku-
čan. Na vprašanje, ali je ta 
obisk napoved podpore Ga-
spariju, je Kučan odgovoril, 
da se hoče prepričati, koliko 
je v štabih dozorelo spozna-
nje, da delajo za vse volivce in 
ne toliko za sebe. Obiskal bo 
tudi volilni štab drugega kan-
didata Danila Tiirka. Oba sta 
dobra kandidata, ki poznata 
gospodarske, politične in so-
cialne probleme doma in po 
svetu in zaradi kasnega vsto-
pa v volilno tekmo zaslužita 
več pozornosti. Sicer pa vsi, 
ki se odločijo za predsedni-
ško tekmo, zaslužijo spošto-
vanje, ne glede na motive. 
Kot je nekoč rekel predsednik 
vlade, da je eden resen, drugi 
pa so krjavlji, je preveliko 
podcenjevanje ljudi. Na vpra-
šanje, če bo obiskal tudi volil-
ne štabe drugih kandidatov, 
je povedal, da ga je že obiskal 
vodja volilnega štaba Lojzeta 
Peterleta Marko Pogorevc. 
"Tako sem že dobil iribnna-
dje, kako poteka delo tam. Z 
obiski volilnih štabov pa pre-
tiraval ne bom. Moji radoved-
nosti bo najbrž zadoščeno, če 
bom obiskal še štab Danila 
Tiirka," je povedal bivši pred-

Mitja Gaspari z Milanom Kučanom, Jožefom Školjčem in Mojco Drčar Murko 

sednik in izrazil upanje, da se 
bodo kandidati začeli tudi do-
ločneje opredeljevati tudi do 
aktualnih razmer v Sloveniji. 
Koga bo nekdanji predsednik 
podprl v morebitnem dru-
gem krogu, bo odvisno od 
tega, kdo se bo vanj uvrstil. 
Javno mnenje in ankete so 
eno, volitve pa lahko pokaže-
jo drugače, je povedal Kučan. 

Mitja Gaspari je na vpra-
šanje, če pričakuje Kučano-
vo podporo, odgovoril, da 
volitve niso lepotno tekmo-
vanje in da je za vsakega 
čast, če ga obišče nekdanji 
predsednik. Funkcija pred-

sednika je vredna vsega 
spoštovanja. Po njegovem 
ni najpomembnejše, kdo 
bo h komu prišel in kdo bo 
koga kam povabil. Volivke 
in volivci imajo svojo glavo, 
s katero znajo razmišljati, 
in tega razmišljanja ne 
smemo podcenjevati, je po-
vedal. Sam ima stališča do 
razmer v Sloveniji. Povedal 
jih bo, ko se mu bo zdelo 
potrebno in nujno. 

Na vprašanje Gorenjskega 
glasa, zakaj se je tako pozno 
vključil v predsedniško tek-
mo in kakšno je njegovo sta-
lišče do nesoglasij pri spreje-

manju zakona o žrtvah voj-
nega nasilja, je odgovoril: 

"Nočem komentirati stva-
ri, v katere nisem neposred-
no vključen. Kar se tiče vse-
bine, je bilo že veliko poveda-
nega. Mislim, da mora biti 
zelo jasno postavljena črta, 
do katere se nekdo obravna-
va kot žrtev vojnega nasilja. 
Vemo, kako je to rešila Evro-
pa, in Slovenija ne more biti 
drugačna. V volilno kampa-
njo sem se vključil pred štiri-
najstimi dnevi in to je bil 
zame najbolj pravi čas. Ali je 
bil tudi za volivke in volivce, 
bomo pa videli." 

Vučko kritičen do občine 
P E T R A LOTRIČ 

Ribčev Laz - Na dskovni kon-
ferenci je predstavnik občin-
•skega odbora LDS v Bohinju 
Dušan Vučko ocenil delo 
svoje stranke v polovici leta. 
Svoje delo v občinskem svetu 
ocenjujejo kot dobro, saj iz-

potojujejo program, ki so ga 
zastavili v predvolilnih oblju-
bah. "Uspelo nam je v prora-
čun umestiti amandma za 
sredstva za peš pot od začet-
ka Ribčevega Laza do jezera, 
pri rebalansu smo zagotovili 
sredstva za dokončanje kole-
sarske poti od Bitenj do Stare 

Fužine. Občinski svet smo 
tudi prepričali, da je treba pri 
zakonu o Triglavskem na-
rodnem parku upočasniti 
tempo in oblikovati skupno 
stališče znotraj Bohinja," je 
povedal Vučko. 

Njihova ocena dela občine 
pa ni tako blesteča, saj jo za-

znamuje "nerazumna slast 
po oblasti", ker ni sorazmer-
ne zastopanosti opozicije v 
delovnih telesih občine. Pri-
znavajo pa, da tekoče naloge 
na občini potekajo dobro, 
pozdravljajo odločitev, da se 
seje občinskega sveta sne-
majo, in dovolj zgodnje spre-
membe odloka o prometu in 
višini parldmine, ki je konč-
no evropsko primerljiva, kot 
je dejal Vučko. 

DOMŽALE 

Predsednika 
na tekmi 
Na sredini tekmi med slo-
venskim n o g o m e t n i m prva 
kom D o m ž a l a m i in hrva-
škim D i n a m o m iz Z a g r e b a 
sta bila tudi p r e d s e d n i k a 
obeh vlad Ivo S a n a d e r in Ja-
nez Janša. Po tekmi sta bila 
za p o r o č e v a l c e m o l č e č a , 
med p o l č a s o m pa naj bi se 
pogovarjala o meddržavnih 
problemih. N a tekmi je bil 
tudi ž u p a n Z a g r e b a Milan 
Bandič, katerega je pred tek-
m o sprejel domžalski župan 
Toni Dragar. Na sliki Ivo 
Sanader In Janez Janša 
s spremljevalko Urško Ba-
čovnik. J. K. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Veselje najde v križankah 
Talent ni vse, treba se je bilo tudi veliko učiti, priznava Matej Mavrič iz Kamnika, eden od 
maturantov, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. 

JASNA PAIADIN 

Kamnik - Dva tedna po raz-
glasitvi rezultatov letošnje 
mature in dan za tem, ko se 
je vpisal na želeno fakulteto, 
Matej Mavrih priznava, da se 
še vedno ne zaveda povsem, 
kakšen življenjski uspeh je 
pravzaprav dosegel. 

"Matura ni bila prav lahka, 
tako zelo težka pa tudi ne. 
Pričakoval sem težjo. Ko smo 
med letom reševali maturitet-
ne teste prejšnjih let, se mi je 
marsikdaj kakšna naloga zde-
la zelo težka. Po končanih iz-
piah sem sicer imel dober 
občutek, vedel sem, da bom 
uspešen, a da bom dosegel 
prav vse točke, si nikdar ni-
sem mislil," priznava mladi 
Kamničan, ki je za rezultate 
izvedel na zasluženih počit-
nicah v Tuniziji, ki jih je pre-
živel z družino in dekletom. 
"Ker v našem hotelu nismo 
imeli intemeta, nisem mogel 
zjutraj pogledati rezultatov, a 
sem vseeno hitro izvedel ve-
selo novico, saj me je od 
doma poklicala mama moje 
punce." A prav veliko prese-
nečenje osvojitev vseh točk le 
ni bilo, saj je Matej vsa leta 
gimnazije dosegal odlične 

Matej Mavrič 

ocene in se 7 mislijo na ma-
turo učil vse leto. "Srečo sem 
imel, da smo bili dober raz-
red z odhčnimi profesorji, 
kar se je pokazalo v tem, da je 
bilo v razredu kar pet zlatih 
maturantov. Seveda sem se 
veliko tudi učil, skozi vse leto, 
predvsem pa zadnja dva ted-
na. Ko so se drugi še zabava-
li, sem jaz že mislil na šolo, a 
je občutek, ko dosežeš kak-

šen tak uspeh, toliko boljši in 
odtehta ves trud," pravi 
skromni in simpatični Matej, 
ki bo naslednjih šest let obis-
koval predavanja in vaje na 
medicinski fakulteti. Kljub 
vsestranski nadarjenosti - te-
žav mu ne povzročajo ne jezi-
ki ne naravoslovni predmeti -
se je že pred leti odločil, da bo 
študiral medicino, tudi zato, 
ker mu bo z nasveti lahko po-

magala mama, pa še za služ-
bo ne bo težko. 

Najdaljše počitnice v svo-
jem življenju bo izkoristil 
predvsem za počitek in zaba-
vo ter reševanje križank, kar 
ga zelo veseli, za ambiciozne 
življenjske načrte pa je še čas. 

Matej Mavrič se veseli štu-
dija medidr.e, s svojo delav-
nostjo pa bo v življenju goto-
vo dosegel šc veliko uspehov. 

Zastonj vrtci za več otrok 
Namen ukrepa je razbremenitev družin, povečati vključenost otrok v vrtce in tudi povečanje rodnosti. 

E I E N A NOVAK 

Kranj - Prejšnji teden so z 
Ministrstva za šolstvo in 
šport sporočili, da pripravlja-
jo ukrep, s katerim bodo 
starši oproščeni plačevanja 
vrtca za dmgega ali več 
otrok, če bodo v vrtec vklju-
čeni hkrati. Namen ukrepa 
je razbremenitev družin, po-
večati vključenost otrok v vrt-
ce in tudi povečanje rodno-
sti Kaj o ukrepu menijo žu-
pani nekaterih gorenjskih 
občin.> 

Mihael Prevc, župan obči-
ne Železniki, pravi, da je 
ukrep dobrodošel. Še bolj bi 
se strinjal s predlogom o 
brezplačnem vrtcu za vse 
otroke. Opozarja pa, da bo za 
občinski proračun prevelik 
zalogaj, če bodo morale stro-
ške vrtcev v celoti kriti obči-
ne same. Sedaj pokrivajo ob-
čine okoli 7 0 oiktotkov vseh 
stroškov, preostalo pokrijejo 
starši otrok. Verjetno bi se 
ob tem ukrepu vpis v vrtce 
povečal, meni Prevc. V Že-
leznikih je v vrtce vpisanih 
221 otrok, oba vrtca pa sta 
popolnoma zasedena. 

Župan Tržiča Borut Sajo-
vic podpira vsako znižanje 
in prihranek na strani star-
Sev. Tudi on predlaga brez-
plačne vrtce za vse otroke. 
V tržiški občini je v vrtce 
vključeruh 421 otrok, če bi 
obveljal predlog Ministr-
stva za šolstvo in šport, bi 
brezplačni vrtec obiskovalo 
54 otrok. Državi še predla-
ga, naj prevzame vse obvez-
nosti na področju predšol-
ske vzgoje, kot je to urejeno 
na področju osnovnega šol-
stva. V tržiški občini denar-
na pomoč ob rojstvu otroka 
znaša dvesto evrov, pokaza-

lo se je, da je staršem zelo 
dobrodošla. 

Tudi jeseniški župan To-
maž Mencinger bi uvedel 
brezplačne vrtce za vse otro-
ke, kajti le tako bomo res po-
stali učeča se družba. Meni, 
da bi se moral problem 
plačevanja vrtcev urejati na 
ravni države. Mencinger 
opozarja, da nimajo vsi star-
ši enako dostopnih vrtcev. V 
večjih krajih je izobraževal-
na infrastruktura dostopnej-
ša kot na oddaljenih in hri-
bovskih območjih. 

Iz občine Šenčur so sporo-
čili, da bi omenjeni predlog 

predstavljal veliko obreme-
nitev za občinski proračun, 
konkretnih izračunov še 
niso opravili. V vrtec je v ob-
čini Šenčur vključenih 216 
otrok, za drugo ali tretje 
vključenega otroka v vrtec 
starši povprečno plačujejo 
okoli JO odstotkov cene vrt-
ca. Predvidevajo, da bi spre-
jetje predloga povečalo števi-
lo otrok, vpisanih v vrtec. Je 
pa občina Šenčur, ne glede 
na to ali bo predlog sprejet, 
že začela izdelovati projekta 
za gradnjo prizidka k vrtcu, 
saj se je obstoječi vrtec izka-
zal za premajhnega. 

Do Brda po urejeni 
cesti s pločniki 
^ 1. stran 

Prenova cestnega odseka od 
krožišča na Kokrid mimo 
gostilne Lakner do komplek-
sa Brdo bo stala približno 1,2 
milijona evrov, vlada je pred 
kratkim na dopisni seji skle-
nila, da nam bo pomagala in 
zagotovila polovico tega de-
narja. Dvesto tisoč evrov 
imamo rezerviranih v letoš-
njem občinskem proračunu, 
manjkajočih štiristo tisoč ev-
rov pa bomo prenesli v na-
slednje občinsko proračun-
sko obdobje," je povedal žu-
pan Mestne občine Kranj 
Damijan Peme na včerajšnji 
ix)vinarski konferenci. 

"Na tem cestnem odseku 
bomo uredili še pločnike in 
kolesarko stezo, kar je bila 
tudi želja tamkajšnjih prebi-
valcev. Upam, da bodo 
kmetje držali besedo in da 

bodo zemljo ob cestišču za 
gradnjo pločnika in kolesar-
ske steze prodali pod ugod-
nimi pogoji," je povedal 
kranjski podžupan Bojan 
Homan. Cestišče bodo v ce-
loti preplastili, prvih tristo 
metrov odkrožišča na Kokri-
ci do Laknerja pa bodo re-
konstruirali. kar pomeni, da 
bodo uredili t u ^ vodovod, 
kanalizacijo in javno razsvet-
ljavo. 

Vse aktivnosti bodo pote-
kale v smeri, da bi bila cesta 
prenovljena do 1. januarja 
2008, ko bo Slovenija pre-
vzela predsedovanje Evrop-
ski uniji. "Če bo javni razpis 
uspel in ne bo pritožb, raču-
nam, da bi delati lahko zače-
li prvega oktobra," je še pove-
dal župan. V času gradnje pa 
bo treba računati tudi s kakš-
no cestao zaporo. 

Damijan Perne in Bojan Homan ffoio:TinaDoH 
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RODI NE 

Po dolgih letih obudili Anin semenj 

Pred Jalnovo hišo na Rodinah je minulo nedeljo potekal 
Anin semenj. "Pred drugo svetovno vojno so ga pogosto 
pripravljali, in sicer prav na dan sv. Ane, potem pa je zamrl. 
Že jalen je v Ovčarju Marku pisal, kako so romarji hodili 
sem na sv. Ano. V začetku 19. stoletja je bila romarska pot 
na Rodine zelo priljubljena," je povedal domačin Janez Mu-
lej, ki je z Župnijskim uradom Breznica po dolgih letih spet 
obudil Anin semenj. Po nedeljski maši, ki je bila tokrat izje-
moma v cerkvi na Rodinah, se je dogajanje preselilo pred 
jalnovo hišo, kjer so obiskovalce čakali dobra glasba, odli-
čen ješprenj in pecivo, ki so ga napekle domače gospodinje, 
pripravili pa so tudi krajši program. "Ženske so tekmovale, 
katera bo dlje na glavi prinesla jerbas na svitku, poleg tega 
pa smo prikazali salso. Letos smo torej pripravili preplet 
starejšega in novejšega, v prihodnjih letih pa načrtujemo 
predvsem obujanje starih ljudskih običajev," je povedal Mu-
lej in dodal, da je bil z odzivom na prvi Anin semenj zado-
voljen. Obenem so v Jalnovi hiši odprli tudi razstavo kvačka-
nih Izdelkov Lilljane Poglajen iz Litije, ki si jo bo možno 
ogledati še ta konec tedna. A. H. 

Praznične prireditve 

Prireditve v počastitev občinskega praznika so se začele vče-
raj, ko so v Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori odprli razsta-
vo likovnih del 28. planinske slikarske kolonije Vrata 2 0 0 7 in 
obnovljeno notranjost gospodarskega poslopja domačije. 
Danes, 3. avgusta, ob 9. uri se bo na kegljišču pri društve-
nem prostoru Društva upokojencev Dovje-Mojstrana začelo 
tekmovanje v kegljanju z nihajno kroglo. Opoldne pa s e bo 
pri čistilni napravi Tabre začel osrednji dogodek praznova-
nja, odprtje nove komunalne baze In zbirnega centra Tabre. 
Jutri, 4. avgusta, ob 8. uri se bo pred Turističnim društvom 
Kranjska Gora začel Andrejčkov pohod na Vitranc-Cipernik 
(lažja smer je z žičnico na Vitranc in nato peš na Cipernik, 
težja pa je pešačenje iz Jasne). Pohod bo končan z družab-
nim srečanjem pa Vitrancu. 
V ponedeljek, 6. avgusta, ob 20. uri se bo na Trgu na Gorici 
v Kranjski Gori, v primeru slabega vremena pa v šotoru pri 
hotelu Kompas, začela osrednja slovesnost ob občinskem 
prazniku s podelitvijo priznanj. 
V torek, 7. avgusta, bo župan Jure Žerjav obiskal vse obča-
ne, ki so bili v letu 2007 že ali še bodo stari 90 let. Ob io. 
uri bo v domači knjižnici lutkovna igrica za otroke, ob 15. uri 
pa bodo v domači knjižnici otroške ustvarjalne delavnice. 
Občina in drugi organizatorji prireditev vabijo k udeležbi! 

Spoštovane občanke in obdani Občine Kranjska Gora! 

Ob 12. občinskem prazniku Vam v svojem imenu, 
imenu Občinskega sveta in občinske uprave iskreno čestitam. 

Hkrati Vas tudi vabim, da se udeležite osrednje občinske 
proslave s podelitvijo priznanj in prireditev, 

ki potekajo v okviru praznovanja občinskega praznika. 

Vaš župan Jure Žerjav 

Praznični dnevi Radovljice 
Občina Radovljica 5. avgusta praznuje, ob tej priložnosti pa so pripravili številne prireditve. 

SIMON ŠUBIC 

Radovljica - Osrednja pro-
slava praznika Občine Ra-
dovljica v spomin na usta-
novitev Cankarjevega bata-
ljona na Vodiški planini leta 
1941 bo v nedeljo, 5. avgu-
sta, ob 20. uri v odkritem 
atriju Srednje gostinske in 
turistične šole Radovljica. 
Na proslavi bo župan Janko 
S. Stušek nagrajencem izro-
čil občinska priznanja. Naj-
višje priznanje, veliko pla-
keto občine Radovljica, bo 
letos prejel Jože Kapus, pla-
keto bodo prejeli Bernard 
Tonejc, Janez Koseij in kra-
jevna organizacija Rdečega 
križa Lesce. Pečat Občine 
Radovljica bodo prejeli Jože 
Drolc, Vili Praprotnik in 
podjetje Lea Lesce, medaljo 
bosta prejela Elizabeta 
Rems in Drago Bunčič, po-
sebno priznanje in nagrado 
pa si je letos zaslužil Vid Le-
ban. Obletnico ustanovitve 
Cankarjevega bataljona bo 
Območno združenje borcev 
NOV s tradicionalnim spo-
minskim srečanjem pri 

Partizanskem domu na Vo-
diški planini praznovalo ju-
tri ob 11. uri. 

Že danes ob 16. uri bo na 
trgu pred Linhartovo dvora-
no slovesnost ob zaključku 
večletne postopne obnove 
stavbe Občine Radovljica in 
njene okolice. Z lutkovno 
predstavo uličnega gledališča 
Burekteater bo odprt tlako-
van trg pred Linhartovo dvo-
rano, v občinski stavbi z no-
vim pročeljem pa bo odprta 
razstava akademskega slikar-
ja Albina Polajnarja. Odprtje 
prve faze vodovoda Podgora, 

letošnje najpomembnejše 
občinske naložbe na podro-
čju preskrbe zvodo bo jutri 
ob 17. uri pred gasilskim do-
mom v Slatni. 

Na dan praznika, 5. avgu-
sta, ob 16. uri, bo v radovljiški 
Graščini odprta obnovljena 
baročna dvorana z restavrira-
tiimi štukaturami in posUka-
vami, ki so bile odkrite lani. 
v nedeljo bo na Linhartovem 
trgu v Radovljici od 10. do 19. 
ure tudi tradicionalno Sreča-
nje mest na Venerini poti. 
Obiskovalci se bodo lahko 
pomudili na stojnicah starih 

Prebujena Kranjska Gora 
Naša občina je med manjš imi , vendar s m o zaradi nekaterih prireditev 
znani tudi po svetu, je povedal v prazničnem pogovoru župan Jure Žerjav. 

JOŽE KOŠNJEK 

"Z razvojem občine v zad-
njih letih sem zelo zadovo-
ljen. Kranjska Gora se je pre-
budila iz zaspanosti. Kaže, 
da smo se pravi ljudje našli 
na pravih mestih. Število in-
vesticij se je povečalo. Zgra-
dili smo dve štirisedežnici, 
od katerih je še posebej po-
membna tista na smučar-
skem poligonu v Podkorenu, 
saj je bila od nje odvisna za 
nas zelo pomembna tekma 
za svetovni pokal v alpskem 
smučanju. Izredno uspešno 
posluje športna dvorana Vi-
tranc, s katero so zadovoljni 
tako domačini kot gostje, 
njeno gradbišče pa je bilo 
petnajst let naša sramota. 
Hoteli so modernejši. Lani 
smo obnoviU Borovško ce-
sto. Letos nameravamo še 
Kolodvorsko. Središče Kranj-
ske Gore bo tako lepše, kot je 
bilo pred leti," je povedal o 
občini župan Jure Žerjav. 
"Naša želja je hitrejši turistič-
ni razvoj Dovjega in Mojstra-
ne. Vem, da so naložbe v tu-
rizem drage in se vračajo po-
časi, vendar so v kraju ljudje, 
ki bi bili sposobni vlagati in 
jim tega ne bi bilo žal. Na 
uresničitev čaka večna pro-
jekt ureditve Planice." 

Jure Žerjav/Foto:Tm.doh 

Zupan Žerjav je povedal, 
da so lani obnovili Osnovno 
šolo 16. december v Mojstra-
ni, pri kateri gradijo sedaj še 
telovadnico. Obnovili so 
zdravstveni dom v Kranjski 
Gori in zdravstveno postajo 
v Mojstrani in likrati uredili 
prostore za delo občine in 
krajevne skupnosti. 

"Danes odpiramo sodo-
bno komunalno bazo na 
Tabrah, ki je pogumno za-
stavljen projekt, s katerim 
bo Komunala po desetih le-
tih samostojnega delovanja 
dobila svoje prostore in vr-
hunske razmere za delo. Če 
smo Komunali zaradi slab-
ših razmer kdaj pogledali 
skozi prste, bodo odslej za-

hteve večje," pravi župan. 
"Občina bo še naprej po-
magala gasilcem. Konec le-
tošnjega leta ali v začetku 
prihodnjega se bodo gasilci 
v Gozd-Martuljku preselili 
v nov dom. Gradnja novega 
doma, v kateri bodo tudi 
prostori za potrebe krajev-
ne skupnosti in društev, je 
cenejša od popravila stare-
ga" 

"Nekoliko smo zastah pri 
gradnji neprofitnih najemni-
ških stanovanj," priznava žu-
pan. "V Ratečah želimo v ob-
novljenem vrtcu urediti dve 
stanovanji, vendar se je že v 
začetku gradnje pokazalo, da 
bodo stroški višji. Upam, da 
nam bo načrt uspel." 

slovenskih obrti, si ogledali 
lokostrelski turnir, srednje-
veške veščine bo prikazala ig-
ralska skupina Gašperja 
Lambergarja. Uprizorjena bo 
ulična predstava Linhartove-
ga odra in gledališka predsta-
va Kulturnega društva Brez-
je. V Galeriji Šivčeva hiša in 
Glasbeni delavnici Musike 
bo dan odprtih vrat, gostilne 
na trgu pa bodo ponudile sta-
re jedi. Ta dan bo z dvigom 
zastave na Linhartovem trgu 
ob 17. uri slovesno odprt tudi 
jubilejni XV. Festival Radov-
ljica. 

Stanislav Košir 
častni občan 

častni občan Stanislav 
Stanko Košir, rojen 3. maja 
1917, je napisal že devet 
knjig, prvo Rutarška pomne-
nja že leta 1994, potem pa 
vsako drugo ali tretje leto 
novo. Kljub devetdesetim 
letom še vedno piše in bo-
gati kulturno dediščino 
Gozd-Martuljka in Srednje-
ga Vrha. Letos utegne iziti 
že deseta knjiga. K pisanju 
ga žene ljubezen do doma-
če govorice, do pozabljenih 
rutarških in srenških besed, 
ki so se nekdaj razlikovale 
od kranjskogorskega nareč-
ja. Danes teh razlik ni več 
slišati. Prav tako tudi nareč-
ne besede izginjajo v poza-
bo. Nekateri se jih celo sra-
mujejo. Stanislav Stanko 
Košir pa jim odgovarja: 
"Kdor govor staršev zataji, 
njih priimka vreden ni." 
Planinca, alpinista, gorska 
reševalca in človeka, ki jima 
ni nikdar škoda časa za delo 
v dobro ljudi, Janez Dovžan 
in Janez Ažman bosta preje-
la priznanji občine Kranjska 
Gora. Oba sta preplezala 
najzahtevnejše domače in 
evropske smeri ter stala na 
vrhu znanih vrhov, kot so 
Kangbačen in Makalu v Hi-
malaji, Jerupaja Grande v 
Andih in Aconcaguo v Južni 
Ameriki. Sta izkušena gor-
ska reševalca, smučarja, 
mentorja mladih planincev 
in zbiratelja gradiva o pla-
ninski zgodovini . J. K. 
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Tudi Trbojci igrali z izseljenci 
š e preden se je v Ljubljani začelo nogometno prvenstvo Slovencev po svetu, so v Trbojah odigrali 
prijateljsko tekmo z izseljenci iz Kanade. 

SIMON ŠUBIC 

Trboje - Te dni v Ljubljani 
poteka 3. svetovno nogomet-
no prvenstvo Slovencev po 
svetu, na katerem poleg Slo-
venije igrajo še naši mladi ro-
jaki iz Belgije, Nemčije, Av-
strije, Makedonije, Srbije, 
Argentine in Kanade. Sled-
nje, ekipo Slovenia Sports 
Club iz Toronta je še pred za-
četkom prvenstva na svojem 
nogometnem igrišču na po-
budo direktorja Cestnega 
podjetja Kranj Branka Žiber-
ne gostil nogometni klub Tr-
boje. V prijateljski tekmi, na 
kateri se je zbralo tudi lepo 
število gledalcev, so s j : 1 
zmagali gostje, obisk pa so 

nato zaključili z družabnim 
srečanjem pred trbojsko 
šolo, ki se je zaradi dobrega 
razpoloženja zavleklo pozno 
v noč. 

Slovenia Sports Club so 
po besedah sedanjega pred-
sednika kluba Janija Pusica 
ustanovili leta 1 9 6 1 z name-
nom povezovati slovenske 
izseljence in njihove potom-
ce na športnem področju. 
Najprej je začela delovati ho-
kejska ekipa, kmalu zatem 
nogometna, kasneje pa so 
ustanovili še rokometno in 
odbojkarsko ekipo (tudi žen-
sko). Nogometna ekipa že 
46 let r e ^ o igra v Toronto 
Soccer Association League 
(liga Nogometne zveze To-

ronta) in je celo najstarejša 
amaterska ekipa v Torontu 
in južnem Ontariu. Največji 
uspeh so doslej nogometaši 
dosegli z drugim mestom v 
provinci Ontario. Hokejska 
ekipa je bila večkrat zmago-
valec amaterske lige, tudi 
odbojkarji so že dvakrat 
zmagali v svoji ligi. Kar ne-
kai njihovih igralcev je že 
postalo profesionalnih 
športnikov, nekaj pa jih je 
tudi že zastopalo Kanado na 
olimpijskih igrah. 

Kanadski rojaki so že več-
krat gostovali v rodni Slove-
niji. Prvi so v domovino pri-
šli hokejisti, ki so leta 1966 
odigrali več prijateljskih te-
kem od Jesenic do Beograda. 

Sledila so še štiri gostovanja 
hokejistov, kasneje pa so za-
čeli v Slovenijo zahajati tudi 
nogometaši in odbojkarji. 
"Ob ustanovitvi kluba je bila 
večina igralcev rojenih v Slo-
veniji. sedaj pa igrata že dru-
ga in tretja generacija slo-
venskih izseljencev. Klub 
nam poleg ukvarjanja s špor-
tom omogoča medsebojno 
spoznavanje, navezovanje 
stikov in prijateljstev," je po-
jasnil Pusic. Nova prijatelj-
st\'a so sklenili tudi v Trbo-
jah, kjer so se zelo dobro po-
čutili. Ni čudno torej, da so 
se z gostitelji, trbojskirni no-
gometaši, razšli z željo po 
vnovičnem snidenju, morda 
tudi v Kanadi. 

Nogometaši iz Kanade so se v Trbojah zelo dobro počutili. 

Zakaj zaklepajo otroško igrišče? 
Ig r i šče o b Z b i l j s k e m j e z e r u polet i z a p i r a j o o b 1 9 . uri, kar s e n e k a t e r i m s t a r š e m zdi p r e z g o d a j . 

ANA HARTMAN 

Zbilje - Zbilje z jezerom so 
priljubljena izlemiška točka, 
zato ne preseneča, da je ob-
legano tudi tamkajšnje otro-
ško igrišče, ki je poleti odpr-
to med 10. in 19. uro. Neka-
terim staršem je to zadosti, 
spet drugi menijo, da bi bilo 
igrišče v vročih poletnih 
dneh lahko odprto dlje. 
"Raje vidim, da igriSčc zakle-
pajo, saj tako brez večjih skr-
bi spustiš otroka v peskov-
nik, ne da bi premišljeval, ali 
je v njem razbita steklenica 
ali igla. Vseeno pa bi bilo 
lahko poleti odprto do 20 . 
ure," nam je pred dnevi de-
jala mamica dveh otrok iz 
Tacna. 

Na vprašanje, zakaj poleti 
tako zgodaj zaklepajo igriSče, 
je Uroš Košir, gospodar Turi-
stičnega društva Zbilje, od-
govoril: "V društvu smo se 
odločili, da bom za zaklepa-
nje igrišča spotoma poskrbel 

it:'il 

Igrišče ob Zbiljskem jezeru po mnenju nekaterih staršev zaklepajo prezgodaj. 

jaz. ko zaključim delo v bliž-
nji čolnarni ob 19. uri, da ne 
bi po nepotrebnem s tem 
obremenjevali koga drugega. 
Naše delo je povsem prosto-
voljno." Prepričan je, da je 
igrišče odprto dovolj dolgo. 
"Seveda se najdejo taki, ki se 

pritožujejo. Takšni starši se 
mi zdijo neodgovorni. Na 
igrišču je večina otrok, ki 
niso iz našega kraja, in se 
morajo tako še pripeljati do 
doma. Petletni otrok nima 
kaj hoditi ob devetih z\'ečer 
po Zbiljah," je dejal Košir. 

Pojasnil je, da igrišče zakle-
pajo predvsem zaradi mladi-
ne, ki ji tudi visoka ograja ne 
prepreči, da se ponoči ne bi 
zadrževala tam. "Igrišče je 
lahko odklenjeno, a ga bomo 
potem imeli za eno sezono," 
je še pristavil. 

Novi zvonovi 
v Čirčah 
v nedeljo popoldne jih bo blagoslovil ljubljanski 
nadškof Alojz Uran. 

JOŽE KOŠNJEK 

Kranj - Cerkev sv. Ožbolta v 
Čirčah pri Kranju je dobila 
sedanjo obliko lela 1874. 
Prejšnja cerkev, za katero ni 
znano, kdaj je bila zgrajena, 
je pogorela zaradi strele. 
Cerkev je bila na željo doma-
činov leta 1794 dodeljena 
kranjski župniji, pred tem 
pa je sodila v župniji Pred-
dvor in Šenčur. V cerkvi s 30 
metrov visokim in daleč na-
okoli vidnirii zvonikom so 
trije oltarji. Glavni oltar sv. 
Ožboha (Osvalda), ki je bil 

angleški kralj in mučenec iz 
7. stoletja, je bil izdelan leta 
1697 v kranjski rezbarski de-
lavnici in je bil že trikrat ob-
novljen, sUaiiska oltaija pa 
sta posvečena sv. Ani in sv. 
Andreju. 

V nedeljo, 5. avgusta, bo v 
Čirčah praznično. Ob 15. uri 
bo ljubljanski nadškof in 
metropolit blagoslovil tri 
nove bronaste zvonove, ki so 
jih konec maja ulili v livarni 
OMCO Feniks v Žalcu. Veli-
ki zvon je težak 873 kilogra-
mov, srednji 520 in mali 
368 kilogramov. 

S M L E D N I K 

Komisija danes ocenjuje Smlednik 

Mednarodna komisija Entente Floraie Europe bo danes oce-
njevala urejenost Smlednika, ki letos tekmuje v evropskem 
tekmovanju v urejenosti krajev, katerega temeljni namen je 
sonaravni razvoj krajev ter ozaveščanje prebivalcev o po-
membnosti ekoloških, naravovarstvenih, kulturnozgodovin-
skih in družbenih elementov v razvoju kraja. Komisiji bodo 
še posebej predstavili tamkajšnjo Osnovno šolo Simona 
Jenka, Trg sv. Urha, Kaivarijo, Stari grad, kmetijo Jeraj, mo-
krišče v Hrašah ter Dom KS Smlednik. M. B. 

K A M N I K 

Praznik na Veliki planini 

Člani pašne skupnosti z Velike planine bodo v nedeljo, 5. av-
gusta, organizirali tradicionalni praznik Marije Snežne, ki se 
bo začel ob n . url s sveto mašo v cerkvici, posvečeni Mariji 
Snežni. V družbi Velika planina, d. o. o., tudi letos pričaku-
jejo, da bodo z nihalko, ki bo vozila vsako polno uro, na vrh 
planine prepeljali preko tisoč obiskovalcev, približno toliko 
se jih bo ob lepem vremenu na planino povzpelo tudi iz do-
line in planine Kisovec. Po žegnanju bo poskrbljeno tudi za 
zabavo, za icatero bodo poskrbeli člani Ansambla Borisa 
Razpotnika. Pastirji pa že zdaj vabijo tudi na tradicionalni 
pastirski praznik, ki ga pripravljajo 15. avgusta. |. P. 
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3k. 
podjetje za organizacijske in tehnološke 
storitve ter notranjo in zunanjo trgovino, <i.o.o. 
Golnik 170, 4204 GOLNIK, SLOVENIJA 

Objavlja prosto delovno mesto R A Č U N O V O D ) E (m/ž) 

Od kandidata pričakujemo: 
• Vl.-Vll. stopnjo Izobrazbe ekonomske smeri ali V. 

stopnjo izobrazbe ter dolgoletne izkušnje, 
• najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju računovod-

stva, 
• dobro poznavanje veljavne zakonodaje In SRS, 
• obvladovanje dela z MS Office, 
• delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas po 

individualni pogodbi, 
• delo se opravlja v poslovni enoti v poslovni coni v Šenčurju. 

Vabimo vas, da nam pisne ponjdbe s priloženim življe-
njepisom in dokazili o Izpolnjevanju razpisnih pogojev 
pošljete v osmih dneh na PE Poslovna cona A 17, 4208 
Šenčur. 



G O R E N J S K A 

Rovtarji na srečanju 
starodobnih kolesarjev 
ANA HARTMAN 

Šjofja Loka - Člane društva 
Rovtarji poleg smučanja po 
starem po novem zanima tudi 
kolesarjenje po starem. Minu-
lo nedeljo se jih je 17 udeležilo 
mednarodnega srečanja staro-
dobnih kolesarjev v avstrij-
skem kraju Zeli am See v bli-
žini Kapruna. "Okoli 130 ude-
ležencev se je s starimi kolesi 
popeljalo okoli jezera, pri če-
mer so nas turisti navdušeno 
opazovali. Kako tudi ne, saj je 
bilo možno videti več kot sto 
let stara kolesa s svetilkami na 
karbid, poleg tega pa imajo 
kolesarji izvirne uniforme: od 
vojakov, železničarjev, žandar-
jev do gasilcev," je povedal 

Brane Tavčar, predsednik 
Rovtarjev, ki so se na srečanju 
predstavili z okoh 60 let stari-
mi kolesi. "Naša obla&la so 
podobna kot za smučanje po 
starem, le dolgih spodnjic ni-
mamo," je pristavil. Povedal je 
še, da so demonstrativni vož-
nji okoli jezera sledile igre, ki 
so se jim neizmerno nasmeja-
li, denimo vožnja partnerja s 
samokolnico. Rovtarji, ki na-
meravajo srečanje starodob-
nih kolesarjev prihodnje leto 
pripraviti v Škofji Loki, so do-
bili pet priznanj, med kateri-
mi so najbolj ponosni na pri-
znanji za številno udeležbo in 
najmlajšo tekmovalko. Sled-
nje je dobila sedemletna Ta-
mara Urbiha, 

KOMENDA 

Soglasje za drugo fazo poslovne cone 
Občina Komenda je od Zavoda RS za varstvo narave po dol-
gem in nejevoljnem čakanju pred dnevi le dobila soglas je za 
gradnjo druge faze Poslovne cone Komenda, ki je potrebno 
za pozitivno mnenje v okoljskem poročilu, ki ga bo izdalo 
Ministrstvo za okolje in prostor . Občina je na s o g l a s j e 
čakala več kot leto dni, župan Tomaž Drolec pa je že pred 
časom dejal, da je občina zaradi tega čakanja oškodovana 
za tri milijarde starih tolarjev, sa j je na podlagi pos lovne 
cone in prodaje zemljišč v drugi fazi zasnovala v s e nadaljnje 
razvojne projekte. Po končani razgrnitvi in javni obravnavi 
bo svetnike čakal sprejem lokacijskega načrta. |. P. 

Živ-žav v Dolenjskih Toplicah 
Kot že nekaj let zapored s o s e večje družine, ki jih podpira Ustanova Anin sklad, na Anino nedeljo 
srečale na prostoru za piknik v Dolenjskih Toplicah. 

MARJETA 2EBOVEC 

Srečanje organizira Usta-
nova Anin sklad, ki podpira 
družine z več otroki, ustano-
vil jo je leta 1998 KORUS, 
Konferenca redovnih usta-
nov Slovenije, ustanovitveni 
kapital pa so dale sestre 
usmiljenke: premoženje, ki 
so ga dobile nazaj z denacio-
nalizacijo. Anin sklad poma-
ga tudi več družinam iz Go-
renjske. Vseh skupaj je več 
kot dvesto in imajo prek ti-
soč otrok - letos je bilo roje-
nih že deset. Za marsikatero 
družino je bolj kot finančna 
pomoč pomembna moralna 
podpora in druženje s podo-
bno mislečimi, zato se sre-
čanj rade udeležujejo. Geslo 
letošnjega srečanja ob godu 
sv. Ane je bilo Preštevajte 
svoje blagoslove pa boste ži-
veli v večni hvaležnosti. 

Srečanje se je začelo s sve-
to mašo, somaševanje je vo-
dil prelat in direktor Družine 
Janez Gril, ob njem pa je ma-
ševal še redni udeleženec 
vseh srečevanj Aninega skla-
da, salezijanec Janez Potoč-
nik. Za ubrano petje so kot 
vedno poskrbele sestre usmi-

Okrog Marije Šterbenc so se zbrali najprej otroci In skupaj so plesali nekakšno kolo. Krog se 
je večal, zraven so prišle tudi redovnice, potem ko je posnela sliko, tudi fotografinja s. Met-
ka, pa kakšna mama in nazadnje so naredili zelooooo dolg vlak. / fou. s. Metka Tusat 

Ijenke in seveda izbrale take 
pesmi, ki so jih znali tudi 
drugi udeleženci. Po maši, 
nagovoru predsednice upra-
ve sklada Marije Šterbenc in 
člana parlamentarnega od-
bora za družino Janeza 
Drobniča, prelata Janeza 
Grila in topliškega župnika 
Dušana Kožuha pa je prišel 

na vrsto za mnoge glavni 
del: kopanje v toplicah. Le-
tos je bilo brezplačno kopa-
nje možno kar od 13. ure do 
16.30, seveda le za člane 
družin, ki jih podpira Anin 
sklad. In šele temu je sledil 
pravi piknik z mesom z 
žara, pečenim krompirjem, 
paradižnikom ... in klepe-

tom, nastopi glasbenikov -
letos so spet nastopili otroci 
iz družine Rus. Njihov oče 
Tone Rus vodi ansambel z 
istim imenom in jabolka 
niso padla daleč od drevesa. 
Živahna glasba je seveda 
privabila plesalce in pred-
sednica uprave sklada je za-
plesala skupaj z otroki. 

DOMŽALE 

Dragar sprejel zagrebškega župana 
Domžalski župan Toni Dragar je včeraj pred nogometnim 
spektaklom v Domžalah sprejel župana Zagreba Milana Ban-
diča. Kot so sporočili z občinske uprave, je sprejem potekal v 
sproščenem ozračju, izmenjava mnenj pa je bila z obeh strani 
ocenjena kot zelo koristna. "Težko rečem, da imamo Domža-
le in Zagreb, ki je glavno mesto, veliko skupnega. Združil nas 
je uspeh obeh naših klubov. V pogovoru s m o ugotovili, da je 
za uspeh obeh klubov in vstop v ligo prvakov potrebna tudi 
podpora kraja," je povedal Dragar.). P. 

KRANJSKA GORA 

Umetniki za Karitas 
V hotelu K o m p a s v Kranjski Gori bo župan občine Kranjska 
Gora Jure Žerjav jutri ob i8. uri odprl prodajno razstavo likov-
nih del, ki so nastala na likovni koloniji Umetniki za Karitas na 
Sinjem vrhu. Kolonije so se udeležili Jože Bartolj, Simon Jugo-
vic Fink, Biserka Komac, Susanne Kortan Gimbel, Helmut Kor-
tan, Janko Orač, Branko Šuster, Rafko Terpin in Valentina 
Verč. Razstavljena bodo tudi dela, ki s o jih darovali drugi sli-
karji in kiparji. Izkupiček od prodanih del bo namenjen skladu 
Nazareška hišica za pomoč mladim družinam, j. K. 

Navkljub vsemu zadovoljen 1 0 T A D E J NA T O U R DE F R A N C E 

JANEZ FERUC 

"Navkljub vsemu sem s 
končnim 19. mestom v splošni 
razvrstitvi povsem zadovoljen. 
Morda je bila napaka, ker sem 
bil letos že zgodaj spomladi v 
vrhunski formi in sem nato v 
nadaljevanju sezone preveč 
dirkal. Contadorje bil prav 
tako na začetku sezone na vr-
huncu in seje kasneje pamet-
no umaknil z dirk in vse na-
tempiral prav za Tour. Na 
sami dirki sem imel nekaj te-
žav, a vse to je sestavni del 
dirke po Franciji,"je s prvimi 
ocertami svoj nastop na dirki 
po Franciji ocenil edini Slove-
nec na letošnji pentlji Tadej 
Valjavec, na dirki opažen v 
dresu državnega prvaka, ita-
lijanske ekipe Lampre. "Bal 
sem se prvega tedna, ko so bile 
hitrosti na ravninskih etapah 
izjemne, in takrat je potrebna 

popolna zbranost. Bilo je kar 
nekaj padcev, ki niso izgleda-
li tako nedolžni. V Alpah sem 
"kasiral" nekaj minut za-
ostanka in upal sem, da bo v 
Pirenejih nato bolje, saj pona-
vadi na tritedenskih dirkah v 
zadnjem tednu kar dobro po-
ganjam, a tokrat nisem mogel 
slediti tempu vodilnih. Never-
jetno dobro pa so v Pirenejih 
gonili Španci, saj jih je bilo 
na vsaki izmed etap kar nekaj 
povsem na vrhu," je o svojih 
izkušnjah povedal Tadej, ki 
trenutno še nima posebne že-
lje, da bi osedlal kolo. Ne ve 
še, kako bo z nadaljevanjem 
sezone. "Ali bom nastopil na 
desetdnevni dirki po Nemčiji 
ali pa na klasikah v Italiji. O 
tem bodo prihodnji teden od-
ločili vodilni možje v klubu," 
pravi Tadej, ki te dni preživ-

lja doma f Besnici in še vedno 
mora predstavnikom sedme 
sile odgovarjati na vprašanja, 
povezana - s čim drugim kot 
pa z dopinškimi ajerami, ki 
so letošnjo francosko pentljo 
zaznamovale kot še nobeno 
pred tem. "Vse kolesaije nas je 
najbolj pretresla novica o "po-
zitivnem" Vinokurovu, kije 

bil v kolesarskem svetu med 
vsemi zelo cenjen in bil po od-
hodu Armstronga verjetno 
prvo ime kolesarstva, Se sploh 
pa v Franciji, saj je v začetkih 
svoje profesionalne poti nasto-
pal za francosko ekipo," je 
Tadej povedal o dopinški afe-
ri, ki je z dirke "odnesla" celo-
tno ekipo Astana. Kolesarji 
bodo v prihodnje še bolj pod 
nadzorom protidopinške agen-
cije. Dobesedno za 24 ur na-
prej bodo morali sporočati 
svoje podatke o tem, kje so 
oziroma kje trenirajo. Tadej 

se s tem ne obremenjuje pre-
več, kot prvo bo moral za pri-
hodnje leto podpisati novo po-
godbo. Od Usedanjih italijan-
skih delodajalcev je še ni dobil, 
če bi že lahko izbiral, pa pravi, 
da bi najraje izbral kakšno 
francosko ekipo, ki so po njego-
vem mnenju najbolje urejene. 

Tadej se Gorenjskemu gJas« 
in vsem drugim zahvaljuje za 
spodbude v času tritedenskega 
francoskega pekla. Bilo je tež-
ko, a zopet je zmogel, in to kot 
pravi športnik. 



• • • • • • • • H H**H H vUma.stanovnik@g'glas.si 

Biatlonci trenirajo na Češkem 
Slovenska m o š k a in ženska biatlonska reprezentanca je od začetka tedna na pripravah v Jablonecu. 
Marič je prestal operaci jo kolena, Bauer pa je v nedel jo tekel na Crintovec. 

MAJA BERTONCEL; 

Kamniška Bistrica - Biatlon-
ca Klemna Bauerja, ki mu je 
v lanski sezoni kar nekajkrat 
uspelo priti do točk svetovne-
ga pokala, smo v nedeljo vi-
deli na gorskem teku tia 
Grintovec, kjer je pred dve-
ma letoma nastopil in zma-
gal še kot mladinec, kar po-
meni, da je imel dlj na Kokr-
škem sedlu, tokrat pa je mo-
ral prvič do vrha Grintovca. 
Absolutno je bil deseti, čas 
pa 1:30:08. Bauer je tako kot 
drugi biatlonci trenutno v 
fazi priprav na novo sezono, 
ko delajo predvsem na bazič-
ni pripravljenosti. 

Po lanski zanj uspešni se-
zoni si je vzel nekaj zelo ak-
tivnega počitka: "Imel sem 
čas še za druge športe, kot 
sta alpinistično bordanje in 
plezanje. Na ta način sem se 
malce umaknil od biatlona. 
Že od maja pa treningi pote-
kajo po rednih programih. 
Imeli smo tudi skupne pri-
prave na Pokljuki, v Bohinju, 
v Avstriji, kjer smo gradili na 
bazični pripravljenosti." Tek-
movalec iz Ihana še pravi, da 
je razpoloženje v pomlajeni 
ekipi res dobro, ter poudarja. 

da bodo potrebovali še nekaj 
časa, da dozorijo. 

Ko smo ga povprašali o ci-
ljih za sezono, je dejal, da o 
tem še ni razmišljal, nato pa 
povedal: "Cilj je napredovati 
od lanske sezone, ki je bila 
zame res lepa, oziroma vsaj 
ponoviti lanske rezultate. Že-
lim si tudi konstantnosti." Na 
pripravah v Avstriji so biatlon-
ci imeli nova testiranja z rolka-
mi na traka "Testi so pokaza-
li zelo solidno aerobno pri-
pravljenost," je pojasnil Bauer, 
ki si bo nekaj dni dopusta 
morda še lahko vzel po pripra-
vah na Češkem, kjer je od po-
nedeljka celotna moška (poleg 
Bauerja še Janez Marič, Gre-
gor Brvar, Vasja Rupnik in 
Peter DoW) kot tudi ženska rê  
prezentanca (Tadeja Branko-
vič Likozar, Dijana Ravnikar 
(pred poroko Grudiček), An-
dreja Mali in Teja G i ^ r i n ) . 
V Jabloncu je torej tudi Marič, 
ki je prestal operacijo kolena 
in trenira po prilagojenem 
programu, konec meseca pa 
ga najverjetneje čaka še ena, 
zahtevnejša operadja kolena. 
Ženska reprezentanca bo v 
tem češkem biatlonskem cen-
tru do srede, moška pa do pri-
hodnje nedelje. Biatlonec Klemen Bauer se je pred odhodom na skupne 

priprave na Češko preizkusil v teku na Crintovec. 

Dinamo ima lepo prednost 
N o g o m e t a š i Domža l s o prvo t e k m o drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti z a g r e b š k e m u 
Dinamu izgubili z i : 2. Povratna tekma bo v torek v Maksimiru. 

MAJA BERTONCELJ 

Domžale - Razprodan stadi-
on v športnem parku v 
Domžalah, na častni tribu-
ni slovenski in hrvaški pre-
mier Janša in Sanader. 
ogromno policistov in var-
nostnikov. To je bila sredi-
na tekma drugega kroga 
kvalifikacij za ligo prvakov. 
V Domžale je prišel Dina-
mo iz Zagreba in tekmo do-
bil z 2 : 1. Gostje so zadeL v 
pravem trenutku: najprej je 
v sedmi minuti prvega pol-
časa žogo v gol poslal To-
mislav Šokota, nato pa je s 
strelom z enajstih metrov v 
šesti minuti nadaljevanja re-
zultat na 2 : o povišal prvi 
zvezdnik tekme, 22-letni 
Luka Modrič. Častni gol za 
Domžale je dal Dražen Že-
želj v 86. minuti. 

Po tekmi je trener doma-
čih Slaviša Stojanovič pove-
dal: "To je zaslužena zmaga 
Dinama. Večji del prvega 
polčasa smo igrali bojazljivo, 
s preveč strahospoštovanja. 
Do povratne tekme imamo 
še domače prvenstvo, zago-
tovo pa se bomo temeljito 

Akcija Domžal za znižanje na 1:2. Zlatan Ljubijankič (v sredini), levo strelec zadetka 
Dražen Žeželj / fom: nn. ooh 

pripravili tudi na to tekmo v 
Zagrebu." Nogometaši Dina-
ma so v Domžale prišli po 
zmago, kar je poudaril tudi 
kapetan Modrič: "Tekma je 
potekala po pričakovanjih. 

Nasprotnika nismo podce-
njevali. Naredili smo to, po 
kar smo prišli, in zmagali. 
Za uvrstitev naprej tudi na 
povratni tekmi ne bi smeli 
imeti težav, imamo lepo 

prednost, poleg tega se je po-
kazalo, da smo boljši." 

Domžalčani v Zagreb po-
tujejo z golom zaostanka. 
Povratna tekma bo v torek 
zvečer v Maksimiru. 

VABILA, PRIREDITVE 

Zaključek hokejsk^a tabora mladih z Anžetom Kopitarjem -
Anže Kopitarjev sodelovnaju s HIT Holidays Kranjska Gora in 
in-line sekcijo ŠD Kranjska Gora organiziral hokejski tabor 
mladih, ki v Kranjski Gori poteka v teh dneh. Jutri, v soboto, bo 
od i8. ure dalje v športnem parku ob hotelu Kompas potekala 
zaključna prireditev, ki se je bodo udeležili vsi udeleženci ta-
bora. Prav slednji bodo ob 18. uri odigrali prvo tekmo, ob 19. 
url se bo začela tekma kranjskogorskih ekip, ob 19.30 pa bo 
slovesna podelitev in zaključna prireditev. M. B. 

Nogometni spored: prva liga Telekom: 3. krog: sobota: Livar: 
Domžale; mladinska prva liga Telekom: 1. krog: sobota: Mura 
05 : Domžale (ob 18. uri), Rudar Velenje : GoodyearEP Triglav 
(ob 18. uri), nedelja: Britof: Svoboda (ob i8. uri); prva kadets-
ka nogometna liga, sobota: Mura 05 : Domžafe (ob i6. url). 
Rudar Velenje: GoodyearEP Triglav (ob 16. uri), nedelja: Britof 
: Svoboda (ob i6. uri). M. B. 

Šesti šahovski turnir v Šobcu - ŠD Gorenjka Lesce vabi na 6. od-
prti šahovski turnir, ki bo v turističnem kampu Sobec potekal v 
ponedeljek, 6. avgusta, z začetkom ob 17. url. Prijave sprejema-
jo do 15 minut pred začetkom tekmovanja. Na petem turnirju je 
zmagal brezkategornik Tomaž Čater. V zadnjem krogu je med 
drugimi premagal Izkušenega M K Braneta Deželaka (ŠS Tomo 
Zupan Kranj). Informacije: Nejc Petrovič (041/461 606). O. O. 

SOFTBALL 

KRANJ 

Končale na d e s e t e m m e s t u 

V Zagrebu se je končalo evropsko žensko softbali prvenstvo 
skupine B, na <aterem je nastopila tudi slovenska reprezen-
tanca v postavi: Jerneja Cedilnik, Savina Coličnik, Gabrijela 
Humerca, Barbara Killer, Mateja Kos, Tina Kramberger, 
Anja Kren, Katarina Kuret, Maša Kušar, Meta Lavrič, Maša 
Zla Lenardič, Kristina Pleskovič, Tjaša Škabar, Sara Šober, 
Tina Kristina Trobec in Maja Vidmar. Prvenstvo so končale 
na io. mestu. M. B. 

HOKEJ 

JESENICE 

N a Jesenicah š e en Kanadčan 

Kanadčan Derek Bekar, 31-letnl krilni napadalec, je nova 
okrepitev železarjev, ki so od ponedeljka na pripravah v 
Moravskih Toplicah, kjer se jim je že pridružil tudi nov tre-
ner Kim Collins. M. B. 

VESELI AVTOBUS v Terme Dolenjske Toplice 
Gorenjska, Ljubljana - 26, avgust - 2. september 2007 

brezplačni avtobusni prevoz v obe smeri - 7 polpenzionov 
- namestitev v dvoposteljni sobi hotela Vltal/Kristal'*** -
kopanje v termalnih bazenih - jutranja hidrogimnastika -1 x 
pregled pri zdravniku -1 x predavanje z zdravstveno vsebino -
10 % popusta na zdravstvene storitve (razen masaž) - kulturne 
In družabne prireditve - darilo: Bioenergetska soba (25 min) 

Akcijska cena: 7 dni . . . že od 371,07 EUR/aa«3i:i 
Posebna cena za upokojence: 7 dni.. . že od 333,96 EUR/ auaosr 

Za člane Kluba Terme Krka še dodatnih 10% popusta. Popusti za 
otroke - prvi otrok do 12. letagratis. 

Odhodi avtobusov z naslednjih avtobusnih postaj: 
Jesenice (14:30), Bled (14:50), Lesce (I5:C0), Radovljica (ism 
Naklo (15:25), Kranj (15:30), Skorja Luka (15:45), Kamnik (16:15), 
Mengeš (16:25). Domžale (16:35). Trzin (16:45). Ljublana - peron 
it.29(17.-00) 

TERMElt«KR<N 
dolenjske toplice 

Tel: 07/ 39 19 400; booking.dclenjske@terrre-krka,si; www. ternne-krkaii 
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KRANJ 

Gasilci pogumno v globino 
Pred dnevi je Gasi lsko reševalna služba Kranj na kokrškem 
m o s t u v Kranju prikazala vajo reševanja ponesrečenca iz 
kanjona reke Kokre. Z mostu s o s e gasi lci in reševalc i 
spustili po vrvi in iz globine privlekli navideznega pones-
rečenca. V realnem svetu na ta način gasilci dostikrat iz glo-
bin potegnejo samomor i l ce in ponesrečene pri zdrsih v glo-
bino, večkrat pa tako pomaga jo tudi padalcem. Reševanje iz 
g lobin je s icer po besedah gas i l cev prece j zahtevna 
preizkušnja, z zadnjo vajo pa s o preizkusili usklajeno delo 
različnih reševalnih enot, predvsem pa so z njo Kranjčane 
seznanili z enim najtežjih del, s katerimi s e srečujejo kranj-
ski gasi lci . V vaji je sode lova la tudi prehospita lna enota 
službe nujne medicinske pomoči . S. Š. 

SPODNJE GORJE 

Odnesel fotoaparat in blagajno 
Neznani stor i lec je v s r e d o v Spodnj ih G o r j a h vlomil v 
poslovni objekt. Na silo je odprl vrata pisarne in nato še vra-
ta omar , iz katerih si je prilastil digitalni fotoaparat Canon in 
b laga jno Pr imat s š e n e u g o t o v l j e n o v s o t o denar ja in 
bančnih kartic. 

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 

Odpeljali Tomosova mopeda 
Neznani storilci s o v noči na ponedeljek izpred stanovanj-
ske hiše v Poljanah odpeljali dve kolesi z motorjem T o m o s 
APN 6. Prvi je kovinsko sive barve, izdelan je bil leta 1 9 9 6 , 
na njem pa je bila pričvrščena registrska tablica s številko 
KR J 5 - 0 0 0 . Drugi m o p e d je bil rdeče barve , n jegova re-
gistrska številka pa je KR J4-972. Skupna vrednost ukradenih 
mopedov je približno petsto evrov. S . Š . 

GG 
mali oglasi 

04/201 4247, 
e-pošta: malioglasi@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

Sintal 
K O N C E R N 

Smo skupina hitro rastočih podjetij. Naš mladi kolektiv šteje 
že več kot 1 7 0 0 sodelavcev. Imamo izdelano strategijo z jasnim 
ciljem ostati vodilni v dejavnosti varovanja In širitve na področje 
upravljanja zgradb. V naš dinamičen tim vabimo večje število 

VARNOSTNIKOV / VARNOSTNIC 
za delo na območju Gorenjske. 

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

Ponujamo možnost dodatnega zaslužka In napredovanja ter 
nagrajevanje za uspešno delo. 
Vloge kandidatov sprejemamo v kadrovski službi Sintala, 
Utostrojska cesta 3 8 , Ljubljana, e-pošta: kadrovska@sintal.si, 
do 1 5 dni po objavi. 

Bohinjski reševalci brez počitka 
Gorski reševalci iz Bohinja so letos imeli že 28 reševalnih in dve iskalni akciji, samo v juliju pa 
so posredovali kar šestnajstkrat. Znova več nesreč na območju Komarče. 

SIMON ŠUBIC 

Bohinjska Bistrica - Sloven-
ski gorski reševalci so po po-
datldh Gorske reševalne zve-
ze Slovenije v prvih sedinih 
mesecih opravili 150 reše-
vanj in 16 iskanj. V gorah in 
drugod so pomagali 193 po-
nesrečenim in obolelim, 
med katerimi je bilo 21 mrt-
vih. Lani, ko so v celem letu 
izvedli 254 reševanj in 36 
iskanj, so pomagali 304 po-
nesrečenim in obolelim, 
med njimi jih je 28 umrlo. 
Največ reševanj, 28 (tudi dve 
iskalni akciji), so v prvih sed-
mih mesecih opravili pri-
padniki postaje Gorske reše-
valne službe Bohinj, ki letos 
praznuje 60 let delovanja. 
Bohinjski reševalci so sicer 
poleg tolminskih, Id so imeli 
do konca julija 26 reševalnih 
in šest iskalnih akcij, že pra-
viloma najbolj obremenjeni. 

"Samo v juliju smo posre-
dovali šestnajstkrat, medtem 
ko smo lani v sedmem me-
secu imeli eno akdjo več," je 
pojasnil Janez Rozman, na-
čelnik bohinjske gorske re-
ševalne službe. Lani so izve-
dli 36 reševalnih in 4 iskalne 
akcije. "Pri tem smo poma-
gali 46 ponesrečenim oz. 
pogrešanim in opravili 1205 
ur reševalnega dela. V pet-
najstih primerih nam je po-
magal helikopter Slovenske 
vojske in policije, v 22 pri-
merih pa je v reševanju so-
deloval tudi zdravnik. Kot 
kaže statistika, je največ dela 
v poletnih mesecih, ko je tu-
ristična in planinska sezona 
na višku, ne smemo pa po-
zabiti, da je Bohinj pozimi 
zanimiv za tunie smučarje, 
ledne plezalce, pohodnike in 
podobno, zato tudi največ-
krat pomagamo planincem. 

Vojaški ali policijski helikopter je lani bohinjskim reševalcem pomagal v 15 reševanjih. 

turistom, turnim smučar-
jem, padalcem, lednim ple-
zalcem," je dejal Rozman. 

Gorski reševalci iz Bohinja 
opažajo, da so se letos na ob-
močju Komarče pomnožile 
gorske nesreče, zato opozar-
jajo planince, naj bodo pre-
vidni in si priskrbijo primer-
no zaščitno opremo. "Pot 
skozi Komarčo je zahtevna 
zavarovana pot, planinci pa 
si jo izbirajo predvsem za se-
stop od Sedmerih jezer proti 
Savici. V preteklosti se je v 
Komarči zgodilo že precej 

teh pride predvsem pri se-
stopih, ko je že prisotna 
utrujenost in izčrpanost." 
ocenjuje Rozman. 

Planinci jih sicer največ-
krat kličejo na pomoč, ker 
precenijo svoje sposobnosti, 
so pomanjkljivo opremljeni 
in ne poznajo terena. "Naj 
omenim samo reševanje fin-
skega in dveh čeških držav-
ljanov, ki so si za sestop s Pr-
šivca v Ukane izbrali južno 
pobočje. Finca smo reševali 
vso noč, Čeha pa smo po pre-
bivakirani noči iz stene rešili 

V sredo so v gorah ugasnila tri življenja. Dvema pla-
nincema - na Kamniškem sedlu in pod Škrlatico - je 
odpovedalo srce, na poti med Črno prstjo proti Rodi-
ci v občini Tolmin pa je spodrsnilo planinki, da je pa-
dla 500 metrov globoko. 

hudih in tudi smrtnih ne-
sreč, po večjem požaru pa je 
bila pot nekaj časa zaprta, 
kar je zmanjšalo obisk in s 
tem tudi število nesreč. Do 

šele s pomočjo helikopterja. 
V obeh primerih bi bile po-
sledice lahko tragične," pravi. 

V društvu GRS Bohinj je 
sicer 48 članov, med njimi 

35 aktivnih, njihova povpre-
čna starost pa je 39 let. Po-
stajo GRS Bohinj so ustano-
vili leta 1947, gorsko reševa-
nje pa ima v Bohinju še dalj-
šo tradicijo. Kot pravi Roz-
man, je bilo prvo organizira-
no reševanje omenjeno že 
leta 1822, ko so bohinjski 
gorski vodniki z vrha Triglava 
ptinesU v dolino truplo Anto-
na Korošca, ki ga je ubila stre-
la. Razmah turizma v evrop-
skih gorah v drugi polovici 
19. stoL je privedel do organi-
ziranega reševanja v gorah. 
Pri nas so slovenski gorski 
vodniki sprva reševali v okvi-
ru Alpskega reševalnega od-
bora kranjske sekcije Nem-
škega in avstrijskega planin-
skega društva. Takšna reše-
valna postaja je delovala tudi 
v Bohinju s sedežem v Hote-
lu sv. Janez. Po 1. svet vojni 
se je ustanovilo še več reševal-
nih postaj v okviru Slovenske-
ga planinskega društva. Med 
temi je bila tudi reševalna po-
staja v Srednji vasi, ki jo je vo-
dil Matevž Škantar. 

Zgledno obnašanje navijačev 
Nogometna tekma med Domžalami in zagrebškim Dinamom je v sredo minila brez izgredov 
med navijači. 

SIMON ŠUBIC 

Domžale - Strah pred navija-
škimi izgradi na sredini no-
gometni tekmi v Domžalah, 
na kateri so se domače Dom-
žale pomerile z zagrebškim 
Dinamom, je bil odveč. Tako 
Dinamovi kot domžalski na-
vijači so se na tekmi visokega 
tveganja obnašali zgledno, 
tako da večjih kršitev ni bilo. 
Z ljubljanske policijske upra-
ve so tako sporočili, da so 
med opravljanjem policij-
skih nalog pri varovanju no-
gometne tekme zabeležili 
štiri kršitve javnega reda. 

Policija tako poroča, da je 
dvajsetletni Hrvat pod vplivom 
alkohola kršil javni red in brez 
vstopnice poskušal priti na sta-
dion, zato so ga pridržali do 
streznitve. Na policijsko posta-
jo so pripeljali tudi 26-letnega 
Hrvata, pri katerem so našli ko-
vinsko palico, prirejeno za na-
pad. Polidsti so do streznitve 
pridržali tudi 29-letnega Slo-
venca, vsem trem pa so izdali 
plačilne naloge. Po koncu tek-
me pa so štirje 19-letni sloven-
ski državljani kršili javni red v 
enem od gostinskih lokalov v 
Domžalah, zato so tudi te poli-
cisti pridržali do streznitve. 

Policija je dobro poskrbela za varnost na in ob domžalskem 
stadionu. / FOIOITUU DOM 

mailto:simon.subic@g-glas.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:kadrovska@sintal.si
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Pred nami je praznik Marijinega vnebovzetja. Nekateri se vnebovzeti počutijo že pred tem dnevom, drugi k 
takemu počutju težijo kar naprej. Redkejši, a drzni so tisti, ki j im več pomeni vnebohod ... 

Vnebovzetja in vnebohodi 
MIHA NAGUČ 

Kadar nekdo doseže 
v svojem počutju 
posebno visoko 
stanje, je dopustno 
reči, da se počuti 

nebeško. Gotovo pa še niste 
srečali dame ali tudi kake 
manj fine osebe ženskega 
spola, ki bi izjavila, da je 
"vneboTOeta". Bolj pobožne 
si te besede za lastno osebo 
ne upajo uporabiti, ker vedo, 
da je rezervirana s a m c z a 
eno žensko, ki je bila s tega 
sveta. Tiste, ki verske vzgoje 
sploh niso bile deležne, pa 
itak ne vedo, za kaj pri tej za-

devi gre. Tudi sam, ki ni-
mam licence za podučevanje 
v teh rečeh, sem v dneh oko-
li velikega šmarna že večkrat 
naletel na osebe obeh spo-
lov, ki sicer vedo, da se 15. av-
gusta ne dela (in nimajo nič 
proti temu), hkrati pa sploh 
ne vedo, za kaj gre, kaj je ti-
sto, zaradi česar je tega dne v 
katoliških deželah praznik. 

Mama mi je pravila, da je 
bil to v njenih otroških letih 
tako velik praznik, da so 
ljudje verjeli, da se na ta dan 
še kače ne plazijo po tleh, 
ampak zlezejo na drevesa. 
Kakor da bi hotela tudi ta iz-
razito pritlehna žival postati 

vnebovzeta. No, saj je dobro 
znano, da je med njo in Evo 
in sadeži rajskega drevesa že 
prastara in izvimogrešna na-
veza. Vendar mi to pot ne 
gre za to, da bi razlagal izvor 
teh verovanj, ampak bolj za 
današnjo in "preneseno" 
rabo teh pojmovanj. Počutiti 
se nebeško, namreč ni le 
ženska zadeva, vnebovzeto 
se lahko počuti tudi nekdo, 
ki je zaužil veliko dozo kake 
visoke kulture, naj po spolu 
izvira ud Adama ali od Eve... 

Hkrati že od nekdaj velja, 
da so moški bolj nagnjeni k 
vnebohodu kot k vnebovzet-
ju. Razlika med obema je 

Bolje bi bilo, če 
bi letališče 

poimenovali po 
Rusjanu ali 

Potočniku. Po 
Jožetu Pučniku 

pa kako visoko 
ustanovo, na 

primer tisto, kije 
v času, ko seje 
imenovala po 

nekem drugem 
pomembnem 

Slovencu, 
"izgubila" 
Pučnikovo 
diplomo... Tako si je naš Noordung leta 1929 predstavljal pogled skozi vrata vesoljske ladje na 35.900 

kilometrov oddaljeno Zemljo in vesoljsko postajo s tremi enotami. 

takšna kot med aktivnim pri-
stopom in pasivno držo. Če 
hočeš sam po sebi oditi v 
nebo, moraš za to nekaj sto-
riti, vzet pa si lahko tja gor le 
po nekom drugem, ki je pra-
viloma nad teboj in močnej-
ši od tebe. Tako ni čudno, da 
je bila hoja v nebo sprva re-
zervirana le za bogove. Naj-
bolj znani vzpon te vrste je 
seveda tisti, ki ga je na 40. 
dan po veliki noči opravil Je-
zus Kristus, bog in človek. 
Že pred njim pa naj bi to, če-
tudi le v grški mitologiji, 
uspelo vsaj enemu navadne-
mu človeku - Ikarju. Z oče-
tom Dedalom naj bi iz ujet-
ništva na Kreti zbežala tako, 
da sta iz njega poletela. Na-
redila sta si krila iz ptičjega 
perja, zlepljenega z voskom. 
In - vzletela! Oče Dedal je bil 
v svojem letu zadržan in se 
držal nizko nad morjem. 
Mladi Ikar pa je bil nad tem 
izjemnim uspehom tako 
navdušen, da je poletel pre-
visoko, se preveč približal 
Soncu, ki je stopilo vosek, 
krila so se razletela, on pa je 
strmoglavil v Egejsko morje 
jugozahodno od otoka Sa-
mosa. Ta zgodba ima seveda 
tudi svoj nauk. Pa ne tistega 
banalnega, da kdor visoko 
leta, nizko pade. Sporočilo 
Ikarjeve tragedije je, naj se 
človek ne spušča v podvige, 
za katere nima pravih mož-
nosti. Veličina njegovega po-
skusa ni zaradi tega nič 
manjša. 

Čas, ko je človek zmogel z 
lastnim znanjem in močmi 
poleteti v nebo, je prišel šele 
okrog leta 1900 po Kristusu. 
V prvih poskusih je eno naj-
v i ^ e j š i h vlog v svetovnem 
merilu odigral tudi Slovenec 
Edvard Rusjan, ki je letala 
sam načrtoval, izdelal in z 
njimi večkrat uspešno pole-
tel. In se pri tem, kot Ikar, 
tudi smrtno ponesrečil - ko je 
sunek vetra nad Beogradom 
9. januarja 1 9 1 1 njegovemu 
letalu odtrgal krilo. Če ne šte-
jemo Ikarja, je bil šele (ali že) 
34. žrtev letalskih poletov na 
svetu... Drugi v nebo streme-
či velikan slovenskega rodu 

je bil Herman Potočnik, ki je 
leta 1929 v Berlinu pod psev-
donimom Noordung izdal 
knjigo Problem vožnje po ve-
solju. Z njo je postal eden 
utemeljiteljev vesoljske teh-
nike, kar so mu priznali tudi 
tisti, ki so ga brali in katerih 
plovila so se pozneje dejan-
sko odpeljala v vesolje. 

Ob vsem tem ne smemo 
pozabiti na dejstvo, da je 
osrednji slovenski poligon za 
vnebohode na Gorenjskem. 
Čeprav si ga lasti preslobiita, 
ki mu je dala tudi temu pri-
memo uradno ime: Aero-
drom Ljubljana. In ko smo 
že pri tem: v zadnjem času se 
veliko razpravlja, ali je vlada 
ravnala prav, ko je letališče 
na Brniku poimenovala po 
Jožetu Pučniku. Če bi za 
mnenje vprašali mene, bi od-
govoril, da tega moža zelo ce-
nim, hkrati pa sem prepri-
čan, da to ni posrečena izbi-
ra. Bolje bi bilo, če bi letališče 
poimenovali po Rusjanu ali 
Potočniku. Po Jožetu Pučni-
ku pa kako visoko ustanovo, 
na primer tisto, ki je v času, 
ko se je imenovala po nekem 
drugem pomembnem Slo-
vencu, "izgubila" Pučnikovo 
diplomo... 

No, pa smo tudi v medita-
cijo o nebeških rečeh zame-
šali politiko. To morda ni 
naključno. Nekateri politiki 
se, dokler so na oblasti, po-
čutijo nadvse vnebovzeti. A 
ko so v zenitu in najbližje 
soncu, jih kaj rada doleti 
Ikarjeva usoda. Dalo bi se 
razpravljati tudi o tem, ali je 
to, da kupiš letalsko karto in 
poletiš z Brnika v nebo, 
sploh kak vnebohod. To je 
pravzaprav čisto navadno 
plačano vnebovzetje. Častno 
oznako vnebohoda si zaslu-
žijo le tisti, ki naprave za le-
tenje skonstruirajo in prvi z 
nj imi poletijo. Oni v nebo 
letijo, tisti, ki jih vzamejo s 
seboj, pa so pač le v nebo 
vzeti. Za sklep pa še en go-
renjski nasvet. Vnebohod je 
tudi to, da greš na eno od 
naših visokih gora. Ja. Boli 
varno je in razmeroma po-
ceni. 



ZGODBA Snovanja 

Gojmir Polajnarje umetniško ime pisatelja Borisa Pintarja, ki je doma iz Poljan nad Škofje Loko, zdaj pa živi in 
ustvarja v Barceloni. Njegove zgodbe so v slovenski literaturi vse bolj cenjene. Objavljamo eno od najnovejših. 

O j d i p 

Mati ima 
pravico ljubiti 

svoje otroke, ima 
dolžnost skrbeti 
zanje, zakaj ne 

bi smela biti 
zaljubljena 

vanje? Ce si 
želim, bom 

poljubila svojega 
otroka, na lica 

ali na usta, 
malega ali 

velikega, in če ho 
homoseksualec, 
bo zaradi očeta 

toplega brata, 
ne zaradi 

materinega 
poljuba. 

G O J M I R POLAJNAR 

Spoznala sva se kot 
podiplomska štu-
denta družinske 
terapije, on je bil 
psiholog, jaz 

zdravnica, družila naju je 
želja pomagati drugim, da-
jati svojo ljubezen pomoči 
potrebnim, edina nagrada 
je bila sreča v očeh zakon-
cev skoraj že propadlih za-
konov in morda objava 
članka v kakšni ameriški 
strokovni reviji. Bila sva si 
usojena, to sem začutila z 
drobovjem. Verna kristjana 
nisva nečistovala pred poro-
ko, objeta sva ležala v pod-
strešni sobid hiše njegovih 
staršev v predmestju, kjer je 
skozi odprto okno dehtela 
cvetoča čeSnja in z njegove-
ga vratu sem vpijala vonj 
grobega mila in prvega zno-
ja po sobotnem kopanju, ki 
je bil ves njegov, saj ni upo-
rabljal dišav. Pot mi je uga-
jal in naslonila sem nosnici 
na njegovo kožo. 

Med študijem sva na va-
jah spoznala vse mogoče 
primere nedelujočih dru-
žin, ki smo jih zdravili z ig-
ranjem vlog in skušali obu-
diti tiste prve občutke pri-
vlačnosti v nekem odnosu, 
ki bi utegnili premagati ob-
stoječo sovražnost. Tako 
sva že na začetku najinega 
odnosa spoznala pogubne 
čeri in pasti ljubezni med 
moškim in žensko, za kate-
ro sva oba verjela, da je edi-
na resnična, božja ljubezen. 
Ko sva doktorirala, sva načr-
tovala družino. Poročila sva 
se v znamenju ribe in se na-
selila v podstrešni garsonje-
ri meščanske hiše v središ-
ču mesta. Kupil jo je s svoji-
mi prihrarJd, ki so zadosto-
vali za en prostor. Več nisva 
potrebovala, bila sva zaljub-
ljena, na pragu kariere in 
samostojna. Družinska sve-
tovalnica, kjer sva se zapo-
slila, je bila lučaj stran in v 
urgentnih primerih sva lah-
ko bila tam v desetih minu-
tah. Sama sva si oprerrila 
domovanje, Jože je mizaril,. 
jaz sem polagala keramiko 
v gaudijevske vzorce in na 
nedeljskem boljšem sejmu 
v središču mesta sva kupila 
starinsko poslikano zibelko. 
Spočetje je bilo dejanje ču-
deža. Ko mi je rasel trebuh, 
se je spremenil moj vonj, 
pravil je, da ga ne odbija. 

vendar nisva grešila. Nje-
gov vonj je izgubil mlade-
niško svežost, postal je 
ostrejši, bolj možat, morda 
zaradi moje kuhe, priprav-
ljala s e m m u krepke jedi, 
in večkrat me je spravil v 
skušnjavo. 

Bog nama je izkazal mi-
lost, podaril nama je sina. 
Nežno drobceno bitjece, ka-
terega izločki so bili zame 
vrednejši od diamantov. 
Samo je v naš dom prinesel 
brezmejno radost. Oče ga je 
previjal, hranil z moj im 
mlekom po steklenički in 
vstajal ponoči, ko je jokal. 
Bil je zahteven otrok, pogo-
sto se je prebujal sredi noči 
in nekoč ga je dal spat med 
naju na raztegljivi kavč. To 
ga je pomirilo, a vse večkrat 
je jokal, dokler ga nisva vze-
la k sebi v posteljo. Navadi-
la sem se bele mehke štru-
ce, podobne vzhajanemu te-
stu pred peko, ki je kobaca-
la po najini postelji, me vča-
sih rahlo podrgnila po nosu 
in utripala s trepalnicami 
kakor punčka za okras. 
Otroški vonj je tako mil, da 
je celo smrad blagodejen, 
materi njen otrok diši, tudi 
ko se podela. Dojenčkova 
koža je nežna kakor slad-
korna pena, njene gube so 
neresnične kot oblaki v ri-
sanki. 

Po letu dni sem porodni-
ško podaljšala še za tri me-
sece. Jožeta sta začetno nav-
dušenje nad otrokom in po-
moč pri .skrbi zanj kmalu 
minila. Vse večkrat je bil 
zvečer odsoten zaradi stro-
kovnih druženj in ker v gar-
sonjeri zaradi otroka nismo 
kadili. Postajal je zasvojen s 
tobakom in pogosto se je 
vračal, ko sva s Samom že 
spala. Smrčal je kot med-
ved, iz njegovih ust je za-
udarjala kislina postanega 
spahovanega piva, ki se je 
mešala s tobačnim katra-
nom, usidranim globoko v 
pljučnih mešičkih in ru-
menkast im eteričnim ol-
jem prilepljenim na zobe. 
Če sem morala sama leči 
spat, sem vzela k sebi otro-
ka. Jaz nisem nikoli imela 
večernega sestanka, ko bi 
moj mož doma pazil sina. 
Samovi laski so bili kodri 
angela in ko so m u rasli 
zobje, ga nisem mogla pu-
stiti samega z bolečino. Mo-
ški začno izgubljati lase in 
zobe, njihove porumenele 

dlake postanejo ščetinaste, 
koža se jim začne luščiti in 
noge jim vse bolj zaudarja-
jo, otroci pa so vsak dan lep-
ši, s kakor čisto zlato meh-
kimi lasmi in kožo dišečo 
kot morski val na kristalni 
peščeni obali. 

v letih, ki so pretekla, sva 
rešila veliko družin, kar 
nama je dajalo moč, da sva 
ohranjala svojo, podrejeno 
ma jhnemu prostoru, kjer 
smo se trije menjavali v 
skupni postelji. Jože je ku-
pil še del neurejenega pod-
strešja poleg našega stano-
vanja in začel graditi najino 
spalnico, da bo otrok, kakor 
v daljni Aziji, zapustil po-
steljo staršev, ko bo šel v 
šolo. Kakor da bi bil mali 
kriv za kratke stike v na-
jinem odnosu, kot da ne bi 
bil vezivo in kvas najinega 
krščanskega zakona, ki 
zgolj od ljubezni za druge 
vendarle ni mogel cveteti. 
Kakor Noe se je zagnal v 
delo, ponosen na izdelke 
svojili rok kot na tiste svoje-
ga uma je hotel, da odrine-
va 2 novo barko, še preden 
je bila dokončana. Samo še 
ni začel hoditi v šolo. kako 
naj bi pustila samega, če-
prav le dvoje vrat stran, ko 
je vsa ta leta v spanju poslu-
šal moje dihanje in sem ču-
tila utrip njegovega srca. 
Jože je bil užaljen, da sem 
zaljubljena v sina, namesto 
v moža, in je sam hodil spat 
v novo spalnico, še preden 
je imela posteljo. Ko je on 
spal na napihljivi blazini, 
sva s Samom spala na kav-
ču. Dalj je trajala ta mala 
vojna, manj sem pogrešala 
moža v svoji postelji in spo-
min na njegov vonj me je 
odbijal, da si nisem želela 
telesnega stika z njim. Brez 
sina sem se počutila osam-
ljeno, kadar je prespal pri 
babici, sem zaspala nemir-
na. Njegova toplina in ne-
žen zadah neumitih zob sta 
mi zadostovala. Njegov bo-
žajoč objem, nabrekla stvar-
ca, je božja hvaležnost ma-
teri. Prišla bom, ko bova 
imela posteljo. Nisem pu-
stila, da bi nad mano izvajal 
nasilje s profesionalnimi 
stereotipi incestuoznih po-
sesivnih mater. Brala sva 
iste knjige in na pamet sem 
znala vse vloge, ki so jih 
morali igrati ubogi zakonci. 
Psihoterapija je bila moder-
na zahodna veda, ki je iska-

Sigmund Freud (1856-1939), oče psihoanalize in Ojdipovega 
kompleksa 

la vzrok neprilagojenosti v 
gospodovalnih ali/in preti-
rano uslužnih materah, 
očetov kakor da ni bilo, in 
jih je res vse manj. Vzhod 
iz materine ljubezni ni na-
redil vira zla. Ni presenetiji-
vo, da o materinski ljubezni 
do sinov, spolni, kolikor so 
otroci spolna bitja, danes 
piše musliman, ker zahod-
ni izobraženci zmorejo le 
demonizirajoč pogled na 
žensko in mater. Prišla 
bom, ko bo šel v šolo. Obis-
kovali so me najini kolegi, 
ki jih nisem videla že leta, 
in me prepričevali o škodlji-
vosti za otrokov razvoj, če 
otrok nadomesti očeta v 
materini postelji. Sklicevali 
so se na zgodbo kraljeve 
družine pred petindvajseti-

• mi stoletji, niso pa omenja-
li suženjskih družin pred 
stoletjem, ko je, kakor v so-
dobnih slumih, živelo deset 
ljudi v enem prostoru. Po-
stala sem škodljivka, pajko-
va samica, ki požre samca 
po parjenju, pacientka svo-
jega moža, ki m i je zagrozil 
z ločitvijo, če ne pridem ne-
mudoma za nj im v novo 
spalnico. V svoji praksi sem 
videla dovolj izsiljevanja, da 

sem vedela, da m u ne 
smem podleči, če nočem iz 
dominante, za katero so me 
razglasili, sestopiti v pred-
pražnik, ki r.aj bi bil žen-
skam bližnji. A imela sva 
isto prakso in šlo je za pre-
vlado ega. Vrgel m e je na 
cesto, skupaj 7. otrokom. Dal 
mi je teden dni, da spokam. 
Garsonjero je takoj prodal 
in zase najel dvosobno 
stanovanje. Dejal je, da m u 
zadostuje, da vidi sina, če je 
sploh njegov, enkrat na me-
sec ali dva, mene niti toliko. 
Naj najprej razčistim sama 
s seboj, aU se grem zdravit, 
če ne bo šlo drugače. 

V nekem penzionu sem 
najela sobo. Z eno posteljo, 
na kateri spiva s Samom. 
Ko se zvečer stisne k meni, 
pozabim na žalitve, ki jih 
spre jemam čez dan. Mati 
ima pravico ljubiti svoje 
otroke, ima dolžnost skrbe-
ti zanje, zakaj ne bi smela 
biti zaljubljena vanje? Če 
si želim, bom poljubila 
svojega otroka, na lica ali 
na usta, m a l ^ a ali velikega, 
in če bo homoseksualec, 
bo zaradi očeta toplega bra-
ta, ne zaradi materinega 
poljuba. 



ESEJ Snovanja 

Pred 150 leti, 27. julija 1857, so nadvse slovesno odprli železniško progo Dunaj-Trst. Zraven so bili tudi Njih 
Veličanstvo - sam cesar Franc Jožef! Podpisani pa se - kakšna sramota! - ne morem spomniti niti tega, kdaj sem se 
prvič v življenju peljal z vlakom ... 

Premislek od železne ceste 
MIHA N A G U Č 

Vožnja 
z vlakom 

ima poseben čar, 
neprimerljiv in 
nenadomestljiv 

z nobenim 
drugim načinom 

potovanja. 
Tudi sicer sem 

prepričan, 
da ima 

železnica, kije 
bila v zadnjih 

desetletjih 
nekako v 

nemilosti, še lepo 
prihodnost. 

Slovito Južno želez-
nico so gradili od 
Dunaja navzdol. Že 
leU 1842, ko so 
gradnjo začeli, so 

tuhtali, kako bi jo speljali od 
Ljubljane proti Trstu. Kako 
premagati številne o\ire? 
Kako čez močvirna tla Ljub-
ljanskega barja? Kako z ljub-
ljanskih 298 na 600 metrov 
nad morjem nad Postojno? 
Kako se zavarovati pred 
snežnimi zameti na postojn-
skem in pred sunld burje na 
kraškem območju? Kako na 
Krasu zagotoviti dovolj vode 
za hlajenje parnih lokomo-
tiv? Zaradi vseh teh neznank 
je bil že tedaj v igri še drug 
možni potek. Po njem bi šla 
proga iz Ljubljane na gorenj-
sko stran, do Sko^e Loke, po-
tem po Poljanski dolini do 
Žirov, skozi predor v Idrijo 
in od tod proti Trstu po doli-
nah Idrijce in Soče. Tudi po-
zneje, vse do 1. svet. vojne, so 
železniško povezavo do Idri-
je in njenega rudnika živega 
srebra še večkrat načrtovali. 
Pred vsakimi večjimi volitva-
mi so v Idrijo in Žiti prihaja-
li politiki in obljubljali vsak 
svojo traso, eni že navedeno 
iz Loke po Poljanski dolini, 
drugi tisto iz Vrhnike, ki bi 
imela več predorov. Če ne bi 
prišlo do vojne, bi jo najbrž 
tudi res zgradili. Jaz pa se 
sprašujem, kakšni bi bili v 
tem primeru kraji in ljudje v 
naši dolini? Znano je na-
mreč, kako usodno je Južna 
železnica posegla v življenje 
krajev, skozi katere je poteka-
la. 

Ena od žirovskih anekdot, 
ki se je ohranila vse do da-
nes, pripoveduje, kako so 
projektanti, ki so si na terenu 
ogledovali potek možne tra-
se, prišli do hiše, ki stoji pod 
hribom - tako da mota cesta 
iz Žirov proti Logatcu naredi-
ti kar velik ovinek okoli nje. 
Železnica takšnih ovinkov 
seveda ne zmore. Zato so ta-
kratnemu gospodarju odkri-
to razložili, da bi šla proga 
naravnost skozi njegovo 
vežo. Odvrnil je, da nima nič 
proti, dal pa jim je tudi vede-
ti, da vrata, tako sprednja kot 
zadnja, vsak večer zaprejo! 
Nočni promet bi torej ne bil 
mogoč. (Mimogrede: v tej 
hiši, kateri se je nekoč reklo 
pr' TuU, danes pa pr' Stejan, 
je pred 1881 vrsto let živela 

Nova železnica v Tibetu, najvišja na svetu: na prelazu Tang Gu La doseže 5072 m. 

družina mojega pradeda 
Miha, kd je imel v njej gostil-
no. Železničarji naj bi jo 
obiskali pozneje.) Kakorkoli 
že, železnica gorenjskemu 
jugu ni bila usojena. Po 2. 
svet. vojni je progo Škofja 
Loka-Idrija še enkrat in na 
novo projektiral inženir Alo-
jz Poljanšek (rojak, doma iz 
Sela pri Žireh) in projekt ob 
neki priložnosti podaril mar-
šalu Titu. Pa ni nič pomaga-
lo, čas železnice je bil mimo, 
mnoge proge so sredi druge 
polovice stoletja zaprli, med 
njimi tudi gorenjsko po Gor-
njesavski dolini. 

Ko sem, spodbujen od po-
ročil o proslavljanju 150-let-
nice prve vseslovenske želez-
nice, premišljeval o teh re-
čeh, se mi je iznenada posta-
vilo še eno, nadvse banalno 
vprašanje: Kdaj sem se jaz, 
doma iz kraja, ki ni ob progi, 
pr\ič peljal z vlakom? A mis-
lite, da vem? Ne, sploh se ne 
morem spomniti. Vprašam 
mamo, ali smo šli k ^ j dru-
žinsko na vlak? Pa sošolca iz 
osnovne šole, ali smo peljali 
z vlakom na kak šolski izlet? 
A pravega odgovora ne naj-
dem. Čudno se ini zdi, da si 
otrok ne bi zapomnil prve 
vožnje z vlakom, to je vendar 
posebno doživetje! 

Zato pa sem si tembolj za-
pomnil potovanje po želez-
nih cestah, ki gotovo ni bilo 
prvo, zagotovo pa moje naj-
večje. v letu po maturi 
(1971), ko so bile počitnice 
podaljšane še na september, 
sva se s sošolcem odločila, da 
greva z vlakom v - Rusijo! Pa 

ne s kako agencijo, ampak 
kar sama. Na občini v Loki 
sva si dala v poma lista vpisa-
ti poslovno vizo, potem sva 
šla v Trst k Bolaflfiu po rub-
lje. ameriške spalne \Teče 
(znamke Tanker) in tiste ze-
lene vojaške kamižole. Rub-
lje mi je oče všil v vatirane 
vložke na ramenih, tako kot 
se je naučil pri ljubljanskih 
krojaških mojstrih pred voj-
no. Potem pa na pot, ves čas 
z vlakom. Najprej iz Ljublja-
ne do Beograda, potem iz 
Beograda do Temišvara, od 
tod do Bukarešte in naprej 
do Kijeva in Moskve. V ime-
novanih mestih sva seveda 
naredila tudi daljše postan-
ke, najin dom pa je bil v ti-
stih dneh na vlaku. Nikoli ne 
bom pozabil širokih in udo-
bnih rusldh spalnih vago-
nov. Tiste dolge vožnje skozi 
neskončne zelene ravnine, v 
sivem ozračju, prepojenim z 
drobnim jesenskim dežjem 
in slutnjo bližnje zime. Fizi-
ka, pomešana z metafiziko. 
Ozračje, ki ga dobro prene-
seš le z obilnimi dozami spa-
nja. Kdaj pozneje bi človek v 
tem stanju zaužil še Icako 
pivo in požirek vodke, a v 
onih letih sva se s sopotni-
kom na take napoje šele pri-
vajala, pa tudi dobilo se jih je 
bolj težko. Že takrat in po-
zneje še velikokrat sem si za-
želel, da bi se enkrat peljal s 
takžnim vlakom po transsi 
birski progi vse do Tihega 
oceana, a se, kot kaže, ne 
bom. 

Vračala sva se po drugi 
poti, na kateri so bile glavne 

železniške postaje Minsk, 
Varšava, Praga, Budimpešta, 
Zagreb in nazadnje spet 
Ljubljana. Domov do Žirov 
pa 2 navadnim, bednim avto-
busom. Kakšna degradacija 
in hkrati odrešitev. Vrniti se 
domov iz Rusije, pač ni kar 
tako. V poznejših letih sta 
sledila Se dva cikla železni-
ških poti. Prvi na Dunaj, dru-
gi v Pariz. Klasičnih voženj, 
kakršne so bile tiste k voja-
kom na Balkan, tu niti ne 
štejem. Čeprav najbrž nihče 
od številnih slovenskih mo-
ških, ki so te vožnje opravili 
pred letom 1990, vojaških 
železniških doživetij ne bo 
nikoli pozabil. Posebno prve, 
pijane vožnje-brez povratne 
karte, in zadnje, radostne vr-
nitve. 

Ma Dunaju sem imel prija-
telja, Marjano in Zvoneta, 
obiskoval sem ju v letih od 
1974 do 200}, ko sta se pre-
selila v Celovec. Skupaj z nji-
ma sem v cesarskem mestu 
prebil več mesecev, nikoli 
manj kot teden dni. Peljal 
sem pa (do 1986, ko sem od 
brata kupil tetro) zmeraj z 
vlakom, po Južni železnici 
seveda, iz Ljubljane na du-
najski južni kolodvor, legen-
dami Sudbanhof. Še ko sem 
bil pred leti zadnjič tam, sem 
šel na to postajo, kjer se v 
svojem nenehnem srečeva-
nju mešajo Dunaj, Balkan in 
Italija. V zraku jih vonjaš, na 
obrazih jih vidiš, po govori-
cah slišiš in razločiš. 

V Pariz in nazaj pa sem 
potoval s Simplon ekspre-
som, v letih 1983-86, ne 

vem, kolikokrat. Tja s pol-
nim kovčkom domačih do-
brot, nazaj s polnimi kovčki 
in torbami knjig in "ta smrd-
lji'/ih" sirov. |oj, kako so tež-
ke knjige, kadar jih prenašaš 
z golimi rokami na vlak in z 
njega! In kako smrdi, kot po 
preznojenih nogavicah, ka-
dar je v nehlajenem kupeju 
več Slovencev, ki v julijski 
vročini peljejo domov celo 
zbirko francoskih sirov! Na 
italijanskem delu vožnje 
smeš spati samo z enim oče-
som, z drugim moraš biti ves 
čas na preži, da te ne bi okra-
dli. Nepozaben, a v slabem 
spominu je občutek, ko se 
ponoči zbudiš in vidiš, da 
vlak že lep čas stoji v nekem 
predoru v pogorju Jura, ne-
daleč od švicarsko-francoske 
meje, v kupe pa leze neznan 
in vse bolj neprijeten vonj. 
Pozneje nam razkrijejo, da 
je vonj zmletega in ožgane-
ga govejega mesa. V neviht-
ni noči se je cela čreda gove-
di zatekla v predor, vlak pa 
je s polno hitrostjo zapeljal 
vanje in jih dobesedno "sfa-
širal"... 

Prav nostalgični so ti spo-
mini na železne ceste. Srč-
no upam, da se še kdaj od-
pravim na dolgo vožnjo z 
vlakom, bistveno daljšo kot 
je od Dunaja do Trsta. Takš-
na pot ima poseben čar, ne-
primerljiv in nenadomest-
ljiv z nobenim drugim nači-
nom potovanja. Tudi sicer 
sem prepričan, da ima že-
leznica, ki je bila v zadnjih 
desetletjih nekako v nemilo-
sti, še lepo prihodnost. 



KNJIŽEVNOST Snovanja 

Gorenjski ljubitelji literature, ste že slišali za Jožefa Žemljo (1805-1843)? Najbrž ne. Bil je Prešernov rojak in 
sodobnik, duhovnik in tudi sam pesnik, rodil seje na Selu pri Žirovnici, umrl na Ovsišah pri Podnartu. Predstavlja 
ga univerzitetni profesor dr. Miran Hladnik. 

Pozabljeni Prešernov rojak 
in sodobnik Jožef Zemlja 
MIRAN H I A D N I K 

]oztja Žemlje 
in njt^gov^ga 

dda se danes ne 
spomni nihče, 
čeprav mož ni 

bil čisto brez 
pesniškega daru. 

Prešernov 
prijatelj pesnik 

Benvenut 
Crobath ga 

je postavil kar v 
prvo gorenjsko 

pesniško trojico, 
oh bok Vodniku 

in Prešernu. 

S
Črtomirom iz 
Prešernovega Kr-
sta pri Savici 
(1836) niso imeli 
težav samo Fran 
Levstik, Oton Žu-

pančič, Alojz Gradnik in 
Dominik Smole, ki so ga 
imeli za negativnega junaka 
naše zgodovine, ampak ve-
čina prešemoslovja, saj si li-
terarna zgodovina še danes 
ni enotna v tem, kaj je hotel 
PreSeren s Krstom. Osnov-
na ideja pesnitve je odpo-
ved oziroma romantično 
občutje minljivosti sveta, 
kar seveda ni bilo kaj prida 
uporabno za mobilizacijo v 
času konstitucije naroda. 
Seme dvoma o zaresnosti 
svojega pesniškega podjetja 
je zasejal že Prešeren sam v 
pismu češkemu prijatelju 
Čelakovskemu, da je treba 
brati Krst kot metrično na-
logo, opravljeno z name-
nom pridobiti si naklonje-
nost Icranjske duhovščine. 
Z nj im so bili zadovoljni 
pravzaprav samo katoliki, ki 
so skupaj z Alešem Ušenič-

nikom klicali: "Bog nam daj 
Črtomirov!" 

Pa ne čisto vsi katoliki. Ne-
kaj v Prešernovi pesnitvi je 
zmotilo tudi duhovnika Jože-
fa Žemljo, sicer si ne bi tako 
krčevito prizadeval objaviti 
pesnitve z naslovom Sedem 
sinov, Id jo lahko razumemo 
kot nekakšen "popravek" Kr-
sta. Da gre za konkurenčno 
stvaritev, razberemo že iz po-
dobnih podnaslovov (Kerst 
per Savizi je "povest v ver-
sih", Sedim sinov, 1843, je 
"povdst u pesmi"), iz skupne 
izbire domoljubne zgodovin-
ske snovi (Prešeren 8. stolet-
je in Žemlja 13. stoletje), ena-
ke forme, t. j. osemvrstične 
jambske kitice, in podobne-
ga obsega. Nobena od pesni-
tev ni pozabila domoljubno-
sti povezati s panslovan-
stvom, ki je bilo temeljna po-
litična ideja časa, pri Prešer-
nu pač v znamenitih verzih 
Največ sveta otrokom sliši Sla-
ve, pri Žemlji pa kar v uvodni 
kitid. 

Jožefa Žemlje in njegove-
ga dela se danes ne spomni 
nihče, čeprav mož ni bil čisto 
brez pesniškega daru. Pre-

Nagrobnik Jože^ Žemlje ob vhodu v cerkev na Ovsišah 

šemov prijatelj pesnik Ben-
venut Crobath ga je postavil 
kar v prvo gorenjsko pesni-
ško trojico, ob bok Vodniku 

in Prešernu. Jožef Žemlja 
(10. februar 1805-15. septem-
ber 1843) se je rodil na Selu 
pri Žirovnici, v neposredni 

soseščini Prešernove rojstne 
vasi. Šolal se je v Ljubljani in 
bil posvečen v duhovnika 
leta 1829. Celo življenje je 
služboval po Dolenjski (Žu-
žemberk, Dolenjske Toplice, 
Ambrus), umrl pa je na Ovsi-
šah pri Podnartu na Gorenj-
skem. 

Svoje domoljubne pesmi, 
ki opisujejo idilično gorenj-
sko naravo s snežniki. Blej-
skim jezerom in razvalina-
m i je objavljal v Krajnski čbe-
licL Prevajal je iz itaHjanšfi-
ne, bral Danteja in Tassa. 
zelo je cenil seveda tudi Pre-
šerna, najbolj pa je bil navdu-
šen nad srbsko ljudsko po-
ezijo, kakršne je pogrešal pri 
Kranjcih, "ker foanjska ni 
nikoli igrala kakšne bleščeče 
vloge v političnem svetu". V 
pesmih je dal do izraza svoji 
bolečini zaradi neobčutljivo-
sti Evrope za trpljenje bal-
kanskih Slovanov pod Turki. 
Uporabljal je metelčico in 
zavzet je bil za slovansko slo-
go in ilirstvo. Njegova ilirska 
gorečnost je šla tako daleč, 
da je bil leta 1841 v Krajnski 
čbdici pripravljen objaviti 
pesmi samo pod pogojem, 
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ROBERT GUŠTIM 

Včasih smo morali za iden-
tijikttcijo povsod pokazati oseb-
ni dokument: osebno izkazni-
co ali potni list ali vozniško do-
voljenje. Za preveijanje identi-
tete na intemetu pri opravlja-
nju elektronskih storitev pa no-
beden od teh dokumentov ni 
ustrezen. No drugi strani ni 
nikogar, ki bi lahko presedal 
dokument in preveril, ali smo 
to res mi. 

V ta namen potrebujemo di-
gitalni podpis. Z njim se lahko 
pri elektronskem poslovanju 
identificiramo in potrdimo, da 
smo res pravi. Kombinacija 
zapisa v digitalnem certifikatu 
in vnesenega gesla tvori digital-
ni podpis. S tem potrdimo svo-

jo istovetnost. Medtem ko ima-
mo geslo shranjeno le v glavi, 
pa je di^talni certifikat lahko 
na našem računalniku ali na 
posebni pametni kartici. Pa-
metna kartica ima vgrajen čip, 

na 'mteregfi lahko shranjujemo 
podatke. Giz za kartico enake 
velikosti kot je naša zdravstve-
na kartica, pa tudi čip na njtj 

je enak. Na čipu so torej poda-
tki o nas. Kdo smo, naša iden-
tifikacijska številka in pa naš 
osebni ključ. Ko vpišemo pra-
vilno geslo, se aktivira naš oseb-
ni ključ. Pri tem se naš osebni 
ključ preveri z našim javnim 
ključem nekje na javnem me-
stu na intemetu. Tako uskla-
jen par ključev nam onu)goča 
dostop do podatkov, storitev, 
račuru>v. 

Za varnost je dobro poskrb-
ljeno in preverjanje identitete 
na takšen način je precej za-
nesljivo. Precg pomembno za 
varnost je naše geslo, pa naj si 
gre za geslo za dostop dc pa-
metne kartice ali za geslo za 
dostop do računalnika. To naj 
ne bo prekratko in preveč pre-
prosto. Vsebuje naj vsaj osem 

znakov, pri tem pa naj bodo ti 
znaki črke, številke in tudi dru-
gi znaki na tipkovnici. Le tako 
bo nepridipravom dosti težje 
ugotoviti naše geslo. Posebej se 
odsvetujejo gesla, ki vsebujejo 
itnena ali pa samo številke. Po-
sebni račuruilniški programi 
taka gesla ugotovijo v nekaj se-
kuiuiah. 

Poleg digitalnega certifikata 
lahko na pametno kartico shra-
nimo še druge podatke. Govori-
mo lahko o enotni identifikacij-
ski kartici oziroma o digitalni 
osebni izkaznici. Na njej bi bili 
poleg digitalnega certifikata za-
pisani še naši osebni podatki, 
shranjena tudi naša slika, pa 
zdravstveni podatki, podatki o 
dostopu do naših bančnih ra-
čunov, podatki o plačilih par-
kirnine, podatki o vozniškem 
dovoljenju in k in Se. Takšna 
pametna kartica bi bila res uni-
verzalna. S tem bi odpadla pol-

na denarnica raznoraznih 
kartic, pa še zamenjati je ne bi 
bilo treba nikoli več. Podatki bi 
se ob spremembi preprosto spre-
menili in na novo zapisali na 
kartico. Res preprosto in pred-
vsem uporabno, da o cenovnih 
prihrankih ne govorimo. Že 
samo zamenjava naših oseb-
nih dokumentov kar precej sta-
ne, v tem primeru pa bi bil stro-
šek le enkraten. 

Uporabnost digitalnega pod-
pisa lahko že zelo dobro izku-
site v praksi. Cel kup storitev 
javne uprave je dostopen prek 
internata in namesto da stojite 
v dolgi vrsti pred okencem na 
občini ali upravni enoti, se pre-
prosto usedete pred računalnik 
in podaljšate prometno dovolje-
nje, oddate napoved dohodnine 
ali spremenite svoje osebno 
ime. Pri tem pa še stroške teh 
storitev poravnate prek elek-
tronskega bančništva. 

S takšnim rMČinom poslova-
nja prihranite čas, denar in 
tudi olajšate delo uslužbencem 
na javnih uradih, ki se lahko 
tako posvetijo strankam, ki sto-
jijo pred okencem. Prav tako 
ste vedno na pravem mestu in 
lahko vse uredite naenkrat, na 
emm mestu. Pot do digitalne-
ga certifikata je preprosta. Od-
date le izpolnjeno vlogo pri 
enem od štirih overitdjev v Re-
publiki Sloveniji. To so Pošta 
Slovenije, d. 0. 0., Nova Ljub-
ljanska banka d. d., Halcom d. 
d. in Ministrstvo za javno 
upravo (SIGEN-CA). 

Bektronsko poslovanje je pre-
prosto in ne zahteva vdiko časa. 
Pravzaprav ste tudi v primeru 
klasičnega poslovanja vpeti v 
elektronsko poslovanje, saj so vsi 
sistemi zasnovani na elektronski 
način, le vrata do t/a so drugač-
na, mnogo širša in w§o, zoto je 
pot do ^a lažja in hitrgša. 
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da bodo tiskane v novem čr-
kopisu s strešicami, čeprav je 
bil tisk z novimi črkami za 
dobro polovico dražji od tiska 
v bohoričici - 14 proti 9 goldi-
narjev na avtorsko pelo. O 
njegovi ilirski navdiiSerosti 
je poročal Stanko Vraz, ki ga 
je Žemlja obiskal na Dolenj-
skem, z izrazi "sve sama ilir-
ska vatra" in da zna na pamet 
skoraj vse številke časopisa 
Danica ilirska, ki so do tedaj 
izšle. V praksi pa se je Jožef 
Zemlja obnašal manj goreče, 
ostal je zvest slovenščini in je 
dajal ilirščini koncesije le s 
posameznimi besedami. 

V pesnitvi Sedem sinov je 
obnovil preprosto, nenavad-
no in moralno poučno zgod-
bo iz hrvaških srednjeveških 
časov, ki pripoveduje o ženi 
bana Mikiča, ki zapodi ubo-
go beračico od hiše, ker nc 
verjame, da ima trojčke, 
sama pa rodi kakor za kazen 
in sramoto fante sedmerčke. 
Ohrani le enega, druge pa da 
utopit. Mož kmto dejanje na 
skrivaj prepreči in jih da v 
rejo, čez leta, ko dorastejo 
fantje v junake, pa jih pokliče 
na grad in na gostiji razkrin-
ka trdo ženo ter jo hoče po-
končati. Sino'/i in gostje ga 
preprosijo, da ji prizanese. 

Pesnitev je dal Žemlja ti-
skat že leta 1841 v Zagrebu, 
ko pa je prišla iz tiskarne, z 
njo ni bil zadovoljen. Zaradi 
drobne napake, ki se je vrini-
la v naslov, je ni hotel prizna-
ti za svojo, ni hotel plačati ti-
ska in je celo naročil cenzuri, 
naj jo zapleni. Težko je verje-
ti, da je tako ravnal samo za-
radi dveh črk v naslovu, bolj 
verjetno je, da preprosto ni 

želel, da bi knjižica izšla v 
Zagrebu. Medtem je namreč 
rokopis predložil v cenzuro 
tudi ljubljanskemu gubemi-
ju. Tu pa se jezapledo, ker so 
jo po nepotrebnem poslali 
škofii Antonu Wolfii, ki je 
presodil, da so nekatere reči 
v njej moralno nesprejemlji-
ve: "strašna okamenelost 
materinega srca", kazniva 
poslušnost služinčadi, može-
va zadrževana in grozeča 
maščevalnost in mitološka 
namigovanja, ki kažejo, da 
spis ni namenjen preproste-
mu ljudstvu. Dunajski cen-
zor Jernej Kopitar je ustrež-
ljivo pritrdil škofovim naved-
bam, Žemlja je dobU v roke 
cenzorski nort admittitur, 
vendar je čez dva meseca po-
skusil znova. Tokrat je oceno 
primernosti napisal škofov 
janzcnistični nasprotnik Ju-
rij Paušek, tako da je šla knji-
žica v tisk in je marca 1843, 
sedem let za Prešernovim 
Krstom in nekaj mesecev 
pred avtorjevo smrtjo, izšla. 

Nezaupljivost cenzure je 
bila ob Žemljevi pesnitvi 
upravičena. Avtor jo je po-
spremil v javnost z latinski-
ma verzoma iz Ovida, kar 
brez dvoma nakazuje, da je 
bila publikacija namenjena 
izobražencem in da bi bilo 
zato priseganje na njeno pr-
venstveno didaktično sporo-
čilo, če bi jo torej brali kot 
zgodbo o kaznovani nečimr-
nosti, nespamemo. 

Snov je Žemlja našel v pro-
zni povesti Sedem sinov Mi-
kičevih, objavljeni leta 1835 v 
Gajevem časopisu Danica 
ilirska, katerega naročnik je 
bil - eden prvih med Sloven-

ci. Mildč je bil v času ogrske-
ga kralja Bele IV. hrvaški 
ban, ki so ga v vojnih spopa-
dih premagali mongolsld Ta-
tari. Zgodovinskega ozadja je 
v pesnitvi komaj za sled, ven-
dar Žemlja že v maniri zgo-
dovinske pripovedi sam na-
vaja vire: to EO trije madžar-
ski humanistični in prote-
stantski pisci iz 16. in 17. sto-
letja. 

Pesnitev prinaša vrsto po-
učnih priporočil: reveži naj 
ne zavidajo bogatim, ljudje 
naj bodo prijatelji, starši naj 
skrbijo za vse svoje otroke 
enako, odpovedati se je treba 
maščevanju, stran s predsod-
kom o sramotnosti številne-
ga zaroda itd Ker pa je bila 
namenjena izobražencem, 
smo se dolžni potruditi še do 
njenega alegoričnega sporo-
čila. Okvir za alegorično ra-
zumevanje je nudilo splošno 
sprejeto dejstvo, da je litera-
tura najodličnejša dejamost 
za emancipacijo naroda, še 
bolj določno pa je v tako bra-
nje usmerjala prva kitica po-
vesti: 

verza ustreza glavni osebi v 
pesnitvi, grofici Mikičevi, 
Hrvat, Čeh in Kranjec iz 5. 
vrstice pa njenim številnim 
sinovom. Detomorilska 
zgodba pesnitve razkriva 
prnblpTnatičnp razsežnosti 
panslovanskega kulturnega 
in političnega koncepta. 
Skupna slovanska mati ni 
enako prijazna do vseh svo-
jih otrok: enega privilegira, 
druge pa želi odpraviti. Na 
koncu spozna, da je bilo raz-
likovanje krivično, pokesa se, 
njeno materinstvo je potrje-
no, preživelim sinovom ju-
nakom (to je posameznim 
slovanskim narodom) pa se 
obeta junaška in bleščeča pri-
hodnost. Skupna slovanska 
mati ni idealna oseba, vendar 
moramo zaupati vanjo, ker je 
sposobna družino povezati v 
enoto in tako ohraniti njeno 
moč in slavo. 

Poudariti je treba drobno, 
toda zelo pomenljivo formal-
no razliko med Prešemom 
in Žemljo. Žemljeva pesni-
tev je bila natisnjena v no-
vem ilirskem črkopisu. Žem-

Ak Zgodbo Čudno v sladkim tvojim krerdji 
Prep^cd drag} domorodic bom, 
Ki lastna bližni je Slovenski zemlji, 
Naj odpušenja milost zadobom; 
V spomin si Horvat, Čeh kot Kranjic jemlji, 
De vsih Slovencov edin le je dom; 
Vse nas je ena kdej rodila mati. 
Dojila z enim mlekom, Bog ji plati! 

Prva kitica ponuja ključ za 
dešifriranje vlog v pesnitvi: 
skupna slovanska mati iz 7. 

Iji je bila že izbira strešk: do-
volj velik razlog za pogumno 
publicistično dejanje. Krst, 

ker je bil še v "separatistični" 
bohoričid (Prešeren se je s 
prehodom na češke strešice 
obiral), po njegovem pač ni 
mogel dovolj ustrezno pred-
stavljati slovenskih nacional-
nih interesov - te je Žemlja 
videl le v tesni povezavi z 
drugimi Slovani, kar je naj-
lepše simboliziral skupni čr-
kopis. 

Žemlja se je odločil na-
tančneje razložiti problem, 
ki se ga Prešeren v Krstu ni 
dotaknil, to je odnos do dru-
gih Slovanov. Prešeren je, 
kot je znano, odklanjal Ko-
llarjev panslovanski načrt za-
radi njegove diskriminacije 
manjših slovanskih rodov in 
si ga privoščil v več zabavlji-
cah. Žemlja se v Sedmik sino-
vih s Prešernovo kritiko Ko-
llarja strinja, vendar ohranja 
vero, da je napake mogoče 
popraviti in slovansko druži-
no v interesu skupne slave in 
moči spraviti skupaj. Sedem 
sinov je na alegorični ravni 
Žemljeva polemika z Janom 
KoUšrjem in s Francetom 
Prešemom. Nasproti prve-
mu zagovarja pravico vsaJce-
ga slovanskega naroda do 
svojega knjižnega jezika in li-
terature, ne pa samo pravice 
večjih, nasproti Prešernu, ki 
se je po Čopovi smrti preveč 
zazidal v svoje kranjstvo, pa 
odpravlja nezaupanje do 
združevalnih slovanskih na-
črtov. Žemljeva pesnitev je 
tako poskus srednje poti 
med ekskluzivnima jezikov-
nima in literarnima načrto-
ma za Slovence: Prešerno-
vim kranjskim in Vrazovo 
ilirsko realizacijo Kollšrjevih 
idej. 

Svoje 
domoljubne 
pesmi, ki 
opisujejo idilično 
gorenjsko naravo 
s snežniki, 
Blejskim 

jezerom in 
razvalinami, je 
objavljal v 
Krajnski Čbelici. 
Prevajal je iz 
italijanščine, 
bral Danteja in 
Tassa, zelo je 
cenil Prešerna, 
najbolj pa je bil 
navdušen nad 
srbsko ljudsko 
poezijo... 
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MIHA NAGLIČ 

V starih časih so pasli pov-
sod. ne le po planinah. Pone-
kod je imela cela vas skupno 
pašo in posebej zanjo "zaposie-
nega" skupnega pastiija. Bilo 

je obdobje, ko je živino pasel 
vsflic sam, za pastirje so bili 
predvsem otroci. Če hi Manica 
Koman živela danes, bi ugoto-
vila, da spet pastjo po celi Go-
renjski, pastirsko Junkcijo pa 
opravljajo električni pastiiji. 
Najbolj imenitna pa je slg ko 
pr^ planinska pa^. 

"V okolici Bohinja, Bleda, 
pod triglavskimi hribi in v dru-
gih goratih krajih naše ožje do-
movine imajo pastirstvo zopet 
urqeno na svoj način. Tam pa-
sgo visoko gori po planinah, ki 
so oddaljene po več ur od vasi, 
zato ni misliti, da bi črede sled-
nji dan prehodile tako daljo. 
Pač pa odženo živino na pla-
nine zgodaj spomladi in osta-
ngo gori prav do pozne jeseni. 

Ej, to vam je imeniten dogodefc, 
ko se odpravljajo v planine. Pa 
stitji so vsi okrašeni s cve^em 
in prav tako tudi ovce ali krave 
vodnice, ki imajo poleg cve^a 
obešene na vratu ždezne zvon-
ce. S čredo vred gredo v planine 
tudi dekleta, takozvane 
'planšarice', nesoč s seboj raz-
no posodo za kuho in molžo. 
Domačini jih med vriskom in 
pe^em spremijo po celo uro da-
leč in vmes poje tudi harmoni-
ka." 

Tako Romanova, ki v rMa-
Ijevanju zapiše, kaj na planini 
počne in kako se počuti živina. 
"Na planinah se živina počuti 
kakor doma. Čez dan pridno 
muli travo in pije iz studenca, 
zvečer pa se vleže kjersibodi, 
mimo prežvekuje in se počuti 
spbh tako dobro kakor v hle-
vu." Kaj pa njeni varuhi? "Za 
pastirje in planšarice so narge-
ne lesene lopice, opremljene s 

Peter Erjavšek na Veliki planini v stari pastirski opravi 

skromnimi posteljami, pripro-
stim ognjiščem in najpotreb-
nqšo kuhinjsko posodo. Dočim 
morajo pastirji paziti na živi-
no, imajo plaiišarice opraviti s 
kuho, molzejo krave in ovce, 
pripravljajo n-Mslo in sir ter te 

pridelke od časa do časa poSi-
Ijajo v dolino, kjer jih kmetje 
znajo potem zelo dobro spravi-
ti v denar. Zasti na dobrem 
gJcsw je bohinjski sir, ki ga raz-
pošiljajo na vse strani. Mnogo 
ga dovažajo tudi v Ljubljaru)." 

Tudi na planinah je bilo ob 
nedeljah še lepše kot sicer. "Ob 
nedeljah posetijo 'planince' do-
mačini ter jim prinašajo 
moke, zabele in kar je trdja za 
vsakdanjo hrano. Tedaj se zo-
pet oglasi harmonika in prične 
se ples, pe^e in vrisk, da odme-
va od gore do gore. To traja po 
ves dan. Šele pozno ponoči se 
odpravijo 'dolinci' zopet do-
mov." Pastirji pa šele konec 
septembra. "Pašnja po plani-
nah traja do jeseni in sicer do 
sv. Mihaela. Prihod domov je 
prav tako slovesen kakor od-
hod na planine." In sklep"? 
"Da, lepo je na planinah, kjer 
vsaj za kratek čas pozabiš na 
vse tuge in skrbi. Gori je tvoja 
božja narava, tvoje je ljubo 
solnce, tvoj je ves planinsH svet 
in cvet..." Tako Romanova. 
Kako se imajo pastirji na pla-
ninah danes, bi morali pa 
sami povedati. 



USODE Snovanja 

Možje so se s svojimi "sposobnostmi" zelo radi hvalili drug pred drugim 

Zlati časi brez spodnjih hlač 

Gostilne so bile 
na vsakem 

koraku. Kmetije 
so bile 

praviloma 
prepisane na 

može. Pri 
odločanju o 

gospodarjenju 
žena ni imda 
nobene besede. 

MILENA MIKIAVČIČ 

Tako na primer 
ni bilo nič nena-
vadnega, če se je 
žena skupaj z 
otroki ubijala z 

delom, mož pa je njihove sa-
dove počasi znosil v gostilno 
in jih pretopil v pijačo. Veli-
kokrat so šli cd hiše zadnji 
repi, da so bili poplačani to-
vrstni užitki. 

Lahko je bilo tudi drugače. 
Prenekateri možak je bil 

tako skop, da ženi in otro-
kom ni privošči] niti beliča. 
Zgodilo se je celo to, da je 
žena morala prosjačiti za 
preživetje, on pa je, skoraj ob 
istem času, kupil travnik... 

Ljubezen je bila lahko tudi 
nekdaj tako močna, da se je 
kar veliko moških in žensk 
raje odločilo za smrt, kot da 
bi živeli brez ljubljene osebe. 

Benjamin je imel to smo-
lo, da je znancu zaupal, da 
je njegova Katra že kupila 
kovire za balo. Niti sanjalo 
se mu ni, da je ta čas dobila 
drugega. Edini izhod je 

zato videl v mrzlih valovih 
Sore... 

Neizpolnjeno hrepenenje 
po ljubezni jih je gnalo, da so 
vzeH tudi štrik in se obesili. 

(Mimogrede: v Žireh je 
bilo že od nekdaj veliko sa-
momorov, vendar tudi zara-
di drugih vzrokov.) 

Seveda so mladi fantje in 
dekleta kljub delu našL še 
veliko časa za zabavo. Toda 
velikokrat so nastale težave; 
..., kajti Žirovd smo še danes 
znani po tem, da ne znamo 
ravno vešče izkazovati svojih 
čustev... 

Včasih so imeli ob vseh 
večjih praznikih v Žireh sej-
me. Na njih so prodajali tudi 
žirovske kruhke, ki so bili 
okrašeni z "bravčkom". Ti so 
bili na kruhek pritrjeni z rož-
co. (Žirovski kruhki so bili 
narejeni na roko in po tem 
so se ločevali od loškega.) 

Ka teh bravčkih so bili na-
pisani verzi, in če so fantje 
izbrali pravega, so z njim 
svojemu dekletu brez truda 
povedali vse! Preberite si ne-
kaj najzanimivejših verzov: 

Tebe večno bom ljubila, 
četudi te nikdar ne bom 

dobila/ 

Lepšega m svetu ni, 
kakor je ljubezen. 

Da se mi ne pokvari, 
moram biti oprezen. 

Fantič, čin, čin, 
si grabežev sin, 

ponoči v vas hodiš, 
podnevi ležiš. 

Okence zapirala bom, 
rajši ostanem samica 

kakor izgubljena devica. 

Med ljudmi so krožile tudi 
številne misli, ki so namigo-
vale na "tisto": 

Neki zakonski mož je ta-
krat, ko je imel ženo tik pred 
porodom, govoril: "Jaz 
imam gorko peč, pa gor ne 
smem." 

To je pomenilo: Babo že 
imam, babo, pa kaj, ko ni za 
nobeno rabo... 

Možje so se s svojimi 
"sposobnostmi" zelo radi 

hvalili drug pred drugim. 
Ko so nekoč stali pred go-
stilno in videli bika, ki so ga 
pripeljali h kravi, se je ogla-
sil najbolj "sposoben" med 
njimi: 

'Jest sn pa tuk dobr, de bi 
bil za dla Stara vas!" S temi 
besedami je želel povedati, 
da bi v enem popoldnevu 
tudi on zadovoljil vse ženske 
v Stari vasi, ha, hal 
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JOŽE KOŠNJEK 

V nedeljo, 5. avgusta, bo 
pri Marijini božji poti na 
1700 metrov visokih svetih 
Višarjah/Monte Santo di 
Lussari pri Trbižu v Kanalski 
dolini v Italiji tradicionalno 
višarsko srečanje Slovencev 
iz Slovenije, zarnejstva in iz-
seljenstva. Ob 8. uri zjutraj 
se bo v Žabnicah začel križev 
pot do vrha gore, ob pol enaj-
stih pa bo pri cerkvi, v prime-
ru slabega vremena pa v 
domu dr. Lamberta Erlicha 
(rojen je bil v Kanalski doli-
ni) predavanje Beite Golob z 
naslovom In ne vpelji nas v 
skušnjavo - premislek v od-
nosu do materinščine. Opol-
dne bosta v višarski cerkvi 
maša, ki jo bo daroval mari-
borski pomožni škof Peter 
Štumpf, in po njej kulturni 
program. Organizatorja sre-
čanja na ViSarjah sta Zveza 
evropskih izseljenskih du-
hovnikov in Rafaelova druž-
ba, ki praznuje stoletnico de-
lovanja v Sloveniji. Njen rav-
natelj je župnik iz Podbrezij 
Janez Rihar. Njene glavne 
naloge so pomoč slovenskim 
zdomcem in izseljencem po 
svetu pri ohranjanju sloven-

Janez Rihar, župnik v 
Podbrezjah in ravnatelj 
Rafoelove družbe, je 
organizator nedeljskega 
srečanja na 1700 metrov 
visokih Višarjah. 

stva in katolištva ter zbira-
nje gradiva. Rafaelova druž-
ba je začela delovati v Slove-
niji leta 1903 kot pomožni 
odbor dunajske družbe, leta 
1907 pa je na pobudo ta-
kratnega ljubljanskega ško-
fa Antona Bonaventura Je-
gliča začela delovati kot sa-
mostojna podružnica, ki je 
že leta 1908 ustanovila v 

Dr. Karel Hren 

New Yorku center za po-
moč Slovencem, ki so pri-
hajali v Ameriko. 

Nedeljsko srečanje na Vi-
šarjah bo v kratkem času že 
drugi dogodek, pomemben 
za Slovence v Kanalski doli-
ni. Konec preteklega tedna 
so bili na Trbižu Slovenski 
kulturni dnevi. Organizira-
lo jih je Slovensko kulturno 
središče Planika za Kanal-

sko dolino in so bili tudi 
priložnost, da so domačini 
in turisti spoznali sloven-
sko kulturo in običaje. V 
program so vključiU pogo-
vor o vlogi slovenske skup-
nosti v Kanalski dolini pri 
razvijanju mednarodnega 
sodelovanja, ki je potekal na 
trbiški občini. 

Na Koroškem še posebej 
Slovend težko čakajo na 1. ja-

nuar 2008, ko bodo na osno-
vi shengenskega sporazuma 
odstranjene mejne kontrole 
med Slovenijo in Avstrijo. 
Generalni tajnik Slovenske 
gospodarske zveze iz Celo-
vca Kari Hren je povedal, da 
se skuša gospodarstvo južne-
ga dvojezičnega dela Koro-
ške čim bolje pripraviti na to 
novost, zato so izdelali pro-
jekt Shengen-Chance in vanj 
vključili tudi Gospodarsko 
zbornico Slovenije in občine 
na obeh straneh meje. Pravi, 
da bo odstranitev mejnih 
kontrol podirala tudi meje v 
glavah. Staro vprašanje, kje 
bo potekala meja, bo zame-
njalo novo, ki se glasi: kako 
se bomo znašli v odprtem 
gospodarstvu v odprti Evro-
pi. Predsednik koroške go-
spodarske zbornice Franz 
Pacher pa je za časnik Slo-
vencev na Koroškem Novice 
povedal, da se bo zaradi tega 
sedaj razvojno zaostala južna 
Koroška hitreje razvijala. 
Projekt Shengen-Chance je 
poleg dežele Koroške in Slo-
venske gospodarske zveze 
sofinancirala tudi Evropska 
unija. 
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Večnamensko vrtno 
orodie, 3 v 1 
" Malo grebijica, strgolo za fuge in orodje zo 

odstranjevanj« plevela hkrati 
• Idealno za čiščenje fug iiakovcev 

Teleskopske skarfe 
za rezanje žive meje 
• Rezila iz koljenego karbonskega jeklo 
• Izvlekljive do 65 cm . 

M o i k I dežni aH delovni 
skornfl 
* Protizdrsni podplat • Vodotesni • Velikosti: 4] do 46 

Vrtno orod|e 
* z lesenim ročojem • Grebljica, dvojne groblje, 

grablje zo listje oli metlo 

$karie za obrezovan|e 
v e f e ^ a s teleskopskim 
ročalem 
• Za rezanje vej premero do 4 cm 
• Ročaj se lahko izvleče od 64 do 96 cm 
• Jekleno rezilo z oblogo proti prijemanju 

Komplet za razdelitev 
kabelskega TV-prIkliucka 
• Za rozŠiritev 1 kabelskega TV-priključko na 3 
• 2 X TV-$tenski vtičnki, primerni zo namestitev pod 

omet ali nanj 
• 2 X 2 0 m kooksialnego kabla z F-vijočnim priključkom 
• 4 X 1 ̂  m priključnega koblo zo anteno 

Dolžina urezo pribl. 61 cm, debe-
lina urezo pribl. 20 mm 
Dvoročno varnostno stikolo 
s hitro zaustavitvijo rezila 
Rezilo iz lasersko obdelanega 
jeklo • S tulcem zo zaščito rezil 
Moč: 550 W 

^Zložljiva vrtna žaga 
Rezilo iz vlsokokokovostnega koljenego, 
kromiranega karbonskega jeklo • Dolžino rezila 
pribl. 17 cm • Trikrat brušeni zobd žoginego lista 
za natančno rezanje ^ ^ ^ ^ 

Otroška ročna ura 
• s kakovostnim kvarčnim mehanizmom 
• Rozličnt modeli 

Postellnlna Iz satena 
• 100% bombaž - s posebno zodrgo Optî on 
• Mere: odeja pribl. 135 x 200 cm, vzglovnik pribl. 

60x80 cm — 

Digitalni satelitski sprejemnik 
• Hiter videotekst, 800 strani • Funkcija SWAP • Digitalni radijski 

sprejem • Usposobljonje programske opreme preko sotelito Astra 
• 4500 mest za shranjevanje programov • Večjezični meni OSD 
• 8-kratni muKifunkctjski časovnik (priključen no EPG) • Priključki: 

2 X Euroscart, 2 x izhoda avdio chinch, vhodni in izhodni priključek F, 
S-VHS izhod, AC3 icooksialni izhod in AC3 optični izhod 

liiMki so dobovljrvi samo v omejenih kolieiaoh. V primeru, da bodo kljub skrbnemu Mkrlovonfo idog pri nepiitokovono vdihcmu povproševonju že ptvi don razprodoni, (enjenc kupce 
prosimo la roiomevodje. Prodajo somo v koliM, obk^ za gospodinistvo. Stike se simbolkfle. Vse (ene veljajo to irdefte brez dckorotivnih ck>mMlev do rozprodofe lolog. 
Vse ten« so v EUR s pripodojMkn ODV. Za tiskarske nopde ne odgovorjamo. 
MinhteT zo zdro>̂  opozorja: »Prekomerno pitjo olkt̂ la škoduje zdravjul« 

Udi d . o . o . k . d . 
w w w . l i d l . s i 

http://www.lidl.si


D E D I Š Č I N A Snovanja 

V Motniku je na ogled zanimiva muzejska soba pritlikavega nosoroga, ki je pred milijoni let bival tudi v teh krajih na 
gorenjskem vzhodu. 

Nosorog iz tropskega Motnika 
JASNA PALADIN 

L&ta 1910 so v 
rudniku rjavega 

premoga v dolini 
Motnišnice v 

Motniku rudarji 
pri izkopu 

naleteli 
na ostanke 

pradavne živali. 
Najdene kosti so 
jim bile povsem 

neznane... 

Pred 25 milijoni kt je 
skrajni vzhod Go-
renjske z obronki 
Menine planine. Tu-
hinjsko dolino in 

Motnikom kazal povsem dru-
gačno podobo kot danes. Po 
mo6Tmati dolini je v vročem 
in vlažnem podnebju raslo 
bujno rastlinje velikih dimen-
zij, jned kaleiitn so prebivale 
živali, o katerih danes ni več 
sledi - razen redkih bolj ali 
manj naključno najdenih 
ostankov, ki so se do danes 
ohranili ^oboko pod zemljo. 
Eden takšnih prebivalcev 
Motnika je bil tudi v resnici nc 
tako majhen pritlikavi noso-
rog. 

Leta 1910 so v rudniku rja-
vega premoga v dolini Mot-
nišnice v Motniku rudarji pri 
izkopu naleteli na ostanke 
pradavne živali. Najdene kosti 
so jim bile povsem neznane, 
zato so jih še i s t ^ leta odnes-
li na Dunaj, kjer jih je pregle-
dal 23iani paleontolog O. Abel. 
Na podlagi ohranjenih zob in 
lobanjskih kosti iz tega pre-
mogovnika je ugotovil in do-
ločil, da gre za nov rod in novo 
vrsto pritlikavega nosoroga. 
Ker je bil najden pod Menino 
planino, je rod poimenoval 
Meninatherium, vrsto pa teUeri 
po rudarskem svetniku F. Te-
Ueiju, ki je najdbo prinesel na 
Dunaj. Ugotovljeno je bilo, da 
je pritlikavi nosorog v teh kra-

Jože Semprimožnik, predsednik turističnega društva, in pritlikavi nosorog, starodavni prebivalec Motnika /Foio:i»iuPiia<iin 

jih živel pred približno 25 mi-
lijoni let, v obdobju mlajšega 
oligocena. 

V motniškem rudniku naj-
dene fosilne ostanke še danes 
hranijo na Dunaju, v Gradcu. 
Ljubljani in v Kamniku, a v 
Motniku so si dolga leta žele-
li, da bi bilo glavno najdbo -
del spodnje čeljustnlce noso-
roga, edino tovrstno najdbo 
pri nas, mogoče videti prav v 
kraju, kjer je bila izkopana. V 
turističnem in kulturnem 
društvu v Motniku so o tem 

na pobudo Jožeta Sempri-
možnika razmišljali že v se-
demdesetih letih preteklega 
stoletja, k dokončni odločitvi o 
ureditvi muzejske sobe pa je 
pripomogla 1999. leta postav-
ljena razstava v Prirodoslov-
nem muzeju v Ljubljani, kjer 
so bili od vseh razstavljenih 
predmetov največjega z^u-
manja deležni prav fosilni 
ostanki pritlikavega nosoroga 
iz Motnika. Za stalno razstavo 
v središču Motnika, ki je bila 
odprta pred šestimi leti, je ki-

par Miha Kač iz Bistriflce pri 
Kamniku na podlagi dela 
spodnje čeljustnice in do-
gnanj paleontologov iz Ljub-
ljane in Zagreba iz bakelita iz-
delal dve maketi pritlikavega 
nosoroga v naravni velikosti -
samca in samico. V društvu 
radi povedo, da so bili pritlika-
vi nosorogi v obdobju oligoce-
na v primerjavi z živalmi, ki 
so bile občutno večje kot da-
nes, veliki le kot današnje mi-
ške v primerjavi z največjimi 
sesalci na Zemlji 

Na nekdanji rudnik rjavega 
premoga, ki je že vrsto let za-
puščen, danes spominja na-
pol zaraščen kamnit portal, 
oboje, mdnik in muzej pritli-
kavega nosoroga, povezan z 
njim, pa so v Motniku skupaj 
z drugimi krajevnimi zanimi-
vostmi združili v Motnižko tu-
ristično poL Pritlikavi noso-
rog, ta nenavadna žival, na-
mreč privablja obiskovalce od 
blizu in daleč, saj je muzejska 
soba, čeprav skromna, edin-
stvena v Sloveniji. 

Lažni baron 7 S E D M I C A 

MARJEIA SMOLNIKAR 

Boris Goleč, doktor zgodovin-
skih znanosti z zgodovinskega 
inštituta Milka Kosa pri ZRC 
SAZUJe pruSd do ugotovitve, 
da si je Janez Vajkard Valva-
sor, avtor Slave voJvodine 
Kranjske in Član londonske 
Kraljeve družbe, ki se ukvarja z 
matematičnimi in naravoslov-
nimi znanostmi in je približno 
na rangu Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, baronski 
naziv najveijetneje pripisal 
sam. To ni za slovenske plemi-
ške kroge veijetno nobena red-
kost, s tem pa ni rečeno, da Val-
vasor (drugače od nekaterih so-
dobnih slovenskih plemenitni-
kov) po očetovi liniji ni bil "mo-
dre" krvi. 

Ne glede na to, ali je janež 
Vajkard Valvasor lažni ali 

pravi baron (na hierarhični 
lestvici plemiških naslovov je 
naziv baron nižjega ranga), 
nima kot zgodovinska osebnost 
v slovenskem nacionalnem 
prostoru nič manjše teže. Če-
pravje veroval v hudiča, čarov-
nice in druga nadnaravna bit-
ja, ostaja Valvasor eden prvih 
slovenskih kartografov. Vrhu-
nec njegovih znanstvenih del je 
raziskava Cerkniškega jezera, 
za karjc dobil edino priznanje 
v svojem življenju: 14. decem-
bra 1687 je postal Član Angle-
ške kraljeve družbe, njegov spis 
o presihajočem Cerkniškem je-
zeru pa je bil objavljen v dveh 
tujih znanstvenih zbirkah. 
Lažni baron gor ali dol, dgstvo 

je, da je med Slovenci samo 
Valvasoiju uspelo priti v to elit-

no kraljevsko društvo, ki velja 
za narodno akademijo znano-
sti in katere (lani so med dru-
gim postali Christiaan Huy-
gens, holandski rtaravoslovec, 
Isaac Neivton, an^eški Jizik, 
matematik in astronom, sicer 
pa eden največjih znanstveni-
kov na svetu, Benjamin Fran-
klin, ameriški izumitelj, držav-
nik in pesnik, ki je izumil strdo-
vod in kondenzator, ter Albert 
Einstein, nemški jizik in oče re-
lativnostne teorije. 

Ne ̂ ede na nj^vo lažno ali 
pravo baronstvo in ne §ede na 
ryegove pogojno rečeno ozemelj-
ske apetite (znanoje, daje v 
svoji narodni vnemi mge ta-
kratne Slovenije presta^ijal v ko-
rist svojega naroda in daje v isti 
vnemi Predjamski grad primer-

jal s piramidami v Egiptu), 
ostaja Valvasoijeva Slava, kije 
izšla leta i68g v NiimbagM, za 
naš narod neprecenljive vredno-
sti. Drži, da je pisana v nem-
škem jeziku, to pa zato, da so 
imeli od naše Slave nekaj tudi 
tujci. Povedano dru^iče, s Sla-
vo vopodine Kranjske v nem-
škem jeziku je ždel svojo domo-
vino približati tujcem. Vseka-
kor se je s Slavo (čeprav je bila 
knjiga uspešnica, je zaradi nje 
bankrotiral) med drugim izka-
zal kot velik risarski mojster, saj 
so slike takratnih slovenskih 
mest, samostanov, gradov in 
tako naprg nj^ovo delo. 

Na novo odkrita resnica o Ja-
nezu Vajkardu Valvasorju je 
dokaz, daje zgodovina "živa" 
vtda in da pri razkrivanju po-

drobnosti ter iskanju objektivne 
resnice nikakor ne gre za njeno 
revizijo. To bi bilo treba upošte-
vati in razumeti pri raziskova-
nju dogodkov v času druge sve-
tovne vojne in po njej. (Ne 
samo v Sloveniji, pač pa v šir-
šem evropskem prostoru.) Je pa 
res, da siva Osa slovenske zgo-
dovine ni samo obdobje med 
drugo svetovno vojno in po njg. 
Neraziskana ostaja, recimo, 
vloga domačega (posvetnega) 
plemstva pri nastajanju sloven-
skega naroda in oblikovanju 
tyegove identitete. Kar se mene 
tiče, verjamem, daje slovensko 
plemstvo v nacionalnem kon-
tekstu odigralo pozitivno vlogo, 

je pa res, da brez znanstvenega 
pistopa preteklosti ni mogoče 
objektivno presojati. 



EKONOMIJA Štefan.za rgi (g>g-glas.si 1 7 

Začeli v domači garaži 
Franc Jezeršek je v slovenskem gostinstvu postal pojem vrhunske ponudbe in prvi pri gostinski 
ponudbi na velikih ter tudi najzahtevnejših prireditvah. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Sora pri Medvodah - Nomi-
nacija Franca Jezerška za na-
slov obrtnika leta pred tremi 
leti ie samo potrdila, da je ne-
dvomno eden najuglednej-
ših in uspešnejših obrtnikov 
podjetnikov pri nas. Povabili 
smo ga, da nam predstavi 
svojo pot. 

Kako ste začeU? 
"Začel sem kot vajenec v 

takratnem hotelu Jelen v 
Kranju. Nato sem šel v hotel-
sko šolo in se zaposlil na 
srednji gostinski šoli v Ljub-
ljani. Bil sem strokovni ufi-
telj in pozneje predaval tudi 
ekonomiko poslovanja. Leta 
1981 je splet okoliščin odlo-
čil, da se podam na svojo 
podjetniško pot in kot veliko 
obrtnikov sem tudi sam za-
čel v domači garaži s priprav-
ljanjem obrokov za družbe-
no prehrano - petsto do Šest-
sto malic vsak dan. Kmalu 
smo začeli iskati, danes bi 
temu rekli tržne niše, torej 
nove možnosti v smeri oskr-
be prireditev na prostem -
piknikov. 

Žc lota 1983 smo imeli 
zelo veliko prireditev Dan 
Iskre. Tretji korak je bila pri-
prava prireditev v zaprtih 
prostorih in od tedaj lahko 
že govorimo o dejavnosti ca-
teringa. Po igri slučaja smo 
prižli tudi v Cankarjev dom 
in potem je bila pot navzgor 
zelo hitra. Odkrili smo tržno 
nišo, ki smo je veliko let od-
pirali in sami polnili. 

Danes imamo zagotovo 
največje kapacitete v inven-
tarju, znanju, kadru. Hiša 
kulinarike je navsezadnje 
edini objekt, zgrajen na-
mensko za potrebe caterin-
ga-' 

Katera je bila največja pri-
reditev, Id ste jo organizirali 
doslej? 

"V juliju smo imeli piknik 
za delavce Mercatorja s 25 ti-
soč udeleženci. Vsi so dobili 
dvakrat topli obrok, poleg 
tega pa tudi sladico, sladoled, 
kavo in pijačo. Po številu go-
stov je bila to doslej največja 
prireditev, mislim da tudi 
največja prireditev sploh pri 
nas. Sicer pa smo v raprtih 
prostorih že pripravili pogo-
stitev na relativno visoki rav-
ni za deset tisoč gostov." 

Predsedovaje Slovenije EU 
prihodnje leto bo torej izziv 
tudi za vas? 

"Zagotovo. Vsi pomembni 
dogodki se prej ali slej konča-
jo s pogostitvijo. Na te do-
godke se v sodelovanju z zu-
nanjim ministrstvom že pri-
pravljamo." 

Franc Jezeršek na Dvoru Jezeršek na Zgornjem Brniku 

Kdaj ste postavili Hišo kuli-
narike v Sori pri Medvodah? 

"Graditi smo začeli leta 
1994, hišo pa smo začeli 
uporabljati dve leti kasneje. 
Tedaj seveda še ni bila pov-
sem dokončana, vendar nam 
je v naslednjih letih tudi to 
uspelo. Danes lahko rečem, 
da imamo odlične razmere 
za delo." 

Pol^ priprave hrane za ca-
tering imate svojo ponudbo 
tudi v tej hiši. 

"Hiša kulinarike je name-
njena za pripravo vnaprej do-
govorjenih dogodkov, kar po-
meni, da gre za objekt zaprte-
ga tipa. Z naročniki se tudi za 
dogodke v hiši zelo podrobno 
vnaprej dogovorimo, zato je 
princip priprave zelo podo-
ben kot v cateringu. Trudimo 
se, da bi zadovoljili ludi naj-
zahtevnejše goste. Prepričan 
namreč sem, da sta kvalitetna 
hrana in vrhunska postrežba 
šele vstopnica v dejavnost ca-
teringa." 

Letos ste odprli tudi nov 
objekt na Brniku. 

"Po desetih letih delovanja 
Hiše kulinarike smo ocenili, 
da zmoremo še en zalogaj. 
Na Zgornjem Brniku smo 
dobili na opuščenem poses-
tvu kmečka poslopja, Id smo 
jih preuredili, kot ga imenu-
jemo, v Dvor Jezeršek. Gre za 
gostilno odprtega tipa, za re-
stavracijo, ki je namenjena 
skupinam na sestankih, se-
minarjih ali manjših kongre-
sih - v ta namen imamo tudi 
primemo opremljeno dvora-
no, imamo hotel s 40 ležišči, 
urejamo pa tudi vinsko klet." 

Kakšen je vaš status in koli-
ko imate zaposlenih? 

"Sedaj nas je 30 zaposle-
nih, seveda pa je občasno po-
trebna pomoč dijakov sred-
njih gostinskih šol in študen-
tov višje gostinske šole z Ble-
da in iz Maribora. Sicer pa je 
treba omeniti številne dobavi-

telje, saj skušamo od njih do-
biti vse, kar ni nujno, da pri-
pravimo sami. Od cvetličar-
jev, pekov, slaščičarjev do či-
stilnega servisa in podobno. 
Po statusu smo se letos pre-
oblikovali iz s. p. v d. o. o." 

V preddverju je slika vaše 
družine. Imate štiri sinove. 
So vključeni v vašo dejav-
nost? 

"Da. Vsi so se usmerili v 
gostinstvo. Eden je poslovod-
ja na Brniku, drugi vodi kuhi-
njo v Hiši kulinarike, tretji 
skrbi za strežbo, najmlajši pa 
še študira na višji gostinski 
šoL v Mariboru." 

Znani ste kot odličen pre-
davatelj. Vam čas še to do-
pušča? 

"Še sem povezan s Srednjo 
šolo za gostinstvo in turizem 
v Ljubljani, kjer imam vsako 
leto predavanje za direktorje 
za hrano in pijačo o organiza-
ciji prireditev, ter tudi na ma-
riborski višji gostinski šoli. 
Občasno s svojim strokov-
nim znanjem sodelujem tudi 
na drugih dogodkih." 

Ste svuje znanje nabirali 
tudi kaj v tujini? 

"Ne. V tujini sem bil kar 
nekajkrat, vendar v vlogi 
predstavljanja naših jedi in 
vin. Sicer pa mislim, da je 
strokovnega znanja v Slove-
niji veliko in pomembno je, 
da ga človek neprestano do-
polnjuje s sodobnimi prije-
mi, ugotovitvami in da sledi 
strokovni literaturi." 

Aktivni ste tudi v Obrtni 
zbornici Slovenije. 

"Sem podpredsednik skup-
ščine Obrtne zbornice Slove-
nije in dolgoletni Član Sekcije 
za gostinstvo pri tej zborni-
ci." 

Kar nekaj sprememb se go-
stinstvu obeta, čez ndcaj dni 
začne veljati protikadilski za-
kon, novosti prinaša tudi 

novi Zakon o obrti. 
'S protikadilskim zako-

nom smo v sekdji za gostin-
stvo zadovoljni, saj menimo, 
da bo izboljšal delovne raz-
mere zaposlenih v gostin-
stvu. Zato smo zakon podpr-
li. Znano je, da se s tem ne 
strinjajo vsi, zlasti tisti, ki 
ocenjujejo, da bodo s tem iz-
gubili nekaj gostov. Sam ni-
sem tega mnenja. Na daljši 
rok menim, da takih posledic 
ne bo," 

Vendar se je Združenje 
malih gostincev pritožilo na 
Ustavno sodišče. 

"Gre za neformalno zdru-
ženje, ki ni vključeno v zbor-
nični sistem. Seveda mora 
biti normalno, da imamo 
različne poglede." 

Spremembe za gostinstvo 
prinaša tudi nov Zakon o 
obrti. Ukinja zahtevano izob-
razbo in sprošča pogoje za 
ponudbo hrane t u i v manj-
ših lokalih. 

"V sekdji za gostinstvo pri 
OZS smo si ves čas prizade-
vali za čim bogatejšo ponud-
bo tudi v manjših lokalih. 
Sam menim, da je treba go-
stincem dopustiti izbiro jedi, 
Id so razmeram primerne in 
za goste zanimive. Prejšnji 
mesec smo za Slovensko tu-
ristično organizadjo snemali 
predstavitev slovenskih jedi 
in bilo jih je kar 160, med ka-
terimi bi bilo veliko takih, ki 
bi bile primerne za manjše 
lokale. Časi, ko so ti lokali ži-
veli od žganih pijač, piva in 
kave, so zagotovo mimo. Trg 
bo zahteval bogatejšo ponud-
bo. 

Siccr pa v sekdji nismo za-
dovoljni z liberalizadjo glede 
potrebnega znanja za gostin-
sko dejavnost, saj naj bi po-
slej takih strokovnih zahtev 
ne bi bilo. Vprašanje je, ali 
res gostinstvo ni dejavnost, ki 
bi lahko ogrožala zdravje lju-
di. Na dolgi rok bo seveda od-
ločal ti:g." 

LJUBLJANA 

Za Iskraemeco dve zavezujoči ponudbi 

Iz Slovenske odškodninske družbe. Kapitalske družbe in 
družbe pooblaščenke Iskraemeco DUS so v torek sporočili, 
da so do 30. julija, ko se je iztekel rok, prejeli dve veljavni za-
vezujoči ponudbi za strateško partnerstvo v kranjskem Iskra-
emecu. Kot smo že večkrat poročali, so se omenjeni lastniki 
konec aprila odločili povabiti k partnerstvu 25 podjetij, od-
zvalo se jih je 11, ki so lahko opravili krajši pregled Iskraeme-
ca. Nezavezujoče ponudbe je nato oddalo pet podjetij, ven-
dar dve brez zahtevanih jamstev. Trem podjetjem in še na-
knadno enemu so nato omogočili temeljitejši skrbni pregled 
in izvedelo se je, da so bila to le podjetja iz tujine: Nemčije, 
Kitajske, Anglije in Egipta. Kateri dve podjetji sta oddali zave-
zujoči ponudbi z veljavnostjo do 15. septembra, lastniki še 
niso izdali. Kot sporočajo, bodo ponudbe strokovne službe 
skrbno proučile in prvi razgovori naj bi bili v drugi polovici 
tega meseca. Pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo po-
nudil najvišjo ceno za paket delnic in bo hkrati izpolnjeval 
tudi vse druge pogoje vabila ter bo kot takšen zagotovil dol-
goročno poslovanje in razvoj družbe. Š. Ž. 

LJUBLJANA 

Letna rast cen že 3,8-odstotna 

V torek so na Statističnem uradu Republike Slovenije objavi-
li podatke o rasti cen življenjskih potrebščin, ki je tudi meri-
lo inflacije. V primerjav z lanskim julijem, ko smo Imeli de-
flacijo (znižanje cen), letošnji julij ni vplival na spremembo 
splošne mesečne ravni cen. Cene življenjskih potrebšCin so 
namreč julija v primerjavi s preteklim mesecem v povprečju 
ostale nespremenjene, v prvih sedmih mesecih letošnjega 
leta pa so bile višje za 2,9 odstotka. V juliju so se storitve po-
dražile za 1,9 odstotka, medtem ko je bilo blago v povprečju 
cenejše za 0,8 odstotka. Čeprav se rast cen v juliju v povpre-
čju ni spremenila, je spet prišlo do dviga letne ravni cen, saj 
se je ta petič zapored povišala in je sedaj 3,8-odstotna. Prav 
tako pa se je močno povišala tudi povprečna i2-mesečna 
rast cen, ki sedaj znaša 2,7 odstotka. Š. Ž. 
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Tudi kruh bo dražji Koruzni hroščokoli letališča 
SIMON ŠUBIC 

Kranj - Na priporočilo poga-
jalske slcupine pridelovalcev 
žita, da naj bo odkupna cena 
krušne pšenice najmanj 180 
evrov za tono, so se že o ^ a -
11 v Žitu in Mlinopeku, kjer 
napovedujejo, da bo takšna 
odkupna cena, ki je od 50 do 
6 0 o^totkov višja od lanske, 
zagotovo povzročila skok cen 
moke in kruha. 

V Žitu tako že napoveduje-
jo, da bodo izdelke s 1. sep-
tembrom podražili za deset 
odstotkov, na jesen pa bodo 
še dodatno dvignili cene. Po-
višanju cen moke se ob po-
dražitvi pšenice ni mogoče 
izogniti, saj 7 0 odstotkov 
cene moke predstavljajo 
stroški pšenice, le 30 odstot-
kov pa vsi drugi stroški, je za 
STA pojasnil direktor Mlino-
peka Karel Pojbič in dodal. 

da se pogajalska skupina, ki 
jo sestavljajo predstavniki 
Zadružne zveze Slovenije, 
Kmetijsko gozdarske zborni-
ce Slovenije in Sindikata 
kmetov Slovenije, sploh z ni-
komer ne pogaja, ampak je 
samo objavila svoje staliiče. 

Anton Jagodic, namestnik 
vodje sektorja za kmetijsko 
svetovanje pri Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije, 
pa je na nedavni novinarski 
konferenci dejal, da žito v 
coni kruha predstavlja se-
dem odstotkov, notranje re-
zerve pa vidi pri maržah v ce-
lotni verigi. "Kmetje niso kri-
vi za podražitve in imajo od 
končne cene kruha zelo 
malo," je dejal. V kmetijsko 
gozdarski zbornici tudi opo-
zarjajo, da je na letni ravni 
kar za štiri tisoč hektarjev 
pšenice kruha, ki se ga ne 
proda oziroma porabi. 

LJUBLJANA 

V zbornici zadovoljni s programom razvoja 
podeželja 

v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so zadovoljni s 
sprejemom letošnjega programa razvoja podeželja 2007-
2013, ki ga je prejšnji teden potrdila Evropska komisija. Kot 
je dejal namestnik vodje sektorja za kmetijsko svetovanje 
pri zbornici Anton )agodic, novi program, ki je vreden i , i6 
milijarde evrov, pozdravljajo, saj omogoča črpanje denarja 
na podlagi razpisov. Pomembno je, da so razpisi odprti za 
vse in da so za enostavnejše naložbe predvideni enostavnej-
ši razpisi, je dejal Jagodic. Pri pripravi programa je aktivno 
sodelovala tudi zbornica, njene ključne predloge pa so tudi 
upoštevali. V zbornici pa niso zadovoljni z višino predvide-
nega denarja za drugo os programa razvoja podeželja 2007-
2013, kamor sodita ukrepa izravnalna plačila za območja z 
omejenimi možnostmi kmetovanja in kmetijsko okoljska 
plačila. Ta so po besedah Jagodica prenizka, glede na inte-
res kmetov. S. Š. 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Spodnji plavž 24e, 4270 Jesenice 

objavlja prosto delovno mesto 

SODELAVCA PRI PROJEKTU (m/Ž) 
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjevati še naslednje pogoje: 

. Imeti morajo visoko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske, 
poslovne, pravne, tehnične ali druge ustrezne smeri, 

• aktivno morajo obvladati dva tuja jezika, zaželeno je še pasivno 
znanje tretjega tujega jezika. 

. dobro morajo poznati dela z računalnikom (urejevalnik besedil, 
preglednice, Iskanje pointemetu), 

• imeti morajo sposobnost organizacije in koordinacije. 

Prednost pri izbiri imajo kandidati z izkušnjami Iz podjetniškega sveto-
vanja, ki imajo opravljeno osnovno usposabljanje za uporabo e-VEM 
aplikacije za potrebe izvajanja registracij in izpit iz poznavanja navodil. 

Opis nalog: 
Delavec bo opravljal naloge svetovalca 2 (ififom(i3toqa) v sklopu izvajanja 
celovitih podpornih storitev za vse ciljne skupine mikro, malih In srednjih 
podjetij ter potencialnih podjetnikov na lokalnem nivoju, kar pomeni: 

• pridobivanje ključnih infomiacij lokalnega oz. regionalnega značaja 
• posredovanje teh infomiacij z uporabo različnih oiodij 

(e-pošta, spletni forum...) 
• pripravo odgovorov na kompleksnejša vprašanja, 
• izvedbo informativno-promocijskih delavnic. 

Delovno mesto se razpisuje 23 dobo enega leta z možnoŝ o podaljšanja. 

Prijavi naj kandidati predložijo življenjepis ter dokazila o izpolnjevanju 
pogojev ter ju v roku 8 dni od dneva objave pošljejo na naslov: 
Razvojna agencija Zgornje OorenJske, Spodnji plavž 24«, 4270 
Jesenice, s pripisom »prijava na razpis - sodelavca prt projektu« 

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. 

Direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 
Stevo Ščavničar 

V p o s e b n e m n a d z o r u s o k o r u z n e g a h r o š č a p r v i č n a š l i i n p o t r d i l i n a o b m o č j u B r n i k a in Š e n č u r j a , g r e 

p a z a i z o l i r a n o n a j d b o . 

SIMON ŠUBIC 

Brnik - Koruzna polja v bliži-
ni letališča pri Brniku in 
Šenčurju je napadel koruzni 
hrošč, zato je Fitosanitama 
uprava RS 2.6. julija tamkaj-
šnjim kmetom poslala od-
ločbe, v katerih j im nalaga 
izvedbo ukrepov za izkoreni-
njenje tega karantenskega 
škodljivca, ki so ga v Sloveni-
ji prvič opazili leta 2003 v 
Pomurju. "Po naših poda-
tkih je odločbo prejelo pri-
bližno petdeset kmetov, ki 
imajo koruzna polja v žariš-
čih napada koruznega hroš-
ča. Razmejeno območje pa 
je precej večje, saj se razteza 
čez pretežni del Kranjskega 
in Sorškega polja," je pojas-
nila Marija Kalan, specialist-
ka za rastlinsko pridelavo na 
oddelku za kmetijsko sveto-
vanje pri Kmetijsko gozdar-
skem zavodu Kranj. 

Kmetje, ki imajo koruzna 
polja v žarišču izolirane naj-
dbe s polmerom najmanj 
enega kilometra, morajo na 
podlagi pravilnika o fitosani-
tamih ukrepih za prepreče-
vanje širjenja koruznega 
hrošča izvajati predpisane 
ukrepe. Najpomembnejša 
ukrepa sta ustrezno kolobar-
jenje (koruza se na istem 
zemljišču lahko sadi samo 

enkrat v treh zaporednih le-
tih) in zatiranje koruznega 
hrošča z insekticidom do 
konca obdobja odlaganja 
jajčec v letu odkritja koruz-
nega hrošča in v nasled-
njem letu. Kot je napoveda-
la Kalanova, za prve dni v 
septembru pripravljajo se-
stanek s kmeti s prizadete-
ga območja, na katerem se 
bodo pogovarjali ravno o 
ukrepih zatiranja in omeje-
vanja škodljivcev. 

Poleg najpomembnejših 
ukrepov je v žarišču izolira-
ne najdlje prepovedano pre-
meščanje svežih rastlin ko-
ruze in njenih svežih delov 
iz\'en žarišča v določenem 
obdobju, premeščanje zem-
lje s koruznih polj izven ža-
rišča prek celega leta, prepo-
vedano je tudi spravilo koru-
ze v določenem obdobju. Za-
htevano je čiščenje kmetij-
skih strojev, ki se uporablja-
jo na koruznem polju, tako 
da se očistijo zemlje in nje-
nih ostankov pred zapustit-
vijo žarišča, in odstranjeva-
nje samoniklih rastlin koru-
ze na poljih, kjer se kortiza 
ne prideluje. V varnostnem 
območju s polmerom šest 
kilometrov okoli žarišča je 
po pravilniku treba poskrbe-
ti za ustrezno kolobarjenje 
(dvoletno) ali ustrezno in-

Tudi koruzo na Gorenjskem napada koruzni hrošč. 

sekticidno zatiranje koruz-
nega hrošča. 

Koruzni hrošč je eden naj-
pomembnejših škodljivcev 
koruze, škodo na posevkih 
pa povzročata tako hrošč kot 
njegova ličinka. Hrošči se 
poleti hranijo na mladih ko-
ruznih listih, kasneje pa na 
svili in cvetnem prahu ko-
ruznih rastlin. Največjo ško-
do delajo ličinke, ki živijo v 
tleh in se prehranjujejo na 
koreninah koruze. Najprej 
objedajo koreninske laske, 
kasneje pa vrtajo rove v kore-
nine, zato ima koruza slabšo 

oskrbo s hranili in vodo, ras-
tline slabše rastejo, pogosto 
poležejo, pridelki pa so nižji. 

Najprimernejši čas za zati-
ranje odraslega koruznega 
hrošča je od 28. julija do 15. 
avgusta, ko je njegovo število 
največje in samičke začno 
odlagati jajčka v zemljo, spo-
roča fitosanitama uprava. V 
koruzi je za zatiranje hroš-
čev dovoljena uporaba pri-
pravka decis 2,5 EC, škrop-
ljenje pa je treba opraviti zve-
čer, ko ni vetra, o njem pa je 
treba predhodno obvestiti 
čebelarje. 

Življenje na planini Korošici 
Z a k o n c a M a r i j a in M i r k o K a v a r ž e v r s t o let p r e ž i v l j a t a p o l e t j a n a p l a n i n i K o r o š i c i . I m a t a 65 g l a v 

ž i v i n e , 13 k o n j in d v a v i e t n a m s k a p r a š i č k a . 

MAJA BERTONCELJ 

Podljubeij - Planino Koroši-
co, 1554 metrov visoko, šteje-
jo za najslikovitejšo planino 
v Karavankah. Na njej je 
planšarija s hišno številko 
Podljubeij 291, katere oskrb-
nika sta že visto let zakonca 
Marija in Mirko Kavar, Cvir-
nova, prav tako iz Podljube-
Ija. a precej nižje v dolini. Ob 
vikendih jima na planšariji 
pomagajo njuni trije otroci, 
dva sinova in hčerka. 

'Tu sva od 15. junija do 15. 
septembra. Le občasno grem 
dol, malo pogledat hišo ter 
živčke shladit. Drugi pridejo 
živčke hladit sem gor, jaz jih 
grem pa dol v mesto," na 
klopci ob kamnito-leseni 
planšariji, na kateri je v 
spodnjem delu še vidna let-
nica 1935, pripoveduje Mari-
ja, sicer Ločanka, izpod Lub-
nika. Na planšariji poletja 
preživlja že vse od leta 1993: 
"Najprej je bil z mano nekaj 

let sin, potem ga je zamenjal 
myž. Še sama ne vem, kako 
sem se odločila za to. Imam 
veselje do hribov, mož pa do 
živine. Bila je priložnost in 
danes jo je treba izkoristiti. 
Ni mi žal." 

Na planini imata 65 glav ži-
vine, 13 konj in dva vietnam-
ska prašiščka, Marijina hišna 
Ijubljenčla. Obisk planine je 
zato še toliko bolj zanimiv, 
oskrbnikoma pa dela nikoli 
ne zmanjka. "Vstaneva ob še-
stih zjutraj. Pomolzeva, dava 
krave na pašo (le molznice, 
druge so vedno zunaj, op. p.), 
potem so tu že prvi pohodni-
ki. Jih je kar precej," razloži 
Marija, ki poskrbi tudi za to, 
da kdor pride na planino, do-
mov ne gre s praznim želod-
cem: "Postrežemo z žgančki, 
kislim mlekom, joto, klobasa-
mi. Trenutno imamo le pet 
molznic, mleka ni veliko, 
okrog 30 litrov na dan. Zaradi 
suše je paša upadla. Vse mle-
ko damo kisat Za vikende še 

Oskrbnika, zakonca Marija in Mirko Kavar pred planšarijo 
na Korošici 

tega marsikdaj zmanjka." 
Kdor želi ostati še kakšen 
dan, lahko tudi prenoči, saj 
imajo nekaj sob. Na planšari-
ji je tudi voda, elektriko pa od 
letos pridobivajo s sončno 
energijo. 

Marijin mož Mirko je med 
najinim pogovorom šel po-

gledat živino, ki se pase na 
različnih koncih planine. 
"Že vseskozi ima rad živino. 
Je pa kar dosti dela. Vsak 
dan po planini prehodi toli-
ko, kot bi šel s Korošice dol 
in gor, da pregleda, kje sc ži-
vina pase in ali je vse v 
redu," še zaključi Marija. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si


FINANCE, PISMA info@g-gjlas.si 1 9 

Vradld dohodnine že izplačali 
Z a d n j i j u l i j s k i d a n s o v r a č i l o p r e v e č p l a č a n e d o h o d n i n e p r e j e l i š e p r e o s t a l i z a v e z a n c i , ki s o ž e p r e j e l i 

d o h o d n i n s k o o d l o č b o . N a s l e d n j e d o h o d n i n s k e o d l o č b e 9 . a v g u s t a . 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - V torek so tudi pre-
ostali zavezanci za dohodni-
no, ki jiiii je bila duhudiiiiiska 
odločba za leto 2006 že izdana, 
na svoje tekoče račune prejeli 
vračila preveč plačane dohodni-
ne za leto 2006, je sporočila 
Davčna uprava RS (Durs). Prvi 
rok za vračilo dohodnine je bil 
29. junij, ko je vračila prejelo 
53,5 odstotka drfiodninskih za-
vezancev. Durs tudi opozarja, 
da morajo zavezanci, ki so že 

prejeli odločbe o odmeri do-
hodnine in imajo doplačilo do-
hodnine, znesek poravnati do 
16. avgusta, če so dobili odloč-
bo v juniju, oziroma do 6. 
septembra, če so jo prejeli v 
juliju. 

Do konca julija je davčna 
uprava izdala 1 .009.615 (89 
o^totkov) odločb o odmeri 
dohodnine za leto 2006, od 
tega 262.779 (26,03 odstotica) 
z doplačili, 67 142 1 (66,5 od-
stotfca) z vračili in 75415 (747 
odstotka) odločb brez doplači-

la ali vračila dohodnine. Do-
plačil je bito skupaj za 
47.017.129 e\TOv, vračil pa 
179415.299 evrov. Povprečni 
znesek doplačila je znašal 
178,92 evra, povprečni znesek 
vračila pa 267,22 evra. 

Naslednje dohodninske od-
ločbe bo Durs odposlal 9. av-
gusta. Zavezancem, ki jim bo 
moral Durs vrniti dohodnino, 
bodo denar nakazali 14. a t e -
sta, tisti, ki bodo morali do-
hodnino plačati, pa bodo mo-
rali to storiti do 28. septembra. 

Za vse druge zavezance, ki 
v tem času še ne bodo preje-
li dohodninskih odločb, 
Durs nadaljuje s postopki 
usklajevanja konlrolnili po-
datkov s tistimi iz napovedi. 
Če pri posameznih zavezan-
cih neujemanja ne bo mogla 
odpraviti sama, jih bo pokli-
cala po telefonu oziroma jih 
povabila na razgovor, da bi 
morebitna neujemanja po-
datkov uskladili s skupnimi 
močmi, so še sporočili iz 
Dursa. 

KRANJ 

Višje premije dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, je 1. avgusta povišala pre-
mijo dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarova-
nja. Nova premija znaša 22,66 evra oziroma 21,98 evra me-
sečno z zakonsko najvišjim predvidenim triodstotnim popu-
stom. Kot so pojasnili v Triglavu, Zdravstveni zavarovalnici, 
analize kažejo rast odškodnin za vse ključne skupine zdrav-
stvenih storitev. K temu so najbolj prispevali povečan obseg 
stroškov bolnišničnega zdravljenja, zobne protetike, zdravil, 
izdanih na recept, in izvedenih dodatnih programov. Nova 
premija je od prejšnje višja za 9,95 odstotka. S. S. 

UUBI . JANA 

V NLB povečali dobiček 

skupina Nova Ljubljanska banka je v prvem polletju ustva-
rila 125,027 milijona evrov dobička pred davki oz. 60 od-
stotkov več kot v enakem obdobju lani. NLB pa je v primer-
jalnem obdobju dobiček pred davki povečala za 85 odstot-
kov, na 110,483 milijona evrov. Bilančna vsota skupine s e j e 
v polletju, glede na konec lanskega leta, zvišala za 15 od-
stotkov in konec junija dosegla 16,574 milijarde evrov, bi-
lančna vsota banke pa se je povečala za 12 odstotkov, na 
1 1 ,644 milijarde evrov. Ključni razlog povečanja bilančne 
vsote banke predstavlja povečanje kreditne dejavnosti. 
S. Š. 

Za 60 let 
Letos sva z možem i jo slavila, 
pridružil se nama si še ti, 
da slavje Se lepše bo, 
se dobimo v Besnici. 

Bih je včasih težko, 
pa dovek prestane vse to. 
Želiva samo še: 
sebi zdravje. 
td}i pa naklade inbralcev čimveč. 

MAJDA ŠTERN, 

Kranj 

Smrt in 
zdravniška 
napaka 

Da, po moje tudi zdravniška 
napaka. Vendar ne zdravnice 
na urgenci, temveč domačega 
zdravnika, ki je izdal napotnico 
za nesmisdn transport umirajo-
čegfk Že pred štirinajstimi dnevi 
sem v zvezi s Hankom "Smrt v 
Kliničnem centru-UtttH kar na 
hodniku" poslal moje kratko 
mnerye. ki gn žal niso objaviU. 
Naj ponovim: Kaj se dogaja z 
našo družbo, ki ne zmore več 

oni svet? I^eje morala, kje pictc-
ta svojcev, da bližnjemu ne omo-
gočijo mirnega in spoštljivega 
zadnja trenutka v oiW;'u si>ojih 
bližnjih? Ali so celo zdravniki 
popdnoma izgubili vsak moral-
ni čut, da umirajočegfi posljgo 
na cestni in čakalnici ciiius? 
Ali ne hi vsaj domači zdravnik 
dal bodrUne besede svojcem, naj 
sezbenjo okoli umirajoč^, mu 
po možnosti prSgfjo sveiio in se 

v duhu mimo poslovijo od nje-
ga? Največja sreča je spokojno 
umreti in glavtu namen bližnjih 

je mrurajočemu podariti toplino 
ininirvzadryihminutah.Stem 
bi svoja podarili najveiji dartudi 
sebi, ohranili bi dostojanstvo in 
dober spomin na preminulega. 

Mcjesožcije. 
Miha 

Odprto pismo 
v soboto. 21. julija 2007. sem 

se udeležila Alpetouijevegfl izleta 
v Avstrijo -gorski masiv Dach-
stein. Resnično kp izlet! 

Naj pohvalim kvalitetno vod-
stvo, prijetne sopotnike, varno 
vožnjo in potrpež^ivost voznikov 
(ob vrnitvi u^avljarge za izstop 
po žeiji potnikov). 

Žal pa sem ta dan imda sla-
bosti med vožtyo (sklepam, da 
zaradi seddM v zadnjem delu 
avtobusa, scy sem take slabosti že 
imda). Cebito povedala v turi-
sti&ti poslovalnici, bi mi verjetno 
odgpvorili le, rug na izlet ne ho-
dim ... Na moje predlog za po-
hode pa tudi nisem dobila odgo-
vorov ali povratnih informacij. 
Pa tako malo je trd>a za chcje-
strattsko sodelovanje in nuvme-
vanje! 

Zato se zahvaljujem gospe 
Št^ iz Gonj za o^pljeni se-
dež po drugi dabosti v sprednjem 
ddu avtobusa in gospe Mariji za 
srčno pomoč na izletu. Obenem 
se opravičujem sopotnikom, ki 
sem jim morda pokvarila izlet. 

Vprašujem se. ali je bil v Alpe-
toujevem avtobusu sedež za in-
valida. Ker sem v invalidskem 
društvu šele od januaija letos. 

tud^ ne vem, kakšne so mqe pra-
vice v zvezi s tem. Po vpmšartju 
sovozniku za prosti sedež ijirsdaj 
(1.) in odklonilnem odgovoru, 
sem se namreč počutila manj 
vredno od koviSta na sedežu j. 

Vsekakor bom poizvedda, 
kako je to urgeno v drugih turi-
stičnih agpndjah. 

Lep pozdrav, pa brez zamere 
prosim, 

MARIJA ANA GLOBOČNIK, 

Radovljica 

Formula 1 
in vozniki 

čeprav se država z različnimi 
akcjami trudi, da bi zmanjšala 
števib prometnih nesreč s hudi-
mi poScodbami in smrtnimi izi-
di, pa se zdi, da dosedanji ukrepi 
niso prinesli vidngših u^'iiov. 
Mediji namreč skoraj vsak dan 
poroko o hudih prometnih ne-
srečah, katerih glavni vzroki so 
vožya pod vplivom alkohola, ne-
pril^ojena hitrost, nepravilno 
prehitevanje, neustrezna var-
no^na razdalja, nepravilni pre-
miki z vozilom. 

Tudi sam v zadnjih letih opa-
žam vedno več primerov oljest-
nosti na cesti, ko vozniki pr^ite-
viyo in izsUjujgo tudi na nt^^bolj 
nemogočih odseki. Imam ooču-
tek, da to počn^-tKzarad že-
lje čim prej doseči cilj - pač pa 
bržkone želijo sebi dvigniti vttd-
nost in nahraniti svoj ego. Koliko 

je takšnih voznikov, ki postango 
rmnimi, če. na poti do cilja ne. 
prdiitijo vsaj kakšnega voznika? 
Po mojih izkušnjah ogromno. 
Med vožnjo, ko §edam v (peda-
la, sedaj že točno vem, kateri voz-

nik za trumo vod utrmjeno, ka-
teri voznik pa je nemiren in ne-
strpen. To se preprog čuti. 

Dolgo sem se spraševal, zakaj 
se to dogaja. Zcdcaj potrebujgo 
dozo prfh^evanja, da se počutyo 
za trenutdc izpdnjene? Za ta^-
no obnaSarye je seveda vrsta raz-
logov, ki smo jihže vaScrat sUša-
li. Vendar bi omenil še en vidik, 
za katerega sem prepričan, da 
prav tako vpliva na katastrojalno 
kulturo voznikov. 

Ogromno ljudi, predvsem 
mladih, redno §eda prenose for-
mule 1 in nujtociklističnih dirk. 
Na teh dirkah tekmovalci prshi-
tevcgo dru^ dirkače tudi v naj-
bolj nemogočih ovinkih. In če 

jim uspe, so gledalci na tekmi in 
pred televizijskimi sprgemniki 
navdušeni. Najbolj drzni dirkači 
postango vzor milijonom ljudi, 
predvsem mladih, po vsem svetu. 
TI mladi se zavedajo, da bodo 
zdo težko kdty dosegi davo 
jih vzornikov, zato jim, vsaj za 
trenutek, ždijo biti podobni v 
cestnem prometu. Intakoseskch 
raj dnevno dogftjajo tragedije, 
ugaagb mlada živ^enja. 

Morda bi država lahko 
zmaryšala število prometnih ne-
sreč, & bi javno priporočila mla-
dim. naj ne ̂ edajo prerufsov For-
mule 1 in motodklističnih dirk. 
Morda bi lahko s to potezo rešila 
življenje vsaj enemu mlademu 
vozniku, ki M se prepoznal v svo-

jem neprimernem obnašanju na 
cesti. Televizije bržkone ne bodo 
prerMk prenašati tekem, kajti 
v igri je prevelik denar. Pa čeprav 
takšni prenod negptiuno viiivtyo 
rta kulturo voznikov. 

DAMJAN LIKAR, 

ŠioifjaLoka 

KRANJ 

V prvem polletju nad pet milijonov evrov dobička 

Obseg poslovanja Finančne skupine Probanke je v prvem 
polletju znašal 1,5 milijarde, kar je za 15 odstotkov več kot 
ob koncu preteklega leta. V tem času je banka z dokapital-
izacijo povečala tudi svoj regulatorni kapital na le nekaj 
manj kot 93 milijonov evrov, kar ji zagotavlja desetodstot-
no kapitalsko ustreznost. Banka je v prvih šestih mesecih 
ustvarila prek pet milijonov evrov bruto dobička, kar je 78 
odstotkov dobička, doseženega v celem lanskem letu, je 
sporočila uprava Probanke. Bilančna vsota je v mesecu 
juniju v primerjavi s koncem 2006 večja za 13 odstotkov ter 
dosega 89 odstotkov načrtovane za tekoče leto. Obseg bi-
lančnega in zunajbilančnega poslovanja se je povečal za 15 
odstotkov. Banka je opravila prek 2,5 milijarde evrov do-
mačega plačilnega prometa in 920 milijonov evrov čezmej-
nega plačilnega prometa. Bruto dobiček presega pet mili-
jonov evrov, kar pomeni 55 odstotkov planiranega za 
poslovno leto in je v primerjavi z doseženim v lanskem pol-
letju višji za 21 odstotkov. "Krepimo tržni delež v bančnem 
prostoru in osta jamo umeščeni v sredino slovenskega 
bančnega sistema, že sedaj pa smo dosegli 94 odstotkov 
načrtovanega obsega poslovanja finančne skupine za celo 
leto." je dejala Milana Lah, članica uprave. S. Š. 

KRANJ 

NLB zaračunava deset centov nadomestila 

S 1. avgustom so v Novi Ljubljanski banki pričeli zaračuna-
vati nadomestila za vse prilive iz drugih poslovnih bank na 
poslovni račun v domačem in čezmejnem plačilnem prome-
tu. Višina nadomestila je deset centov. V NLB še naprej os-
tajajo brezplačni interni prilivi (prilivi iz računov, ki so odprti 
v NLB), prilivi iz NLB Banke Domžale, NLB Banke Zasavje 
in NLB Koroške banke ter pologi ustanovnega kapitala 
družbe, so sporočili iz NLB. S. Š. 

KRANJ 

Avgustovski TOM 0,3 odstotka 

Mesečna temeljna obrestna mera v avgustu 2007 ostaja 
0,3 odstotka, prav tako pa je tokrat tudi letni TOM enak 
julijskemu (3,59 %), je sporočil državni statistični urad. 
S. Š. 

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

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Spodnji plavž 24e. 4270 Jesenice 

objavlja prosto delovno mestc 

VODJE PROJEKTA (m/Ž) 
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zatonom, 
izpolnjevati še naslednje pogoje: 

• imeti morajo visoko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske, 
poslovne, pravne, tehničre ali druge ustrezne smeri, 

• aktivno motajo obvladati dva tuja jezika, zaželeno je še pasivno 
znanje tretjega tujega jedi«, 

• dobro morajo poznati delo z računalnikom 
(urejevalnik besedil, preg;ednice, iskanje po intemetu), 

• imeti morajo sposobnost organizacije in koordinacije. 

Prednost pri izbli imajo kandidati, ki imajo izkušnje v projektih, 
sofinanciranih s strani EU, ter poznajo delovanje lokalne samouprave. 

Opis nalog: 
• samostojno pripravljanje projektov In analiz s področja dela, 
• vodenje projektov s področja dela, 
• sodelovanje v projektih s področja dela, 
• strokovno svetovanje s pcdročja dela, 
• izvajanje specializiranih razvojnih in pospeševalnih nalog 

s področja dela, 
• pripravljanje zahtevnejših poročil, Izhodišč In drugih gradiv 

s področja dela. 

Delovno mesto se razpisuje za Cobo enega leta z možnoŝ o podaljšanja. 

Prijavi naj kandidati predložijo življenjepis :er dokazila o izpolnjevanju 
pogojev ter jih v roku 8 dni od dneva objave pošljejo na naslov: 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Spodnji plan 24e, 4270 
Jesenice, s pripisom »prijava na razpis - vodja projekta« 

Kandidate bomo o Izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. 

Direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 
Stevo Ščavnlčar 

mailto:info@g-gjlas.si
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Jubilej Karla Klančnika 
Karel K lančnik , rojen pri Pajerju v M o j s t r a n i , 
je najstarejš i s l o v e n s k i s m u č a r s k i skaka lec . 

STANI MIHELIČ, 
JOŽE KOŠNJEK 

Radovljica - Janko Demič, ne-
kdanji smiičarski skakalec, dol 
goletri vodja teptačev pri pri-
pravi planiških skakalnic, sedaj 
pa še vedno vodja protokola na 
planiSkdh tekmah, in dober po-
znavalec zgodovine smučar-
skih skokov Stane Mihdič iz 
Podbiezij sta v Radovljici, kjer 
Živi s soprogo Nado, obiskala 
naSega najstarejšega še živeče-
ga slovenskega skakalca na 
smučeh Karia Klančnika. Karel 

bin Jakopič, Gregor Klančnik, 
ki je bil Karlov bratranec, in 
brata Janša. 

Karel je v skokih izvrstno na-
predoval in dosegal tudi prve 
zmage. Ena takšnih je bila leta 
1935 v Lescah, kjer je bila ska-
kalnica na mestu sedanjega hi-
podroma. Leta 1936 je bil kot 
18-letnik kandidat za olimpij-
ske igre v Nemfiji, vendar na 
izbirni tekmi ni uspel. Leta 
1938 je odšel k rajakom, nato 
pa se je zaposlil v jeseniški žele-
zarni Do druge svetovne vojne 
je d o s ^ več odmevnih uvrsti-

Od leve Janko Dernič, Stane Mihelič in jubilant Karel Klančnik 

je bil rojen 30. maja 1917 pri 
Pajerju v Mojstrani kot četrti od 
šestih otrok in je bil letos star 
90 let Tako kot mnoge otroke 
iz tistega časa je tudi Karla v 
osnovni šoli učila Minca Rabi-
čeva (šolski nadzornik je bil 
župnik Jakob Aljaž), velika po-
močnica smučarskih skakalcev 
in kasnejša redna obiskovalka 
planiških tekem, in tako kot 
drugi fšmtje se je tudi Karel od-
ločil za smučarske skoke. Ta-
krat so se v Mojstrani zanje od-
ločale cele družine, kot na pri-
mer Luksova, Jakopičeva, Jan-
ševa, Palkova in Rabičeva. 
Smuči so izdelo\'ali kar doma 
in jih krivili na štedilniku. Karel 
se je v Ljubljani pri birman-
skem botru Albinu Jakopiču iz-
učil za mehanika. Takrat so 
imeli v Mojstrani na Boru 35-
metrsko skakalnico, prek kate-
re so si poleg Karla upali še Al-

tev, več pa po vojni, koje bil 
stalni Član jugoslovanske repre-
zentance. Na tekmah na tu-
jem je bil pogosto najboljši 
Slovenec, doma p je kraljeval 
Janez Polda, ki je imel skoke v 
nogah; Karla pa je odlikoval 
slog, vendar so bili njegovi 
skoki krajši. Leta 1948 je bil na 
olimpijskih igrah v St. Morit-
zu 23. in najboljši Slovenec, 
na i g ^ leta 1952 v Oslu pa je 
bil boljši le Polda, čeprav je bil 
Karel star že 35 let. V Planid je 
leta 1950 dosegel svoj rekord-
ni skok 108 metrov, leta 1953 
pa je zaradi hudega padca v 
Planici končal tekmovalno 
pot, ostal pa je trener in sveto-
valec generaciji Šlibarja, Jem-
ca in Pečarja. Leta 1977 se je 
upokojil in se preselil v Radov-
ljico. Dokler mu je dopuSčalo 
zdravje, se je pogosto vračal v 
Planico. 

SMLEDNIK 

Tekmovanje oračev ljubljanske regije 

Letošnje 37. tekmovanje oračev ljubljanske regije bo v soboto, 
4. avgusta, na površinah Damjana Jeraja v Smledniku pri Med-
vodami (ob cesti Smednik-Moše-Kranj v neposredni bližini La-
zarinijeve graščine). Tekmovanje bo od 8. do 15. ure, ob i6. uri 
pa bo razglasitev rezultatov in podelitev priznanj m nagrad naj-
boljšim oračem. Tekmovali bodo v oranju v treh startih, in si-
cer z obračalnimi plugi in plugi krajniki. Med seboj se bodo po-
merili ženske, mladi do 18 let in člani. Na prireditvi bodo svo-
je veščine predstavili tudi raketni modelarji iz Ljubljane. S. Š. 

G G mali oglasi 
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glasii 
www.gorenjsklglas.sl 

Prej gostilna, kmalu knjižnica 
P r o p a d a j o č o P e t r o v č e v o h i š o v s r e d i š č u C e r k e l j ž e l i j o obnovi t i tudi z d e n a r j e m iz s t rukturn ih sk ladov. 

SIMON ŠUBIC 

Cerklje - Občina Cerklje na 
Gorenjskem je na razpis za 
razvojna sredstva iz strulctur-
nih evropskih skladov poleg 
gradnje sekundarne kanali-
zacije na Zgornjem Brniku 
prijavila tudi projekt obnove 
in adaptacije Petrovčeve hiše 
v središču Cerkelj. Medtem 
ko bo po oceni gradnja kana-
lizacije stala 955 tisoč evrov 
in iz strukturnih skladov pri-
čakujejo 136.475 evrov, pa je 
projektantska ocena vredno-
sti obnove Petrovčeve hiše 
1,26 milijona e\Tov, od česar 
si iz strukturnih skladov obe-
tajo dve tretjini - dobrih 842 
tisoč evrov. 

"Če bomo na razpisu 
uspešni, bomo obnovo Pet-
rovčeve hiše začeli že letos, 
investicijo pa bi potem po na-
črtu v celoti zaključili v letu 
2009. V Petrovčevi hiši 
bomo uredili knjižnico za 
odrasle, ki je seiJaj v prostorih 
OŠ Davorina Jenka, muzej, v 
katerem bomo razstavili tudi 

Za obnovo Petrovčeve hiše bo treba zbrati skoraj 1,3 milijona evrov. 

izkopanine iz Šmartna, v njej 
pa bo svoj prostor našel šc tu-
ristični informacijski center," 
je pojasnil župan Franc Če-
bulj. 

Petrovčevo hišo, ki trenut-
no žalostno propada, je ob-
činski svet pred letošnjim po-
letjem razglasil za kulturni 
spomenik, kar je bil tudi po-

goj za prijavo na razpis za 
strukturna sredstva. Hiša 
predstavlja v celoti ohranjeno 
identiteto cerkljanske kultur-
ne zgodovine in načinov živ-
ljenja prebivalcev od 18. sto-
letja naprej. V 19. stoletju 
prenovljena in povečana nad-
stropna hiša 2 dvokapno stre-
ho in kamnitima portaloma 

ohranja gradbene razvojne 
faze z zasnovo iz 18. stoletja. 
Do 2. svetovne vojne je bila v 
njej gostilna, njen lastnik pa 
je bil Andrej Mumik, ki je bil 
tudi župan Cerkelj. Na južni 
in v z h o ^ fasadi so vidni po-
slikani robovi, del freske sv. 
Florijana in poslikane oken-
ske odprtine iz 18. stoletja. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Kjtoiilo H ot)ia»o surtjenamo po Ifl((oiiu04/20!-4J-00. fiHu M/20M2-U ali osrtru) na Zoiiovi 1 
v Knnjuoz po poiii • do pcnrtcIjU m feiilte )i> 11.00 uie! Cena n̂ livn in ponudb»rutBiki: tortoo ugodna, 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91. 4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/5315 249. FAX: 04/53 04 230 
MADŽARSKE TOPLICE 9.8 -12.8., 23.8. - 26.8., }o.8 - 5.9.; PELJEŠAC-
MORjE 17.9. • 24.9.; 24.9 • 30.9; KOPALNI IZLET IZOLA -1.8.; 6.8. 

METEOR, CERKLJE, D. O. O., STARA C. i, 4207 CERKLJE 
CARDAUND, 15. avgusta; FORMULA i - MONZA, 9. septembra 
Prijave na tel.: 04/25 28 300 

OBVŽSTIIA O DOGODKIH OBJAVLJAMO v RUBRIKI GLASOV 
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Slovesnost in velika vrtna veselica 
Kovor - Danes, v petek, lo. avgusta, bo ob 19. uri pred gasil-
skim domom v Kovorju potekala slovesnost ob izročitvi na-
menu novega gasilskega avtomobila, sledila bo zabava, kjer 
bo igral ansambel .Vaška godba, sodelovale bodo folklorne 
skupine ter veliko vabljenih gasilcev, jutri, v soboto, 11. av-
gusta, pa se bo ob 18. uri začela velika vrtna veselica z bo-
gatim srečelovom z več kot tisoč dobitki, kjer bosta nastopi-
la Vuhubanda in Vaška godba. Vabi Prostovoljno gasilsko 
društvo Kovor. 

Spust po Savi Dolinki 
Radovljica - Kajakaška zveza Slovenije nadaljuje s pro-
gramom akcije Voda za vedno, ki v letošnjem letu poteka na 
slovenskih rekah. V okviru prireditve bo jutri, v soboto, 4. av-
gusta, spust po Savi Dolinki v organizaciji rafting kluba 
Tinaraft iz Radovljice. Zbor udeležencev bo ob lo. uri pri 
Fuxovi brvi oziroma v centru Tinaraft. Start spusta pa bo v 
Piškovci (Zasip pri Bledu) ob n . uri. Vse dodatne informa-
cije in prijave ra tel. št. 031/646 255 (Martin Pirnat) ali na e-
naslov: tinaraft@siol.net. 

Semanji dan na Sv. Ožboltu 
Školja Loka - Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi v 
nedeljo, 5. avgusta, na Semanji dan na Sv. Ožbolt nad 
Škofjo Loko. Ob 10. uri bo sveta maša, ob 12. uri tradi-
cionalno, že n. srečanje ljudskih pevcev in godcev. Sledilo 
bo ljudsko rajanje do 18. ure ob zvokih ansambla Rožmarin. 
Por^udili bodo domače krofe, jedi na žaru in pijačo. 

Konjske dirke 
Lahovče - Konjeniško društvo Krvavec prireja v nedeljo, 5. 
avgusta, mednarodne galopske dirke in vestem tekmovanja 
z začetkom ob 14. uri v LahovCah pri letališču Brnik. 

Dan spomina na padle pod Storžičem 
Tržič - V počastitev dneva spomina na padle pod Storžičem 
bo v nedeljo, 5. avgusta, ob n . uri pod Storžičem spomins-
ka slovesnost. Na kraj prireditve se lahko brezplačno pripe-
ljete z avtobusom, ki bo peljal ob 9. in io. uri izpred OŠ 
Tržič; vrnitev ob 13.45 i" •'4-45-

IZLETI 

Veliki Snežnik 
Kranj • Društvo upokojencev Kranj vabi na izlet na Veliki 
Snežnik (1796 m), ki bo 9. avgusta z odhodom ob 6. uri 
izpred Creine. Predviden čas hoje je za planince 4, za po-
hodnike pa 3 ure. Prijave z vplačili v društveni pisarni do 
ponedeljka, 6. avgusta. 

Veliki Snežnik 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na izlet na Veliki Snežnik 
(1796 m), ki bo 9. avgusta 2 odhodom ob 6. uri izpred Creine. 
Odpeljali se bcste iz Kranja skozi Ljubljano, Ilirsko Bistrico na 
Sviščake (1242 m). V planinskem domu si boste nekoliko 
odpočili od dolge vožnje in pot nadaljevali skupaj po ne preveč 
strmi gozdni poti. Po 13.30 boste prišli na mejo visokega gozda, 
kjer se odpre lep razgled na visoki Snežnik in okoliške hribe. Od 
tod do vrha je zelo strma steza, ki pelje skozi ruševje in je za po-
hodnike pretežka. Planinci se povzpnete do zavetišča, ki je malo 
pod vrhom in je odprto. Pohodniki se bodo vrnili po isti poti, 
prav tako planinci. Predviden čas hoje je za planince 4, za po-
hodnike pa 3 ure. Zahtevnost je za planince srednje težka, za po-
hodnike pa lahka. Priporočljiva oprema: dobra planinska obutev, 
pohodne palice, obleka vremenu primerna, hrana in pijača. V bi-
vaku na vrhu lahko dobimo čaj in pivo, na Hlevišah pa se lahko 
dob pijača in hrana. Vodnika za planince bosta Lojze Zelnik in 
Milan Čelik, za pohodnike pa Vili Kopina. Prijave z vplačili v 
društveni pisarni do ponedeljka, 6. avgusta. 

S Planinskim društvom Tržič 
Tržič - Vodniški odsek PD Tržič vabi jutri, v soboto, 4. av-
gusta, na 2587 m visoki Visoki Kanin, 7. in 8. avgusta na 
dvodnevni izlet Pokljuka-Planika-Triglav (2864 m), 11. av-
gusta na zelo zahtevno plezalno pot na Frischenkofel (2238 
m, Karnijske Alpe). Prijave in informacije po tel. 04/5971 536 
do zasedbe mest. 

http://www.gorenjsklglas.sl
mailto:tinaraft@siol.net
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Na Veliki Z v o h in v Bašelj 
Kokrica - P o h o d n i š k a sekcija pri Društvu upokojencev Kokri-
ca vabi na planinski pohod o d planinskega d o m a na G o s p i n -
ci na Krvavcu d o Velikega Z v o h a , ki bo jutri, v soboto, 4. av-
gusta. V soboto, i 8 . avgusta, pa boste peš lahko odšli od 
Kokrice d o Bažlja. Obakrat bo zbor ob 9. uri pred D o m o m 
na Kokrici . 

N a Jerebico v Italiji 
Radovl j ica - P lan insko društvo Radovl j ica organiz i ra n . av-
g u s t a t u r o na j e r e b i c o (2125 m ) v Italij i. I z h o d i š č e je 
z a h o d n o o d Rabel jskega j e z e r a po o z n a č e n i poti prek Je-
z e r s k e g a s e d l a na vrh. T u r a je p r i m e r n a z a p l a n i n c e s 
pr imerno kondici jo, hoje bo z a 7 ur. Prijave in informaci je 
z a izlet v s redo in četrtek o d 18. do 19.30 po tel.: 531 55 4 4 
ali 031/345 209. 

Ledine in Češka koča 
Kranj - V soboto, 11. avgusta, P laninsko društvo Kranj vabi 
na Ledine in Č e š k o kočo nad Jezersk im. O d h o d o b 7- uri 
izpred Mercatorja na Pr imskovem, v o ž n j a do Planšarskega 
jezera. O d tu boste nadaljevali peš po Slovenski poti d o koče 
na Ledinah, kjer boste zajeli s a p o in nato nadaljevali skozi 
Ž r e l o d o Č e š k e koče ter sestopi l i d o jezera. T u r a je z e l o 
atraktivna, saj s e boste v z p e n j a l i p o jek len icah in kl inih. 
O p r e m a naj bo vremenu primerna, čelada, varovalni kom-
plet, trdni pohodni čevlji in z lož l j ive p o h o d n e palice. Pri-
javite se lahko v društveni pisarni, na Koroški 27, d o četrtka, 
9. avgusta. 

OBVESTILA 

četrtkove otroške delavnice 
Kranj - Gorenjski m u z e j vabi, da se udeležite četrtkovih otro-
ških delavnic v m e s e c u a v g u s t u v Mestni hiši v Kranju. Z a -
čenjale se bodo o b i 8 . uri. T e m e otroških delavnic: 9. avgu-
sta delavnica o b razstavi Egipt v naši kleti: ogled f i lma o mu-
miji in izdelava velike piramide, (od 6. d o 12. leta); i 6 . avgu-
sta delavnica ob razstavi Egipt v naši kleti: ogled filma o mu-
miji in izdelava amuleta - obeska s s taroeg ipčansk im moti-
v o m (od 6. do 12. leta); 23. avgusta sl ikanje z akrilnimi bar-
v a m i (od 4 . eta dalje): 30. avgusta delavnica o b razstavi 
Egipt v naši kleti: spoznavanje staroegipčanske pisave, izde-
lovanje ploščic s hieroglifi, sestavljanje besed ter ogled filma 
o mumi j i (od 6. do 12. leta). Z a dodatne informacije lahko 
pokličite M a g d o Z o r e , te lefon 04/201-39-67 oz . 040/253-
685. 

Ponedeljkove poletne delavnice 
Žiri - I z Krajevne knjižnice Ž i r i v m e s e c u avgustu vabijo na 
ponedel jkove poletne d e l a v n i c e . D e l a v n i c e z a otroke in 
mladino bodo potekale vsak ponedeljek z začetkom ob 10. 
uri. P r o g r a m delavnic : 6. a v g u s t a Iz kuhaln ice n a r e d i m o 
lutko; 13. avgusta S l ikam kot slikar; 20. avgusta Čebel ice in 
... m m m m ... med; 27. avgusta Pečemo brez pečice. 

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

LOTO 
Rezultati 61. kroga - 1. avgust 2 0 0 7 

5. 12, 13, 21, 24, 31, 38, 25 

Lotko: 8, 4, 7. 7, 3, 7 

Predvideni sklad 62. kroga z a Sedmico: 2 1 0 . 0 0 0 E U R 
Predvideni sklad 62. kroga z a Lotka: l o o . o o o E U R 

Nagrajenci nagradne križanke CORENjSKECA GLASA, ki je 
bila objavljena 20. julija, so: 1.-6. nagrada: knji?ne nagrade 
prejmejo A N D R E J A KEPIC , C. talcev 21, Škofja Loka; MARIJA 
PUŠAR, Tenetiše 21, Golnik; S L A V I C A Š IV IC , Gradnikova 103, 
Radovljica; M A R I N K A L O N G A R , Bistrica 20, Trž ič ; MARIJA 
P O L I Č A R , Glavna c. 39, Naklo ter T I N A Z A K O T N I K , Doffarje 
32, Žabnica. 

Nagrajenci nagradne križanke K M E T I J S K A Z A D R U G A C E R K -
LJE, objavljene v Novicah izpod Krvavca, so: 1. nagrado, bon v 
vrednosti 30 EUR, prejme M I R A S T A R E , Trata 27, 4 2 0 7 Cerk-
lje; 2. nagrado, bon v vrednosti 2 0 EUR, prejme K L A R A S E D E J , 
MlaSka i.ebla 86, 4 0 0 0 Kranj; 3. nagrado, bon v vrednosti i o 
EUR, prejme M A R I N K A Z O R M A N , Češnjevek 5, 4 2 0 7 Cerklje 
Nagrajencem čestitamo! 

PREDAVANJA 

Trije koraki za boljše medsebojne odnose 
Kranj - D r u š t v o prijateljev Sv. p i s m a vabi v D o m krajanov 
P r i m s k o v o (Jezerska cest 41, Kranj) na predavanje Tri je ko-
raki z a boljše m e d s e b o j n e odnose, ki bo jutri, v soboto, 4. 
avgusta, o b 9. uri. Predaval bo Z m a g o G o d i n a . V s t o p n i n e 
ni. 

RAZSTAVE 

25. Festival Radovljica 
Radovl j ica - V okviru 25. Fest ivala Radovl j ica b o d o danes, v 
petek, 3. avgusta , v Galeri j i P a s a ž a v radovlj iški grašč in i 
odprl i razstavo fotografij Mateja Rupla z n a s l o v o m Trenut-
ki s prejšnjega Festivala Radovl j ica na fotografi jah. 

ZA POPOLN PREGLED SI OGLEJTE 
WWW.CORENJSKICLAS.SI/KAZIPOT 

Nagrajenci nagradne križan-
ke ZAVOD ZA TURIZEM 
KRANJ, ki je bila objavljena 
17. julija, so: 
1. nagrada: 50 EUR, ki jih po-
darja Hranilnica Lon, prejme 
S O N J A D V O J M O Č , Železni-
karjeva 14, Ljubljana 
2. nagrado: steklenico de-
canter z a odprto vino, ki jo 
podarja Hranilnica Lon, prej-
me J O Ž E A R H , Njive 20, 
Zgornja Besnira 

3. nagrado: unikatni hranilnik 
Hrani ln ice Lon prejme B O -
R U T H V A S T I , Z g . Duplje 17, 
Duplje 
4., 5. in 6. nagrado: kupon z a 
menjavo pnevmatik, ki ga po-
darja Avtohiša Kranj, prejme-
jo I R E N A G R A J Z A R , Podvrh 
41, Poljane; S A Š O Z U P A N , 
Žer javka i , Kranj, ter C I T A 
M A R K O V I Č , Strahinj 54, Na-
klo. 

O d 30. julija 
0 vas pričakujemo 

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

'̂ îBTnaa 

www.novi-li5t.com 

Pokličite nas na: 

Razmišljate o prodaji nepremičnine? i 
Prodaja tujim kupcem lahko 1 

zviša ceno vaše nepremičnine! 1 

n FESST, d. o. o., 
n e p r e m i č n i n s k a 

družba. 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon; 236 73 73 
Fax:236 73 70 
E-poita: 
infb^fessLsi 
Internet 
www.fesstji 

STANOVANJA PKODAMa 
KRAN), SoHijevo naselje: garsonjera. 
VP/MI, obnovljena 2006. 27,18 m2 + 
Hrt 4.1 m2, ZK, o n a 76.150,00 EUR 
KPANI, Zlato polje posl. prostor (možna 
tuJj garsonjera) v iz-nen 26,60 nra, I. nadsl, 
L BffiiSnje 1960, cena 64.000.00 EUR 
KRAN), Valjavee« ulica: trisobno. VP. 
71,42 m2, I. gradnje 1962, cena 
111.000.00 EUR 
HISE PRODAMO 

GOLNIK: dvojeck, I. gradnje 1960, 
stanovanjske površine 160,00 m:, brez 
zemljišia, cena 130.000,00 EUR 
KRANJ, PRIMSKOVO: dvostanovanjs-
ka. (2 X 3 SS), X 89,00 m2, parcela 355 
tre, podHetena, cbnovljena 2007, cena 
265.000.00 EUR 
KRANJ, PRIMSKOVO: dvostanovanjs-
ka, bivalne površine 250,00 mj , I. grad-
nje 1981, obnovjena 2006, vseljiva, 
cena 286.000,00 EUR 

www.fesst.s 

novojTAdn)«. *d«oiAclje, nepremtdiinc 

ven um d. o 
Briof 43.4000 Krar) 
t<l/(ax:04/l34-3O !̂> 
gsin;o}i/«S4-777 

PRODAJA 

KRANJ Zlato polje: Kidričeva, 3S-
stan. z balkonom, a/2, 71.5 m2, 
1.60, sončno, obnovljeno in 
opremljeno, vseljivo po dogovoru. 
VREDNO OC.EDA: 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 
EUR. 

BRITOF, Voge: dvojček, 3 PCF, 
pare. 222 in 279 m2. Funkcicnalna 
razporeditev, izhod na teraso, klet 
... Urejena bo okol i« hiSe z z PP. 
Dobra lokacija v bližini avtoceste, 
vrtca, OŠ. Cena: 1 78 .000 ,00 
EUR/enoto oz. po dogovoru 
KRANJ Planina 1: is-stan., 41,4 mz. 
1.74, VP/.7 pokrit balkon, klet, delno 
obnovljeno. Cena: 81.789,35 EUR 
VISOKO pri Kranju: stan. 
dvodružinska hiša, I. 87, parcela 
630 ms, 200 m? stan. pov / nad., 
menjana streha In CK 03, K P 4 
M. Cena 283.758,97 EUR 
ISČEMO enodružinske hiše v okoli-
ci Kranja (Straž šče, Britof, Visoko) 
tor različno velika stanovarja za 
nakup in najem. 

S V E T R E d.o.a. 
ENOT« Kuaj 
NAZ0«jtvA ulica 12 
4000 Kmuj 

NEPREMIČNINE TtL: 04/2<11«00 
REAI. ECTATE t..., 04/a02»1» 
Email: kranj@svet-nepremičnine.si 
http://www.svet-nepremičnine.si 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ, KoraSka c : sss, ok. 41 rm v hiSi, 
adaptirano 1.2005, lasten vhod, t-2. dr-
varnica, klet CK na oTje. Ogled slik na 
naši spletni strani. VREDNO OGLEDA. 
Cena 75.000 EUR 
KRANJ, Hi^s 79,601712,4 SS, zelo lepo 
ir urejeno, I. 2C05 v mansardi večs-
tsnovanjske hiše. ima vse inštalacije in 
lastno CK na plin. Slike na našem spie. 
tu. Cena 133.534 EUR 
KRAN), Planina 1: 355, 80.84 ma, 3. 
nad., kompletno adaptirano 2006, ZK 
u-ejena, prostorno, lepo, urejen bk>k. 
Cena 121.000 EUR 
KRANJ, Zoisova uL: 3SS, 78,93, 2. nad, 
nizek blok, izrcdia lokacija, mir, nova 
okna in kopalnica, CK-plin, : sobi, 
kuhinja, dnevna, balkon, shramba, ZK, 
urejen btek. Cena 134.181 EUR 
ZEMgiSČE prodamo 
RIBNO: 644 nu, poloZno zemljišče, 
primemo za gradnjo stanovanjske hiše, 
druga vrsta pod cesto v smeri proti 
hotelu. Dostop po javni asfaltiran cesti, 
Cena 125,00 EUR/m2 
BL£D, Žd«6s livtia parcela, 549 1712, 
cca 400 m oddaljeno od jezera, ob-
močje stanovanjske gradnje, kupec pri-
dobi še lastništvc na cesti 171 n « in do-
datno parkirno mesto. Cena 109.800 
EUR 

SKOFJA LOK^ Sveti Duh: 506 m2, 
rsvno, sončno, stavbno zemljišče, vsa 
infrastruktura urejena. Urejen dostop, 
p'idobiva se gradbeno dovoljenje za 
enostanovanjsko hilo, gabarit K 4. P 4. 
M. 7,5 m-10,60 m, možen ogled načr-
tov in slik na spletni strani. Zraven pri-
pada še solastništvo na cesti, ki skupno 
meri 191 m2. Cena 87.000 EUR 
ZALOŠE: 701 m2, stavbno zemljišče, 
sonaia, matov nagibu, na obrol^u vasi. 
Cena 39.600 EUR 
PISARNO piodamo 
KRANJ, nebotidiik: 84,16 m2, možna 
predelava v 355,5 nad., I. 2003 na novo 
urejene inštalacije, zamenjana okna, 
vrata, zastekljen balkon. V ceni je zajeta 
vsa pisarniška oprema, stara 3 leta. 
Mogoč tudi najem 3 parkirnih mest. 
Prevzem v 1 tediu. Cena; 134.500,00 
EJR 

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

Maistrov trg 12,4000 Krarj 
Td. 04/20213 53,202 25 65 

CSM 051/320 70C, Emall: infc®lg-kem.sl 

KtKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 

KRANJ: 3 pisarne v 1. nadstropju ob-
jekta v izmeri 70 m2 in v podstrehi 
30 m2 za arhiv, čajna kuhinja, sanita-
rije, čakalnica in hodnik, obnova I. 
2000, vsi priključki, vse skupaj za 375 
EUR/mes 

KRANJ: 3 pisarne v 1. nadstropju ob-
jekta v izmeri 186 m2 in 44 mz stop-
nišča, zgrajeno leta 2000. vsi pri-
ključki, po 12,5 EUR/m2 z vsemi stro-
ški 
Prodamo: 
KRANJ: poslovni prostor (kozmetika, 
frizer, pedikura ipd.) v izmeri 82 m2, 
v pritličju objekta, obnova 2004 leta. 
park. prostori, za 1S2.CX)0 EUR 
HISE: 
Prodamo: 

V KRANJU, odlična lokacija: stan. 
hiša, uporabne površine 250 m i , 
klet, pritličje in nadstropje, v pritličju 
dva ločena vhoda (možnost poslov, 
ne dejavnosti), v nadstropju stanova-
nje. letnik 1955. obnovljena (streha, 
žlebovi, dimnik, CK peč), zemljišče 
736 m2, cena 375.000,00 EUR 
KRANJ (Vodovodni stdp): lets 2000 
obnovljeno hiša - dvojček, klet (loče-
no stanovanje), pritličje in nadstrop-
je. skupna stan. površina 2 10 m2 na 
parceli 368 m2, cena 250.000 EUR 
STRAŽiSČE: 60 let sUra hiša - dvoj-
ček. ki je bila I. 2002 obnovljena 
(:notraj v celoti: okna, vrata, kopalni-
ca, tlaki, WC, CK), zemljišče ok. 300 
m 2 , 1 0 0 m2 stan. površine y dveh 
etažah, cena 115.000 EUR 
MEDVODE (Svetje): hiša dvojček na 
razgledni lokaciji, letnik 77, adaptaci-
ja 2003 (streha, okna, vhodna in ga-
ražna vrata), stan. površina 230 m2, 
parcela 353 m2, cena 270.000 EUR 
ŽABNICA: 30 let staro hišo, ki ni 
podkletena, ima ločeno stanovanje v 
pritličju in ločeno v nadstropju, skup-
na stan. površina je 262 m2 na par-
celi 1.719 m2, cb hiši stoji samosto-
jen objekt drvarnica, cena 250.000 
EUR 

DRULOVKA: !tan hiša dvojček, 
zgrajena do 3. gr. faze, stan. površine 
170 m2, letnik 2006,244 m2 zemljiš-
ča, možnost izčelave na ključ, mirna 
lokacija, mestni plin. kupci ne plača-
jo provizije, cena 181.105 EUR 
TRŽIČ (bližina): stan. hiša, zgrajena 
do 3. gr. faze, stan. površine 186 mz, 
letnik 2006, 551 m2 zemljišča, mož-
nost izdelave na ključ, CK na plin, 
mirna lokacija, cena ao i .ooo £UR 
RADOVgiCA: atrijska hiša površine 
385 m2 (K, P in M) s samostojnim 
vhodom v mansardo, letnik 1984, na 
753 m2 velikem zemljišču, urejena 
okolici, z nadstreškom za 2 avta pro 
dajajo za 550.000 EUR 
ZEMLJIŠČA: 
Prodamo: 

GOLNIK: stavb parcela 998 m2. po 
89 EUR/m2 
NAKLO: stavb, parcela 453 m2 po 
i3o EUR/m2 

BrrNJE: stavb, parcelo 723 m2, sonč-
na Inkarija, po 190 FUR/m? 
DRULOVKA: stavb, parcela 1186 m2, 
po 80 EUR/m2 
STANOVANJA: 
Prodamo: 

KRANJ, Vodovodni stolp: 3SS, 65,i8 
ra2, 2. nad. od 3, letnik 48, obnova 
99, etažna CK na plin, cena 98.000 
EUR, v bližini možnost nakupa gara-
že, vel. 1 3 .00 m2, letnik 48, cena 
8.500 EUR 
KRANJ, Planina I: 3SS, 80,84 m2, 3. 
nad/12. letnik 74, cena 122.000 EUR 
KRANJ, Planina 1 :2ss , 60 mz, prede-
lano v 2,5ss v 4. nad., letnik 7 ,̂ cena 
94.000 EUR 

KRANJ, mestno jedro: 3SS, 95,80 m2. 
3. nad., obnova 2002, velika terasa, 
cena 125.180 EUR 
TRŽIČ: 3SS 72 m2 v 1. nadstropju, ob-
nova 2002, cena 90.000 EUR 
TRŽIČ, Kovorska: 2,5SS, 57,91 m2 v 2. 
nadstropju, letnik 73, cena 85.000 
EUR 

wv/w.l(3*kern.si 

GG 
mali oglasi 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 7 , 
e - p o š t a : malioglasi@g-glas.si 

wv1nv.g9renjskiglas.si 

mailto:info@g-glas.si
http://WWW.GORENJSKIGLAS.SI
http://www.corenjskiclas.si/kazipot
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.novi-li5t.com
http://www.fesstji
http://www.fesst.s
mailto:malioglasi@g-glas.si
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n d o m p l a n 
dfutos zs Aoprontidninoi 
urbanbsm in energetiko. d.d. 
I d ^ . UohvstMva 14 

tol.: 041/647-433 
t e / . : 2 0 68 700 

STANOVANJE PRODAMO 
KRANj, Pbnina I: trisobno. III. nadstr. v 
izmeri 80,84 rm, I. gr. 1974, prenovlje-
no 2006 (kopalnka, WC okna. radia-
tofji. vhodna vrata). CK. dvigalo, cena 
>21.000.00 EUR 
KRANj, Planina I: trisobno v starejši 
meščanski hiSi, II. nadstr. rzmere 94,85 
m2, popolnoma prenovljeno v letu 
2007 (vrata. okna. kopalnica. CK. vse in-
stalacije. tlaki, rolete), balkon, parkirno 
mesto, I. izg. 1938, cena 156.00.00 EUR 
KRANJ, Zbto poQe: trisobno, visoko pri-
tličje v izmeri 66,82 m2. delno ̂ novlje-
no v letih 2000 in 2005 (kopalnica in 
okna) L gr. 1961. CK. tetefbn, kabel. TV. 
balkona ni. cena 116.007.00 EUR 
KRANJ, bGiina avtobusne postaj dvo-
sobno. II. nadstr. v izmeri 63 m2 in 60 
m2 terase, CK. telefon, zgrajeno 1.1976. 
sončna lega. cena 113.503.58.00 EUR 
ŠENČUR: trisobno v pritli^u dvostano-
vanjske hiJe, neopremljeno, velikosti 
85.00 m2, stanovanju pripada Se 90,00 
m2 zemljišča, dve park. mesti, L gr. 
2002. cena 135.620.00 EUR 
Bližina KRANJA: dvoinpolsobno v man-
sardi dvostanovanjske hiSe v izmeri 74 
mz, dodatno k stanovanju sta Se dva 
balkona po 20 mz, garaža 17 mz.dekDv-
ni prostor v kleti 10 m2 in 150 m2 vrta, 
I- gf- ''987. cena 146.052.00 EUR 
TRŽIČ, nf)estno jedro: 4 dvosobna sta-
novanja v 3-nadstropni hiši. velikosti od 
54.50m2-83.00m2, leto gr. 1957. v ceh-
ti prenovljena leta 2000 (tlaki, instalaci-
je. kopalnica. CK. telefon, dvigalo) bal-
kona ni, cena 1290 EUR/m2, vpisana v 
ZK, vseljiva takoj 

TRŽiČ, mestno Jedro: dvosobno sta-
nov., III. nadstr. v izmeni 51,05 mz, L gr. 
1940, stanovanje je zasedeno z najem-
nikom. ki ima stanov, pogodbo za ne-
določen čas. cena 30.500.00 EUR 
ZAMENJAMO STANOVANJE 
KRANJ. Planina II: dvosobno. III. nad-

str. v izmeri 68,20 mz zamenjamo za 
enosobno stanovanje v Kranju, po 
n>ožnosti na Planini 11. nizek objekt, i. 
ali II. nadstr., 1. gr. 1982, delno obelje-
no 2005 (tlaki laminat). cena 
111.000,00 EUR 
STANOVANJE ODDAMO V NAjEM 
KRANJ, Planina II: dvosobno. I. nadstr. 
v Izmeri 68,20 m2, v oebti opremljeno. 
L gr. 1982, možnost vselitve 1.9.2007, 
cena 400.00 EUR mesečno -t- stroSki -t-
2x varSčina, 
CARA2A • ODDAMO V NAJEM 
KRANJ, b&žina Vodovodnega stotpa: v 
izmeri 13 m2.1. gr. 1965, oddamo za 
daljSe obdobje, cena 75.00 EUR 
HISE - PRODAMO 
KRANJ, Sp. Besntca: visokopritJiČna, tk>-
risa 120 m2 na parceli velikosti 549 mz, 
CK na olje. tel. garaža, dve paHdmi me-
sti, lepa sončna lega, hiSa je lepo vzdr-
ževana. I. grad. 1981. cena 320.000.00 
EUR 
KRIŽE: enonadstropna, dvostanovanj-
ska. tbris 75 m2 v vsaki etaži na parceli 
velikosti 222 m2.1. gr. 1936, popolnoma 
prenovljena I. 2004-2006, CK na plin, 
tel., vse instalacije v vsaki etaži bčene, 
tri paridriiča, cena 204.000,00 EUR 
KOKRtCA: enonadstropna velikosti 160 
m2 na parceli velikosti 524 m2, delno 
obnovljena okna. fasada in instalacije, I. 
grad. 1956. cena 179435.00 EUR 
BEGUNJE: dvonadstropna, velikosti 
730 mz, na parceli velikosti 2370 m2, 
zgrajena leta 1894. k;to prenove 2003, 
oprema: ADSU CK. bbelski internet, 
klima, več telefonov, balkon, garaža, te-
rasa. več parkirnih mest urejena zmtlji-
Ska knjiga - bivSi letni dvorec z vsem so-
dobnim udobjem na atraktivni lokadji, 
v bližini dostop na avtocesto, pnmemo 
tako za stanovanjsko namembnost kot 
za poslovno, zdravilstvo, zdravstvo, sa-
natorij. Cer»a 1.500.000,00 EUR 
HISA - ODDAMO V NAJEM 
KRANJ, Pbnina II: dvojček. Uorisa 56 
mz na parceli velikosti 170 mz. v celoti 
opremljen, garaža, klet, CK. tel., I. gr. 
1992. cena 700.00 EUR mesečno -f 
stroSid 2X varSčina 
POSLOVNI PROSTOR - ODDAMO V 
NAJEM: 

Bližina ceste KRANJ-ŠKOFJA LOKA: 
skupno 125 mz, od tega 40 m2 v pritlič-
ju in 85 m2 v nadstropju, samostojen 
vhod, tlaki keramika, uporabno dovolje-
nje za trgovino (možnost tudi s pisar 
ne), I. grad. 1960. obnovfjeno I. 2000, 
cena 8.5 EUR/m2 -i- sUoSki 
PARCELA-PRODAMO 
JAVORNtSKI ROVr nad Jesenkamt: v 
izmeri 759 mz, na parčki elektrika in te-
lefon, sončna, dostop z glavne ceste, 
geodetsko odmerjena, celotna zazidlji-
va, 6 km od avtoceste, cena 37.556.33 
EUR 

Mali oglasi 
MOTORNA 
VOZILA 

KURIVO 
PRODAM 

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

Mali oglasi se sprejemajo: a objavo v petek -
v sredo do 13.30. in za objavo v torel̂ , do pet-
ka do 14.00! Delovni cas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 7.-15. ure. 

Rubrika 
"Čisto zadnji hip". 
s to rubriko želimo pomagati naiim bral-
cem, Id se jim res mudi nekaj prodat), kupi-
ti, najeti, oddati. Oglas za to rubriko lahko 
oddale za torek v ponedeljek do osme ure in 
za petek v četrtek prav tako do osme ure. 
Cena oglasa Je 10 EliR, je enotna In ima 
največ 80 znakov - kupon ne velja. Objav-
ljen je na zadetku nulih oglasov. 

NEPREMIČNINE 
STAHOVANJA 
PRODAM 

STANOVANJE center Kranja. 79 m2, 
popolnoma prenovljeno 1.2006. streha 
1.2000, cena: 116.850,00 EUR. « 
041/912-826 

700S7B4 

ODDAM 

SOBO s souporabo sanitarij, zaposleni 
osebi ali študentu, pogoj - poštenost, 
s 04/513^2-28 

7 0 0 5 6 3 6 

Neprerrjičnme 

m P P R O J E K T 

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

i n f o @ m p - p r o j e k t . s i 
w w w . m p - p r o j e k t . s l 

TURISTIČNE SOBE v zaledju Kopra, 
po ugodni ceni. 8 041/248-964. 
in(o@rooms4«)zlovJc. si 

7 0 0 5 6 4 8 

NAJAMEM 

STANOVANJE v občini Šenčur, za 3-
čiansko dnjžino. « 031/255-165 

70058(7 

Jezerska c. S4/B. PE Suceva 27. Krai\j 

V 30. dneh prodamo 
vašo nepremičnino 

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

24ur/dan 
nepreniicnine@^a5t.si 

HIŠE 
ODDAM 

PRITLIČJE stanovanjske hiše. oprem-
ljeno. v Škofji Loki, od sep. 2007 do 
avg. 2008. « 04/514-11-88 

7 0 0 6 8 0 0 

POSESTI 
KUPIM 

OPUŠČENO kmetijo, lahko ludi od 
več dedičev, plačilo takoj, 8 041 /917-
006 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

V ŠKOFJI LOKI v bližini obrtno-ind. 
cone oddamo 2 post. prostora. 19.4 
m2 in 21.1 m2, prostora sta med sabo 
povezana in primoma za pisarniško de-
javnost. povpraševanje: SPO d.o.o.. 
Ško^a Loka. 9 04/511-27-80 

7005S57 

gekkoprojekt 
p. nepremičnine 
• j . 8fitof79A, 4000 Kranj 

tnfo-nep^gekkoprojekt̂  

04 2341 999 
031 67 40 33 

www.nepremicnine.net 

V TRŽIČU oddamo v najem prostor ve-
likosti 80 m2. primeren za pisarniške 
oz. manj^ proizvodne dejavnosti, last-
ni vhod, sanitarije, ugodno, 9 
04/592-02-00 

7005748 

AVTOMOBILI 
PRODAM 

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

7005d2fi 

FIAT Marea Weekend JTD 105, I. 00. 
200.000 km. karavan, sive barve, 
cena: 3.800,00 EUR. « 051/809-
0 2 0 7006777 

FIAT Uno 1.0 lE. 1. 00, 89.000 km. 5 
vrat. kovinske srebrne barve, prvi last-
nik. cena: 1.250.00 EUR, « 
031/753-484 70057W 

FORD Fiesta 1.3.1. 93. 44 KW. motor 
v okvari, še vozen, r ^ . 4/2008. vsa 
obnovljena razen pk>čevine in motorja, 
lahko za dele. ugodno. 9 051/380-
3 6 0 700477« 

Bratov Preprotn* 10.4202 Na)oo 
PE Kranisio cmia 22.4202 NMo 

P R O D A J A iN MONTAŽA: 
- pnevmatike in platišča, 
- amortizerii hiln servis vozil 
• avtooptika. v s e za podvozje vozil. 
• izpušni sistemi. kataltzator)i. j" 

T«l. 04/25 76 052 
Http:.'/www.aggantar.s' 

FORD Focus 1.4,1. 01. 3v. klima, red-
no servisiran. Zibert Srečko s.p., 
Kranj. 9 04/234-31-00 ;oo5»44 

HONDA Civte 1.4i. I. 96.128.000 km. 
«04/234-31-00 7005948 

OPEL Corsa 1.4 16V šport. I. 96, 9 
04/234-31-00 7005945 

RENAULT 5 1.4.1. 95. lepo ohranjen, 
reg. do november 2007, prvi lastnik, 
servisiran. 9 041/260^360 7005950 

RENAULT Clio, I. 97, 
563 

031/860-
7 0 0 5 8 2 0 

RENAULT Thalla 1.4. I. 01. 71.000 
km, rdeče barve, vsa oprema razen 
klime, servisna knjiga, cena: 
3.200.00 EUR. 9 031/753-^84 

7005798 

PRODAJA novih vozit SEAT. možnost 
ugodnega linanciranja. Gorenjesavska 
13. Kranj. 9 04/236-73-40 7004930 

SUBARU Justy 4WD, I. 90. • 
041/912-140 7005619 

ŠKODA Octavia. I. 00 srebrne barve, 
vsa oprema, servisna knjiga, 9 
041/227-338 700679» 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

LETNE PNEVMATIKE dimenzije 
195x65x15.H. 9 040/223-642 

7 0 0 5 9 4 ? 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 
PLATIŠČA za Opel Astro - G, 185/65 
R15, 9 040/611-039 7006773 

PNEVMATIKE Marangoni 205/60/R15, 
4 kom. 6 rrvn profila, cena: 60.00 EUR. 
»051/43&899 70059» 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
PRODAM 

HVUNDAI Accent 1.3. 1.1997. 5 vrat. 
kovinske STBbme ban«, spredaj karamboS-
ran, motor delu e, zimske pnevmatike, 
po deBh. 9 031/753-484 70057» 

KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi lotalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. 9 031/770-833 700582« 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

TEHTNICO s krožno skalo, 100 kg in 
elektronski tehtnici 6 in 15 kg. 8 
041 /639-994 ro09/27 

KUPIM 

KOSILNICA Gorenje Muta ali podob-
na. lahko multikultivator s pritdjučki, 9 
041/503-732 7005793 

ROTACIJSKO kosnnico z okvaro. 9 
041/503-776 7005774 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 

DRVA meterska aH razžagana, 
možnost dostave, 9 041/718-019 

SUHA bukova in hrastova drva. 
razžagam in dostavim, 9 031/585-
3 4 5 7006746 

SUHA mešana drva. 9 041/961-554 
7005792 

SUHA hrastova drva. cena: 38 
EUR/m3 ter mešana, že razžagana, 
malo slabše kvalitete, cena: 28 
EUR/m3, 8 051 /367-146 7005909 

SUHE butare. 1 EUR/kom, smreka in 
jelka. 8 041 /293-627 7006947 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PODARIM 

KUHINJO, rabljeno, 5.5 m, 8 
041/820-397 7005933 

POHIŠTVO za dnevno sobo. 8 
04/231-15-91 7005904 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

PRALNO-SUŠILNI stroj Zanussi. 8 
031/329-940 7005759 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

ORBITREK Platinum. 8 031/452-
1 0 4 7003939 

TURIZEM 
ODDAM 

MAKARSKA riviera - Podgora. apart-
ma 2+1 in 2->-2, 10 m od morja, klima, 
TVS, 8 0038521625187 

7 0 0 5 9 5 9 

OBLAČILA 
PRODAM 

OTROŠKO letno in zimsko obutev, več 
parov od 26 do 33. 8 031/701-902 

7 0 0 5 7 M 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

PRODAM 

HRASTOVE deske 30mm. zračno 
sušene. 4m3. 8 O41/6O8-6I6700577? 

OTROŠKO zibelko, oblačila In slinček 
za hranjenje. 8 040/607-755 

7 0 0 5 9 4 3 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
PRODAM 

NOV APARAT za masiranje in kopanje 
v banji, primerno za invalide. 8 
041/317-349 7005791 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

ZLATE prinašalce. 8 051/396-689 
7 0 0 6 7 9 5 

2 KONJA kasača, kobito. ki je stara 2 
leti. In žrebca. ki je star 1 leto. dober 
pedigree, 8 041/721-822 

7006954 

ZAJCA za razplod, 8 040/820015 
7005937 

ZAJCE za nadaljno rejo in papige. 8 
040/410-450 700593« 

PODARIM 

MALAMUT psa, starega 5 let in pro-
dam mladičke husky (modre oči), stare 
9 tednov, 8 040/617-035 

7 0 0 5 9 2 5 

PSA mešančka, lepega, starega 1 
loto. 8 031/871-299 

7005916 

PSE mešančke. nizke rasti. 8 
04/234-10-30 7005940 

DVE mladi muci. 8 041/754-547 
7005813 

MUCKE, stare en mesec In pol. 8 
051/356-949 7009770 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

800-LITRSKi prevozni bazen za 
mleko s hladilno napravo, cena po do-
govoai. 8 041/331-S87 7005904 

GREBEN za kosilnico Gorenje Muta. z 
okroglim priključkom. 8 01/361-31-
7 6 7 0 0 6 9 0 6 

TRAKTOR IMT Ferguson 39 KM. let-
nik 87. 2000 delovnih ur. zelo ohra-
njen, 8 041/504-662 7005795 

TRAKTOR TV 31KS in telico si-
mentalko, staro 10 tednov. 8 
031/378-946 7005934 

TROSfLEC hlevskega gnoja In trak-
torski mešalec za gnojevko, 8 
031/253-521 7005790 

KUPIM 

TRAKTOR Zetor Univerzal Štore ali 
Torpedo, od lastnika. 2ek> dobro plači-
lo. 8 051/203-387 7oose7i 

PRIDELKI 
PRODAM 

KRMILNI krompir, 8 041/612-263 
7005910 

KUMARICE za vlaganje, 8 041/551-
9 7 0 7005077 

RDEČO peso, peteršilj. papriko in 
med. 8 041 /517-551 7005797 

RDEČO PESO za vlaganje. Smolej. 
Luže 22a. 8 04/253-65-65. 
041/789-608 7005735 

ZGODNJA jabolka, dobite pri Markuti. 
Čadovije 3. Golnik. 8 04/256-0CM8 

ŽGANJE, domače, dobro in jabolčni 
kis. Sr. Dobrava 14, Kropa, 8 
04/533-66-19 7005940 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA simentatea. starega 10 dni. 8 
040/750-993 7 0 0 5 9 0 3 

BIKCA, eden je ČB, drugi križan. ot>a 
stara 4 mesece. 8 04/204-31-28 

ČB teličke po izbiri. 8 041 /891-916 
7005775 

ČB bikca, starega 1 teden. 8 
04/580^0-56 7005907 

ČB bikca, starega 7 dni, 8 031/361-
2 1 9 7005921 

KOBILO ljutomerski kasač, staro 4 leta. 
zek> mimo. 8 040/851-896 7005909 

KOZE. 8 04/518-53-61, 051/356-
5 6 2 7005943 

KRAVI simentalki, obe v 4. mesecu 
brejosti. 8 041/543-508 700592? 

KRAVO simentalko dojiljo z 2-mese6-
nim teletom ter teličko simentalko. 
staro 7 mesecev. 8 04/595-78-24 
7005789 

PAŠNO teličko simentalko, staro 4 
mesece, okolica Radovljice. 8 
031/420-412 7 0 0 5 9 3 9 

PRAŠIČE, težke cca 25 kg, 8 
04/259-56-00 7 0 0 6 9 » 

PURANE širokoprsate. za nadaljno 
rejo. 8 041/203-564 7005779 

TELIČKI simentalki. stari 8 dni. 8 
041/358-075 7005919 

KUPIM 

BIKCA simentalca. težkega 90-110 
kg. 8 04/256-02-3S 7005792 

BIKCA simentalca do 100 kg. 8 
04/510-84-80 7006797 

BIKCA simentalca ali drugo mesno 
pasmo, starega do 10 dni. 8 04/533-
07-55 7 0 0 6 7 9 9 

BIKCA simentalca ali mesno pastVie, 
starega do 14 dni. 8 041/841-632 

7006912 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DEKLETU, študentki, za pomoč v 
strežbi, dnevni bar. redno plačHo. delo 
takoj. Det Tržič d.o.o.. Trg svobode 
23. Tržič. 8 041/781-296 7005700 

DELO DOBI natakaitica) z veseljem do 
dela, nedelja, prazniki in vsaka druga 
sobota prosto. Gostilna Kot. Maistrov 
trg 4. Kranj, 8 04/202-61-05 7005740 

POGODBENO zaposlim dekle v 
strežbi. Sirena Pub. Kidričeva 67, 
Škofja Loka. 8 041 /719-018 7005742 

ZAPOSLIMO samostojnega kuharja in 
natakarja, za nedoločen čas. s 
poiskusnim delom za 6 mesecev, Ho-
tel Blo d.o.o., Vanganelska 2, Koper. 
8 031/550-827 7005725 

Z A D O S T A V O D N E V N E G A 
ČASOPISA zaposlimo s.p., 
na območju celotne Sloveni-
je: L). MB. CE, KR. KP, NG. 
NM ...Euromedia mb, d.o.o., 
Cesta k Tamu 12, MB. Tel. 
(02) 462 28 52 

ZAPOSLIMO kvalificiranega kuha-
ria(ico) in kuhinjsko pomočnico, redno 
delovno razmerje s polnim delovnim 
časom, pisne prošnje v roku 15 dni: 
Reina d.d.. Savska Loka 1. Kranj 

7009731 

ZAPOSLIMO mesarja - prodajalca. 
Mesarstvo Rešet. Huje 9. Kranj. 8 
041/767-339 7009794 

VOZNIKA kamiorta za mednarodni trans-
port zaposlim, C in E kat. - prevozi v EU, 
Zaic Boris s.p.. Vaburga 15a. Smlednik. 
8 041/622-529 

raoeesi 

ZAPOSLIMO voznika tovor, vozila oz. 
kombija / EU voz. izpit 8. C in E kat., 
pomoč pri sMadiščenju blaga, zaželen 
Izpit za viličarja. Pisne ponudbe: 
Gabrovsek Trar>spor1. d.o.o., Mala ul. 
10. 1354 Horjul ali po tel.. 8 01/750-
01-52.041/788-678 

7 0 0 6 5 9 0 

TAKOJ zaposlimo 4 zastopnike, poleg 
osnovne plače še dodatna stimulacija, 
pisne prošnje: Posredništvo Zdene 
Brovč s.p., Virmaše 170. Škofja Loka 

7006901 

ZAPOSUM frizerto z delovnimi izkušnja-
mi, Jana Pimat s.p., Jezerska c. 9 ^ . 
Kranj. 8 041/904-294 

7009999 

ZAPOSUMO monterja sejemskih koo-
stnik.. na terenu in v skiacfišču. želena 
spretnost, delavnost, zanes l̂vost. osn. 
znanje mizarstva, plesK. aS elektr.. lahko 
delavec brsz poklica. EMS S ^ d.o.o.. 
Savska 14. Kranj. 8 041/754-178 

7005966 

IŽČEM 

KUHANJE, čiščenje, likanje. 8 
040/131-227 7009799 

ZAMENJATI želim delovno okolje Uz 
Lj. na Gorenjsko), zaposlitev za NOČ, 
končana VSS (6/11). sprejmem tudi do-
datno honorarno popoldansko za-
poslitev. 8 041/781-024 (Saša), 
zobcek^hoo.com 

700S940 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapos-
lene In upokojene. Lons, d. o. o., Gre-
gorčičeva 8. Kranj. 04/236-68-08, 
051/387-753 70059M 

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

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

na osnovi vozila ter leasingi. 
Možnost odplačila na 

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

Maribor, telefon: 
02/252-48-26,041/750^60. 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do stretie. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z ruišim cili vašim materialom. 
SGP B ^ i d.n.o.. Stnjževo 3a. Kranj. 
8 041/222-741 700«» 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih pk>šč. izd. t>etonskiti in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co, d.n.o., 
Jelovšhova 10. Kamnik. « 01/839-
46-14. 041 /680-751 TOOMIO 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s. 
p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-170, 
041/733-709: žaluzije. roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komamiki, 
markize, www.asteriks.net 7006924 

BARVANJE fasad in napuščev, ugodno 
in kvafitetno. Megamatrix. d. o. o.. Stare-

39. Kranj, 041/570^57 7oo5»7i 

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas 
13. Cericlje. izvaja od temeljev do strehe, 
notranji ometi, vse vrste tasad. kamnite 
škarpe. adaptacije, urejanje in tlakova-
nje dvorišč. 8 041/589-996 

7006799 

LAMELNE ZAVESE, žaluzije, 
rolete, senčila screen, plise 
izdelamo in montiramo. 
Rono senčila, d. o. o., Mavsar-
jeva cesta 46, Notranje Gorice 
tel.: 01/365-12-47.041/334-247 

mailto:maliogIasi@g-glas.si
mailto:info@mp-projekt.si
http://www.mp-projekt.sl
http://www.nepremicnine.net
http://www.asteriks.net


MALI OGLASI, ZAHVALE 23 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6, Šenčur izvaja vsa 
gradbena dola, notranjo omote, vso 
vrste fasad, adaptacije, novogradnje, 
tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in 
poceni, 051 /354-039 Tooszes 

IZVAJAM vsa gradbena deta. notw)ie 
onnete, tasade. adaptacije, tiaKovanje 
dvofišča. ogr^.kamnieškarfe in dimni«, 
kvalitetno, hitro In poceni, SGP Beni. 
Stmž8vo7, Krani. «041/561-8387006615 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, 
zidava, montaža novih, popravila sta-
rih, nudimo dimns obloge, dimne 
kape. Novak & Co, d.n.o.. Ljubljanska 
89, Domžale, « 031/422-800/ojsau 

LAMELNE ZAVESE. žaliRije, ralete. 
screen senčila, pbseje izdelamo in monti-
ramo. Rono senčila d.o.o., Mavsarjeva 
cesta 46, Notranje Gork:e. « 01/365-
12-47.041 /334-247 7005332 

LIKAM No svojem domu, B 
041 /727-737 Vesna 7ow7se 

POLAGANJE laminatov in gotovega 
parketa, izdelava biljardev in finskih 
savn. Planinšek k.d.. Šinkov Tum 23. 
Vodice, s 031 /206-724 7005404 

PRAZNJENJE GREZNIC! Bled -
Radovljica • Jesenice. Miro Mežek 
s.p.. Krnica 48a. Zg. Gorje, « 
i}41/516-199 70C5802 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju In okolici - rezervirajte svo, ter-
min. Megamatrix, d. o. o.. Stareto\a ul. 
39, Kranj, 041/570-957 7035172 

RTV SERVIS Šinko Marko s.p.. C. na 
KJanec 53, Kranj, pop. TV. vkteo, mafih 
900. apOTEdov. • 04/233-11-09 7OOMW 

TESNJENJE OKEN IN VRAT LMŠenatBsr̂  
la do 30 % prihranka pri ogrevanju. Prepih in 
prahu ni \^!Zmarišan hrup, lOletgarandie. 
BE & MA, d. o. o., Eks le i^ 6, Kamnd̂  
0 1 / 8 3 - 1 & 0 6 7 . 0 4 1 / 6 9 4 - 2 2 9 7005827 

UREJAMO najugodnejše kredite tuje 
banke na hipoteko. OD ali pokojnino, 
možnost kredita do 70% vrednosti 
nepremičnine, v kreditno sposobnost se 
upoštevs^ tudi pnevozni stroški, malica, 
otroški dodatki itd, Raninšek k.d.. Šinkov 
tum 23. Vodice. « 031/206>5527oo5786 

IŽČEM 

IŠČEM vsakodnevno pomoč v 
gospodinjstvu v Frankovem naselju v 
Skof.i Loki, « 031 /320-730 7C06832 

IŠČEM ŽENSKO za čiščenje lokala v 
2g. BHnjoh v jutron.ih urah. poleg Mer-
catooa. « 031 /631 -980 7005771 

VARSTVO za 1 leto starega otroka, od 
sep. dalje, v okolici Naklega, Bleda ali 
Radovljice, « 041/499-955 70O574i 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

POLETNA ŠOLA KITARE za vse starosti, 
tečap ckužabnega Pl£SA (mbdoporočend. 
posanieznM, parO v avgustu! Studb Tango, 
Britof 316. Krari.« 041 /820485 W57i4 

ZASEBNI STIKI 
30.000 POSREDOVANJ. R.OOO 
pozi«nstev v preteklem letu je karak-
teristika ženrtne posredovalnice Zau-
panje za vse generacije, ki posreduje 
po vsej Slo. « 03/57-26-319. 
031/505-495, 031/836-378 

7004038 

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

SI tJdi ti osamljena? Ljubiš naravo? 
Rad bi te spoznal moški, star 49 iet, « 
041/889-506 7005W2 

RAZNO 
PRODAM 

DELE za motor avto Lada. gugatnico 
za teraso, stensko obk>go 13m2, cena 
ugodna, « 04/231-21-01 

700S778 

VEČ starih predmetov za črno kiliinjo, 
tesarsko sekiro, kotel za žganje, mlin 
za sadje in grozdje. 12 sodov za na-
makanje. » 031/449-038 

700&73S 

I Š Č E M 

IŠČEM žensko, da bi z njo delila 
gos;>odlnjstvo, stara 50-55 let, S 
0590/15-605 (Smiijana) 

7006851 

Z A H V A L A 

V 56. letu starosti nas je zapustil naš dragi bratranec i n nečak 

A N T O N STRNIŠA 
iz Preddvora 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate^em. znan-
cem i n sodelavcem Iskre • O T C za izrečena sožalja, darovano cvetje 
in sveče. Hvala g. župniku Mihu Lavrincu za lep pogrebni obred s 
sveto mašo i n cerkvenemu pevskemu zboru za zapete pesmi. Hvala 
tudi sodelavcu za lep poslovilni govor i n pogrebni službi Navček. 
V s e m i m e n o v a n i m i n n e i m e n o v a n i m Še enkrat iskrena hvala i n 
hvala vsem, k i ste Toneta pospremil i na njegovi zadnj i poti in 
ga boste ohrani l i v lepem spominu. 

V S I N J E G O V I 
Preddvor, 24. juli ja 2 0 0 7 

S P O R O Č I L O O S M R T I 

Svojo živl jenjsko pot je sk leni l naš upokojenec 

MARJAN DREŠAR 
rojen 1942 

O d njega s m o se poslovili včeraj, 2. avgusta 2 0 0 7 , n a pokopal išču v Komendi . 

Ohrani l i ga b o m o v t ra jnem s p o m i n u . 

A E R O D R O M L J U B L J A N A , d. d. 

S P O R O Č I L O O S M R T I 

Svojo ž ivl jenjsko pot je skleni l na5 upokojeni sodelavec i z Logist ike 

ALOJZIJ N A N U T 
rojen 1 9 2 6 

O d njega s m o se poslovili v torek^ 31. juli ja 2 0 0 7 , ob 16. u r i n a pokopališču v Bitnjah. 

Ohrani l i ga bomo v lepem s p o m i n u . 

K O L E K T I V S A V A 

Z A H V A L A 

V 51. letu starosti nas je m n o g o prezgodaj zapusti l 

ŠTEFAN KUNTIČ 

Iskreno se zahvaljujeva vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem i n 
z n a n c e m z a izrečeno sožalje, podarjeno cvetje i n sveče. H v a l a gospodu ž u p n i k u , 

pogrebni s lužbi Novak, trobentaču in praporščakom. 

V s e m imenovanim i n n e i m e n o v a n i m še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči : hčerki Mari ja s s i n o m Mat icem i n Polona 

Prazen dom je in duorišče, Z A H V A L A 
oko zaman U išče. 
Solza, žalost, bolečina te 
obudila ni ^ ^ n e n a d n i boleči i z g u b i l jubega moža, očeta, dedija, tasta, 
ostala Je praznina, ki boli... strica, bratranca i n prijatelja 

A N T O N A PETERLETA 
i z U l i ce bratov Praprotnik 6 v N a k l e m 

se iskreno zahval ju jemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
l j e m i n z n a n c e m , k i so se dne, 2 9 . jul i ja 2 0 0 7 , poslovi l i od 
njega, m u podari l i cvetje i n sveče ter nair. izrekl i sožalje. 
Posebno z e v a l o i z rekamo gospodu ž u p n i k u Janezu Z u p a n c u 
z a lepo opravljen pogrebni obred, pevcem Kranjskega kvmteta, 
trobentaču T i š i n e ter p o g r e b n i m a s l u ž b a m a K o m u n a l n e m u 
podjetju Kranj i n NavČku. 
H v a l a vsem i m e n o v a n i m i n ne imenovanim ter vsem, ki ste ga 
pospremil i n a njegovi z a d n j i poti! 

Ž a l u j o d : žena Milka, hčerka T a n j a z m o ž e m , vnukin j i N i n a i n 
A n a ter vs i njegovi 
Naklo, julij 2 0 0 7 

Z A H V A L A 

JCo se rodiš, v Joku brez skrbi živii, 
ko umreš, vrata v novi svet odpreš.. 

V 75. letu starosti nas je zapustil 

MAKSIMILJAN MRAVLJA 
I s k r e n o se z a h v a l j u j e m o v s e m s o r o d n i k o m , pr i jatel jem i n 
z n a n c e m za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče ter sprem-
stvo na njegovi zadnj i poti. Zahvala g. ž u p n i k u Janezu Miklav-
č i č u za lep pogrebni obred. Posebej se zahvaljujemo sosedom 
z a nesebično pomoč. Zahvala tudi v s e m d r u g i m , ki ste n a m v 
težkih trenutkih stali ob strani i n boste pokojnika ohranil i v lep-
e m i n t ra jnem s p o m i n u . 

Se enkrat hvala vsem. k i ste zanj karkoli dobrega storili i n g a 
imel i radi. 

Žalujoči : žena Pavla, s inova Bojan i n Matjaž, h č i M i n k a z 
d r u ž i n a m i i n vs i njegovi 
Škof|a Loka, juli ja 2 0 0 7 

Z A H V A L A 

O b sklepu živl jenjske poti 

M A R I J E ROŽMAN 
p. d. Andrejčkove iz L u ž 

se toplo i n i s k r e n a z a h v a l j u j e m o s o r o d n i k o m , sosedom, so-
vaščanom, prijateljem i n z n a n c e m z a podarjene sv, maše, cvet-
je, sveče i n i z r a z e sožalja. Hva la dr. D a m j a n i Pogačnik Petemel 
z a dolgoletno zdravljenje i n o.sebju holniSnice Golnik . Posebna 
zahvala ž u p n i k u C i r i l u I s t e n i č u z a obiske, tople to laž i lne 
besede i n lepo opravljen pogrebni obred. Hvala pevcem i z Pre-
doselj, trobentaču in pogrebni s lužb i NavČek. H v a l a vsem, ki ste 
namesto cvetja darovali z a župnišče v Šenčurju. 

S e enkrat hvala vsem, k i ste jo i m e h radi. 

Ž A L U J O Č I V S I N J E N I 
L u ž e , Visoko, 30. julija 2 0 0 7 

M smrt tisto, kar nas loči 
In življenje ni, kar druži nos. 
So vezi močn^še. 
Brez pomena zanje so razdalje, 
kruj in čas. 

Z A H V A L A 

/Ml K/i/iP'] ^ s^® ® spoštovanjem pospremi l i na z a d n j o pot našega 
' ^^ ' dragega 

IVANA K L E I N D I N S T A 
i z Spodnj ih Dupel j 

iskreno se zahval jujemo z a vse dragocene izrečene in zapisane 
besede sožalja, sveče i n cvetje, k i ste ga darovali. Lepo se za-
hvaljujemo pogrebni s l u ž b i Navček, gospodu ž u p n i k u F r a n c u 
Mačku z a lepo pogrebno slovesnost, pevcem z a lepo petje i n 
vsem, ki ste n a m kakorkoH pomagah i n n a m stali ob strani. 
H v a l a vsem, k i ste ga spoštovali, i m e l i radi i n se ga boste s p o m -
injali. 

Ž A L U J O Č I : V S I N J E G O V I 
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Anketa 

Dobri tudi Idasični 
fotoaparati 
A N A H A R T M A N 

V Čopovi hiši v Žirovnici bo 
ves mesec na ogled razstava 
starih fotografij občine. 
Naše sogovornike s m o pov-
prašali, ali sami še fotografi-
rajo s klasičnimi aparati ali 
pa že uporabljajo digitalne. 

Folo: K4ja PogÂ ar 

Ivan Okršlar, 
Slovenski Javornik: 

"Že 35 let s e m fotoreporter 
in še danes delam klasično 
kot včas ih. Sl ike razvi jam. 
Tehnolog i ja i m a prednosti 
in slabosti. Slike na računal-
niku se lahko izgubijo." 

Janez Hočevar, Moste: 

"Razstavo starih fotografij 
občine Žirovnica si bom za-
gotovo ogledal. Tudi s a m 
fotografiram še po starem 
in razvijam slike, vendar pa 
nameravam kupiti digitalni 
fotoaparat." 

Milena Lukan, Žirovnica: 

"Super se mi zdi, da so pri-
pravili razstavo starih foto-
grafij. S a m a že sl ikam z di-
gitalnim fotoaparatom. Sli-
ke tako hranim na računal-
niku, izberem pa najboljše, 
ki jih dam razviti." 

Eva Demšar, Žirovnica: 

"Razstavo starih fotografij 
Ž irovnice si bom z veseljem 
ogledala. Otroci imajo digi-
talne fotoaparate in sl ike 
g ledajo na računalniku. 
S a m a i m a m raje s l ike v 
albumih." 

Sebastijan Valentinčič, B r ^ 

"Uporabl jam digitalni foto-
aparat. T o ima svoje pred-
nosti in slabosti. Fotografije 
na računalniku lahko ob-
deluješ, slabost pa je pred-
v s e m to, da se s l ike lahko 
izgubijo." 

Ob polni luni več novorojenčkov 
v kranjski porodnišnici imajo običajno na dan od tri do pet porodov. Precej več dela imajo ob luninih 
menah. Minuli ponedeljek in v noči na torek se je tam rodilo kar deset dojenčkov. 

A N A HARTMAN 

Kranj - L u n i n e mene imajo 
vpl iv n a mars ikatero plat 
n a š e g a ž iv l jenja . Nekater i 
n a p r i m e r v takih d n e h še 
posebej g loboko pogledajo 
v kozarčke, lun ine mene pa 
očitno vplivajo tudi n a po-
v e č a n o število rojstev. V 
kranjsk i porodnišnic i so ob 
z a d n j i polni lun i imel i veli-
ko več dela kot običajno, saj 
je t a m v p o n e d e l j e k i n v 
noči n a torek do sedme ure 
zjutraj n a svet prijokalo de-
set otrok. "Polna luna i m a 
vel ik vpliv. Ponavadi je 
pred t e m krajše zatišje, po-

tem se pa dojenčki kar usu-
jejo," n a m je m i n u l o sredo 
ob n a š e m obisku v kranjsk i 
porodnišn ic i dejala ena od 
m e d i c i n s k i h sester. D i rek-
tor ica A n d r e j a C e r k v e n i k 
Škafar pravi, da ob l u n i n i h 
m e n a h v e d n o p r i č a k u j e j o 
več novorojenčkov. "Obi-
čajno i m a m o n a dan od tri 
do pet porodov. S i c e r pa 
letos ž e n s k e kar p r i d n o 
rojevajo. D o k o n c a ju l i ja 
s m o i m e l i 7 7 9 porodov, 
rodi lo pa se je 7 8 6 otrok. 
T o je kakih 4 0 , 50 otrok več 
v p r i m e r j a v i z i s t i m i ob-
dobj i v pretekl ih letih," je 
pojasnila. 

M e d d e s e t i m i dojenčk i , 
k i so se rodil i ob zadnj i pol-
n i l u n i , sta bi la tudi dva 
para dvojčic. Najprej sta se 
v ponedel jek n e k a j m i n u t 
pred pol eno popoldne 
dveh dekl ic , Lare i n Sare, 
razvesel i la m a m i c a I r e n a 
H r v a t i n i n o č k a S a n d i i z 
Š k o f j e Loke. Z a n j u sta to 
prva otroka. "Novica, da 
bova dobila dvojčka, je bila 
za na ju pred mesec i veliko 
presenečenje i n tudi šok. 
No, zdaj je pa to že kar dej-
stvo," v s m e h u pripoveduje 
m a m i c a , k i bo v dveh ted-
n i h dopolnila 31 let. "Lepše-
ga darila ne bi mogla dobi-

ti," je pristavila. Dekl ic i sta 
na svet pr i jokal i deset d n i 
prezgodaj , kar m e s e c d n i 
pred r o k o m pa je v torek 
zgodaj zjutraj dvojčici rodi-
la Mojca Potočnik i z Ž a b n i -
ce. "Dvojčki se običajno ro-
dijo pred r o k o m i n s e m to 
tako že malo pričakovala," 
je dejala 32-letna m a m i c a . 
Z o č k o m A l e š e m i m a t a 
zdaj že tri hčere: dve leti i n 
pol stari M a n c i bosta po no-
v e m družbo delali še sestri-
c i V e s n a i n Vita. Pa s i star-
ša želita tudi sina? "Zdaj ga 
res še n e načrtujeva. A m -
pak - nikol i ne reci nikoli," 
smeje odgovori mamica . 

Mojca Potočnik z Vesno in Vito, ki sta ste rodili štiri tedne 
prezgodaj. / FOIO: rma ooiii 

Irena Hrvatin, srečna m a m i c a iz Škofje Loke, s hčerama 
Laro in Saro. / FMO: IINA M 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 
D a n e s bo oblačno z občasnimi padavinami. Proti večeru 
bodo ponehale. Ponekod bo zapihal severni d o severoza-
hodni veter. Jutri in v nedeljo bo sončno z občasno oblač-
nostjo. Pihal bo severovzhodni veter. 

Agencija RS 2a okolje. Urad za Meteotlogijo 

PETEK ; S O B O T A I NEDELJA 

1 2 / 1 7 ° C i l O / 2 5 ° C i l 1 / 2 4 ° C 

Zagreb 
o 24/15« 

O Reka 
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Teden golfa na Bledu 
G ORAZD Š I N I K 

Bled - T a teden je na blej-
skem igrišču za gol f živahno 
kot že dolgo ne. Z odlično za-
snovanimi t u m i r s k i m i dne-
vi, imenovanimi Tradicional-
n i teden golfa v avgustu, želi-
jo v družbi Sava hoteli Bled 
kar se da zan imivo pospre-
mit i praznovanje 70-letnice 
igr išča n a Bledu. Gradnja 
igrišča se je začela leta 1936 
i n jo na začetku vodil Avstri-
jec Rudol f von Geknin i , arhi-
tekt Desedier Lauber i z Mad-
žarske, pa je z domačinom, 
prof. B o g d a n o m V o v k o m , 
leta 1937 končal, takrat prvo 
i n edino Jugoslovansko igriš-
če za golf. Leta 1975 je bi l 
ustanovljen tudi G o l f k l u b 
Bled s takratnim prv im pred-
sednikom Jožetom Osterma-
n o m . V osemdesetih se je 
upravljanje igrišča razdrobi-
lo, leta 1992 je zeml j i šče s 
k lubsko h i šo odkupi la Go-

renjska banka, upravljavec 
igrišča pa je bilo vse do pri-
hoda d n j ž b e Sava na Bled 
leta 1 9 9 9 podjetje G o l f i n 
k a m p Bled. Igr išče, k i g a 
zadnji dve leti vodi avstrijski 
svetovalec za golf Gerry Jekl, 
doživlja zemeljske i n organi-
zaci jske spremembe. Vrsto 
profesionalnih učiteljev golfa 
je letos dopolni l i z Avstrije 
prihajajoči A n g l e ž , golfski 
z v e z d n i k M i k e SuUivan, 
P G A . N a preurejenem vad-
b e n e m odbijal išču je m e d 
turnir jem poučeval dve Z a -
grebčanki, ki sta letos Bled z 
gol fom zamenjal i z a morje 
i n potapljanje. Na T t i m i r pri-
jateljstva brez m e j a pa so 
m e d d r u g i m i povabil i tudi 
avstrijsko smučarsko legen-
do Franza Klammerja. 
Jutri, v soboto, pa bodo na 
Bledu gostili velik turnir ob 
70-letnici igrišča. O b kraljevi 
klubski hiš i bo tako zelo slav-
nostno i n zanimivo. 
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Casino Tivoli 
IGFIALNI SALON 

CASINO TIVOLI L E S C E LESCE SL£WENUA 

H r a š k a c e s t a 21 , S I -4248 L e s c e , t: 04/ 532 55 6 0 
w : www.casino-t ivoi i .s i e: info@casino-tivoli.si 
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GLASBA 
DUŠA SARU EVA 
C r v e n a j a b u k a pr ihajajo z b k i a d b a m i z n o v e 
p l o š č e D u š a Sara jeva v l j u b l j a n s k o C v e t l i č a r n o 
s e p t e m b r a . 

j i Alenka Brun 

Limited Edition - The 
Best Of koncerti v 
Cvetličarni v Ljub-
ljani bodo tudi v 
novi sezoni 2007 

/08 prinesli v Ljubljano 
tako svežo glasbeno pro-
dukcijo kot tudi "The Best 
Of' koncertno ponudbo pri-
znanih glasbenih izvajalcev 
iz Slovenije, BiH, Srbije, 
Hrvaške ... Za primeren 
"uvod" v novo sezono napo-
vedujejo nastope izvajalcev 
Crvena jabuka, Urban & 4 
in Van Gogh. Na prvem 
koncertu Limited Edition 
20. septembra ob 21. uri, 
boste lahko premierno v 
živo v Sloveniji sližali sklad-
be z nove plošče Duša Sara-
jeva priznane zasedbe Crve-
na jabuka (BiH) kot tudi nji-
hove starejše uspešnice. Da 
je skupina več kot zaželena 
pri nas, potrjuje dejstvo, da 
je njihov zadnji koncert v 
Cvetličarni bil popolnoma 
tazprodaii. 

Civena jabuka je eden iz-
med glasbenih 'zaščitnih 
znakov' Sarajeva, če temu 
lahko tako rečemo. V tret-
jem desetletju svojega delo-
vanja so bistvo mesta z naj-
večjim srcem na svetu prcli-
li na ploščo, ki predstavlja 

Proslava v belem 

nov mejnik v delovanju sku-
pine. 

Tako kot so v osemdesetih 
oživili legendami hit Inde-
xov Bacila je sve niz rijeku in 
se kasneje izogibali prired-
bam, so se na novi plošči spet 
spomnili pesmi, ki je sestav-
ni del glasbene zapuščine Sa-
rajeva. Pesem z naslovom 
Napiši jednu ljubavnu je ne-
koč prepeval slavni Kemal 
Monteno. Skupino nanj ve-
žejo lepi spomini, saj so so-
delovali z njim na plošči Ne-
kako s prolječa. Poleg nje je 
na albumu še priredba sklad-
be Tamo da putujem (Rasta-
nak), katere avtorja sta Arsen 
Dedič in hrvaški pesnik Tin 
Ujevic'. Naslovno skladbo je 
prispeval kitarist Igor M. Iva-
novič, ki je po odhodu Nikše 
Bratoša iz skupine prevzel 
tudi producentsko vlogo. 

Skupino sestavljajo: nepo-
grešljivi Dražen Žerid - Žera, 
vokalist (katerega zaščitni 
znak sta tako glas kot njego-
va &izura), Igor M. Ivanovič, 
kitarist in producent nove 
plošče, bobnar Darko Jelčič -
Cunja, bas kitarist Krešimir 
Kaštelan, kitarist Damir 
Gonz in klaviaturist Marko 
Beloševič. 

Plošča je že na voljo v vseh 
boljših trgovinah in na pro-
dajnih straneh boljših splet-
nih trgovin. 

Ekskluzivna znamka Fete Blanche, v prevodu 'proslava 
v belem', vsako leto že desetletje uspešno zabava ljudi 
na avstrijskem Koroškem, letoSnje leto pa so jo avstrijs-
ki prijatelji velikodušno odstopili tudi Bledu. Na 
današnji petek se bo namreč na Bledu v okviru že 
omenjene znamke, prvič odvijala 'bela zabava', za 
katero si blejski organizatorji (Club Stop in DZT Bled) 
želijo, da bi v prihodnjih letih postala tradicionalna. 
Zabava, kjer je obvezna bela oprava, se bo odvijala na 
različnih prizoriščih. Ogrevanje se bo pričeto ob 15. uri 
na zgornji terasi Grajske plaže v ritmu disca in latina. 
Ob 19. uri bo za prazne želodčke poskrbljeno v 
Restavraciji &. Piceriji Rikli. Ob osmih zvečer se bo 
hkrati pričelo dogajanje na spodnji ploščadi Trgovskega 
centra Bled, kjer bo goste zabaval Dj Sandro iz Avstrije. 
Na blejski promenadi pred Clubom Stop in gostinskim 
lokalom Devil se boste lahko zavrteli ob plesni glasbi 
italijanskega Dj-a Pada Barbata. V nočnih urah pa se bo 
zabava nadaljevala v dubu Stop z Dj-jem Ben Ovvlom. 
Dogodek bodo prenašali tudi na radijskih valovih, kjer 
se bo v eter radia Blevi v živo Iz različnih prizorišč 
oglašala moderatorka Maja Tratnik. A- B. 

Četrti Žur z razlogom 
V soboto, 25. avgusta, v ljubljanskem parku Tivoli orga-
nizirajo že četrti Žur z razlogom. Organizator je eden 
večjih slovenskih mobilnih operaterjev, ki tako mladim 
podarja brezplačno zabavo z Dj Umekom, ob tem pa do-
nira humanitarnim organizacijam in spodbuja mlade, da 
tudi sami prispevajo prek SMS sporočil za vrstnike v sti-
ski. Žur z razlogom je brezplačen. Prične se ob 17. in za-
ključi ob 23. uri. A. B. 

PESEM POLETJA 2007 
P e s e m poletja 2 0 0 7 je p o s t a l a festival, z m a g o v a l c u pa se o b e t a j o b o g a t e n a g r a d e , saj je tudi 
d e n a r n i sk lad precej p o l n . 

Organizator fe-
stivala Pesem 
poletja 2007 
bo letos med 
izvajalce raz-

delil bogate denarne nagra-
de, televizija Paprika pa bo 
že tretje leto zapored zma-
govalni pesmi podelila la-
skavi naslov pesem poletja 
2007. 

Zavod IPF bo poklonil ne 
le plakete, ki to dokazujejo, 
ampak tudi prestižne nazi-
ve, in sicer bodo podelili tri 
nagrade za najboljšo solist-
ko, najboljšega solista ter 
najboljšo skupino festivala 
Pesem poletja 2007. 

Na Tv Papriki lahko 
dnevno spremljate predsta 
vitvene spote skupin, ki se 
potegujejo za laskave nazi-
ve in mamljive nagrade, 
med katerimi je tudi poto-
vanje v Dubaj. Tako smo 
lahko recimo videli in sliša-
li slovensko Britney Spears 
alias Mimo Reynolds, ki se 
je predstavila z dvema pes-
mima, ki sta ju zanjo spisa-
la Stefanio in Domen Ku-
mer, na koncu pa je zmaga-
la s svojo najnovejšo uspeš-
nico, ki jo je prvič napisala 
sama. Pojdimo vsi skupaj 
na vožnjo z MOTORjem. 
Špelca je zapela tri svoje 
uspešnice, s katerimi je sto-
pila na pot zabavne glasbe, 
prepričala pa vas je s sklad-
bo, s katero je debitirala na 
MMS-u Lady Casanova. S 
svojim melodičnim roc-

kom so očarali tudi fantje iz 
skupine Supemova ter do-
bili največ glasov za pesem 
Junak. Tudi sami so narija-
li zanjo. Big Nina, Nina iz 
slovenskega Big Brotherja, 
je dokazala, da ima pevski 
talent, in se bo v velikem fi-
nalu pomerila s pesmijo 
Zapuščam te. Hrvaška Kar-
ma je dobila največ glasov 
za Ko je ta?, Manca Špik za 
Baila, Baila, Baila, seksi 
Žana, ki ni več dolgolaska, 
pa za Amor amor. Peter Ja-
nuš se je predstavil s 
čustveno balado Razprosti 
krila. Sanja Grohar z 
zadnjim singlom, za kate-
rega je že snemala video-
spot. Varaj me varaj in ga je 
premiero predstavila ravno 
na prireditvi Adam in Eva z 
napako 2007. 

Natalija Kolšek je prepe-
vala obkrožena z Lavando. 
Živahna ali bolje, vražja 
Stajerka se je v finale 
uvrstila s pesmijo Klapa za-
igraj. Mambo kings, skupi-
na fantov, ki že več kot de-
setletje zabavajo slovensko 
publiko, je naredila vtis 
celo na voditelja in enega 
izmed sanjskih kandidatov 
za sanjsko žensko, takrat 
Nino Osenar, Adela, ki red-
ko zapleše. Hauba Party je 
dobila največ glasov. V fina-
le pa so se uvrstili še Turbo 
Angels, s privlačnima pev-
kama Mašo in Marjetko, 
Danijela, Jasmin Stvaros, 
Lepi Dasa, skupina Stereo-
tipi, 4 Play. Veliki finale bo 
kmalu, saj je 31. avgust že 
zelo blizu. 

Ž a n a / roto: rina Doki 

Big Nina / Folo:Tina DOU 

RITEM PETRE SLAPAR 
Alenka Brun 

Vse bolj razvpita 
lepotička Petra 
Slapar v poletnih 
mesecih nikakor 
ni med tistimi, ki 

se nekam zavlečejo in tam 
pofivajo, čeprav pri svojih iz-
javah o tem, kako razmišlja o 
svoji prihodnji glasbeni kari-
eri, bo izdala kako plato, 
samo smeje reče: "Ne bi še o 
tem." 

Slovend smo Petro opazili 
kot eno izmed treh deklet, ki 
so na Piramidi veselo prepe-
vale, zato smo se pozanimali 
malce podrobneje, kdo je 
vendar Petra Slapar. Samo 
dekle iz Moravč? Govori se. 

da ima malce grešno pretek-
lost, vendar si danes s tem 
dekle ne beli več glave, saj 
pravi, da je preteklost pretek-
lost in jo zanima samo še pri-
hodnost, petje pa ji je v vse 
ve^e veselje. 

Njen singel Ritem poletja, 
ki so ga pred tedni poslali na 
radijske postaje, se vrti tudi 
drugod, Petra pa nastopa na 
različnih poletnih priredit-
vah. Srečali smo jo tudi na 
Kranjski noči. Začela se je še 
učiti petja pri Nataši Nachti-
gal, Id jo poučuje tehnike 
'speech level singing'. Ob 
vsem tem piše diplomo, nek-
je v oktobru pa jo bomo v eni 
izmed nadaljevanj Naše male 
klinike lahko videli tudi kot 
Mimo. 



KULTURA 

BLEJSKA OKARI NA 
SE JE ZAČELA 
v četrtek z v e č e r s o v Z d r a v i l i š k e m parku na B ledu o r g a n i z a t o r Leo L ičof , b le jsk i ž u p a n J a n e z Fajfar 
in g l a s b e n a s k u p i n a C i n k u š odpr l i s e d e m n a j s t i O k a r i n a e t n o festival. 

Na prvi dan festi-
vžda je v parku 
pod kostanji ra-
dovedna množi-
ca tujih in do-

mačih obiskovalcev prisluh-
nila kakovostni hrvaški glas-
bi v kajkavskem narečju. Av-
torska dela iz pokrajin Za-
gorje, Prigorje in Medimur-
je, ki so jih Cinkuši koncep-

tualno združili v bogato ljud-
sko izročilo, so skozi ener-
gično predstavitev na odru 
znova oživela in v poslušal-
cih vzbudila pozitiven, nav-
dušujoč odziv. Sicer pa je 
omenjena skupina za svojo 
avtorsko glasbo, ki jo lahko 
zasledimo tudi v številnih fil-
mih in animacijah hrvaške 
produkcije, v preteklih letih 
dobila lepo število priznanj 
hrvaških in evropskih film-
skih festivalov. Kot nam je 

pojasnil organizator festivala 
Leo Ličof, je, kot vedno, tudi 
letos rdeča nit festivala pred-
vsem glasba kvalitetnih izva-
jalcev, različnih etničnih ob-
močij in kultur. 5 ^ d i kako-
vostnega sederrmajsdetnega 
dela je festival znan po vsej 
Sloveniji in zunaj naših 
meja, poleg lokalne skupno-
sti pa ga podpirajo tudi ame-
riško, romunsko in brazilsko 
veleposlaništ/o. Nadaljeval 
je, da je festival kljub finanč-

ni krizi pred leti obstal in po-
stal še močnejši, zato ne vidi 
nobenega razloga, da ga v 
prihodnosti ne bi nadaljeva-
li. Letos so k sodelovanju pri-
tegnili kar nekaj sponzorjev, 
blejski hoteli pa so poskrbeli 
za brezplačne nočitve glas-
benih gostov. Zaradi letoš-
nje obsežne in pestre po-
nudbe glasbenih izvajalcev 
pričakujejo, če bo seveda vre-
me naklonjeno, več kot deset 
tisoč obiskovalcev. 

Organizator festivala Leo Ličof in blejski župan Janez Fajfar Hrvaški Cinkuš/FOIK ANKA BUIKVCC 

NOVICE IZ STAREGARE 
Kratki igrani filmi R e m e k d e l o in A r h e o 
Jana C v i t k o v i č a ter N a s o n č n i s t rani A l p J a n e z a 
B u r g e r j a 

A l e n k a Brun 

Pred nedavnim je v 
produkciji Stare-
gare in koproduk-
ciji Potemldnovih 
vasi in Vizualene-

ga laboratorija potekalo 
snemanje kratkega igrane-
ga fdma Remek delo scena-
rista in režiserja Jana Cvit-
koviča. Film je bil zavrnjen 
na javnem pozivu za dela iz 
avdiovizuelnega področja, 
ki ga je razpisovalo Ministr-
stvo za kulturo. Snemanje 
filma je potekalo v lastni 
produkciji. Film je bil po-
snet na Krasu. 

Staragara se trenutno pri-
pravlja tudi na snemanje 
celovečernega filma Jana 
Cvitkoviča Arheo, ki bo rav-
no tako potekalo brez fi-

nančne pomoči Filmskega 
sklada republike Slovenije. 
Snemanje je načrtovano v 
mesecu oktobru. 

Kratki igrani film Na 
sončni strani Alp režiserja 
in scenarista Janeza Burger-
ja bo svetovno premiero do-
živel v tekmovalnem pro-
gramu kratkih filmov na 
filmskem festivalu v Saraje-
vu (17. do 25. avgusta). 
Zgodba filma pripoveduje o 
tipični slovenski družini, 
ki živi v alpski idih, dokler 
sosed ne kupi novega avto-
mobila. Film je produdrala 
Staragara v koprodukciji 
z TV Slovenija, film pa je 
sofinanciral Filmski sklad 
republike Slovenije - javni 
sklad. V njem igrajo: Ibra-
him Nouham - oče. Kany 
Michel Obenga - sin in Sa-
muel Camara - sosed. 

Brezplačne vstopnice za koncert 
Gorenjski glas svojim naročnikom podarja brezplačne 
vstopnice za Veliki dobrodelni koncert, ki bo na Loškem 
gradu 25. avgusta ob 19. uri na grajskem dvorišču. 
Prvim dvanajstim, ki boste v ponedeljek poklicali na 
04/201 42 41, podarimo po eno vstopnico. Sicer pa so 
vstopnice tudi v prodaji na Gorenjskem glasu, Zoisova i , 
Kranj, vsak dan od 7. do 15. ure. Cena vstopnice je 15 EUR. 

Gorenjski Glas 

KAMNIK 

Koncerti Klasika Slovenija v Kamniku 
Včeraj se je v salonu gradu Zaprice v Kamniku zvrstil še 
eden od poletnih koncertov iz sklopa festivala Klasika 
Sbvenija. Tokrat so se ljubiteljem srednjeveške glasbe 
predstavili trije glasbeniki - mladi francoski vokalist Marc 
Mauillon, Italijanka Vivabiancaluna Biffi na starodavnem 
instrumentu vieli in vodja zasedbe Pierre Hamon iz 
Francije, ki je zaigral na flavte in dude. Trojica, ki je bila 
doslej deležna številnih pozitivnih kritik svetovne javno-
sti, se je v Kamniku predstavila s skladbami iz obdobja 
od n . do 14. stoletja. Naslednji koncert v sklopu festiva-
la bo v soboto, 11. avgusta, na gradu Jable v Loki pri 
Mengšu, kjer se bo predstavila poljska zasedba Chambre 
5.01, v Kamniku pa spet v torek, 14. avgusta, ko bo na Za-
pricah nastopila mednarodna zasedba La Faisirena s slo-
vensko sopranistko Suzano Ograjenšek. J. P. 

KRANI 

Poletni jazz tudi v Kranju 
V sredo so se v Grožnjanu na jazz koncertu iz Kranja 
predstavili najboljši sluSatelji jazzovskih delavnic zadnjih 
dveh oziroma treh let. Od mentorjev sta sodelovala 
Dominik Krajnčan (trumpet) in Primož Crašič (kitara). 
Tako rekoč slovenskega večera se je udeležil tudi 
kranjski župan Damijan Perne In se ob tej priložnosti 
srečal z županoma Grožnjana in Istre. Izmenjava glasbe-
nih dogodkov med Crpžnjanom poteka že tretje leto in 
je plod posebnega dogovora med obema občinama in 
organizatorji na obeh straneh. Dnevi jazza z mednarod-
no udeležbo, ki potekajo v Grožnjanu od 21. julija, 
se v nedeljo, 5. avgusta, zaključujejo. Vendar poletnega 
jazza s tem še ni konec. Med 17. in 26. avgustom bodo 
v organizaciji podjetja Cramus, ki ga predstavljata 
Primož in Grega Grašič, potekale jazz delavnice in kon-
certi na Pungertu, v starem mestnem jedru Kranja. Več 
podrobnosti .0 programu in glasbenih mentorjih dobite 
na spletnih straneh http://jazzkamp.blogspot.com ali 
http://gramus.si/jazzcamp.php. A. B. 

STUDOR v BOHINJU 

Klarineti plešejo 
V sklopu poletnih prireditev na Ranču Mrcina bosta na 
glasbenem večeru z naslovom Klarineti plešejo v petek 
ob 21. uri nastopila Mare & Dani. P. L 

ŠKOFJA LOKA 

Poletna glasbena šola Loca Musica 

Od 20. do 27. avgusta bo v Škofli Loki 3. mednarodna po-
letna glasbena šola Loca Musica, 48 mladih glasbenikov 
iz Slovenije in tujine se bo izpopolnjevalo pri priznanih 
mentorjih: Tatjana Ognjanovič, klavir, Ana Kavčič Puci-
har, flavta, Igor Mitrovič, violončelo, Armin Sešek, violi-
na in Matej Zupan, flavta. Mentorji se bodo predstavili 
na Otvoritvenem koncertu v Kristalni dvorani v Škofji 
Loki v ponedeljek, 20. avgusta ob 19.30. Na koncertu bo-
sta nastopili tudi lanski dobitnici nagrade Loca Musica 
2006: Nataša Lazič (klavir) in Tjaša Vrhovnik (violonče-
lo). V enem tednu intenzivnega dela z mentorji bodo 
udeleženci spoznavali tudi Grindeajnino tehniko spro-
ščanja pod vodstvom Damjane Zupan. Skrivnosti crn-
grobskih orgel bodo odkrivali pod vodstvom priznanega 
loškega umetnika Andreja Missona. Udeleženci se bodo 
predstavili na treh zaključnih koncertih 26. in 27. avgusta 
v Kristalni dvorani in v kapeli Loškega gradu. Najboljši 
med njimi bo prejel nagrado Loca Musica 2007, ki jo po-
deljuje Občina Škofja Loka. Koncerti so odprti širšemu 
krogu poslušalcev, vstop je brezplačen. A. B. 

renjsipG\as 
liki zemlje z a uikit«' 

E f i f •• -

S e odpravl jate na dopust in želite prejemati 

Corenjsl<i g las v v a š počitniški kraj? 

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

n a m pi i i te na: narocnine@g-g las . s i ali 

podatke spremeni te na www.gorenjskig las .s i 

na zavihku Naroči ln ca - S p r e m e m b a 

podatkov o naročniku 

Gorenjski g l a s je naprodaj tudi v večjih 

letoviščih v Istri. 

Gorenjski Glas ZA VAS geleSIMO Os 

http://jazzkamp.blogspot.com
http://gramus.si/jazzcamp.php
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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PETEK 3.8. 
Reali1y 10.10 Vzneseia srca 11.00 Za|)isld iz 

T a ^ 11.50 5tud«it medicine 12.15 Divje 
vreme 13.05 Hujšanje 13 J O Kritid*) refevanje 
M J O Reievanje živali 14.45 Jane Cokfman 
1535 Mejna poTidja 16J5 Zapisid iz Tajpeja 
17.150iika 18X5 Vzneiena srca 19X0 fej stoii-
ti? 1950 Pod nožem 20.15 Kritidio refevanje 
21.05 Prevaranti 22.00 Ve< kot bizarno 2250 
Polkisj v a<iku 23/W Lw nd didnve OOJ« Pod 
nožm 0030Delo n i ^ 

11.2SV(^2ensk,S3.del12J0Lorenzov3žena, 
82. del 13.10 Pepelka, 4. del 14.05 Kriva te 
dubezii, 131, den5J)0Kriva te jubezni, 132. del 
1555 Najstniid v mestu, 16. dd l & t S Najstniki v 
mestu, 1 7 . del 17.40 lorenzova žena, 82. del 
1835 Vojna žensk, 53. del 1930 Nore in 
zaljubjene, 55. del 20J0 Pepelka, 4. del21.10 
Kriva te pe2iil132.del22.05Najstnildvmstu, 
17. del 23X0 Pepelka, < del 2355 Vojna žensk, 
53. del 0050 Svetovni popotnik 

SOBOTA 4.8. 
• Itealityiy 

Realitv 06X0 PoTidsti v zraku 08X5 Prebrana 
smit 11X0 Dnjžina v stiski 13.10 Prevarana smit 
17>40 Družina v stiski 1835 Sindrom Tieacher 
Coins 1925 lA Air Hve 2 20.15 Usodni trenutki 
21X5 Ptazkuši^ vzdiajKfOSti 02.10 Masni utrip 

06.00 Tako je živfjenje, 49. del 0650 Najstniki v 
mestu, 13.-17. del 11X0 Na?e skrivno žirljenje, 
43. del 1150 Kriva te ljubezni, 128.-132. del 
16X0 Maščevanje 18X0Tako je živ|enje,50. del 
19X0 Svetovni popotnic 20.00 V kuhinj z An-
gekm in Mario, 7. del 21X0 kiealen par 22X0 
S a r ^ moild 23X0 MaS ĉvanje 00.40 Sretovni 
popotlik 

NEDEUA 5.8 . 
Reatt; 0625 Usodni odmeTek07.1SNevčmist9i 
08X5 Smrt 0855 Smrtonosna medicina 09.45 
Okus strupa 1035 Semt uni«ei^ 1125 loksidii 
napad 12.1S Tiha srni 13.05 Kruta (fevara 
135S T9ii stnjp 14.45 Usodni odmerek 1535 
Nevarni stS( 1625Smrt 17.15 Smrtonosna med-
icina 18.05 Okus strupa 19.00 Seme uiKenja 
1950Toksl(Mnapad20/»Tihasmit2130 Kru-
ta prevara 2225TihisUiip23.15Usodni odmerek 
00X5 Nevarni stik0055Smit 

06.0« Tako je življenje, 50. del 06.50 nore m 
zaljubjene,51.-S5.del11X0Našeskrivno!ivijen-
je, 44. del 1150 Loreizova žena, 78.-82. i 
16.00 Ma»evai^ 18XI)Takoježivr)enje,49. del 
19.00 Svetovni popotiik 20.00 V kuhinji z An-
gekm in Mario, 8. del 21.00 Idealen par 22X0 
Sanjsii m < ^ 23X0 MčSčevanje 00.40 Svetovni 
popotnik 

PONEDEUEK 6.8. 
• RealitrTV 

Realit/11.00 Zapiski iz Tajpeja 1150 $»d«nti 
medidne 12.is2ivalski vit 13X5 Hujšanje 1330 
Kiitidio reševanje 1420 Reševanje živali 1445 
Jane Goldman 1535 Kovinar v modrem 1625 
Zapiski iz Tajpeja 17.15 Dirka 18X5 Viharne 
zgodbe 19.00 Kaj storiti? 195« Pod nožem 
20.15 Kritidio retevai* 21XS Prevaranti 2Z00 
Ve( kot bizarno 2250 FMnjan IjiK^ 23/U lov 
na diinve 00X5 Pod nožem 0030 Dek ni šala 
0055 Obaha straža 0120 Prevaranti 

1125Voina žensk, S4,(lel1220Lorenzova žena, 
83. d!l 13.10 Pepelka, 5. del 14.05 Kriva le 

ljubezni, 132. del 15X0 Kriva te ljubezni, 133. del 
1555NajstnM v mestu, 17. del 1&45 Najstniki v 
m m 18. del 17.40 lorenzova žena, 83. del 
1835 Vojna žensk, 5«. del 1930 Nore in 
zaljubtene, 56, del 2020 Pepelka, 5, del 21.10 
Kriva te ljubezni, 133, del22X5Njjstnikiviiiestu, 
18, del 23X0 Pepeta, 5 del 2355 Vojna žensk, 
54, del 0050 Svetovni popotnik 

TOREK 7.8. 
Realitv 10.10 Viharne zgodbe 11.00 Zapiski iz 
Tajpeja 11.50 RPA 12.15 fnalski vrt 13X5 
Hujšanje 1330 KritičnC' reševanj« 1420 Reše-
vanje živali 14.45 Jant Goldman 1535 Nov-
inar v modrem 1625 Zapiski iz Tajpeja 17.15 
Dirka 18.05 Viharne zgodbe 19.00 Kaj storili? 
19.50 Pod nožem 20.15 Kritiino reševanje 
21.05 Prevaranti 22.0« Vei kot bizarno 2250 
Vozila brez nadzora 23.40 Lov na duhove 
00.05 Pod nožem 0030 Delo nI šala 

1125 Vojna žensk, 5S. del 1 2 2 0 Lorenzova 
žena, 34. del 13.10 Pef«lka, 6. del 14.05 Kriva 
te ljubezni, 133. del 15.00 Kriva te ljubezni, 
134, del 15.55 Najstnilivmestu, 18,den6.4S 
Najstniki v mestu, 19, del 17.40 Lorenzova 
žeru, del 1835 V o ^ žensk, S; liel 19.30 
Nore in zaljubljene, 57 del 2020 Pepelka, 6. 
del 21.10 Kriva te ljubezni, 134. del 2 2 . K Na-
jstniki v mestu, 19. del 23.00 Pepelka, 6. del 
23.55 Vojna žensk, 5S. del 00.50 Svetovni 
popotnik 

SREDA 8.8. 
Realit) 11.00 Zapiski iz Tajpeja 1150 RPA 12.15 
ZivalsU vrt 13.05 Hujšanje 1330 Kiitioio reše-
vat^l420Reševai^živaS1445JaneGcklman 
1535 Novinar v modrern 1625 Zapiski iz Tajpeja 
17.15 Dirita 18.0S Vihsme zgodbe 19.00 Kaj 
storiti? 1950 Pod nožem 20.15 Kritidu reševan-
je 21JB Prevaranti 22X0 Več kot bi2amo22.50 
Divje: Narava 23.40 lo/ na duhove 00.05 Pod 
nožem 0030 Deki ni šala 0055 Ztofin v Holly-
vvood« 0120 Prevarami 

112SVojna žensk. 56. cfel1220Lorenzov3 žena, 
85. dd 13.10 Pepelka^ 7. del 14.05 Kriva te 
ljubezni 134, 135. del 1555 Najstniki v mestu, 
19,20. del 17.40 loreivova žena, 85, del 1835 
VojnažensK,56,del1930Nore inzaljubljaie, 58. 
del 2020 Pepelka, 7 . d(l 21.10 Kriva te ljubezni, 
135. del 22.05 Najstniki v mestu, 20. del23.00 
PepeSB, 7. del 2355 Vojna žensk, 56. del 0050 
Svetovni popotnik 

ČETRTEK 9.8. 
Reality 11.00 Zapiski iz Tajpeja 11.50 RPA 
12.15 Živalski vrt 13.05 Hujšanje 13.30 Kri-
ti(no reševanje 1420 Reševanje živali 14.45 
Jane Gokimari 1535 Novinar v modrem 1625 
Zapiski iz Tajpeja 17.15 Dirka 18.05 Mhame 
zgodbe 19.00 Kaj storiti? 1 9 5 0 Pod nožem 
20,15 Kritiino rekvinjc 21.05 Prevaranti 
22.0« Zalezovale« 2250 Oh, ta Ijibezen 
23.4« lov na duhove 00.05 Pod nožem0030 
Dek) ni Sala 0055 Zločin v Hollywoodu 0 1 2 0 
Prevaranti 02.10 Vohunjenje 

1125Vojnažensk,W.(iel1220lo(Hizovažena, 
86. del 13.10 Pepelka, 8. del 14.05 Kriva te 
jjubemi, 135. del 15X0Kriva te ljubezni 136. del 
1555 Najstniki v mestu, 20. del 1&45 Najstniki v 
mesti, 21. del 17.40 Lorenzova žena, 36. del 
1835 Vojna žensk, 57, del 1930 Nore In 
zarjuhljene, 59. del 2020 Pepelka, 8. (W 21.10 
Kriva te I j u ^ 136. del 22X5 Najstniki v nnestu, 
21. del 23X0 Pepelka, 8. del 2355 V i ^ žensk, 
57. del 0050Svetovni [opotnik 

Ja, čas ciopuslov je. Po naše 
čas kislih kumaric. In čeprav 
bi laje te dni tudi sam ždel, 
recimo, pod jadri karbonske-
ga Shipmana ali vsaj jadralno 
krasne Hanse, no ja, ali vsaj 
na plaži kopališča Bonj na 
Hvaru ..., imam po svoje kar 
srečo, da sem še na "celini". 
Pa ne samo zaradi premočne 
burje v Dalmadji. 

Najprej sem po dolgih letih 
čisto od blizu pospremil 25. 
Kranjsko noč, po novem 
Kranfest, ter še od bliže opa-
zoval in celo ocenjeval dekli-
ški pogum z lepoto. O tovrst-
nem množičnem rajanju, ki 
bi se lahko imenovalo veseli-
ca, imam čisto svoje mnenje. 
Dopustniški čas pač narekuje 
zabavljanje. Pravijo, da žen-
ske lepote nikoli ni preveč. In 
ker je moji šefinji morski ve-
ter škodoval do te mere, da jo 
je zabolelo uho, je srečo na-
menila meni. "Greš ti in boš 
v komisiji, ki bo izbirala miši-
ce." Saj veste, šef ima vedno 
prav. In smo bili. da ocenimo 
najlepšo v mestu: prvi komi-
sije, kakopak župan Kranja 

Pred Kraljevo klubsko hišo: Gerry jeki in smučarska legenda Franz Klammer 

Femie se je letos kot prva Slo-
venka z avtorsko revijo ime-
novano NyMph uspešno 
predstavila na MaiilialUiu v 
New Yorku, kjer je tri leta so-
delovala v modnem ateljeju 
Anne Sui. Ni kaj, Eva in Maja 
sta "luštni" deklini. Z Majo bi 
lahko še besedoval o jogi, ve-
getarijanstvu, japonskem su-

Rebeka, Sandra, Daliborka In naša miss Anja Urbane 

Damjan Peme, predstavnik 
glavnega pokrovitelja Boris 
Erzetič iz Britofa, Karmen 
Zupan, predstavnica mestne-
ga Zavoda za turizem, med-
narodno uspešna modna ob-
likovalka, simpatična Maja 
Femie in sam z nič cinično 
vrednostno lestvico. Najprej 
smo jih, pogumne dame, od-
ločene, da nam dokažejo in 
pokažejo svoj stas z lepoto gi-
banja, opazovali v zaodrju. 
Dobro razgreta ekipa radia 
Belvi, vsa čast jim za energijo, 
je zabavljala obiskovalce. Svoj 
stas in lep glas pa je publiki 
namenila lepooka Tržičanka 
Eva Moškon, ki jo je pred leti 
v orbito popularnosti izstrelil 
duet z lanom Plestenjakom 
in pesem Od pekla do raja. 
Eva pravi, da zdaj muziko 
ustvarja samostojno, brez za-
ložbe, osvobojena kot pod 
svobodnim soncem. Z glas-
beno klapo Črno belo že 
ustvarjajo material za novo 
"plato". Ljubim se!, pa je Evi-
ca pela na letošnji Emi, za ka-
tero ji je modno oblačilo skro-
jila prav Maja Ferme. Njuno 
naključno srečanje je bilo še 
tolikanj prisrčnejše. Maja 

šiju, modi, pa sva morala na 
oder pogleclat, kako je letoš-
njih dvanajst mišic skrbelo za 
svojo lepoto. Vi, naši bralci, 

pa ste nam bili v pomoč, da 
smo izbrali še najlepšo Go-
renjskega glasa. Največ gla-
sov ste iiaiueiiili sedemnajst-
letni Anji Urbane iz Trboj, ki 
smo ji za čednost namenili 
digitalni fotoaparat. Največ 
vsesplošne lepoto in šarma 
pa nam je, strinjali smo se 
enoglasno, namenila temno-
lasa manckctika Sandra Ma-
rinovič. In šele na ociru smo 
ugotovili, da na žalost ni iz 
Kranja, temveč iz Trbovelj. 
Nič ne de. Za njeno prvo 
spremljevalko smo izbrali 
svetlolasi fotomodel, zalo Re-
beko Mole iz Ljubljane, ples-
no gibčna in nasmejana Dali-
borka Bubtilj iz Kranja pa bo 
druga spremljevalka miss 
Kranja 2007. Smo jim česti-
tali do naslednje tekme. 

Lepa "tekma" pa se ta teden 
dogaja na golfskem igrišču 
na Bledu. Poimenovali so ga 
Tradicionalni teden golfa v 
avgustu, gre pa pravzaprav za 
domiselno praznovanje 70-
letnice igrišča na Bledu. Glav-
ni turnir se bo sicer dogajal 
jutri, v soboto, in bo name-
njen vsem pomembnim, ki 

Maja Ferme in Eva Moškon 

so zaznamovali zadnja deset-
letja na blejski golfski zeleni-
ci. Čez teden pa so se že zgo-
dili Turnir prijateljstva brez 
meja in še trije klubski turnir-
ji. Navkljub dopustom pa je 
bil minuli teden zares zani-
miv. Prepolne tumiiske štart-
ne liste z veliko zanimivimi 
igralci ter obrobnimi nastopa-
jofimi. Da jc Avstrijcc Gcrry 
Jekl, svetovalec za golf in vod-
ja igrišča, v nepolnih dveh le-
tih na Bled prinesel veliko 
nove energije, zdaj ni nobe-
nega dvoma več. Tudi svoja 
zr.anstva izkorišča za vse bolj-
šo predstavitev Bleda, golfa 
ter družbe Sava hoteli Bled, ki 
ji ga je uspelo angažirati za ta 
posel. Na Turnir prijateljstva 
je Gerry )ekl povabil tudi 
avstrijsko smučarsko legendo 
Franza Klammerja, smukača 
s še vedno največ zmagami v 
svetovnem pokalu, olimpij-
skega zmagovalca v smuku 
in ne nazadnje, še vedno je 
odlična marketinška blago-
vna znamka sosednje Koro-
ške in Avstrije nasploh. Tudi 
v golfu je odličen z izvrstnim 
"hendikepom" šest. Z zelo 
zgovornim G€3Tyjem Jektom, 
polnim zanimivih pcxlatkov, 
sva Franza Klammerja zmoti-
la na devetem "greenu". Mo-
čan stisk roke, sijoč pogled ter 
takojšnje spoznanje, da je 53-
letni Korošec še vedno zelo 
aktiven, v "top" formi. Beseda 
je stekla o njunih spominih 
m golf v Amerild, pa o Klam-
merjevem rojstnem Bad Kle-
inkirchheimu in o strašno 
dobrem "konditoraju" Huter 
In njegovi lasmid. Haha. Na 
desetki je udaril "par". Z veli-
ko več znanja in sreče kakor 
ga je imel kot predsedujoči 
pri kandidaturi Salzbuiga za 
zimske olimpijske igre. Zma-
ga je šla v Ruski SočL Franz 
Mammer je ime, ki v Avstriji 
marketinško še vedno vleče 
do vrednosti vsaj 15 tisoč ev-
rov na dan. In vedo, zakaj! Re-
dmo, pri nas so si Jureta Ko-
širja omisliU Primorci v 
Kranjski Gori. Le kdo bi nam 
še ostal.' Morda mi čez konec 
tedna prav Gerry pove za 
kakšnega "modela". 



OGLASI, ZANIMIVOSTI 

PRENOVUENI TEDNIK 
O d d a j a T e d n i k u r e d n i š t v a I n f o r m a t i v n e g a p r o g r a m a T e l e v i z i j e S l o v e n i j a bo o d 6. s e p t e m b r a letos 
d r u g a č n a . S p r e m e n i l i b o d o s c e n o , o d d a j o p a bo v novi s e z o n i vodi l J a n k o Š o p a r . 

A l e n k a Brun 

S septembrsko od-
dajo Tednik bo 
uredništvo Infor-
mativnega pro-
grama Televizije 

Slovenija predstavilo dve 
novosti. Sceno z virtualni-
mi dominami bo nadome-
stila nova, prav tako virtual-
na srena, sedanjo voditelji-
co oddaje Barbro Jermann 

pa bo zamenjal novi (stari) 
voditelj Janko Šopar. 

Vizualno prenovljena od-
daja se bo še vedno lotevala 
vsakdanjih socialnih tema-
tik, Id so pogosto nerešljive 
brez medijske pozornosti. 
Še vedno jo boste lahko 
spremljali vsak četrtek ob 
20.55 1. programu Tele-
vizije Slovenija. 

Prva prenovljena oddaja 
bo na sporedu že 6. sep-
tembra. Janko Štopar 'FOTO RTV SLO (SUNC SFTCN) 

TOMOV DARFUR 
V s o b o t o , 18. a v g u s t a , s e bo T o m o Kr ižnar , z n a n i borec z a č l o v e k o v e pravice in p o z n a v a l e c pol i t i čn ih 
r a z m e r in ž iv l jen ja v S u d a n u , u d e l e ž i l fest iva la S a m o r e g g a e s t a n (Tr i je Kralji n a d S l o v e n s k o B is t r i co) . 
P r e d p r e m i e r n o bo predstav l jen n j e g o v pr ihaja joč i film, nas lov l jen D A R F U R - W a r for W a t e r in d o 
sedaj š e neobjav l jene fotograf i je iz Darfur ja . 

A l e n k a B r u n 

Tomo Križnar je 
večino leta 2006 
preživel v afriški 
državi Sudan. V 
Čad je bil napo-

ten kot odposlanec pred-
sednika Drnovška, na po-
budo humanitarnih organi-
zacij pa je kmalu odpotoval 
v Sudan. Tam je hotel pod-
preti predsednikovo pobu-
do za rešitev humanitarne 
katastrofe v Darfurju. Nje-
gova misija se je neuspeiSno 
zaključila z obsodbo na dve 
leti zapora zaradi nezakoni-
tega vstopa v Sudan, vohu-
njenja in širjenja laži. Na 

srečo pa je bil, po posredo-
vanju slovenske politike, iz 
zapora predčasno izpuščen 
in bo svojo izkušnjo lahko 
delil z nami. 

Dokumentarni film DAR 
FUR - War for Water bo se-
stavljen iz skrivnih Križ-
narjevih posnetkov, ki so 
nastali med februarjem in 
septembrom 2006 , med 
njegovim obiskom Darfiir-
ja, province na severozaho-
du afiiške države Sudan, in 
begunskih taborišč v Čadu. 
Glavni okvir zgodbe je 
osebna vpletenost Toma 
Križnarja v reševanje situa-
cije v Darfurju. Vsebuje 
tudi opise življenja različ-
nih darfurskih plemen 

med vojno; pričanja žrtev 
vojne, vojakov in dežele 
same. Prikazal bo tudi ne-
učinkovitost mednarodne 
politike pri reševanju dar-
furske krize - krize, ki jo 
ZN imenujejo 'največja hu-
manitarna katastrofa na 
Zemlji'. 

Zaseženi Križnarjevi vi-
deo posnetki, fotografije in 
dnevniki so končno prišli 
nazaj v njegovo last. Njiho-
vo predvajanje sovpada z 
glavno idejo in motivom fe-
stivala Samoreggaestan, 
kjer bodo osnutki filma pr-
vič predstavljeni javnosti, 
saj izpostavlja ravno tiste 
predele sveta in njihove 
probleme, ki jih zahodni 

svet tako uspešno postavlja 
ob rob. 

Rcggae festival Samore-
ggaestan je festival z izrazi-
to vsebinsko noto. Kulturo 
dojema kot medij družbene 
angažiranosti. V letošnjem 
vsebinskem sklopu, poime-
novanem Eksodus, bodo 
poleg Toma Križnarja na 
festivalu predavali še Aska-
le Selassie o rastafarijan-
stvu, antiiasistična skupina 
Rog o migracijah, Sašo 
Adamič o vojni industriji, 
lAS o enakosti in integraci-
ji, festivala pa se bo kot gost 
udeležil in podprl njegov 
idejo tudi priznani jamajški 
glasbenik Joseph 'Blue' 
Grant. 

S e m i n a r za<pikolo 

V okviru Vox Laci bo na Jezerskem od 8. - 1 2 . oktobra 
potekal seminar za pikolo, sofinanciran tudi s strani 
društva DCUS, v obliki individualnega dela s pikoli-
sti/flavtistl v dvorani Kulturnega doma na Jezerskem, 
pod budnim očesom Nicola Mazzantija. Korepetitor 
bo Gianluca Marciano. Okvirni umik seminarja - S. -10. 
oktober: individualni pouk in komorna igra, n . oktober: 
vaje In obisk koncerta v Ljubljani (Nicola Mazzanti in 
Matjaž Debeljak - pikolo, Gianluca Marciano - klavir), 12. 
oktober: priprave na zaključni koncert udeležencev In 
predavatelja. Za prijavo In dodatne informacije pošljite 
sporočilo na ariana(g)vox-laci.org ali pokličite 041/730 
272. Rok za prijavo je 17. september 2007. Več o samem 
seminarju pa na wwv/.vox-iaci.org. A. B. 

89.8 91.1 96.3 

RADIO SORA 

Gorenjski prijatelj 

Radio Sera d.0.0.. 
Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info@radio-sora.si 

Obiščite našo novo spletno stran 

www.gorenjskiglas.si 

D N E V N O S V ^ E N O V I C E J 

KAŽIPOTI^ ^ 

P I S M A B R A L C E V 

P R I L O G E J 
R A Z V E D R I L O 

več kot 1800 različnih 
obiskovalcev dnevno 

novost Gorenjskega glasa 
od marca letos 

-»zaenkrat so vse vsebine, 
prav tako arhiv, še brezplačne 

Gorenjski Glas 2o vos brlelmo iai 

G G I IZLETI / 

DO ZDRAVJA 
Z ZDRAVO PREHRANO 

pio receptih Javeza Štruklja 

- Pestri in zdravi jedilniki za vsak dan 
Tudi dietna prehrana 

- Da ne boste več razmiSjali o tem, kaj 
vsak dan skuhati 

Prodaja: 

Gorenjski gi«s, 
Zoisova 1, 
Kranj 
ali po td.: 
04/20142 41 od 
7. do ij. ure, 

narocnine@g-g^s.si 

Cena knjige je 
22.95 EUR. 
Bralcem 
Gorenjskega gJasa 
priznamo 
10% popust! 

Gorenjski Glas 

nrMmMCM« 

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju 
"vihamika", ki ga je židjmje premetavalo in utrdilo. 

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

Prvi Slovenec, 
ki je bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Ceno za bralce 
Gorenjskega glasa z 
20% popustom 

UOOVAMHJlAffr 

V I H A R N I K 
NARAZPOTJIHCASA 

Za vas beležimo las • Gorenjskl GlaS 
J L 

( 15 . avgust 2 0 0 7 

STRUNJAN in PORTOROŽ 
SE NEKAJ PROSTIH MEST! 
Cena i8 EUR - naročniki Gorenjskega glasa imajo io% popust. 

Napovedujemo enodnevna izleta 

^ S . avgust 2 0 0 7 

cvedidii s^em in krožni < l̂ed Dunaja 
Cena Izleta je 31 eur - naročniki Gorenjskega glasa imajo 5 % popust 

september 2 0 0 7 

KUMROVEC IN TUHEUSKE TOPLICE 
ogled Kumrovca in kopanje v Tuhe^kih toplicah 
Cena izleta je 28 eur - naro^iki Gorenjskega glasa imajo 10% popust 

C vsako soboto 

GARDALAND in CANEVAWORLD - cena 48 EUR 

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

Gorenjski Glas mA 

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


ZA KRATEK ČAS 
KAJ NAM PRINAŠA TA T E D E N 
4. avgusta 2007 
Sobota 
Dominik, Nedeljko, Tajda 

Obeta se miren dan. V glavnem so bomo posvečali dru-
žini in drugim najbližjim. Lepe besede bodo sprožile lepe 
dogodke in vse bo naj, naj. 

5. avgusta 2007 d 
Nedelja 
Mirjan, Ožbe, Maša 

Daljši ali krajši izleti oziroma dopusti, odvisno od trenut-
nih odločitev. Čudovit dan za sprejemanje novih začet-
kov in načrtov za prihodnost. 

6. avgusta 2007 
Ponedeljek 
Vlasta, Nuša, Ljubo 

Dan se bo začel malce naporno, na kar se ne bo dalo 
vplivati. Ko se nam uspe prepustiti toku, bo vse postalo 
lažje in bremena se bodo odvrgla. 

7. avgusta 2007 
Torek 
Kaja, Kajetan, Dontar 

Nabralo se je kar nekaj raznih obveznosti, ki so se prid-
no prelagale. Danes je dan za to. Zavestno se bomo lo-
tili naloge in bomo z rezultatom zelo zadovoljni. 

8. avgusta 2007 
Sreda 
Janči, Miran, Kirka 

Spremembe pridejo v obliki dobrih novic, in to od osebe, 
na katero smo že skoraj pozabili. Blokade, ki so nam 
ostale na poti uspeha, se brez težav odstranijo. 

9. avgusta 2007 
četrtek 
Romana, Verijan, Janez 

Zaradi intenzivnega razmišljanja se obetajo dvomi, če-
prav bomo imeli veliko nasvetov. Samo od vsakega po-
sameznika je odvisno, kdo si bo upal tvegati. 

10. avgusta 2007 
Petek 
Lovro, Asta, Lavrica 

Čeprav bo načrt za današnji dan, da ga preživimo v kro-
gu določenih ljudi, bo sprememba dobrodošla. Dobre 
novice! 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod 
šifro uganka, pripišite re-
šitev + ime In priimek na 
številko 031/69-11-11, ali 
po pošti na Gorenjski 
glas, Zoisova i, 4000 
Kranj, s pripisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

Kot sinovi ene mame 
njenim delom so kot ščh, 

so opora, ki kar rase, 
vsak od njih je slep 

kot zid. 

Izžrebali in nagradili bomo 
dva pravilna odgovora 
(enega, ki ga bomo prejeli 
preko SMS, in drugega, ki 
ga bomo prejeli po pošti). 
Nagrado boste prejeli po 
pošti. Pravilna rešitev zad-
nje objavljene uganke se 
glasi: prstni odtisi. Tokrat 
smo izžrebali Dragico Be-
nedidč in Ta^ano Nastran. 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Zlato sonce" 
Pozdravljena, draga Tanja. 
Zanima, ali bom končala šo-
lanje in ali se mi v službi obe-
ta kakršnakoli sprememba. 
Kaj mi lahko poveš o mojem 
partnerju? Ali bo hči zaključi-
la šolo in počela v življenju ti-
sto, kar jo veseli? Sončen po-
zdrav. 

Ob pravem času ste se od-
ločili za prave stvari. Prav 
res, v službi vas čaka priča-
kovano napredovanje. Vi-
dim podpis pogodbe ali ne-
kega uradnega dokumenta 
in s tem večje spremembe, 
kot si mislite. Seveda na bo-
lje. Morate vedeti, da s tem 
dobite tudi večje in nove 
odgovornosti, ki jim boste 
kos. Trem osebam ne bo 
všeč potek dogodkov, saj so 
imeli svoje interese. Mis-

lim, da boste takoj vedeli, 
za koga gre. Zaradi njihove 
tekmovalnosti in nenaklo-
njenosti vaše novo delovno 
mesto ne bo ogroženo. 
Obeta se vam uspeh, zato 
bodite brez skrbi. Šolanje 
boste uspešno zaključili in 
je tudi povezano s to spre-
membo v službi. Vaš part-
ner se večkrat obremenjuje 
zaradi nepomembnih stva-
ri, a takšen pač je in glede 
tega ne morete pričakovati 
sprememb. Od vas bi se 
lahko naučil pozitivnega 
razmišljanja. Hči bo uspeš-
no zaključila šolo in po šti-
rih poizkusih prišla do tiste 
prave zaposlitve. Sedaj ji na 
to še ni treba misliti. Na 
splošno ji vidim več aktiv-
nosti, dobre volje in osebne 
energije. Znala bo poiskati 
in se ustaviti ob tem, kar jo 
veseli. 

"Vprašanja" 
Spoštovana Tanja, spet se ob-
račam na vas, saj imam ved-
no veliko vprašanj, odgovorov 
pa ne. Zanima me, ali mi bo 
uspelo v letošnjem letu dobiti 
kakšno honorarno delo, ali 
bom imela še kakšnega vnu-
ka, ali bom s financami zna-
la f bodoče kaj bolje kot do 
sedaj. Česa naj se lotim, da 
bom še napnj zadovoljna? 
Najlepša hvala za odgovor. 

Je bolje, da nimamo odgo-
vorov na vse, saj bi bilo po-
tem preveč dolgočasno. 
Honorarno delo vam bo 
uspelo dobiti na začetku le-
tošnje jeseni in zaslužek ne 
bo tako majhen. Boste kar 
prijetno presenečeni. Delo 
ne bo naporno in ga boste 
zmogli. Prav tako kot hčeri 
se tudi sinu še obetajo otro-

ci, se pravi, da se vam v pri-
hodnosti obetajo še vnuki 
in vnukinje. Vidim par, de-
klico in dečka. Veselja bo 
pri hiši še veliko. Pohvalno 
je dejstvo, da tako skrbite 
za svoje zdravje. Športno 
boste še naprej aktivni. Tek 
vam zelo koristi, začeli pa 
boste tudi kolesariti. Radi 
plešete? Premislite o tem, 
da bi se vpisali na plesni te-
čaj za starejše. Lahko ste v 
paru, če ne, naj vam to ne 
bo ovira. Veliko moških je, 
ki bi plesali in nimajo sople-
salke. Ples je čudovit hobi 
in umetnost plesa oziroma 
znanje se vedno lahko nad-
grajuje. S tem boste poskr-
beli za aktivnost in tudi za 
druženje, saj ste radi med 
ljudmi vesele narave. Še na-
prej ostanite tako vedrega 
duha, saj so na ta način 
dnevi lepši. Lep pozdrav. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3-21.4.) 
Uresničila se vam bo dolgo pričakovana želja. Res 
da bo prisoten strah, a želja po uresničitvi bo večja. 
Ne boste se več bali lastnih besed in misli, saj ste 
duhovno dozoreli. 

Bik (22.4.-20. 5.) 
Dopust je že za vami in nove težave so se že priče-
le. Z največjo vnemo boste delali načrte za prihod-
nost, hkrati pa delali revizijo obdobja, ki ga puščate 
za sabo. Minuse in pluse boste združili v celoto, po-
tegnili črto in ugotovili, daje bilo vsega po malem. 

Dvojčka (21. 5.-21. 6.) 
Vikend boste dobro izkoristili in se predali ter uživa-
li v zabavi in druženju s prijetnimi ljudmi oziroma 
prijatelji. Predaha ste zelo potrebni, čeprav samo za 
dva dni. Pravi dopust je še pred vami, vendar je to 
lahko le trenutna tolažba. 

Rak (22. 6.-22. 7.) 
Bali se boste sprememb. Sicer jih zavestno še ne 
pričakujete, a globoko v sebi boste vedeli, da se ne-
kaj dogaja. Spremembe so včasih nujno potrebne, 
saj se drugače tudi ne more nikoli spreminjati na 
bolje. Denarja boste zelo veseli. 

Lev (23. 7.-23. 8.) 
Dogodek v družinskem okolju bo imel na vas večji 
vpliv, kot lahko sploh pričakujete. To ne pomeni nič 
negativnega, spremembe pa so v vsakem primeru. S 
poslovnim partnerjem boste našli skupen jezik in 
uspeli. 

Devica (24. 8.-23. 9.) 
Preden boste podali kakršnokoli odločitev, boste 
pretehtali vse možne izhode. Ker vas drugi takšnega 
niso vajeni, bodite pripravljeni na komentarje. Čus-
tveno se boste pustili presenetiti in vam bo še kako 
lepo. 

Tehtnica (24.9.-23.10.) 
šele takrat, ko boste prišli z besedo na dan, boste 
našli izhod. Občutek krivde vas bo begal, a spozna-
nje, da ni potreben, vas bo umiril. Ljudi boste mora-
li počasi privaditi, da imate tudi svoje mnenje, ne pa 
da se samo prilagajate. 

Škorpijon (24.10.-22.11.) 
v tem tednu boste zelo cenili pogovore v dvoje. Ime-
li boste vlogo poslušalca pa tudi govorca. Oboje-
stransko bo obrodilo sadove na različnih področjih. 
Zaradi financ boste malo negotovi, a ne za dolgo. 

Strelec (23.11.-21.12.) 
Bolj ko se boste zaletavali, večje bodo vaše težave in 
manj boste sposobni reševati nastalo situacijo. Šele 
ko se boste umirili in globoko zadihali, se stvari za-
čnejo obračati v vašo korist. Torek bo vaš srečen 
dan. 

Kozorog (22.12.-20.1.) 
v prihajajočem obdobju se boste morali kar večkrat 
prilagajati. Tako na delovnem mestu kot med svoji-
mi bližnjimi. Nikar to ne vzemite preveč za hudo, 
ampak za občasno orožje proti hudi jezi oziroma 
prepirom. Imeli boste malce denarnih skrbi. 

Vodnar (21.1.-19.2.) 
Pogovor v večji družbi vas bo pripravil do tega, da se 
boste spustili v investicijo, za katero še včeraj ne bi 
hoteli niti slišati. Sam začetek vas bo spravil v slabo 
voljo, a kmalu zatem boste presenečeni. 

Ribi (20. 2.-20.3.) 
Kovali boste načrte o prihodnosti. Prav vse boste 
hoteli spremeniti. Tudi o samem prijateljstvu in na-
sploh o ljudeh, ki vas obkrožajo, boste dobili dru-
gačno mnenje. Zavest, da čisto sami ne moremo 
biti, vas bo še pravočasno ustavila. 



N A G R A D N A KRIŽANKA 

HOTUMEDUSKETOPUCE d. d. 

Hotel Medijske toplice leži u osr^u Slovenije med 

zflsavsfcimi hribi, od Gorenjske je prdc Trojan oddaljen k 

70 kiiameirov. 

Zdravilišče je s suojd lego mali naravni čudež, saj mu 

zdravilno moč poleg ugodnegx podnebja daje tudi zdravilna 

voda, o kateri je pisal že slovenski baron in polihistor 

Janez Vajkard Valvasor. V svoji Slavi Vojvodine Kranjske 

je že leta t68g ommjal ztuimcniti- vtelec. Imamo lasten 

izvir termalne vode s temperaturo 2 5 stopinj Celzija^ ki se 

MEDIJSKE T O P U C E 1. IZLAKE 

na podlag} opravljenih balneoloSkih raziskav uvršča med 

akratotennalne vode in je priznano zdravilno sredstvo za 

naslednje indikacije: stanja po poškodbah ter operacijah 

na ^balih, nevrotska stanja s telesno simptomatiko. 

Naš cilj je zadovoljen gost, zato so vsi naši napori usmerjeni 

h kakovostnemu opravljanju hotelskih storitev, ki temeljijo 

na gostoljubju, vrhunski kvaliteti in individualnem odru>su 

do gosta. Vljudm vabljeni! 

Kolektiv Medijskih toplic 

GOREHJSKI 
GLAS 

UEPUV 
DREVESNI 
ZCEOEK 

DRŽAVA 
VJUŽM 
AMERK 

KMET. 

NUŠA TOME 

NAJVI&N 
VRHV 

nREr<EJK 
MOV̂ C 
KANJZA 

UZOL 
UAESTOSO 
PORTIAND 

HOČTFO 
MAMILO 

TEPEC. 
ROMAR 

ŜLENG. 
ŽARGON 

SPENJALNA 
PRIPRAVA 

RMSKA 
BOGTUA 

PU»NOSTL 

UTERARM 
JUNAK 
KRPAN 

PAOTOK 
NAJUGU 
ANGLIJE 

ZBIBJSK] 
TEčar 

MAJHNA 
KEPA 

MEOUSKI 
voorraj 

AUER 
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smiA (NÂ fNO) 

RICHARD 

MESTO 
OESAV) 

LONČSU 
POSODA 

DENARNA 
ENOTAV 
Enopu 

EVGEN 
8ERGANT 

TWE 
LOGAR 

IME VEČ 
NASEUJV 
SLOVENU 

MESTO V 
DALMACIJI 

SOCÛ  
POLSAJ 
GESLO 

SPONZORJA 

14 

DEL 
LJUBLJANE 
KRAJ PRI 
POREČU 

ALBANSN 
PTSATEU 

(FAN) 

18 

ODPRTINA 
NA STAVBI 

VMOROONA 

N ^ 

MODEL 
VOZILA 
SEAT 

GORSTJSN 
GLAS 

DEL 
ROKE 

V̂EU-
ČASTNO 

(VGLAS6I) 

1 7 

ZVEZA. 
SKUPNOST 

SNEG ZA 
SANKANJE. 

SANHEC 
AJAS 

12 

RAČJI 
SAMEC 

13 

CUMITEU 
EMSTEM 

ŠPANSKI 
NOG. KLUB 

GUSIAČ 

GORSKA 
ROPARSKA 

PTICA 
ORANJE 

14 

MOOEL 
VOZLA 

NA 

fROBorn 
GL MESTO 

STAR 
IZRAZ ZA 

VRV 

ZA MOč 

USTANOVA 

15 

Noeajj 

UUBLJAM 

DRT»0> 
VEREC 

10 

16 

VOEf̂ U 
IZRA&M 
VREDNOST 
IZDELKA 

13 

MESTO 
oeTjsi 
VBAM 

15 

RUSJANOVO 
UEULO 

10 

17 

MOJZESOV 
BRAT 

KORENMA 
6ARVLNE 
ALXANE 

n 

18 

Nagrade: 
1. nagrada: vikend paket za eno osebo 
2. nagrada: kopanje s kosilom 
3. nagrada: kopanje 
Tri nagrade kot vedno prispeva Gorenjski glas. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z ošte-
vilčenih polj in vp isano v kupon iz križanke) pošljite na 
dopisnicah do srede. 15. avgusta 2067, na Gorenjski glas, 
d. o. o., Kranj, Zo isova i , 4001 Kranj, p.p. 124, Dopisnice 
lahko oddate tudi v nabiralnikCorenjskega glasa na Zoisovi i . 
Nagrajenci bodo objavljeni v Gorenjskem glasu. 



DRUŽABNA KRONIKA 

BRUCE UMRL ČETRTIČ 
K o n e c tedna, z a p r a z n i k 4 . jul i ja pr ide d o n a p a d a n a ranl j ivo s t r u k t u r o Z d r u ž e n i h d r ž a v , zarad i 
katerega z a č n e ugašat i c e l o t n a d r ž a v a . Jejhata, kaj sedaj? 

_ a. skrivnostna oseba za 
I načrtom je dodelala vse 
I mogoče sodobne wdi-
I ke, a vendar pa v enač-
J bo ni vldjučila McCla-

^ na, značilnega in pri-
ljubljenega lika filmov 

Umri pokončno. 
Film Umri pokončno 4 je v 

slo\'enske kinematografe pri-
šel 2. avgusta, nekje pa so ga 
premiemo predstavili že prve-
ga, kar je v novinarskih kro-
gih povzročilo kar malce zme-
de. Različni podatki pač. V eni 
dvorani so predvajali komedi-
jo Napumpana, v drugi pa je 
Bruce umiral že četrtič 

Režija Umri pokončno 4 je 
delo režiserja l^na Wisema-
na, scenarij je spisal Mark 
Bombac, igrajo pa seveda ne-

pogrešljivi in večno nesmrtni 
Bruce Willis ter Justin Long, 
Maggie Q, Timothy 01yp-
hant, Mary Elizabeth Winste-
ad, Jonathan Sadovvski. 

Ko je razmišljal o tem, da bi 
spet zaigral lik, ki je na novo 
definiral filmske akcijske ju-
nake, je Bruce Willis želel 
predvsem to, da bi bilo vse 
čim bolj realistično. "McCla-
ne ni super junak, zato ga je 
tako vznemirljivo igrati," pra-
vi Willis. Nima nobenih su-
per moči ali sposobnosti. Je 
čisto povprečen možakar, v 
katerem se vsak lahko najde. 
Zadnja leta so se veliko pogo-
varjali o novem nadaljevanju 
Umri pokončno, vendar Bru-
ca ni nič pritegnilo, dokler se 
niso domislili, da bi bili v 
zgodbi ogroženi dve stvari, ki 
sta McClanu najpomembnej-

ši. McClane ima namreč nad-
vse rad svojo družino in prezi-
ra vse. ki prežijo na nemočne 
ljudi, in nastal je scenarij za 
četrti film. 

Znane pa so tudi nove Orto 
Smart zvezde. Konec julija so 
namreč v Areni Vodafone 
Uve! potekale zaključne avdi-
cije za jesenski Orto Smart 
TV oglas. Režiser Roman Va-
lent je izbral osem bodočih 
Orto Smart zvezd. Velika pre-
miera jesenskega Orto Smart 
oglasa pa se bo zgodila v sobo-
to, 25. avgusta, v parku Tivoli 
na že tradicionalnem Žuru z 
razlogom. 

Izmed 21 finalistov, za kate-
re so med več kot šesto prijav-
ljenimi glasovali obiskovalci 
spletne strani, je režiser izbral 
osem glavnih igralcev. Fatalna 
Jackie je tako postala Nina Za-

ponšek - 'ninchyy'. Surfei^a, 
šarmerja in žurerja Borčija bo 
upodobil Tomislav Mlhidnac 
- 'i8tomy', energične Tea To-
sič - 'teycek', Petra Jošt -
'odbojkašica' in Angela Kita-
novič - 'angie' pa so pooseblje-
ne Šubidu bejbe. Navihan in 
norčav Tadej Koban - 'Tako' je 
kot ustvarjen za vlogo Frenki-
ja, nepogrešljiv DJ na vsaki 
zabavi pa bo Ubor Golob - 'ti-
bor'. Režiser pa je med finali-
sti izbral tudi dodatnega igral-
ca, saj je Luka Šti^ - 'Ha55aN' 
izžarel toliko energije in ta-
lenta, da se je odločil, da 
ustvari zanj posebno vlogo v 
oglasu. Zanimiv pa je poda-
tek, da sta Angela in Petra 
Kianjčanld, tako da je Gorenj-
ska prestolnica, v lahko bi re-
kli 'vseslovenskem' izboru 
dobro zastopana. 

Pevčlca Mirna Reynolds in Bojana Štancer, voditeljica na TV 
Paprika /Foio:z«wo)> 

Iris Mulej smo ujeli 
razpoloženju. / FMO: z«kiop 

v popolnoma 'kolosejskem' 

Zmagovalca Velikega brata Andreja srečujemo na vseh bolj 
ali manj vidnih prireditvah. Tokrat v družbi z papirnatim 
Brucom. /FOTOZJUOP 

Umri pokončno 4 je z nekaj uvodnimi besedami pospremil 
programski direktor in voditelj na radiu Ekspres Željko 
Čakarevič - Željkič. /roto zanop 

Enaindvajset finalistov se je udeležilo avdicije, izbrali so jih Zmagovalci tv-oglasa za jesenski Orto Smart 
o s e m . / Folo: arhiv organiulorts / Fo(o: arhiv ofganizaloffa 

VRTIMO GLOBUS 

V- s hi 
Švicarji vabijo Marijo Šerifovič 

Beograjski tabloid Kurir poroča, da je 
zmagovalka letošnje popevke Evrovizije 
Marija Šerifovič dobila mamljivo ponud-
bo, da bi naslednje leto nastopila za Švi-
co. Srbska pevka, ki trenutno pripravlja 
nov album in koncertira, naj bi resno 
razmišljala o tem. da bi ponudbo spreje-

la, svojo odločitev pa bo sporočila v kratkem. Pravi, da 
bi tudi Švico na Evrosongu predstavljala z enakim pono-
som kot Srbijo. 

Dirkač v avtošolo 
Iz Brazilije prihaja novica, da bo moral 
trikratni svetovni prvak formule i Nelson 
Piquet pri 54 letih znova opravljati vozni-
ški izpit, saj si je v zadnjih dveh mesecih 
nabral kar 29 kazenskih točk, letna zgor-
nja meja pa je 20 točk, zato njegovo voz-
niško dovoljenje ne velja več. Brazilec, ki 

je slavil v letih 1981,1983 in 1987, je največ kazenskih 
točk dobil zaradi prehitre vožnje. "Ni prijetno, vendar se 
človek celo življenje uči," je komentiral vrnitev v avtošo-
lo, kjer bo kot vsi drugi moral opraviti tudi teoretični del 
pouka. 

Arnold želi ugled 
Kalifornijski guverner Arnold Schwatze-
negger si je za 60. rojstni dan zaželel, da 
bi ZDA izboljšale ugled v svetu. "Moja 
želja je, da bi ta čudovita dežela znova 
pridobila mednarodni ugled, ki ga je v 
preteklosti že imela," je povedal na po-
nedeljkovem praznovanju. "Ko je moj 

oče praznoval 60 let, sem jih Imel 20, In takrat se ni je 
zdel zelo star. Zdaj, ko sem sam 60-letnik, se ne poču-
tim prav nič starega," še pravi Arnold. 

Sin Ala Cora se bo zdravil 

Al Gore tretji, sin nekdanjega ameriške-
ga podpredsednika in borca za ohrani-
tev planeta Ala Gora, je na sodišču pri-
znal krivdo za posedovanje mamil. Šlo 
je za manjše količine marihuane In zdra-
vil na recept, ki jih je policija našla 4. ju-
lija, ko ga jp ustavila zaradi prehitre vož-

nje. Po priznanju krivde ga je sodnik poslal na zdravlje-
nje odvisnosti, če bo program uspešno zaključil do fe-
bruarja prihodnje leto, pa bodo obtožbo umaknili. 

Mateja Bezjak je dvojčica, študentka slovenskega jezika 
s književnostjo, ki rada pleše in poje, požira, igra 
odbojko in košarko, sodeluje na številnih modnih 
revijah, med drugim pa tudi piše pesmi. /Foto. iannPipan 


