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V Kranjski Gori prel(uhavajo vodo
v Kranjski Gori že teden dni prekuhavajo vodo, hotelirji in gostinci pa se
pritožujejo, da jih komunala o tem ni pravočasno obvestila.
SIMON ŠUBIC

Kranjska Gora - Komunala
Kranjska Gora je pred štirinajstimi dnevi zaznala težave s pitno vodo iz zajetja |urež, ki napaja Gozd-MartuIjek, osrednji del Kranjske
Gore in del Podkoma. Zaradi njene bakteriološke oporečnosti so takoj povečali kloriranje, s čimer naj bi se kakovost vode takoj popravila.
Kljub temu je prejšnji teden
zaradi driske, slabosti in celo
bruhanja več občanov in turistov poiskalo zdravniško pomoč. Ker so posuinili (ni še
potrjeno), da je bila za njihove težave kriva voda, je zdravstveni inšpektor odredil pre-

ventivno prekuhavanje pitne
vode, o čemer je komunala v
petek in soboto uporabnike
obveščala po Radiu Triglav.
Obveščanje uporabnikov
pitne vode je bilo po mnenju
hotelirjev in dela gostincev
prepozno. "Prejšnji teden
s m o med zaposlenimi in
tudi gosti opazili zdravstvene
težave. Ker so se te pojavile v
več naših hotelih, smo posumili na vodo, zato smo v četrtek na komunalo poslali zahtevo za analizo vode. Še isto
fX)poldne smo po faksu prejeli obvestilo, naj vodo prekuhavamo," je pojasnU Aleš TopolSek, direktor podjetja Hit
Alpinea, ki združuje hotele
Kompas, Larbt, Špik, Prisank

in Alpina ter apartmaje Vitranc. Pet zaposlenih je še
vedno na bolniški, približno
trideset jih je moralo doma
ostati za dan ali dva. Zbolelo
je tudi nekaj gostov. "Če bi
nas komunala pravočasno
obvestila, teh težav ne bi
imeli i n ne bi utrpeli gospodarske škode, zato bomo zahtevali odškodnino," je napovedal Topolšek.
"Ravnali smo v skladu s
predpisi in internim protokolom. Ob zaznavi neskladnosti vzorca vode smo takoj
povečali kloriranje," pravi
Henrika Zupan, direktorica
Komunale Kranjska Gora.
^
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Kranjskogorski gostinci te dni strežejo samo ustekleničeno vodo. /FoMiTimOoki

Opozorilo gorenjskim županom
Mitja Bricelj z ministrstva za okolje in prostor je opozoril gorenjske župane, da se morajo hitro
odločiti, kje bo center za ravnanje z odpadki. Če bo soglasje, bodo ujeli vlak.

Z OBRESTNO MERO, PRILAGOJENO V A ^ POTREBAM

STOJAN S A J E
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Podbrezje - Krajevni odbor
Podbrezje (KOP) je pripravil
s krajevnima skupnostima
Ljubno in Kovor, civilno iniciativo Kovor, Lovsko družino Dobrča i n G o r e n j s k i m
ekološkim društvom javno
razpravo o centru za ravnanje z odpadki na Tromeji,
industrializaciji vasi Podbrezje in tovornem prometu
skozi naselja. Na torkovem
srečanju v kulturnem domu
Podbrezje, kamor so prišli
tudi ugledni gostje, je bilo
največ govora prav o težavah
z odlaganjem gorenjskih
odpadkov.
^
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MAtLORCA samo 4 4 9 €

Gorenjska Gremo gor.

DANES BREZPLAČNI TV SPOREDI
OOAEHJSKKUAS $1

ŽELEZNIKI

Namesto Bertonclja Volf in Soklič

Med krajane Podbrezij, Ljubnega In Kovorja so prišli gorenjski župani In drugI gostje.

ŽeleznikarskI občinski svetniki so minuli torek na izredni korespondenčni seji v svet Javnega zavoda Ratitovec imenovali Aleksandra Volfa, v odbor za družbene dejavnosti pa
Zdenka Sokllča. Nadomestila sta Braneta Bertonclja, ki je
odstopil s teh funkcij. S tem so izpolnjeni pogoji za izvedbo
postopka imenovanja novega direktorja zavoda Ratitovec,
saj sedanjemu v. d. direktorju Robertu Marklju mandat
poteče i8. avgusta. A. H.
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Promet proč od jezera

Najdišče v Mošnjaii
bodo zaščitili

Grdo padel
na sankališču

Dva predsedniška
kandidata

Prizadevanja za ohranitev arheološkega najdišča v Moinjah so uspela.
Družba za avtoceste ga je pripravljena zaSCitid, vendar ob zagotovilu, da
ga bodo pristojni uredili za ogled, njegovo upravljanje pa so pripravljeni
prevzeti v MoSnjah.

Adrenalinski spust po poletnem sankališču se je v torek slabo končal za
46-letnega turista iz Švedske. Zaradi
doslej Se neznanega razloga je padel
s sani in se kotalil po strmini. Na saneh in na progi niso našli okvare.

Nada^evalo se ho nestanovitno
vreme z občasnimi padavinami,
ddoma nevihtami.
Razmeroma sv^ bo.

Danes objavljamo pogovore z dve*
ma kandidatoma na jesenskih volitvah za predsednika republike: z Eleno Pečarič, ki zagovarja priložnosti
za vse, in Zmagom Jelinčičem Plemenitim, ki ni skoparil s kritikami na
račun tekmecev.
1 0 , 1 1 Jutri: oblačno s padavinami

Po skoraj tridesetih letih dogovarjanj
In odlaSanj so minuli mesec zakoličili cestno os blejske južne razbremenilne ceste. Njena gradnja naj bi se
Z3(ela Cez dve leti, stala pa bo 23,2
milijona evrov.
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POLITIKA
Jubilej Janeza Stanovnika
MARKO V R H U N E C

Preteklo soboto, 4. avgusta, je bil star 85 let predsednik slovenske borčevske
organizacije Janez Stanovnik. Rodiil se je leta 1922 očetu Ivanu in materi Anki. Pridružil se je krščanskim socialistom. Zaradi naprednih
idej so ga po okupaciji Italijani zaprL. Februarja 1942 je
odšel v partizane, kjer je bil
eden od najvišjih funkcionarjev Osvobodilne fronte, v
kateri je zastopal močno skupino krščanskih socialistov.
Znan je bil po veliki požrtvovalnosti in iskrivih govorih, v
katerih je opozarjal na škodljivost kolaboracije. Po vojni
je dobival pomembne naloge. Bil je šef kabineta takratnega podpredsednika jugoslovanske vlad§ Edvarda Kardelja. Kot udeleženec mirovne konference v Parizu je
pridobival diplomatske izkušnje in postd sekretar ekonomske komisije Organizacije združenih narodov za

urilo

izžrebanemu

danica.zavrl@g-glas.si

Kandidat med vitezi
P r e d s e d n i š k i k a n d i d a t D a n i l o T i i r k , ki ta t e d e n p r e ž i v l j a p o č i t n i c e n a B l e d u , si je n a p o v a b i l o blejskih
t u r i s t i č n i h d e l a v c e v o g l e d a l s r e d n j e v e š k i viteški t u r n i r na b l e j s k e m g r a d u .
dopust na Bledu sem si sobo
rezerviral že maja, ko še nisem vedel, da bom kandidiral za predsednika. Mislim
pa, da je prav, da predsedniški kandidati preživijo vsaj
del dopusta v Sloveniji. O
tem sicer letos nisem posebej razmišljal, na Bled sem
prišel, ker sem pač navajen
prihajati sem."

DANICA ZAVRL Ž L E B I R

Janez Stanovnik
Evropo. Vodil jo je 23 let. Izvoljen je bil za profesorja in
dekana Ekonomske fakultete
v Ljubljani, leta 1988 pa za
predsednika predsedstva Socialistične republike Slovenije. Na tej dolžnosti je sodeloval pri nastajanju nove samostojne Republike Slovenije.
Kot predsednik slovenske
borčevske organizacije deluje aktivno, prepričevalno in
kritično, še posebej do rehabilitacije narodnega izdajstva
in drugih pojavov v družbi.

naročniku

časopisa

Gorenjski Glas
I Knjigo prejme TINKA OBLAK iz Poljan nad Šk. Loko.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Zvesti Gorenjskemu glasu
v Hrašah pri Lescah sta v naš obisk kot dolgoletna naročnika na časopis privolila Slavka in Lojz Gračner. Pravzaprav je
bila do pred kratkim nanj naročena Lojzova 98-letna mama
Marija. Slavka je povedala zanimivo zgodbico, kako se je
družina Gračner na Gorenjski glas sploh naročila. Lojzov
brat Emil se je v tretjem razredu, ko je bil star deset let, odločil postati naročnik, ne da bi prej za dovoljenje vprašal
mamo. Ker pa je bil mami časopis všeč, so ga obdržali in
tako je že 55 let. V največji meri ga prebere Slavka, saj se
Lojz najraje zamoti z reševanjem križank.

Bled - "V okviru prireditev
Blejsko poletje na gradu vsak
torek potekajo viteške igre, ki
si jih ogleda precejšnje število turistov. Danes je med gosti tudi predsedniški kandidat Danilo Tiirk, ki na Bledu
preživlja počitnice in smo ga
turistični delavci povabili,
naj se udeleži katere od prireditev. Odločil se je za ogled
viteškega turnirja," je povedala Eva štraus Podlogar, direktorica Turizma Bled. S
predsedniškim kandidatom
jo druži tudi stranka SD, ki
podpira Danila Tiirka pri
predsedniški kandidaturi,
Podlogarjeva pa je bila kandidatka iste stranke na lokalnih
volitvah.
Danilo Tiirk si je v družbi
žene Barbare z zanimanjem
ogledal srednjeveški viteški
turnir, za Gorenjski glas pa
je odgovoril na nekaj dopustniško obarvanih vprašanj.
"Na Bled sem se navadil
prihajati, ko sem še živel v
New Yorku. Odkar sem nazaj, na Bledu počitnikujem
fHDleti, na morje pa grem septembra. Moji dopusti niso
dolgi, kak teden poleti in vikend ali dva zgodaj jeseni na
morju. Da, običajno tudi na
slovenski obali, lani izjemoma sva bila z ženo v Franciji

LJUBLJANA

Predsedniški kandidat Danilo Tiirk z ženo Barbaro pri ogledu
viteškega turnirja na blejskem gradu / foio: Tim ooki
na Azumi obali. Sicer pa se
zelo dobro počutiva v Izoli,
kjer sva vselej nastanjena v
istem v hotelu. Tudi na Bledu prebivava v najinem priljubljenem hotelu," je povedal kandidat za predsednika
države.
Ali k drži državnika, predsednika države ali kandidata

za takšno funkcijo sodi odločitev, da dopust preživlja v
slovenskem kraju?
"Menim, da moramo mi
ceniti lepote naše dežele in to
početi na različne načine,"
meni Danilo Tiirk. "Tega
sem se navadil že prej, preden sem bil predsedniški
kandidat in tudi za letošnji

Predsedniški kandidat D a n i l o T u r k je v svoj programs k i svet povabil več u g l e d n i h ljudi. T o so: Danica P u r g ,
L u č k a Kajfež Bogataj, D r a g i c a W e d a m Lukič, Ljubica
lalušič. T o n e Partljič, Janez Prašnikar i n Vito T u r k .

^

Danilo Tiirk je torej vajen
kratkih dopustovanj, letošnjega pa prekinjajo tudi dejavnosti, povezane s predsedniško kandidaturo. Že
dan po obisku viteškega
turnirja na Bledu je njegov
volilni štab vzpostavil kandidatovo spletno stran. Z
Bleda je med tednom za nekaj ur odšel tudi v Maribor,
kjer so odprli regionalni volilni štab. Takoj zatem se
začenja priprava akcije zbiranja podpisov podpore.
"Ves prihodnji teden bomo
delali na pripravi podpisne
kampanje, saj se zbiranje
podpisov začne že 20. avgusta. Tudi na Gorenjsko pridem, sicer pa sem bil tu v
kratkem času že nekajkrat:
v Kranju, na Jesenicah, v
Kranjski Gori, pod Storžičem. Poleti je še posebej
prijetno priti na Gorenjsko,
kjer se lahko malce ohladiš," je za naš časopis še dejal Danilo Tiirk.

KRANJ

LDS proti noveli zakona o divjadi in lovstvu

Dva nova predsedniška kandidata

V LDS so predstavili kritično stališče do novele zakona o divjadi in lovstvu, vlado pa pozivajo k javni razpravi. Ustavno
sodišče je zahtevalo popravek lovske zakonodaje, vlada pa
namesto tega skuša uvesti spremembe, s katerimi bi ugodilo tistim, ki lovno pravico povezujejo z lastništvom zemljišč.
Tak koncept pa je ustavno sodišče zavrnilo, menita poslanec
Borut Sajovic In predsednik ekološkega foruma LDS Borut
Flajšman. Vlada bi morala po veljavnem zakonu že do konca
leta 2004 razpisati koncesije za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo na slovenskih loviščih, a se to do danes nI zgodilo.
V LDS tudi nasprotujejo temu, da bi se koncesije podelile za
deset let, kar je po njihovem prekratko obdobje. Nasprotujejo tudi temu, da je merilo pri podelitvi koncesije višina ponujene dajatve, kadar se koncesija ne podeli na podlagi prednostnega vrstnega reda. To pomeni, da šteje le denar, menijo v LDS. Na njihove očitke se je že odzvalo kmetijsko ministrstvo, kjer pravijo, da z novelo zakona sledijo le obveznostim, ki jim jih je naložilo ustavno sodišče. D. Ž.

Kandidaturo za predsednika države je napovedal tudi Artur
Štern, doktor biologije, publicist in tudi sicer nenavaden
človek. Kandidiral bo s podpisi volivcev, svojo volilno kampanjo pa bo financiral s prispevki sponzorjev. Svoje predvolilne teze namerava uresničiti s spremembo parlamentarnega sistema: po njegovem bi morale biti volitve vsako
leto, s čimer bi dosegli večjo poslušnost poslancev ljudem.
V svojem predvolilnem programu omenja tudi ločitev
Cerkve od države, večji poudarek znanstveni misli v
nasprotju s para znanostjo, brezplačne vrtce, ukinitev kajenja, medtem ko bi marlhuano legaliziral, češ da se že dolgo uporablja v medicinske namene. Legaliziral pa bi tudi
prostitucijo, ki bi morala biti pod zdravstvenim in socialnim nadzorom. Za predsednika države pa kandidira tudi
upokojeni kemijski inženir Pavel Premrl, ki se ga nekateri
spomnijo kot predsednika Sindikata nezaposlenih in socialno ogroženih Slovenije. Gospodarstvo in lastnina naj
ostaneta v lasti Slovencev, meni kandidat, o premoženju pa
bi morali odločati državljani na referendumu. Sedež
predsednikovanja bi preselil v Vipavo, češ da je klima v
Ljubljani zelo neugodna. D. Ž.

LJUBLJANA

Nič več "cvekov" v strokovnih šolah

Lojz, Slavka in mama Micka Gračner
Prijazna in zgovorna zakonca Gračner imata dva sina in štiri vnučke. Sta upokojena, a oba zaposlena z varovanjem najmlajših vnučkov ter skrbjo za mamo na vozičku. Slavka je
delala v Iskri na Otočah, Lojz pa je 30 let deloval v turizmu
kot voznik avtobusa. Še vedno je aktiven član Krajevne skupnosti Lesce, rad ponudi pomoč tudi sinu. Povesta, da se
vsako leto odpravita v toplice, ki Slavki pomagajo pri premagovanju bolezni, včasih sta uživala tudi na morju. D. K.

Januarja prihodnje leto naj bi začel veljati pravilnik o ocenjevanju v srednjih šolah, ki predvideva odpravo nezadostnih
ocen. To naj bi veljalo v poklicnih in strokovnih šolah, kjer bi
bili po pravilniku, ki ga predlaga šolsko ministrstvo, dijaki
ocenjeni zgolj z ocenami od dve do pet. Nezadostno oceno
naj bi nadomestila oznaka NMS, kar bo pomenilo, da dijak
ni dosegel minimalnega standarda. S to oznako bi dijaki lahko napredovali v višji letnik, vendar bi morali pozneje z dopolnilnimi izpiti popravljati stanje tam, kjer niso dosegli
standardov znanja. V višji letnik bi lahko dijaki napredovali
tudi s tremi NMS. Predlog naj bi veljal le za strokovne in poklicne srednje šole, ne pa tudi za gimnazije, kjer še niso prenovili programov. D. Ž.

LJUBLJANA

Enajst kandidatov za predsednika
Sedaj imamo že enajst kandidatov za predsednika republike
Slovenije. Za ta položaj se potegujejo naslednji kandidati:
evropski poslanec Lojze Peterle, nekdanji veleposlanik
Slovenije v OZN Danilo Tiirk, bivši guverner Banke Slovenija Mitja Gaspari, prvak SNS Zmago Jelinčič, predsednica
stranke Glas žensk Slovenije Monika PiberI, predsednica
Društva za kulturo in teorijo hendikepa - YHD Elena Pečarič, predsednik stranke SMS Darko Krajnc, podjetnika Marjan Beranič in Jože Andrejaš, publicist Artur Štern in upokojenec Pavel Premrl. D. Ž.
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Promet proč od jezera
Po skoraj tridesetih letih dogovarjanj so minuli m e s e c zakoličili cestno os blejske južne
razbremenilne ceste, gradnja pa naj bi se začela čez dve leti.

Tako so minuli mesec zakoličili os ceste, kar je bilo
nujno za potrebe projektiranja, še letos naj bi opravili
vsa geodetska dela, geološke
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Bled, ki se zlasti v poletnih mesecih duši v pločevini, naj bi vendarle dobil južno
razbremenilno cesto. Na sliki je predvidena trasa ceste.
in arheološke raziskave (in
morebitna izkopavanja), v
začetku prihodnjega leta naj
bi začeli izdelavo izvedbenih
projektov, leta 2 0 0 9 pa naj
bi se začela gradnja. "Se pred
začetkom gradnje bo treba
poskrbeti za odkupe zemljišč, pri čemer računamo, da
se vsi skupaj zavedamo, da
razbremenilna cesta za Bled

predstavlja velik potencial in
priložnost za razvoj. Bled se
v zadnjili dvajsetih letih tako
rekoč razvojno ni premaknil
in samo ureditev mirujočega
prometa, ki je s tem povezana, predstavlja temelj, da se
Bled začne urbanistično razvijati. Ustvarjene pa bodo
tudi možnosti, da hoteli v
svoji ponudbi pridobijo zvez-

dico," dodaja Matjaž Erjavec,
ki je glede začetka gradnje še
bolj optimističen po zadnjih
pogovorih s predstavniki Direkcije Republike Slovenije
za ceste in DDC-ja. Se ta mesec pa na Bledu pričakujejo
tudi ministra za promet Janeza Božiča in ministra za
okolje in prostor Janeza Podobnika.

Opozorilo gorenjskim županom
^ 1. stran
Župan Občine Naklo Janez Štular je v uvodu poudaril, da je dolžan poskrbeti za
rešitev te problematike. Č e
bodo mečkali, bodo odvoz
odpadkov drugam drago plačevali. Po njegovem je Tromeja prava lokacija za predelavo odpadkov z Gorenjske,
enako pa trdijo mnogi Podbrežani. Radovljiški župan
in predsednik konzorcija
C E R O Janko S. Stušek je dejal, da v igri ostajajo tudi Tenetiše, kjer je odpor prebivalcev velik. Lokadjo bo treba
določiti do začetka septembra. Vsi želijo, da bi to rešili
v sozvočju s krajani. Upajo
tudi, da ne bo odločanja zapletla nova varianta. T o možnost je nakazal podžupan
Mestne občine Kranj Bojan
Homan. Center v Tenetišah
bi uredili veliko bolje, kot je
sedanja deponija. Domačine
so pripravljeni peljati na
oglede sodobnih centrov
drugod. Z njimi bodo skušali zgladiti nasprotja, vendar
razmišljajo o pripravi študije
za center na drugi lokaciji.
Zbrane je tržiški župan Borut Sajovic seznanil, da se

STOJ AN S A J E

Kje je kmečka pamet
dpadke proizvajamo
vsi, a jih nihče ne
želi imeti pred svojim
pragom. To velja tudi za Gorenjsko, ki edina poleg Notranjske z obalo še nima rešitve za skupno obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov. In kdo je kriv za to?
Na Gorenjskem
deluje
konzorcij CERO, ki je dvanajst let iskal primemo lokacijo centra za ravnanje z odpadki. Pri dogovaijanju med
občinami so nekateri iupani
držali fige v žepu. ko je Šlo za
skupni interes. V Kranju,
kjer z okolico pridelajo največ odpadkov, so dolgo stali
ob strani. Tržič ni bil član
konzorcija, a je ponudil ureditev centra ob deponiji Kovor. Po zamenjavi oblasti v
tržiški občini je bilo jasno, da
sedanji župan ne bo uresničil
obljub prejšnjega. Borut Sajovic namreč spoštuje nasprotovanje večine
domačinov.
Nato so začele deževati ponudbe od drugod. V Komendi seje izkazalo, da so se prenaglili. Kljub prejšnjim negativnim stališčem dela vasi
Podbrezje je župan občine
Naklo Janez Štular letos obnovil idejo o centru na meji
med občinami Naklo, Radovljica in Tržič, katero so
podprli občinski svetniki. Ministrstvo za okolje in prostor
bi najbrž sprejelo ponudbo.

O

VILMA STANOVNIK

Bled - Potem ko so na Bledu
že leta 1978 ugotovili, da bo
za razvoj turizma in kraja
treba promet usmeriti proč
od obale jezera, pa sedaj vendarle kaže, da do začetka
gradnje tako imenovane južne razbremenilne ceste ni
več daleč. "V operativnem
programu razvoja okoljske
in prometne infrastrukture
za obdobje 2007-2013 je južna razbremenilna cesta
vključena kot konkreten projekt, ki se bo financiral iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost tega projekta je ocenjena na 23,2 milijona evrov in po skoraj tridesetih letih s m o končno
prišli tako daleč, da se konkretno pogovarjamo o začetku del," pravi direktor blejske občinske uprave Matjaž
Erjavec in dodaja, da je zadnja sprejeta varianta potrjena
2 lokacijskim načrtom optimalna, pri čemer so upoštevali rešitve, da bodo vplivi na
okolje čim manjši.

KOMENTAR

stališče glede deponije Kovor
ni spremenilo. Centru, za
katerega ni prostorskega plana, nasprotuje večina domačinov. Center bi lahko bil ob
avtocesti Radovljica-Kranj,
ostanke odpadkov pa bi vozili na sedanje deponije.
Ž u p a n Občine Jesenice
T o m a ž T o m Mencinger je
ponudil roko Gorenjcem.
Na deponiji Mala Mežakla
so od skupne površine 6 2 0
tisoč kubičnih metrov zasedli 220 tisoč kubičnih metrov in imajo prostor za širitev. Zaradi oddaljenosti Jesenic n i smotrno graditi
centra za mehansko-biološko obdelavo odpadkov.
Pri njih so pripravljeni sprejeti ostanke odpadkov iz
Gorenjske, česar se drugod
najbolj otepajo. V tem primeru bi se sam zavzel za
postavitev centra v Kovorju.
T o lokacijo zagovarja tudi
predsednik Zveze ekoloških
gibanj Slovenije Karel Lipič,
ki je kot gozdar ostro nasprotoval odpiranju novih
ran v naravi, posebej v gozd u med občinami Naklo,
Tržič in Radovljica. Ponudil
je pomoč pri iskanju lokacije gorenjskega centra za

ravnanje z odpadki v degradiranem območju.
Razloge za nasprotovanje
centru Tromeja so predstavili tajnik K O P Jernej Jeglič,
gospodar Lovske družine
Dobrča Bogdan Ambrožič in
predsednik KS Ljubno Brane Fajfar. Slednji je spomnil
na slabe izkušnje odbora
proti deponiji Zadnja senožet v radovljiški občini. Kot
Karel Lipič (desno) je
je slikovito opisal strah krajaobljubil pomoč pri iskanju
nov, se bojijo trojanskega kolokacije za gorenjski center
nja na Tromeji; center bi se
odpadkov.
lahko širil proti Radovljici in
Tržiču. V Ljubnem si ne morejo privoščiti novih obremesenz gorenjskih županov.
nitev okolja, zato zavračajo
Odgovoril je tudi na naše
tudi selitev asfaltae baze iz
vprašanje, ali se lahko ponoNaklega v Podbrezje. Direk- , vi dosedanje spreminjanje
tor Cestaega podjetja Kranj
rokov za odločitev. Po njeBranko Žibema je zagotovil,
govem se vlak že premika s
da bodo to skušali rešiti v sopostaje, vendar bi ga ob higlasju z domačini in občino,
trem soglasju lahko še ujeli.
ki še pripravlja prostorski
Od uvrstitve v finančno pernačrt.
spektivo 2007-2013 je odvisno, ali bo Evropa dala denar
Delo občin pri pripravi
za boljše ravnanje z odpadtega dokumenta je pojasnila
ki. Kot je menil predsednik
S i m o n a Peršak z MinistrDržavnega sveta Janez Sušstva za okolje in prostor. Drnik, Gorenjci ne bi smeli zažavni sekretar v njem Mitja
muditi te ponudbe iz BrusBricelj je dal vedeti, da lokalja. Pomoč tujine bo dobrocije centra za ravnanje z oddošla, ker Gorenjska nazapadla ne bo določila Ljubljaduje po razvitosti.
na, ampak je potreben kon-

če ne bi jo. maja Mestna občina Kranj predlagala ureditve centra v Tenetišah. Damijan Perne je dosegel soglasje z vodstvi krajevnih skupnosti Tenetiše in Kokrica, a
so se uprli prebivalci.
Predsednik
konzorcija
CERO Janko S. Stušek je na
torkovem srečanju s krajani
v Podbrezjah priznal, da
imajo na izbiro le dve lokaciji: Tenetiše in Tromejo. Slednja naj bi imela po ocenah
strokovnjakov več prednosti,
kar pa so odločno zavrnili
domačini in ekologi. Janez
Langus iz Ljubnega je opozoril, da bo treba uporabiti
kmečko logiko. Vprašal je,
kdo bo ostal na vasi, če bodo
uničili
ohranjeno
okolje.
Predsednik Zveze ekoloških
gibanj Slovenije Karel Lipič
je požel aplavz za kritiko župana Štularja, kateremu se
zdi nasprotovanje občanov
nelegitimno. Kot je priznal
Janez Štular, ga mika denar
iz Evrope, saj je ekonomija
za občino pomembna. Njegov strankarski kolega Janez
Sušnik je menil, da bi se Gorenjci obnašali kot Butalci,
če bi zamudili to ponudbo.
Ker imajo kmečke korenine,
naj pri odločitvi upoštevajo
modrost svojih dedov! Oni so
znali ohraniti naravo za današnje rodove. Kaj pa bomo
mi pustili jutrišnjim?
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NAKLO

Očesna ambulanta tudi v Naklem
O b č i n a Naklo bo del poslovnih prostorov v v e č n a m e n s k e m
objektu na Stari cesti 61 v Naklem oddala v najem Majdi
Volčina Krumpestar, dr. med., specialistki oftalmologije. "Že
dolgo je bila naša želja, da te prostore zapolnimo. N a razpis
v Uradnem listu se je v navedenem roku prijavila le Krumpestarjeva, ki je ponudila pet evrov za kvadratni meter mesečne
najemnine," so pojasnili na občini. T o novico so na zadnjem
občinskem svetu minuli četrtek toplo sprejeli tudi občinski
svetniki, ki so poudarili, da je specialistka oftalmologije za
Naklo velika pridobitev, saj jim tako ne bo več treba za tovrstne storitve hoditi v druge gorenjske kraje. A. H.
KRANJSKA GORA

Pestro poletje v Liznjekovi hiši
V Liznjekovi hiši se poskrbeli za pester poletni kulturni in družabni utrip. V galerijskem prostoru so odprli razstavo del udeležencev 28. slikarske kolonije Vrata 2007. 21 slikark in slikarjev iz različnih slovenskih krajev je v dolini Vrat in v okolici
ustvarilo vrsto lepih planinskih motivov. Vse je spet najbolj pritegnila mogočna severna triglavska stena, ki so jo iz različnih
zornih kotov prenesli na platno. V Liznjekovi hiši bo na ogled
do 9. septembra. O b odprtju likovne razstave je Gornjesavski
muzej Jesenice, ki upravlja omenjeno domačijo, namenu izročil tudi novo poročno sobo v sosednjem skednju preurejenega
gospodarskega poslopja. Prostor bo namenjen m u z e j s k i m
večerom, predavanjem in različnim predstavitvam, j. R.
BLED

Najlepše je Na )asi
V okviru akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna so tudi letos
ocenjevali najlepše ulice in naselja na Bledu. Komisija Turističnega društva Bled se je odločila, da naslov najlepše z a leto
2007 podeli ulici N a Jasi (Dindol). Priložnostno slovesnost
bodo skupaj s stanovalci ulice pripravili jutri, v soboto, ko se
bodo ob TO. uri zbrali pri usmerjevalni tabli "Na Jasi". Č e bo
dež, bodo prireditev prestavili na kasnejši datum. V. S.
NAKLO

Bo Podreber samostojno naselje?
Minuli četrtek so občinski svetniki v Naklem sprejeli osnutek
statuta občine Naklo, ki ga je bilo treba uskladiti z zakonodajo.
Svetnika Jožeta Mohoriča je ob tem zanimalo, kako bi
Podreber, ki je zdaj del naselja Naklo, lahko postal samostojno
naselje. O tem se je na geodetski upravi pozanimal direktor
občinske uprave Drago Goričan: "Če bi Podreber postal
samostojno naselje, bi tamkajšnji krajani morali zamenjati
osebne dokumente, kar po osebi znaša od 70 do 8 0 evrov, to
pa na gospodinjstvo hitro pride 2 0 0 evrov. Zato jim bomo najprej poslali pošto, v kateri jim bomo pojasnili, s kakšnimi stroški je to povezano, in jih prosili, naj sporočijo, ali so kljub temu
še vedno z a Podreber kot samostojno naselje. Na osnovi njihove zainteresiranosti b o m o naknadno sprejeli odlok o
določitvi tega naselja, ki ga bomo nato posredovali geodetski
upravi, šele potem pa lahko začnemo s spremembo statuta
občine." A. H.
JESENICE

Gradijo nadstandardna stanovanja
Na Jesenicah nasproti stavbe O b č i n e Jesenice raste velik
poslovno-stanovanjski objekt, ki naj bi bil vseljiv konec aprila prihodnje leto. Kot nam je povedal Jože Šinko iz družbe
Agent Kranj, d. d., bosta pritličje in prva etaža namenjena
poslovnim dejavnostim, v zgornjih štirih etažah pa bo štirideset stanovanj. T a bodo nadstandardna, dvosobna in trisobna, velika od 54 do 107 kvadratnih metrov. Cena z a kvadratni
meter je 1500 evrov, nekaj stanovanj je ž e prodanih, nekaj pa
rezerviranih. Po Šinkovih besedah se ne bojijo, da ne bi našli
kupcev, kajti objekt stoji na lepi lokaciji, v bližini občine, trgovin, železniške in avtobusne postaje, šol... T u d i z a parkirna mesta bo po Šinkovih besedah poskrbljeno v p o d z e m n i
garaži in ob objektu. Investitorja gradnje sta Kovinar Gradnje S T in Enos Energetika. U. P.
JEZERSKO

jezersko vabi na ovčarski bal
V nedeljo, 12. avgusta, bo na Jezerskem spet tradicionalna etnološka prireditev Ovčarski bal. Z željo, da ohranijo ljudsko izročilo, domačini uprizorijo prigon ovac v dolino, pridobivanje volne po starem in druge običaje, ki spominjajo na nekdanje življenjske razmere Jezerjanov. Prireditev poteka po scenariju domačina Vencija Krča, z a katerega je značilna pristna jezerska
govorica. N a prizorišču ob Planšarskem jezeru, kjer se bo v nedeljo prireditev začela ob 10. uri, bodo ponudili tudi tradicionalne jedi, gostje pa se bodo zabavali ob domači glasbi. D. Ž.

Golf zanima goste
P r e d v s e m zaradi igranja g o l f a naj bi Bled letno o b i s k a l o okoli o s e m t i s o č tujih g o s t o v , o b
s e d e m d e s e t i obletnici igrišča pa s o t a k o njim kot v s e š t e v i l n e j š i m d o m a č i m g o l f i s t o m pripravili
nekaj novosti in v r s t o turnirjev.
V I L M A STANOVNIK

Bled - Slovenija se po številu
igrišč i n golfistov še daleč ne
more primerjati z nekateri
evropskimi državami in
predvsem Z d r u ž e n i m i državami Amerike, kjer je golfski
t u r i z e m najbolj razvit. V
Ameriki namreč v zadnjih
letih v povprečju vsak d a n
odprejo novo golfsko igrišče,
kar pomeni, da imajo skupaj
ž e več kot deset tisoč igrišč
i n okoli 27 milijonov aktivn i h golfistov, kar seveda še
kako vpliva, da Florida, Kalifornija i n Južna Karolina letno privabljajo množice turistov z vsega sveta. V zadnjem
času na golfski turizem vse
bolj stavijo v Turčiji, Egiptu i n
azijskih državah, za obisk golfistov pa si prizadeva tudi Slovenija. ki je ob treh prejšnjih
(Bled, Lipica, Mokrice) po
letu 1997 zgradila osem novih igrišč, poleg njih pa še tri
promocijska igrišča. Najstarejše in s 27 luknjami največje igrišče m e d n j i m i je blejsko, ki je hkrati tudi eno najstarejših igrišč v tem delu Evrope, britanska strokovna revija G o l f World pa ga je uvrstila na 74. mesto m e d najlepše urejenimi igrišči v Evropi, kar je veliko priznanje, saj
je samo v Angliji blizu dva tisoč igrišč za golf, po več sto
pa tudi v Nemčiji, na Škotskem, Frandji, Švedskem, Irs k e m in Španiji.
Blejsko igrišče z a g o l f pa
še malo ne spi na dolgoletni
uveljavljenosti, saj so ob le-

Ob tednu golfa so minule dni na blejskem igrišču gostili prek tisoč golfistov, te dni pa se
že pripravljajo na evropsko prvenstvo seniorjev, ki se začne v sredo. / foio: conzd iimk
tošnji sedemdeseti obletnici
z a k l j u č i l i obnovo i n širitev
vadišča, po načrtih britanskega golfskega arhitekta
Hovvarda Swana so zgradili
tri nove zelenice z a bližanje,
čip i n pič udarce, dve veliki
travnati udarjališči za dolge
udarce i n ciljno zelenico. Celotna vrednost investicije je
bila okoli 160 tisoč evrov, v
d r u ž b i Sava Hoteli Bled, d.
o. o., ki je lastnica igrišča za
golf, pa si že zadali nove načrte za temeljito prenovo i n
razširitev igrišča, v pripravi
pa je tudi projekt za gradnjo
apartmajev ob igrišču, s čim e r se želijo na lestvici najlepše u r e j e n i h povzpeti še

više. L a n i so z i g r i š č e m zas l u ž i l i več kot 1,2 m i l i j o n a
evrov, letošnje številke z a prvega pol leta pa so še spodbudnejše. Z a n i m i v o je dejstvo, da je bilo m e d obiskovalci več kot polovica slovenskih
golfistov, ki jih je vsako leto
več. T a k o je bilo pred dvajsetim i leti v Sloveniji še zgolj nekaj več kot dvesto igralcev golfa, pred desetimi leti m a n j
kot dva tisoč, lani pa ž e več
kot pet tisoč šesto. Poleg njih
so najbolj redni gosti na blejskem igrišču Avstrijci, Italijani, N e m c i , A n g l e ž i i n tudi
Američani. "Ocenjujemo, da
letno zaradi golfa obišče Bled
okrog osem tisoč tujih gostov.

število pa se iz leta v leto povečuje," pravi direktor družbe
Sava Hoteli Bled, d. o. o., Andrej Šprajc, ki je prepričan, da
k temu pripomorejo tudi številne prireditve i n tekmovanja. Tako so letos v aprilu gostili promocijski tiimir v okvir u tekme A u s t r i a n G o l f
O p e n , m i n u l i teden so pripravili kar osem različnih turnirjev ob praznovanju sedemdesetletnice igrišča, od
15. do 18. avgusta bodo gostili
evropsko prvenstvo seniorjev,
1. septembra bo dan slovenskega golfa, 21. septembra pa
še 9. dobrodelni turnir prijateljstva z a predsednikov pokal.

Praznovanje v Kranjski Gori
JANKO R A B I Č

Kranjska Gora - O s r e d n j a
prireditev ob 7. avgustu,
p r a z n i k u občine Kranjska
Gora je bila letos prava paša
z a oči i n ušesa. Številni dom a č i n i , predstavniki sosedn j i h občin i n gostje, ki v Gornjesavski dolini preživljajo
dopust, so na trgu na Gorici
z l e p i m i aplavzi nagrajevali
izvajalce pisanega programa.
T o so bili folklorna skupina z
Bleda, m l a d e mažoretke i z
Kranjske Gore, plesna para
i z Kranja i n mezzosopranistka Monika Bohinc. Sledil je
še atraktiven nastop članov
igralske s k u p i n e viteza Gašperja Lambergerja, ki so nekaj trenutkov čas zavrteli nazaj v srednji vek.
Ž u p a n Jure Žerjav je slavnostne besede izkoristil z a

predstavitev l e t o š n j i h dosežkov i n novih načrtov. "V
o b č i n i se k r e p i t u r i s t i č n o
gospodarstvo, k i s prenovljenimi kapacitetami
in
boljšo infrastrukturo postaja vse bolj k o n k u r e n č n o , " je
poudaril. Izpostavil je okoIjevarstvene investicije ter
nove pridobitve, k i se obetajo v p o s a m e z n i h krajih. G r e
z a novo telovadnico v Mojstrani i n nov družbeni d o m v
G o z d - M a r t u l j k u ter obnovo
vrtca v Ratečah. V r h i m e c
večera je bil v z n a m e n j u treh
nagrajencev, k i vsak na svojem področju prispevajo k
večjemu ugledu občine.
Prvi častni občan je postal
kleni 90-lelni Stanko Košir i z
Gozd-Martuljka. Vneto zbira
narečno gradivo i n zgodovino Rut. O tem je napisal že
deset knjig in tako skrbi, da

h :

f'«
Jure Žerjav, Janez Dovžan, Stanko Košir in Janko Ažman
d o g o d k i v prelepem k r a j u
pod Š p i k o m ne bodo utonili v
pozabo. O b č i n s k i p r i z n a n j i
pa sta prejela Janez Dovžan z
Dovjega i n Janko A ž m a n i z
Mojstrane. Kot vrhunska alpinista so osvajala najzahtev-

nejše stene doma in po svetu
ter sodelovala v več slovens k i h alpinističnih odpravah.
Močan pečat sta dala reševanju v gorah in d r u g e m u delu
v Planinskem društvu DovjeMojstrana.

GORENJSKA

>

Najdišče v Mošnjah
bodo zaščitili

RANJ

opackan mamut na Korkici

Družba za avtoceste (Dars) je pripravljena zaščititi dragoceno arheološko najdišče v Mošnjah,
vendar le ob zagotovilu, da ga bodo pristojni uredili za ogled.
CVETO Z A P L O T N I K

Mošnje - Na sestanku, ki ga je
sHical Slavko Mežek, predsednik KD Naša Slovenija - Slovenia Nostra, je predsednik Darsove uprave Rajko Sirodč povedal, da so pripravljeni na
tem delu avtoceste namesto
na6tovanega protihrupnega
nasipa zgraditi opomi zid in s
tem ohraniti arheološki spomenik vilo rustico, vendar le
pod pogojem, če bodo občina,
ministrstvo za kulturo, zavod
za varstvo kulturne dediščine
in krajevna skupnost sklenili
dogovor, s katerim se bodo zavezali za ureditev najdišča za
ogled, za njegovo upravljanje
in vzdrževanje. Takšen dogovor bi morali skleniti do 20.
avgusta, ko bo nadzorni svet
Darsa obravnaval predlog za
dodatnih 150 tisoč evrov (36
milijonov tolarjev), kolikor naj
bi stala gradbena zaščita najdišča. Pri sklenitvi dogovora
vztrajajo 5ato, ker ne želijo, da
bi se ponovila praksa iz nekaterih delov Slovenije, ko so vložili velike denarje v zaščito
dragocenih arheoloških naj-

lani Turističnega društva Kokrica so si zelo prizadevali, da
kip nnamuta postavili v novo krožišče na Kokrici, saj so
Stanke mamuta izkopali leta 1953 v Čukovem bajerju v jami
verivnik. To jim je uspelo julija letos, kip je izdelal domači
metnik Jože Volarič. V noči iz srede na četrtek pa so si nezanci privoščili neokusno šalo. Namesto da bi spoštovali
delek, so ga popisali. Vandalizem brez primere!
PODN)E DupgE

ekordna krmilna pesa
aš bralec Tone Rotar nam je poslal fotografijo dekleta in
anta z velikansko krmilno peso. Posnel ju je pri Kuharju v
podnjih Dupljah. Skoraj pet kilogramov težko krmilno
)eso držita v naročju domača 7-letna Urška in sosedov eno
to starejši Rok. J. K.

Na torkovem sestanku ob arheološkem najdišču v Mošnjah: Rajko SIročič, Abdon Peklaj In
Slavko Mežek. /Foio:Atik«BiiiovM
dišč, potem pa se ni zgodilo
nič. Član Darsove uprave Abdon Pddaj je ob tem spomnil
na Školariče in na Čatež. Majda Odar, vodja oddelka družbenih dejavnosti v Občini Radovljica, je podprla sklenitev
takšnega dogovora in povedala, da je občina prizadevanja
za ohranitev najdišča pokazala
že z razglasitvijo za kulturni
spomenik občinskega pome-

LESCE

Miting letalskih modelarjev
Tudi letos pripravlja modelarska sekcija ALC Lesce-Bled letalski
miting malega letalstva in tekmovanje za jubilejni 19. Alpski pokal letečih modelov, ki bo na praznični dan, v sredo 15. avgusta,
s pričetkom ob io. uri in predvidenim koncem ob 17. uri na letališču v Lescah. Nastopilo bo petdeset tekmovalcev z maketami pravih letal. Znanje in spretnosti v pilotiranju letal na daljavo bodo izvajali na modelih reaktivnih letal, motornih batnih letal, jadralnih akrobatskih letal in helikopterjev. Novost na prireditvi bo snemanje prireditve s kamero, vgrajeno v radijsko vodeni model iz zraka in predvajanje posnetega na televizijskem
zaslonu na prireditvenem prostoru. Na prireditvi bodo sodelovali tekmovalci iz Avstrije, Italije, Nemčije in Slovenije. V času
tekmovanja in modelarskega mitinga si bodo gledalci lahko
ogledali razstavo letal in maket letal slovenskih konstruktorjev,
ki bo v novem hangarju ALC Lesce ob prireditvenem prostoru.
Na dan prireditve pričakujejo na regionalni cesti povečan promet, zato gledalce vabijo, da se odpravijo pravočasno na pot ali
se peljejo po stranskih poteh v Lesce skozi Posavec ali po panoramski cesti od Tržiča do Begunj na Gorenjskem. Na prireditvenem prostoru gledalci parkirajte na označenih mestih in
upoštevajte navodila redarjev. Š. Ž.

na in s predlogom za vkljuStev v čezmejni program za oblikovanje arheološke poti.
Tudi ministrstvo za kulturo je
po besedah Silva Gabrščka
pripravljeno sodelovati z arheološko stroko, občino in krajevno skupnostjo pri ureditvi
najdišča. Darsovega predloga
o sklenitvi dc^ovora, ki bo določil konkretne obveznosti
vseh podpisnikov, so veseli

tudi v kranjskem zavodu za
varstvo kulturne dediščine,
kjer so po navedbah Milana
Sagadina že pripravili idejni
projekt po katerem bi najdišče lahko uredili za ogled. Z rešitvijo problema so zadovoljni
tudi v krajevni skupnosti Mošnje, njen predsednik Franc
Petemel je poudaril, da so v
kraju pripravljeni prevzeti
upravljanje najdišča.

ZAPOSLITEV V SPARU?

Dobro zane!

ste natančni in zanesljivi? Želite vsak dan nove izzive? Si želite dela v prijetnem okolju, kjer vam ne bo nikoli
dolgčas? Bi se radi pridružili mlademu In dinamičnemu kolektivu? Spoznajte nas in ugotovili boste, da je Spar
res dobra izbiral

Za delo v novem megamarketu
Interspar v KRANJU iščemo:

1. Mesarje - prodajalce (m/ž)
2. Peke (m/ž)
jalc na svežih
3. Prodajalce
oddelkih
kih (m/ž)
,
(ribe, salame, siri,
sadje in zelenjava, kruh)

4. Prodajalce (m/ž)
5. Blagajnike (m/ž)
6. Hišnega tehnika (m/ž)

Za delo v restavraciji Interspar
v KRANJU iščemo:

Izredno natančni posnetki letal, ki se jih je mogoče ogledati od
blizu, se v zraku izkažejo z zanimivimi, tudi akrobatskimi leti.

1. Kuharje (m/ž)
2. Kuhinjske pomočnike (m/ž)
3. Blagajnike (m/ž)

Pričakujemo:
- ustrezno stopnjo in smer izobrazbe
- pod točko 6. izobrazba elektro smeri
- zaželene delovne izkušnje na podobnem
delovnem mestu
- veselje do dela z ljudmi in komunikativnost
Nudimo:
- prijetno delovno okolje
- stimulativno plačilo
- zaposlitev za določen čas z možnostjo
podaljšanja za nedoločen čas
Prijave pošljite v 14 dneh po objavi na naslov:

Spar Slovenija d.o.o.. Kadrovska služba,
s pripisom »za Interspar«, Letališka 26,
1000 Ljubljana

PRIDRUŽITE SE NAM!
s
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Dom bodo nadgradili

KRATKA NOVICA
STARI VRH

Oglarji so prižgali kopo
Na Starem vrhu je potekal 36. Dan oglarjev. T D Stari vrh je
na prireditvenem prostoru na Crebljici pripravilo bogat kulturno-etnografski program, na katerem so prikazali stare in
že malce pozabljene običaje hribovskih kmetij, vezane na
spravilo lesa, pripravo drv za kopo, postavljanje kope, koparjenje, uporabo oglja, zlasti pri kovaštvu, kuhanje oglarske hrane, pripravili pa so tudi tekmovanje v 'pajsanju' hlodov. Na dobro obiskani prireditvi so kopo z dvajsetimi 'kubiki' bukovih drv prižgali župana Škofje Loke in Gorenje
vasi-Poljan Igor Draksier in Milan Čadež ter Jef Albrechts,
podžupan belgijskega mesta l\/1aasmechelen, ki je pobrateno s Škofjo Loko. Ves teden je kopo na Starem vrhu kuhal
Anton Kokelj z Mlake nad Škofjo Loko. A. H.

Žaganje hloda z 'amerikanko'

Vljudno vas vabimo na

SLAVNOSTNI KONCERT
belgijskega Pihalnega orkestra in tolkalne
skupine ONDER O N S iz pobratene občine
Maasmechelen,
ki bo v nedeljo, 12. avgusta, ob 20. uri na Mestnem
trgu v Škofji Loki (v primeru slabega vremena v Kristalni
dvorani v Škofji Loki) in 15. avgusta ob 2 0 . uri na

Južni del zgradbe v Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki je od začetka avgusta obdan z
gradbenimi odri. Začenja se obnova, vredna 1,3 milijona evrov.
DANICA Z A V R L Ž L E B I R

Škofja Loka - Z nadgradnjo
dveh nadstropij bodo v
d o m u pridobili 8 4 0 kvadratnih metrov površine. V
novih prostorih bodo za zaposlene nove sanitarije, garderobe in upravni prostori,
stanovalci pa bodo pridobili
večnamenski prostor za prireditve, kapelo, knjižnico,
frizerski salon, prostore za
fizioterapijo in delovno terapijo ter bolniško posteljno
dvigalo. Domske zmogljivosti s tem ne bodo povečevali, pravi direktorica doma
Stanka Vauh, pač pa bodo
hkrati rešili tudi problem
ravne strehe nad negovaln i m oddelkom, ki jo je že
treba sanirati, pridobili pa
bodo tudi požarno stopnišče. V prostorih, ki se bodo
sprostili v pritličju, pa načrtujejo razširitev kuhinje i n
pralnice.
"V času gradnje bo bivanje naših stanovalcev moteno, zato njih in tudi bližnje
sosede prosimo za strpnost
in razumevanje, saj je ta težko pričakovana gradnja velikega pomena za dom in lokalno skupnost," pravi direktorica. Stavba je bila
zgrajena leta 1979, izdelava

Do marca mora biti gradnja v Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki končana.
prve projektne dokumentacije za obnovo se je začela že
leta 1998. Leta 2 0 0 2 so začeli obnavljati kotlovnico,
sedanja obnova južnega
(nižjega) dela doma pa je
prvi večji naložbeni zalogaj.
Del sredstev za to 1,3 milijona evrov vredno investicijo
bo prispevalo ministrstvo za
delo, nekaj imajo sami, nekaj bodo prispevali donator-

ji, nekaj pa bo posojila.
Gradbena dela, k i jih izvaja
na razpisu najugodnejši ponudnik, domače gradbeno
podjetje Tehnik, morajo biti
končana do marca 2 0 0 8 ,
dodaja Stanka Vauh, ki
malo za šalo malo zares dodaja, da bodo poleg uradnega gradbenega nadzornika
(Lokainženiring) nad gradnjo skrbno bedeli tudi sta-

novalci doma in njihovi
svojci. Upa, da za stanovalce
gradbeni hrup ne bo preveč
moteč, za tiste, ki ga utegnejo najtežje prenašati, pa
bodo v tem času uredili poseben prostor s petimi posteljami. V prihodnje načrtujejo še adaptacijo severnega dela doma, ob tem pa
upajo, da nanjo ne bo treba
čakati desetletje.

Egrovem vrtu v Železnikih (v primera slabega vremena v
Kulturnem domu v Železnikih).

Igor Draksier, župan
Lokacija: Športni park Rovn Selca 1 7 km od Šk. Loke proti Železnikom

MALI NOGOMET - F U T S A L - p e t e k , 1 7 . 8., ob 1 6 . uri
• Prve štiri ekipe petkovega turnirja se uvrstijo na sobotnega
, Prijave do srede, 15. 8.. startnina 25 EUR
Informacije Zdravko Markelj 031/723-925
UNIMOGS - pod šotorom ob 22.00
DRUGI P R A Z N I K S L O F U T S A L A s o b o t a ,
1 8 . 8. - od 9.00 dalje
NAGRADNI SKLAD 1.700 EUR
r Najboljši igralci malega nogometa v Sloveniji
. PIKADO TURNIR - AMATER, PROFI odIS.OO dalje
NAMIZNI NOGOMET od 19.00 dalje
SPEEDMETER - merjenje hitrosti žoge od 10.00 - 22.00

T E N I S - nagradni sklad 230 EUR

ROKOMET - neregistrirani
I O D B O J K A NA MIVKI
HOKEJ NA ROLERJIH
STREET BALL
M A U NOGOMET mladinci
M A U NOGOMET osnovnošolci
1 O D B O J K A NA MIVKI mladinci

sobota in nedelja. 18.. 19. avg.
nedelja, 19. avg.. ob 9.00
sobota, 18. avg., ob 9.00
ponedeljek, 13. avg., ob 18.00
torek, 14. avg., ob 16.00
sreda, 15. avg., ob 16.00
četrtek, 16. avg., ob 16.00
četrtek, 16. avg., ob 16.00

I N F O R M A C I J E : 5147-776
www.sd8elca-dru8tvo.8i

ŠPORTNI PARK ROVN SELCA

V škofji Loki ponovnih volitev
(za zdaj) še ne bo
Škofjeloški župan Igor Draksier je v sredo prejel sklep ustavnega sodišča, s katerim je to do končne
odločitve zadržalo sodbo upravnega sodišča v zvezi s ponovnimi volitvami župana v Škofji Loki.
DAKICA ZAVRL Ž L E B I R

Škofja Loka - Kot je znano,
je upravno sodišče julija izdalo sodbo, v kateri od občinske volilne komisije zahteva,
da na voliščih Gosteče, Godešič in Sveti Lenart ponovi
županske volitve. V zvezi s
pravnomočno sodbo upravnega sodišča se je Igor
Uraksler pritožil na ustavno
sodišče, slednje pa je sedaj
odločilo, da izvajanje izpodbijane sodbe upravnega zadrži.
"Takšno odločitev sem
pričakoval, upoštevana je
bila tudi moja zahteva po
prednostnem obravnavanju," je na včerajšnji novinarski konferenci povedal
aktualni župan občine Škofje Loke. Draksier je v svoji
pritožbi dokazoval, da so
m u bile kršene ustavne
pravice, in ker bi lahko s

sodbo upravnega sodišča
nastale zanj nepopravljive
posledice, je ustavno sodišče
zadržalo izvrševanje sodbe,
je dodal Drakslerjev pravni
zastopnik Franci Matoz.
"Ustavno sodišče bo zadevo
reševalo absolutno prednostao, zato pričakujemo, da bo
septembra ali oktobra ustavno
pritožbo
tudi
dokončno vsebinsko obravnavalo. Obstaja velika verjetnost, da bo sodbo upravnega
sodišča tudi
dokončno
razveljavilo," je optimističen
Matoz in dodaja, da se ustavno sodišče le v redkih
primerih odloči, da zadrži
kako pravnomočno odločitev, kakor se je to zgodilo v tem primeru.
. Do končne odločitve ustavnega sodišča stvari mirujejo,
občinski
volilni
komisiji sedaj n i treba na
vrat na nos razpisovati

novih volitev na omenjenih
treh voliščih. Kakršnakoli
bo že končna odločitev ustavnega sodišča, jo bo treba
spoštovati, sta dejala Draksier in Matoz.
Drakslerjev protikandidat
Dušan Krajnik, ki je na jesenskih volitvah dobil le 16
glasov manj od nasprotnika
in je zaradi domnevnih
nepravilnosti n a volitvah
vložil pritožbi na upravno in
ustavno sodišče, ne namerava le čakati, kaj se bo zgodilo.
"Sklep
ustavnega
sodišča, sprejet ta teden, m i
kot stranki v postopku
omogoča, da v dvajsetih
dneh vložim svoje videnje,
na kakSen način so m i bile
kršene ustavne pravice," je
dejal Krajnik, k i se je včeraj
z družino že pripravljal na
odhod na dopust. Presenečen je bil zlasti nad dejstvom, da je ustavno sodišče

na Drakslerjevo pritožbo
reagiralo tako hitro, zgolj v
sedemnajstih dneh, in to še
med sodnimi počitnicami,
medtem ko je njegovo, ki jo
je vložil decembra lani,
čeprav tudi prednostno,
obravnavalo šele po petih
mesecih. "Še vedno verjamem v naše sodstvo in v
njegove pravične odločitve.
Če pa bo šlo m i m o očitanih
in dokazanih napak, ki so se
zgodile na županskih volitvah v Škofji Lokd, potem je
nad njim še kakšno sodišče,
sodišče za človekove pravice
v Strasbourgu," pravi Krajnik. Znova ponavlja, da v
tem primeru ni ključno
vprašanje, kdo bo loški
župan, Krajnik ali Draksier,
pač pa gre za pravičnost in
za občutek državljanov, da
pri tako p o m e m b n e m dejanju, kot so volitve, ne gre
za nobene malverzacije.

•• •• •• ••
•••••• •••••• ••••••

••••••

vilma.stanovnik@g-glas.si

Skakalci na poletne tekme
Jutri se v H i r t e n z a r t n u z a č e n j a letošnja s e z o n a z a poletno F I S Veliko n a g r a d o , naši pa stavijo tudi
na d o b r o r a z p o l o ž e n j e v ekipi.
VILMA STANOVNIK

Ljubljana, Kranj - "Moram
priznati, da je pred prvimi res
pomembnimi tekmami v sezoni vedno nekaj negotovosti.
Tako je bilo, ko sem še tekmoval, in tako je zdaj. K srefi je
najprej na vrsti poletna sezona
in bo do zime mc^oče še kaj
izboljšati," je pred odhodom
naše trenutno najmočnejše
skakalne reprezentance na
prvo tekmo poletnega svetovnega pokala povedal šjx)rtni direktor Fiand Petek, Id je hkrati priznal, da je imel v zadnjih
mesecih precej dela z usklajevanjem med ekipami ter klubi
in reprezentancami. "2elim si
sodelovanja med vsemi, ki delamo za razvoj smučarskih
skokov, in stvari sedaj že kar
lepo tečejo," dodaja Frand Petek, ki je mesto prvega moža
med trenerji tudi letos zaupal
Ariju Pekki NikkoU. Ta je za
prvo tekmo FIS poletne Velike
nagrade, ki se začenja z jutrišnjo ekipno in nedeljsko posamično preizkušnjo v Hinterzartnu, izbral Jerneja Damja-

Tek okoli Blejskega jezera - V nedeljo, 12. avgusta, bo ob 10.
url start teka kluba Polet okoli Blejskega jezera. Start bo v
veslaškem centru v Mali Zaki. Ob l o . i o bo otroški netekmovalni tek na 500 ali looo metrov. M. B.

Sedmi šahovski tumir v Šobcu - ŠD Gorenjka Lesce vabi na 7.
rating odprti turnir v kampu Šobec, ki bo potekal v ponedeljek,
13. avgusta, z začetkom ob 17. uri. Prijave sprejemajo do 15
minut pred začetkom tekmovanja. Na šestem turnirju je z osvojenimi 6,5 točke zmagal MK Dušan Zorko (ŠS Tomo Zupan
Kranj). Informacije Nejc Petrovič, GSM: 041/461 606 ali na
elektronski naslov: nejc_petrovic@hotmail.com. O. O.

ATLETIKA
KRANJ

Primož Piki in Jernej Damjan na bi bila na prvi tekmi poletne velike nagrade glavna aduta
športnega direktorja Francija Petka in glavnega trenerja Ari Pekka Nikkole.
na, Primoža Pikla, Roka Urbanca, Jureta Šinkovca, Roberta Kranjca in Mitja Mežnarja.
Kot vse kaže, pa se od tekmovanj poslavlja Rok Benkovič, pa tudi Peta Žonla naj do
sedaj še ne bi zbral dovolj moči

in motivacije za treninge z
ekipo. Je pa zato trenutno v
še vedno odlični formi dvakratni zmagovalec tekem celinskega pokala Primož Piki,
ki si želi, da bi podobno dobre skoke kot na zadnjih tre-

ningih pokazal tudi na najpomembnejših tekmah. Tako kot Jernej Damjan, ki po
poškodbi kolena spet skače
vse bolje, si želi, da bi se dobro razpoloženje v ekipi
odrazilo tudi na tekmah.

V O s a k o tudi trije Gorenjci
Upravni odbor Atletske zveze Slovenije je na sredini seji
potrdil 13 atletov in atletinj, ki bodo nastopili na svetovnem
prvenstvu, ki bo od 24. avgusta do 2. septembra v japonski
Osaki. Med njim so tudi trije Gorenjci: Brigita Langerholc
(Triglav Kranj), ki bo nastopila v teku na 800 metrov, Matic
Osovnikar (Mass), ki bo tekmoval na l o o in 200 metrov, ter
Rožle Prezelj (Kranj), ki bo skakal v višino. Na seznamu ni
Jolande Čeplak, ki je osumljena uživanja prepovedanih
poživil in je v začasnem suspenzu. V. S.

V NEDELJO NA

NOGOMET

z nedeljsko t e k m o proti Muri 05 b o d o n o g o m e t a š i T r i g l a v a G o r e n j s k e
začeli letošnje t e k m o v a n j e v d r u g i s l o v e n s k i ligi, kjer s o si z a cilj zastavili

vmw.nktriglav.com

v z p o n na vrh in v p r v o ligo.
VILMA STANOVNIK

Prvenstvo bodo ta konec tedna nadaljevali tudi prvoligaši. Ekipa D o m žal, ki je v torek s 3 : i izgubila na povratni kvalifikacijski t e k m i z a l i g o
prvakov v Z a g r e b u (skupaj i z obeh tekem 5 : 2 za
D i n a m o ) i n se poslovila
od evropskih nastopov,
bo jutri gostovala pri Nafti v Lendavi.

Tek okoli Bohinjskega jezera - V nedeljo, 12. avgusta, bo ob 10.
uri na prireditvenem prostoru Pod Skalco start jubilejnega, 10.
teka štirih srčnih mož okoli Bohinjskega jezera. lnWmacije:
Urška Cesar (051/323 805). M. B.

Veslaški maraton v Bohinju - Kajak kanu klub Bohinj organizira
1. veslaški maraton na Bohinjskem jezeru. Tekma bo jutri, 11.
avgusta, s štartom ob 9. uri pri cerkvi sv. Janeza v Ribčevem
Lazu. Moški veslajo na i 5 km (štiri dolžine jezera), ženske na
8 km (dve dolžini jezera). Informacije: Stane Klemene
(041/667 070). M. B.

Triglav Gorenjska želi na vrh

Kranj - Gorenjska ima v novi
sezoni v 2. SNL enega samega predstavnika, kranjski Triglav Gorenjska. Ekipa trenerja Uroša Bučana bo prvič na
preizkušnji v nedeljo (začetek tekme ob 17.30) proti ambidoznemu klubu z bogato
tradicijo, Muri 05, vstop na
kranjske tribune pa bo prost.
"Klub si je za novo sezono
postavil bolj smele cilje, ekipa je precej spremenjena,
bolj izkušena in zrela. Starejši igralci Plastovski, Stojanov, Trgo ter novinca Robnik
in Banič (prej Šenčur) pomenijo jedro ekipe, kjer se bo
predstavil tudi Emeršič (pri-

VABILA, PRIREDITVE

TRIGLAV GORENJSKA, K r a n j :
MURA 0 5 , Murska Sobota
Mestni stadion Kranj, 17.30
- začetek nogometne sezone!
* BREZPLAČEN OGLED PODARJA G O R E N J S K I GLAS!
* IZPOLNITE K U P O N IN UGANITE IZID!
* NAGRADO PODARJA S I E M E N S SLOVENIJA

Danijel Marčeta in Miha Novak (v belih majicah) sta
predstavnika novega vala v ekipi Triglava Gorenjske, ki se
je dobro upirala Italijanskemu Lecceju na tekmi v Trbižu.
haja s Štajerske, študira v
Ljubljani) in domači up Marčeta (reprezentant), ki kot
mladinec že igra za člane.
Mlada Jeseničana Zolič in
Zeljak trkata na vrata prve
enajsterice, kjer pa ostaja
tudi jedro iz prejšnje sezone. Klub je finančno urejen,
kronično pa nam manjka
nekaj večjih pokroviteljev, da
bi lahko tudi na tem področju bili kos slovenskim prvoligašem," pred začetkom
nove sezone pravi direktor
Miran Šubic in dodaja: "Konkurenca bo huda. Bela Krajina, Mura, Bonifika, Alumi-

nij, Rudar so moštva za vrh,
kjer pa se vidimo tudi mi.
Jasno: prva liga je cUj - obenem pa si želimo končno
nove tribune, posluha gorenjskega gospodarstva..."
Ta konec tedna pa prvi
krog čaka tudi tretjeligaše.
Ekipa Tinexa Šenčurja bo že
danes ob 20. uri doma igrala z Roltekom Dobom, ekipa Kranja pa bo gostovala
pri Jadranu Dekanih. V nedeljo bo ekipa Radomelj ob
18. uri gostila MNK Izolo,
Jeseničani pa odhajajo na
gostovanje k ekipi Brd v Vipolže.

Gorenjska si v sezoni 2007/2008 želi prvoligaša, želi si dobrega nogometa!
Pridite in bodrite naše fante na poti do zmage! Dejan Robnik, Dejan Plastovski, Danijel
Marčeta, Rok Dolžan, Dejan Burgar, Aleš Mertelj, Igor Stojanov, Sani Trgo, Luka Banič,
Danijel Vojinov, Iztok Ukozar, Miha Novak in vsi dmgi P O T R E B U J E J O VAŠO POMOČ!
K U P O N O D D A J T E PRI V H O D U NA T R I B U N O
NAPOVEDUJEM REZULTAT T E K M E
Triglav Gorenjska : Mura 05
:
Rezultat je napovedaKal:
Naslov:.
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V Kranjski Gori prekuhavajo vodo
4 1. stran
Direktorica
komunale
H e n r i k a Z u p a n pravi, da do
okužbe pride v 2 4 urah, nekateri pa so zboleli šele nekaj dni po njihovem ukrepanju. "Ni še potrjeno, da so
bile zadnje zdravstvene težave nekaterih d o m a č i n o v i n
gostov povezane z vodo,"
pravi Z u p a n o v a . Z Z a v o d a
z a zdravstveno varstvo Kranj

so sporočili, da so v z a d n j e m
tednu dvakrat v z e l i po tri
vzorce pitne vode - 2. i n 7.
avgusta. M e d t e m k o bodo
rezultati analize n a z a d n j e
vzetih vzorcev p r e d v i d o m a
z n a n i danes, pa so bili najprej vzeti v z o r c i s k l a d n i s
predpisi. "Preventivni ukrep
prekuhavanja pitne vode še
traja do preklica," je pojasnila dr. Majda Pohar, vodja oddelka z a higieno na zavodu.

NESREČE
NOMENJ

Mladi motorist nepravilno prehiteval
V sredo ob 15.33 se je na regionalni cesti Bled-Bohinjska
Bistrica hudo ponesrečil i6-letni motorist z Nomenja. Po
regionalni cesti je z Bleda peljal proti Bohinjski Bistrici. Pred
križiščem za Nomenj je zapeljal na nasprotni vozni pas in
po njem prehiteval kolono vozil. Ko je pripeljal do usmerjevalnega otoka iz granitnih kock, ki stoji pred križiščem in
fizično loči smerni vozišči, je vožnjo nadaljeval po nasprotnem pasu mimo usmerjevalnega otoka. Tedaj je v križišču
36-letni tuj državljan, voznik osebnega avtomobila, pravilno
zavijal levo. Mladi motorist je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v prednji levi del avtomobila, potem pa padel po
vozišču, pri čemer je utrpel hude rane. Voznik avtomobila je
dobil lažje rane. Motorista so s policijskim helikopterjem
prepeljali v klinični center v Ljubljani. S. Š.

KRIMINAL
DOMŽALE

Odkrili tatova televizorjev
Ljubljanski kriminalisti so te dni na pristojno državno tožilstvo podali prijavo zoper 34-letnika iz okolice Ptuja in 30-letnika iz Maribora, saj ju utemeljeno sumijo, da sta storila
kaznivo dejanje velike tatvine. Domžalski policisti s o 23. oktobra lani prejeli prijavo državljana Madžarske, da so mu
neznanci prek noči s počivališča v Lukovici odtujili tovorno
vozilo Mercedes Benz Actros s priklopnikom, na katerem je
bilo naloženo večje število LCD televizorjev, skupaj vrednih
kar 164 tisoč evrov. Tovorno vozilo s praznim priklopnikom
so naslednjega dne našli v okolici Mengša. V kasnejši kriminalistični preiskavi je ljubljanskim kriminalistom uspelo
identificirati storilca tega dejanja, ukradenih LCD televizorjev pa še do sedaj niso našli. Oba osumljenca sta po navedbah policije že v preteklosti storila podobna kazniva dejanja, zaradi katerih trenutno tudi prestajata zaporne kazni.

ŠKOFJA LOKA

•

Pobegnil brez vozila
Neznani storilec je pred kratkim vlomil v skiadISče prevozniškega podjetja v Škofji Loki in nameraval ukrasti pnevmatike različnih dimenzij, vrtne kosilnice in športna kolesa
različnih znamk. Pri vlomu so ga zalotili, zato je pobegnil
peš, vozilo, s katerim se je pri|»eljal, pa pustil na kraju. Vozilo SO policisti zasegli. S. S.

Od 30. julija
vas pričakujemo
na novi lokaciji«
Kronj$ko posiovolnica Roiffeisen
Krekova bonka se s Zoisove 1 seli
no Nozorjevo 3.
^

V no^h, večjih, boljših prostorih

H

bomo še lažje prisluhnili vošim željam,
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VA BANKA
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Grdo padel na sankališču
N a p o l e t n e m s a n k a l i š č u v Kranjski Gori s e je v torek h u d o ranil 46-letni tujec. V z r o k n e s r e č e š e ni
z n a n , d o m n e v a j o pa, da je verjetno kriv človeški faktor.
SIMON ŠUBIC

Kranjska Gora - Adrenalins k i spust po poletnem sankališču v Kranjski G o r i se je
v torek popoldne slabo končal z a 46-letnega turista, po
n a š i h podatkih državljana
Švedske. Policija poroča, da
se je okoli 12.20 spustil po
p r o g i B e s n a Pehta, ki i m a
zaletišče na z g o r n j i postaji
sedežnice Vitranc I. Po prib l i ž n o sto m e t r i h sankanja
po precej strmi progi s povp r e č n i m naklonom 20,5 odstotka je v d e s n e m o v i n k u
pri hitrosti približno 4 0 kilometrov na uro padel iz sani
i n se nato kotalil navzdol še
približno dvajset metrov.
Nesreča se je pripetila na
s t r m e m i n težko dostopnem
terenu, zato so j e s e n i š k i m
reševalcem n u j n e medicinske p o m o č i na p o m o č priskočili g o r s k i reševalci iz
Kranjske Gore. Ponesrečenca so oskrbeli, nato pa so ga
s helikopterjem odpeljali v
l j u b l j a n s k i k l i n i č n i center,
kjer je ostal na zdravljenju.
V z r o k a n e n a v a d n e nez g o d e še n i s o odkrili. Policija navaja, da je delavec na
startu
s a n k a ške
proge
m o ž a , k o se je u s e d e l v

KRANJ

Odnesli
več fotoaparatov
Neznani storilci so v sredo
zgodaj zjutraj vlomili v prodajalno na Koroški cesti v
Kranju, Iz katere so odnesli
več fotoaparatov različnih
znamk, skupaj vrednih približno osemnajst tisoč evrov.

RODICA PRI DOMŽALAH

Pobrali so le cigarete
Pred dnevi so neznani storilci
vlomili v gostinski lokal na
RodicI pri Domžalah, iz katerega so odnesli cigarete in pijačo. Lastnika so oškodovali
za približno petsto evrov. S. Š.

Nesreče na poletnih sankallščih so zelo redke. V Sloveniji sta se doslej zgodili dve.
sani, pripel z varnostnim
pasom in ga seznanil z
osnovnimi navodili, način o m m a n e v r i r a n j a i n varn o s t n i m i u k r e p i . "Policija
še r a z i s k u j e , z a k a j je tuji
d r ž a v l j a n padel. Po n a š i h
p o d a t k i h m o r e b i t n i h prič,
ki bi tedaj stale v b l i ž i n i nezgode. ni, s p o n e s r e č e n i m
t u j c e m pa tudi še n i s m o
m o g l i govoriti. Morda n a m
bo o n z n a l pojasniti, kaj se

je z g o d i l o , " je s p o r o č i l
H u s e Bakrač s policijske
uprave Kranj.
Po razlagi Romana Slivnika, t e h n i č n e g a vodja R T C
Ž i č n i c e Kranjska Gora, so takoj po nezgodi preverili tehnično brezhibnost sankališča. Ugotovili so, da ne na saneh n e n a progi n i nobene
okvare ali poškodbe, zato domnevajo, da je nezgodi najverjetneje botroval človeški

faktor. Sani, s katerimi se je
peljal nesrečni turist, so dali
tudi v podroben strokovni
pregled.
V K r a n j s k i G o r i so sicer
prvič izkusili takšno nezgodo, podobna pa se je v preteklosti ž e zgodila na polet n e m sankališču na Pohorju.
Kranjskogorsko poletno sankališče je ž e v torek popoldne začelo znova normalno
obratovati.

Kadilci posedajo po terasah
G o s t i n c i z a e n k r a t n i m a j o t e ž a v z gosti, ki bi hoteli kaditi kar v lokalu.
SIMON ŠUBIC

Kranj - V zadnjih dneh, odkar velja strožji protikadilski
zakon, s m o v več velikih in
malili gostinskih lokalih n a
Gorenjskem preverjali, kako
se drže stroge prepovedi kajenja v zaprtih prostorih i n
prepovedi prodaje tobačnih
izdelkov m l a j š i m od osemnajst let. Povsod s m o naleteli na enak odgovor za zdaj z
gosti, ki kadijo, ni prav noben i h težav, saj se raje usedejo
na teraso, prav tako tudi drugi, tako da so lokali večinom a pra7ni ves dan. Dokler
ne bo nastopila m r z l a zima.
torej večjih težav ne bodo
imeli, razen morda z najbližjimi sosedi, saj je sedaj na terasah precej bolj glasno tudi
po 22. lui.
D a gostinci in tudi delodajalci novi zakon (za zdaj) kar
resno jemljejo, ugotavljajo
tudi inšpektorji. Po podatkih
ministrstva z a zdravje so
zdravstveni inšpektorji na
Gorenjskem v nedeljo, ponedeljek in torek opravili 140
pregledov, vendar kršitev
n i s o ugotovili. N e u r a d n o

Gostinski lokali so bili ta teden bolj ali manj prazni, precej
bolj polne pa njihove terase. / F«O T,OOH
s m o izvedeli, da naj bi v sredo zdravstveni Inšpektor naletel n a kajenje v notranjosti
enega od gostinskih lokalov
v Kranju, vendar pa n a m te
informacije n i uspelo pravočasno preveriti.
Inšpektorji z a delo so do
torka pregledali B o l n i š n i c o
za ginekologijo i n porodništvo K r a n j ter zdravstvene
domove Kranj, Tržič, Kranjs k a G o r a i n Š k o f j a Loka.
V e n e m od zdravstvenih
domov so ugotovili kršitev, a
je inšpektor izdal zgolj opozorilo. Kot s m o izvedeli, je
nekdo od zaposlenih kadil v

notranjosti d o m a , z a kateri
d o m je šlo, pa niso razkrili.
T r ž n a inšpektorica, ki je
nadzirala upoštevanje prepovedi prodaje tobačnih izdelkov mladoletnim osebam i n
javno označevanje prepovedi, je na Gorenjskem pregledala tri bencinske servise, tri
večje trgovske centre i n šest
trgovin ter m a n j š i h prodajaln. Večjih kršitev zakona ni
ugotovila, v štirih p r i m e r i h
pa je izrekla opozoria, ker ni
bilo poskrbljeno z a ustrezno
objavo opozorila o prepovedi
prodaje tobačnih izdelkov
mlajšim od 18 let.
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Predavanje Berte Golob o skrbi za slovenski jezik na srečanju Slovencev preteklo nedeljo na Višarjah

Materni ezik e stvar čas

Menda je
Pravični tudi
narodom
določil angela
varuha, pa smo
se z zgodnjim
prevodom
Svetega pisma
v slovenski
jezik uvrstili
med visoko
kulturne
narodne
skupnosti.
Naj med njimi
ostanemo
s prepoznavnostjo jezika in
s trdoživostjo
v njem.

BEKTA GOLOB

k ti enakovreden v s e m drug i m jezikom.

Ugledni ljubljanski univerzitetni profesor dr. Karel
Oštir je ob n e k i priložnosti
dejal, da glede materinSfine
n i najbolj pomembno, ali se
m a m i reče m a m a ali Mutter
ali kako drugače, kajti ne gre
toliko z a glasovno podobo,
ampak za čast - m a t e m i jezik
da je stvar časti!

T e ž k o je biti m a j h e n sredi
velikanov i n to vsak po svoje
i z k u š a m o vsi. T e ž k o je žebrati po domače, če vsa srenja m o l i i n prepeva le nemško, italijansko, angleško,
rnadžarsko, špansko. Kolikor
jezikov znaš, toliko mož veljaš,
je sicer preizkušena resnica.
Z a priložnost, ko se podaš
m e d svet i n ko ta potrka na
tvoja vrata. A ne z a vsakodnevnost i n vsakdanjost.
Res je dobro i n prav, da se
m l a d človek izuri v tujem jeziku, a če se sredi Slovenije
otrok predšolske starosti pohvali, da ž e "zna" angleško,
češ My name is Tom, stopa
n e z a v e d n o nevarno
čez
m e j o pripadnosti sebi. T e meljni vzrok za to je v domovini en sam: i z polpreteklosti
z a n e m a r j a n čut z a d o m o ljubje, kar hodi vštric z zanem a r j e n i m o d n o s o m do presežnega.

Nemara n a m je znano, da
je bi. A n t o n Martin h grehu
prišteval tudi nespoštovanje
m a t e m e g a jezika. M a t e m i
jezik je k l j u č do zveličavne
omike. D a n e s v e m o • z a to
govorijo dejstva, da sta se
kultura v š i r š e m p o m e n u besede i n o m i k a v o ž j e m pom e n u bogato razvili pri narodih, ki so k m a l u dobili prevedeno Sveto p i s m o v d o m a f i
jezik. S m e m o biti ponosni i n
srečni, da s m o m e d n j i m i
tudi mi. Pri Slovanih med
zgodnjimi.
Ali je m o ž n o v to simbolnost ujeti kaj slovenstva.'
T a k o visoko, kot zdaj stojimo
Slovenci v svoji d r ž a v n i samostojnosti z zavestjo enotnega kulturnega prostora ob
vas rojakih po b l i ž n j e m i n
d a l j n e m obzorju, še n i s m o
stali. V združujoči se Evropi
je slovenski jezik na najvišji
bruseljski družbenopolitični

ViŠarje/Folo:|oJjKoinjrt

Matemi jezik je stvar časti!
Najbrž se edino s to zavestjo
da sredi večinskega neslovenskega jezika gojiti materinščino iz roda v rod. T a izkušnja je predvsem vaša i n ta
izkušnja je dragocena. A kdo
naj prvi poskrbi, da se otrok
i n m l a d o s t n i k starosti prim e m o v teh naših treh Slo-

venijah p r i m e m o r a z u m s k o
i n čustveno naveže n a domafi jezik.' D o m . D o m je jezik.
Sporazumevanje v materinš č i n i - vem: v prenekateri
d m ž i n i sta materinščini dve!
- prepevanje d o m a č i h pesmi
(v obeh), oblikovanje slovenskih besedil za različne priložnosti, branje s l o v e n s k i h
k n j i g i n sprotno p r i j a z n o
utemeljevanje, zakaj je vse to
potrebno, dragoceno i n korismo. Občudovanje maternega jezika (maternega ali
očetnega), odkrivanje njegovih značilnosti, primerjaje z
večinskim ali k a k i m d r u g i m
j e z i k o m . S l i š i m ugovor, da
tega ne zmore vsak. Z m o r e ,
če se navedenega zaveda. Po
svoje, preprosto, p r e d v s e m
pa s kančkom ponosa. K o je
m e d vojno n e m š k a uprava
hotela mojega sovaščana razglasiti z a Germana, češ Herr
Schiler, Sie sind ja ein Deutscher!, je ta v skrajno tveganih
o k o l i š č i n a h odgovoril: Ne,
jaz s e m Slovenec. Pripadnost rodu i n d o m u i n jeziku
je res stvar časti.
Kako pa je zdaj doma.' Prikrito i n očito se n a m dnevno
vsiljuje v zavest monolingvistična miselnost enega sporazumevalnega jezika z a širni svet, a če bi zmagala, bi izg u b i l i tisočletno s a m o b i t -

nost i n z m a t e m i m j e z i k o m
tudi vse d m g e dedne časti.
Z d r s e l i bi nazaj i n še globlje,
kot s m o kdaj bili: v stanje jezikovne rabe s skrajno omej e n i m r a d i j e m - z a občasni
popoldanski klepet, za lokalno časopisje, z a kako nostalg i č n o popevko i n z a študij
jezikovne eksotike. Niso več
redki p r i m e r i , da se predv s e m m l a d i sporazumevajo
v spakedrani slovangli, magično prevzeti od tujih glasb e n i h besedil i n r i t m a ter
angleškega računalniškega
besedišča. Pa je f i z i k dr.
S a m o Kuščar prevedel i n na
novo ustvaril - podobno kot
nekoč D a l m a t i n - vrsto dom a č i h i z r a z o v z a novo področje že v času, k o je bila
kompjuterizacija na Slovens k e m videti še sanjski pojav
i n je z a rabo imel v Ljubljani
računalnik predvsem Inštitut Jožefa Štefana.
Z gore razgleduje se Mati
Marija, sijajna, spokojna zre
svet pod seboj ... T u d i s te
gore, s Svetih Višarij, z razgledne točke v vso stvarnost
n a š i h treh Slovenij; k Soči,
Savi, Dravi, Donavi, čez morja - v duhovno delto slovenske biti. N j e n povezovalni
tok ostaja jezik. N e edini, a
gotovo najpomembnejši. I n
Vsak jezik bo slavil Gospoda'.

Med tisočnijami jezikov sveta tudi slovenski. M e n d a je
eden najbolj spevnih jezikov.
Menda m u je z veliko spoštIjivostjo p r i s l u h n i l R a b i n dranat T a g o r e i n z a z n a l v
n j e m soroden z v e n s svojo
materinščino. Razumljivo:
j e z i k o v n o s m o se rodili i z
s k u p n e maternice indoevropskih glasov. A m a t e m i jez i k je materni, k e r je stvar
časti. Z a Slovence vseh treh
Slovenij, našega enotnega
kultumega prostora, je to pač
slovenski jezik.
Bo moj vnuk še pel slovenske
pesmi, se bo zavedal svojih fcorenin? Vprašanje n i le popevkarska d o m i s l i c a . O d g o v o r
pa je negotov. V globalnem
svetu z imperialistično težnjo enega javnosporazumevalnega jezika tiči toliko večja nevarnost, kolikor m a n j š i
je narod s svojo materinščino. Ne m o r e m o reči, da nas
je veliko, tudi če se seštejemo
z vseh strani sveta. Lahko pa
(p)ostanemo veliki! Dokazov
naše kulture ni le z a bisago, s
svojimi velikani d u h a i n srca
s e g a m o do istih z v e z d kot
drugi narodi.
Stvarnost je pereča z a Slovence v matični deželi i n za
vse, ki živijo/živite zunaj njenega ozemlja; m n o g i v n a m
komaj predstavljivih širjavah
daleč z u n a j s k r o m n i h dvajset tisoč kvadratnili kilometrov n a š i h tal. V ohranjevaln i h d r u ž i n s k i h i n društvenih
g n e z d i h slovenstva tamle čez
na avstrijskem Koroškem,
na T r ž a š k e m , Furlanskem in
naprej v Porabju i n še naprej
vse do O g n j e n e zemlje. Kamor stopi mi noga, na domač i h sem tleh; kamor hoče srce,
pri svojih ljudeh...?
Da, dokler nas d m ž i ista
ljubezen. Z u b l j i i n plameni
domovinske pripadnosti - jez i k je njen poljub i n objem nas bodo m o r a l i prežarjati,
da b o m o n o v i m rodovom
ohranili, kar je bilo ohranjeno nam. Ne vpelji nas v skušnjavo, da bi podlegali velikim
zato, k e r nas je malo. Reši
nas vsega hudega, vnemamega odnosa do matemega jezika, da nas ne bo sram pred
prestolom Pravičnega.

lO

Razgledi

POGOVOR

Elena Pečarič, 36 let, se bori za neodvisno življenje invalidov in s tem za višjo kakovost njihovega življenja, to pa se da v
praksi zagotoviti z uveljavitvijo osebne asistence, prilagojene potrebam uporabnikov.

ri ozn osti za vse

E L E N A P E Č A R I Č , D I P L O M I R A N A F I L O Z O F I N J A IN S O C I O L O G I N J A KULTURE, K A N D I D A T K A
ZA P R E D S E D N I C O R E P U B L I K E S L O V E N I J E
ELENA NOVAK

Javnost vas pozna kot eno od
ustanoviteljic Društva za kulturo i n teorijo hendikepa Y H D . Sedaj vstopate v politiko.
"V javnosti se pojavljam
že nekaj časa. V društvu se
že od vsega začetka vključujemo v politično dogajanje.
Jaz ne d o j e m a m politike
s a m o kot d r ž a v n i zbor i n
vlado; politiko r a z u m e n veliko širše, to pomeni, da je
politika vse tisto, kar vpliva
na življenje. V društvu
Y H D ž e dolgo p i š e m o i n
dajemo pobude za sooblikovanje določene politike,
predvsem s področja socialnega varstva. V bistvu odločitev, da kandidiram, izhaja
i z vsebin, tematik, kot so
človekove pravice, enake
m o ž n o s t i , pa tudi vsebin,
tematik, ki so bolj na obrobju, ki jih v običajni in visoki
politiki ni."

"Če bi bila
izvoljena za
predsednico
republike,
bi najprej
uredila dostop
za invalide
do prostorov
predsednika
republike."

Kateri so ž g o č i problemi v
Sloveniji? Kaj vi zaznavate
kot problem?
"Kot kandidatka za predsednico v i d i m velik prob l e m že v o d n o s u m e d
predsednikom republike i n
predsednikom vlade. T o je
problem, ki se odraža tudi
na d r u g i h ravneh. Mislim,
da v družbi ni več vrednot.
Z d i se, kot da je samoumevno, da se nekatere stvari pač
dogajajo. Nekateri kradejo,
pa zanje ni nobenih sankcij. Določene stvari se ponarejajo, npr. diplome, pa
spet n i n o b e n i h sankcij.
I m a m občutek, da državljan i i n državljanke d o b i m o
vse preveč negativnih zgledov. Včasih se zdi, da si nespameten, če ne izkoriščaš
drugih i n vseh priložnosti.
T o m e moti. Mislim, da ni
prav. Moramo biti solidarni, seveda m o r a m o gledati
tudi na lastne koristi, vendar ne s m e m o škodovati
drugim. Mislim, da je treba
obnoviti solidarnost m e d
ljudmi."
Kandidirate z g e s l o m Priložnosti za vse. Kaj bo glavna tema vaše predvolilne
kampanje?
"Poudarjala bom vsebine
i z 14. člena Ustave R S , ki
jih r a z u m e m tako, da mora

dobiti vsak državljan ali državljanka priložnost, da se
izkaže. T o priložnost je treba zagotoviti s praktičnimi
političnimi potezami."
Kako vas bodo obravnavali
drugi kandidati? Pričakujete nizke udarce?
"Pripravljena s e m na vse.
Pričakujem
tudi
nizke
udarce, a m p a k m i s l i m , da
se b o m znala ubraniti. S
svojo držo i n govorjenjem
b o m dosegla, da se bo nizek
udarec vrnil kot bumerang
k tistemu, ki ga bo sprožil.
N e bo m e prizadelo. Ničesar se ne bojim v kampanji."
Zbrati morate tri tisoč podpisov, formirati predvolilni
štab.
"Zbiranje podpisov se na
upravnih enotah začne 20.
avgusta. K e r m e podpira
politična stranka, m o r a m
zbrati tri tisoč podpisov.
Apeliram na vse, da m i pomagajo zbrati potrebne
podpise, oktobra pa še č i m
več glasov. Moj volilni štab
temelji na prostovoljnem
delu. Pravkar s e m dala tiskati plakate, k i s e m jih
sama plačala. Postavili smo
tudi spletno stran www.elena-priloznosti.com. Č e m i
bodo okoliščine dopuščale,
b o m šla tudi po Sloveniji.
N e m i s l i m pa biti na vsak e m vogalu. N i to najbolj
bistveno."
Ali se boste še posebej zavz e m a l i za kakšno s k u p i n o
prebivalstva?
"Najbolj s e m d o m a na
področju socialnega varstva. Enakost mora biti enakost za vse. Ne moremo biti
enaki, če so eni bolj enaki kot
drugi. Č e želim doseči enakopravnost, m o r a m hkrati
poskrbeti, da bo nekdo, ki je
na primer Rom, imel zagotovljene enake pravice i n
dolžnosti kot jaz. T a k o raz u m e m boj za enake možnosti za vse."

niti odgovornost pri izboru
svojih predstavnikov. Sledim
italijanski politiki i n se m i
zdi, da je razlika. Saj so tudi
v italijanski politiki banditi,
vendar je način vodenja politike v večini drugačen."

Kaj bi želeli, da se v politiki
spremeni?
"Mislim, da bi se morala
raven kulture i n raven
splošnega znanja dvigniti.
Državljani in državljanke bi
morali pričeti bolje vrednotiti svoj volilni glas in dvig-

Boste s svojim ^ e d o m poskušali vplivati na aktiviranje
drugih državljanov?
"Računam tudi na to. Želim, da bi bili vsi državljani
bolj aktivni in odločni, da bi
razmišljali s svojo glavo in se
vključevali v oblikovanje poli-

tike. Pri veliko stvareh orjem
ledino, tako je že od nekdaj.
Nekdo mora biti prvi. Včasih
se vprašam: "Zakaj pa nisem
tista, ki caplja za večino?"
V č a s i h si tudi utrujen od
tega, da moraš vedno orati ledino."
Kaj vas žene naprej?
"Trma. G r i z e m e nepravičnost, če nekdo skuša nekoga unifiti. Kdaj m i je tudi
hudo, vendar se z n a m potegniti i z malodušja, depresije.
I m a m to moč v sebi, da grem

čez poraze še boljša in močnejša. P o s k u š a m osmisliti
obdobje, ko sem brez volje i n
i m a m manj energije."
Kaj b i najprej spremenili, če
postanete predsednica?
"Najprej bi morala priti do
predsedniške mize. Na Erjavčevi 17 (sedež predsednika
RS) je veliko stopnic. Mogoče je kakšen prehod skozi
podzemne garaže ali sekretariat vlade, ne vem. Najprej bi
morali urediti dostop za invalide."

POGOVOR

Razgledi

P r e d s e d n i š k a t e k m a z a p r v a k a S l o v e n s k e n a c i o n a l n e s t r a n k e Z m a g a J e l i n č i č a P l e m e n i t e g a n i novost. U p a n a vsaj deset
odstotkov glasov, a b i bil, kot pravi, z v e s e l j e m p r e d s e d n i k z a v e d n i m S l o v e n c e m , m e d katere u v r š č a k a j p a k t u d i sebe.

Vsi kandidati so lepi, pametni. Figo

Z M A G O

JELINČIČ

PLEMENITI,

A N A HARTMAN

Kako to, da ste se znova ocflodli za kandidaturo?
"Obstaja več razlogov. Najpomembnejši je ta, da Slovenija
doslej ni imela predsednika, ki
bi jo v svetu postavil na pravo
mesto. Imeli smo predsednike,
ki so bolj ali manj podlegali
vplivom Evrope in sveta. Nobeden se ni znal postaviti za Slovenijo. To za predsednika ni
dobro, imeti mora jasno stališče. Drugi razlc^ je, da si ljudje
odprejo ofi tudi proti drugim
kandidatom. Vsi se kažejo,
kako so lepi, kako so dobri, pametru. Figo!"

"Nas samo
klofutajo.
Slovenija je
porinjena v
petorazredni
položaj v
Evropski uniji
in smo daleč
od tega,
da bi bili
enakopravni.
Hočejo nas
tlačiti tja, kjer
so nekateri
Slovenci bili:
med hlapce
dunajskega
dvora. Ampak
jaz tam
nisem."

Kako torej ocenjujete svoje protikandkiate.>
"Gaspari je 'prišel gor' po
partijski liniji V času, ko je Miloševič udaril s svojimi reformami in je rušil slovenski gospodarski sistem, je bil Gaspari
viceguvemer Narodne banke
Jugoslavije, pa ni nič rekel.
Imel je polne omare dokumentov, ki bi lahko koristili Sloveniji pri sukcesijskih pogajanjih, a
ni nič prinesel domov. Tiirk je
bil desetletja v Združenih narodih, pa ni nič naredil za Slovenijo. Pod Peterletom je Slovenija izgubila istrske železnice in
tobačno tovarno v Ljubljani. Te
zadeve je treba povedati, potem
pa naj vsak pove razlog za to.
Tiirk je zdaj prišel v Slovenijo
kot največji strokovnjak za
mednarodno pravo, nima pa
.stališča do Hrvaške. Noben
kandidat, razen mene, si ne
upa reči, da Hrvatje delajo svinjarijo."
Pa bi kot predsednik države kaj
onruM sv(^ stališč do reševanja odprtih problemov s Hrvaško?
"Ne, nikakor. Mi se borimo
za svoje. Hrvatje nam kratijo
pravico do lastnega ozemlja in
zavzemajo prostor, ne mi njim.
Zakaj Hrvatje ne dajo niti ficka
zraven za razgradnjo atomske
centrale, zakaj ne jemljejo svoje polovice radioaktivnih odpadov? Oni bi samo dobro pobrali, vso svinjarijo bi pa pustili
kjerkoli drugje. Kar se tiče odprtih vprašanj - ostro še naprej,
le to nam lahko prinese kakšen
uspeh. Poglejte Poljake, ki so se
ostro postavili proti EU in Evropa se je prestrašila. Nas pa
samo Idofutajo. Slovenija je porinjena v petorazredni položaj v
EU in smo daleč od tega, da bi
bili enakopravni. Hočejo nas

KANDIDAT

ZA

tlafiti tja, kjer so nekateri Slovenci bili: med hlapce dunajskega dvora. Ampak jaz tam nisem."
Slovenija bo prihodnje leto prevzela predsedovanje EU. toko
vi vidite vk)go predsednika pri
tem?
"To je zelo pomembna vloga. Ob tej priložnosti bi morali
pokazati, kaj Slovenija je: da
ima bogato zgodovino, da je
evropska kulturna dediščina
tudi zgrajena na slovenski kulturni dediščini. Sam namreč
nisem za tisto, da smo v šestem stoletju priplavali sem iz
ruskih močviij in kar na lepem naredili najbolj razvito državo, ampak smo tukaj avtohtoni. Edini, ki tega še ne vedo,
so slovenski :^odovinarji in filozofeka fakulteta, ki bi jo bilo
bolje zapreti zaradi zastarelih
načel. Nato bi jasno motali povedati, kje je naše mesto v modemi demokratični Evropi. V
drugi svetovni vojni smo bili
na partizanski strani, na strani
zaveznikov. Mi smo zmagali.
Hrvatje so izgubili, bili so s Hitlerjem in zdaj Evropa nagrajuje njih. Ni čudno, saj razni politiki iz Evrope dobivajo parcele, hiše na morju, da jim pomagajo. Kot tretje pa bi jasno
povedal, da mi nočemo biti v
drugi vrsti. Če smo v Evropi,
smo enakopravni, če ne, nas
pa ni. Ne pa na ta način, kot se
dogaja se^j: Evropo hvalijo na
vsa usta, cene gredo pa gor.
Vsak dan se nekaj draži, pa
take obljube so bile, kako se
bosta cedila mleko in med.
Tega ni!"
Kakšen volilni rezultat pričakujete?
"Velik uspeh bi bil vsaj deset
odstotkov ^ o v . To bi pomenilo, da je vsaj deset odstotkov
Slovencev pametnih in zavednih."
Raziskave kažejo, da imata poPeterleta največ možnosti
za uvrstitev v drugi krog Gaspari in Tiirk. Koga bi v tem
primmi podprli?
"Noben^, ker oba skupaj
nista dovolj za enega d o b r ^ .
Mediji potiskajo v ospredje le
Peterleta, Gasparija in Tiirka.
Jelinfiča se ne sme objavljati.
To kaže, da imajo določeni politični gospodje pri nas še vedno dosti moči Kaže, da se me
bojijo, ker bi se mi z več medijske podpore morda celo uspelo uvrstiti v drugi krog."

PREDSEDNIKA

REPUBLIKE

SLOVENIJE

Verjetno pa vam glasov ne bo
namenila romska družina
Strojan...
'Ta ciganska družina je kriminalna združba in to se vedno bolj vidi. Zdaj prihaja na
dan, kar sem v preteklosti že
govoril Ko sem predlagal, da bi
bilo treba tem Ciganom odvzeti otroke in jih dati v rejo, so vsi
skočili pokond, češ 'Jelinčič je
prasec, zločinec'. Prepovedali
so mi da bi sploh nastopal na
televiziji, ne samo v Piramidi,
ampak na splošno. To, da so
me Cigani napadli na televiziji
so kar zamolčali in zanima me,
kaj zdaj dela polidja, ker sem to
prijavil. A ker so to Strojani,
najraje ne bi nič naredili, ker so
naddržavljani."
Bi se kot predsednik vključili v
reševanje njihovega probtema?
"Poslušajte, če Drnovšek išče
svojo nevesto med Cigani in se
'liže' z Jelko Stirojan, je njegova
zadeva. Jaz se tega ne bi loteval
nikoli in nikdar. Na glavi imajo
prek sedemsto kazenskih
ovadb in bi morali že zdavnaj
sedeti v zaporih. Nikoli ne bi
dovolil, da bi imeli dve vrsti državljanov: pridne in delovne
Slovence, ki plačujejo davke, in
takšne vrste Ciganov, kot so
Stirajanovi, ki nič ne delajo, kradejo in dobivajo mesečne podpre za enega otroka večje, kot je
phča delavca, ki dela v tovarni.
A vsi Cigani niso taki!"
Kako ocenjujete delo Janeza
Drnovška?
"Izredno slabo. Drnovšek ni
več na Zemlji in je že nekje v
zraku, od približno metra navzgor v višino. Za Slovenijo ni
naredil nič Naredil je to, da se
iz naše dižave in predvsem iz
njega norčujejo po svetu. Kot
dan mednarodnih organizadj
sem veliko naokoli in še vsakič
je beseda tudi na to nanesla,
češ a se mu je zmešalo. Ko sem
bil v Parizu na nekem zasedanju, se je komentator na televiziji norčeval iz Drnovška ravno
v tistem času, ko se je slikal z
indijansko ftulico in kapico na
glavi. Ni povedal, kateri predsednik je to, je pa dejal: 'no, tudi
take predsednike imajo evropske države'."
Ko boste izvedeli za volibii rezultat, boste morda prižgali cigaro. Kje, glede na to, da je veljavo stopil protikadilski zakon?
"Absolutno jo bom prižgal.
Protikadilski zakon je totalna
neumnost. Sem nekadilec in

cigaro prižgem le ob posebnih
priložnostih, pa je niti do konca
ne pokadim, ker pusti grozen
okus v ustih, pa še v glavi se mi
potem vrti. V bistvu ta zakon
uvaja novo obliko kriminalnega dejanja. Policisti bi morali
loviti tiste, ki se dro^ajo ali
prodajajo mamila. Takih je polno po celi Sloveniji, v Kranju pa
še posebej. Pedofili mimo posiljujejo, pa nikomur nič. Če že
koga dobijo, mu ponavadi dajo
pogojno ... Pravica vsakega je,
da kadi ali ne kadi Zato bi morali dovoliti, da imajo kadilci
svoje lokale. Bomo prepovedali
avtomobile, ker so smrtno nevarni? Minister za zdravje tarna, kako veliko je obolenj zaradi kajenja, a jih je zaradi svinjskega mesa še petkrat več.
Bodo prepovedali tudi svinjsko
meso, potem pa nasploh mastno meso? Nihče nima pravke
omejevati takšnih stvari, dokler
niso kiiminalizirane."
Ste še vedno za kgalizadjo marihuane?
"Seveda. Kot farmacevt lahko povem, da je marihuana
manj škodljiva kot tobak. Tetrahidrokanabinol, ki je v marihuani se ne veže na cdično strukturo, tako kot se veže nikotin.
Če bi legalizirali marihuano, bi
se izognili celi vrsti prekupčevalcev. Zmanjšal bi se en segment kriminalitete, poleg tega
pa mularija ne bi več kupovala
marihuane, ampak bi jo sadila,
in to našo, slovensko sorto, ki
pa te, bistvene sestavine skorajda nima v sebi Kot da bi kadili
bukovo listje."
Bi bili tudi kot predsednik države brez dlake na jeziku ali bi

morda omilili svoj način retorike?
"Ne. V Sloveniji je premalo
ljudi, ki direktno povedo, kar
mislijo. To je bilo v slovenski
narod vcepljeno, kar ni prav!
Biti smo morali tiho, poslušati
gospodarja, boga in cesarja skratka, klanjati se na vse konce. Če je že kdo kaj tekel, je to
mogel potihoma reči doma.
Starejše smo morali spoštovati,
ne glede na to, ali so bili pedofili, bedaki, neizobraženi. Spoštuje se človek kot tak, kajti starost ni nič d r u g ^ kot naravna
danost. Tisti, ki jo dočaka, ni
zato nič bolj pameten in nič
manjši pokvatjenec."
Zdaj so ravno parlamentarne
počitnice. Ste jih morda izkoristili za kakšen oddih na hivaški
obali?
"Na hrvaško obalo ne hodim!"
Kdaj ste bili nazadnje?
"Pred osamosvojitvijo. Po tistem sem bil tam le službeno,
drugače pa - ni variante. Bil
sem v Grčiji, septembra pa
grem še za en teden vTurčijo."
Vano, da ste strasten zbiialec
orožja, pitot, numizmatik, filatelisL
bi se kot predsednik
morali čemu od t ^ odpovedati, čemu bi se najlažje?
"Morda bi se moral odpovedati akrobadjam v zraku, ker
predsedniška fiinkdja preprosto ne dovoljuje, da se ukvarjaš z
ekstremnimi športi. Bi bilo predrago za dižavo, če bi se predsednik sredi mandata ubil z letalom. Vse drugo so mime zadeve, tudi orožje je, dokler ne
streljaš, povsem mima stvar."

ŠOLA

Razgledi

Osnovna šola Preserje pri Radomljah bo septembra postala prva Glasserjeva kakovostna šola pri nas in v
Evropi. Za kakšne spremembe v vzgoji in izobraževanju gre, smo vprašali pobudnico projekta, ravnateljico
Ano Nušo Kem.

Spremembe pri učene"
so že zda neveretne
JASNA P A I A D I N

Ko bodo imeli
starši dobro
mnenje o šoli,
bodo tak odnos
imeli tudi
otroci. To
verigo želimo
skleniti.
Komimikacija s
starši je zdaj za
sto odstotkov
boljša, tudi če
gre kaj narobe.

K d o je W i l l i a m G l a s s e r i n
kaj je bistvo njegove teorije?
" D r . W i l l i a m G l a s s e r je
a m e r i š k i psiholog, star ž e 8 4
let, k i je v svoji d o l g o l e t n i
p r a k s i r a z v i l teorijo i z b i r e .
T a teorija temelji na prepričanju, da je vsak p o s a m e z n i k odgovoren za svoje vedenje i n da s m o ljudje družabn a bitja, k i m o r a m o doseči
zadovoljujoče odnose, drugače s m o nesrečni. T e o r i j a
izbire razlaga naše vedenje,
zato se je z a uspešno izkazala povsod, kjer so v ospredju
odnosi, komunikacija."
Z a k a j ste se odločili n a vaši
šoli slediti tej teoriji?
"Ko s e m pred desetimi
leti prišla n a z a j na to šolo
kot ravnateljica - ž e prej
s e m tu delala kot učiteljica m e je z m o t i l o to. da je bilo
ozračje na šoli drugačno.
L j u d j e so bili isti, torej se je

moralo spremeniti nekaj
d r u g e g a . I n res je v t e m
č a s u prišlo do osamosvojitve S l o v e n i j e i n d r u ž b e n a
k l i m a se je o b č u t n o spremenila. V ospredje so prišle
druge vrednote, življenje je
začelo kazati, da z a u s p e h
ne p o t r e b u j e m o z n a n j a ,
a m p a k d r u g e veščine. V s e
to se je odražalo v šoli, v odn o s u staršev, o b n a š a n j u
otrok. Š o l a je i z g u b i l a ugled, k i g a je n e k d a j imela,
učitelji se v novih r a z m e r a h
p r e p r o s t o n i s o več z n a š l i .
T a k o s e m začela razmišljati, da bo nekaj treba narediti, drugače b o m o č e z pet let
učitelji v šoli le še zato, da
b o m o krotili otroke."
K a k o teorija izbire lahko izboljša u č n i proces?
"Včasih je veljalo, da naj v
šoli le učijo, ne pa vzgajajo, a
n i mogoče učiti, ne da bi zraven tudi vzgajali. T o umetno
ločevanje m i n i bilo všeč. Te-

Na pot

ROBERT G U Š H N
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A n a N u š a Kern / fow mnj p,M.n
orija izbire tega ne loči, vse
je prepleteno i n povezano.
S k o z i to, k a k o jih u č i m o ,
učence navajamo, da je znanje vrednota, s p o d b u j a m o
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Odpravil sem se na pot. V
vsakič kupite nov zemljevid, ki
roke sem vzel zemljevid in se s pa ni nujno pravi, saj se cestne
prstom pomikal po začrtani
poti zelo hitro spreminjajo.
poti. Vmes sem mah šUl kiloLahko kupite zgoščenko z atlametre in iskal optimalno varisom sveta ali Slovenije in si
anto, ki bi me kar najhitreje
tam poiščete pravo pot za ras.
pripeljala do cilja. Ker so običaj- Težava je v tem, da tudi atlani zemljevidi sicer veliki, a vse- sov, pa čeprav digitalnih, ne izeno premalo natančni za kali- dajajo vsak dan in ob vsaki
ne lokalne ceste, sem imel kar spremembi. V nobenem primetežave, da sem naštudiral svojo ru nimate na voljo ažurnih inpot. Ko sem se oborožen z vsemi formacij. Lahko se odpravite
podatki odpeljal po cesti, pa sem na avtomobilsko društvo, kjer
že kaj kmalu naletel na težavo. vam izdelajo plan potovanja,
Cesta je bila speljana drugače, ki pa vam ga seveda zaračunakot pa je bilo to zarisano na jo. Najboljša pot pa je vsekakor
zemljevidu. Pač zemljevid ni
internet.
bil ravno od včeraj, a ne starejši
Usedete se za računalnik in
od dveh let. Še več težav sem
se prek spletnega-brskalnika loimel, ko sem zapeljal na lokaltite iskanja poti do cilja. Tudi
ne ceste v velikih mestih, tu sem tu imate več možnosti. Za pose pač znašel po svoje. Vmes
tovanje po Sloveniji in delno
sem dvakrat obrnil, saj sem
tudi po HrvaŠki je eno od boljmalce za&l s poti, a končne le
ših spletnih mest Sledenje.com,
prispel do želenega cilja.
ki ga najdete na spletnem nadevu http://www.sledenje.com.
Za rešitev tega problema
Tu lahko vpišete kraj, od koder
imate več možnosti. Lahko

potujete, lahko pa vnesete tudi
točen naslov z ulico in hišno
številko. V nadaljevanju vpišete
pod Izračun poti še naslov izbranega cilja. Sistem vam ponudi možnost izračuna po
najkrajši ali po najhitrejše poti,
določite pa lahko tudi način
potovanja: avto, peš, kdo. Po
izvedenih vnosih se vam odpre
zemljevid vaše poti, ki ga lahko
obdelate od metra do metra,
kjer vas sistem popelje tudi po
najbolj skritih ulicah in poteh.
Izračunata se tudi dolžina in
čas potovanja. Zeb priročen in
preprost sistem, ki združuje v
sebi velike zemljevide in tudi
načrte mest. Če sledite poti, ki
vam jo je izrisal sistem, praktično ne morete zgrešiti, saj so
podrobnosti res natančne.

njihovo radovednost i n raziskovanje, s tem pa dosežemo, da s e dobro počutijo i n
takrat n e iščejo prepirov i n
fKJzomosti."

R A Č U N A L N I K IN JAZ

nasbvu hiip://www.^scmeTjcom
ali pa Map ef Guide na spletni
strani http://www.ptv.de. Na
obeh straneh si lahko izdelate
natančen izpis poti po Evropi. Če pa želite potovati po
Ameriki, potem uporabite
Google Map na spletnem naslovu http://maps.goo^.com.
Po vsem svetu pa vas popelje
spletna stran Maporama, do
katere pridete prek spletne
strani kttp://world.maporama.com.
Prednost vseh teh spletnih
aplikacij je, da so zemljevidi
zelo natančni, ustrezajo dejanskemu stanju cest na poti
in predvsem p tem, da vam
sami poiščejo pot. V nobenem
primeru pa se ne morete izogniti zastojem na cesti. Zato
Za potovanje po svetu in za je še vedno nujno treba spremljati prometne informacije, ki
izris poti med kraji pa imate
pa jih najlažje dobite na Avto
na intemetu tudi več možnomoto zvezi Slovenije. Na Insti. Zelo primerna je spletna
stran Tiscover Routeplaner, na ternetu lahko do prometnih
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K a k o ste to p r e n e s l i n a
šolo?
"Ko s e m se sama spoznala
z G l a s s e r j e m , s e m teorijo
najprej predstavila kolektivu

informacij v Sloveniji pridete
na spletni strani Prometnoinformacijskega centra za državne ceste, ki se nahaja na
naslovu http://www.promet.si.
Za Hrvaško so vam prometne
informacije na razpolago na
spletni strani Hrvatskog Autokluba, do katerega pridete prek
naslova http://www.hak.hr.
Pred potjo seje dobro oborožiti z dobrimi in uporabnimi
informacijami. Internet vam
ponuja prav takšne informacije. Sodobni ruivigacijski sistemi, znani kot Global Positioning System ali GPS, so sistemi globalnega določanja
položaja. Ti sistemi vam lahko vse te informacije sproti posredujejo in vas na ta način
vodijo po pravi poti, izognete
pa se lahko tudi zastojem. Sodobni avtomobili jih že imajo
vgrajene, mogoče pa jih je dobiti tudi v žepni izvedbi.
Cena? Nekaj sto evrov.

ŠOLA
in organizirala prvo izobraževanje, na katerega so bili
vabljeni vsi ufitelji, ki so želeli. Povsem prostovoljno,
saj je prav v tem bistvo teorije izbire. Nobene prisile,
saj prisila ubije vsako
ustvarjalnost in inovativnost."
Kakšen je bil odziv?
"Leta 2002 je izobraževanje začelo deset učiteljev in
bili so tako navdušeni, da so
za seboj potegnili vse druge. Danes je izobraževanje
zaključilo že 95 odstotkov
oziroma 49 učiteljev na
naši šoli."
Izobraževanje pa ni tako
preprosto, kajne?
"Traja dve leti, to želim
poudariti, da ne bo kdo mislil, da gre le za kakšen seminar. Na delavnicah, predavanjih in seminarjih se
prvo leto veliko dela na sebi
in lastnih pričakovanjih in
vedenjskih vzorcih, drugo
leto pa gre za poudarek na
odnosih v šoli. Nenehno se
je treba izobraževati; to je
zelo aktivno delo, ki praktično nikdar ni končano."
Ena od glavnih značilnosti
Glasserjeve kakovostne šole
je tudi ukinjanje kazni, saj
naj te ne bi imele smisla.
"Ukori in druge kazni drastično upadajo. Leta 2001 je
bilo vseh kazni 63, letos pa
le še 27, čeprav bomo šele
letos temu začeli dajati poseben poudarek. Od 677
učencev jih je bilo letos kakorkoli kaznovanih le 19."

Razgledi

Kako na učence vpliva vedenje, da jih ne čakajo kazni?
"Če učenec naredi nekaj
narobe, se je treba z njim
pogovoriti. Učence navajamo, da konflikt rešijo med
sabo, da se pogovorijo z učiteljem. Teorija izbire uči, da
ima vsak od nas pet potreb po preživetju, ljubezni,
moči, zabavi in svobodi. Bistven premik pri vsem je to,
da so učitelji prepoznali, da
otrok, ki se vede neprimerno, išče zadovoljitev ene od
teh potreb in nima nič
osebno proti njim. Najprej
je treba raziskati, kaj otroku
v tem okolju manjka in kaj
lahko naredimo, da se bo
dobro počutil."
Tudi ocen naj ne bi bilo več.
"S tem ko otroka ocenimo,
omejimo njegovo znanje,
isti trenutek se neha učiti,
čeprav zgornja meja znanja
ne obstaja; torej s tem zatremo nadaljnjo ustvarjalnost,
zanimanje. V Glasserjevi
šoli ocen res ni. a v našem
šolskem sistemu brez tega
še ne gre. Slovenska družba
je namreč zelo naravnana k
tekmovalnosti, primerjavam, sistemu nagrajevanja
in kaznovanja. Mi se trudimo učencu vedno dati drugo
možnost. Če torej dobi slabo
oceno, jo lahko popravi."
Takšen pristop učiteljem
gotovo jemlje veliko dodatnega časa.
"Že, a ne na dolgi rok. Če
bomo to uvedli že v prvem
razredu, bodo učenci že
znali komunicirati na tak

Na kopici

MIHANAGUČ

način. Na vseh ravneh je
zelo pomembna faza zaupanja. Če bo učenec zaupal učitelju in če bo u6telj
prepoznal, kaj učencu
manjka, in mu znal zato pomagati. težav ne bo več."
Zdi se, da je teorija usmerjena k slabšim, konfliktnejšim učencem. Kaj pa dobrega ponuja najboljšim?
"Tudi sama sem bila pridna in uspešna učenka, pa se
v šoli nikdar nisem dobro
počutila. In verjetno je tudi
danes veliko odličnih učencev, ki ne hodijo radi v šolo.
Tem otrokom z dobrimi odnosi omogočimo, da se v
šoli dobro počutijo, če se
dobro počutijo, bodo veliko
sodelovali, tudi s tistimi
manj uspešnimi, in pri tem
bodo tudi sami napredovali.
Poleg tega jim omogočamo
različne aktivnosti, kjer lahko napredujejo do svojih
lastnih mej. ne do tam. kjer
jih mi omejimo z oceno."
Kakšne spremembe ste pri
učencih že opazili?
"Največji premik je opazen pri zadnjih dveh generacijah devetošolcev in kar
ne morem verjeti, da so
take spremembe možne,
sploh zdaj, ko smo šele na
začetku. Premik v komimikaciji do učencev je pripeljal do tega, da smo dobili
dve generaciji neverjetno
ustvarjalnih devetošolcev.
ki so samoiniciativno začeli
izvajati različne aktivnosti.
Pripravili so proslavo za
nas, učitelje, mlajši in sta-

Osnovna šola Preserje pri Radomljah
rejši učenci sami pripravljajo delavnice, izlete, aktivnosti. Pobuda zdaj prihaja s
strani učencev, ne s strani
učitelja."
TLaka) menite, da se teorija
izbire ni razširila tudi na
druge slovenske šole?
"Ne vem. Vsak ravnatelj
si mora zamisliti, kako bo
določene stvari izpeljal,
imeti mora vizijo, četudi ta
ni zapisana. Zakaj smo tukaj? Zato, da bodo otroci
nekaj znali in da bodo to
znanje znali uporabiti. Zato
nas družba plačuje in mi
moramo narediti vse. da bo
tako. Na naši šoU so bili odnosi v kolektivu vedno dobri. zato so bile te spremembe bolje sprejete.
Lani sem na srečanju slovenskih ravnateljev pripravila predavanje o teoriji izbire. Kolegi so hili navduše-
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ni, a očitno teorije ne prepoznajo kot pozitivne spremembe, ki bi jo lahko uvedli v svoje šole."

"Če učenec
naredi nekaj
narobe, se je
treba z njim
pogovoriti.
Učence
navajamo, da
konflikt rešijo
med sabo, da
se pogovorijo z
učiteljem."

Kako so vaša prizadevanja
sprejeli starši?
! Sodelovanje s starši je izjemno pomembno, saj morajo prepoznati, da zares veliko delamo v dobro njihovih
otrok, saj bomo tako vzpostavili zaupanje, ki bo spremenilo njihov pogled na šolo.
Ko bodo imeli starši dobro
mnenje o šoli, bodo tak odnos imeli tudi otroci. To verigo želimo skleniti.
Komunikacija s starši je
zdaj za sto odstotkov boljša,
tudi če gre kaj narobe. Vse
te malenkosti gradijo skupnost, ki si zaupa, in to vse
zato, da bomo otroke opremili z znanjem in samozavestjo, ki jim bosta pomagala v življenju."

IZ S T A R I H

ČASOV

Še kdaj jeste proseno (mleč- postavi v popolnoma izprazno) kašo? Ste kdaj pokusili
njen skedenj. Zatem začno
proseni kruh? Aii veste, kaj po- drugi, ponajveč otroci, segati
meni beseda "metev"? Ali pa, po ostalih snopih ter jih nositi
kakoje včasih potekalo kmečko hlapcu, kijih postavlja trdo in
opravilo "na kopici"? Manica pokoncu okrog prvega snopa.
Koman piše o njem prav zane- To traja tako (Joigo, dokler ni
seno. "Ni ga menda na celi Go- vse proso v skednju. Kako lepo
renjski veselejšega opravila, ka-je videti zlatorumeno proso v
kor je spravljanje prosa. Kdor mogočnem, vei3crat ves skedenj
ni zrastel na kmetih, nima poj- obsegajočem kroffi!"
ma o tem. S prosom ravnajo
In kaj sledi, ko so enkrat vsi
vse drugače kakor z drugim ži- proseni snopi zloženi v kopico?
tom. Pšenico, ajdo, ječmen
"To je torej prosena kopica.
spravijo takoj, koje poiet, v ko- Nato prižene gospodar na kozolec, da se suši dotlej, koje go- pico par konj ter jih goni po celi
den za cepce. A ne tako s pro- dve uri vedno naokoli, da težka Takšno je proso (Panicum miliaceum), ko še raste.
som. Proso mora biti takoj prvi konjska kopita odločijo in izdan pod streho. In če kmet
luščijo slednje zme iz latovja. moč. Gospodar in gospodinja no dohajajo novi prišleci."
nima dovolj družine, da bi se Ko se bliža večer, hiti družina se dela v skednju po večerji na- Dogajanje na kopici še naprej
od večera vse poželo, pridejo na opravljat živino, ker ve, da bo vadno ne udeležita, ker vesta, poteka po načelu povezovanja
pomoč tudi sosedne ženske, kar nocoj nekoliko prej večerja."
da bo drugih itak več kot do- koristnega s prijetnim, dela z
jim potem kmet seveda ob svo- Kopica ni bila le gospodarsko volj. In res, ko se bliža družina druženjem, tudi ljubezenski
jem času vrne. Poieto proso vo- opravilo, bila je tudi nekakšen s svetilkami skednju, jo že po- namigi niso izvzeti. "Sedaj se
zijo sproti domov. Ej, s kakšno obred. "Kadar je kje kopica, ve zdravlja glasen vrišč mladih dekleta postavijo kroginkrog
častjo vzame potem doma z
za to vsa vas in zvečer pridejo ljudi, ki so se med tem zbrali v kopice ter prično privzdigovati
voza hlapec prvi snop ter ga
sosedni fantje in dekleta na po- skednju. A tudi poznge še ved- in raztresati slamo, ki jo po-

tem podajajo fantom. Fantje
delajo iz te slame snope, ki jim
pravijo 'berači' (menda zato,
ker so oropani vsega zrnja).
Berače mečejo na voz, ki je
zapeljan prav tik skednja.
Mladenič, ki ima nagnjenje
do katere izmed navzočih deklet, se vstopi tako, da veže
slamo iz njenih rok. To navzoči hitro opazijo in drugi
dan se že prijetno šepeče po
vasi: 'Berače ji je vezal, med
tema dvema se bo nekaj spletlo.' Raztresanje in vezanje
slame traja tri do štiri ure, a
vendar se zdi vsem ta čas prekratek. Kje je pač mladini bolj
po godu kakor ravno na kopici, kjer prepeva, se raduje in
šali, kolikor ji je ljubo in drago. Ko je usa slama spravljerui
s skednja, porinejo in pometejo zrnje s plevami vred v kot.
Iger počaka drugega dne, da se
izveje." Kopice torg ni več, dogajanje pa še ni končano ...

USODE

Razgledi

Za ženske, ki so "kafeturile", so menili, da razmetavajo z denarjem in časom.

Zlati časi brez soodnihhlač
MILENA MIKIAVČIČ

Na nesrečo se
je omara
prevrnila in
razkrila njegov
greh. Za kazen
je moral tri dni
klečati na
polenu, nakar
ga je oče še
dodatno
pretepel
s pasom.

Možje so se s svojimi
"sposobnostmi" zelo radi
hvalili drug pred drugim. Ko
so nekoč stali pred gostilno
in videli bika, ki so ga pripeljali h kravi, se je oglasil 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!
Eno izmed zelo znanih rekel tistega časa je bilo tudi
naslednje:
"Na plesu nedolžnost
umira, s plesa umre!"
No, tudi iz tabora nasprotnega spola so kdaj poslali
kaJcšno strupeno puščico:
"Ko bi moški rodil, pa da
bi bil otrok velik le kot cigaret, bi to naredil samo enkrat
v življenju..."
Včasih je bilo v navadi, da
so bili oklici trikrat.
Tisti rek, da če hočeš, da te
opravljajo, se moraš ženiti,
je nekdaj močno veljal.
Največ govoric o novopečenem paru se je razneslo
pri pletvi. Čenče, kot na primer: "Nič ni prida, saj isto
cunjo rabi za po tleh kot za

brisat posodo," so imele
zmeraj mlade.
Nekatere zaroke so se v
tem času tudi razdrle. Posebno, če je kdo od bodočih
zakoncev v tistem kratkem
času spoznal bogatejšega...
Pripovedovali so mi tudi o
svatih, ki so skupaj z ženinom in nevesto prišli pit h
Katrniku. Stranišč, vsaj takih, kot jih poznamo danes,
ni bilo, in nevesta se je šla
olajšat za vogal. Svatje so jo
videli in v en glas komentirali: "Poglejte jo, kako si je šla
krancelj oscat!"
Fantje so zmeraj znali s
primernimi besedami nakazati, kaj želijo od svojih deklet. Martin bi lahko rekel
tudi drugače, bolj naravnost,
toda z izbranimi besedami se

Med sosedi

JOŽE KOŠNJEK

V gradu in bližnji romanski cerkvi svetega Jemeja na
Rebrd/Rechberg pri Železni
Kapli na Koroškem, zgrajeni
med 11. in 13. stoletjem, je
bilo preteklo soboto živahno
kot že dolgo ne. Okrog 130
otrok in njihovih staršev se je
zbralo na sklepni prireditvi
Tedna mladih umetnikov, ki
so ga na gradi na Rebrci v
dveh delih po en teden organizirali Mladinski center Rebrca, ki ga vodi župnik v Železni Kapli Polde Zunder, in
Krščanska kulturna zveza iz
Celovca. Cerkev in grad, v katerem je tudi župnišče,
upravlja Cerkev, Zunder pa
poleg za župnijo v Železni
Kapli skrbi tudi za župnijo
na Rebrci. Teden mladih
umetnikov so prvič organizirali leta 1980, potem pa vsako leto. Okrog dvajset voditeljev in umetnikov je skrbelo
za prijetno bivanje v čudovitem okolju na iz doline Bele
komaj vidni rebrški planoti.

je slišalo precej bolj vabljivo:
"Franče, če me imaš res
kej rada, mi pa to tvoja lubezn tud skaž!"
Najbolj izviren žirovski
pregovor (ki bi lahko še dandanašnji marsikomu prišel
prav!) se glasi: "Agn, ret pa
kače nisa za igrače!"
Še beseda, dve o hrani
Zelo me je presenetil podatek, da so bOe mnoge ženske že pri sedemnajstih brez
zob. Imele so sicer protezo,
ki so si jo dale narediti v Idriji ali Škofji Loki.
Možje so dlje časa imeli
svoje zobe, nekateri celo vse
do zadnjega. Pri vsald hiši so
bile dobrote, kot na primer
sladkor, strogo pod ključem.
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Pika Nogavička na odru v gradu na Rebrci / fom: joic Kosnjek
najodgovornejši za projekt
pa sta bili Sabina Andenvald
in Andreja Lepuschitz.
Rebrca je dva tedna živela
v znamenju
likovnega
ustvarjanja, lutk, plesa in
pesmi. Marsikdo od otrok se
je med bivanjem na Rebrci
prvič srečal z lutkami, z gledališkim odrom in igro. s slikanjem, s petjem in glasbo.

za kar je skrbel znani mladi
koroški zborovodja in komponist in mentor tamburaških skupin Edi Oraže iz Borovelj. Na slikarskih in kiparskih delavnicah je sodeloval
tudi znani koroški slovenski
umetnik Valentin Oman,
lutke pa so bile naloga Brede
in Matica Varla, soproge in
sina znanega koroškega lut-

Slišala sem, da je otroke
večkrat zamikalo, da bi se
prikradli do ključa in se napasli dobrot.
Nekoč se je enemu res posrečilo.
Na nesrečo se je omara
prevrnila in razkrila njegov
greh. Za kazen je moral tri
dni klečati na polenu, nakar
ga je oče še dodatno pretepel
s pasom.
Zaklepali so tudi kruh, jabolka in suhe krhlje.
Večina je marmelado prvič
okusila med 2. svetovno vojno, ko so jo dobili na karte.
"Naša mama ni imela druge
razvade, kot sem ter tja skodelico pravega čaja. Joj, kako ga
je skrivak pred očetom, ker se
je bala, da bi jih zaradi t ^ slišala!" mi je zaupala Julka.
Prave kave pred 2. svetovno vojno še niso uradno poznali. Vedelo pa se je, da so
jo nekatere dobivale od svojih mož iz Amerike.
Za take ženske, ki so "kafeturile", so menili, da razmetavajo z denarjem in časom.
Vsak dan se je kuhala tudi
"turščna župa". Vsesplošno je
bilo znano, da je po 18 obrokih te jedi nastopila nedelja.
V Žireh so si večkrat privoš-

čili tudi riž. Zanimivo je, da
je veljal za "ta boljšo" jed, saj
so ga na veliko tihotapili iz
Italije.
Dedci so imeli v Žireh navado, da so vsako nedeljo hodili h Katmiku na golaž ali
juho, potem so še malo popili in podebatirali.
Toda ob pustu je vsak
malo boljši kmet peljal svojo
ženo v gostilno k Županu,
Bahaču, Katmiku. Entarat na
leto so se malo poveselili, popili kozarček ali dva in potem od spominov na ta dan
še nekaj časa bolj sproščeno
živeli...
Pri obedu je bila navada, da
je največ {in seveda tudi prvi)
dobil na krožnik gospodar.
Edino razkošje, ki je bilo
namenjeno izključno ženskam, je bila kura, ki jo je
porodnica dobila takoj po
porodu. In še to le zato, da bi
jo juha okrepila, da bi bila
čim prej spet pripravljena za
delo...
Nekateri, iz malo boljših
družin, so imeli meso dvakrat na mizi: ob četrtkih in
nedeljah.
Pred kosilom in po njem
se je obvemo molilo. Zvečer
tudi "roženvenc".

S L O V E N C I ZA MEJAMI

Polde Zunder, župnik v Železni Kapli in na Reberci in
glasbenik ter skladatelj Edi Oraže (prvi z desne), ki vodi tudi
deželni mladinski pevski zbor z okrog 50 mladimi koroškimi
pevkami in pevci. / f««: lojt Kosnjck
karja Tineta Varla. Osrednja
tema letošnjega srečanja je
bila Pika Nogavička, katere
lik pozna velika večina otrok
na svetu. Na sklepni prireditvi so otroci plesali na jasi
pred cerkvijo in se z igro preselili na otok Taka-tuka, v
podstrešni dvorani župnišča

pa so s pesmijo in plesom
predstavili Pikine dogodivščine v Vili Čira čara.
Pomembna vrednost tabora je spoznavanje in življenje
s slovenščino. Čeprav so bili
med udeleženci tudi nemško
govoreči, je slovenščina prevladovala.

G

M^ME,
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ABC-gosilni
aparat x
manometrom,
1 kg
* Z gasilnim prahom ABC
• Primeren za vse stopnje požorov
• Vključno 2 držolom
* Idealen za osebne avtomobile,
tovornjake, čolne, bivalnike,
gospodinjstva, delavnice itd.

Križni
icliuc

O t r o š k i športni s a n d a l i
' Iz kokovostnega velur usnja in z vstavki iz blaga
• Vložek iz blogo zo udobno nošenje
•Veliko&H:28do35

• Enostavno
zložljiv
•Za 17, 19,
21 in 23 mm
matice koleso

y

^ V a r o v a l o xu a v t o m o b i l s k a
vrato v garaži
* Varvje avtomobilska vrata pred poskodbomt
pri odpiranju v garaži

Previeice z a avtomobilsice
sedeže
• 2 prevleki za sprednja sedeža, 5 prevlek za
vzglavnike in prevleka zo zodnje s«deže z zadrgo
pri noslonjolu zo roke * Univerzalna velikost

'^Avtoradio x M P 3 p r e d v a j a l n i k o m
in U S B p r i k l j u č k o m
• s snemljivo upravljalno ploščo s sistemom "flip^wn"* Vključno
s Škatlico zo shranjevanje upravljalne plošče * Dot^atrix LCD zaslon
z modro osveHjavo • RDS {PTY, TA, AF, PS, Pl) • Priključek za SD/
MMC kortke • USB priključek • 4 kanalni izhodi za ojačevalnik
• 10 » k . ontikik mehanizem pri predvajonju C ^ oz. -40 wk. pri
predvajanju MP3 formato »10 3 prikaz in MP3 novigocija • iPod in
MP3 predvojonje preko USB^riključka • Podpira naslednje datoteke
in formote: CD/CDRW/CWl/MP3/WMA medije • Priključki: Aux
vhod, 4 konoUineout izhodi • Mere: pribl. 18 x 15,5 x 5 cm

v
Komplet preprog z a avto,
4-delni
* Sprednje preproge: 67 x 48,5 cm
• Zadnje preproge: 45 x 33 cm

^ ž e n s k i / m o š k i športni čevIlfN
* Podloga in vložek iz materiolo Coolmox, ki vpija
znoj in omogoČo udobno nošenje • Velikosti za
ženske: 37 do 41 •Velikosti za moške: 41 do 45

Izddki so dobovlpvi samo v omvfitA kofiaDofa. V primcrv, do bodo kljub skrboemo noa1ovaR|o zalog pri oepri^ovono vefik«ma povpraševanju ž« prvi dan razprodani, CMfem kop<e
profimo za rozvmtvonjfr. Prodaja samo v kotdadi,
za 9otpodm(stva. Sfict so sčmboS<M. Vs« (cne veljojo zo izd«fte br«z dekorotrvnii elem«ntov de rozprodc^ zdo9.
Vso (M« so v EUR s pripodojofim DDV. Zo tiskortke nop^« ne odsovorjamo.
Minister zo zdrvvje opozorjo: »Prekomenio pitje oBtohob škoduje zdrovjul«
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OBLETNICA

Razgledi

Letos se spominjamo 200. obletnice rojstva, 160. obletnice posvetitve za škofa, leta 2005 smo se spominjali 130.
obletnice smrti nakljanskega rojaka dr. Jerneja (Bartolomeja) Legata, ki je leta 1 8 4 6 zasedel mesto tržaškokoprskega škofa. .

SkofJerne Leaat iz Nakleaa
DAMIJAN JANEŽIČ

Rodil se je 16. avgusta
1807 v mežnariji v Naklem.
Njegov rod po očetovi strani
je izviral iz Lesc, po mamini
strani pa iz Nove vasi pri Radovljici. Starša sta se leta
1807 priselila v Naklo, kjer je
oče služboval kot cerkovnik,
organist in učitelj. V njuni
družini se je rodilo osem
otrok. Poleg Jerneja so študirali še trije otrod: Jožef, ki je
bil nato uradiuk v Rovinju,
Franc, doktor medicine,
zdravnik v Višnji Gori in v
Kamniku ter Anton, pravnik,
zaposlen v Trstu. Sin Pavel
se je priženil na Jagoščevo
kmetijo v Naklem, od koder
se je Legatov rod razširil v
Naklem in v Strahinju.

Jernej Legat je
oče ubogih,
med katere je
vse razdelil, kar
ga je večkrat
spravilo v
denarne težave.

Jernej se je najprej šolal pri
svojem očetu, nato pa v Kranju in Ljubljani, kjer je dokončal gimnazijo. Najprej se
je odločil za pravniški poklic,
a se je že po dveh mesecih vrnil z Dunaja in odšel v goriško bogoslovje, kjer ga je 19.
septembra 1830 goriški nadškof in stric po mamini strani Jožef Baland, posvetil v
duhovnika. Na poti v Avguštinej na Dunaj se je 20. februarja 1831 ustavil v Naklem in slovesno ponovil
novo mašo. 17. novembra
1833 je doktoriral iz teologije.
Po vrnitvi v Gorico je postal

dvomi kaplan pri nadškofu
Jožefu Balantu in poučeval
dogmatiko v bogoslovju. Po
stričevi smrti leta 1834 je prestopil v tižaško-koprsko škofijo. Sprejel je službo škofijskega notarja in kanclerja,
leta 1838 je bil imenovan za
župnika mestne župnije sv.
Marije Velike v Trstu. 11. januarja 1844 ga je avstrijska
vlada imenovala za gubemijskega svetnika v Benetkah.
Po smrti škofa Mateja
Ravnikarja ga je cesar 7. oktobra 1846 imenoval za
tržaško-koprskega škofa.
Imenovanje je 21. decembra
potrdil še papež Pij IX. Legat je pastiroval škofiji, ki je
obsegala ozemlje Trsta z
okolico. Kras, Brkine, slovensko Istro in polovico hrvaške Istre. V njej so živeli
štirje narodi: Slovenci, Hrvati, Italijani in Nemci. Prva
Legatova skrb je bila namenjena povečanju števila župnij. Imenoval je dvanajst novih župnij in štiri lokalne
kaplanije. Poleg tega je bilo
zgrajenih in dograjenih
enajst cerkva, za kar sta škofija in mesto Trst dobila pajježevo pohvalo. Odprl je semenišče za bogoslovce četrtega letnika, poklical kapucine v mesto in jim zaupal duhovno oskrbo v mestni bolnišnici, leta 1862 je blagoslovil novo ubožnico.

MARJETA SMOLNIKAR

Jernej Legat /

BARTOLOMEO

vaške drugačne poglede na
sporne zadeve in bi se s slovensko stranjo namesto v Ženevi raje srečevala na sodišču
v Hamburgu, ki je specializirano za mejo na motju. Se
pravi. Hrvaška bi odprta
vprašanja reševala po koščkih; do konca desetletja mejo
v Piranskem zalivu, v prihodnjem desetletju mgo na levem
bregu Dragonje (pri čemer si
sosedje sporno ozemlje že zdaj
lastijo, saj so ga na lastno pest
v maniri meni nič tebi nič
vpisali v svoj kataster), čez
trideset let zaščitno ekološko
ribolovno cono, čez sto let, če
bi bile okoliščine ugodne, pa
morda vprašanje meje na
Muri.
V zgodbi o akutnih slovensko hrvaških odnosih je po

LEGAT

FototA/bivSkofijeTrit/Tneste

Veliko skrb je posvečal duhovnikom in skušal povečati
njihovo število, kajti škofija
je s svojimi duhovniki lahko
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Igre brez meja
Konecjulija je Vlada Republike Slovenije pripravila
predlog o reševanju vseh meddržavnih sporov s Hrvaško oh
pomoči tretje strani. Predlog,
kije, kot se za resno diplomacijo spodobi, zaupne narave,
menda predvideva ureditev
vseh spornih točk v paketu;
razmejitev ozemlja na kopnem in na moiju, vprašanje
dolga Ljubljanske banke, odškodnino za nedobavljeno
električno energijo iz krške
nuklearke, zaščitno ekološko
ribolovno cono. Postopek naj
bi potekal pred sodiščem Ovse
v Ženevi, ki omogoča celovito
rešitev spornih vprašanj in
kjer ima vsaka članica pravico imenovati dva spravitelja
in enega arbitra. Kot ponavadi, ima Vlada Republike Hr-

MONS"/DOTTOR

mojem mnenju smiselno razglabljati v smeri, ki bi pripeljala do odgovora na vprašanje: katero sporno ali, če hočete, odprto vprašanje se kateri
strani mudi rešiti. Zelo verjetno bi prišli do spoznanja, da
se lahko vladi obeh držav z
vsemi odprtimi vprašanji igrata v nedogled, saj ni za nobeno stran v domnevnem sporu v tem času življenjskega
pomena rešiti katero koli odprto politično vprašanje. Če bi
bil obstoj bodisi slovenske bodisi hrvaške politične elite odvisen od nerešenih vprašanj,
bi bita ta vprašanja že zdavnaj rešena.
Vzemimo pravico dostopa
Slovenije na odprto morje.
Uradni Zagreb nam to pravico zanika, i/ praksi pa jo Slo-

zapokiila le polovico župnij.
V tržaških cerkvah je od duhovnikov zahteval oznanjevanje božje besede v sloven-

skem jeziku. Izdajal je škofijski Ust, pastirska pisma, pri
srcu so mu bila verska zdmženja in družbe, pospeševal
je slovensko šolstvo, podpiral
slovenske časopise, zvesto
opravljal pastirske vizitadje v
škofiji. Bil je oče ubogih,
med katere je vse razdelil,
kar ga je večkrat spravilo v
dename težave.
Leta 1858 se je v Rimu poklonil svetemu očetu, v letih
1869 in 1870 se je udeležil
prvega vatikanskega cerkvenega zbora. Za zasluge sta ga
odlikovala cesar in papež.
Devetega februarja 1875 ga
je zadela možganska kap, 12.
februarja pa je umrl. Na njegovo željo so ga pokopali v
kapeli Dobrega Pastirja pri
kapucinih v Trstu, kjer so
mu postavili doprsni kip in
ploščo. Na različnih stavbah
v Trstu je vzidanih še vsaj pet
plošč, na katerih je vklesano
njegovo ime. Tudi župnija
Naklo je svojemu rojaku leta
1882 v prezbiteriju župnijske
cerkve sv. Petra postavila doprsni kip in ploščo.
Tisti Nakljand, ki ohranjamo spomin na pomembne
osebnosti iz naše preteklosti,
smo v mesecu aprilu počastili spomin nanj z razstavo
Naš škof Jernej Legat, 14.
aprila pa smo se podali na izlet po stopinjah Jerneja Legata v Trst.

SEDMICA
venija že v« čas nemoteno izvaja. Tudi hrvaški politiki se
namreč neuradno zavedajo,
da je dedič Osimskih sporazumov, v katerih je določena
slovensko italijanska meja, ki
na jugu sega do T5 (točka teritorialnega izhoda Slovenije
na odprto morje), Slovenija
in ne Hrvaška. Slovenija je
tudi naslednica Sporazuma
med Vlado SFRJ in Vlado
Republike Italije o razmejitvi
epikontinentalnega pasu med
državama iz leta 1^68; s tem
ko ima Slovenija epikontinentalni pas, pa ima tudi izhod na odprto morje. Poleg
navedenega je treba upoštevati še uredbo o določitvi območja ribolovnega morja Republike Slovenije, ki med drugim
obsega tudi obmoi^e odprtega

morja v Jadranskem motju,
in zakon o razglasitvi zaščitneekološke cone in epikontinentalnega pasu RS. Se pravi, ne glede na to ali je vprašanje meje v Piranskem zalivu
uradno rešeno ali ne, ima
Slovenija nemoten dostop na
odprto moije, karje za nas vitalnega pomena. S tega zornega kota je čisto vseeno, koliko časa se slovenska in hrvaška stran v Piranskem zalivu
še nameravata igrati politične
igre brez meja. Z nacionalnega interesa pa bi morala slovenska politika hrvaške igrice
že zdavnaj preprečiti, saj naši
sosedje vsem na očeh dobesedno kradejo naše ozemlje. V
tem kontekstu pa mi ni jasno,
na kateri čudež slovenska politika računa.

EKONOMIJA

stefan.zargi(g)g-^as.si

Onkološki inštitut so gradili
preprosto predolgo
Superrevizijo poteka ene najbolj razvpitih gradenj v Sloveniji je opravilo škofjeloško podjetje za
investicijski inženiring Lokainženiring.
manjkanja kadra. Danes dobiti visoko usposobljen kader je izredno težko, posledično pa plače letijo v nebo,
Danes ima gradbeni inženir
z nekaj izkušnjami brez dodatkov plačo na ravni tri tisoč evrov bruto."

ŠTEFAN Ž A R G I

Škofla Loka - V Gorenjskem
glasu smo že poročali o ustanovitvi podjetja Lokainženiring, ki je nastalo f»o nesporazumih in odhodu nekaterih sodelavcev iz Lokainvesta. Pred petimi leti ustanovljena družba se je na področju gradbenega nadzora in
širše investicijskega inženiringa hitro uveljavila in bila
pred dobrim mesecem v slovenski javnosti omenjena kot
superrevizor gradnje Onkološkega inštituta v Ljubljani zagotovo ene najbolj razvpitih gradenj v Sloveniji. O razvoju družbe Lokainženiring
in revizijskih ugotovitvah
smo se pogovarjali z direktorjem Srečom Barbičem.
Letos je minilo pet let od
ustanovitve Lokainženiringa. Kako se družba razvija.'
"Res je aprila minilo pet
let, odkar je skupina štirih
ustanovila družbo Lokainženiring. Danes nas je 15 zaposlenih in lahko rečem, da bi
lahko v sedanji veliki konjunkturi zaposlili še več ljudi. Vendar je treba biti previden.
Naša usmeritev ostaja
takšna, kot je bila ob ustanovitvi: sledimo vsem fazam
projekta, od arhitektumogradbene zasnove do pridobitve uporabnega dovoljenja.
Zaposlili smo tudi ekonomista, ki sodeluje pri pripravi
investicije, precej pa imamo
zunanjih partnerjev, zlasti
na segmentu projektiranja,
saj ta dela v celoti oddajamo.
Na področju strokovnega
nadzora pri visokih gradnjah
smo praktično v samem slovenskem vrhu."
Pri katerih projektih sodelujete?
"Najbolj znan in lahko rečem razvpit projekt je bil vsekakor Onkološki inštitut, za
katerega smo na razpisu dobili izvedbo superrevizije,
opravljamo nadzor izvajanja
inštalacij Pediatrične klinike,
spremljamo priprave za
gradnjo nove Urgence Kliničnega centra in v polnem
teku so priprave na gradnjo
kar osmih proizvodnih objektov na Škofjeloškem: Libor, Sibg, Odeja, Alpetour,
DSV, Polikom, Niko in Alpes. Ker smo stalni sodelavci
Ministrstva za obrambo, je
tu še priprava na gradnjo velikega strelišča v Ajdovščini,
sodelujemo pri investicijah
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Jelovica pred prevzemom
Kranjska družba EBS Group, kj je v lasti Gregorja Benčine, je
v ponedeljek na spletnih straneh ljubljanske borze objavila
namero za prevzem jelovice. EBS Group se bo potegoval za
vse delnice družbe, prevzemno ponudbo za njihov odkup pa
bo družba, ki je sicer že lastnica 290.000 delnic Jelovice, to
je 20,21 odstotka družbe, objavila najpozneje v tridesetih
dneh. V nameri za prevzem so zapisali, da so že obvestili
agencijo za trg vrednostih papirjev, urad za varstvo konkurence, poslovodstvo jelovice in svet delavcev. Koliko namerava Benčina ponuditi za delnico jelovice, še ni znano. Pred
časom je dejal, da bi s svojim vstopom v družbo iz nje naredil sodobno podjetje, ki bi lahko konkuriralo na vseh trgih.
Kot je znano, je Benčina pred kratkim skupaj s paradržavnima skladoma prodal svoj 6,6-odstotni delež v drugem lesnopredelovalnem podjetju na Gorenjskem, v Upu Bled. Š. Ž .
i^UBLJANA

Nezakonita nadomestila Združenja S A Z A S
Vaši razvojni načrti?
"Prvič smo v položaju, da
razmišljamo, kako obdržati
položaj, ki ga imamo. To je
naš prioritetni dlj. Najbrž se
bomo morali pripraviti na
posle v tujini, kar nameravamo prihodnje leto. Tretja
usmeritev pa je gradnja za
trg, za kar naj bi sodelovali z
nekim finančnim partnerjem. Pri tem investitorstvu je
pomembno, da imaš tudi kapital, hkrati pa je zaradi varnosti podjetja izrednega pomena perspektiva naložb. Že
nekoliko problematična lokacija lahko vpliva na slabo
prodajo zgrajenega in podjetje je hitro 'pod vodo'."

Srečo Barbič
Merkurja, Gorenjske banke
in občin po Gorenjskem.
Trenutno imamo v delu kar
okoli štirideset projektov."
Kaj je pomenila superrevizija Onkološkega inštituta?
"Pri tem je bilo kar nekaj
napačnih razlag. Dobili smo
nalogo, da pregledamo potek
izvedbe projekta, ne pa kvalitete te izvedbe. Pregled smo
zaključili in oddali poročilo,
kot je bilo dogovorjeno. V
javnosti je sicer bila informacija, da je ministrstvo za
zdravje zahtevalo dopolnitve,
v resnici pa je minister zaradi nesporazuma objavil napačen rok oddaje poročila,
zato smo mu predhodno oddali delno poročilo, ki pa je
bilo seveda še nepopolno. Na
naše končno poročilo ni bilo
pripomb. Ž e samo dejstvo,
da so nam zaupali to superrevizijo, je bilo priznanje
naši strokovnosti, v zadovoljstvo pa nam je, da je naročnik zadovoljen z našim
opravljenim delom."
Kaj je glavna ugotovitev te
zelo žalostne zgodbe, ki traja že več kot deset let?
"Glavni napaki sta bili zagotovo dve: ta projekt je bil
izredno slabo pripravljen,
druga napaka pa je bila izredno dolgotrajna gradnja.
Normalno je, da se v desetih

letih v tehnologiji marsikaj
spremeni, in posledično so
bile upravičene številne zahteve po spremembah v
sami gradnji. Napaka pa je
bila, da so se te spremembe
reševale parcialno, torej ne z
vidika celote objekta. Verjamem, da so bile zahteve
zelo utemeljene, prihajajo
celo še danes, vendar bi bilo
nujno, da bi jih nekdo
usklajeval."
Prav v teh dneh poteka selitev Onkološkega inštituta v
nove prostore in v javnosti
je slišati za hude probleme
s klimatizacijo. So tu resnično napake?
"Kot rečeno, s kvaliteto izvedbe se nismo ukvarjali, kolikor pa poznam situacijo, je
pri klimatizadji bolj problem
nastavitev, regulacije in
upravljanja. Kot smo ugotovili, primopredaja teh inštalacij sploh ni bila izvedena."
Kako ocenjujete razmere na
področju investicij oziroma
gradenj?
"Nedvomno je na tem trgu
zelo velika konjunktura, ki
bo trajala še najmanj leto ali
dve. Prihodnje leto bodo pri
nas parlamentarne volitve, ki
tudi vplivajo na obseg tovrstnih del. V gradbeništvu širše,
zlasti pa v inženiringu se vse
bolj kaže problematika po-

Zagotovo zelo dobro poznate razmere v Škofji Loki,
kjer so z urejanjem prostora kar precejšnje težave
Zgovorno je bilo mrtvilo pri
gradnji proizvodnih objektov, Škofja Loka je eno redkih mest, ki nima prav nobenega nakupovalnega centra, tudi stanovanjska grad
nja zaostaja za potrebami
Kako komentirate vse to?
"V Škofji Loki se je nedvo
timo nabralo kar nekaj po
membnih zaostankov, o če
mer priča sedanji naval pri
podjetniških naložbah, pri
objektih za preskrbo imamo
vsaj pet let zaostanka in še
vedno ni dokončnih rešitev,
zapleta pa se tudi pri stanovanjski gradnji. Tudi primer
urejanja Kapucinskega trga
kaže na to, da ne zmoremo
celovitih rešitev. Čeprav gre
v bistvu za središče mesta, se
ga lotevamo parcialno, brez
upoštevanja obstoječih objektov (npr. nekdanjega hotela), ne rešujejo se prometne zagate. Ni čudno, da se
pojavlja vrsta civilnih iniciativ, ki nasprotujejo takim
pristopom."
V preteklih letih niste imeli
najboljših odnosov s lokalno skupnostjo - občino. Se
je kaj spremenilo?
"Lahko rečem, da se je odnos po zadnjih lokalnih volitvah izboljšal. Po dolgem
času nas jemljejo kot partnerja, ki kraju lahko tudi kaj
prinese."

Iz obrtne zbornice Slovenije (OZS) so sporočili, da večletna
prizadevanja zbornice, da bi z Združenjem SAZAS sklenila
sporazum za znižanje neutemeljeno visokih tarif za uporabo avdiovizualnih naprav v poslovnih prostorih obrtnikov in
podjetnikov, doslej niso bila uspešna. Združenje S A Z A S je v
začetku letošnjega leta samovoljno in neupravičeno dvignilo tarife za okoli 60 odstotkov, čeprav je Urad za intelektualno lastnino RS na pobudo obrtnikov in podjetnikov februarja izdal mnenje, da še vedno velja le tarifa, določena leta
1998, in da ima ta tarifa status sporazuma, ki se ga brez soglasja reprezentativne organizacije uporabnikov, torej tudi
O Z S , ne more spremeniti. Zato v O Z S vztrajajo pri stališču,
da je povišanje tarif Združenja SAZAS neupravičeno oziroma nezakonito, in zbornica je svoje člane obvestila, naj SAZ A S ne plačajo nezakonito povišanih nadomestil, temveč le
v višini, kot so jih plačali v lanskem letu.
V teh dneh pa so obrtniki in podjetniki začeli prejemati od
S A Z A S opomine za plačilo razlike med veljavno in povišano
tarifo z zagroženim izvršilnim postopkom za neplačilo. O
tem je zbornica obvestila ministra za gospodarstvo Andreja
Vizjaka in poudarila, da bi bilo nujno treba tudi pospešiti že
začete postopke za ustanovitev Sveta za avtorsko pravo, ki
bi lahko dokončno razsodil o pravični tarifi SAZAS. Š. Ž .
L|UBLJANA

Odslej tudi poslovna Mercator Pika
Iz služb Poslovnega sistema Mercator so v sredo spočili, da
Mercator odslej omogoča pravnim osebam, samostojnim
podjetnikom, društvom in drugim ustanovam preprosto in
ugodno plačevanje nakupov s Poslovno kartico Mercator
Pika. Po funkciji je poslovna kartica Mercator Pika lahko gotovinska ali plačiIno-kreditna in hkrati tudi bonitetna kartica.
Poslovna kartica Mercator Pika omogoča plačevanje blaga in
storitev izključno na maloprodajnih mestih v Skupini Mercator po Sloveniji, kjer se izvaja prodaja po rednih maloprodajnih cenah in osebni prevzemi blaga in storitev na maloprodajnem mestu samem. S poslovno kartico Mercator Pika je
možno tudi plačevanje ob prevzemu blaga, naročenega prek
Spletne trgovine Mercator. Prodajna mesta, kjer lahko uporabljate poslovno kartico Mercator Pika, so označena s posebno sivo-srebrno nalepko "Poslovna kartica Mercator
Pika". Nakupi, evidentirani na poslovno kartico Mercator
Pika v bonitetnem obdobju, prinašajo boniteto do šestih odstotkov, glede na doseženo vrednost nakupov. Š. Ž.
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Ovce in koze v alpskem prostoru
V Logarski dolini bo 8. in 9. septembra mednarodna razstava avtohtonih pasem ovc in koz z naslovom Ovce in koze v
alpskem prostoru, hkrati pa tudi odprto državno prvenstvo
v striženju ovc z električnimi in navadnimi škarjami. Prireditelji, to so Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Biotehniška fakulteta, Ovčerejsko društvo Raduha, Društvo rejcev
ovc jezersko solčavske pasme, Občina Solčava, družba Logarska dolina in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano pričakujejo na razstavi drobnico iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Italije, Francije in Švice. V okviru prireditve
bodo tudi mednarodni simpozij o možnostih za rejo drobnice v alpskem prostoru, predstavitev predenja, pletenja, filcanja in tkanja volne, pokušnja In prodaja mesnih in mlečnih izdelkov iz drobnice, predstavitev psov čuvajev in delovnih psov ter razstave starih pripomočkov za rejo drobnice,
starih fotografij in likovnih del z motivi drobnice. C. Z.

KRANJ

Dobrodelna akcija slovenskih čebelarjev

cveto.zaplotnik@g-^as.si

Oslabelo drevje se težko brani
o d suše, vetra, snega in žledu oslabelo drevje se težko brani pred lubadarjem, ki grozi, da bo napadel
še zdravo drevje.
CVETO

ZAPLOTNIK

Kranj - Na kranjskem gozdnogospodarskem območju
se je smrekov lubadar v zadnjih štirih letih pretirano
namnožil. Medtem ko so v
obdobju 2000-2002 zaradi
lubadarja posekali skupno
18.462 kubičnih metrov
drevja, so ga v letu 2003 kar
36.101 "kubik", leto kasneje
34.552, predlani 27.607 in

odstotkov več kot v enakem
lanskem obdobju. Povečanje
je posledica snega in žleda,
ki sta v krajevni enoti Železniki podrla in polomila 12 tisoč kubičnih metrov drevja
in v zgornjem koncu Selške
doline okrog 2.500 "kubikov". V krajevni enoti Kranj,
ki zajema tudi Kranjsko in
Sorško polje, so je količina
lubadark v primerjavi z lani
zmanjšala skoraj za petino,

porast lubadarja so letos ugotavljali v obeh loških dolinah,
v Poljanski so do konca julija
odkazali 3.389 kubičnih metrov lubadark ali 2,5-krat več
kot lani, v Selški 1.492 "kubikov", kar je v primerjavi z
lani skoraj trikratno povečanje. In kakšni so obeti za naprej.' "V zavodu ocenjujemo,
da bo letos količina od lubadarja napadenega drevja
dosegla 45 tisoč kubičnih

bičnih metrov lubdark bi bUa
za kranjsko območje še sprejemljiva. vendar ob vse toplejših poletjih in pogostejših ujmah očitno prihajajo
časi, ko se bomo morali navaditi tudi na večje količine."
Najučinkovitejši ukrep za
zatiranje lubadarja je pravočasno spravilo napadanega
drevja, pri tem pa je odločilna vloga lastnikov gozdov. V
kranjskem zavodu za gozdo-

v čebelarski zvezi Slovenije se pripravljajo na dobrodelno
akcijo En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v naših
vrtcih, med katero bodo s pomočjo več kot dvesto čebelarskih društev ponudili kakovosten slovenski med približno 54
tisoč otrokom v vrtcih. Otroci bodo prejeli tudi gradivo z informacijami o koristnosti čebeljih pridelkov in o pomenu čebelarstva za ohranjanje ravnotežja v naravi. Dobrodelno akcijo so že podprli evropski poslanec Lojze Peterle ter ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za okolje in
prostor, za šolstvo in šport ter za zdravje. C. Z.

K U P L J E N IK

Nedeljsko Lovrenčevo srečanje
Društvo žena in deklet na vasi občine Bled in Gasilsko društvo Kupljenik bosta v nedeljo pripravila na travniku za cerkvijo Lovrenčevo srečanje. Udeleženci, ki se bodo podali na
Babji zob, se bodo zbrali ob desetih dopoldne, srečanje bo
opoldne, ob treh pa še maša. Članice društva žena in deklet
naj se za udeležbo na srečanju prijavijo na telefonskih številkah 04/576-64-50, 051/684-163 ali 04/572-00-86. Zadnji
rok za prijavo je danes, v petek. C. Z.

LJUBLJANA

Izplačali še del podpor
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v sredo izplačala kmetijskim gospodarstvom še del finančnih podpor
za izvajanje standardov EU za leto 2004. Petinsedemdeset
upravičencev je skupno prejelo 309.869 evrov. C. Z.
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Mag. juri) Rozman
lani 36.498 kubičnih metrov. Na pretirano naranožitev lubadarja so vplivale
predvsem suše, vroča poletja
in močne semenitve, dodatno pa še veter, ki je predlani
v Poljanski dolini podrl in
polomil okrog deset tisoč kubičnih metrov drevja, in lanski vetrolom na Jelovici.
In kakšno je stanje letos?
Kot je povedal Jurij Rozman,
vodja odseka za gojenje in
varstvo gozdov v kranjski
območni enoti Zavoda za
gozdove Slovenije, so letos
do konca julija odkazali za
posek in spravilo 15.143 kubičnih metrov drevja ali 31

KRANJ

Brez nevarnosti
za Slovenijo
Iz republiške veterinarske
uprave so sporočili, da pojav slinavke in parkljevke v
Veliki Britaniji ne predstavlja neposrednega tveganja
za zdravje živali v Sloveniji.
Na podlagi podatkov Iz sistema Traces, ki ga uporabljajo za spremljanje trgovanja z živimi živalmi na območju Evropske unije, so
ugotovili, da v obdobju
možnega prenosa bolezni
Velika Britanija- in Slovenija
nista trgovali z živalmi. Velika Britanija je v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo tudi izvedla vse
predpisane ukrepe. C. Z.
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V poškodovanih gozdovih so ugodne možnosti za lubadarja.
še vedno pa je velika - 5.819
"kubikov". "To je posledica
peščenih, prodnatih tal, kjer
rastline hitreje in močneje
občutijo posledice pomanjkanja vode," pojasnjuje Jurij
Rozman in opozarja, da se
lubadar z ravnine vse bolj širi
tudi na obrobje. Največji

metrov, lahko pa bo še celo
višja. Ker je v gozdovih še veliko poškodovanega, oslabelega drevja, je velika nevarnost, da bo lubadar ob pretirani namnožitvi napadel tudi
zdravo drevje," opozarja Jurij
Rozman in dodaja: "Letna
količina okrog deset tisoč ku-

V blejskem zavodu za gozdove so letos odkazali za posek več kot 18 tisoč kubičnih metrov lubadark ali še
enkrat toliko kot v enakem lanskem obdobju. Najhuje je v predelu plitvih tal v Bohinju in v Zgomjesavski
dolini ter v alpskih dolinah, v prihodnjih letih pa zaradi letošnjega snegoloma na Pokljuki, Jelovici in na
Mežakli pričakujejo še večji napad lubadarja.

ve so letos do konca julija izdali lastnikom 1.324 posamičnih odločb o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih
ter še tri generalne odločbe
lastnikom z območja krajevnih enot Poljane in Železniki
ter revirja Nemilje. V treh
primerih so se odločili že
tudi za izvršbo. Medtem ko
država ne daje finančnih
p)odpor za posek in spravilo
lubadark, pa polovično sofinancira požig lubja in ostankov ter lupljenje lubadark, v
celoti pa zagotavlja denar za
postavitev lovnih nastav in
pasti.

Pridelovalci zahtevajo poračun
č e jim kupci pšenice ne bodo do 15. avgusta plačali razlike do zahtevane
odkupne cene, bodo s traktorji omejili prosto gibanje mlinarjev in pekov.
CVETO ZAPLOTNIK

Kranj - Pogajalska skupina
pridelovalcev žita, ki jo sestavljajo predstavniki zadružne zveze, kmetijsko gozdarske zbornice in sindikata
kmetov, priporoča kupcem,
da krušno pšenico plačajo
pridelovalcem po ceni, ki ne
bo nižja od 180 evrov za
tono, hkrati pa jih poziva, naj
jim plačajo še razliko, če so
pšenico odkupili po nižji
ceni. Pogajalci ob tem ugotavljajo, da so v mlinsko predelovalnih podjetjih letos
zelo poliiteli s plačilom pšenice po precej nižji ceni, zdaj

pa niso pripravljeni na poračun. Ob tem jih spominjajo
na majski sestanek, na katerem so se dogovorili, da bodo
končno ceno pšenice določili
po končani žetvi in da se
bodo pri tem zgledovali po
ceni, ki velja na Madžarskem
in vključuje tudi stroške prevoza v Slovenijo. "Trenutne
razmere na trgu žita kažejo
povečanje odkupne cene, saj
cena madžarske pšenice, pripeljane v Slovenijo, znaša
okrog 220 evrov za tono,"
ugotavlja Janko Rihtarič, vodja pogajalske skupine pridelovalcev. Sindikat kmetov
Slovenije je že napovedal, da

bodo njihovi člani s traktorji
omejili prosto gibanje mlinaijev in pekov, če jim kupd
pšenice do 15. avgusta ne
bodo plačali še razlike do zahtevane cene. V Žitu, kjer so
julija za pšenico A kvalitete
ponujali do 170 evrov za tono
in za zrnje B kvalitete do 165
evrov, so povedali, da so pšenico kupili po takratnih tržnih cenah in da ne nameravajo delati poračuna za na2:aj.
Prejšnja leta so na domačem
trgu običajno kupili od deset
do petnajst tisoč ton pšenice,
letos so jo julija le okoli pet tisoč ton in se bodo morali bolj
usmeriti na tuje trge.

FINANCE, GORENJSKA

Za petino večji dobiček
Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) Ljubljana je v prvem polletju ustvarila
7,4 mrlijona evrov dobička po obdavčitvi.
CVETO ZAPLOTNIK

Ljubljana - "Poslovanje banke v prvi polovici letošnjega
leta je bilo zelo uspešno, saj
smo dosegli vse zastavljene
cilje in nekatere celo presegli," je povedal dr. France
Arhar, predsednik uprave
BA-CA Ljubljana, in poudaril, da jim je kljub vse večji
konkurenci 22 domačih in
29 tujih bank uspelo povečati obseg poslovanja. Obseg kreditiranja prebivalstva so v primerjavi z lan-

skim prvim polletjem povečali za dve petini (z 261 na
363 milijonov evrov), obseg
posojil podjetjem pa za tretjino (s 7 9 9 na 1.067 milijonov evrov). Pri posojilih
prebivalstvu so najbolj, za
63 odstotkov, porasla hipotekama posojila, varčevalcem pa so kot novo obliko
varčevanja ponudili strukturiran depozit.
Banka je v prvi polovici
leta ustvarila 9,7 milijona
evrov dobička pred obdavčitvijo oz. 18 odstotkov več

kot enakem lanskem obdobju, po obdavčitvi je dobiček znašal 7,4 milijona evrov in je bil za 1,2 milijona
oz. za petino večji kot v lanskem prvem polletju. Prihodki od obresti so se v primerjavi z lani še znižali,
stroški poslovanja pa so bili
predvsem zaradi uvajanja
kapitalskih standardov po
Baslu II, priprav na preimenovanje banke, izpopolnjevanja informacijskega sistema in dodatnih zaposlitev
višji za pet odstotkov.

LjUBLjANA

RADOVLJICA

Deželna banka se bo
kapitalsko okrepila

Del dobička tudi za dividende in nagrade

Nadzorni svet Deželne banke Slovenije (DBS) je na ponedeljkovi seji soglašal s
predlagano dokapitallzacijo
banke v višini 29,7 milijona
evrov. Banka bo za povečanje osnovnega kapitala izdala 1,1 milijona novih delnic,
ki jih bo možno vplačati po
ceni 27 evrov za delnico. Pri
vpisu novih delnic bodo
imeli prednostno pravico
sedanji delničarji, to pravico
pa bodo lahko izkoristili v
petnajstih dneh od začetka
ponudbe. Če bo agencija za
trg vrednostnih papirjev
pravočasno potrdila prospekt, se bo vplačilo delnic
lahko začelo 3. septembra.
C. Z.

HOTAVLJE

LJUBLJANA

V Marmorju predlagajo 8,5 evra dividende

Pridobili še petnajst odstotkov delnic D Z S

Družba Marmor Hotavlje je ob koncu lanskega leta imela
379,9 milijona tolarjev oz. nekaj manj kot 1,6 milijona evrov
bilančnega dobička. Na predlog uprave In nadzornega sveta
naj bi no.942 evrov dobička namenili za izplačilo dividend,
8.500 evrov upravi in 6.500 evrov nadzornemu svetu kot
udeležbo na dobičku, ves preostali dobiček pa naj bi ostal
nerazporejen. Če bodo na skupščini 31. avgusta soglašali s
tem predlogom, bodo delničarji prejeli 8,5 evra oz. 2.037 tolarjev bruto dividende na delnico. Na skupščini naj bi nekoliko spremenili tudi statut družbe. Uprava in nadzorni svet
med drugim predlagata, da bi uprava poleg predsednika
lahko imela še enega ali dva člana. C. Z.

Delo Prodaja, Tehniška založba Slovenije, finančna družba
Ml in družba Fond Invest so bile že doslej lastnice 981.162
delnic družbe D Z S , založništvo in trgovina, iz Ljubljane. S
prevzemno ponudbo, ki je trajala do 3. avgusta, so želele
pridobiti še preostalih 513.071 delnic in vseh 87.027 zamenljivih obveznic, ki jih bo do leta 2010 možno zamenjati za
delnice DZS. Rezultati prevzemne ponudbe so zdaj že znani, 191 delničarjev D Z S je prodalo prevzemnikom 225.198
delnic oz. skupno 15-odstoten lastniški delež, ponudbe pa ni
sprejel niti eden od imetnikov zamenljivih obveznic. Kot je
znano, so prevzemniki za delnico ponudili 30 evrov, za zamenljivo obveznico pa 102,71 evra. C. Z .

Za podaljšanje proge petnajst
v Medvodah si prizadevajo, da bi progo mestnega prometa številka petnajst podaljašali do krožišča
na Klancu. Septembra bo poskusno začel voziti kombi.
M A J A BERTONCELJ

Medvode - S pobudo za podaljšanje proge mestnega
prometa, ki iz Ljubljane
vozi v Medvode, so nas seznanili v Centru starejših
Medvode. Pobuda ni od danes. Tamkajšnji stanovalci
so to željo na skupnem sestanku izrazili že pred časom in se obrnili na Mestni
potniški promet, pa tudi na
Občino Medvode.

Vesna Stariha, vodja Centra starejših Medvode: "Podaljšanje proge mestnega
prometa za tristo metrov je
želja in potreba večine stanovalcev centra starejših in
hišk v Zbiljskem gaju. Pomenila bi lažji dostop do
centra Medvod ter iz centra
do nove
večnamenske
športne dvorane, šole in
zdravstvenega doma in
lako bi zadovoljili potrebe
po prevozu z mestnim pro-

metom tudi drugim občanom Medvod in bližnje
okolice."
Predlog za podaljšanje
proge so na Ljubljanski potniški promet naslovili tudi
na medvoški občini. Na
Mestni občini Ljubljana
(MOL) pravijo, da je na
osnovi interesa smiselno,
da Občina Medvode da pobudo za ureditev avtobusnega linijskega prevoza
med MOL in medvoško ob-

Peš poti tudi v Mengšu
JASNA PALADIN

Regionalnemu projektu
ljubljanske urbane regije Vzpostavitev regionalne
mreže peš poti v LUR se je
doslej pridružilo že deset
občin, med zadnjimi tudi
občina Mengeš. "Idejna zasnova projekta sega že v
leto 2 0 0 4 , ko so svojimi
predlogi sodelovale vse občine te regije. Intenzivneje
smo se urejanja poti lotili
konec lanskega leta, v tej
zadnji izvedbeni fazi pa
smo k sodelovanju povabili

tudi občino Mengeš, saj
večji del ene od sedemnajstih načrtovanih peš poti
poteka prav po tem območju. S projektom sicer želimo povezati obljubljanske
občine, njihove turistične
zanimivosti in urbana središča ter urediti prijetne
krožne poti za krajše in
daljše izlete," je povedala
vodja projekta Urša Šole
iz podjetja Oikos.
Od severnoljubljanskih
občin so k projektu pristopile še občine Kamnik, Trzin, Domžale, pa tudi Med-

vode. Domžalsko, mengeško in trzinsko občino bo
povezala Homško-rašiška
peš pot, ki bo potekala iz
Domžal ob Kamniški Bistrici do Homškega hriba
prek Mengeškega polja do
Mengša, od tu na Gobavico
in Rašico do gradu Jable
na Onger in nazaj v Domžale. Pri zadnjih dogovorih
o ureditvi poti so pred dnevi sodelovali župan Franc
Jerič, direktorica občinske
uprave Marija Kos in predsednik TD Mengeš Franc
Zabret, ugotovili pa so, da

cveto.zaplotnik@g-glas.si

čino. Medvoški župan Stanislav Žagar je povedal:
"Septembra bo začel poskusno voziti kombi iz središča Medvod do centra starejših. Enkrat smo poskusno vožnjo že imeli, a takrat
je bil očitno interes le v besedah, vozilo pa se je premalo potnikov." Glede na
to, koliko potnikov se bo vozilo sedaj, se bodo na Občini torej odločili kako naprej.

bo treba del poti zaradi
načrtovane gradnje povezovalne ceste ŽelodnikVodice na Mengeškem
polju prestaviti. Poti bodo
opremili z informacijskimi
tablami, markacijami, kažipoti in počivališči, informacije pa bodo zajele vse
kulturne, naravne in druge
turistične zanimivosti in
gostinsko ponudbo.
Projekt, ki ga je finančno
podprla tudi Služba vlade za lokalno politiko in
regionalni razvoj, svoje pa
morajo za ureditev poti
prispevati tudi sodelujoče
občine, bo zaključen oktobra, ko bodo izdali tudi
vodnik.
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Delničarji družbe AIpdom Inženiring bodo na skupščini 21.
avgusta odločali o uporabi bilančnega dobička in o spremembi v nadzornem svetu. Družba je ob koncu lanskega leta
Imela 459.947 evrov (110,2 milijona tolarjev) bilančnega dobička, od tega naj bi ga 17.273 evrov (4,1 milijona tolarjev) namenili za izplačilo dividend, 7.157 evrov (1,7 milijona tolarjev)
za nagrado upravi in članom nadzornega sveta, ves preostali dobiček pa naj bi ostal nerazporejen in naj bi o njem odločili v prihodnjih letih. Če bodo na skupščini soglašali s tem
predlogom, bodo imetniki delnic prejeli 0,376 evra (90,1 tolarja) bruto dividende na delnico. Delnlč^arjl bodo sklepali
tudi o predlogu, da bi z letošnjim 18. novembrom članstva v
nadzornem svetu razrešili Staneta Košnika in namesto njega
za obdobje dveh let imenovali Jožeta Kapusa. Za nadomestnega člana nadzornega sveta, ki bi zastopal interese delničarjev, pa naj bi imenovali Danico Klinar. C. Z .

KAMNIK

Večinski delež Stola prodali Avtoakustiki
Kapitalska družba (Kad), Slovenska odškodninska družba
(Sod) in družba D.S.U. so v torek prodale skoraj 90-odstotni delež v kamniškem Stolu. Ker se je na podlagi javnega
razpisa za nakup deleža potegovalo več družb, so se prodajalci odločili za prodajo na dražbi, na kateri so sodelovali
štirje dražitelji. Najvišjo ceno, to je 41,35 evra za delnico,
je ponudila družba Avtoakustika, ki bo za paket delnic
odštela skupno 7,2 milijona evrov. Družba D.S.U. bo
prejela nekaj manj kot 4,6 milijona evrov kupnine. Slovenska odškodninska družba slaba dva milijona evrov, preostalo pa Kapitalska družba. Sod bo kupnino namenil za poravnavo zakonskih obveznosti ter za različne tržne naložbe,
Kad pa za pokrivanje primanjkljaja v pokojninski blagajni
in za preoblikovanje portfelja. C. Z.
LjUBLjANA

Družba List namerava prevzeti Terme Čatež
Ljubljanska družba List, ki trguje na debelo in na drobno
z mešanim blagom, je sporočila, da namerava objaviti
prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic Term Čatež.
Ponudbo bo objavila najkasneje v tridesetih dneh po objavi
prevzemne namere. C. Z.

GRADBINEC
Smo družba, ki že osmo leto uspešno deluje v sistemu Primorja,
d. d., iz Ajdovščine, vodilnega gradbenega podjetja v Sloveniji, in
se ukvarjamo z vsemi vrstami gradbenih del.
Zaradi povečanega obsega dela vabimo k sodelovanju za dela na
področju gradbene operative večje število novih sodelavcev na
naslednjih delovnih mestih:

1. ZIDAR (m/ž)
2. TESAR (m/ž)
3. STROJNIK BETONARNE (m/ž)
4. GRADBIŠČNI ELEKTRIKAR (m/ž)
5. GRADBENI DELOVODJA (m/ž)
6. VODJA OBJEKTOV (m/ž)
7. VODJA PROJEKTOV (m/ž)
Od Vas pričakujemo:
- pod 1.-2.: IV. st. izobrazt)e - gradbena smer
3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- pod 3.-4.: IV. st. izobrazbe - elektro smer
3 leta ustreznih delovnih izkušenj
(možno je usposabljanje)
- pod 5.: V. st. izobrazbe - gradbena smer
5 let ustreznih delovnih izkušenj
- pod 6.-7.: V., VI. oz. VII. stopnja - gradbena smer
5 let ustreznih delovnih Izkušenj
strokovni Izpit (zaželeno)
- samostojnost in samoiniciativnost, kreativnost
- komunikativnost in organizacrjske sposobnosti
Ponujamo Vam zanimivo, dinamično delo z možnostjo dodatnega
strokovnega usposabljanja.
Delovnorazmerjes polnim delovnim časom bomo najprej sklenili
za določen čas enega leta s trimesečnim poskusnim delom
z možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas.
Vabimo vse, ki izpolnjujete pogoje ter vidite v ponujenem razpisu
izziv, da v roku 15 dni od objave pošljete prijavo z dokazili o
izpolnjevanju pogojev ter kratkim življenjepisom na naslov:
GRADBINEC GIP, d. o. o., Nazorjeva 1, 4000 Kranj (za razpis)

ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT
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Smlednik se je predstavil Evropi
Smlednik je obiskala komisija Entente Florale. Kako je ocenila njihov kraj, bodo izvedeli septembra.
MAJA BERTONCELJ

Smlednik - Dvanajst članska
komisija tekmovanja Entente
Florale Europe je Smlednik
ocenjevala v kategoriji najlepše
urejenih evropskih vasi. V ta
namen je bilo v zadnjih mesedh veliko narejenega, za lepši
videz kraja pa so se seveda
Smlejd trudili že prej in lani
dobili tretjo nagrado na državnem tekmovanja
Pot po Smledniku je komisija začela v OS Simona Jenka, s
pozdravnim nagovorom in
kratko predstavitvijo občine
Medvode s strani tamkajšnjega
župana Stanislava Žagarja.
Nato so si ogledali Trg sv.
Urha, Kalvarijo in Stari grad,
po čemer je Smlednik javnosti
najbolj znan, kmetijo Jeraj,
mokrišče v Hrašah, obisk pa
zaključili v Domu Krajevne
skupnosti Smlednik. Komisija
je točkovno Smlednik ocenila
na zaprtem sestanku takoj po
koncu ogleda, njena predsednica pa je po njem za javnost
povedala: "Pokrajina tukaj je

info@g-glas.si

poverjenicah. Iz društva pa vabijo tudi na srečanje gorenjskih upokojencev, ki bo 6. septembra v Komendi. Odhod iz
Nakla bo ob 8. url. Tudi za to srečanje pričakujejo prijave
vaše poverjenice.

Na Primorsko in na srečanje upokojencev

Žabnica, Bitnje - DU Žabnica-BItnje vabi v sredo, 29. avgusta, z odhodom ob 7. url Izpred vseh avtobusnih postaj od
Kranja proti Škofji Loki na zlet na Primorsko. Vabijo tudi na
srečanje gorenjskih upokojence v Komendi, ki bo 6. septembra, odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred vseh avtobusnih
postaj od Virmaš do Kranja. Prijave za oba izleta sprejema
Mara Pečnik v ponedeljek, 13. avgusta, od 14. do 16. ure po
tel. 23-11-932.

Planina Korošica in Baba

Kranj - V soboto, 18. avgusta. Planinsko društvo Kranj vabi
na planino Korošico In Babo. Odhod ob 7. url izpred Mercatorja na Primskovem, vožnja do Ljubelja. Pot ni zahtevna,
oprema pa naj bo kljub temu primerna za visokogorje. Skupne hoje bo do 6 ur. Prijavite se lahko v društveni pisarni, na
Koroški 27, do četrtka, 16. avgusta.

Kolesarski izlet

Kranj - Kolesarska sekcija Društva upokojencev Kranj vabi
14. avgusta na kolesarski izlet na relaciji Kranj-BesnicaNjivlce-Rovt-Podnart-Kranj. Odhod bo ob 8. url Izpred društva.
Komisijo so po delu Smlednika popeljali kar s konjsko vprego (desno Zdravko Debeljak,
predsednik Sveta KS Smlednik).
lepa. Ljudje dajo veliko za ohranjanje kulturne dediščine, lepo
je ocvedičeno, poleg tega se
vidi, da se je v projekt Entente
Florale vključil cel kraj, da je
bilo dobro tudi sodelovanje z
občino, kar je pomembno. O
rezultatih pa ne morem nič po-

vedati. Znani bodo septembra." Za zlato priznanje mora
kraj doseči nad 85 odstotkov
kriterijev komisije, za srebmo
od 75 do 85 odstotkov, za bronasto pa od 65 do 75 odstotkov.
Septembra bo torej znano,
kakšno priznanje, če sploh, bo

dobU Smlednik. "Trudili smo
se, da bi polepšali kraj. Delali
smo tudi zaradi tega tekmovanja, glavno pa je, da nam vse,
kar smo naredili, ostane," je poudaril Zdravko Debeljak,
predsednik Sveta KS Smlednik.

srečanje društva deklet In žena na vasi občine Bled s pohodom na Babji zob. Ob 10. uri bo štart pohoda na Babji
zob Izpred cerkve na Kupljeniku, ob 12. uri družabno
telefon: 04 201 42 00
srečanje društva deklet in žena na vasi občine Bled, ob 15.
fifotilo 1) otiavo S[K(j<miiiio po lelrfonu 04;201-42-00. f3k«I 04/2111-42-13 ili mono na 2O<K»I 1url pa sveta maša v počastitev sv. Lovrenca. Z a pijačo In
I <ianiu D! po poJii - do pourttlika In (MiHi do 11,00
Ctna ojla«« in ponudb v rubriki: lirMno usodna.
hrano bo poskrbljeno.

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240
RADOVLJICA, TEL: 04/53 15 249, FAX: 04/53 04
MADŽARSKE TOPLICE 9.8 -12.8., 23.8. - 26.8., 30.8 • 5.9.; PELJEŠ ACMORJE 17.9. • 24.9.; 24.9 - 30.9

Kajakaški maraton

Ribčev Laz - Kajak kanu klub Bohinj prireja jutri, v soboto, 1.
bohinjski kajakaški maraton v kajaku na mirnih vodah.
Pričetek bo ob 9. url pri cerkvi sv. Janeza.

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V R U B R I K I GLASOV
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO E N K R A T .

PRIREDITVE
Slovesnost in velika vrtna veselica

Kovor - Danes, v petek, io. avgusta, bo ob 19. url pred gasilskim domom v Kovorju potekala slovesnost ob izročitvi namenu novega gasilskega avtomobila, sledila bo zabava, kjer
bo igral ansambel Vaška godba, sodelovale bodo folklorne
skupine ter veliko vabljenih gasilcev, jutri, v soboto, 11. avgusta, pa se bo ob i8. uri začela velika vrtna veselica z bogatim srečelovom 2 več kot tisoč dobitki, kjer bosta nastopila Vuhubanda in Vaška godba. Vabi Prostovoljno gasilsko
društvo Kovor.

Kolesarska dirka Srednja vas-Uskovnica

Srednja vas - Športno društvo Srednja vas v Bohinju obvešča, da bo kolesarska dirka Srednja vas-Uskovnica danes,
v petek, s štartom ob 17. uri v Srednji vasi pred sirarno 8, na
začetku vasi iz smeri St. Fužina. Prijave zbirajo na štartnem
mestu od 15.50 do 16.50. Razglasitev rezultatov bo ob 19. uri
na prireditvenem prostoru pod smučiščem v Senožetih.
Tam bo od i8. ure dalje potekal tudi veseli večer z zabavnimi igrami in srečelovom z ansamblom Okrogli muzikantje.

Gasilska vrtna veselica
Bohinjska Bela - Prostovoljno

gasilsko društvo organizira v
soboto, 11. avgusta, vrtno veselico, ki se bo začela ob 18. uri.
Dogajalo se bo na Bohinjski Beli, na igrišču ob osnovni šoli
in gasilskem domu. Za hrano In pijačo bodo poskrbeli gasilci, za dobro razpoloženje in plesne korake pa ansambel Karavanke. Srečo boste lahko preizkusili na bogatem
srečelovu. Vabijo gasilci P C D Bohinjska Bela.

Srečanje in pohod na Bab) i zob
Kupljenik - Prostovoljno gasilsko društvo

Kupljenik organizira v nedeljo, 12. avgusta, pri cerkvi na Kupljeniku

Po Hmeljski poti

Kranj - PohodnikI kranjskih upokojencev vabijo v soboto, 25.
avgusta, na pohod po Hmeljski poti, ki se začne In konča
pred Dvorcem Novo Celje. Pot, ki je dolga 14 kilometrov, naj
bi prehodili v slabih 4 urah. Odhod posebnega avtobusa bo
ob 7.30 Izpred Creine. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni
društva do petka, 24. avgusta.

Trgatev v Vipavski dolini

Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 28. avgusta,
na trgatev v Vipavsko dolino. Odhod avtobusa bo ob 7. uri
izpred Creine. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 27. avgusta oziroma do zasedbe mest
v avtobusu.

PREDAVANJA
Proučevanje Sv. pisma

Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma vabi jutri ob 9. uri v
D o m krajanov Primskovo (Jezerska cest 41, Kranj) na
proučevanje Sv. pisma z okvirno temo: Odkod lahko dobimo temeljno usmeritev za življenje. Srečanje bo povezoval
Davor MIškovIč. Vstopnine ni.

IZLETI
Na Kriške pode
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, i8.
avgusta, planinski izlet na Kriške pode (2052 m - Vrata-Sovatna-Pogačnikov dom na Kriških podIh-ZadnjIca-Trenta).
Tura je srednja zahtevna, skupne zmerne hoje bo dobrih 7
ur. Potrebna je dobra kondicijska pripravljenost. V primeru
slabega vremena bodo turo odpovedali. Odhod avtobusa bo
ob 6. url Izpred pošte Šenčur. I nformacije In prijave zbira do
četrtka, 16. avgusta, Franci Erzln, tel. 041/875-812.

LOTO
Rezultati 63. kroga
- 8. avgust 2007
1, 3,15, 20, 22, 28, 31
In 39
S E D M I C E NI!

Na Olševo

Kranj - PD Iskra Kranj vabi svoje člane In druge planince v
soboto, 18. avgusta, na Olševo. Olševa je seveda najbolj
znana po Potočki zijalki, malokdo pa ve, da je gora tudi sicer
kar dobro preluknjana - v zahodnem grebenu so kar tri velika naravna okna. Odhod na turo z minibusom izpred hotela
Grelna v Kranju bo ob 6. url. Skupne hoje bo predvidoma za
6 do 9 ur, odvisno od razmer. Pot je mestoma Izpostavljena, zahtevna In terja izurjen korak. Informacije In prijave: *
e-naslov: tatjana.cvetko@gmail.com ali S M S na tel. 051/603
475, stanko.dolensek@celzija.sl ali SMS na 040/206164 ali
ob sredah od 17. do 18. ure v pisarni društva. Pripišite svojo
telefonsko številko.

Na turo V Avstrijo

Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 18. avgusta turo na Grosser Hafner - 3076 m v Avstriji. Tura je
primerna za planince z dobro kondicljo - hoje bo za 9 ur. Prijave in informacije za Izlet v sredo in četrtek od i8. do 19.30
po tel.: 531 55 44 ali 031/345 209.

Z Društvom upokojencev Naklo
Naklo - Društvo upokojencev Naklo vabi 20. avgusta na izlet
na Zugspitze. Odhod Iz Nakla bo ob 5. uri, prijavite se pri

9.
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SVET RE d.0.0.
E«o>< KUNI
NAZOKJCV« ulic* 1 2
4000K«A«j
NEPREMIČNINE T<l.: 04/3«11.000
REAL ESTATE F«.: 04/202«.4)f

SUET

Ematt; kran)@svet-nepremi£nine.si
http://www.svet-nepremiininc.si
STANOVANJA prodamo
SKOFJA LOKA, Frankovo n.: 2ss.
56,41 rm, 1.1983, 2. nad,. ZK. adaptirano v celoti 2004, izredno lepo in
okusno opremljeno stanovanje, cena
111.000 EUR
KRANJ, Planina i: zss, 62,05 m2, 1.
nad., 1.1976, prazno in takoj vseljivo;
hodnik, kopalnica, soba, dnevna, kuhinja, balkon, Het, cena 105.000 EUR
KRANI, Koroika c : 2ss ok. 41 m2 v
hiSi, adaptirano I. 2005, lasten vhod,
t-2, drvarnica, klet, C K na olje. Og/e</
slik na naSi spletni strani. V R E D N O
OGLEDA. Cena 75.000 EUR

KRANJ, Planina 1: 3ss, $0,84 m2, 3.
nad., kompletno adaptirano 2006,
ZK urejena, prostorno, lepo, urejen
blok, cena 121.000 EUR
KRANJ, Zoisova ul.: 3ss. 78,93 m2,2.
nad, nizek blok, izredna lokaciia, mir,
nova okna in kopalnica. CK-plin, 2
sobi, kuhinja, dnevna, balkon,
shramba. Z K , urejen blok, cena
134.181 EUR
ODDAMO
KRANJ, Ul. Tuga Vidmarja: iss,
opremljeno, 5./7, urejeno, oddamo s
1. 9. 2007, cena 300 EUR/mesec
PREDDVOR: manjSa hiša, ok. 110
m2, I. 1993, CKolje. oprema po dogovoru, vseljivo 1. 10. 2007 za
določen čas, oddamo paru brez
otrok, 1 varščina, cena 500
EUR/mesec
Z E M g i S Č E prodamo
RI8NO:
644
mz,
položno
zemljišče, primerno za gradnjo
stanovanjske hiše, druga vrsta pod
cesto v smeri proti hotelu. Dostop
po javni asfaltirani cesti, cena
125,00 EUR/m2
SKOFJA LOKA. Sveti Duh: 506 m2 +
63 m2 poti, ravno, sončno, stavbno
zemljišče, pridobiva se gradbeno dovoljenje za enostanovanjsko hišo.
možen ogled načrtov in slik na spletni strani, cena 87.000 EUR
ŽIRI: 3068 m z velika parcela od tega
ok. 2/3 stavbnega zemljišča, sončna
lega, infrastruktura v bližini, cena
100.000 EUR
CERKLJE na Gorenjskem: 1378 m2.
ravno, sončno stavbno zemljišče, s
prekrasnim pogledom na Krvavec,
cena 150 EUR/mz
POSLOVNI PROSTORI
Oddamo in prodamo poslovne prostore različne velikosti na različnih
lokacijah.

.S vet-nepremični ne.S i

OGLASI, MALI OGLASI
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N E P R E M I Č N I N E
Maistrov trg u , 4OOO Kranj
Tel. 0 4 / 2 0 2 1 3 5 3 . 2 0 2 2 5 6 6
CSM 0 5 1 / 3 2 0 7 0 0 . Email: infbig)k3-kcm.si
P O S L O V N I PROSTORI:
Oddamo:
KRAN): 3 pisarne v 1. nadstropju objekta v Izmeri 70 m2 in v podstrehi
30 m2 z a arhiv, čajna kuhinja, sanitarije, čakalnica in hodnik, obnova I.
2000, vsi priključki, vse skupaj za 375
EUR/riies
KRAN): 3 pisarne v 1. nadstropju objekta v izmeri 186 m2 in 44 m2 stopnišča. Zgrajeno leta 2000. vsi
priključki, po 12,5 EUR/m2 2 vsemi
stroški
Prodamo:
KRAN): poslovni prostor (kozmetika,
frizer, pedikura ipd.) v izmeri 82 m2.
V pritličju objekta, obnova 2004.
park. prostori, za 152.000 EUR
HISE:
Prodamo:
V K R A N j U , odlična lokacija: stan.
hiia. uporabna površina 250 m2,
klet, pritličje in nadstropje, v pritličju
dva
ločena vhoda
(možnost
poslovne dejavnosti), v nadstropju
stanovanje, letnik 1955, obnovljena
(streha, žlebovi, dimnik. C K peČ),
zemljišče 736 m2. cena 375.000.00
EUR
KRAN), Vodovodni stolp: leta 2 0 0 0
obnovljeno hiša - dvojček, klet (ločeno
stanovanje), pritličje in nadstropje,
skupna stan. površina je 210 m2 na
parceli 368 m2, cena 250.000 EUR
S T R A Ž i S Č E : 60 let stara hiša - dvojček, ki je bita 1. 2002 obnovljena
(znotraj v celoti: okna, vrata, kopalnica. tlaki. WC. CK). zemljišče ok. 300
m2. l o o m2 stan. površine v dveh
etažah, cena 115.000 E U R
M E D V O D E (Svetje): hiša - dvojček
na razgledni lokaciji, letnik 77.
adaptacija 2003 (streha, okna. vhodna In garažna vrata), stan. površina
230 m a , parcela 353 m2, cena
270.000 EUR
ŽABNICA: 30 let staro hišo, ki ni podkletena, Ima ločeno stanovanje v
pritličju in ločeno v nadstropju, skupna stan. površina je 262 m2 na parceli
1.719 mz. ob hiši stoji samostojen objekt - drvarnica, cena 250.000 EUR
D R U L O V K A - stan hiša dvojček,
zgrajena do 3. gr. faze. stan. površine
170 m z , letnik 2006, 244 m2
zemljišča, možnost Izdelave na ključ,
mirna lokacija, mestni plin, kupci ne
plačajo provizije, cena 181.105 EUR
TR2IČ (bližina): stan. hiSa zgrajena
do 3. gr. faze. stan. površine i86 m2.
letnik 2006, 551 m2 zemljišča,
možnost izdelave na ključ, C K na plin,
mirna lolcadja, cena 202.000 EUR
RADOVLJICA: atrijska hiSa površine
385 m2 (K, P in M) s samostojnim
vhodom v mansardo, letnik 1984. na
753 m2 velikem zemljišču, urejena
okolica, z nadstreškom za 2 avta.
cena 550.000 EUR
ZEMLjiSCA:
Prodamo:
G O L N I K : stavb, parcela 998 m2, po
89 EUR/m2
N A K L O : stavb, parcela 453 m2 po
i8oEUR/m2
BfTNjE: stavb, parcelo 723 m2. sončna lokacija, po 120 EUR/m2
DRULOVKA: stavb, parcela ii86 m2.
po 80 EUR/me
STANOVANjA:
Prodamo:
KRAN), Vodovodni stolp: 355, 66.18
m2,2. nad. od 3. letnik 48, obnova 99.
etažna C K na plin, cena 98.000 EUR,
v bližini možnost nakupa garaže, vel.
13,00 m2, letnik 48, cena 8.500 EUR
KRANJ, Planina 1: 3SS. So,S4 m2, 3.
nad/12, letnik 74. cena 122.000 EUR
KRANJ, Pbnina I: 2ss 60 m2, predelano v 2,5ss v 9. nad., letnik 75, cena
94.000 EUR
KRAN), Mestno jedro: 3SS. 95.80 m2.
3. nad., obnova 2002. velika terasa,
cena 125.180 EUR
T R Ž I Č : I g 32,15 m2 v pritličju od 3.
nad., letnik 2007,
42.298 EUR
T R Ž I Č : 355, 72 m2 v 1. nadstropju,
obnova 2002, cena 90.000 EUR
TRŽIČ, Kovorska: 2,555, 57,91 m2 v 2.
nadstropju, letnik 73. cena 85.000 EUR
www.k3-kern.si

Iščete nov d o m ali kupca z a svojo
nepremičnino.^ Oddajate ali
najemate stanovanje, hišo ali
poslovni prostor? Celovita reSitev
na e n e m mestu. Z a v a s delamo
Aktivno - jasno - Preudarno
AJP d.0.0. Kranj
Koroška c ^ 2,
4 0 0 0 Kra n|
^ m : 031/330 • 040
Aktualno ponudbo in povpraševanja
najdete na wwvkr.afp.si
Se priporočam!
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STANOVANJE PRODAMO
KRANJ, Planina l:trisobno. III. nadstr. v
izmeri 80,84
g""- ^974» prenovljeno 2006 (kopalnica. WC, okna. radiatorji, vhodna vrsta). CK, dvigalo, cena
121.000,00 EUR
KRAN), Orulovka: dvosobno, I. nadstr.
v izmeri 61,7 mz, I. gr. 1989, kopalnica
obnovljena 2006, cena 117.000,00
EUR
KRANI, Planina I: trisobno v starejši
meščanski hiši, II. nadstr. izmere 94,85
m2, popolnoma prenovljeno v letu
2007 (vrata, okna, kopalnica. CK, vse Instal^je, daki, rolete), balkon, parkimo
mesto, I. gr. 1938, cena 156.00,00 EUR
KRANJ, Zlato polje: trisobno, visoko prid i g v izmeri 68,82 m i , delno obnovljeno v letih 2000 In 2003 0copalnica in
okna) I. gr. 1961,. CK, telefon, bbel. tv,
balkona ni, cena 116.007,00 EUR
KRANJ, bfižina avtobusne postaje: dvosobno. II. nadstr. v izmeri 63 m2 in 60
ma terase, CK, tdefbn, zgrajeno 1.1976,
sončna lega, cena 113.503,58,00 EUR
ŠENČUR: trisobno v pridihu dvostanovanjske hiše, neopremljeno,velikosti
85,00 m2, stanovanju pripada Se 90,00
m2 zemljišča, dva pariciriSča, I. gr. 2002.
cena 135.620.00 EUR
BBžina KRANJA: dvoinpolsobno v nnansardi dvostanovanjske hl5e v Izmeri 74
m2. dodatno k stanovanju sta še dva
balkona po 20 m2. garaža 17 m2. delovni prc>stor v kletj l o m2 in 150 m2 vrta.
I. gr. 1987. cena 146.052,00 EUR
TRŽIČ, mestno Jedro: 4 dvosobna stanovanja v 3. nadstropni hiši. velikosti
od 54,50 m2 - 83,00 m2. leto gr. 1957, v
celoti prenovljena leta 2000 (tiaki^ instalacije, kopalnica, CK, telefon, dvigate) balkona ni, cena 1290 EUR/rm, vpisana v ZK, vseljtva takoj.
TRŽIČ, mestno jedro: dvosobno stanov., III. nadstr. v izmeri 51,05 m2,1. gr.
1940, stanovanje je z a s e d o z najemnikom, ki ima stanov, pogodbo za nedoločen čas, cena 30.500,00 EUR
ZAMENJAMO STANOVANJE
KRANJ. Planina II: dvosobno, lil. nadstr. v izmeri 6 8 ^ 0 mz I. gr. 19&, delno
obnovljeno 2005 (tlaki) zamenjamo za
enosobno stanovanje v Kranju na Planini II. ali 1(1., nizek objekt, I. ali II. nadstr..
cena ni.000.00 EUR.
STANOVANJE O D D A M O V NAJEM
KRANJ. Planina 11: dvosobno. I. nadstr.
v izmeri 6 8 ^ 0 m2, v cek>ti opfMTiljeno,
I- gr-1982, možnost vsditve 1. 9.2007,
cena 400,00 EUR mesečno + stroški +
2x varilna
GARAŽA • O D D A M O V NAJEM
KRANJ, bfižina Vodovodnega stolpa: v
izmeri 13 m2,1. gr. 1965, oddamo za
daljše obdobje, cena 75,00 EUR mesečno
HIŠE-PRODAMO

FESST, d. 0. o.,
nepremičninska
družba,
Stritarjeva ulica 5,
Kranj,
Telefon: 23$ 73 73

venum.„„

druUM za inženiring, nepremičnine.

e-poitt: lidija^vcnum^i

PRODAJA
KRANI, Zlato polje: 3s-stan. z balkonom, 2/2, 71,5 012,1. 60, sončno, obnovljerK> In opremljeno, vseljivo po dogovoaj, V R E D N O O G L E D A , cena:
115.000,00 EUR
BRITOf. Voge: dvojček, III. podaljšana
gr. feza, podkleteno, na pare 222 in 279
m2. K -t- P 4 M, vrtec, šola v bližini, lepa
bkadja, cena: 178.000,00 EUR/enoto
KRANJ, Planina 1: is-stan., 4 1 4 m2,1.
74, VP/7 pokrit balkon, klet, delno obnovljeno. Cena: 81.789,3^ EUR
ODDAMO
PREBAČEVO: oddamo 4SS v stan. hiSi,
z lastnim vhodom, ločene Inštalacije,
delno obnovljeno, opremljeno, najenv
nina: 4 0 0 EUR/mesec + 2-mesečna
varščina
I Š Č E M O enodružinske hiše v okolici
Kranja (StražiSče, Britof, Visoko) ter različno velika stanovanja z a nakup in najem.

WWW.GORENJSKICLAS.SI

fax: 2 0 1

4213

"e-mall: m a l i o g l a s i @ g - g l a s . s l
Mali oglasi se sptelemajo: z a o t ^ v o v petek v sredo do 13.30. in 23 objavo v torek, do petka do 14.00! Delovni i a s : o d ponedeljka do

G O L N I K : dvojček, I. gradnje 1960,
stanovanjske površine 1 6 0 , 0 0 m2,
funkcionalno
zemljišče,
cena
130.000,00 E U R
KRAN), Primskovo: dvostanovanjska, (2 X 3ss), parcela 355 m2, podkietena, obnovljena 2007, cena
265.000.00 E U R
KRAN), Primskovo: dvostanovanjska, bivalne površine 250.00 ni2, I.
gradnje 1981, obnovljena 2006. cena
286.000,00 EUR
www.fesst.si

pelka neprekin)eno o d 7. - 1 5 . ure.

"Čisto zadnji hip".
S to oibnko ^ i m o pomagati n a ^ bralcem, ki
s e ^ res mudi nekaj ptodati. kupfd, najed, odd a l Oglas 2a to nibriko lattlco oddate za torek v
ponedeljek do osme ure i n za petek v četrtek
prav lato do osme ure. Cena oglasa je 10 EUR,
je enotna in ima največ 80 z n a k n v - k u p o n ne
velja. Objavljen je na z a ^ k u malih o g l ^ .

STANOVANJA
PRODAM

P O S L O V N I center Gorenja vas, 1-soty
no, 4 2 m2. novo 1. nadstropje. 9
041/784-050
?oo69o?

Britof 79A, 4000 Kranj
mf6-nep#9el<koprojekt.si
www.9ekJcoproje)ct.sl

04 2341 999
031 67 40 33

n a l a K r a n j , j a v n o p o d j e t j e , d . o . o . , in 2 . č l e n a P r a v i l n i k a o d e lovnih razmerjih direktor r a z p i s u j e prosto d e l o v n o mesto:

z a k o n o m , Izpolnjevati s e naslednje

S T A N O V A N J E Planina 1. 8 5 m2. «
040/479-486
700S9?&

pogoje:

- z a k l j u č e n a 2-l6tna poklicna šola,
- n a j m a n j tri m e s e c e d e l o v n i h i z k u š e n j ,

Dela delovnega
popisnimi

listi,

m e s t o s o : p o p i s v o d o m e r o v s t e r m i n a l i in
kontrola

popisanih

podatkov

na

osnovi

Izbranfo) kandidat(ka) bo sprejetlo) v delovno razmerje

navodilu nadrejenega.

za

d o l o č e n č a s š e s t i h m e s e c e v s p o s k u s n i m d e l o m treh m e s e c e v
z možnostjo podaljšanja.

Kancjicloti(ke) m o r a j o p i s n e p o n u d b e s krotkim ž i v l j e n j e p i s o m ,
d o k o z i l i o i z p o l n j e v o n j u p o g o j e v in o p i s o m

dosedanjega

d e l a poslati no noslov: K o m u n a l a Kranp^ j a v n o
je/ d . o . o./ U l i c a M i r k a V a d n o v a

1, 4 0 0 0

v osmih d n e h o d o b j a v e r a z p i s a . Izbiro u s t r e z n e g a

podjetKranj,
kandido-

t a ( k e ) b o p o d j e t j a o p r a v i l o v 3 0 d n e h p o p r e t e k u r o k a za

pri-

j a v o . K a n d i d a t i ( k e ) b o d o o izbiri o b v e 5 Č e n i ( e ) v n a d a l j n j i h osmih d n e h .

Ivan H o č e v a r ,
direktor

Cisto je lepo.

B R E Z J E pri Tfiidu, prodamo objekt na
mirni lokaciji v III. gr. fazi, 9 0 4 1 / 5 4 6 2 5 3 , popoldan
7005900
ODDAM

GOU= II. I. 90. 200.000 km rdeče ban«,
ugodno, 9 031/375-154
7005906
PODARIM
P O L O 1 . 2 . 1 2 V , 1.03 contort oprema,
cena po dogovoru. 9 0 4 / 2 5 - 6 6 - 6 5 5 ,
031/605072
7005915

DRUGA VOZILA
PRODAM
P O Č I T N I Š K O P R I K O L I C O Adria 3 9 0
L I. 1983. registrirana, z baldahinom.
«041/638-699
7005906

MOTORNA KOLESA

S T A R M O P E D Tomos. ponyexpres ali
drug starejši motor, lahko v okvari ali
nekompleten. 9 0 4 1 / 6 8 1 - 0 5 8
7005959

AVTODELI IN OPREMA
4 G U M E 1 6 5 / 6 5 / 1 4 in 2 kom
155/70/13.
malo rabljene.
9
041/758-972
7oo5895

KARAMBOLIRANA
VOZILA
PRODAM
R E N A U L T 5 . karamboliran. 9 0 3 1 /
573-713
7006994

POSESTI

KUPIM

KUPIM

P O Š K O D O V A N O V O Z I L O tudi totalka
• ponujam n a ^ e c . takojšen odkup, prevoz. « 0 3 1 / 7 7 0 - 8 3 3

O P U Š Č E N O kmetjo. lahko tudi cd VBČ dedK

čev.plačiotakoj.«041/917-006

7005828

7oo662e

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

S T R O J I

S K L A D I Š Č N E prostore v velikosti 7 0 0
m2. c e n a 2 , 9 5 E U R / m 2 . na lokaciji
S a v s k a cesta 34. Kranj (bivši lntex). 9
041/426-898
700588?

PRODAM

V Š K O F J A L O K I v bližini obrtno-ind.
cone oddamo 2 posl. pre>stora. 19,4
m2 in 21,1 m2, prostora sta med sabo
povezana in primerna z a pisami^w dejvnost, povpraševanje: S P O d.0.0..
Loka. 9 04/511-27-80 7005857

GARAŽE

M O T O R N A

AVTOMOBILI

J

PRODAM

:

ODKUP. PRODAJA, P R E P t S r a b ^ vozi, golcMnsto ptačio, At/to Krar>j. d. o. o.,
Kranj, Savska 34, KfBnj, 04/2011-413.
041/707-145,031/231-358
TooseM

i

G O L F G L Syncro karavan. I. 9 6 .
1 4 2 . 0 0 0 km. B E L E B A R V E .
9
04/25-41-146
70058S5

Š K O F J A L O K A - Sv. Duh oddam novo
hišo podjetniku z a delavce (do 2 5
oseb), 9 0 4 1 / 8 6 6 - 8 8 5
700S9Si

V O Z I L A
l
s

9

7005818

G U M E malo rabljene, nekaj tudi novih
in jeklena platišča za razne avte, cena
po dogovonj. 0 4 1 / 7 2 2 - 6 2 5
7005986

PRODAM

G A R A Ž O pri pošti Vodovodni stolp, «
04/25-31-602
7005«63

»

90.

PRODAM

NAJAMEM

G A R A Ž O v Kranju, Vodovodni stolp. V
garaži sta elektrika in voda, c e n a
1 0 . 0 0 0 E U R , 9 041/721-696/005038

Pokličite nas na:

I.

KUPIM

PRODAM

1

4WD.

^

E N O S O B N O stanovanje, mansarda,
4 0 m2. delno opremljeno, na Planini
47. vseljivo takoj. Cdna 2 2 0 E U R . «
031/616-662
700S07S

HIŠE

po

S U B A R U Justy
041/912-140

^

••

S K U T E R Strada star tri leta, reg. do
7 / 0 8 . cena po dogovoru, 9 0 4 / 2 0 1 22-02
700S893

niku,. j a v l j a n j e o k v a r v o d o m e r o v , i z p o l n j e v a n j e o b r a z c e v

i z d e l a v a p o r o č i l a o o p r a v l j e n e m p o p i s u ter d r u g a d e l a

Hltp://wwv^.3gganiar.si

PRODAM

G A R S O N J E R O v Radovljici ali Lescah.
«041/35-90-96
Too^i

za

S E A T Toledo G"n<. 1. 9 5 . lepo ohranjen. ugodno. 9 041 /937-6407005900

O P R E M U E N E sobe v Kranju, s san^
tarijarrii, samskim osebam. 8 0 4 / 2 3 25-059
70050S3

izpisanih dnevnikov popisa, preverjanje podatkov v računal-

pavšalih,

S E A T IBIZA 1.4, 16V. 1 5 . 0 0 0 km, 5
vrat. avt. klin^a. 4x air bag. c e n a po dogovoru. 9 0 4 0 / 6 1 1 - 5 0 7
70O5WO

ODDAM

P R I olimpijskem bazenu v Kranju oddam
novo, dvosobr>o. oprsmtjer>o s n o v a n j e
2 vrtom, vrIrK) hišico In parkirnim prostorom. « 031 /647-823
7006883

• vozniški izpit B-kategorije.

PEUGEOT. 1. 9 3 reg. do 3/08. opiafjen
veHd servis, 9 041 /434-340

T t l 04/25 76 052

D V O S O B N O v bližini vodovodnega
stolpa, 64 m2, c e n a : 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
EUR. « 040/382-180
?oo68to

N a p o d l a g i 4 0 . č l e n a P o g o d b e o u s t a n o v i t v i d r u ž b e Konnu-

Kandidatifkej morajo p o l e g splošnih p o g o j e v , določenih z

M E R C E D E S 2 5 0 disel. I. 9 0 cena po
dogovoru.
9
04/204-22-62.
041/681-040
7005909

P R O D A J A IN M O N T A Ž A :
- pnevmatike m platjšča,
- amortizeril ^»OMRotr hiin servis vozi
- avtooptika. vse z a podvozje vozil.
- izpušni sistemi, katalizatorii /

N E P R E M I Č N I N E

nepremičnine

ODČITOVALEC(KA)

C I T R O E N S a x o 1.0.1. 00, 5 2 . 0 0 0 km
1. lastnica, lepo ohranjen, ceria po dogovoru. 9 0 5 1 / 3 0 9 - 6 2 1
7005»«0

Bratov Praprotmk 10.4202 NaMo
PE Kraniska onia 22.4202 HMo

gekkoprojekt

Komunala Kranj

C I T R O E N A S kaban. 1. 9 2 temno zelene kov. barve. reg. do 6 / 0 8 . zelo lepo
ohranjen. 9 0 4 0 / 9 3 3 - 2 3 4
Toosass

P R O D A J A novih vozil Seat. možnost
ugodnega financiranja. Gorenjesavska
13. Kranj. 9 0 4 / 2 3 - 6 7 ^ 4 0
TOOSSBB

Rubrika

S T A N O V A N J E center Kranja. 7 9 m2.
popolnoma prenosrljeno 1.2006, streha
1.2000, cena: 1 1 6 . 8 5 0 , 0 0 E U R . 9
041/912-826
7005784

KRIŽE: enonadstropna, dvostanovanjska, tloris 75 m2 v vsaki etaži na parcdi
velikosti 222 m2.1. gr. 1936. popolnoma
prenovljena od I. 2004-2006. C K na
plin. tel., vse instalacije v vsaki etaži točene, tri parkirišča, cena 204.000.00
EUR

www.nepremicnine.net

tel,: 2 0 1 4 2 4 7 , 2 0 1 4 2 4 9

STANOVANJA PRODAMO:
KRANJ, Šorli)evo naselje garsonjera,
VP/lll. obnovljena 2006, 27,18 m2 +
klet 4,1 m2, Z K, cena 76.150,00 EUR
KRANJ, Zlato polje: post. prostor
(možna tudi garsonjera) v Izmeri
26,60 m2. I. nadst, I. gradnje 1960,
cena 64.000,00 EUR
KRANJ. Valjavčeva utica: trisobno,
VP. 71,42 m2, I. gradnje 1962, cena
111.000,00 EUR
HIŠE PRODAMO

KRANJ, Sp. Besnita: visokopritiična. tlorisa 120 m2 na parceli velikosti 549 m2,
CK na olje, tel., garaža, dve parkimi mesti, lepa sončna lega, hiša je lepo vzdrževana, I. grad, 1981. cena 320.000,00
EUR

Bližina ceste KRANJ^KOFJA LOKA: v
Izmeri skupno 125 mz. od t ^ a 40 m z v
pritli^u in 85 m2 v nadstropju, samostojen vhod. daki keramika, uporabno
dovoljenje za trgovino (možnost tudi
za pisarne), I. grad. 1960. obnovljeno I.
2000, cena 8,5 EUR/m 2 + stroSkI
PARCEU-PRODAMO
JAVORNIŠKI ROVT nad Jesenicamh v
izmeri 759 m2, na parceli ek:ktri{Q in telefon, sončna, dostop z glavne ceste,
geodetsko odmetjena, c e l ^ a zazidljiva, 6 km od avtoceste, cena 37.556,33
EUR

Mali oglasi

F a x : 236 73 70
E-pošta:
lnfo(g)f^st.si
Internet
www.fesstsi

vpis s p r e m e m b o strankah, o b r a č u n s k i h mestih,

KOKRlCA: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 m2, na parceli velikosti 2370 m2.
zgrajena lete 18914. l«to prenove 2cx>3,
oprema: ADSL, CK. kabelski Internet,
klima, več teleforK>v. balkon, garaža, terasa, več parkirnih mest, urejena zemljiška knjiga - bivši letni dvorec z vsem sodobnim udobjem na atraktivni lokaciji,
v bližini dostop na avtocesto, prin^iemo
tako za stanovanjsko namembnost kot
za poslovno, zdraNnlstvo, zdravstvo, sanatorij. Cena 1.500.000,00 EUR
H f Š A - O D D A M O V NAJEM
KRANJ, Pbnina II: polovica dvojčka, tlorisa 56 m2 na parceli velikosti 170 m2. v
celoti opremljen, garaža, klet. CK, tel. I.
gr. 1992, cena 700,00 EUR mesečrK) +
stroški 4 2X varSana
POSLOVNI PROSTOR • O D D A M O V
NAJEM:
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info@g-^as.si

IN

O R O D J A

B L A G A J N O , električno, prenosno registerco, 9 0 4 / 6 7 - 4 3 - 8 9 9
7005882

E L . M O T O R 5 , 7 K W s čeljustmi na
osovjni. c e n a 6 0 E U R . Teran. Poženik
43. Cerklje. 9 0 4 1 / 5 6 7 - 2 9 0
7005970

C I R K O L A R K O 2 meo 100 x 120 cm,
list 6 0 0 mm. višinsko na mm nastavtjiv.
prevozna,
cena
160 E U R .
9
041/201-089
7005986
E L E K T R O varilni aparat, elektroda do
4 mm. bakreno varjenie. štart avtomobila. polnjenje akomulatorja. prevozni +
maska. 8 0 e U R : rahljalec zelenice
Blek&Decker. šir. 6 0 cm, 6 0 E U R . 9
041/201-089
7005989
MLIN za s a d j e In grozdje - električni,
domača izdelava, 120 E U R ; hidravlično ročno dvigalo 6 0 0 0 kg. v. 2 0 0 mm.
3 0 E U R ; motorna ž a g a Alpina Prof.
45. 6 0 E U R . 9 0 4 1 / 2 0 1 - 0 8 9
7005990

MIZNI rezkar + žaga S T 3 S C M in robno brusilko z oscilacijo Unilev 15. 9
031/638-753
7005954

MALI OGLASI, ZAHVALE
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TELIČKA bikca križanca, starega 10
dni. « 04/5803-056
7005942

GRADBENI
MATERIAL

ŽIVALI
IN R A S T L I N E

GRADBENI MATERIAL

PRODAM

PRODAM

ZLATEGA prinašalca. mladička. «
051/396-689
^oossfi?

OPEKO 30x20x15 in betonske kvadre
40x30x20 cm. « 051/314-640
7005604

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

TELIČKO simentalko (charoie), staro
14 dni. 9 040/543-208. Cerklje

KUPIM
PSA shitzuja. « 031 /253-703 7oos938
PODARIM
2 PRIJAZNA mucka, stara dva meseca. dobrim ljudem, vajena čistoče. «
04/23-32-007
70069«i

KURIVO

MLADE mucke.

BUKOVA in lipova drva, 1 m3 smrekovih plohov ter čebelnjak, « 04/53157-79
rooseeo

TELIČKO, belgijsko plavo, in bikca
oba stara 5 mesecev, « 031/886347

FURNIRANA vratna krila in kopalniško
pohištvo. 9 031/579-830
7005«M
PRODAM

700S92I

040/201-265

700seu

MUCKE stare dva meseca. «
051/356-949
700Sd56

70069S2

TELIČKO staro en teden, samonakladalno Pionir 17 in kiper prikolico. «
041/840-724
7005974
ZAJCE za zakol ali rejo. možna dostava. «040/239-365
;oo69i6
KUPIM
DVA BIKCA simentalca ali križanca,
stara 10 dni. « 04/533-88-51 70059e7

ZAPOSLITVE (m/ž)

BUKOVA drva. «031/875-730 roosees

KMETIJSTVO

NUDIM

DRVA meterska ali razžagana. možnost dostave. « 041/718-019 7005823

KMETIJSKI S T R O J I

IŠČEMO dekle za delo v strežbi, tudi v
dop času. pogoj: starejša od 18 let.
Rok Jus. s. p.. Reginčeva ul. 4, Kranj.
«040/516-616
700S934

DRVA bukova, suha, kvalitena, razžagana, dostavljena, cena 60 EUR/m3.
«041/335-966
TOOSdžO
SUHA hrastova drva. « 041 /378-937
700587)

SUHA. hrastova drva in bukove butare.
«031/576-935
7005W3
SUHA kostanjeva in buko/a drva. cena po
dogwwu.« 04/231-00-94
tteMtf
SUHA bukova drva, « 04/255-18-10
700S068

PRODAM
BALIRKO za štirioglate bale Welger
52. zeto dobro ohranjeno. « 04/2325-538
7005689
ENOVRSTNI izkopalnik za krompir in
kupim silokombajn SIP. « 041/865675

7005600

IZKOPALNIK krompirja, enovrstnatresala Hmezad. « 031/771-255 7oofr9ri
KOSILNICO BOS, 715 za košnjo v hribovitih terenih in dvigak) Hiab za traktorsko
prikolico. « 041 /831-569
700S003
NOV TRAKTOR znamke Umb tip 80 kix
s Perkinsovim motoriem 80 KM. pogon
na vsa kolesa z vso dodatno opremo, s
04/2&^700.031 /392-783 TOOMSI

STANOVANJSKA
OPREMA

SEKULAR za žaganje drva, «
04/204-65-78.031/812-210 700&«0*

POHIŠTVO
PRODAM
KUHINJO bele barve. 3.40 m. brez bele
tehnike, ohranjena, prtmema za vikend.
ugodfK). a 031 /585-912
700«73
POMIVALNO, dvojno korito, cena 50
EUR. kletko za 5 kokoši, cena 15
EUR. « 04/256-10-37
7005»7e
SOBNO korto za rože. vel. 90 X 40 cm. eredno ugodno. « 04/51-00-110 7009913

SEKULAR za žaganje drva in motorno
Škropilnico za škroplje sadja, 9
041/725-240
7006M2
SILOKOMBAJN Mengele MB 220, «
041/356-157
7005931

PRIDELKI
PRODAM
JEDILNI krompir. « 041/37&«37 TOOSS??
JEDILMI kiompir. « 031/450467 700£878

PODARIM

KRMILNI krompir. « 04/231-17-66

RABLJENO kuhinjo d. 5.5 m. S
04/595-80-07.041/820-397 7005«53

700S-926

KVALITETNE hruške, jabolčni kis in
domači sadjevec. Pnssen, Strahinj. «
04/257-11-03
7005950
KROMPIR za krmo. « 041/533-010

PRODAM

RDEČO peso za vlaganje bikor. Kveder. Voklo 9. Šenčur

ZAMRZOVALNO omaro 1201. pralni stroj
in štecSrtk 2+2. «041/878494 7(X6957

RDEČO PESO za vlaganje. Smolej.
Luže 22a. «
04/253-65-65.
041/789-608
700S7a5

ZAMRZOVALNO skrinjo, zanvzoualno omaro h Nadinke,« 041/597-933
700S06S
ZAMRZOVALNO skrinjo LTH, starejša. delujoča, 96x88x65 cm. cena 50
EUR. « 031 /542-745
7005«70

OGREVANJE,
HLAJENJE

SLAMO voknsglih balah, premera 150
cm po oK 300 kg bala (Školja Loka).
«041/275-170
700&949
SLIVE, ugodno, Bašeij 61. «
040/667-897
7005924

V Z R E J N E ŽIVALI
PRODAM

PRODAM
NOVO kaminsko peč. Nordica fiameta. prosto -Stoječa, obložena s keramiko. bež barve, cena po dogovoru, «
051/309-621
70059M
VRTNA OPREMA
PRODAM
NOVO, masfimo, hrastovo, vrtno gstfnlurD
do&ne 190 cm. «040/747-801 7oog9o&

TURIZEM
ODDAM apartma In sobe po 20. 8. v
Metajni na Pagu, 10 m od morja. Lorv
čarič, « 00385-53^67-138
700S«64

OBLAČILA
PODARIM

VEČ poletnih majic In nekaj zimskih XL
• XXI, vso lepo ohranjene. « 04/2343-800. 031 /292-060
/005977

OTROŠKA
OPREMA

V PARFUMERIJt v ŠKotji Loki zaposlimo prodajalko. Pričakujemo sposot>no
osebo z veseljem do prodaje in organizacije. Prošnje s telefonsko št. sprejemamo na BIS. d. o. o.. Ljubljanska 34
C. Kranj. «info@bis.si
ZAP03LIM natakarico/j3, zaželeno
veselje do deta v strežbi, prijaznost in
urejenost, za pomoč v strežbi ob vikerv
dih dobi delo dekle ali fant. Gostilna Pr
sedmič. Poljanska c. 68. Gorenja vas.
«041/790-247
700594d
ZAPOSLIMO samostojnega kuharja in
natakarja, za nedoločen čas. s poiskusnim delom za 6 mesecev. Hotel
Bio d.o.o., Vanganelska 2. Koper. «
031/550-827
700S725

ZAPOSLIMO kuharia. lahko začetnik,
redna zaposirtev. Gostilna Pri Bizjak.
Zg. Bela 20. Preddvor. 9 031/640390

700&698

KRMILNI kroTrpir.« 041/620-121 rcossss

LEPO rdečo peso za vlaganje, sorta
bikor. « 04/255-14-87
700&899

GOSPODINJSKI
APARATI

REDNO zaposlim natakarico, delo v
gostilni In piceriji. za pomočnico v kuhK
nji, Picerija Dare. Vodopivčeva 18,
Kranj, « 041/390-331
7005862

ZAPOSLIMO kuharja, Stare-Hribar
Mateja s.p.. Koroška cesta 59, Kranj.
«04/236-13-02
7oo5869

SPALNICO z jogijem. natur postelja
140x200, omara d. 200. v. 230, komoda d.80. v. 80. « 031 /510-760 toomoi

KOTNO sedežno garnituro, snemljivo
naslonjalo, možnost ležišča. «
041/353-689
7005W2

IŠČEMO gospo za pomoč v kuhinji.
Larh. d. o. o.. Sp. Bitnje 7a. «
041/642-682
7OO50M

ČB BIKCA, starega 10 dni. S 04/2523-254
7006930
ČB BIKCA. «031/304-138 7005948

Zaposlimo samostojnega ključavničarja z znanjem varjenja za
nedoločen čas. Ponujamo stimulativno plačilo. Zaželene so
delovne izkušnje.
KOVINC ključavničarstvo, d. o. 0.,
Lahovče 87.4207 Cerklje na Gorenjskem. GSM: 041/571-887.
tel.: 04/28165 00
IŠČEM PREVOZNIKA s kamionom,
nosilnosti 31 in kombijem do 17 m3 za
prevoz po Sloveniji. Eržn Marjan, s. p..
Ješetova 3. Kranj. « 041 /628-285
7005965

IŠČEMO voznika E kat. v mednarodnem prometu. Primi d.o.o.. Grintovška
35. Krartj. « 031/364-456 70(»860
ZA OBČASNE avtobusrte prevoze z
20 sedežnim avtobusom iščemo šoferja D kategorije. Mojca d.o.o., Podnart
42 a. Podnart. « 041/749-0127ooi9i2

OvsetM buentilng d. o. o.
Jezerska C. 108/c, 4000 Kiaij

UMELNE ZAVESE, žaluzije,
rolete, senčila screen, pHse
izdelamo in montiramo.

SLIKOPLESKARJA. možnost priučitve.
redna zaposlitev in redna plača. Koloris
d.o.o.. Ljubljanska c. 45. Kamnik. «
040/932-932 (g. Jerman)
7006875

Rono senčila, d. o. o., Mavsarjeva cesta 46, Notranje Gorice
tel.: 01/365-12-47,041/334-247

ZAPOSLIMO samostojnega mizarja ali
lesarskega tehnika za delo na C NC

(računalniškem stroju), z možnostjo
priučitve (m/ž) v proizvodnji sobnih
vrat. LES TUR. d. o. o.. Klanec 35 a.
Komenda. « 041/679-205 7oo5e96

TAKOJ zaposlimo 4 zastopnike, poleg
osnovne plače šo dodatna stimulacija,
pisne prošnje: Posredništvo Zdene
Brovc s.p.. Virmaše 170. Škofja Loka
ZAPOSLIMO monterja sejemskih konstruk.. na terenu in v skladišču, željena
spretnost, delavnost, zanesljivost, osn.
znanje mizarstva, plesk. ali elektr., lahko delavec brez poklica, EMS Sejmi
d.o.o.. Savska 14. Kranj. « 041/754IŠČEM
ZAMENJATI žeim delovno oko^ Ce U. na
Gorenjsko), zaposlitev za NOČ. kor>čana
VSS (6/11), sprejmem tudi dods^ honorarno popoldansko zaposlitev. 9 041/781024 (Saša), ^)bcek@vahoo.com 7oo5d49

KREDITI DO 8 LET
za vse zaposlene ter
upokojence do 50 %
obremenitve doh., stare obveznosti niso ovira. Kredrti 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:

POLETNA ŠOLA KITARE za vse starosti, tečaji družabnega PLESA (mladoporočenci, posamezniki, t:^) v avgustu! Studio Tango. Britof 316, Kranj,
«041/620-485
Toosru

BARVANJE fasad in napuščev. ugodno
in kvalitetno. Megamatrt«, d. o. o., Staretova 39. Kranj. 041 /570-957 7006171

ČESTITKE

IZVAJAM vsa gradbena dela, notranje
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje
dvorišča, ograje, kamnite škarfe in
dimnike, kvalitetno, httfo In poceni.
SGP Beni. Struževo 7. Kranj. «
041/561-838
700S815
IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravila starih, nudimo dimne oblogo, dimne
kape. Novak & Co. d.n.o.. Ljubljanska
89. Domžale. « 031/422-8007000814
LAMELNE ZAVESE, žaluzije, rolete,
screen senčila, pliseje izdelamo in
montiramo. Rono senčila d.o.o., Mavsarjeva cesta 46, Notranje Gorice, «
01/36&-12-47. 041/334-247 7005332
POLAGANJE laminatov in gotovega
parketa, izdelava biljardev In finskih
savn. Planinšek k.d., Šinkov Tum 23,
Vodice. « 031/206-724
7oos4a4
PRAZMJENJE GREZNIC! Bled - Radovljica - Jesenice. Miro Mežek s.p..
Krnica 48a. Zg. Gorje, « 041/516199

700&802

FESST d.0.0.. P E Stritarjeva 5. Kranj

RTV SERVIS Sinko Marito s.p., C. na
Klanec 53, Kranj, pop. TV. video. malih gos. aparatov, « 04/233-11-99

Fmt aoft. PodnCi 74. M«t6ea

STORITVE

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena
tesnila do 30 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan
hmp. 10 let garancije. BE & MA, d. o.
o., Eksierjeva 6. Kamnik 01/83-15057.041/694-229

700&877

NUDIM
ADAPTACIJE. nov(^radnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom.
SGP Bylyqi d.n.o.. Struževo 3a. Kranj.
« 041/222-741
7005596
ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti. parkirišč, polag. robnikov,
pralnih piošč, izd. betonskih in kamnitih škarp. Adrovic & Co, d.n.o., Jek5vškova 10, Kamnik, « 01/839-4&.14,
041/680-751
7005810

Iskrene čestitke
Saši Kadivec za
dokončanje študija

GRADBENO PODJETJE KRANJ
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa
gradbena dela, notranje omete, vse vrste fasad, adaptacije, novogradnje, tlakovanj« dvorišč, kvalitetno, hitro in poceni. 061 /354-039
700528S

PRENAVUAMO HIŠE In stanovanja v
Kranju in okolici - rezervirajte svoj termin, Megamatrix, d. o. o., Staretova
ul. 39, Kranj, 041/570-957 7006172

04/236-73-7S

7006867

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s.
p., Senično 7. Križe, tel.: 59-55-170,
041/733-709: žaluz^e, oDtoji, rolete, lamelne zavese, plise zavese, komamiki,
markize, www.asteriks.net
roosez*

02/252-48-26,041/750-560.

Nudimo vse vrste posojil,
ugodne obresti

INDIVIDUALNO učenje angleščine, francoščine, nemščine in sk^enščine za tujce;
pomoč pri izpitih, presodi. Mentor Mltjana
Trtjič s.p.. Žancva 34. Kra^, « 031 /635-

70057fl9

7006655

GOTOVINSKI KREDITI za vse zaposlene in upokojene. Lons. d. o. o..
Gregorčičeva 8. Kranj. 04/236>-6808.051/387-753
/0058W

NUDIM

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas
13, Cerklje, izvaja od temeljev do strehe, notranji ometi, vso vrste fasad,
kamnite škarpe, adaptacije, urejanje in
tlakovanje dvorišč, « 041/589-996

70G580I

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI

IZOBRAŽEVANJE

445

ZAPOSLIMO delavca za montažo
mavčnih slen in stropov, okolica Ljuth
Ijane, ALP. d. o. o., Gorenjska c. 20b,
Mengeš. « 041 /611-548
7005947
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UREJAMO najugodnejše kredite tuje
banke na hipoteko. OD ali pokojnino,
možnost kredita do 70% vr^nosti nepremičnine, v kreditno sposobnost se
upoštevajo tudi prevozni stroški, malica, otroški dodatki itd, Raninšek k,d,,
šinkov tum 23, Vodice. « 031/206352

7005786

VSA SLIKOPLESKARSKA dela, polaganje lalnih oblog ter izdelava fasad.
Vdčanšek Albin, s. p., Kidričeva 7, Jesenice, « 041/873-706
7006937

in pridobitev naziva
Doktor znanosti.
Veliko uspehov š e

naprej. Teta

Vida

Z A S E B N I STIKI
30.000 POSREDOVANJ. 11.000
stev v pretekiem letu )0 kai^4eiis(il<a ženine
pose&j/skice ZaupeaiB za generadje.
ki posreduie po vsc^ Slo. « 03/57-26^19.
031/505495.031/836^78
7oo«»s
BREZPLAČNO s p o z r ^ tante. ŽenHna
posredovalnica Zaup^^ie, p.p.40, Prebokj,

»03/57-2&319.031/836^78 7006MS

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države. « 031/836-378 7oo«j26

OBVESTILA
PODPISAN Jože Kem, Tenetiše 47A,
Golnik, prepovedujem oddajanje v najem, košnjo tervsako drugo razpolagajo
s parcelami JaKobu Kemu. Tenetiše 6.
ker on ni edini lastnik parcel
700593&

IZGUBLJENO,
NAJDENO
ZA V KRANJU najden prstan z modrim

kamnom naj pošten najditelj pokliče.
«04/202-63-43

RAZNO
PRODAM
IZOLIRANO pasjo uto velikosti 115 x
65 cm. « 040/647-564
7005«i7
STRIŽNO kosinico. kvafitelna Benassi 85
on. 5 KW. kot nova. prenosno kfmo 12 V
za a ^ ai vi«nd.« 041 /722-625 70osoe7
TRI jogije in otroški kombiniran voziček. «040/640-856
7006«76
IŠČEM
IŠČEM žensko, da bi z njo delila gospodinjstvo, stara 50-55 let, «
0590/15-605 (Smiljana)
7oo58s

SPOROČILO O SMRTI

Umrla je na§a dolgoletna sodelavka

FRANČIŠKA NOČ

KOBILO križano arabko, vozno, delno
ujahano, brejo, staro 7 lot, « 04/2&22-108, 041 /706-526
7a»980

delavca za delo v lesni stroki:

Od nje se bomo poslovili danes, v petek, 10. avgusta 2007. ob 16. uri na pokopališču
v Begunjah na Gorenjskem.
Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

KOZUČKE stare tri mes. in jedSni krompir - bio, « 04/57-43.294
700595®

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

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

KUNCE, francoski ovnač. sive za pleme. «031/597-231
7oos9?2
MLADEGA zajčka za pleme in podarim
mladega psa srednje velikosti, «
04/25-11-949
7005968
PRAŠIČE težke od 20 do 40 kg. 9
04/259-56-00
7005919
PRAŠIČE za nadaljnjo rejo od 40 do
120 kg. možna dostava. « 041/315454

7006972

RJAVE jarKice in bele piščance za dopltanje. Slanonik, Log 9. Šk. Loka. «
04/51-85-546. 041/694-285 7005679
RJAVE jarklce. stare 6 mesecev, «
04/57-21-786. Nomen
7005902
RJAVE in črne jarkice pred nesnostjo
ter piščance za dopitanje. Hrašo 5.
Smlednik. « 01/36-27-029 7005929

PRODAM

STAREJŠO kravo simentalko s teletom
(bikcem). « 041 /233-150
700592a

PRIKOLICO za kolo za prevoz otrok,
9 040/212-798
700M9i

TELICO. brejo 8 mesecev. ČB, «
041/942-016
7oos8w

Išcenno

priporočene delovne
izkušnje in smen

7oo&Mt

Informacije na tel.:

04/281-6600

IŠČEMO telefonista/ko. delo od ponedeljka do petka od 8 08-15h. Gaal Int
d.o.o.. C. Viktorja Svetina 11. Jesenice. « 041/645-581
7005943
DELAVCA brez poklica zaposlimo v
kovinski proizvodnji. EKl. Iztok Eržen
s.p., Zabukovje 7, Zg. Besnica. «
041/62&^01
700&991
IŠČEMO delavko ali delavca za triurno
nočno delo v ekspeditu pekarne v Kranju, Mojca. d. o. o.. Podnart 42, Po<lnart. « 041/749-012
7005913
V NAŠ kdektrv vabimo delavca v avtomatsko avtopralnico Kdrcher, Gitas,
Kranj. d. o. o., Zg. Bitnje 1. Žabnica,
«04/231-56-90
70059«
ZAPOSLIMO žensko za čiščenje prostora. šliriurni delovni čas. Gostilna in
picerija Crtadela. Pševska c. 43. Kranj
- Stražišče. 9 041 /799-419 ?0059a5

Solza na licu pustila je sled,
srce z bol^no ranila.
Misel le ena tolaži nas vse,
med zvezdami tam nas čakaš nekje.

ZAHVALA

V 68. letu starosti nas je prezgodaj zapustil

ALOJZ ZELNIK
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija, tasta, brata, strica, zeta. svaka, bratranca in prijatelja se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in maše. Zahvala tudi gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred.
Iskrena hvala vsem imenovanim in neimenovanim ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: žena Ana, hči Damijana in sin Uroš z družino ter vsi njegovi.
Kokrica, avgusta 2007

ZAHVALE

info@g-gUis.si
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ZAHVALA
V 60. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil

V soboto, 28. julija 2007, je v 92. letu starosti svojo življenjsko
pot sklenila naša draga mama, stara mama, prababica, sestra,
tašča in teta

M A R I J A JEŠE

roj. Fureder

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče
ter darove.
Zahvaljujemo se celotnemu zdravstvenemu osebju ZD Kranj,
ki so ji pomagali v bolezni, še posebno njeni zdravnici dr. Demšarjevi, sestri Lojzki in sestram patronažne službe. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Likarju za poslovilni obred in pogrebno mašo, pogrebni službi Navček in Komunali Kranj, pevcem Klas in vsem, ki sle jo spremljali na njeni zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni
Breg ob Savi. 31. julija 2007

ZAHVALA
Življenje vsem prekratko je.
kakor meglica mine vse,
po ločitvi pa ostane k
spomin v srcu še na te.
Po hudi bolezni nas je v 55. letu mnogo prezgodaj zapustil naš dragi

A N T O N KEMPERLE
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste mu v njegovem boju stali ob
strani: sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem. Hvala osebju bolnišnice Golnik oddelek 200. še posebej pa sestri Stanki za
vso pomoč in tolažbo v zadnjih dneh. Od srca hvala sodelavcem
KGZ Škofla Loka, še posebej Jožetu Šolarju in Jerneju Nastranu za
ganljive besede slovesa ob grobu. Hvala gospodu župniku in
pogrebni službi Navček za lep pogrebni obred. Najlepša hvala tudi
ČD Selca, pevcem. Bojaninim in Aleševim sodelavcem ter Primoževim sošolcem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče
ter številno spremstvo na zadnji poti. Vsem imenovanim in
neimenovanim še enkrat najlepša hvala.
Žalujoči vsi njegovi
Strmica. Besnica, Struževo, Toronto

M I R O LIPAR
Toplo in iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
sovaščanom, prijateljem in znancem za pomoč v težkih
trenutkih in za darovano cvetje in sveče. Hvala g. župniku Petru
MiroslaviČu za tople tolažilne besede in za lep pogrebni obred,
hvala pevcem iz Adergasa. Zahvala pogrebni službi Jerič, zaposlenim v podjetju Plamen in Telekom. Hvala vsem, ki ste
dragega Mira spremljali na njegovi zadnji poti in ga ohranili v
lepem spominu.
VSI NJEGOV!
Adergas, 26. julija 2007

ZAHVALA
Po hudi in dolgi bolezni nas je v 77. letu zapustil naš dragi,
ljubi mož, oče. stari oče. praded, last. brat in stric

A N T O N LOGAR
p. d. Jerasov ala iz Šmartnega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem, znancem in sodelavcem Airest Catering za podarjeno cvetje, sveče, sv. maše in izraze sožalja. Hvala dr. Beleharju, patronažni sestri Silvi Jenko, celotnemu oddelku 100 bolnišnice
Golnik, KC Ljubljana. Posebna zahvala g. župniku Stanetu
Gradišku za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala pevcem Zupan
in pogrebni službi Jerič. Hvala vsem imenovanim in neimenovanim ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči vsi njegoVi
Šmartno, Trboje, 4. avgusta 2007

ZAHVALA

V 79. letu je svojo življenjsko pot sklenil naš dragi mož, oče, brat, stric,
dedek in pradedek

F R A N C TEROPŠIČ
Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem za
izrečena ustna in pisna sožalja ter sveče. Hvala g. župnilcu s Suhe pri Skofji Loki za
darovano sveto mašo in pevcem za petje na zadnji poti. Hvala vsem. ki ste se mu
poklonili in ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.

OSMRTNICA
Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
a kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to. kar je neskončno dragoceno, je večno
in nikdar ne more umreti.
(Svetlana Makarovič)

VSI NJEGOVI

Sporočamo žalostno vest, da je v tragični nesreči življenje izgubila
naSa sodelavka • učiteljica

IRMA F R E L I H

OSMRTNICA

Svoje delo učiteljice je opravljala z veliko ljubeznijo in predanostjo. Sodelavke in sodelavci
jo bomo ohranili v večnem spominu kot nasmejano in marljivo, učenke in učenci pa kot
učiteljico. Id jih je razumela in jih z optimizmom vpeljala v svet matematike.
V matematičnem svetu se računi izidejo, v življenju pa ostajajo mnoge neznanke, ki jih ne
bomo razumeli. Vemo le, da bomo drago sodelavko in učiteljico pogrešali in nanjo ohranili
lep ter večen sponain. Čez čas bo ta postal večji, kot je sedaj bolečina.

V večnost je odSIa naša mama. babica, prababica, tašča in teta

z Gorenjega Brda v Poljanski dolini.

Sodelavke in sodelavci ter učenke in učend Osnovne šole Cvetka Golarja Škofja Loka

ZAHVALA

F R A N Č I Š K A GOGALA

roj. Krč

Pogreb naše mame bo danes, v petek. lo. avgusta 2007, ob 16.
uri na pokopališču v Kranju. Do pogreba leži od 8. ure dalje v
tamkajšnji mrliški vežici.
Cvetje hvaležno odklanjamo, lahko pa damjete za sv. maše ali v
dobrodelne namene.
Žalujoči otroci z družinami in drugo sorodstvo

Ob sklepu življenjske poti mame, stare mame. sestre, tete, tašče

MARIJE SELAN

ZAHVALA

roj. Maček, s Trate pri Velesovem

Ob smrti našega dragega moža in očeta

se toplo in iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sovaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene
sv. maše. cvetje, sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvala g. župniku za lep pogrebni obred, pevcem domačega cerkvenega zbora za lepo petje, pogrebni službi Pogrebnik Dvorje.
osebju DSO Kranj ter vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in
stali ob strani.
Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo imeli radi
in jo boste ohranili v lepem spominu.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in vsem Senčurjanom. Iskrena hvala Kranjskemu kvintetu
in za zaigrano Tišino ter gasilcem iz Šenčurja. Posebna zahvala
za cerkveni obred gospodu župniku Mitju Štimu.

Žalujoči: sinovi Danijel, Tomaž in Marko z družinami
Trata, avgusta 2007

Žalujoči vsi njegovi

PAVLA LUSKOVCA

GG
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Za avtocesto se
splača potrpeti
ANA HARTMAN

Radovljičani imajo te dni
precej težav s prometom,
saj so jim zaradi gradnje avtoceste okrnili cestne povezave, dodatne nevšečnosti
pa jim povzročajo tudi pogosti zastoji.
Foto: Anka Bulovec

Nevenka Pezdič, Radovljica:

Edi Pivač, Radovljica:

Siniša Stanojevič, Radovljica:

Črt Domnik, Radovljica:

Jure Kuralt, Lesce:

"Vsak dan so malo drugače
urejeni ti obvozi. Bolj kot
zastoji in obvozi me moti
prah. Treba bo še malo potrpeti, potem bo pa bolje,
ko bo avtocesta vendarle
zgrajena."

"Vse skupaj je slabo organizirano, obvoze bi morali bolje urediti. Ni čudno, da se
tisti, ki se dnevno vozijo v
Kranj, jezijo. Zastoji so še
posebej dolgi zdaj, ko je več
turistov."

"Kolone so dolge. Očim se
je uro in pol vozil iz Ljubljane. Radovljico so kar odrezali in se moramo voziti
skozi Lesce. Naj čim prej
naredijo, ker bomo živčni
zlom dobili."

"Nimam tako slabih izk
šenj zaradi gradnje avto
ste. Poleti so zastoji zarac
turistov res nekoliko dal
a se sam izognem gn
tako, da grem po lokaln
cestah."

"Zdaj, ko je poletna sezona,
je gneče več. Bolj me moti
to, da je obvoz do Radovljice in Sparovega centra slabo urejen. Tam imam namreč lokal in imam zaradi
tega precej manj gostov."

Gorenjci v Valvasorjevih Izlakah
Udeleženci torkovega izleta Gorenjskega glasa so spoznavali Izlake in uživali v Medijskih toplicah.
JOŽE K O Š N J E K

Kranj • Obljubo, da bomo
znova organizirali priljubljene izlete Gorenjskega glasa,
smo držali. V torek, 7. avgusta, dopoldne je poln Rozmanov avtobus, ki ga je po
navodilih vodje izleta Božene Avsec iz Gorenjskega glasa varno šofirala Brigita Rozman, krenil iz Kranja po stari štajerski cesti skozi Lukovico in Blagovico do Medijskih toplic v Izlakah, kjer je
bil cilj izleta. Vmes smo se
ustavili na Trojanah in z
vrha hriba uživali v razgledovanju proti zasavskim hribom in dolinam. V Medijskih toplicah, ki skušajo spet
dobiti stari lesk in slavo, so
nas sprejeli prijazno, z napitkom in pecivom, in nam
omogočili skoraj triurno kopanje v prostornem letnem
kopališču s prijetno osvežujočo vodo. Vremenska napoved, da nam bodo sonce pokrivali oblaki, se ni uresničila. Jasno je bilo in vroče; pravo vreme za namakanje v
zdravilni vodi Medijskih toplic. Marsikdo bi še rad užival uro ali dve, vendar je bU
čas naš gospodar. Po kosilu v
hotelski restavraciji smo se
po podzemnem rovu sprehodili še do Valvasorjevega
vrelca termalne vode, Id jo je
dovolj za potrebe toplic, nato

pa smo se obrnili proti
domu. Ob sedmih zvečer
smo bili v Kranju.
Izlake, iz teh krajev isiiaja
tudi sedanji predsednik Republike Slovenije Janez Drnovšek, imajo okrog 1800
prebivalcev in so znane zaradi Medijskih toplic in Janeza
Vajkarda Valvasorja, ki je na
gradu Medija (Galleneck)
preživljal svojo mladost in
leta 1689 napisal slovito Slavo vojvodine Kranjske. V
njej opisuje grad Medija nad

Izlakami in piše o vrelcu termalne vode, v kateri naj bi se
tudi sam kopal. Po letu 1765
so se lastniki Medijskega
gradu hitro menjavali, poslopje pa je propadalo. Leta
1868 ga je kupil podjetnik in
graditelj železnic Alojz Prašnikar. Grad, kapelo in grobnico, ki ju je zgradil Valvasorjev oče Jernej Valvasor, v
njej pa naj bi bil po nekaterih \drih pokopan tudi Janez
Vajkard, je obnovil in uredil
posebno Valvasorjevo sobo.

Leta 1944 so grad partizani
minirali, kapelica pa je ostala nepoškodovana. Leta
1990 jo je zagorska občina
obnovila. Alojz Prašnikar se
je zavedal pomena zdravilnosti termalne vode in leta
1877 zgradil letovišče z jamskim in zunanjim kopališčem. Istega leta so v parku
postavili marmornato piramido v spomin na Janeza
Vajkarda Valvasorja. Medijske toplice so bile eno prvih
letovišč na Kranjskem.

Blejski veslač jani Klemenčič je pri 36 letih sklenil, da tudi
uradno zaključi dolgo in uspešno kariero. Glavni vzrok so
težave z zdravjem, zaradi katerih v zadnjih dveh sezonah ni
več nastopal na največjih tekmovanjih. V spominu pa mu
bodo za vedno ostali nastopi na številnih svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah. Zlasti rad se spominja nastopa v
Barceloni, kjer je četverec brez krmarja, v katerem je veslal
tudi on, osvojil prvo olimpijsko medaljo za Slovenijo. V. S.

JESENICE

Z vsakim golom bodo pomagali otrokom
še pred začetkom nove sezone v ligi EBEL so se štirje slovenski hokejski-reprezentanti, ki bodo igrali v tujini, odločili, da bodo z dobrodelno akcijo pomagali otrokom s posebnimi potrebami. Tako bodo Tomaž Razingar (Innsbruck
"Die Haie"), Marcel in David Rodman (Vienna Capitals) in
Ivo Jan (Graz ggers) za vsak zadetek, ki ga bodo dosegli na
tekmah, v sklad društva KROS (Društvo za kakovostno rehabilitacijo otrok Slovenije) prispevali po 20 evrov. Akcijo so
poimenovali Več kot gol, k sodelovanju v njej pa vabijo tudi
druge športnike, ki si želijo pomagati otrokom in družinam
z naporno rehabilitacijo. Akcijo je kot častni pokrovitelj podprl trudi minister za zdravje Andrej Bručan. V. S.

Vesela harmonika na Sanici
KS Senica in KUD Fran Šaleški Finžgar Senica organizirata
tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko "Vesela harmonika Senica 2007", ki bo danes ob 18. uri na Sp. Senici pri
Medvodah. Informacije: 01/36 12 919 (Andrej Bernard). M. B.

Mladoporočenci
V Kranju sta se 4. avgusta poročila Aleš Jerala in Andreja
Sedej iz Srednjih Bitenj. Mladoporočencema čestitamo in
jima podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas.
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Izletniki Gorenjskega glasa pred hotelom Medijske toplice v Izlakah
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA

GLASBA, TELEVIZIJA
HVALA ZA RAZUMEVANJE

Jubilejni Crand ročk

Queens of the stene age (QOTSA) smo pred časom srečali v Zagrebu, njihov pevec in kitarist pa
posluša vse od Johhnyja Casha, Slayerjev, Elvisa Presleyja, Black flag do Toma Waitsa.

P
Let 3 / fm»: z»k)(>|!
Minuli vikend je v Sevnici
potekal že kar peti, jubilejni,
Crand Ročk Sevnica, kjer so
V petek nastopili Melodrom,
Srečna Mladina, Leaf-fat,
Backstage, Septic Scum,
Edo Majka ter Let 3, sobota
pa je bila namenjena Interceptorju, Multiballu, 3 Tone
Tamas, Triok, Multiballu,
Majkam in Rambo Amadeusu.
Ker se je izkazalo, da je bil
glasbeni festival Crand
Ročk Sevnica od svojega za- Vlado Mihajlovič, kitara
četka pred petimi leti uspe- in vokal - Srečna mladina
šen in odmeven, saj privabi
ljubitelje Ročka s cele Slovenije, je doživel svojo ponovitev tudi letos. Organizatorji spet niso razočarali. A. B.
Imena nagrajencev, ki so glasovali za miss
Gorenjskega glasa
Vsem, ki ste sodelovali v glasovanju, se zahvaljujemo in
vam sporočamo, da nagrade prejmejo: Marinka Čufar,
Tavčarjeva 3 b, 4270 Jesenice, prejme nahrbtnik; Helena
Frelih, Log 12, 4228 Železniki, prejme brisačo; Tajda Leben, Valjavčeva ulica 6, 4000 Kranj, prejme dežnik; Marko Kmetič, Karlovška 4,1230 Domžale, prejme zbirko kuharskih knjig; jelka Vrhunec Topolovec, Mokrice 10,1360
Vrhnika, pa prejme knjigo. Nagrajencem čestitamo in jih
prosimo, da nagrade v prihodnjem tednu prevzamejo na
Gorenjskem glasu, Zoisova 1, Kranj, vsak dan od 7. do
15. ure.

Rcidio Triolcir
Ratko Jngi9* JHcm. d 0.0. Trg Ton«(« Cutar^ 4. Jesene«
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^ več kot 1800 različnih
obiskovalcev dnevno
novost Gorenjskega glasa
od marca letos
> zaenkrat so vse vsebine,
prav tako arhiv, še brezplačne
Gorenjski Glas
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Era Vulgaris je peti studijski album. Kakšen koncept
nosi?
"Plošča je plod mojih opazovanj modeme dobe. Lahko bi jo oklicali tudi praznovanje modeme dobe, ki jo
imam nadvse rad. Mogoče
je na trgu veliko albumov,
kjer se ljudje z njo ne strinjajo, ampak to ni eden tistih."
Na novi plošči je sodelovalo
kar nekaj znanih imen.
Lahko kdaj pričakujemo
celotno
kolaboracijsko
ploščo?
"Na njem sem med drugim sodeloval z Julianom
Casablancasom iz The strokes ter Billyjem Gibbonsom
iz zasedbe Z Z Top. Posnel
sem tudi komad Era Vulgaris s Trentom Reznorjem.
Celotna plošča s Trentom bi
biJa super, in to je šele zače-

Katere plošče najdemo v
tvoji glasbeni kolekciji?
"Poslušam vse od ]ohhnyja Casha, Slayerjev, Elvisa
Presleyja, Black flag do
Toma Waitsa."
Si kdaj presenečen nad
uspehom QOTSA kot tudi
nekaterih stranskih projektov, nazadnje Eagles of
death metal?
"Sem preprosto srečen, da
je ljudem všeč, kar počnem.
Z glasbo bi se sicer ukvarjal,
ne glede na vse, pa če bi se
vozil v stari kripi ali pa v
porscheju. Glasba je moje
poslanstvo, vedno pa se razveselim pozitivnih odzivov."

•A ^

Mediji te pogosto označujejo za glasbenega genija, ki
bo svoje življenje posvetil
iskanju perfekcije v glasbi.
"Nobenega pritiska, kaj?"
Kako bi pa označil samega
sebe?
"Sem le deloholik iz malega mesta sredi puščave, ki se
zaveda srečnega položaja, v
katerem sem se znašel in
nad katerim ne bom nikoli
obupal. Stvar je v tem, da se
ne ukvarjam toliko s svojimi
preteklimi sadovi in tem, kaj
vse se lahko še zgodi, sem
preprosto zadovoljen v tem
trenutku."

24. augusta imate v ameriškem Wisconsinu napovedan koncert z Rage against
the machine. Kako je prišlo
do koncerta?
"Njihov bobnar Brad
Wilk je moj dobri prijatelj.
Nekega dne me je poklical
in rekel, če hočemo igrati z

njimi, saj se poznamo že
leta. Veselim se njihove vrnitve, saj nisem bil ravno
oboževalec skupine Audioslave, in mislim, da prihaja njihov čas, ki bo večji od
tistega, ki so ga imeli pred
svojim razpadom v devetdesetih."

96 MHz

www.gorenjskiglas.si
KAŽIPOTI

hanks for understanding, mi je
Josh Homme, pevec in kitarist, stoner ročk zasedbe
Queens of the stone age
{QOTSA), napisal na list papirja, po tem ko sem ga po
koncu intervjuja prosil za
avtogram. Kaj natanko je
njislil s tem, ne bom nikoli
razimiel. Z njim sem se pogovarjal pred koncertom na
Hadar festivalu v Zagrebu.

tek sodelovanja. Sicer to počnem že leta z ljudmi, rezultat mojih sodelovanj pa so
plošče Desert sessions."

^^
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D N E V N O SVEŽE NOVICE

Klemen Globočnik

Za vaa bekitmo las

Kamfest začenja skupina Patetico
Na Kamfestu se bo od 12. do 25. avgusta zvrstilo več kot
petdeset različnih dogodkov.
"Program letošnjega Kamfesta je gotovo najboljši
doslej. In čeprav med nastopajočimi na prvi pogled nI
zvenečih Imen, smo v Kamnik povabili najboljše izvajalce posameznih žanrov, tako iz Slovenije kot tudi tujine," je povedal programski vodja festivala Coran Završnik.
Med glasbenimi koncerti, ki se bodo vsak večer ob 20.
uri začenjali na odru na Malem gradu, je treba omeniti
že nedeljski nastop skupine Patetico, ki bo verjetno tudi
V Kamniku navdušila s svojo pevko Niko Perunovič in
glasbo s prvinami jazza, bluesa in swinga. V prihodnjih
dveh tednih se bodo na Glavnem odru zvrstili še eden
naših najvidnejših kantavtorjev Jani Kovačič, ciganska
glasbena skupina Langa, zasedba Caminoigra, znana po
svojih besedilih v namišljenem jeziku, Domingo Siete,
skupine iz Los Angelesa, rockovska zasedba Vision
Noire, slovenska komorna jazzovska skupina Bossa de
Novo z brazilskimi glasbenimi elementi, eden najuspešnejših hrvaških pank bendov Overflow, mestna godba Kamnik z Alenko Godec, Gušti in Polona, dekliška
pevska skupina Sirene, skupina Brina in Orleki iz Zagorja s svojo značilno mešanico različnih glasbenih žanrov.

Za enega od vrhuncev Kamfesta bo gotovo poskrbel Vlado Kreslin s svojo Beltinško bando, ki bo nastopil
predzadnji dan Kamfesta. |. P.
Glasbena Kresna noč v Bohinju
Tudi letošnja Kresna noč v Bohinju bo potekala dva dni.
V soboto bo Pod Skalco ob 18. uri začela obiskovalce
zabavati glasbena skupina Duble Truble. V večeru bosta
nastopili folklorni skupini KUD Triglav in KO Bohinj. Ob
20. uri bo v parku pri Hotelu Jezero igrala Godba Laško,
za njo pa še Godba Bohinj, ki bo ob 20.30 skupaj z
mažoretkami krenila v sprevodu do prireditvenega prostora Pod Skalco. Pred ognjemetom, ki bo ob 23. uri, in po
njem bo dogajanje popestril tudi glasbeno-ognjeni show
Bobnars United.
Tudi nedelja bo pestra in glasbeno obarvana. Pod Skalco
bo ob 18. uri nastopila Damjana Golavšek, ob paviljonu
Max Zaxter pa bohinjska ročk skupina Gadje. On 18.30
bo nastopil Čarovnik Toni, ob ig.30 glasbena skupina A
Propos, ob 20.15 otroška folklorna skupina Bohinj, ob
21-45 in 23.00 pa še Greentown Plehbend.
V primeru dežja bo sobotno dogajanje prestavljeno na
nedeljo. Če pa bo tudi nedelja deževna, se bo prireditev
odvijala v torek, 14. avgusta. P. L.

KULTURA
VSI IZZIVI STARE GLASBE
S koncertom ansambla Sonatori de la Cioiosa Marca se bo v radovljiški graščini jutri začel jubilejni,
25. Festival Radovljica. O ustaljenih smernicah in novostih festivala smo se pogovarjali z novim
umetniškim vodjem Domnom Marinčičem.

Igor Kavčič
o desetih letih, Id
jih je z izborom
nastopajočih ^ s benikov in skupin zaznamovala
tudi umetniška vodja Tjaša
Kranjc, ste poskrbeli za letošnjo glasbeno podobo festivala. V preteklih letih ste
v različnih sestavih na njem
že zaigrali čembalo in violo
da gamba, kako pa ste se
znašli v vlogi selektorja?
"Stara glasba me je zanimala že v osnovnošolskih letih, konec osemdesetih let
pa sva z mamo bolj po naključju kot ne poslušala
čembalski redtal v okviru takratnega radovljiškega festivala. Še danes se spominjam
čarobnega ozračja na koncertu v graščini. Spominjam
se, da sem leto, dve zatem
sodeloval na festivalski delavnici, na kateri sem izdelal
svojo prvo violo da gamba, Id
deluje še danes, čeprav
imam več drugih instrumentov in nanjo ne igram
več. Ta instrument pa je bil
zelo pomemben za mojo
kasnejšo glasbeno pot. Obiskoval sem številne tečaje za
violo da gamba. opustil študij arhitekture in se odpravil
na študij tega instrumenta v
Nemčijo, kjer sem kasneje
diplomiral tudi iz čembala in
generalnega basa. Nastopam
z različnimi mednarodnimi
zasedbami, pred tremi leti
pa sem z Barbaro Tišler in
Tomažem Sevškom ustanovil ansambel Musica Cubicularis. Vsa ta leta sem tudi
redno obiskoval Festival Radovljica in od leta 1999 naprej mislim, da vsaj šestkrat
na njem v različnih sestavih
tudi nastopil."

P

Stara glasba vas je povsem
prevzela ...
"Lahko bi tako rekel. Stara
glasba v 20. stoletju predstavlja prehod iz nitine, ki
smo ji bili priča v klasični
glasbi, kjer se bolj ali manj
na enak način predstavlja
enak repertoar. Vsi glasbeniki vedo, kako mora ta glasba
zveneti. Zato je stara glasba,
ki sega vse od časov pred barokom do na primer Ravela,
za glasbenika, ki želi raziskovati, lahko še poseben izziv.
Radovljiški festival seveda
dobro poznam in lahko rečem, da je pod umetniškim
vodstvom Kranjčeve gostil
številne znane izvajalce stare

GROŽNJAN

Vse = eno v Crožnjanu
Te dni je v Mestni galeriji Fonticus v Crožnjanu na ogled razstava del slikarke Barbare
Demšar Jakža iz Škofje
Loke. Umetnica, ki je v
letih
samostojnega
ustvarjanja izoblikovala samosvoj in prepoznaven likovni jezik, se
predstavlja na enem
pomembnejših istrskih razstavišč. Grož- Barbara Demšar Jakša:
njan tudi sicer slovi Nekega jutra, ko se zbudim
kot mesto umetnikov.
Tokratno razstavo je naslovila Vse=eno. Predstavlja svoje značilne abstraktne krajine. "Sama krajina je kot medij ne zanima, pač pa jo zanima abstraktna pojavnost
krajine in njena duhovna komponenta, ki se vzpostavlja
in zavibrira šele v tesnem odnosu med avtorico in motiviko. Abstraktni Izraz ima ravno v najnovejših slikah močan meditativni in duhovni naboj," je ob razstavi zapisal
Matevž Frančič. Če vas vaša dopustniška pot k obali zanese v Grožnjan, ne spreglejte razstave slik Barbare
Demšar Jakša. Njena dela bodo namreč na ogled še do
18. avgusta. I. K.

BLED

Predšmarni večer na Mlinem
Domen Marinčič, novi umetniški vodja Festivala Radovljica

glasbe. Zato je zame prav posebna čast, da sem tokrat
lahko sam izbral izvajalce, ki
bodo igrali na letošnjem festivalu. Pri izboru sem imel
proste roke in sem lahko povabil izvajalce, katerih glasbo
dobro poznam in so se doslej že dokazali na različnih
evropskih odrih. Z glasbo, ki
je meni všeč in stojim za njo,
seveda lažje prepričam ljudi,
da bodo prišli na koncert."
Osnovni koncept festivala
izvajanje stare in nove glasbe na historičnih instrumentih ostaja nespremenjen, kar pa še ne pomeni,
da v programu ni nekaterih
osvežitev...
"Glede na situacijo, v kakršni je stara glasba v Sloveniji, poskušam spodbuditi
čim več slovenskih glasbenikov, naj pridejo poslušat
koncerte stare glasbe v Radovljico. Od desetih koncertnih večerov bosta dva v znamenju slovenskih izvajalcev,
priznana nemška vokalna
zasedba Singer pur pa bo izvajala dela slovenskih avtorjev od Galliisa in Prennerja,
ki sta ustvarjala v 16. stoletju,
do sodobnih avtorjev Jakoba
Ježa, Damijana Močnika in
skladatelja najmlajše generacije, Tomaža Bajžlja, ki študira v Dresdnu. Mladosti
sem namenil še dva koncertna večera, na katerih bodo
nastopili glasbeniki, ki so v
zadnjih letih dobivali nagrade na pomembnih evropskih tekmovanjih, na portativ bo igral Guillermo Perez,
prihodnjo nedeljo pa se bo

predstavil nemški ansambel
Vomamento. Kot opažam sedaj, tik pred začetkom festivala, bo največ italijanske,
španske in nemške glasbe,
manj pa angleške in francoske."
Prejšnja umetniška vodja je
vsakoletni program navezala na določeno temo. Ste ob
vsej raznolikosti tudi vi poskušali tematsko zaokrožiti
program festivala?
"Če si programsko orientiran na konkretno temo, vedno obstaja nevamost, da gre
za podobno glasbo iz nekega
obdobja, moje prvo vodilo pa
je bilo. da prestavimo različno glasbo iz različnih obdobij. Težko je tako raznoliko glasbeno ustvarjalnost,
kakšni bomo priča letos,
spraviti pod eno temo. Je pa
res, da bodo trije koncerti na
temo improvizacije. Gre za
ansamble, Id že dlje časa gojijo improvizacijo v stari
glasbi, ki je v klasični glasbi
danes tako rekoč ni več. Pri
tem gre za tri novosti, zvok
starih instrumentov, ki so
danes seveda novi, je sodoben, drugačen. Z a nove zvoke ni treba iskati posebnih
efektov, ampak jih je mogoče dobiti iz starih instrumentov. Drugo je repertoar,
gre v glavnem za skladbe, ki
jih danes ljudje ne poznajo v
tako velikem številu. In hretje: s tem poslušalci spoznavajo glasbo, Id je bOa mogoče
do sedaj prezrta. Glasba na
papirju namreč še ne dobi
svoje izpolnitve, glasba ne
govori sama zase, ampak

mora biti zaigrana. T r i koncerte na temo improvizacije
dopolnjuje jazzovski koncert
Imate radi Bacha? s štirimi
našimi odličnimi instrumentahsti. Jazz bo tokrat prvič na radovljiškem festivalu.
H m m m jazzist je tudi Milko
Lazar, ki je napisal skladbe
za kvartet čembal."
Tudi letos bomo torej slišali nova dela, napisana prav
za festival?
"Tako je. Razmišljal sem o
kvartetu čembal, ki je precej
neobičajna zasedba, nakar
sem se spomnil, da je Milko
Lazar lani napisal skladbo za
dva čembala in orkester.
Zato sem ga povabil k sodelovanju, prav tako pa kasneje
še mladega avtorja Gregorja
Stermeckega."
Mogoče ob zaključku še besedo dve, o spremembi zunanje podobe festivala ...
"Prvič bo poslušalcem iz
Ljubljane na voljo brezplačen festivalski avtobus, tri
koncerte pa bo neposredno
prenašal tudi Radio Slovenija. Koncerti bodo večinoma v
radovljiški graščini, novo
prizorišče v njej je velika reprezentančna dvorana z baročnimi štukaturami in fragmenti renesančnih fresk.
Pravi biser in več kot primerno okolje za poslušanje stare
glasbe. En koncert bo v radovljiški župni cerkvi, zadnji
v Linhartovi dvorani, v sodelovanju z Mini Teatrom pa
se bo eden od koncertov odvijal tudi na ljubljanskem
gradu."

Na predvečer velikega šmarna, v torek, 14. avgusta, ob
20. uri, društvo Berem-Bereš-Berimo skupaj že petič
vabi na Mlino. Naj vas lepota slovenske besede in moč
poletne noči spet združita v pletnah ob Jezernici. Sicer
pa se bosta brali poezija in proza ustvarjalcev, ki jim je
Bled neusahljiv izvir pesniškega in pisateljskega navdiha. Kot so še zapisali v društvu, gre zahvala za petletno
vztrajanje čolnarjem pletnarjem, kolektivu gostišča Mlino, še posebej Štefanu Požaru, vinski kleti Ptuj, društvu
žena na vasi, ženam z Mlin'ga in občini Bled. I. K.
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TV SPORED
PETEK 10.8.
11 M Z a p i « izTajpeja 1 1 ^ RPA 12.15 ž
vrt 1 J.05 Hujianje 13J0 Presaditveni turizem
14J0 Reševanje Svali 14.45 Jane Goldman
1535 Novinarvmodrem 1&25 Zapiski izTajp^
17.15 Diilta 18.05 Viharne zgodbe 19JM Kaj
storiti? 1930 Pod nožem 20.15 Presaditveni nirizem 21.05 Prevaranti 22.00 Mejna polidja
22JO Poiitniike no^ne more 23.40 Lov na
duhove 00.0S Pod t K t e

11.25 Vojna žensk, 58. del 12J0 Lorenzova žena.
87. del 13.10 Pepelka, 9. del 14.05 Kriva te
fjubezni, 13«. del ISJM Kriva te ljubezni 137. del
15i5 Najstnid v mestu, 21. del 16.45 Najstniki v
mestu, 22. del 17.40 Lotienzova žena, 87. del
183S Vojna žensk, 58. del 19J0 Nore in
zaljubljene, 60. del 20.20 Pepelka, 9. del 21.10

Knv3ter)ut«iii,137.del22^5Najstnlkivme5ni,
22. del 23 JM Pepelka, 9. del 23 J 5 Vojna žensk.
58. del 00.50 klealcn par

SOBOTA 11.8.
0 6 i 0 Presaditveni turizem 07.40 Kraja na delovnem mestu 0830 Ponarejevalci in tatovi
0920 Vpdeonadzor 10.10 Aftgka pustotovMna
12.1S AfriSka pustotovSčna 14J0 AIftka pustolov^na 15.10 Afriika puslokivšdna IfiJiS
Afri^ pustoknfSdna 17.15 Afriika pustokivSona
18.05 Afriika pustolovična 19.00 Afri^ pustoktvSfina 20.15 Afriika pustokiv^na 21.05
Afnika pustokivSona 22iW Jasnovidni detektivi
02.10 Mestni utrip 04.15 Ponarejevald in tatovi

06.00 Tako je živTjenje, 1. del 06.50 Najstniki v
mestu, 18.-2I del 11.00 Naie skrivno življenje,
45.del1130 Kriva te 5ube2ra,133.del1i40 Kriva te ljubezni, 134.-13S. dd 14J0 Kriva te
lubezni, 136.-137. del 16JJ0 Dan v raju, komedija. Argentina (2003) 18J)0 Tako je življenje, 2. del
19.00 Svetovni popotnik 20.00 V kuhinji z Angelom in Mano, 9. del 21 X)0 Idealen par 22X0
Sanjski moJki 23.00 Dan v raju, komedija, Argentina (2003) 00.40 Svetovni popotnik

NEDEUA 12.8.
06.00 S m u M a sezona 08JS DniSna v stiski
09.25 Dnižšiavstiski10250nižinavstiski11.15
Družina v stiski 12.10 Dfužina v stiski 13.05
Dnižina v stiski 14.05 Družina v stiski 15.05
Družina v stiski 16.05 Dnižina v stiski 17.00
Dražita v stiski 18X0 Dnižina v stiski 19.00
Diuanavstiski2Oj0ODni2inavstisld2O3OPodtnlikl posnetki 21.00 Poziuvalec 22.00 Zapiski
bnica 22.40 Zapiski bnica 23.15 Zapiski bruca
23J0 Zapiski bnxa 00.20 Zapiski biua

20.15 Proti vriiu 21.05 Prevaranti 21.55
Newyor$ka polidja 2 2 i 0 Medidnski detektivi
2340 lov na duhove 00X5 Pod nožem 0030
Delo ni iala 0035 Zk)anvHollywoodu

11Vojre ienslL 59. del 12J0 toiHfflM ietia, 8& del
13.10 Pepefta. 10. dd 14J)S Kriva te ^ubezni 137. dd
1Si»Kiiv9te;ubeznl138del15JSIIa)Sli«iviiim22.
dd IMS IbjsM v mestih 23. dd 17.40 Lorenzova ženit

Domneva v prejšnjem Nominatorju se je minuli konec tedna uresničila. Na blejskem igrišču za golf, kjer so z
osemdnevnim Tradicionalnim tednom golfa praznovali
70 let igrišča, sem res srečal
nekaj "modelov", ki so in bi
lahko bili še bolj naše merketinške znamke. K razmišljanju o "personalni" promociji me je spodbudil vodja
igriSča Gerhard Jekl - GeiTy,
Avstrijec slovenskih korenin, njegova "žlahta" je družina Skuber z Jezerskega, ko
mi je pripovedoval o vplivu
smučarske legende Franza
Klammerja na turizem in
šfjort v Avstriji. Športno vitalni Franz je enega od turnirjev na Bledu celo zmagal,

je končeval spodobno igro.
Juretovo simpatijo in marketinški "efekt" so na "žalost"
pred Gorenjci bolj raziuneli
Primorci in ga "ponucali" za
promocijo Kranjske Gore.
"Veliko dela imam, saj veš,
hokej, še vedno Rossignol,
še se kaj najde," in nasmejano doda, da bo čez dva meseca že tretjič očka. Morda
sestrici dobita bratca. Ob
koncu leta pa se, takrat že
petčlanska družina, seli na
Bled. Potem bo Jureta mogoče še večkrat videti na golfu. In tako pogosto, Icot se je
v 90. letih prejšnjega stoletja Jože Trobec prihajal dvobojevat na teniška igrišča v
Kranj, ga zdaj, obsedenega

Cerry Jekl in Bojan Križaj

Jože Trobec, Ludvik Ravnik

bil seveda navdušen in obljubil je, da zagotovo še pride. Bravo. Na "medijsko"
srečanje pa je žal le v obliki
sogovornika in ne igralca
prišel Bojan Križaj, pred
dvema letoma glavni posrednik za Gerryjevo službo
na Bledu. Bojan, tudi sem je
že dolga leta navdušen igralec te privlačne zeleno-bele
igre, je bolj kot ne le skomignil z rameni, ko sem spraševal za razmere v slovenskem
smučanju, katere šef je tržiški slalomski jimak polpretekle zgodovine. Pravi, da po
operaciji kolka v marcu dobro okreva in da bo kmalu
začel igrati golf. Kje drugje
kot v Ameriki, kot večina
smučarjev, se je golfa lotil
tudi Mojstrančan Jure Košir.
"Le zakaj ne bi igral na levo,
bolj mi paše," je preprosto
razložil na deveti luknji, kjer

s palicami. Jože, slikar, grafik, karikaturist, oblikovalec
Vučkove maskote za 01 Sarajevo 1984 in tudi "dizajner" udarnega Dnevnikovega Direkta, ima nenavadno
željo: Kaj bi še narisal in igral golfl In smo se nasmejali, ker je skoraj že zdaj tako.
Nastal je lep klepet z upokojenim dr. Ludvikom Ravnikom, urologom, ki je ob
službi "pisal" še zgodovino
našega športa. Blejec Ludvik
Ravnik, Bloudkov nagrajenec za življenjsko delo, je bil
dolga leta uradni zdravnik
hokejske reprezentance, košarkarjem Olimpije in jeseniškim hokejistom. Pred natanko tridesetimi leti pa je,
vsaj videti je tako, uspešno
presadil ledvico tudi Jožetu
Trobcu. Iz dneva v dan je
blejski praznik dobival zanimivejšo podobo. Precej golf-

lure Košir

Jože Papič, Marko Macura

do konca in nazaj, videvamo

88.dd183SVl)jna^en!k,S9.dd1930Non^inza|jubfene,

61.del2020 Pepela. 10. dd21.10KiiV3 te Ijiiteni,138.
del 22i)S IbjsliAi V mestu, 23. dd 23 JIO Pcipellu, 10 del
23i5Vo^žensli.59.dd

TOREK 14.8.
11X0 Zapiski iz Tajpeja 11 JO RPA 12.15 Svalski
vtt 13X5 Hujianje 1330 Prod vdiu 1 4 i 0 Reševanje živai 1445 Kdo pa misB, da si?! 1535 Novinarvmodrem1&25ZapiskiizTajpeja17.1SDiri(a
18X5 Vihamezgo(tie19XOKajsloriti?19iO Pod
nožem 20.15 Prod vihu 21X5 Prevaranti 21J5
Newyorika polidja 22J0 Medidnski detektivi
2340 Na zmenl(u00.05 Pod nožem0030Delo ni
šalaOOJ5Zk)dnvHolywoodu01 JO Prevaranti

1125Vcjn3Žensk,60.dd12J0lotenz«važeiia,89.
dd 13.10 Pepdka, 11. dd 14X5 Kriva te ljubezni
136.dd15.00Ki1vatepeznl139.dd1555N^niki v mestu, 23. dd 1645 N i ^ i d v niestu, 24. dd
1740lorenzovažena,89.dd1835Vojnažensk,60.
del 19 JO Nore In zaljublene, 62. del 20 JO Pepela,
11. dd 21.10 Kriva te pezni, 139. dd 22X5 N^n9dvmestu,24.dd23X0Pepdka,11.iid23J5Vojna žensk, 60. dd

SREDA 15.8.
11X02apiskiizTaipeja1150RPAU152ivalsjdvrt
13X5 Hujianje 1330 Prod vihu 1420 Reševanje
živaS 1445 Kdo pa misliš, da si?! 1535 Novinar v
modrem 16iS Z ^ iz Tajpeja 17.1S Diilta 1BJK
Viharne zgodbe 19J)0 Kaj storiti? 19 JO Pod nežem
20.15 Prod vrtu 21.05 Prevaranti 2135 Newyoiika
polkija22JOMedidnslgdeldilivi234aNazmenku
OOJK Pod nožem 0030 Ddo ni iala OOJ5 Zkian v
Hollywoodu 01 JO Prevaranti

11J5Vojnažen5k,61.dd1120Lo(Hizov3žena,90.
del 13.10 Pepelka, 12. dd 14X5 Kriva te ljubezni,
139.dd15X0Krivateljubezni 1«.dd 15J5N^idd v mestu, 24. del 1645 Najstniki v mestu, 23. del
1740Lorenzovažena,90.dd1835Vojnažensk,61.
dd 1930 Nore in za^ub^, a dd 20 JO Pepdka,
12 dd 21.10 Kriva te ^ubeznl 140. dd 22X5 Najstnikivmestu,25.dd23X0Pepel<3,12.dd23i5Vojnažensk,61.del

ČETRTEK 16.8.

10.10 Vteme zgoiibe 11.00 ZapisJd iz Tajpeja
11^0 RPA 12.15 avabki vn 13.05 Hupanje
1330 Proti vrhu 14J0 Reševanje živali 1445
06.00 Tako je življenje, 2. del 06JO Nore In
Kdo pa misTiš, da si?! 1535 Novinar v modrem
zaljubTjene, 56.-60. del 11 J » Naie skrivno življenje,
16J5 Zapiski iz Tajp^ 17.15 Dirica 18.05 Vi46.del11JOLorenzovažtfla,83.-87.del16XOOan
harne zgo(8)e 19X0 K^ storiti? 1930 Pod nožem
v raju, romantična komedija, Argentina (2003)
20.15 Proti vitiu 21.05 Prevaranti 2135
18J)OTakojeSvrjer^,1.del19J)0Svetovni popotNevvvofika polidja 22J0 Medidnski detektivi
nik 20.00 V kuhinji z Angelom in Mano, 10. del
2340 Na zmenku 00X5 Pod n c ^ 0030 Dek)
21 J)0kleaknpar22.00Sanjski mi^23j00 Dan v
nišala00352IoanvHo8ywoodu
raju, romantidia kome(^ Argentina (2003) OOM
Svetovni popotnik 01.40 Tako je življenje, 2. del
0230Takoježivljenje^1.del

PONEDEUEK 13.8«
10.10 Viharne zgodbe 11X0 Zapiski iz Tajpeja
11 J O RPA 12.15 Žvalski vrt 13.05 Hujianje
1330 Proti vrhu 14.20 Reševanje živali 1445
Jane Goldman 1535 Novinar v modrem 16.25
Zapiski IZ Tajpeja 17.15 Dirka 18.05 Viharne
zgodbe 19.00 Kaj storiti? 19.50 Pod nožem

11JSV(«naiensk,6Zdel12J0lorenzBvažena,
91. del 13.10 Pepelka, 13. del 14.05 Kriva te
^bezni, 140. dd 15X0 Kriva te rjubezni, 141. dd
15J5N3jstnikivme5tu,25.dd1645Najstnikiv
mestu, 26. del 17.40 Lorenzova žena, 91. del
1835 Vojna žensk. 62. del 1930 Nore in
zaljubljene, 64. dd 20J0 Pepela, 13. del 21.10
Kriva te Peznl141.dd 22X5 Najstnikivmestu,
26. dd 23X0 Pepdka, 13. dd 2335 Vojna žensk,
62 dd

Matej in Stojan

Alenka in Dušan

skih "zasvojencev" se je srečevalo kar vsak dan. Blagor
jim za voljo, navdušenje in
strast, sem razmišljal. Tudi
dva po duši in zgodovini košarkarja sta igrišče z veliko
žc^o in košem zamenjala z
zelenico, majceno luknjico
in še manjšo žogico. SpHtčan Marko Macura, pred leti
igralec Ilirije in Olimpije, ter
nepozabna levoroka štiiica,
Olimpijin Jožko Papič sta
zavzeta igralca odličnega
hendikepa. Igrala sta ves teden, Marko Macura pa je na
enem od turnirjev odigral
približek "nearets to the pin"
ter najdaljši udarec igre, "the
longest drive", 248 metrov. V
soboto, ko smo imeli predsednika vlade Janeza Janšo
na Kredarici, kjer so se zbrali
Jakobu Aljžu v čast, se je slavilo tudi na Bledu. Zbrali so
se predsedniki klubov, ki
imajo domicil na blejskem
igrišču: Toni Štiherle iz Golf

nom, vse je kar klicalo praznik. In kot se spodobi, gre za
praznik zraven tudi torta.
Hrašana, Matej Toman in

Veren a Slavec
Stojan Rezar, kuharja Kraljeve klubske hiše, sta se upravičeno smejala ob svojem izdelku. Velikanka je bila res
slastna. Stojan in Matej tudi

J. Bohorič, Polonca Oblak, A. Šprajc, Dana in MIha Brejc
kluba Bled, Vaško Škapin,
Golf klub Ljubljana ter Janez
Bohorič, predsednik Golf &
Country Club Bled. Janez
Bohorič, prvi mož Save,
glavni gostitelj sobotnega
turnirja, je "flight" - igro
odigral v paru s Polonco
Oblak ter zakoncema Dado
in evroposlancem Miho
Brejcem,
predsednikom
kluba v Lipici. Službena
"zadrega" je šefu turizma v
Savi Andreju Šprajcu dovoljevala le osem rekreativno
odigranih lukenj na jezerskem igrišču. Dobro razpoložena druščina, sijoč pogled čez igrišče proti obsijanemu Stolu s čudovitim vreme-

proti koncu sezone priprav
Ijata nekaj kulinaričnih izzivanj. Seveda ni šlo brez deklet, punc in žena. Organizacijsko zahteven projekt je
odlična izpeljala tudi glavna "piarovka", simpatična
gospa Alenka Bešter, ki se
bo morala že zaradi službe
spoprijeti s palico. Pri prvih
zamahih je Alenki stal ob
strani domačin, odlični učitelj Dušan Jurman. Zvezdna igra Verene Slavec, dekliško Sušnik, odličnega
hendikepa in še boljše družinske golfske zgodbe, pa
gre v prihodnjo številko. To
soboto pa bodo igrali v
Kranjski Gori.

HUMOR
BRAT VSE VIDI, BRAT VSE VE

89.8 91.1 96.3

SMRDI, NE SMRDI, SMRDI, NE SMRDI

•••

Po začetnih problemih s smradom smo na domžalski tekmi izvedeli, da se o izvedencih za določitev
meje Ivo in Janez še nista dogovorila, jasno pa je že, da bodo v SDS dobili nove drese.

° RADIO SORA

Gorenjski prijatelj
Radio Sora d.o.o..
Kapucinski trg 4,4220 Škofla Loka,
tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60,
e-mail: info@radio-sora.si

M A U BRAT

m .

Mali brat se je takoj po vrnitvi s počitnic že poda) na
prvo delovno nalogo. Skril
sem se med gledalce na
prvi tekmi kvalifikacij za
Ligo prvakov v nogometu
med Domžalami in Dinamom iz Zagreba. Jasno,
da sem se znašel ravno v
neposredni bližini posebnih gostov, obeh premierov, hrvaškega Sanaderja in našega Janšeta.
Seveda sem močno napel
ušesa in potem, ko so se
gostje usedli in znova
vstali, slišal tole:
Sanader: "Najprvo če o naši
morski granici presudivati
oni strucnjaci pomorskoga
prava u Hamburgu... Ma jebala ga partija, dečkeci tu
nešto tak smrdi..."
Janša: "Jebemo, res nekaj zaudarja."
Sanader: "K'o, da se neko
ovde usr'o?"
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Gorenjski glas v vaš počitniški kraj?

Janša: "Nedvomno je to
drek, ki je ostal še od prejšnje vlade. Kaj praviš? Hamburg. Ne, moj Sanaderu, m i
bi želeli, da o celotni meji
presojajo v OVSE-ju."
Sanaden "Pa, daj Janko red
nekom ovde, da skine ovaj
smrad, ja ne mogu, da razgovaram otvorene glave u
takom govnu."
Janša: "Kaj naj rečem. Tudi

meni je tale smrad že prišel
do živega. Saj pravim, še
zdaj zaudarja po bivših
in pol postanem neverjetno besen. Ivo, pustiva politiko in razdriva kakšno o
nogometu." V trenutku je
prenehalo smrdeti.
Sanaden "Pa kak se lepo osečam sad. Znači oni žuti
su vaši ili naši. Koji su Dinamo."

Urška: "Naši so rumerrL Joj,
kak lepe majčke imajo. Tak
lepa kombinacija ta rumena
in modra barva. Jan6, take
majčke bi lahko imeli tudi
naši fantje v parlamentu."
Janša: "Ivo, če bi m i vam
odstopili dva metra in pol
morja tam pred Piranom,
a bi lahko Dinamo ..." In
glasno nav^t^je preglasilo
zadnje besede naš^a Janšeta.

Pokličile nas po tel.: 04/201 42 41,
nam pišite na: narocnine@g glas.SI ali
podatke spremenile na www.gorenjskiglas.si
na zavihku Naročilnica • Sprememba
podatkov o naročniku.
Gorenjski glas je naprodaj tudi v večjih
letoviščih v Istri.
in užitkov la io[ . • vam rei: -as Gorenjski glas!

Gorenjski Glas

Z A VAS BCLEŽIMO

Knjižni uspešnici
po izjemno ugodnih cenali!
Matjaž Fritz:

Do golega in čisto do konca

ŽIVLJENJE JE BORBA

JE ŠNOPC GORJANSKI, BLEJSKI ALI CELO BOHINJSKI
Na fot(^afiji ste gotovo prepoznali znanega angleškega filmskega igralca Rowana
Atkinsona alias Mr. Beana. Srečali smo ga,
kako se je z Bleda z neverjetno naglico peljal v
smeri Spodnjih Gorij, kjer so triindevetdeset
metrov pod zemljo menda odkrili žilo, po
kateri se pretaka pristen gorenjski šnopc.
Gorenjski smo zapisali zato, ker se za to izjemno naravno bogastvo potegujejo tako domačini Gorjanci kot Blejci in po zadnjih
novicah celo Bohinjci. Namreč, vrtina je v
občini Gorje, Blejd pravijo, da so prve ideje o

^

Šolcanten opis življenja in neizbežnega propada
sfovensicega narko dileija mednarodnega slovesa.

samo 15»^ 8 EUR

vrtanju dali še oni v bivši občini in po načelu
"tisti, k dajo idejo, tisti ga pol tud' p'iejo", šnopc
pripada njim. Nazadnje so v igro za šnopc
vstopili še Bohinja, ki so po pndh kemičnih
analizah tekočine prepričani, da okus najbolj
spominja na bohinjski sadjevec, zatorej ima
šnopčna žila zagotovo izvir v Zgornji Bohinjski dolini in potem pod zemljo priteče do Gorij.
Skratka zmeda je popolna. Mr. Bean pa se, kot
smo slišali, zanima za nakup vile Šnopec v
Gorjah, zato taka hitrica z Bleda, kjer trenutno
gostuje v zasebnih sobah, proti Gorjam.

' Slavenka Drakulič:

f.Balkan

Express

T Avtorica na svoj nadn opisuje razmere v iasu vojne
j na HivaiSkem med Srbi, Hrvat in Muslimani.

cena knjige

G G

ČETV EREC BREZ

IIZLETI

f

(15. avgust 2 0 0 7

STRUNJAN in PORTOROŽ
šE nekaj PROSTIH MESTI
Cena 18 EUR - naročniki Gorenjskega glasa imajo 10% popust
j

Napovedujemo enodnevna izleta
l-U^^I^I^

^ 5 . avgust 2 0 0 7

cvetTični sqem in kniini ogled Dunaja
Cena izleta je 31 eur - naročniki Gorenjskega glasa imajo 5 % popust.
Antonio Anderlič

Boris Šuštar - air Canada

O LIm Pi Ad A

Kadilski Inšpektor

O nakupovalnih navadah na
obrambnem ministrstvu:
"To, da Erjavec nakupuje
prisluškovalne
naprave,
sploh še ni vse. Po mojih
zadnjih Informacijah je
kupil tudi tovornjak mila
za vojake, češ da je tekoče
milo preveč hladno za tuširanje, navadno žajfo pa lahko pred mlljenjem ogreješ
pod toplo vodo."

O zaporniškem življenju v
Kanadi: "Tukaj je nevzdržno. Nikamor nisem izginil,
ampak sem bil v okviru zaporniškega dela poslan za
vratarja na treningih kanadske kadetske hokejske reprezentance. Vam povem,
mulci so nabijal, kot odvezani, zato si želim čim prej
domov."

Vesel, da bo Peking gostil
olimpiado:

o inšpekciji po gostinskih
lokalih: "Ne, to ni škatlica
cigaret, to sem jest, Janko
Cigara (včasih strasten kadilec, zdaj pa velik nasprotnik). V dvojno dno škatlice
sem skril mikrofon in minikamero, ki bosta posnela
vsakega, ki bi se spozabu in
iz škatle vzel cigaret. Jaz
namreč sedim v kotu za
šankom."

S ^ ^ a ^ ^ i a i T H « . itSS-fc-J:««
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(B. saptember 2 0 0 7

KUMROVEC
iN TvU
H E L J topGcah
SKE TOPUCE
ogled
Kumrovca in kopanje
Tuheljskih
Cena izleta je 28 eur • naročniki Gorenjskega glasa imajo 10% popust
L

vsako soboto

G A R D A L A N D in CANEVAVVORLD cena 48 EUR
Prijave: Gorenjski glas po tel.: 04/201 42 41 ali
Agencija Linda po tel.: 04/235 84 20
ali 041/248 773.

Gorenjski Glas

WM

ZA KRATEK ČAS
KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
11. avgusta 2007

Dan bomo posvetili sebi. Naj bo to lepotičenje doma ali
pa se bomo pustili razvajati v kozmetičnih salonih. Druga polovica se bo posvetila športnim hobijem.

Sobota
Suzana, Aleks, Klara

12. avgusta 2007

Prijatelji nas bodo skušali spraviti v slabo voljo, čeprav nenamerno in pač samo zato, ker ne bodo zadovoljni. Na
katerem bregu bomo, bo odvisno od trenutnih situacij.

Nedelja
Ajda, )asna. Zarja

13. avgusta 2007
Ponedeljek
Liljana, Polde, Janči

14. avgusta 2007
Torek
Demetrij, Mitja, Tjaša

15. avgusta 2007
Sreda
Marija, Rosana, Taras

16. avgusta 2007
četrtek
Rok, johana, Štefe

17. avgusta 2007
Petek
Pavel, Milica, Vojan

0

Na vseh možnih področjih se bo pretiravalo. Pri delu, športu, hrarti in pijači ali poležavanju. Na koncu dneva naj se
zato pričakujejo temu primerne nelagodne posledice.
Če bomo hoteli imeti uspešen in zadovoljen dan, se bo
treba postaviti zase in sprejeti določene odločitve. Če
vemo zakaj to ne bo težko.
Obeta se veliko dobre in prijetne družbe ter smeha in dobre volje. Nekatere še čaka zaslužen dopust, drugi pa
bodo obujali spomine in kovali načrte.
Iskrenost je lepa vrlina, a v današnjem dnevu ne bo padla na plodna tla. Včasih je resnica bolj boleča od laži in
vsak tega ne zna sprejeti.
Na pohodu bodo čustva in romantika bo kar sijala v besedah in dejanjih. Kdor se bo prepustil temu razpoloženju, se bo imel resnično lepo.

TISOČ UGANK
ZA ODRASLE
Franc Ankerst vam zastavlja novo uganko. Odgovor
nam pošljite do torka prihodnji teden na SMS pod
šifro uganka, pripišite rešitev -h ime in priimek na številko 0 3 1 / 6 9 - 1 1 - 1 1 , ali. po
pošti na Gorenjski glas,
Zoisova 1, 4000 Kranj, s
pripisom "Tisoč ugank za
odrasle".
Glav je mnogo,
manj al'več,
nog je štirikrat toliko,
skupaj se drži ta reč,
v gibanju spreminja sliko.
Izžrebali in nagradili bomo
dva pravilna odgovora
(enega, ki ga bomo prejeli
prek SMS, in drugega, ki
ga bomo prejeli po poŠti).
Nagrado boste prejeli po
pošti. Pravilna rešitev zadnje objavljene uganke se
glasi: nohti. Tokrat smo izžrebali Berto Bertoncelj in
Tončko jelovšek.

HOROSKOP

TANJA in MARICA

Oven (21.3.-21.4,)
Pred vami je malce naporen teden. Nabralo se vam
bo več različnih opravkov, ki ste jih v preteklosti nepremišljeno prelagali. V okolju, v katerem delate, boste prišli do zaključka, da niste vi tisti, ki se mora
vedno prilagajati.

Bik (22.4.-20. 5.)
Včasih pride trenutek, ko se je treba komu zaupati.
Morda to res ne reši trenutnega problema, a velikokrat pomaga že to, da nas nekdo posluša. Ne boste
se več bali lastnih besed in misli. Pred vami so srečni dnevi!

Dvojčka (21. 5.-21. 6.)
z obiski pri poslovnih partnerjih boste morali pohiteti, da vam dobre prilike nekdo ne ukrade izpred
nosa. Pri podpisu uradnega dokumenta se boste
upravičeno, čeprav naskrivaj, nasmejali. V krogu domačih ljudi vas čaka veliko prijetno presenečenje.

Rak (22. 6.-22.7.)
Veselili se boste vsakega dneva v naslednjem tednu.
Sploh ne bo potrebno, da boste imeli za to kakšen
poseben razlog. Otresli se boste bremen in postavili nove cilje, ki jih boste tudi dosegli.

Lev (23.7.-23. 8.)
Težave boste uspešno rešili šele takrat, ko boste pripravljeni prevzeti del krivde nase. Ker tudi drugi to
od vas pričakujejo, ne boste imeli druge možnosti.
Na delovnem mestu se vam odpirajo nove ambicije.

Devica (24.8.-23. 9-)
Ne samo ta teden, ampak ves mesec, vse do konca
avgusta se vam bo vse dogajalo povezano z ljubeznijo. Pred vami je družinska sreča In Izpolnitev želje
na vašem osebnem, čustvenem življenju. Obetajo
se vam tudi nove prijateljske vezL

Tehtnica (24.9.-23.10.)
v ljubezni se počutite nemočni In razdvojeni. Že
sama misel vam sproži nervozo in paniko. Dobra
novica vas bo pomirila in končno boste prišli k sebi.
Res, da je sedaj vaše obdobje, a vendar imate v kratkem velika prijetna presenečenja.

Škorpijon (24.10.-22.11.)

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ

Končno se bo le zgodilo tisto, kar že dolgo čakate.
Za paniko in razne dvome ne bo časa, saj se rešitev
odpre tik pred zdajci in ravno v pravem času. Iskali
boste izgovore za slabo voljo in jth tudi našli.

Strelec (23. n.-2i. 12.)
"Polje"
En lep, topel pozdravi Imam
dve vprašanji. Zanima me,
kako mi kaže s službo. Bo to
delo prek študentskega servisa, honorarno delo ali pa redna zaposlitev? Drugo me zanima v zvezi s stanovanjem.
S fantom imava kar nekaj
možnosti in ne veva, kako se
odločiti. Želim vam veliko
uspešnih in srečnih dni.
Na splošno naj te v zvezi z
zaposlitvijo ne skrbi, saj vidim, da znaš biti zelo pridna
in vestna. V honorarnem
delu se ti obeta uspeh in
imaš prihodnost s tem povezano, če si le želiš. Delo je zanimivo in stik z ljudmi ti odgovarja. Si komunikativna,
prijazna in s tem oddajaš pozitivno energijo. Kasneje, na
primer v roku pol leta, boš
imela možnost, da se pri njih

redno zaposliš in delo v proizvodnji boš lahko opustila.
Za zdaj pa ostani pri tem kar
imaš, se pravi, delo v proizvodnji še za nekaj časa obdrži In hkrati si gradi prihodnost v tuji firmi, kjer delaš
honorarno. Vse možnosti, ki
jih imaš glede stanovanja, so
dobre, zato je odločitev zares
težka. Da obnavljaš staro
hišo, ti odsvetujem. Fant se
je že skoraj privadil na novo
okolje in težje bi bilo tebi se
privaditi na njegov domači
kraj. Videti imaš tako, da bosta začasno živela v novi hiši
tvojih staršev In začela graditi svojo hišo, za katero nI nujno, da bo v bližini tvojih staršev, pa tudi ne njegovih.
Srednja pot je ponavadi še
najboljša. Imata se rada, se
spoštujeta in si zaupata, kar
so dobri temelji trdne ljubezni. Želim ti vse lepo.

"Zaskrbljena"
Zopet se obračam na vas in
vas prosim, če mi lahko pomagate iz stiske. Proti mojemu pričakovanju se mi je vse
v hipu sesulo. Ali bo ta ljubezen še prava in iskrena? Bom
res kdaj zmogla narediti
usodni korak, kako bodo to
sprejeli otroci? Lepo vas pozdravljam z željo, da bi še naprej lahko prebirali vaše spodbudne besede.
Ljudje obračamo, Bog obrne,
radi pravijo nekateri. Kar se
vam je v hipu sesulo, naj vas
ne potre, ampak še bolj potrdi dejstvo, da je vse minljivo.
Sreča nikoli ne čaka dolgo
časa, zato jo moramo takrat,
ko se nam nasmehne, hitro
sprejeti, brez omahovanja. V
ljubezni ste Imeli trenutna
nesoglasja, ki so bila splet
okoliščin, na katere se ni

dalo vplivati. Ljubezen je prava, in čeprav mislite drugače,
še vedno iskrena. In da,
usodni korak boste zmogli
narediti sami. Včasih je dovolj že najmanjša malenkost,
ki zaniha en konec tehtnice
in pade odločitev. To se bo
zgodilo v vašem primeru. Zavedajte se, da kar vas čaka, je
lahko le še dobro, saj slabše
itak ne more biti. Otroci
bodo sprva šokirani, saj vas
take niso vajeni in bo zato
njihova reakcija čisto razumljiva. Sčasoma bodo sprejeli
vašo odločitev in še naprej
se boste dobro razumeli.
Spoznali ste, da gredo otroci, ko odrastejo, svojo pot.
Le zakaj, se vprašajte, ne bi
imeli tudi vi pravice izbrati
svojo. Pot, ki je prostrana in
vam ponuja vse možnosti.
Želim vam veliko poguma!
Srečno.

v teh dneh bo za vas najbolj pomemben denar In
vse, kar je povezano z njim. Skušali boste izpeljati
stare zadeve, kar vam bo tudi uspelo. V ljubezni se
boste obremenjevali. Nikar! Taki, kakršni ste, ste
najlepši in najboljši.

Kozorog (22.12.-20.1.)
Dosegli boste veliko več, kot bi si sploh upali pomisliti. Ob nasvetu prijatelja boste najprej užaljeni, a
kasneje mu boste hvaležni. Vsake oči imajo svoj pogled in zato drugače vidijo dogajanja. V ljubezni si
boste delali skrbi, a ne bo treba.

Vodnar (21.1.-19.2.)
Težave boste uspešno rešili šele takrat, ko boste pripravljeni prevzeti del krivde nase. Ker tudi drugi to
od vas pričakujejo, ne boste Imeli druge možnosti. V
poslovnem krogu se vam odpirajo nove ambicije.

Ribi (20.2.-20.3.)
Končno je prišel čas, da boste lahko Izpregli in se v
celoti posvetili sami sebi in svojim najbližjim, kl so
že začeli rahlo kuhati zamero. Telefonski klic vas bo
prijetno presenetil in zopet boste začeli premišljevati o lepih stvareh, ki ste jih v zadnjem času imeli vse
premalo.
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NAGRADNA KRIŽANKA

U R I N

Letos so se v papirnici KARUN v Kranju še posebej dobro oskrbeli za letošnjo šolsko
sezono. Police se kar šibijo od pestre ponudbe vseh vrst zvezkov, svinčnikov, barvic,
flomastrov, šolskih torb in nahrbtnikov. Seveda so v tej ponudbi tudi delovni zvezki in
učbeniki. Vsi artikli v ponudbi so izjemno kvalitetni in po zares ugodnih cenah.
V papirnici Karun vas vabijo, da jih obiščete in se sami prepričate o njihovi ponudbi.

Koroška cesta 35, 4000 Kranj

Papirnica KARUN, d. o. o., namenja Izžrebanim reševalcem križanke
naslednje tri nagrade: i. nagrada - bon v vrednosti 42 EUR
2. nagrada - bon v vrednosti 30 EUR
3. nagrada - bon v vrednosti 2i EUR
Tri nagrade prispeva Gorenjski glas.

Del. čas: vsak dan od 8. do 19. ure, v soboto od 8. do 12, ure
Tel.: 04/ 2360 750, 2021 164

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v
kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 22. avgusta 2007, na Gorenjski
glas, Zoisova i, 4001 Kranj, p.p. 124. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Zoisovi i.

Nagrajenci nagradne križanke ZAVOD ZA TURIZEM KRANj, ki je bila objavljena 27. julija, so: 1. nagrada: 100 igralnih žetonov, ki jih podarja casino Faraon, prejme PAVEL DRAKSLER, Mavčiče 44/b,
Mavčiče; 2. nagrada: 50 igralnih žetonov, ki jih podarja casino Faraon, prejme ŠTEFKA VOLK, Jezerska cesta 56/a, Kranj; 3. nagrada: majico, ki jo podarja casino Faraon, prejme ANTON REŠEK, Planina

64, Kranj; 4. nagrada: digitalni MP3 predvajalnik, ki ga podarja podjetje Toshiba, prejme NIK
PREŠEREN, Jereka 2, Bohinjska Bistrica; 5. nagrada: žensko ročno uro podjetja Toshiba prejme
HELENA KRAMAR, Dovje 112, Mojstrana; 6. nagrada: športna sončna očala Optike Mali prejme
SONJA OBLAK, Na kresu 24, Železniki. Čestitamo!

DRUŽABNA KRONIKA

PO VEČERJI SO ZASPALI
Ob gostovanju hrvaškega nogometnega prvaka Dinama v Domžalah je bila polna tudi VIP-tribuna,
na njej pa številni znani obrazi. Športna je tudi Kranjska Gora, kjer je svoj prvi hokejski tabor imel
Anže Kopitar.

retekli teden je bila
v Domžalah velika
nogometna tekma.
Za piko na i je
zmanjkala zmaga:
slovenskega prvaka Domžal
nad hrvaškim Dinamom iz
Zagreba. Zanimanje za
ogled tekme je bilo veliko in
karte so bile hitro razprodane. Nakup je bil možen le ob
predložitvi osebnega dokumenta. Slednjega je bilo treba pokazati tudi ob vstopu na
stadion.

in Ivo Sanader. Prišla sta
tudi Zlatko Zahovič in Matjaž Kek. Na tribuni je bil s
svojim sinom Jože Biščak,
nekdanji novinar, sedaj pa
družbenik v Agenciji Odmev. Biščak je bil leta 1995
selektor slovenske novinarske reprezentance, nogomet
pa je sam igral zgolj ljubiteljsko. Na tekmah Domžalčanov je skoraj vedno, na vprašanje, ali je tekmo z VlP-tribime spremljati kaj drugače,
pa je odgovoril, da ni nič posebnega, da je pomembna
tekma, ne pa to, od kod jo
gledaš.

Polna je bila tudi tribuna s
povabljenimi gosti. Glavna
na njej sta bila slovenski in
hrvaški premier Janez Janša

Športno je bilo pretekli teden tudi na drugem koncu
Gorenjske, v Kranjski Gori.
Na novem igrišču za in-line

P

hokej je potekal prvi hokejski
tabor, ki ga je pod okriljem
Hita organiziral naš najboljši
hokejist Anže Kopitar skupaj
z in-line hokejsl<^ klubom
Kranjska Gora. Kot je povedal Emir Hasldč iz vrst organizatorja, sicer znan kot menedžer hip-hop skupine Kocka, je bila organizacija tabora
kar velik zalogaj: "Samo treningi v in-line hokeju za
otroke, p o b e energije, niso
dovolj. Imeli smo program
od jutra do večera, v katerega
se je aktivno vključila naša
animacijska skupina. Organizirali smo sprehode, kolesarili, se šli sankat, kopat Od
jutranjega treninga, ki se je
končal ob enajstih dopoldne,
do začetka večernega ob sed-

mih zvečer so vseskozi potekale aktivnosti. Otroci so bili
zato tako izčrpani, da so po
večerji vsi popadali dol in zaspali."
Zaključek tabora je bil
predvsem priložnost za druženje otrok z znanimi imeni
slovenskega športa in zabave. Poleg najmlajših so svoje
znanje v in-line hokeju pokazali še sam Anže Kopitar in
njegov mlajši brat Gašper,
Marcel Rodman, Jure Košir,
Dejan Košir, Anže Kolenc,
član skupine Kocka, in Mitja
Brgant, vodja tabora. Vsi so
prijatelji in v prostem času
skupaj igrajo. After party je
bil v pubu Legende, v bližnjem hotelu pa je nastopil
Pero Lovšin.

VRTIMO GLOBUS
Usher se je poročil
Potem ko je prejšnji konec tedna tik pred
zdajci odpovedal poroko, se je r&b pevec
Usher minuli petek le poročil z nosečo
stillstko Tameko Foster. Razkošno slavje, za katero sta najela dragega kuharja,
pel pa bi jima Robin Thicke, sta odpovedala zaradi zapletov v nosečnosti, ki naj
bi bili posledica stresa. V drugo sta se odločila za preprostejši, intimen obred, ki je potekal v pisarni Usherjevega odvetnika v Atlanti. Tako Tameka kot še nerojeni
otrok se počutita dobro.
Najprej kariera, potem zakon
Po Mattu Damonu, ki je zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih dobil konec
julija, je ta čast v ponedeljek doletela še
Michelle Pfeiffer. 4g-letna igralka je v nagovoru poudarila, da je za uspeh igralca
potrebnih veliko ljudi, v prvi vrsti pa je
zaslužna njena mama: "Naučila me je,
da s trdim delom lahko dosežem vse in da si moram
najprej ustvariti kariero, šele potem pride zakon." Njen
novi film Stardust te dni prihaja v ameriške kinodvorane, jeseni pa bo na velikih platnih v romantični komediji I Could Never Be Your Woman.
Pete so jI uničile kolena
Sarah Jessica Parker si je med snemanjem serije Seks v mestu, po kateri bodo
posneli tudi film, zaradi nošenja visokih
pet poškodovala noge. Kar šest let je po
18 do 20 ur na dan tekala in plesala v
čevljih z vrtoglavo visoko peto, zaradi
česar ima še danes hude bolečine v kolenih. Priznala je tudi, da sovraži okus koktajla cosmopolitan, ki je najljubša pijača Carrle Bradshaw. "Okus
ima po čistilu. Ko v barih dobim koktajle, se vedno vprašam, koliko bi lahko doma z njimi počistila," pravi Parkerjeva, da redko pije alkohol, še najraje si privošči kozarec dobrega kaberneta.
Sinead navdihnil Bog

Tekma v Domžalah: levo Tine janežič, gostilničar s Pšate,
desno Matjaž Kek, selektor nogometne reprezentance, zadaj
levo Matjaž Sonc, direktor mariborskega letališča

Oče in sin, oba nogometna navdušenca: Jože jr. in Jože
Biščak. Jože je nekdanji novinar, sprva je pokrival politiko,
kasneje gospodarstvo. /Foto: ima ooki

Saša: levo Jerkovič, novinar nacionalne TV, desno Udovič,
nekdanji nogometni reprezentant / FouiTina ooki

Brata Kopitar Anže in Gašper. Oba gresta konec meseca v
Ameriko, /foto TI« DOH

Anže Kolenc - Sharks, član skupine Kocka, in Nejc Čertiivec,
udeleženec tabora Anžeta Kopitarja / FOIO: Tim Doki

Jure Košir, Dejan Košir in Marcel Rodman v sproščenem
p o g o v o r u /FotoiTinaDoH

Sinead 0'Connor se po petnajstih letih
odmora vrača na glasbeno sceno z albunnom Theolog/, ki govori o Bogu. Nekdaj jezna irska glasbenica, ki je raztrgala sliko papeža janeža Pavla II., zdaj prepeva o ljubezni, upanju, čaščenju. Novi
album opisuje kot 'njen majhen odgovor
na to, kar se v političnem In duhovnem smislu dogaja
na svetu, še posebej po n. septembru'. Navdih Biblije je
očiten, sploh Stare zaveze, Sinead pa dodaja, da je v veri
našla veliko lepega, problem pa se pojavi, ko jo narobe
interpretiramo.

Dijakinja srednje strokovne šole v Radovljici Ariana
Denič.prihaja z Jesenic. Škorpijonka prosti čas preživlja
v družbi prijateljev, rada pa tudi pleše. / FOM lan« pipao

