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Na udaru lastniškega prerivanja
v jelovici je nadzorni svet v petek iz krivdnih razlogov razrešil direktorico
Marijo Slovnik in člana uprave Mira Podrekarja. Srdit boj za lastništvo.
ŠTEFAN ŽARGI

Škofja Loka - Zgodba lastninskega prestrukturiranja
škofjeloške lesne industrije
Jelovica, ki sta jo oktobra
lani sprožila z razpisom za
prodajo lastninskih deležev
paradržavna sklada S O D in
K A D , je v petek na izredni
seji nadzornega sveta dobila
nov preobrat. Nadzorni svet
je namreč odstavil direktorico Marijo Slovnik in člana
uprave Mira Podrekarja, in
to celo iz krivdnih razlogov.
Očitali so jima škodljive posle na trgih jugovzhodne Evrope, kjer plačila za prodano
blago zaostajajo, mačehovsko ravnanje z blagovno

znamko Jelovica, ki da je na
teh trgih brez zaščite, ter
škodljivo prodajo delnic zavarovalnice Triglav pod
ceno, s čimer naj bi oškodovala družbo za dva milijona
evrov. Nova predsednica
uprave je postala Branka Babič, ki je po sklepu nadzornega sveta en mesec pred
tem prišla v Jelovico in
opravljala naloge namestnice predsednice, član uprave
pa je postal Sandi Kvas.
Vsem, ki spremljajo dogodke v Jelovici, je jasno, da
so razlogi za razrešitev Slovnikove ter Podrekarja na trhlih nogah - v izjavi za javnost
jih oba tudi odločno zavračata, pač pa da je v ozadju teh

posegov srdit boj za lastništvo. Lastniki imajo seveda
polno pravico do tega, da si
prek nadzornega sveta izberejo upravo, ki ji zaupajo,
posebnost položaja v Jelovici
pa je ta, da več kot polovica
kapitala v nadzornem svetu
ni zastopana, pač pa svet
vodi človek, ki je letos objavil prevzem te družbe, vendar pri tem ni uspel. Kot
smo poročali, je državne deleže (četrtino družbe) kupil
Janez Deželak, podoben delež ima podjetje EBS v lasti
Gregorja Benčine, pomemben delež pa tudi razrešeni
član uprave Miro Podrekar.
^
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Sporno ograjo naj bi znižali

STANOVANJ^ JN

Lastnik Vile Rog Igor Lah je pripravljen znižati moteče visoko ograjo, omogočil pa naj bi tudi dostop
do jezera. Lepšo podobo naj bi dobila tudi Riklijeva Vila.
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z O B R E S T N O M E R O , PRILAGOJENO VASIM P O T R E B A M

VILMA STANOVNIK

Bled - Kot kaže, so protesti
domačinov vendarle zalegli
in v kratkem naj bi visoka
ograja od konca Grajskega
kopališča do Vile Zlatorog,
ki zastira pogled na blejsko
jezero in onemogoča dostop
do vode, vendarle izginila
oziroma naj bi jo z n i ^ i in
uredili tudi pristop do priobalnih zemljišč. "Lastnik
Vile Rog Igor Lah je na zadnjih pogovorih izrazil pripravljenost, da ograjo zniža,
da bo nevsiljiva, prav tako
pa naj bi na obeh straneh
zemljišča naredili vrata, s čimer bo omogočen dostop
do jezera.
^
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KRANJ

Na led konec avgusta
Po dobrih treh mesecih, kar so položili temeljni kamen, Ledna dvorana na Zlatem polju v Kranju dobiva končno podobo.
Miro O b e r ^ r , direktor družbe Arena, ki upravlja dvorano, je
že tedaj za avgust napovedal prve športne dogodke. "Ledena
ploskev bo pripravljena za šport in rekreacijo 25. avgusta.
Napovedan imamo tudi seminar za hokejske sodnike. Uradno odprtje pa bo predvidoma konec septembra, ko bomo
imeli v rokah uporabno dovoljenje," je povedal Oberstar. Pri
tem projektu gre za javno-zasebno partnerstvo. Kranjska občina je prispevala komunalno opremljeno zemljišče in bo za
svoja društva za obdobje desetih let letno sofinancirala 1680
ur. Investitor v objekt je podjetje Expo biro iz Maribora, ki je
za izvedbo projekta s partnerji, družbami Cestno podjetje
Kranj, Kota Petrovče in Ensico Ljubljana ustanovil konzorcij.
Vrednost naložbe brez zemljišča je 2,1 milijona evrov, na javnem razpisu Fundacije za šport so za gradnjo dvorane prejeli 144.000 evrov nepovratnih sredstev. S. K.

Visoka ograja ob Vili Rog moti sprehajalce, onemoča pa tudi pogled na jezero.
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Večina lula kar v jezero

Več porok in manj razvez

Mnogi kopalci na obali Blejskega jezera hodijo na malo in na veliko potrebo kar v vodo ali v bližnje grmovje,
edino za kopanje urejeno Grajsko kopališče pa je prazno. T o se dogaja
tudi zato, ker Bled nima odloka o kopanju v jezeru, ki postaja banja, v kateri se lahko namaka vsak.

Pri razvezah zakonskih zvez so lani
štiri petine vzdrževanih otrok dodelili
materam, 7,7 odstotka očetom, dobro desetino pa obema staršema.
Največ razvez je bilo v Litvi, na Češkem in v Estoniji.

I KRONIKA

KMETIJSTVO

i VREME
i Danes bo ddnoJasno
I s spremenljivo oblačnos^o.
I Popoldne bodo krajeme]Mie
i ali nevihte. Jutri in v četrtek bo
\ sončno in suho, tudi topl^.

Pogreznjena hiša

Kačasta in stebrasta

grozi okolici

smreka

Novogradnja v Zgornjih Bitnjah je
zamenjala že več lastnikov, pretekli
teden pa se je zaradi posegov v njene
temelje začela pogrezati. Poškodovana hiša je nevarna za okolico, gradbeni inšpektor pa bo odredil, kakšna
usoda jo čaka.
g

Gozdar Martin Umek je v revirju Nemilje odkril gozdna posebneža; v bližini jamnika kačasto smreko, v Zgornji Besnici pa še stebrasto. Obe vrsti
smreke sta zelo redki: kačastih
smrek naj bi bilo v Sloveniji sedem,
stebraste pa le tri.

te

1 8 i Jutri: sončno in suho

POLITIKA
KRATKE NOVICE
LJUBLJANA

Veleposlanik Robertson se poslavlja
Predsednik državnega zbora France Cukjati je prejšnji teden
na poslovilni obisk sprejel veleposlanika Združenih držav
Amerike v Republiki Sloveniji Thomasa B. Robertsona (na
sliki). Sogovornika sta izrazila zadovoljstvo nad dosedanjim
sodelovanjem. Strinjala sta se, da je prav sodelovanje med
Evropsko unijo In Združenimi državami Amerike lahko

danica.zaprl@g^las.si

Odkritja o prikritih grobiščih
v okolici Maribora in na Pohorju so prejšnji teden začeli sondirati teren in odkrivati skeletne ostanke
po vojni pobitih žrtev. Jože Dežman meni, da gre za največje povojno morišče v Evropi.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Kranj - Ena od prednostnih
nalog, ki jih je vladna komisija za reševanje vprašanj
prikritih grobišč zadala na
začetku mandata, je tudi topografija grobišč na območju Slovenije (vodja evidentiranja lokacij prikritih grobišč je zgodovinar Mitja Ferenc), nam je v petek, ko se
je ravno vrnil s prizorišča
sondiranj na Pohorju, povedal predsednik komisije
Jože Dežman. Sondiranju,

vije, pač pa kar vse Evrope, je
prepričan Jože Dežman.
"Že leta 1999 je bilo pri
gradnji avtoceste na tem območju na 70 metrili dolžine
odkopanih prek tisoč okostij,
kar 18 na dolžinski meter.
Sedaj sondiramo teren na kilometru dolžine, in sodeč po
odkritjih, bi lahko govorili o
15 tisoč žrtvah," pove Jože
Dežman o posmrtnih ostankih po drugi svetovni vojni
pobitih in zakopanih v protitankovskem jarku. "Najdena
okostja in predmeti, ki smo

ne med umikom na tem območju pobili zmagovalci. Pri
izkopavanjih zato sodelujejo
tudi predstavniki sosednje
Hrvaške. Sondiranja nadaljujejo na Pohorju, kjer naj
bi bilo po Dežmanovem
mnenju vsaj dvajset prikritih
grobišč.
"Obstajajo govorice, da so
Rusi prepovedali pobijanje v
bližini velikih mest, češ da to
med ljudmi povzroča preveliko vznemirjenje. Zato pobijanje in zakopavanje na
Pohorju, kjer so žrtve revolu-

priče, razlaga Dežman.
"Raziskave se nadaljujejo,
pred nami so odločitve za
sondiranje na dveh lokacijah
na Pohorju, na Gorenjskem
pa septembra na Hrušici in
Lancovem, pridobivamo soglasja tudi za Kamniško Bistrico." dodaja Dežman. "Po
izkopih, raziskavah in analizah (identiteto žrtev ugotavljajo z D N K analizo) je naslednja faza pokop. Odločali
se bomo za nekaj regionalnih kostnic, tako denimo
operativni dogovori že pote-

ključnega pomena pri nadaljnjem reševanju vprašanj, kot
sta denimo umiritev razmer na Bližnjem vzhodu in neodvisnost Kosova. Predsednik DZ Cukjati je omenil priprave Slovenije na srečanje vrha EU in ZDA, ki bo prihodnje leto v
času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. Veleposlanik Robertson je poudaril, da Slovenija kot članica
Nata svojo vlogo odgovorno izpolnjuje. Veleposlanik Z D A
Thomas B. Robertson, ki je bil v času svoje misije tudi pogost obiskovalec Gorenjske in je obiskal tudi uredništvo Gorenjskega glasa, bo svoje službovanje v Sloveniji predvidoma zaključil 20. avgusta. D. Ž.
LJUBLJANA

Peterle daroval kri
Po spletu ta čas kroži zelo odmevna zgodba Uroša Potočnika, ki se v zdravi v Kliničnem centru v Ljubljani. Zaradi
levkemije, ki se mu je že dvakrat ponovila, so mu dvakrat
presadili kotni.mozeg, prišlo je do več zapletov, potrebuje
tudi transfuzije krvi. Njegovi svojci, ki so že darovali kri, se
sedaj obračajo na vse, ki bi bili pripravljeni dati kri in pomagati pri Uroševem zdravljenju. Včeraj je skupaj z družinskimi člani, sodelavci In prijatelji daroval kri tudi evropski poslanec in kandidat za predsednika države Lojze Peterle. S to
potezo je želel spodbuditi tudi druge, da na enak način pomagajo bolnikom in ponesrečencem, ki v bolnišnicah potrebujejo kri. D. Ž.

Murilo

izžrebanemu naročniku časopisa

Gorenjski Glas

Knjigo prejme JOŽE EKAR iz Preddvora.

KOTIČEK ZA N A R O Č N I K E

Gorenjski glas se pripravlja
na selitev
Cenjene naročnike in bralce obveščamo, da se bo naša celotna časopisna hiša še v tem tednu preselila na novo lokacijo, na Bleiweisovo 4 v Kranju nasproti glavne avtobusne postaje, zraven lekarne in nebotičnika. Selitev bo potekala v
dneh po prazniku, tako da nas boste v prihodnjem tednu,
od ponedeljka, 20. avgusta dalje, našli le še v novih prostorih. Naj povemo, da telefonske številke ostajajo enake. Tam
bomo predvidoma v oktobru, ko se bomo na delo v novih
razmerah že malce navadili, tudi za vas pripravili dan odprtih vrat in vas povabili na kavico. Še prej pa se s tistimi, ki
tako kot Gorenjski Glas letos praznujejo 60. rojstni dan, že
21. avgusta vidimo na pikniku v Besnici, 22. septembra pa se
vsi skupaj dobimo na športni in družabni prireditvi v Preddvoru, kjer nam bodo igrali Gašperji. D. K.

Pri sondiranju je bil odkrit še ne razpadel del trupla z
oblačili, ohranjen v Ilovnati zemlji. / foio: p>vti jamnik
ki naj potrdi morebitne lokacije povojnih pobojev,
sledi izkop terena do skeletnih ostankov, zatem ugotavljanje, kdo so žrtve, na
koncu pa pokop žrtev in
ureditev teh lokacij v spominske parke.
Odkritja na območju Maribora in na več lokadjah na
Pohorju pričajo o tem, da je
bUo to največje morišče po
drugi svetovni vojni, ne le na
območju nekdanje Jugosla-

jih našli zraven, kažejo, da
so bile žrtve slečene in zvezane z žico, ob izkopu smo
naleteli tudi na okostje z leseno nogo in berglo, kar
kaže na to, da so bili med žrtvami invalidi in ranjeni, pa
tudi veliko civilistov."
Žrtve, zakopane v protitankovskem jarku, naj bi bile
sicer večinoma pripadniki
vojaških formacij hrvaške,
srbske in črnogorske narodnosti, ki so jih ob koncu voj-

TRŽIČ

Mladi tržiški talenti
V četrtek, 9. avgusta, so v Galeriji atrij Občine Tržič odprli
razstavo, ki jo je pripravil lokalni odbor Mladih liberalnih
demokratov Tržič. Predsednica Rebeka Peharc je povedala,
da na prvi taki prireditvi sodeluje devet njihovih članov,
otroci iz vrtca Lom in učiteljica iz Tržiča. Slike, fotografije,
kipi in okrasni predmeti bodo na ogled do 21. avgusta. Ustvarjalnost mladih umetnikov sta pohvalila mojster domače
obrti Jernej Kosmač in tržiški župan Borut Sajovic, odprtje
razstave pa so popestrili klarinetisti Robi Bone, Nejc Bečan
in Vid Megllč iz Pihalnega orkestra Tržič. S. S.

Jože Dežman, predsednik vladne komisije za raziskovanje
vprašanj prikritih grobišč, Pavel Jamnik, vodja policijske
akcije Sprava, Mitja Ferenc, vodja topografske raziskave
prikritih morišč In grobišč.
cionarnega čiščenja od pomladi 1945 pa vse do začetka
1946. Je pa še več drugih lokacij, denimo na območju
tovarne TAM, kjer naj bi bilo
zakopanih okoli dva tisoč
Hrvatov. Zajete ljudi naj bi
tedaj razvrstili po republiškem izvoru, strpali naj bi
jih v graben in povozili s tanki," o grozotah povojnih pobojev, ki jih potrjujejo tudi

kajo z občino Škofja Loka.
Nato naj bi lokacije, kjer so
bUe najdene v povojnih pobojih likvidirane žrtve,
ustrezno uredili s potirii, napisnimi tablami in spominskimi znamenji."
Kot pravi Dežman, za vse
to ni strokovnih zadržkov,
politično okolje pa je trenutno takšno, da nihče posebej
ne zavira niti ne podpira.

SDS: cilj je blaginja za vse
DANICA Z A V R I Ž L E B I R

Kranj - Poslanec S D S Bojan
Homan, sicer tudi svetnik v
kranjskem mestnem svetu
in podžupan mestne občine
Kranj ter predsednik regijske koordinacije S D S , je v
oceni o položaju vodilne
parlamentarne stranke S D S
zapisal, da je država pod sedanjim vodstvom dosegla
vrsto uspehov. Omenja
uvedbo evra, odpravo več birokratskih ovir, realno
zmanjšanje števila zaposlenih v državni upravi, pocenitev delovanja države, lani
doseženo rekordno gospodarsko rast, zmanjšanje števila brezposelnih, uspešno
uvajanje davčne reforme z
občutnim znižanjem davkov in p>oenostavitvijo davčnih postopkov. V preostali

četrtini mandata S D S čaka
še več nalog pri dokončanju
gospodarskih in socialnih
reform.
Eden od projektov je tudi
decentralizacija države, kjer
se bodo z uvedbo pokrajinske ureditve zmanjšale razvojne razlike med pokrajinaiiiL Čaka jih Se lefoinia liga
dela in drugi pomembni projekti, je zapisal Homan. O
notranjem položaju SDS pa
pravi, da je število članov naraslo za več, kot znaša skupno število članstva kar nekaj
parlamentarnih strank, in še
kar narašča. Začel se je že
postopek evidentiranja kandidatov za volitve v državni
zbor prihodnje leto. Cilj SDS
ni oblast za vsako ceno, pač
pa delo za skupno dobro, za
blaginjo vseh državljanov, še
pravi Homan.

AKTUALNO
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zbral je kraljico znanosti

Jutri bo veliki šmaren
Praznik Marijinega vnebovzetja je med najbolj
spoštovanimi cerkvenimi prazniki in dela prost dan.

Zlati maturant )an Kralj bo študiral matematiko. Prvi del počitnic je preživel delovno, zdaj uživa na morju.
JOŽE KOŠNJEK
STIZANA P . KOVAČIČ

Kranj, Bled - Jan Kralj se je
poslovil od gimnazijskih dni
kot zlati maturant, ki je na
maturi dosegel vseh možnih
štiriintrideset točk. "Za izbirna predmeta sem izbral fiziko in nemščino. Pred nemščino sem malo trepetal, ampak sem želel imeti zunanji
pritisk, da se je še več naučim. V rokah imam tudi
uradni certifikat, ki potrjuje
moje aktivno znanje nemščine. Za maturo se sicer nisem kaj dosti pripravljal, saj
mi je veliko pomagalo sprotno učenje skozi vsa štiri
srednješolska leta," je povedal Jan, ki se je v sredo vpisal
na študij matematike. "Matematika je lep predmet, pravijo ji kraljica znanosti. V
Gimnaziji Kranj smo jo imeli štiri ure na teden, na fakulteti jih bo štiriindvajset na teden. Prvič se zares zavedam,
kako močno jo bom moral
še spoznati, kar me veseli,
obenem pa mi vliva malo
strahu," je povedal Jan, ki ga
je matematika navdušila že
pred leti. Kar pa niti ni naključje, saj sta tudi njegov
oče in sestra matematika. "V
srednješolskih letih sem sodeloval na šolskih tekmova-

Jan Kralj / foro rma dom
njih, letos sem bil na državnem matematičnem tekmovanju deveti. Na Cankarjevem tekmovanju - to je preizkus znanja iz slovenščine sem dvakrat dobil srebrno
priznanje."
Jan je doma z Bleda in
upa, da bo dobil posteljo v
študentskem domu, saj se
mu zdi vsakodnevna vožnja
do Ljubljane in nazaj prenaporna. Prvi del počitnic je bil
deloven, saj je do pred nekaj
dnevi delal kot pomočnik reševalca iz vode na Grajskem

kopališču na Bledu. "Sem
navdušen smučar, zato bom
nekaj prisluženega denarja
porabil za nakup smučarskih kart. Nekaj denarja
bom primaknil k nakupu avtomobila, ki mi ga bosta sicer podarila mama in oče,
nekaj pa naj bi ga ostalo za
"hude čase"," je napovedal
Jan, ki proste poleme dni
preživlja tudi na kolesu.
"Tako kot veliko vrstnikov sem veliko na računalniku, rad pa vzamem v roke
tudi leposlovje. Od moder-

nih slovenskih avtorjev mi
je všeč Branko Gradišnik,
še posebej njegova knjiga Strogo zaupno na Irskem. Seveda razmišljam
tudi o svoji prihodnosti,
morda o interdisciplinarnem študiju po končanem
tretjem lemiku fakultete,"
je povedal Jan, ki si je pred
nekaj dnevi v družbi nekdanjih sošolcev ogledal
akcijski film Umri pokončno IV., v tem trenutku pa
že uživa zaslužene počitnice na Pašmanu.

Kranj - Veliki šmaren, ki mu
marsikje pravijo tudi "velika
maša", je največji, najstarejši
in tudi najmlajši Marijin
praznik. Največji je zaradi
velikega spoštovanja do Marije med kristjani, zato so
bile prve njihove cerkve posvečene prav njej. Tudi v Sloveniji jih je veliko. Nekatere
od njih, na primer Brezje,
Ptujska Gora, Sveta Gora in
Višarje, so najbolj znani in
obiskani romarski kraji. Včasih so ljudje prav na veliki
šmaren največ romali. Najstarejši je zaradi zgodnjega
začetka praznovanja njenega
odhoda s sveta, najprej že po
koncilu v Efezu leta 431. Najmlajši pa je zaradi dejstva, da
je versko resnico o Marijinem vnebovzetju razglasil
papež Pij XII. šele 1. novembra 1950. Praznik Marijinega vnebovzetja je tudi praznik spoštovanja in poslanstva žene in matere.

Danes zvečer in jutri, ko
bo tudi dela prost dan, bodo
v slovenskih cerkvah slovesne maše. V najbolj znanih
božjepotnih središčih jih
bodo darovali škpfje sami.
Na Gorenjskem bo najbolj
slovesno jutri na Brezjah,
kjer bo ob 10. uri pred baziliko daroval mašo ljubljanski nadškof in metropolit
Alojz Uran. Ker običajno
nadškofje pri tej maši povedo tudi stališča slovenske
katoliške Cerkve do svojega
položaja v družbi in aktualnih družbenih in političnih
vprašanj, ni zanimiva le za
vernike, ampak za širšo javnost. Po svoji neposrednosti
in kritičnosti v brezjanskih
pridigah na Veliki šmaren
je bil še posebej znan nekdanji ljubljanski nadškof
in sedanji kardinal Franc
Rode. Ljubljanski pomožni
škof Anton Jamnik pa bo
maševal jutri, 15. avgusta,
ob 17. uri v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Lescah.

Vednalula kar v jezero
Mnogi kopalci na vse koncih Blejskega jezera na malo in veliko potrebo hodijo kar v vodo ali bližnje
grmovje, edino za kopanje urejeno Grajsko kopališče pa je na pol prazno.
V I L M A STANOVNIK

Bled - Čeprav je ob Blejskem
jezeru lepo urejeno Grajsko
kopališče (z vstopnino), pa
se mnogi obiskovalci Bleda
ob lepem vremenu odločijo
za kopanje tudi tam, kjer to
ni dovoljeno - saj pač ni izrecno prepovedano. Tako je
navadno vse polno kopalcev
v obeh Zakah, v Mlinem, pa
tudi povsod drugje, kjer je
mogoče brez težav skočiti v
vodo, saj Bled nima odloka,
ki bi urejal kopanje tako v jezeru kot v rekah. "Naš interes
je, da se to čiin prej uredi. Na
občini se namreč zavedamo,
da to, kar se dogaja sedaj,
meče zelo slabo luč na Bled.
ki želi biti biser slovenskega
turizma, v resnici pa pstaja
vehka "banja", v kateri se
lahko kdorkoli namaka kjerkoli. Tako je raša naloga, da
do prihodnjega leta sprejmemo odlok, ki bo urejal vse
podrobnosti," pravi direktor
blejske občinske uprave
Matjaž Erjavec in priznava,
da je sprejetje odloka zelo

preprosto, da pa je to le prva
stopnica do urejanja razmer.
"Predvsem je treba urediti
kopališča, kjer je za to primeren prostor. Sedaj vse pogoje za kopališče izpolnjuje
zgolj Grajsko kopališče, ki
pa je največkrat napol prazno, saj se vsak kopa, kjer si

pač izbere. Pri tem je najbolj
moteče, da drugje ob jezeru
niso urejeni primerni higienski pogoji, torej ni tušev,
sanitarij, prav tako ni reševalcev iz vode. Zato se bomo
potmdili do nove kopalne sezone urediti vsaj še eno ali
dve javni kopališči, najbrž

najprej v Zaki in Mali Zaki,
kjer je možno zagotoviti parkiranje in brez večjih posegov v okolje izpolniti vsaj minimalne higienske pogoje,"
pravi Erjavec in dodaja, da
bo drugje kopanje prepovedano, tam pa naj bi uredili
primerne parke.
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JESENICE

Slovo od kaplana Janeza Ferkolja
Jeseniška župnija vključno z verniki iz Sv. Križa pod Golico
so se zadnjo julijsko nedeljo po dveh letih službovanja poslovili od kaplana Janeza Ferkolja, ki je odšel za kaplana v
kranjsko župnijo. Kot je zapisala Štefanija Muhar, je s svojimi talenti, neizmernim znanjem in globokim občutkom za
človeka bogatil duhovno življenje v župniji. Kaplan, ki se je
na Jesenicah in pri sv. Križu prvič srečal z Gorenjci, je dejal,
da so bila tu njegova nebesa, da je bil med tukajšnjimi ljudi
srečen in jih je imel rad. Nobena naloga ni bila neuresničljiva in nobena pot pretežka, so rekli v zahvali domačini. "Bili
ste dober poslušalec in dušni pastir, zato smo vas spoštovali in imeli radi. Hvaležni smo Bogu, da smo vas srečali in
del poti prehodili z vami. Hvala za dobra in plemenita dejanja," so mu še dejali ob slovesu. J. K.
ŽIROVNICA

Enotna vstopnica za ogled znamenitosti
V Žirovnici bodo v teh dneh uvedli enotno vstopnico za ogled
Prešernove, Finžgarjeve, Jalnove in Čopove hiše. Kot je pojasnil Janez Dolžan, direktor Zavoda za turizem in kulturo
Žirovnica, ki upravlja Čopovo hišo, so se za to zavzemali že
dalj časa in je vesel, da so z Gorenjskim muzejem, ki upravlja
Prešernovo in Finžgarjevo hišo, ter Janezom Mulejem, ki skrbi
za Jalnovo hišo, vendarle poiskali skupni jezik. "Vstopnica bo
oblikovala kot razglednica s petimi kuponi • štirje bodo vstopnice v posamezne hiše, dodan pa bo še kupon ugodnosti za
cenejša kosila, jahanje in podobno," je povedal Dolžan. Med
turisti v Žirovnici je daleč najbolj priljubljena Prešernova hiša v
Vrbi, ki si jo je lani ogledalo 26 tisoč obiskovalcev, kar je za
tretjino več kot leta 2005. "Z uvedbo enotne vstopnice želimo
povečati obisk v drugih naših znamenitostih, poleg tega pa bi
radi turiste dlje zadržali v občini," je pristavil. V Finžgarjevi hiši
so lani našteli osem tisoč obiskovalcev, v Čopovi pet tisoč, v
Jalnovi pa šest tisoč obiskovalcev. A. H.

Prešernovo hišo v Vrbi si je lani ogledalo 26 tisoč
obiskovalcev. / foto: K>j> p«sii>r
KOVOR

Avto kovorskim gasilcem
Pred štirimi leti so člani Prostovoljnega gasilskega društva Kovor prizidali garažo k domu. Upali so, da bodo vanjo kmalu zapeljali nov avto, saj so prejšnjega dobili leta 1990. Lani in letos
so iskali pomoč za nakup avta. Sami so zbrali blizu 67 tisoč evrov, dobrih 73 tisoč evrov so prispevali Občina Tržič in donatorji, večino denarja za orodje in opremo pa je zagotovila Gasilska zveza Tržič- Gasilsko vozilo s cisterno za 1400 litrov
vode so predali namenu v petek. Voznik Gašper Kajbič je sprejel ključ iz rok tržiškega župana Boruta Sajovica. Domačinom
sta čestitala za uspeh tudi Bojan Balantič iz Gasilske zveze Tržič in Vili Tomat iz Gasilske zveze Slovenije. Slovesnost so popestrili s parado, nastopom zbora Kres in Pihalnega orkestra
Tržič ter zabavo. Sobotno veselico so prestavili na 18. avgust,
kljub dežju pa so skupaj slavili jutrišnji praznik KS Kovor. Na
sliki (od leve): Gašper Kajbič, predsednik Franc Smolej, poveljnik Marko Praprotnik in Janja ter Borut Sajovic. S. S.

Več porok in manj razvez
v Sloveniji je bilo lani več porok in manj razvez kot leto prej. Število razvez se je po desetih letih
prvič znižalo, bilo jih je 2.334 ^li trinajst odstotkov manj kot predlani.
C v i T o ZAPLOTNIK

Kranj - Po podatldli državnega statističnega urada je bilo
lani v Sloveniji sklenjenih
6.368 zakonskih zvez ali sla-'
bo desetino več kot leto prej,
razvez pa je bilo 2.334 ^li
brih trinajst odstotkov manj
kot predlani. Povprečna starost ženina in neveste ob
sklenitvi zakonske zveze je
vsako leto višja in že od sredine devetdesetih let presega
trideset let, lani, na primer,
je bil ženin v povprečju star
32,8 leta, povprečna starost
neveste pa je prvič dosegla
trideset let. Ženini, ki so lani
prvič stopili pred matičarja,
so bili v povprečju stari 30,6
leta in so bili 4,9 leta starejši
kot pred tridesetimi leti, neveste pa 28,1 leta in so se v
treh desetletjih v povprečju
"postarale" za 5,4 leta. V Sloveniji je v primerjavi z drugimi državami, članicami Evropske unije povprečna starost ženina in neveste ob
sklenitvi prve zakonske zveze še dokaj nizka. Na Švedskem je bil predlani ženin
ob sklenitvi prve poroke v
povprečju star 34,1 leta in nevesta 31,5 leta, najmlajši pa
so "poskakali" v zakon na
Poljskem - ženini pri starosti
27,5 leta in neveste pri 25,4

v Sloveniji je bilo lani za desetino več porok kot leto prej. /Foio:Tinit>oki
leta. Stopnja prve poročnosti, tO je povprečno število

prvih sklenitev zakonskih
zvez na žensko v starosti od

Pri razvezah zakonskih
zvez so lani štiri petine
vzdrževanih otrok dodelili
materam, 7,7 odstotka
otrok očetom, dobro desetino pa obema staršema.

15 do 49 let, je med državami Evropske unije najnižja v
Sloveniji, z nizko stopnjo pa
ji sledita Madžarska in Češka.
Število razvez zakonskih
zvez se je v Sloveniji deset
let zapored samo zviševalo,
lani se je število prvič znižalo, bilo jih je 2.334 ^li dobrih trinajst odstotkov
manj kot predlani. Čeprav
je število razvez še vedno
visoko, je v primerjavi z

drugimi državami Evropske unije eno najnižjih. V
Sloveniji je bilo predlani na
tisoč prebivalcev 1,3 razveze, manj jih je bilo le v Italiji, na Irskem in v Grčiji,
največ pa v Litvi, na Češkem in v Estoniji. Zakonske zveze, razvezane lani,
so v povprečju trajale 13,8
leta, ta doba se podaljšuje,
hkrati pa se zmanjšuje tudi
število razvez z vzdrževanimi otroki.

Sporno ograjo naj bi znižali
Lastnik Vile Rog Igor Lah je pripravljen znižati moteče visoko ograjo, omogočil pa naj bi tudi dostop
do jezera. Za večino blejskih "sramot" država išče dobre gospodarje.
• 1. stran
Ob tem naj dodam, da se v
občinski upravi z lastnikom
Vile Rog lahko zgolj dogovarjamo in da smo zadovoljni, da
je pripravljen upoštevati naše
želje in želje občanov ter zadovoljiti prostorske ureditvene
pogoje, postopke za preverjanje pravibiosti gradnje pa vodijo gradbeni inšpektorji. Tako
težko rečem, kako daleč je do
realizacije, verjamem pa, da je
lastnik pripra\4jen, da se problem c ^ j e reši," pravi direktor
občinske uprave Matjaž Erjavec, ki si tudi sicer želi, da .se
začne reševati problematika
nekaterih zanemarjenih objektov ob Blejskem jezent
"Ti objekti so v lasti države,
na občinski upravi pa lahko
naredimo zgolj to, da opozarjamo na razmere," pravi Erjavec, ki sicer ugotavlja, da se
država zaveda škode in sramote, ki jo za slovenski turistidii biser povzročajo zaprte
in zanemarjene .stavbe na naj-

Vila Prešeren na eni najlepših lokacij ob Blejskem jezeru je še vedno zaprta.
lepših lokacijah, vendar usoda
teh zgradb še ni rešena. "Ministrstvo za obrambo, ki je
lastnik Vile Prešeren, je najprej želelo vilo obnoviti, pri
pregledu pa se je izkazalo, da
je v precej slabem stanju in da
bi bila prenova predraga. Minister za obrambo Karel Erjavec
je ob obisku na Bledu županu

zagotovil, da bodo zemljišče
tik ob jezeru prenesli v last
občine. Vilo Prešeren pa naj bi
prodali. Sedaj je zaprta in na
žalost propada, saj ni v uporabi. Prej ko bo zaživela, manjša
bo škoda, in naša želja je zagotovo, da čim prej najdejo dobrega lastnika ali vsaj najemnika," dodaja Matjaž Erjavec

in pojasnjuje jxxiobno usodo
Vile Sončnica, ki je v lasti Ministrstva za okolje in prostor
in je po selitvi limnološke
postaje v prostore T N P ostala
zapuščena in zaprta. Kot kaže,
pa se vendarle premika pri ol>
novi Riklijeve vile, saj trenutno teče postopek za rekonstrukcijo.
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Na Jasi je najlepše

MENGEŠ

jeseni dva nova oddelka vrtca

čeprav ulica Na Jasi ni v središču Bieda, ni žal nikomur, ki se sprehodi do Dindola, kjer še posebno
lepo skrbijo za okolico svojih domov in vikendov.
VrtMA STANOVNIK

Bled - "Veseli smo, da tudi vi v
ulid Na Jasi prispevate k temu,
da je podoba našega Bleda lepša in da se marsikatero oko turista z veseljem ustavi tudi tukaj," je na sobotni priložnostni

prireditvi povedala predsednica Turističnega društva Bled
Jana Špec, preden je izrofila
priznanje za najlepšo ulico v
občini Bled za leto 2007 predstavniku ulice Na Jasi. "Zadovoljni smo, da je tudi komisija,
ki je ocenjevala blejske ulice,

ugotovila, da je naSe naselje
najlepše. Mislim, da pri tem ni
imela posebno težkega dela,
saj se vsi, ki živimo v tej ulici,
trudimo, da urejamo res čudovite trate, sadimo raznolike grmovnice, imamo cvetoče balkone ... Vse gotovo še ni ideal-

Od sobote naprej se ulica Na Jasi ponaša z naslovonn najlepše v letu 2007, na kar so
ponosni tako stanovalci kot blejsko Turistično društvo In domači župan janež Fajfar.

Vežice v Dupljah novembra
Pokopališče v Spodnjih Dupljah bodo razširili.
STOJAN S A J E

Spodnje Duplje - Prebivalci
Zgornjih in Spodnjih Dupelj
so pred tremi desetletji začeli
ugotavljati, da je pokopališče
ob cerkvi sv. Vida majhno.
Kljub mn<^;im poskusom niso
zmogli v celoti izpeljati zamisli
o nj^ovi širitvi, ki bi ustrezala
povečanju poselitve. Dolgo so
govorili tudi o nujnosti gradnje
poslovilnih vežic, a bodo te besede končno uresničili šele letošnjo jesen.
"Pokopališče s 175 grobovi
nam je leta 1999 iispelo povečati le za 50 novih grobov. Za
zdaj jih je zasedenih manj kot
deset, a glede na število hiš
brez grobov, bi jih potrebovali

veliko več. Zato se je Občina
Naklo odločila za novo širitev
pokopališča proti severu, kjer
smo odkupili okrog 1800 kvadratnih metrov zemljišč. Zanje
je občina lani namenila dobrih
129 tisoč evrov, letos fja smo
zagotovili denar za poslovilne
vežice. Objekt bo stal 120 tisoč
evrov. Kranjsko podjetje Gradbinec GIP je drugi teden v avgustu naredilo izkop in se lotilo izdelave temeljev. Stavbo, v
kateri bosta dve vežid, kuhinja,
sanitarije, skladišče in nadstrešek za obrede, bodo zgradili do
1. novembra letos. Kakšen teden pozneje bomo pripravili
slovesnost ob odprtju vežic in
strehe terfesadena bližnji cerkvi. Do takrat bomo uredili poti

in ograjo na novem delu pokopališča, kjer bo 170 grobov. Ko
bomo gradili kanalizacijo
Spodnje Duplje-Strahinj in obnavljali cesto, bomo uredili
tudi petnajst novih parkirišč ob
pokopališču," je povedal Ivan
MtgUč, podžupan Občine Naklo. Podžupan M ^ č ni skrival razočaranja nad početjem
domačinov, ki so ovirali dogovore za izvedbo projekta z nasprotovanjem. Zmotila ga je
tudi kritika svetnikov, da je občina zapravila denar, naredila
pa nič. Zatrdil je, da to ne d r i i
Vežice bodo naredili, z župnijo
Duplje pa so se dogovorili za
dolgoročen najem njenih zemIjiSč na pokopališču po simbolični ceni

no, vendar smo ponosni, da
številni turisti, ki se sprehodijo
do nas, občudujejo našo uUco,
in mnoge slike, ki jih posnamejo tukaj, z njimi potujejo po
vsem svetu," je v imenu prebivalcev ulice Na Jasi povedal Ivo
Klešnik, njegova soseda Meta
Lazar pa je članom Turističnega društva Bled podarila priložnostno zahvalo s sliko ulice,
kjer je resnično mogoče narediti številne lepe posnetkov vrtov, rož in balkonov.
"Že kar nekaj časa nisem bil
v tej ulid in žal mi je, da nisem
vedel, da je tudi ta konec Bleda
tako lep. Najbolj všeč pa mi je,
da niste prevzeli današnjih
trendov, ko se večina hiš skriva
za visoke plotove, ampak lepote svojih vrtov radi pokažete
tudi drugim. Upam, da bo
tako tudi ostalo," je na prireditvi poudaril blejski župan Janez
Fajfar, nato pa so slovesno odkrili podnapis pri usmerjevalni
tabli ulice Na Jasi, kjer je jasno
napisano, da je to letos najlepša ulica na Bledu.

ŠKOFJA LOKA

Blagoslovili bodo
Marijin hramček
Ob jutrišnjem velikem Šmarnu bodo v Škofji Loki blagoslovili kapelico, ki so jo junija ob rekonstrukciji regionalne ceste na odseku Podlubnik-Klančar prestavili s
starološke strani ceste na
drugo, podlubniško. Kapelico, imenovano Marijin
hramček, so v tem času tudi
obnovili, Marijin praznik pa
se je zdel domačinom najlepša priložnost, da jo blagoslovijo. To bo jutri, 15. avgusta, na slovesnosti ob 11.
uri, storil Alojz Snoj, župnik
iz Stare Loke, navzoči pa
bodo tudi predstavniki občine Škofja Loka z županom
Igorjem Draksierjem. D. Ž.

WWW.GOREN)SKIGLAS.SI

O d 30. julija
v a s pričakujemo
na novi lokaciji.

Pokopališče v Spodnjih Dupljah bodo razširili in zgradili poslovilne vežice.

v Mengšu je zavrnjene vloge za sprejem v vrtec letos dobilo približno petdeset otrok, da pa bi se razmere v predšolski vzgoji čim prej uredile, so se na občini odločili, da bodo
dva oddelka vrtca uredili v prostorih osnovne šole. Oddelka,
namenjena 24 otrokom zgornje starostne skupine, ki jih
bodo uredili v dveh učilnicah z ločenim vhodom, se bosta
pridružila trinajstim oddelkom dveh mengeških vrtcev, nova
pridobitev, ki se je bodo starši razveselili septembra, pa je
po besedah župana Franca Jeriča plod uspešnega sodelovanja občine in šole, ki jo od i. avgusta vodi Milan Burkeljca. Hkrati z ureditvijo dveh oddelkov vrtca občina v teh dneh
ureja tudi okolico šole, saj bodo zgradili nova parkirišča in
razširili šolsko pot. J. P.

Šolarje bo v novem šolskem letu pričakala tudi varna pot
do šole.
MENGEŠ

Gorenjska cesta ni prevozna
V Mengšu že nekaj dni poteka intenzivna prenova Gorenjske ceste na odseku od mostu čez Pšato do industrijske
cone. Delavci Cestnega podjetja Kranj so za svoja dela pridobili popolno zaporo in zato postavili tudi ustrezno signalizacijo, ki pa se je številni vozniki ne držijo. Po besedah župana Franca Jeriča največ slabe volje pri okoliških stanovalcih povzročajo vozniki z gorenjskega konca, ki v Mostah pri
Komendi ne upoštevajo prometnih znakov za zaporo ceste
in obvoz, zato bližnjico iščejo po eni od poljskih cest. Zaradi slabe volje, ki jo je povzročal prah, so na občini uvoz In
izvoz na pot fizično preprečili, voznike pa opozarjajo, naj
bodo že v Mostah pozorni na obvoz. Promet po prenovljeni
cesti bo ponovno stekel najkasneje 30. septembra. J. P.

Gorenjska cesta je s kranjske strani prevozna le do
industrijske cone.
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V nebo po svetovni rekord
Tandem Tanja Kompan in Tomaž Eržen sta z jadralnim padalom v preletu s povratkom naredila 1 6 0
kilometrov. Zdaj čakata na uradno potrditev svetovnega rekorda.
S U Z A N A P . KOVAČIČ

Lepih razgledov so jadralci vajeni: Bohinjska veriga

Tale posnetek je nastal nad Sočo.

ŽELEZNIKI

Nova direktorica Ratitovca bo Magdalena Rejec
Svet Javnega zavoda Ratitovec je minuli petek za novo direktorico zavoda izbral Magdaleno Rejec iz Železnikov, ki je trenutno zaposlena v Alplesu. Na razpis so se sicer prijavili trije kandidati. Po mnenju namestnika predsednika sveta zavoda Roberta Kuharja bo Rejčeva kos zaupani nalogi, saj je
"delala na različnih delovnih mestih in projektih v podjetju
AIples in ima vodstvene izkušnje". Povedal je še, da se je
Rejčeva prijavila tudi na prvi razpis za direktorja in da je bila
že tedaj v najožjem izboru: "Na koncu smo se odločali med
Rejčevo in Tanjo Mohorič, a smo tedaj za direktorico imenovali slednjo." A. H.

ŠKOFJA LOKA

Sanacija plazov ob cesti Luša-Lenart-Rovt
Občina Škofja Loka je na ministrstvo za okolje in prostor
oddala prijavo za sanacijo plazov na občinski cesti LušaLenart-Rovt. Stroški sanacije treh plazovi znašajo 1,55 milijona evrov. Občina bo ta poseg sofinancirala iz proračunske rezerve v višini 383 tisoč evrov, vse drugo bo
prispevala država, je nedavno tega povedal škofjeloški
župan Igor Draksier. "Gre za prometno zelo pomembno
območje, saj cesta povezuje več vasi, ne le v naši občini,
pač pa tudi v sosednjih občinah Železniki in Gorenja vasPoljane, predstavlja pa tudi dostop do smučarskega centra
Stari vrh. Občinski svet je ob sprejemanju investicijskega
programa za smučišče Stari vrh izrazil zahtevo, da se obnovi cesta do spodnje postaje žičnice. To cesto sicer najbolj potrebujejo prav domačini v okoliških vaseh," je dejal
Draksier. D. Ž .

Besnica - Podvig je Tomažu
Erženu (pilot) in Tanji
Kompan (potnica) uspel v
ponedeljek, 6. avgusta. Načrtovala sta ga že dlje časa, a
sta morala počakati na čim
ugodnejšo vremensko napoved. Za 160 kilometrov
sta potrebovala osem ur in
dvajset minut. Čas za dosego novega svetovnega rekorda ni štel, štela je razdalja. "Uradno je bil to prelet s
povratkom v tandemu z jadralnim padalom (padalo je
proizvod češkega proizvajalca Mac para • model Pasha
3). Start in cilj je bil na 1500
metrov visoki'Soriški planini, obratna točka je bil vrh
M. Piombada v Italiji. Letela
sva tudi do 2600 metrov visoko, enkrat pa se nama je
zgodilo, da sva padla na 650
metrov nadmorske višine in
zelo sva se morala potruditi,
da sva spet pridobila višino.
To je bil tudi edini kritični
trenutek v poletu. Najino
pot je snemal GPS, prek katerega se točno vidi, kdaj,
kje in na kateri višini sva letela. Traso poti pa sva morala že pred poletom uradno
prijaviti. Zdaj čakava, da bo
rekord potrdila Letalska
zveza Slovenije, zatem ga
mora potrditi še Svetovna
letalska organizacija FAI.
Upam, da bo to čim prej in
da bo šlo vse skozi brez zapletov," je povedal Tomaž,

ki je skupaj s Tanjo član
Kluba jadralnih padalcev
Krokar Železniki. Vse do
uradnega priznanja Tomaževega in Tanjinega rekorda pa ima svetovni rekord
preleta s povratkom v tandemu z jadralnim padalom
njun klubski kolega, Klemen Peljhan, ki je preletel
154 kilometrov. Zanimivo

je, da je bila njegova sopotnica prav Tanja.
Besničan Tomaž se z jadralnim padalstvom ukvarja
petnajst let, bil je tudi član
državne reprezentance. Tanja, že nekaj časa tudi Besničanka, saj je Tomaževa
življenjska sopotnica, se je
za ta šport navdušila pred
nekaj leti. "Bila sva prepriča-

na, da sva tega dosežka sposobna, in lep je občutek, da
sva naredila nekaj, kar še ni
uspelo nikomur pred nama.
Slovenija tudi daje - zaradi
razporeditve hribov in vremenskih razmer - odlične
razmere za prelet z jadralnim padalom s povratkom,"
sta povedala Tanja in Tomaž.

Tanja Kompan in Tomaž Eržen /Fo»:«h,vTom.SiErt«n.mT.i.|cKomp.n

Balonček sreče
T I N A DOKL

Kranj - Stanka Gregorc iz
Kranja je konec julija prejela
nenavadno pošiljko, ki je padla z neba. V svojem grmovju je našla balonček, na katerem je bila privezana razglednica.
Starika Gregorc je 13. julija
prišla na vrt, tako kot to naredi vsak dan. Na cvetočem
grmu je zagledala velik rdeč
pisan balon. Odločila se je,
da bo balon ostal kar na vrtu
malo zaradi atrakcije, malo
pa zato, ker se ji je zdelo, da
lepo polepša cvetoči vrt. Po
treh dneh je balon izginil,
zagledala ga je spuščenega v
grmu z zlato vrvico in na
k o n ^ vrvice privezano dopisnico z nemškim besedilom. Ko je videla, kaj na dopisnici piše, je bila tako vesela, da je stala na vrtu in čakala kdaj bo šel mimo kakšen
od znancev, da mu pove to
nenavadno zgodbo. Na za-

dnji strani dopisnice je namreč pisalo, da so otroci od
prvega do četrtega razreda
osnovne šole Rohrdorf v
Nemčiji ob poletnem festivalu spustili v zrak več tisoč balonov. Z otroško pisavo pa
napisano: "SemTheresa Haydn iz četrtega razreda in
prosim najditelja, da dopisnico vrne na napisani naslov, ker smo radovedni, kateri balon bo najdlje letel."
Stanka je seveda najdeno dopisnico takoj poslala Theresi
in že po dvanajstih dneh dobila pismo z odgovorom, v
katerem piše: "Ljuba gospa
Stanka Gregorc, zelo sem
srečna, da je moj balon priletel tako daleč. Zelo me veseli, da ste mi odgovorili. Sporočam, da se bomo peljali
prvi teden v septembru prek
Slovenije na Hrvaško. Žal ne
znam slovensko. V prilogi
vam pošiljam svojo fotografijo. Veliko lepih pozdravov,
tvoja Tlieresa."

Stanka Gregorc s pismom in balončkom
Stanko Gregorc je Theresa
Haydn zelo osrečila s to
malo dopisnico in dokazala,

kako malo je potrebno, da
lahko ljudje osrečimo drug
drugega.

PISMA, OGLASI
PREjEU SMO

Kako dolgo še?
Graščak Kersnik z Brda je
sprožil plaz polemik oh zapisu
medvojnih dogodkov. Jeseničan Fon, član ZB, se je tudi
oglasil, Brdo so namreč požgali partizani. Fon je v zmoti, ko
zapiše, da so domobranci nastali zaradi mobilizacije na
Hitleijeve fronte. Prvi, ki so se
ognili temu, so bili pristopniki
v NOB. Na Gorenjskem so se
domobranske enote osnovale
šele leta 1944, tedaj je že pojemala mobilizacija
v Werfnacht. Fonov pristop k tej tematiki je precej "kosmat", ker
ne upošteva okoliščin.
Kot je bila okupacija nemški
zločin, tako je bila velik zločin
tudi revolucija pod plaščem
NOB. Osvoboditev in NOB
da, revolucija ne! Tu se je Slovenija razsula, kar traja še
danes ... Brez revolucije bi se v
Sloveniji leta
zgodilo to,
kar se je šele leta 3990. Prestajali smo zato petdesetletno pustolovščino neljubega režima z
obilico eksperimentov in reform po Kardelju, nakar so
tudi avtoiji teh spoznali, da je
bodočnost le v samostojni Sloveniji in v parlamentarni demokraciji.
Leta 1941 je partija razglasila, da je boj proti Hitlerju dovoljen le pod rdečo peterokrako. Kdor tega ni upošteval, je
bil odstranjen. Slovenski četniki so bili Jiretjevi nasprotniki
na lastno pest, pa so Jih zato
partizani iztrebili. VOS je
prva leta vojne pobil več tisoč
Slovencev, ki bi utegnili nasprotovati revoluciji. Zato so
nastale vaške straže, ki so kasneje prerasle v domobrance.
Domobranci so kolaborirali
prisilno, tudi Hitler je zahteval, da je boj proti NOB in revoluciji dovoljen le pod kljukastim križem. V takih razmerah Je zelo trpelo prebivalstvo.
Kdor je imel več sinov, je dal
enega v NOB, drugega Nemcem, tretjega domobrancem in
Je tako blažil težave okupacije.
Prvi domobranci na Gorenjskem so bili dezertetji iz NOB,

so že vedeli zakaj. Komisarji so
namreč odkrito oznanili nove
čase. Partizanska pesem se Je
glasila Slovenija Junaška, sovjetska bodeš ti! Domobranska
pesem Je pa bila domoljubna
in nenasilna, Slovenije ni obljubljala tujcem. Domobrance
bremeni prisega, toda vsebina
te je le svobodna Slovenija v
združeni Evropi. Ali ni to bilo
uresničeno v današnjih časih?
Da! Proti koncu vojne so se domobranci preimenovali v Slovensko narodno vojsko. Bili so
izdani in okupator Je glavnino
poslal v konclagerje, kjer so prišli roke ilegalnim komunistom in bili odstranjeni. Maja
1945 je bila partizanska vojska
na zahodni meji - v Trstu in
Gorici - in domobranci bi
z lahkoto zasedli preostalo
domovino, toda Tito Je poslal
v Slovenijo več divizij z Balkana, zato so se domobranci
umaknili na Koroško. Tu so
bili spet izdani, Angleži so jih
vrnili partizanom. Fon piše,
da so bili zasluženo umotjeni.
Ali res? Leta 1907 Je Evropa
sprejela konvencijo, da Je kolaboracija dovoljena predvsem
zaradi lajšanja okupacije in
zaradi preživetja. No, komunizem se Je pač požvižgal na
vse konvencije.
Fon nadalje očita domobranske plače, ki so bile simbolne. Tudi civilna sfera je bila
plačana, delovale so pošta, železnica, uprava, tovarne. V
teh so službovali tudi privrženci NOB. A tipa niso bili kolaboranti? Vso vojno je tekla
nemška preskrba prebivalstva.
Brez te preskrbe bi tudi ne bilo
možno podpirati partizanov.
Škojeloški odred je z rekviziciJami in s preskrbo prehranjeval deveti korpus na Primorskem, saj Je bilo Primorje
izčrpano. Kaj pa osvobojena
ozemlja? Na njih je bila revščina, tam okupator ni zalagal
trgovin. Žirovci so morali npr.
hoditi po osnovna živila na
zasedena obmo^a,
domov
grede so Jim nabavljeno zaplenili partizani.
Svetinova Ukana Je prva
razkrila, da so kolaborirali
tudi partizani, seveda taktično
za potrebe revolucije. Dokaza-

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju
"vihamika". ki ga je življenje premetavalo in utrdilo.
Zelo zanimiva knjiga
za Gorenjce,
i
saj se največ dogaja prav
v naših krajih.
Prvi Slovenec,
kije bil dvakrat zaprt
na Golem otoku.

Fon še našteva domobranske zločine. Da, gotovo so bili,
npr. Kozlaijeva gošča. Kaj pa
zločini NOB v goščah pod
Stolom, na Mežakli, Pokljuki, v Bohinju, da ne omenjam vseh povojnih pobojev,
zaradi katerih Je dandanes
vsa Slovenija grob? Fon omenja obračune v Italiji in na
Norveškem pa še kje. Norvežani so Kvislinga
ustrelili,
njegova žena Je dobila žaro s
pepelom. Kje leži naš Rupnik, so svojci dobili truplo?
Na Norveškem so doživeli domobranci legitimen sodni postopek, ustreljenih je bilo
manj kot petdeset od sto tisoč
kolaborantov! Fonova mora
so še Črna roka, pa Cerkev...
Črna roka še ni realno raziskana. Uporabljale sojo vse v
vojno vpletene strani. Cerkev
in cerkve: Brez Cerkve Slovencev že davno ne bi bilo
več, posledično tudi ne partizanov. V cerkve so se Slovenci zatekali že več kot tisoč let
pred Tatari, Mongoli, Turki
in seveda pred revolucionarji.
V cerkev so se Slovenci redno
zatekali tudi oboroženi, kljub
Fonovim citatom iz evangelija. Povojni režim je samo na
Kočevskem porušil sto cerkva.
Zakaj? Fon se obrega ob davke v samostojni
Sloveniji,
brez katerih ne bi mogla država zagotoviti večkrat sumljivih partizanskih
pokojnin
in revolucionarnih
privilegijev. Plačan je vsak miting

G G I IZLETI Y

VIHARNIK
NA R A Z P O T J I H Č A S A

Zveze borcev, vsak golaž in
nosilci rdečih praporov, med
slednje spada tudi Fon. Domobrance Je Hitler plačeval
samo eno leto, partizane Slovenija plačuje že nad šestdeset let.
Fon ni več samemu sebi
zvest. Imam njegovo pisno
zagotovilo, da ne bere domobranske propagande, pa Je
vendar bral Kersnikovo zgodbo. Seveda bi jo Kersnik objavil že davno, če ne bi vedel,
da ga bo potem doletel le ričet, doživel bi Goli otok.
Grad gori, grof beži, tako še
danes poje Partizanski pevski
zbor. Kako dolgo še ... Debela
Fonova lažje, da ni bil nikoli v partiji. V njej je sedaj, saj
Je ZZB partija po vseh merilih. Ali Je hotel povedati, daje
partija nekaj slabega, ko ni
bil njen član? Veliko Jih poznam, ki so bili prisiljeni
vstopiti v partijo. Mnogi so
pristopili prostovoljno, nekateri so se partiji ponujali, a
niso bili usliSani. Tudi partija je imela kvalitetne kriterije
in ravno vsake šleve ni sprejela! Fon naj sam ugotovi, kam
spada po gornjih opcijah.
Fon je menda že ugotovil,
da je avtor Desetega brata
Jurčič, s Kersnikom sta pa
spisala vsak pol Rokovnjačev.
Pozdravljam
vse slovenske
desete brate, ki so to po volji
revolucije. Francu Kersniku
pa želim obilo uspehov pri
obnovi gradu, požganega v
rokovnjaških fnanirah.

Po zagotovilih Direktorata
za invalide na Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije imajo invalidne osebe na razpisnih izletih enake pravice in
dolžnosti kot drugi potniki.

Vodnik in voznika sta nam
potrdila, da informacije o
vaši slabosti in slabem počutju na avtobusu niso dobili
pravočasno. Voznik nam Je
tudi potrdil, da ste spraševali,
če Je sedež št. 1 prost. Niste pa
ga seznanili s svojimi zdravstvenimi težavami, saj bi
vam v tem primeru sedež prijazno odstopil.
Prva dva sedeža na avtobusu sta sicer namenjena dodatnemu vozniku, ki po Zakonu o varnosti v cestnem
prometu med dlje trajajočo
vožnjo obvezno potrebuje počitek.

cestno
kranj,

Obvestiti vas želimo tudi,
da smo za pomladne in poletne dni razpisali več pohodno-rekreativnih izletov, žal
pa smo Jih morali zaradi premalo zanimanja odpovedati.
Vse vaše pripombe in predloge za izlete skrbno shranjujemo in zagotavljamo vam, da
so nam v veliko pomoč pri
pripravi novih izletov, za kar
se vam iskreno zahvaljujemo.
Upamo, da smo vam podali zadovoljive odgovore in da
vas bomo lahko še kdaj pozdravili med našimi zvestimi
potniki.
ALPETOUR,

POTOVALNA AGENCIJA, D. D.

podjetje
družba za vzdr2ev3rye f) gradr^o cest. d.4.

vvww.cpl(ran/.&i, e-pošfo: /a/ni'5fvo@q>KrtMi^

Še enkrat
o izletu
Dovolite, da podamo odgovore na vprašanja in trditve,
ki jih Je zapisala vaša bralka
ga. Ana Marija Globočnik v
Odprtem pismu Pisma bralcev v Gorenjskem glasu z dne
3. avgusta 200J.
Odgovore smo predhodno
poslali ge. Globočnik.
V želji, da bi se Vi in vsi tisti potniki, ki se nam vedno

^ 5 . avgust 2007

ŠE NEKA) PROSTIH MEST!
Cena i8 EUR • naročniki Gorenjskega glasa imajo 10 % popust.

vabi k sodelovanju za potrebe vzdrževanja cest

VODJA VZDRŽEVALNE BAZE (n,m
Od kandidatov pričakujemo srednješolsko izobrazbo gradbeni

tehnik s strokovnim izpitom gr. stroke

gradbeni delovodja
v gradbeni

oz.

z nekajletnimi delovnimi izkušnjami

operotivi.

Če vas delo no terenu veseli, vas vabimo, da
ponudbe

z dokazili o izobrazbi in opisom

delovnih

izkušenj na naslov:

pošljete

dosedanjih

Cestno podjetje

družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d.,

Kranj,
Jezerska

cesta 20, Kranj.

I^RIN

Koroška cesta 35,4000 Kranj, Tel- 04/ 2360 750,2021 164
Delovni čas: vsak dan od 8. do 19. ure, v soboto od 8. do 12. ure

cvetlični s^em in krožni ogled Dunaja

BREZ SKRBI VSAK ŠOLAR V ŠOLO HITI,
ČE PRI KARUNU DOBRIH CEN NE ZAMUDI!

Cena Izleta je 31 eur - naročniki Gorenjskega glasa imajo 5 % popust

• zvezki A 4 od 0,38 EUR dalje

|25. avgust 2007

[S. septennber 2007

KUMROVEC IN T U H E U S K E T O P U C E

Cena izleta je 28 eur • naro&iki Gorenjskega glasa imajo io % popust.

! vsako soboto
GARDALAND in CANEVAWORLD cena 48 EUR
Prijave: Gorenjski glas po tel.: 0 4 / 2 0 1 42 41 ali
Agencija Linda po tel.: 04/235 84 20
ali 041/248 773iat

Zanima vas tudi, kako Je s
sedežem za invalidno osebo
na avtobusu, kije razporejen
na razpisni izlet.
Seznaniti vas moramo, da
je oznaka sedeža za invalidno osebo na avtobusu, po 5.
členu Pravilnika o oznakah
in opremi vozil, s katerimi se
opravljajo prevozi 1» cestnem
prometu, obvezna samo v
mestnem prometu.

Krani; Jezarsfca c 20, tel: 04/280 60 00, kvc 04/204 23 30,

ogled Kumtovca in kopanje v Tuheljskili topikah

Za vas beležimo

Iskreno nam Je žal. da vam
Je bilo na izletu slabo in vam
zato izlet ni ostal v prijetnem
spominu. Kot organizator izleta ne moremo
poznati
zdravstvenega stanja in počutja posameznega
potnika.
Prav bi bilo, da bi o svoji težavi že ob prijavi
opozorili
našo predstavnico.

PODHOMSKI

EUR

Gorenjski Glas

znova pridružujejo, z izletov
vračali polni novih in prijetnih vtisov, programe skrbno
načrtujemo in pripravljamo.
Kot dober organizator izbiramo kvalitetne ponudnike turističnih storitev, dobre vodnike in se trudimo, da tudi
kot prevoznik svojo storitev
opravimo kvalitetno,
predvsem pa varno.

FRANCE JENKO

S T R U N J A N in P O R T O R O Ž

TULLN

SADOVAN HBAST

Ceno za bralce
Gorenjskega glasa z
20% popustom
samo
23,2

no je, da domobranci niso marali Nemcev, ti pa ne domobrancev. Po domobranskih postojankah so vohljali gestapovci z ubežniki s svojih front in
več domobrancev je bilo v postojankah pod tujimi imeni.
Ko so v Škofri Loki 7. aprila
1944 zajeli Nemci nad sto civilistov zaradi nekoristnega uboja nekega Nemca, so določili
petdeseterico za ustrelitev. Naslednji dan so se tajno sestali
partizani z gestapom in kolaborantsko izposlovali izpustitev pomembnih
Ločanov.
Okupator je vztrajal pri številu
talcev in je v ta namen prignal
iz Begunj in od drugod nadomestne žrtve, ki so bile pobite
g.februaija.

info@g-glas.si

Gorenjski Glas
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• barvice Jolly 1 /12 kinderfest, 6,19 EUR
• voščenke Duga, 2,45 EUR
• nalivno pero Parker, 4,15 EUR
• vodenkeGlotto, 1,56 EUR
• flomastri Birello 1/10 (dvojna špica), 1,90 EUR
• preko 200 različnih nahrbtnikov
• nad 60 EUR: vsakemu kupcu šolskih potrebščin
podarimo praktično darilo
• nad 90 EUR: 8% gotovinski popust ali 5% popust
za plačilo s kartico + PRAKTIČNO DARILO

n
NESREČE
TRŽIČ

Motorist s ceste v lopo
V nedeljo popoldne se je na regionalni cesti Tržič-Križe zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval 32-letni voznik motornega kolesa. Z motornim kolesom Aprilia
RS 125 je med vožnjo po regionalni cesti proti Križam na Pristavi zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo v ovinku zapeljal
s cestišča in trčil v leseni objekt ob stanovanjski hiši. Zaradi
hudih ran so ga reševalci odpeljali v jeseniško bolnišnico.
Z G O R N J E BITNJE

Omahnil s strehe
Kranjske policiste so v petek deset minut po tretji popoldne
obvestili, da se je v Zgornjih Bitnjah zgodila delovna nesreča, v kateri je umrl delavec gradbenega podjetja. Strokovna
komisija sektorja kriminalistične policije Policijske uprave
Kranj je ugotovila, da je 50-letni delavec, tuj državljan,
pri delu na strehi izgubil ravnotežje in padel osem metrov v
globino. Pri padcu je dobil notranje poškodbe in poškodbe
glave. Ponesrečenemu je prvo pomoč dal dežurni zdravnik
ZD Kranj, vendar je delavec zaradi hudih ran umrl. Delavec
pri delu ni uporabljal varnostnih pasov, na glavi pa je imel
varnostno čelado.
TRŽIČ

Zaplezala sta se
V petek popoldne sta klic na pomoč poslala dva planinca, ki
sta se zaplezala na avstrijski strani Zelenice. Med sestopanjem po avstrijski strani sta zašla prek Ljubeljščice. Ker sta
bila na avstrijski strani, je posredoval avstrijski helikopter, ki
je nesrečneža dvignil in pripeljal do mejnega prehoda
Ljubelj, kjer so ju prevzeli tržiški gorski reševalci. Planinca
sta jo odnesla brez poškodb. M. G.

KRANJ

Merjenje hitrosti
Policisti Prometne postaje policije Kranj bodo do nedelje,
19. avgusta, opravljali meritve hitrosti z radarjem, ki je
nameščen v belem dostavniku Renault Kangoo. Danes, 14avgusta, bodo merili hitrost med 14. in 22. uro na območju
Tržiča, jutri, v sredo, na območju Kranja, v četrtek v Kranjski Gori, v petek med 13. in 21. uro v Škofji Loki, v soboto in
v nedeljo pa na območju celotne regije. M. C.

KRIMINAL
TRŽIČ

Na delu sta goljufa
Tržiški policisti so v četrtek prejeli dve prijavi kaznivih dejanj
goljufije. Kot kaže, sta na delu dva predrzneža, kš se lažno
predstavljata za serviserja električnih grelnikov, pri tem pa
zaračunata storitev, ki je nista opravila. Storilca izbirata
starejše žrtve, zato policisti opozarjajo, da so občani pri
obiskih neznancev, ki se najavijo kot serviserji električnih
grelnikov ali drugih storitev, pozorni. Občani, ki so bili že
žrtve opisanega dejanja, naj to sporočijo na telefonsko
številko 113 ali na najbližjo policijsko postajo.
BLED

Bogat tatinski plen
Neznanec je v petek popoldne dodobra opustošil avtomobil, v katerega je vlomil. Prilastil si je namreč otroško kolo,
digitalno kamero, prenosni računalnik in dve potovalki z
oblačili. Lastnik ima kar za poldrugi tisočak evrov škode,
policisti pa za nepridipravom še poizvedujejo.
O I I E V E K , ŠENČUR

Na udaru so računalniki
Minuli konec tedna so bili vlomilci na Gorenjskem precej
aktivni. Neznanec, ki je v noči na nedeljo vlomil v osnovno šolo na Olševku, je očitno vedel, da v stavbi med
počitnicami ni nikogar. Iz šolskih prostorov je odnesel več
računalnikov različnih znamk, ki so bili skupaj vredni okoli
dva tisoč evrov. Drugi vlomilec.se je v istem času lotil
več tovornih vozil, ki so bila parkirana v industrijski coni
Šenčur. Iz njih je ukradel akustično in navigacijsko opremo
in prav tako povzročil za dva tisočaka škode. M. C.

simon.subic(g)g-glas.si

Policistov ni na vsakem vogalu
Prometni policisti so letos poostrili nadzor, ki ni obrodil sadov, smrtnih žrtev je precej več kot lani.
MATJAŽ GREGORIČ

Voklo - Čeprav je policija v
primerjavi z lanskim letom
na slovenskih cestah poostrila nadzor, se prometna
varnost ni izboljšala, Število
mrtvih v prometnih nesrečah se je celo povečalo, letos
jih je bilo do petka 181, lani
v enakem obdobju pa 154.0
vzrokih za žalostno bilanco
in delu policije sta na tokratni "terenski" novinarski
konferenci na avtocestnem
počivališču Voklo spregovorila višja policijska inšpektorja z Generalne policijske uprave Alojz Habič in
Boštjan Smolej.
Letos so prometni policisti
zabeležili že več kot sto tisoč
prekoračitev hitrosti, od tega
dvanajst tisoč samo v juliju,
kar predstavlja 18-odstotno
povečanje v primerjavi z lanskim letom. Poleg tega so
med vozniki opravili 210 tisoč preizkusov alkoholiziranosti, kar je za petino več kot
lani, 18 tisoč voznikov pa je
bilo iz različnih vzrokov odstranjenih iz prometa.
"Nekateri vozniki menijo,
da se jim v prometu ne
more zgoditi prometna nesreča, da se nesreče dogajajo
samo drugim. Ne, nesreče
se dogajajo povsem povprečnim voznikom. Zelo pogosto se najhujše nesreče dogajajo v domačem okolju,
kjer kot vozniki poznamo
vsak ovinek, se ne pripnemo
z vamostnim pasom, ker se
bomo peljali samo nekaj sto

metrov do trgovine in kjer
lahko peljemo tudi pod vplivom alkohola, saj policija
tako ali tako na tistem kratkem odseku praviloma ne
ustavlja vozil. Mnogi vozniki zmotno mislijo, da je kazen, ki jim jo izrečejo poUdsti ob kršenju prometnih
predpisov, najhujSe, kar se
jim lahko zgodi. Pogosto je
res tako, a če zagroženo kazen primerjamo z udeležbo
v prometni nesreči z mrtvimi, ranjenimi, se s tem nikakor ne moremo strinjati,"
je dejal Alojz Habič, medtem ko Boštjan Smolej opozarja predvsem na nevarno
vožnjo motociklistov: "Med
njimi opažamo, da pogosto
precenjujejo svoje vozniške
sposobnosti, podcenjujejo
zmožnosti vozila, nekateri

nimajo dovolj izkušenj in
prakse z upravljanjem vozila, drugi radi vozijo agresivno, uživajo v pozornosti in
so večkrat pretirano samozavestni, kar pa je v prometu lahko zelo nevarno. Po
drugi strani pa jim drugi
udeleženci namenjajo premalo pozornosti, zaradi česar se večkrat znajdejo v neprijetnih in nevarnih situacijah, ko jih ostali vozniki
opazijo prepozno ali pa
sploh ne."
Policisti krivdo za slabe
prometne razmere na slovenskih cestah pripisujejo
prometnim udeležencem, ki
so premalo pozorni in previdni, saj policisti kljub nenehnim kontrolam ne bi
mogli preprečiti vseh nesreč.
Na naše vprašanje, ali je po-

Alojz Habič
lidstov na slovenskih cestah
dovolj, je inšpektor Habič
odgovoril, da bi dodatne f>olidste koristno uporabili, ni
pa neposredno odgovoril, ali
in koliko jih primanjkuje.

Prometni policisti so med petkovim poostrenim nadzorom na počivališču Voklo preverjali
tudi voznike tovornjakov.

Pogreznjena hiša grozi okolici
Gradbeni inšpektor bo odredil, kaj storiti z nedograjenim objektom, ki je zamenjal že več lastnikov.
MATJAŽ G R E G O R I Č

Zgornje Bitnje - Kako nevarni so lahko neustrezni gradbeni posegi, so v četrtek
proti večeru skusili krajani
Zgornjih Bitenj v soseščini
novogradnje, ki naj bi verjetno postala večstanovanjski objekt. Zaradi posegov v
temelje zgradbe se je namreč ta pogreznila, počil pa
je tudi del železobetnoske
konstrukcije, zaradi česar je
z vogalnega dela začela padati opeka. Eden od bližnjih
sosedov je povedal, da je
okoli 18. ure najprej zaslišal
močan pok. ko pa je videl,
kaj se je zgodilo na sosednji
stavbi, je poklical policijo.
Poleg policistov so na gradbišče, ki dotlej ni bilo zavarovano niti ob stavbi ni bilo
ustreznih oznak in poda-

tkov o gradnji in investitorju, prišli tudi kranjski poklicni gasilci. Gradbišče si
je v četrtek zvečer ogledal
tudi gradbeni inšpektor, ki
je ocenil, da stavba neposredno ne ogroža okolice,
kljub temu pa so jo varovali
gasilci PGD Stražišče. Dežurni z Elektra Gorenjska je
na gradbišču odklopil elektriko, njegov kolega s kranjskega Vodovoda pa vodo.
Kot vedo povedati sosedje,
stavbo gradijo že skoraj tri
desetletja, vmes pa se je že
zamenjalo nekaj lastnikov,
kd so jo tudi spreminjali. Na
kranjski gradbeni inšpekdji vodijo postopek pred izdajo inšpekcijske odločbe; te
dni se bodo odločili, kako postopati, v dosedanjem postopku gradbene inšpekcije
pa posebni, nujni ukrepi

niso bili potrebni. Lastnika
in podjetje, ki je izvajalo
gradnjo, bo zaradi neupoštevanja predpisov najbrž doletela kazen. Tudi med našim

petkovim obiskom je bilo
gradbišče še vedno brez
ustreznih oznak, delava pa
so brez zaščitnih sredstev
nameščali plastično ograjo.

Dostop gradbišča v Zgornjih Bitnjah je zavarovala policija,
delavci pa so nameščali zaščitno plastično ograjo.
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v Osako po nove rekorde
Naša atletska reprezentanca v četrtek potuje na svetovno prvenstvo v Osako, med slovenskimi upi
, za visoke uvrstitve pa so tudi vsi trije Gorenjci: Brigita Langerholc, Matic Osovnikar in Rožle Prezelj.
VILMA STANOVNIK

Ško^a Loka, Kranj - V japonski Osaki se bo 24. avgusta
začelo letošnje svetovno prvenstvo v atletiki. Med trinajstimi slovenskimi športniki v
deželo vzhajajočega sonca
potujejo tudi trije gorenjski
atleti: škofjeloška tekača Brigita Langerholc in Matic
Osovnikar ter kranjski skakalec v višino Rožle Prezelj, ki
so vsi po vrsti dobro pripravljeni za svoj letošnji največji
nastop.
Brigita je vse hitrejša
"Z zadnjimi rezultati sem
res zadovoljna, posebno z nastopom na mitingu v Solunu,
ko sem tekla pod dve minuti
(1:59:83), čeprav sem bUa še
utrujena od nastop« na državnem prvenstvu. Na svetovno
prvenstvo sem se večino pripravljala doma, na kranjskem
štadionu in v Velenju. Nameravala sem tudi v Pulj, vendar
sem zaradi gneče raje ostala
doma in mislim, da je bOa to
dobra odločitev. Na Japonsko
odhajam zelo motivirana, da
postavim nov osebni rekord,"
pravi Brigita Lai^eriK^, ki bo
v Osakd tekla na 800 metrov,
kjer ima osebni rekord 1:58:51.
Zadnje Čase Brigita z vseh
koncev dobiva še posebno veliko vprašanj glede uporabe nedovoljenih poživil in Jolande
Čeplak "Zanimivo ob tem pa
je, da so se pri Atletski zvezi naenkrat bolj začeli zanimati tudi
za nas, druge adete, prej pa je
bila glavna zgolj Jolanda. Mislim, da to ni način, vendar pa
sem sklenila, da se s tem ne

Maja Vidmar najboljša tudi na Kitajskem
Kitajci so gostili četrto letošnjo tekmo za svetovni pokal v
športnem plezanju v težavnosti. Prav tako kot prejšnja tekma v Chamonixu se je končala tudi ta na Daljnem vzhodu:
z drugo zaporedno zmago Maje Vidmar. Škofjeločanka se je
tako v skupnem seštevku pomaknila na tretje mesto. Naša
druga finalistka Natalija Cros je tekmo končala na petem
mestu, Mina Markovič pa je v polfinalu plezala slabše in
zasedla 17. mesto. Pri moških, kjer naših tokrat ni bilo, je bil
najboljši Tomas Mrazek. T. Č.

BELLUNO

Zmagi za Sajovčevo in ekipo Elana

Brigita Langerholc

Matic Osovnikar

bom obremenjevala, da bom
še naprej trdo trenirala in po
petih letih skušala spet teči čas
pod 1.59. Tak čas mislim, da bi
zadoščal za uvrstitev v finale
tudi na svetovnem prvenstvu,
kar je moj dlj, čeprav bolj kot o
uvrstitvi sedaj razmišljam o
svojem novem rekordu," pred
odhodom tudi pravi škofleloška šampionka Brigita Langerholc, ki se je sicer s fantom
Urošem letos preselila v Kranj,
kjer ima le nelaj minut do štadiona.

nu. Moj dlj je, da se uvrstim v
polfinale. Zame bi bil to gotovo
uspeh, saj to uspe redkim belopoltim šprinterjem," pravi Matic, ki ga bosta na tribunah v
Osaki podpirala tudi starša.
"Odločila sta se, da bosta združila počitnice in prišla na tekme, kar bo zame gotovo dodatna spodbuda," dodaja Matic, ki
je tako kot Brigita v zadnjem
času moral odgovarjati na številna vprašanja o dopinga "Jaz
se v mislih pripra\djam na lastne tekme, take stvari me ne
smejo zmotiti. Doping kontrole ostajajo, kot so bile prej, gotovo pa je primer Čeplakove vrgel
"senco" na atletiko, čeprav so
mnenja zelo različna. Jaz pač
trdo treniram in si želim nov
rekord, zato grem v Osako dobre volje in mislim, da tudi vsi
drugi," pravi Matic Osovnikar.

Matic si želi polfinale
"Pred sezono sem si zastavil
dlj, da se skušam na čim več
tekmah uvrščati med najboljše
in zmagovati To mi je uspelo
in sedaj imam dober občutek
ter "zalet" pred svetovnim prvenstvom," pravi najhih-ejši
Slovenec Matic Osovnikar, ki je
minuli petek zmagal tudi na
mitingu v Levericusnu v Nemčiji "Na japonskem še nisem
bil, vem pa, da je klima drugačna kot pri nas, zato gremo tja
nekaj prej, da se prilagodimo
tako časovnirazlikikot vreme-

Rožle z državnim
rekordom v finale
"Do sedaj sem z letošnjo sezono lahko zadovoljen, saj sem
največ skočil 2,27 metia, s čimer mi je uspelo pobditi normo za Osako, pa tudi izpolniti

V zadnjih desetih letih se slovenski padalci s tekmovanj v
skokih na cilj nikoli niso vrnili brez uvrstitve na stopničke in
tudi na letošnji četrti tekmi za svetovni pokal v Italiji ni bilo
Rožle Prezelj
drugače. Moštvo Elan, ki je tokrat nastopilo v postavi Roman Karun, Uroš Ban, Senad Salkič, Borut Erjavec in DoB-normo za olimpijske igre primen Vodišek je spet osvojilo prvo mesto, "klobuk dol" pa je
hodnje leto. Nekaj smole sem
treba dati letos pred skorajda nepremagljivo Maji Sajovic, ki
sicer imel na državnem prvenje dosegla že tretjo zmago in je na najboljši poti do skupne
stvu, vendar pa sem sedaj dozmage v svetovnem pokalu. Padalska karavana se bo čez
bro pripravljen in upam, da mi
dva tedna spet ustavila v Zeli am Seeju na peti letošnji tekbo to uspelo dokazati tudi na
mi, 4. septembra pa se prične evropsko prvenstvo na Hrvasvetovnem prvenstvu. Če bom
škem. Z. R.
skočil med 2,24 in 2,30 metra
mislim, da bo to zadoščalo za
uvrstitev v finale, čeprav je to
odvisno od razmer in tudi dru- SMUČARSKI SKOKI
gih tekmovalcev. Če bi skočil
svoj državni rekord 2,31 metra, HINTERZARTEN
pa bi to gotovo pomenilo zelo
dobro uvrstitev," pravi Rožle jernej Damjan naš najboljši
Prezelj, ki se je na svetovno pr- Avstrijec Thomas Morgenstern je zmagovalec prve tekme
venstvo te dni največ pripra\djal 14. Poletne velike nagrade v nemškem Hinterzartnu. Drugi
doma v Kranju, vesel pa je, da je bil Poljak Adam Malysz, na tretje mesto pa se je uvrstil
ga bo v Osako kot trener mladi Gregor Schiierenzauer. Dobro so nastopili tudi naši
spremljal tudi oče Dušan. "Ni- skakalci, posebno Jernej Damjan, ki je osvojil 8. mesto. Na
sem še bil v Osaki, celo zunaj
15. mesto se je uvrstil Primož Piki, točke pa je za 26. mesto
Evrope nisem še nikoli tekmoosvojil še Robert Kranjec. Brez točk sta na 35. In 45. mestu
val, zato mi bo še laže, ker bo
ostala Jure Šinkovec In Mitja Mežnar, prav tako pa je šlo
ob meni oče, ki mi bo lahko poekipi (Damjan, Mežnar, Piki, Šinkovec) slabo v soboto, ko je
magal. To bo zame gotovo velik
osvojila šele 9. mesto. V. S.
plus," dodaja Rožle, ki si v Osaki želi uvrstitve v finale, saj je
imel na nekaterih velikih tekmah zadnja leta precej smole. KOLESARSTVO
"Res je bilo nekaj smole, upam
pa, da se bo to sedaj obrnilo v KRANJ
mojo korist," pred odhodom
Valjavec bo kariero nadaljeval v Franciji
optimistično pravi Rožle.

Od četrtka do nedelje bo v Kranju potekal vaterpolski Tristar turnir, na njem pa se bo domačim
navijačem predstavila naša reprezentanca.

Kranj - Naša vaterpolska reprezentanca je prvo polovico
meseca avgusta izkoristila za
skupne priprave, ki so jih
opravili v Srbiji in Čmi gori,
včeraj pa so se najboljši slovenski vaterpolisti zbrali v
Kranju. V Kranju od včeraj
trenirajo tudi vaterpolisti Slovaške, ki bodo poleg ekip Makedonije, Črne Gore in naše
reprezentance nastopili na
turnirju Tristar. Tekmovanje
bo konec tedna na letnem kopališču v Kranju, kjer se bosta
v četrtek ob 19.20 najprej pomerili ekipi Slovaške in Čme
gore, ob 2045 pa še Slovenije

ŠININC

PADALSTVO

Reprezentanca se bo predstavila
JOŽE M A R I N Č E K

ŠPORTNO PLEZANJE

in Makedonije. V petek ob
19.20 bo tekma med Črno
Goro in Makedonijo, ob
20.45 P3 med Slovenijo in
Slovaško. Sobotni tekmi bosta že dopoldne, ko se bosta
ob 8. uri pomerili Slovaška in
Makedonija, ob 9.15 pa Slovenija in Čma gora.

Kot je znano, so se povabilu
našega selektorja Ždjka Tonkoiviča odzvali skoraj vsi vaterpolisti V Srbiji in Čmi gori ni
bilo leti-ehvratarjev, in sicer
Igorja Belofestova, ki je imel
družinske obveznosti, zaradi
poškodbe in bolezni pa nista
trenirala Miha Vrečdk in Luka

V Berlinu, kjer je potekal sklepni del vaterpolske
svetovne lige, so konec tedna opravili tudi žreb za igranje evropskega dela kvalifikacij za uvrstitev na olimpijske igre, ki bodo prihodnje leto v Pekingu. Žreb našim ni bil najbolj naklonjen, kajti Slovenija bo igrala
v skupini B, v kateri so še Grčija, Italija, Črna gora in
Nizozemska.

Grženitič. Zaradi študijskih
obveznosti je manjkal Andrija
Šulič. Reprezentančnemu sodelovanju se je odpovedal Primož Troppan, ki je že nekaj
časa najavljal slovo, zanj pa se
je odločil v tej sezoni, ki se bo
začela s tekmovanjem v začetku septembra, ko našo reprezentanco čaka kvalifikacijski
nastop za uvrstitev na OI v Pekingu prihodnje leto. Ta bo potekal od 2. do 9. septembra v
glavnem mestu Slovaške, prvi
iz turnirja se bo neposredno
uvrstil na 01, preostalih pet
najboljših pa se bo uvrstilo še
na svetovne kvalifikadje, ki
bodo marca prihodnje leto v
romunski Oradeji.

Najvišje uvrščeni Slovenec na lestvici Pro Toura Tadej Valjavec v prihodnji sezoni ne bo več vozil v dresu italijanske ekipe Lampre Fondital. Pretekli teden je namreč podpisal pogodbo s francosko ekipo Agar Prevoyance, kjer bo kariero
nadaljeval prihodnji dve sezoni. Pogodba z njegovim dosedanjim delodajalcem se mu izteče konec leta. M. B.
Hlebanja najboljši pri Wrolichu
Marko Hlebanja (Sava) je zmagovalec 5. mednarodnega gorskega kronometra "Paco Wrolich" v Ločah ob Baškem jezeru.
Na tekmi, ki je potekala v organizaciji zamejskega Slovenca
Petra Wrolicha, kolesarja ekipe Gerolsteiner, ki je letos nastopil na dirki po Franciji, je bilo skupaj prek 150 kolesarjev. Pri
starejših mladincih je zmagal Blaž Bonča, pri mlajših pa Jan
Polanc (oba Sava). Na stopničke se je pretekli konec tedna
uspelo uvrstili še enemu Savčanu. Werner Faltheiner je bil na
dirki v Sarleinsbachu v rodni Avstriji drugi. M. B.
KRANJ

Bertoncelj zlat na Univerzijadi
Sašo Bertoncelj, 23-letni telovadec Narodnega doma iz
Gorenje vasi pri Retečah, je na Univerzijadi v Bangkoku na
svojem orodju, konju z ročaji, osvojil zlato medaljo in s tem
dosegel uspeh kariere. Potem ko je bil najboljši že v kvalifikacijah, je zdržal tudi v finalu, čeprav mu je v zaključku vaje
že malce zmanjkovalo moči. Kolajno je za Slovenijo
priplavala tudi Sara Isakovič, ki je bila v disciplini 200
metrov prosto druga in s časom 1:58:19 postavila nov
državni rekord. M. B.
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Za slovo je potočil solze

VESELANJE
BLED

Srebro za naš dvojni četverec
Na mladinskem svetovnem prvenstvu v veslanju na olimpijski progi v Pekingu je naš dvojni četverec v postavi Urban
Ulčar, Vito Caličič (oba Bled) ter Matevž Kalser (DE Maribor)
in Matej Roječ (VK Ljubljanica) osvojil srebrno medaljo. Zaostal je le za čolnom Kitajske (41 stotink), tretje mesto pa je
osvojil čoln Latvije. Po prvih 500 metrih so bili naši na petem mestu, nato pa so skozi celo progo pospeševali in na
koncu osvojili 2. mesto. Dvojni dvojec v postavi Žiga Pirih
(Bled) in Dejan Sandič (Izola) je v velikem finalu zasedel 5.
mesto, skiflst Andrej Pavkovič (DE Maribor) je bil tretji v
malem finalu (9. mesto), medtem ko se Valentini Budak (Piran) ni preveč posrečil nastop med ženskimi enojci, kjer je
osvojila je 14. mesto. V. S.

NOGOMET
KRAN)

Že za začetek pomembna zmaga Kranjčanov
Nogometaši v slovenskih ligah so imeli deloven konec tedna.
V PrviLigi Telekom je ekipa Domžal gostovala v Lendavi in slavila s kar šestimi goli, saj je bil končen rezultat Nafta - Domžale o : 6 (o : 3). Domžalčani, ki so s tekmo manj na lestvici šesti, bodo zaostalo srečanje odigrali jutri, v sredo, ko bodo ob
17. uri gostovali pri Livarju v Ivančni Gorici. Prve zmage v novi
sezoni so se veselili nogometaši Triglava Gorenjske, ki so v 2.
SNL gostili Muro 03 in z goloma Burgarja in Robnika slavili z
2 : 1 . Tekmo si je ogledalo blizu tisoč navijačev, med njimi je
bil tudi minister za šolstvo in šport Milan Zver s prijateljico,
Kranjčanko Andrejo. Skupaj s predsednikom kluba Branetom
Švegljem in predsednikom MNZ Gorenjske so s Siemensovimi darili nagradili reprezentante v klubu (jerkovič, Marčeta,
Stanarevič, Dimitrov), najboljšega strelca vseh slovenskih lig
Palibrka ter ekipi dečkov do 12 let in mladincev, ki sta osvojili
državne naslove. V nedeljo Kranjčani ob 17.30 gostijo Krško.
Tudi v 1. krogu v 3. S N L - zahod so bila gorenjska moštva večina uspešna. Ekipa Tinexa Šenčurja je s 3 :1 premagala Roltek
Dob, ekipa Kranja je na gostovanju z o n zmagala pri jadranu
Dekani, Jeseničani so se z gostovanja pri Srdih vrnili s točko in
rezultatom 2 : 2, ekipa Kalcer Vodoterma iz Radomelj pa je
doma z rezultatom o : 1 morala priznati premoč Izole Argete.
V soboto Tinex Šenčur gostuje pri Slovanu, Jeseničani ob 17.30
gostijo ekipo Portorož-Piran, ekipa Kranja gostuje pri Izoli, Roltek Dob gosti Brda, ekipa Radomelj pa v nedeljo ob 17.30 gosti Olimpijo Bežigrad. V. S.

Lokacija: Športni park Rovn Selca 17 km od Šk. Loke proti Železnikom

M A L I N O G O M E T - F U T S A L - petek, 17. 8., ob 16. 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
D R U G I P R A Z N I K S L O F U T S A L A sobota,
18. 8. - od 9.00 dalje
.NAGRADNI SKLAD 1.700 EUR
^ Najboljši igralci malega nogometa v Sloveniji
PIKADO TURNIR - AMATER. PROFI od 19.00 dalje
. NAMIZNI NOGOMET od 19.00 dalje
I SPEEDMETER - merjenje hitrosti žoge od 10.00 - 22.00

S E L C A OPEM 2007
r > T E N I S - nagradni sklad 230 EUR

sobota in nedelja. 18., 19. avg.

= ROKOMET-neregistrirani

nedelja, 19. avg., ob 9.00

ODBOJKA NA MIVKI
. H O K E J NA ROLERJIH
.STREET BALL

sobota, 18. avg., ob 9.00

. M A U N O G O M E T mladinci

sreda, 15. avg., ob 18.00

. M A U N O G O M E T osnovnošolci

četrtek, 16. avg., ob 18.00

ponedeljek, 13. avg., ob 18.00
torek, 14. avg., ob 18.00

, O D B O J K A N A M I V K I mladinci četrtek, 18. avg., ob 18.00

INFORMACIJE: 5147-776

ŠPORTNI PARK ROVN SELCA

Ob slovesu od dvajsetletne veslaške kariere je blejski veslač Jani Klemenčič obujal spomine, med
katerimi je veliko lepih in tudi nekaj grenkih izkušenj. Čoln bo v prihodnjih letih zamenjal za jadrnico.
VILMA STANOVNIK

Bled, Ljubljana - Spremljevalce veslaškega športa, predvsem novinarje, je prejšnji
teden na druženje ob koncu
tekmovalne kariere povabil
eden naših najboljših veslačev zadnjih let, Jani Klemenčič. Jani, ki ga vsi poznamo
kot vedno nasmejanega in
čustvenega športnika, tudi
tokrat ni bil nič drugačen, saj
je njegovo slovo spremljalo
veliko smeha, ob grenkih
spominih na smrt prijatelja
Saša Mirjaniča in številne
bolezni, ki so ga spremljale v
karieri, pa je potočil tudi nekaj solz. "Čeprav sem v dvajsetih letih doživel marsikaj
in vse ni bilo ravno po moji
volji in željah, sem danes
prepričan, da bi se še enkrat
odločil za športno kariero
veslača. Doživel sem marsikaj, spoznal veliko sveta in
ljudi, tekmoval na številnih
največjih tekmah, nastopil
na štirih olimpijskih igrah,
pred nekaj meseci pa sem
vendarle spoznal, da je bolezen močnejša od moje želje
nastopiti še na petih, ter se
odločil, da zaključim tekmovalno kariero," je povedal
Jani Klemenčič, ki je seveda
najbolj ponosen na bronasto
kolajno iz olimpijskih iger
leta 1992 v Barceloni in bronasto odličje s svetovnega prvenstva leta 2001 v Luzemu.
Ob tem ima še vrsto četrtih
mest z največjih tekmovanj.
"Nočem, da zgleda, da
sem še včeraj veslal, danes
pa sem prenehal. To pač ni
res," je pojasnil jani in opisal
vrsto zdravstvenih težav, ki
jih je imel v karieri, od težav
s črevesjem do revmatoidnega artritisa, ki ga je v zad-

Blejski veslač jani Klemenčič (tretji v čolnu) je tekmoval kar dvajset let, na slovesu od
tekmovalne kariere pa je povedal, da ga sedaj vse bolj privlači jadranje.
njem letu prisilil, da je pri
zrelih petintridesetih letih
(septembra bo star 36 let) dokončno opustil misel na nadaljevanje tekmovalne kariere. "Rad bi se zahvalil vsem,
ki so mi pomagali na moji
športni poti, tudi državi, saj
sem bil dobro desetletje zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve. Žal pa se je zapletlo ravno na koncu. Dobil
sem vsa potrebna uradna
zdravniška potrdila in jih 17.
maja odnesel v Tacen ter seveda pričakoval, da mi bodo
na policiji podaljšali pogodbo še za pol leta. Še več, povedal sem o svojih težavah in
tudi predlagal, da me sedaj
laliko večkrat porabijo v namene promocije. Nato sem
7. junija dobil sporočilo iz
banke, da mi ne morejo plačati zadnjega obroka kredita,
ker nisem več zaposlen. Seveda sem klical v Tacen, kjer

so mi nato povedaU, da nisem edini, da so brez službe
ostali še nekateri drugi športniki. Uradno obvestilo z delovno knjižico sem dobil 14.
junija, kar pomeni, da 14 dni
sploh nisem bil zavarovan.
Res nisem posebno zamerljiv, tudi zaradi odpovedi
službe bom seveda preživel,
saj imam na Bledu manjši
gostinski lokal, ni pa mi všeč
način, kako država odslovi
športnika, ko ta zaradi bolezni ni sposoben več nastopati.
Vem, da je še veliko mlajših
športnikov, ki si zaslužijo državno službo, pričakoval pa
sem, da bom vsaj nekaj dni
pred odpovedjo za to izvedel
in si uredil status," je razočaran povedal Jani in dodal, da
sprva tega sploh ni hotel povedati v javnosti, vendar so
ga zato prosili drugi športniki. "Če bom samo enega od
njih obvaroval podobne iz-

kušnje, sem naredil vse,"
pravi Jani, ki je v zadnjem
letu dobil izziv še v enem
športu, saj je začel jadrati v
novi slovenski ekipi 44.
"Poleg tega, da jadram, delam tudi pri Veslaški zvezi,
imam lokal in še malo mi ni
dolgčas," zagotavlja Jani, ki
se je lani tudi poročil, njegova poroka z lepotico (miss
Universe 2001) Minko Alagič pa je bila na Bledu zelo
odmevna. Zadnje čase pa je
Minka vse manj na Bledu.
"Res sva, zaradi njene službe, najela garsonjero v Ljubljani. Tako je sedaj manj na
Bledu, jaz pa sem več v Ljubljani. Želiva si tudi družino,
vendar pa sem zadnje leto
zaradi bolezni jemal močne
tablete in o tem še nisva
smela razmišljati," Se dodaja
Jani, ki neustrašno čaka na
nove življenjske izzive. Pa
srečno, Jani!

"Turbo" brata Valič uživata med oblaki
VILMA STANOVNIK

Brnik - "Uresničila sta večno
človeško željo, da se dotikata
neba. Ker sta pri tem med
najboljšimi jadralnimi padalci na svetu, nam je v čast, da
smo laliko postali vajini generalni pokrovitelji. Toliko
bolj zato, ker sta prva slovenska športnika, ki jih bomo
podprli pri doseganju še boljših rezultatov," je na priložnostni tiskovni konferenci na
letališču Brnik prejšnji teden
poudaril Zdenek Houser,
MasterCard Europe country
manager za Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko.
Družba Master Card, ki sicer v športu že leta podpira

UEFA ligo prvakov in Evropsko prvenstvo v nogometu,
je pri nas dobro znana zaradi plačilnih kartic, dosežki
bratov Valič iz Ajdovščine pa
so odgovorne prepričali, da
bosta prav slovenska rekorderja v jadralnem padalstvu
prava reklama zanje. "Vesela
sva, da so se odločili, da nama
pomagajo na športni poti, ki
je še pred nama, čeprav sva v
jadralnem padalstvu že trinajst let. Prepričana sva tudi,
da bova še dosegala odlične
rezultate doma in v svetu,"
sta v en glas zatrjevala simpatična brata, ki imata v svoji lasti svetovni rekord v preletu s
povratkom (257 kilometrov),
rekord v prostem preletu

Brata Valič se na nebu odlično počutita In dosegata nove
in nove rekorde.
(427 kilometrov) in preletu
na napovedan cilj (367 kUometrov). V skupni razvrstitvi

letošnjega svetovnega pokala
je Urban trenutno tretji,
Aljaž pa deveti.
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vilma.stanovnik@g-glas.si

Zmagal tretjič zapored
Okoli Bohinjskega jezera sta najhitreje tekla Sebastjan Zamik in jana Oman iz ekipe Gorenjskega glasa.

Ic

GIBAJTE SE Z NAMI
JANEZ FERLIC

Dušan Mravlje še kar teče
Za toliko kilometrov, kolikor

ter dejal, da mu motivacijo jih ima v nogah Dušan Mravlje
daje punca, Mateja Šimic, v svoji dolgoletni karieri ultratenaša najboljša triatlonka, ki kača, mora vsak avto kar nekajje v Bohinj tokrat prišla kar s krat na servis. Dušana ni treba
kolesom. Za Zamikom je v servisirati, da bi se pc^njal daije.
cilj pritekel Soričan Marko
Sam^a sebe in svoje sposobnosti
Pinlar, tretji pa je bil Jernej je spoznal do potankosti in v tem,
Rebolj z Dolskega, eden iz- kar počne, neskončno uživa, čemed kandidatov za med prve pravje tekaška garaSca. Brez tretri absolutno na triadonu je- neija in strokovnega štaba, amklenih. Na tem tekmovanju pak preprosto s svojo voljo, vztrajsi solo v prihodnje želi nasto- nos^o in sledenju intuiciji je
piti. tudi Zamik. Nau6ti se bo tnaksinudno uspel v svetu ultramoral le še veščin veslanja.
dolgih tekov. Klasični maraton je
Prepričljiva je bila tudi že kmalu po začetku nj^ove kazmaga Jane Oman iz ekipe riere postal prekratek. Potreboval
Gorenjskega glasa: "Letos je nekaj več in toje ruišel v supersem tekla minuto in pol bo- maratonih, neprekinjenih večlje kot lani, ko sem bila dru- dnevnih tekih in do^otrajnih
ga. Sicer sem prehitro zače- etapnih celinskih tekih. Nima
la, a na srečo me ni pobralo. programa trening, vedno teče
Formo bom skušala obdrža- po občutku in trening izpelje, ne
ti vsaj še dva meseca, do kon- glede na vreme. Tako vsak dan
ca Gorenjskega pokala v re- zjutraj že precej pred šesto uro
kreativnih tekih, ki se zaklju- obuje superge in ne §ede na vreči s tekom Gorenjskega gla- me odide na trening, ddg tam od
sa. Bo pa težko. Potem grem petindvajset do trideset kilometrov. Pravi, da je to dovolj. V zamorda še na Ljubljanski maraton • na 21 kilometrov." četkih svoje kariere je treniral
Druga je bila Mojca Flerin, tudi dvakrat dnevno in poleg
tretja pa Tina Hižar, nekda- teffi še hodil v službo in redno
nja Barovka, še prej pa gor- tekmoval na ultramaratcnih po
vsem svetu. Nato je'kmalu sposka in smučarska tekačica.

MAJA BERTONCELJ

Ribčev Laz - Nedelja je bila
na Gorenjskem tekaško obarvana. Hkrati sta potekala
kar dva teka, okoli Bohinjskega (12 km) in okoli Blejskega jezera (6 km). Na slednjem je zmagal Marjan
Krampi. Bohinjski tek štirih
srčnih mož, ki je bil letos že
deseti, pa je tretjič zapored
dobil Kamničan Sebastjan
Zamik, sicer gorski tekač. V
solo teku je bil med skupaj
več kot štiristo tekmovalci
prepričljivo najhitrejši, čas
pa 37 minut in 43 sekund.
"Včeraj sem imel težek
trening: štirikrat intervale v
klanec po tisoč metrov v
Smlednilcu. Prihodnji teden
bom s Kosoveljem in Tratnikom nastopil v štafeti v Italiji. Čez štirinajst dni bo izbirna tekma za svetovno prvenstvo v gorskem teku. Ne
bom tvegal, da bi dan prej tekel v Štafeti na triatlonu jeklenih, čeprav bi rad, saj je
proga do Vodnikove koče res
lepa," je naporen umik tekmovanj razložil Kamničan

Sebastjan Zamik

Balinali bodo dva dni in dve noči
Balinarji iz Podnarta ta konec tedna že dvajsetič pripravljajo 48-urni maraton, na katerem bo
nastopilo osem ekip.
V I L M A STANOVNIK

Podnart • Pri športnem društvu Podnart imajo svojo sekcijo
tudi balinarji, ki se med letom
dokazujejo v prvi gorenjski ligi.
"Trenutno nas je okoli petnajst, večina smo stari med štirideset in petdeset let, vzgajamo pa tudi mlade balinarje.
med katerimi pa navadno najboljši nato odhajajo v druge
klube, ki nastopajo v višjih ligah. Tako sta bila državna prvaka v dvojkah med pionirii
Jure in Damjan Miklavčič, bratranca, ki že dobro igrata tudi
kot mladinca. Letos sta na državnem prvenstvu osvojila dve

četrti mesti, redno pa se uvrščata med osem najboljših in z
dvojno registracijo igrata tudi
za Bistrico. Drugi, starejši, se
zadnja leta pač dokazujemo na
gorenjskih tekmovanjih, na državnih prvenstvih pa so rezultati med najboljšimi bolj redki," pravi trener Jože Fag^nd.
V Podnartu imajo dvostezno
balinišče, na njem pa bodo ta
konec tedna, od petka do nedelje, pripravili tradicionalno
prireditev, 48 ur balinanja.
"Letos je to že dvajseti maraton, nastopilo pa bo osem
ekip. Balinati bodo začeli v
petek ob 16. uri, prireditev pa
bo trajala do i6. ure v nedeljo.

Jože Faganel, trener
balinarjev v Podnartu

znal, da je en trening na dan
povsem dovolj, a vsak dan brez
premora. Priznava tudi, da se
mu sedaj že poznajo leta in da
nima več tiste hitrosti, ki jo je
imel pred dvajsetimi leti, ko je
lahko vsak trening brez težav
pretekd v tempu štirih minut na
kilometer. CeŽo sto kilometrov je
pretekel v času pod šestimi urami
in petdesetimi minutami, kar
pomeni, daje celotnih sto kilometrov tekel v tempu okoli štirih mi-

nut na kilometer. Sedaj pri njegovih štiriinpetdesetih letih pa bi
maraton pretekel v času okoli
treh ur in desetih minut. Naprg
pa ga še vedno žene žilica, ki mu
ne da miru. Dolgi neprekinjeni
teki. Tako se bo letos konec septembra podal na njemu dobre
znano preizkušnjo, 24; km dolg
ultramaraton od Aten do Šparte,
bolj znan pod imenom Špartatlon, na katerem je že štirikrat
stal na zmagovalnem odru, ni
pa mu bilo sojeno, da bi zmagal
na tem elitnem in verjetno najbolj častitljivem supennaratonu
na svetu, Ijer se preizkušajo najboljši, ki v ultratekih kaj veljajo.
Nastopil je na prvi izvedbi davne^ leta 1983 in nazadnje leta
1956, Trikrat drugo in enkrat
tretjemesto. Vsdej pa z odličnimi
časi, ki še vedno krojijo vrfi razpredelnice. Kaj računa za letos.
Zaveda se, da je kakih dvajset odstotkov počastujši kot v najboljših
letih in temu primemo tudi načrtuje svoj čas. Vzdržljivost ni
problem, prav tako pa močna
psiMoška trdnost in zapriseženost cilju. Cesebo ura zaustavila tam nekje pri oseinindmjsetih
do tridesetih urah. bo zadovoljen. Je pa še vedno edini Slovenec, kije pritekel v cilj do Leonidasov^a kipa p Šparti. potem ko
je dodobra izkusil vroč in razbeljen grški a^alt. Toje prava špar-

tanska preizkušnja.

Dušanova skoraj trideset let
dolga tekaška kariera se tako nadaljuje in je eden redkih Zemljanov, kije že tako dolgo prisoten
na svetovni ullratekaški sceni.
Predvsem pa je to izjemno preprost, razgledan in družaben
športnik.

Igralo se bo tri na tri na dveh
stezah. Poleg tega bomo
organizirali srečelov, v soboto
pa bomo pripravili tudi nogomet v vodi oziroma v plastičnem bazenu. Vsako leto si
namreč skušamo prireditev
malce popestriti, s srečelovom pa tudi nekaj zaslužimo
za delo naše sekcije. Mislimo,
da je prav, da se naša tradicionalna prireditev nadaljuje, saj
je z leti postala tudi prijeten način druženja," pravi Slavko
Ješe, ki je z bratom Bojanom
in Jožetom Faganelom eden
izmed trojice, ki se je udeležila prav vseh dvajsetih bali- Dušan Mravlje se z vsakodnevnim treningom, dolgim okoli
narskih maratonov.
trideset kilometrov, pripravlja na septembrsko 245 km
dolgo preizkušnjo od Aten do Šparte. / fo«. »h™ ousan« Mrjvi|«j

ŠAH

KONJENIŠTVO

L)UBLJANA

NAZARJE

Državno prvenstvo in 17. Vidmarjev memorial

Jutri finale prvenstva v preskakovanju ovir

Med n. do 18. avgusta v Šahovskem domu v Ljubljani poteka 17. državno prvenstvo Slovenije za člane in članice. Prvenstvo je hkrati 17. Memorial Milana Vidmarja, največjega slovenskega šahista. Pri ženskah tekmujejo najboljše štiri igralke iz predhodnih kvalifikacij: Vesna Rožič, Indira Bajt, Tina
Bukovec in Sara Vombek, pri moških pa deset šahistov: Duško Pavasovič, Luka Lenič, Jure Borišek, Marko Tratar, Tadej
Sakelšek, Jure Škoberne, Matej Šebenik, Jan Gombač, Janez
Barle in Boštjan Jeran. Več si lahko ogledate na spletnem mestu: http://www.sah-zveza.si/rez/0708/si07ch/. O. O.

Konjeniška zveza Slovenije je, v sodelovanju s Konjeniškim
klubom Lesce-Bled in Konjeniškim klubom Canymed Žalec,
pripravila letošnje državno prvenstvo v preskakovanju ovir.
Tekmovanje na ranču Burger v Venišah pri Nazarjah se je
začelo že v nedeljo, nadaljevalo se je včeraj in danes,
vrhunec pa bo jutri, na praznično sredo, ko se bo ob 11. uri
začel finale i6. državnega prvenstva za mlajše mladince, ob
14. uri bo finale za mladince, ob 16. url pa še za člane. Med
člani naslov državnega prvaka iz lanskega leta brani Luka
Založnik, član Konjeniškega kluba Lesce-Bled. V. S.

17. Tek po Dovžanovi soteski
8,3 km. višinska lazlika: +}.• 50 m
j,o km [mlajSe kategorije)
Sobota, 18. avgusta 2007^ ob 16. uri
rnfo: Polde Steiner, 0311375-306.
sp0rtna.zveza.trzic@t-2.net
Gorenjski Glas
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MOJ POGLED
DAMJANA ŠMID

Naše male in velike
pravice (3)

Smetlika za jasen pogled
PAVIA K L I N E R

Iz oči matere božje, kakor
tiidi pravimo smetliki {Euphrasia), skuhamo Čaj, s katebiram pogum, da se za pa jih zjutraj iz ljube samorim spiramo vnete oči ali
en dan prelevim v sle- volje brcnejo stran, drugi se
veke, pa tudi od računalnika
pega človeka. Rada bi za te iste pravice borijo. Pra- oslabele in solzne oči. Anglese srečala z vsemi ovirami, ki vica do šolanja otrok s poseb- ži ji pravijo eyebright. saj naj
jih srečujejo na poti, in se kot nimi potrebami še vedno pobi pomagala pri motnjah vida
videča oseba vprašala, kaj bi gosto izzveni: "kaj ti je treba in razjasnila pogled, njeni
lahko storila, da bi bilo njiho- tega bilo ...", ko si pa vendar- mali cvetovi pa tako ali tako
vo življenje "lažje". Gre za to, le drugačen in bi lahko izbral spominjajo na prelepe svetle
da se zamislim, koliko pravic lažji program ali pa sploh ne
oči s trepalnicami. Škoda le,
je spregledanih pri ljudeh, ki hodil v šolo ... Slepi deček bi
da ne morejo pomežikniti.
imajo posebne potrebe. Ne
dal vse, da bi sedel med vrstnivem, kdaj bom dovolj odloč- ki v gimnaziji. Lahko bi,
Navadna, toga, kranjska,
na, da si že v postelji zave- zmogel bi. Pa bo imel enake
mična,
pritlikava...
žem oči in se tako napotim v
možnosti? Pravica do najnof dan. Danes sem spet po- boljšega zdravljenja in omoNa naših suhih travnikih
mislila na to, ko sem srečala gočanja optimalnih pogojev
in gričih raste precej vrst
slepega fanta na cesti, kamor za življenje je tako smešna,
smetlike, ki so si na moč posi še videči komaj upa stopiti. sploh če jo postavimo ob bok
dobne in se vse več ali manj
Zares občudujem slepe ljudi, vsem dobrodelnim akcijam,
uporabljajo v zdravilne naki se niso predali, ampak živi- kjer se računa na usmiljenje
mene. Najbolj pogosto sežejo svoje življenje naprej kot
ljudi, da bodo le primaknili
mo po navadni (Euphrasia
nekaj normalnega. Pred dne- kakšen krajcar za pripomorostokoviana) in togi {Euphravi se je vrnila s potepanja po ček, kije nujno potreben. Ali
sia stricta) smetliki. Na kamAvstraliji komaj 14-letna de- pa za inkubator ali pediatričnitih travnikih, pašnikih in
klica, ki si je pač zaželela "vi- no kliniko. Ne maram pravic,
tratah visoko v naših Alpah
deti" to deželo, čeprav ne vidi. ki so napisane na papirju in o
opazimo še kranjsko (EuV istem času se je nekaj nje- katerih se piše enkrat jeseni,
phrasia cuspidata), pritlikavo
nih vrstnikov pošteno dolgoko je teden otroka in privrejo
(Euphrasia minima) i n pisačasilo, nekaj jih je poskusilo
na plan vse fotografije lačnih,
no (Euphrasia picta) smetlidrogo, nekaj se jih je usmerilo bolnih in
zanemarjenih
ko. T u in tam se pojavljata še
v Šport in podobne prostočas- otrok. Dan prej in dan kasnelibumijska (Euphrasia liburne dejavnosti. Dejstvo pa je, je pa življenje teče naprej, kot
nica) in mična (Euphrasia
da imajo vsi enake pravice. bi se balo ustaviti. S pravicapulchella) smetlika, še bolj
Nekaterim ležijo na pragu. mi kar tako, zaradi lepšega.
redki in zato zaščiteni vrsti
pa sta laška (Euphrasia italica) in Marchesettijeva (Euphrasia marchesettii) smetliPrisluhnite nam ka. Pa še kakšna bi se našla.
Vsem je skupno, da so polzapolepšali vam bomo
jedalke, ki travam jemljejo za
dan.
življenje potrebne snovi.
Prve cvetijo že v juliju, še bolj
pogosto pa naše oči in dušo
razvajajo v jesenskem času.
Nabiramo cvetoče zelišče, ki
ga hitro sušimo Ln hranimo v
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dobro zaprtih posodah, kjer
je vamo pred vlago. Ljudska
modrost pravi, da kadar smetlika zelo bohomo cveti, napoveduje hudo zimo.
Ker spominja na oči, jih
tudi zdravi
o smetliki navadno razglabljajo le zeliščarji, medtem ko so jo njega dni poznali in uporabljali malodane vsi. V srednjem veku so z
njo zdravili obolenja želodca,
črevesja, dihal, oči. Dobro je
vplivala na neodporne ljudi
in krepila imunski sistem.
Številna imena, ki so ji jih
pridali ljudje, kot so čistak,
griževka, kopalca, mačkine
dušice, oči matere božje, otavnica, premagalka, trava sv.
Lucije, vidova trava, vres,
očec, sirotica, zobnica, pričajo o tem, da je bila med našim i dedki zelo v uporabi.
Očem podobni cvetovi so
dali povod stari ljudski medicini, da je smetliko imelo za
zdravilno zel zoper bolezni
oči. Stari nauk o signaturi oz.
zaznamovanosti (rastlina naj
bi bila zaznamovana ustrezno temu, kar zdravi) se je v
mnogili primerih motil, pri
smetliki pa naj bi v določe-

TU ISTICNI
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Zdrav človek ima tisoč različnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor drži.
Torek, 5. junija
MARJETA S M O L N I K A R

Spet se zbudim čisto mokra.
Tudi sicer sem spala slabo, po
obrokih. Ponoči svo 2 gospo iz
okolice Tržiča dobili cimro,
prijazno starejšo gospo doma z
Golnika. Čeprav je bila priklopljena na kisik, je le s težavo
dihala. Pravzaprav je sopla.
Njena diagnoza: rak na pljučih. Je kadila? O, seveda. Pred
sedmimi leti je bila na pljučih
operirana, zdaj naj bi se Ji bolezen ponovila, vendar sama
tega ne prizna. Odločna pa je.

nih pogledih imel celo prav.
Odkrili so namreč, da dejansko vsebuje določene učinkovine. ki zdravijo vnetna
obolenja oči.
Ljudska raba
V ljudskem zdravilstvu že
od nekdaj uporabljajo smetliko proti vnetju robov vek in
veznice, očesnemu ječmenu,
zlepljenim očem, očesni
utmjenosti, motnjam v vidu
in pri težavah s kožo. T u d i
stiški dohtar Simon Ašič je
svetoval uporabo pri vnetju
oči, za krepitev oči, oslabelih
in utrujenih od branja in pisanja, dandanes predvsem
od računalnika, pri vnetju
veznic in vek, šarenice, zeleni mreni, čirih roženice, solzečih se očeh in nejasnemu
vidu. Notranje naj bi koristila zoper kašelj, hripavost,
bronhitis, nahod, gripo in
zoper bolečine v želodcu.
Poparek, zavretek ali
čajna mešanica

Smetlika sije v svoji lepoti

5

Dober tek

Smetlika je pogosta prebivalka Alp

Čaj smetlike lahko pripravimo kot poparek ali zavre-

v

RAKOVIH

tek. Čez žličko suhe cvetoče
zeli prelijemo skodelico
vrele vode ali pa skodelico
hladne vode prelijemo čez
žličko droge, zavremo in
odstavimo. V obeh primerih pripravek po dveh minutah precedimo. Spijemo
ga lahko največ dve skodelici na dan, saj prevelike količine dražijo sluznice in povzročajo zastrupitve. Dobro
se obnese, če ga pijemo v
obliki mesečne kure dvakrat na leto. Z a izpiranje oči
je lahko čaj nekoliko močnejši, zato uporabimo dve
žlički droge na skodelico
vode. Pokrit naj stoji petnajst minut. Ko se nekoliko
ohladi ga uporabimo za obloge, obkladke ali kopeli za
oči, dva- do trikrat na dan.
Pri vnetih, solzečih se i n
utrujenih očeh ter pri
zdravljenju ječmena na vekah bo še bolj zaleglo, če
smetliki primešamo kamilico (Chamomilla recutita),
ognjič (Calendula officinalis)
ali seme komarčka (Foeniculum vulgare). Ta čaj se obnese tudi za izpiranje nosu
pri močnem nahodu.

KLEŠČAH

odločna, to že moram reči. Je pač treba in na "posvet" mi se pravi, tenstana Jabolka.
Bolj kot moja diagnoza mi pošljejo strokovnjakinjo za pre- Bila so. bom rekla, užitna.
Po moji presoji z medicinhodi po glavi bolnišnična pre- hrano. (Uf, kako sem stvari
hrana. Ne rečem, da se v kuhi- zapletla, kar malo nerodno mi skega stališča danes nisem
nji ne trudijo, o zdravi prehra- je.) Dogovoriva se, da v moji kdo ve kako naporna. Zjutraj
ni pa tu ni govora, Kar koli mi prehrani ne bo nobenega so mi vzeli kri, zmerili krvni
mesa, krompirja, nobenih
tlak in temperaturo, v za to
na pladnju prinesejo, se mi
upira. Ne glede na to, ali pos- mlečnih izdelkov in jajc, da bo namenjeno plastično posodico
trežejo zajtrk, kosilo ali večer- solata začinjena z limono na- zbiram izpljunke (jitj) in to
mesto s kisom, da bom, skrat- bi bilo bolj ali manj vse, kar
jo. Pri tej svoji kritiki moram
ka, bolj ali manj živela od ze- je meni znanega.
biti poštena in povedati, da
sem ena redkih, če ne kar edi- lenjave, stročnic, soje in sadja.
Popoldne me preselijo dve
na, ki je do prehrane na Gol- Mimogrede naj omenim, da
sobi naprej. Takoj se znajdem
niku kritična. Večina jih poje sem zdravo prehrano do včeraj in navežem stike z novima
ves (bel) riž, krompir, meso, poznala le teoretično, od zdaj cimrama. Pri oknu ima pogovejo juho, mlečne in druge naprej pa se bom potrudila, da steljo Anka, prijazna gospa
avstro-ogrskejedi. Kar se mene jo bom tudi sama uživala. Od pri triinsedemdesetih, doma s
in moje zbirčnosti tiče, že tret- zdaj naprej bo moj moto: ne
Trbovelj. Srednja postelja priji dan ne Jem nič. Z izjemo živim zato, da jem. Jem zato, pada gospe, stari dvainsedemsadja in zelene solate. To opa- da živim. Pa dober tek. Za
deset let, doma iz okolice Sozi tudi medicinsko osebje. Jesti večerjo sem si naročila čežano. dražice. Na videz je robustna

in, vsaj za moj okus, precej
manj prijazna kot Anka. Nikakor si nisva simpatični.
Ampak, v sobi, ki ni nadstandardna, je treba raznolikost
želja, potreb in pričakovanj
pač vzeti v zakup. Kar se
mene tiče, lahko rečem, da
sem nevsakdanje potrpežljiva
in prilagodljiva. Dodelijo mi
posteljo pri vratih.
Zvečer z Anko gledava televizijo, ki mi jo Je popoldne
prinesel Andrej, gospa iz Sodražice pa hinavsko brunda,
češ da zaradi hrupa ne more
spati. Z Anko popustiva in televizijo ugasneva. Spati ne
moreva, ker gospa iz Sodražice smrči kot medved.
(Se nadaljuje.)

RADOSTI ŽIVLJENJA
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Luštrek
BORIS BERGANT

Luštrek naravno uspeva v
zahodni Aziji in južni Evropi, kjer se uporablja vse od
rimskih časov dalje. Ime izhaja iz nemške besede "Lust
reicli" • poln veselja, kar je
včasih pomenilo, da je afrodiziak, da pomaga k večji
privlačnosti med spoloma.
Vendar danes ugotavljajo, da
to ne drži, res pa je, da so
jedi, začinjene z luštrekom,
zelo okusne ter človek rad
seže po njih, in če se dobro
naje, je seveda zadovoljen.
Nekateri iz bivših jugoslovanskih republik mu pravijo
kar "vegeta", ker je glavna sestavina le te. Luštrek je zelo
aromatično zelišče po videzu, vonju in okusu nekoliko
podobno zeleni, zato mu ponekod pravijo tudi lažna zelena. Poleg navadnega pri
nas najpogostejšega luštreka
poznamo še škotski in črni
luštrek, ki imata enako uporabnost kot navaden, le da
slednji botanično sploh ni v
sorodu z luštrekom in je bolj
znan kot črna repušica. Večinoma se uporabljajo listi
luštreka skupaj s steblom,
bolj redko pa semena in korenine. liste lahko obrezujemo preko celega leta vse do
pozne jeseni, ko zeleni del
rastline odmre. Sveže liste
lahko v plastični vrečki hranimo v hladilniku tri do štiri
dni, lahko pa jih tudi zamrzujemo in sušimo, le da pri
slednjem nekoliko spremenijo okus, ki postane bolj podoben zeleni. V kombinaciji
z drugimi začimbami ga lahko uporabljamo v juhah ali
pa dodamo nekaj listov pri
kuhanju krompirja, koren-

čka ali stročjega fižola. Sesekljane liste pa lahko dodate skoraj vsaki zeleni solati.
Za luštrek je tudi značilno,
da hrani doda prefinjen
okus, potrebno pa je biti varčen pri uporabi, kajti je izredno močno zelišče in že
nekaj lističev zadostuje za
aromo celega lonca zelenjavne ali krompirjeve juhe. Luštrek pa naredi jed tudi bolj
slano, zato je lahko nadomestek soli pri ljudeh, ki ne
smejo uživati veliko soli.
Korenčkova juha
z luštrekom
Za 5 oseb potrebujemo: 5
dag masla, 2 čebuli, 50 dag korenja, 11 vode ali mesne Juhe, t
Žlico sesekljanega svežega luštreka, 5 žličk kisle smetane,
sol in sveže mlet poper.

V večji kozid stopite maslo
in na njem na majhnem ognju počasi prepražite sesekljani čebuli, da ponunenita.
Dodajte očiščeno in na drobno naribano korenje ter zalijte z juho ali vodo in pustite da
zavre. Dodajte luštrek, solite
ter popoprajte po okusu in
kuhajte približno 20 minut,
da se korenje zmehča, ter postrezite s kislo smetano.
Tunin file s porom
in luštrekom
Za 4 osebe potrebujemo: 80
dag tuninega JileJa, sok pol limone, 2 pora, 5 ž l i c oljčnega
olja, 1 dl suhega belega vina, 1
dl kisle smetane. 1 žličko sesekljanega svežega luštreka in sol.

Tunin file narežite na centimeter debele rezine, jih so-
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KUHARSKI RECEPTI
Z A V A S IZBIRA DANICA D O L E N C

Tedenski jedilnik

lite in pokapajte z limoninim sokom. Por razpolovite
ter ga dobro operite in narežite na tanke kolobarje. V
ponvi s pokrovom segrejte
oljčno olje, na njem podušite por, dodajte vino in kislo
smetano, solite po okusu in
dušite nekaj minut. Dodajte
rezine tuninega fileja, pokrijte in dušite 15 minut. Nazadnje potresite s sesekljanim luštrekom in takoj postrezite s kuhanim ali pire
krompirjem.
Telečji medaljoni v
čebulni omaki z luštrekom
Za 4 osebe potrebujemo: 12
telesih medaljonov težkih po
5-7 dag, 25 dag bele čebule, 2
žlici oljčnega olja, 2 dl suhega
belega vina, 1 dl kisle smetane
1 žličko svežega sesekljanega
luštreka, sol in sveže mlet poper.

Telečje medaljone posolite, popoprajte in pokapajte z
oljčnim oljem ter jih marinirajte 15 minut. Medtem olupite čebulo, jo narežite na
tanke rezine in jo posteklenite na preostalem oljčnem
olju. Zalijte z belim vinom,
dodajte telečje medaljone in
pokrito dušite 20 minut.
Medaljone naložite na krož-

nike, nastali omaki pa dodajte kislo smetano in luštrek
ter solite po okusu. Omako
dobro prevrite in jo prelijte
prek medaljonov ter postrezite s poljubnim krompirjem ali rižem.
Popečena polenta z
luštrekom in gorgonzolo
Za 5 oseb potrebujemo: 7 dl
mleka, 17 dag koruznega zdroba, 1 žlico sesekljanega svežega
luštreka, 1 žlico oljčnega olja,
J j rezin gorgonzole, sol in sveže mlet poper.

V posodi zavrite mleko in
vanj vmešajte koruzni
zdrob. Na zmerni temperaturi mešajte še 5 minut, dokler ne začne zmes odstopati od posode. Primešajte luštrek, solite in poprajte po
okusu in preložite v z oljčnim oljem namaščen podolgovat pekač, velik 15 x 30
centimetrov, poravnajte ter
pustite, da se ohladi. Ohlajeno polento narežite na 15 rezin in jih razprostrl te po večjem pekaču. Na vsako rezino
polente položite rezino gorgonzole in postavite za 15
minut v na 190 stopinj Celzija ogreto pečico, da se sir
stopi. Ponudite vroče s kislo
smetano.

Nedelja - kosilo: zelenjavna kremna juha, sesekljani piščančjl zrezki po dunajsko, krompir v koscih, mešana solata,
češpijev kolač; večerja: riževa solata s tunino, oljkami in paradižnikom
Ponedeljek - kosilo: hladna kumarična juha, makaronovo
meso, endivija s korenčkom; večerja: ocvrte bučke, radič s
krompirjem
Torek - kosilo: kumare v koprovi omaki, pečen piščanec, pire
krompir, vaniljin p u d i n g z robidnicami; večerja: kuhana
postrv v zeliščih in belem vinu, endivija s krompirjem

Sreda - kosilo: grahova juha z zdrobovimi cmočki, dušena
govedina v zelenjavi, pire krompir, mešana solata; večerja:
široki rezanci s skuto, češpijev kompot
Četrtek - kosilo: polnjene paprike v paradižnikovi omaki,
smetanov krompir, zelena solata s kumarico; večerja: nabodala z jetri, solata iz stročjega fižola
Petek • kosilo: paradižnikova kremna juha, oslič po pariško,
blitva s krompirjem po dalmatinsko, nektarine; večerja: jajca na oko z dušeno zelenjavo, zrnat kruh, jogurt
Sobota - kosilo: goveja juha z vlivanci, nadevane bučke, pečen krompir s kumino, mešana solata; jabolčni zavitek; večerja: pica s šampinjoni, solata iz paradižnika in naribanega
korenja, skutna krema s sadjem.

Potresen češpijev kolač
Za testo potrebujemo: 60 dag moke, 5 dag sladkorja, 5 dag
masla, približno 3 dl mleka, 4 dag kvasa, 1 jajce, ščep soli; za
nadev: 80 dag do 1 kg razpolovljenih čeipelj; za potresanje: 75
dag sladkorja, 10 dag sesekljanih orehov ali lešnikov, pol žličke
cimeta, 5 dag moke, 5 dag masla.
Iz moke, sladkorja, i jajca, soli, mleka in vzhajanega kvasa
umesimo testo. Ko vzhaja, ga zvaljamo z a prst na debelo in
položimo v namazan pekač; ob robovih testo dvignemo, da
bo med peko zadržal sadni sok. Češpije razpolovimo, zložimo drugo ob drugi po vsem testu z vdolbinicami navzgor,
potresemo s sladkorjem in vsemi dodatki: sladkor, orehe ali
lešnike, m o k o in cimet z m e š a m o , med mešanjem pa po
kapljicah dodajamo raztopljeno maslo. S temi drobljanci
potresemo češpije, pustimo, da testo še enkrat vzhaja, nato
pa damo v pečico. Pečemo približno 50 minut pri i 8 o stopinjah C.

Nabodala z jetri In šampinjoni
25 dag šampinjonov, 25 dag mladih govejih ali svinjskih jeter,
nekaj tankih kosov belega kruha, 1 rdeča paprika, olje, sol
Gobe očistimo in jih zrežemo na štirioglate kose. Na enako
velike kose razrežemo tudi jetra, papriko in kruh. Na nabodala nataknemo menjaje koščke jeter, paprike, gob in kruha.
Zloženo nabodalo na tanko premažemo z oljem (ali le pokapljamo). Nabodala na hitro spečemo na žaru (ali v ponvi), solimo, tik preden jih postrežemo.

ZELENO IN CVETOČE
IGOR PAVLIČ

Trojnica
Le kdo si ne želi imeti rože
na oknu ali terasi, ob vhodu
ali na pergoli, ki bi imela toliko cvetja. Marsikdo, čeprav
je ta lepotica doma v južnih
toplih laajih. Vendar jo vidimo tudi na gorenjskih vrtovih, da lepo cveti, seveda kot
posodovka, ki prezimi v notranjih prostorih. Njena domovina je Brazilija, razširjena pa je povsod, najbolj pogosto v subtropskih in sredozemskih deželah, kjer raste
na prostem. V našem Primorju menda preživi zunaj,
vendar jo spomladi obrežejo
in vsako leto požene nove
mlade poganjke, če je posajena na zavemo in sončno

lego ob hiši. Po celinski Sloveniji pa kot lončnica. Če jo
postavite na pravo mesto,
roža spioh ni občutljiva. Presadimo jo vsako drugo leto v
normalno zemljo za lončnice. Dognojujemo jo šele naslednje leto spx)mladi z gnojili za cvet. Če imate postavljeno na sončnem mestu, je
tudi ne bodo napadli škodljivci. Poleti, ko raste, jo izdatno zalivamo, pozimi, ko
počiva, pa samo toliko, da se
ne posuši. Pozimi naj ima
temperaturo od 5 do 8 stopinj Celzija in na svetlem
prostom naj bo, čeprav odvrže liste. Spomladi poženejo
novi, vendar cveti na starih

renjskiCias
liki zemlje za uKdit" '

vejah. Če je v prostoru suho
in pretoplo, jo rad napade
rdeči pajek, takrat pa jo morate poškropiti. Trojnico bolj
poznate pod imenom bugenvilija, lahko jo tudi sami
razmnožite s potaknjenci, in
ko ti lepo odženejo, staro rastlino lahko zavržete.
Na vrtu, ki ga je dobro žalil minuli dež, je te dni veliko
dela. Odstranimo odcvetele
in mokre cvetove, porežemo
suhe poganjke rastlin, ki so
že odcveteli, plevel iz mehke

zemlje z lahkoto izpulimo.
Presadimo in razdelimo trajnice, da se bodo do jeseni
lepo ukorenile. Pri presajanju je pomembno tudi kolobaijenje. To pomeni, da rož
ne sadimo vedno na isto mesto, ampak se po gredicah
premikamo po določenem
zaporedju. To preprečuje
razmnoževanje raznih zemeljskih škodljivcev, ki napadejo tako okrasne rastline
kot tudi zelenjavo in sadno
drevje.
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Gorenjski glas v v a i počitniški kraj?

Pokličite nas po tel.: 04/201 42 41.
nam pišite na: narocnine@g-glas.si ali
podatke spremenite na www.goren)skiglas.si
na zavihku Naročilnica - Sprememba
podatkov o naročniku.
Gorenjski glas je n a p r o d a j tudi v večjih

letoviščih v Istri.

Gorenjski Glas

ZA VAS ECLEI>MO ČAS

ZANIMIVOSTI
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P L A N I N S K I K O T I Č E K : B E G U N J Š Č I C A ( 2 0 6 0 M)

Strm vzpon, uživaški spust

N a š d a n a š n j i cilj je o b l j u d e n a , č l o v e k o l j u b n a g o r a ; p r a v z a p r a v p o g o r j e s kar tremi v r h o v i , a le najvišji
m e d njimi p r e s e ž e d v a t i s o č m e t r o v . T e m e B e g u n j š č i c e je Veliki vrh z 2 0 6 0 metri.

JELENA

Severna stran Begunjščice z Vrtače

Vrh Begunjščice s Stolom in Vrtačo v ozadju

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

ORODJAR: do 14. 8. 07, POLVTi^M ŠK LOKA O
O. O , POUANE 76. POLMNE NAO ŠK LOKO
KL£PAP.do: 12. fl 07. SGPTEHNiK. O O ST«IA
C, 2. ŠK. LOKA
AVTOKLEPAR; do »7 9 07 AVTOTRl, D O O ,
RUAA 38. KRAMI
STROJNIK; do. 17. 8. 07; TKVSSENKRlJPP OVG
OViGALA, D. O O., ŠPRUMA 19 TRZIN
ELEKTRIKAH ENERGETIK; dO 26 8 07.
ZDRAVKO UR8ANC. S P . ZALOG 12 GOLNIK
ELEKTRIKAH ELEKTRONIK: do 21 8 07. MANPCMER. O O O.. KOROŠKA 14. KRANJ
MEKATRONtK OPERATER; do 1 O 07. IVAN ALJANČJČ.S P.RURA23B.KRANJ
SLJKOPLCSKAR: do 24. 8 07. MUOEUA. 0 0 0 .
SELŠKA 23 PREDDVOR
AVTOMČAR: do: 24.8 07. tAANPOf/Efi. D O O .
KOROŠKA I4.KRAHJ

L
ECSAR
€L3A
AJE
: doC617.8 0
.7V
. ENLES O. O
O.
TSAKLIC0
eV
.\^SC
£M
BREZ POKLICA

(Jo. t; 8 07. 8LAG0JC0 K«OV, S P. KCHJOO.
V0BSKA7.KJWU

de: t7 8 07. ČISTOČA O, O O , UU8UANSKA1?
F. m2W
do. M. a. 07. DAFI. D O O , C. F. PREŠERNA
JESENICE
do 6 9.07 GORE>«SKinSK.O O . M VAONOVA

fi Kavo

POMOŽNI DELAVEC
00 18. 8. 07; ANDREJA PODPCČAN. S P, L
HROVATA© KRANJ
dO S
07. KOPIA. O O O . KJCRJCEVA 75. S K
LOKA
do 14 8 07 MIIUNAN2>C, S P. MLADINSKA 2.
KRANJ
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
dO 8 e 07. AACUSMEOICA. O O O . »IDUSTRV

JSKAC 2£.«Z0U
OT.OnAS.O O O
NCA

do 23.8

2G SmuE 1 ŽAS-

dO 26 8 07;JASNAPSANEC.S P.PARTIZANSKA
47. $K LOKA
do: 18 8 07: LVU 0. O O., KIDRIČEVA 75. ŠK
LOKA
do: 17 8 07 MANPOVVER, O O O.. KOROSKA 14
KRANJ
do: 17. 8 07;0«£HeK O O O . S&VSKA LOKA
dO 17. 8 07. ROBtSSEC D O O . C F PRESERr«A 16. JESENICE
do 24. 8 07, STEEUr«. D O C , PAJERJEVA 7,

S
ENCUR
OBDELOVALEC LESA

dO 17 8 07. JELOVICA. O O HRJB 1. PREDCT^«
do 17 8 07: JELOVKVK. O D . KlCRiČEVA 08. ŠK
LOKA
do 14.8 07:UPeL£0.0.0.RE<:USKA61A.SL£D
VARNOSTNIK; dO. 17. 8 07: PLUS 0R81TA. O O
O.VRTNAUL ?4.KflJŽE
PROMETNO TRANSPORTNI MANIPULANT. dO' 24
8. 07. AERODROM LJUBLJANA. O. D.. 20 BRNIK
>30 A. 8 f ^ * A £ n 0 0 R 0 M
VOZNIK VILIČARJA; do 10 8 07.UPeNKA, O O .
SLAP 8, TRŽIČ
NATAKARSKl POMOČNIK. dO \9 6 07.MAMCCM
GOSTINSTVO, O O O Pfl£ČNA4B LJUBUANA
LESAR
dO 29. 8 07. OUICK IN^TNlRINO O O O . PREOMOST 22. POUANE I ^ S K LOKO
dO 24 a 07. SANOVA O O O . M VAOtiOVA 1.
KRANJ

FRIfiR

do: 14 e 07. AGENCUA M SERVIS. O O O.,
SiCN^HSMWGQ KRANJ
dO. 14 8 07. SABINA ROZMAN. S P,
V/E1NGERL0VA 6. ŠE74ČUR
dO 21 8 07, SIMPLE. 0 0 0 . TRŽAŠKA 116,
UUOUANA
ŽELEZOKRIVEC;dO 12 9 07.SGPTEHNK.O D .
STARAC 2.ŠK LOKA
TESAR;do: 12 9 07,SGPTEMNIK.D D.STARAC
?. ŠK LOKA
ZIOAR;d0 12 9 07.SGPTEHNIK O D.STARAC
2.ŠK LOKA
REŠEVALEC CZ VODE: dO 17 8 07. BOHIN;. D. O
O . TBKSLAVSKA 17, BOH BSTTVCA
DIMNIKAR; dO 14 8 07; PRIMOŽ RAUTER. S P,
POD GOZDOM 29. BOH BSTRCA
VOZNIK AVTOMEHANIK; do. 14 8 07. IVAN
OZMEC.S P. BREZN1CA56. ŽIROVNICA
VOZNIK: do 17. 8 07; BOFEX. O O. O . PE BK>
BANGKRANJ.S ŽAGARJA 71. KRANJ
SKLAJMŠČNiK; do. 29 8 07. KCAANC O O. O , LAHOVČE 87. CERKLJE
ŽERJAVAR; dO 12. 9- 07. SGP TEHNIK. D D
STARAC 2,ŠK LOKA
PRODAJALEC
dO 14 d 07; FISHER INTERNATIONAL D O O .
KORIČEVAOe. CEUe
do. 178 07 MAMA.D O O.MESTNITFIG39.ŠK
U)KA
do:2l .8, 07:MERCATOR. O. D OUNAh$SKA 107
LJUBUANA
do. 17.8 07.061.0 0 , 0 . S T A R A C 25.KRANJ
do: 18. a 07: PUNSIAL D O . NDUSTRUSKA 1 A
JESENICE
d o 8 9 07.SGPT&MK.0 0 . S W W C 7.SK LOKA
KUHAR
do 8 . 9 07. ARCUSMEOlCA O O O . INOUSTRlJ S K A 2 E . IZOLA
do. 29 8 07 HOTELCREINA D O O KOROŠKA
6. KRANJ
do: 21 8 07;PENZ)ONMIKUČ&MIK1X.O N O..
V1TTW4ŠKA 13. KR GORA
dO 17.8 07:PtKAS D O O . BREZJE 41 A. TRŽIČ
dO, 24 8 07. MATEM STARE • HRfiAR, S. P KOROŠKA50 KRANJ
NATAKM
do: 14 8 07: ALOJZ JANC S P. C A N K A R ^ G A
BATADONA 6. JESENICE
do 8 9 07:ARCUSMEDlCADOO INOUSTRUSK A 2 £ IZOLA
do 14 8.07.KLINARŠTEfANSP.MAf3TTK>VTT)0
4. KRANJ
do-17.8 07: HOTEL CREINA. 0 0 0 . KOROŠKA
5.KRANJ
do. 17 8 07; PKAS. O. O O . BREZJE 41 A. TRŽIČ
GOSPODINJA OSKRBNKU; do 14. 8. 07; VZGOJNI Z M ^ KRANJ, Š£MP?TRSKA3,KRANJ
SREDNJA POKUCNAIZOBR
do 17.8 07.AOECCOH.R.O O.O.BRNČtČEVA
15 8,ULl8LWNA-CRNUCe
do 8 9 07. ARCUSMEOlCA D O O.. INOUSTRlJ90^2E.(Z01A
do:21 8 07.MANPOVVER,D.O 0.ia)R0ŠKA14.
KRANJ
dO'24 8.07;MARKOZORMAN,S P SMLEONiŠKA21 KRANJ
dO. 28. 8 07. MIKIAV2 ZORNIK. S P.. POT NA

STROJNI UVAR: do 1 9 07. UBCR. O. O. O
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o
8. 07,fc<ANPOW£RODO KOROŠKA U ?l
KRANJ
SLASČ(CAR:do 21 8 07'MARKOZORMAN S P.
SML£DWŠKA21,KJmi
MESAR; do 1 9 07. DAV1C SNEOCC. S P. OREHOVLJC 1 A. KAANJ
MIZAR
dO. 17 8 07.jaOV)CA.D.O .HR81.PR&OOVCR
do, 17.8.07, JELOVICA. O O . tOOOČEVA &8. SK
LOKA
dO. 21 8 07; LOGAR MARJAN. S P.>«LESOVSKA

OŠ.CNCUR

do: 24 8 07; MANPOVVER. D O O.. KOROŠKA 14,
KRAKJ
dO- 26. a 07; ECWARO BIZJAK. 3 R. MAVCiČE 26,
MAVČIČE
do 24. 8. 07; SAMN6 INTERNATIONAL D O O .
M VAONOVA 1. KRANJ
dO 74 8 O/: SAMOVA. D O. O . M VADNOVA 1.
KRANJ
do 12.S.07.SGPTEHMK.O O.STARAC 2 , Š K
LOKA
KLJUČAVNIČAR: dO' 14 8 07, KOVMC. D O C .
LAHOVČE 87. CERKLJE
STRUGAR; do 24. 8 07. hMNPOSVER. D. O O..
KOROŠKA 14, KRANJ

USTCEireiEO

dO 21 8. 07. TRANSPORT LAGRO. O O O .
UKOZARJEVA 27. KRANJ
LESARSKI TEM.
do 17.8 07:JEIOV)CA.O O M«B v PREDDVOR
do. 24 8 07. SANOVA. D O O . M VAOfKjVA I.
KRANJ

JUSTIN

Vzpon na BegunjŠčico je
možen z več strani: s planine
Prevale, z Zelenice, z Robleka. Mi se bomo danes povzpeli s planine Prevale, prek
Kalvarije na njen vrh. v dolino pa se b o m o spustili po
Šentanskem plazu, ki se
konča pri prvi postaji sedežnice, ki pelje na Zelenico.
Avtomobil parkiramo na
urejenem parldrišču levo od
mejnega prehoda Ljubelj.
Takoj s parkirišča se vzpnemo po ruševju na markirano
pot, ki nas usmeri proti Prevali. Gozdna pot nas kmalu
pripelje do izpostavljenega
dela, in kjer je potrebno, so
tudi varovala. Pot, po kateri
hodite, se imenuje Bomova
pot. Baron B o m je bil velik
ljubitelj lova in zato je tudi
zgradil omenjeno pot. Čeprav
legenda pravi, da se je tu srečeval s svojimi ljubicami. Za-

STROJNI TEH.; do 15.8.07. FRANC LUZKAR, S
P. PINTARJEVA 12. KRANJ
ELEKTROTEHNIK
do. 14 8. 07. ACRONJ, D O O , 8 KKJRIČA 44
JESENKJE
do:29.8 07.KREATA.D O O .GOAENJSKASS.
NAKLO
GRAFIČNI TEH4 do 8 9 07. GORENJSKI TISK.
D O , M VAONOVA 8. KRANJ
GRADBENI DELOVODJA; dO 1. 9 07. SGP
TEHNtK. O O . STARAC, 2. ŠK LOKA
GRADBENI TEH.
do-24.8 07:SAN1NGIKTERNATIOMALD D O .
M VAONOVA 1. KRANJ
d o : l 9 07. SGP TEHNIK. O D . S T A R A C 2 ŠK
LOKA
TRGOVINSKI POSLOVODJA
do:21 8.07;AVTOKfWiJ.O O O , SAVSKA 34.
KRANJ
do: 20, 8 07. FISMERINTERNATKJNAL O O O .
KIDRIČEVA 38. CELJE
GOSTINSKI T E K ; do 14 6 07; ARCUSMEOlCA,
0 0 0 . INDUSTRIJSKA 2 E. IZOLA
TURISTIČNI TEH/, dO. 8. 9. 07. ARCUSMEOlCA.
O O O . INOUSTRUSKA 2 E IZOLA
EKONOMSKI TEH.: dO 17 8 07; MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG I.KRANJ
ZDRAVSTVENI TEH.; dO 21 8 0 7 . 0 Z G . Z 0 8 0 HINJ. MLADINSKA 1. 8 L E 0
SREDNJA STROK. AU SPLOŠNA IZOBR.
dO 14 8. 07. GEORIENT. O. O O . POOGAUKDM
4. SLOVENJ GRADEC
dO 21 8 07. JAVNI ZAVOO RATITOV^C. OTOKI 9
A. ŽELEZNIKI
do. 3. 9. 07; KEMPERLE. O- O O . OTOKI 3.
ŽEl£ZNIKI
do: 14 8. 07. LANGO. O, O. O. ROJČEVA 18.
UUBLJANA
do 17 8 07. OŠ A JANŠE RADOVLJICA. KRANJSKA 27 A. RAOOAJICA
do. 27 8 07. SLOVENICA ŽIVLJENJE, D O .
CELOVŠKA 28. LJUBLJANA
INŽ. LESARSTVA: dO: 18 8 07. DtMPEX
LESNOOBOELOVALNI STROJI. O . O O . Z G BITN A 284. ŽABNKM
INŽ. GRADBENIŠTVA; do 24, 8 07. SAN»NG INTERNATIONAL. D. O. O., M, VAONOVA 1, KRANJ
ORGANIZATOR POSLOVANJA V TURIZMU; dO
17. 8.07; VOGEL 0 . 0 . UKANC8. BOH JEZERO
LOQOP£0;do 17 8 0 7 . 0 Š A JANSERADOVLftCA. KRANJSKA 27 A. RAOOVUCA
DIPL MŽ. GRADBENIŠTVA
do: 28. 8 07. MESTNA OBČINA ltf)A>NJ. SLOVENSKI TRG 1, KRANJ
do: 1.9. 07. SGP TEHNIK. D D . STARAC. 2. ŠK
LOKA
UNfV. DIPL ORGANIZATOR; dO 2l 8 07: HiORIA
PERLES. D. O. O., SAVSKA LOKA 2. KRANJ
PROF. GLASBENE VZGOJE: do: 17 8 07, OŠ
CVETKA GOLARJA. FRANKOVO NAS 51, ŠK
LOKA
PROF. TEHNIKE; do 17 8 07. OŠ CVETKA GOl/«JA FRANKOVO NAS 51. ŠK LOKA
PROF. OEFEKTOLOGUE
do: 17.8. 07; O Š Ž M . J08ST0VAC 22.ŽIRI
do: 15. 8 07. OZG. OE ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA 10. KRANJ
do 17 8 07: O š A JANŠE RADOVLJICA. KRANJSKA 27 A RADOVUlCA
UNIV. DiPL INŽ. ARHITEKTURE; dO! 29 8 07.
STUDIO ARHES. O. O. O . BLEAVEISOVA 6, KRANJ
OR.M£DiaN£:do 8 9 07, OZG. O E Z D KRANJ
GOSPOSVETŠKA 10, KRANJ
VISOKOŠOLSKA STROK. IZOBRAZBA; do 28 8
07: MESTNA OBČINA KRANJ. SLOVENSKI TRG 1.
KRANJ
UNtVERZITFTNA IZOBR,: dO 17 8 07; OBČINA
ŠK LOKA. POLJANSKA 2, ŠK LOKA.
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nimivost na poti sta dva tunela, ki ju loči čudovit razglednik proti Ljubeljski Babi
in Velikemu vrhu. Svetovala
bi, da imate s seboj priročno
baterijsko svetilko. V eni uri
ste na planini Prevali. Koča
je levo, vi pa ob ličnem smerokazu zavijete desno, v
gozdno "diretissimo". Pot
gre namreč skoraj naravnost
navzgor, strmo se vzpenja, vi
pa grizete kolena, kot radi rečemo. Približno po uri hoje
boste nad gozdno mejo, ko
se vam bo začel odpirati razgled proti jugu. Pot vas bo
pripeljala do sedla, kjer se že
začne Šentanski plaz, a to še
ni tisto sedlo, s katerega se
boste potem spustili v dolino. Na vaši desni strani je
eden od treh vrhov, Begunjska Vrtača, s 1 9 9 1 metri. Pot
nanj sicer ni označena, a dobro vidna. Markirana pot vas
bo prek še enega sedla popeljala na Veliki vrh Begunjšči-

MojeDelo,com
^ IZ8CRI PRIHODNOST

ce. Z vrha lahko pot nadaljujete proti zahodu, prek Srednjega vrha do Roblekovega
doma, od tam pa prek Rože
do planine Prevale. Lahko pa
se spustite tudi po SmokuŠkem plazu do poti, ki vodi z
Zelenice na BegunjŠčico in
prek Zelenice do Ljubelja.
Mi pa si bomo raje privoščili užitek, za katerega je pa potrebnega nekaj znanja hoje
po melišču. Z vrha se bomo
vrnili po poti pristopa do drugega. večjega sedla. Prvih nekaj metrov vam svetujem, da
se spuščate po travi, kajti zgoraj melišče ni ravno najboljše.
Ko dosežete kamenje in pesek, se pri6ie uživaški spust,
ko je važno le, da hodite s petami naprej, da se pete zarijejo v kamenje, ki vas nosi naprej. Nekje na polovici se bo
treba ustaviti in pregledati teren za naprej. Jaz sem krenila
malo bolj levo, povsem spodaj pa malo bolj na desno, da

me je prineslo vse tja do poti,
ki z Zelenice vodi do prve postaje sedežnice, imenovane
Vrtača. Od tam se prek smučišča ali pa po makadamski
cesti spustite do Ljubelja.
Do planine Prevale boste
potrebovali eno uro, od tam
pa do vrha Begunjščice približno dve uri. Vzpon prek
Kalvarije je precej strm in
zato morda kanček bolj naporen kot prek Robleka.
Spust po Šentanskem plazu
bi bil pa lahko še daljši, ker je
res "fajn". Pa srečno!

MOjE DELO, spletni marketing, d.o.o.
Proletarska 4,1000 Ljubljana, Slovanija, T: 01 520 5819

VEČ INFORMACIJ IN 2AP0SUTVENIH OGLASOV (300 - 500)
NA:
info@mojed8lo.com

Komercialist na terenu m/ž (l^ubljana in gorenjska)
Odgovorni boste za i<ontaktiranje z odgovornimi v gostinskihtokalihin v trgovinah; predstavitev in svetovanje na terenu. Ponujamo: službeno vozilo, stimulativno plačtk). vezano rta vaše uspehe. Pr)ča)ujiemo izkušnje na področju
prodaje, pripravljenost na deto v dinamičnem In izzivov polnem okolju, veselje do dela z ljudmi, doseganje načrtovanih rezultatov, vozniški izpit B-kategorije. Europet, d. o. o..
Tkalska ulica 16a.. 3000 Celje, prijave zbiramo do 20. 8.
2007, Več na www.mojedelo.com
Operater (urejevalec strojev) m/ž (Škofja Loka)
Smo strokovnjaki za razlike! Naša posebnost so škatlice
Majhne ali velike, poljubne oblike, iz papirja, lepenke ali
kartona, potiskane ali ne, za zaščito, prodajo, promocijo ali
prestižne darilne. Posebnost se skriva v detajlih. Vsak korak razvoja in izdelave podpira ekipa strokovnjakov. Pridružite se nam. Postanite OPERATER strojev za predelavo in
dodelavo embalaže. EGP Embalažno grafično podjetje, d.
d.. Kidričeva cesta 82. 4220 Škofia Loka, prijave zbiramo
do 29.8, 2007. Več na www.mo)edek).com.
Monter m/ž (Gorenja vas)
Opis debvnega mesta: oblaganje In polaganje vseh vrst
kamnoseških čufeB^. vodenje gradbenega drievnrka. Piičakujemo: Izobrazba - poklicna
gradbene In druge tehnične smeri, lahko tudi pripravnik Ponujamo vam dinamično in zanimivo dek), stimulativno nagrajevanje ter možnost
dodatnega usposabljanja In strokovnega napredovanja.
Marmor Hotavlje. d. d.. Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas. prijave zbiramo do 30. 8. 2007. Več na www.nx»jedek>.com.
Proizvodni delavec m/ž (Gorenja vas)
Opis delovnega mesta: deb na enostavnejših obdelovalnih strojih in pomoč pri dodetasn, dek) je dvoczmer^sko. Pričakujemo: izobrazba - končana osnovna ali pokikma šola,
lahko tudi pripravniki. Ponujamo vam dinamično in zanimivo deto, stimulativno nagrajevanje ter možnost dodatnega
usposabljanja in strokovnega napredovania. Marmor Hotavlje, d. d., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas, prijave zbiramo do 30. 8. 2007. Več na wvAv.mojedeto.com.
Prodajalec m/ž (Kranj In Murska Sobota)
Kot prodajalka/ec boste usmerjeni na prodajo aktualne
mode našim kupcem in v zadovoljevanje njihovih želja, Od
vas pričakujemo vSaj IV. stopnjo izobrazbe zakonsko ustrezne smeri. Znanje nemščine je prednost, vendar ni pogoj.
OhariesVogele. Linhartova cesta 11 A. 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 30.8. 2007. Več na www.mojedeto.com.
Sodelavce za vodenje gradbišč m/ž (Škofja Loka)
Od vas pričakujemo, da ste zaključili fakulteto za gradt>en^
štvo ali visoko strokovno, višjo ali srednjo šoto gradbene
smeri. Ponujamo vam zaposlitev za nedoločen čas s stimulativno plačo in nagrajevanjem za uspešno in učinkovito
ci>ravljeno deto. Vaše odgovornosti bodo učinkovito vodenje tima. vodenje in kooniiniranje gradtienih del. kvalitetna
evedfc« projektov. ciTjno spremljanje stroškov. SGP Tehnik,
d. d.. Stara cesta 2.4220 Škofia Loka. prijave zbiramo do
31 8 2007. Več nawww.mojedeto.com.

Kuhar/ica m/ž (Voklo) v Restavracija Voklo
(počivališče Voklo ob avtocesti)
Izobrazba je zaželena, ni pa pogoj. Ponujamo deto za določen čas. z možnostjo podaljšanja, odlične detovne razmere, možnost izobraževanja in napredovanja v skupini
Marche Intemattonal. Marche gostinstvo, d. o. o.. Notranjska cesta 71, 1370 Logatec, prijave zbiramo do 18. 8.
2007. Več na vwwv.mojedeto.com.
Dokumentalist m/ž (Kranj)
Skrbnik, pisec, prevajalec in lektor produktne dc^umentacije. Deto je primarno povezano s pisanjem navodil za uporabo programov (NiceLat>el. NiceDrivers in ostali) kot tudi
drugo strokovno dokumentacijo ("whlte paper" dokumenti.
Intemi tehnični dokumenti, besedila za splet, ipd.). Euro
Rus. d. o. o.. Ul. Lojzeta Hrovata 4c. 4000 Kranj, prijave
zbiramo do 25. 8. 2007. Več na vvww.mojedeto.com.
Aplikativni specialist v informatiki m/ž (Kranj)
Zavedamo se, da so ljudje naš največji kapital, zato svoj
uspeh gradimo na inovativnosti. znanju ter rasti In razvoju
posameznika. K sodelovanju vabimo dinamičnega, kreativnega in \ ^ k o nK>tiviranega sodelavca/ko, ki ima izkušnje
z ERP inf. sistemi In osnovnim programiranjem v C jeziku,
pozna osnoverelacijskihbaz podatkov, zaželene so detovne izkušnje na podobnih delovnih mestih. HkJria Peries.
d. o. o.. Savska loka 2. 4000 Kranj, prijave zbiramo do
25. 8. 2007. Več na wvvw,moiedeto.com.
Mizar m/ž (Begunje na Gorenjskem)
Potrebno znanje: želena izobrazba mizarske smeri. Poznavanje mizarskih del in deto z ročnim orodji, mizarskimi stroji. Poznavanje tehnok>gije lesa in dela z lepili. Ročne spretnosti. Potrebne izkušnje: dveletne delovne izkušnje na po
dročju lesarstva. Seaway Group d.o.o.. Pot na listoe 2.
4260 Bled. prijave zbiramo do 26 8. 2007. Več na
vwwv.mojedeto.com.
Projektni vodja m/ž (Poljane nad Škofjo Loko)
Od kandkJatov pričakujemo primerrto lzobrazt>o - iraenir
strojništva VI. ali VII.. aktivno znanje angleškega in/ali
nemškega jezika, odlično organizacijske In komunikacijske sposobnosti, odlične sposobnosti za delo z ljudmi v
limu in med oddelki, zaželeno čim t>oljše poznavanje
tehnologije predelave plastičnih mas In izdelave orodij.
Ponujamo vam prijetno delovno okolje, stimulativen zaslužek ter možnost napredovanja. POLVCOM Škofja
Loka. d. o. o.. Poljane nad Škofjo Loko 76,4223 Poljane nad Škofjo Loko, prijave zbiramo do 26. 8. 2007.
Več na www.moiedelo.com.
Sestavijalec v prototipni delavnici (Tržič)
Ponujamo Vam delo v mladem, profestonalnem delovnem
okolju ter možnost osebnega in strokovnega razvoja. Imeli
boste priložnost delali s sodotmimi tehnotogijami In nenehno izpopolnjevati svoja znanja. Delavna razmerja sklepamo
za polni delovni čas. Prednost imajo kandidati z izkušnjami
In s certiftoiranim znanjem,toteh.d. o. o. Prediniška 16.
4290 Tržič, prijave zbiramo do 26. 8. 2007. Več na
www. nx)jedelo .com.
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Ž e n s k a in m o š k a ročna
ura
• s kakovostnim Icvorčnim m«hanizmom • Pas

iz pravega usnja • Kovinsko ohišje in mineralno

Od ponedeljka, U. 8. 2007

/ Z e n s k i sporfni cevlii

^ Ž e n s k a / m o š k a tekaška jakna

* Notranjo podloga iz vlaken "Coolmox", za suhe
noga in posebno udobno nošenje*! izmenljivim
in oblazinjenim vložkom »Velikosti: 3 7 do 41

• Zgornji moterial s teflonsko oblogo, ki odbijo vodo

steklo * Nekateri modeli z datumom

Otroška majica x visokim
ovratnikom
• 100% bombaž • Velikosti: 116 do 164

O t r o š k i n i z k i čevlji
• Zgornji del iz velurja, z vsiavki iz tekstila
• Podloga in vložek iz zračnega tekstilo
•VelikosH: 30 do 36

O Ž e n s k a / m o š k a t e k a š k a majica

^ Ž e n s k e / m o š k e t e k a š k e iilače ^

• s teflonsko oblogo, ki odbija vodo in umozanijo
• Zročna, uravnava vlago * S 3M odsevnimi trakovi
za večjo varnost • Ženske velikosti: 36 do 44
• Moške veliko>sti: 48 do 54

* Zročne, uravnavajo viago * S 3M odsevnimi trakovi
za večjo vomost• Elostični pas • Ženske velikosti: 38 do 44
• Moške velikosti: 46 do 54

P r i p o m o č k i z a čiščenje
' 46 različnih pripomočkov zo čiščenje: npr.
kljukice za perilo 50 kosov, krtača zo obleke,
omelo, čistilnik zo dojenčkovo stekleničko,
smetišnrco, vol| zo odstranjevonje kosmičkov Hd.

Stropna svetilka

Plinski kuhalnik z 2 gorilnikoma

* s 3 premičnimi spoli * Mot nikelj, dodelan
s krtačenjem * Premer: pribl. 22 cm

s priključkom zo plin • Iz nerjavečega jeklo, kromirork
« Mere: pribl. 50 x 29 x 8 cm • Moč: 3,6 KW

y \
*lzMd M dobavi^' sono v omejenih kolidngk V primerv, do bodo kljub skrbnetnu notrtovonfo zdog pri neprkokovono voBk«fnu povpraševanju že prvi don rozprodod, cenjefte kvpce
Udi d.o.o. k.d.
prosimo zoranimevonje.Prodojo »omo v kototoH, obi<Q}n3i zo g0Sp0(fin(Stva. Slike so slmbolkne. Vse cese vcTiojo zo Izdetk« brez dekorotivrnli elementov do rozptodoie zdo9.
www.lidLsi
Vse cene so v EUR s pripodoKn) DDV. Zo tiskorskerapokene odgovorijo.

euncK^ARD

VISA

REPORTAŽA

i6

~

Mesto jekla in-turizma
Pomočnik direktorja Slovenske turistične organizacije Dejan Podgoršek: "Okolica jesenic me je
fascinirala, Jesenice imajo izjemen turistični potencial."
URŠA PETERNEL

Župan Tomaž Tom Mencinger, pomočnik direktorja STO
Dejan Podgoršek in direktor Zavoda za šport jesenice
Zoran Kramar na zgornji postaji žičnice Španov vrh

Čudovit razgled po okoliških hribih s Španovega vrha

jesenice - "Mesto jesenice
poznam, toda okolica me je
presenetila, fascinirala in
prepričala, da imajo Jesenice izjemen turistični potencial. Pri tem ne mislim na
razvoj množičnega turizma, temveč nadstandardnih oblik turizma. V mislih
imam programe sprostitve,
programe rekreacije s pohodniškimi, kolesarskimi
in konjeniškimi potmi in
zdravstvene programe • to
so danes domači in tuji
gostje pripravljeni plačati."
S temi tesedami je možnosti turističnega razvoja Jesenic z okolico ocenil pomočnik direktorja Slovenske turistične organizacije (STO)
Dejan Podgoršek, ki se je
udeležil nedavne ekskurzi-

je, ki jo je za skupino noviiiarjev pripravil jeseniški
župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci. Kot je
povedal župan Mencinger,
so na ta način želeli predstaviti turistične možnosti,
ki jih skrivajo Jesenice z
okolico, in načrte Občine
na področju razvoja turizma. Prav turizem naj bi bil
po Mencingerjevih besedah
ena od pomembnih razvojnili priložnosti in možnosti
Jesenic. Novinarje so popeljali na Pristavo v Javomiškem Rovtu, kjer naj bi Zoisov park, Kurirska koča in
Planinski dom Pristava, ki
bo v kratkem obnovljen, v
prihodnje tvorili celostno
gostinsko-turistično ponudbo. Prek Križevcev nas je
pot vodila do Savskih jam,
kjer je urejen vhod v Korel-

nov rov z maketo Bergmandelca, ter mimo sankaške
proge, ki je ena redkih v Evropi, v Planino pod Golico,
svetovno znano po narcisah
oziroma ključavnicah. V
prejšnjem stoletju je bila
Planina pod Golico znana
tudi kot zdraviliški kraj,
kjer so zdravili pljučne bolezni. Iz Planine pod Golico
smo se z žičnico popeljali
na Španov vrh, smučišče, ki
ga je Občina Jesenice pred
leti odkupila, obnovila ter
pripravila projekte za ureditev dodatnega zasneževanja
in postavitev nekaj manjših
vlečnic. Po besedah župana
Tomaža Toma Mencingerja
zdaj računajo na zasebne
vlagatelje, ki naj bi sprožili
nadaljnji razvoj smučarskega centra v okviru javno-zasebnega partnerstva. Poleg

posodobitve žičnic bo po
županovih besedah treba
poskrbeti tudi za boljšo gostinsko ponudbo ob smučišču ter zagotoviti več prenočitvenih
zmogljivosti.
Zato na Občini že pripravljajo spremembe prostorskih aktov, s katerimi bi
omogočili postavitev objektov z vsaj tristo prenočišči.
Dejan Podgoršek z STO
je izrazil presenečenje, kakšen občutek za turistične
dejavnosti so pokazali župan in Občina Jesenice. Kot
je dejal, na Jesenicah lahko
računajo na podporo STO
pri oblikovanju programov,
odpirajo pa se tudi velike
možnosti za pridobitev denarja iz evropskih stmkturnih skladov, kjer naj bi bilo
na voljo kar 1 5 0 milijonov
evrov.

Planinski dom Pristava bo zaživel
Obnovitvena dela se zaključujejo, dom naj bi ponovno odprli septembra.
URŠA PEIERNEL

Obnova Planinskega doma Pristava se zaključuje, pred
domom sta urejena otroško igrišče in prostor za rekreacijo.

Zoisov park je zanimiv zaradi zbirke eksotičnih drevesnih
vrst, treh jezerc (pozimi na njih drsajo) in prostorov za piknik.

Jesenice - Na Pristavi v Javorniškem Rovtu nad Jesenicami Občina Jesenice zaključuje obnovo Planinskega doma Pristava, ki ga je
lani spomladi uničil požar.
Kot je povedal podžupan
Boris Bregant, naj bi dela
zaključili do konca meseca,
nato pa do konca septembra pridobili še vsa potrebna dovoljenja za pričetek
obratovanja. V objektu
bodo po končani obnovi
uredili gostinski del z več
kot 80 sedeži, v sobah pa
bodo pridobili 15 postelj višjega razreda oziroma kar

NAJ BAZEN GORENJSKA 2007
ZMAGALO JE LETNO KOPALIŠČE RADOVLJICA

prav tako nekaj ležišč, namenjen pa je predvsem
organiziranju družabnih
srečanj. Med obema objektoma se razteza Zoisov
park z zbirko eksotičnih
drevesnih vrst, tremi jezerci (pozimi na njih celo drsajo) in prostori za piknike.
Po Bregantovih besedah
Planinski dom Pristava,
Zoisov park in Kurirski
dom tvorijo celoto, kjer je
lahko hkrati več kot dvesto
obiskovalcev. Celotno območje Pristave je lahko zanimivo za dnevne obiskovalce, predvsem v času cvetenja narcis, v vročih poletnih dneh in v zimskem

okrog 50, če se bodo odločili tudi za ureditev skupnih
ležišč. Tako bi na Pristavi
lahko prenočil tudi ves avtobus gostov. "Zgradba lahko služi kot planinska koča
z večjim številom postelj
nižjega standarda ali kot turistični objekt z manj posteljami in višjim standardom," je povedal Bregant.
Pied domom je na voljo še
več kot 50 sedežev, prostor
za rekreacijo in otroško
igrišče. Po Bregantovih besedah bodo ponudbo Planinskega doma Pristava
zdmžili v celoto s ponudbo
Kurirskega doma, ki stoji
nedaleč stran, kjer imajo
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GorenjskiGlas

vam želimo lep, predvsem pa topel
konec poletja.

S
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Izžrebanci akcije Naj bazen
gorenjske 2007 so:
1. nagrado prejme: Anica Ježek, Ra-

parkirnih

delujočih šestih kopališč, in sicer

Organizatorji akcije Naj bazen Go-

letne sezone. Letna kopališka bodo

prostorov (Kranj, Jesenice), usmer-

kranjskega, tržiškega, jeseniškega,

renjske, ki je potekala s pomočjo

dovljica; 2. nagrado prejme: Marin-

svoja vrata zaprla na začetku sep-

jevalnih tabel do bazenov (Jeseni-

kroparskega, kamniškega in radovlji-

medijskih sponzorjev Gorenjskega

ka Čufar, Jesenice; 3. nagrado prej-

tembra. Končala seje tudi Akcija Go-

ce), dodatnih športnih igrišč, na pri-

škega, ste odločili, da naziv Naj ba-

glasa in Radia Belvi, na katerem smo

me: Veronika Glavač, Mavčiče.

renjske turistične zveze Naj bazen

mer za odbojko na mivki, košarko

zen Gorenjske 2007 prejme Letno

vsak torek opoldne predstavljali ba-

Gorenjske 2007, ki poteka tretje leto

(Tržič, Kranj, Kamnik, Jesenice, Ra-

kopališče Radovljica, ki ga upravlja

zene, ter Gorenjska biro, d. o. o., ki

Nagrajenci prevzamejo nagrado na

zapored.

dovljica). Informacije na spletnih

Plavalni klub Žito Gorenjka Radovlji-

se med drugim ukvarja z prodajo et-

Gorenjski turistični zvezi. Koroška c

straneh so postale nujne (Tržič,

ca. Za njim sta se razvrstila Letni ko-

noloških spominkov, promocijskega

27, Kranj, med 4. in 14. septembrom

Kamnik, Kropa).

pališči Kranj in Tržič.

materiala, koledarjev in poslovni-

med 7. in 15. uro. Lahko pa pokličejo

kov, se sponzorjem lepo zahvaljuje-

na telefonsko številko 20 1 0 500 ali

Počasi prihajamo proti koncu po-

Akcija se je dobro prijela med
ljudmi, saj dobivamo informacije,

primanjkuje

urejenih

kaj bi bilo treba še storiti, da bi se

Letos smo prejeli veliko glasovnic,

Na Gorenjski turistični zvezi se za-

gostje še bolje počutili, še vedno

ki so odločile zmagovalca. Izmed so-

hvaljujemo vsem, ki ste sodelovali, in

na GSM: 041/381410.

času, je dejal Bregant. Pristava pa je tudi idealno izhodišče pohodnih, kolesarskih in konjeniških poti.
Na Občini Jesenice razmišljajo tudi o dolgoročnem
razvoju tega območja. Po
Bregantovih besedah tako
načrtujejo gradnjo centra z
žičnico in cestno povezavo
na Čmi vrh in Fentovo polje.
V centru bi lahko uredili dvesto ležišč, zgradili več vlečnic, površine za drsanje in
sankanje ter tekaške proge.
S tem bi dopolnili obstoječo
ponudbo fužinske tematske
poti, mdarske učne poti in
geološke transverzale, ki potekajo po tem območju.

|
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EKONOMIJA

stefan.zargi@g-gias.si

Na udaru lastniškega prerivanja
4 1. stran
Skupaj naj bi imeli le za
dva in pol odstotka manj od
polovice delnic Jelovice, kar
naj bi kazalo na to, da se pripravlja menedžerski prevzem. Na drugi strani je
predsednik nadzornega sveta Bojan Starman, ki da, po
neuspelem prevzemu letos
spomladi, prek podjetij
Agens in Nisa obvladuje (kar
sicer zanika) tretjino lastnine
v Jelovici.
Nepošten menedžerski
prevzem?
Za petkovo razrešitev
uprave družbe Jelovica je
mogoče z gotovostjo reči, da
je bila skrbno načrtovana in
v nekaterih medijih tudi že
napovedana. Če se v teh
dneh uspešno zaključuje z
menedžerskim odkupom
lastninsko prestrukturiranje
v drugem velikem lesnopredelovalnem podjetju na Gorenjskem LIP-u Bled, kjer
jim je to uspelo izpeljati na
čist in transparenten način,
tudi s izplačilom delnic notranjih lastnikov po enaki
ceni, kot so bile kupljene državne delnice (konec tega
meseca naj bi na skupščini
sklepali tudi o iztisnitvi preostalih malih delničarjev po
isti ceni), pa v primeru Jelovice nikakor ni tako. Pri trgovanju z delnicami Jelovice
se omenjajo kar tri cene: 5,9
evra za delnico za nakup pri
paradržavnih skladih; 4.5
evra za delnico pri odkupu
delnic od denacionalizacijske upravičenke ter 3,5 evra
za delnico pri odkupovanju
delnic od malih, pretežno
notranjih lastnikov. Na
osnovi tega so se v medijih
pojavili sumi, da se pripravlja nepošten menedžerski
prevzem, predvsem na škodo notranjih lastnikov, kar
pa Marija Slovnik, Miro Podrekar odločno zanikata, Janez Deželak in Gregor Benčina, ki naj bi pri tem sodelovala, pa se od tega odločno
distancirata.

Udar po scenariju
Na drugi strani pa ni mogoče spregledati vloge škofjeloškega podjetnika in nekdanjega podžupana Bojana
Starmana, ki je na položaj
predsednika
nadzornega
sveta prišel, po mnenju
mnogih, tudi s politično
podporo, sedaj pa položaj izrablja za svoje privatne lastniške interese in namere.
Najočitnejša poteza v tej
smeri je bila postavitev
Branke Babič, sicer izkušene menedžerke, na seji pred
dobrim mesecem na mesto
namestnice
predsednice
uprave, v petek pa bila imenovana za novo predsednico

oziroma direktorico. Priprave na zamenjavo Slovnikove
in Podrekarja so bUe nedvomno 'orkestrirane' z nekaterimi precej enostranskimi
sporočili v medijih, sama zamenjava pa je bila na spletu
objavljena še pred sklepom,
poročilo s petume seje skupaj z izjavami pa prek PRagencije ponujeno medijem
le nekaj minut po koncu
seje. Česa se je bal Bojan
Starman, ki je za petkovo
sejo naročil tudi varnostnike, ni jasno.
Kdo je Branka Babič
Kot je sporočila po petkovi
seji najeta PR-agencija, je
nova predsednica uprave Jelovice Branka Babič izkušena menedžerka, ki je na svoji pestri kariemi poti z znanjem in izkušnjami značilno prispevala k uspešnosti
podjetij, v katerih je delovala, in poslovnih sistemov, ki
jih je vodila. Poslovni svet jo
predvsem pozna kot specialistko za kr^no vodenje podjetij, učinkovito sanacijo in
uspešno vodenje poslovnih
sistemov. Več let je bila tudi
v družbi IMP, najprej kot
namestnica direktorja, nato
kot direktorica družbe. Bila
je tudi namestnica glavnega
direktorja Ingrad, v Jelovico
pa je prišla iz družbe Lik Kočevje, kjer je bila predsednica uprave.

poslovnih partnerjev, zaposle- pa vendar so se terjatve Jelovinih in s tem izpolnili tudi price iz poslovanja na tem trgu
čakovanja lastnikov. Glede po- od začetka leta 2005 pa do
slovanja na trgih Jugovzhodne
danes zmanjšale, in sicer za
Evrope pa Je treba preveriti
slabo petino. Kar zadeva blasparile in dvomljive terjatve, ki govno znamko, naj poudaso nastale v času, ko je družbo rim, da Je danes z vsemi podvodila Marija Slovnik."'
jetji, ki Jo uporabljajo, sklenjen dogovor, da je Jelovica
izključni lastn ik blagovne
Razlogi z a odstavitev
znamke, postavljena so tudi
so podtikanja
merila in kriteriji za njeno
uporabo.
Za izjavo o petkovi razrešitvi z mesta predsednice
uprave in direktorice družbe
Jelovica smo zaprosili tudi
razrešeno Marijo Slovnik, ki
nam je poslala izjavo s sopodpisom razrešenega člana
Mira Podrekarja:
"Odločno zavračava podtikanja o nekorektnem delu, ki
so bila objavljena kot razlogi
za najino krivdno razrešitev.
Na seji nisva smela prisostvovati pri točki, kije bila uvod v
razrešitev, zato nisva imela
možnosti, da bi kakorkoli
predstavila argumente, ki bi
ovrgli vsa namigovanja. Oba
podpisnika te izjave imava
mimo vest, saj sva vse doslej
delala v dobro in korist vseh
zaposlenih in tudi v korist vseh
delničarjev Jelovice, karJe razvidno iz poslovnih rezultatov
družbe Jelovica in posledično
iz vrednosti delnice.
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KRATKE NOVICE
LjusgANA
KAD in S O D prodala deleže v kamniškem Stolu
Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in družba D S U so na sredini dražbi podjetju Autoakustika prodale
89,84-odstotni delež kamniškega Stola. Za delež te pohištvene družbe je v okviru šestega javnega razpisa za odprodajo lastniških deležev prispelo več ponudb, največ pa je
zanj ponudila Autoakustika, in sicer 41,35 evra za delnico
oziroma 7,2 milijona evrov za ves paket. Kot poudarjajo v
SOD-u, paradržavna sklada s prodajo deleža v družbi Stol
nadaljujeta načrtovan in postopen umik iz gospodarskih naložb. Prejeto kupnino bo KAD namenil za pokrivanje primanjkljaja pokojninske blagajne in prestrukturiranje portfeIja, S O D pa bo z njo poplačal zakonsko določene obveznosti. V S O D - u dodajajo, da bodo prosto likvidna sredstva
sklada usmerili v različne tržne naložbe oziroma instrumente, ki bodo v skladu z merili in naložbeno politiko ter bodo
zagotavljali ustrezno varnost, likvidnost in donos. Š. Ž .
LJUBLJANA

Več sredstev za e-točke

Marija Slovnik
V zvezi z očitki o prepoceni
prodaji pravic za delnice Zavarovalnice Triglav naj poudarim, daje Jelovica proizvodno podjetje, ki je letos v
skladu s planom, potrjenim
na nadzornem svetu, investirala v posodobitev opreme
okoli milijon evrov, za kar se
Je morala tudi zadolžiti in
delno porabiti sredstva od
prodaje pravic za delnice Zavarovalnice Triglav. Jelovica
ni bila sposobna najeti dodatnega kredita P uišini milijon
evrov za tvegano finančno
naložbo (delnice zavarovalnice Triglav ne kotirajo na
borzi). Zaradi pomanjkanja
sredstev in obvladovanja zadolženosti podjetja smo se
premišljeno odločili za prodajo pravic do delnic Zavarovalnice Tri^av. Cena za prodajo pravic za delnice Zavarovalnice Triglav (na sivem
trgu) Je bila na dan prodaje
dosežena na najvišji možni
vrednosti. Konkurenčno podjetje je v istem obdobju prodalo pravice delnic Zavarovalnice Triglav za šest odstotkov
nižjo ceno in vodstvu pri tem
niso ničesar očitali.

Argumenti - dejstva so naslednji: Vse od začetka vodenja
podjetja januarja 200^ Je Jelovica po dolgih desetih letih izgub izplavala iz rdečih številk.
Tudi za letošnje prvo polletje
izkazujemo boljše rezultate,
kot so bili planirani (seveda so
pozitivni); na domačem trgu
smo prodali za osem odstotkov
več izdelkov, kot smo planirali,
in dvanajst odstotkov več kot
lani v enakem obdobju. Prodaja na tuje trge Je bila za dva
odstotka ve^a od plana in kar
za petindvajset odstotkov večja
kot v enakem lanskem obdobju. V okviru celotnega izvoza
smo bolj povečevali prodajo na
zahodnoevropskih trgih kot rm
trgih bivše Jugoslavije. Jelovica
Je v času mojega vodenja
ustvarila inovativne izdelke
Branka Babič
(vrata), predstavljene na Eureki in nagrajene z Evropsko
Po petkovi seji je Branka
Babič izjavila: "V tem trenut- zvezdo na sejmu Dom 2007;
prav v zadnjih dneh (začetek
ku Je najbolj pomembno, da
avgusta) pa smo dobili potrdiJelovica ohrani vse že pridoPodpisana se zavedava, da
tev, da Je ruiš skriti način prebljene posle in izpolni zastavnovi lastniki lahko izbirajo
ljene cilje za letošnje leto. Za- zračevanja lesenih oken izvi- svoje kadrovske rešitve, vendar
ren in Je v postopku za podeliposlujemo namreč prek 530 sobi v primeru Jelovice, kjer je v
delavk in sodelavcev, ki so za tev patenta.
nadzornem svetu zastopanerazvoj družbe zaskrbljeni. DeKar zadeva poslovanje Jelo- ga manj kot polovica kapitalovarije dveh članov uprave pa
vice na Jugovzhodnih trgih Je
la, o tem težko govorili. Goje njihovo zaupanje v vodstvo treba upoštevati, daje prodaja spod Bojan Starman, predže močno omajalo. Pred mano na trgih nekdanje Jugoslavije
sednik nadzornega sveta Jeloje tako zahtevna naloga, kate- povezana z zaostrenimi provice, vodi seje na izrazito pori pa bom sedaj posvetila yse
dajnimi in plačilnimi pogoji
seben način oziroma jih obsvoje znanje in izkušnje. Preter z vključitvijo Slovenije v
vladuje. Nikakor pa ne morepričana sem, daje Jelovica trdEU in uvedbo carin. V priva sprejeti podtikanj o nekono podjetje, ki s kakovostjo svomerjavi z lanskim letom pa
rektnem delu, zato bova proti
jih izdelkov in zavezniškim
na tem trgu navkljub nekoliko
domnevno krivdnemu razloodnosom z vsemi zaposlenimi
nižji realizaciji dosegamo za gu odpoklica uporabila vsa
lahko gradi kakovostne odnose tretjino večje kritje. Specifičrazpoložljiva pravna sredz vsemi deležniki. V tem trenost tega trga Je obseg terjatev, stva. Poudarjava, da ne obnutku se bomo tako povsem
ki so v povezavi z ruičinom in stajajo nikakršni razlogi za
posvetili zadovoljstvu kupcev.
namenom nastanka podjetij.
najino krivdno razrešitev."

Na Ministrstvu za gospodarstvo je v petek generalni direktor DIrektorata za elektronske komunikacije Matjaž Janša
sporočil, da je Ministrstvo za gospodarstvo povečalo finančna sredstva za projekt postavitve ali nadgradnje javnih etočk z brezžičnim dostopom in da bo 197 izbranih projektov
sklepe o financiranju dobilo takoj, ko bo izvedena prerazporeditev sredstev, kar bo predvidoma še ta mesec. Matjaž
janša je še dodal, da bo Ministrstvo za gospodarstvo financiralo 14 projektov, ki so bili izbrani na prvem delu javnega
razpisa za razvoj vsebin ali storitev za pospeševanje uporabe širokopasovnih omrežij s poudarkom na podeželju, v višini skoraj tristo tisoč evrov. Razpis za gradnjo širokopasovnih omrežij pa dodatno preverjajo zunanji pravniki in bo
predvidoma objavljen do konca avgusta.
Druga zanimiva vest pa je, da se je v četrtek sestala Komisija za odprodajo dela državnega deleža v družbi Telekom
Slovenije, ki je pregledala prvi osnutek javnega razpisa za
prodajo 49,13-odstotnega deleža države v Telekomu. Ta bo
predvidoma objavljen 24. avgusta, rok za oddajo ponudb pa
bo predvidoma 8. oktober letos. Vrednotenje Telekoma še
ni zaključeno in po Janševih besedah pričakujejo višjo vrednost, kot je na borzi. Dodal je tudi, da bo komisija za odprodajo državnega deleža v Telekomu Slovenije za nakup poskušala zainteresirati čim večji krog potencialnih kupcev in
bo s transparentnim postopkom omogočila maksimalen izkupiček od prodaje. Š. Ž .

Privoščite svoji hiši kvalitetno
in cenovno ugodno strešno kritino.
Odenite jo z nemško opečno
kritino Bogener.

BOGENER

DACHZIEGEL

C E N A Z A m2: Z E O D 1 0 E U R Z

DDV!

Strankam nudimo hitro dostavo naročene opeke na dom z lastnimi
kamlojii z avtodvigalom. hitro Izdelavo predračuna - rok dobave 2 do 3 dni
za strešnike iz zaloge. SCMetno garancijo.
EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO ZRNO. d.o.o. Ravno 13,8274
RAKA. Telefon: 0 7 / 8 K 63 00; 07/814 6 3 02; Telefaks: 07/814 63 13;
e-pošta: zrno@sioLnet; www.zmo.si
Pokličite našega zastopnika za ogled, svetovanje In predračun.
Kontakt: Jgrnsj Požun 041/312 007;
ali e-pošta: jernej.pozun@gmail.com

ObSčtte nas na Mednarodnem

POKUCnt NAS. KER PRi ZRNO d.o.o,

12. do 19. septembra 2007 v ha!i J

obrtnem ssjmu v Celju od
IMA KVALITETA Z a O UGODNO CENO.

KMETIJSTVO

i8

Občinska pomoč kmetijstvu
občina Kranj je objavila javni razpis za dodelitev
pomoči kmetijstvu, gozdarstvu in podeželju.
CVETO ZAPLOTNIK

Občina bo za pomoči namenila nekaj več kot 113 ti-

Kranj - Obfina bo letos upravičencem, ki bodo izpobijevali razpisne pogoje, finančno
pomagala pri posodabljanju
živinorejsl^ in poljedelskih
kmetijskih gospodarstev, pri
prilagajanju dobrega počutja
živali standardom v Evropski
uniji, pri varstvu tradicionalne krajine in stavb, plačilu zavarovalne premije, zaokroževanju zenJjišč ter pri zagotavljanju tehnične podpore v
kmetijstvu. Finančno bo podprla tudi naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
nove investicije za delo v gozdu, pridobivanje novega znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva, šolanje na poklicnih in srednjih
kmetij s l ^ in gozdarskih šolah, delovanje društev in raziskovalne naloge. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
vključuje naložbe v posodobitev hlevov in skladišč za

soč evrov, od tega 49.500
evTov za posodabljanje
kmetijskih gospodarstev.

krmo, nakup kmetijske mehanizacije, ureditev trajnih
nasadov, pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopnih
poti, prilagajanje standardom
dobrega počutja živali pa naložbe v gradnjo stojišč, ležišč
in boksov, v prezračevalne sisteme, v napajališča za živino
in v objekte za živali, ki živijo
na prostem. Najmanjša letna
pomoč pri teh naložbah znaša sto evrov in najvišja tii tisoč evrov.
Prosilci bodo morali oddati vloge najkasneje do 14.
septembra letos, razpisni ol>
razci in druga razpisna dokumentacija pa so na voljo v
sprejemni pisarni občine in
na njeni spletni strani.

KRAN)

Možnosti za certifikacijo gozdov
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Z a v o d za certifikacijo gozdov sta po večletnih prizadevanjih pridobila dovoljenje za uporabo slovenske sheme certifikacije gozdov po
sistemu P E F C , ki je po mnenju gozdarskih strokovnjakov
najprimernejši z a razdrobljeno z a s e b n o g o z d n o posest v
Sloveniji. Kot sta na predstavitvi povedala Igor Kotnik, vodja sektorja z a gozdarsko svetovanje v zbornici, in predsednik zavoda C v e t o Zupančič, bodo od certificiranja imeli koristi tako lastniki gozdov kot lesno predelovalna industrija.
Lastniki bodo dobili mednarodno potrdilo, da trajnostno
gospodarijo z g o z d o m , lesarjem pa bo certifikacija lesa olajšala prodajo na tuje trge, še zlasti na trge Velike Britanije,
Nemčije, Belgije in Z D A . Ker lastniki gozdov v Sloveniji več i n o m a trajnostno gospodarijo z g o z d o m , ne pričakujejo
težav pri pridobitvi certifikata, še največ jih je lahko zaradi
tega, ker ponekod v g o z d u ne uporabljajo zaščitne opreme.
Lastnike pridobitev certifikata za zdaj ne bo nič stala, stroške bo krila zbornica, ki za ta projekt dobi na leto od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano približno 75 tisoč evrov. V zbornici pričakujejo, da se bo z a certifikacijo
odloČilo čim več lastnikov gozdov in tudi država, ki ima v lasti približno četrtino slovenskih gozdov. C . Z .

Obiščite n a š o novo spletno stran

www.gorenjskiglas.si
D N E V N O SVEŽE NOVICE
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»več kot 1 8 0 0 različnih
obiskovalcev dnevno
> novost Gorenjskega glasa
od m a r c a letos
»zaenkrat so vse vsebine,
prav tako arhiv, še brezplačne

Gorenjski Glas

2o t/as beležimo Čof

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Kačasta in stebrasta smreka
Gozdar Martin Umek je v revirju Nemilje odkril gozdna posebneža - v bližini jamnika kačasto smreko,
v Zgornji Besnici pa še stebrasto.
CVETO ZAPLOTNIK

Kranj - Ko je Martin Umek
iz Škofje Loke, od 1. junija
dalje tudi vodja kranjske
krajevne enote Zavoda za
gozdove Slovenije, pred leti

Kot pojasnjuje, je kačasta
smreka redka mutacija navadne smreke in ima dolge,
vijugaste veje, ki rastejo nepravilno v vse smeri. Po znanih podatkih naj bi jih doslej
v Sloveniji odkrili sedem, ta.

visoka približno sedem metrov in stara od dvajset do trideset let. Tovrstne smreke
so zaradi redkosti in posebnosti zavarovane kot naravne vrednote, pri jamniški so
že postavili informacijsko ta-

redko mutacijo oz. naravno
posebnost, o kateri je zelo
malo podatkov. Po doslej
znanih podatkih naj bi bile v
Sloveniji tri takšne smreke,
vse so zavarovane kot naravni ali kot dendrološki spome-

mmim

ms!
sis^flii
• -/./C-.'

Kačasta smreka v bližini Jamnika / fom: Manm umek

Stebrasta (cipresasta) smreka južno od Zgornje Besnice

nastopil službo kot revimi
gozdar na Gorenjskem, je
začel spoznavati tudi ljudi,
teren in gozdove. Pri svojem delu je v revirju Nemilje opazil dva gozdna posebneža - kačasto in stebrasto smreko.

blo (izdelal jo je mojster
Tone Bešter), ki sprehajalce
in druge opozarja na zanimivost.
Še redkejša kot kačasta je
stebrasta smreka, ugotavlja
Martin Umek in poudarja,
da gre tudi v tem primeru za

ki raste na parceli lastnice
Ljudmile Lotrič z Lancovega
v bližini Jamnika ob cesti
Dražgoše-Kropa, naj bi bila
osma in prva na Gorenjskem. Raste na 830 metrih
nadmorske višine na robu
zaraščajočega pašnika in je

nik, ta, ki jo je odkril Martin
Umek, naj bi bila četrta in
ima obliko ciprese. Raste v
gozdu Marka Mohoriča južno od Zgornje Besnice, visoka je približno dvajset metrov in ima v prsni višini premer 24 centimetrov.

Živine ne morem vzeti na morje
"Dopusta si poleti ne morem privoščiti, rada pa grem na srečanje kmečkih žena iz naše občine," je
na srečanju na Kupljeniku dejala Erika Kristan s Sela pri Bledu.
CVETO ZAPLOTNIK

Kupljenik - Društvo žena in
deklet na vasi občine Bled je
s pomočjo članov prostovoljnega gasilskega društva
Kupljenik pripravilo v nedeljo pri cerkvici sv. Štefana na
Kupljeniku srečanje članic.
Kot je povedala domačinka,
predsednica društva Iza Dolinar Krainer, so se lani, ob
deseti obletnici delovanja
društva pod tem imenom,
prvič zbrale na Kupljeniku, a
ker jim je ugajalo, so obljubile, da se bodo v tem kraju
srečale vsako leto. Obljubo
so izpolnile in se v nedeljo,
na Lovrenčevo nedeljo, spet
zbrale na Kupljeniku, kjer so
se jim pridružili tudi njihova
"mentorica", kmetijska svetovalka Majda Loncnar, blejski župan Janez Fajfar, predsednik krajevne skupnosti
Miha Stojan ... In kaj so počele na srečanju? Povzpele
so se na Babji zob, si ogledale bližnjo cerkvico, se udeležile popoldanske maše, prisluhnile skeču, predvsem pa

Del udeleženk srečanja na Kupljeniku
se pogovorile o vsakdanjih
težavah. "Dopusta si ne morem privoščiti. Ali naj vzamem živino s sabo na morje?! Rada pa grem na občni
zbor našega društva in na
poletno srečanje članic," je
povedala Erika Kristan s
Sela, gospodarica na kmetiji,
na kateri obdelujejo deset

hektarjev lastne in najete
zemlje ter redijo trideset
glav živine. "Na takšnih srečanjih je vedno prijetno," je
ugotavljala domačinka Cilka
Bernard, ki se pozimi skupaj
s sosedo udeležuje še izdelovanja ročnih del. Kot je povedala, na kmetiji redijo šest
goved in deset koz, letošnja

letina pa bo zaradi suše bolj
slaba. Poletno srečanje žena
in deklet je le ena od dejavnosti društva, ki sicer daje
velik poudarek izobraževanju. S pomočjo kmetijske
svetovalne službe organizirajo različna predavanja in
tečaje, jeseni so bodo učile
izdelovati tudi metle.

FINANCE, UVG

cveto.zaplotnik@g-glas.si
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Letošnji dobiček višji
od lanskega
Deželna banka Slovenije je v
letošnjem prvem poletju v
primerjavi s koncem lanskega leta povečala bilančno
vsoto za desetino, za 66,i
milijona evrov, in ustvarila
6,2 milijona evrov dobička
pred obdavčitvijo oz. tri četrtine več kot v enakem lanskem obdobju. Donos na
kapital je ob polletju znašal
skoraj 29 odstotkov in je bil
bistveno višji kot lani, ko je
bil nekaj manj kot 9odstoten. Banka je izboljšala tudi stroškovno učinkovitost oziroma ekonomičnost
poslovanja, v lanskem prvem polletju so administrativni stroški predstavljali dobre tri odstotke povprečne
bilančne vsote, v letošnjem
prvem polletju pa 2,58 odstotka. C. Z.

Rast delniških tečajev

D o b i č k a n e b o d o delili

Na Ljubljanski borzi se je tudi avgusta nadaljevalo zviševanje delniških tečajev.
CVETO Z A P L O T N I K

Delnica

Kranj - Slovenski borzni indeks SBI 2 0 , ki vključuje
petnajst največjih in najlikvidnejših delnic podjetij, se
je v prvih desetih avgustovskih dneh povečal za 4 9 7
točk ali za 4,3 odstotka. Med
petkovim trgovanjem je že
presegel magično
mejo
1 2 . 0 0 0 točk, a se na tej ravni
ni obdržal in je dan končal
pri 11.938 točkah oz. celo za
pol odstotka nižje kot dan
prej. Nekateri borzni posredniki ocenjujejo, da je "nihaj
navzdol" le kratkotrajen in
predvsem posledica dogajanja na svetovnih borzah,
drugi so mnenja, da je to lah-

27.12.
2006
Gorenje
Intereuropa
Krka
Mercator
Merkur
Petrol
Aerodrom Ljubljana
Istrabenz
Liika Koper
Pivovarna Laško
Sava
Žito
Telekom Slovenije

Enotni tečaj (v evrih)
13.4.
11.7.
2007
2007

26,65

36.37
36,86

7S475
212.86
205.63

^57.27
255.13
259,26
569.84

493'9i
5749
44.79
47.29
40,19
231,62
167.78
306.62

73.81
66,35
76.60
50.92
300.34
214,00
380,16

10. 8.
2007

36.84
45.62
952,49

43.97
48.79
1.167,51
400,28

362,51
364.74
762,91
92,30
104,42
94.28
85,08
449,25
278,16
438.42

407-77
958.42
96.92
127,58
112,10
94.94
482.33
401,23
499,04

končal pri vrednosti 6.383
točk in da se je letos povečal
že za 87 odstotkov.

ko začetek zniževanja tečajev. Z a primerjavo navedimo, da je SBI 2 0 minulo leto

Družba M Sora, trgovina in proizvodnja, iz Žirov je ob koncu lanskega leta imela 257.352 evrov oz. 61,7 milijona tolarjev bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet predlagata,
da bi ves dobiček ostal nerazporejen. Delničarji bodo o
predlogu odločali na skupščini 21. avgusta, ko naj bi imenovali tudi nove člane nadzornega sveta, določili višino sejnin
in sklepali o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic po
ceni od 1.001,5 do 1.200 evrov. Za nove člane nadzornega
sveta predlagajo Petra Isteniča, Antona Koklja, Frančiško
Primožič in Jožefa Tavčarja. Člani nadzornega sveta naj bi
dobivali 75 evrov sejnine, predsednik pa 150 evrov. C. 2 .

TRŽIČ

Dobiček za pokrivanje izgube
Delničarji tržiškega Peka bodo na skupščini 30. avgusta
sklepali o predlogu uprave in nadzornega sveta, da bi na
podlagi letnega poročila o lanskem poslovanju dobiček
družbe v višini 742.300 evrov (177,9 milijona tolarjev) riamenili za pokrivanje prenesene izgube. Spremembe se obetajo
tudi v nadzornem svetu. Dosedanja člana Ladislavo Furlan
in Andreja Šircija, ki sta podala odstopni izjavi, naj bi zamenjala Gregor Tomše in Gorazd Kovačič, delavce pa naj bi v
svetu zastopala Romana Oman In Nebojša Stečuk. C. Z.
LJUBLJANA

Nov sveženj dohodninskih odločb
KRANJ

LJUBLJANA

Za polovico znižali vstopno provizijo

Prodali delež v Geodetskem zavodu Slovenije

Volksbank - Ljudska banka je za pet delniških skladov (VBCoEast-Invest, VB-Dividend-lnvest, VB-Europa-Invest, VBAmerika-lnvest, VB-Pacific-Invest), za tri obvezniške sklade
(VB-GoEast-Bond, VB-Corporate-Bond-Fund, VB-EuropaRentenfcnds) ter za sklada skladov (VB-Smile, VB-ModernTimes), ki jih je začela tržiti letos, znižala vstopno provizijo
za polovico. Znižanje bo veljalo do 28. avgusta. C. Z.

Slovenska odškodninska družba (Sod) je v petek sprejela
javno ponudbo družbe Primus AB za odkup delnic Geodetskega zavoda Slovenije in ji je po ceni 22,1 evra za delnico
prodala desetodstotni lastniški delež v zavodu. Odškodninska družba bo nekaj več kot 839 tisoč evrov kupnine porabila za poplačilo zakonskih obveznosti ter za različne tržne
naložbe. C. Z.
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Republiška davčna uprava je v četrtek poslala dohodninske
odločbe za lansko leto še 30.843 davčnim zavezancem. Dobra četrtina zavezancev bo morala razliko do odmerjene dohodnine še doplačati, dobre tri petine bodo preveč plačano
dohodnino dobile nazaj, nekaj manj kot 13 odstotkov zavezancev pa je prejelo odločbe brez doplačila ali vračila dohodnine. Razliko bodo morali plačati najkasneje 28. septembra letos. Na dohodninsko odločbo čaka le še 8,4 odstotka davčnih zavezancev, medtem ko je bilo lani v enakem
obdobju takšnih 31 odstotkov. C. Z.

ZANIMIVOSTI, UVG
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Za podaljšanje
proge petnajst
V Medvodah si prizadevajo, da bi progo
mestnega prometa številka petnajst podaljšali
do krožišča na Klancu. Septembra bo poskusno
začel voziti kombi.
MAJA 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 tako bi zadovoljili potrebe po prevozu z

mestnim prometom 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 občino. 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.

info@g-glas.si

"Šranga" za zlatoporočenca
"Zlata poroka je bila ena najlepših stvari v najinem življenju/' pravita Lenčka in Franc Bernard z Brezij.
ANA HARTMAN

Brezje - Za veliko presenečenje ob 5o-letnici zaJcona LenČke in Franca Bernard so poskrbele njune tri hčere. "Od
februarja so načrtovale najino zlato poroko, pa so bile do
zadnjega tiho," pove 73-letni
Franc. Zaobljubo sta pred
kratkim ponovila v cerkvi sv.
Jakoba v Lešah, kjer sta se
pred 50 leti tudi vzela. Znova
sta ju poročila tamkajšnji
župnik Ciril Lazar in Lenčkin bratranec Jože Razinger, župnik v Šmartnem v
Tuhinju. "Cerkev je bila polna in čudovito okrašena. Za
naju so zapeli zvonovi v moji
domači vasi, na katero sem
še vedno tako zelo navezana," je s solzami v očeh pripovedovala 68-letna Lenčka.
"Pred domačo hišo v Lešah
so mi fantje pripravili takšno
'šrango' kot pred 50 leti. Potem smo se s konjsko vprego
peljali do hiše na Brezjah,
kjer smo praznovali naprej,"
je še dodala.
Franc in Lenčka sta se prvič srečala že kot otroka, ko

Lenčka in Franc Bernard z Brezij sta zlato poroko praznovala v narodnih nošah.
sta šla k litanijam v Leše. "Že
takrat mi je bila všeč in sem si
dejal, da v Leše moram pa Še
priti," se spominja Franc, ki
se je rodil na manjši kmetiji
pri Ulčneku na Brezjah, Z
Lenčko, ki izvira iz kmečke

družine pri Grabnovih iz Leš,
sta se bolje spoznala v tovarni
Elan. Po pol leta spoznavanja
se je Lenčka primožila na
Brezje, kjer sta na mestu stare
doma6je zgradila novo hišo.
Prepričana sta. da je za uspe-

šen zakon najbolj pomembno potrpljenje. Danes jima je
v veliko veselje osem vnukov,
ki jima radi priskodjo na pomoč pri kmečkih opravilih.
Francka se poleg tega zelo
rada posveča rožam.

o>

KAŽIPOT, MALI OGLASI
HALO - HALO GORENJSKI GLAS

telefon: 04 201 42 00
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predvidena v večernih urah. Dodatne informacije tudi po
telefonu 031/202 660 (Jolanda).

Na Dobrač v Avstriji

Občina Naklo,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo

Natopilo u objivo sp^jemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu W/201-42-13 ali osebno M 2o»sovKranj
t \ - Pohodniki in planinci kranjskih upokojencev vabijo v
v Kranju ot po poiti • do ponedel;ica m četrtka co 11.00 urd Cena oglasov In ponudb v rubdli. l/tedno
ugodna 23. avgusta, z odhodom avtobusa ob 7. uri izpred
četrtek,
)ANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 RADOVL)ICA, T E L : 04/5315 249, FAX: 04/53 04 230
MADŽARSKE TOPLICE 23.8. - 26.8., 30.8 - 5.9.; PEgEŠAC-MORJE
17.9.. 24.9.; 24.9 - 30.9
JEREB D.O.O. PREVOZI IN STORITVE, LUČINE3o,4224GOREN|AVAS
BENETKE IN OTOKI - 25. 8. 2007; CENA: 42,00 EUR (prevoz +
ladja); BEOGRAD: 7.-9. 9. 2007; CENA: 178,00 EUR (prevoz. 2x
polp., 2x večerja z glasbo); SLAPOVI KRKE-KORNATI: 24.-25. 9.
2007; CENA: 145,00 EUR (prevoz, ix polp., ogled slapov Krke, celodnevni izlet na Komate) Tel.: 51-57-110, fex: 51-57-115

Creine. na pohod na Dobrač v Avstriji. Hoje bo od 3 do 5 ur,
pot je srednje težka. Prijave sprejemajo v društveni pisarni
do srede, 22. avgusta.

PRIREDITVE
Tradicionalni vaški dan
Rateče - Turistično društvo Rateče Planica vabi na tradicionalni vaški dan v Rateče v sredo, 15. avgusta. Ob 14.30 se
bo začel promenadni sprevod godbe na pihala in nastopajočih izpod vaške lipe, med gostilno Šurc In Mojmir, do
vaškega trga na Gorici pred gostilno Žerjav, kjer bo prireditev nato potekala. V Kajžnkovi hiši bo na ogfed etnološka
dediščina Rateč. Muzejska zbirka je odprta od 12. do 18. ure.
otroci pa imajo ta dan prost vstop.

Tradicionalni piknik
Kokrica - Društvo upokojencev Kokrica vabi članice in člane,
njihove družine in prijatelje na tradicionalni piknik, ki bo v
petek, 17. avgusta, z začetkom ob 13. uri pred Domom krajanov na Kokrici.

Za mlade na Jesenicah
Jesenice - Mladinski center Jesenice vse mlade nad 15 let
vabi na brezplačne ustvarjalne delavnice Umetnine iz gline.
Tokratna delavnica bo na sporedu v četrtek, i6. avgusta, ob
i8. uri. V petek, 17. avgusta, med 14. in i6. uro bo na kopališču Ukova na sporedu zanimiva animacijska igra z
naslovom The Ring. Vabijo tudi na igrišče Mladinske točke
Hrušica, kamor se boste podali na potep. Če želite ustvarjati na kreativnih delavnicah, se zabavati in zmigati na različnih športnih igrah ali pa pomeriti moči v igranju nogometa, potem to lahko storite v petek, 17. avgusta, ob 17.
uri. V primeru dežja prireditev odpade. V soboto, 18. avgusta, bo nora zabava na kopališču Ukova z začetkom ob
15. uri. Lahko se boste pomerili v igranju odbojke v vodi, v
različnih zabavnih igrah, izbirali pa bodo tudi "najvišjega"
obiskovalca prireditve. Ob 16.30 se bo pričelo tekmovanje
skokov v vodo z desetmetrskega stolpa za pokal mesta Jesenic,

IZLETI
Na Mangart
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice vabi v soboto, 18. avgusta, na planinski izlet na Mangartsko sedlo in na vrh Mangarta (2678 m). Odhod avtobusa bo ob 6. uri zjutraj izpred
trgovine na Koroški Beli. Prijave z vplačili sprejemajo na upravi društva do Četrtka, 16. avgusta, do 18. ure. Za prestop
meje potrebujete veljaven osebni dokument. V primeru
slabega vremena izlet odpade.

Na Veliko planino
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, i6. avgusta, na Veliko planino. Odhod posebnega avtobusa bo ob 8.
uri izpred Creine. Predviden čas hoje je 2 do 3 ure, hoja pa
ni zahtevna. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni.

Letovanje na Malem Lošinju
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi od srede, 29. avgusta, do sobote, 8. septembra, na letovanje na Mali Lošinj.
Prijavite se na sedežu društva, plačati je treba do 17. avgusta.

Splavarjenje na Dravi
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi v soboto, 25. avgusta,
na splavarjenje na Dravi. Odhod avtobusa bo ob 7. uri z avtobusne postaje v Kranju, postajališče št. i. Prijave z vplačili
sprejemajo v društveni pisarni v ponedeljek, 20., in sredo,
22. avgusta, od 15. do 17. ure. Ker je vrnitev domov prek
Avstrije in prehoda Jezersko, ne pozabite na osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list). Vrnitev domov je

POGOJE
ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE
PLAKATNIH MEST V OBČINI NAKLO

Na Plešivnico nad Sotesko
Kranj • Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 30.
avgusta, na pohod na Plešivnico nad Sotesko na Dolenjskem. Skupaj bo za 3 ure lahke, pohodne hoje. Odhod avtobusa bo ob 8. uri izpred Creine, prijave pa sprejemajo v
društveni pisarni do ponedeljka, 27. avgusta.

Kopalni izlet
OBVESTIIA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV
KAŽIPOT BREZPIAČNO SAMO ENKRAT.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji
(Ur. 1. RS. 5t. 41/07) ter 7. in 31. člena Statuta občine Naklo (UVC. St.
29/03) objavljam

Kranj - Kranjski upokojenci vabijo na kopalni izlet v Hotele
Morje v Portorožu, in sicer 29. avgusta z odhodom posebnega avtobusa ob 7. uri izpred Creine. Prijave z vplačili
sprejemajo v društveni pisarni do zasedbe mest v avtobusu.

Srečanje upokojencev Gorenjske
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na udeležbo na
srečanju upokojencev Gorenjske, ki bo 6. septembra na
hipodromu v Komendi. Odhod posebnega avtobusa bo ob
7.30 izpred Creine. Prijave sprejemajo do zasedbe mest v avtobusih.

Na Raduho in v Snežno jamo
Preddvor - Planinska sekcija Preddvor vabi i8. avgusta svoje
člane na izlet na Raduho (2062 m) in ogled Snežne jame.
Hoje bo predvidoma od 4 do 5 ur, ogled jame traja uro in
pol. Odhod avtobusa bo ob 6. uri izpred trgovine Dvor v
Preddvoru. Dodatne informacije in prijave dobite po tel.:
051/410 137 (Aieš),

1. Občina Naklo ponuja organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju organizatorji) plakatna mesta na oglasnih panojih na območju
občine.
2. Na voljo je 24 oglasnih panojev v velikosti 125 cm x 125 cm, ki so na
območju občine sorazmerno enakomerno razporejeni.
3. Organizatorjem dovoljujemo in omogočamo v času volilne kampanje
brezplačno oglaševanje na oglasnih panojih po načelu enakopravnosti s
pogojem, da plakatiranje opravi ustrezna občinska služba.
4. Organizatorji morajo vloge za brezplačno oglaševanje v času volilne
kampanje posredovati na naslov: Občina Naklo, Glavna cesta 24.4202
Naklo, do 21. septembra 2007.
5. Organizatorji morajo propagandni material, predviden za plakatiranje, dostaviti v tajništvo občine v tednu najkasneje do torka, in sicer do
12. ure, če želijo, da ustrezna občinska služba plakatiranje opravi za
tekoči teden.
6. Plakatiranje na plakatnih mestih je mogoče od 18. septembra 2007
do 19. oktobra 2007 do 24. ure.
Številka: 041-0004/2007
Datum: 17. avgusta 2007

®

Roclio Triolov
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Gorenjska

KONCERTI
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Koncert sakralne in operne glasbe
Bitnje pri Bohinju - Koncert sakralne in operne glasbe bo
jutri, v sredo, 15. avgusta, ob 20. uri v cerkvi Marijinega
vnebovzetja na Bitnjah v Bohinju. Sodelovali bodo sopranistka Janja Hvala, tenorist Alexander Brown in pri klavirju Mojca Prus.

RAZSTAVE
60 let Fotografskega društva Radovljica
Radovljica - V letošnjem letu Fotografsko društvo Radovljica praznuje 6o-Ietnico delovanja. V ta namen bo v petek,
17. avgusta, v Galeriji Šivčeva hiša v Radovljici ob 18. uri
odprtje razstave sedanjih in nekdanjih članov radovljiškega
fotografskega društva. Selektor razstave je dr. Cene
Avguštin.

Kiparska razstava
Kamnik - V Galeriji Veronika si lahko ogledate kiparsko razstavo Jana Outrata z naslovom Dosedanje, Razprto in Nadaljevanje.
Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E
WWW.CORENJSKIGLAS.SI/KAZIPOT

LOTO
Rezultati 64. kroga -12. avgust 2007
1.4. 7. 30. 36. 38. 39 ' " 5
Lotko: 5.1. 9, 7. O, 6
Predvideni sklad 65. kroga za Sedmico: 415.000 EUR
Predvideni sklad 65. kroga za Lotka: 28.000 EUR

Humer, d. o. o., Kranj, Zasavska c 45d, 4000 Kranj
Tel.: 04/287-2000, e-naslov: humer-kranj@siol.net
ZAPOSLIMO:
1. PRODAJNEGA
>AjNE
REFERENTA, delo je v pisarni in delno na
i. Sol<
terenu.
Šolska izobrazba: najmanj srednja šola ter aktivno
znanje nemškega ali angleškega jezika.
2. SKLADIŠČNIKA • voznika kombija: zaželena izobrazba
trgovske smeri.
3. DELAVCA ZA DELO PRI STROJU za brizganje plastičnih
mas. Prednost ima kvalificiran kovinar.

ŽUPAN OBČINE NAKLO
JANEZ $TULAR

kfnp P R O J E K T
UPPrfM. tU»6thiiina.»« «.4aOOlOwi
Tel.: 04 20 43 200
GSM: 031 511 111
KRANJ-PLANiNA 1: garsonjera 32 m2 -f
klet 8 m2. priti., nizek bk)k, kompl. obn.
06. odlična razporeditev, vpisar^a v Z K,
cena: 85.000 EUR
PREDDVOR: tss. 46 mi. 1. nad., I. 85,
vzdrževano, takoj vseljivo, vpisano v
ZK. cena: 83.500 EUR
TR2IČ, CENTER: 2ss. 55 mi. 1. nad.,
novogradnja, balkon, svetio. prostorno,
cena: 76.600 EUR
KRANJ, OKOUCA: 2ss, 67.38 m2. 2.
nad., odlična lokacija. I. 01. vpisano v
ZK. cena: 115.000 EUR
ŠENČUR; 3SS, 80.8 m2. atrij 45 mi,
garažni boks, I. 83. vzdrževano, klimatizirano, odlična razporeditev, cena:
147.000 EUR

CELOTNA PONUDBA NA
www.mp-proiekt.s

GG
mali oglasi
04/201 4247,
e-pošta: malioglasi^g-glas.si
www.gorenjskigla$.$i

novosTAdnjc, sddpt«ci)e. neprenil^nln«

venum.o.
Britof
Knni
4), 4 0 0 0

»L/ftK 04/aM-J^
p m : 031/684777

e-poits: lidija9vcnum.si
PRODAJA
KRANJ, Zbto po^e: Kidrideva, 3s-stan. z
balkonom. 2/2.71.5 mz. I. 60. sorjčrK),
obnovljeno in opremljeno, v^ljivo po
dogovoru. VREDNO OGLEDA;
115.000,00 EUR

BRrrOF, Voge: dvojček, III. podaljšana
gr.feza.podkicteno. na pare 222 in 279
rm, K + P+M. Vrtec, Jola v bližini. Lepa
bkacija. Cena: 178.000.00 EUR/enoto
KRANJ, Pbnina 1: is-stan., 414 mz, 1.
74. VP/7 pokrit balkon, klet, ddno obnovljeno. Cena: 81.789.35 EUR
l$ČEMO enodružinske hiSe v okolici'
Kranja. (StražiSčc, Britof, Visoko) ter j
razlik velika stanovanja za nakup in
najem.

^^^

96 MHz

R A D O V E D N E

r i i r ^

SUr
W v W II

svtTREd.0.0.

NAj<»«jcv* uli<A 1 2
"
4000 KnAnj
NEPREMIČNINE T<l.: 04;2»l 1000
REAt ESTATE F«.: 04^2026 4»»
Email: kranj(3>svet-neprcmidnine.si
http://www,svet-nepremidnine.st
STANOVANJA prodamo
KRANJ, Zlato polje: 2ss. 52.54 m2. 4.
nad., I. 1960, delno rcnovirano. ZK.
prazno in takoj vseljivo. cena 96.250
EUR
ŠKOFJA LOKA, Frankovo n.: 2ss. 56.41
mz. L1983,2. nad., ZK. adaptiranovceloti 2004. izredno lepo in okusno opremljeno stanovanje, cena 111.000 EUR
KRANJ, Planina 1: 2S$. 62.05 m2. 1.
nad.. I. 1976. prazno in takoj vse!)ivo:
hodnik, kopalnica, soba, dnevna, kuhinja. balkon, klet, cena 105.000 EUR
KRANJ. Koroška c: 2ss. ok. 41 mz v hiSi,
adaptirano 1. 2005, lastni vhod. t-2, drvamica. klet, CK na olje. Ogled siik no
naii sf^i suani. VREDNO OGLEDAj
cena 75.000 EUR
KRANJ, Planina i: 3SS. 80.84
3nad., kompletno adaptirano 2006. ZK
urejena, prostorno, lepo. urejen blok,
cena 121.000 EUR
KRANJ, Zoisova uL 3SS, 78,93. 2. nad,
nizek blok. izredna lokacija, mir. nova
okna in kopalnica. CK-plin. 2 sobi. kuhinja, dnevna, balkon, shramba. ZK. urejen bk^k, cena 134.181 EUR
ODDAMO
PREDDVOR: manjša hiia, ok. 110 m2,1.
1993. CK-olje. oprema po dogovoru,
vseljivo 1.10. 2007 za dok)Čen čas. oddamo paru brez otrok. 1 varšdna. cena
500 EUR/mesec
ZEMLJIŠČE prodamo
RIBNO: 644 mi. položno zemljišče,
primemo za gradnjo stanovanjske hiSe,
druga vrsta pod cesto v smeri proti ho
telu, dostop po javoi asfaltiram c^sti,
cena 125.00 EUR/mz
SKOPJA LOKA, Sveti Duh: 506 mz + 63
ma poti, ravno, sond no. stavbno zemljišče. pridobiva se gradbeno dovoljenje
za enostanovanjsko hišo, možen ogW
načrtov in slik na spletni strani. Cena
87.000 EUR

ŽIRl: 3068 m2 velika parcela od tega ok.
2/3 stavbnega zemljišča, sončna lega,
in^stnjktura v bližini, cena 100.000
EUR
CERKLJE na Cofcnjskem: 1378 mz, ravno, sončno stavbno zemljišče, s prekrasnim pogledom na Krvavec, cena
150 EUR/mz
POSLOVNI PROSTORI
Oddamo in prodamo različne kvadrature poslovnih prostorov na različnih lokaojah.
www.svet-nepremicnine.s

MALI OGLASI
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FESST, A o. a,
nepremičninslca
družba.
Stritarjeva ulica
Kranj.
Telefon: 236 73 73
Fax: 2 3 6 73 70
E-poSta:
tnfo(3>fesst.si
Internet:
www.fesstsi
STANOVANJA PRODAMa
KRANJ, šorlijevo nasel/e: garsonjera.
VP/III, obnovljena 2006. 27.18 m2 +
klet 4.1 m2. ZK. cena 76.150,00 EUR
KRANJ, Zlato polje: posl. prostor
(možna tudi garsonjera) v izmeri 26.60
m2, I. nadst.. I. gradnje 1960, cena
64.000,00 E U R

KRANj, Planina I: dvosobno. I. nad«
stropje 62,05 rm, I. gradnje 1976. cena
104.500,00

EUR

KRAN), Pbnina I: dvosobno. 2/3.64,00
m2.1, gradnje 1988. cena no.ooo EUR
KRANj, Pbnina: enosobno, 4/4. 34,50
m2.1. gradnje 1973, cena 89.000 EUR
HIŠE PRODAMO
GOLNIK: dvojček. I. gradnje 1960,
stanovanjske površine 160,00 m2.
funkcionalno
zemljiJče,
cena
130.000,00 EUR

PODREČA: dvojček, 150 m2 bivalne
povriine, parcela 333, kompletno obnovljena 1997, cena 230.000 EUR
TRSTENIK, OKOUCA: novogradnja,
zaključena gradbena faza, I. gradnje
2005. 300 m2 bivalne površine, 900
nrt2 zemljiSča, c e n a 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R

www.resst.$
aipdomaaipdom si
Tel. 04 537 45 00
www.alpdomsi

^iPDom

/JIpdom inženiring d d. Radovljica
Cankarjeva uhca 1
4240 Radovljica, 510

•

GRADNJA ZA TRG

•

POSREDOVANJE

•

V P I S V Z E M U l Š K O KNJIGO

•

INŽENIRING

•

U P R A V U A N J E I N VZDRŽEVMJE
'

• ENERGETIKA

PRODAMO
BLED: garsonjero. 17,1 m2,1.1981, 4.
nad., balkon, klet. oprema, cena:
70.940 E U R

BLED: iss, 33,53 m2, podstreha 1.89
m2, klet 1.5 m2.11975.3. nad., balkon,
takoj, cena: 105.000 EUR
R A D O V g i C A i s s , 36,35 m z . I. 1971. 3.

nad., vsi priključki, delna obnova in
oprema, cena: 92.000 EUR
R A D O V L J I C A 3SS. 79,89 m 2 . 2 . n a d , I.

1988. balkon, klet. cena: 133.534 EUR
KRAN): 4SS, 94,1 m2, obnova 05. streha
•f žlebovi 06,1. nad., stanovanje 82 m2,
balkon 4,6 ma, klet 1,9 m2. drvarnica
5,6 mz, shramba, cena: 146.052 EUR
RADOVLJICA 355.91.23 m2. visoko pritličje, naša novogr. 2007. dnevna soba
-f kuhinja + jedilnica, spalnica, kabinet,
kopalnica, terasa, klet, nadstreSek •<parit mesto. k>Čeni 5tevd. vsi priključki,
vseljivo takoj, cena: 211.575 EUR
RADOVLJICA hišo. obnova 1987, pntli^ 150 m2 (5SS s teraso), mansarda
160 mz (6ss. lasten vhod. savna. 2 balkona). klet 47 mz. nadstrešek, garaža,
vrt, cena: 490.000 EUR
ŽIROVNICA hišo, Het 40.9 m2,1. nad.
139,69 m z . mansarda 134,61 ma, starost

60 krt, streha 2000. dvorišče, vrt. v pritlič
ju je PTT Stevenije. cena: 337 581 EUR
ZC. SORtCA: hišo, lahko za vikend, 86
mz, 1.2005. pritli^e, 1. nad. in mansarda, savna, ck elektrika, z opremo, mirna
in lepa lokacija, vredno ogleda, cena:
146.000 E U R

LESCE: poslovni prostor v Trgovsko posk^tmem centni, 24 mz, L1999, medetaža. sanitarije, čajna kuhinja. poIkx, takoj,
za t^ovino, pisano, cena: 41^00 EUR
STANOVANJE ODDAMO
RADOVgKrA 2SS oddamo. 594 mz. 1.
1965.4. nad., balkon, shramba, klet, drvarnica. nadstrešek za avto, vsi priključki, delna oprema, takoj, cena: 300
EUR/mesec -f stroški
POSLOVNI PROSTOR • PRODAMO
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslovnem centru, pritličje. 78,22 mz. čajna
kuhinja, sanitarije, razi. dejavnosti. naSa
novogr. 2005. takoj, prometna lokacija,
cena: 117.330 EUR
LESCt nov lokal v Trgovsko poskivnem
centru, mcdetaža. 83,96 rn2. tigovlna. izobraževanje, zdravstvo, servis, naša novogr, 2005. takoj, cena: 115.864 EUR
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslovnem centru, medetaža, 834 m2. razi.
dejavnosti, naša novogr. 2005. takoj,
cena: 115.092 EUR
MENGEŠ: posk>vni prostor, 17,2 mz, 1.
1996, pritli^e. tudi mini skladišče, vsi
priklju^, takoj, opremljeno, za pisarno,
trgovino, storitve, cena: 20.900 EUR
NA GORENJSKEM iščemo stanovanja,
hiše (lahko starejše in potrebne popravila) in zazidljive parcele za gradnjo. Po-

klifite5374500.

www.alpdom.s

Mali oglasi

Bratov Praprairak 10.-4202 NaUo
P£ KrantkA ce»Ui 22.42(Š Naklo

tel.: 201 4 2 4 7 , 2 0 1 4 2 49
fax: 201 4 2 1 3
nepremičnme
Ul. Juleta Cabrovška 34. 4000 Kranj
email: info(3)i<ia-nepremicnine.si
PE Kranj, Planina 03, Kranj
tel.: 0 4 / 2 3 5 1 0 0 0 . G S M 0 4 1 / 3 3 1 886,
0 5 1 / 3 9 1 1 0 0 . fax: 0 4 / 2 3 5 1 0 0 1

STANOVANJA PRODAMa
KRANJ, ŠORLIJEVO NASEgE: 27.18
m2, garsonjera, adaptirana I. 2006.
VP/3 nad., CK, balkon, bližina šole,
vpisano v zemljiško knjigo, vseljivo takoj, cena: 76.150 EUR
$KOFJA LOKA. FRANKOVO NASELJE: 58 m2. 2-sobno, zgrajeno 1.1986.
prit., preurejeno v trisobno stanovanje
s 15 m2 atrija, cena: 123.000 EUR
KRANJ, NA20RJEVA UUCA: 97 m2,
4-sobno, zgrajeno 1.1966.3. nad., stanovanje je prostorno in svetlo, vseljivo

e-mail: nnalioglasi@g-glas.si
Mali ogiKt se sprejemajo; za objavo v petek v sredo do 13 J O . in za objavo v torek, do petka do 14.00! Delovni eas: od ponedeljka do
peikj neprekinjeno od 7. -15. ure.

VISOKO pri Kranju: 180 mz. samostojna. adaptirana i. 2007. 230 mz
zemljišča, lahko tudi dvostanovanjska, v račun lahko vzamemo tudi stanovanje, parcelo, cena: 185.000 EUR
KOKRICA: 421 mz, delavnica, zgrajena 1.1996,700 mi zemljišča, posk^no stanovanjski objekt • vulkanizerska
delavnica v obratovanju prostorno
mansardno stanovanje (v 3. f ^ - vse
instalacije), cena: 342.180 EUR
PARCELE PRODAMO:
STIŠKA VAS, K. O. SENTURSKA
GORA: 590 in 574 m2, stavbno zemljišče, cena:65EUR/m2
KRIŽE PRI TRŽIČU: 1.361 mz. zazidljiva parcela z gradbenim dovoljenjem
za enostanovanjsko hišo, cena:
149.710 E U R

POSLOVNI PROSTOR PRODAMO:
KRANJ, STOLPNICA: 83,^ mz, zgrajena 1.1964, 5./14 nad., pisarna, možnost uporat^ tudi kot stanovanja,
cena: 134.500 EUR
GARAŽE:
KRANJ, BUŽINA ZDRAVSTVENEGA
DOMA: 12 m2, garaža, zgrajena i.
1963, vpisana v zemljiško knjigo,
cena: 11.500 EUR
NAJAMEMa
Najamemo prostor v Kranju ali okolici, primeren za avtopralnico.
KUPIMO:
Za znanega kupca kupimo dvosobno
stanovanje na Planini I. cena do
90.000,00 EUR.

Za znanega kupca kupimo i,5-sobno
stanovanje na K-ovorski cesti v Tržiču.
Kranj okolica: kupimo kmetijsko zemljišče.
Gorenjska: kupimo stavbno zemljišče.
Na območju Gorenjske kupimo stanovanja, hiše in parcele. Za več informacij nas pokli6te.
www.ida-nepremlcnine.si

gekkoprojekt

"Čisto zadnji hip".
s to rubriko žeRmo pomagati naiim brakenv ki
se jim res mudi nekaj prodati, kupili, najeti, oddati Oglas za to ni)fitolahko oddale za torek v
ponedeljek do osme ure in za petek v (etrtek
prav tako do osme ure. Cerw oglasa je 10 EUR,
je enotna ^ ima največ SO aiaicov - kupon ne
velja. Objavljen je na zadetku malih cgbsov.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM
TRISOBNO starK>vanje. Kranj center.
Župančičeva ulica, 89.78 m2, delno
obnovljeno (cricne, etažna CK). balkon.
Klet. parkirno mesto, vsi priključki,
vseljivo novembra 2007. « 041/704876

7006023

KiKERNi
NEPREMIČNINE

Maistrov trg 12.4000 Kranj
Tel. 04/20213 $3,202 25 66
CSM 0^1/520 700, EmatI: infb^kj-kern.si
STANOVANJE Planina III. 85 m2. «
040/479-486
?oo$W5

Britof79A, 4000 Kranj
www.9ekkoprojekt.si

04 2341 999
031 67 40 33
PRODAMO STANOVANJA
KOKRICA: iss v izmeri 54.37 mz. novogradnja 1.2007, polkletno. talno gretje,
T-2 priključek, balkon, vseljivo po dogovoru. cena 98^^14,11 EUR, pri plačilu
z gotovino 5% popust
KOKRICA: 3$$ v izmeri 107.57 mz,
novogradnja I. 2007, pritličje. T-2
prikTiuček, balkon in terasa, vseljn/o po
dogovoru, cena 156.083 EUR
KOKRICA: 3SS v izmeri 10643
novogradnja I. 2007, mansarda. T-2
priključek, dva balkona, vseljivo po dogovoru. cena 169.550 EUR
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR
BRITOF: za pisarniško ali drugo mimo
dejavnost, v izmeri 43.71 mz, souporaba hodnika in WC-ja, cena 250
EUR/mesec
LESCE: poslovni prostor v izmeri 117
m2. v pritličju, odlična lokadja. klimatizirano, parkirno mesto, cena 900
EUR/mesec-I-stroški
DODATNA PONUDBA NA
www.gekkoprojekt.si

T«l. 04^25 76 052
Hnp://www,aggantar.sl

ODDAM

DVO IN POL sobno stanovanje z vsemi priKljučKi. opremljeno, nadstandardno. po 18. uri. « 041/374-201

7009091

NAJAMEM

GARSONJERO v Radovljici ali Lescah. « 041/35-90-95
700669?

HIŠE
HIŠO. Kranj. 240 m2 stanov.-po^ovne
površine, vrstna, končna, veliko zelene
površine, smer Lj-. « 040/845-883
7006041

POSLOVNI PROSTORI

MOTORNO KOLO, 3.200 km Gilera
Coguar 125. cena po dogovoru. Zg.
Brnik 99. «031/670-637
7006038

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

GUME mak) rabljene, nekaj tudi novih
in jeklena platišča za razne avte. cena
po dogovoru. 041/722-625

SKLADIŠČNE prostore v velikosti 700
m2, cena 2.95 EUR/m2, na lokaciji
Savska cesta 34. Kranj (bivii lntex). «
041/426-898
roosas?

lUJ

ELEKTROMOTORJE različnih moči.
«031/523-383
7004997

7008056

GRADBENI
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO

700«0s0

DRUGA VOZILA

7006004

SILAŽNO nakladalno z valji in trakom,
sejalnico Amazone 2 in 2.5 mm.
obračalnik za seno 4,5 In 6.9 m. «
041/275-170
7006048

SLAMOREZNICO. primerno za razrez
koruze, in puhalnik Grič, « 041/608702

7006043

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
7005934

7006939

TRAKTOR Ursus. « 031/450-241

700S99&

PRIDELKI
HRUŠKE tepke in sirve. vse za obrat,
«041/358-075
rooeoM

7000001

BUKOVA drva po 45 EUR. hrastova po
40 EUR In kostanjeva po 35 EUR za
m3. «041/901-579

JEDILNI krompir. « 041/860-207

700«94d

ZAPOSLIM mesarja - prodajalca.
Mesarstvo Rešet. Matjaž Krč. s. p..
Huje 9. Kranj. « 041/767-339
700S990

ZAPOSLIMO kuharja, Stare-Hribar
Mateja s.p.. Koroška cesta 59. Kranj.
«04/236-13-02
700588«
ZAPOSLIMO kuharja, lahko začetnik,
redna zaposlitev. Gostilna Pri Bizjak.
Zg. Beia 20, Preddvor. « 031/640390
Zaposlimo samostojnega ključavničarja z znanjem varjenja za
nedoločen Čas. Ponujamo stimulativno plačilo. Zaželene so
delovne izkušnje.
KOVINC ključavničarstvo, d. o. o.,
Lahovče 87.4207 Cerklje na Gorenjskem. GSM: 041/571-887.
tel.: 0 4 / 2 8 1 6 5 0 0

700599B

KROMPIR beti jedilni marisbart.
možna dostava, in suha bukova drva,
«031/585-345
7006040

PRODAM ŽGANJE. « 04/580-2078

7006013

V2REJNE ŽIVALI

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
700&MS

IŠČEMO telefonista/ko. delo od
ponedeljka do petka od 8 08-l5h.
Gaal Int d.o.o., C. Viktorja Svetina 11.
Jesenice. « 041/645-581
7005943

PRODAM

BIKCA ČB Starega 10 dni. «
031/229-151
70060»
BIKCA križanca, starega 10 dni. Podbrezje, « 04/533-13-10
7006036

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO

ZAPOSLIM natakarico/ja. zaželeno
veselje do dela v strežbi, prijaznost in
urejenost, za pomoč v strežbi ob
vikendih dobi delo dekle ali fant. Gostilna Pr sedmič. Poljanska c. 68.
Gorenja vas. « 041/790-247

7006008

PRODAM

ZAPOSLIMO takoj poslovno sekretarko z najmanj V. st. izobrazbe, akt.
znanjem ang. jezika in MS otfica ter
izkušnjami pri delu s tujino. MEMO AB,
d. o. o.. PE Kidričeva 43 b. 4220
Škofja Loka. « 04/51-10-400

BREJO žrebico križanko, « 041/211-

7006027

ČB BIKCA, starega en teden. Okroglo
6. Naklo. « 040/301-064

DELAVCA brez poklica zaposlimo v
kovinski proizvodnji. EKI. Iztok Eržen
s.p., Zabukovje 7. Zg. Besnica, «
041/629-801
7oo«i?5

613

7006022

700Me6

ČB BIKCA, starega 10 dni, «
041/608-686
7oo6oa2
JAGNETA za zakol. 9 041/821-358

V NAŠ kolektiv vabimo delavca v avtomatski avtopralnici Karcher, Gltas,
Kranj. d. o. o.. Zg. Bitnje 1. Žabnica.
« 04/231-56-90
70Q«»44

7006011

7006000

206

«

SAMONAKLADALNO prikolico SIP,
16. dobro ohranjeno. « 041/608-746

PRODAM

AUDI A6 karavan. I. 98 dobro ohrarv
jen. cena po dotgovoru. « 031/505-

700S618

7DOOO&3

KURIVO

KUHINJSKE elemente. « 0590/18444

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

7005961

KUPIM

PRODAM

PODARIM

7006056

PODARIM

GREBEN šir. 130 cm za kosilnico
Gorenje Muta z okroglim priključkom,
«01/361-31-76

PRODAM

PRODAM

OPEL ASTRA 1.6 i GL. I. 92 tn zimske
gume na platiščih, cena po dogovoru.
« 041/504-842

776

NUDIM

CISTERNO za gnojevko Creina 2200
I. «031/805-932
700602t

STROJI
IN ORODJA

7006030

7006014

TOČILO za med Logar, « 041/503-

ZAPOSLITVE (m/ž)

ŽIVALI
IN RASTLINE

PRODAM

P O S T E U O z jogjjem 140x200. «
04/512-14-92. 031/452-104

7006046

KUPIM

SUKO Pokrajina platno - olje. d. 140.
v. 90. letnik 1980 ak. slikarja Belca, «
031/510-760
700602«

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka
- ponujam največ, takojšen odkup, prevoz, « 031 /770-833
700582«

PRODAM

OPEL ASTRA 1.6 16V. I. 06. 30.000
km enkv paket, banra metro. kot nov.
«041/673-852

PRODAM

PICERIJA v Medvodah honorarno zaposli picopeka za delo na krušni peči
za dva ali tri dni v tednu. Igma plus. d.
o. o.. Zvonarska 1. Ljubljana. «
041/675-505
700«)?6

KUPIM

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI

480

7006018

OSTALO

7006914

7006016

7006006

KRAVO, mlado, plemensko in teleta za
rejo, « 04/51-22-840

MLADE mucke. « 040/201-265

e-poSta: Kd.nepremicnlne^siol.net
v/ww.(td-plus.si

SAXO 1.1.1. 01 po delih. « 041 /213-

BIKCE in teličke od enega tedna do
200 kg ter kravo ali telico, «
051/372-468
7006007

KARAMBOLIRANA
VOZILA

SUHA bukova drva. cela ali razžagana,
možna dostava! « 040/356-676

SKLADIŠČNE PROSTORE pov. 160
m2 v bližnji okolici Šenčurja. 9
031/307-840
700«J24

BIKCA simentalca ali drugo mesno
pasmo, starega do 10 dni. « 04/53307-55
7006037

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

70058»

041/900-009

POPOLNOMA novo gorsko kolo
znamke Atala. cena 160 EUR, «
031/326-732, BI. Dobrava

2 PRIJAZNA mucka, stara dva meseca, dobrim ljudem, vajena čistoče, «
04/23-32-007

DRVA meterska ali razzagana,
fi>ožnost dostave. « 041/718-019

MAISTROV TRG 7.
4000 KRANj
TEL: 04/23-81020.
04/23-66-670
041/755-296, 040/204-661,

PRODAM

GUME Marangoni 205/60R15. letne.
6 mm profila, cena za 4 kom 60 EUR.
8 051/43-56-99
7000034

700604?

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0.

«

7006032

UMETNINE,
NAKIT

MOTORNA KOLESA

BUKOVA drva. zgrabljalnik za seno
Pottjnger, kupim frezo za motokultivator 80. «040/212-819

ODDAM

BIKCA simentalca do 10 dni,
04/512-24-90. 041/800-860

7006036

RABLJENA, hrastova, vhodna vrata
210x110 in klasične radiatorje različnih
velikosti. « 031/223-129

PRODAM

ŠPORT,
REKREACIJA

'

MIZARSKI vrtalnik Suport. miza fiksna. motor premični. « 031/638-753

nepremičnine

info-nep@^icopro}ekt.si

P R O D A J A IN MONTAŽA:
- pnevmatike in platišča.
- amortizerji ^oi^iotr. hitri servis vozil
• avtooplika. vse za podvozje vozil.
• izpušni sistemi. katalizator)i, /

PRODAM

Rubrika

1 . 4 . 2 0 0 8 , cena: 1 3 0 . 0 0 0 E U R

TRŽiC, RAVNE; 76 mz, 2-sobno, zgrajeno 1.1956, veliko dvosobno stanovanje, cena: 70.940 EUR
KRANJ, VAgAVCEVA UUCA: 74 mz,
3-sobno. v stavbi zgrajeni 1.1961. 3.
nad., vseljivo 1. 2. 2008. v ceno vzamemo manjše stanovanje, prodamo
brez provizije, cena: 110.000 EUR
KRANJ. LJUBLJANSKA CESTA: 56,1
mz. 3-sobno, zgrajeno 1.1952, adaptirano I. 2002, pritličje v ve&tanovanjski hiši, cena: 7Z.200 EUR
HISE PRODAMO:

info@g-§as.si

KOZE in kozlička
031/204-264

ugodno,

«

70060S1

KRAVO za zakol ali nadaljnjo rejo. «
031/516-943
7006005

GOSPODINJSKI
APARATI

ORJAŠKE lisce z mladiči
posamezno, « 040/943-690

PRODAM

ali

700604S

PRALNI stroj m hladilnik 130 I Gorenje. « 041/878-494
7006003

RJAVE jarkice in bete piščance za dopHanje. Stanonik. Log 9. Šk. Loka. «
04/51-85-546, 041/694-285
700&879

OGREVANJE,
HLAJENJE

RJAVE jarkice, bele piščance za dopitanje in prašiče. Stanonik, Log 9. «
04/518-55-46.041/694-285 70O6O12

PRODAM

PEČ na olje In drva znamke Viadrus In
cisterno za olje 3 x 7501. ugodno. «
040/688-906
7006020

TELIČKO simentalko, staro tri
mesece. « 04/533-12-80
7000002
ZAJCE za zakol ali nadaljnjo rejo. «
051/397-256
700603®

PRODAM
KUPIM

KUPIM

POČITNIŠKO PRIKOLICO Adna 390
L I. 1983, registrirana, z baldahlnom.
« 041/638-699

ELEKTRIČNI radiator z več rebri. «
031/403-767

r00»906

7006033

BIKCA simentalca kapital za nadaljnjo
rejo, teža ok.220-250 kg. « 04/59610-89

7006015

SLIKOPLESKARJA. možnost priučitve, redna zaposlitev in redna plača.
Koloris d.o.o., Ljubljanska c. 45, Kamnik. « 040/932-932 (g. Jerman)
7006S76
IŠČEM

IŠČEM DELO v administraciji - knjigovodstvo ipd.. Marjana, « 030/913080. Šk. Loka
7oo«oo9
ONE MAN BAND tšče dek). Igranje na
obletnicah, ohcetih in dnjgih zat>avah.
« 04/252-14-98, 031/595-163
7006049

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom.
SGP 6ytyqi d.n.o.. Struževo 3a. Kranj,
« 041/222-741
700S&M

MALI OGLASI, ZAHVALE
UREJAMO najugodnejše kredita tuje
banke na hipoteko. OD ali pokojnino,
možnost kredita do 70% vrednosti
nepremičnine, v kreditno sposobnost
se upoštevajo tudi prevozni stroški,
malica, otroški dodatki itd, Planinšek
k.d., ŠInkov lum 23, Vodice. 9
031/206-352

LAMELNE ZAVESE, žaluzije,
rolete, senčila screen, plise
izdelamo in montiramo.
Rono senčila, d. o. o., Mavsarjeva cesta 46, Notranje Gorice
tel.: 01/365-12-47,041/334-247

7005706

VSA SLIKOPLESKARSKA dela, polaganje talnih oblog ter izdelava fasad,
VolčanšekAlbin. s. p.. Kidričeva 7. Jesenice. 9 041 /873-706
7005937

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti. parkirišč, potag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih In kamnitih škarp. Adrovic & Co. d.n.o.,
Jelovškova 10. Kamnik, 9 01/83946-14.041/680-751

IZOBRAŽEVANJE

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p.. Senično 7, Križe, tel.: 59-55170, 041/733-709: žaluzije. roloji, rolete, lamelne zavese, plise zavese, komamiki, marluze, wvvyv.a3teriks.net

GRADBENO

PODJETJE

ZAHVALA

30.000 POSREDOVANJ. 11.000
poznanstev v preteklem letu je karakteristika ženrtne posredovalnice Zaupanje za vse generacije, ki posreduje
po vsej Slo, 9 03/57-26-319.
031/505-495,031/836-378 7004«ie

Ob smrti brata

BREZPLAČNO spoznajte fante, Ženitna posredovalnica Zaupanje, p.p.40,
Prebold. 9 03/57-26-319, 031/836-

JANEZA KALANA

378

7005945

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države. 9 031/836-378
700«}26

NUDIM
POLETNA ŠOLA KITARE za vse
starosti, tečaji družabnega PLESA
(mladopon^nci, posamezniki, pari) v
avgustu! Studio Tango. Britof 316,
Kranj. 9 041/820-485

BARVANJE lasad in natpuščev, ugodno in kvalitetno. Megamatrijc, d. o. o..
Staretova 39. Kranj, 041/570-957

Z A S E B N I STIKI

7005714

se zahvaljujemo vsem, ki ste mu darovali cvetje in sveče ter ga pospremili na zadnji poti.
še posebno vsem lovcem ter Anici, Darji, Sandiju in g. župniku.

IŠČEM SOTRPINA iz I. 43. hotel
Petrova, letnik 1930. Igličar Ivan, 8
04/513-49-24
70060t7

Brat Niko v imenu sorodstva
RAZNO
NA KRANJSKEM pokopališču oddam
dvojni grob z nišo, 9 04/202-58-77
7005993

POSLOVNE

KRANJ

d.o.o. Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa
PRILOŽNOSTI
gradbena dela. notranje omete, vse
vrste fasad, adaptacije, novogradnje,
tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapospoceni. 051/354-039
lene in upokojene. Lons, d. o. o.. GreT00S7M gorčičeva 8. Kranj, 04/236-68-08.
051/387-753
7005653
IZVAJAM vsa gradbena dela, notranje
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje
dvorišča, ograje, kamnite škarfe in
dimnike, kvalitetno, hitro in poceni.
KREDITI DO 8 LET
SGP Beni, Struževo 7, Kranj. 9
za vse zaposlene ter
041/561-838
7005815

PRODAM

IZVAJAMO sanacije dinnntkov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravila starih. nudimo dimne obloge, dimne kape.
Novak & Co, d.n.o.. Ljubljanska 89.
Domžale. 9 031 /422-800
70058i4

STRIŽNO kosilnico, kvaliletna Benassi
85 cm, 5 KW. kol nova, prenosno
klimo 12 V za avto ali vikend, 9
041/722-625

OBNAVLJAMO Z nabrizgavanjem
epokst emajlne prevleke. Izkušnje in
jamstvo. IDEJA. Žiga Snoj, s. p.. Brilejeva 16. gubljana 041/592-169

upokojence do 50 %
obremenitve doh.. stare obveznosti niso ovira. Krediti tudi
na osnovi vozila ter leasingi.
Možnost odplačila na
položnice. Pridemo tudi na
dom. NUMERO UNO Robert
Kukovec s.p., Mlinska uL 22,
Maribor, telefon:
02/252-4S-26, 04I/7SO-S6O.

10 kg. plinsko jeklenko. 9 0590/17461

Odšel si od nas,
a v spominu našem Še živiš.

V SPOMIN

700«0t9

Včeraj, v ponedeljek, 13. avgusta 2007, je minilo četrto leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

ČIPKE različni motivi. Marjana, 9
030/913-080, Šk. Loka

JANEZ AMBROŽIČ -

DVE 10001 cistemi iz poliestra za kurik
no olje, cena 100 EUR kom. 9
041/499-240

ZIDANK

7006044

Hvala vsem. ki se ga spominjate.

/005987

IŠČEM

VSI NJEGOVI

IŠČEM žensko, da bi z njo delila
gospodinjstvo, stara 50-55 let. 9
0590/15-605 (Smiljana)
7005851

POLAGANJE laminatov in gotovega
parketa, izdelava biljardev in finskih
savn. Planinšek k.d.. Šinkov Tum 23,
Vodice. 9 031 /206-724
7005494
PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v
Kranju In okolici - rezervirajte svoj termin. Megamatrix. d. o. o., Staretova ul.
39. Kranj. 041/570-957
roo5i72
RTV SERVIS Šinko Marko s.p., C. na
Klaf>ec 53, Kranj. pop. 7V, video. malih gos. aparatov. 8 04/233-11-99

23

info@g-^as.si

7005492

GG

ZAHVALA

naročnine

V 60. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil

M I R O LIPAR

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

www.gorenjsklglas.sl

Toplo in iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
sovaŠČanom, prijateljem in znancem za pomoč v težkih trenutkih in za darovano cvetje ter 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 Planen in Telekom. Hvala vsem, ki ste
dragega Mira spremljali na njegovi zadnji poti in ga ohranili v
lepem spominu.

OSMRTNICA
Kako prazen je svet, ko umre en sam Človek,

VSI NJEGOVI
Adergas, 26. julija 2007

Na zadnjo pot je odšel

JOŽE B R E N C E
o d njega se bomo poslovili v torek, 14. avgusta, ob 15. uri
na pokopališču na Bledu. Žara bo od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Žena Malči. hčerka Rina s Tonetom, sin Nejc s Selmo. vnuki Nana, Kaja, Beni, Lea

Solza, žalost, bolečina
te zbudil-a ni.
a ostala jc praznina,
ki močno boli.

V SPOMIN

Danes. 14. avgusta, mineva leto dni, odkar nas je zapustil dragi
mož, oče, dedek, brat in stric

JOŽE LOPUH
ZAHVALA
Vsem, ki se ga spominjate in prižigate sveče, iskrena hvala.
Ob boleči izgubi naše drage mame in babice

ELE LESKOVAR

VSI NJEGOVI

roj. Rainer s S l o v e n s k a Javomika

se Suzana z možem, sin Emil in hčerka Nada z družinama
najlepše zahvaljujejo zdravnikom in osebju bolnišnice Jesenice
za trud v času njene bolezni ter zdravnici Ivici Vreš, dr. med., in
sestri Mateji, patronažni sestri Saši, ZD Jesenice, za pomoč in
nego na domu. Zahvaljujejo se tudi pogrebni službi JEKO IN.
pevcem za lepo zapete pesmi, trobentaču za tankočutno zaigrano skladbo Tišina, govorniku društva upokojencev Javomik-KoroSka Bela g. Cerarju za lep govor, g. župniku s Koroške Bele za
lepo opravljen pogreb, cvetličarni Zvonček, gospe Ivanki Kobal
in sodelavcem obrata Elektrode za podarjene sveče. Posebno se
zahvaljujemo vsem sosedom iz Terenske ul. za podarjene sveče
in denarno pomoč in Stanku z ženo. Jožici in Rasti za obiske na
domu v času njene bolezni. Zahvala velja tudi vsem. ki so podarili sveče, izrekli pisno ali ustno sožalje ter stali svojcem ob
strani v težkih trenutkih in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Zato vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat najlepša
hvala in vsem tistim, ki jo boste ohranili v najlepšem spominu.

Ti ne veš, kako velika je bolečina,
V SPOMIN
kako kruiaje resnica,
kako neizmernaje tišina,
12. avgusta 2007 je minilo pet let, odkar si nas zapustil, a v srcih
ko glas tvoj ne s/ž' se več,
a ostali so živi spomini nate. in mislih vsakega izmed nas živiš še danes in vedno se te spominjamo

TOMI KREMŽAR
Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate in mu prinašate
cvetje in sveče na njegov prerani grob. Posebna zahvala SV
MOTE in gospodu Mateju Jakopiču za vsakoletno svečo in
ikebano. Iskrena hvala vsem. ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči vsi njegovi
Golnik, 12. avgusta 2007

GG

24

info@g-glas.si

ANKETA

Na Godešiču znova
na volitve?
DANICA ZAVRL Ž I E B I R

Upravno sodišče je sklenilo,
da morajo biti na treh
voliščih v občini Škofja Loka
ponovne volitve župana, ustavno je sodbo začasno
zadržalo. Kaj o možnosti,
da bodo morda znova volili,
menijo vaščani Godešiča?

Drago Hafner
"Ni treba, da bi bile nove
volitve. Edino sporna je bila
udeležba
sinov
Igorja
Draksierja v volilnih odborih. Včasih smo člane odborov predlagali v KS, tako b
moralo biti tudi sedaj."

ndreja Berčič:

Odločitev o ponovnih volitah se mi ne zdi smiselna,
stane naj tako, kot je bilo.
naši družini, kjer nas je
seh sedem volilo za sedaega župana, menimo, da je
silo z volitvami vse v redu."

janež Starman:

Janez Križaj:

Ivan igličar:

"Če bo sodišče ugotovilo,
da so bile v volilnem postopku narejene napake, naj
pride do ponovnih volitev.
Kot sodnik porotnik verjamem, da bo sodišče pravično odločilo."

"Mislim, da ni potrebe po
ponovnih volitvah, saj se
tako zapravlja denar državljanov. Če bi bil župan iz našega kraja, bi bilo to za vas
najbrž dobro, vendar je po
toči zvoniti prepozno."

"Če bi imeli Godešani župana iz našega kraja, Dušana
Krajnika, bi bila pot do novega vodovoda, kanalizacije
in drugih stvari krajša. Vendar ne vem, ali bo prišlo do
ponovnih volitev."

Jezerski planšarji v dolini
Druga nedelja v avgustu je na jezerskem že dolga leta rezervirana za tradicionalni ovčarski bal.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

jezersko - Letos so ji vremenske razmere slabo kazale, naposled pa so se oblaki nad Planšarskim jezerom razblinili in prireditev
je lahko stekla. Če jo bodo
Jezerjani uspeli obdržati,
bo kmalu že petdeseta po
vrsti. Zadnja leta jo prireja
gostinec ob Planšarskem
jezeru Milan Milošič, sodelujejo pa domačini iz več
društev.
Edina etnografska prireditev v tem kraju je letos
privabila manj ljudi, kot
smo vajeni, čeprav jim letos
za ogled ni bilo treba plačati vstopnine kot pretekla
leta. Je krivo nestalno vreme ali pa dejstvo, da je za
stalne obiskovalce vsako
leto enaka prireditev vse
manj zanimiva? Prireditev
poteka po scenariju, ki ga je
pred leti napisal domačin
Vencij Krč, igralci pa v pristnem domačem narečju
uprizarjajo nekdanje običaje ob prigonu ovac v dolino.
Jezerski gruntar z družino
pričaka planšarje, ki so čez
poletje pasli ovce na visokogorskih pašnikih, majerico,
ki jim je tam kuhala in stregla, lovca, ki je ovce varoval
pred zvermi, in ob njihovem pomenku spoznavamo
način življenja, kakršnega

so živeli naši predniki. Blejanje in pozvanjanje zvonca
naznani prigon ovac v dolino. Kakih dvajset glav ovčje
črede, ki je last rejca ovc jezersko solčavske pasme Janeza Smrtnika, Kovka po
domače, zaprejo v ogrado,
kjer počakajo na striženje.
Prikaz striženja je za obiskovalce eden najzanimivejših, letos sta se dela spet
vešče lotila Lojzka in Štefan
Kocjan, videti pa je mogoče
tudi nadaljnji postopek pri-

dobivanja ovčje volne, od
jedi ni manjkalo. Tudi sicer
krtačenja in predenja do
je komerciala že precej pokončnega pletenja nogavic.
segla v tukajšnje tradicioGledalce (in jedce) pa privanalno dogajanje. Ob stojnibi tudi dogajanje ob odprcah s pristnimi kmečkimi
tem ognjišču, kjer se kuhapridelki, izdelki iz ovčje voljo tradicionalne jezerske
ne in siri, ki jih iz ovčjega
jedi.
mleka izdelujejo na kmetiji
Kovač iz sosednjega VranTamkajšnja posebnost je
skega, so razstavljali celo
masovnek, jed iz moke in
kisle smetane, letos pa sta ._ -avtomobile. Oder pa so za
domačimi harmonikarji ter
ga kuhala oče Igor in sin
folkloristi iz Železne Kaple
Gašper Nahtigal. Na ražnju
in Gerkelj na koncu zavzele
se je vrtelo kar nekaj jagVesele Štajerke.
njet, pa tudi novodobnih

KRATKE NOVICE
KRAN)

Občina bo poskrbela za brezdomce
V prostorih hiše na Sejmišču 4 v Kranju bo zavetišče za
brezdomce z razdeliinico hrane in center za odvisnost s stanovanjsko skupino. V hiši bo bivalo do trideset brezdomcev,
razdeliinico hrane pa bo lahko uporabljalo približno petdeset uporabnikov. Center za odvisnost bo med drugim dobil
pet sob in skupen dnevni prostor. Celotna investicija je
vredna 1.394.000 evrov, v to pa sta všteti tudi obnova stopnic na Pungert in parkirišče. 733.479 evrov je kranjska občina v ta namen že dobila iz razpisa za obnovo mestnega jedra, kandidirala pa je tudi za sredstva iz razpisa Razvoj regij. Odgovor še čakajo. Objekta na Planini, kjer sta sedaj
center za odvisnost in razdelilnica hrane, sta na prostoru, ki
je namenjen stanovanjski gradnji. Kulturniki pa so se iz Sejmišča 4 že v lanskem letu preselili v prostore poleg Prešernovega gledališča. S. K.

LJUBLJANA

Cenejša bencin in kurilno olje
Danes opolnoči so se pocenili bencin, dizelsko gorivo in
kurilno olje. Liter motornega bencina NMB 95 se je pocenil
za 0,019 evra in stane po novem 1,037 evra, liter motornega
bencina NMB 98 pa za 0,027 evra in stane 1,073 6vra. Liter
dizelskega goriva se je pocenil za 0,007 ^vra in stane sedaj
0,988 evra, za 0,007 pa se je pocenil tudi liter kurilnega olja
KOEL In stane po novem 0,624 svra. j. K.

Mladoporočenci
V soboto, n. avgusta, so se v Škofji Loki poročili Tomaž Sink
in Apolonija Rešek, Robert Kadivec in Tina Rozman ter Jure

Kune in Katarina Aiič. Mladoporočencem čestitamo in jim s
čestitko, prejeto na matičnem uradu, podarjamo polletno
naročnino na Gorenjski glas.

Novorojenčki
Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo40 novorojenčkov, od tega v Kranju 19, na Jesenicah pa 21. V Kranju se
je rodilo 12 deklic in 7 dečkov. Najlažja deklica je tehtala
2.870 gramov, najtežji deček pa kar 5.240 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 9 deklic in 12 dečkov. Najlažjemu dečku
je tehtnica pokazala 2.350, najtežjemu pa 4.340 gramov.

jezerski planšarji so prignali čredo v dolino. / foio: T.na oow

vremenska napoved
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Napoved za Gorenjsko
Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj
bo ponekod po dolinah kratkotrajna megla. Popoldne bodo
krajevne plohe ali nevihte. Jutri in v četrtek bo sončno in
suho, tudi topleje.
Agencija RS za okolje. Ufad za Meteorlogijo
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R A D I O K R A N J d.o.o.
Stritaiieva ul. 6. K R A N J
ItUfON:
(04) 2812-220 mMKCuA
(04) 2812-221 iitttlu
<04) 2022-222 roooKA«
(OSI) 3O3-S0S ntooiuuoiii
FAX:
(04) 2S12-22S •rtvuoiA
(04) 2812-229 ni»>ir
e-poftto:
raclloHran>e^adlo-fcrani.si
»plotna fftron:
www.radlo-kranJ.sl
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA
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KRESNA NOČ IN
HARMONIKA

ROKOMETNA LIGA
PRVAKOV

VZHAJAJOČE ORTO
ZVEZDE

Del Kresne no6 so v Bohinju nned vikendom izpeljali, me<ltem ko sobotni program pride na vrsto danes. Vesela hannontka na Senid pa je zmago prinesla Ljubljančanu in Dolenjcu. / Fote: P«tf« Lotrii

I V j je uspeSno zaključila pogajanja
z Evropsko rokometno zvezo • EHF
m tako dobita etc^luzivne pravice za
prenos tekem Rokometne lige prvakov v Sloveniji, za naslednjih pet se*
zon.

Uddežili smo se snemanja za jeserv
ski Orto Smart teievizijsici oglas. Izmed 21finalistov,ki fih je izbrafo ljudstvo, je prizrtani režiser Roman Valent
izbral le osem glavnih igralcev.
/ Foto: Tma DoM
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Alenka Brun

Z

namenom rešitve vprašanja o
višini in načinu
zaračunavanja
tarif za javno
predvajanje glasbenih avtorskih del za člane Obrtne
zbornice Slovenije (OZS) je
Združenje S A Z A S na Svet
za avtorsko pravo vložilo zahtevek za začetek postopka
presoje o višini tarife. Združenje S A Z A S in O Z S se namreč v štirih mesecih od
začetka pogajanj nista dogovorili o tarifi, zato se je
Združenje S A Z A S obrnilo
na Svet za avtorsko pravo
kot neodvisen in nepristranski strokovni organ,
da določi primerno tarifo.
Pri tem je Z d r u ž e n j e SAZ A S še vedno odprto za nadaljevanje pogovorov in
sklenitev s p o r a z u m a
z
OZS.

Predlog Z d r u ž e n j a SAZ A S v dogovarjanjih z O Z S
je. da se tarife obračunavajo
glede na bn.ito prihodek
obrtniškega lokala. Trenutno pa je obračunavanje tarif
odvisno od kapacitet posam e z n e g a lokala. To pa je
tudi stališče, ki ga zagovarja
O Z S , pa čeprav je po mnenju Z d r u ž e n j a S A Z A S do
obrtnikov manj pravična.
' N a Svet za avtorsko pravo s m o se obrnili zato, ker
želimo narediti korak naprej v pogajanjih z Obrtao
zbornico in prekiniti status
quo," pojasnjuje vzroke za
vložitev zahtevka predsednik
upravnega
odbora
Z d r u ž e n j a S A Z A S Matjaž
Z u p a n . 'Razumljivo je, da
se O Z S upira plačevati uporabo glasbenih del po višji
tarifi, vendar s m o tarife v
začetku letošnjega leta revalorizirali, ker so bile nes p r e m e n j e n e skoraj deset
let in so bile mnogo preniz-

ke v primerjavi s tarifami
sorodnih evropskih organizacij.'

Skupščina glasbenih avtorjev je bila prisiljena zahtevati uskladitev višine tarif z rastjo življenjskih stroškov glede na leto 1 9 9 8
predvsem zaradi neuspešnih pogajanj med Združenjem S A Z A S in OZS. O Z S
je namreč na začetku pogajanj kot vzor zagovarjala avstrijski model obračunavanja in tarif, nato pa ni želela podpisati dogovora o oblikovanju tarif po modelu,
kakršen velja v sosednji Avstriji. Takšna pogajanja z
namenom
zavlačevanja
podpisa
sporazuma
in
ohranjanja nizkih tarif glasbenim avtorjem povzročajo
nenadomestljivo škodo.

' S tem ko Obrtoa zbornica Slovenije svojim članom
svetuje, da naj ne plačujejo
v skladu z višjo tarifo, najbolj oškoduje avtorje glasbe,' meni predsednik upravnega odbora Matjaž Z u pan. "Vsekakor je naš nam e n skleniti s p o r a z u m z
Obrtao zbornico Slovenije,
vendar ne na škodo avtorjev
glasbe. Novi zakon, ki ureja
področje avtorske in sorodnih pravic ter velja od začetka letošnjega februarja,
med d r u g i m določa, da
mora biti predlagana višina
tarife primerljiva s tarifami
istovrstnih
kolektivnih
organizacij v drugih, predvsem sosednjih državah Evropske skupnosti, ob upoštevanju kupne moči na prebivalca. V Avstriji letno zberejo za približno sto milijonov evrov nadomestil, kar
je statistično gledano okoli
dvanajst evrov na prebivalca, v Nemčiji je to deset, na
Madžarskem štiri, v Sloveniji pa le tri evre, pri čemer
navajam podatek za nove,
že revalorizirane tarife,' dodaja Zupan.

Tudi učenje je
Lahko prijetno
ftiiocnik
20 sivnostojno laenjc

10.43 €
Gorenjski Glas
naročanje na telefon: 04 20142 41,

(2.500SIT)

20% popusta, s

Harmonikarji, največ je bilo mladih, so tekmovali na Veseli harmoniki na Senici. Prevladovali so
Gorenjci, zmagi pa sta šli na Dolenjsko in v Ljubljano.
^ a.
_
J ^ ' Maja Bertoncelj

V

petek je na Senici
pri
Medvodah
sedmič potekalo
tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko Vesela harmonika Senica 2 0 0 7 , ki se
ga je udeležilo 23 tekmovalcev, večina iz Gorenjske.
Največ točk je tričlanska komisija v starejši skupini harmonikarjev dodelila Benjaminu Turku iz Guncelj, ki
zmage ni pričakoval. Takšnih tekmovanj se udeležuje
le občasno, harmoniko pa
igra šest let. Turfc je dobil
največ točk izmed vseh nastopajočih in tako postal absolutni zmagovalec tekmovanja. Drugi v tej starejši kategoriji je bil Lenart Oblak iz
Podobenega, tretji pa ^ a v i d
Tavčar iz Škofje Loke. Navdušil je tudi Kristjan Avber,
zmagovalec mlajše skupine.
"Harmoniko igram štiri leta.
Letos sem v svoji kategoriji
evropski podprvak," je bil zadovoljen 12-letnik iz okolice
Novega mesta. Drugi v tej
skupini je bil Tomaž Pustotnik iz Krašnje, tretji pa Aljaž

N a Senici se je predstavilo 23

harmonikarjev./Foto:Mai>eeiioncci|

Bemik iz Kranja. Zanimivo
je. da so se letošnjega tekmovanja udeležili predvsem mladi harmonikarjii,
zato organizatorji razmišljajo, kako bi privabih tudi
več starejših.
"Vesela harmonika na Senici ostaja in prihodnje leto
bomo morda imeli še kakšno kategorijo več, na primer veteranov, saj le-ti pravijo, da s svojimi prsti ne
morejo več slediti mladim,"
je povedal R o m a n Tehovnik, predsednik Sveta KS
Senica.

Florjan Jereb je zastopal
starejši rod harmonikarjev.

Najboljša: Kristjan Avber In
Benjamin Turk

KRESNO NOČ SO PRESTAVILI
V Bohinju jo je vreme zagodlo prirediteljem Kresne noči. Sobotni program je načrtovan za danes.
J3

Petra Lotrič

P

rogram bi se moral
odvijati v soboto in
nedeljo, ampak kot
že nekaj let zapored
je bil izpeljan samo
program enega dne. Tokrat
je bil to nedeljski program, ki
je vključeval Damijano Golavšek in čarodeja Tonija za
otroke ter Greentovvn pleh
bend in A propos v poznejših večernih urah za odrasle.
Odpadel pa je popoldanski
nastop bohinjske ročk skupine Gadje.
Prireditev je obiskalo, glede
na razpoloženje matere narave in glede na to, da je bila nedelja, kar precej ljudi. Največ
pa je bilo otrok v popoldanskih urah, ko je nastopil čaro-

dej Toni, ki ga bohinjski otroci in njihovi starši že dobro
poznajo, saj vedno navduši
tako s triki kot tudi s humorjem. Z Damijano Golavšek
so se otrod tudi do dobra naplesali, ko jih je z različnimi
pesmicami zabavala kar dve
debeli uri. Glasbeniki Greentovm pleh benda in kasneje
tudi skupine A propos pa z
obiskovalci niso imeli lahkega dela, saj se je za ples opogumilo le nekaj parov.
Sobotni program bo organizator izpeljal danes zvečer,
tako da tradicionalni ognjemet nad jezerom vsekakor
bo. Prireditev se bo pričela
ob 18. uri na prireditvenem
prostoru Pod Skalco z nastopom glasbene skupine Duble truble, ki naj bi goste zabaval ves čas prireditve. V

Otroci so uživali ob družbi Damijane
večeru bosta nastopili tudi
folklorni skupini K U D Triglav in KD Bohinj. Ob 20.
uri bo v parku pri Hotelu Jezero igrda Godba Laško, za
njo pa še Godba Bohinj, ki
bo ob 20.30 skupaj z mažo-

Golavšek./FoM Pct« loini

retkami krenila v sprevodu
do prireditvenega prostora
Pod Skalco. Pred ognjemetom ki bo ob 23. uri, in po
njem bo dogajanje popestril
še glasbeno-ognjeni show
Bobnars United.

••••••••

KULTURA

SLOVENSKI ZAČETEK
D a n e s s e bo na tretjem v e č e r u Festivala Radovljica z g l a s b o slovenskih avtorjev predstavil vokalni
a n s a m b e l S i n g e r P u r iz N e m č i j e .

m

soboto zvečer
se je pred polnim avditorijem obnovljene
baročne
dvorane v radovljiški graščini začel jubilejni, 25. Festival Radovljica,
ki letos ponuja deset koncertnih večerov stare in
nove glasbe, igrane na stare
instrumente. Po uvodnem
nagovoru Marije Kolar,
predsednice Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica
in vsa ta leta duše in srca festivala, ter radovljiškega župana Janka S. Stuška se je
predstavil italijanski ansambel Sonatori de la Gioiosa
Marca. Trio godal ob čembalu in teorbi je poslušalce
popeljal na potovanje po Italiji skozi obdobje petih de-

V

setletij, od Falconiera v Neaplju leta 1650 do Realija v
Benetkah leta 1 7 0 9 . Včerajšnji večer je bil v znamen j u slovenskega Kvarteta
čembalov. Mladi glasbeniki
so med drugim izvajali tudi
dve novi deli, posebnost,
skladbo Milka Lazarja za
štiri čembale, drugo pa mladega skladatelja Gregorja
Stermeckega. Danes bodo v
cerkvi sv. Petra v Radovljici
nastopili "stari znanci" festivala, vokalni sekstet Singer Pur iz Nemčije. Njihov
današnji program, skupina
je pred leti v Radovljici že
nastopila, bi lahko poimenovali kar "slovenski večer",
saj bodo izvajali slovensko
vokalno glasbo 16. in 21. stoletja, med drugim Jacobusa
Gallusa, Georga Prermerja in
tudi sodobnih avtorjev Jakoba Ježa, Damijana Močnika

in Tomaža Bajžlja, ki je posebej za festival napisal
novo delo. V četrtek bo škotske pesmi in bariton ske trie

Josepha Haydna igral odličen belgijski kvartet Ricercar consort. Festival bo potekal vse do 24, avgusta.

č l a n i F o t o k l u b a K a m n i k s o s v o j o t r e t j o r a z s t a v o na p r o s t e m p o s t a v i l i v rov p o d M a l i m g r a d o m .

ko Kamnika je
projekt, ki je
nastal o b rojstvu
našega
kluba
pred
tremi leti, saj
smo želeli fotografijo približati ljudem, to pa najbolje
naredimo z razstavami na
prostem," je povedal podpredsednik Foto kluba Kamnik Bojan Težak. Po lanski
razstavi, ko so se lotili teme
obrti, so tokrat razstavili fotografije na temo kamna. Na
razpis se je s 124 fotografijami odzvalo šestnajst članov.

O

na velikih panojih pred vhodom v rov ter v samem rovu.
ki glede na temo ne bi mogel
biti bolj primerna lokacija,
pa si je mogoče ogledati 37
najboljših del, ki predstavljajo vrsto detajlov in utrinkov
predvsem iz starega dela
mesta in s kamniških planin. Del razstave so člani
Foto kluba Kamnik postavili
v sodelovanju s T D Kamn'k,
saj so s fotografijami želeli
zaznamovati tudi 50-letnico
smrti arhitekta Jožeta Plečnika, ki je vrsto del zapustil
tudi mestu Kamnik in okolici. Razstava bo na ogled do
25. avgusta.

KftKb s e
p i ^ a m «

MrtvGijME

S p o m i n na pesnika
Člani Kulturnega društva Kruh Križe so v petek pripravili zanimivo prireditev pred Kurnikovo hišo v Tržiču.
Tam je Draga Heijden Bajt prebrala življenjski zgodbi
dveh tržiških pesnikov, ki imata Istočasno rojstni dan.
Vojteh Kurnik se je rodil 9. avgusta 1826, Tone Pretnar
pa 9. avgusta 1945. Oba sta pokojna, a sta pustila za seboj bogato literarno zapuščino. Nekaj njunih pesmi j e
predstavila amaterska igralka Jana Kus. Nastopili s o
tudi pevci Mladinskega cerkvenega zbora KD Kruh in
violinistka Tina Bohinc iz Križev. S. S.

RADOVGICA

Zunanja podoba festivala bo odslej bogatejša tudi za
čudovito baročno dvorano. / roto-. m > buImk

FOTOGRAFIJE V MALOGRAJSKEM ROVU
S H B E S S D

TRŽIČ

j u b i l e j F o t o g r a f s k e g a d r u š t v a Radovljica
V petek, 17. avgusta, ob 18, uri bo v Galeriji Sivčeva hiša
odprtje jubilejne razstave ob 60-letnici Fotografskega
društva Radovljica 1947-2007. Na ogled bo 55 izbranih
del nekdanjih in sedanjih članov, raznovrstna pot in
bogata dejavnost društva bo predstavljena tudi v posebnem zborniku. V njem je zastopanih 31 avtorjev, ki so
v imenu društva razstavljali na številnih fotografskih
razstavah doma in v tujini ter za svoja dela prejemali nagrade. O razstavi bo spregovoril umetnostni zgodovinar, častni član FD Radovljica, dr. Cene Avguštin. I. K.

KRANJ

Četrtkove muzejske delavnice
v avgustu v Gorenjskem muzeju potekajo četrtkove
otroške delavnice. Ta teden, 1 6 . avgusta ob 18. uri bo
delavnica na temo razstave Egipt, ki je na ogled v kleti
Mestne hiše. Otroci bodo izdelali film o mumiji in izdelali amulet, obesek s staroegipčanskim motivom, teden
dni kasneje bo na sporedu slikanje z akrilnimi barvami,
zadnji avgustovski četrtek pa bodo otroci izdelovali
ploščice s hieroglifi. I. K.

Rov pod Malim gradom se je izkazal kot odličen prostor z a
fotografsko razstavo.

JL

JAZZ

KRANJ

PROGRAM KONCERTOV 4 . JAZZ KAMP KRANJ 0017.08.2007 00 25.08.2007
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ELEVIZIJA
Andaluzija - med rajem in peklom
Najjužnejša španska pokrajina je obenem pekel in raj.
Na zahodu so močvirja, na vzhodu pa je najbolj suha
pokrajina v Evropi. To je zgodba o skrajnostih, o boju za
obstanek, o smrti in novem življenju, o živalih,
značilnih samo
za Andaluzijo, o
poplavah, suši
in praznikih. Na
dan treh kraljev
so po vsej Andaluziji ulične za-,
bave. Praznovanje je tu razkošnejše kot drugje
po Evropi, saj
ljudje v ta praznik izlijejo največ strasti in
duše. Kmetje vzrejajo bike za prodajo, podobe turov,
prednikov goveda, pa krasijo stene votlin, v katerih so živeli kamenodobni ljudje. Nemško poljudoznanstveno
oddajo si lahko ogledate 20. avgusta na prvem programu Televizije Slovenije ob 17.35. A. B.

EUTRINKI
Saša (sobota, 18. avgust, 1 9 4 0 ) je svetovalec evropskega sodnika iz Slovenije na Sodišču Evropskih skupnosti.
Pri svojem delu se srečuje z najrazličnejšimi tožbami, ki
zadevajo evropsko pravo, evropske institucije in države
članice. Vendar pa se evropsko sodišče trenutno ukvarja s čisto vsakdanjim primerom, ki ga je na Saševo pobudo proti državi Luxembourg vložila Evropska komisija na podlagi kršitve prostega pretoka blaga. Saša se je
kot državljan najprej obrnil na Evropsko komisijo, ker so
pri tehničnem pregledu njegovega avtomobila, ki ga je
kupil v Nemčiji, v Luxembourgu zahtevali številne papirje, ki jih na primer v Nemčiji ni treba predložiti. Sodišče
Evropskih skupnosti je do sedaj obravnavalo več kot
osemnajst tisoč zadev. A. B.

ROKOMETNA LIGA
PRVAKOV
TV3 je uspešno zaključila pogajanja 2 Evropsko rokometno zvezo - EHF in tako dobila ekskluzivne
pravice za prenos tekem Rokometne lige prvakov v Sloveniji, za naslednjih pet sezon.
Alenka Brun

N

a TV3 boste lahko poleg prestižnih nogometnih tekmovanj Liga prvakov in EURO 2008 spremljali še Rokometno ligo prvakov. Od 29. septembra 2007
vas vabijo na redne oglede
ženskih in moških mednarodnih tekem najmočnejših
rokometnih klubov stare celine, med katerimi ima Slovenija tri ekipe: Celje Pivovarna Laško in Gorenje v
moški konkurenci ter Krim
Mercator v ženski.

Rokomet bomo lahko spremljali na TVj. /Foio:Ti„jOoki

Generalni direktor TV3
Mart Luik o uspešnem pogajanju pravi: "Ta pogodba je
še en dokaz, da je TV3 resna
televizija, ki vlaga v najboljše
in najbolj priljubljene športe
v Sloveniji. Rokometna liga
prvakov je z močnimi ekipami slovenskega rokometa
tako še eno zelo odmevno in
prestižno tekmovanje, ki ga

bomo lahko, poleg Lige prvakov in Eura 2008, spremljali ekskluzivne na TV3."
Svoja pričakovanja pa nam
je zaupal tudi Andrej Šušterič, direktor evropskih prvakov iz leta 2004, kluba Celje
Pivovarna Laško: "Pričakovanja so podobna kot vsa ta
leta, osvojiti domače prvenstvo in pokal. Pričakujemo

tudi uvrstitev na prvo ali drugo mesto v skupini F Rokometne lige prvakov, da bomo
napredovali v 2. del in se na
koncu uvrstili med najboljših osem ekip stare celine.
Ekipo imamo v primerjavi z
lansko sezono kar precej
spremenjeno, kajti v klub je
prišlo sedem novih igralcev.
To so kakovostni igrald, ven-

dar bomo skozi prve pripravljalne tekme videli, do kam
lahko v tej sezoni sežemo.
Dobili smo najtežjo skupino, samo še Barcelona, ki je
bUa ena izmed možnih ekip,
glede na to, da igra v kvalifikacijah, manjka (smeh). V
letošnjem sodelovanju s TV3
pričakujemo odlično in korektno sodelovanje."

Marija Bernik, Škofja Loka:

Tina Friic, Ikofja Loka:

Metka FrIic, Škofja Loka:

Ančka Jurjavčič, Škofja Loka:

Klavdija Porenta, Žabnica:

"Do sedaj še nisem bolj podrobno spremljala nobenega resničnostnega šova in
ga tudi v prihodnje ne bom.
Po svoje se mi sicer zdijo
zanimivi, a o dogajanju v
njih raje na kratko preberem
v časopisih."

"Resničnostni šov Big Brother sem redno spremljala zaradi zanimivih tekmovalcev
in tedenskih nalog. Verjamem, da bo resničnostni šov
Kmetija zanimivejši, saj se
bodo morali tekmovalci za
nagrado še bolj potruditi."

"Tudi sama sem spremljala
zadnji resničnostni šov - Big
Brother, vendar pa moram
priznati, da mi je bil Bar še
bolj pri srcu. Čeprav redno

"Oddaja Big Brother mi je
bila izredno všeč, ker sem
lahko spremljala ljudi z zelo
različnimi karakterji. Najpomembnejše se mi zdi, da so
resničnostni šovi zanimivi,
a njihova pravila ostanejo v
mejah normale."

"Spremljala sem vse resntčnostne šove. Najbolj mi je
bil všeč Big Brother in zelo
sem vesela, da je v njem
zmagal Andrej. Najboljša

ANKETA

24 UR POD
NADZOROM
T I N A JAVOR

Pred približno dvema letoma smo bili Slovenci prvič
priča resničnostnemu šovu
Bar, ki so mu nato sledili še
drugi. Prihaja pa tudi Kmetija. O tovrstnih resničnostnih
šovih smo si ustvarili mnenja, kljub nekaterim kljubovanjem pa je bila njihova
gledanost resnično visoka.

spremljam

take oddaje,

nisem ravno njihov zagovornik."

naloga pa je bila tista, pri

kateri so tekmovalci ustvarjali kreacije iz bombonov."

Nič več shujševalnih
tablet in diet!

S knjigo

boste vzljubili
telesno gibanje, ob katerem
se boste zabavali, uživali in vsak dan zase napravili
nekaj dobrega! Knjigi je priložena video kaseta ali DVD,
i enournim programom raznih vaj, ki pa so
sestavni del knjige.
Cena za knjigo -1- DDV ali videokaseto le 2 1 , 4 1 EUR!

Gorenjski g!«s, Zoisova 1, Kranj ali po tel.: 04/20142 41
od 7. do 15. ure, narocnine@g-glas.si

Tudi z o^jikovimi
ste lahko zasvojeni

hidrati
SOMO

22,62

EUR

(niste sami krivi za svoje odvečne kilograme)

Duhovna pomoč pri
z ogljikovimi hidrati

zasvojenosti
samo 20^9

TUDI-,2 OGLJIKOVIMI HIDRATI
STE LAHKO

ZASVOJENI

DUHOVNA POMOČ

Pfli

ZASVOJENOSTI

ZOOUIKOVIWHIOM1I

(prevzemite nadzor nad svojim življenjem in telesno težo)

Prodaja: Gorenjski glas, Zoisova 1, Kranj ali po tel.: 04/201 42 41 od 7. do ij. ure, naroct%ine@g-^as.si

Gorenjski Glas

Zo vas beleiimo ias
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VSEMOGOČNI EVAN

Ratatouille
Animirana družinska komedija, ki se sinhronizirana tudi u
slovenščino.
Podgana Remy je velik gurman, zato že od nekdaj sanja,
da bi postal svetovno priznan kuhar. Splet okoliščin ga
nekega dne zares pripelje do prestižne restavracije V Parizu, kjer spozna mladeniča Linguinija. Ta je odgovoren
le za pomivanje posode, a s pomočjo Remyjevih kulinaričnih mojstrovin kmalu postane mojster kuhanja, kar
pa gre v nos zlobnemu šefu. Dodatno težavo predstavljata tudi Remyjev podganji oče, ki ljudem nikakor ne
more zaupati, in vzvišeni kuharski kritik Anton, nenadna
slava in nova ljubezen pa na veliko preizkušnjo postavita tudi prijateljstvo med Remyjem in Linguinijem. A. B.

V nadaljevanju komične uspešnice Vsemogočni Bruce se bog odloči obiskati novopečenega
ameriškega senatorja Evana. Izkaže se, da so 'pota gospodova' lahko včasih zelo čudna in zabavna.
Alenka Brun
vana Baxter se vrača na velika platna.
Bog se je namreč
odločil, da je ravno
on pravi človek, ki
lahko opravi pomembno nalogo v Njegovem imenu.
Evana izvolijo v kongres,
zato se vsa družina preseli v
bližino političnega dogajanja. Dobi nepričakovano
lepo pisarno in že takoj mu
eden od najpomembnejših
kongresnikov ponudi, naj
skupaj z njim kongresu
predlaga nov pomemben zakon. Kot 'zelenec' si ne bi
mogel želeti več. Njegova
dr\ižiiia pa si želi, da bi družinski oče preživel več časa z
njimi. Si pa tudi Evan ne želi
tega, kar se začne dogajati.
Pred vrati se znajdejo nena-

E

ročene in nenavadne pošiljke starodavnega orodja in
lesa. Evan nenadoma ne
more nikamor, ne da bi mu
sledile živali.
Ko Evan že ne ve več, ali
se mu meša ali pa je nova
služba zanj preprosto pre-

RADIJSKI SPOREDI
Radio Kranj 97,3 Mhz
(www.rad)0-kranj.si/pr0gram.php)
V temi dneva se jim bo ob 9.20 v studiu pridružil župan
občine Naklo Ivan Štular. Ob 16.20 naj vas opozorimo na
pogovor ob zaključku projekta Razgibajmo poletje, ki so
ga podrobno predstavljali vsak dan tudi na Radiu Kranj.
Tudi praznična sreda bo na gorenjskem Megasrčku v znamenju rednih In stalnih rutsrik. Ne zamudite gorenjskih
poročil ob 9., 14. in 18. uri, pa oddaje za upokojence ob
18.20 ter mladinske oddaje Zadetek ob 19.30. V četrtkovi
temi ob 9.20 bodo spet trgovali z vrednostnimi papirji in
vam v kontaktno svetovalni oddaji razkrili kakšno svežo
novico. Ob 16.20 se bodo z Vladom Marnom pogovarjali
pred nedeljskim odprtjem obnovljene kapelice pri Žegnanem studencu pod Sv. joštom. Še posebej vas vabijo na
petkovo vrtnarjenje med i6. in 20. uro. Pridružite se jim
na našem radijskem vrtu, kjer bodo Katja, Ana in Igor spet
poskrbeli, da bo prijetno in zabavno.
Radio Ognjišče, 104,5
9 Mhz
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)
Vtorek ob 11.45 boste slišali, da so astronomi odkrili doslej
največji planet v vesolju, ki je približno 20-krat večji od
Zemlje. Športne oddaje zaradi počitnic ne bo, bo pa ob
20.30 Juretov večer. V sredinem dopoldnevu boste ob io.
uri lahko prisluhnili prenosu praznične svete maše z Brezij. Ob 18.15 boste lahko prisluhnili nadaljevanju spominov
enega vodilnih funkcionarjev Slovenske ljudske stranke in
borca proti komunizmu Janeza Brodarja iz Hrastja pri Kranju. Ob 20.30 bomo spregovoril o evangeliju po Mateju. V
četrtek bo ob 8.15 rubrika Iz zakladnice ljudske dediščine,
ob 18.15 pa Dijaška oddaja. V petkovi oddaji Spoznanje več,
predsodek manj ob 18.15 bomo s profesorjem dr. Dragom
Ocvirkom razmišljali o predsednikovi odprtosti do Evrope
in do sveta. V soboto bodo od 9. uri naprej prenašali dogajanje s Trsata nad Reko, kjer bo potekalo tretje srečanje slovenskih in hrvaških katoličanov. V nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. uri boste slišali, kako je 5.
avgusta na Svetih Višarjah potekalo 19. Romanje treh Sloveniji. V rubriki Nič, nič v ponedeljek ob n.45 boste slišali,
na katere težave pri uporabi varnostnih sedežev naletijo
starši, ki imajo otroke s posebnimi potrebami.

več stresna, se pred njim
pojavi visoki tujec, ki trdi,
da je Bog, in od Evana zahteva, naj iz dostavljenega
lesa zgradi barko, kot jo je
nekoč Noe. Zakaj? Ker prihaja novi potop. Evan se naloge seveda otepa, toda za-

čnejo se dogajati še bolj
čudne stvari. Mogoče pa je
Evanovo ekscentrično vedenje samo posledica krize
srednjih let? To lahko ugotovite konec avgusta, saj komedija prihaja v slovenske
kinematografe.

KINO SPORED

Četrtek, 16.8.

KINO CENTER, KRANJ

2030,UMRIP0K0MCN04

Torek, 14.8.
17.00 in 18.45, DIVJI VALOVI

Petek, 17.8.

20.30, UMRI POKONČNO 4

20.30, CASINOROVALE

Sreda, 15.8.

Nedelja, 19.8.

15.15,17.00 In 18.45, DIVJI VALOVI

2030,UMRIPOKOMCN04

20JO, UMRI POKONČNO 4
UNMRIOVA DVORANA RADOVUIU

Četrtek, 16.8.
1530, DIVJI VALOVI

Petek, 17.8.

17.15 in 1 9 J 0 , RATATOUILLE

19.00, POGUM ZA UUBE2EN

21.45, UMRI POKONČNO 4

21.00, OCEANOVIH13

Petek, 17.8.

Sobota, 18.8.

1SJ0, DIVJI VALOVI

19.00, OCEANOVIH 13

17.15 in 1 9 J 0 , RATATOUILLE

21.10, P06UM ZA UUBEZEN

21.45, UMRI POKONČNO 4

Radio Potepuh, 91,0 Mhz
(www.potepuh.com)
Naše babice so znale odpraviti marsikatero težavo in nevšečnost, nasveti nam še danes pridejo zelo prav in mnogokrat prihranijo pot do zdravnika - prisluhnite oddaji Babica svetuje v torek ob 15.10. V sredo ob 14.10 ne zamudite oddaje Rože&Vrt, saj trditev, da nas pogled na rožice
razvedri In pomiri, verjetno nI izrečena brez pomena. Novostim iz Založbe Nika in Urši Mravlje Fajon lahko prisluhnete v petek ob 12.10, kako lepa in polna zanimivosti
je naša deželica, izveste v oddaji Moja dežela ob 14.10. Živimo lepo je oddaja, ki jo pripravlja Saša Einsiedler in je v
programu vsak petek ob 16.10. V ponedeljkovem Izzivu
podjetništva ob 10.30 lahko prisluhnete koristnim nasvetom, da znajo biti rožice, ki jih srečujemo na naših potepanjih, tudi koristne, pa boste ugotovili ob poslušanju
Zdravstvenega kotička ob 12.10. Program pa so začinili z
veliko dobre glasbe in z dnevnimi potepanji po slovenskih krajih.

19.00, POGUM ZA UUBEZEN

1530, DIVJI VALOVI

21.00, OCEANOVIH 13

13.15,17.15 in 19.30, RATATOUILLE
21.45, UMRI POKONČNO 4

KINO SOfiA,iKOFJA LOKA

Nedelja, 19.8.

Četrtek, 16.8.

1530, DIVJI VALOVI

2030, HANNIBAL: ROJSTVO ZLA

13.15,17.15 "m 1930, RATATOUILLE
21.45, UMRI POKONČNO 4

Petek, 17.8.

Ponedeljek, 20.8.

2030, MOJA SlAVNA INDUSKA NEVESTA

1530, DIVJI VALOVI
17.15 In 19.30, RATATOUILLE

Sobota, 18.8.

21.45, UMRI POKONČNO 4

1830, MOJA SLAVNA INDUSKA NEVESTA
20.30, HANNIBAL ROJSTVO ZLA

Nedelja, 19.8.

Torek, 14.8.

1830, HANNIBAL ROJSTVO Z U

20J0,CASIN0R0YALE

20 J O , MOJA SWVNA INDUSKA NEVESTA

5

Radio Sora 91,1 Mhz
(www.radio-sora.si)
Danes ob devetih boste izvedeli, ali se dvorcu Visoko vendarle obetajo lepši časi, Vrelce zdravja in lepote ob 10.30
pa bodo posvetili srcu. Nikakor ne pozabite na kulturne
paberke, v katerih bodo tokrat gostili belgijske glasbenike
in, če bo sreča mila, tenorista Janeza Lotriča. Na praznično sredo bodo ob devetih spregovorili o pomenu Marije v
današnjem času, ob enajstih pa se sprehodili po Marijinih
zavetiščih. V Planetu glasbe po 17. uri se bodo, med drugim, podali na glasbeno potepanje po Norveški. V četrtek
ob devetih bodo spregovorili o prometni varnosti na Škofjeloškem, ob enajstih reševali vaša vprašanja in pobude,
ob 17. url pa preverili urejenost hiS in drugih objektov v
Škofji Loki. V petek ob devetih vas bodo povabili na Dan
teric v Davčo, ob enajstih pogledali, kako uspešni so bili
pri popisu nepremičnin na škofjeloški Geodetski upravi,
izbirali bodo najodmevnejši dogodek tedna, ob pol enih
pa pripravili še tedenski prerez v oddaji Od petka do petka - tednik. Nikakor ne smemo pozabiti na poletno petkovo razglednico, ki jo bodo tokrat v živo pisali po 16. uri. V
sobotni športni oddaji po 16.30 se bodo sankali s koleščki
in obiskali Selca open 2007, v nedeljski kmetijski oddaji
ob enajstih pa preverili, kdo lahko uporablja gozdne ceste
in ali se lahko po njih podijo tudi motorji za kros.

Nedelja, 19.8.

Sobota, 18.8.
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SUDOKU
Navodila: v kvadrate vpišite števila od i do
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed
odebeljenih devetih kvadratov.
SeauvlU; Prtrj F.
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TOREK

14.8.2007

muiaRua
OTROŠKA PERESA
O klekljanju
Da bom klekljal, sem se odločil, ker je klekljala že moja prababica, znajo pa tudi mama, mami in sestra. Moja mama
Helena je bila moja prva učiteljica.
Prva moja čipka je bil slon. Rad pa se spomnim na delfinčka, ker sem dober plavalec. Zdaj delam štručke.
Pri klekljanju mi je všeč ozki ris - platno, za sukani ris pa menim, da je zelo zahteven. Med poukom klekljanja tudi klepetam. Na primer o tem, kako bi bilo, če bi bila Šola velik zabaviščni park.
Na žalost sem bil takrat, ko je potekalo šolsko tekmovanje v
klekljanju, bolan.
Včasih moram med sedenjem pri punkeljnu malo počakati.
Takrat preberem kakšen strip.
Žan Kramar, Čipkarska šola Železniki
Pekarna Muca Maca
Nekoč je nekje stala majhna pekarna z napisom Muca
Maca. V tej pekarni so bile same majhne mucke. Edino ena
je bila večja od drugih. Ime ji je bilo Muca Maca. Pekla je
najboljši kruh na svetu. Zato so vsi hodili k njej po kruh. Ni
pa pekla samo kruha, pekla je tudi krofe, kifeljčke in še druge slaščice. Nekateri so menili, da je Muca Maca čarovnica,
vendar ni bila. S pomočjo belih muck je naredila zelo dober
kruh in slaščice.
Nekoč je po nesreči zmanjkalo moke po vsej pokrajini. Za
Muco Maco to ni bil noben problem, saj je znala narediti
tudi moko. Zato je zmeraj nastal tako dober kruh. Toda to
še ni bila vsa skrivnost. V kruh je vedno dodala kapljico čarobne vode namesto navadne.
Čez nekaj časa je prišel nov pek, zato so ljudje hoteli poskusiti njegov kruh. Ta pa je bil zastrupljer«, vendar ne tako
močno, da bi ljudje umrli. Ker je bil tudi po okusu slab, se
ljudje k temu peku niso več vrnili. Njegov kruh je bil tudi veliko dražji od kruha pri Muci Maci.
Tako je čez dobro leto slab pek odšel, ker nihče ni več hotel
pri njem kupovati. Pri Muci Maci pa je bilp vsak dan več
kupcev.

RADI IMAJO ADRENALIN
v kranjskem Škrlovcu je živahno že od konca junija. Otroci so se razveselili prostovoljke iz Turčije.
Prihodnji teden se spet začenjajo delavnice.

krlovec,
dnevni
center za mlade in
družine, počitniške
dejavnosti prireja
od leta 2.002. Strokovna delavka Polona Ovsenar ugotavlja, da
se je v tem času njihov program med kranjskimi otroki
zelo prijel: "Nekateri hodijo
k nam od vsega začetka, vsako leto pa se nam na novo
pridruži od deset do dvajset
otrok. Omogočiti jim želimo
aktivne počitnice ter jih
'odtrgati' z ulic, od računalnika in televizije."
Počitniške delavnice so se
pričele takoj po zaključku
šolskega leta. Obiskovalo jih
je od 30 do 35 otrok, udeležba pa je nekoliko manjša na
dnevnih prostočasnih dejavnostih, ki potekajo od sredine julija do tega petka. In kaj
vse so doslej že počeli? Čakal
jih je obisk brniškega letališča, kopanje, številne igre,
kreativne in šprtne delavni-

S

ce, bovling, turnir v pikadu,
ogled kranjskih rovov, v
Preddvoru jih je čakalo adrenalinsko doživetje, ki je bilo,
kot je povedala Ovsenarjeva,
marsikomu najbolj zanimivo doživetje, saj so se s
'škripcem' spuščali čez brv
... "Najbolj mi bo v spominu
ostal rafting. To je bilo zame
nekaj novega, bilo je razburljivo. Prvič sem bil tudi v 3D
kinu," nam Je zaupal 13-letni
Luka Rešek.
Vsako poletje v Škrlovcu
pripravijo tudi tabor; tokrat
so se sredi julija podali v
Skomarje nad Zreče. Ogledali so si Lovrenška jezera.
Slovenske Konjice, jamo Pekel, obiskali so čebelarstvo,
prireditev Pivo-cvetje, podali
so se na sankanje... Sicer pa
se dejavnosti v Škrlovcu nikakor niso zaključile (prihodnji teden se namesto
dnevnili prostočasnih dejavnosti pričenjajo počitniške
delavnice). Mlade tako čaka
še marsikaj zanimivega: cirkuška delavnica, kuharskozeliščarska delavnica v Udin

Ikrlovec je tokrat poletni tabor izpeljal v Skomarjih nad
Zrečami. Udeležilo se ga je trinajst otrok.
borštu, izlet na Blejski grad,
modelarska delavnica, v
sklopu katere bodo izdelovali letala, orientacija po Kranju, ogled Luke Koper in kopanje v Stainjanu...
Letošnje poletje v Škrlovcu
prek Movita, zavoda za razvoj
mobilnosti mladih, prvič gostijo prostovoljko iz Turčije

Esin Ocan, s katero se otroci
pogovarjajo v angleščini. "Pri
učenju jim bo tudi pomagala, saj se bližajo popravni izpiti. Esin k nam prinaša nove
izkušnje in metode dela,"
pravi Ovsenarjeva. Dodala je
še, da bodo prihodnje leto
skušali izpeljati mednarodno
mladinsko izmenjavo.

Danijel Gruden, OŠ Simona Jenka Kranj

TISOČ UGANK ZA ŠOLARJE
Tokrat vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko:
Svet krog njega se vrti,
zanj dela in umira,
rad imam ga jaz in vi,
saj svetu komandira.
Ugotovite pravilen odgovor in nam najkasneje do petka
pošljite SMS z vsebino ug-frešitev-fime, priimek in
naslov na številko 031/691 m . Izžrebali bomo nekoga,
ki bo prejel knjižno nagrado, ime nagrajenca pa bomo
objavili prihodnji torek.
Pravilna rešitev uganke, ki smo vam jo zastavili prejšnji
teden, se glasi oblak. Srečna nagrajenka je Julija Oblak
iz Gorenje vasi.

SUDOKU
ZA OTROKE
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Navodilo za reševanje:
V mrežo uvrstite številke od i do 6.
UpoUevajte:

1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat.
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat.
3. V vsakem pravokotniku z 3 x 2 polji je vsaka številka
vpisana le enkrat.
Sesuviia:
m 8ine

POLETJE NA IGRIŠČU
v Trbojah in Voklem drugič prirejajo Poletje na igrišču.

projekt Poletje
na igrišču se je
letos vključilo 28
otrok iz Trboj,
Voklega, Vogel)
in Prebačevega. "Lani se ga
je udeležilo deset otrok
manj. Očitno so krajani projekt lepo sprejeli, obenem pa
se kaže potreba po počitniških aktivnostih v tem delu
občine Šenčur," pravi Romana Jenkole, ki v sodelovanju
s KUD Simon Jenko Trboje
drugič organizira projekt, ki
ga je finančno podprla šenčurska občina.
Poletje na igrišču se med
3. julijem in 31. avgustom
ob torkih in petkih odvija na
igrišču ob OŠ Trboje, ob
sredah pa na prostoru za
piknike v Voklem. Z animatorko Nino Debeljak sta pripravili vrsto aktivnosti za
otroke. Spoznavali so Italijo, nekateri so med obiskom kitaristke odkrili, da
jim je igranje kitare pisano
na kožo, izdelovali so japonke, ogrlice iz makaronov,
ustvarjalnost so pokazali na

V

V sklopu botaničnega tedna so se otroci naučili tudi presajati rože.
številih delavnicah, v gozdu
so izdelali bunker, odvečno
energijo so porabili na
športnih aktivnostih, izdelovali so loke in priredili tekmovanje v lokostrelstvu...
Še zlasti je bU zanimiv botanični teden. Animatorka
Urška Štim je pripravila projektno igro v gozdu, v sklopu

katere so morali opraviti različne naloge, zadnja je bila,
denimo, presajanje rož. Izpeljali so modno revijo, na
kateri so predstavili izvirna
oblačila iz okrasnega papirja,
ki so jih okrasili s travniškimi rožami. "Najbolj mi je
bilo všeč kuhanje makaronov in obisk kitaristke, ki

nam je obljubila, da bo priSla
še z električno kitaro," je dejala enajstletna Anita Šuler,
ki je že lani hodila na Poletje
na igrišču. V prihodnjih
dneh bodo otroci spoznali
Kitajsko, ustvarjali bodo beneške maske, okvirje za slike, vsi pa že težko pričakujejo kopalni dan.

AVTOMOBILIZEM
SPOGLEDOVANJE Z VRHOM
Test: Chevrolet Captiva 2.0 VDCi LT High
O

Matjaž Gregorič

A

vtomobilska genetika je zanimiva in
tudi precej zapletena. Kdo je povezan s kom, kaj nekdo izdeluje za drugega in kdo vse
komu posoja, so v času globalizacije vse pogostejša
vprašanja za avtomobilske
proizvajalce. Talco nekako se
bere tudi zgodba o Chevroletovem novem športnem terencu Captiva.
Chevrolet, ki je skupaj s
"posvojenim" korejskim Daevvoojem že nekaj časa član
velikega General Motorsa, je
spravil na ceste svoj pionirski
izdelek v razredu, ki vsako
leto privabi več kupcev, osnovo tega avtomobila pa so posodili tudi sorodniku iz Nem-

čije, ki sliši na ime Opel Antara. Kakorkoli že, Chevrolet
Captiva, ki je nastajala predvsem v aziatskih razvojnih
oddelkih, je zunanje všečen
avtomobil in bi skoraj moral
ugajati tudi razvajenim in
včasih že malce tečnim Evropejcem, ki imajo na izbiro
precej pestro množico športnih terencev, ti pa prihajajo
predvsem z Daljnega vzhoda.
Chevroletov prvenec je dovolj
prepoznaven, na visoko dvignjenem nosu je velik znak v
obUki pentlje, za več elegance
poskrbi nefcij kromiranih delov, bočna silhueta se zadaj
zaključi s skoraj kupejevsko
zaokroženimi
prtljažnimi
vrati, za vtis resnosti pa poskrbita dobro vidna zaključka
izpušnih cevi.
Če bi bili poševnooki avtomobilski krojači povsem dosledni, bi bila plastika v notranjosti na višji kakovostni ravni, posamezni elementi pa
bolj dodelani. Armaturni
plošči na prvi pogled sicer ni
mogoče očitati nič posebnega, pravzaprav preseneti z dobro berljivostjo merilnikov, z
logično nameščenimi stikali
in s številnimi uporabnimi
predalčki. Digitalni kompas
je ob skoraj popolni neuporabnosti naravnost smešen,
nastavljanje radijskega sprejemnika pa vsaj v začetku, do-

kler se ga voznik ne privadi,
preveč zapleteno.
Potnišld prostor je v Captivi odmerjen skoraj razkošno,
tudi potniki na zadnji klopi
se ne morejo pritoževati nad
utesnjenostjo in poleg tega je
pri najvišji ravni opreme vse
skupaj odeto v usnje. Prtljažnik sprejme solidno količino
družinske prtljage, ko so zadnji sedeži zloženi, tudi kakšen večji kos tovora, ki pa ga
je treba dvigniti precej visoko.
Captiva ni povsem resen
terenec in šminko na obrazu
potrjuje tudi zasnova pogonskega sklopa, ki je popolnoma pod nadzorom elektronike. Zato so plezalni podvigi
omejeni na lažja in srednje
zahtevna brezpotja, kajti voznik nima prav nobenega vpliva na določanje razmerja
med sprednjimi in zadnjimi

kolesi, ki navor porazdeljuje
glede na oprijem. Turbodizelski motor, 2,0-litrski šdrivaljnik, ki ima vsaj na papirju
zadostno zalogo moči in navora, zadovolji povprečno zahtevne voznike, ne pa tudi tistih, ki bi si želeli kaj več.
Kljub zadovoljivi prožnosti
namreč pogonskemu stroju
zmanjkuje sape, ko je treba
na hitro pognati iz nizkih vrtljajev ali dosegati višja avtocestna povprečja, za kar je
"odgovoren" tudi ne preveč
posrečeno preračunan petstopenjski ročni menjalnik.
Ko je vse skupaj pod črto, se
Captiva zdi oblikovno privlačen, funkcionalno prostoren
in motorno rahlo podhranjen športni terenec. Uspeh
v konkurenčnem boju nekoliko začini tudi ne ravno prizanesljiva cena.

AVTOHli« ODM, USa, KmOoi < 9
TM.l(04)»lT«>.mi(04)U»a»
POOBLAŠČENI TRGOVEC IN SERVISER

Avgusta in septembra
atraktivne testne vožnje

in darilo steicienica iCraikega Terana.

v raziskavi na lestvici zadovoljstva je prišlo do spremembe na prvem mestu.
Matjaž Gregorič
onda se je med
avtomobilskimi

H

blagovnimi

znamkami prvič
uvrstila na vrh lestvice zadovoljstva lastnikov novih vozil
po raziskavi indeksa zadovoljstva kupcev (CSI) v Nemčiji za leto 2 0 0 7 , ki jo je objavil J. D. Power and Associa-

tes v sodelovanju z revijo
Auto Motor und Šport. Raziskava, izvedena že šesto leto
zapored, sloni na ocenah več
kot dvajset tisoč lastnikov vozil v Nemčiji po povprečno
dveh letih lastništva. Vključuje 27 znamk in 112 modelov. Lastniki navajajo podrobne ocene o svojih vozilili in
trgovcih oziroma servisih, ki
zajemajo 77 lastnosti, zbranih v štirih skupinah merje-

Matjaž Gregorič

red kratkim je bavarski BMW, ki mu gre
avtomobilski posel dobro od rok, zaznamoval še en p>omemben jubilej.
Pred tridesetimi leti so namreč
prvič organizirali trening vame
vožnje in začeli voznike svojih
avtomobilov podrobneje seznanjali s tehniko in s tem izpopolnjevati vozniško stanje.
BMW-jev trening vožnje sta
idejno zasnovala takratni športni sekretar nemškega avtomob i l s k a kluba Borries von Breitenbuch in večkiatni šampion
v reliju Finec Rauno Aaltonen,
odločitev o ustanovitvi vozniške šole pa je sprejela uprava
bavarske tovarne. Pod vodstvom Aaltonena, ki je postal
vodja inštruktorjev, so pouče-

P

HONDA P R V K NA VRHU
O

Bavarski BMW že tri desetletja skrbi za treninge
varne vožnje.
O

TEHNIČNI PODATKI
Mere:
d. 4,635, š. 1,849, v. 1720 m, medosje 2,707 m
Prostornina prtljažnika:
465/9301
Teža (prazno v./ dovoljena):
1820/2505 kg
Vrsta motorja:
štirivaljni, turbodizelski
Gibna prostornina:
1991 ccm
Največja moč pri v/min:
i i o kW/i50 KM pri 4 0 0 0
Največji navor pri v/min:
320 pri 2000
Najvišja hitrost:
180 km/h
Pospešek 0-100 km/h:
10,6 s
Poraba goriva po EU norm.:
9,0/6,5/7,4 1/100 km
Emisija CO2 g/km:
197 (Euro IV)
Maloprodajna cena:
28.590 EUR
Uvoznik:
GM
SEE, podružnica Ljubljana

UČNE URE ZA VARNOST

nja zadovoljstva. Po vrstnem
redu pomembnosti so to kakovost in zanesljivost (30 odstotkov); všečnost vozila (25
odstotkov), ki vključuje
zmogljivost, obliko, udobje
in naprave; zadovoljstvo s
servisnimi storitvami (23
odstotkov) in stroški lastništva (22 o^totkov), ki vključujejo porabo goriva, stroške vzdrževanja ter popravil
in zavarovanja. Honda je na

prvem mestu zamenjala Toyoto, ki je zdaj druga, visoko
na tretje mesto se je uvrstil
Subaru, sledijo pa B M W ,
Mazda, Volvo, Audi, Mercedes-Benz, Škoda in Mini.
Za deseterico so se zvrstili
Mitsubishi, Opel, Volksvvagen, Hyundai, Ford, Nissan,
Alfa Romeo, Fiat, Seat, Renault, Citroen, Peugeot, Kia,
Suzuki, Chrysler, Smart in
Chevrolet.

vanje voznikov začeli s predavanji o osnovnih pravilih vožnje, vključno s pravilno namestitvijo sedeža, vrtenjem volana, pravočasnim zaviranjem in
praktičnimi preizkusi z modeli
320. Takrat so bili avtomobili
še brez elektronskih pripomočkov in voznikom ni preostalo
drugega, kot da so se zanesli na
svoje znanje.
Usposabljanje voznikov se je
prilagajalo tehnološlcemu napredku, in ko je BMW pred
dvajsetimi leti v svoje modele
začel vgrajevati protiblokimi
zavorni sistem, so način poučevanja prilagodili obvladovanju zaviranja z asistenčno elektroniko, kasneje pa so še več
pozornosti namenili sistemom za stabilnost Glavni cilj
treninga je še vedno ostal enak,
in sicer učenje obnašanja za
volanom in reagiranja v posameznih kritičnih situacijah.

Rauno Aaltonen, legenda svetovnega relija in BMW-jevega
treninga vame vožnje, pravi, da
so avtomobili i2pred treh desetletij ponujali vsaj toliko voznih
užitkov kot sodobni, ki so
opremljeni z elektroniko, kljub
pripomočkom pa je še vedno
največ odvisno od tega, kaj se
dogaja v voznikovi glavi.
Danes ima BMW-jev trening vame vožnje kar 44 različnih programov usposabljanja voznikov, izvajajo pa ga v
tridesetih državah. Večina programov je namenjena voznikov BMW-jevih avtomobilov,
manjši del za voznike avtomobilov znamke Mini, medtem
ko imajo posebne programe
tudi za motodkliste. Dolžina
usposabljanja je glede na vsebino lahko le pol dneva, najzahtevnejši programi pa trajajo
tudi po več dni. Cene za ude-

ležbo se gibljejo od 185 do
3.300 evrov. Celotna skupina
izvajalcev zaposluje 150 ljudi,
med njimi je več kot 120 inštruktorjev in tehnikov. Na voljo imajo 250 avtomobilov, Id
skupaj letno opravijo poldrugi
milijon kilometrov. Pri BMWju izhajajo iz statističnega dejstva, da je vsak voznik v povprečju vsako peto leto uddežen v
prometni nesreči, vsako deveto
leto pa je povzročitelj. Z dodatnim učenjem vožnje se te številke precej omilijo, so prepričani.
Čeprav je večji del programov posvečen vami in zanesljivi vožnji, je vse bolj pomembno tudi učenje ekonomične vožnje, ki ga bodo postopno vključili V vse programe. Pri tem izhajajo iz prepričanja, da je mc^oče z voznim
režimom vplivati na 20 odstotkov porabe goriva.

NA KRATKO
Nov proizvodni mejnik v Fordovi tovarni
V Fordovi tovarni v Kolnu je bil pred kratkim postavljen nov
proizvodni mejnik, saj je s proizvodne linije zapeljal dvomilijonti avtomobil iz družine modelov Fiesta/Fusion. To
oznako nosi dinamična Ford Fiesta ST v atraktivni rdeči
barvi, namenjena stranki v Veliki Britaniji. Okoli 74
odstotkov proizvodnje predstavlja model Fiesta. Danes velja Fordova tovarna v Kolnu med evropsko avtomobilsko industrijo za najbolj učinkovito. M. C .

DRUŽABNA KRONIKA
VZHAJAJOČE ORTO ZVEZDE
Visoko, na odrivni deski nad malim bazenom je z obročem okoli pasu in razmišljajočimi soigralci
okoli bazena, ki so sicer vedeli, da bo skočil, vseeno pa razmišljali, če sami bi, saj višina ni bila ravno
zanemarljiva, stal Tadej Koban. Tokrat v vlogi skuštranega in norčavega Frenka. Vloga pač in za
zvezdništvo je treba kdaj tudi zobe stisniti.

er živimo v dobi,
ko se večina ljudi
že od najstniških
let srečuje z idejo o
zvezdništvu, o prepoznavnosti, kar dokazujejo
tudi množične prijave na
različne resničnostne šove,
tudi z avdicijo za jesenski
Orto Smart televizijski oglas
ni bilo nič drugače. Na razpis
je prispelo ogromno fotografij in video posnetkov. Zaključno avdicijo za nastopajoče v oglasu so imeli že konec julija, predizbor pa je potekal prek spleta (www.ortosmart.si), kjer sedaj izbrani
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tudi že pišejo svoje bloge.
Ampak izmed 21 finalistov,
ki jih je izbralo ljudstvo, je
priznani režiser Roman Vale nt izbral le o s e m glavnih
igralcev. Simobilovca Špela
Kozamemik in Jure Bohinc
pravita, da gre resnično za
'žlahten' izbor vefinoma naturščkov, ki so si resnično želeli nastopanja v oglasu. Med
izbranimi smo našli tudi dve
Gorenjki, kar je na finalno
številko osem dobro zastopstvo. Petro Jošt in Angelo Kitanovič so izbrali za vlogo
dveh od treh tako imenovanih Šubidu bejb. Sedemnajstletna Petra prihaja iz Naklega in še obiskuje Gimnazijo
Kranj, dvajsedetna Angela pa

je Kranjčanka in že spoznava
osnove študija fizioterapije.
Dekleti sla bili veseli, da so ju
izbrali, sta pa tudi na snemanju zelo uživali in ju torkova
vročina ter celodnevno snemanje v Atlantisu nikakor
nista utrudili. Drugi liki oglasa: fatalno Jackie igra Nina
Zaponšek, surferja, šannerja
in žurerja Borčija upodablja
Tomislav Mihičinac, energična Tea Tosič je še tretja
Šubidu bejba, navihan in
norčav Tadej Koban se je v
vlogi Frenkija dobro znašel,
nepogrešljiv DJ na vsaki zabavi pa je bil tokrat Tibor
Golob. Režiser pa je med finalisti izbral še dodatnega
igralca oziroma 'ekstra zvez-

do' Luka Štigla, ki je na avdiciji izžareval toliko energije in talenta, da se je odločil, da ustvari zanj posebno
vlogo v oglasu. Precej statistov pa so ravno tako izbrali
izmed prispelih fotografij
in videoposnetkov posameznikov, ki so se želeli pojaviti v glavnih vlogah Orto
Smart zvezdnikov.
Televizijski oglas bodo
premierno prikazali na že
tradicionalnem Žuru z razlogom z DJ Umekom v soboto, 25. avgusta, v parku
Tivoli. Žur je že četrti po vrsti, je brezplačna zabava za
mlade, prične se ob petih
popoldne, konča pa ob 23.

VRTIMO GLOBUS
Skrbi za ovce
Nekdanja francoska filmska diva Brigitte
Bardot je hrvaškega predsednika Stipeta
Mesida v pismu prosila, naj pomaga ovcam na Komatih. "Vem, da je težko pomagati prebivalcem Komatov, vendar nI
nemogoče. Nekaj poletov z vodo bi zadoščalo za navlažitev vegetacije in bi zagotovilo preživetje živali, ki so od nje odvisni," je zapisala velika ljubiteljica živali. Zaradi dolgotrajne suše je na
Komatih poginila že četrtina od skupno pet tisoč ovc,
vlada pa je že poslala vodo, s katero polnijo napajališča.

Skrivna poroka in prvi otrok
Medtem ko se Spice glris že pripravljajo
na vrnitev, se jim veliko dogaja tudi zasebno. Melanle Brown se je v Las Vegasu na skrivaj poročila z dolgoletnim prijateljem, glasbenim producentom Stephenom Belafontejem, s katerim sta se
zaljubila potem, ko jo je zapustil Eddie
Murphy, ki je oče njene 4-mesečne hčerke Angel Irls.
Emma Bunton pa j e v Londonu brez zapletov rodila
fantka, ki sta ga z dolgoletnim partnerjem jadeom jonesom poimenovala Beau. Brez otrok je le še ena spajslca,
Melanle Chisholm.

Telepatski dvojčici
Ashley in Mary-Kate Ols«n, ki sta
zasloveli s humoristično serijo
Polna hiša, pravita, da sta med
seboj neverjetno povezani. "Najina vez je tako močna, da se je
ne da opisati z besedami. Vedno
vem, kdaj je Mary-Kate žalostna,
kdaj Ima težave," pravi Ashley In nadaljuje: "Vedno vem,
kdaj je srečna - če sva skupaj aH ne." SIcer pa se hollywoodskl dvojčici zadnje čase dokazujeta tudi kot modni
oblikovalki.

Razume moške

Frenki se pripravlja na skok. / FE» TIM DSH

V vlogi DJ-a je nastopil Tibor Golob. /f<»p:T™Doki

Tibor, Tomi in Luka s o vedno pripravljeni na akcijo. / foiu lif« dou

Gorenjski šubidujevki Petra in Angela /foio: t,™ oon

Nina Zaponšek alias fatalna Jackie, ki Ima že nekaj izkušenj
iz manekenskih pist./ ?«>>:T.M DOU

N a snemanju se je oglasil tudi predsednik uprave Si.mobil
Dejan Turk. Na fotografiji je s PR-ovcem Juretom Bohincem.

Kate Hudison, ki ločitev od moža Chrisa
Robinsona opisuje kot najtežje obdobje
svojega življenja, ne obsoja moških, ki
skačejo čez plot. Po njenem mnenju moški že po naravi niso monogamisti, zato
bi se morale ženske bolj potruditi, da bi
jih razumele, namesto da jih skušajo
spremeniti. Enako velja tudi za moške, ki bi morali biti
bolj razumevajoči do žensk. SIcer pa si igralka, ki Ima
sina Ryderja, želi še več otrok, njena magična številka je
štiri, hkrati pa priznava, da kot mama težje hodi na zmenke, saj r>e more Imeti nikogar raje kot svojega otroka.

Ano D e ž m a n p o z n a m o po petju, njena m a m a pa je
ravno tako zelo z n a n o ime s l o v e n s k e popevke: Elda
Viler. Ana pa ne goji ljubezni samo do petja, blizu so ji
tudi živaU. /foto;j»TOzPipjn

