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Danes se selimo v nove prostore 
Danes poteka selitev celotne časopisne hiše Gorenjski glas na novo lokacijo, 
že v ponedeljek nas boste našli na Bleiw/eisovi 4 v Kranju. 

MARIJA VOLČJAK 

Preselitev je velik dogodek, 
povezan s kopico opravil, saj 
na novo lokadjo selimo opre-
mo, dokumentacijo, pri-
ključke. Zato vas prosimo za 
razumevanje, če bo danes te-
lefon zazvonil v prazno. 
Morda ga bodo prav takrat 
preklapljali, saj bodo vse tele-
fonske številke ostale enake. 
Danes nas raje pokličite na 
mobilni telefon ali pošljite 
elektronsko pošto. 

Gorenjski glas se seli na od-
lično lokadjo. BleivveLsova ce-
sta je osrednja kranjska ave-
nija, ki se od središča mesta 
vleče daleč na Zlato polje. Ob 
njej so pomembna poslopja, 

začenši s stolpičema Gorenj-
ske banke in polidje, sledi av-
tobusna postaja, porodnišni-
ca ... na drugi strani nebotič-
nik, lekarna, Domplan, vojaš-
nica ... Gorenjski glas boste 
našli nasproti avtobusne po-
staje, tik ob nebotičniku in le-
karni. Torej v samem središ-
ču mesta in poslej se boste 
lahko do Gorenjskega glasa 
pripeljali z avtobusom. 

V poslopju z znamenito 
kupolo je bila včasih Gorenj-
ska banka, če ste prihajali tja, 
se verjetno spoirmite atrija. 
Tam boste poslej našli Go-
renjski glas. Prostore smo te-
meljito prenovili in ustvarili 
vzdušje časopisne hiše, ki ga 
nameravamo še dopolniti. 

Novi prostori nam omogoča-
jo, da postanemo javnosti od-
prta časopisna hiša. Sloves-
nost bomo pripravili v začet-
ku oktobra, ko bomo prazno-
vali 6o-letnico rednega izha-
janja Gorenjskega glasa. 

Do takrat vas vabimo v 
Preddvor, kjer bomo 22. sep-
tembra, s Klubom trmastih 
pripravili prvi tek Gorenjske-
ga glasa in družabno priredi-
tev, igrali bodo Gašperji. Že v 
torek, 21. avgusta, bo piknik. 
Besnico smo izbrali, ker ima-
mo tam največ naročnikov 
na število prebivalcev, pova-
bili smo naročnike, ki tako 
kot časopis letos praznujejo 
šestdeseti rojstni dan. 

^ 3. stran 
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v ponedeljek nas boste našli na Bleivveisovi 4, poleg nebotičnika in lekarne. / fou: linj mi 

Tisoči obiskali Marijine Brezje 
o Mariji in materinstvu katoliške Cerkve je pridigal ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran. 

JOŽE KOŠNJHK 

Brezje - Nad šest tisoč verni-
kov se je zbralo v sredo, na 
praznik Marijinega vnebov-
zetja ali na veliki šmaren, v 
največjem slovenskem Ma-
rijinem božjepotnem sre-
dišču na Brezjah, kjer je da-
roval sveto mašo ljubljanski 
nadškof in metropolit Alojz 
Uran, pod vodstvom diri-
genta Rika Majcna pa so 
peli združeni gorenjski cer-
kveni pevski zbori in solisti 
Janez Lotrič, Janja Hvala in 
Vida Mihelič. Množici ro-
marjev, ki so v lepem vre-
menu prišli na Brezje peš, z 
avtomobili ali kolesi, je pri-
digal ljubljanski nadškof in 
metropolit Alojz Uran. 

^ 3. stran 
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Med mašo na Brezjah / FOTOR RM. DOH 

STANOVANJSKI IN POTROŠNIŠKI 

z O B R E S T N O MERO. P R I L A G O J E N O VASIM POTREBAM 

DANES BREZPLAČNI TV SPOREDI 
wiw«,ooflCMjs»ouisa 

JESENICE 

Nova poslovna priložnost - oddajanje sob 

Na Jesenicah bo z jesenjo zaživela nova Visoka šola za 
zdravstveno nego. Ker mnogi vpisani študenti prihajajo iz 
drugih, bolj oddaljenih krajev, si bodo na Jesenicah morali 
poiskati študentsko sobo ali stanovanje. Kot pravi Stevo 
Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 
RAGOR, se bo v naslednjih dveh letih število študentov po-
večevalo, računajo tudi na študente iz Italije in Avstrije, zato 
se bo tudi povpraševanje po sobah in stanovanjih še pove-
čalo. Mnogi domačini zato v oddajanju sob lahko najdejo 
novo poslovno priložnost. Ker pa večina ne pozna dobro po-
gojev za oddajo sobe ali stanovanja v najem, RAGOR konec 
meseca pripravlja poseben seminar o tej temi. Potekal bo 
30. avgusta ob 16. uri v prostorih Poslovno podjetniškega 
Inkubatorja na Spodnjem Plavžu 246 na Jesenicah. U. P. 
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: Garanje in žulji 
: ju ne motijo 

i Blejska veslača Urban Uiiar in Vito 
i Cal i i ič sta se v ponedeljek v Mali 
; Zaki na Bledu z navijači in klubskimi 
i prijatelji veselila uspeha s svetovnega 
; mladinskega prvenstva na Kitajskem, 
: odkoder sta prinesla srebrni odllčji. 
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R A Z G L E D I 

Z denarjem od vstopnine 
že marsikaj novega 

Odločitev blejske župnije, da za obisk 
Blejskega otoka začne pobirati vstop-
nino, je že prinesla sadove. Z vstopni-
no so doslej zbrali 150 tisoč evrov, s 
tem denarjem pa so obnovili streho 
cerkve, žlebove in manjšo stavbo. 

R A Z G L E D I 

Dragocene 
mednarodne izkušnje 

"Nič nimam proti, če me opisujejo 
kot kandidata, ki ima posluh za ljudi, 
ki se v fezi tranzicije niso najbolje po-
zicionirali," pravi Danilo Turk, kandi-
dat za predsednika države, v pogovo-
ru za Gorenjski glas. 
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K M E T I j S T V O 

Gobe so lahko 
presneto drage 

"če gobar ne spoštuje prepovedi 
vožnje po gozdni cesti in nabere še 
več kot dva kilograma gob, stori dva 
prekrška, za katera je zagrožena 
skupna kazen 417,3 evra," opozarja 
gozdarska inšpektorica Urša Pogač-
nik Ahačič. g 

E M E 

se bodo začde pojavljati 
mjevne plohe in nevihte, 

soboto bo pretežno oblačno 
ndcoliko Itladneje. 
neddjo bo spet več sonca. 

: prstežrio oblačno 
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POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

LJUBLJANA 

Bodo trgovali z obrazci za podporo 

Mladi Asi, podmladek neparlamentarne stranke Aktivna 
Slovenija, so ob pripravi na zbiranje podpisov podpore 
predsedniškemu kandidatu opazili, da se na obrazce ne 
vpisuje imena predsedniškega kandidata. Obrazec v takšni 
obliki omogoča mnoge zlorabe, tudi trgovanje s podpisi, 
zaradi raznih špekulacij. Hipotetično lahko kandidat, ki zbere 
več podpisov, proda obrazce drugemu kandidatu, ugotavljajo 
Mladi Asi. Zato pozivajo Republiško volilno komisijo, da spre-
meni obrazec in tako prepreči mogoče zlorabe. D. Ž. 

MURSKA SOBOTA 

Danes državni praznik 

Danes, 17. avgusta, praznujemo dan združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom. Ob tej priložnosti bo drevi 
ob 20.30 pred gradom v Murski Soboti potekala državna 
proslava, na kateri bo slavnostni govornik minister za oko-
lje in prostor Janez Podobnik. D. Ž. 

LJUBLJANA 

V razpravo zakon o žrtvah vojnega nasilja 

Po letu dni premora se bo nadaljevala razprava o spremem-
bah zakona o žrtvah vojnega nasilja, ki ga nameravajo koali-
cijske stranke vložiti v parlamentarni postopek. Usklajeva-
nja glede tega zakona trajajo že od leta 2005, zapleta pa se 
zlasti zaradi člena, ki opredeljuje, da do statusa žrtve vojne 
niso upravičeni tisti ljudje, ki so prostovoljno sodelovali z 
okupatorjem. Sicer pa spremembo zakona narekuje tudi od-
ločitev ustavnega sodišča. D. Ž. 

wri lo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
; Knjigo prejme DRAGOMIRA ŠAREČ iz Radomelj. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Pri 74 letih še vedno molze krave 

Marija Benedik iz Dražgoš spada med tiste bralce, ki začne-
jo z branjem časopisa na zadnji strani in zaključijo z naslov-
nico. Zelo rada prebira male oglase, še posebej tiste, ki so 
namenjeni prodaji živali, obvezno pa prebere članke s kme-
tijsko tematiko. Na Gorenjski glas je bil naročen že njen oče, 
po njegovi smrti sta naročnino prevzela s pokojnim možem. 

Marija Benedik pri 74 letih še molze krave 

Pri 74 letih še vedno sama molze krave, v hlevu so trenut-
no tri. "Nekaj živine je potrebno imeti, drugače se bo svet 
zarasel. Kdo pa bo potem čistil zaraščen, strm svet?" se 
sprašuje Marija. Veliko časa ji vzame tudi skrbno obdelan 
vrt, skrbi pa tudi za njive. Ima dva otroka, sina in hčer ter 
tri vnuke in tri vnukinje. S sinovo družino živi v hiši, ki so 
jo postavili leta 1948. Njihovo prejšnjo hišo so Nemci po-
žgali med dražgoško bitko leta 1942. Še vedno se spominja, 
kako so prvo noč po požigu vasi prebili v hlevu. Krave so 
pomolzli kar v posodo, iz katere so jedle kure, da so otroci 
spili nekaj mleka. Potem so živeli na različnih lokacijah v 
Lajšah in Selcih. E. N. 

Raje manj pokrajin 
Po dveh mesecih javne razprave o razdelitvi Slovenije na pokrajine je vladna služba za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko dobila 179 mnenj občinskih svetov. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Vladna služba za lokalno 
samoupravo in regionalno 
politiko je konec maja posla-
la v javno razpravo predlog 
vlade za določitev območij 
pokrajin, njihovih sedežev in 
imen, do 8. avgusta pa je pre-
jela odgovore kar 85 odstot-
kov vseh občin. Mnenje k 
predlogu je poslalo tudi vseh 
enajst mestnih občin, 31 ob-
činskih svetov pa se ni odzva-
lo javni razpravi. Odziv je bil 
iz različnih koncev Slovenije 
različen, stoodstotno so se 
denimo odzvale koroške ob-
čine, najmanj predlogov je 
bilo iz pomurskega konca. 
Večina občinskih svetov na-
čeloma podpira vladni pred-
log brez ali z dodatnimi 
predlogi <med slednje sodijo 
tudi predlogi o spremembi 
imena ali sedeža pokrajine), 
ugotavljajo v vladni službi za 
lokalno samoupravo. Vlade 
na podpira le manjši del ob-
čin, 13 odstotkov, v analizi 
ugotavljajo v vladni službi. 
Razlogi, ki jih navajajo, so 
premalo dodelana pokrajin-
ska zakonodaja in bojazen, 
da bi ustanovitev pokrajin 
povzročila še večjo razliko 
pri razvoju posameznih re-

Vlada predlaga štirinajst pokrajin (na sliki minister za 
lokalno samoupravo Ivan Žagar), Gorenjci bi jih raje manj. 

gij. V vladni službi obljublja-
jo, da bodo vse predloge pro-
učili in se do njih opredelili, 
pridobljena spoznanja pa 
upoštevali pri pripravi za-
konskega predloga. 

Od 18 gorenjskih občin je 
svoja mnenja o regionalizaci-
ji Slovenije f>oslalo 15 občin-
skih svetov, niso jih iz Bohi-
nja, Bleda iii Gorij. V več ob-
činah so se sicer strinjali s 
predlogom vlade glede ime-
na, območja in sedeža pokra-
jine, namesto vladnega pred-
loga o 14 pokrajinah pa so jih 

podprli osem. Tako so se 
opredelili v občinah Cerklje, 
Jesenice, Kranjska Gora, 
Preddvor, Šenčur, Skofja 
Loka. na Jezerskem so se 
ogrevali za manj kot 14 po-
krajin v Sloveniji. V drugih 
občinah (Gorenja vas - Polja-
ne, Kranj, Naklo, Železniki 
in Žiri) so se strinjali z vlad-
nim predlogom. V Žirovnici 
so zapisali predlog o posebni 
pokrajini Zgornja Gorenj-
ska, občina Radovljica je 
predlagala, naj bo sedež po-
krajine v Radovljici, občina 

Tržič pa, naj bo v Tržiču. Več 
občin tudi predlaga spre-
membo zakona o financira-
nju občin v smeri ekonom-
sko neodvisne pokrajine 
(Cerklje, Jezersko, Preddvor, 
Šenčur, Škofja Loka), na Je-
senicah pa strokovno bolj po-
globljeno utemeljitev polaa-
jin ter pojasnilo glede pristoj-
nosti med državo, upravnimi 
enotami in pokrajinami. 

Zanimiva mnenja so prišla 
tudi iz občin, ki jih vladni 
predlog umešča v Osrednje-
slovensko pokrajino. V 
Domžalah predlagajo usta-
novitev samostojne Kam-
niško-zasavske pokrajine s 
sedežem v Domžalah. Temu 
predlogu se pridružujejo v 
Mengšu in Moravčah, v Tr-
zinu pa se z vladnim predlo-
gom ne strinjajo in predla-
gajo manjše število pokrajin. 
V Kamniku menijo, naj bo 
Ljubljana samostojna pokra-
jina, območje severno in 
vzhodno od Ljubljane pa naj 
bo Osrednjeslovenska po-
krajina s sedežem v Kamni-
ku. V Medvodah pa nimajo 
nič proti, če jih umestijo v 
osrednjo pokrajino, le števi-
lo pokrajin se jim zdi preve-
liko in bi jih po njihovem za-
doščalo osem. 

Klepu so Nemci rešili življenje 
Vodja gibanja Združeni ob lipi sprave Stanislav Klep iz Kranja je konec julija o tem pisal Janezu Janši. 

JOŽE KOŠTJIHK 

Kranj • Kranjski odvetnik Sta-
nislav Klep, ki je že leta 1991 
napisal in predlagal državne-
mu zboru v sprejem Deklara-
cijo o narodni spravi, vendar 
je poslanci do danes še niso 
obravnavali, pravi, da brez 
sprave med evropskimi naro-
di, med katerimi so si bili ne-

kateri med drugo svetovno 
vojno sovražni, ne bi bilo sa-
mostojne Republike Sloveni-
je. Iz svojih izkušenj tudi ve, 
da vsi Nemci niso bili sovraž-
ni do drugih, ampak so bili 
med njimi tudi dobri ljudje. 
Prav nemško zdravniško 
osebje ga je oktobra leta 1941 
v taborišču Žitomir pri Kijevu 
rešilo zanesljive smrti. Stanis-

lava Klepa so kot delavca 
nemškega podjetja za polaga-
nje kablov zaradi javnega pro-
testa zoper streljanje ruskih 
ujetnikov pri ukrajinskem 
mestu Dubno razglasili za 
sovražnika nacizma in ga za-
prli v taborišče, v katerem je 
hudo zbolel za malarijo. Sta-
nislav Klep je zaradi tega do-
godka konec julija predsedni-

ka slovenske vlade Janeza Jan-
šo pisno prosil, naj se nemški 
kanderki Angeli Merkel v nje-
govem imenu zahvali za to 
humano dejanje pripadnikov 
nemškega naroda. Klep je 
prepričan, da je sodelovanje 
Nemčije pri bližnjem sloven-
skem predsedovanju Evrop-
ski uniji nova priložnost za 
zbližanje obeh narodov. 

BRNIK 

Na Kosovo že šestnajsti kontingent 

Danes opoldne bo z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana na 
Kosovo odpotovala skupina vojakov šestnajstega kontin-
genta Slovenske vojske. Gre za redno menjavo kontingen-
tov. Na Kosovo odhaja četa iz 10. bataljona, ki bo v prihod-
nje delovala v Peči v sestavi bojne skupine madžarske voj-
ske. Bojna skupina bo do konca avgusta zamenjala sloven-
ski kontingent, ki je šest mesecev deloval v mednarodnih si-
lah KFOR na Kosovu v operaciji Joint Enterprise. i6o voja-
kov iz slovenske čete bo delovalo v sestavi mednarodnih sil 
Zahod (MNTF(W), na območju občin Peč in Klina, nastanje-
ni pa bodo v vojaški bazi v Peči. Včeraj pa so na operacijo 
kriznega odzivanja v Afganistan odpotovali pripadniki 20. 
bataljona Slovenske vojske. V Herat so poleteli s transport-
nim letalom C17 z letališča Maribor. V Afganistanu bodo za-
menjali kolege, ki so v Heratu opravljali naloge zadnjih šest 
mesecev. Nameščeni bodo v vojaški bazi, v kampu Arena. 
Njihove dolžnosti in pristojnosti ostajajo enake, kot jih je 
imel predhodni kontingent. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Bo podpredsednik Miran Potrč 

Državni zbor je že pet mesecev brez tretjega podpredsed-
nika, do katerega ima pravico stranka SD. Poslanska skupi-
na socialnih demokratov je doslej že dvakrat predlagala 
svoja poslanca za mesto podpredsednika, predloga pa ni-
sta zdržala glasovanja v državnem zboru. Tako nista dobi-
la podpore niti Marko Pavliha niti Darja Lavtižar Bebler. Se-
daj SD za podpredsednika državnega zbora predlaga po-
slanca Mirana Potrča. Slednji je tudi vodja poslanske sku-
pine, in sicer že 17 let. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Janez janša s predsedniki strank o Hrvaški 

Predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša se bo da-
nes sestal s predsedniki koalicijskih in opozicijskih strank 
koalicije ter vodjo poslanske skupine nepovezanih poslan-
cev. Sestanek bo namenjen pogovoru o odprtih vprašanjih 
med Slovenijo in Hn/aško. D. Ž. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si


AKTUALNO info@g-glas.si 

Danes se selimo 
Danes poteka selitev celotne časopisne hiše Gorenjski glas na novo lokacijo, že v ponedeljek nas 
boste našli na Bleivveisovi 4 v Kranju. 

MARIJA VoLČiAK 

V stolpiču na Zoisovi 1 v 
Kranju, nasproti sodišča, 
smo bili več kot trideset let. 
Le najstarejši sodelavci še 
pomnijo, da je imel Gorenj-
ski glas včasih prostore na 
občini, poleg socialne službe 
in sodnika za prekrške. Na 
Zoisovi smo bili tako dolgo, 
da je vsaj za nekatere današ-
nja preselitev kar malce 
stresna. Toda, hitro bo pozab-
ljena, saj gremo na boljše. 

Selimo se v poslopje z zna-
menito kupolo na Bleivveiso-
vi 4, nasproti avtobusne po-
staje, tik ob nebotičniku in 
lekarni. Še vedno se zgodi, 
da tam kdo išče Gorenjsko 
banko, čeprav že nekaj časa 
tam nima več poslovalnice. 
Zunanjosti poslopja nismo 

spremenili, preselili smo le 
napisno tablo, pripravljamo 
pa multimedijsko zunanjo 
opremo, da bo poslopje pre-
poznavno kot časopisna hiša. 

Povsem prenovljena je no-
tranjost poslopja, ki je sodo-
bna, zračna in razgledna. Iz 
uredništva se odpira pogled 
na vrvež ob avtobusni posta-
ji, kar je pravšnje ozadje ži-
vahnega utripa časnikarske 
hiše. Prepričani smo, da bo 
atrij na sredini poslopja po-
stal privlačno dnižabno sre-
dišče, kamor boste prihajali, 
da preberete časopise in revi-
je, odpošljete elektronsko 
pošto, si ogledate razstavo, 
prisluhnete predavanju ali 
glasbeni prireditvi. Le akusti-
ko atrija bo potrebno še ure-
diti, da odmev ne bo motil 
prireditev. 

Posebnost poslopja sta dva 
vhoda, ki bosta verjetno po-
stala enakovredna. Zelo pri-
praven je namreč vhod s se-
verne strani, kjer so trgovine 
in spotoma boste stopili še v 
našo hišo. Zato smo oddelek 
naročnin in malih oglasov 
uredili tik ob vhodu. Glavni 
vhod se nahaja na južni stra-
ni, kjer se pred poslopjem 
razprostira park. Novost je 
tudi delovni čas, saj bo odde-
lek naročnin in malih ogla-
sov p>oslej odprt od 8. do 19. 
ure, prihajali boste torej lah-
ko tudi popoldne. 

Poslopje je zanimivo že za-
radi svojega nastanka, saj s 
sosednjo lekarno in nebotič-
nikom tvori celoto. Trojček je 
zasnoval pokojni arhitekt 
Marjan Šorli, zgrajen je bil v 
začetku šestdesetih let prejš-

njega stoletja, predstavljal je 
zametek širitve Kranja zunaj 
starega mestnega jedra. Ar-
hitekt je zasnoval tri različne 
oblike: nebotičnik je stolp, le-
karna kvader (kasneje je bila 
nadzidana za eno nadstrop-
je) in banka kocka s kupola-
sto streho. 

Nenavadno poslopje bo 
verjetno dobilo 'domače' 
ime. Bančniki, ki imajo radi 
številke, so mu pravili kar 
štirka. Kaj si bomo izmislili 
novinarji? Morda naši brald, 
saj vam dobrih zamisli, pred-
logov in pripomb nikoli ne 
zmanjka. Veseli jih bomo, 
predvsem pa bomo veseli, če 
boste radi prihajali v naše 
nove prostore, saj se Gorenj-
ski glas ne samo kot časopis, 
temveč tudi v svojih poslov-
nih prostorih odpira javnosti. 

Zapuščamo Zoisovo i, kjer smo bili več kot 30 let. Le poštni nabiralnik bo še nekaj časa ostal na Zoisovi i. 

Vhod z južne strani na Bleivveisovi 4 Vhod s severne strani na Bleivveisovi 4 

Temeljito smo prenovili notranjost Čiščenje... 

Tisoči obiskali 
Marijine Brezje 
4 1. stran 

Ljubljanski nadškof in me-
tropolit Alojz Uran je govoril 
o Mariji in materinstvu Cer-
kve, s katerima lahko zma-
gujemo nad smrtjo in prina-
šamo novo življenje, o stalni 
človekovi razpetosti med do-
brim in slabim ter o veliki 
Marijini skrivnosti, ki jo ob-
hajamo na veliki šmaren. 
"Današnji praznik je kot sve-
tilka v naši bolj ali manj tem-
ni življenjski dolini, ki daje 
smisel našemu bivanju," je 
povedal nadškof. "Danes je 
na prvi pogled res vse zme-
deno, tako dogodki kot ljud-
je. Drug ob drugem so dobri 
in slabi, soočajo se in se me-
šajo kot p.šenica in plevel, pa 
vendarle nekaj povsem dru-
gega je hrepenenje in usoda 
enih in drugih. Ladja - Cer-
kev, ki jo premetavajo valovi, 
je kljub vsemu mirna, kajti 
zgrajena je na Kristusovi lju-
bezni." Uran se je spomnil 
pokojnega nadškofa Alojzija 
Šuštarja, ki je na veliki šma-
ren pred petnajstimi leti, leta 
1992, na Brezjah slovenski 
narod prvič posvetil Mariji, 
posvetitev pa so v sredo sku-
paj s krstnimi obljubami ob-
novili. Slovesnosti velikega 
šmarna so bile v torek zvečer 
in v sredo organizirane tudi v 
drugih slovenskih Marijinih 
središčih in njej posvečenih 
cerkvah, ki so jih vodili slo-
venski škof)e. Maša je bila 
tudi v Lescah. Daroval jo je 

Alojz Uran 

ljubljanski pomožni škof 
Anton Jamnik. Tamkajšnja 
cerkev Marije Vnebovzete je 
ena najstarejših božjih poti v 
Sloveniji. 

Sredino srečanje vernikov 
na Brezjah je bila tudi pripra-
va na veliko slavje, ki bo v so-
boto, I. septembra, dopoldne 
pred baziliko v čast 100-let-
nice kronanja Marije Poma-
gaj na Brezjah. Njeno podo-
bo, ki jo je leta 1814 naslikal 
kranjski slikar Leopold La-
yer, je i. septembra leta 1907 
okronal tedanji ljubljanski 
nadškof Anton Bonaventura 
Jeglič. Slovesnost se bo zače-
la ob 10. uri. Mašo bo skupaj 
z vsemi slovenskimi škofi 
vodil nekdanji ljubljanski 
nadškof in sedanji kardinal 
Franc Rode. Pri maši pa 
bodo med drugim peli me-
zzosopranistka Bernarda 
Fink, tenorist Janez Lotrič in 
sopranistka Janja Hvala. Do 
slovesnosti bodo preuredili 
prostor pred baziliko in ga 
pokrili. 
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Računajo na koncesijo 
v Kranjski Gori pripravljajo dokumentacijo za 
pridobitev koncesije za dom starostnikov. 

URŠA PETERNEL 

Kranjska Gora - V Kranjski 
Gori so zadnje mesece nestrp-
no pričakovali nov javni razpis 
diiave za dodelitev koncesij za 
domove za starejše. Pred dnevi 
je ministrstvo za delo, družino 
in sodalne zadeve razpis obja-
vilo in družba Comett domovi 
in Občina Kranjska Gora se bo-
sta nanj zagotovo prijavili. Kot 
je povedal Matjaž Čampa iz 
Comett domovi, imajo čas za 
prijavo do 5. novembra, priča-
kujejo pa, da bodo koncesijo 
dobili. Tako naj bi že čez slabi 
dve leti v Kranjski Gori odprl 
vrata nov dom starostnikov. 

Država je razpisala koncesi-
jo za 1200 mest v domovih za 
starostnike, od tega polovico za 
Ljubljano in Maribor, polovico 
pa za preostalo Slovenijo. 
Prednost pri pridobitvi konce-
sije naj bi imeli domovi na ob-
močjih, kjer še nimajo domov. 
, upoštevali pa bodo tudi pri-
mernost lokacije, kakovost 
programa, uporabo sodobnih 
konceptov in metod pri delu s 
starejšimi in ceno storitve. 

V Kranjski Gori se na grad-
njo doma starostnikov priprav-
ljajo že dalj časa. Občina je za 
partnerja izbrala družbo Co-

mett domovi, d. o. o., Ljublja-
na, ki že ima Pegazov dom za 
starejše v Rogaški Slatini. Tako 
so oktobra lani podpisali pis-
mo o nameri, v postopku je 
sprememba ureditvenega na-
črta, pripravljen pa je tudi že 
idejni projekt Dom naj bi po-
stavili območju Čičar za Po-
rentovim domom, v njem pa 
naj bi bilo prostora za 120 
oskrbovancev. Programi in 
vsebine doma naj bi bili prila-
gojeni potrebam občanov 
Kranjske Gore, razvijali pa naj 
bi sodoben koncept skrbi za 
starejše. Tako naj bi dom ure-
dili po prindpu manjših stano-
vanjskih enot, v vsaki od njih 
naj bi bivalo po petnajst stano-
valcev. Prednost pri sprejemu 
v dom naj bi imeli domačini, 
delo pa naj bi dobilo petdeset 
ljudi. V družbi Comett domovi 
računajo, da bodo takoj po pre-
jeti koncesiji šli v dokončno iz-
delavo projekta in začeli z raz-
pisi za izvajalce del. Aprila pri-
hodnje leto naj bi začeli z grad-
njo, prvi stanovalci pa naj bi se 
v dom vselili julija 2009. Na-
ložba je ocenjena na 5,5 milijo-
na evrov. Občina Kranjska 
Gora pa naj bi prispevala ko-
munalno urejeno zemljišče in 
deset odstotkov sredstev. 

SENIČNO 

Deseti vaški sejem 

Krajevna skupnost Senično in turistična delavka Marjana Zu-
pan pripravljajo že lo. vaški sejem v Seničnem. Prireditve se 
začenjajo danes, 17. avgusta 2007, ob 19. uri z Veselim veče-
rom pod vaško lipo z ansamblom Vaški pozdrav, jutri ob 17. 
uri bo tekmovanje v nogometu za moške In odbojki za ženske. 
V nedeljo med 9. In 15. uro bodo na stojnicah v starem jedru 
vasi prikazali stare obrti. Sledila bosta retrospektiva doseda-
njih sejmov in prikaz starega prevozništva. Ta dan bo odprta 
tudi etnološka gostilna. S. S. 

Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica 
tel.: 04 5809. fax: 04 5809 109 

Datum: 14. 08. 2007 
Številka; 041-0001/2007 
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendunnski kampanji 
(Uradni list RS št. 41/07) ter 2. člena Odloka o določitvi plakatnih 
mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili 
(Uradni vestnik Gorenjske št. 26/02) objavljam 

POCOjE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH 
MEST V OBČINI ŽIROVNICA 

v času volilne kampanje za volitve predsednika republike 

1. Občina Žirovnica ponuja organizatorjem volilne kampanje (v 
nadaljnjem besedilu: organizatorji) plakatna mesta na obsto-
ječih tablah (3. člen odloka), ki so enakomerno razporejene po 
celotnem območju občine Žirovnica. 

2. Občina Žirovnica bo po potrebi dala organizatorjem na razpo-
lago dodatna plakatna mesta pod določenimi pogoji in proti 
plačilu (5. člen odloka). 

3. Organizatorji morajo vloge, v katerih navedejo želeno število 
plakatnih mest, dimenzijo in število plakatov ter zahtevo za do-
delitev dodatnih plakatnih mest, poslati najkasneje do srede, 19. 
septembra 2007, na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3,4274 
Žirovnica, s pripisom "VOLITVE PREDSEDNIKA DRŽAVE" 

4. Občina Žirovnica bo vloge organizatorjev zbrala in na podlagi 
načela enakopravnosti določila lokacijo plakatnih mest (4. člen 
odloka) 

5. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih bo omogočeno od 
dneva pridobitve obvestila dalje. 

Leopold Pogačar 
ŽUPAN 

Postati želi psihiatrinja 
Nika Kotnik je zlata maturantka, bodoča študentka medicine in tabornica. V prostem času veliko 
bere, rada potuje in izdeluje nakit. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - "V zadnjem letaiku 
gimnazije sem se odločila za 
študij medicine. Informativ-
ni dan je bil tisti, ki me je 
prepričal, da je moja izbira 
prava. Želim postati psihia-
trinja. Če me ne bi sprejeli 
na to fakulteto, sem imela 
kot drugo možnost vpisan 
študij angleščine in japon-
ščine," je povedala zlata ma-
turantka Nika Kotnik, ki je 
na maturi dosegla vseh štiri-
intrideset točk. Nika je doma 
z Visokega pri Šenčurju, na 
študij medicine v Ljubljano 
se bo v družbi še treh nekda-
njih sošolcev vozila vsak dan. 
Srednješolska leta ji bodo 
ostala v zelo lepem spominu. 
"Pa ne samo zaradi sošolcev, 
ampak tudi zaradi v redu 
profesorjev na Gimnaziji 
Kranj. Sama sem veUko vlo-
žila v učenje, ni bilo pa tako 
težko, kot so nas plašili ob 
koncu osnovne šole," je po-
udarila odličnjakinja Nika. 
Na maturi je za izbirna pred-
meta izbrala biologijo in psi-
hologijo. "Vse izpite sem 
imela v enem tednu in je bilo 
zaradi tega kar napomo. Ma-
tematika in biologija sta bili 
najtežji. Ko sem zagledala re-
zultate mature, sem bila pre-
senečena in vesela obenem," 
je povedala. 

„ -rss:;, . 

Nika Kotnik /FotoiTiMOoH 

Nika je bila na gimnaziji 
dejavna pri raznih krožkih 
in na šolskih tekmovanjih. V 
šolskem letu 2006/2007 je 
dobila zlato priznanje na 
Cankarjevem tekmovanju. 
"Gimnazijska knjižnica pa je 
bila skozi vsa štiri leta središ-
če dogajanja; prostor za dru-
ženje, za debato, za ustvarjal-
nost in izmenjavo idej." 

V prostem času Nika veli-
ko bere, še posebej so ji pri 
srcu fantazijske knjige. "Na-
Mdnje sem prebrala zadnji 

del Harryja Potterja in moja 
ocena knjige je: dobra, prese-
netljiva, žalostna. Izdelujem 
nakit in obožujem potovanja. 
Ravno v teh dneh bom pole-
tela proti Tuniziji Veseli me 
druženje s prijatelji in gleda-
nje filmov. Nazadnje sem si 
ogledala, kaj drugega kot zad-
nji film o Harryju Potterju," 
je povedala Nika, ki je že vrsto 
let predana tabomištvu. "Prvi 
del letošnjih počitnic sem 
preživela na svetovnem tabo-
ru Jamboree v Angliji, kjer 

smo praznovali tudi stoletni-
co skavtskega gibanja. Zbralo 
se nas je približno 40 tisoč 
mladih iz vsega sveta. V slo-
venski odpravi nas je bilo 65, 
pobioletni smo imeli na tabo-
ru že delovne zadolžitve. Jaz 
sem pomagala v skladišču," 
je povedala tabornica kranj-
skega Rodu Stražnih ognjev. 
Nika tako kot veliko njenih 
sovrstnikov rada sedi za raču-
nalnikom in preko n j^a kle-
peta s prijatelji. In razmišlja o 
svoji prihodnosti... 

Uspel miting malih letal 
ŠTEFAN ŽARGI 

Lesce - Na praznični dan so 
se športna letala na letališču v 
Lescah že tradicionalno 
umaknila malim letalom, saj 
je modelarska sekcija 
Alpskega letalskega centra 
pripravila letos že 19. srečanje 
izdelovalcev radijsko vodenih 
maket pravih letal za Alpski 
pokal. Letos se je več kot dva ti-
soč gledalcem predstavilo 60 
tekmovalcev iz štirih držav: 
poleg Slovenije še iz Hrvaške, 
Avstirije in Italije, tekmovali pa 
so v petih kategorijah: jadral-
na, motoma, reakcijska letaki, 
helikopterji in tako imeno-
vanem show programu. Prav 
slednja kategorija, pri kateri so 
piloti prikazali največ vragolij 
svojih maket v zraku, je 
vzbudila največ zanimanja. 
Tudi letos so prireditelji na 
letališče v Lescah povabili vse 
trgovine, ki se ukvarjajo z ma-
teriali za modelarje, novost pa 
je bilo snemanje dogajanj tudi 
iz zraka in prikaz tega v živo v 
posebnem šotoru. Uspešno 
izvedena prireditev je bila v ve-

Brane Lipnlk iz Most pri Žirovnici/FoioirnuooH 

liko zadovoljstvo organizator-
jev, ki za priliodnje leto, ko bo 
jubilejna 20. in ko bo praznik 
na petek, razmišljajo, da bi 
potekala kar dva dni. 

Tudi letos so se izkazali 
sloveaski modelarji, saj je več 

kot polovica pokalov ostala 
doma. Kot zanimivost naj 
omenimo, da je največ zani-
manja požela maketa vo-
jaškega reaktivca Fuga, s ka-
terim se je predstavil eden od 
avstirijskih tekmovalcev, pri 

čemer je podroben pregled 
pokazal, da gre za model 
izdelan v kalupih znanega 
leškega modelarja Bogdana 
Žnidarja, kalupe pa so mu žal 
v požaru delavnice uničili pla-
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Novo vodstvo ljudske univerze 
Avgusta je prevzela vodenje Ljudske univerze Tržič Metka Knific. Ob uveljavljenih programih želi 
uvesti visokošolski strokovni študij. 

S T O J AN S A J E 

Tržič - Dosedanja direktorica 
Ljudske univerze Tržič Barb-
ka Drobnič je v začetku avgu-
sta 2007 zapustila to ustano-
vo. Na njeno mesto je prišla 
kot vršilka dolžnosti direkto-
rice Metka Knific iz Tržiča. 
Prej je delala dobra štiri leta 
kot ufiteljica razrednega po-
uka v Osnovni šoli Tržič. Po 
končani pedagoški fakulteti 
je opravila tudi magisterij s 
področja osnovnošolskega 
izobraževanja. 

"Nova zaf)oslitev mi pome-
ni izziv, da spoznam nove 
oblike izobraževanja. Obe-
nem bo tudi izziv za načrto-
vanje novih programov za 
odrasle v okviru naše univer-
ze. Nekaj sprememb je vpe-
ljala v delo že moja predhod-
nica. Z menoj ostaja tudi nje-
na sodelavka Kristina Zu-
pan. Tri sodelavke prek jav-
nih del nudijo učno pomoč 
brezposelnim osebam. V Tr-

žiču imamo tudi dovolj stro-
kovnih kadrov, ki sodelujejo 
pri izvedbi programov LU 
Tržič. Nadaljevati namera-
vam vse že uveljavljene pro-
grame izobraževanja, ob tem 
pa uvajati novosti glede na 
zanimanje in povpraševanje 
zainteresiranih. Letos bomo 
prvič omogočili izredni štu-
dij v visokošolskem strokov-
nem programu gospodarska 
logistika. Dogovarjamo se 
tudi o uvedbi rednega viso-
košolskega študija v progra-
mu komunala za prihodnje 
leto. Za vrsto dejavnosti, ki 
večinoma potekajo popol-
dan, nam že sedaj primanj-
kuje prostora. Zaerikrat go-
stujemo v Osnovni šoli Tr-
žič. Rešitev vidimo v gradnji 
nove stavbe oziroma v obno-
vi nekega starejšega objekta, 
ki bo lahko služil še za druge 
namene. Seveda bo to odvis-
no od interesa Občine Tr-
žič," je povedala Metka Kni-
fic, ki je ob naštevanju dejav-

Metka Knific 

nosti omenila tudi delavnice 
za otroke. V okviru Poletnih 
prireditev so 11. avgusta prvič 

Blagoslovili bodo obnovljeno 
kapelico Pri žegnanem studencu 
S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - V nedeljo bo na Sv. Jo-
štu nad Kranjem slovesnost, ko 
bodo po maši, ki se bo začela 
ob 10. uri, blagoslovili obnovlje-
no kapelico Pri žegnanem stu-
dencu. Prvotna kapelica je bila 
zgrajena leta 1740 in sodi v 
sklop kulturne dediščine. Za 
njeno obnovo si je najbolj pri-
zadeval kiajan Stražišča Lado 
Mam. "Z deli smo začeli sredi 
junija, kapelico je restavriral 
Franc Novak iz Moravč, leseni 
kip Sv. Jošta pa je restavriral 
Miha Legan iz Žužemberka. 
2^valjujem se vsem, ki so da-
rovali prostovoljne prispevke za 
obnovo, za pomoč pri prosto-
voljnem delu pa se zahvalju-
jem domafinoma Andreju 
Trebaiju in Frandju Pojkartu," 
je povedal Lado Mam. Obnova 
je stala 17.000 evrov, brez 
DDV. 

Obnovljena kapelica 

"Po blagoslovu kapelice bo 
kulturni program, v katerem 
bodo nastopili Andrej Sifirer, 
Pevski zbor Mysterium pod 
vodstvom Urške Fabijan, har-
monikarka Andreja Starman 
in flavtistka Bc^omila Mrde-
novič. Slavnostni trak bodo 
prerezali najstarejši krajani 
Pševa, Javomika in 2^bukov-

ja," je povedal Lado Mam. Ob 
praznovanju Sv. Jošta bo izšel 
ponatis - dopolnjena druga 
izdaja - zbornika Sv. Jošt nad 
Kranjem - gora romarjev, ki 
jo je pripravil Jože Javomik. 
Tega dne na Joštu pričakuje-
jo veliko obiskovalcev, zato 
prosijo, da avtomobile pusti-
te v dolini. 

Širitve odlagališča ne bo 
S T O J A N S A J E 

Kranj - Vodstvo Mesme ob6-
ne Kranj se je odzvalo na po-
ročanje medijev o nedovolje-
nem poseku gozda ob odlaga-
lišču odpadkov Tenetiše. V 
sporočilu, pod katerim je pod-
pisana vodja županovega ka-
bineta Ana Vizovišek, navaja-
jo razloge za poseg v prostor. 
Ob meji z odlagalnim poljem 
82 je bilo zaradi vdora poboč-

ja poškodovane okrog 50 me-
trov ograje. Po julijskem obis-
ku v Tenetišah je Inšpektorat 
RS za okolje in prostor zahte-
val ureditev (^raje in požarne 
poti, kar so pričakovali tudi v 
KS Tenetiše in Kokrica. Ko-
munala Kranj je že 2. julija 
2007 dala vlogo na Zavod za 
gozdove Slovenije za posek 
drevja na območju vdora. Dre-
vesa je posekala zato, da bi 
lahko začelo z obnovo c ^ j e . 

Tam je nezazidljivo stavbno 
zemljišče, kamor se odlagališ-
če ne bo širilo. Sklep Mestne 
občine Kranj, da polja 82 ne 
bodo urejali, še velja. Vsi pose-
gi na ta del so bili povezani iz-
ključno z obnovo < ^ j e in do-
končno sanadjo polja Bi, so 
zagotovili v Mestni občini 
Kranj. Glede na to se jim zdi-
jo izjave nekaterih prebivalcev 
Tenetiš in Kokrice v medijih 
neutemeljene. Kot so še zapi-
sali, so tudi njih pravočasno 
obvestili o vseh dejavnostih 
Komunale Kranj. 

pripravili modno delavnico, 
za katero so navdušili veliko 
deklic. 

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

DAVČA 

V soboto Frajkinclarji, v nedeljo Čuki 

Turistično društvo Davča tudi letos tradicionalno pripravlja 
dvodnevno etnografsko prireditev Dan teric na domačiji Pr' 
Vrhove, jutri, v soboto, vabijo na praznovanje 20-letnice 
prostovoljnega gasilskega društva, ko bodo predali v namen 
tudi novo gasilsko vozilo, hkrati pa tudi nov asfaltiran odsek 
ceste Vrhovc-Razpet. Za zabavo bodo poskrbeli Frajkincler-
ji. Pravi Dan teric s prikazom predelave lanu Od bilke do 
platna, s pripadajočimi šegami in navadami, pa bo v nede-
ljo, 19. avgusta. Že tretje leto zapored ne bo manjkala niti 
zabava s Čuki. V soboto se bo dogajanje začelo ob 14.30, v 
nedeljo pa ob 14. uri. B. B. 

B L E D 

Triglavska tržnica z ustvarjalno delavnico 

Tudi na avgustovski Triglavski tržnici, ki jo Triglavski narod-
ni park letos organizira vsako tretjo soboto v mesecu, sofi-
nancira pa jo Občina Bled, bodo kmetovalci iz parka in nje-
gove okolice ponudili svežo zelenjavo, sadje, med, kaše ter 
druge pridelke in izdelke. Na dvorišču informacijskega cen-
tra Triglavska roža na Bledu bo tržnica jutri, v soboto, med 
10 . in 12. uro, ustvarjalno delavnico pa bo tokrat soorga-
niziralo društvo Ajda Gorenjske. V. S. 

Zaposlimo MEHANIKA TOVORNIH VOZIL (m/ž), lahko priprav-
nika. Pogoji so: vozniški izpit kategorije B in lasten prevoz na delo, 
veselje do dela, zanesljivost in natančnost in največ 20 ktn oddaljenos-
ti od Vodic. Nudimo stimulativen osebni dohodek. 

Zaposlimo DISPONENTA TOVORNIH VOZIL (m/ž), lahko prip-
ravnik z višješolsko izobrazbo ekonomske smeri. Pogoji: obvezno 
aktivno znanje vsaj nemSkega ali tudi angleSkega, italijanskega ali 
jrancoskega jezika in poznavanje programa MS Office in veselje do 
dela s strankami (predvsem nemško govoreči tujci), zanesljivost in 
sposobnost samostojnega dela ter vozniški izpit kategorije B in lastni 
prevoz v službo. Nudimo stimulativen osebni dohodek. 

JERMAN TRANSPORT d.o.o., Zapoge 40,1217. Vodice, tel.: 01/83 
23 585, Mob.: 041/629 854, e-pošta: jernej@trarisport-jerman.com 

dolriva^^. 

www.activa.si 

^ n a g r a d n e m skladu so bogate ^ftct ivo se splača kupovati, saj vsako 
n a g r a d e . Z a d n j e , p o l e t n o plačilo s katerokoli kartico Activa 
nagradno obdobje se izteče z sodeluje v nagradnem žrebanju, ne 
žrebanjem 21 .septembra 2007. glede na vrednost nakupa. 

I 
Vrhunska fotografska 
oprema 
Vrhunska fotografska oprema 
in tečaj ob individualni 
spremljavi strokovnjaka za 
fotografijo, profesorja 
Oskarja Dolenca. 
www.sigma-si.com 

Spoznajte Slovenijo iz 
zraka 
Med dvodnevnim preletom z 
letalom boste odkrivali lepote 
noše dežele z drugega zornega 
kota. Izlet vključuje tudi 
sprostitvene trenutke v enem od 
hotelov v Portorožu. Nagradni 
paket je sestavljen za štiri osebe. 
www.alrcom.si 

Banka Celje • Banka Koper • Deželna banka Slovenije • Gorenjska banka • Nova KBM 
PoJlna banka Slovenije • Ralffelsen Krekova banka • Volksbank - Ljudska banka 

http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
mailto:jernej@trarisport-jerman.com
http://www.activa.si
http://www.sigma-si.com
http://www.alrcom.si


GORENJSKA • 

Kapelica bo od obojih 
Prej so jo imeli Binkeljčani, po rekonstrukciji 
cestnega odseka Podlubnik-Klančar pa so kapelico 
preselili na drugo stran ceste, v Podlubnik. Ob 
Marijinem prazniku so jo blagoslovili. 

DANICA ZAVRL ŽLEBJR 

Skofla Loka - Kapelica, ki je 
130 let stala na Mertanče-
vem svetu v Binklju, sedaj 
pa bo v Podlubniku, bo od-
slej od obojih, je ob blago-
slovu Marijine kapelice na 
veliki šmaren dejal župnik 
iz Stare Loke dr. A lo jz i j 
Snoj. Ob blagoslovu kapeli-
ce, ki je pred poldrugim me-
secem doživela spektakula-
ren prevoz z ene strani ceste 
na drugo, potem pa so jo re-
stavratorji temeljito obnovi-
li, se je na največji Marijin 
praznik zbralo lepo število 
ljudi. Najprej so možje in 
fantje v narodnih nošah po-
nesli Marijino bandero z 
mesta, kjer je prej stala ka-
pelica, na dnigo stran ceste. 
Zatem je o preselitvi kapeli-
ce, ki zaradi rekonstrukcije 
ceste Podlubnik-Klančar ni 

več mogla stati na starem 
mestu, spregovoril škofjelo-
ški župan Igor Draksler. 
Njeno selitev in skrbno ob-
novo je povezal z ljubeznijo, 
ki jo Slovend gojimo do Ma-
rije, poudaril pa, da je treba 
za ohranitev kulturne dediš-
čine. ki jo predstavljajo tudi 
sakralni objekti, tudi nekaj 
žrtvovati. Za kapelico z ime-
nom Marijin hramček sta 
občina in država dali 20 mi-
lijonov tolarjev. O zgodovini 
kapelice je spregovoril Alojz 
Pavel Florjančič. Župnik iz 
Stare Loke Alojzij Snoj pa je 
izrazil veselje, da ima sedaj 
tudi veliko naselje Podlub-
nik z okoli tisoč prebivalci 
svoje božje znamenje, ki 
ga doslej ni imelo. Hkrati 
s kapelico je blagoslovil tudi 
obnovljeni cestni odsek, da 
bi bila pot po njem čimbolj 
vama. 

^ DRUŠTVO ^ 

^ ^ 'fsovrmr 
u^Vm.!«««,« SKOFMLOKA » M IM: ' 

na GREBLIICI pod STARIM VRHOM 
v NEDELJO, 2 6 . 8 . 0 7 

od 1 1 " do 2 0 ^ 

•SUHA ŠPAGA 
•BOHPOMAGEJ 
•KIKI BAND 
• družina FERME 

I • družinsid ansambel STARMAN 
I • plesna skupina SMARTICE 
I • KVINTET DORI 
I Pečenje koruze in ktompirja za otroka! Zabavne igre! 

I Bogat SREČELOV! 

I Postisiani bosta x dobio lovtusko hrano. 
I kotilo vim kuhalo ROVTiUUI! 

Septembra znan investitor 
Občine lastnice Tavčarjevega posestva do konca avgusta zbirajo ponudbe investitorjev za razvoj in 
realizacijo Turističnega kompleksa Visoko. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Gorenja vas - Občine Škofja 
Loka, Žiri in Gorenja vas -
Poljane so sredi julija objavi-
le javno zbiranje ponudb za 
ustanovitev skupne gospo-
darske družbe s potencial-
nim investitorjem za projekt 
Turistični kompleks Tavčar-
jev dvorec Visoko. "Prve 
kontakte s potencialnimi in-
vestitorji smo že imeli, še 
bolj pomembno pa je bilo 
iskanje županov vabljive in 
ugodne variante za oživitev 
dvorca. Dvorec sam po sebi 
ne f>omeni veliko, saj potre-
buje še spremljajoče, pred-
vsem nastanitvene objekte," 
razmišlja gorenjevaški žu-
pan Milan Čadež. 

Dodaja, da se v vseh treh 
občinah zavedajo pomena 
moči gospodarskega turiz-
ma, ki bi s pomočjo privlač-
nosti Tavčarjevega dvorca 
privabil goste tudi na obe 
bližnji smučišči, oživljeno 
Rupnikovo linijo ter v pred-
videne terme v Kopačnici, 
kakor tudi na številne etno-
grafske prireditve. Kot so ob-
čine zapisale v razpisu (ob-
javljen je na intemetni strani 
gorenjevaško-poljanske ob-

Ali bo kip Tavčarja končno nehal samevati ob dvorcu Visoko, hkrati pa bo Poljanska dolina 
dobila sodoben turistični kompleks? 

čine), je cilj projekta razvoj 
turistične ponudbe v primer-
ni obliki, kakovosti in kapa-
citeti na Visokem z nastanit-
venimi, kulinaričnimi, 
pos lovno-konferenčnimi , 
banketnimi in vvellness turi-
stičnimi programi. 

Od investitorja, ki ga bodo 
izbrali septembra, občine 

pričakujejo usposobljenega 
partnerja, ki bo znal obliko-
vati programske vsebine in 
načrtovati kakovosmo uredi-
tev objektov in lokacije Tav-
čarjevega dvorca in posestva 
in tudi zaključil f inančno 
konstrukcijo. Kompleks Tav-
čarjevega kompleksa zajema 
dvorec in gospodarske po-

slopje v skupni izmeri 1.442 
kvadratnih metrov, kozolec 
toplar (342 kvadratnih me-
trov) ter park in kmetijska 
zemljišča v skupni površini 
osem hektarjev. Razpisna 
dokumentacija je na voljo na 
Občini Gorenja vas - Polja-
ne, do sedaj jo je prevzel en 
potencialni investitor. 

Turisti najraje na Veliko planino 
Kamniška občina postaja vse bolj prepoznavna po športnem turizmu. 

JASNA PAIADIN 

Kamnik • "Kamnik morda po 
športnem turizmu in adre-
nalinskih aktivnostih še ni 
tako znan kot na primer oko-
lica Bovca ali Kranjske Gore, 
a ima za to odli6ie možno-
sti. Midva še orjeva ledino, a 
je vsako leto boljše in Kam-
nik ima odlične možnosti za 
večjo prepoznavnost tudi na 
tem področju," pravi 29-letni 
Tadej Trobevšek, gorski ko-
lesar in alpinist pripravnik, 
ki v Kamniku skupaj s 33-let-
nim Damijanom Kočarjem, 
mednarodnim gorskim vod-
nikom, že skoraj leto dni 
vodi družbo za gorsko vod-
ništvo in športne dejavnosti 
Dolina Adrenalina. 

Mlada športnika sta v ak-
tivnostih v naravi s pridihom 
adrenalina, kakor opišeta 
svojo ponudbo, zaznala veli-
ko tržno nišo, saj vse več obis-
kovalcev in turistov Kamnik 
z okolico obišče prav zaradi 
naravnih znamenitosti - doli-
ne Kamniške Bistrice, sote-
ske Predoselj, Kamniških 
Alp z 2558 metrov visokim 
Grintovcem, največje sloven-
ske planine Velike planine in 

mnogih drugih športnih de-
stinadj. V svojih prostorih v 
neposredni bližini bazena, 
kam pa in mladinskega hote-
la ponujata organizacijo kraj-
ših in daljših vodenih izletov 
po kamniških planinah, iz-
posojo gorskih koles, skoke z 
jadralnim padalom, tabore 
za skupine otrok, plezanje 
po balvanih, tudi po Sivnid, 
ki s svojimi 45 metri višine 
slovi kot največji balvan v 
tem delu Evrope, in vrsto 

drugih aktivnosti. V dolini 
Kamniške Bistrice vse bolj 
priljubljeno postaja tudi bolj 
adrenalisko suho soteskanje 
po soteski Sedelšček ali pa 
plezanje po brezpotjih. "Za 
adrenalinske športe se še 
vedno odloča manj ljudi. Tu-
risti, med katerimi je biJo le-
tos največ Francozov in 
Špancev, so se pri nama 
oglasili največkrat zaradi vo-
denih izletov po Veliki plani-
ni, ki tujce najbolj pritegne," 

pravita Damijan in Tadej, ki 
se veselita tudi ureditve hote-
la Malograjski dvor, saj bo 
tako v Kamniku prenočilo še 
več športnih užitkov željnih 
turistov. 

Čeprav poletna sezona še 
zdaleč ni končana, pa sta na-
črtov polna športnika z mis-
limi že v zimski sezoni, ko 
bosta obiskovalcem Kamni-
ka med drugim ponudila 
tudi ledno plezanje v dolini 
Kamniške Bistrice. 

Damijan Kočar in Tadej Trobevšek 
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Garanje in žulji ju ne moti jo 
Blejska veslača Urban Ulčar in Vito Galičič sta se z navijači in klubskimi prijatelji veselila uspeha 
s svetovnega mladinskega prvenstva na Kitajskem, od koder sta prinesla srebrni odličji. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - Čeprav je bilo vreme 
zaradi popoldanske plohe 
ix)lj temačno, je bilo v Mali 
Zaki v ponedeljek zvečer še 
kako veselo, saj so klubski 
prijatelji, domači, pa tudi na-
vijači z gromkim aplavzom 
pričakali nova junaka vesla-
škega športa. Vita Galidča in 
Urbana Ulčarja (oba VK 
Bled). Mlada Blejca sta s sve-
tovnega mladinskega prven-
stva v Pekingu prinesla sre-
brni odličji, ki sta ju zasluži-
la skupaj s sotekmovalcema 
v dvojnem četvercu, Matev-
žem Kaiserjem (DE Mari-
bor) in Matejem Rojcem (VK 
Ljubljanica). Prav tako je bil 
čestitk deležen še en blejski 
veslaški up. Žiga Pirih, ki si-
cer domov ni prinesel odlič-
ja, se je pa izkazal s 5. me-
stom v dvojnem dvojcu sku-
paj z Dejanom Sandičem 
fVK Izola). "Naši mladi ves-
lači so še enkrat več dokazali, 
da sodijo v svetovni vrh in pri 
preštevanju kolajn z največ-
jih tekmovanj od leta 1981 
smo ugotavljali, da se bliža-
mo številki štirideset. To je 

res izjemen uspeh," je ob če-
stitkah mladim veslačem po-
udaril predsednik VK Bled 
Peter Fajf^, prav tako pa sta 
fentom in trenerjem za uspe-
he čestitala predsednik Vesla-
ške zveze Tomo Levovnik in 
domači podžupan Slavko Až-
man. 

"Že ob odhodu na svetovno 
prvenstvo smo si želeli kolaj-
no in potiho upali, da smo jo 
tudi sposobni dobiti. Sedaj so 
občutki res lepi in vsi skupaj 
uživamo," je z nasmehom 
pripovedoval Vito Galič z Bo-
hinjske Bele, ki mu je spod-
buda na njegovi veslaški poti 
starejši brat Žiga, izziv pa so 
mu tudi uspehi drugih blej-
skih veslačev. "Rad imam na-
ravo, vodo in - kljub garanju 
in žuljem - je veslanje res lep 
šport," dodaja Vito, sicer di-
j ^ kranjske tehnične gimna-
zije in velik ljubitelj letalstva, 
tako kot njegov prijatelj in so-
tekmovalec v čolnu Urban 
Ulčar. "Do sedaj je bil moj 
najboljši rezultat lajisko šesto 
mesto na svetovnem mladin-
skem prvenstvu, letošnje 
drugo mesto pa je zagotovo 
spodbuda za nove treninge 

Vito in Urban sta razrezala slavnostno torto. 

in nastope med mlajšimi čla-
ni, saj sva zadnje leto mla-
dinca. Konkurenca je med 
mlajšimi člani gotovo veliko 

močnejša in treba bo še več 
trenirati," se zaveda Urban, 
ki se je veslanju zapisal že 
pred šestimi leti. 

V jubilejni sezoni veliko načrtov 
Acroni bo še naprej podpiral jeseniške hokejiste, ki so si v novi sezoni zastavili naslov državnih 
prvakov, finale lige EBEL in uspešen nastop v reprezentančnih dresih. 

JANKO RABIČ 

Jesenice - Zdaj gre zares! To 
je glavno sporočilo s pone-
deljkove novinarske konfe-
rence v Kranjski Gori, na kate-
ri je vodstvo Hokejskega kluba 
Aaoni Jesenice predstavilo za-
četek nove sezone. "V sezoni, 
ko klub slavi 6o-letnico delova-
nja, so naši strateški dlji trije: 
uvrstitev moštva v finale EBEL 
lige, osvojitev naslova državne-
ga prvaka in uspešen nastop 
igralcev v reprezentančnih dre-
sih v najelitnejši hokejski divi-
ziji na svetu," je poudaril pred-
sednik Dimitrij Pidga in do-
dal, da je pomembno, da so 
večino dolga iz preteklosti 
uspeli sanirati. Po temeljitej-
šem pregledu so ugotovili, da 
je bil večji, kot so pričakovali; 
350.000 evrov, poleg tega pa 
še za 100.000 evrov posojil. 
Nov proračun kluba znaša 
1.850.000 evrov. Glavni direk-
tor družbe Acroni Slavko Ka-
nalec je zagotovil, da bo jeklar-
ska družba jeseniški hokej 
podpirala naprej, dober odziv 
je tudi med ostalimi sponzorji. 

Novi trener kluba Kim Co-
lins je pohvalil odlične kondi-
djske priprave, ki so potekale 
pod vodstvom Roka Pekolja. V 

Športni direktor Matjaž Mahkovec, predsednik kluba Stanislav Piciga, direktor Acronija 
Slavko Kanalec In kapetan moštva Dejan Vari (od leve proti desni) so pred sezono 
predstavili pričakovanja. 

dvorani Podmežakla je že led 
in trener je ta teden začel z uig-
ravanjem moštva. Čeprav so 
ostali brez petih odličnši napa-

dalcev, so vsi veliki optimisti, 
da bodo s to zasedbo in tremi 
tujimi igrald kos zahtevnim ci-
ljem. "Čaka nas težka sezona v 

V torek zvečer je v Slovenijo prišel prvi tuji igralec, 
ki bo v novi sezoni igral za Acroni Jesenice. To je 31-
letni švedski napadalec Markus Matthiasson, po nje-
govih besedah pa je dobro pripravljen, saj se zaveda 
kvalitete lige EBEL. Ostala dva tujca, ki sta pogodbi z 
Acronijem že podpisala, se bosta četi Kima CoUinsa 
pridružila danes (Derek Bekar) oziroma v četrtek, 23. 
avgusta (Paul Healey). V. S. 

EBEl ligi. Naši nasprotniki so 
se okrepili z odličnimi igrald 
iz NHL lige. Pri tem si seveda 
znova vsi igrald želimo podpo-
ro s tribun. Imamo zvesto ob-
činstvo, ki nas bodri doma in 
na težkih gostovanjih," je pove-
dal kapetan Dejan Vari. 

Prva tekma sezone v domači 
dvorani bo 28. avgusta ob 19. 
uri, nasprotnik bo tekmec iz 
EBEL lige, Gradec. Uradni za-
četek EBEL lige pa bo 21. sep-
tembra, Jeseničani pa bodo v 
prvem k r c ^ gosto\^ na Du-
naja 

Po ovinkih od 
Todraža do Ludn 
VILMA STANOVNIK 

Gorenja vas - Z zabavnim 
večerom, na katerem se 
bodo na servisnem prostoru 
v Todražu predstavili vozniki 
in njihovi spremljevalci, se 
bo danes ob 19. uri začela 
gorsko-hitrostna dirka "Luči-
ne 2007", ki šteje za srednje-
evropsko prvenstvo, medna-
rodno regionalno prvenstvo 
Hrvaške ter državno in po-
kalno prvenstvo Slovenije. 
Na današnji uvodni priredit-
vi bo na ogled tudi nekaj tek-
movalnih vozil na čelu s for-
mulo 3000, Hondo Type R 
in civilnim Fenarijem, za 
dobro razpoloženje pa bo po-
skrbela skupina Pop Design. 

Jutri se bo nato 75 tekmo-
valcev iz kar osmih držav po-
tegovalo za najvišja mesta. 
"Po 3,9 kilometra dolgi progi 
od T o ^ ž a do Lučin bo moč 
videti kar sedem formul, ki 
bodo za gledalce verjetno 
najbolj zanimive. Predvsem 
je treba omeniti, da se bo za 
najhitrejše čase na tehnično 
zahtevni progi poleg sloven-
skih tekmovalcev in glavnih 

favoritov Patrika Zajelšnika v 
prototipu ter Mirana Smrdelja 
v formuli 3000, borila tudi ita-
lijanska voznica Gabriella Pe-
droni v enaki formuli 3000. 
Slednja ne bo edina voznica 
na dirki, v skupini historic bo 
nastopila Čehinja Kamila Sta-
ra, slovenski predstavnid pa 
bosta Asja Zupane (Mitsubi-
shi Lancer evo VII) ter Špela 
Fabjan (Renault Clio RS Cup). 
Ne bodo pa manjkali tudi 
ostali najboljši slovenski voz-
niki. Gledald bodo lahko uži-
vali ob vožnjah Milana Bubni-
ča, ki vodi v državnem prven-
stvu, Sama Valanta, Igorja De-
kleve, Aleša Preka ter Darka 
Peljhana, večkratnega prvaka 
v rallyu. Bubnič, Valant in 
Peljhan bodo nedvomno nav-
duševali z atraktivnimi drsenji 
v zavojih." pravi predsednik 
organizadjskega odbora dirke 
Viktor Oblak. 

Jutri se bo prireditev zače-
la s tehničnimi pregledi ter 
administracijo, ob 14. uri pa 
bo prvi izmed treh uradnih 
treningov. Nedeljske vožnje 
bodo na sporedu ob lo., 14. 
in 16. uri. 

BRNIK 

Tri odličja z univerzijade doma 

Na univerzljadi, ki se zaključuje v Bangkonku, so - po zaslu-
gi radovljiške plavalke Sare Isakovič in telovadca Saša 
Bertonclja Iz Gorenje vasi pri Retečah - naši športniki osvo-
jili tri odličja. Sara in Sašo (na sliki z Mitjo Petkovškom) sta 
jih domov prinesla v sredo, saj je Sašo osvojil zlato na kon-
ju z ročaji, Sara pa srebro na 200 metrov prosto in bron na 
200 metrov delfin. V. S., foto: Tina Dok! 

VABILA, PRIREDITVE 

Odprto prvenstvo Mojstrane v tenisu • Teniški klub Mojstra-
na bo od danes do nedelje na igriščih v Mlačci organiziral od-
prto člansko prvenstvo. Pričakujejo tudi več najboljših sloven-
skih igralcev. Danes in jutri bodo predtekmovanja, v nedeljo 
pa finalni obračuni. Začetek tekmovanj bo ob 9. uri. J. R. 

Finale tekmovanja v skokih v vodo - Na kopališču Ukova bo 
jutri, v soboto, finale letošnjega tekmovanja v skokih v vodo 
z lo-metrskega stolpa za pokal mesta Jesenice. Nastopili 
bodo najboljši tekmovalci iz različnih slovenskih klubov, ki 
so zbrali največ točk na prvih dveh tekmovanjih v juniju in 
juliju. J. R. 

Jutri nogometni derbi v Domžalah, v nedeljo v Kranju - V za-
ostali tekmi 3. kroga prve lige Telekom je ekipa Domžal v 
sredo gostovala pri Livarju in z golom Andraža Kirna zma-
gala z on. Jutri, v soboto, z začetkom tekme ob 20.30 
Domžalčani gostijo vodilni Maribor. V 2. SNL bo ekipa 
Triglava Gorenjske v nedeljo ob 17.30 doma gostila ekipo 
Krškega. V. S. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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Gorenjski prijatelj 

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

e-mail: info@radio-sora.si 

Občina Žirovnica. Bteznica 3, 4274 Žirovnica 
tel.: 04 5809, fax.: 04 5809 109 

JAVNI RAZPIS 
Na podlagi določil 68. člena Zakona o javnih uslužbencih 
objavljamo prosto delovno mesto 
višjega svetovalca, svetovalca ali pripravnika za pravne 
zadeve za določen čas nadomeščanja. 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
- univerzitetna izobrazba pravne snfieri, 
- najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj (za pripravnika 0), 
- državljanstvo Republike Slovenije, 
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kazni-

vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo 
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev, 

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen 
čas s polnim delovnim časom, s trimesečnim poskusnim delom za 
Čas riadomeščanja začasno odsotne delavke, pre<lvidoma do 30. 
09.2008. Delovno mesto se bo opravljalo v nazivu vî i svetovalec 
ali svetovalec I., II. ali III., odvisno od izpolnjevanja pogojev in 
pridobljenega naziva kandidata. V primeru, da ne bo primemih 
kandidatov za višjega svetovalca ali svetovalca, bomo zaposlili 
pripravnika. 

Prijava mora vsebovati: 
- prijavo, vlogo na razpis, 
- kratek življenjepis, 
- fotokopijo diplome, 
- izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, 
-izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v 
trajanju več kot šest mesecev, 

- izjavo kandidata, da zoper njega nI bila vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, 

-izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje 
Občini Žirovnica pridobitev podatkov iz 4., 5 in 6. alineje iz 
uradne evidence. 

Zažeteno je znanje angleškega ali nemškega jezika. Prav tako je 
zaželeno, da kandidat v prijavi poleg formalne Izobrazbe navede 
tudi dnjga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 

Kandidati naj pošljejo pisne prijave v 15 dneh od dneva objave 
tega razpisa na naslov; Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 
Žirovnica ali na elektronski naslov: obclna@zirovnica.si. Za 
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer 
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 
Kandidati bodo o Izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po 
opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo 
objavljeno na spletni strani Občine Žirovnica, wvvw.zlrovnica.sl. 
Za dodatne informacije smo na voljo na tel. 04/5809100 ali 
04/5809113 (Mihaela Čulum). 
V besedilu natečaja uporabljeni Izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

Številka: 1000018/2007 
Datum: 13. 08. 2007 Leopold POGAČAR 

ŽUPAN 

G G U Z L E T I Y 
(25. avgust 2 0 0 7 

cveili6ii s^em In krožni ogled Dunaja 1 
Cena Izleta je 31 eur- naročniki Gorenjskega glasa imajo 5 % popust 

sapt*nrib«r 2 0 0 7 

K U M R O V E C IN T U H E U S K E T O P L I C E 
ogled Kumtovca in kopanje v Tuhdjsldh toplicah 
Cena Izleta je 28 eur- naročniki Gorenjskega glasa imajo 10% popust. 

vsako s o b o t o 

G A R D A L A N D in CANEVAVVORLD cena 48 EUR 

najavl jamo 

O K T O B E R F E S T , 29.9. 2007 - cena 39 EUR 

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

Gorenjski Glas »CUMf nMOMiH MmMKt« 

čakajo jih nove naloge 
Letalska enota policije je praznovala 4 0 let, v prihodnje bo še okrepila svoje delovanje, ki bo zahtevalo 
tudi kadrovske okrepitve. 

MATJAŽ GREGORIČ 

Brnik - Letalska enota policije 
je pred kratkim obeležila šti-
rideseto obletnico delovanja. 
Ustanovili so jo leta 1967, ko 
je takratna milica dobila v 
uporabo prvi trisedežni heli-
kopter. ki je že naslednje leto 
pivič sodeloval pri reševanju 
v gorah. Reševanje v gorah 
pa je samo ena od nalog, ki 
jih že štiri desetletja opravlja-
jo j)olicisti letalci. Helikopter-
ji so postali nenadomestljivi 
pri urejanju in nadzorovanju 
cestnega prometa, zasledova-
nju storilcev kaznivih dejanj, 
nadzoru državne meje in re-
ševanju ob naravnih nesre-
čah in nesrečah v gorah, pri 
prevozu dojenčkov v inkuba-
torjih, hudo bolnih in poško-
dovanih, pri odkrivanju in 
gašenju požarov na prostem, 
gradnji žičnic, planinskih 
koč, pri postavljanju oddajni-
kov in daljnovodov. Nešteto 
je primerov, ko so lahko heli-
kopterji učinkovito priskočili 
na pomoč in rešili dragoceno 
življenje ali preprečili hujše 
posledice. 

KRIMINAL 

K R A N J 

Romun z lažnim 
zlatom 
Kranjski policisti so stopili 
na prste prodajalcem lažne-
ga nakita. V roke jim je pri-
šel romunski državljan, ki je 
na avtocesti med cestnin-
sko postajo Torovo in Kra-
njem ustavljal voznike in 
jim v nakup ponujal nakit iz 
medenine, označen z žigom 
za zlato. V postopek so se 
vključili tudi delavci Carine, 
ki so pri pregledu osebnega 
avtomobila našli še 199 ko-
sov različnega nakita, veriži-
ce, zapestnice in prstane iz 
medenine. Policisti so 
osumljencu zasegli tudi 
mobilni telefon, ki je bil prav 
tako pridobljen na nečeden 
način, za vse skupaj pa ga 
bodo ovadili tožilstvu. 

Enota letalske policijske 
enote, ki ima svoje hangarje 
in prostore na letališču na 
Brniku poleg policijskih ope-
rativnih nalog opravlja tudi 
iskanje in reševanje, nujno 
helikoptersko medicinsko 
pomoč, prevoze bolnikov in 
ponesrečencev, prevoze do-
jenčkov v inkubatorju, "gost-
je" policistov pa so nemalo-
krat tudi predstavniki drža-
ve. Letalska policijska enota, 
ki jo vodi Vojko Robnik, vsa-
ko leto opravi približno 
2000 ur letenja s helikopter-
ji, večino pri izvajanju poli-
cijskih nalog in nalog v siste-
mu zaščite in reševanja. Tre-
nutno je v enoti zaposlenih 
19 pilotov. Štiri posadke so-
delujejo pri vsakodnevnem 
opravljanju helikopterske 
nujne medicinske pomoči, 
tri pa pri gorskem reševanju. 
Te naloge se opravljajo "na 
klic", zato morajo biti posad-
ke dobro usposobljene, ker 
časa za pripravo na let prak-
tično ni, za natančno lokaci-
jo pristanka pa posadka po-
gosto izve šele, ko je že v zra-
ku. Pri opravljanju nalog z 

Najnovejši helikopter Augusta A-109 Power ima opremo, ki 
omogoča tudi letenje v slabših meteoroloških razmerah in 
ponoči z uporabo očal za nočno gledanje. / f0»;t,«ooki 

veččlansko posadko so bolj 
izkušeni piloti vodje helikop-
terja, mlajši pa v vlogi kopi-
lotov pridobivajo dlragocene 
izkušnje. Poleg pilotov je v 
enoti zaposlenih tudi 11 
tehnikov-letalcev, ki skrbijo 
za brezhibno delovanje heli-
kopterjev in opreme, poleg 
tega pa tudi aktivno sodelu-
jejo kot člani letalskih po-
sadk pri nekaterili nalogah 
policije. Do leta 2012 bo eno-
ta povečala število zaposle-

Gorenjska Gremo gor. 

Požar opustošil lopo 
v torek zvečer je popolnoma zgorelo leseno 
gradbeno skladišče na Primskovem, škode je za 
50 tisočakov. 

MATJAŽ GREGORIČ 

Kranj - V torek zvečer okoli 
23. ure so na pomoč poklica-
li kranjske [x>klicne gasilce, 
ki so oddrveli na Primskovo, 
kjer je zagorela večja lesena 
lopa. V objektu je bilo skla-
dišče gradbenega podjetja, v 
njem pa so bili spravljeni 
gradbeni opaži, orodje, grad-
beni material, gradbeni stro-
ji in tri vozila. Pri gašenju 
požara so se poklicnim gasil-
cem pridružili tudi člani 
PGD Primskovo. Gasilcem 
je pred ognjenimi zublji 
uspelo rešiti tovorno vozilo, 
drugo poltovomo vozilo in 

starejši terenec pa sta zgore-
la. Pogasili so tudi dve plin-
ski jeklenki in cisterno, v ka-
teri je bilo tisoč litrov nafte, 
prav tako so pred ognjem ob-
varovali delavnico, ki je v 
sklopu objekta. Ker požar v 
nočnem času še ni bil v celo-
ti pogašen, so policisti s ogle-
dom požarišča nadaljevali v 
sredo zjutraj. Kot je povedal 
tiskovni predstavnik Policij-
ske uprave Kranj Zdenko 
Guzzi, vzrok požara, ki je 
povzročil za 50.000 evrov 
škode, še ni znan, na delu pa 
so tudi forenziki, ki preisku-
jejo, ali ogenj ni bil morda 
podtaknjen. 

• i 

t 

nih pilotov in tehnikov letal-
cev, prav tako je načrtovana 
organizacijska prilagoditev 
schengenskim zahtevam, 
kot je na primer začasna na-
mestitev helikopterjev in po-
sadk na druga letališča. Po-
leg bo v skladu s temeljnim 
razvojnim programom po-
sodobljen tudi letalski park, 
že prihodnji mesec pričaku-
jejo novi Euiocopter EC-135, 
ki bo namenjen nadzoru 
schengenske meje. 

NESREČE 

K R A N J S K A G O R A 

Pri delu padel s strehe 

V torek ob pol desetih se je 
v Kranjski Gori pripetila de-
lovna nesreča. S strehe sta-
novanjske hiše je padel 56-
letni domačin, ki mu je spo-
drsnilo, padel je v globino 
približno osem metrov in 
obležal hudo telesno poško-
dovan na asfaltiranem dvo-
rišču. Prvo pomoč sta nudi-
la zdravnik iz ZD Kranjska 
Gora In zdravnica Iz ekipe 
nujne medicinske pomoči. 

BOHINJ 

Padalec padel v jezero 
Za 46-letnega nemškega dr-
žavljana se je torkov polet s 
padalom končal s padcem v 
Bohinjsko jezero. Padalec je 
poletel v skupini jadralnih pa-
dalcev, z vzletišča Vogar. Ko 
je priletel nad Bohinjsko jeze-
ro, se mu je pri poskusu 
obrata za 360 stopinj zaprlo 
padalo, tako da je z višine pri-
bližno 50 metrov padel v je-
zero ter se poškodoval. V bli-
žini so bili takrat kopalci z gu-
mijastim čolnom, ki so po-
nesrečenega privlekli do oba-
le in mu nudili prvo pomoč. 
Zdravniki v ljubljanskem Kli-
ničnem centru so kasneje 
ugotovili, da jo je izkušen pa-
dalec k sreči odnesel le z laž-
jimi poškodbami In pretre-
som možganov. M. C. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
mailto:info@radio-sora.si
mailto:obclna@zirovnica.si
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Pol leta po uvedbi vstopnine so na Blejskem otoku zaključili prvo fazo obnove 

Z denar em od vstooriine 
zemarsika noveaa 
VILMA STANOVNIK 

Čeprav je bilo 
glede 

zaračunavanja 
vstopnine 

v začetku precej 
polemik in 

nejevolje, pa so 
sedaj le še redld 

obiskovalci, 
ki se obregnejo 

ob dejstvo, 
da je treba seči 

v denarnico. 

Ukrep blejske župnije, ozi-
roma Družbe sv. Martina, ki 
jo je župnija Bled januarja 
leta 2005 ustanovila za 
upravljanje z Blejskim oto-
kom, da za obisk otoka letos 
začne pobirati vstopnino, je 
že prinesel sadove. Čeprav je 
bilo glede zaračunavanja 
vstopnine v začetku precej 
polemik in nejevolje, pa so 
sedaj le še redki obiskovalci, 
ki se obregnejo ob dejstvo, da 
je treba seči v denarnico. 

Pomisleki so se izkazali 
za neupravičene 

"Res je bilo ob uvedbi 
vstopnine, zlasti s strani ob-
čine precej pomislekov glede 
obiska turistov in odpovedi 
agencij. Izkazalo pa se je, da 
so bili vsi ti dvomi neupravi-
čeni, saj tujd vstopnino spre-
jemajo kot dejstvo po vsem 
svetu. Glede agencij, ki so 
imele že sklenjene posle, pa 
smo se odločili, da jim v le-
tošnjem letu cene vstopnic 
znižamo," v imenu Družbe 
sv. Martina pravi Danica Se-
banc in dodaja: "Ne smem 
reči, da v zadnjih mesecih ni-
koli ni bilo nobene pripombe 
glede pobiranja vstopnine, 
vendar pa oba pri nas zapo-
slena, ki skrbita za pobiranje 
vstopnine, te pripombe sliši-
ta vse bolj poredko. Mi pa 
smo zelo zadovoljni, ker oba 
dobro poznata zgodovino 
otoka in obiskovalcem znata 
odgovarjati tudi na različna 
vprašanja. Poleg tega pa je 
pomembno tudi to, ker že s 
svojo prisotaostjo in pozor-
nostjo tudi "pazita" na cer-
kev. Prej je v njej lahko vsak 
počel, kar se mu je zljubilo, 
od obešanja na zvon, do ne-
spoštljivega obnašanja. Sedaj 
imajo obiskovalci pač obču-
tek, da je cerkev varovana, da 
ne smejo v njej početi ravno 
vsega, vstopati z živalmi in 
podobno. Morda res ni ved-
no dobro, da je nekaj zastonj. 

saj potem marsikdo misli, da 
je celo v cerkvi vse dovolje-
no," dodaja Sebančeva, Id je 
sprva za župnijo vodila fi-
nance, sedaj pa v Družbi sv. 
Martina skrbi tudi za uskla-
jevanje dela zaposlenih in za 
investicije. 

Obnova je bila nujna 

"Dohodki iz dnevnega 
bara in od prodaje spomin-
kov so prej zadoščali zgolj za 
redno vzdrževanje na otoku. 
Tega pa je precej, saj so stva-
ri večino stare, vrsto let se ni 
nič obnavljajo in že tekoče 
vzdrževanje je drago. Prejš-
nji najemniki na otoku so 

pač skušali čim več zaslužiti, 
za obnovo in vzdrževanje lo-
kala in proštije, kjer je bil 
prej tudi lokal, pa se niso za-
nimali. Ko smo mi prevzeli 
dnevni bar z gostinskim vr-
tom, smo se odločili, da bo 
proštija služila kulturi, za za-
četek pa smo prostore v pri-
tličju uredili za prodajo spo-
minkov in razstavo jaslic, v 
nadstropju pa je od sredine 
aprila odprta zanimiva raz-
stava, s katero avtorica Ladi-
na Korbar v glini predstavlja 
oblačila naših prednikov. Ker 
sedaj spominke prodajamo v 
proštiji, smo prejšnji kiosk 
namenili za prodajo vstop-
nic," pravi Danica Sebanec 

in pojasnjuje, da so z vstop-
nino na otoku v slabe pol leta 
zaslužili okoli 130 tisoč ev-
rov. v dneh največjega obis-
ka - navadno so to nedelje - je 
bil dohodek tudi blizu tisoč 
petsto evrov. 

"S tem denarjem smo v ce-
loti obnovili streho cerkve, 
žlebove, bakrene dele, strelo-
vod pri zvoniku ter manjšo 
stavil za cerkvijo, ki ji pravi-
mo puščavca. Tako sta za 
prekriti ostali še mežnarija 
in proštija. Sprva smo na-
mreč mislili, da bo na teh 
dveh stavbah zadoščala zgdj 
zamenjava nekaterih delov 
dotrajane opeke, toda izvajal-
ci iz Gradbenega podjetja 

Z denarjem, zbranim od vstopnine, so na Blejskem otoku na novo prekrili streho cerkve, 
bakrene dele strehe, zamenjali žlebove in strelovod, pa tudi manjšo stavbo za cerkvijo. 

Bohinj, ki so strehe dobro 
pregledali, so ugotovili, da bo 
tudi na teh dveh stavbah tre-
ba strehe dodobra obnoviti," 
pojasnjuje Danica Sebanc in 
dodaja, da je bila dosedanja 
prenova stavb vredna 160 ti-
soč evrov. Ker pa so morali 
urediti še poti po otoku, ob-
noviti ograje in mostiček, pa ' 
je račim na koncu še za 15 ti-
soč evrov višji. 

Želijo si dolgoročne 
najemne pogodbe 

"Z izvajalci del smo bili 
zelo zadovoljni, oni pa so 
nam šli na roke tudi pri pla-
čilu, saj smo se dogovorili, da 
bomo račune poravnavali v 
skladu s prilivi od vstopnine, 
kar računamo, da bo v mese-
cu septembru. Za urejanje 
poti pa smo se dogovorili še 
za kasnejši rok," tudi pravi 
Sebančeva, ki je prepričana, 
da bo Družba sv. Martina 
tudi vnaprej najboljši uprav-
ljavec objektov na otoku. 
"Župnija Bled je bila od leta 
1992 začasni upravljavec na 
otoku, po ustanovitvi Družbe 
sv. Martina pa z otokom 
upravlja naša družba. Ker 
sodni postopek glede lastniš-
tva ni bil zaključen, nismo 
imeli najemne pogodbe, se-
daj, ko pa se je zaključil, pa je 
nujno potrebna najemna po-
godba z državo. Zaenkrat se 
še ni nič zgodilo, upamo pa, 
da se bo čim prej, saj bi v 
tem primeru lahko obnovo 
ostalih objektov začeli kar bo 
mogoče hitro," tudi pravi 
Danica Sebanc, ena od dese-
tih zaposlenih v Družbi sv. 
Martina, ki se je razveselila 
tudi dejstva, da je zelo zase-
den domači župnik Janez 
Ambrožič te dni dobil po-
močnika Lucijana Potočnika 
iz Kranja: "Ko bomo predse-
dovali Evropski uniji, bo vo-
dil tudi delegacije na otok, 
ker pa govori več tujih jezi-
kov, pa bo skrbel še za du-
hovno oskrbo turistov," še 
dodaja Sebančeva. 



POGOVOR Razgledi 

Dvaintridesetletni diplomirani socialni delavec in skorajšnji magister družbenih ved, predsednik Stranke mladih 
Slovenije Darko Krajnc, je eden od kandidatov za predsednika države. 

edsednik eaas udstva 
D A R K O KRAJNC, NAJMLAJŠI P R E D S E D N I Š K I KANDIDAT V Z G O D O V I N I S L O V E N I J E 

Pooblastila 
predsednika so 
resda omejena 
na vsega osem 

funkcij, 
a bistvena 

njegova vloga 
je neformalna, 

ključna je 
njegova pojava 

predsednika 
kot človeka, ki 

je blizu ljudem. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kaj vas je motiviralo, da 
tako rekoi na začetku svoje 
politifne kariere "naskaku-
jete" položaj predsednika, 
ki ga politiki običajno načr-
tujejo za vrh (aH konec) svo-
je politične poti? 

"To ni začetek moje poli-
tične kariere, začela se je že 
pred kakimi desetimi leti, ko 
so me kolegi na fakulteti na-
govorili, naj bi .bil predstav-
nik študentskega doma. Kas-
neje sem bil minister za sod-
alo in zdravstvo v študentski 
vladi, potem predsednik Štu-
dentske organizacije Slove-
nije, od tam me je pot zanes-
la v Stranko mladih Sloveni-
je, kjer sem dve leti in pol 
predsednik. Že drugi man-
dat sem občinski svetnik v 
občini Šentilj, bil pa sem tudi 
kandidat na državnozbor-
skih volitvah, tako da v politi-
ki nisem kak začetnik. Pred-
stava o predsedniku države 
kot starejšem gospodu na 
koncu politične kariere ali 
celo življenjskih moči, jemlje 
čar in energijo tej funkciji. 
Sem tisti, ki lahko tej funkci-
ji prispeva več energije, sve-
žine, dinamike, tudi moja 
mladost je prednost in ne 
ovira, prav tako mladost ni 
povezana neposredno z iz-
kušnjami: nekdo si jih lahko 
v desetletju nabere več kot 
drugi v dvajsetih ali petdese-
tih letih." 

Kako ocenjujete svoje mož-
nosti v predsedniški tekmi 
s politično veliko bolj pre-
poznavnimi kandidati? 

"Mislim, da sodim v prvo 
polovico, kaj več napovedova-
ti vnaprej pa bi bilo nehvalež-
no. Prav bi bilo, da bi imeli 
vsi tisti, ki v javnosti ne velja-
mo za favorite, v medijih 
enako možnost nastopati in 
se predstavljati sodržavlja-_ 
nom, kot jo imajo trije naj-
bolj prepoznavni kandidati. 
Če bo tu veljala enakoprav-
nost za vse, verjamem, da 
lahko marsikoga prepričam 
ravno s svojo neobremenje-
nostjo. V dvajsetih letih enih 
in istih obrazov, enih in istih 
načinov politike predstav-
ljam nov, svež veter v politi-
ki. Menim, da se daje preve-
lika pozornost prvim trem 
kandidatom. Ti pa so politiki 
starega kova, birokrati, pri 

katerih že umetno potencira-
jo njihovo favoriziranje, se-
daj že celo s pozomostjo biv-
ših predsednikov. Mislim, da 
to ni demokracija. Demokra-
cija zame pomeni enakost 
možnosti in tu bi morali vsi 
drugi kandidati imeti več 
možnosti. Sicer pa do sedaj 
še nismo intenzivno začeli 
kampanje (uradna se tako ali 
tako še ni začela). Drugo pa 
je, kako so bili moji dogodki 
javno opaženi. Velikokrat so 
se mediji spotaknili ob to, da 
SMS pač ni parlamentarna 
stranka, kar se mi zdi zgreše-
no. Kot predsednik zunaj-
parlamentame stranke sem 
denimo pisal predsedniku 
države javno pismo, ki ni 
bilo nikjer objavljeno. Kdove, 
če bi pisal kot državljan, ali 
ne bi bilo deležno več pozor-
nosti. To je tudi eden od raz-
logov, zakaj kandidiram. V to 
kampanjo želim vnesti raz-
pravo, ki se bo ukvarjala z 
resnimi življenjskimi tema-
mi, ne pa že spet kot v vseh 
preteklih dvajsetih letih z 
mejo s Hrvaško." 

Ste že potipali svoj teren, 
katera je vaša ciljna skupi-
na? 

"V tem času sem se ukvar-
jal tudi z magistrsko nalogo 
in jo moral zaključiti (sep-
tembra imam zagovor), zato 
kampanja ni bila tako inten-
zivna, kot bi bila sicer. 
Usmerjena pa bo k vsem cilj-
nim populacijam, posebej pa 
še h generaciji mladih. Že-
lim namreč izpostaviti pro-
bleme mladih, njihovo osa-
mosvajanje, problem nasto-
pa službe, dostopnosti do 
stanovanj, do kreditov, tudi 
dostopa do vrtcev, usklaje-
nost družinskega in delovne-
ga Življenja. Zavzemam se 
tudi za odgovoren odnos do 
okolja. Sem za gospodarski 
razvoj, a ne v škodo okolja in 
kakovosti življenja posamez-
nikov. Kakovost življenja je 
ena tistih stvari, ki jih želim 
poudarjati. O tem je treba go-
voriti, saj več kot dve tretjini 
ljudi zaslužita podpovprečno 
plačo, pri čemer so cene do-
mala na ravni Evropske uni-
je, plače pa veliko pod njo. To 
so stvari, o katerih mora tudi 
predsednik odpirati razpra-
ve, predvsem pa tudi o vseh 
zakonskih spremembah, ki 
zadevajo življenje ljudi. Po-

Darko Krajnc / FO»; TIHJ DOW 

oblastila predsednika so res-
da omejena na vsega osem 
funkcij, a bistvena njegova 
vloga je neformalna, ključna 
je njegova pojava predsedni-
ka kot človeka, ki je blizu lju-
dem. Nekdo, ki je izvoljen 
neposredno, je tako rekoč 
glas ljudstva, zato mora ime-
ti težo in možnost, da neka-
tere stvari izpelje, ne glede 
na to, ali se vlada z njim stri-
nja ali ne." 

Kako bi vi reševali konflikt, 
ki je letos nastal med vlado 
in predsednikom? 

"Tak konflikt obstaja na 
podlagi vseh preteklih do-
godkov, ki delijo Slovenijo. 
Kot kandidat bi jih želel pre-
seči. Mislim, da je konflikt 
velikokrat potreben za na-
predovanje, in prav je, da se 
soočijo različna mnenja, 
vendar pa je treba najti kom-
promis in ne trmasto do 
konca vztrajati vsak na svoji 
strani. O teh stvareh je mor-
da smiselno, da na koncu 
presodi celo ljudstvo. Držav-
ljani so v državljanske pobu-
de premalo vključeni, refe-
rendumi so omejeni, sicer 
pa obstajajo tudi drugačne 
možnosti, denimo javno-
mnenjske raziskave, s kate-

rimi se da priti do razmero-
ma verodostojnih rezultatov. 
Dostikrat se na ta način išče 
mnenje ljudi, pa se ga veli-
kokrat ne upošteva." 

v svojenn volilnem pr<^a-
mu omenjate skrb za "ma-
lega človeka". Je vaš social-
ni čut pripisati tudi vašemu 
otroštvu, ki ste ga preživeli 
v rejništvu? 

"Rojen sem v Mariboru, 
odraščal sem na vasi v rejni-
ški družini, kjer je še vedno 
moje stalno bivališče. Temu 
področju sem posvetil tudi 
veliko svojega prostovoljnega 
dda. Sedaj sem podpredsed-
nik rejniškega društva Slove-
nije. Doštudiral sem social-
no delo. Želim pokazati 
vsem rejencem, da tudi reje-
nec lahko uspe in se razvije v 
uspešnega posameznika, ki 
zna poskrbeti zase in tudi za 
druge. Vidi se, kdo ima čut 
za ljudi in za njihovo dobro, 
sam sem že takšen človek. 
Rad se družim z ljudmi in ne 
znam si zamišljati tega, da 
ne bi imel okrog sebe ljudi." 

Zelo odmevna je bila lani 
pobuda vaše stranke za 
brezplačne vrtce za vse 
otroke. Ministrstvo za delo. 

družino in socialne zadeve 
sedaj prihaja s predlogom o 
brezplačnem vrtcu za dru-
gega in tretjega otroka. 
Kako ga ocenjujete? Bi lah-
ko rekli, da je to uspeh vaše 
stranke ali morda menite, 
da so vam "ukradli" idejo? 

"Tega smo v naši stranki 
že kar vajeni, saj je več akcij v 
preteklosti zraslo na našem 
zelniku, potem pa so to dru-
gi najprej negirali, potem pa 
prikazali kot svojo zamisel. 
Tako se je denimo zgodilo s 
predlogom o ukinitvi vojaške 
dolžnosti v Sloveniji in uved-
bo profesionalne vojske. Po-
dobno je z vrtci. Pobudo smo 
lani predstavili v državnem 
zboru, kjer so se vsi strinjali, 
da je v Sloveniji vrtec drag, 
med najdražjimi v Evropi, 
zlasti po tem, kolikšen delež 
družinskega proračuna zaja-
me. Od 20 do 30 odstotkov 
družinskih prihodkov name-
njajo naše družine za plačilo 
vrtca, na Švedskem pa največ 
šest odstotkov družinskih 
prejemkov. Tu so najbolj 
obremenjene družine s pov-
prečnimi plačami. Naredili 
smo vse izračune, jih prouči-
li in napisali zakon, ki bi 
omogočil brezplačen vrtec za 
vse otroke, enako dostopnost 
pa tudi vse nadaljnje izobra-
ževanje. Če govorimo, da je 
Slovenija mala država, ki 
nima druge moči kot zna-
nje, bi se tudi ta investicija 
na dolgi rok povrnila, znebi-
li pa bi se tudi vse nepotreb-
ne birokracije, saj sedaj star-
ši potrebujejo celo vrsto do-
kazil o svojih dohodkih in 
premoženjskem stanju. 
Vladni predlog pa pomeni 
še več birokracije, pogoji o 
tem, kdaj bi kdo imel vrtec 
brezplačen, pa so tudi malo 
čudni, saj ni prav veliko pri-
merov, ko sta hkrati v vrtcu 
po dva ali trije otroci. Sicer 
pa pozdravljam namero vla-
de, da je to nemara prvi ko-
rak k brezplačnim vrtcem, 
in izjavo ministra, češ da 
brezplačni vrtci za vse mor-
da niso tako nerealna zade-
va. Mi še vedno verjamemo, 
da je naš predlog pravi, in 
bomo še vztrajali. Naši izra-
čuni tudi dokazujejo, da ne 
gre za tako velik strošek, 
1,04 odstotka BDP, medtem 
ko v državah OECD vlagajo v 
predšolsko vzgojo od 1,3 do 
2,3 odstotka BDP." 



POGOVOR Razgledi 

Danilo Turk, dolgoletni veleposlanik Slovenije v Združenih narodih, nekdanji pomočnik generalnega sekretarja 
O Z N , profesor na pravni fakulteti, strokovnjak za človekove pravice, se poteguje za položaj predsednika države. 

Draaocene mednarodne izkušn e 
D A N I L O TURK, KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA DRŽAVE 

"Od 
predsednika 

pa se 
pričakuje še 

več, ker je 
izvoljen 

neposredno na 
splošnih 
volitvah. 

To mu daje 
posebno 

močno 
legitimnost." 

DANICA 2 J W R L Ž L E B I R 

Domala vse obdobje samo-
stojne Slovenije ste preživeli 
kot njen diplomatski pred-
stavnik na tujem in se z ak-
tivno politiko niste ukvarjali. 
Kako da ste se odločili za tak 
preobrat? 

"Delal sem nekaj let kot 
slovenski veleposlanik v OZN, 
kar je bila diplomatska funkci-
ja, a tudi politično definirana. 
Imd sem opravka s politični-
mi vprašanji, ki zadevajo polo-
žaj v mednarodni skupnosti in 
tudi veliko komunikacij z vo-
dilnimi slovenskimi politični-
mi Ijudrtii, ki so prihajali v 
New York in smo se pogovar-
jali o različnih političnih vpra-
šanjih. Moje delo je torej ven-
darle bilo na mestu in z dejav-
nostmi, Id so izrazito politične. 
Tudi ko sem bil pomočnik ge-
neralnega sekretarja Združe-
nih narodov, sem se ukvarjal s 
političnimi vpiaSanji. Politično 
udejstvovanje mi ni tuje, res pa 
je, da vstopam na slovensko 
politično sceno prav sedaj na 
bolj viden način. To je nek nov 
izziv, a situadja, v kateri lahko 
morebiti kaj prispevam." 

Kakšni so odzivi na vašo kan-
didaturo? Ena od anket, Id 
kaže, da vas podpira revnejši 
sk>j, mladi... 

"Zadovoljen sem z odzivi 
javnosti in volivci na kandida-
turo. Upoštevam tudi dejstvo, 
da je moja odlofitev relativno 
nova, sem razmeroma nov 
kandidat, o katerem se prej ni 
široko javno govorilo, čeprav 
so mi mnogi zasebno sveto-
vali, naj se spustim v politiko. 
Če vse to upoštevamo, je 
stopnja podpore, Id se je raz-
vila v zaiijem mesecu in pol, 
odkar sem kandidat, zelo do-
bra. Je še razmeroma zgod-
nja faza. prezgodaj je delati 
zaključke, tudi posamezne 
ankete nikoli ne zajamejo ce-
lotnega spektra. Nič nimam 
proti, če me opisujejo kot 
kandidata, ki ima posluh za 
ljudi, ki se v fazi tranzicije 
niso najbolje pozidonirali. 
Mi imamo probleme z raz-
slojevanjem v družbi in treba 
je biti občutljiv na probleme 
ljudi, biti privržen solidarno-
sti, Id mota obstajati, če hoče-
mo biti stabilna in zrela druž-
ba. Kar ste te dni lahko pre-
brali v časopisih: všeč mi je, 
če moj pristop razumejo ljud-

je, ki si želijo solidarnosti in 
ohraniti določene socialne 
pridobitve, ki so nekatere 
zgodovinsko pridobljene, de-
nimo pravica do zdravstvene-
ga varstva. V nadaljevanju 
kampanje bom veliko v stiku 
z ljudmi, jih poslušal in raču-
nam, da bom izvedel kaj več, 
v kakšnem stanju je naša 
družba in kaj lahko predsed-
nik stori." 

Ali dobro poznavanje svetov-
ne politike, pridobljeno v vaši 
dolgoletni ^plomatski karie-
ri, razumete kot prednost pri 
opravljanju predsedniške 
funkdje? 

"Spoštujem resne kandidate, 
ki se pojavljajo v tej kampanji, 
in mislim, da vsak prispeva 
svojo izkušnjo, svoje kvalitete. 
S tega stališča sem v predvolil-
nih razpravah pripravljen po-
kazati, da so diplomatske iz-
kušnje pomembne za predsed-
nika, tako v domačih razpra-
vah, kjer sta potrebna strpnost 
in dobra volja (vse, kar potre-
bujete v diplomadji, potrebuje-
te tudi doma), in drugič, za 
predsednikovo delo pridejo 
prav mednarodne izkušnje, 
kajti predsednik ima v medna-
rodnih odnosih določeno vlo-
go, zato je prav, da zna dobro 
sodelovati z državami in med-
narodnimi organizadjami. 
Mislim, da bi lahko s svojimi 
izkušnjami nekaj prispeval." 

Blizu vam je model aktivnega 
predsednika. Kako bi ga raz-
ložili? 

"Mislim, da je pravna opre-
delitev položaja predsednika 
kar zahtevna, čeprav predsed-
nik nima veliko formalnih 
pooblastil. Od njega se priča-
kuje nastopanje in komuni-
kacija s parlamentom, komu-
nikacija z vlado, kar so po-
membne politične naloge. 
Od predsednika pa se priča-
kuje še več, ker je izvoljen ne-
posredno na splošnih volit-
vah. To mu daje posebno 
močno legitimnost, ljudje 
pričakujejo, da bo izražal 
mnenja o določenih družbe-
nih vprašanjih, zlasti dolgo-
ročnih, a tudi o trenutnih 
vprašanjih. Tu vidim dobre 
razloge za pojmovanje pred-
sednika kot aktivnega. V 
družbi je treba povečati tudi 
pozornost do dolgoročnih 
aspektov, ki v dnevni politiki 
ne pridejo veliko do izraza. 

kamor denimo sodijo tudi 
vprašanje solidarnosti, vpra-
šanje revščine, vprašanje soli-
darnosti med generacijami. 
To so vprašanja, za katera je 
prav, da se predsednik na 
njih angažira." 

Sestavili ste tudi programski 
svet iz osmih uglednih oseb-
nosti, ki sodelujejo pri obliko-
vanju vašega prc^iama. Kateri 
so njegovi bistveni poudarki? 

"V programu so vsa f>odro-
čja, na katerih je treba razviti 
dobro idejo o predsednikovih 
vlogah. O tem se želim po-
svetovati, saj ne morem vsega 
vedeti sam. To so področja 
ekonomije, ekologije, pra-
vne ureditve in človekovih 
pravic, področje obrambe in 
nadonalne varnosti, znano-
sti, kidture, rad bi vključil 
tudi kakega prepoznavnega 
in uspešnega slovenskega 
športnika ali športnico, saj je 
treba tudi slovenske športne 
rezultate spoštovati in ljudi, 
ki so jih dosegli, vključevati v 
razpravo ter videti, kaj bi se 
dalo storiti, da bi bili na tem 
področju boljši, ne le pri do-
sežkih, pač pa tudi pri druž-
benem obravnavanju uspeš-
nih slovenskih športnikov." 

Je pa vaš programski svet 
uravnotežen po spolih? 

"To je izkustveno: pri vsa-
kem projektu potrebujete 
tim, en sam človek ne more 
veliko narediti. Tim je opti-
malen. če imate približno 
uravnoteženo zastopane mo-
ške in ženske. To sem spo-
znal, ko sem delal v vamost-
nem svetu, kjer sem imel di-

plomatsko ekipo, ki je bila se-
stavljena približno pol - pol. 
Tudi v Zdmženih narodih, 
ko sem oblikoval razne delov-
ne skupine, sem vedno gle-
dal, da sem Lmel takšno rav-
novesje. Iz tega izhaja zelo 
produktivna dinamika, ljudje 
razpravljajo zelo produktiv-
no, rezultati so boljši. Tega vi-
dika ne kaže podcenjevati, saj 
je zelo praktičen." 

Ob nedavnem dnevu mladih 
so nevladne organizacije v 
Sloveniji spodbudile mlade, 
naj pišejo pismo predsedni-
škim kandidatom in v njem 
izrazijo svoje mnenje o izsto-
pajočih družbenih proble-
mih. Kako vi ocenjujete sode-
lovanje mladih v družbenem 
življenju pri nas? 

"Kot profesor na pravni fa-
kulteti se ves čas srečujem z 
mladimi ljudmi. Poznam nji-
hove uspehe, so odlična 
mlada generacija, poznam 
pa tudi njiliove tesnobe in te-
žave. So težave s službami, z 
vključevanjem, z reševanjem 
problemov, ki jih ima mlad 
človek, da si ustanovi lastno 
družino. Tiakaj je treba poš-
teno razmisliti, kako mladini 
pomagati. Ne gre namreč le 
za mlade, pač pa tudi za to. 
kako bodo mladi naredili 
največ, da bi tudi drugi imeli 
kaj od tega. Moja generacija 
bo čez nekaj let že odvisna 
od dela sedanje mlade gene-
racije. Odšli bomo v pokoj in 
treba je razmišljati, kako 
bomo pomagali mladim, da 
bodo razvili svoje sposobno-
sti na tak način, da naše po-
kojnine ne bodo problem. 

Imamo izrazit razlog za soli-
darnost med generacijami, 
da najdemo dobre rešitve, 
tako za mlade kot tudi za sta-
rejše ljudi, ki jih kaže na pra-
vi način angažirati v aktivnih 
procesih. O tem precej raz-
mišljam in tudi tu bi rad, da 
mi kolegice in kolegi v pro-
gramskem svetu svetujejo in 
pomagajo oblikovati dobre 
ideje za delo. Predsednik lah-
ko usmerja dnižbeni dialog, 
razpravo o problemih, kot so 
zaposlovanje, pridobivanje 
kreditov, reševanje stano-
vanjskih problemov mladih 
... Tako jili potem lažje rešu-
jejo tisti organi, ki imajo pri-
stojnosti na teh področjih. 
Ne gre za konkurenco, pač 
pa za medsebojno dopolnje-
vanje." 

V volilnem letu .se spet izrazi-
teje kažejo težave, povezane z 
mejo s Hrvaško. Kako naj se 
predsednik države vključi v 
reševanje takšnih proble-
mov? 

"Mislim, da moramo v tem 
trenutku vsi politični dejavni-
ki podpreti vlado pri njenem 
prizadevanju. Gre za resen 
napor, ki zasluži polno pod-
poro, in treba je počakati, kaj 
bo vlada povedala o rezultatili. 
Le široka splošna podpora 
lahko zagotovi uspeh, ne 
končne rešitve, ampak pre-
mik naprej, ki ga poti-ebuje-
mo s Hrvaško. Upam, da bo 
to doseženo, želim pa si. da 
tx) dosežen tudi kakšen pre-
boj, da bi se premaknili v 
smeri končne rešitve. Dolgo 
trajajo ti problemi in prav je, 
da se rešijo." 



RAZSTAVA Razgledi 

Razstava ob 193. obletnid rojstva Janeza Puharja, prvega slovenskega fotografa in i2ximitelja fotografije na steklo 

<akrsneaa m vec 
NATAŠA R O B E Ž N I K 

"Tisti časi, ko je fotografi-
ranje zahtevalo okorno in 
drago napravo, se danes, v 
dobi elegantno priročnih 
žepnih fotoaparatov, ki vsa-
kogar vabijo k fotografira-
nju, zdijo zares siva davni-
na," je v knjigi O fotografiji 
zapisala Susan Sontag, zna-
na ameriška kritičarka in 
pisateljica. 

Res je, da so najzgodnejši 
časi razvoja fotografije že 

krepko za nami, vendar nji-
hovi neprecenljivi ostanki -
fotografije - živijo še danes. 
Tudi Kranj se je v tem času 
spremenil; prišli so novi 
prebivalci, mesto se je širilo 
in razvijalo v skladu s ča-
som in njegovimi potreba-
mi. 

Kranja, kakršen je bil v 
19. in na prehodu v 20. sto-
letje, skoraj ne poznamo 
več. So pa spomine nanj 
ohranile fotografije, najbolj 
realistične posnemovalke 

Fotografije 
niso le izsek 
časa, temveč 
so tudi odraz 

prostora 
in družbe. 

Diploma, ki jo je podelila Academle natlonale v Parizu 
Janezu Puharju dne 17. 6.1852, ga sprejela med svoje člane 
in mu priznala naziv "izumitelj fotografije na steklo". Izvirnik 
hrani Narodni muzej v Ljubljani. Janez Puhar, Avtoportret (po sliki na steklo, ki je izgubljena), hrani Narodni muzej v Ljubljani. 
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ROBERT GUŠTTN 

Rad bi imel svojo spletno 
stran na intemetu. Malo gle-
dam druge podobne strani. 
Raziskujem in opazujem, kaj 
imajo drugi, iščem slabosti, pri-
merjam. V giain si počasi zgra-
dim podobo moje spletne strani. 
Ta mora hiti na pogled lepa, 
privlačna in izvirna. Ponujati 
mora podatke o meni, mojem 
delu in življenju, opremljena 
mora biti s slikami, kontaktni-
mi naslovi ih meniji za brska-
nje po moji spletni strani. Moji 
možgani so polni kreativnih 
id^, domišljija dela sto na uro, 
a sedaj se je potrebno lotiti dela 
sistematično in urejeno. 

Vzamem list papiija in zari-
šem osnovru} stran. Najprg raz-
poredim na stran osnovni meni. 
Odločim se, da bo zgoraj. Vse-
bovati mora povezave na mojo 
predstavitev, na galerijo slik, na 
moj spletni dnevnik • blog in na 
knjigo obiskovalcev moje spletne 
strani. Na levo stran umestim 

najbolj aktualne dogodke ta 
hip, števec obiskov in kratke 
utrinke iz galerije slik. Osrednji 
del je seveda rezerviran za na-
vedbo kratkih podatkov o meni 
in mojih kontaktnih podatkov. 
Ko končam prvo, osnovno 
stran, se lotim še izdelave arhi-
tekture druffh strani. Na vsaki 
sta vrhnji in levi del zasnovana 
enako, tako da lahko kar najhi-
trge potujem med vsebinami in 
jih predsedujem. Navigacija 
mora biti čim bolj enostavna, 
pri tem pa je pomembno, da do 
vsake želene vsebine pridem v 
največ treh stopnjah. V ta na-
men izrišem še drevesno struk-
turo strani, ki mi na preprost 
način /ponuja vpogled v zgradbo 
spletne strani. 

Ko je načrtovanje končano, se 
lotim oblikovanja. Najprej izbe-
rem barvno paleto strani. Ta 
naj ne bo preveč kričeča in 
vpadljiva, nekaj bolj nežnega in 
mirnega potrebujem. Na tej 

osnovi nato izberem gradnike 
za menije, povezave, okviije 
slik, določim pa tudi tip, barvo 
in zvrst pisave. Ker gre za oseb-
no stran, je pisava lahko malce 
bolj igriva. Ko imam vse to iz-
brano, tako arhitekturo, vsebino 
kot tudi dizajn, se odpravim za 
računalnik in začnem z ustvar-' 

janjem svoje spletne strani. 
To lahko počnem kar v Wor-

du ali pa uporabim predam za 
oblikovanje spletnih strani 
Front Page, na voljo pa je še cela 
kopica prosto dostopnih progra-
mov za kreiranje spletnih stra-
ni. Sam se odločim za Joomlu, 
ki je zastonj, enostavna za delo 
in ima zelo preprost vmesnik za 
vnašanje vsebine. Podobno kot 
Joomla deluje tudi Typo), ki pa 
ima malenkost manj prijazen 
vmesnik za delo. Med dizajni-
ranjem se poigravam z oblika-
mi, kombiniram barve in iSčem 
najboljše možnosti. Šele ko je 
stran pred mojimi očmi, vidim 

pravi efekt. Tako gre v živo pre-
cej lažje in boljše kot pa samo 
premetavanje idej v moji gJavi 
in na papirju. 

Po končanem načrtovanju 
in dizajniranju pa se posvetim 
vru)som vsebin. Te vpisujem na 
posamezne strani, dodajam fo-
tografije, povezave in skušam 
biti kar se da ustvarjalen. Bolj 
kot je preprost sistem za uprav-
ljanje z vsebinami, ki mu pra-
vimo tudi CMS, lažje in hitre-

je mi gre. CMS (Cantent Ma-
ruigement System) Je jedro za 
obvladovanje vsebin na spletni 
strani. Vsebine naredijo splet-
no stran privlačno in kakovost-
no, zato je ažuriranje vsebin, 
njihova aktualnost in zanimi-
vost primarnega pomena. Še 
tako lepa obleka ne pomeni 
nič, če je vsebina prazna. Že 
sedaj si obljubim, da bom 
dnevno, no vsaj enkrat teden-
sko skrbel, da bodo vsebine res 
prave. 

Ko tako ustvarim stran za 
stranjo in jih med seboj pove-
žem, se lotim testiranja spletne 
strani. Preizkušam povezave, 
pa navigacijo, preverjam videz 
strani in končno me zanima 
tudi všečnost. Vmes kaj seveda 
ne deluje povsem dobro, zato 
popravim in dopolnim. Stran 
dam na preizkus tudi prijate-
ljem, da povedo svoje mnenje, 
saj si telim, da bo stran čim 
boljša. 

Potrebujem le še strežnik, ka-
mor bom lahko ruimestU svojo 
spletno stran, in pa domeno 
oziroma naslov, iz featerego bo 
moja spletna stran dosegljiva. 
Za strežnik bi najlažje izbral 
kar mojega ponudnika inteme-
ta, ki mi zastonj odstopi nekaj 
prostora na strežniku, hkrati pa 
s tem dobim tudi moj spletni 
naslov. Tega lahko zamenjam 
Z drugim, če izvedem registro-
cijo lastne domene. No, sedaj 
bodo zame izvedeli vsi. 



RAZSTAVA Razgledi 

stvarnega sveta. Fotografije 
niso le izsek časa, temveč 
so tudi odraz prostora in 
družbe. Vsak motiv ponuja 
nešteto število mogočih po-
dob in vsaka fotografija je 
večpomenska. Fotografije 
same po sebi ne morejo 
ničesar razložiti, so pa neiz-
črpno povabilo k sklepanju, 
fantaziranju in doživljanju. 
Na poseben način popisuje-
jo svet in dokumentirajo 
dogajanja. Zbirati fotografi-
je pomeni zbirati svet. 

Tokratna razstava z na-
slovom "Kranj, kakršnega 
ni več" ponuja na ogled iz-
bor najbolj zanimivih moti-

vov mesta Kranja, ki jih v 
fotografskem arhivu hrani 
Gorenjski muzej. Nastala je 
po istoimenski knjigi, ki je 
pri Gorenjskem muzeju 
pod strokovno pripravo Ce-
neta Avguština, Nade Ho-
lynski in Majde Žontar izšla 
leta 1990. Knjiga je med 
prebivalci Kranja dobro 
znana in še vedno pogosto 
zasledimo vprašanje, kje bi 
jo bilo mogoče kupiti. Na 
žalost je pošla že pred ča-
som. Prav zato je prišlo do 
odločitve, da stare poglede 
na Kranj spet obudimo in 
ponudimo obiskovalcem na 
ogled. Odprtje razstave bo 

24. avgusta 2007 ob 12. uri 
v avli Mestne občine Kranj. 
Razstava bo na ogled do 26. 
septembra. 

Vendar pa to ni glavni 
razlog za razstavo. Pravza-
prav jih je več. Prvi je, da 
26. avgusta praznujemo ob-
letnico rojstva prvega slo-
venskega fotografa in izu-
mitelja fotografije na steklo, 
Kranjčana Janeza Puharja, 
ki se je s svojim izumom 
trajno zapisal v zgodovino 
svetovne fotografije. Z na-
menom, da se obudijo spo-
mini na tako pomembnega 
meščana in ga predstavijo 
širši slovenski in tuji javno-
sti, se je zbrala skupina po-
budnikov za postavitev raz-
stave o Janezu Puharju, ki 
jo sestavljartio Petra Puhar 
Kejžar, Vasja Doberlet, 
Aljaž Primožič in Nataša 
Robežnik. Kot prvi cilj smo 
si zastavili izvesti anketo, ki 
bo pokazala, koliko je Pu-
har med prebivalci sploh 
poznan in kaj ljudi o njem 
pravzaprav zanima. Zaradi 

večjega odziva je bila anketa 
nagradna, nagrajenci in 
rezultati ankete pa bodo 
znani ob odprtju omenjene 
razstave. Nagrade je prispe-
valo podjetje Euro foto -
Foto Bobnar Kranj, ki je s 
tem izrazilo podporo in 
dalo pomemben prispevek 
k projektu. 

Zadnji in prav gotovo naj-
pomembnejši razlog pa je 
ta, da bo v mesecu novem-
bru pod okriljem Kabineta 
slovenske fotografije, ki de-
luje pri Gorenjskem muze-
ju, zaživela razstava o Jane-
zu Puharju. Glavni cilj raz-
stave je predstaviti prven-
stveno vlogo našega mešča-
na v svetu. Poleg tega bo 
predstavljeno Puharjevo 
življenje in delo ter rekon-
strukcija fotografskega po-
stopka, Id se prav po njem 
imenuje puharotipija ali kot 
ga je sam poimenoval - sve-
tlopis. Razstavljene bodo 
tudi Puharjeve fotografije 
na steklo. Razstava bo stala 
v prostorih Zavoda za turi-

zem Kranj na Glavnem 
trgu, v samem središču sta-
rega mestnega jedra Kra-
nja. Ob razstavi bodo orga-
nizirana javna vodstva in 
pester pedagoški program, 
ki bo namenjen učencem 
osnovnih in dijakom sred-
njih šol. V nadaljevanju si 
bomo prizadevah za še bolj 
pester program, ki bo pote-
kal ob razstavi, in za posta-
vitev stalne spominske 
sobe. Ena od možnosti se 
odpira v Layerjevi hiši na 
Tomšičevi ulici, ki jo občina 
po končani obnovi namera-
va nameniti za kulturno de-
javnost. 

Odprtje 
razstave bo 
24. avgusta 
2007 
ob 12. uri 
v avli Mestne 
občine Kranj. 
Razstava bo 
na ogled do 
26. septembra. 

Maistrov trg z Colobovo hišo pred rušenjem, fotografija iz 
leta 1959, fotograf Cene Avguštin, hrani Gorenjski muzej. 

Mestni, danes Glavni trg s Petrčkovo hišo, razglednica iz 
časa pred prvo svetovno vojno, hrani Gorenjski muzej. 

ZgomjI del Mestnega, danes Glavnega trga, fotografija iz časa 
okoli leta 1910, fotografirane Hokhaker, hrani Gorenjski muzej. 
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M I H A N A G U Č 

Zadnjič smo brali, kako je 
Manica Koman opisala ne-
kdanje kmečko opravilo "na 
kopici". A nismo prišli čisto do 
konca, kije bil v "gostitvi" po 
opravljenem delu. "In ko je 
tudi to delo opravljeno, se pri-
kaže iz veže gospodinja z 
ogromno skledo dobro zahelje-
ne mlečne kaše. 'Kopičarji' 
vzamejo skledo in žlice ter gre-
do na vrt, kjer postavijo skledo 
na tla in posedlo krog nje. Go-
spodinja je med tem že zopet 
pri njih in jim strese iz pred-
pasnika domače sadje. Gospo-
dar pa postavi med nje liter 
žganja, ki gaje zmešal z me-
dom. Gostitev je kmalu pri 
kraju. Seveda bi bil že čas za 
počitek. Toda ravno sedaj se 
razvije veselje šele do vrhunca. 
Ni čudo! Vaški godec, ki od da-
leč opazuje in nestrpno čaka, 
da bi bila gostitev končana, sto-
pi, kakor bi zrastel iz tal v ske-
denj ter začne gosti same po-

skočnice. Fan^e in dekleta zbe-
že zopet v skedenj, se urno spri-
mejo ter plešejo in rajajo po 
dve, tri ure, včasih pa celo do 
belega dne." 

ja, saj, ampak v tem urnem 
sprijemanju se rojevajo nove 
zgodbe. O tem poroča že Val-
vasor (Slava 6,11). "VMet^šu 
in tam okoli se zberejo mladi 

fantje z godci, da bi meli proso. 
Na Kranjskem prosa (milium) 
ne mlatijo kakor drugo žito, n. 
pr. rž in pšenico, temveč ga 
mango, t. j. ga z nogami tepta-

jo in tarejo. In to ddo opravlja-
jo navadno ponoči pri luči. Če 
je proso zmeto in delo v kraju, 
zapldejo fantje z dekleti. Iz 
tega pa nastane često drug ples, 
ki se z njim zapleše sramežlji-
vost in poštenje, zakaj tu skuje-

jo mnogo novcev glavačev, ki -
kakor pravi poet Martialis -
jurta produnt capitibus, s svoji-
mi glavami izdajajo skrivno 
sladkanje in oznanjajo, v kakš-

Zrna prosa (Panicum miliaceum), ki skupaj tvorijo kašo ... 

ni kovnici so skovani. Tedaj 
namreč narede premnogo otrok 
in pri tem dgansko obnavljajo 
tele nove rime: Ce se ponoči 
prelahko vrti, / devica kaj rada 
venec zgubi. Ali pa naslednje: 
Z vesel'ga plesa gre domov pre-
nekatera, / zaman za lilijo in 
vencem se ozira; / kot blodna 
veš&J v> noči skače sem ter ga / 
in često sij zgubi, preden je noč 

orfSIa." No, Valvasor je rad ne-
koliko moraliziral, danes bi 
nam "premnogo otrok" še prav 
prišlo, a kaj, ko metev ni več. 

Ja, metve. "Metev" pravi 
Kuret tistemu, kar je Komano-
va poimenovala "na kopici" in 
s čimer se pride do kaše. "Pro-
sena kaša ni samo 'otroška 
paša', ampak ena izmed naj-
starejših obrednih jedi. Proso 

so uporabljali za kašo že stari 
narodi, rned njimi tudi Slova-
ni. Mlečna prosena kaša je bila 
obvezna jed na ženitovanjih, 
ker sojo imeli za simbol rodo-
vitnosti. Proseno kašo kuhajo 
na mleku ali pa jedo zabeljeno 
z mas^o, 'na suhem', pečeno. 
Po vsem Slovenskem jo kuhajo 
z zeljem in repo, na Gorenj-
skem s suhimi češpljami in 
krompirjem. V prejšnjih stolet-
jih je bila kaša prehrana pod-
ložnikov, zato je ni bilo treba 
oddajati. Danes ni več tako ce-
njena kakor svoje čase. čeprav 

jo še pridelujejo. Metev ali 
mencanje prosa je posebno po-
membno kmečko opravilo. 
Ohranile so se pri njem zani-
mive stare šege." V nadaljeva-
nju tudi Kuret citira Komano-
vo. Mi pa lahko le obžalujemo, 
da smo se nekdanji podložniki 
tako pogospodili, da kaše ne 
jemo več. Zato tudi metve "na 
kopici" ni več... 



USODE Razgledi 

"Kej se baš cmergala! Zvečer nastav didcu, pa ti ba novga naredu!" 

Zlati časi brez S D o d n ih hlač 

Pred kosilom 
in po njem 

se je obvezno 
molilo. 

Zvečer tudi 
"roženvenc". 

MILENA MIKIAVČIČ 

Za glavno jed so marsikje 
imeli "krompir na žup". 
Mleka so popili bolj malo, 
raje so imeli kislo mleko, ki 
se je še posebej prileglo v po-
poldanskem času. 

Kruh so pekli vsak teden. 
ZaJcaj "vtikam" tudi hrano 

med ljubezenske zadeve, se 
boste vprašali. 

Odgovor je zelo preprost: 
Zato, ker že od nekdaj velja, 
da gre skoraj vsaka ljubezen 
tudi skozi želodec, mar ne?! 

Povedala bi vam rada še iz-
virno žirovsko zgodbo, ki je 
nekdaj krožila med ljudmi. 

Živel je oče, ki je imel svo-
jega sina tako rad, da je zanj 
že vse vnaprej pripravil: po-
sestvo, nevesto in tudi smrt. 

Ko pride k sv. Petru, izbe-
re najlepšo smrt - mlado, 
čvrsto in hitrih nog. Toda ko 
se vrne domov, z grozo v 
očeh vidi, kako mu smrt od-
naša iz hiše sina. 

"Izgini!" je kričal pretrese-
ni oče. "Nisem hotel, da pri-
deš že zdaj!" 

"Seveda si," m u je mimo 
odgovorila smrt. "Prav ti je, 
zakaj pa si me izbral, ko sem 
še mlada in lepa?!" 

V pravljici so Žirovci našli 
jedro resnice: Nikoli preveč 
ne postiljaj svojim otrokom! 

Prav je, da se sami posta-
vijo na noge. 

Seveda je v preteklosti po 
Žireh krožila še neka druga 
misel, ki se glasi: 

"Otrok je materi pri srcu, 
očetu pa pri pazdac! /pri 
zadnjični odprtini/" 

Smisel te slednje so prav 
bridko občutili mnogi otro-
ci ... 

Otrok je bilo toliko, koli-
kor jih je "Bog dal". Zakon-
ci so vedeli, da je bilo vsako 
izmikanje greh, zato so se 
otroci rojevali dobesedno 
vsako leto. 

Za otroke se je tudi govo-
rilo, da so "kazen božja". 

(Ta rek je slišati še danes!) 
In zato sploh ni čudno, 

če so praviloma zelo grdo 
ravnali z njimi. 

Moje sogovornice se ne 
spomnijo, da bi bile od svo-
jih staršev deležne kakršne-
koli nežnosti. Največ, kar je 
bilo, je bilo tisto znano str-
ganje skled. 

Ženske so rojevale vsako 
leto. Otroci so vmes lunirali, 
in če je verjeti, so kakšnemu 
tudi pomagali na drugi svet. 

Tako so vedeli povedati, 
da so pri neki hiši pokopali 
vsakega drugega otroka. 
Baje so ga "futrali" z ne-
kakšno črno brozgo.. . 

Velikokrat, ko je bil kak-
šen bolan, so starši govorili: 
"Upajmo, da ga bo Bog vzel 
k sebi." 

Znan je primer, ko je stara 
mama položila dojenčka k 
odprtemu oknu sredi zime. 

Če je otrok preveč jokal, ga 
je kakšen udarec za zmeraj 
utišal... 

Nekaterim je bilo celo v 
zadovoljstvo, če so imeli 
koga v nebesih. Za vsak pri-

mer ... Ta brezbrižnost je 
bUa, vsaj pri revežih, razu-
mljiva, saj je, na primer, 
leta 1937 znašala občinska 
podpora za osem ljudi pri-
bližno 50 kg turšce (koruze). 

Koliko je je šele bilo treba, 
da se je nasitilo 1 0 , 1 5 ali celo 
18 lačnih ust! 

Trdi in brezsrčni so bili 
predvsem očetje. Materam 
se je po navadi milo storilo, 
ko so se morale za zmeraj 
posloviti od svojega otroka. 
, Tako so bUe znane bese-
de nekega kmeta, ki jih je 
namenil žalujoči materi: 
"Kej se baš cmergala! Zvečer 

nastav didcu, pa ti ba novga 
naredu!" 

Da so se bolehni otroci 
prebili skozi nežna otroška 
leta, je bil že pravi čudež. 
Starši so se po navadi ravna-
li po reku: 

Če je močnu, bo preživel, če 
je švoh, je pa itak bulš, da ga 
pobere! 

Ob času poroda se je go-
spodar po navadi umaknil v 
hlev. Porodnici je prišla na 
pomoč babica. Pred njo jo je 
pazila kakšna soseda. 

Kakšen bolj "kulturen" 
možak je celo sam "letal" 
po vasi za babico ... 

Skoraj vsaka žena je, če je 
bilo le kaj narobe, pri poro-
du umrla. Umrljivost je 
bila izredno velika. Moj so-
govornik mi je pravil o svo-
ji sosedi, od katere je babica 
znosila cele lavorje krvi, na-
zadnje je umrla. Osirotele 
otroke so si velikokrat med 
seboj razdelili sosedje. Zgo-
dilo se je, da se kateri niso 
nikoli več videli in da so si 
postali popolni tujci ... Nič 
nenavadnega ni bilo, če se 
je oče izognil dolžnostim 
tako, da jo je "podurhal" v 
Ameriko, otroke pa prepu-
stil na milost in nemilost... 

Med sosedi 
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JOŽE KOŠNJEK 

Končno tudi dobra vest iz 
Rima, so povedali predstavni-
ki obeh krovnih organizacij 
Slovencev v Italiji, Slovenske 
kulturno gospodarske zveze 
in Svete slovenskih organiza-
cij, ko je vlada v Rimu potrdi-
la seznam }2 občin, v katerih 
bo veljal zaščitni zakon za 
Slovence. Predlog je pripravil 
paritetni odbor. Predsednika 
obeh organizacij. Rudi Pavšič 
in Drago Štoka, sta se na kon-
ferenci za novinarje zahvalila 
vlade in obenem zagotovila 
enotnost obeh organizacij pri 
vztrajanju na uresničitvi za-
kona. V nekaterih občinah in 
območjih, še posebej v me-
stih Trst, Gorica in Čedad, v 
Beneški Sloveniji in Reziji, 
pričakujeta težave. Še pose-
bej v krajih, kjer oživljajo sta-
ra nacionalistična izključeva-
nja. Pomagal pa jim bo za je-
sen napovedani deželni za-
kon za slovensko narodno 
skupnost, po katerem bodo 
morali v občinskih središčih 

odpreti tako imenovana dvo-
jezična okenca v uradih, kjer 
se bodo lahko pripadniki 
manjšine v svojem jeziku po-
govarjali z uradnimi pred-
stavniki oblasti. Paritetni od-
bor je na seji sredi juLja so-
glasno sprejel dokument, s 
katerim poziva oblasti k usta-
novitvi dvojezične nižje sred-
nje šole v Špetru v Beneški 
Sloveniji. Ustanovitev šole 
zahtevajo tudi starši, Id želijo, 
da bi njihovi otrod obiskovali 
dvojezični pouk tudi v srednji 
šoli. Dvojezična nižja srednja 
šola naj bi začela delovati že v 
šolskem letu 2007/2008. 

Mlada ekipa nogometašev 
Slovenske^ atletsk^a kluba 
(SAK) iz Celovca je zastopala 
koroške Slovence na 3. sveto-
vnem prvenstvu Slovencev 
po svetu v nogometu v Ljub-
ljani. Njen nastop je bil uspe-
šen. Mladi nogometaši, stari 
do 20 let, so pod vodstvom 
trenerja Jožeta Fere v finalu 
premagali največje favorite. 

Rudi Pavšič, predsednik Slo-
venske kulturno gospodarske 
zveze iz Trsta / siiio: Koinjek 

Slovence iz Argentine. V red-
nem delu tekme je bilo 1:1, v 
streljanju enajstmetrovk pa 
so imeli Korošd več sreče in 
so zmagali s 5:4. Argentinci 
so bili zaradi poraza zelo ra-
zočarani, saj so se več kot pol 
leta pripravljali na ta turnir. 

Predsednik Zveze koro-
ških partizanov Peter Kuchar 
iz Železne Kaple je v začetku 

Jože Šušmelj (levo), slovenski konzul v Trstu, in Drago 
Štoka, predsednik Sveta slovenskih organizacij v Italiji 
v Trstu. / S t e lote KoSnjek 

avgusta obiskal Peršmanov 
muzej v Podped nad Želez-
no Kaplo, kjer so N e m d ob 
koncu dnige svetovne vojne 
pobili Peršmanovo družino, 
in ugotovil vlom v hišo, v ka-
teri je urejen muzej tragedije 
družine in partizanskega 
boja na Koroškem. Vlomila 
so razbili šipe in iz hiše ukra-
dli dve knjigi. Ker so skoraj 

sočasno popackali spomenik 
žrtvam nacizma v Beljaku in 
so v Peršmanovo hišo že 
viamljali in jo poškodovali, 
Peter Kuchar sklepa, da gre 
za načrtna dejanja. Od polid-
je, ta trdi, da naj bi šlo za nor-
malen vlom, pričakuje, da bo 
odkrila storilce, samo hišo, ki 
stoji na samem, pa je težko 
zavarovati pred storilci. 



G 
Od četrtka, 16. 8. 2007 

Pekači 
* Univeaolni pekač, dolžino nostovijiva od 

36 do 52 cm, širino pribl. 33 cm 
• Z iiofoniko oblogo proti prijemonju 

f Noži, 7-<ielni komplet 
* Seslovljen iz 5 nož«v različnih velikosti, nožo 

zo osh-enje in rezalne deske 
• Dolžina nožev: 19 do 33 cm 

Aluminijasta ponev % 
steicienim pokrovom, 2B cm 
• Premer pribl. 28 cm, višina pribl. 7,5 cm 
* Z ročajem, odpornim na vročino 

Armatura za pomivalno korito 
• s preklopno roaco za prho oli vodni curek • Z izvlečnim nastavkom 

za prho* Z regulatorjem temperoture in zaščito pred poporjenjem 
• Tiho delovanje • Z Eko-Stop funkcijo: prihrani do 50% vode 
• Vključno s fleksibilnima priključntnno cevema in ffvontažnim 

moteriolom • Mere: pribl. 19,5 x 5,5 x 18 cm 

/^tompiet >osod 
xa ohranianje svežino, 
12-delni 
• Komplet sestovijojo: 1 posoda po 6 I, 1 posoda 

po 1,5 I, 2 posodi po 0,951,3 posode po 0,461, 
2 posodi po 0,9 I in 3 posode po 0,45 I 

Posoda za solato 
• s praktičnim pokrovom z ročaji in solatnim 

priborom * Premer pribl. 30 cm 

Komplet loncev Iz legiranega |ekla, 12-delnl 
* Komplet je sestovljen iz 5 loncev in nastavka zo duUnje s steklenimi pokrovi, ki prihranijo energijo • Lonci z merilno skalo 
• Velikosti: 1,25 I do 5,5 I • Pokrovi z odprtinico za paro 

liMu so dobov̂ vi sono v omejorili kotkinob. V prinmv, do bodo k ^ skrbnctno Dô lovonju zolog pri Mptkokovooo vefikomg povproševoip i« prvi <ion mprodoni <*n|M« kop<e 
prosimo lo razomevnije. Prodcp »ono v koS&talv obkajî  za gospodinjstvo. Slike so simbofidi«. Vs« («no v e ^ za izdoike btez dĉ oratrnA ftl«mm(ov do rozprodoj« zalog. Udi d.O.O. k . d . 
Vse UM so v EUR s pripodii|o<in DDV. Zo tokorske nopoke ne odgovorjomo. w w w . l i d l . s i 
MUster lo zdravje opoz«io: »PiekorMrno pHje dkobolo škodvle zdrovju!« 

V/SA M a s i H f t Maeslro 

http://www.lidl.si


BREZDOMCI Razgledi 

Kralji vJice je prvi cestni časopis v Sloveniji. Aktivno ga soustvarjajo brezdomd in drugi sodalno izključeni 
posamezniki, ki ga prodajajo po ulicah in obdržijo polovico prisluženega denarja. 

< • • u ice ima o svo casoois 
ELENA NOVAK 

S prodajo so 
najprej začeli v 

Ljubljani, 
sledila sta 

Maribor in 
Celje. Počasi 

bodo sledili še 
drugi kraji po 

Sloveniji. Lani 
poleti so na 

izletu po 
slovenski obali 

prodali veliko 
časopisov 

in vzpostavili 
nove stike. 

Projekt Kralji ulice se je za-
čel leta 2005, ko so v okviru 
terenskega dela z brezdomd, 
študentke sodalne pedagogi-
ke Pedagoške fakultete iz 
Ljubljane preživele 24 u r n a 
terenu z brezdomd. Profesor-
ja na Pedagoški fakulteti Špe-
la Razpotnik in Bojan Dekle-
va sta ustanovitelja časopisa. 
Od vsega začetka pa je zraven 
G r ^ o r Hann, brezdomec iz 
Ljubljane. Na projektu je za-
čel delati že, ko je bila prva 
številka v povojih, ko še ni 
imela imena in so bili v veliki 
dilemi, ali se bo brezdomski 
časopis sploh prodajal. Jiuiija 
2005 je izšla prva preizkusna 
številka in proti vsem pričako-
vanjem se je odlično prodaja-
la, celo tako dobro, da sta sle-
dila dva ponatisa. Prva števil-
ka je danes legendama in ima 
kultni status. Konec leta 2005 
je bilo ustanovljeno Društvo 
za pomoč in samopomoč 
brezdomcem Kralji ulice. Ča-
sopis začne redno mesečno 
izhajati v začetku leta 2006, 
naklada je lo .ooo izvodov. 
Tanja Vuzem, prostovoljka v 
društvu, pravi, da je časopis 
alternativa beračenju. Polovi-
co denarja, ki ga zaslužijo s 
prodajo, obdržijo brezdomd. 
Cena,časopisa je 1 evro. 

S prodajo so najprej začeli 
v Ljubljani, sledila sta Mari-

bor in Celje. Počasi bodo sle-
dili še drugi kraji po Sloveni-
ji. Lani poleti so na izletu po 
slovenski obali prodali veliko 
časopisov in vzpostavili nove 
stike. Mestna občina Ljublja-
na je društvu za minimalno 
najemnino oddala prostore 
na Poljanski cesti 14, kjer je 
dnevni distribudjski center, 
kamor pridejo brezdomci po 
svoje izvode časopisa. 

Gregor Hann piše horo-
skop, pripravlja laižanke in 
vice, dela intervjuje. Ko se je 
prvič usedel pred računalnik, 
ga ni znal niti prižgati. S 
pomočjo prostovoljk se je 
naučil osnov, sedaj zelo rad 
brska po intemetu. Časopisa 
ne prodaja več, čeprav je bil 
zelo uspešen, ker ima 
ogromno drugega dela. Za 
uspešno prodajo je najbolj 
pomemben pristop. Ostali 
pogoji za uspešno prodajo so 
prijaznost, nevsiljivost, odso-
tnost opojnih substanc. 

Po poklicu je Hann pek in 
slaščičar, zaradi bolezni ni 
zmogel več opravljati pokli-
ca, za invalidsko upokojitev 
pa je premlad. Zelo rad bi 
najel sobo, vendar se pri po-
tencialnih najemodajalcih 
srečuje z diskriminacijo. Če-
prav dobi socialno podporo 
in dodatno zasluži z delom 
pri časopisu, ga zavračajo, 
ker so prepričani, da ne bo 
zmogel poravnati najemni-

Cregor Hann in Tanja Vuzem pred društvenimi prostori kraljev ulice 

ne. Boli ga, ker ga sprašujejo, 
zakaj pri teh letih nima svo-
jega stanovainja, koliko zaslu-
ži, ali ima službo. 

Gregor Hann pove, da so 
tudi brezdomd ljudje. Ukvar-
jajo se z gledališko dejavnost-
jo, lani so imeli v Društvu slo-
venskih pisateljev uspešen li-
terarni večer. Svoje dejavnost 
so predstavili na Kongres-
nem trgu v Ljubljani. V druš-
tvu pripravljajo več delavnic, 
v katere si želijo pritegniti 
čim več brezdomcev. Prva je 
jeseni vrsti novinarska, v ka-
teri bodo sodelovali poklicni 
novinarji, ki pokrivajo sodal-

ne tematike in nepoklicni 
novinarji - brezdomd, ki pi-
šejo za Kralje ulice. V druš-
tvenih prostorih so na ogled 
razstave likovnih del, letos so 
razstavljali študentje likovne 
pedagogike. Vsak mesec se 
nekaj dogaja, imajo različne 
kulturne dejavnosti. 

Tanja Vuzem piavi, da bi 
radi prepričali še več ljudi na 
ulid, da bi prodajali časopis 
in ne bi beračili. Vzpostavili 
bi radi nacionalno pokritost 
in distribudjo časopisa. Želi-
jo si motivirati brezdomce in 
jih pritegniti k aktivnemu so-
delovanju pri časopisu. Radi 

bi ustanovili integracijski 
klub in tiskovno agencijo za 
področje socialne tematike 
Preko evropskih razpisov b 
radi uspešno pridobili sred 
stva za delovanje društva 
Dodatno nameravajo razširi 
ti spletno stran www.kraljiu 
lice.org. 

Letos so postali člani med-
narodne zveze uličnih časo-
pisov INSP, pridobili pa so 
tudi status humanitarne 
organizacije. 

Hann zakljud z mislijo, da 
so začeli iz ničle in so hitro 
zrasli. Prihajajo novi ljudje 
in vedno več donadj. 

Trije prašički 7 S E D M I C A 

čeprav Je vic star in tve-
gam, da ga večina naslovni-
kov pozna, bom začela z 
njim, saj zaradi aktualnosti 
sodi v kontekst. Takole je bilo. 
Prekaljeni lovec in njegov po-
močnik se plazita po hosti in 
zalezujeta divjad. Lovcu se 
zazdi, da med drevesnimi ve-
jami nekaj vidi. Nameri pu-
ško in buuum - z drevesa se 
zvali nekaj težkega. Pomoč-
nik steče preverit, kaj je lovec 
zadel. Ves zadihan se vme in 
poroča: "Tovariš, ustrelili ste 
Zajca." Lovec: "Daj, no, daj. 
Je bilo pa že nekaj vei^ega." 
Pomočnik: "Tako piSe na 
osebni." Hahaha. 

Kako resnični so vid. pove 
nedavni pripetljaj v Raki, v 
katerega so bili vpleteni: lovec 
Jože, lovec Emil, namišljena 

svinja in resnični medved. 
Takole naj bi bilo. Na zemljo 

je legal mrak. Lovec Jože je se-
del na visoki preži pred ko-
ruzno njivo in čakal. Na dru-
gi strani koruzne njive Je na 
preži čakal lovec Emil in vi-
del, "kako so v njivo stopili tri-
je prašiči". Tovarišu na visoki 
preži je zavpil: "Za božjo vo-
ljo streljaj, šli so noter." Lovec 
Jože je nameril puško in buu-
um - na robu koruzne njive je 
padlo nekaj težkega; obležal 
je sedemdeset kilogramov te-
žak medved, pisano z malo 
začetnico. Pogojno rečeno 
hvala Bogu, saj hi pri tako 
"čoravem" lovcu (maloJe na-
mreč verjetno, da bi v koruz-
no polje vstopili trije pujski iz-
stopil pa medved) lahko bila 
tudi gospa Medvedova, ki je p 

mraku nehala okopavati ko-
ruzo in se je odpravila proti 
domu. 

Martin Kerin, gospodar ze-
lene bratovščine Raka, jc kri-
volov opravičil, češ: "V tri ti-
soč dvesto hektarjev velikem 
lovišču je precej divjih svinj, ki 
uničijo nekaj njiv koruze in 
pšenice na leto. Zato v lovni 
dobi odstrelimo deset do pet-
najst merjascev." Hahaha. 
Veste kaj, ta je pa lovska. Od 
kdaj, lepo prosim, so lovišča 
razširjena na njive, travnike 
ali pašnike? Kolikor vem, od 
nikoli. Sploh pa, če bi držalo, 
kar kvasi lovec Martin in bi 
šlo zgolj za to, da zelena bra-
tovščina kulturne rastline va-
ruje pred zverinami, potem 
njihovih šap, rogov, kožuhov 
in čekanov ne hi razkazovali 

kot trofejo. A. Jih. Kar se mi 
ne zdi samo neokusno, pač pa 
tudi krvoločno. Vsaj za civili-
zacijo tretjega tisočletja. Je 
razkazovanje in prodajanje 
posameznih žrtvinih okončin 
krvoločno početje. 

Po mnenju ne vem katerih 
strokovnjakov naj bi tožilec 
zelenemu Jožku težko doka-
zal naklepni odstrel medveda. 
No, tudi ta je lovska. Odvisno 
pač od tožilčevega pristopa. 
Če bo ta v svoji ovadbi stavil 
na hvčevo kratkovidnost, bo 
veijetno res težko dokazal, da 
je medveda ustrelil namerno. 
To bi bilo približno tako, kot 
če bi tožilec hudemu alkoholi-
ku, ki Je z avtomobilom do 
smrti povozil otroka na skiro-
ju, skušal dokazati, da ni res, 
da je na pločniku videl bele 

miši. Po mojem mnenju je 
mrtev medved, za katerega lo-
vec Jože od ministra za okolje 
in prostor ni imel dovoljenja 
za odstrel, kar je za moj okus 
sicer prav tako lovska, dovolj 
velik dokaz krivolova. In na 
to bi moral tožilec staviti, ko 
bo, če sploh ho, spisal ovadbo 
proti zelenemu Jožku. 

http://www.kraljiu
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Na Trati dve dostopni cesti 
Zaradi težav z odkupi zemljišč naj bi dostopni cesti do nove industrijske cone na Trati pri Škofji Loki 
začeli graditi jeseni. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Škofja Loka - Konec julija 
smo na tej strani objavili pri-
spevek Boštjana Bogataja z 
naslovom "Začetek gradnje 
vsaj jeseni" o začetku grad-

Duh čez zavarovani nivojski 
prehod z zapornicami čez že-
lezniško progo; po lokalni ce-
sti iz vasi Žabnica čez zavaro-
vani nivojski prehod z zapor-
nicami čez železniško progo 
in po makadamska cesta, ki 

ske cone. Zahodna dostopna 
cesta se priključi na obstoje-
čo lokalno cesto železniški 
prehod-Trata in se mimo 
hladilnice preko mosta čez 
Traški graben priključi v In-
dustrijsko cono. Zahodna 

pojavila dva večja problema 
zaradi nedokončanih po-
stopkov denacionalizacije, 
zato se je terminski plan pri 
odkupu zemljišč zamaknil. 
Večji del odkupa problema-
tičnih zemljišč so uspeli jire-

Povezave industrijske cone Trata s sosednjimi območji, kot jih določa lokacijski načrt. 

nje novih objektov tovarne 
Unitech na Trati. Vprašanje 
je v Škofji Loki aktualno, saj 
se ta selitev napoveduje že 
dve leti, na stari lokaciji v 
Vincarjih pa naj bi se gradil 
stanovanjsko poslovni ob-
jekt. Na članek se je odzval 
naš bralec in krajan vasi Tra-
ta Jurij Bemik. V pismu se 
čudi nad izjavo direktorja 
Unitecha Antona Papeža, ki 
je izrazil upanje, da bo po-
trebna infrastruktiura za 
novo industrijsko cono na 
Trati zgrajena do septembra. 
Meni namreč, da je najbolj 
pomemben del te infrastruk-
ture vsekakor nova dovozna 
cesta do nove industrijske 
cone, ki naj bi bila zgrajena z 
Godešiča ob Traškem grab-
nu s podvozom pod železni-
ško progo. Močno dvomi, da 
je cesto mogoče zgraditi v 
praktično enem mesecu, do 
septembra 2007. 

Pet možnih pristopov 

Sicer naš bralec Bemik 
ugotavlja, da je do nove indus-
trijske cone pet možnih pri-
stopov: po lokalni cesti čez za-
varovani nivojski prehod z za-
pornicami čez železniško 
progo pri Termu in skozi vas 
Trata; po lokalni cesti iz vasi 
Godešič čez nezavarovani ni-
vojski prehod z Andrejevim 
križem čez železniško progo; 
po lokalni cesti iz vasi Sv. 

se odcepi od glavne ceste 
Jeprca-Kranj pri vasi Meja, 
mimo Lovske koče in čez Do-
brave do nove cone. Bemik 
pozna napovedi, da je izbrana 
varianta s podvozom ob Tra-
škem grabnu, in ocenjuje, da 
je nerealno govoriti o izgrad-
nji podvoza v tako kratkem 
času, za vse ostale rešitve pa s 
stališča pretoka prometa, do-
datnih obremenitev in varno-
sti na obstoječih cestah, kakor 
tudi na železnici meni, da so 
neizvedljive. V zvezi s tem FX)-
stavlja trditev: "Brez zgrajene-
ga podvoza ni nove industrij-
ske cone na Trati!" 

Dve dostopni cesti 

Vprašanja našega bralca 
smo naslovili na župana Ob-
čine Škofja Loka Igorja 
Drakslerja, ki pa nam je spo-
ročil, da postopke vodi direk-
tor občinske uprave Jernej 
Prevc, ki nam t)o odgovoril 
takoj po vrnitvi z dopusta. V 
petek smo odgovor prejeli. 
Po v letu 2006 sprejetem lo-
kacijskem načrtu za cesto v 
industrijsko cono Trata in lo-
kacijskem načrtu za to indus-
trijsko cono sta predvideni 
dve dostopni cesti: zahodna 
in južna. Južna dostopna ce-
sta se odcepi na novo predvi-
denem krožišču iz ljubljan-
ske ceste ter se preko podvo-
za pod železniško progo po-
vezuje z območjem industrij-

dostopna cesta hkrati zago-
tavlja novo prometno pove-
zavo za industrijski kom-
pleks Terma in za vas Trato. 
Lokacijski načrt predvideva 
izvedbo v ločenih gradbenih 
etapah, s tem da ima pred-
nost južna dostopna cesta. 

Načrti so pripravljeni 

V nadaljevanju odgovora 
direktor občinske uprave 
Prevc sporoča, da je občina 
do junija pridobila projekte 
za pridobitev gradbenega do-
voljenja za izgradnjo zahod-
ne in južne dostopne ceste 
vključno s projektom mosta, 
podvoza in krožnega križiš-
ča. V skladu z določili lokacij-
skega načrta se bo industrij-
ska cona napajala po južni in 
zahodni dovozni cesti, zato 
za dovoz do industrijskih ob-
jektov ni predvidena uporaba 
obstoječih občinskih cest, ki 
že sedaj potekajo preko ob-
močja. Obstoječe občinske 
ceste bo možno uporabljati 
za dovoze v času gradnje in 
za intervencijske dovoze. 

Težave z odkupi zemljišč 

Občina Škofja Loka je no-
vembra lani začela izvajati 
odkupe zemljišč za potrebe 
izgradnje na zahodni in juž-
ni dostopni cesti. V letu 
2007 sta se pri izivajanju od-
kupa zemljišč znotraj cone 

diti s pogajanji in plačilom 
odško^ine. Do konca julija 
letos so tako odkupljena vsa 
zemljišča za izgradnjo za-
hodne dostopne ceste vključ-
no z mostom čez Traški gra-
ben, na južni dostopni cesti 
pa je trenutno v postopku še 
odkup štirih zemljiških par-
cel, za katere predvidevajo 
sklenitev pogodbe v roku 
dveh mesecev. Odkupljena 
pa so že vsa zemljišča, ki so 
potrebna za gradnjo podvoza 
pod železniško progo na juž-
ni dostopni cesti. 

Začetek gradnje jeseni 

Trenutno je že objavljen 
razpis za gradnjo primame-
ga vodovoda, ki bo prva faza 
gradnje, še dodajajo v odgo-
voru iz občine, hkrati pa se 
pripravlja razpisna doku-
mentacija za pridobitev izva-
jalca za izvedbo zahodne in 
južne dostopne ceste s pod-
vozom in mostom. Zaradi 
navedenih zakasnitev pri 
pridobivanju zemljišč se bo 
začetek gradnje nekoliko 
zavlekel; v primeru da ne bo 
večjih težav pri izbiri izvajal-
cev predvidevamo pričetek 
gradnje v jesenskih mesecih 
tega leta. V občinskem pro-
računu za leto 2007 in 2008 
so zagotovljena sredstva za 
izvedbo predvidenih del pri 
komimalno energetski ure-
ditvi industrijske cone. 

LJUBLJANA 

Avtobusni prevozniki vztrajajo pri pobudi 
za znižanje cen vozovnic 

V ponedeljek je Sekcija za potniški promet v linijskem in pro-
stem cestnem prometu Združenja za promet pri GZS svojo 
pobudo o znižanju prodajnih cen vozovnic v posebnem pis-
mu z dodatno podkrepljenimi konkretnimi podatki znova po-
sredovala Ministrstvu za promet. GZS - člani sekcije od mi-
nistrstva do sedaj niso prejeli še nobenega odgovora in v pri-
meru njihove neodzivnosti resno razmišljajo o zaostrovanju 
svoje pobude. V obrazložitvi navajajo podatke o stroških pre-
vozov iz sosednje Avstrije, kjer je cena mesečne vozovnice že-
lezniškega potniškega prometa primerljiva s ceno javnega 
prevoza v Avstriji, cena goriva je višja kot cena mesečne vo-
zovnice za železniški potniški promet in bistveno nižja od 
cene mesečne vozovnice v javnem cestnem potniškem pro-
metu. V zadnjem obdobju število potnikov, ki se vozijo z že-
lezniškim potniškim prometom, rahlo narašča, prav tako v 
zadnjem obdobju število potnikov, ki se vozijo z javnim pre-
vozom v Avstriji narašča, nenehno pa upada število potnikov, 
ki se vozijo z javnim cestnim potniškim prometom v Sloveni-
ji. Ko so primerjali stroške prevoza v Avstriji, je bilo ugotovlje-
no, da Avstrijec, ki se vozi z javnim prevozom na podobni re-
laciji, namenja temu strošku le 3 odstotke svoje povprečne 
plače. V Sloveniji pa mora uporabnik javnega avtobusnega 
prevoza nameniti kar desetino svoje povprečne plače. Š. Ž. 

LJUBLJANA 

Prijava napak odslej na 080 1000 

Iz Telekoma Slovenije so sporočili, da od sobote, 11. avgu-
sta, uveljavljeno številko 116 za prijavo napak na telekomu-
nikacijskem omrežju nadomešča brezplačna številka 080 
1000. Na tej številki Telekom Slovenije tudi sicer ponuja 
tehnično pomoč uporabnikom. Sprememba je nujna in ob-
vezna zaradi odločbe komisije EU za informacijsko družbo, 
sprejete 15. februarja letos, o rezervaciji nacionalnega ob-
močja oštevilčenja, ki se začenja s ii5, za usklajene storitve 
z družbeno vrednostjo. Š. Ž. 
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Zanimiv za Gorenjce 
v Gornji Radgoni bo od 25. do 31. avgusta 
mednarodni kmetijsko živilski sejem. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Kot so povedali v Po-
murskem sejmu, se bo na 
59.500 kvadratnih metrih 
razstavnega prostora pred-
stavilo 1.560 razstavljavcev iz 
25 držav. Največ jih bo iz Slo-
venije, med njimi bodo že po 
tradiciji tudi domala vsi naj-
pomembnejši gorenjski iz-
delovalci in prodajalci kme-
tijske mehanizacije, opreme 
in orodja. Obiskovalci, med 
katerimi jih tudi letos priča-
kujejo veliko z Gorenjskega, 
si bodo poleg ponudbe kme-
tijskega "blaga", živil in iz-
delkov za široko uporabo 
lahko ogledali tudi strokovne 
razstave živali in vzorčne ras-
tlinske nasade. Na razstavi 
govedi bodo najboljše ple-
menske telice mesnih pa-
sem, bikci pitanci za zakol in 
plemenske telice lisaste pas-
me z avstrijske Štajerske, na 
razstavi konj hladnokrvne in 
toplokrvne pasme konj, na 
razstavi drobnice različne 
pasme ovc in koz... 

V času sejma bo tudi več 
kot šestdeset strokovnih do-
godkov. Razpravljali bodo o 
programu razvoja podeželja, 
gensko spremenjenih orga-
nizmih, bioplinu, Naturi 
2000 , zavarovanju v kmetij-
ski pridelavi, pogojih prevze-
ma kmetij, možnostih sofi-
nanciranja izgradnje gozd-
nih cest in vlak ... V organi-
zaciji zavoda za gozdove bo 
državno sekaško tekmovanje 
lastnikov gozdov. Zavod Tri-
glavski narodni park bo 
predstavil informacijski sre-
dišči ter sodelovanje s kmeti-
jami v parku. Med sejmom 
bodo razglasili rezultate oce-
njevanj, izbrali najtežjo bučo 
ter pripravili tekmovanja v 
plesanju polke, vlečenju vrvi 
in košnji. 

Za odrasle bo vstopnina 
šest evrov in za mladino štiri 
evre, za člane skupin pa pet 
oz. tri evre. V nedeljo, 26. av-
guista, bo vstopnica za odra-
sle pet evrov in za mladino 
trd evre. Za predšolske otroke 
vstopnine ne bo. 

KRANJ 

Corenjke v izboru za mlado kmetico leta 

Na Ravnah na Koroškem, odkoder je doma lanska Mlada 
kmetica leta, bo v petek, 24. avgusta, potekal letošnji izbor, 
ki ga bo Društvo kmetic Mežiške doline pripravilo skupaj z 
občino, Zvezo kmetic Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zborni-
co Slovenije, Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje in tedni-
kom Kmečki glas. Za laskavi naziv se bo potegovalo osem 
kandidatk, med njimi dve z Gorenjskega in dve še iz njene 
soseščine: Anka Vodnik iz Gorenje Žetine, Damjana Kern z 
Letenic pri Goričah, Brigita Barlič iz Peč pri Moravčah in 
Frančka Smrkelj iz Hrastnika pri Trojanah. Na Vodnikovi 
kmetiji, ki obsega 32 hektarjev zemljišč, se ukvarjajo z živino-
rejo in z izletniškim turizmom. Na Kernovi kmetiji, kjer obde-
lujejo 23 hektarjev lastnih in najetih kmetijskih zemljišč in go-
spodarijo že s tremi hektarji gozda, redijo 40 črno-belih krav 
in 35 glav mlade živine in dnevno namolzejo 800 litrov mle-
ka. Pri Bariiču obdelujejo 22 lastnih in najetih zemljišč, ima-
jo pa še šest hektarjev gozda. Glavna dejavnost je prireja 
mleka in reja plemenskih telic. Na Smrkoljevi kmetiji obdelu-
jejo šest hektarjev zemljišč in redijo trinajst govedi. C. Z. 

Obiščite našo novo spletno stran 

www.gorenjskigias.si 

D N E V N O SVEŽE NOVICE j 

KAŽIPOTI J 

P I S M A BRALCEV 

P R I L O G E 1 
RAZVEDRILO 

^ v e č kot i8oo različnih 
obiskovalcev dnevno 

novost Gorenjskega glasa 
od marca letos 

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

Gobe so lahko presneto drage 
"če gobar ne spoštuje prepovedi vožnje po gozdni cesti in nabere še več kot dva kilograma gob, stori 
dva prekrška, za katera je zagrožena skupna kazen 417,3 evra," opozarja Urša Pogačnik Ahačič, 
gozdarska inšpektorica na območju upravnih enot Kranj, Škofja Loka in Tržič. 

Cvrro ZAPLOTNIK 

Sle letos že ukrepali tudi 
zoper gobarje? 

"Doslej je bila gobarska 
sezona bolj povprečna, a če 
gre verjeti izkušenim gobar-
jem, bodo gobe bolj začele 
rasti ta konec tedna. Inšpek-
cija je letos že nadzirala nabi-
ranje gob, v Jelendolu in v 
Komatevri na Jezerskem, pri 
tem pa je enega od gobarjev, 
ki je imel pri sebi več kot do-
voljena dva kilograma gob, 
kaznovala z 208,65 evra 
(50.000 tolarjev)." 

Ste hkrati preverjali tudi 
spoštovanje prepovedi vož-
nje po gozdnih cestah, ki so 
zaprte za javni promet? 

"Zavod za gozdove lahko 
na pobudo lastnika in z ob-
činskim soglasjem zapre ce-
sto za javni promet. Če gobar 
ali kdo drug zapore ne spo-
štuje, je za to zagrožena ka-
zen 20&,65 evra, ki je ob pla-
čilu v osmih dneh dejansko 
polovico nižja." 

Gozdarska inšpekcija pre-
ganja tudi posek "na črno" 

"Poseka brez odobritve za-
voda za gozdove je manj, kot 
ga je bilo včasih, vendar so 

ŽIRI, ŽELEZNIKI 

Tržnica kmetijskih 
pridelkov in izdelkov 

Razvojna agencija Sora bo 
jutri, v soboto, dopoldne 
med 8. in 12. uro pripravila 
pri pošti v Železnikih in 
pred zadružnim domom v 
Žireh tržnico kmetijskih pri-
delkov in izdelkov. Na stoj-
nicah bodo predstavili in 
ponudili izdelke blagovnih 
znamk Dedek jaka in Babica 
jerca - Naravni izdelki iz 
škofjeloških hribov in izdel-
ke blagovne znamke Za moj 
dom: kruh iz krušne peči in 
druge pekovske izdelke, 
mlečne izdelke in domače 
jušne rezance. V Žireh bodo 
ponujali tudi različne vrste 
medu, kvačkane, vezene in 
šivane izdelke ter druge iz-
delke domače in umetnost-
ne obrti. C. Z. 

Gorenjski Glas Zo vas beležimo {as 

ŠOLANJE PSOV 
KVRP Kranj vabi lastnike 

psov k vpisu v tečaje male 
šole, osnovnega šolanja 

in Rally obedienca. 

Informacije na 
wvwv.klut>-vrpk.si ali 
tel.: 0 4 1 / 2 6 1 7 5 8 . 

Gozdarska inšpektorica Urša Pogačnik Ahačič 

zdaj primeri večji in obsež-
nejši. Letos je, na primer, in-
špekcija podala kazensko 
ovadbo zoper lastnika, ki je v 
Udin borštu skrčil 2,5 hek-
tarja gozda, da bi si tam ure-
dil travnik." 

Zakaj se lastniki po vašem 
mnenju odločajo za posek 
brez odobritve? 

"Nekateri na tak na6n na-
sprotujejo ureditvi, po kateri 
morajo tudi za posek v svo-
jem gozdu pridobiti dovolje-
nje javne gozdarske službe. 
Drugi se za posek "na čmo" 

odločijo zato, ker dobro vedo, 
da jim zavod ne bi odobril 
poseka. Velikokrat je razlog 
za posek brez odobritve ne-
vednost. Lasmiki, na primer, 
ne vedo, da tudi za posek 
drevja za pripravo drv potre-
bujejo odločbo zavoda za 
gozdove." 

Ali inšpekcija ukrepa tudi 
zoper lastnike, ki pravočas-
no ne pospravijo od luba-
darja napadenega drevja? 

"Če lastnik na podlagi od-
ločbe zavoda pravočasno ne 
poseka in pospravi luba-

dark, se v postopek lahko 
vključi tudi inšpekcija. Obi-
čajno zaleže že opozorilo in-
špekcije in sklep zavoda, da 
bo zahtevana dela za lastni-
kov račim opravil pooblašče-
ni izvajalec del, ne pa vedno. 
Inšpekcija je letos v desetih 
primerih že izdala nevest-
nim lastnikom odločbo o 
prekršku." 

J e paša v gozdu še vedno 
problem? 

"Po zakonu o gozdovih je 
paša v gozdu prepovedana 
oz. je le dovoljena le v gozdo-
vih, ki jih zavod za gozdove v 
gozdno gospodarskih načr-
tili določi kot pašne gozdove. 
Vse agrarne oz. pašne skup-
nosti tega ne spoštujejo, naj-
hujši pa so primeri, ko živi-
no pasejo v tujem gozdu. 
Eno od pašnih skupnosti, ki 
fjogosto krši zakonske določ-
be o prepovedi gozdne paše, 
smo letos opozorili o po-
ostrenem nadzoru, vendar 
to ni zaleglo in nadaljuje s 
pašo na Ledinah oz. na 
Dražgoški Jelovici. Ukrepa-
nje v takšnih in podobnih 
primerih ni enostavno. In-
špektor mora zalotiti živali 
pri paši v gozdu in s pomoč-
jo ušesnih številk ugotoviti 
njihove lastnike." 

Osvajale kočevske vrhove 
CVETO 21APLOTNIK 

Kranj - Čez trideset kmečkih, 
podeželskih žena, vmes pa 
je bilo tudi nekaj moških, se 
je v torek in v sredo udeleži-
lo planinskega izleta, ki ga 
že po tradiciji vsako leto pri-
pravi Društvo kmečkih žena 
Kranj. Letošnji pohod je bil 
šestnajsti po vrsti, v dmšhru 
pa so za razliko od doseda-
njih pohodov tokrat za cilj 
izbrali Kočevsko. Izlet se je 
začel s prijetnim preseneče-
njem, v Kočevju so jim do-
brodošlico pripravili tam-
kajšnji planinci in kmečke 
žene, in se nadaljeval z ogle-
dom nove cerkve na Kočev-
ski Reki. Ko je bila vas še del 
zaprtega območja, je oblast 
poskušala "izbrisati" tudi 
vsa verska znamenja, med 
prvimi je 1954. leta podrla 
cerkev sv. Janeza Krstnika. 
Po demokratičnih spre-
membah so zgradili novo, 
posvetili so jo leta 1999. Po-
hodniki so prenočili v Koči 
pri Jelenovem studencu, v 
bližini katere je dejansko 
studenec, ki nikoli ne pre-
sahne. Pred kočo so igrali 

Kmečke žene na planinskem izletu na Kočevskem 

celo nogomet in vlekli vrv. 
Naslednji dan so si ogledali 
vhod v Ledeno jamo, jugo-
vzhodno od Mestnega vrha, 
in se povzpeli še na nekatere 
bližnje hribe. Ledena jama 
je prava in mogočna ledeni-
ca, opisana tudi v knjigi Sto 
naravnih znamenitosti Slo-
venije. Na dnu 50-
metrskega vhodnega žrela je 
velika dvorana, imenovana 
tudi "ledeno jezero", naj-
globlja točka je 105 metrov 
pod vhodom. Količino ledu v 

jami ocenjujejo na dvajset 
tisoč kubičnih metrov. 

Planinski izlet na Kočev-
sko ni bil pretirano zahteven, 
med kmečkimi ženami in 
dekleti je bilo slišati oceno, 
da je bU "za dušo". Naslednje 
leto se bodo verjetno povzpe-
le na Nanos, doslej pa so bile 
že na Triglavu, Krnu, Stolu, 
Komni, Raduhi, Kriških po-
dih, pri Sedmerih triglavskih 
jezerih, na Češki koči. Ledi-
nah, na Ratitovcu, Veliki pla-
nini, Grintovcu - in še kje. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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NLB bo pripojila "hčere" 
Nova Ljubljanska banka (NLB) bo v NLB Banki Domžale, kjer je že doslej imela skoraj 93-odstotni 
delež, pridobila še preostale delnice. 

CVETO Z A P I O T N I K 

Domžale - Delničarji treh 
bank iz NLB Skupine, to je 
NLB Banke Domžale, NLB 
Koroške banke in NLB Ban-
ke Zasavje, v katerih je bila 
Nova Ljubljanska banka že 
doslej glavni, več kot 90-
odstotni delničar, so na tor-
kovi skupščini potrdili sklep, 
na podlagi katerega bodo del-
nice preostalih delničarjev za 

primemo denarno odpravni-
no prenesli na NLB. Delni-
čarji bodo prejeli odpravnino 
v višini najvišje dosežene 
cene pri odkupu delnic v po-
samezni banki, v domžalski 
banki to pomeni 105 evrov za 
delnico.Višino odpravnine je 
potrdil zunanji revizor PWC, 
ki ga je v nepravdnem po-
stopku imenovalo sodišče. 

Banka bo s pridobitvijo 
loo-odstotnega lastniškega 

deleža v vseh treh bankah iz-
polnila pogoj za njihovo pri-
pojitev, s tem pa bo povečala 
kapitalska moč pa tudi mož-
nosti za sodelovanje pri pro-
jektih v regiji in na celotnem 
območju delovanja NLB 
Skupine. Banke bodo po pri-
pojitvi lahko ponudile obča-
nom, podjetjem in občinam 
še večjo izbiro storitev in ka-
kovostnejši servis. Banka v 
Domžalah je od leta 1997 po-

slovala z nazivom Banka 
Domžale, bančna skupina 
Nove Ljubljanske banke, od 
lanskega 1. novembra pa pod 
imenom NLB Banka Dom-
žale. Ob koncu minulega leta 
je iinela 103,4 milijarde tolar-
jev bilančne vsote in jo je v 
primerjavi s predlani poveča-
la za 8,9 odstotka oz. za 8,5 
milijarde tolarjev. Ustvarila 
je 1,13 milijarde tolarjev čiste-
ga dobička. 

LJUBLJANA 

Po črnih oblakih v torek spet sonce 

S temi besedami bi lahko označili dogajanje na Ljubljanski 
borzi v prvih dveh dneh tega tedna. V ponedeljek je Slovenski 
blue chip indeks SBI TOP izgubil 2,04 odstotka vrednosti, Slo-
venski borzni indeks SBI 20 pa 1,84 odstotka. To bi bil skoraj 
najbolj črni letošnji dan na borzi, saj so se znižali tečaji skoraj 
vseh delnic borzne kotacije. Tečaj delnice Term Čatež se je 
znižal za 6,8 odstotka, Telekoma Slovenije za 4,47 odstotka, 
Luke Koper za 3,44 odstotka, Istrabenza za 3,23 odstotka... Že 
v torek je na borzi spet "sijalo sonce", indeks SBI Top je pri-
dobil 0,77 odstotka in SBI 20 0,84 odstotka vrednosti. Delni-
ca Term Čatež je "poskočila" za 6,27 odstotka, Merkurjeva za 
3,27 odstotka, Gorenjeva za 2,53 odstotka ... C. Z. 

DOMŽALE 

Polovično povečanje osnovnega kapitala 

Družba Emona Farma Ihan je ob koncu lanskega leta imela 
696.083 evrov oz. 166,8 milijona tolarjev bilančnega dobič-
ka. Uprava in nadzorni svet predlagata, da bi ga 18.259 
rov namenili za izplačilo dividend, ves preostali dobiček v vi-
šini 677.824 evrov pa naj bi ostal nerazporejen. Če bodo na 
skupščini 29. avgusta soglašali s tem predlogom, bodo 
imetniki delnic razreda B prejeli osem centov dividende 
(bruto) na delnico. Na skupščini naj bi tudi spremenili sta-
tut ter sklepali o pooblastilu uprave za pridobivanje in pro-
dajanje lastnih delnic ter za povečanje osnovnega kapitala z 
izdajo novih delnic. V petih letih naj bi s soglasjem nadzor-
nega sveta povečali osnovni kapital največ za polovico. C. Z. 

G6D pomemben "igralec" 
tudi na Stuttgartski borzi 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - G B D G o r e n j s k a 

borznoposredniška družba 
(GBD) je po ustvarjenem 
prometu na Ljubljanski bor-
zi vsak mesec na najvišjih 
mestih, zadnje čase pa se po 
prometu občasno pridruži 
tudi svetovnim velikanom na 
Stuttgartski borzi. 

Kot so sporočili iz GBD, je 
bil certifikat na Krko (z WKN 
kodo EB7X2W) prejšnji pe-
tek, 10. avgusta, drugi naj-
prometnejši certifikat z vzvo-
dom na konkretno podjetje 
na Stuttgartski borzi. Promet 

s tem certifikatom je bil le za 
petino manjši od prvo uvr-
ščenega certifikata na nem-
ško podjetje Siemens, prese-
gel pa je celo promet, ustvar-
jen s certifikatom na najbolj 
aktualno nemško banko 
IKB, ki se je znašla v težavah 
zaradi izpostavljenosti sla-
bim nepremičninskim poso-
jilom v ZDA. Certifikat na 
Krko je izdala avstrijska ban-
ka Erste Bank, z njim pa so 
trgovali predvsem GBD ter 
njene stranke, ki trgujejo ne-
posredno in neodvisno pre-
ko sistema E*Trade direkt 
depo. 

KRANJ 

Sodišče zavrnilo tožbo Vzajemne 

Triglav, zdravstvena zavarovalnica, je ob spremembi zakona 
o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, ki omogoča pre-
stope zavarovancev od ene k drugi zavarovalnici, tudi zava-
rovancem Vzajemne poslala že vnaprej sestavljeno odstop-
no izjavo. Vzajemna je Triglavu zaradi tega očitala nelojalno 
konkurenco in delovanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi 
običaji, zato je na koprsko okrožno sodišče vložila tožbeni 
zahtevek in predlog za izdajo začasne odredbe. Sodišče je 
predlog za začasno odredbo še Istega leta zavrnilo, višje so-
dišče pa je potlej sklep o zavrnitvi razveljavilo in zadevo vr-
nilo v ponovno odločanje prvostopenjskemu sodišču. 
Okrožno sodišče je pred kratkim tožbeni zahtevek Vzajem-
ne zavrnilo, pri tem pa je navedlo, da so bili sporni obrazci 
ob spremembi zakonodaje namenjeni obveščanju in v po-
moč zavarovancem pri njihovi odločitvi za sklenitev dopol-
nilnega zavarovanja. C. Z. 

Kot zatrjujejo v GBD, ima-
jo na področju izvedenih fi-
nančnih instrumentov naj-
več izkušenj v Sloveniji, pri 
tem pa sodelujejo s svetovni-
mi investicijskimi bankami, 
odkar so te začele izdajati fi-
nančne instrumente na slo-
venske delnice, košarice in 
indekse. V sodelovanju z 
nemško banko Commerz-
bank bodo jeseni tudi pripra-
vili seminar z naslovom 
Opcije in certifikati - predno-
sti in pasti trgovanja. Za se-
minar, ki bo 4. oktobra v ho-
telu Mons v Ljubljani, že 
sprejemajo prijave. 

LESCE 

Dobička ne bodo delili 

Leška Murka je ob koncu 
lanskega leta imela 723.201 
evro oz. 173,3 milijona tolar-
jev bilančnega dobička. 
Uprava in nadzorni svet 
predlagata, da bi ves dobi-
ček ostal nerazporejen in da 
bi o njem odločili v nasled-
njih letih. Delničarji bodo o 
predlogu sklepali na skup-
ščini 29. avgusta, C. Z. 

Gorenjski Glas 
WW.CORCN}SKICLAS.SI 

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

BOGENER 
DACHZIEGEL 

Kritina s lOO^etno tradicijo. Že od lela 1896. Bogener. dober kos opeke! 

CENA ZA m2: ZE OD 10 EUR Z DDVf 
V ceni j« upoiuvan jesenski akcijsltrfbiittsl im 1/1 stieibdiri 

Strankam nudimo hitro dostavo naročene opeke na dom z lastnimi 
kamioni 2 avtodvigalom, hitro izdelavo predračuna • rok dobave 2 do 3 dni 
za strešnike iz zaloge, 30-letno garancijo. 

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK ZA SLOVENUO ZRNO. d.0.0. Ravno 13.8274 

RAKA. Telefon; 07/814 63 00; 07/814 63 02; Telefaks; 07/814 63 13; 

eiiošta; zrno@siol.net; www.zmo.sl 

Pokličite našega zastopnika za ogled, svetovanje in predračun. 

Kontakt: Jernej Požun 041/312 007; 
ali ei)ošta; jefnej.pozun@gmail.com 

POKUCiTE NAS, KER PRI ZRNO d.o.o,, 

IMA KVALITETA ZELO UGODNO CENO. 

Obiščite nas na Mednarodnem 

obrtnem sejmu v Celju od 

12. do 19. septembra 2007 v haK J 

GG naročnine 
04/201 42 41, e-pošta; narocnine@g-glas.si 
www.gorenjsklglas.si 

Sprejmete izziv? 
SLOVENICA ŽIVLJENJE d. d. je moderna, 
specializirana in hltrorastoča življenjska 
zavarovalnica. V lanskem letu smo zbrali za 
84 % več kosmate premije kot v predhodnem. 
Uspešnost poslovanja in ambicioznost se 
odražata tudi v vodilni vlogi pri razvoju novih 
produktov in širitvi poslovanja na tuje trge. 

Ker želimo okrepiti ekipo naših sodelavcev, 
vabimo k sodelovanju: 

zavarovalne zastopnike 
za sklepanje življenjskih 
zavarovanj (m/ž). 
Ponujamo vam varnost in zaupanje, od vas 
pa pričakujemo dinamičnost, vztrajnost ter 
poleg zakonsltih izpolnjevanje še naslednjih 
pogojev: 
• srednješolska izobrazba, 
• vozniški izpit kategorije B, 
• komunikativnost, urejenost, 
• da niste obsojeni zaradi kaznivih dejanj 

v gospodarstvu. 

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo 
sklenili redno delovno razmerje za določen 
čas treh mesecev s polnim delovnim časom 
z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 

Vabimo vas, da se nam pridružite in nam 
pošljete pisno prijavo z življenjepisom 
najpozneje v 10 dneh po objavi na naslov: 
SLOVENICA Ž I V L J E N J E d. d.. 
Poslovni sekretariat. 
Celovška cesta 206, LJubljana 
ali po elektronski pošti na naslov 
zaposlitev@siovenica-ziviJenje.si. 

Kandidati boste o izboru pisno obveščeni 
v zakonsko predpisanem roku. 

O SLX)VENICAZIVUENJE 
2WI)en)sKd zdvarovalnkd d.iL. {IdnK« $hupine KO Group 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
mailto:zrno@siol.net
http://www.zmo.sl
mailto:jefnej.pozun@gmail.com
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjsklglas.si
mailto:zaposlitev@siovenica-ziviJenje.si
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Urška, oblečena le v barve 
Znana umetnica Alenka Peternel iz Gozd Martuljka je uspešno predstavljala Slovenijo na svetovnem 
prvenstvu poslikave teles v Avstriji. 

URŠA PETERNEL 

Gozd Martuljek - Konec juli-
ja je v Avstriji potekalo dese-
to svetovno prvenstvo v posli-
kavi telesa, kd se ga je že sed-
mič udeležila tudi Alenka 
Peternel iz Gozd Martuljka. 
Prvenstvo vsako leto obišče 
mnogo tekmovalcev in lju-
biteljev te umetnosti iz štiri-
desetih držav. Alenka se je 
skupaj z modeloma oziro-
ma asistentkama Alešo in 
Urško tudi letos odlično 
odrezala, saj se je med več 
kot osemdesetimi tekmo-
valci uvrstila v finale in na 
koncu zasedla 19. mesto. 
Kot je po vrnitvi domov po-
vedala Alenka, je bila tema 
festivala In the year of 2525 
(V letu 2525). Sama si je kot 
motiv izbrala futurizem tu-
rizma in model Urško je 
poslikala v skladu s svojo 
fantazijsko podobo turizma 
v letu 2525. Tako je na njen 

Model Urška kot Alenkina fantazijska podoba turizma v 
letu 2525 od spredaj . . . . / fot«; smdi Nov«k 

trebuh naslikala zvezdna 
vrata, prek katerih se bomo 
v prihodnosti (morda) lah-
ko preselili na čisto drug 
konec sveta, denimo v kakš-
no eksotično deželo (zato 
tudi podoba Urške kot črn-
ca). Alenka pravi, da je sku-
paj z dekletoma poskrbela 
za nepozabno predstavitev 
in da so si obiskovalci festi-
vala Slovenijo po njihovi za-
slugi dobro zapomnili. 

Alenka se s poslikavo te-
les ukvarja že vrsto let in 
redno sodeluje na festivalih 
doma in v tujini. Kako pote-
ka njeno ustvarjanje, bo 
mogoče videti tudi jutri, v 
soboto, ko na Jasenju nad 
Gozd Martuljkom v bruna-
rici pri Ingotu pripravlja po-
slikavo teles na temo TNP -
Tako Nerazume Prepovedi. 
Na festival vabi vse ljubitelji 
umetnosti poslikave teles in 
fotografe, z delom pa bo 
pričela ob enajsti uri. 

Julija je spala 
vvozičku iz leta 1876 
URŠA PETERNEL 

Rateče - Na sredinem va-
škem dnevu v Ratečah, ko je 
vsa vas zaživela kot pred sto 
in več leti, smo srečali tudi 
družino Erlah. Mamica, očka 
in dveletni Bor so bili obleče-
ni v tradicionalno rateško 
nošo, medtem ko je najmlaj-
ša članica dmžine, petme-
sečna julija sladko spala v vo-
zičku. A ne v navadnem, 
temveč v starinskem vozičku 
iz leta 1876! Erlahovim so ga 
za to priložnost posodili Bru-
darjevi, ki doma hranijo bo-

gato zbirko rateških noš in 
dmgih predmetov iz rateške 
zgodovine. Kot je povedala 
Julijina mamica Polona, je 
voziček prav super, le ročaj je 
morda nekoliko prenizek. 
Tudi Juliji se je voziček zdel 
prav udoben, saj je spala 
kljub glasnim zvokom s pri-
reditve, na kateri so nastopili 
godba na pihal iz Gorij, me-
šani pevski zbor iz Kranjske 
Gore, folklorna skupina Cile 
iz Preddvora, citrarka Danica 
Butinar, otroci iz rateškega 
vrtca in številni domačini, 
opravljeni v rateške noše. 

Kako naj laž 
postane resnica 

LeU^ja slovesnost ob 6j-Utni-
ci požiga vasi Kokra je bila pri-
pravljena skromno z vsem spo-
štovanjem do tragedije in ljudi, ki 
so darovali svoja živ^enja, oziro-
ma do ljudi, ki so bili podani v 
pr^nanstvo. 

V danku "Miting i' spomin" 
na požig Kokre je bilo zapisano 
toliko laži in sprenevedanja, da 
bom težko odgovoril na vse neres-
nice. Vendar moram podati ugo-
vor, tako na zahtevo domačinov 
in ostalih udeležencev spominske 
slovesnosti. 

Miting je videl samo pisec 
Sanka, čeprav je odšel pred za-
četkom spominske slovesnosti. Ni 
bilo vredno, da tudi on postoji ob 
besedah, ki niso razdvajale do-
mačinov ne drugih udeležencev. 
Spominsko slovesnost smo pri-
pravili dani Občinskegix odbora 
Zveze borcev za vrednote NOB 
Preddvor z namenom, da se pro-
slave udeleže kar najveije šteinlo 
(3am> in ostalih, da s ponosom 
postavimo prapore, saj nam je 
bilo lansko leto to prepovedano 
od krajevnega vdjaka g. Staneta 
Berganta. 

In še nekaj besed, da bodo 
bralci razumeli različna razmiš-
ljanja o mitingu oziroma spo-
minski slovesnosti. Spominsko 
slovesnost smo pripravili člani 
Zveze borcev za vrednote NOB 
Preddvor, ki smo bili rojeni med 
drugo svetovno vojno ali po njg. 
Nismo obremenjeni ideološko, 
kar se nas obtožuje. Na svečano-
sti so nastopali tudi krajani Ko-
kre i« med udeleženci je bilo veli-
ko domačinov, seveda nekaj jihje 
odSo po maši domov saj jim je 
bilo verjetno tako tudi naročeno, 

zgledi pa vedno vlečgo in to se je 
zgodilo tudi tokrat. Zveza borcev 
za vrednote NOB Preddvor bo 
tudi v bodoče pripravila srečanja 
ob spominski slovesnosti, saj smo 
se odločili, da bomo ohranjali 
svečanosti kot kulturno dedišči-
no, kot tudi spomenike in obelež-

ja naše pret^ zgodovine. 
Pisec dankaje brez sramu in 

spoštovanja NOB napisal naj-
ve^o laž • neresnico o partijsko 
načrtovanem požigu vasi Kokra. 
Leta 1942 je bilo v partizanskih 
vrstah približno 5 odstotkov bor-
cev, ki so bili dani Zveze komu-
nistov, med partizani pa je bil 
tudi oče pisca iSanka. 

Slovenija je v obdobju 1941-
1944 preživela veliko strahote, 
predvsem civilno prebivalstvo. 
Požigovje bilo veliko, leta 194J so 
požgali Rašico in Nomenj pri 
Bohinju, v letu 1942 je gorelo naj-
večkrat. Požgali so Kokro, Bistri-
co pri Naklem, Zlato polje, 
Hrastnik ter Dražgoše, leta 1944 
pa je gprdo na Jamniku in Goz-
du nad Golnikom. 

V dolini Kokre, po kateri je po-
teMa za okupatorja pomembna 
pot čez Karavanke, so partizani 
udarjali vsa leta osvobodilnega 
boja. Z ve^im ali manjšim uspe-
hom so ves čas onesposabljali 
promet in druge zveze med Go-
renjsko in rajhom ter marali oskr-
bo okupatorjevih sil in aparata 
m Gorenjdcem. Na obrobju do-
line pa so našle med prebival-
stvom vamo zavede številne par-
tizanske enote in dgavnosti. 

julija 1942 leta je nemški 
policijski poveljnik general Kaii 
Brenner podpisal "Posebno pove-
lje št. 1", s katerim je ukazal trem 
bataljomm, da uničijo tri vasi, 
med temi Spodryo Kokro, 7 kilo-
metrov vzhodno od Preddvora, 
ustrelijo vse moške od 15. leta na-

prg, ženske in otroke pa odpdje-
Jo v taborišče. Povdje so izpdnili 
že naslednji dan: 20. julija 1^42 
so ob zori obkolili vas in postavi-
li zasede, nakar so se skupine 
Nemcev spustile proti hišam. 
Pasji lajež Je zamrl v strelih. 
Nemci so vdirali f /life, aretirali 
vse moške in jih odvedli v stran-
sko sobo z zamreženim oknom v 
Juijevi gostilni. Potem so naroči-
li ženskam in otrokom, naj se v 
četrt ure pripravijo za izsditev. 

To je resnica o požigu vasi Ko-
kra, poboju talcev in trpljenju nji-
hovih domačinov. 

Vaše obtožbe, v katerih pišete, 
da do domačij, ki so bile poiga-
ne, še danes pe^go ceste, ki so po-
dobne gozdnim vlakam in da te 
domačije nimajo pitne vode, so 
predvsem obtožbe, ki letijo na vaš 
račun in kažgo na važo nesposo-
bnost. Verjetno ste v vnemi pisa-
rja pozabili, da ste že trinajsto 
leto občinski svetnik in da bi v 
tem času že lahko ravno tem do-
mačijam preskrbeli vsaj pitno 
vodo, če že ceste ne. Čeneprg,bi 
to lahko storili v zadnjem man-
datu, ko Ste bili izvoljeni za pod-
župana. Kot navajate v predsta-
vitvi kot kandidat za župana v 
lanski Jeseni, ste se odpovedali 
podžupanski plači f dobrobit Ko-
kri. Vaša Jiinkdja podžupana je 
bila samoformalna, ker niste bili 
zadolženi za nobeno podroi^e 
dela v občini. V predstavitvi ste 
napisali, da ste dali podžupan-
sko plačo za ureditev trga pred 
cerkvijo, za obnovo cest in za od-
bojne ogrcye. Resnica Je, da ste 
sredstva predvsem namenili za 
asfaltiranje ceste, ki Jo največ 
uporabljate vi, scy vodi na vašo 
planino. Ali se vam ne zdi, da bi 
bilo vdiko bolj pc^teno, če bi sred-
stva namenili za pitno vodo na 
domačijah, ki so bile požgane, in 

za kakšen meter cest, ki vodijo do 
teh domačij. Hinavščina, ki vfje 
iz vašega pisma, nekateri Kokr-

Jani dobro poznajo in prav zato 
ste tudi kot kandidat za župana 
prgdi v Kokri precg manj ^asov 
kot sedartji župan občine Pred-
dvor. 

In ker omenjate negativno de-
rru^ajško stanje, naj zapišem, 
da je znano vaše stališče, da v 
kraju ne potrebujete ve^ih nase-
lij, kar pomeni, da niste navdu-
šeni nad prisdjend. To se je jas-
no pokazalo tudi pri prodaji za-
zidljivih zemljišč na Polani 1» 
Kokri, saj Je ob prvotni zamisli 
občina Preddvor na tem območ-
ju predvidevala gradnjo od 20-
30 hiš. 

V dogovoru z lastnikom zem-
ljišča ste dosegi, da ste zemljišče 
razdelili na šest vdikih gradbe-
nih parcel, od katerih sta dve 
tudi vaši. Verjetno se zaradi 
takšnih potez demografiko sta-
nje v Kokri še dolgo ne bo izbolj-
šalo. In še to. Glede, da je injia-
struktura, ki Jo mora zgraditi 
na tem ohmo^u šest individual-
nih lastnikov parcel, velik Ji-
nančni zalogaj, ste dos^i, da je 
določen dd sredstev za i^^adnjo 
injrastrukture oz. za različna 
dovoljenja na tem obmoi^u pri-
Šd v letošnji občinski proračun. 
Verjetno je vaše mišljer^e, da je 
lepo biti občinski svetnik, če lah-
ko uredim tudi kaj zase. 

Zveza borcev za vrednote 
NOB ni politična organizacija, 
delujemo po principu društva, 
zato imamo zagotovljena sred-
stva le iz članarine in morebit-
nih sponzorjev in donatorjev, ki 
niso pozabili resnice o NOB. 

Sledi laž o razkošnih prosla-
vah. mitingih, pogostitvah in 
piknikih, vse to ga spominja na 
mitingaške čase propadle Jugos-

laiHJe. Ne vem, kako pisec to do-
življa, saj živimo v istem času in 
okolju, ki nikomurne prizanaša, 
z neresnicami pa si otežujemo 
žii4Jetye in si povečujemo levilo 
sovražnikov. Pisanje neresnic, 
sprenevedanje naše pol pretekle 
zgodovine, iz katere izhaja na& 
gpwadja, ki ni aktivno sodelo-
vala v NOB, vendar imamo svo-

je miSjenJe, svoje otroke, vnuke, 
na katere bomo prenašali našo 
zgodovino. Posebno pozornost 
bomo namenili še živim pričam 
o dogodkih, ki se v zapisani bese-
di ne dajo spremeniti, čeprav bi 
nekateri to radi storili. Letošnje 
srečanje naših Oanovje bilo ob 
jezeru Čmjava, kjer smo se za-
hvalili nastopajočim. 

Pisec članka vse prevečkrat 
uporablja besede, da tako raz-
mišljajo domačini Kokrjani. 
Ljudem je potrebno marsikdaj 

svetovati, Jim predlagati nove ide-
je, vendar brez laži o dobrih in 
slabih ljudeh. Večina Kokrjanov 
ne razmišlja tako, niso za dditev 
na vaše in naše, na rdeče in črne, 
oz. na dobre in slabe. Tako v Ko-
kri kot drugod po Sloveniji nis-
mo imeli vsi enakih pogojev za 
šolanje in dobrih zaposlitev, pa 
ne obtožujemo enopartijskega si-
stema za svoje težave. In danes, 
koliko bogatih se izživlja na vse 
možne načine, vdika večina pa 
se težko prežiiija. Tudi v Kokri 
je tako, vendar se bodo ljudje lo-
čevali predvsem na bogate in rev-
ne. S tem stavkom sem končal 
polemiko in ne bom več odgovar-
jal na izrečene laži. 

MARJAN GORZA 

Predsednik Občinskega 
Odbora borcev za vrednote 

NOB Preddvor 

V NEDELJO NA 
NOGOMET 
vnmi.nkMglav.com 

TRIGLAV GORENJSKA, 
Kranj : Krško, 

Mestni stadion Kranj, 17.30 

* BREZPLAČEN OGLED PODARJA 
GORENJSKI GLAS! 

* IZPOLNITE KUPON IN UGANITE IZID! 
* NAGRADO PODARJA SIEMENS SLOVENIJA 

Gofeniska si v sezon 2007/2008 2eli pfvoCgaia. si dcbega nogonKta! 
Pndite in bodfite naSe lante na poti do zmage' Oejm Rotmik. Dejan Plaslovski. Danijel MarCela. 

Rok Doltan. Dejan Bugar. Alei Meitelj. Ig« Slojanov, Sani Trgo. Luka BanK. Oaniiel Vojinov. Iztok 
Uozar. Mita Novak In vsi drugi POTREBUJEJO VA£0 P0M0£< 

K U P O N O D D A J T E PRI V H O D U NA TRIBUNO 
NAPOVEDUJEM REZULTAT TEKME 

Triglav Gorenjska : Krško ; 
Rezultat ie napovedaKa): 

mailto:info@g-glas.si


KAŽIPOT, MALI OGLASI in/o(§)g-gias.si 21 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

rjjtD̂ iIo ii Dbjdvo iprriemAmo po tdrronu O4/^01-4?-0C. faksu osebna nt Zoiuvl 1 
v Kwiju ti po poili' do ponnleliki m <(ti!ki do 11.OO uid Ctii oqll»» in ponudb > riibiiki: l;t«lno ugodni. 

)ANE2 ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 RA-
DOVLJICA, TEL: 04/5J 15 249, FAX: 04/53 04 230 
MADŽARSKE TOPLICE 4. 10 - 7. 10, 27. 10 - 30. 10., 2. N - 8. 11 ; 
PELJEŠAC-MOR)E 17.9. • 24.9.; 24.9 - 30.9; KOPALNI IZLET IZO-
LA 20. 8.; TRST 19. 9. 

OBVESTIIA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV 
KAŽIPOT BREZPL\ČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Žegnanje na Krvavcu 
Krvavec - V nedeljo, 19 . avgusta, bo žegnanje na Krvavcu. Na 
Krvavec se da priti z av tomob i lom po asfalt irani cesti do pla-
nine Jezerca in pot nadaljujete po dobro urejeni makadams-
ki cesti ali s kabinsko ž ičnico. Kabinska ž ičn ica bo voz i la od 
8. do 18. ure, enosedežn i ca Go sp i n c a od 8 . 3 0 dalje, 
dvosedežnica Kriška planina pa od 8 .30 dalje. Sveta maša bo 
ob 1 0 . uri v Plečnikovi kapelici Mari je Snežne na Krvavcu. Po 
maši bo ž ivahno dogajanje pri vseh gost insk ih objektih na 
Krvavcu. Še posebej ž i vahno bo pri tu r i s t i čn i kmet i j i Pr' 
Florjan, kjer bo 2 . srečanje z ansamb lom Gašperj i . 

10. vaški semenj 
Senlčno - V Seničnem bo od 17. do 19. avgusta potekal 10 . vaš-
ki semenj. Prireditve se bodo začele danes, v petek, ob 19. uri, 
ko bo na Veselem večeru pod vaško lipo igral Alpski pozdrav 
do 24. ure. Jutri, v soboto, bo od 17. ure dalje športno-rekreaci-
jsko popoldne, osrednji dogodek pa bo v nedeljo od 9. do 15. 
ure v starem vaškem jedru. Na stojnicah bodo rokodelci in 
obrtniki prikazali stare obrti - ročno pletenje iz domače, neo-
barvane volne, ročno struženje lesa, dobrote iz krušne peči, 
zdravje iz zelišč. Sledi retrospektiva vseh dosedanjih sejmov in 
prikaz prevozništva, kot je bilo nekoč. Na prizorišču bo samo 
ta dan odprta tudi etnološka gostilna, za prijetno vzdušje bo 
skrbel harmonikar Lojze Ličar. 

Piknik društva invalidov 
Jesenice - Medobč insko društvo invalidov Jesenice obvešča 
člane, da bo družabno srečanje - piknik v Lipcah pri Blejski Do-
bravi, pri g. Branku Pircu - Hotel Perun, jutri, v soboto, 18. av-
gusta, ob 1 1 . url. Avtobus bo odpeljal z zadnje postaje na 
Hrušici ob 10 . uri in bo ustavljal na vseh postajah do Breznice. 
Prijave sprejemajo po tel.: 0 4 0 / 7 6 7 885 ali pri poverjenikih. 

Sejem domače in umetne obrti 
Kranj - Tur ist ično društvo Kranj prireja jutri, v soboto, 18. av-
gusta, semenj Sejem domače in umetne obrti. Prireditev bo 
potekala v starem delu mesta Kranj, na G l avnem trgu pri 
vodnjaku od 8. do 13. ure. Sejem bo popestr i l nastop folk-
lorne skupine iz Preddvora. 

Igrajmo se v Rutah 
Gozd Martuljek - M lad insk i odsek pri P lan inskem društvu 
Go zd Martuljk in društvo Center za pomoč m lad im Kranjs-
ka Gora vabita otroke od petega do petnajstega leta na igral-
ni dan Igrajmo se v Rutah, ki bo v soboto, 25 . avgusta, od l o . 
do 18. ure za Vom ičem. Do tja se pride iz smer i Jesenic: pred 
Pen z i onom Špik zavi j te levo in s led i te sme r o k a z om , če 
pridete iz smer i Kranjska Gora, pa za Penz ionom Špik zavij-
te desno in sledite smerokazom. 

Življenje v času mamuta 
Kokrica - Tur ist ično društvo Kokrica vabi jutri, v soboto, i8 . 
avgusta, ob 16 . uri na nogometno igrišče pri Čukovi jami, 
kjer bo tradic ionalna prireditev Življenje v času mamutov . 

IZLETI 
Na ferate v Dolomite 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj prireja od petka, 31. avgus-
ta, do ponedeljka, 3. septembra, ture za feratarje v okolici 
"kraljice Dolomitov" - Marmolade. Ture (na Bec de Mesdi, Pun-
to Serauto, Colaz...) bodo tehnično in kondicijsko zelo zahtevne, 
namenjene nevrtoglavim in zelo dobro pripravljenim planincem. 
Odhod s posebnim minibusom izpred Grelne v Kranju bo v pe-
tek, 31. avgusta, ob i . uri. V torek, 28. avgusta, bo ob i8 . uri v 
društveni pisarni sestanek z udeleženci. Število prijav je ome-
jeno na 12I Informacije in prijave pri vodniku Marjanu Ručigaju, 
na e-mall ruclgajm@volja.net ali sms na 0 4 1 / 3 5 0 204. 

V italijanske Dolomite 
Žirovnica • Planinsko društvo Žirovnica vabi ljubitelje gora v 
soboto, i8 . avgusta, na Tofane di Rozes (3225 m) v italijanske 
Dolomite. Odhod avtobusa z Rodin bo ob 4. uri • ustavljal se bo 
na vseh postajah v občini Žirovnica. Udeleženc i naj imajo 

pr imemo planinsko opremo za visokogorje, potni list ali osebno 
Izkaznico, priporočljive so pohodne palice.Za vzpon po ferrati je 
obvezen plezalni pas, čelada in samovarovalni komplet, ki si ga 
lahko sposodite na društvu. Ferata je srednje zahtevna, zmeme 
hoje je 7 do 8 ur. Prijave sprejema Boris Madon, tel.: 0 4 / 5 8 0 3 0 
91 ali GSM 040/241 737. 

Na Prisojnik - Hanzova pot 
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organiz ira 25. av-
gusta turo na Prisojnik po Hanzov i poti. Izhodišče bo pri koči 
na Gozdu, sestop bo po zahodnem grebenu na Vršič. Tura je 
zelo zahtevna, hoje je za 9 ur. Prijave in informacije v sredo 
in četrtek od 18. do 1 9 . 3 0 po tel.: 531 55 4 4 ali 0 3 1 / 3 4 5 2 0 9 . 

Na Kamniški vrh 
Šenčur - Pohodn iška sekcija Društva upokojencev Šenčur 
vabi v sredo, 2 2 . avgusta, na pohod na Kamnišk i vrh. Skup-
ne hoje bo 4 do 5 ur. Odhod z osebn imi avtomobi l i ob 7. uri 
iz Šenčurja. Informacije po tel.: 25 31 591. 

V Posočje in na srečanje upokojencev 
Predoslje - Društvo upokojencev Predoslje organizira 23. av-
gusta izlet v Posočje z ogledom znamenitost i na tem območju. 
Obenem vabijo člane na srečanje upokojencev Gorenjske, ki 
bo 6. septembra v Komendi. Prijavite se pri poverjenicah, ki 
vam bodo posredovale tudi dodatne podatke. 

PREDAVANJA 
Proučevanje Sv. pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. p isma vabi jutri, v soboto, ob 
9. uri v D o m krajanov Pr imskovo (Jezerska cest 4 1 , Kranj) na 
preučevanje Sv. p i sma z okvirno temo: O treh način ih krsta. 
Srečanja bo povezoval p ro f Pavel Repnik. Vs topn ine ni. 

OBVESTILA 

Delavnice za otroke 
Kranj - Gorenjski muzej vabi, da se udeležite četrtkovih otroških 
delavnic v mesecu avgustu v Mestn i hiši v Kranju. Začetek 
delavnice je ob 18. uri. Teme: 23. avgusta slikanje z akrilnimi bar-
vami (od 4. leta dalje); 30. avgusta delavnica ob razstavi Egipt v 
naši kleti: spoznavanje staroegipčanske pisave, izdelovanje 
ploščic s hieroglifi, sestavljanje besed ter ogled filma o mumij i 
(od 6. do 12. leta). Za dodatne Informacije pokličite kolegico 
Magdo Zore; telefon 040/253-685. 

KONCERTI 
Sobotne promenade 
Škofla Loka - Turistično društvo in Občina Škofja Loka vabita v 
soboto, 18. avgusta, ob 2 0 . 3 0 na koncert popularne hrvaško 
slovenske skupine Mildreds, ki izvaja priredbe hrvaških šlager-
jev In popularnih pesmi iz svetovne glasbene zakladnice. 

PREDSTAVE 

Miklova Zala 
Bodešče - Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno vabi jutri, v 
soboto, 18. avgusta, ob 2 1 . uri v Bodešče k cerkvi na ogled 
gledališkega dogodka iz časa turških vpadov, prirejenega po 
povesti Miklova Zala. Sodelovali bodo člani Kulturnega društva 
Ribno, Kulturnega društva Viteza Gašperja Lambergarja in kon-
jenica Pusti grad Lancovo. 
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Poklifite nas na: 
051/295 065 

Razmišljate o prodaji nepremičnine? i 
Prodaja tujim kupcem lahko j 

zviša ceno vaše nepremičnine! i 

L O T O 

Rezultati 65. kroga 
-15. avgusta 2 0 0 7 

6, 9,19, 24, 25, 36, 37 in 8 

Lotko: 

3. 5 .1 .9 . 8 , 4 

Predvideni sklad 66. kroga 
za Sedmico: 530.000 EUR 

Predvideni sklad 66. kroga 

za Lotka: 8 0 . 0 0 0 EUR 
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FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj. 
Telefon; 236 73 73 
Fax:236 73 70 
E-poJta: 
info@fesst.si 
Internet: 
www.fastJi 

STANOVANJA PRODAMa 
KRANJ-PlanIna lil: enosobno, nad-
stropje 374. 52,30 m2, I. izgradnje 
19S6, cena 90.000,00 EUR 
(21.567.600,00 SIT). 
KRANJ - Planina III: luksuzno trisob-
no. 7./7, 80,00 mz, I. obnovljeno 
2006. cena 139.000.00 EUR 
(33.309-960.00 SIT). 
KRAN| • mesto: mansardno tnsob* 
no. 3./3. 79 m2, I. izgradnje 1900, 
kompletno renovirano 2006, cena 
116.850,00 EUR (28.001.934,00 SfT). 
KRANJ - Pbnina: trisobno. 3./3.76.28 
m2, I. izgradnje 1972, obnovljeno 
2003, cena 120.000,00 EUR 
(28.756.800,00 SIT), 
KRANJ • Sorlljevo naselje: garsonje-
ra. VP/III. obnovljena 2006. 27,18 
mz + klet 4,1 m2, ZK, cena 76.150,00 
EUR (18.2^.500,00 SIT). 
HISE PRODAMO 
KRANJ - GOLNIK: dvojček, I, izgrad. 
nje 1960. stanovanjske povr$ine 
160,00 m2, funkcionalno zemljišče, 
cena 130.000,00 EUR (31,153,200.00 
SIT), 
GOLNIK - atrijska, novogradnja 
2005, 440,91 m2 bivalne povriine, 
parcela 665 m2, prevzem takoj, cena 
200.000,00 EUR (47,928.000,00 
SIT), 
PODREČA: dvojček, I, izgradnje 
1964, kompletno obnovljena 1997, 
150 mz bivalne povrSine, cena 
230,000.00 EUR (55,117.200,00 
SIT), 
SMLEDNIK: lahko dvostanovanjska, 
tri etaže, vsaka 11 x 8 mz vetrolov + 
terasa parcela 669 m2, I. izgradnje 
1990, enkratna lokacija, cena 
295.000,00 EUR (70.693.800,00 
srr). 

v e n u r r i d o o 
Britor43, 4000 Knnj 
g«m: oji/684.777 
e.pDtta: li<liiaeiv«uim.li 

PRODAJA 
Zlato polje, Kidričeva, trisobno stan, 
z balkonom, 2./2. 71,5 m2, I. 60. 
sončno, obnovljeno in opremljeno, 
vseljivo po dogovoru. Cena: 
115,000.00 EUR oz. po dogovoru, 
Britof, Voge, dvojček, III. podaljšana 
gr. faza. podkleteno. na pare 222 in 
279 m2, K+P+M, Vrtec. 5ola v bližini. 
Lepa lokacija. Cena: 178,000,00 
EUR/enoto, 
Planina 1, enosobno stan,, 41,4 m2,1, 
74, VP/7 pokrit balkon, klet, delno 
obnovljeno. Cena: 81.789,35 EUR. 

n domplan 
drutba 2a InZenirtno, nefmmiM ne, urtanizsn) in gnerpetSio, d.d, Kranj. Mmsim 14 

to/.i 041/647-493 

tel.: 20 68 700 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Planina I, trisobno. III. nadstr. v 
izmeri 80,84 m2,1. ^gr, 1974. prenovlje-
no 2006 (kopalnica, WC. okna. radia-
torji, vhodna vrata), CK, dvigab, cefla 
121.000,00 EUR (28.996-440.00 SIT), 
Kranj, Drubvka, dvosobno, I. nadstr. v 
izmeri 61,7 mz. I, izgr. 1989, kopalnica 
obnovljena 2006. cena 117.000.00 
EUR (28.037,880.00 SIT), 
Kranj, Zlato po^ trisobno, visoko pn-
Uičje v izmeri 66.82 rru. delno obnovljc. 
no v letih 2000 in 2003 (kopalnica in 
okna), I, izgr. 1961, CK, telefon, kabel, «e-
lev., balkona ni, cena 116.007,00 EUR 
(27,8 mio Sri) 
Šenčur, trisobno v pritli^u dvostano-
vanjske hiše, neopremljeno, velikosti 
S5.00 m2, stanovanju pripada Se 90.00 
m2 zemljišča, dve parkirišči. I, izgr. 
2002. cena 135.620.00 EUR 
(32499 976.80 sri). 
Bližina Kranja, dvoinpolsobno v man-
sardi dvostanovanjske hiSe v izmeri 74 
m2, dodatno k stanovanju sta Se dva 
balkona po 20 rn2, garaža 17 m2,dek}-
vni prostor v kleti 10 m2 in 150 m2 vrta. 
I.izgr, 1987, cena i46,05Z,00 EUR 
(34.999,90178 srt). 
Tržič, mestno jedro, 4 dvosobna stano. 
vanja v 3. nadstropni hiSi, velikosti od 
54,5om2 • 83,oom2, leto izgr, 1957, v ce. 
loti prenovljena leta 2000 (tlaki, instala-
cije, kopalnica, CK, telefon, dvigalo) bal-
kona ni, cena 1290 EUR/rti2 
(309,135.60 Srr/m2), vpisana v ZK, vse-
Ijiva tal^. 
Tržič, mestno jedro, dvosobno stanov,, 
III- nadstr. v izmeri 51,05 m2, I. izgr. 
1^0, stanovanje je zasedeno z najem, 
nikom, ki ima stanov, pogodbo za ne-
določen čas, cena 30,500,00 EUR 
(7.309,020,00 srr). 
ZAMENJAMO STANOVANJE 
Kranj, Planina II, dvosobno, III, nadstr, 
v izmeri 68,20 m2, L izgr. 1982, delno 
obnovljeno 2005 (tlaki) zamenjamo za 
enosobno stanovanje v Kranju na Plani, 
ni II. ali III,, nizek objekt, I. ali II. nadstr., 
cena 111,000.00 EUR (26.600.040,cx) 
srt). 
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM 
Kranj, Pbnina II, dvosobno, I. nadstr. v 
izmeri 68,20 mz, v celoti opremljeno, I. 
izgr. 1982. možnost vselitve 
01.09.2007. cena 400,00 EUR meseč-
no + stroSki + 2x varSčina, 
GARAŽA - ODDAMO V NAJEM 
Kranj, bližina Vodovodnega stolpa v iz-
meri 13 mz, I. izg, 1965. oddamo za dalj-
Se obdobje, cena 75,00 EUR (17.973.00 
srr) mesečno, 
HISE-PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična, tlori-
sa 120 rn2 na parceli velikosti 549 m2. 
CK na olje, td, garaža, dva paricima me-
sta, lepa sončna lega, hiSa je lepo vzdr-
ževana. I, izgrad. 1981, cena 
320,000,00 EUR (76,684.800.00 SIT). 
Križe, Gorenjska, enonadstropna. dvx>. 
stanovanjska, tlorisa 75 m2 v vsaki eta-
ži na parceli velikosti 222 m2. L izgr, 
1936, popolnoma prenovljena od I, 
2004-Z006. CK na plin, tel., vse instala-
cije v vsaki etaži ločene, tri parkirišča, 
cena 204.000.00 EUR (48,999.998,00 
srt), 
Kranj, Kokrica, enonadstropna velikosti 
160 m2 na parceli velikosti 524 m2. del-
no obnovljena okna, lasada in instalaci-
je. L izgrad 1956, cena 179435,00 EUR 
(42,999.803,4050). 
Gorenjska • Begunje, dvonadstropna, ve-
likosti 730 m2. na parceli velikosti 2370 
m2. Zgrajena leta 1894, leto prenove 
2003, oprema: ADSL CK, kabelski inter-
net, klima, več telefonov, balkon, garaža, 
terasa, več parkirnih mest, urejena zem-
ljiška knjiga - bivSi letni dvorec z vsem 
sodobnim udobjem na atraktivni loka-
ciji, v bližini dostop na avtocesto, pri-
merno tako za stanovanjsko namemb-
nost kot za poslovno, zdravilstvo, 
zdravs^o, sanatoiij. Cena 1.500.000,00 
EUR (359460.000.00 SIT). 
HISA. ODDAMO V NAJEM 
Kranj, Planina II. polovica dvojčka, tkiri-
sa 56 ma na parceli velikosti 170 ma, v 
celoti opremljen, garaža, klet, CK. tel., I. 
izgr. 1992, cena 700,00 EUR 
(203.694,00 Sn) mesečno + stroSki -»-
2)ivar56na 
POSLOVNI PROSTOR - ODDAMO V 
NAJEM: 
Bližina ceste Kranj-̂ oQa Loka v izmeri 
skupno 125 m2. od tega 40 m2 v pritlič-
ju in 85 m2 v nadstropju, samostojen 
vhod, tlaki keramika, uporabno dovolj«-
nje za trgovino (možnost tudi za pisar-
ne). I. izgrad. 1960, obnovljeno 1.2000, 
cena 8.5 EUR/m2(2.036,94 Srr/m2) * 
stroSki. 
PARCEU-PRODAMO 
Javomiiki Rovt nad Jesenicami v izmeri 
759 m2, na parceli elektrika in telefon, 
sončna, dostop z glavne ceste, geodert-
sko odn^jena, cek>tnd zazidljiva, 6 km 
od avtoceste, cena 37,556,33 EUR [9 
mlosrr). 

w. n e p r e m i c n i n e . n e t 
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KsKERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg )2. 4000 Kranj 
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66 

CSM osi/320 700. Email: iitfb^k3>l(em.si 

POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 
KRAN): 3 pisarne v 1 . nadstropju ob-
jekta v izmeri 7 0 012 in v podstrehi 
3 0 ni2 za arhiv, čajna kuhinja, sani-
tarije. čakalnica in hodnik, obnova I. 
2 0 0 0 , vsi priključki, vse skupaj za 375 
EUR/mes ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 SIT/mes). 
Prodamo: 
BLED (v bližini): penzion s soba* 
mi. 3 0 leŽiSČi, v objektu iz leta 86 in 
prizidku iz leta 9S, parcela 1 3 1 0 m 2 , 
jedilnica s 4 0 sedeži, za 9 8 0 . 0 0 0 
EUR (234.8 mio SIT). 
KRANJ: poslovni prostor (kozmetika, 
frizer, pedikura ipd.) v izmeri 82 mz, 
v pritličju objekta, obnova 2 0 0 4 leta, 
parkirni prostori, za 1 5 2 . 0 0 0 EUR 
(36,5 mio SIT). 
TRŽIČ: poslovni prostor (trgovina. 
drugo ) v izmeri 531712 in čakalnica 
21 m2, v kletni etaži poslovnega 
stavbe, staro 2 0 let. za 68.cxx) EUR 
(16 .3 mio SIT). 
HISE: 
Prodamo: 
V KRANjU, odlična lokacija • stan. 
hiSa, uporabne površine 2 5 0 m2, 
klet, pritličje in nadstropje, v pritličju 
dva ločena vhoda (možnost 
poslovne dejavnosti), v nadstropju 
stanovanje, letnik 1955 . obnovljena 
(streha, žlebovi, dimnik. CK peč), 
zemljiSče 736 m2. cena » 3 7 5 . 0 0 0 . 0 0 
EUR (89.8 mio SIT}. 
KRANJ (Vodovodni stolp): leta 2 0 0 0 
obrtovljeno hiša • dvojček, klet 
(ločeno stanovanje), pritličje in nad-
stropje. skupna stan. površina je 2 1 0 
m2 na parceli 368 mz, cena « 
250.000 EUR (59.9 mio SIT). 
STRAŽIŠČE: 6 0 let stara hiša -dvoj-
ček. ki je bila 1. 2 0 0 2 obnovljena 
(znotraj v celoti: okna. vrata, kopalni-
ca. tlaki, WC. CK). zemljišče cca. 3 0 0 
m2, 1 0 0 mz stan. površine v dveh 
etažah, cena - n5,c>oo EUR (27,5 mo 
SIT). 
MEDVODE (Sv^e): hiša-dvojček na 
razgledni lokaciji, letnik 77, adaptaci-
ja 2 0 0 3 (streha, okna. vhodna in 
garažna vrata), stan. površina 2 3 0 
m 2 . parcela mz. cena = 2 7 0 . 0 0 0 
EUR (64.7 mio SIT). 
tABNlCA: 3 0 let staro hišo. ki ni 
podkletena. ima ločeno stanovanje v 
pritličju in ločeno v nadstropju, skup-
na stan. površina je 2 6 2 m2 na 
parceli 1 . 7 1 9 mz. ob hiši stoji 
samostojen objekt drvarnica, cena <• 
2 5 0 . 0 0 0 EUR (59.9 mio SIT). 
DRULOVKA - stan hiša dvojček, 
zgrajena do 3. gr. faze. stan. površine 
1 7 0 m 2 , letnik 2 0 0 6 , 2 4 4 mz 
zemljišča, možnost izdelave na ključ, 
mirna lokacija, mestni plin. kupci ne 
plačajo provizije, cena «181.105 EUR 
{43^ mio SIT). 
TRŽIČ (bližina): stan hiša zgrajena 
do 3. gr. faze. stan. površine i 8 6 mz. 
letnik 2 0 0 6 . 551 m2 zemljišča, 
možnost izdelave na ključ. CK na 
plin, mirna lokacija, cena • 2 0 2 . 0 0 0 
EUR (48,5 mio SIT). 
ZEMgtSČA: 
Prodamo: 

Golnik: stavb, parcela 998 mz. po 89 
EUR/m2 (2 1 . 328 ,00 SIT/m2). 
Nakk): stavb, parcela 453 m 2 po 180 
EUR/mz (43. 135 ,00 SIT/m2). 
Bitnje: stavb, parcelo 7 2 3 m 2 , sončna 
lokacija, po 1 2 0 EUR/mz (28.756,00 
SIT/m2). 
Drutovka: stavb, parcela 1 1 S 6 m 2 , po 
8 0 EUR/me ( 1 9 . 1 7 1 . 0 0 SiT/m2). 
STANOVANJA-
Prodamo: 
KRANJ, Vodovodni stolp: trisobno, 
6 6 . 1 8 m 2 , 2. nad. od 3. letnik 48, ob-
nova 99. etažna CK na plin. cena -
9 8 . 0 0 0 EUR (23.4 mio SIT), v bližini 
možnost nakupa garaže, vel. 1 3 . 0 0 
m 2 , letnik 48. cena « 8 .500 EUR (2.0 
mio SIT). 
KRANJ, Planina i: trisobno. 8 0 . 8 4 
m z . 3. nad . / i2 i lelnik 74 . c e n a » 
1 2 2 . 0 0 0 EUR (29,2 mio SIT). 
KRANJ, Planina I: dvosobno, 6 0 m 2 . 
predelano v dvoinpolsobno v 9. nad., 
letnik 75. cena « 9 4 . 0 0 0 EUR (22,50 
mio SIT). 
KRANJ, Mestno jedro: trisobno, 
95 .80 m 2 . 3. nad., obnova 2 0 0 2 , veli-
ka terasa, cena « 1 2 5 . 1 8 0 EUR (30.0 
mio SIT). 
TRŽIČ: 1 C. 32, 15 m2 v pritličju od 3. 
nad., letnik 2 0 0 7 . cena - 42 .298 EUR 
(10, 1 mio SIT). 
TRŽIČ: trisobno 72 mz v 1. nad-
stropju, obnova 2 0 0 2 , cena « 
9 0 . 0 0 0 EUR (21.6 mio SIT). 
TRŽIČ, Kovorska: dvoinpolsobno. 
57,91 mz v 2. nadstropju, letnik 73, 
cena • 85 .000 EUR (20,4 mio SIT). 
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KRANJ - PLANINA M: garsonjera 32 
mz -t- klet 8 mz, priti., nizek blok. 
kompl. obn. 0 6 , odlična razpore-
ditev, vpisana v ZK. Cena: 8 5 . 0 0 0 
EUR ( 2 0 . 3 6 9 . 4 0 0 SIT). 
PREDDVOR: enosobno. 4 6 m 2 , 1 . 
nad., I. 85, vzdrževano, takoj vseljivo. 
vpisano v ZK. Cena: 8 3 . 5 0 0 EUR 
( 2 0 . 0 0 9 . 9 4 0 SIT). 
TRŽIČ • CENTER: dvosobno. 55 mz, 
1. nad., novogradnja, balkon, svetlo, 
prostorno. Cena: 7 6 . 6 0 0 EUR 
( 1 8 . 3 5 6 4 2 4 SIT). 
KRANJ - OKOLICA: dvosobno. 67 ,38 
m2, 2. nad., odlična lokacija. 1. 0 1 . 
vpisano v ZK. Cena: 1 1 5 . 0 0 0 EUR 
(27.558.600 SIT). 
SENČUR: trisobno, 80 ,8 mz, atrij 45 
m 2 , garažni boks, I. 83. vzdrževano, 
klimatizirano, odlična razporeditev. 
Cena: 1 4 7 . 0 0 0 EUR (35.227.080 SIT). 
CELOTNA PONUDBA NA: 

www.nip-projekt.s 

GG 
mali oglasi 

04/2014247, 
e-pošta: maiioglasi@g-glds.si 

www.gorenjskiglas.si 

N E P R E M I Č N I N E 
R E A L CSTA.TE 

SVET R E d . 0 . 0 . 
CkOrA KHAM) 
NAKOlljtVA v l i C A 1 2 
4000 Hkamj 
Tii.:04;2Sil'000 
Fu.: 04/2026.4>9 

Email: kran|(g)svet*nepremičnine.si 
http://www.svet-nepremičnirae.si 

STANOVANJA prodamo 
KRANJSKA GORA: dvosobno, cca. 53 
mz, lepo vzdrževano. 1. 1 9 6 0 . klet, 
drvarnica, ogrevanje kamin in elek-
trični radiatorji. ZK v postopku. Cena 
1 6 7 . 0 0 0 EUR. 
KRANJ. Zlato polje: dvosobno, 52.54 
m2, 4 . nad., 1.1960, delno renovira-
no. ZK, prazno in takoj vseljivo. Cena 
96 .250 EUR. 
SKOPJA LOKA • Frankovo n.: dvo-
sobno, 56,41 mz, 1.1983. 2. nad., ZK, 
adaptirano v celoti 2 0 0 4 , izredno 
lepo in okusno opremljeno stanova-
nje. Cena 1 1 1 . 0 0 0 EUR. 
KRANJ • KOF^ka c.: dvosobno, cca. 
41 m2 v hiši. adaptirano 1.2005, last-
ni vhod, t-2. drvarnica, klet. CK na 
olje. Ogted slik na naši spletni strani. 
VREDNO OGLEDA. Cena 7 5 . 0 0 0 
EUR. 

KRANJ • Planina 1 : trisobno, 8 0 , 8 4 
mz, 3. nad., kompletno adaptirano 
2 0 0 6 , ZK urejena, prostorno, lepo, 
urejen blok. Cena 1 2 1 . 0 0 0 EUR. 
KRAN) • Zoisova UL: trisobno. 78.93. 
2. nad., nizek blok. izredna lokacija, 
mir. nova okna in kopalnica, CK-plin, 
2 sobi. kuhinja, dnevna, balkon, 
shramba. ZK, urejen blok. Cena 
134. 181 EUR. 
ODDAMO 

PREDDVOR: manjša hiša, cca. 1 1 0 
mz, L 1993 . CK-olje, oprema po do-
govoru, vseljivo 1 . 1 0 . 2 0 0 7 dolo-
čen Čas. oddamo paru brez otrok, 1 
varščina. Cena 5 0 0 EUR/mesec. 
KRANJ • Planina M: 52.87 mz. eno-
sobno, opremljeno. 577 nad.. I. 82, 
urejeno, oddamo s 1.9.2007.1 varšči-
na. Cena 3 0 0 EUR/mesec. 
ZEM4ISČE prodamo 
RIBNO: 6 4 4 m2. položno zennljišČe. 
primerno za gradnjo stanovanjske 
hiše, druga vrsta pod cesto v smeri 
proti hotelu. Dostop po javni asfalti-
rani cesti. Cena iz5,oo EUR/mz. 
SKOPJA LOKA • Sveti Duh: 5 0 6 mz 4 
63 mz poti. ravno, sončno, stavbno 
zemljišče, pridobiva se gradbeno do-
voljenje za enostanovanjsko hišo. 
možen ogled načrtov in slik na splet-
ni strani. Cena 8 7 . 0 0 0 EUR. 
ŽIRL: 3 0 6 8 n^z velika parcela od tega 
cca. 2/3 stavbnega zemljišča, sončna 
lega. Infrastruktura v bližini. Cena 
1 0 0 . 0 0 0 EUR. 

CERKLJE na Gorenjskem: 1 3 7 8 mz, 
ravno, s o n č n o s tavbno zeml j i šče . 5 
prekrasnim pogledom na Krvavec. 
Cena 1 5 0 EUR/mz. 
POSLOVNI PROSTORI 
Oddamo in prodamo različne kva-
drature poslovnih prostorov na raz-
ličnih lokacijah. 

wwwir. s vet-nepremičnine, si 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47, 201 42 49 
fax: 201 4213 
e-mail: nnalioglasi@g-glas.si 

Mali oglasi se sprejemajo- za objavo v petek -
v sredo do 13.30. in za objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni čas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 7.-15.ute. 

Rubrika 

"Čisto zadnji hip". 
s to rubriko želimo pomagati Rdšim bralcem, ki 
se jnn res mudi r̂ ekaj prodati, kupiti, najeti, od-
dati. Oglas za lo rubriko lahko oddate za torek v 
ponedeljek do osme ure in za petek v fetrtek 
pravtakodo osme ure.Cena oglasa jelOEUR, 
je enotna ši ima največ 80 znatov - kupon ne 
velja. C i l j e n je na zafeiku malih o g l ^ . 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

ENOSOBNO predelano v dvosobno, 
39.5 m2, staro mestno jedro, opreml-
jeno, cena 61.000 EUR. « 041/895-
904 7oo«oeo 

KRANJ -Ranina, 2SS, 59.60 m2. 1. 
nad., predelano v 2,5 SS , urejen bloK, 
svetlo, balkon, I. 86, obnova 06. takoj 
vseljivo. cena 97.000 EUR. Skupina 
Planet nepremičnine. Parmova 53. 
Ljubljana, 9 01/588-5&-50 

7006095 

TRISOBNO stanovanje. Kranj center, 
Župančičeva ulica, 89,76 m2, delno 
obnovljeno (okne, etažna CK). balkon, 
klet, parkirno mesto, vsi priključki, 
vseljivo novembra 2007. « 041/704-
8 7 6 7006023 

ODDAM 

V NOVEJŠI hiši oddam enosobno. 
opremljeno stanovanje, samski ženski, 
v okolici Kranja. 9 040/905-661 
7 0 0 6 0 M 

NAJAMEM 

GARSONJERO v Radovljici ali Usc-
ah. « 041/35-90-95 7005«>? 

HIŠE 
PRODAM 

DVOSTANOVANJSKO hišo. starejšo. 
250 m2 st.p., 920 m2 parcele, okolh 
ca Podbrezij. S 041/209<I66 

700606S 

HIŠO v lil. gr. fazi, na parceli, 1000 m2. 
na sončni parceli, v okolici Železnikov. 
«04/514-60-52 7 0 0 6 u / 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof 79A, 4000 Kranj 
info-nep^gekkoprojekt.si 

wvAv.9ekkopro)ektg 

04 2341 999 
031 67 40 33 

STANOVANJSKA ENOTA Podreča pri 
Medvodah, 3. podaljšana gradbena 
faza. 051/388-822 7ooeio3 

STANOVANJSKI DVOJČEK, Hafner-
jevo naselje • Škofja Loka, začetek 
gradnje v aprilu, « 051/388-822 

7ooeioj 

ZAMENJAM 

1 /2 HIŠE, stare 60 let za celo hišo ali 
prodam. « 041/219-886 

7eo6ceo 

POSESTI 
KUPIM 

OPUŠČENO kmetijo, lahko tudi od 
več dedičev, plačilo takoj.« 041 /817-
0 0 6 700662« 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

PISARNIŠKE PROSTORE, lokacija 
Bitnje, neposredno ob cesti Kranj - Šk. 
Loka. « 041/774-314 

7006151 

SKLADIŠČNE prostore v velikosti 700 
m2, cena 2,95 EUR/m2. na lokaciji 
Savska cesta 34, Kranj (bivši lntex). « 
041/426-898 70058«7 

MOTORNA 
VOZILA 

I AVTOMOBILI 
I PRODAM 

I ODKUP, PRODAJA. PREPIS rabljenih 
o- vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj. d. 
t 0. o., Kranj. Savska 34. Kranj. 04/20-
I 1 1 -4 13 .041/707- 145 .03 1/23 1 -358 
A 7006826 

CITROEN AX. 1. 93 v voznem stanju, 
po delih ali celega, ugodno. 9 
040/834-563 7006123 

DAEV/OO NEXIAGLX. I. 97. 110.000 
km 4 vrata. 9 031/413-631 /oo6o»2 

PEUGEOT 206, 1. 02. 
5 15 

04/23-12-
700610» 

PEUGEOT. I. 9 3 rdeče barve, reg. do 
3/08. pravkar opravljen veliki servis. 
9 041/434-340 /ooeoea 

KANGOO 1.5 DCl diesel, 1. 02 klima, 
servo, 2x air bag. avtoradio, CO. ugod-
no. 9 041 /516-533 7006107 

RENAULT 5 FIVE. 1. 96 reg. do 6/08, 
« 041/787-584 /00607S 

SUBARU Ju3ty 4WD. I. 90, « 
041/912-140 700561B 

SUZUKI JIMNV 4x4.1. 04 kot nov. el. 
stekla. 2x air bag. vlečna naprava, 9 
041/227-338 7oo6oei 

KUPIM 

RENAULT 1 .5 DCl. Cllo 5 vrat ali 
Megane GT novejši letnik, 9 
031/806-059 /ooe»a4 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

POČITNIŠKO PRIKOUCO Adria 390 
L I. 1983. registrirana, z baldahinom, 
9 041/638-699 7QQwo6 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

MOTORNO KOLO Kimko sektor 125 
ccrn. primeren za solo vožnjo, z 
mehkim vzmetenjem za sedež. 9 
040/282-485 7oo«ia5 

MOTORNO KOLO BMW R80 RT. 1. 
87 ima potovalne kovčke, cena 3 1 0 0 
EUR. 9 041 /986-609 7ooeo74 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

MOTOR za Laguno 1.9 DCi. celo ali za 
dele in ČB brejo telico. 9 040/652-
2 8 6 7006070 

ZIMSKE GUME s platišči, malo 
rabljene - 20 kom ie5R-13 za Lado, 
cena 15 EUR. 2 kom 155/70- 13 za 
Suzuki, cena 1 5 EUR. 9 0 4 1 / 2 0 1 -
089 7oo6ts« 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
• ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. 9 031/770-833 7006826 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

E L VRTALNO • UDARNI stroj (štemar-
ca) Hamseatik s priborom, cena 140 
EUR. ročni el. skobelni stroj metabo. 
šir. 100 mm v kovčku, cena 120 EUR. 
vodni čistilec Agua Vac HD 100, cena 
80 EUR. 9 041/201-089 /006IM 

NAVOJNO cevno rezilo 3 / 8 - 1 1 /4 v 
kaseti, cena 130 EUR. cevni primež 2" 
namizni, cena 60 EUR. el. vilalni stroj 
Metabo 13 mm. 850 W vibracije, levo -
desno, elektronska regulacija, cena 60 
EUR, «041/201 -089 TW»I53 

NOVO. mizarsko, delovno mizo. 9 
04/531-80-88 700«n2 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

RABLJENO škrif) strešno kritino. 9 
041/774-314 roo6iM 

SUH. žagan les smreke, hrasta in 
kostanja, letve 4x5 cm, suha meš. 
drva. Sp. Bitnje 21. 9 04/231-19-64 

7006126 

STARO OSTREŠJE. 12m3. 9 041/ 
252-768 7006157 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

RABUENA, lesena okna različnih dl-
nienzij. ugodno. 9 031/367-290 

7006109 

PODARIM 

ŠE OHRANJENA okna 1 15x50. 
1 15x83 In balkonska vrata, 9 
040/938-931 /0060?8 

KURIVO 

BUKOVA in brezova ter kostanjeva 
drva. možna dostava na dom. 9 
041/214-500 7006130 

BUKOVA drva, možnost razžaganja In 
dostave. 9 031/253-521 7006U6 

DRVA metersKa ali razzagana. 
možnost dostave, 9 041/718-019 

700&623 

DRVA. 10-13 m3. lepa. suha. bukova 
za štedilnik, cena 43 EUR. 9 
041/615-477 7006120 

HRASTOVE krajce, naložene na evro 
paletah. 9 040/776-484 7oo6U7 

KOSTANJEVA in mešana drva ter za-
stekleno vezano okno 100x1 10 cm. 9 
04/255-16-16 7006097 

SUHA. bukova drva, kvalitetna z dosta-
vo 50 EUR/m3 in motorr̂ o žago Dol-
mar 120, 9 041/608-765 7006iie 

VEČJO količino cepljenih, metrskih, 
suhih, bukovih in hrastovih drv. 9 
04/51-80-220. 041/639-348 

7006100 

STANOVANJSKA 
OPREMA 

PODARIM 

POHIŠTVO 
PRODAM 

NOVO kopalniško omaro z vgradnim 
keramičnim umivalnikom v lesu barva 
bukev. 9 04/57-25-213 7006114 

POMIVALNO, dvojno korito, cena 20 
EUR. kletko za 5 kokoši, cena 1 5 
EUR, 9 04/256-10-37 7oos976 

ZARADI adaptacije za sim. ceno pro-
dam rabljeno kuhinjo, spalnico, 
omare, radiatorje, vrata. 9 041/710-
4 0 5 7006079 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

GRELNIK vode 501. Gorenje • Tiki. za 
simbolično ceno. 9 041/776-684 

7006131 

PRALNI stfoj in hladilnik 1 30 I Gojen-
je. 9 041/878-494 7006111 

KUPIM 

ELEKTRIČNI štedilnik šir. 50 cm. 9 
04/574-41-08. po 19. uri 70oeo9e 

PODARIM 

PLINSKI štedilnik, primeren za vikend. 
9 040/431-634 7006133 

OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 

MALO rabljen gorilec za oljno peč 
Benton. 9 04/23-31-357 7006106 

GLASBILA 
PODARIM 

DVOMANUELNE orgle Farlisa profes-
sional dvo, 9 04/231-21-52 7oo608t 

SOLA 
PRODAM 

ŠOLSKO torbo Schnetder. rabljeno 1.-
3. razred, ugodno. 9 040/255-355 

7006064 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
KUPIM 

NAPtHUiV gumijast kanu ali kajak. 9 
031/332-922 7006ti6 

TURIZEM 
TERME ČATEŽ oddam počitniško 
hišo od 26. 8. do 2. 9. 07, cena naje-
ma 250 EUR. 9 041/652-920 

7006073 

PRODAM 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

DVE otroški kolesi In dvojne otroške 
rolarje, 9 040/120-760 7C060e$ 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

BUKOVA in hrastova drva ter bukove 
plohe. 9 051/202-229 ;oo6no 

ZLATEGA prinašalca, mladička. 9 
051/396-689 

7006110 

MLADE kužke. mešančke. 9 04/25-
2 1 -499 .03 1 /506^63 700«uo 

TRI tigraste mucke, stare dva meseca. 
9 040/887-335 7006093 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

TROSILEC SIP 41 in kiper prikolico 6t 
s poviškl. Mlaz. 9 051/673-752 

7006106 

KUPIM 

IZKOPALNIK krompirja polaka ali na 
tresala in pajek SIP, 9 031 /604-918 

7006062 

SAMONAKLADALKO do 19 m3, 
ohranjeno. 9 031/765-738 7ooeo72 

TRAKTOR Ursus. 9 031/450-241 

700599S 

PRIDELKI 
PRODAM 
BELI In rdeči krompir, pridelan brez 
Jierbicidov, 9 041/242-375. 
041/728-092 7006063 

HRUŠKE viljamovke In slive, Markuta. 
Čadovlje 3, Golnik. 9 04/256-00-48 

7006160 

KRMNI m jedilni krompir, cena po do-
govoru. 9 041/767-334 70O6O&4 

KRMNI krompir, S 04/231-17-66 
7006124 

KRMNI krompir, « 041/894-455 
7006127 

KROMPIR beli jedilni maristtart, 
možna dostava. In suha bukova drva. 
9 031/585-345 7006040 

PŠENICO. 9 04/23-12-237 
7006065 

RDEČO peso za vlaganje in rdeči Ko-
renček. 9 041/369-086 

7006068 

SEME mnogocvetne ljuljke, • 
041/589-310 700«106 

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

7006047 

SILAŽNO koruzo. B 041/515-867 

700»14& 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 
BIKCA simentalca. težkega 120 kg in 
rdečo peso ter krompir. 9 04/25-21-
6 7 6 7005129 

DVE telički slmentalki, teža cca. 1 5 0 
kg. 9 04/59-58-336 

/006102 

KRAVO simentalko. staro tri leta. po 
prvem teletu, težko 530 kg. 9 04/51-
4 6 - 1 3 8 7006077 

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. 
Globočnik. Letališka 14. Voglje. 9 
041/644-221 

7006144 

SENO in drobni krompir. 9 0 3 1 / 7 1 1 -
4 2 0 7ooat?2 

TELICO. pasme LS/CK. staro eno 
leto. 9 04/594-92-27 

7006076 

TELIČKO, težko 130 kg in dve telički 
stari 3 tedne. 9 031/50-40-48 

7006132 

TELIČKO 5in>entalko, staro 4 mesece, 
9 04/252-24-89 700S137 

TELIČKO simentalko. staro dva mese-
ca. 9 04/25(K30-89 

7006143 

ZAJCE za zakol ali nadaljnjo rejo. 9 
041/267-590 7oo6oer 

ZAJCE za nadaljnjo rejo. skobčevke in 
kanarčke. 9 041/840-792 

7006-138 

KUPIM 

BIKCA starejšega od 14 dni. Pipanova 
c. 34. Šenčur. 9 040/851-885 

7006087 

BIKCA simentalca aH mesne pasme, 
starega do 14 dni. 9 041/841-632 

7006000 

OSTALO 
PRODAM 

STISKALNICO (prešo) za sadje in 
grozdje, 50 I, ročna iri nerjaveči sod 
60 1 za vino, cena 60 EUR. 9 
041/201-089 

70061SS 

KUPIM 

KOTEL za žganj&kuho. po možnosti v 
dvojnim dnom in oljem. 9 031/886-
3 4 7 7006142 

http://www.nip-projekt.s
mailto:maiioglasi@g-glds.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:nnalioglasi@g-glas.si
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Z A P O S L I T V E Cm/Ž) 
NUDIM 

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

700&B34 

IŠČEMO gospo za pomoč v kuhinji, 
Larh. d. o. o.. Sp. Bitnje 7a. « 
041/642-682 7006939 

PICERIJA v Medvodah honorarno za-
posli picopeka za deto na krušni peči 
za dva ali tri dni v tednu. Igma plus, d. 
o. o.. Zvonarska 1 , Ljubljana. 9 
041/675-505 

7006036 

ZAPOSLIM natakarico/ja. zaželeno 
veselje do dela v strežbi, prijazr̂ ost in 
urejenost, za pomoč v strežbi ob 
vikendih dobi delo dekte ali fant. Gos-
tilna Pr sedmič. Poljanska c. 68. 
Gorenja vas. « 041/790247 

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

ZAPOSUM prodajalko v živilski proda-
jalni, Ivanuša d.0.0., Mavčiče 102, 
Mavčiče, « 041/582-442 

7000057 

ZAPOSLIMO kuharja, lahko začetnik, 
redna zaposlitev. Gostilna Pri Bizjak. 
Zg. Bela 20. Preddvor. « 031/640-
3 9 0 700S8M 

ZAPOSUMO prod^lko in poslovodjo 
v trgovini z darilnim programom v 
novem nakupovalnem centru v Kranju. 
Pisne vloge pošljite na: TERA RD 
d.0.0., Komenda. Mlaka 4. 1 2 18 
Komenda, « 01/83-41-015 

7006126 

ZAPOSLIMO natakarja in picopeka 
Klub Kovač. Andrej Marinšek s.p.. 
Glavna cesta 1. Naklo. 9 03 1/339-
0 0 3 7006138 

ZAPOSLIMO takoj poslovno sekre-
tarko z najmanj V. st. izobrazbe, akt. 
znanjem ang. jezika in MS offica ter 
izkušnjami pri delu s tujino. MEMO AB. 

o. o.. PE Kidričeva 43 b. 4220 
>̂ a Loka. 9 04/61-10-400 

7006027 
Škof 

BI DELALI na polju? Pridelava zelen-
jave. Inf. Zetenjavarstvo Teran, Hlad-
nikova 33, Križe. 9 041/648-543 

V NAŠ kolektiv vabimo delavca v av-
tomatski avtopralnici Kžrcher. Grtas. 
Kranj. d. o. o., Zg. Bitnje 1. Žabnica. 
« 0 4 / 2 3 1 - 5 6 - 9 0 7005M4 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo za-
stopnike in vodje skupin za terensko 
prodajo novih artiklov za varovanje 
zdravja, najboljši pogoji In uvajanje v 
delo. Sinkopa. d.o.o., Žirovnica 87, 
041/793-367 rooeoi« 

ZAPOSLIMO delavca na žagi, 
Avguštin Lončar s.p., Zak^g 35 . Cerkl-
ie. « 0 4 1 / 5 2 6 - 2 7 0 7005128 

SLAŠČIČARKO, lahko mlajšo upoko-
jenko takoj zapetim, jezik ni pogoj. F. 
Cimcar, Haupt str. 10, Kotmansdorf, 
Avstrija, kontakt. « 04 /23-23-962. 
040/713-517. Majda 7006149 

ZAPOSLIM frizerko z delovnimi 
izkušnjami, Pimat Jana s.p.. Jezerska 
C. 93d, Kranj, « 041/904-294 

ZAPOSLIM slikopteskaria, lahko brez 
izkušen). Slikopleskarstvo Barie, Milan 
Burgars.p.. Sp. Brnik 91. Cerklje. « 
0 3 1 / 3 1 8 - 2 3 6 70060fli 

ZAPOSLIMO kvalificiranega mizarja. 
Mizarstvo Golob Darko s.p., Rožično 
Id. Kamnik. « 01-83-17-825. 
041/642-095 7OO6O04 

l iČEM 

DUO ROLO išče delo na obletnicah, 
porokah z zabavno in nan^dno glasbo. 
«041/224-907 /ooena 

MLAJŠI upokojenec išče honorarno dek) 
v Kranju, « 040/756-227 A006099 

ONE MAN BAND išče deto. Igranje na 
obletnicah, ohcetih in drugih zabavah. 
« 04/252-14-98, 031/595-163 
7006049 

ONE MAN BAND išče deto, igranje s 
petjem za različne zabave z narodnoz-
abavno glasbo, « 031 /442-424 7oo6»2i 

P O S L O V N E 
PRILOŽNOSTI 

GOTOVINSKI KREDm za vse zapos-
lene in upokojene. Lons. d. o. o., Gre-
gorčičeva 8. Kranj. 04/236-68-08. 
051/387-753 roosssa 

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

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

na osnovi vozila ter leasingi. 
Možnost odplačila na 

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

Marib<^, telefon; 
02/252.48-26,041/750-560. 

S T O R I T V E 
NUDIM 

ŠPANSKO govoreča išče delo v 
jezikovni šoli (Bled-Lesce-Radovljica). 
« 0 5 1 / 8 3 7 - 7 5 9 

rooena 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom. 
SGP B ^ q i d.n.o., Struževo 3a. Kranj. 
«041/222-741 /005596 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. p^kirišč. polag. robnikov, 
pralnih ptošč. izd. betonskih \n kamni-
tih škarp. Adrovic & Co. d.n.o.. 
Jelovškova 10 . Kamnik. « 01/839-
46-14,041/680-751 

roouio 

ASTERIKS SENČIU Rozman Peter, 
s. p.. Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170.041/733-709: ialuzije. roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki, maricize. vvww.asteriks.net 

;00&674 

BARVANJE fasad in napuščev, ugod-
no In kvalitetno. Me9anwtrix, d. o. o.. 
Staretova 39. Kranj. 041/570-957 

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

JOOS769 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa 
gradbena dela. notranje omete, vse 
vrste fasad, adaptacije, novogradnje, 
tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in 
poceni. 051/354-039 

700S266 

IZVAJAM vsa gradbena dela, notranje 
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje 
dvorišča, ograje, kamnite škarfe in 
dimnike, kvalitetno, hitro in poceni, 
SGP Beni, Struževo 7, Kranj. « 
041/561-838 

700661» 

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

NUDIM vse vrste električnih instalacij v 
novogradnjah in adaptacijah ter razna 
manjša popravila. Janez Valter s.p.. 
Zg. Duplje 24. Duplje. « 041/760-
616 

NUDIM čiščenje, likanje in pomoč v 
gospodinjstvu. Čistilni servts Irena Pančur 
s.p.. Franca Berieta 15. Cerklje. « 
041/8Se5-13. irenapancur@siol.net 

POLAGANJE laminatov in gotovega 
parketa, izdelava biljardev in finskih 
savn. Planinšek k.d., ŠinkovTum 23, 
Vodice, « 031/206-724 

700&494 

PRENAVUAMO HIŠE In stanovanja v 
Kranju in okolici - rezen/irajte svoj ter-
min, Megamatrix, d. o. o.. Staretova 
ul. 39, Kranj. 041/570-957 7oo!>̂ ?̂  

RTV SERVIS šinko Marko s.p., C. na 
Klanec 53. Kranj. pop. TV, video, mal-
ih gos. aparatov. « 04/233-11-99 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogrevan-
ju. Prepiha in prahu r»i več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA, d. o. 
o., Ekslerjeva 6. Kamnik 01/83-15-
057. 041/694-229 

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

roosre« 

VSA SLIKOPLESKARSKA deta, pola-
ganje talnih oblog ter Izdelava fasad, 
Vdčanšek Albin. s. p.. Kidričeva 7, Je-
senice, «04 1 /873-706 7005937 

I Z O B R A Ž E V A N J E 

KAKOVOSTNI splošni ali poslovni 
jezikovni tečaji NE. AN. FRA.... individ-
ualne ure, inštrukcije. Ugodne cene! 
ŠVICARSKA ŠOLA, Pol v Bitnje 16. Kr. 
« 04/23-12-520. 041/440-793. 
www.svicar5ka-sola .gajba. net 

ŠOLA KITARE IN PLESA - za vse 
starosti (mladoporočenci, posamezni-
ki, pari). Studio Tango, Britof 316. 
Kranj, « 041 /820-485 /oosru 

Z A S E B N I STIKI 
30.000 POSREDOVANJ. 1 1 .000 
poznanstev v preteklem letu je karak-
teristika ženitne posredovalnice Zau-
panje za vse generacije, ki posreduje 
po vsej Slo. « 03/57-26-319. 
031/505-495. 031/836-378 

7004036 

BREZPLAČNO spoznajte fante. Ženit-
na posredovalnica Zaupanje, p.p.40. 
Prebold. « 03/57-26-319, 031/836-
378 

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

7004126 

R A Z N O 
PRODAM 

ČOLN Maestral 9, sive barve, motorko 
Husqvarno. obnovljen zapravfjivček, « 
041/364-504 

7006063 

KVALITETNA omela za pometanje 
krušnih peči. negorijiva, « 01/83-23-
107 7000071 

MOŠKO koto Rog, dva kombinirana 
bojlerja 80 I. hladilnik Gorenje 180 I . 
ugodno. « 051/418-565 

7006062 

TORZiJSKO 09 za avto prikolico, 
barvni televizor in pomivalni stroj Rade 
Končar, « 031/201-393 

VEČ sodov za namakanje sadja in 
otroško kolo za 4 do 6 let. « 
04/2047-23-97 roo6i» 

Z A H V A L A 

Z devetim avgus tom je ob n e n a d n i izgubi naSega dragega 

JOŽETA BREGARJA 
odšel tudi del nas . Težko na jdemo besede, s katerimi bi se V a m 
lahko zahvalili za vse tople stiske rok, spodbudne besede, tolažbo 
in podporo. Hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in z n a n c e m 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denarno pomoč. 
Hvala sestrični Tatjani za ganljive besede ob slovesu in vsem, ki 
ste n a m v teh težkih trenutkih stali ob strani ter n a m kakorkoli 
p o m a g a l i . Hvala ž u p n i k u g . Bo janu Likar ju za lep pogrebni 
obred, m a š o in molitev. Hvala pevcem Kranjskega k\inteta za 
zapete žalostinke, hvala pogrebnemu zavodu Komunala Kranj. 
Š e enkrat iskrena hvala V s e m . ki ste ga imel i radi in se 2 ljubez-
ni jo ter spoštovanjem poslovili od njega. 
Hvala, ker si bil dober m o ž , ati in ata. V e d n o boš z n a m i • v 
naš ih srcih. 

Ž e n a Vera ter hčerki Dana i n Mateja z d r u ž i n a m a 

Z A H V A L A 

"Došel tedaj je oni Čas, 
ko se ločiti nam je; 
da zadnjič vidim tvoj obraz, 
občutim živo to gorje. 

Le z Bogom mi tedaj odrini, 
tja, kamor ti dolžnost veli, 
naj angel v novi domovini 
za želje mir ti podeli. 

Po novih hodil boš ravninah, 
zri marsik'tero rožico, 
v zelenih, vedi, le planinah, 
si najdeš rožico zvesto. 

VsliŠi prošnjo ti, o Bog, 
obriši milostno solze; 
utcši vsem nam jok in stok, 
tolažbe svit prisij v srce!" 

(Karolina Milek, Ob slovesu) 

FRANC U Š E N I Č N I K 
) . 3 . 1 9 5 2 + 2 6 . 7 . 2 0 0 7 

Z a h v a l j u j e m o se v s e m za izrečeno sožal je , za sveče in cvetje, 
za svete m a š e ter v sem. ki s te ga pospremi l i na njegovi zadnji 
poti. Hvala d o b r i m s o s e d o m , sorodnikom in pri jatel jem za ne-
seb ično p o m o č v težkih trenutkih, g. župniku Jožetu Stržaju in 
b r . k a p u c i n o m a M a t e j u in J u r i j u za b e s e d e s lovesa i n lepo 
opravl jen obred s pogrebno m a š o . Hvala tudi kvartetu Krehov-
d , cerkvenim pevcem, min i s t rantom, pogrebni službi H i p n o s , 
gas i l sk im redar jem in Obrtni zbornici Ško f j a Loka. 
Dragi Franc, v mis l ih si v e d n o 2 nami . 

Mi lka , sestra Mar i ja in brata Jakob in Pavel z druž ino 
Volča , Dolenčice, avgusta 2 0 0 7 

Vekovečna drogi/i je bližim. Z A H V A L A 
smrt je le združitev navečer. 
Zemlja skupno je pribežališče 
in poslednji dlj vseh nas je mir. 

M. Kačič ^ petek, 1 0 . avgusta 2 0 0 7 , je v 85. letu starosti svojo živl jenjsko 
pot sklenil 

JANKO JURCA 
Iskreno se zahva l ju jemo v s e m sorodnikom, s o s e d o m , prijate-
l jem, g o v o r n i k o m in z n a n c e m za izrečena soža l ja , darovano 
cvet je i n sveče . H v a l a v s e m , ki s te s e m u pok lon i l i in g a 
pospremi l i na njegovi zadnji poti. 

V S I N J E G O V I 
Žiri , 14 . avgusta 2 0 0 7 

Z A H V A L A 

V 80. letu starosti je od nas od5el dragi mož, oče, brat, stari oče in tast 

JOŽE Z I H E R L 
IZ Podpul ferce 

Ob boleči izgubi se iskreno zahval jujemo vsem sorodnikom, sose-
dom. prijateljem, z n a n c e m in podjetju S I B O G , d. o. o., za izreče-
na sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala 
je namenjena zdravstvenemu osebju Škof ja Loka, gospodu žup-
niku Miklavčiču, pogrebni službi Afcris, pevcem in trobentaču za 
lep pogrebni obred. Iskrena hvala v s e m imenovanim in neime-
novanim ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Ža lu joč i vsi njegovi 

Ni je večje bolečine 
kot v dneh žalosti 
nositi v srcu 
srečnih dni spomine. 

(Dante) 

O S M R T N I C A 

Odšla j e naša draga 

LJUDMILA LAMPE 
iz Kranja , ranja, Šorli jeva ul ica 7 

Od nje s e b o m o poslovili danes, v petek, 17. avgusta 2 0 0 7 , ob 
1 7 . 0 0 ur i na pokopal išču v Kranju. Ž a r a bo na d a n pogreba od 
9 . ure dal je v poslovilni vežici na t a m k a j š n j e m pokopal išču. 

V s i n jen i 
Kranj , 2 2 . julija 2 0 0 7 

mailto:irenapancur@siol.net
http://www.svicar5ka-sola
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A N K E T A 

Rateške noše 

so oživele 

URŠA PETERNEL 

V Ratečah so v sredo že 
šestnajstih zapored pripravi-
li vaški dan, na katerem so 
čas zavrteli nazaj in prikaza-
li, kako so v vasi živeli ne-
kdaj. Domačini so, oblečeni 
v rateške noše, prikazali 
stare običaje. 

Katja Kajžar. 

"Mojo nošo je sešila stara 
mama, ki je bila rojena leta 
1892. Ona jo je dala moji 
mami, mama pa meni. je 
kot dota. Oblečem jo vsaj 
enkrat na leto, na vaškem 
dnevu." 

Urška Bricelj: 

"Sem iz Mojstrane, povabila 
me je prijateljica Neža. Ni-
sem prvič tu, včasih sem na 
vaškem dnevu igrala citre. 
Če je v tej noši vroče? Še 
vprašate!" 

Zala Žerjav: 

"Stara sem tri leta, kmalu 
bom štiri. Mojo rateško 
nošo mi je dala mama Olgi-
ca. Tukaj mi je všeč, bila 
sem že lani. Najbolj so mi 
všeč plesi. Tudi Luka pleše." 

Vinko Šumi: 

"Prikazujem staro obrt ku-
hanja žganja. Kotel je zelo 
star, vsaj sto let. Za dober 
sadjevec mora biti sadje 
kvalitetno, pri kuhanju pa 
moraš paziti, da ga ne pre-
žgeš." 

Domen Brudar 

"Pri naši hiši smo imeli veli-
ko starih rateških noš, nekaj 
smo jih dali v muzej. Hrani-
mo jih v stari skrinji, kjer jih 
molji pustijo pri miru. Med 
najstarejšimi kosi danes je 
lajbič iz leta 1880." 

Končana obnova 
Homanove hiše 
Prejšnji teden so v Škofji Loki končali z obnovo Homanove hiše, ki je trajala vse od aprila. 
Naložba je stala 66 tisoč evrov, od tega jih je 27 tisoč prispevala država. 

DAJ4ICA ZAVRL ŽLEBIR 

Škofja Loka - H i š o iz leta 
1472, Id jo je leta 1511. zama-
jal potres in je bila tedaj ob-
novljena, je leta 1994 od 
dnjžine Homan, ki jo je do-
bila vrnjeno v denacionaliza-
ciji, kupil Damijan Ambro-
žič. Od tedaj jo nenehno ob-
navlja, polno desetletje pa se 
je javljal na razpise ministr-
stva za kulturo za sofinanci-
ranje obnove. Letos mu je 
uspelo in država je k obnovi, 
vredni 66 tisoč evrov, pri-
maknila 27 tisoč evrov. 

"Prispevala bo tudi občina, 
saj sem kandidiral tudi na 
njenem razpisu za obnovo 
pročelij v starem mestnem 
jedru," je povedal lastnik 
najimenitnejše hiše v sta-
rem delu Škofje Loke. "Na-
zadnje je bUa hiša obnovlje-
na leta 2001, ko smo menja-
li streho, sedaj smo morali 
zamenjati tudi ves napušč, 
največji zalogaj pa je bila ob-
nova fasade. Mateja Kavčič 
iz restavratorskega centra 
nam je svetovala nov pristop 

k obnovi starih hiš, kjer se 
skuša v celoti ohraniti origi-
nalni omet in delati z narav-
nimi materiali. Po njenem 
nasvetu smo na ta način ob-
novili gornji del pročelja, v 
pritličnem, kjer je več vlage, 
pa smo uporabili tudi zaščit-
ni omet." 

Odprtje obnovljene hiše 
bo }i . avgusta. Tedaj bodo 
odprli tudi gostilno v prvem 
nadstropju, ki bo tako po 
opremi kot po ponudbi ti-
pično slovenska. V Homa-
novi hiši, ki je najbolj znana 
po kavami in slaščičarni, so 
že večkrat poskusili tudi s 
ponudbo hrane. V prihod-
nje pa Damijan Ambrožič 
računa, da bo v drugem nad-
stropju in na podstrehi, kjer 
je še 350 kvadratnih metrov 
prostora, lahko uredil mest-
ni hotelček. Kdaj bo to, za 
sedaj lastnik Homanove 
hiše, v kateri so tudi trije tr-
govski lokali, še ne ve odgo-
vora. Ob dejstvu, da so do-
slej hišo obnavljali po "pet-
letkah", pa enkrat v nasled-
njih petih letih. Damijan Ambrožič pred obnovljeno Homanove hišo 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. 
V noči na soboto bodo padavine ponehale. V soboto bo 
zmerno do pretežno oblačno in nekoliko hladneje. V nedeljo 
bo spet več sonca. 

Agencija RS cko);e . Ufjd 2« Meleortogijo 

PETEK ;SOBOTA : NEDELJA 

^ ^ 
15/24°C i 13/23°C 111/25°C 

MurstaSObOtt/ 
M-Ibo, \ 

30/21 'C 

BREZJE 

Gradbišče pred baziliko 

Na Brezjah se tudi po gradbeni plati pripravljajo na 
proslavitev loo-letnice kronanja podobe Marije Pomagaj. 
Ob obzidju na severni strani dvorišča je deloma že zgrajen 
nov večji oltarni prostor, na katerem bo lahko maševaio 28 
duhovnikov in bogoslužnih sodelavcev. Ob oltarju bo pros-
tor za pevski zbor. Za samostanskim zidom gradijo prostor 
za hrambo stolov in druge opreme. Precejšen del ploščadi 
pred oltarjem bodo pokrili s platnom, ki bo okrog 2000 lju-
di varoval pred soncem in dežjem. Preko zime ga bodo 
odstranili, da ne bo zakrival pogleda na cerkveno pročelje. 
Nove sanitarije bodo imele vhod s ceste. Če bodo 
frančiškani zbrali dovolj denarja, bodo prihodnje leto tlako-
vali prostor pred cerkvijo in utrdili oporni zid v parku. Ker je 
gradnja draga, so veseli vsake pomoči. J. K. 

ŽELEZNIKI: 
r* 

Magdaleno Rejec potrdili tudi svetniki 

Včeraj so občinski svetniki občine Železniki za novo direk-
torico javnega zavoda Ratitovec potrdili Magdaleno Rejec. 
Naj spomnimo, da je svet zavoda pred dvema mesecema že 
izbral kandidatko, ki je kasneje odstopila, občinski svetniki 
pa niso podaljšati mandata vršilcu dolžnosti direktorja 
Robertu Marklju, s a j o poz i t ivnem p o s l o v a n j u v z a d n j e m 
letu dvomijo in so na izredni seji sprejeli sklep o reviziji 
poslovanja v zadnjih dveh letih. B. B. 

V a s z a n i m a dodiplomski ali podiplomski študij 
informatike, m a n a g e m e n t a , organizaci je? 

Vabimo na predstavitve 
naših aktualnih, mednarodno 

primerljivih programov! 
Informativni dan v Kranju 

bo 21. 8. 2007 
V e č informacij: V W V W . F O V . U N I - M B . S I 

Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za organizacijske vede Kranj 

R A D I O K R A N J d . o . o . 
Stritarjeva ul. 6. KRANJ 
lELEFON: 
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»ptemo sTron: 
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VABLJENI NON-STOP O - 24 

Casino Tivoli 
IGRALNI SAUON 

LESCE-STOVENUA CASINO TIVOLI LESCE 
H r a š k a c e s t a 21, SI-4248 L e s c e , t: 04/ 5 3 2 55 60 

w: w w w . c a s i n o - t i v o l i . s i e : in fo@cas ino- t ivo lLs i 
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http://www.casino-tivoli.si
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GLASBA 
Trancegalactico v Cvetličarni 

Cvetličarna in serija dogodkov Free Friday Night bo v 
petek po dolgem premoru spet gostila v Sloveniji naj-
odmevnejšo in najbolj znano blagovno znamko trance 
glasbe, Trancegalactico. Na ta dan bodo svoj rojstni dan 
zaznamovala tri velika imena: Mr. Degger - organizator 
Free Friday Night; Fratello - ustanovitelj Trancegalactice 
in dj Elyksir - resident in ikona slovenske trance glasbe. 
A. B. 

Piramida išče nove pevke 

Priljubljena oddaja Razvedrilnega programa Televizije 
Slovenija Piramida bo drugo sezono zakorakala s kar 
nekaj novostmi. Prva med njimi bo zagotovo spreme-
njena zasedba tria Piramida. Nadebudne in nadarjene 
nove pevke, ki bodo svoj talent lahko predstavljale v živo 
v vsaki oddaji, bomo izbirali na avdiciji, ki bo v petek, 24. 
avgusta 2007, ob 12. uri na Televiziji Slovenija (Kolod-
vorska 2 v Ljubljani). Vse zainteresirane vabijo, da se na 
avdicijo predhodno prijavijo do 22. avgusta 2007 na 
elektronski naslov piramida@rtvslo.si . Dela za nove 
pevke zagotovo ne bo malo, saj je bilo v dosedanjih 36 
oddajah prve sezone oddaje Piramida zapetih kar 105 ra-
zličnih pesmi, enak tempo pa pričakujejo tudi v nadalje-
vanju. A. B. 

Nočna izmena 2007 

Letos bo v Salonitu Anhovo že sedmi tradicionalni kon-
cert za mlade, Nočna izmena. V čudovitem okolju ob 
Soči bodo v petek, 31, avgusta, na najbolj nori noči v letu 
nastopili Dan D, )an Plestenjak, Bohem, Da Phenomena 
(na fotografiji) in predskupina Skalp, dogodek pa bo 
povezovala Katarina Čas. Prireditev bo potekala med 20. 
in 3. uro zjutraj, organizator delniška družba Salonit An-
hovo pa obljublja tudi presenečenje večera. Vstop je 
prost. A. B. 

ELVIS IZ KROPE 
"Elvis Presley je oseba, ki se je nikoli ne naveličaš. Od nje se vsakič lahko kaj novega naučiš," 
pravi Zlatko iz Krope, njegov velik oboževalec. 

J ^ ' Alenka Brun 

Zlatko Dijanič je 

včasih živel v Ra-
dovljici, sedaj v 
Kropi. Tako žena 
Rosvita kot sin 

Dominik poznata njegovo 
največjo ljubezen, življenjsko 
strast - Elvisa Presleyja. Je 
tudi njegov imitator in po-
snemovalec. 

Letos mineva trideset let od 
Elvisove smrti, čeprav za 
marsikoga Kralj še vedno 
živi. Zlatko se njegove smrti 
vsako leto spominja s spošto-
vanjem in dva dni živi v duhu 
Elvisa: gleda njegove filme, 
dokumentarce, posnetke kon-
certov, posluša njegove pesmi, 
ter se spominja Kralja, kakr-
šen je bil na vrhuncu svojih 
glasbenih moči, svoje slave. 

Elvisova glasba ga sprem-
lja povsod. Doma, v avtu, v 
službi. V normalnem življe-
nju Zlatko dela, je oče in 
mož, vseeno pa ohranja 
'preslijevski' videz - zalizd, 
pričeska, določeni gibi, ki so 
podobni pevčevim, pa so po-
stali že tako močno zakoreni-
njeni, del Zlatka, da se sploh 
ne opazi več, da niso njegovi. 
Tudi prijatelji ga kličejo kar 
Elvis, včasih Kralj, kakšen 
drugi dan tudi King. "Dober 
občutek, a ne," smeje doda 
Zlatko. 
Vidim, da imate v stanovanju 
pravi mali Elvisov muzej. Ste 
to razstavili samo sedaj, ko je 
tridesetletnica njegove smrti, 
ali je to vedno tako? 

"Več ali manj imam zbirko 
tu, razen nekaj malega sem 
sedaj razstavil tudi na vidnej-
ših mestih. Tu se najdejo ra-
dii iz njegovega obdobja, 
cd-jke, plošče, kasete, njegova 
kolonjska, ki jo danes že kar 
težko dobiš. Imam kar boga-
to zbirko, ki spomijija na Kra-
lja, čeprav mi marsikaj še 
manjka, vendar bom to še 
nadoknadil. Moja največja 
želja je, da bi šel v Graceland 
in se poklonil Kralju. Enkrat 
bom tudi to željo uresničil." 
Kdo je za vas Elvis.^ 

"On je zame Bog. Prvič 
sem ga videl na televiziji, ko 
sem bil star osem let Od takrat 
živim zanj. Enostavno ne mo-
rem razložiti, kaj je bilo tisto, 
kar me je tako prevzelo. Fasd-
nirala me je njegova karizma-
tičnost, drža, pogled. Nisem 
edini, na milijone ljudi še da-
nes obožuje Elvisa." 

Slovenija ima veliko Elvisovih oboževalcev, vendar imitatorje in posnemovalce lahko 
preštejemo na prste ene roke. ZiMko je eden izmed njih./roto Tina dom 

Ste tudi njegov imitator. Kako 
se imenuje tole obbčik), ki g^ 
imate trenutno na sd)i.> 

"Sem njegov posnemovalec 
in imitator. Obl^o so sešili po 
naročilu. Imenuje se Buming 
love. Elvis jo je nosil leta 1947 
na enem svojih koncertov. 
Ziiačilen d d te obleke je pas, ki 
se imenuje Apollo. Gre seveda 
za imitadjo originala. Očala so 
tudi Elvisov stil, prstani, po-
memben pa je medaljon, ki ga 
nosim na verižici okoli vrata 
To p je srebrnik z Elvisovo po-
dobo. Zanimivo je, da je teh 
srebrnikov po celem svetu le 
sedem tisoč. Ker imam prijate-
lja v Ameriki, mu je uspelo in 
ga je nekje kupil. Kako, ne 
vem, pa mi niti ni hotel poveda-
ti Je pa to zelo drago in drago-
ceno darilo." 

Elvis je bil znan po svojih gibih. 
So težki.' 

"Elvisovi gibi niso težki. 
Znam jih kar veliko. LJkvarjal 
se je z borilnimi veščinami in 
večina gibov izhaja iz karateja. 
Imel je celo svoje karatejsko 
ime. Bil je Tiger." 

Koliko se potem dovek dejan-
sko poistoveti z Elvisom v svo-
jem življenju? 

"Vsekakor se Elvis zelo pre-
pleta z mojim življenjem. Vča-
sih tudi reagiram kot on. Obo-
žujem celo njegovo prehrano. 
Recimo ocvrte banane, sladole-
de, hot dog, pomfii..." 

Njega je to žal ubik), mar ne? 
"Pač. Žal. Tako je bilo." 

Elvisa ohranjate živega nj^ovi 
oboževalci. 

"Pravzaprav je za nas imita-
torje, ki nas je ogromno po sve-
tu, oboževalcev pa je tako nekaj 

milijonov, še vedno živ. V duši 
in v naših glavah." 

Človek se Elvisove glasbe ne 
naveliča? 

"Jaz se je ne. Najbolj obožu-
jem njegovo življenjsko in 
koncertno obdobje od leta 
1970 do 1977. Tu je dokazal, da 
je še vedno Kralj." 

Druga gjksba vas ni nikc^ zani-
mala? Niti ne privlačila? 

"Rad imam ročk and roll in 
od vseh mi je najbolj všeč El-
vis. On je začetnik rokenrola, 
pevec, ki je začel s tem v Ame-
riki." 

Na začetku Ste g? Samo poslu-
šali, potem je to prerask) v obo-
ževanje. Kdaj pa ste začeli z 
imitiianjem? 

"Sedaj imam triintrideset let, 
od osmega leta sem ga poslu-
šal, ^edal filme, sem pa tja do-
bil kakšno slikico, kar takrat ni 
bilo enostavno, plošče so bile, 
vendar ni bilo niti denarja za-
nje. Profesionalno, če temu 
lahko tako rečem, pa sem se za-
čel z Elvisom u k ^ a t i z dva-
indvajsetimi leti." 

Kakšna zanimiva misel o 
njem? 

"Ja, tega je pa veliko. Odvis-
no. Redmo, pravijo, da je biJ 
tajni agent FBI-ja. Ni bil. Bil pa 
je res zbiratelj šerifških značk, 
ampak večina je mislila, da je 
agent FBl-ja. Posnel je 33 fil-
mov, dva dokumentarca, pro-
dal ogromno albumov, vse v 
dvajsetletni karieri in malo je 
oseb, da so v tako kratkem času 
toliko dos^e . Imel je energijo 
za dva. Imel pa je tudi brata 
dvojčka, kar tudi ni toliko zna-
no, ki se je rodil malce pred 
njim, vendar umrl. V življenju 

sta ga zelo potrli dve stvari. 
Najbolj smrt njegove mame, 
ker je bil nanjo noro navezan. 
Živel je zanjo. Ter ločitev od 
žene Prisdlle leta 1973. Potem 
je šlo pri njem vse navzdol" 

Bi lahko potegnili kakšno vzpo-
rednico z Marilyn Moiiroe, gle-
de na to, da je živela in umrla 
na vrhuncu svoje slave.' 

"Lahko bi, vendar še niso nič 
dokazali v zvezi z njeno smrtjo. 
Domnevajo. Jaz imam od Elvi-
sa dve knjigi, ki ju je spisal nje-
gov osebni stražar. Sta v sloven-
ščini. Danes v slovenščini dobi-
mo o njem že kar nekaj stvari. 
No, v knjigi osebni stražar do-
mneva, da so ga ubili, da ni 
umrl od tablet Druga domne-
va o Elvisovi smrti je, da je imel 
srčni napad in k temu se sam 
še najbolj nagibam, ker so ime-
li vsi v družini probleme s sr-
cem. Z nj^ovo prehrano in ta-
bletami je vse skupaj le še po-
spešil." 

Kaj pa mu pripisujejo, pa me-
nite, da ni res? 

"Pripisujejo mu heroin. 
Vendar ni imel s tem nobene-
ga opravka. Danes to malce 
mešajo. On je jemal tablete. 
Prvič jih je vzel v Nemčiji, ko 
je bil v vojski na straži, da ni 
zaspal Potem pa je snemal fil-
me in bil na tabletah zaradi 
shujševalne kure, pa zaradi 
bolezni in enostavno ni šlo več 
brez njih." 

Mislite, da njegova ^bsba zbu-
ja vedno ista čustva? 

"Meni vedno ista. Na 16. av-
gusta, na njegovo obletnico 
smrti, dva dni proslavljam, ob 
poslušanju njegovih mirnih 
pesmi, priznam, pa mi gre kar 
malo na jok." 

mailto:piramida@rtvslo.si
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PETEK ZA ČETRTI JAZZ KAMP 
Danes zvečer se bo na Pungertu začel 4. Jazz kamp Kranj. Preverjen recept preteklih let bo letos 
zaznamovala tudi novost. 

vrsti skupinski nastopi v za-
sedbah ali v orkestru. Pale-
ta mentorjev posameznih 
delavnic ostaja bogata, kot v 
prejšnjih letih: prof. Erich 
Bachtraegl, prof. Heinz 
Von Hermann, Boško Pet-
rovič, Primož Grašič, Alojz 
Krajnčan, Dominik Krajn-
čan, Aleš Avbelj, Emil Spa-
nyi, Matjaž Mikuletič, prof. 
Ines Reiger in Mario Mav-
rin. Letošnja koncertna po-
nudba bo že prvi dan v pe-
tek postregla s poslastico, 
sestavom Carlos Werneck 
project. Brazilski basist, ži-
več v Franciji, bo čez konec 
tedna vodil tudi basovsko 
delavnico. V soboto se bodo 
predstavili mentorji glasbe-
nih delavnic, v nedeljo pa 
bo zaigral Big band Krško, 
ki bo pred tem tri dni prido-
bival izkušnje z različnimi 
profesorji. V ponedeljek 
bomo poslušali kvintet bob-
narja Marjana Loborca, v 
torek avstrijske Blues Brea-
kerse, v sredo pa bo gosto-
vala Poletna šola jazza iz 
Grožnjana, ki jo vodi legen-
darni vibrafonist Boško 
Petrovič. Prvi del pobrate-
nja med grožnjanskim in 

akopak. Brata 

K Gregor in Pri-
mož Grašič, ki 
zadnja leta doka-
zujeta, da jazz v 
Kranju nima 

samo obilo poganjkov in 
koreninic, ampak ima tudi 
hišno številko, za naslednji 
teden napovedujeta 4. |azz 
kamp Kranj. Med 17. in 26. 
avgustom se nam znova 
obetajo številni glasbeni 
užitki, ki jih obetajo znana 
imena slovenskega in sve-
tovnega jazza, ki jih bomo 
srečevali na koncertih na 
vrtu Cafe Galerije Pungert 
na koncu starega dela me-
sta. "Tudi letos se bomo dr-
žali temeljne smeri, ki je 
bila zastavljena že na pr-
vem kampu," je povedal 
Grega Grašič in mi v nada-
ljevanju predstavil, kaj se 
bo dogajalo na letošnjem 
kampu. 

Mladi željni jazzovskega 
izpopolnjevanja bodo v do-
poldanskem času deležni 
individualnih ur s posa-
meznimi profesorji, v po-
poldanskih urah bodo na 

)azz kamp so lani odprli Boško Petrovič trlo in pianist 
Georgie Farne. / fo'o: zomn Kozim 

kranjskim festivalom so 
slednji ped dvema tednoma 
že izpeljali z nastopom v 
tem istrskem mestu. V če-
trtek bo sledila skupina Du-
bravko Vorih & New tribe, 
petek bo v znamenju Uroša 
Petriča in Ratko Divjak 
Tria. Naslov večera Tribute 
to Ray Charies je zgovoren. 
"Letošnja novost je, da 
bodo naslednjo soboto do-
poldan v znamenju jazza 
tudi vrtovi nekaterih kranj-
skih lokalov, saj se bo igra-

lo tako na Pungertu, v vrtu 
pred cvetličarno Mak na 
Glavnem trgu kot na vrtu 
gostilne Stari Mayr, kavar-
ne Dr. Fig na Prešernovi 
ulici... Kot v preteklih letih 
se bo jazzovsko druženje 
končalo z večernim za-
ključnim koncertom udele-
žencev Jazz kampa," razla-
ga Grega in dodaja, da jazz-
ovskega tedna v Kranju ne 
more odplakniti nihče več, 
razen ... razen slabega vre-
mena. 

ZA DOBRO FORMO PRED ŠOLO 
Z otvoritvenim koncertom mentorjev in najboljših učenk lanske šole se bo v ponedeljek začela 3. 
mednarodna poletna glasbena šola LocaMusica. 

Igor Kavčič 

^ ^ kofja Loka zadnja 
^ ^ ^ leta vse bolj dobiva 
^ ^ ^ podobo glasbene-

^ f c ga mesta. Uspeš-
no glasbeno šolo, 

godalni orkester, številne od-
lične glasbenike, odmevno 
prireditev 0'glasbena Loka, 
letos že tretjič nadgrajuje Po-
letna glasbena šola LocaMusi-
ca. Da se je šola "prijela", go-
vori dejstvo, da bo teden dni 
(od 20. do 27. avgusta) pet 
mentorjev poučevalo kar 48 
učencev starih med 10 in x8. 
let. "Deset učencev na profe-
sorja je naš maksimum. Gle-
de na to, da nismo imeli av-
dicije, smo se ravnali po na-
čelu, kdor se prej prijavi, in 
lahko rečem, da za nekatere 
inštrumente čakajo v vrsti, 
če bo kdo odpovedal," je za-
dovoljen umetniški in orga-
nizacijski vodja šole Blaž Pu-
cihar. Mentorjem iz prete-
klih let Tatjani Ognjanovič 

(klavir), Ani Kavčič - Pucihar 
in Mateju Zupanu (flavta), 
Igorju Mitroviču (violonče-
lo), se je letos pridružil še Ar-
min Sešek (violina). Več kot 
polovica učencev bo prebiva-
la na kmečkem turizmu Pri 
Marku v Cmgrobu, vadili pa 
bodo v prostorih Glasbene 
šole Škofja Loka. Letos je 
precej zanimanja za igranje 
v komornih sestavih, šola pa 
je med drugim namenjena 
sproščenemu igranju in 
"pridobivanju forme" pred 
septembrskim začetkom šol-
skega leta. 

"Ob intenzivnem delu z 
mentorji smo pripravili tudi 
dve predavanji. Skladatelj 
Andrej Misson bo mlade 
učil, kako začeti graditi me-
lodijo in kako napisati sklad-
bo, s pianistko Damjano 
Zupan pa bodo spoznavali 
tehnike sproščanja pred in 
med igranjem," je povedal 
Pucihar in dodal, da bosta 
predavanji potekali v Cm-
grobu in so nanje vabljeni 

Sproščeno vzdušje z lanske šole / FOU: IOUMUSI« 

tudi drugi glasbeniki, ki jih 
temi zanimata. Mladim bo 
izdelovanje violin predstavil 
goslar Daniel Musek, Žiga 
Brank pa bo zaigral tudi na 
instrument iz njegove delav-
nice. 

Vsem Ločanom bodo na-
menjeni tudi koncerti v okvi-
ru šole. Uvodni bo v ponede-
ljek, 20. avgusta, ob 19.30 v 
Kristalni dvorani, na njem 

bosta poleg mentorjev igrali 
tudi lanskoletni nagrajenki 
Nataša Lazič (klavir) in Tjaša 
Vrhovnik (violončelo). Za-
ključni koncerti bodo letos 
zaradi števila učencev kar tri-
je, dva v nedeljo v kapeli v 
Puštalu, zadnji, na katerem 
bo najboljšemu podeljena 
tudi nagrada, pa bo v pone-
deljek ob 18. uri v kapeli 
Škofjeloškega gradu. 

BLED 

Etno vseh razsežnosti 
v čudovitem ambientu blejskega Zdraviliškega parka se 
je v torek zvečer z nastopom mladih umetnikov in 
izkušenih poznavalcev romunskega folklornega izročila 
iz pokrajine TImis končal sedemnajsti etno festival Oka-
rlna. Ansambel Bujorul, čigar ustanovitelj je profesor 
CIprlan Cipu, se je v tradicionalnih banatskih In romun-
skih nošah predstavil z bogato dediščino timišvarskih in 
drugih romunskih plesov in pesmi, prav tako odigranih 
na tradicionalna banatska In romunska glasbila. Celotna 
letošnja Okarina je potekala na visoki ravni, saj so 
poslušalci lahko prisluhnili etno glasbi različnih pokrajin 
in razsežnosti. V štirinajstih dneh festivala se je na odru 
in pred njim zvrstilo veliko število vrhunskih umetnikov 
Iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije in Romunije ter 
celo Anglije, Škotske, ZDA in Brazilije. Zaradi sedemnajst-
letnega kvalitetnega dela je Okarina dobro poznana v 
Sloveniji in tujini in se je kljub dolgoletni finančni krizi 
obdržala vse do danes. Organizator Leo Ličof je potrdil, 
da se je na letošnjem festivalu zbralo ponovno več kot 
deset tisoč ljudi, kar pa jim brez posluha blejskega žu-
pana Janeza Fajfarja, Matjaža Završnika z Zavoda za 
kulturo Bled in Eve Štravs Podlogar z Zavoda za turizem 
Bled ter pomoči sponzorjev, ne bi uspelo. Anka Bulovec 

O S O ) E 

N o v a s k l a d b a U r š k e P o m p e 

V ponedeljek, 20. avgusta, ob 20. uri bodo v Stiftskirche 
v Osojah na avstrijskem Koroškem v okviru Carinthisc-
he sommer festivala nastopili moški kvartet Schnitt-
punktvokal, mezzosopranistka Bernarda Fink In recita-
tor Peter Uray. Izvajali bodo dela Wolfganga Liebharta, 
Bruna Strobla, Patricie van Ness In dveh sloven-
skih skladateljev, Tomaža Sveteta in Urške Pompe. 
Slednja je za moški kvartet in mezzosopran napisala 
delo Sončeve niti. I. K. 
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TV SPORED 

PETEK 17.8. 

11 JO RPA 12.15 Svalski vit 13.0S Hujianje 
13 JO Proti vrtiu 14J0 ReievanjeSvali M M 
Kdo pa msiK, da si?! 1535 Novinar v modrem 
1 &25 Zapld(i iz Tajpeja 1 &50 PofitnBtd posnetki 
17.15 Ditla 18.05 Viharne zgodbe 19.00 Kaj 
staliti? 19J0 Pod nožem 20.15 Proti vrhu 21.05 
Prevaranti 22.00 KanibaJi 22.50 Medidnsld de-
tektivi 23.« Na zmenku 00/K Pod nožem 0030 
Delo ni Sala 00i5ZhidnvH0Bywoodu01.20Pre-

11J5 žensk. 63. del 12J0 Lorenzova žena, 
92. del 13.10 Pepelka, 14. del 14.05 Kriva te 
Ijutezn, 141. del 15M Kiivate Ijubezr«. 142. del 
1S.55 Najstniki v mestu, 26. del 16.45 Sanjski 
moiki 1 l o fenzova žena, 92. del 1835Vojna 
žeiisk, 63. del 1930 Nofe in zaljub̂ ene, 65. del 
20.20 Pepelka, 14. del 21.10 Kriva te ljubezri, 
142. del 22U)5 Sar^ moiki 23.00 Pepeto, 14. 
del 2335 Vojna žerek, 63. del OOiO kJealen par 

SOBOTA 18.8. 

06JI0K^stonil?(do20.1S)21X5Jasnovidnide-
tektivi22ilOJjsi*widnidetektivi23^Jasnovid-
ni detektivi 0030 Jasnovidni detektivi 01 JO 
Pietdng 02.10 Mestni utrip 03 J5 Mestni utiip 
04.15 Kaj stodti? 

06.00 Tako je življenje, 3. del 0630 Najstniki v 
mestu, 23.-26. del 10.10 PepeBca, 14. del 11.00 
NaSe skrivno življenje, 47. del 1130 Kriva te 
jjbezni, 138.-142 del 16J)00ča je moj vzornik. 
l(oined ,̂Argei)tlra(2(X10)18J)OTal(oje2nljen-
je, 4. del 19 JO Svetovni popotnik 20 JJO V kuhin-
ji 2 Angek)m in Mario, 1. del 21.00 klealen par 
22.00 Sanjski moiki a u n Oaa je moj vzornik, 
komedija, Argentina (2000) 00.40 Svetovni 
popotnik 01.40 V(4na žensk, 59.-63. del 

NEDEUA 19.8. 

06.00 K^Sto(iti?(do 20.15)21.05 Na mbu 0330 
Pofitniiki posnetki 04.15 K̂  storiti? 

06.00 Tako je žnljenje, 4. del 0630 Nofe in 
zaP^,61.-<S.del11MNaiSesktivnoživljen-
je. 48. del 1130 Lotenzova žena, 88.-92. del 
I61OO Oda je moj vzornik, kome< ,̂ Argentina 
(2000) 180» Tako je življenje, 3. del 19J)0 Sve-
tovni popotnik 20.00 V kuhinji z Angek)m in 
M r̂io, 2. del 21.00 Idealen par 22.00 Sanjski 
ntoiki 23 JM Oaca je moj vzornik, komedrja, Ar-
gentina (2000) 00.40 Svetovni popomik 01.40 
Tako je življenje, 4. del 0230 Tako je življenje, 3. 
del 

PONEDEUEK 20.8. 

1130 RPA 12.15 2ivalski vrt 13.05 Hujianje 
1330 Proti vrhu 14 JO ReSevanje živaB 14.45 
Kiio pa misli?, da si?! 1535 Novinar v modrem 
16JS ZamoKane zdravniške zgodbe 17.15 Diika 
18.05 Viharne zgodbe 1830 Oko za oko 19.00 
RojstTOl930Pod nožem 20.15Piotivitiu21j05 
Prevaranti 22.00 Zadi^ piikižnost 2230 Medi-
dnski detektivi 23.40 Na zmenku 00.05 Pod 
nožem 0030 [)ek) ni iala 0035 Zlofin v Hoily-
vvoodu 01 JO Pimranti 02.10 VideonadzM 

11J5Vojna žensk, 64.(iel12J0 Lotenzova žena, 
93. del 13.10 Pepelkâ  15. del 14.05 Kriva te 
riubezni 142. del 15X10 Kriva le ljubezni, 143. del 

1535 Sanjski moiki 16^5 Sanjski moiki 17.40 
Lofenzovažena,93.del1835Vojnažensk,64.del 
1930 Nore in zaljub^, 66. del 20 JO Pepelka, 
15. del 21.10 Kriva te ljubezni, 143. del 22.05 
Sanjski moiki 23 J)0 PepeSta, IS. del2335 Vojna 
žensk, 64. del 0030 klealen par 01.40 Note in 
za l jub i , 66. del 

TOREK 21.8. 

11.00 Zamolčane zdravniške zgo(S)e 1130 RPA 
12.1S2iv3lsl(i\rit13J»HiijJanje1330Pn)dvitHj 
14 JO Reievanje živaS 14J»5 Kdo pa nnisK, da si?! 
1535 Novinar v modrem 16J5 Zamolčane 
zdravniške zgodbe 17.15 Brodotom 18.05 Vi-
harne zgodbe 1830 Oko za oko 19.00 Rojsho 
19 J5 Rojstvo 1930 Pod nožem 20.15 Proti vrhu 
21.05 Prevaranti U M Zadnja priložnost 2230 
Medidnski detektivi 23.40 Na zmenku 00.05 Pod 
nožem 

11J5Vojnažensk,6S.del12JOLotenzovaž8na, 
94. del 13.10 Pepelka, 16. del 14.05 Kriva te 
(ubezni, 143. del 15J)0 Krm te $ubezni, 144. del 
1535 Sanjski moi« 1645 Sanjski moiki 17.40 
Lorenzova žena, 94.del1835 Vojna žensk, 65.del 
1930 Nore in zâ ub̂ ene, 67. del 20 JO Pepelka, 
16. del 21.10 Kriva te ljubezni, 144. del 22.05 
S3t^moad23J)0 Pepelka, 16. del2335Vojna 
žensk. 65. del 0030 klealen par 01.40 Nore in 
zaljub^,67.del 

SREDA 22.8. 

12.152ivalskivit13J)5Hi^l3J0 Proti vrhu 
14J0 Reševanje iivaS14>45Kdo pa misB, da si?! 
1535 Novinar v modrem 16J5 Zamolčane 
zdravnBke zgocbe 17.15 Brodokm 1 7 ^ ZkjSn 
v Holywoodu 18J)5 Viharne zgodbe 1830 Oko 
za oko 19.00 Rojstvo 1930 Pod nožem 20.15 
Proti vrhu 21.05 Prevaranti 22.00 Zadnja 
prikižnost 2230 Medicinski detektivi 23.40 Na 
zmenku 00.05 Pod nožem 0030 Delo ni Sala 
003S21o&ivHollywoadu 

11J5 Vojna žensk, 66. del 12J0 lorenzova žena, 
95. del 13.10 Pepelka, 17. del 14.05 Kriva te 
Subezni, 144. del 15J)0 Kfiva te Subeai 145. de) 
1535 Sanjski moiki 1645 Sanjski moSki 1740 
Lorenzova žena, 95.del1835Vojnažensk, 66. del 
1930 Nore in zaljub^, 68. del 20 JO PepeBta, 
17. del 21.10 Kriva te ljubezni, 145. del 22.05 
Sanjski mo9d 23 J« Pepefci, 17. del 2335 Vojna 
žensk. 66. del «030 kJealen par 0140 Nore in 
za l jub i . 68. del 

ČETRTEK 23.8. 
• RealHy IV 

1130 RPA 12.15 Svalski vrt 13.05 HujSanje 
1330 Proti vrliu 14J0 ReSevanje živali 1445 
Kdo pa misK, da si?! 1535 Medidnske zgodbe 
i e J 5 ZamoKane zdravniške zgodbe 17.15 
Brodojom 18.05 Viharne zgodbe 18J0 Oto za 
oko 19M Rojstvo 1930 Pod nožen> 20.15 Proti 
viliu 21i)5 Prevaranti 22.00 Zadnja prikižnost 
2230 Medidnski detektivi 23.40 Na zmenku 
00J>5 Pod nožem0030 Dek) ni Sala0035Zkian 
vHollywoodu 

11JS Vojna žensk, 67. del 12 JO lorenzova žena, 
96. del 13.10 Pepelka, 18. del 14.05 Kriva te 
ljubezni, 145. del 15J)0 Kriva te ljubezni, 146. del 
1535 Sanjski moSki 1645 Sanjski moSki 1740 
Lorenzova žena,96.del1835Vojnažensk,67.del 
1930 Nore in zaljid!^, 69. del 20 JO Pepetia, 
18. del 21.10 Kriva te ljubezni, 146. del 22.05 
Sanjski moSki 23.00 Pepelka, 18 del2335 
žensk, 67. del 0030 Idealen par 0140 Nore in 
zsjubljene,69.del 

Ko me je pred dnevi, ob za-
ključku 'Tedna gol&" na Ble-
du, Sušnikova Verena, poroče-
na Slavec, nasmejana vabila v 
Kranjsko Goro na nov turnir, 
si nisem dal, da bi se mi za rit-
jo podrl kozolec Naša upokoje-
na šefinja Leopoldina BČ^taj -
Poldka je očitajoče povedala 
zgodbo o kozolcu in riti, če 
smo kdaj kaj "sfelili". Pa niti ne 
gre za čas kislih kumaric, ali 
dopustniški avgust Le drušči-
na okoli te, svetovno vse bolj 
množične, populame in pri-
vlačne igre je na moč zanimi-
va. Pod vtisom rahlega "muskl-
fibra", vzrok gre zapisati "ma-
hanju" z vadbenega odbijališča 
s stanovskim kolegom Mir-
kom Kunšičem, me je povabi-
lo seveda pritegnilo. Še vedno 
pa se mi je smejalo zadnji golf-
ski smešnid z Bleda. Duplja-
nec Milko Kunšič, odličen fo-
tograf, le za slabi dve leti upo-
kojen novinar, te dni se je čas-
nikarsko reaktiviral, je srčno 
zasvojen igralec, član Golftke-
ga kluba Eagle, velja za enega 
najboljših poznavalcev vse 
"sorte" zanimivosti s travnatih 
površin. Tako mi je oni dan, 
simbolno, ni kaj, predstavil 
Slavčevega najmlajšega, deve-

Predsednika: Gregor Benedik in Stanislav Bobnar 

majhnega igrišča, leta 2001. In 
od takrat naprej jim dc^ja, da 
je le kaj. Tudi letos so, četrtič 
zapored, povabili v goste prija-
teljski klub Eagle z Brnika, ki 
ima vsaj za enlaat svoj domidl 
na nepokošenih travnikih za 
letališčem. Dež se je vljudno 
končal, številna goUška drušči-
na pa je po igralnem pravilu 
"texas scramble" v igralne pare 
razporedila s kar osmimi igral-
ci na luknjo. Ja, kranjskogor-
sko igrišče za zdaj premore le 
šest igralnih lukenj. Zato je 
bilo igralnih obhodov več, da 
jim je uspelo odigrati obveznih 
i8. Medtem ko nekaterim res 

membno srečanje med 'Taz-
gomimi" (Rateče-Podkoren) in 
"Taspodnimi" (Kranjska 
Gora). "Pridi, bo fino," še pove, 
preden zamahne z novo palico 
v igro proti najdaljši luknji, dol-
gi 245 metrov. In mi na smeh 
zleze, ko na "patanju" - za-
dnjem približevanju k luknji, 
spoznam, včasih šefe marke-
tinga v Živilih. "Ja, Jože,... bra-
vo, bravo. Kaj pa hribi" Smeh! 
Jože, zdaj zaposlen v Mercator-
ju v Mariboru, sestavlja precej 
močno gorenjsko ekipo Živil v 
prvem sosedu, izpod brk pove, 
da hiibi so še in ^ je golf prav 
tako. Zadaj pa se skozi grlo, 

Gregor Šenk, Tomaž Slavec 

trgal hrib. Bolj umirjeno, daja-
la sta videz popolne koncentra-
cije in nadzora nad igro, pa sta 
bila soigralca G r ^ r Šenk in 
Tomaž Slavec Grega je najsta-
rejši sin iz mizarsko-po-
hištvene družine Šenkovih iz 
Britofa in igra peto leto. Oseb-
ni rezultat (Hcp.) se mu vztraj-
no niža, Tomaža, drugorojene-
ga od treh sinov Glasovemu 
Igorju Slavcu in njegovi Ančki, 
pa zagotovo še nekaj časa ne bo 
uspelo ujeti. Slavčev Tomaž, 
stomatolog kinirg, je namreč z 
igro, ki je že nekaj let njihov 
"družinski" šport, povsem pre-
vzet Le da mu je žena Verena 

Vid Slavec in Mirko Kunšič 

tletnega Vida, četrtorojenega 
mami Vereni in očetu Toma-
žu. Mirko mi je nasul kup in-
formacij. Čigav, da je "tamau", 
in da igra noro dobro. "Hendi-
kep 17!" me spozna s simpatič-
nim mladeničem, navihanega 
pogleda. Mirko se brez zadrž-
ka skloni in mlademu zvezdni-
ku, ki je otroške igre dobesed-
no zamenjal z golfom, zaveže 
čevelj. Saj veste, ko bo zame-
njal najbolje plačanega športni-
ka, golfista Tiger AVoodsa, bova 
nemara takrat imela lažji do-
stop do njega - Vida Slavca, s 
tem več informacij in boljše sli-
ke. Se vidimo pod Porentovem 
domom, na tradicionalnem 
turnirju med kluboma, doma-
čim KG Kranjska Gora, ki ima 
za domidlno igrišče pri sose-
dih v Trbižu, in G C E^le z Br-
ruka, si rečemo. Velja. In če-
prav je minulo soboto polival 
dež in je skoraj vonjala jesen, 
sem se veselil snidenja s tem 
športno družabnim moštvom 
Klub v Kranjski Gori so usta-
novili julija 1999, z veliko volje 
pa so, vsaj za poletno zimski 
turistični kraj, prišli do pre-

ni šlo od rok in so krivili težav-
no igrišče, je ženskemu paru 
Mirjani Benedik, tajnid kluba 
in partnerki v igri z Jano Er-
man, kazalo dobro že v prvem 
obhodu. Obe sta neutmdni čla-
nid kluba in igralki vseh ob-
veznih klubskih turnirjev. Mir-
jana, dekliško Vavpotič, v mla-
dosti je bila Članica, za tisti čas 
nadatraktivne plesne skupine 
Krik, med prvim aktivnim po-
čitkom pove, da pravi krajevni 
turnir šele sledi. Jutri, v soboto 
se jim namreč zgodi sUa po-

Lungo 

morda še od kod globlje, smeji 
Branku Skubicu, za prijatelje 
je že dolga športna leta Lungo. 
Včasih košarkar, Lungo je po-
srečen prevod za dolgo, dolgin 
torej, ostaja zvest športu. Kot 
terapevt, bioenei^etik in maser 
je precej časa sodeloval z vater-
polisti, od leta 2 0 0 0 pa sprem-
lja plavalno reprezentanco. 
"Letos ne igram veliko, sem bil 
s plavala v Avstraliji, saj veš, 
skozi je nekaj,..." se pokrit z 
razpoznavnim avstralskim ši-
rokokrajnikom smeji, kot bi se 

Mirjana in Jana Jože Brankovič 

Zvezdica MIhelič 

v zadnjih dneh "nabila" boljši 
Hcp, ki ga bo skušala izboljša-
ti na prihajajočem Senior-
skem evropskem prvenstvu, 
ki se začenja v ponedeljek na 
Bledu. Ob koncu je bila še tor-
ta, ki sta jo p o s t r ^ Zvezdica 
Mihelič, prav tako odlična v 
igri in ena od zmagovalk dne-
va ter predsednikova žena 
Milana. Predsednik Grega 
Benedik, včasih član naše prve 
zlate generadje alpskega smu-
čanja, se je gostujočemu pred-
sedniku G C Eagle Stanetu 
Bobnarju, sicer direktorju ae-
roinženiringa na, hm. Aero-
dromu Brnik, zahvalil z lepo, 
tradidonalno plaketo. Gostite-
ljem pa so dani s "pastirskega 
igrišča" namenili čudovit ste-
klen klubski pokal, prvič pred-
stavljen pred jubilejno desetlet-
nico kluba Eagle, ki jo bodo 
praznovali 8. septembra. Na 
Bledu, ne ob Jožetu Pučniku. 
"Pardon", ob letališču Jožeta 
Pučnika. Dobro igro senior-
kam na evro-prvenstvu! In 
vsem vam, pri katerikoli že 
igri. Aja, v "Mestu" je Boško 
Petrovič, Jazz je! 



H U M O R 
B R A T V S E V I D I , B R A T V S E V E 

ZA FANTE IZ OPERE 
Po naročilu novega vodstva ljubljanske operne hiše, ta je trenutno pravo gradbišče, je znani 
slovenski skladatelj Andrej Lojze Veber napisal muzikal Fšntom v operi. 

MALI BRAT 

Iz preverjenih virov, brat-
ska redakcija tako ali tako ob-
javlja samo preverjene zade-
ve, smo izvedeli, da je znani 
slovenski skladatelj Andrej 
Lojze Veber (znan je tudi po 
muziklih Hare Krišna Super-
star in Psi) pred nedavnim iz 
ljubljanske opere dobil naro-
čilo za nov muzikal z naslo-
vom Fantom v operi. Mali brat 
sem se nemudoma odpravil 
v opero, saj je naslov muzikla 
neverjetno podoben, da ne 
rečemo identičen muziklu, 
ki ga je pred skoraj četrt sto-
letja napisal nek Anglež, 
menda znan lokalni avtor šla-
ger popevk, ki se piše Weber. 
Vodstvo največje slovenske 
operne hiše, kjer je trenutno 
pravo gradbišče, saj je sredi 
obnovitvenih del, očitke o ka-
kršnikoli podobnosti s tem 
naslovom zavrača. 

"V operi se zavedamo, 
kako težko delo opravljajo 
fantje, ki delajo na gradbišču 
naše bodoče tako rekoč nove 
operne hiše. Zato smo se od-

ločili, da njim, torej fantom v 
operi, saj ne moremo reči 
fantom na gradbišču, a ne, 
posvetimo en dober muzi-
kal," je bil prepričljiv ravna-
telj U' Kmal in dodal, da zju-
traj vsak dan gleda gradbeni-
ke, kako se že ob šesti zjutraj 
podajo na delovišče in v kata-
kombe pod operno hišo in 
vihtijo lopate, krampke, 
kompresorje, štemarice in 

podobno orodje, ter si pri 
tem prepevajo različne pes-
mi. To sicer niso arije, so pa 
lepe melodične pesmice, ki 
so ljudem všeč. Ali je že od-
ločeno, kdo bo pel naslovne 
vloge v tem muzikalu, nas je 
še zanimalo, pa nam je bilo 
rečeno, da zaenkrat že ni nič 
jasnega na to temo. Bržkone 
to zagotovo ne bodo vodilni 
solisti operne hiše. "Dokler 

opera ne bo do konca zgraje-
na, naj si naši operni prvaki 
vzamejo zaslužen počitek," 
je še mnenja U' Kmal in da 
na srečo, opera še ne bo kon-
čana tako kmal'. Ko sem od-
hajal iz operne hiše, sem sli-
šal nekaj prelepih melodij z 
gradbišča in zazdelo se mi 
je, da je že znano, kdo bo pel 
v muziklu Fantom v operi. 
Fantje sami. 

Ž I V L J E N J E J E B O R B A 

S KUŽKOM PROTESTIRAVA 
V redakcijo smo te dni dobili pismo 

najbolj priljubljene punce na svetu Bar-
bie, ali kot bi pri nas rekli, Barbike. Ta-
kole je zapisala: "Zelo sem razočaram, 
ker so vsi svetovni mediji proti meni in mo-

jemu kužku zagnali tak vik in krik, češ da 
sva neprimerno namagnetena, pobarvana 
z nepravo barvo in ne vem kaj še vse. To 
najbrž vse drži, zato so naju tudi umakni-
li iz prometa. Meni so sicer ti magneti 

tako ali tako vedno šli na živce, pa tudi 
barvanje, verjemite mi, ni bilo vedno pri-

jetno. Vse medije vljudno naprošam, da 
naju s kužkom ne omenjajo več in naju 
pustijo pri miru umaknjena v samoto 
kakšnega skladišča. Mislim, da ima v de-
mokratični družbi vsaka Barbika pravico 
do zasdinosti, kaj šele pes. Če naju boste že 
nadlegovali, se bova morala obrniti na va-
ruha Barbie pravic, na društvo za zaščito 
kužkov od Barbik in podobno. Obljub-
ljam, da se bom kaj kmalu spet vrnila s 
kakšno drugo živalico. Kaj pravite o 
muci." požo Barbie s kužkom 

Č E T V E R E C B R E Z 

Jože Dežman 

O novi matematiki: "4x4=16 
mz. Potem 16 pomnožimo 
z dolžino travnika, torej 
16x42=672 in dobimo števil-
ko, ki jo potem pomnožimo 
še s štiri, vsako leto ima na-
mreč štiri letne čase. 
672x4=2688. To pomnoži-
mo z 9 (9 korpusov) in do-
bimo končno številko 
24192." 

13. predsedniški kandidat 

O tem, zakaj bo kandidiral 
za predsednika države: 
"Sem totalen cepec. V življe-
nju ne vem, kaj bi počel, pa 
sem se prijavil. Predsedni-
ške funkcije sploh ne mi-
slim opravljati, saj bi mi 
to preveč spremenilo moj 
življenjski slog. Izberite 
mene in imeli boste mir 
pred menoj." 

Incident 

O nepojavljanju v času voli-
tev: "To, da se Slovenci s 
Hrvati dogovarjate o tem, 
da v predvolilnem in volil-
nem času jaz Incident ne bi 
stopal na sceno, je čista tra-
parija. Jaz se pojavim, kadar 
sam hočem in tam, kjer mi 
najbolj paše, ne glede na to, 
ali me kdo hoče ali ne. Seve-
da pa se lahko dogovorimo 
za kakšno pojavljanje več." 

Testosteron 

O priljubljenosti med šport-
niki: "Sem testosteron, zelo 
priljubljen dodatek k hrani 
in pijači športnikov. Najraje 
se me dodaja direktno v 
telo. Žal sem v zadnjem 
času zelo lenoben in se ne 
utegnem pravočasno skriti 
pred dopinškimi inšpekcija-
mi. Zato se vsem ujetim 
uporabnikom iskreno opra-
vičujem." 

S S P A Č K O M P O V Z H O D N I E V R O P I 

ZA ZAČETEK KLADIVO 
Nekaj je cvililo kot pokvarjen otroški voziček. 

IGOR KAVČIČ 

"Oči, kaj škriplje?" me na 
poti iz Ljubljane proti Kra-
nju vpraša sedemletna hči 
Zala Julija, ko se s spačkom, 
kot pri nas rečemo simpatič-
nemu Citroenovemu avto-
mobilu, v skladu z njegovim 
mehkim vzmetenjem, moč-
no nagneva v medvoškem 
krožišču. Ugriznem se v 
ustnico in se delam, da ne 
slišim "Očiiiii, mislim, da je 
tam zadaj nekaj škripalo?" 
"Ah, to ni nič, malo piska, 
ker smo spako spakasto pre-
več naložili," se izmažem z 
mislimi v znamenju jeznih 
oblačkov, ki jih poznamo iz 
stripov. A mu je treba zdaj 
še škripat? Avto. s katerim se 
je naša družina letos v začet-
ku julija, podobno kot že 
večlaat poprej, odpravila na 
slab mesec dolgo pot, je ka-
kih 22 let star Citroen 2CV 
Special, pred leti uvožen iz 
Italije z nekaj čez 70.000 
prevoženimi kilometri na 
števcu. Če teh doslej ni bilo 
že za sto ali dvesto tisoč več? 

Spaček je avto, ki lastniku 
nudi veliko užitkov, hkrati 
pa ti lahko marsikdaj naredi 
tudi kakšen siv las. Šop sivih 
las. Celo stran sivo... Seveda 
se to ponavadi zgodi povsem 
nenačrtovano, takrat ko člo-
vek najmanj pričakuje. Tudi 
na štartni črti. 

Zadnja leva guma ob pre-
obteženem avtu drsa ob no-
tranji blatnik. Nekoliko mi je 
nerodno, ko je na dvorišču 
pri prijateljih, s katerimi se 
skupaj odpravljamo na pot, 
že potrebno dvigovati zadnji 
del vozila, snemati kolo in 
razbijati po blatniku. Da ne bi 
škripalo in da bi guma ostala 
cela. Draži me, ker njihov 
spaček, vsaj prvi vtis je tak, 
spet deluje brezhibno. Naš 
pa? Po dveh urah smo po-
pravljeni in pripravljeni. Za 
več kot 5000 kilometrov dol-
go pot preko Slovaške. Polj-
ske, Litve, Latvije, Estonije na 
Švedsko, kjer nas v kraju Bor-
lange pričakujejo na 17. med-
narodnem srečanju prija-
teljev 2CV. (prihodnjič: brez 
trojanskih krofov ni Dunaja). 

Stareta, Aljaž in Stane, sta že v prvem kilometru dokazala 

svoje strojniško znanje. 

Knjižni uspešnici 
po izjemno ugodnih cenah! 

^ M a t j a ž Fr i tz : 

Do golega in čisto do konca 
? ^ k a n t e n opis življenja in neizbežnega propada 

Slovemkega narko dileija mednarodnega slovesa. 

s o m o 1 5 > l 8 EUR 

S l a v e n k a Draku l i č : 

Balkan Express 
Avtorica na svoj naSn opisuje razmere v (asu vojne 
na HivaSkem med Srbi, Hrvati in Muslimani. 

cena knjige EUR 

tCorenjski gj<w, Zoisova 1, Kranj 
ali po tel.: 04/20142 41 od;;, do 15. ure, 



Z A K R A T E K Č A S 

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN 
i8. avgusta 2007 
Sobota 
Helena, jelka, Alenka 

Na razpolago nam bo več možnosti. Seveda bo vsak iz-
bral svojo. Razlika bo le v tem, da se bodo nekateri pre-
komerno prilagajali, ostali pa to pretirano izkoristili. 

ig. avgusta 2007 
Nedelja 
Vito, Boleslav, Ljudevit 

Marsikomu se bo današnji dan zdel zelo prekratek, a 
tako pač je, da lepe stvari hitreje minejo, vsaj občutimo 
tako in težko se živi samo na spominih in sanjah 

20. avgusta 2007 
Ponedeljek 
Bernardin, S a m o , Svito 

Ne glede na vsebino pogovorov ali kdo so ljudje, s kate-
rimi se bomo dogovarjali, vse kar je s tem povezano, je 
uspeSno. Pri besedah ne varčevati, saj imajo svojo ceno. 

21. avgusta 2007 
Torek € 
Ivana, Zdenko, Baldvin 

Cilji in pričakovanja bodo usklajeni, zato se nam obeta 
miren in sproščen dan. Novice, ki prihajajo od daleč, nas 
bodo prijetno presenetile in nam dale veliko misliti. 

22. avgusta 2007 
Sreda 
Timotej, Tejka, Mirč 

Čeprav bomo dobro vedeli, da ima dan samo 24 ur, 
bomo od njega več pričakovali, kot je sploh možno dobi-
ti. Spustiti se bo treba na trdna tla. 

23. avgusta 2007 
četrtek 
Roza, Corazd, M o h o r 

Naivnost se velikokrat zamenja za dobroto. Naivnost 
nas lahko zelo veliko stane in je nasprotno od dobrote, ki 
je vsaj kdaj pa kdaj poplačana oziroma vrnjena. 

24. avgusta 2007 
Petek 
Jernej, Ema, Neca 

Občutek, da so pred vrati težko pričakovanje spremem-
be, bo dober. Čeprav s priokusom strahu, pa ne toliko 
pred slabim, ampak pred neznanim. 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst v a m za-
stavlja novo uganko. Od-
g o v o r nam pošl j i te d o 
torka prihodnji teden na 
S M S pod š i f ro uganka, 
pripišite rešitev + Ime in 
priimek na števi lko 
0 3 1 / 6 9 - n - n , ali po pošti 
na Gorenjski glas, Zoiso-
va 1 , 4 0 0 0 Kranj, s pripi-
s o m "T i soč ugank za 
odras le" . 

Kdo v hiši stekleni 
je moker in suh, 

z naravo vzkipljivo 
pa sodi v napuh? 

Izžrebali in nagradil i 
b o m o dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga b o m o 
prejeli preko S M S , in dru-
gega , ki ga b o m o prejeli 
po pošti). Nagrado boste 
prejeli po pošti. Pravilna 
rešitev zadnje objavl jene 
uganke s e glas i : čreda. 
Tokrat s m o Izžrebali Ber-
to Bertoncelj. 

Tvkpo t̂ t̂efVi Sto-
M&HJ v p r e e 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 

"Obupana Vodnarka" 

Hvala vam Tanja, ker mi vliva-
te upanje, da preživim. Bojim 
se, da bo prišlo tako daleč, da 
ne bom imela nobenega izho-
da več. Kaj bo z mojo službo? 

Kot prvo, v a m ne dovo l im 
več takega negativnega raz-
mišljanja. Kot drugo, pa ne 
smete pozabiti, da j e s a m o 
upanje premalo. V tem sve-
tu in d a n a š n j e m č a s u s e 
mora boriti vsak p o s a m e z -
nik ž e od zibelke napre j . 
Ozrite s e okoli sebe in vide-
li boste nesrečne ljudi, ki so 
bolj ubogi od vas . Veste , ko-
liko je žensk in družin, ki ne 
morejo imeti otrok, pa si to 
goreče želijo. Vi otroke ima-
te, pa čeprav s te z a t o pri-
krajšani v službi. S lužba se 
vedno lahko dobi nova , če 
se le človek potrudi in je po-

trpežljiv. Veliko lepega ima-
te in znate biti srečni, le po-
zabili ste, zakaj že. Ker ste 
zdravi vi in vaši otroci. Ima-
te streho nad glavo in hrano 
vsak dan. N o č e m vam filo-
zofirati, le odpreti oči. Vse 
imate, zato ni treba da ob-
upavate. Res, vsak s e neke-
ga dne znajde na robu ob-
upa. Nekdo prej nekdo kas-
neje, čisto vsak pa pride en-
krat na vrs to , brez iz jem. 
Draga vodnarka, g lavo po-
konci in n a s m e h na obraz, 
ki je na jbol j še orož je proti 
sovražn iku . Razmiš l jat i o 
smrti je neumno, saj je živ-
l jenje preveč d r a g o c e n o . 
Firma v kateri ste zaposleni 
nima dolge prihodnosti , sa j 
je to z nj ihovim n a č i n o m 
dela nemogoče . Življenje je 
lepo, je pa o d v i s n o na jveč 
od nas , kakšnega si naredi-
mo. Srečno. 

" 8 . 7." 
Naj vam povem, da vašo 
stran že dolgo časa prebiram 
in je prva stvar, ki jo preberem 
v časopisu. Kaže se mi mož-
nost za selitev, ali je to dobro? 
V enem odgovoru ste napisali, 
da za vsakega enkrat posije 
sonce. Morda hočem preveč? 

Hvala vam za prijazne bese-
de. Kot vidim, ste imeli na 
račun selitve ž e kar nekaj 
razgovorov. V stanovanju s e 
počutite vedno bolj utesnje-
ni in vsi trije hrepenite p o 
spremembah, ki vam jih lah-
ko prinese selitev v hišo. Vsi 
trije s e dobro zavedate mi-
nusov in plusov, ki jih prina-
ša ta odločitev. Pogled v kar-
te vam govori in svetuje, da 
naredite ta korak, ki je v bis-
tvu idealna pri ložnost . S 
tem se vam obeta veliko več 

sprememb, kot jih lahko pri-
čakujete. In to velja za v s e 
vas tri. Imeli boste svoj del 
hiše, s katero s e bo razpola-
galo po vaših željah. Sestri 
to odgovar ja tudi zaradi 
s t roškov , čeprav v a m tega 
ne bo priznala. Čeprav tega 
ne kažete na zunaj , v a s vi-
dim bolj odločno od moža, 
ki si ne upa biti za nič kriv, 
kar ni dobro in ponavadi po-
tem vi nosite pos ledice . 
Kdor dela, tudi greši , zato 
ne živite več v prepričanju, 
da morate biti brez napak. 
N a p a k e s o č loveške , kdor 
misli, da jih nima, pomeni , 
da nič ne dela, ne ustvarja in 
živi od usode drugih. Sonca 
je dovolj za vse, tudi za vas . 
Najmanj dva sorodnika ve-
sta za vas in že dolgo sta v 
pričakovanju, da se spozna-
te. Če tega ne storite, vam 
bo vedno žal. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3.-21.4.) 
Prizadevanja in razna v laganja , ki ste jih imeli pri 
delu, se vam bodo končno obrestovala. Dobro se bo-
ste počutili in z veliko v n e m o boste vso pozornost 
posvetili svojim ciljem in hiteli k novim z m a g a m . 

Bik (22.4.-20. 5.) 
Prav vsaka malenkost bo vplivala na v a š e razpolože-
nje. Naj bo to s labo vreme, neiskren pogled ali pa 
neka stvar, ki ne bo na s v o j e m mestu. Vse vam bo 
prišlo prav. Ko se boste proti koncu tedna nehali 
obremenjevati , s e tudi umirite. 

Dvojčka (21. 5.-21. 6.) 
Prišel je čas , ko si boste priznali, da morate v svo-
jem življenju nekaj stvari nujno spremeniti . Nikar ne 
računajte, da s e vam vse reši v enem dnevu. Hitite 
počasi in s trezno glavo, d a se ne spotaknete. 

Rak (22. 6.-22. 7.) 
Obdobje , ko ste mislili, da vam sreča ni naklonjena, 
bo končno le za vami. V naslednjih dneh s e boste 
predajali prijetnim občutkom in s e veselili skorajš-
njih z m a g . O vaših uspehih nikar preveč ne govorite 
okrog, saj manj ljudi to ve, bolje bo za vas . 

Lev (23.7.-23. 8.) 
Dokončno s e boste odločili in končno potegnili po-
teze, ki s o š e bolj p o m e m b n e od pr ičakovanega . 
Prevzeli boste o d g o v o r n o s t nad neko zadevo , če-
prav ne boste č isto prepričani za izid, se vam pa 
zelo obrestuje. 

Devica (24. 8.-23. 9.) 
Nehali si boste zatiskati oči pred resnico. Kaj je prav 
in kaj ne, tega še najmodrejš i ne vedo. Poti je več in 
vsaka je prava. S p r e m e m b e v v a š e m življenju so nuj-
no potrebne in tega se boste začeli zavedati . 

Tehtnica (24. 9.-23.10.) 
Zaradi p r e o b r e m e n j e n o s t i boste z a č a s n o izgubili 
nadzor nad situacijo. Nekaj časa boste zato stali na 
mrtvi točki in nič s e vam ne bo dalo dopovedati . Šele 
novice ob koncu tedna vas bodo sprosti le in spet bo 
vse v redu. 

Škorpijon (24.10.-22.11.) 
Velikokrat dvomite o drugih, niste pa navajeni, da 
nekdo dvomi o vas . Tokrat se bodo vloge zamenjale 
in spoznal i b o s t e občutek n e z a u p a n j a , ki lahko 
s a m o ruši, gradi pa bolj ma lo oziroma nič. V spo-
znanju pa bo tudi rešitev. 

Strelec {23.11.-21.12.} 
Prišli boste do določenih spoznanj , a preden boste 
prišli do te točke, s e boste precej obremenjevali in 
iskali napake na sebi. Preveč ste ustrežljivi in vedno 
se pretirano prilagajate. Zavedal i s e boste, da si rav-
no s tem delate veliko škodo. 

Kozorog (22.12.-20.1.) 
Odločili se boste za večje s p r e m e m b e v svojem živ-
ljenju in naredili velik korak za uresničitev svojih že-
lja in pričakovanj. Radi ste čakali, da s o s e drugi od-
ločali n a m e s t o vas , a zato bili tudi za marsikaj pri-
krajšani. 

Vodnar (21.1.-19. 2.) 
Enkrat za vselej boste morali nehati s s labo voljo. Ta 
vam ne prinese nič dobrega . Veliko težav si nakop-
Ijete sami s svojimi negativnimi premišljevanji. Ni 
vedno v s e s labo in črno. Pojdite med ljudi in se pre-
pustite dobri volji 

Ribi (20. 2.-20. 3.) 
Z n a š l i s e b o s t e v s i tuaci j i , ko b o s t e morali hitro 
odreagirati in bodo v a š e odločitve velikega pomena. 
S p o z n a n j e , da s te veliko bolj p o m e m b n i , kot s te 
mislili, vam bo zelo dvignilo samozaves t . To pa je 
ravno tisto, kar sedaj potrebujete. 
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NAGRADNA KRIŽANKA 

snus 
Konfekcija & Perilo 

Vanja Štibelj, s.p. 
Tenetiše 43,4204 Golnik 

tel.: 256 55 44, fax 256 55 40 

e-pošta: venus@venus.si 

Kron\, Gregorčičeva 8 

tel.: 202 10 08 

del. čas: 9. -19., sobota 9. -13. 

Za izžrebance smo nanienlli: 

1. nogroda: bon v vrednosti 40 EUR 

2. nagrada: bon v vrednosti 30 EUR 

3. nagrada: bon v vrednosti 10 EUR 

Tri nagrade prispeva Gorenjski gkis 

Rešitve križanke {nagradno gesk>, sestavljeno tz črk z oštevilčenih polj in 

vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 29. avgusta 

2007, na Gorenjski gkis, Zoisova 1, 4001 Kranj, p.p. 124. Dopisnice lahko 

oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega gkisa pred poslovno stavbo na Zoisovi 1. 
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DRUŽABNA KRONIKA 

VODNI NOGOMET IN LEPOTICE 
Že šestič so izbirali in izbrali miss Slovenije za miss Alpe Adria International 2007. Tartinijev trg se 
je v Piranu šibil pod množico obiskovalcev. Nogomet na vodni blazini pa je kombinacija zabave, 
nogometa, rekreacije, navijanja in čofotanja. Tokrat so zmago odnesli domačini. 

Praznična sreda je 
bila kot nalašč za vse 
tiste, ki so si zaželeli 
oddiha v naravi. V 

zavetju domačih vrtov pa so 
ostali vsi, ki jih je že samo 
misel na gnečo na cestah od-
ločno odvrnila od želje po 
vožnji v Kranjsko Goro, Bo-
hinj ali samo do Bleda. 

Vseeno pa je v Ribnem pri 
Bledu Športno društvo Rib-
no organiziralo zanimiv 
rekreativno-zabavni turnir v 
nc^ometu na vodni blazini. 
Tekmovalci so bili sicer več 
na zadnjih plateh, kot na no-
gah, čofotanja je bilo malo 

morje, vseeno pa je stvar pri 
navijačih zbujala tako salve 
smeha kot tudi ploskanje ob 
vsakem dosežen golu ter ne-
godovanje, če gola ni bilo. 
Vse skupaj se je začelo že v 
jutranjih urah, prijavilo se je 
petnajst gorenjskih ekip, pra-
vila igre pa so pri tovrstni ob-
liki nogometa enaka kot pri 
običajnem nogometu. V kar 
precej velikem bazenu, kjer 
je bilo pet centimetrov vode, 
so po trije igralci ali igralke 
igrali na dva gola dvakrat po 
pet minut, saj se igrald 'bori-
jo' z vodo in žogo, kar igralce 
še dodatno utrudi. 

Na koncu je zmagala eki-
pa Mormonov iz Ribnega, 
drugi so bili Doka z Jesenic 

in tretji Odpisani iz Gorij. 
Med petnajstimi so bile tudi 
tri ženske ekipe: Frajle, Maj-
de in sestre Pirih. V ženski 
konkurenci, če temu lahko 
tako rečemo, so se v konč-
nem najbolje odrezale Maj-
de. Se pa opravičujemo eki-
pam, če smo pozabili pravo 
ime ali kakega narobe napi-
sali, saj so bila imena ekip 
resnično posrečena in izvir-
na. Določenih niti do konca 
nismo izgovorili, ko nam je 
usta že vleklo na smeh. Pred-
sednik ŠD Ribno Cveto Šuli-
goj je še dodal, da je bil nogo-
met na vodni blazini eden iz-
med zabavnih dogodkov v 
sklopu dnevov športa in za-
bave v Ribnem, v soboto pa 

se jim obeta resnejši nogo-
merni turnir. 

Tartinijev trg v Piranu je 
gostil že šesti tradicionalni 
lepotno glasbeni večer Piran 
- Z zvezdami pod zvezdami 
ter postregel obiskovalcem s 
številnimi glasbenimi gosti, 
Izbrali so tudi miss Sloveni-
je za miss Alpe Adria Inter-
national 2007. Letos je šla 
lenta najlepše v roke Nini 
Kohne, ki ji delo manekenke 
in tovrstni izbori niso tuji. 
Ravno tako sta drugo- in tret-
jeuvrščeni, Špela Čepon in 
Mateja Bezjak, stari znanki 
slovenskih lepotnih odrov, 
najdemo pa ju tudi med kan-
didatkami za Lepo sosedo 
2007. 

Več na tleh kot na nogah (rdeči - Andrej Valant iz Bodešč, 
rumeni Tevž Borazin s Koritnega) / fok: Ki,a pogKar 

Boris z Bleda in Grega z Jesenic sta prišla v Ribno naravnost 
z Guče, kapetanka ekipe Mame in kuhar Dule pa sta se tudi 
dobro razumela. /foto: K>,a Poga<ar 

Zmagovalna ekipa: Blaž in Jure Ažman ter Anže Plemelj Najlepše miss Slovenije za miss Alpe Adria International 
/ Foto: Kaja PogaJar 2OO7: Špela, Nina in Mateja. /FoIorZaklop 

« f 

Moški v prvih vrstah. Samci? Andrej Novak, Jani Klemenčič, 
Marko Oman in Jurij Bradač. / fou: zaktop 

Voditelja prireditve Piran - Z zvezdami pod zvezdami sta svoje 
delo opravila odlično. Karin Sabadin in Jan Jakopin. /Foto zakiop 

V R T I M O GLOBUS 
'Zeleni' DiCaprio 

Da Leonardo DiCaprio o varovanju oko-
lja ne le govori, ampak si prizadeva tudi 
z dejanji, je pokazal z novim doku-
mentarcem Enajsta ura, ki j e te dni 
doživel premiero v ameriških kine-
matografih. V okoljevarstvenem filmu 
kot producent in pripovedovalec opozar-

ja na posledice človeškega ravnanja, ki uničuje naravne 
ekosisteme. "Zadnji čas je, da začnemo uporabljati 'ze-
leno' tehnologijo," poudarja igralec, ki upa, da se bodo 
ljudje po ogledu filma počutili nekoliko bolj odgovorne 
in se dejansko lotili sprememb. 

Noče na zdravljenje 

Angleška pevka Amy Winehouse, ki so jo 
prejšnji teden odpeljali v bolnišnico, 
domnevno zaradi izčrpanosti, kasneje 
pa se je izkazalo, da je šlo za prevelik 
odmerek mamil, je morala odpovedati 
vrsto koncertov, vendar vztraja, da ne bo 
odšla na zdravljenje. Meni, da ji lahko še 

najbolj pomaga oče, po poročanju britanskih medijev pa. 
naj bi materi zaupala tudi, da vsak dan razmišlja o 
samomoru in je prepričana, da bo umria mlada. 

Boji se nakupovanja 

Jodle Foster trgovine občuduje samo od 
zunaj, saj ima strah pred nakupovanjem. 
"Ko sem bila otrok, je moja mama rada 
nakupovala, jaz pa sem ostala v avtu in 
brala. Z leti pa se je stanje še poslabšalo, 
razvilo se je v pravo fobijo. Takoj ko 
vstopim v trgovino, se mi skremži obraz 

in grem nazaj v avto," priznava igralka, ki tudi ne sprejme 
več kot ene travmatične filmske vloge na leto. Pravi, da 
pustijo posledice, če štiri dni ležiš v mlaki umetne krvi, 
zato potrebuje veliko časa, da jih pozabi.. 

Gwyneth bo kuhala 

Gwyneth Paltrow, ki je znana po svoji 
strogi makrobiotični dieti, se bo tokrat 
lotila nekoliko drugačnega projekta. 
Pravi, da v bližnji prihodnosti ne načrtu-
je več otrok, saj sta dva zaenkrat dovolj, 
ampak bo s prijateljem, priznanim 
kuharjem Mariom Batalijem, posnela 

špansko oddajo o kuhanju. "Obožujem špansko kuhinjo, 
sploh morsko hrano. Še vedno pa ne jem govejega ali sv-
injskega mesa, zato tega ne bom kuhala," pravi igralka, 
ki je do rojstva sina Mojzesa uživala le presno hrano. 

Costinka Boži Radičevič prihaja z Jesenic, je stara 25 let 
in med drugim ponosna mamica triletne Natalije in 
petletne Viktorije. Ko je živela še na Primorskem, ji mod-
na scena n I bila neznana, pred kratkim pa je dobita 
ponudbo za sodelovanje z znano blagovno znamko. 
/ Foto: Jan« Pipan 


