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Muzej planinske preteklosti 
v Mojstrani bodo danes v prisotnosti predsednika vlade Janeza Janše 
položili temeljni kamen za gradnjo Slovenskega planinskega muzeja. 

URŠA PETERNIL 

Dovje - Po dolgoletnih priza 
devanjih za postavitev pla 
ninskega muzeja se bo grad 
nja, kot kaže, vendarle začela 
Danes popoldne bodo v Moj 
strani položili temeljni ka 
men za muzej, gradnjo naj bi 
pričeli konec leta, prva faza 
pa naj bi bila zaključena v za-
četku leta 2009 . Muzej bo 
stal v Mojstrani v bližini Tri-
glavske muzejske zbirke, 
stavba pa bo oblikovana kot 
skalna gmota. Kot je na novi-
narski konferend v sredo na 
Dovjem dejal vodja projekta 
in predsednik Planinskega 
društva Dovje Mojstrana 
Miro Eržen, Slovenski pla-

ninski muzej ne bo zgolj 
muzej, temveč naj bi postal 
atraktivno vzgojno-informa-
djsko središče, v katerem 
bodo potekale prireditve, pre-
davanja, razstave, videopro-
jekcije, predstavitve gomi-
ških dosežkov... Muzej naj bi 
postal središče, ki bi spodbu-
dilo vnovičen razvoj turizma 
v Mojstrani in na Dovjem. 

Eržen je predstavil tudi 
prizadevanja planincev za 
postavitev muzeja. Kot je de-
jal, je planinsko gradivo začel 
zbirati Avgust Delavec že leta 
1960 , leta 1984 pa je nastala 
Triglavska muzejska zbirka v 
Mojstrani. Leta 1996 so Ob-
čina Kranjska Gora, Planin-
sko društvo Dovje Mojstrana 

in Planinska zveza Slovenije 
podpisali pismo o nameri za 
gradnjo novega muzeja, kas-
neje pa so se kot partnerji 
projektu pridružili že Tri-
glavski narodni park, minis-
trstvo za kultiiro in Gomje-
savski muzej Jesenice. S po-
močjo občine so že pred ča-
som odkupili zemljišče, pri-
pravili dokumentacijo in pri-
dobili gradbeno dovoljenje. 
Stavbo bodo gradili v dveh fa-
zah, gradnja prve faze naj bi 
bila vredna 2,4 milijona ev-
rov, projekt naj bi financirali 
iz evropskih Strukturnih 
skladov za regionalni razvoj, 
nekaj denarja pa naj bi pri-
spevali ministrstvo za kultu-
ro ter partnerji v projektu. 

Plezalniki iz leta okoli 1920 In plezalna vn/ Miha Ariha s konca 19. stoletja so zdaj na ogled 
v Triglavski muzejski zbirki. V začetku leta 2009 naj bi vse predmete preselili v nov 
Slovenski planinski muzej. / foi«: Anka buiov« 

Riklijeva vila ne bo več sramota 
Spomladi naj bi se vendarle začela temeljita prenova že dolga leta zanemarjene Riklijeve vile na eni 
najlepših lokacij ob Blejskem jezeru. 

VILMA STANOVNIK 

Bled ' "Zelo sem zadovoljen, 
da so člani občinskega sveta 
zbrali toliko modrosti in so-
glasno ter po hitrem ix>stop-
ku sprejeli obvezno razlago 
odloka o prostorskih uredit-
venih pogojih za središče 
Bleda, kar pomeni, da bo 
Mark Oman lahko pridobil 
gradbeno dovoljenje za zače-
tek prenove Riklijeve vile. Še 
bolj bom zadovoljen, ko se 
bo prenova začela, kar naj bi 
se po zagotovilih zgodilo to 
pomlad in končalo čez dve 
leti," je po torkovi seji blej-
skega občinskega sveta 
povedal župan Janez Faj&r. 

^ 3. stran Zanemarjena Riklijeva vila na Bledu naj bi v dveh letih dobila nekdanjo podobo. / Fotô rma Doki 
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M O R A V Č E 

Župan napovedal referendum 

V Moravčah bo jeseni po besedah župana Martina Rebolja 
hkrati s predsedniškimi volitvami verjetno tudi referendum, 
na katerem bodo odločali o odlaganju industrijskih odpad-
kov v občini. Podjetje Termit iz Drtije pri Moravčah je nam-
reč od ministrstva za okolje dobilo dovoljenje ra odlaganje 
mulja, odpadnega peska, saj In drugega materiala, ki nastaja 
pri proizvodnji. Zavod za zdravstveno varstvo iz Maribora je 
na pobudo občine z analizo teh odpadkov ugotovil, da so 
okolju škodljivi. Občani nasprotujejo ureditvi odlagališča, o 
referendumu pa bo občinski svet odločil septembra. J. P. 
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AKTUALNO 

Čakajo na vrnitev 
premoženja 
Na Jesenicah je ena zadnjih nereše-
nih denacionalizacijskih zadev vrača-
nje premoženja družini Petkoš. Glav-
ni del premoženja predstavljajo da-
nes opuščene nekdanje delavnice in 
skladišče Cradisa na Jesenicah. 

GORENJSKA 

Hudournik onesnažil 
vrtino 
Približno dvanajst tisoč uporabnikov 
vode na območju Vodic, Komende, 
Cerkelj, Šenčurja ter naselij Britof in 
Primskovo v občini Kranj že teden dni 
prekuhava vodo. Nedavno neurje je 
onesnažilo tudi 170 metrov globoko 
vrtino. ^ 

RAZGLEDI 

Meja je srčika 
sosedskih odnosov 
Mitjo Gasparija poznamo kot nekda-
njega finančnega ministra in guver-
nerja Banke Slovenije, sedaj se pote-
guje za mesto predsednika države. 
Na vpraSanje o odnosih s Hrvaško je 
odgovoril: "Meja je srčika sosedskih 
odnosov." 

1 0 

EKONOMIJA 

Borila se bova do konca 
Nada Marija Slovnik in Miro Podre-
kar, predsednica in član uprave Jelo-
vice, ki ju je nadzorni svet 10. avgu-
sta razrešil iz krivdnih razlogov, sta 
prepričana, da gre za nepotreben po-
seg v upravo. Dokazujeta, da so v za-
kulisju umazane igre. 

1 7 

VREME 

Prevladovalo bo sončno vreme, 
2^utraj bo ponekod nasuda 
me§a. 

juiri: sončno 
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BLED 

Srečanje Janša in Sanaderja v nedeljo na Bledu 

V nedeljo in ponedeljek, 26. In 27. avgusta. Center za evrop-
sko prihodnost v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje 
zadeve na Bledu pripravlja drugo mednarodno konferenco z 
naslovom Evropska unija 2020: združena in enotna. Povab-
ljeni udeleženci so mednarodno priznani strokovnjaki, poli-
tični voditelji in predstavniki mednarodnih in regionalnih 
organizacij ter zasebnega sektorja iz Evropske unije, držav 
kandidatk za članstvo v EU, morebitnih držav kandidatk in 
drugih držav z evropsko prihodnostjo, Združenih držav 
Amerike, Ruske federacije, Latinske Amerike in Azije. Konfe-
renca je prav tako del priprav na bližajoče se slovensko 
predsedovanje Evropski uniji v prvi polovici leta 2008. Ob 
robu strateškega foruma se bosta srečala premiera Sloveni-
je in Hrvaške Janez Janša in Ivo Sanader, ki se bosta pogo-
varjala o odprtih vprašanjih odnosov med državama in iska-
la rešitev problemov, povezanih z mejo. Ob strateškem 
forumu policija opozarja na povečan promet na že tako 
obremenjeni cesti proti Bledu in udeležence ob morebitnih 
zastojih poziva k strpnosti. D. Ž. 

Popravek 

Bralcem in bralkam dolgujemo opravičilo v zvezi s pred 
kratkim objavljeno novico pod naslovom Lojze Peterle je da-
roval kri. Predsedniški kandidat je res nameraval darovati kri 
na zavodu za transfuzijsko medicino, vendar so mu odvzem 
zaradi njegove bolezni v preteklosti zavrnili. Zato pa je kri 
darovalo večje število njegovih sodelavcev. Za napako se 
opravičujemo. D. Ž. 

arih 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme JOŽEF MERTEL iz Rateč Planice. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
z Marto Zmrzlikar smo se srečali v torek na Glasovem pik-
niku v Besnici, kamor je prišla s prijateljico. Povedala je, da 
se ga ona ni udeležila zato, ker bi bila stara 60 let, pač pa 
zato, ker je že vseh 60 let, odkar Gorenjski glas izhaja, nanj 
naročena. Ko smo jo naslednji dan obiskali na njenem 
domu v Strahinju pri Naklem, smo izvedeli še več o njej. Na 
Glas so bili najprej naročeni njeni starši, ki so živeli v Stra-
žišču, a je plačilo naročnine kmalu prevzela sama in ga po 
poroki "prinesla" s seboj v Strahinj. Pravi, da ji je "Gorenj'c" 
zelo všeč in obe izdaji tedensko prebere celi. Najpogosteje 
takoj, ko ga poštar prinese. S pokojnim možem imata štiri 
otroke, najstarejši sin je prav tako že pokojni. Hči živi v Vo-
dicah, eden od sinov dvojčkov v Predosljah, drugi pa doma. 

Marta Zmrzlikar z dvanajstletnim psom Dergijem 

Martin brat, ki živi v Avstraliji, je ob dvestoletnici izseljencev 
vse svoje sestre prijavil za žrebanje za brezplačen enoteden-
ski izlet v Avstralijo, izžrebana pa je bila prav ona. Na brato-
vo povabilo je pri njegovi družini ostala kar štiri mesece, 
čeprav ne zna angleškega jezika. Tudi sicer je včasih rada 
potovala. Sedaj veliko bere, ob sobotah in nedeljah pa gre s 
sestro in prijateljicami rada "na lepše". D. K. 

Kandidati prišli k volivcem 
P o t e m ko s e je v p o n e d e l j e k z a č e l o z b i r a n j e p o d p i s o v p o d p o r e k a n d i d a t o m za p r e d s e d n i k a r e p u b l i k e , 

s o s e kandidat i zače l i a k t i v n e j e družiti z vo l ivc i . 

DANICA ZAVRL Ž U B I R 

Kranj, Tržič, Radovljica - Ta 
teden so začela teči volilna 
opravila in na upravnih eno-
tah se je v ponedeljek začelo 
zbiranje podpisov podpore 
predsedniškim kandida-
tom, ki bo trajalo do 26. sep-
tembra. Iz volilnega štaba 
Lojzeta Peterleta so že prvi 
dan sporočili, da j im je 

Drugi kandidati, ki bodo 
svojo kandidaturo podprli s 
podpisi volivcev, teh še niso 
z b r ^ , zato so se ta teden za-
čeli aktivneje družiti z voliv-
ci. Na Gorenjskem sta se v 
torek oba hkrati mudila dva 
od treh favoritov, Danilo 
Tiirk in Mitja Gaspari. Oba 
hkrati sta obiskala svoji stoj-
nici, postavljeni pred sede-
žem upravne enote v Kranju, 

predsednikom te stranke in 
evropskim poslancem Jel-
kom Kacinom in vodjem pi-
sarne LDS na Gorenjskem 
Andrejem Dolencem, se 
sprehodil po Kranju in za-
tem dal intervju v uredništvu 
Gorenjskega glasa. To je bil 
prvi politični obisk v naših 
novih prostorih. Ob tej pri-
ložnosti smo ga vprašali tudi 
o odzivih volivcev. "Ne šte-

veliko in te možnosti voliv-
cev ne bomo prezgodaj zapi-
rali, saj bi bilo potem videti 
tako, kot da nas zanimajo 
zgolj podpisi, ko pa s tem 
prenehaš, te ljudje ne zani-
majo več." 

Aktiven je tudi edini kan-
didat za predsednika države 
iz Gorenjske, Jože Andrejaš 
iz Radovljice. V torek točno 
opoldne je na radovljiški 

Mitja Gaspari je kranjske volivce obiskal v družbi evropskega 
poslanca Jelka Kacina. /foio:con.2dKarfk; 

Svoj podpis h kandidaturi Jožeta Andrejaša je oddal tudi 
radovljiški župan Janko S. Stušek. / fow. comi Kntic 

uspelo do 13. ure zbrati vseh 
potrebnih pet tisoč podpisov 
podpore, včeraj pa je prvo-
podpisani na Peterletovi 
kandidaturi Ivo Boscarol 
skupaj s člani volilnega šta-
ba in nekaterimi podporniki 
kandidaturo s podpisi vložil 
na državni volilni komisiji. 
V sredo je zadostno število 
podpisov zbral tudi Danilo 
Tiirk. 

kjer sta se srečala s svojimi 
somišljeniki. Danilo Tiirk se 
je iz Kranja odpravil naprej v 
Tržič, kjer sta ga ob stojnid 
pozdravila župan Borut Sajo-
vic (sicer član stranke LDS) 
in podžupan Jure Meglič 
(član stranke SD, ki podpira 
Tiirkovo kandidaturo). Mitja 
Gaspari, ki ga pri kandidatu-
ri podpira LDS, pa se je v 
Kranju srečal z nekdanjim 

jem podpisov, saj namen 
zbiranja predpisov volivcev ni 
v tem, kdo od k^didatov jih 
bo zbral prej in več, pač pa to 
kaže, ali so ljudje sploh pozi-
tivno sprejeli neko kandida-
turo," je dejal Mitja Gaspari. 
"Sam ne bom nič prehiteval. 
Ko se bo nabralo pet tisoč 
podpisov, bomo pustili lju-
dem, da nadaljujejo zbiranje. 
Časa za podpisovanje je še 

upravni enoti svoj podpis 
zanj oddal tudi radovljiški 
župan Janko S . Stušek. 
"Tega sem zelo vesel, saj po-
meni, da mojo kandidaturo 
jemlje resno," je dejal Andre-
jaš, Id svoj obisk v času zbira-
nja podpisov podpore napo-
veduje v kakih petnajstih slo-
venskih krajih. V ponedeljek 
med lo, in 12. uro bo tudi v 
Kranju. 

Bled potrebuje obe obvoznici 
S L S je na B ledu pr ipravi la o k r o g l o m i z o z m i n i s t r o m a J a n e z o m B o ž i č e m in J a n e z o m P o d o b n i k o m ter 

p o s l a n c e m d r ž a v n e g a z b o r a M i h a e l o m P r e v c e m o ble jski o b v o z n i c i . M n o ž i č e n o d z i v B le jcev . 

DANICA 2LWRL ŽLEBIR 

Bled - Bled na obvoznico, Id b i ' 
razbremenila promet skozi 
mesto, čaka že štiri desetletja. 
Po letih dogovarjanj so pred 
kratkim z lokacijskim načrtom 
umestili južno razbremenilno 
cesto v prostor, z njo pa naj bi 
se promet skozi Bled zmanjšal 
za tretjino. Minister za promet 
Janez Božič je na posvetu, ki 
ga je pripravila stranka SLS, 
povedal, da bodo za gradnjo te 
ceste, ki naj bi se začela čez dve 
leti, potrebovali od 20 do 25 
milijonov evrov, v rebalansu 
proračuna bo država zagotovi-
la nekaj več denarja, računajo 
pa tudi na deset milijonov iz 
evropskih sredstev. 

"Ne smemo več postavljati 
problema poteka trase, saj 
nam to lahko odmakne grad-
njo ceste za nadaljnjih deset 
do petnajst let," je dejal mini-
ster Božič. Letos se nadaljuje-
jo odkupi zemljišč in postop-
ki za izdajo gradbenega dovo-
ljenja, leta 2009 pa se začne 
gradnja, je dodal tudi mini-
ster za okolje in prostor Ja-
nez Podobnik. V zvezi z 
gradnjo severne obvoznice, 
ki jo zahtevajo prebivalci Ble-
da, pa je dejal, da se njegovo 
ministrstvo, direktorat za 
prostor in občino Bled dogo-
varjajo in iščejo prostorske 
podlage, da se tudi severna 
obvoznica čim prej umesti v 
prostor. Pričakuje, da bo ta 

smer terjala manj časa od 
ideje do realizacije kot južna 
obvoznica. Pri slednji bodo 
sledili novim zakonskim 
možnostim, upa pa, da jim 
ne bo treba izkoristiti mož-
nosti razlastitve, pač pa cilje 
doseči z dogovori in pri tem 
uporabiti gradbene pristope, 
da bo južna razbremenilna 
cesta čim manj spremenila 
veduto občutljivega območja 
ob jezeru. Župan Bleda Ja-
nez Fajfar pravi, da je Bled 
zrcalo vse države in je zato 
pomembno, kako je urejen 
tukajšnji promet, tako kot več 
gospodarstvenikov, turistič-
nih delavcev in občanov pa 
tudi on meni, da Bled potre-
buje obe obvoznici, severno 

in južno. Soglaša, da začnejo 
z južno, večina udeležencev 
okrogle mize pa se je zavze-
mala, da je pomembnejša (in 
tudi cenejša) severna obvoz-
nica. Če bi jo gradili, bi že do-
volj razbremenila promet in 
gradnja južne sploh ne bi 
bila potrebna, smo slišali na 
posvetu. Oglasilo se je tudi 
več krajanov Mlina, prepriča-
nih, da načrtovalci ceste niso 
poslušali njihovih pripomb. 
Minister Božič, ki je prav 
tako prepričan o f)0trebn0sti 
obeh obvoznic, je predlagal, 
da se v občini oblikuje skupi-
na, ki bo skrbela za to, da bo-
sta projekta razbremenilnih 
cest omogočala kar najboljše 
rešitve za vse. 

mailto:dafiica.zavrl@g-glas.si
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Čakajo na vrnitev premoženja 
N a J e s e n i c a h je e n a zadnj ih n e r e š e n i h d e n a c i o n a l i z a c i j s k i h z a d e v v r a č a n j e p r e m o ž e n j a d r u ž i n e P e t k o š . 

URŠA PETIRNEL 

Jesenice - Na Jesenicah je 
večina denacionalizacijskih 
postopkov zaključena in po-
vršin, ki še niso bile vrnjene, 
je le še nekaj. Kot je povedal 
v. d. načelnika Upravne eno-
te Jesenice Vitomir Pretnar, 
večjih posebnosti v postop-
kih ni bilo, še največ težav je 
bilo v primerih vračanja pre-
moženja podjetij. Tako so se 
v preteklih letih kar precej 
ukvarjali z vračanjem pre-
moženja znani jeseniški dru-
žini Čufar, med primeri, ki 
se vlečejo že vrsto let, pa je 
Pretnar omenil primer vra-
čanja premoženja družine 
Petkoš. Glavni del premože-
nja predstavljajo danes opuš-
čene nekdanje delavnice in 
skladišče Gradisa na Jeseni-
cah. Po Pretnarjevih besedah 
z denacionalizacijskima 
upravičenkama še niso našli 
soglasja, zlasti glede višine 
odškodnine za škodo, ki je 
bila povzročena na objektih. 
Postopki se vlečejo pred-
vsem zato, je pojasnil Pre-
tnar, ker vsaki odločitvi ved-
no sledi pritožba. 

Da bi povedala svojo plat 
zgodbe, smo poiskali tudi 
Vando Petkoš, ki si skupaj s 
sestro Vido že vrsto let priza-
deva, da bi premoženje, ki ga 
je ustvaril pokojni oče kot 
znan tesarski mojster, prido-
bila nazaj. Kot je povedala, 
se zadeva vleče že od leta 
1990, ko so prvič vložili za-

Objekti nekdanje tesarske delavnice In skladišča žalostno propadajo. 

htevek za vrnitev premože-
nja. Po uveljavitvi zakona o 
denacionalizaciji so morali 
vložiti nov zahtevek, njihovo 
premoženje pa je bilo razde-
ljeno na več delov in denaci-
onalizadjski postopki so po-
tekali na različnih upravnih 
enotah. Po besedah Vande 
Petkoš so doslej dobili vrnje-
no samo feno parcelo na Po-
ljanah, medtem ko so vsi dru-
gi postopki še odprti. V veli-
kem kompleksu, kjer je njun 
oče imel tesarsko delavnico, 
je bil vrsto let Gradiš Jeseni-
ce. Leta 1 9 9 6 se je podjetje 
iz objektov izselilo in leta 
1 9 9 8 so po besedah Vande 
Petkoš s podjetjem sklenili 
tudi sporazum pri notarju. 

Vse od izselitve Gradisa ob-
jekti propadajo, po besedah 
sogovornice se dela velikan-
ska škoda, saj jih nihče ne 
vzdržuje, pred časom se je 
zrušil tudi strop ... Vzpored-
no s tem postopkom poteka 
tudi denacionalizacij ski za-
htevek do podjetja Donit 
Tesnit za bivšo Donitovo 
zgradbo z zemljiščem na isti 
lokaciji. Ta postopek je naj-
prej obravnavala Upravna 
enota Ljubljana Šiška, nato 
pa so ga prenesli nazaj na Je-
senice. V zvezi s tem objek-
tom in zemljiščem je Vanda 
Petkoš pred nedavnim ugo-
tovila, da naj bi Donit Tesnit 
objekt z zemljiščem prodal 
podjetju Euro Foto iz Kranja, 

to pa naj bi ga prek družbe 
Makler Bled zdaj skušalo 
prodati naprej. "In to kljub 
temu, da zakon o denaciona-
lizaciji v 88. členu z določba-
mi posebej določa, da je vsak 
promet z zemljišči pravno 
neveljaven," poudarja Petko-
ševa. O tem je obvestila tako 
družbo Makler kot tudi upra-
vno enoto in Abanko, ki naj 
bi na premoženju imela hi-
poteko ... 

Dokumentacija se kopiči, 
leta tečejo, kljub temu pa 
Petkoševa upa, da se bodo 
zadeve vendarle kmalu raz-
rešile. "Radi bi dobili le to, 
kar je ustvaril oče s trdim de-
lom in kar nam po zakonu 
pripada." 

Riklijeva vila ne bo več sramota 
4 1. stran 

"Upam tudi, da je skorajš-
nji začetek gradnje Riklijeve 
vile tudi dodatna spodbuda, 
da se čim prej začnejo po-
trebni postopki za primemo 
obnovo drugih zanemarje-
nih zgradb ob jezeru in v 
okolici," je še dodal župan 
Janez Fajfar, ki je že večkrat 
tudi povedal, da se bodo vsi 
odgovorni na občini trudili, 

da Bled čim prej dobi podo-
bo, ki si jo turistični biser 
zasluži. 

"Riklijeva vila je resnično 
dolgoletna "rakasta rana" 
na Bledu, da pa se vendarle 
obeta gradnja, so dokaz vsa 
potrebna soglasja, vključno 
soglasje Zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dediš-
čine. Država bo pomagala 
kot soinvestitor za rekon-
strukcijo oziroma pri re-

stavratorskih delih na ob-
jektu, sin lastnika Nichola-
sa Omana Mark Oman pa 
bo zgradil klet pod objek-
tom in prizidek. Sprva je 
bilo mišljeno, da bi se grad-
nja začela že letos, zaradi 
prihajajoče zime pa so se 
odločili, da bo to takoj po-
mladi prihodnje leto. Kot je 
ob razgovorih povedal 
Oman, si želi, da bo preno-
va končana v dveh letih. V 

zgradbi bo gostinski lokal, 
nočni klub, spominska 
soba Amolda Riklija, presti-
žen klubski prostor, v pri-
zidku pa še manjši apartma 
za potrebe lastnika oziroma 
občasno bivanje," f>ojasnju-
je direktor blejske občinske 
uprave Matjaž Erjavec in 
dodaja, da so na občini se-
daj resnično storili vse, kar 
je bilo v njihovi moči, da se 
prenova čim prej začne. 

Štipendije za deficitarne poklice 
BOŠTIAN BOGATAJ 

Kranj - Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske v sodelo-
vanju s Strukturnimi skladi 
EU v Sloveniji tudi letos raz-
pisuje regijsko štipendijsko 
shemo, ki temelji na partner-
stvu med delodajalci in drža-
vo in predstavlja izjemen po-
men za razvoj regij, v tem 

primeru Gorenjske. Štipen-
dije so namenjene dijakom 
in študentom (tudi podi-
plomskim), ki se izobražuje-
jo doma ali v tujini in se 
bodo po končanem šolanju 
oziroma študiju zaposlili na 
območju Gorenjske. Drugi 
pogoji za pridobitev štipendi-
je so, da ne prejemajo druge 
štipendije, da se šolajo za po-

klice, za katere delodajalci iz-
ražajo interes, ki je oprede-
ljen v vlogi na javni poziv, da 
se šolajo glede na lokalne po-
trebe deficitarnih poklicev, 
da se šolajo za perspektiven 
poklic... 

Prijave in dodatne infor-
macije so na voljo na 
www.bsc-kranj.si ali na sede-
žu BSC Kranj (C. Staneta Ža-

garja 37), kjer kandidati dobi-
jo tudi obrazce za prijavo. 
Zadnji dan za oddajo zaprtih 
vlog je za dijake ter za poseb-
ne štipendije za tujino do po-
nedeljka, 10. septembra, za 
študente pa do srede, 10. ok-
tobra (obakrat do 12. ure). 
Denar za štipendije v pol-
ovičnem znesku zagotavlja 
Javni sklad RS za razvoj ka-
drov in štipendij ali občine, 
drugo polovico pa delodajal-
ci, pri katerem se bodo šti-
pendisti zaposlili. 

Znova skupna vozovnica 
A v t o b u s n a p r e v o z n i k a Integra l Trž ič in A l p e t o u r 

Kranj b o s t a s p r v i m s e p t e m b r o m z n o v a uved la 

s k u p n o v o z o v n i c o . 

A N A HARTMAN 

Kranj - Po letu dni bosta avto-
busna prevoznika Alpetour 
Kranj in Integral Tržič znova 
uvedla skupno vozovnico. 
Novosti se bodo še posebej 
razveselili tisti dijaki, ki se 
bodo vozili na relacijah med 
Tržičem, Kranjem in Ljub-
ljano, saj jim bo to skrajšalo 
čakanje na avtobusnih posta-
jah. 

Cene avtobusnih vozovnic 
se z novim šolskim letom ne 
bodo dvignile, zadnje poviša-
nje je bilo aprila letos, pravi 
Damjana Mam, vodja tržne-
ga področja v Alpetouru. Di-
jaki bodo za enosmerno vo-
zovnico med Jesenicami in 
Kranjem, denimo, odšteli 
4,70 evra, kar je tri cente več 
kot lanskega septembra, 
med Kranjem in Ljubljano 
pa 3,60 evra oziroma pet 
centov več kot pred enim le-
tom. Še vedno se bo bolj 
splačalo kupiti mesečne ozi-
roma letne vozovnice, njiho-
ve cene pa so odvisne od 
stopnje subvencij, ki jih 
predvideva veljavni pravilnik 

o subvencioniranju meseč-
nih vozovnic za dijake, vajen-
ce in študente višjih šol. "Ob 
upoštevanju 17-odstotne 
stopnje subvencije, veliko di-
jakov namreč 'pade' v ta raz-
red, bi cena mesečne vozov-
nice med Jesenicami in Kra-
njem znašala slabih 130 ev-
rov, letna pa 1 . 292 evrov, 
medtem ko bi na relaciji 
Kranj-Ljubljana za mesečno 
vozovnico odšteli 99 evrov, 
za letno pa 990 evrov," je po-
vedala Mamova. 

Se vedno so precej nižji 
stroški prevoza z vlakom. 
Enosmerna vozovnica za di-
jake na podlagi izkaznice za 
mlade ŠŽ-EURO<26 med 
Jesenicami in Ljubljano, na 
primer, stane 3,19 evra, med 
Kranjem in Ljubljano pa bi 
se prepeljali za 1,43 evra. "A 
je za vsakodnevno vožnjo v 
šolo nakup šolske abonent-
ske, bodisi mesečne, pollet-
ne ali letne, vozovnice veliko 
cenejši. Cene slednjih so 
enake kot ob koncu šolskega 
leta 2006/07," razložil Mi-
loš Rovšnik s Slovenskih že-
leznic. 

BLED 

Vilo Prešeren bodo prodali 

Ministrstvo za obrambo je v sredo na spletni strani objavilo 
javni razpis za prodajo nepremičnin. Kot so napovedovali v 
zadnjih tednih, je med njimi tudi Vila Prešeren na Bledu. Iz-
klicna cena zanjo je 1,9 milijona evrov, prodali pa naj bi jo 
na dražbi 6. septembra. V. S. 
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Praznično dogajanje 
v občini Bohinj 
PETRA LOTRIČ 

Bohinjska Bistrica - V nede-
ljo je v občini Bohinj občin-
ski praznik, zato so pripravili 
pester desetdnevni program 
prireditev, med katerimi bo 
zares vsak našel nekaj zase. 
Program se je začel že v sredo 
s turnirjem veteranov v odboj-
ki na mivki, ki ga je organizi-
ral Odbojkarski klub Bohinj. 
Včeraj.pa so odprli Skate park 
na igrišču za Osnovno šolo dr. 
Janeza Mencingerja v Bohinj-
ski Bistrici. 

Danes bodo na svoj račun 
prišli najmlajši, za katere se 
bo v boliinjskem kinu ob 18. 
uri pričela sinhronizirana 
predstava filma Garfield 2. V 
soboto bo pri spomeniku šti-
rim srčnim možem v Ribče-
vem Lazu ob 17. uri odprtje 
Bohinjske planinske poti. 
Zvečer ob 20. uri pa se bo v šo-
toru ob kulturnem domu Joža 
Ažmana pričela zabava z Dee 
Iay Time - DJ Svizec Turbo 
Show in z Evo Čeme. 

Osrednja proslava občin-
skega praznika pa bo v nedeljo 
ob 19. uri v dvorani Kulturne-
ga doma Joža Ažmana, ko bo 
župan Franc Kramar podelil 
občinska priznanja letošnjim 
nagrajencem. Srebrno plaketo 
bosta dobila prostovoljni indu-

strijsko gasilsko društvo U P 
Bohinj in Ivan Veber, zlato pa 
Uroš Vidmar in Športno druš-
tvo Srednja vas. Ob 20. uri pa 
bo sledila zabava z Ansam-
blom Lojzeta Slaka v šotoru ob 
kulturnem domu. 

V ponedeljek bodo v organi-
zaciji Smučarskega društva 
Bohinj od 9. ure ^ j e v telo-
vadnici Osnovne šole dr. Jane-
za Mencingerja potekale za-
bavne športne igre. V torek se 
bodo otrod med 17. in i8. uro 
v Muzeju Tomaža Godca pod 
vodstvom Stanke Šintler na-
učili izdelovati antično poso-
do. V sredo organizira Klub 
bohinjskih študentov ob 20. 
uri v kulturnem domu Joža 
Ažmana potopisno predava-
nje z naslovom Nepal. V četr-
tek bodo otrod med 17. in 18. 
uro lahko v pisane barve s kre-
dami oblekli asfalt pred kul-
turnim domom Jože Ažma-
na. V petek pa bo med 16. in 
18. laro Shotokan karate klub 
Bohinj v mali telovadnici 
osnovne šole predstavil boril-
ne veščine. V knjižnid Bohinj-
ska Bistrica bo od 25. avgusta 
dalje razstava z naslovom 
Knjige o Bohinju in njihovi 
avtorji, od 26. avgusta pa bo v 
avli kulturnega doma tudi raz-
stava Dosedanji občinski na-
grajend. 

BOHINJ 

Vlomili v pet parkomatov 

V noči na sredo so neznani storilci vlomili v pet parkirnih avto-
matov na območju Bohinjskega jezera. Na policijskem oddel-
ku Bled niso želeli povedati več kot, da je preiskava v teku in 
da so storilci v parkomate vlomili z namenom tatvine denarja 
od parkiranja. Redkobeseden je bil tudi bohinjski župan Franc 
Kramar, a je vseeno povedal, da en parkomat stane približno 
4.200 evrov in da so parkomati za primere poškodb in vlomov 
zavarovani pri zavarovalnici. Vlomilci so iz parkomatov pono-
či pobrali denar, čeprav jih občinsko redarstvo dnevno prazni. 
Kolikšna je povprečna dnevna vsota, ki se v parkomatu nabe-
re, pa je po besedah župana Kramarja poslovna skrivnost. Po-
datek izkupička parkirnin sezone bo po njenem koncu podan 
na seji občinskega sveta. Občina je že naročila popravilo avto-
matov pri dobavitelju, ki je hkrati tudi vzdrževalec. P. L 

GORJE 

V Gorjah bodi praznovali 

Z današnjim odprtjem razstave mladih gorjanskih likovni-
kov ob 17. uri se bodo začel prireditve ob prazniku občine 
Gorje. Odprtju razstave bo sledil kulturni program in nago-
vor župana Petra Torkarja. Razstava bo odprta še jutri in v 
nedeljo. Jutri z začetkom ob 15. uri bo v Gorjah tudi ženski 
nogometni turnir, v nedeljo pa bodo ob 16. uri pred vhodom 
V sotesko Vintgar pripravili koncert Gorjanskih fantov in 
pevskega zbora Vintgar z Blejske Dobrave. V torek bo ob 17. 
uri komemoracija pri spomeniku padlih talcev na Revovici v 
Spodnjih Gorjah, praznovanja pa bodo zaključili v soboto, 1. 
septembra, ob 15. uri z Riklijevim pohodom. V. S. 
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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, 
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Vode bo kmalu dovolj 
V Pristavi pri Tržiču obnavljajo vodovod in kanalizacijo, uredili pa bodo tudi druge napeljave. 
Vrednost del, ki jih financira občina, ocenjujejo na 654 tisoč evrov. 

STO(AN SAIE 

Pristava - Naselje Podvasca 
je novejši del kraja Pristava, a 
ima žal dokaj zastarelo komu-
nalno opremo. Hiše v bregu 
ostajajo večkrat brez vode, ker 
je tlak v preozkih ceveh nizek. 
Še več težav je z zagotavlja-
njem požarne vode v hidtan-
tih. Kanalizadja je speljana po 
starih salonitnih ceveh, v kate-
re se stekajo tudi padavinske 
vode. Tako kot drugod v trži-
ški občini tudi odplake iz Pri-
stave končajo neprečiščene v 
edini večji reki. 

"Občina Tržič se je odločila 
za obnove komunalnih nape-
ljav v naselju Podvasca. Tam 
bo naše podjetje s kooperanti 
zgradilo 890 metrov glavne-
ga vodovoda in približno 260 
metrov vodov do hiš. V celem 
naselju bomo uredili sedem 
hidrantov. Položili bomo 750 
metirov kanala za fekabie od-
plake in 710 meti-ov za mete-
orne vode ter naredili trideset 
novih priključkov na kanali-
zadjo. V okviru občinske in-
vestidje bomo obnovili še jav-
no razsvetljavo in na konai 
obnovili ceste. Drugi bodo po-

Vodovod in kanalizacijo bodo najprej obnovili v spodnjem delu Podvasce. 

skrbeli za obnovo telefonske 
napeljave in položili optični 
kabel, cevi za kabelsko televi-
zijo in plinovod. Dela v spod-
njem delu naselja ob blokih 
smo začeli 6. avgusta, končali 
pa jih bomo predvidoma sre-
di novembra 2007. Vrednost 
del, ki jih financira občina, 
ocenjujemo na približno 624 
tisoč evrov. Pred tem je mora-
la občina poskrbeti za odkupe 

zemljišč," je povedal Sebasti-
jan Zupane, direktor Komu-
nalnega podjetja Tržič. 

"Projekt obnov v Pristavi ni 
bil preprost, saj se je začel z 
odkupom zemljišč. Na srečo 
jih je podjetje Peko prodalo 
po zmerni ceni; za vsa smo 
plačali trideset tisoč evrov. 
Drago bo tudi popravilo cest, 
ki je že zajeto v stiroških inve-
stidje. Denar bomo zagotovili 

delno iz proračunov za letos 
in prihodnje leto, delno pa iz 
komunalne takse. Za ureditev 
kanalizacije v celotni občini 
bo pomembna gradnja cen-
tralne fistihie naprave na Bre-
zovem. Za odkupe zemljišč 
smo odšteli 360 tisoč evrov. 
pri čemer je država pomagala 
z 220 tisoč evri," je pojasnil 
Borut Sajovic, župan Občine 
Tržič. 

Irci v podaljšku premagali Škote 
štiridnevno evropsko ekipno prvenstvo v golfu privabilo na blejsko igrišče reprezentance i8 držav. 
Slovenci 15., kar si štejejo za uspeh. Prihodnje leto bo prvenstvo na Irskem. 

MIRKO KUNŠIČ 

Bled - "Lani, na prvem ekip-
nem evropskem prvenstvu 
na Finskem nas še ni bilo zra-
ven. Letošnji debi, s 15. me-
stom pa je, če upoštevamo 
dejstva, uspeh ekipe. Vedeti 
je treba, da je bil povprečni 
hendikep 108 igralcev 2 4 (!), 
naš pa 7. Le ekipa Luksem-
burga in Norveške je imela 
višjega od naših. Tudi štiri-
dnevno igranje, prva dva dne-
va seštevna igra, druga dva 
dneva pa igra za posamezno 
luknjo, je zahtevno. Šteje pet 
najboljših rezultatov. Naš naj-
boljši igralec je bil najstarejši 
reprezentant, Marjan Urh, ki 
je igral vse dni konstantno 
dobro," pove o prvenstvu 
eden igralcev Marko Macura. 
Pod vodstvom kapetana eki-
pe, Borisa Kiklja so bili v re-
prezentand še Miro Matičič, 
Jernej Pavlič, Silvo Lavrič, 
Viktor Mohorič in Marjan 
Urh. 

Da je v golfu vse mogoče, 
so dokazali Ird, ki so najprej 
na zadnji luknji izenačili in s 
tem dosegli, da sta visoki Irec 
Hugh Smyth in Škot Step-
hen Ellis odšla igrat še dodat-

Ekipa Slovencev 

ne luknje. Na prvi sta s paro-
ma nadaljevala na drugo ig-
ralno polje in tudi tam se je 
videlo, koliko pomeni psihič-
na stabilnost za sleherni uda-
rec. Na ti-etji luknji je naredil 
napako Škot in Ircu se je na-
smehnila zmaga. 

Tretji na prvenstvu, ki so ga 
po organizadjski in izvedbe-
ni strani Golf zveze Slovenije 
in blejskega golfskega igrišča. 

hvalili vsi po vrsti, so bili An-
gleži, ki so v fmalni skupini 
premagali Francoze. 

V končni razvrstitvi so jim 
sledili Nemci, Italijani in 
Špand in nato preostale eki-
pe. Luksemburžani so bili 
zadnji. 

Delegat Evropske golfske 
zveze, Portugalec Manuel 
Agrellos je predstavniku blej-
skega golf & country kluba 

in direktorju Sava hotelov 
Andreju Šprajcu izročil pri-
znanje za vse, kar so naredi-
li in hkrati priznanje EGZ ob 
letošnji 70-letnid igrišča. 

Prvenstvo je bilo zagoto-
vo dobra promocija Slove-
nije, kar je v čustvenem go-
voru, ob podelitvi priznanj 
in naslova ekipnega prvaka, 
dejal kapetan Ircev Lindsay 
Shanks. 

mailto:info@radio-sora.si
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Otroci pojejo kot slavčki 
Na Kokrici poteka počitniški projekt Glasbenega društva Anton Foerster Gorenjski slavčki 2007. 

S U Z A N A P . KOVAČIČ 

Kranj - Otroški projektni 
•zbor Gorenjski slavčki 2007 
(OPZ 2007) je počitniški 
projekt Glasbenega društva 
Anton Foerster, ki ga letos 
pripravljajo drugo leto. "Pro-
jekt je namenjen vsem otro-
kom od osmega do šestnaj-
stega leta starosti, ki radi po-
jejo in si želijo izkušnje zbo-
rovskega petja. Intenzivne 
vaje potekajo v prostorih 
župnije sv. Lovrenca na Ko-
krici pri Kranju v dneh od 
20. do 25. avgusta pod vod-
stvom profesorice Damijane 
Božič Močnik in korepetitor-
ke Mojce Osterman. Počašče-
ni smo, da je letos nekaj dni z 
nami tudi izjemna imietnica 
in svetovno priznana zboro-
vodkinja, trenutao pa vodja 
zbora SNG Opera in balet 
Ljubljana, profesorica Marti-
na Batič. Batičeva je oktobra 
2006 na Švedskem na naj-
prestižnejšem tekmovanju 
za mlade zborovske dirigente 
Eric Ericson Avvard prejela 
prvo nagrado," je povedala 
Špela Strniša Tušek, ki je 
skupaj z možem Tonetom 
Tuškom idejni vodja in orga-
nizatorka projekta. Oba sta 

Udeleženci bodo zapeli občinstvu v cerkvi sv. Lovrenca na Kokricl v soboto, 25. avgusta, 
ob 19 . uri. 

doma na Kokrici in sta tudi 
člana Glasbenega dništva 
Anton Foerster. Projekt so 
podprli župnik s Kokrice Jože 
Klun in številni sponzorji. 

Letos na O P Z Gorenjski 
slavčki 2007 sodeluje šestin-
trideset otrok, ki so jih izbra-
li na avdiciji. "Otroci imajo 
priložnost dobiti ali pa nad-
graditi svoje zborovske iz-
kušnje, pevsko znanje in 
glasbeno razgledanost v izva-
janj u različne zborovske 
glasbe. Slavnostni zaključek 
intenzivnih vaj bo v cerkvi sv. 

Lovrenca na Kokrici v sobo-
to, 25. avgusta, ob 19. uri z 
mašo in koncertom po njej. 
Poleg OPZ Gorenjski slavčki 
2007 bo nastopil tudi Meša-
ni pevski zbor Anton Foer-
ster iz Ljubljane. Ponovitev 
koncerta bo 1. septembra ob 
19. uri v župnijsld cerkvi Ma-
rijinega Vnebovzetja v Cer-
kljah," je povedala Tuškova. 

"Na avdicijo sem se prija-
vila, ker me petje zelo veseli 
in ker bom dobila novo dra-
goceno izkušnjo. Pohvalila 
bi tudi zborovodkinji. Sicer 

pa pojem pri Mladinskem 
pevskem zboru RTV Slove-
nija," je povedala trinajsUet-
na udeleženka Melita Toma-
žič z Visokega pri Šenčurju. 
"Naučil se bom veliko novih 
pesmi. Ob petju se tudi za-
bavamo in dobro jemo," je 
povedal enajstletni Blaž Str-
niša s Kokrice. "Želimo, da 
se lepa slovenska pesem raz-
širi povsod, da se ohrani kul-
tura večglasnega petja in s 
tem vesela slovenska duša," 
je sklenila misli Špela Strni-
ša Tušek. 

Hudournik onesnažil vrtino 
Neurje in deževje pred tednom dni ni povzročilo samo kalnosti krvavškega zajetja, temveč tudi 
170 metrov globoke vrtine. 

S I M O N Š U B I C 

Cerklje - Približno dvanajst 
tisoč uporabnikov vode na ob: 
močju Vodic, Komende, Cer-
kelj, Šenčurja ter naselij Bri-
tof in Primskovo v Mestni ob-
čini Kranj že teden dni preku-
hava vodo. Neurje in močno 
deževje minuli petek in sobo-
to sta namreč v krvavškem 
vodovodnem sistemu, ki po-
leg naštetih oskrbuje tudi ob-
čino Mengeš, povzročila kal-
nost vode, ki so jo delavci Ko-
munale odpravljali do pone-
deljka, v tem času pa je bila 
dobava vode v celoti prekinje-
na. "V sistem smo jo spuščali 
le občasno, za potrebe napaja-
nja živine," je pojasnil vodja 

poslovne enote Vodovod v 
Komunali Kranj Roman 
Udir, ki pričakuje, da bodo 
prekuhavanje vode preklicali 
najkasneje danes (v petek). 
Včeraj je namreč Zavod za 
zdravstveno varstvo Kranj 
opravil analize vode, ki naj bi 
že bila spet pitna, 

Voda v krvavškem drenaž-
nem zajetju je kalna ob vsa-
kem večjem deževju, tokrat 
pa je površinska hudourniška 
voda prodrla celo v 170 me-
trov globoko vrtino. "Ker se je 
onesnažila tudi vrtina, smo 
bili nemočni," pojasnjuje 
Udir in dodaja, da so se pred 
tednom dni soočili z naravno 
katastrofo, kakršna je bila na-
zadnje, v letu 2000. 

V občini Mengeš so pro-
blem kalnosti vode kmalu re-
šili s preklopom vodovodne-
ga omrežja na lastne vire. Žu-
pan občine Cerklje Franc Če-
bulj pravi, da bi tudi za druge 
občine morali poiskati enako 
rešitev. Dodatne vodne vire 
bodo našli na območju Češ-
njevka, Adergasa in Trate, je 
prepričan. "Krvavškemu za-
jetju in vrtini se bomo težko 
odrekli, saj ne presahneta niti 
v daljšem sušnem obdobju," 
dodaja Čebulj. 

Cerkljanski župan opozar-
ja, da bi bilo krvavško zajetje že 
sanirano, če ne bi t^a dolga 
leta onemogočal nekdanji 
mengeški župan Tomaž Šte-
be. "Šele po menjavi župana v 

Mengšu je vseh šest občin le-
tos doseglo soglasje, tako da se 
sedaj pripravljajo projekti za sa-
nacijo medobčin-skega vodo-
vodnega omrežja, s katerimi 
bomo jeseni kandidirali tudi za 
kohezijska sredstva," je dejal 
Čebulj. Po besedah Romana 
Udirja so prvotno v projekt uvr-
stili le sanadjo magistralnega 
voda do Vodic, kar naj bi stalo 
deset milijonov evrov, po 
zadnjih težavah pa je strokovni 
svet odločil, da v projekt \4dju-
čijo tudi sanadjo zajetja in iz-
delavo dodatnih vrtin za nado-
mestne vodne vire. Poudaril je 
še, da je treba sanirati tudi Lu-
kenski graben, za kar pa je 
pristojno ministrstvo za oko-
lje in prostor. 

CERKVE 

Nova športna igrišča ob šoli 

Ob Osnovni šoli Davorina Jenka v Cerkljah te dni urejajo 
nova zunanja športna igrišča. Poleg novega rokometnega 
igrišča, ki so ga imeli že prej, so zgradili še košarkarsko 
igrišče in stezo za tek. Poleg tega so uredili poligone za skok 
v daljino in deskarje, na zahodni strani športnih igrišč pa 
zgradili še zadnje metre varovalnega zidu. Po besedah žu-
pana Franca Čebulja si prizadevajo, da bi igrišča dokončno 
uredili do začetka šolskega leta. V letošnjem proračunu je 
za ureditev šolskih igrišč namenjenih skoraj 288 tisoč evrov. 
S. Š. 

ZcoRN|i BRNIK 

Na letališču delno izklopili pristajalni sistem 

V sredo zjutraj so na Letališču Jožeta Pučnika za 1 2 dni izklo-
pili instrumentalni sistem za pristajanje v razmerah zmanjša-
nje vidljivosti, zaradi česar lahko v primeru megle pride do za-
mud ali preusmeritev letal na sosednja letališča. Izklop je po-
treben zaradi podaljšanja vozne steze za letala, s čimer se bo 
povečala varnost in zmogljivost steze s 15 na 20 vzletov ali 
pristankov na uro. Instrumentalni sistem zagotavlja vodenje 
letala s pomočjo radijskih signalov. Pri tem pilot nadzoruje 
priletni kot in priletno smer (linijo spuščanja) na vzletno-pris-
tajalno stezo v razmerah zmanjšane vidljivosti. B. B. 

Preddvor bo 
praznoval tri tedne 
s kmečkim praznikom v Bašlju se bo v nedeljo 
začel niz prireditev ob prazniku občine Preddvor. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Preddvor - Osrednja dogod-
ka ob občinskem prazniku 
bo slavnostna akademija 8. 
septembra s podelitvijo ob-
činskih priznanj, dotlej pa 
se bo v Preddvoru in okolici 
zvrstilo več prireditev. Ga-
si ld za 1. september načrtu-
jejo tekmovanje voznikov 
gasilcev, borci pohod do 
bolnice Košuta in delovno 
akcijo ob njeni obnovi, 
strelci tekmovanje na stre-
lišču v Dragi, likovni samo-
rastniki odprtje likovne raz-
stave, društvo za zdravje 
srca in ožilja merjenje krv-
nega daka, sladkorja in ho-
lesterola (enako akcijo na-
poveduje tudi Rdeči križ), 
pozneje pa tudi predavanje 
in nordijsko hojo ter test 
hoje, društvo za osteoporo-
zo pohod in predavanje, ga-
silci še gasilsko vajo, upoko-
jenci razstavo ročnih del 

Delo pridnih rok. Tekači se 
bodo 8. septembra udeležili 
Slovenskega alpskega ma-
ratona. 

Tudi po prazniku bo še 
nekaj dogodkov: turistično 
društvo bo vodilo po pred-
dvorskih gradivih in učni 
gozdni poti, čebelarji bodo 
pripravili program pri kipu 
čebelarja, svoja srečanja pa 
pripravljajo tudi športniki. 
Na nogometnem turnirju 
se bodo srečali cicibani, eki-
pe občinskih društev se 
bodo pomerile v malem no-
gometu, srečale se bodo ge-
neracije rokometašev, pri-
pravljajo tudi odbojko na 
mivki, kolesarjenje in 
družabno-rekreativne igre. 
Domači kultumiki, pevci in 
folkloristi bodo spremljali 
domala vsako prireditev, 
praznovanje pa je znova 
priložnost, da se izkažejo 
številna društva, ki delujejo 
v občini Preddvor. 

LESCE 

Mednarodno srečanje Voikswagnovih hroščev 

Danes, v petek, se bo na Letališču Lesce začelo tridnevno 
mednarodno srečanje VW hroščev in drugih zračno hlajenih 
vozil. Prireditelj, to je VW hrošč klub Slovenija, bo poskrbel 
za zanimiv program z družabnimi igrami, tečajem orien-
talskega plesa in zabavo. V nedeljo dopoldne bo paradna 
vožnja vozil, podelili bodo pohvale in nagrade, srečanje pa 
bodo sklenili z nastopom tečajnic orientalskega plesa. C. Z. 

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

BOGENER 
DACHZIEGEL 

Kritina s lOO-letno tradicijo. Že od leta 1896. Bogener. dober kos opeke! 

CENA ZA m2: Z E OD 10 EUR Z DDV! 
v ceni je upoštevan 5?4 jesenski akcijski popust na 1/1 streJnike! 

Strankam nudimo hitro dostavo naročene opeke na dom z lastnimi 

kamioni 2 avtodvigalom. hhro izdelavo predračuna • rok dobave 2 do 3 dni 

za Strešnike iz zaloge, SO-letno garancijo. 

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK ZA SLOVENUO ZRNO. d.o.o. Ravno 13,8274 

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

ei)ošta: zrno@slol.net; wvvw.zmo.si 

Pokličite našega zastopnika za ogled, svetovanje In predračun. 

Kontakt: Jernej Požun 041/312 007; 

ali e f ošla: jernej.po2un@gmail.com 

POKUČriE 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 t»S J 

mailto:zrno@slol.net
mailto:jernej.po2un@gmail.com


GORENJSKA 

Prenovljena trgovina 
Wenice v Šenčurju 
SIMON iSuBic 

Šenčur • V poslovni coni v 
Šenčurju so v sredo odprli 
prenovljeno in razširjeno tr-
govino z otroškimi oblačili 
Wenice Outlet. Po besedah 
Janeza Sbila, komerdakiega 
direktorja podjetja 3 L z Gol-
nika, ki je že deset let gene-
ralni uvoznik blagovne 
znamke Wenice za Sloveni-
jo, imajo v šenčurski poslov-
ni coni centralno skladišče 
že od decembra 2000, trgo-
vina pa je tu poskusno obra-
tovala od septembra lani. Za 
redno obratovanje so se od-
ločili zaradi dobrega obiska. 

Poleg širitve prostorov se je 
razširila tudi ponudba blago-
vne znamke Wenice. Prej so 
ponujali le oblačila za otroke 
od dveh do dvanajstih let sta-
rosti, po novem pa tudi čev-
lje, rokavice, kape, šale in 
spodnje perilo. Podjetje 3 L 
načrtuje odprtje najmanj tri-
desetih trgovin Wenice v 
Sloveniji do konca leta 2008; 
samo letos so jih odprli že 
trinajst. Na Gorenjskem je 
trgovina Wenice tudi v Trži-
ču, kmalu pa jih bodo odprli 
še v Radovljici, Škofji Loki in 
na Jesenicah, pogovarjajo pa 
se tudi o odprtju trgovine v 
Kranju. 

m EKOL, d. o. o., Kranj 
Zbiranje, sortiranje in odstranjevanje 

v^^^ždno odpadkov, čiščenja v industriji 
Laze i8a, 4000 Kranj 

Nudimo možnost zaposlitve na delovnem mestu: 

DELAVEC V SKLADIŠČU (m/ž) 
Pogoji: delovne izkušnje pri podobnih delih, zaželena 
poklicna ali srednja šola kemijske smeri 
Prednosti: ekološka ozaveščenost, osebna urejenost. 
Izpit za viličarja 
Zaposlitev nudimo za določen čas z možnostjo zaposlitve 
za nedoločen čas. 
Mesto zaposlitve Stražišče pri Kranju. 

Delodajalec si pridržuje pravico, da za posamezno razpisa-
no delovno mesto ne sprejme nobenega kandidata. 

Izključno pisne prijave z življenjepisom in kopijami vseh 
dokazil pošljite na naslov Ekol, d. o. o., Laze i8a, 4000 Kranj 
s pripisom "kadrovska služba". 

V šolo v Selcih ne bo več teklo 
Na telovadnici podružnične šole v Selcih v teh dneh prekrivajo streho, ki je dolga leta prepuščala 
vodo. Ravnatelj Franc Rant: "Občina Železniki bo morala bistveno več vlagati v šolske stavbe." 

A N A HARTMAN 

Selca - Kot pravi ravnatelj 
OŠ Železniki Franc Rant, je 
streha podružnične šole v 
Selcih, ki je bila zgrajena 
pred dobrimi 2 0 leti, puščala 
od vsega začetka, a se do sre-
dine 90. let to ni resno reše-
valo. "Tedaj je bila streha 
delno popravljena, a žal ne-
ustrezno, in težave so se na-
daljevale. Po letu 2000 smo 
tako začeli pripravljati načrte 
za temeljito obnovo šole, ki 
se je pred dvema letoma za-
čela z obnovo prvega dela 
strehe in pridobitvijo dodat-
nih prostorov za pouk. A 
tudi ta poseg v streho ni bil 
strokovno opravljen in je bil 
ta del strehe kasneje ustrez-
no popravljen," je razložil 
ravnatelj. Prav zdaj pa pote-
ka še prekrivanje drugega 
dela strehe nad telovadnico 
in vhodom v šolo. "S tem bo 

HOTEMAŽE 

Praznik v Hotemažah 

Pred 800 leti, leta 1207, je 
bil v listini, izdani v Kamni-
ku, omenjen vitez iz Hote-
maž, kar je nasploh prva 
omemba te vasi. V spomin 
na ta dogodek pripravlja va-
ški odbor Hotemaže v obči-
ni Šenčur slovesnost, ki se 
bo začela v nedeljo, 26. av-
gusta, ob 14 . uri z mašo v 
krajevni cerkvi sv. Urha. 
Mašo bo skupaj z duhovniki 
Urbanom Kokaljem, Vin-
kom Prestorjem, Cirilom 
Isteničem in Janezom Vilfa-
nom daroval domačin Fran-
ci Šenk, dolgoletni tajnik be-
ograjskega nadškofa Stanis-
lava Hočevarja. Uro kasneje 
bodo domačini pred Križa-
jem uprizorili igro Hotema-
že skozi čas, nato pa bo dru-
žabno srečanje. J. K. 

odpravljeno tudi stalno puš-
čanje vode na spoju starega 
in novega dela strehe," je pri-
stavil Rant. Občina Železni-
ki bo za investicijo odštela 
okoli 39 tisoč evrov. 

V telovadnico šole v Selcih, 
ki jo bo v prihajajočem šol-
skem letu v petih oddelkih 
obiskovalo giŠ učencev, tako 
očitno ne bo več teklo. "Izva-
jalec Trimo Trebnje nam je 
zagotovil, da bo streha do-
končana do devetega sep-
tembra, pouk pa zaradi tega 
ne bo moten," je dejal Rant. 
S tem pa težave šole v Selcih 
ne bodo rešene. Po besedah 
ravnatelja jim ostane še ob-
delava in opremljanje na 
novo pridobljenih šolskih 
prostorov, kar je obljubljeno 
za prihodnje leto. "S tem bo 
podružaiica Selca dobila stan-
dard, ki si ga zasluži. V pri-
hodnje bo morala občina Že-
lezniki bistveno več vlagati v 

V šolo v Selcih v novem šolskem letu očitno ne bo več teklo. 

šolske stavbe," je še pristavil 
ravnatelj. Na občini odgovar-
jajo, da se tega problema za-
vedajo in da se bodo v pri-
hodnje lotili priprave projek-

tralne šole v Železnikih, 
učenci v Dražgošah bodo po-
trebovali tudi telovadnico, ki 
je sedaj nimajo, računajo pa 
tudi na ureditev novih šol-

tov v zvezi z ureditvijo cen- skih prostorov v Selcih. 

3 PREMIERA BO V SREDO, 29. AVGUSTA, OB 20. URI V KINU CENTER KRAi 
Podarimo 10x2 vstopnicil Do torka, 28. avgusta, poillite SMS z geslorrt: '^'^orenjskiaas 

BaM, Ime In priimek, naslov ne 031/891 111. Nagraiencl bosle obveUen! z SMS sporočilom. 
Vstopnice tudi v prosti prodati! 

Sneguljčica čaka na 142 otrok 
z novim vrtcem bodo v kamniški občini bistveno presegli državno povprečje 
vključenosti otrok v predšolsko vzgojo. 

JASNA PAIADIN 

Kamnik - Na Perovem bodo 
3. septembra odprli vrata 
novega vrtca v sklopu V V Z 
Antona Medveda, ki bo 
močno povečal število mest 
za predšolske otroke. V so-
dobno zasnovanem vrtcu z 
osmimi oddelki, ki so ga 
poimenovali Sneguljčica, 
bo mesto dobilo 142 otrok, 
v vseh enotah kamniškega 
vrtca pa v prihodnjem šol-
skem letu 349. Komisija je 
sicer prejela skupno kar 
630 prošenj, pri čemer pa 
se jih je veliko nanašalo že 
na naslednje šolsko leto. 
Zavrnjenih otrok, ki so iz-
polnjevali pogoje za vpis, je 
bilo letos tako 89, od tega je 

22 otrok že našlo mesto v 
drugih vrtcih. 

Čeprav na občini uradno 
odprtje nove pridobitve načr-
tujejo za konec septembra, 
je župan o problematiki 
predšolske vzgoje v občini 
spregovoril že pred dnevi na 
tiskovni konferenci. "Z novi-
mi mesti v koncesijskem vrt-
cu Peter Pan, ki je začel delo-
vati spomladi, so se oskrbni 
stroški občine mesečno po-
večali v povprečju za 21.500 
evrov, s 142 novimi mesti v 
enoti V V 2 Antona Medveda 
pa bo od septembra dalje 
kamniška občina mesečno 
morala zagotoviti še dodat-
nih 47.333 evrov. Samo za 
oskrbne stroške smo v letu 
2007 v okviru proračuna 

tako namenili skoraj tri mili-
jone evrov, še dodatnih 1 ,69 
milijona evrov pa gre za in-
vesticije na tem področju. S 
septembrom bo imela obči-
na Kamnik v vrtce doma in 
izven občine vključenih pri-
bližno 1060 otrok. To pome-
ni 71,11-odstotni delež vklju-
čenosti v vrtec, medtem ko 
državno povprečje po zad-
njih podatkih znaša 63,3 od-
stotka," je povedal Anton 
Tone Smolnikar, Id se zavze-
ma za spremembe načina 
sofinanciranja otroškega var-
stva. V Kamniku bi namreč z 
omenjenim zneskom lahko 
zgradili dva nova vrtca, otro-
škemu varstvu pa skupno iz 
proračuna namenijo kar če-
trtino primerne porabe. 

Temeljni kamen za nov vrtec so na Perovenn položili oktobra lani, prve otroke pa bo sprejel 
že čez nekaj dni. 
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Boj za odličja bo težak 
Naša najboljša veslača Iztok Čop in Luka Špik sta sicer prepričana, da na bližnjem svetovnem 
prvenstvu sodita med kandidate za kolajne, zavedata pa se, da na zmagovalni oder računa kar 
nekaj konkurentov. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - S predtekmovanji se 
bo v nedeljo v Miinchnu za-
čelo letošnje svetovno prven-
stvo v veslanju. Nanj je že vče-
raj odpotovala tudi naša repre-
zentanca, ki bo tokrat nastopi-
la s petimi posadkami: v dvoj-
nem dvojcu bosta veslala Iztok 
Čop in Luka Špik, v četvercu 
brez kramarja brata Miha in 
Tomaž Piiih, Rok Rozman in 
Rok Kolander, v dvojcu brez 
krmarja Gregor Novak in 
Boštjan Božič, v skifu Majda 
Jerman in v lahkem enojcu 
Bine Pišlar. 

Vodja in glavni trener Miloš 
Janša največ pričakuje od na-
ših dveh najtrofejnejših vesla-
čev. Iztoka Čopa in Luka Špi-
ka, Id bosta nastopila v dvoj-
nem dvojcu. "Naš cilj je kolaj-
na, čeprav doslej v sezoni ni 
Šlo čisto po načrtih. V veliki fi-
nale naj bi se uvrstil tudi četve-
rec brez krmarja, za vse po-
sadke, razen Bineta Pišlarja, ki 
ne nastopa v olimpijski disci-
plini, pa je cilj norma za olim-

Naša veslaška reprezentanca se je pred odhodom v Nemčijo zbrala na B l e d u /Foio:Tir«Dow 

pijske igre," je na priložnostni 
tiskovni konferenci pred od-
hodom v Nemčijo povedal Mi-
loš Janša, ki je zadovoljen 2 
zadnjimi pripravami svojih 
varovancev. "Letos je konku-
renca v dvojnih dvojcih res 
močna in mislim, da bo zahte-
ven že polfinale, še bolj pa fi-

nale," pred prvimi nastopi raz-
mišlja Luka Špik, Iztok Čop 
pa dodaja: "Upam, da smo v 
zadnjem času odpravili slabo-
sti iz prvega dela sezone, če-
prav priznam, da letos nisem 
več tako prepričan o uspehu 
kot prejšnja leta. To pa seveda 
ne pomeni, da ne bova dala 

vsega od sebe in da se ne bova 
borila za kolajne." 

Na svetovno prvenstvo v 
Miinchen pa odhaja tudi dele-
gacija naše Veslaške zveze, ki 
se bo udeležila kongresa, na 
katerem bodo odločali o kan-
didaturi Bleda za svetovno 
prvenstvo leta 2011. 

Za rekorde, slavo in denar 
jutri se v Osaki na Japonskem začenja svetovno prvenstvo v atletiki, med trinajstimi slovenskimi 
atleti pa so tudi Gorenjci Brigita Langerholc, Matic Osovnikar in Rožle Prezelj. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj, Škofla Loka - "Z zadnji-
mi nastopi in rezultati sem 
zelo zadovoljna in v Osako od-
hajam z željo, da po petih letih 
spet tečem čas okoli 1,58 ter 
postavim svoj osebni rekord. 
Ta čas mislim, da bi moral za-
doščati za nastop v finalu, tudi 
če ne bo, pa ne bom razočara-
na," je pred odhodom na Ja-
ponsko povedala Skofjeločan-
ka Brigita Langerholc, ki je za-
radi vpletenosti Jolande Če-
plak v dopinSko afero postala 
naša prva dama teka na osem-
sto metrov. 

Podobno kot Brigita razmiš-
lja eden najhitrejših belopoltih 
šprinterjev na svetu, sicer pa 
Brigitin someščan Matic 
Osovnikar, ki bo v Osaki na-
stopil na sto in dvesto metrov. 
"Pred sezono sem se odločil, 
da se ne bom skoncentriral 
zgolj na s?vetovno prvenstvo, 
ampak sem si zadal cdlj, da do-
bre rezultate dosegam tudi na 
drugili tekmah. To mi je kar 
dobro uspelo, sedaj imam res 
dober občutek in želim si, da 
bi to trajalo do začetka tekem v 
Osaki. Moj cilj je jasen, to pa 
pomeni, da bom tekel rekord-
ne čase. Res sem trdo treniral 
in mislim, da bi mi moralo 
uspeti," je pred odhodom 

Gorenjski atleti Matic Osovnikar, Brigita Langerholc in Rožle Prezelj pred odhodom na 
svetovno prvenstvo, ki se jutri začne v OsakL / foio: Tina doh 

prejšnji teden povedal Matic. 
V zadnji skupini naših atletov, 
ki je v Osako odpotovala ta te-
den, pa je bil tudi Kranjčan 
Rožle Prezelj. ki bo nastopil v 
skoku v višino. "Na največjih 
tekmovanjih doslej nisem imel 
veliko sreče, upam pa, da mi bo 
tokrat uspelo in bom s svojim 
državnim rekordom ali s sko-
kom blizu njega oziroma blizu 
2,50 metra, uspel in se uvrstil v 
finale," je pred odhodom pove-
dal Rožle, ki ga bo kot trener v 
Osaki spremljal oče Dušan. 

Poleg treh gorenjskih atle-
tov bodo za slovensko repre-
zentanco na Japonskem na-
stopali še: Miro Vodovnik v 
metu krogle, Primož Kozmus 
v metu kladiva, Jan Žumer v 
skoku v daljino. Damjan Zlat-
nar v teku na 110 metrov z ovi-
rami, Boštjan Buč v teku na tri 
tisoč metrov z zaprekami, An-
drej Poljanec v skoku s palico, 
Sonja Roman v teku na 1500 
metrov, Marija Šestak v tro-
skoku, Helena Javomik v ma-
ratonu in Marlene Ottey v 

teku na sto metrov. Kot je na 
priložnostni tiskovni konfe-
renci pred odhodom poudaril 
predsednik AZS Peter Kuko-
vica, je to naša najmočnejša 
reprezentanca doslej. Za kolaj-
ne se bodo naši pojegovali s 
konkurenti iz kar 204 dižav, 
za najboljše pa je pripravljen 
tudi bogat nagradni sklad, ki 
znaša več kot sedem milijo-
nov dolarjev. Največ, kar sto ti-
soč dolarjev, bodo dodatno do-
bili atleti, ki bodo postavili sve-
tovne rekorde. 

VABILA, PRIREDITVE 

Velika nagrada Evrope v sankanju na saneh s koleščki - Jutri in 
v nedeljo bo na progi v Lajšah nad Železniki potekalo tekmo-
vanje v sankanju na saneh s koleščki, ki ga organizira SD Do-
mel v sodelovanju s Sankaško zvezo Slovenije. Jutrišnji trening 
se bo s prvo vožnjo začel ob 12. uri, ob 16.30 pa bo pred gostil-
no Pr' Štihln uradno odprtje tekmovanja. Nedeljske tekmoval-
ne vožnje se bodo začele ob 9. uri. V. S. 

Prvo odprto prvenstvo Golf & Country kluba Kranj - Pod pokro-
viteljstvom Mestne občine Kranj bo Gol f& Country klub Kranj, 
ki trenutno šteje več kot sto članov, pripravil prvo odprto pr-
venstvo za prehodni pokal Kranja. Jutri bo potekalo na Kralje-
vem igrišču na Bledu. V. S. 

Poletna hokejska liga na Bledu - Od danes do nedelje bo na Ble-
du potekala poletna hokejska liga Rudi Hiti. Prva tekma med 
ekipama Liwest black wings Linza in ZM Olimpijo bo danes ob 
16. uri, ob 19.35 pa tekma med Acronijem Jesenicami in Dia-
bles Rouges Brianconom. Jutri ob i6. uri se bosta pomerila Bri-
ancon in Linz, ob 19.30 pa Acroni Jesenice in ZM Olimpija. V 
nedeljo bo tekma med ZM Olimpijo in Brianconom ob 15. uri, 
med Linzom in Acroni Jesenicami pa ob 18. uri. V. S. 

V nedeljo finale linipola na Bledu - Po turnirju na Ptuju so znani 
finalisti, ki se bodo to nedeljo pomerili na Bledu. Ob 17. uri bosta 
igrali ekipi No name in Terme Ptuj, ob 17.20 bo sledila tekma 
med Kranj 75 in Kamnikom, ob i8. uri se bosta poraženca pome-
rila za tretje mesto, zmagovalca pa ob 18.30 za prvo. J. M. 

Triatlon jeklenih - Jutri se bo s startom ob 9.30 pri mostu pri 
cerkvi sv. Janeza v Bohinju začel 21. Teva triatlon jeklenih Bo-
hinj. Prijav zaradi zapolnjenih razpisanih mest ne sprejemajo 
več. M. B. 

Začetek sezone tudi v gorenjskih nogometnih ligah - V pokalu 
Hervis so v sredo nogometaši odigrali 1. krog. Ekipa Triglava 
Gorenjske je s 5 : o premagala Zagorje, Tinex Šenčur pa je s 4 
: 1 izgubil na gostovanju pri Izoli. Po začetku državnih lig se ju-
tri začne sezona tudi v 1. gorenjski ligi. Pari so: Kranjska Gora 
: Polet, Ločan : Šobec Lesce, Britof: Naklo, Velesovo : Alpina 
ŽirI, Bohinj: Sava, Bled Hirter: Železniki. Vse tekme bodo ob 
17.30. V. S. 

Nogomet na vodi - Pred City barom v Radovljici (trgovski cen-
ter Spar) bo jutri, v soboto, potekel turnir v nogometu na vodi. 
Prijave še danes sprejemajo v okrepčevalnici Jur Lesce in Ročk 
baru na Bledu ter po elektronski pošti info(g>sporty.si. Več in-
formacij po telefonu 041/764 496. V. S. 

Šahovski turnir v Šobcu - ŠD Gorenjka Lesce vabi na zadnji, 9. 
odprti turnir, ki bo v turističnem kampu Šobec. Tekmovanje bo 
potekalo v ponedeljek, 27. avgusta, z začetkom ob 17. uri. In-
formacije Nejc Petrovič, GSM: 041/461 606 ali na elektronski 
naslov: nejc_petrovic@hotmail.com. O. O. 

Balinarski spored - 1 3 . krog, sobota ob 16. uri: 1. liga - Brdo : 
Primskovo, Antena Portorož : Bistrica; 2. liga vzhod - Tržič : 
Tezno Cimos, Voličina : Radovljica Alpetour, Čirče VAN-DEN : 
Rogaška Car System. 2. liga zahod - Rovna : Žiri. 1. GORENJ-
SKA LIGA, 10. KROG (danes ob 17.00): vzhod - Jurč Blejska 
Dobrava : Podnart, Visoko Rapa : Huje, Bratov Smuk : Zarica, 
Sava : Kres Javornik; zahod - Milje : Loka 1000, Trata : Center, 
Rogovila TELE-TV : Jesenice. S. Š. 

Na podlagi 2. odstavka 76. čl. Za-
kona o gospodarskih d n ^ h sa-
mostojni podjetnik Mali Žvko An-
ton s.p., Breznica 1 b, 4274 Žirov-
nica, nnatiena številka: 5120461, 
davčna številka: 65828062 ob-
veščam vse poslovne partnede in 
druge stranke, da bom z mese-
cem oktobrom 2007 pnenehal po-
slovati kot samostojni podjetnik. 

ŠOLANJE PSOV 
KVRP Kranj vabi lastnike 

psov k vpisu v tečaje male 
šole, osnovnega šolanja 

in Rally obedienca. 

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

G G I I Z L E T I F 

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 Kumrovca in kopanje v Tuheljskih toplicah 
Cena izleta je 28 eur - naročniki /ĝ  september 2007 
Gorenjskega glasa imajo 10 % popust. ^ 

^vsako soboto 

GARDALAND in CANEVAWORLD cena 48 EUR 

OKTOBERFEST, 29.9.2007 - cena 37 EUR ^ najavl jamo 

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

Gorenjski Glas 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
mailto:nejc_petrovic@hotmail.com
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Nadzirali so motoriste 
STJZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Policisti Policijske 
postaje (PP) Kranj so pred 
dnevi izvajali kontrolo eno-
slednih vozil na območju 
starega mestnega jedra Kra-
nja in na območju stano-
vanjske soseske Planina. 
"Za akcijo smo se odločili, 
ker smo zaznali povečano 
problematiko števila kršitev, 
prihajalo je tudi do prijav 
občanov," je povedal Dam-
jan Bertoncelj, pomočnik 
komandirja PP Kranj. V treh 
urah so policisti izdali dvain-
trideset plačilnih nalogov in 
zoper sedem kršiteljev poda-
li obdolžilne predloge na 
pristojno sodišče. Nekaj voz-
nikov enoslednih vozil je 
pred možmi postave pobeg-
nilo, a so jih kasneje izsledi-
li. Globa za pobeg znaša pet-
sto evrov in šest kazenskih 
točk. Eden je pobegnil v peš 

cono in s tem ogrozil tudi 
pešce. "Nekaj voznikov ni 
imelo veljavnega vozniškega 
dovoljenja za kategorijo vo-
zil, ki so jih vozili, nekaj vo-
zil je bilo neregistriranih ali 
predelanih. Nekateri pa so 
se vozUi brez čelad," je pove-
dal Bertoncelj. Kazen za vož-
njo brez čelade znaša 83,46 
evra, predelano enosledno 
vozUo, ki presega konstruk-
cijsko določeno hitrost ali 
moč, pa se zaseže in v skla-
du z zakonom luiiči. 

Poostrene kontrole eno-
slednih vozil policisti še na-
povedujejo, za večjo učinko-
vitost na lovu za kršitelji de-
lujejo tudi v civilnih oblači-
lih. V pomoč so jim policisti 
na kolesih. "S kolesom lažje 
pridem do določenih lokacij 
in vzbujam manj pozomosti 
kot s službenim vozilom," je 
povedal policist na kolesu 
Sebastijan Ribnikar. 

Kazen za vožnjo brez čelade znaša 83,46 evrov. 

KRIMINAL 

KRANJ 

Ukradli stirodur 

Neznani storilec je z gradbišča na Levstikovi ulici v Kranju 
skrivoma odpeljal 500 kvadratnih metrov stirodurja. Lastni-
ka je oškodoval za okoli pet tisoč evrov. S. Š. 

© S I N D 
BLED 

Casino Bled, vabi k sodelovanju dekleta in 
fante, ki bi se želeli udeležiti tečaja za igre: 

- Ameriška ruleta 
- Black Jack 
- Karibski poker 

Pričetek tečaja bo 1. oktobra 2007. 
Prijave sprejemamo od 1. avgusta dalje na 
elektronski naslov: razpis@casino-bled.si 

Tečaj bo predvidoma trajal dva meseca in bo potekal 
od ponedeljka do petka v zgodnjih popoldanskih urah 
(4 ure dnevno). 

Pogoj: polnoletnost in urejen status študenta. 

Dodatne informacije dobite na prvem sestanku s 
kandidati, ki bo v torek 11. septembra ob 13. uri v 
prostorih Casinoja Bled. 

Po uspešno končanem tečaju vam zagotavljamo 
študentsko delo za daljše obdobje v našem podjetju. 

So Ireno videli na Cresu? 
jeseničanko Ireno Mlakar pogrešajo od 15. avgusta, ko je odšla na otok Rab, predvčerajšnjim pa naj 
bi jo videli na otoku Cres. 

SIMON ŠUBIC 

Jesenice - Petintridesetletna 
Jeseničanka Irena Mlakar se 
je 10. avgusta s prijateljica-
ma odpravila na enotedenski 
oddih v Stinico na Hrva-
škem. Pet dni kasneje je 
sama odšla v Senj in naprej 
na Rab, od tedaj pa je skriv-
nostno izginila, se je pa pri-
jateljicama domnevno z 
Raba še enkrat javila s krat-
kim sms-sporočilom. 16. av-
gusta sta jo prijateljici na 
Rabu iskali, a brez uspeha, 
zato sta njeno izginotje dan 
kasneje prijavili hrvaški poU-
dji. Slednja je tedaj o pogre-
šani Jeseničanki obvestila 
slovensko policijo, kmalu je 
stekla iskalna akcija Interpo-
la, ki še vedno poteka, Ireno 

Pogrešana Irena Mlakar 

pa po hrvaških otokih iščejo 
tudi njeni prijatelji. 

Hrvaška policija je v edini 
piceriji v Stinid najprej na-
šla Irenino osebno izkazni-

co, ki jo je Jeseničanka dan 
pred izginotjem tam pustila, 
ker ni imela pri sebi dovolj 
denarja za plačilo računa. 
Kasneje so tudi ugotovili, da 
sta bila z njeno bančno karti-
co kasneje opravljena še dva 
dviga gotovine na bankoma-
tih. Zadnji zabeležen dvig je 
bil menda opravljen 15. av-
gusta v znanem letovišču 
Baška na otoku Krk, kamor 
se je razširilo polidjsko iska-
nje. Od tega dne Jeseničanka 
tudi ni več dosegljiva na mo-
bilni telefon. 

Včeraj so policisti prišli na 
novo sled. "Na polidjsko po-
stajo v Laškem je poklical 
občan Zidanega mosta in 
povedal, da se je v sredo vo-
zil po otoku Cres in tam 
opazil žensko, ki je bUa pre-

cej piodobna pogrešani Ireni 
Mlakar. Da je pogrešana, je 
izvedel šele dan kasneje." 
nam je pojasnil Zdenko 
Guzzi, tiskovni predstavnik 
Policijske uprave Kranj, ki 
so jo laški policisti takoj ob-
vestili o občanovi prijavi. Š 
tem podatkom že razpolaga-
jo tudi hrvaški organi, ki se-
daj preverjajo, kako otipljiva 
je nova sled. Izvedeli smo, 
da bodo pregledali tudi vse 
posnetke, ki so jih zabeležile 
videokamere pri bankoma-
tih, na katerih so bili oprav-
ljeni dvigi z Ireninega banč-
nega računa. Hrvaške poli-
dste namreč zanima, aJi je 
denar Jeseničanka dvignila 
sama ali v družbi drugih 
oseb ali pa je to storila pov-
sem tretja oseba. 

Koča na planini zgorela do tal 
Zaradi udara strele je v ponedeljek na Veliki planini zgorela koča. 

JASNA PAIADIN 

Velika planina - V ponede-
ljek okoli 13. ure so karrmi-
ški policisti in gasilci PCD 
Kamniška Bistrica dobili ob-
vestilo, da v Tihi dolini na 
Veliki planini gori planinska 
koča. GasUci so se s cisterno 
prek Kranjskega Raka in 
MaČkinega kota odpravili na 
planino, a niso mogli več po-
magati. "Ko smo po skoraj 
eni uri vožnje prišli do me-
sta požara, smo lahko ugoto-
vili le to, da je koča pogorela 
do tal," je povedal Dominik 
Spruk, poveljnik PCD Kam-
niška Bistrica, in dodal, da 
pri požarih na velikoplanin-
skih bajtah posredujejo vsaj 
enkrat letno. Koča, ki je po-
gorela tokrat, je bila stara le 

dva meseca. Lastnik novo-
gradnje, Sebastijan Sitar iz 
Godiča, tudi lastnik znane 
kamniške športne trgovine, 
ki ta teden sicer preživlja na 
dopustu, nam je pretresen 
povedal, da je kočo zgradil 
kot okrepčevalnico, ki naj bi 
to zimo začela obratovati na 
smučišču ob vlečnici Tiha 8. 
Škoda je velika, po prvi ne-
strokovni oceni vsaj sto ti-
soč evrov. Policisti so v 
uradno sporočilo zapisali, 
da je bil vzrok požara naj-
verjemeje udar strele, saj se 
je prav v ponedeljek dopol-
dne nad planino razbesnela 
nevihta, domačini pa vedo 
povedati, da je pred kakšni-
ma dvema letoma v požaru 
zgorela že koča. ki je stala 
na istem mestu. 

T V i - f f irer-
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Pogorela planinska koča naj bi to zimo zaživela kot 
okrepčevalnica ob smučišču v Tihi dolini. 

NESRECE 

KRAN) 

Mladi kolesar grdo padel 

V sredo ob 14.15 se je na Gregorčičevi ulici v Kranju pones-
rečil 12-letni kolesar. Na poti proti centru mesta je vozil za 
osebnim avtomobilom, katerega voznik je pravočasno naka-
zal spremembo smeri vožnje in zavrl, kar pa je mladi kole-
sar opazil zelo pozno. Sunkovito je zavrl, pri tem pa izgubil 
ravnotežje in padel po cestišču. Zaradi hudih ran so ga z 
reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. 

ŽIRI 

Padla na spolzki cesti 

V ponedeljek dopoldne se je na Loški cesti v ŽIreh hudo 
ponesrečila 40-letna domačinka. S kolesom z motorjem se 
je vozila po regionalni cesti v smeri Trebije. Pri stanovanjski 
hiši Levstikova cesta 5 je dohitela voznika osebnega avto-

mobila, ki je pred križiščem cest zmanjšal hitrost. Voznica 
je tedaj močno zavrla, ker pa je bila cesta spolzka, je padla 
po cestišču in se huje ranila. Prvi so ji pomagali reševalci 
iz Škofje Loke, nato pa so jo odpeljali v Klinični center v 
Ljubljani, kjer je ostala na zdravljenju. 

JESENICE 

Pred voznikom mopeda izsilil prednost 

V ponedeljek ob 20.30 se je na Kurilniški cesti na Jesenicah 
zgodila prometna nesreča, v kateri se je hudo ranil 33-letni 
domačin. Na kolesu z motorjem se je Jeseničan vozil iz 
smeri Prešernove ceste proti Kurilniški ulici. Tedaj se je s 
parkirišča gospodarske družbe na Kurilniški ulici v promet 
z osebnim avtomobilom vključeval 43-letnl Jeseničan. Zape-
ljal je na prednostno cesto in zavil levo, ne da bi se pred tem 
dovolj prepričal, ali to lahko stori brez nevarnosti za druge 
udeležence v prometu. Voznik mopeda, ki je pripeljal z leve 
strani, je kljub zaviranju in umikanju trčil v avtomobil, nato 
pa padel po tleh. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v 
Splošno bolnico Jesenice. S. Š. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
mailto:razpis@casino-bled.si
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Volili bomo predsednika države 
I 

Lani s m o volili župane in občinske svetnike, prihodnje leto bomo poslance državnega zbora, letos so predsedniške volitve. 
Na slednjih bomo volili že tretjega predsednika republike, odkar je Slovenija samostojna država. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - Kdo bo na čelu države 
za Milanom Kučanom in Ja-
nezom Drnovškom, se 
bomo volivke in volivci odlo-
čali v nedeljo, 21. oktobra, če 
pa tedaj nobeden od kandi-
datov ne bo dobil večine gla-
sov, bomo državljani v dru-
gem krogu izbirali med tisti-
ma dvema kandidatoma, ki 
bosta v prvem krogu dobila 
največ glasov. Sedaj še ne 
vemo niti tega, med koliko 
kan(Jidati bomo izbirali v pr-
vem kroga Vemo le to, da se 
za položaj prvega moža drža-
ve Slovenije poteguje trinajst 
kandidatov, ki pa jih do 
končne vložitve kandidature 
na državno volilno komisijo 
loči še 33 dni. Zadnji dan za 
vložitev kandidatur je na-
mreč 26. september. Večina 
predsedniških kandidatov se 
je odločila, da bo za to mesto 
kandidirala s podpisi voliv-
cev. Zbrati jih morajo po pet 
tisoč. Možnosti za vložitev 
kandidatur pa je še nekaj: 
kandidata za predsednika 
lahko predlaga deset poslan-
cev državnega zbora, lahko 
ga predlaga parlamentarna 

stranka in svoj predlog pod-
pre s podpisi vsaj treh po-
slancev, v primeru, da ga 
predlaga zunajparlamentar-
na stranka, pa mora zbrati tri 
tisoč podpisov. Vsak posa-
meznik lahko podpre le ene-
ga kandidata za predsednika, 
kar ne velja zgolj za glas, ki 
ga oddamo na volilno nede-
ljo v volilno skrinjico, pač pa 
tudi pri podpisu podpore 
kandidatu. Kandidat za pred-
sednika države pa ne sme 
kandidirati za poslanca dr-
žavnega zbora ali za državne-
ga svetnika. 

Trinajst predsedniških 
kandidatov 

Lani smo volili župane in 
občinske svetnike, še pred 
njimi poslance v evropski 
parlament, prihodnje leto 
bomo poslance državnega 
zbora, letos gremo na pred-
sedniške volitve. Skorajda ne 
mine leto, da ne bi volili. Ko-
maj je mimo ena volilna 
kampanja, že nas z obljuba-
mi zasujejo drugi. Uradna 
volilna kampanja za letošnje 
predsedniške volitve se začne 
čez slab mesec, neuradno pa 

so nas kandidati začeli nago-
varjati že veliko prej. Prvi je 
svojo kandidaturo lani objavil 
evropski poslanec Lojze Pe-
terle in napovedal, da bo kan-
didiral z državljansko pobu-
do, že zelo kmalu pa je prido-
bil tudi strankarsko podporo 
pomladnega trojčka SDS, 
NSi in SLS. Letošnje poletje 
so mu sledili še drugi kandi-
dati, vse do trinajstega, ki se 
je pojavil ta teden. Naštejmo 
jih po abecednem redu: Jože 
Andrejaš, gostilničar iz Ra-
dovljice, Marjan Beranič, 
podjetnik iz Maribora, Mitja 
Gaspari, nekdanji guverner 
Banke Slovenije. Jožef Hor-
vat, borec za okolje iz Kopra, 
poslanec SNS Zmago Jelin-
čič, predsednik zunajparla-
mentame sh-anke SMS Dar-
ko Krajnc, predsednica Druš-
tva za teorijo in kulturo hen-
dikepa YHD Elena Pečarič, 
evropski poslanec Alojz Pe-
terle, predsednica zunajparla-
mentame stranke G k s žensk 
Slovenije Monika Piberl, 
upokojenec Pavel Premrl, 
študent Matej Sedmak, pu-
blicist Artur Stem in nekda-
nji veleposlanik Slovenije pri 
OZN Danilo Tiirk. 

Zbližujejo se z volivci 

Od napovedi kandidature 
in prve predstavitve so se 
kandidati že začeli intenziv-
neje družiti z volivci. Lojze 
Peterle je od lani že dvakrat 
obkrožil Slovenijo, dvakrat je 
bil tudi na Gorenjskem. Po-
sebej odmeven je bil njegov 
poziv k darovanju krvi, ki jo 
je na zavodu za transfuzijsko 
medicino želel dati tudi sam, 
vendar mu je zaradi bolezni 
v preteklosti niso odvzeli. 
Darovalo pa jo je več sodelav-
cev iz volilnega štaba, njego-
vemu zgledu je že naslednji 
dan sledil Jože Andrejaš. Na 
Gorenjskem se je minuli ko-
nec tedna pojavil tudi kandi-
dat Darko Krajnc, ki se je s 
kolesom odpravil na Vršič, 
nato pa peš na Malo Moj-
strovko. V ponedeljek, 20. 
avgusta, ko so upravne enote 
začele zbirati podpise podpo-
re predsedniškim kandida-
tom, pa so se ti še bolj inten-
zivno začeli dmžiti z volivci. 
V Kranju so se v torek dopol-
dne na stojnicah, ki stojijo 
pred upravnimi enotami, 
srečali kar trije: Mitja Gaspa-
ri, Jože Andrejaš in Danilo 

V ponedeljek, 
20. avgusta, 

ko so upravne 
enote začele 

zbirati podpise 
podpore 

predsedniškim 
kandidatom, pa 

so se ti še bolj 
intenzivno 

začeli družiti 
z volivci. 

Predsedniški kandidat Danilo Turk med obiskom v Tržiču skupaj z Juretom Megllčem (levo), predsednikom SD, stranke, ki 
Danilu Ttirku izraža podporo, in županom Borutom Sajovicem. / FO»: C<,n«D K>V«,( 

Tiirk, slednjega je s pesmijo 
pozdravil upokojenski pev-
ski zbor. Drugi, kd še račima-
jo na podporo volivcev, pa 
bodo zagotovo še prišli. Prvi, 
kd mu je že prvi dan usj)elo 
zbrali vseh pet tisoč podpi-
sov podpore, je bil Lojze Pe-
terle, dva dni za njim je to 
uspelo tudi Danilu Tiirku ... 

Za volitve 
400 tisoč evrov 

Prava volilna kampanja se 
bo začela 21. septembra. 
Obrazi kandidatov in njiho-
va volilna gesla se bodo po-
javila na plakatih. Brezplač-
na plakatna mesta zagotav-
ljajo občine. Kandidati pa 
bodo začeli nastopati tudi v 
medijih, kjer vsaj za medije 
v javni lasti velja, da morajo 
vsem zagotoviti enakoprav-
ne možnosti predstavitve. 
Volilna kampanja bo trajala 
do predzadnjega dne pred 
glasovanjem, torej do 19. 
oktobra opolnoči, ko se dr-
žava zavije v volilni molk in 
volilna propaganda ni več 
dovoljena. Ze teden dni prej 
pa mediji ne smejo več ob-
javljati rezultatov javno-
mnenjskih raziskav v zvezi 
z volitvami. Preglednost fi-
nanciranja volilne kampa-
nje od organizatorjev zahte-
va, da odprejo poseben 
transakcijski račun z ozna-
ko "za volilno kampanjo za 
predsedniške volitve", na 
njem pa zbirajo lastna sred-
stva in druge prispevke. Vo-
lilno kampanjo lahko finan-
cira kdorkoli, razen države, 
lokalnih skupnosti in podje-
tij, kjer je država več kot če-
trtinska lastnica. S tega ra-
čuna morajo organizatorji 
poravnavati vse stroške vo-
lilne kampanje, te pa že 
med njenim trajanjem bud-
no nadzirata državni zbor in 
računsko sodišče. V zakono-
daji, ki ureja volilno kampa-
njo, je tudi določeno, koliko 
denarja lahko zapravijo kan-
didati. V prvem krogu lahko 
na posameznega volivca po-
rabijo 0,25 evra, torej 400 
tisoč evrov, v drugem krogu 
pa 250 tisoč evrov. 



P O G O V O R Razgledi 

Mitjo Gasparija poznamo kot nekdanjega finančnega ministra in guvernerja Banke Slovenije v času, ko je Slovenija 
kot prva med novimi članicami Evropske unije prevzela evro. Sedaj se poteguje za mesto predsednika države. 

Me a e srčika sosedskih odnosov 
MITJA GASPARI, KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE 

Zame je 
ekonomija 

pomembna 
ne zato, ker bi 

želel meriti vse 
življenje 

v številkah, 
temveč zato, 

ker brez dobro 
stoječe 

ekonomije 
ne more biti 

socialno 
čuteče družbe. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Menda obstaja nekakšna 
povezava med vami in Go-
renjskim glasom? 

"Res sem na pol Gorenjec 
(po materi, Id je doina z Jese-
nic), sicer pa sem z Gorenj-
skim glasom povezan prek 
svoje žene, katere oče Slavko 
Beznik je biJ v sedemdesetih 
letih direktor Gorenjskega ti-
ska (ta je bil tedaj še združen 
s časopisom Gorenjski glas -
op. avt.)." 

Pri kandidaturi vas podpira 
LDS, prvopodpisani na vaši 
kandidaturi je dr. Jože 
Mencinger. Kateri priznani 
strokovnjaki še sestavljajo 
vaš volilni štab? 

"Volilni štab je zelo tehnič-
no sestavljen, vanj nismo ak-
tivno uvrščali uglednih stro-
kovnjakov. Vodja štaba je pri-
znana publicistka in evrop-
ska poslanka Mojca Drčar 
Murko, ona bo našla različne 
oblike povezovanja s takšni-
mi strokovnjaki, od katerih 
bomo poskušali dobiti dodat-
ne spodbude za naša razmiš-
ljanja. Vesel sem, da je'go-
spod Mencinger želel pod-
preti mojo kandidaturo, kar 
kaže, da ni zelo strankarsko 
profilirana, pač pa so se 
okrog nje zbrali ljudje, ki so 
ocenili, da je vredno podpre-
ti ne le posameznika, pač pa 
tudi razmišljanja, Id jih pred-
stavljam kot predsedniški 
kandidat. Vesel sem, da je ta 
pahljača malo širša, nimam 
pa nobenih težav s tem, da 
me je podprla LDS. Stranka, 
ki so jo notranji razdori pre-
cej oklestili, si že po človeški 
plati zasluži pozitivni odnos. 
Nekorektno bi se bilo odpo-
vedovati njeni podpori, če-
prav ni več takšna, kot je bila 
pred petimi leti, ko je bila na 
oblasti. Povezanost idejno 
prenovljene LDS in ljudi, ki 
jih osebno zelo cenim, je do-
volj dobra osnova, da bi lah-
ko uspel prepričati ljudi pri 
predsedniški kandidaturi." 

Kako kot finančni strokov-
njak pojasnjujete dejstvo, 
da smo v Sloveniji letos do-
bili najvišjo inflacijo med 
članicami Evropske unije? 

"Da to omenjate, kaže, 
kako smo postali upravičeno 
občutljivi na ta negativni eko-
nomski fenomen. Pred ča-

som bi bila celo lo-odstotna 
inflacija znosna, sedaj pa je 
4-odstotna in ni tisto, kar si 
želimo in zaslužimo glede 
na to, kar smo doslej dosegli, 
in glede na to, da smo lahko 
kot prva nova članica EU 
sprejeli evro. Vse, kar smo 
naredili v preteklih letih pod 
različnimi vladami, skupaj s 
centralno banko, socialnimi 
partnerji, gospodarstvom in 
podporo ljudi, je pokazalo, 
da smo sposobni živeti v ev 
ropskem prostom, ki zahte 
va visoko razvito gospodar 
stvo, ki je sposobno delovati 
pri nizki inflaciji. Sedanji 
proces je opozorilo, da nič ni 
samo po sebi dano in se je 
treba stalno tmditi za to. da 
se dosežki ohranijo in da se 
življenje še dodatno izboljšu-
je. Ljudje so razumljivo pri-
zadeti z inflacijo, ker ta prva 
pokaže na slabo gospodarje-
nje, kupna moč se začne 
zmanjševati. Že tako niso za-
dovoljni s plačami in priča-
kujejo, da bi morali imeti se-
daj, ko smo uvedli evro, tudi 
evropske plače, se je pa treba 
zavedati, da je treba za evrop-
ske plače v gospodarstvu še 
kaj postoriti. Opozorilo je po-
polnoma na mestu, resen 
odgovor vlade še posebej (do-
slej še ni resno reagirala), ni 
pa trenutek, da bi se bila plat 
zvona. Le odbijanje kritike s 
strani vlade pa kaže na sla-
bost in pomanjkanje analize, 
ki je bolj zaskrbljujoče kot 
številka sama." 

Je to vprašanje, do katerega 
mora tudi predsednik drža-
ve zavzeti stališče in aktivno 
poseči v razprave ob njem? 

"Ljudje konec koncev želi-
jo živeti dobro in tudi doje-
majo neko državo in politiko 
skozi konkretae rezultate. Za 
predsednika republike, če-
prav nima neposrednih po-
oblastil na tem področju, je 
to ena tistih tem, kjer mora 
biti občutljiv. Predsednik je 
glede na ustavna določila 
predvsem predstavnik drža-
ve navznoter in navzven. S 
tem je f)0 eni strani relativno 
omejen, po drugi pa ima do-
kaj širok prostor, da izraža 
svoje mnenje (čeprav nepo-
sredno ne more spreminjati 
stanja) in če je to dobro in 
premišljeno izraženo, ima 
tudi ustrezen vpliv. Zame je 
ekonomija pomembna ne 

Mitja Gaspari /fom: TinaOoid 

zato, ker bi želel meriti vse 
življenje v številkah, temveč 
zato, ker brez dobro stoječe 
ekonomije ne more biti soci-
alno čuteče družbe. Ne sme-
mo zanemariti tistih skupin 
ljudi, Id jih takšni ekonomski 
in siceršnji rezultati obidejo 
ne po njihovi krivdi, temveč 
ker se niso imeli možnosti 
uveljaviti se v družbi. Samo 
gospodarska rast je premalo, 
pač pa morajo biti njeni učin-
ki med ljudi kvalitetno razpo-
rejeni. Ce bo tako, bo sloven-
ska družba lahko povezana, 
sicer pa ne in bo v vedno več-
jih konfliktih, ekonomskih, 
socialnih, generacijskih." 

Kakšno stališče bi kot pred-
sednik države zavzeli do ne-
davno odkritega grobišča 
povo|nih pobojev v okolici 
Maribora in kako bi morala 
slovenska država reševati ta 
problem? 

"Nič drugega, kar bi že si-
cer morala država storiti, ob 
tem, da dobi dovolj informa-
cij o vojnih in povojnih do-
godkih. Obsojam kolaborad-
jo med vojno, enako pa velja 
za poboje po vojni, čeprav jih 
morda lahko damo v kon-
tekst umikanja velikih vojska 
prek Slovenije nazaj proti 

Nemčiji. Vendar pa pobija-
nje ljudi ni humano in ni v 
čast nobeni državi. Ne glede 
na svetovni nazor in na to, v 
kakšnem dejanju so sodelo-
vali, pa si ti ljudje zaslužijo 
pietetni pokop, družine pa 
informacije, kje so njihovi 
svojci pokopani. Ta dolg je 
treba poravnati. Vsako poli-
tično izkoriščanje teh dogod-
kov 50 let po vojni pa ima se-
veda drug predzn^, kar pa 
zavračam." 

V volilnem letu je zelo vroče 
tudi vprašanje odnosov s Hr-
vaško. Kako bi se po vašem 
mnenju morali lotiti tega 
dolgo odprtega problema? 

"Odnosi med sosedi se ne 
dajo urejati na ad hoc način. 
Če problemi trajajo petnajst 
let, so globlji od samo navi-
deznih težav. Meja je srčika 
vseh sosedov in če ni ureje-
na, je vzrok za nesporazume. 
Pri iskanju rešitve je treba 
biti potrpežljiv, politično mo-
der, gleikti širše in ne izsilje-
vati rešitev, Id jih ni moč naj-
ti na kratek rok, tudi če gre 
za volitve v kateri od dveh dr-
žav. Menim, da je v vseh od-
nosih, torej tudi teh, najbolj-
ša rešitev dvostranska rešitev 
odprtih vprašanj. Če to ni 

možno zaradi različnih raz-
logov, ki jih poznamo v naših 
odnosih, je ena od možnosti, 
da se tak problem odloži in 
se ga ne izkorišča za dvo-
stranske politične namene. 
Če pa obstaja možnost, da se 
najde odgovor s pomočjo ne-
koga od zunaj, jo je treba iz-
koristiti. Nisem pa prevelik 
optimist, ker se bolj pogo-
varjamo o obliki kot o vsebi-
ni in tudi če bo nekdo tretji 
posredoval pri teh vpraša-
njih, se bosta morali dve 
strani prej dogovoriti o mar-
sičem, da bo lahko tretja 
stran uspešna. Ta trenutek 
neposrednih možnosti za 
hitro rešitev teh težav ni, 
vendarle to ne pomeni, da 
jih z razumnim dogovarja-
njem ne more biti v dogled-
ni prihodnosti. Mejna vpra-
šanja se v vseh državah na-
vadno rešujejo zelo dolgo." 

Nerešen ostaja tudi pro-
blem hrvaških varčevalcev 
Ljubljanske banke? 

"Stališče Hrvaške pri tem 
je popolnoma nerazumljivo. 
Če obstajajo tei^atve varčeval-
cev do Ljubljanske banke 
(bivše filiale te banke v Za-
grebu), ki ji hrvaške oblasti 
niso dovolile normalnega de-
lovanja v hrvaškem pravnem 
prostoru, obstajajo tudi ter-
jatve banke do dolžnikov, to 
pa so po vseh evidencah hr-
vaška podjetja. Ce obstaja 
vprašanje, ali mora država 
Slovenija karkoli vračati dr-
žavljanom Hrvaške, ki so bili 
varčevalci te banke, je odgo-
vor ne. Če pa je vprašanje, ali 
imajo varčevalci te banke 
pravico do vračila prihran-
kov, je odgovor da. Kako jih 
lahko dobijo nazaj? Tako da 
najprej ta banka izterja svoje 
terjatve v najvišji možni meri 
in jih nameni za poplačilo 
varčevalcem. Drugi odgovor 
pa je, da bo nujen dogovor v 
okviru sukcesije bivše države 
Jugoslavije glede bivše zvez-
ne državne garancije za vse 
vloge, ki so jih imeli tedanji 
državljani bivše Jugoslavije v 
bankah po teritoriju te drža-
ve. Ko je država razpadla, so 
se tudi banke znažle na raz-
ličnih teritorijih, s tega stališ-
ča tega ni mogoče reševati 
zgolj bilateralno, pač z dogo-
vorom vseh naslednic bivše 
Jugoslavije na osnovi nasled-
stvene pogodbe." 



E K O L O G I J A Razgledi 

Plaz na Mangartu se je usul v Log pod Mangartom in pod seboj pokopal sedem ljudi. To se je zgodilo novembra 
leta 2 0 0 0 , ko bi moralo na Mangartu že snežiti, zernlja pa zmrzovati, a je namesto snega padal dež in močil 
zemljo. Za Slovenijo je bistveno vprašanje, kaj bo s padavinami. 

_eaeniKiaramaticnoizainao 
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JERNEJ STRITIH, PREDSEDNIK C I P R A SLOVENIJA, DRUŠTVA ZA VARSTVO ALP. 

"Namesto tega, 
da bi reka celo 

leto tekla 
enakomerno, se 

bo zgodilo, da 
bo obilna samo 
spomladi in je-

seni. 
Poleg tega 

se na 
visokogorskih 
območjih topi 

permafrost, 
vse leto 

zamrznjena tla." 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kakšen je bil slovenski alpski 
svet pred nekaj desetletji, 
kakšen je danes? 

"Že v devetnajstem stolet-
ju so se v Alpah zgodile veli-
ke spremembe zaradi izrab-
ljanja narave v gospodarske 
namene. Zaradi izkopavanja 
rud, sekanja gozdov in črpa-
nja vodne energije so Alpe v 
evropskem prostoru postale 
industrijsko območje. Torej 
ni šlo za tako idilično območ-
je. kot so ga prikazovale Kek-
čeve zgodbe. Konec devetnaj-
stega stoletja se je s planin-
stvom, alpinizmom in smu-
čanjem začel razvijati turi-
zem. Zaradi ;;aianjšanja pri-
tiska na pašo (včasih so poži-
gali gozdove, da so se doko-
pali do visokogorskih pašni-
kov) so se v zadnjih stotride-
setih letih Alpe zarasle in da-
nes imamo veliko več goz-
da." 

Če ne bomo začeli z naravo 
ravnati spoštljivo, se nam bo 
še bolj maščevala. Kakšne 
spremembe se že dc^jajo v 
Alpah? 

"V slovenskih Alpah spre-
membe še niso tako zelo 
očitne, kot so v državah, kjer 
so gore višje in ledeniki bi-
stveno večji; v Svid, Frandji, 
na italijanski strani zahod-
nih Alp. Najbolj dramatično 
je izginjanje ledenikov (tudi 
pri nas Triglavskega ledenika 
praktično ni več). V teh drža-
vah ledeniki čez celo poletje 
zagotavljajo vodo. Pri nas je 
taka reka Drava, ki dobiva 
vodo iz ledenikov na območ-
ju Visokih Tur v Avstriji. Na-
mesto tega, da bi reka celo 
leto tekla enakomerno, se bo 
zgodilo, da bo obilna samo 
spomladi in jeseni. Poleg 
tega se na visokogorskih ob-
močjih topi permafrost, vse 
leto zamrznjena tla. Švicar-
ski Matterhom stoji tako str-
mo tudi zato, ker ga skupaj 
drži led. Pred nekaj leti je 
bila tako zaradi velikih podo-
rov običajna pot na Matter-
hom zaprta. 

Za Slovenijo je bistveno 
vprašanje, kaj bo s padavina-
mi. Pred kratkim so bile v 
Švid in v Južni Nemdji po-
plave. Severna stran Alp ima 
vsako leto več obilnih pada-
vin in kaj takega se lahko 

zgodi tudi na južni strani 
Alp. Spomnite se plazu na 
Mangartu, ki je v Lx)gu pod 
Mangartom pod seboj poko-
pal sedem ljudi. To se je zgo-
dilo novembra leta 2000, ko 
bi moralo na Mangartu že 
snežiti, zemlja pa zmrzovati, 
a je namesto snega padal dež 
in močil zemljo. Na območ-
ju, kjer se je plaz začel, so la-
bilne geološke plasti, kd so se 
namočile in sprožile plaz." 

Prihodnost vidite v večji izra-
bi lesa za kurjavo in za grad-
njo. Pa ne bi s tem tvegali 
prevelikega poseka gozda? 

"V večini alpskih dežel, 
tudi v Sloveniji, se seka manj 
lesa, kot bi se ga lahko brez 
škode za naravo. Slovenija je 
pred stotridesetimi leti imela 
polovico gozdov manj, kot 
jih ima danes. Les je eden 
glavnih potencialov Alp za 
prihodnje življenje. Razlog, 
da se danes v Alpah seka 
manj, je ta, da so terenski po-
gofi težji kot na primer v Ka-
nadi ali Rusiji in je cena de-
lovne sile dražja." 

Kako močni so pritiski za 
gradnjo cest, tudi v alpskem 
okolju? 

"Kljub temu da smo Slo-
vend do okoljevarstvenih za-
dev naravnani pozitivno, 
imamo nekaj problemov. 
Eden večjih je prometna po-
litika, ki se je preveč usmeri-
la na osebna vozila in grad-
njo avtocest. Ali bi se res vsi 
ljudje radi vozili dvesto na 
uro po avtocestah? Zdaj avto-
ceste imamo in žanjemo 
promet." 

Ampak Slovenija je tranzitna 
dežela in potrebuje dobre ce-
ste. 

"Lahko bi se tudi odločili, 
da nočemo biti tranzitna de-
žda. Nihče ni Sloveniji rekel, 
da mora brezpogojno spreje-
ti na tisoče tovornjakov na 
dan. Avtoceste v pretežni 
meri plačujemo s sloven-
skim denarjem. Evropska 
unija pa Sloveniji že ves čas 
govori, naj damo prednost 
železniškemu prometu. Švi-
ca ima zelo jasno politiko, 
ker vedo, da jim tranzitni to-
vornjaki ne koristijo. Pri nas 
pa smo iz naroda furmanov 
postali narod tovomjakarjev. 
Prevozništvo sicer daje kruh. 

ampak to ni visoka tehnolo-
gija, s katero si lahko konku-
renčen v svetu. Zdaj se že 
kaže. da tudi avtocestru križ 
ne bo rešU problema, ceste 
bodo še naprej preobreme-
njene. 

Mlada družina v Sloveniji 
ne more več preživeti brez 
avta, saj ni nobene možnosti, 
da bi šli starši v službo z av-
tobusom in spotoma peljali 
obroka v vrtec. Pri tem nima 
smisla govoriti o tem, da bi 
ljudje morali biti ozaveščeni, 
saj javnega prevoza ne more 
organizirati posameznik. To 
je javna funkdja države in v 
Sloveniji je država to popol-
noma zanemarila. Zavestno 
je rekla, naj bo avtobusni 
prevoz stvar trga." 

Pravite, da smo narod fur-
manov in tovomjakarjev, 
smo pa tudi narod smučar-
jev. Koliko se je pri nas že 
dvignila snežna odeja zaradi 
klimatskih sprememb? 

"Take zime, kot so bile vča-
sih, so zelo redke. Smučišče 
brez zasneževalnih naprav 
ne mor^ več obratovati. Niz-
ko ležeči smučišči, kot sta 
Kranjska Gora in Pohorje, 
imata prihodnost samo zato, 
ker sta mestni smučišči in si 
zaenkrat še lahko privoščita 
drage stroške vzdrževanja 
snega." 

Zakaj ste bili v Društvu za 
varstvo Alp proti smučišču v 
Ratečah? 

"Ali ste že bili kdaj tam? 
Veste, kakšno je?" 

Vem, kje je in me spominja 
na smučišče v Mojstrani. 

"Ne vidimo smisla gradnje 
novih smučišč in vlaganja 
denarja v nova smučišča, ko 
še obstoječa bankrotirajo. Če 
gledate Alpe kot celoto, se s 
turizmom zasluži precej več 
denarja poleti kot pozimi. Če 
vzamem za primer Kranjsko 
Goro, je kolesarska proga od 
Rateč do Mojstrane bistveno 
boljša investidja, kot pa eno 
manjše smučišče, kd ima za 
povrhu še velike probleme z 
erozijo." 

Ampak vam niso prisluhnili. 
"Dovoljenje je bilo izdano 

in smučišče v Ratečah obratu-
je. Nismo inšpekdja, da bi to 
lahko uredili. Smo nevladna 
organizadja, ki lahko samo 
pove svoje mnenje." 

Na t L "čmi listi" dhištva je tudi 
ZavTŠnica zaradi prireditev, ki 
naj bi povzročale preveč hmpa. 

"Narava ni diske. Ne more 
tja priti nekdo s "ta veliko fišter-
karijo". To ni pravi odnos do 
narave, povrhu vsega pa še 
moti živalstvo in ljudi, ki bi radi 
uživali v njenih lepotah." 

Letos smo se čudili štorkljam 
na Gorenjskem, ker jim je 
bilo očitno v Prekmurju pre-
vroče. Kako pa je z gorskim ži-
valstvom? 

"Zaenkrat večinoma prihaja 
do selitev zaradi renaturadje 
in ne toliko zaradi klimatskih 
sprememb. V Alpe se selita 
volk in medved, ki sta nekoč že 
prebivala v Alpah, pa so ju iz-
trebili. V vseh alpskih območ-
jih so zapisi, kdaj so medveda 
dokončno ugonobili; to se je 
dogajalo v devetnajstem stolet-
ju. Tudi kozoroga in svizca so 
v preteklosti iztrebili in ga pri 
nas načrtno znova naselili po 
dmgi svetovni vojni. Da bi 
ohranili živali v njihovem na-
ravnem okolju in jim omogo-
čili gibanje, je zelo pomemb-
no, da se v Alpah vzpostavi 
omrežje naravnih območij." 

Se pravi, da Slovend s pamet-
nim ravnanjem lahko ohrani-
mo Kekčev raj? 

"Kekčev raj je predvsem v 
glavah in če ga greste iskat, ga 
boste v slovenskih gorah zago-
tovo še našli. Varstvo okolja je 
pri Slovencih pomembna 
vrednota. Zaradi tega sta nara-
va in kulturna dediščina v pri-
merjavi z mnogimi državami 
še dobro ohranjeni. Opogum-
lja tudi to. da je današnja mla-
dina mnogo bolj zavedna od 
njihovih staršev." 



R A Z V O J Razgledi 

Gorenjska je danes morda povezana le prek planinskih poti, sicer pa še noben turistično izobraževalni projekt ni 
združil celotne regije. Pred vrati so štirje novi projekti, ki bodo presekali dosedanjo delitev. 

ovezovan e Goren ske orek DO 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Glavni cilj 
študij 

je pridobitev 
strokovnih 

podlag, 
s katerimi bi 
lahko preko 

čezmejnih 
projektov ali 
neposrednih 

razvojnih 
spodbud 

financirali 
vzpostavitev 

poti. 

Gorenjska kot regija ni ni-
koli sistemati6io pristopila k 
popisu, na6tovanju in izvedbi 
najrazličnejših tematskih poti. 
Morda so tudi zato župani 
podprL razvoj študij za vzpo-
stavitev konjeniških, kolesar-
skih poti Gorenjske in Gorenj-
ske turistično-panoramske ce-
ste ter lokalnih tematskih poti. 
Glavni dlj študij je pridobitev 
strokovnih podlag, s katerimi 
bi lahko preko čezmejnih pro-
jektov ali neposrednih razvoj-
nih spodbud financirali vzpo-
stavitev omenjenih poti. Za-
hteva za pridobitev denarja je 
enoten projekt, ki mora biti 
pripravljen do konca leta, obči-
ne pa se morajo zavezati, da 
bodo prispevale del denarja. 
Spodbudna novia, če vemo, 
da se gorenjske občine zaen-
krat niso poenotile niti glede 
razvojnih pokrajin niti kje bo 
centralno regijsko odlagališče 
odpadkov. Za slednje se čas 
celo izteka, saj morajo župani 
odločitev sprejeti v začetku 
septembra. 

Doslej 29 tematskih poti 

Regionalna razvojna agen-
cija Gorenjske v tem času 

pripravlja študijo tematskih 
krožnih poti. To so kratke, 
krožne naravoslovne, šport-
ne, gozdne učne poti, ki od 
obiskovalca terjajo do dve uri 
časa. Zavod za varstvo kul-
turne dediščine je v sklopu 
projekta evidentiral 29 to-
vrstnih poti, v prihodnjih 
dveh letih bi jih lahko pripra-
vili še 19, čeprav pri obstoje-
čih poteh prihaja do proble-
ma upravljanja in vodenja 
poti. Med bolj prepoznavni-
mi so Dupljanska orientacij-
ska pot, Pot po naravnem re-
zervatu na Zelenici, Po poteh 
triglavskih pravljic v Kranjski 
Gori, Po poteh Rupnikove li-
nije v Poljanski dolini. Mala 
gozdna učna pot v Preddvo-
ru, Po kanjonu reke Kokre v 
Kranju in druge. Največ poti 
je v Železnikih, nato v Kranj-
ski Gori in občini Gorenja 
vas-Poljane, po načrtih pa vo-
dita občina Radovljica (šest) 
in Bohinj (pet). Te poti so 
same po sebi izrazito lokal-
nega značaja, povezane pa 
na Gorenjskem tvorijo celoto 
in možnost večdnevnih izle-
tov. 

"Ugotavljamo, da poti, ki 
jih vzpostavijo občine, druš-
tva, šole ali druge institucije, 
niso dovolj. Ob poteh bi mo-

rali upoštevati tudi dodatno 
turistično ponudbo, s čimer 
bi izboljšali osnovno turistič-
no infrastrukturo. Govorim 
o parkiriščih, informacijskih 
točkah, javnih straniščih in 

podobno, kakor tudi o vode-
nju po tematskih poteh," 
pravi Rok Teul iz Regionalne 
razvojne agencije Gorenjske 
(BSC Kranj). Tudi zato so 
se priprave konjeniških poti 

(izvajalec del je Regionalna 
agencija zgornje Gorenjske -
Ragor), kolesarskih poti in 
Gorenjske turistično-pano-
ramske ceste lotili na druga-
čen način. 

Konjeniške poti zgornje Gorenjske so že odprte, medtem ko bodo za preostalih 11 občin v 
naslednjih dveh letih. /Foio T̂ Doki 

Spletni dnevnik - hlog 57 R A Č U N A L N I K IN JAZ 

ROBERT G U Š H N 

Ko sem bil Se sam mlad, 
sem tudi jaz pisal svoj dnev-
nik. Vanj sem zapisal vse, kar 

je zaznamovalo moje življenje 
in vplivalo name. Dnevnik je 
vseboval veliko mojih osebnih 
stvari, bil je ogledalo moje 
duše, razuma in srca. Vanj 
sem imel vpogled, vsaj upam, 
da mama ni brala tega, le jaz. 
Zato so bile v njem tudi moje 
skrivnosti in zaupne reči. S 
pisanjem dnevnika sem prene-
hal nekje v srednji šoli, pač ni 
bilo več volje in časa. 

Nadgradnja klasičnega 
dnevnika je sedaj spletni dnev-
nik, ki mu pravimo "blog". Od 
kod ime? Beseda blog izhaja iz 
angleškega izraza "weblog 
kjer "iveb" pomeni omrežje 
"log" pa pomeni periodično za 
pisovanje dejstev, dogodkov, de 
janj. Skovanka da izraz we 
blog, a seje ustalilo itne blog, ki 
je spletna stran, ki periodično 
prikazuje besedila, slike in dru-

ge elemente, ki jih njihovi avto-
iji sproti dodajajo. 

Bloge pišejo praktično vsi, od 
najmlajših pa vse do starejših, 
pač vsi, ki želijo svoje življenje 
predstaviti na javen način. Za-
pisi na blogih so bogati z bese-
dilom, vsebujejo slike, filme, 
zvočne zapise. Obiskovalci jih 
lahko prebirajo, lahko pa napi-
šejo tudi komentarje. Blogosfe-
ra, kot pravimo skupnosti lju-
di, ki pišgo bloge in jih prebira-
jo, je zelo obsežna. Samo na 
Kitajskem je blogerjev več kot 
20 milijonov. 

Po raziskavah Statističnega 
urada Republike Slovenije je v 
Sloveniji samo v zadnjih treh 
mesecih lanskega leta bloge 
redno pisalo ali jih pregledo-
valo •^8.866 uporabnikov. 
Glede na trend naraščanja je 
mogoče sklepati, da danes bla-
ga že vsaj 100.000 Slovencev. 
Blogeiji se pogosto povezujejo 
v interesne skupnosti, kar ne-

ustavljivo širi celotno blogosfe-
ro. Svetovni razvoj blogov 
kaže na to, da bo v kratkem 
polovica populacije spremljala 
bloge, desetina pa jih bo tudi 
pisala. Pri tem bo velika glav-
nina blogov vezana predvsem 
na poročanje o dogodkih, vti-
sih in razmišljanjih, ki izha-
jajo iz osebnega življenja. 
Bralci blogov pa so povsod, saj 

je povprečen dnevni obisk blo-
gov več kot 1.000 obiskovalcev. 

Bogastvo opisov, dogodkov, 
dc^ajanja in slik je odvisno od 
piscev blogov. Bolj kot so ti 
pridni, bolj foogota in pestra je 
vsebina. Pri tistih, ki redno pi-
šejo bloge, se kaj hitro ustvari 
prava prijateljska združba, ki 
med seboj komentira dogaja-
nja, tudi športna in političfia. 
Razvijejo se prav zanimive de-
bate in zaključi, pri tem pa je 
lahko udeležencev take debate 
tudi nekaj sto. Bloge pogosto 
povzemajo tudi revije in časo-

pisi, saj so blogi odličen vir in-
formacij in predvsem idej. Ne-
katere bolj znane in vidne oseb-
nosti si celo najamejo pisce nji-
hovih blogov. Jim pač beseda 
boljše in lepše teče. 

Na intemetu najdemo celo 
vrsto spletnih mest, kjer si lah-
ko ustvarimo svoj blog, Od tu-

jih spletnih mest imata največ 
blogerjev Blogger.com in 
Wordpress.com, a za Sloven-
ce Je dovolj ponudnikov splet-
nih blogov tudi doma. Ocena 

je, da je v Sloveniji 10.000 
piscev blogov, pri tem pa jih 
večina, tako kot drugod po 
svetu, obnavlja manj kot en-
krat tedensko. Spletnih mest, 
ki gostujejo več kot tisoč blo-
gerjev, je f Sloveniji v grobem 
okoli deset. Nekateri blogeiji 
pa se seveda pojavljajo na 
več mestih. Ponudniki blogov, 
ki vam omogočajo, da začne-
te pisati svoj blog, so v Slove-
niji na primer blog.siol.net. 

blog.volja.net, blokec.si, 
eDnevnik.si, email.si, 
najblog.com, siblogs.com, 
sloblog^.net, rtvslo.si. Obstaja 
pa še cela vrsta drugih. 

Blogi postajajo prepoznav-
ni, vstopili so v javno življenje 
in imajo tudi komercialni po-
tencial kot tudi komunikacij-
ske učinke. Meja med blogi, 
spletnimi mediji, osebnimi 
spletnimi predstavitvami in 
forumi se vedno bolj briše. 
Bloge je potrebno vsebinsko 
in poslovno obravnavati kot 
on-line interakcijo oziroma 
kot on-line skupnosti. 

Bloganje je postalo v današ-
njem svetu nekaj, kar nam po-
nuja možnost izražanja, 
spremljanja mnenj in ustvar-
janja vsebine. Zato, če vas 
mika, da bi pisali svoj spletni 
dnevnik, postanite del blogos-
fere in obsežne blogerske dru-
žine. Tako bodo drugi spo-
znali vas in vi njih. 
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Več kot looo kilometrov 
konjeniških poti 

Konjeniške poli Gorenj-
ske so kot regijski projekt 
logično nadaljevanje pro-
jekta Konjeniške poti Zgor-
nje Gorenjske, ki od julija 
dalje že živi. Do sedaj so v 
Ragorju določili tudi idejne 
trase za preostali del Go-
renjske (11 občin). 

"Začrtali smo 766 kilo-
metrov idejnih tras, pri ka-
terih smo upoštevali tudi 
dodatno ponudbo ob poti, 
kot so turistične kmetije, 

gostišča, privezi. Skupno bo 
imela Gorenjka kar 1021 ki-
lometrov konjeniških poti," 
nam je povedal Jože Hribar, 
ki je prepričan, da bo Go-
renjska s takšno turistično 
ponudbo pomembno pri-
spevala k razvoju turistične 
ponudbe in prepoznavnosti 
regije. 

Projekt ni pomemben 
samo za ljubitelje konj, pač 
pa je v njem zaslediti tudi 
širši družbeni interes. Štu-
dije v zahodnoevropskih dr-
žavah kažejo, da narašča go-
spodarski pomen konjeni-

ških poti, o čemer govorijo 
tudi podatki o številu zapo-
slenih v tej dejavnosti. 

Mreža kolesarskih poti 
po Gorenjskem 

Projekt kolesarskih poti 
Gorenjske spada med prio-
ritetne projekte pri razvoju 
regije na področju turizma. 
Ta pot bo namenjena iz-
ključno kolesarjenju in bo 
zato ločena od običajnih 
cest (v ta namen bodo, na 
primer, preuredili poljske 
ceste), ob njej naj bi zrasla 

tudi tehnično-servisna po-
nudba. Prek Gorenjske že 
poteka daljinska kolesarska 
pot (Rateče-Ljubljana) in 
nekaj regionalnih kolesar-
skih poti (Bled-Bohinj, 
Kranj-Jezersko), manjši del 
omrežja pa je že zgrajen 
(Rateče-Mojstrana; deloma 
Radovljica-Bled), večji del 
pa je potrebno še določiti 
(Bled-Bohinj; Radovljica-
Naklo-Medvode) ter nanj 
navezati pomembnejše kra-
je, hkrati bo potrebno na to 
mrežo postaviti še mrežo 
lokalnih kolesarskih poti. 

Nekaj posameznih kolesarskih poti na Gorenjskem že imamo, večji del pa bo potrebno še določiti in urediti. Ob kolesarski 
poti naj bi zrasla tudi tehnično-servisna ponudba. / foio: coiud 

ki bi povezale nekatera ob-
činska središča (npr. Kranj-
Šenčur; Cerklje-Preddvor; 
Ži rovnica-Begunje-Radov-
Ijica; Kranj-Škofja Loka; 
Ško^a Loka-Železnild; Škof-
ja Loka-Gorenja vas-Polja-
ne). 

Bogato ob turistično-
panoramski cesti 

Tudi ta projekt spada 
med prioritete regije na po-
dročju urejanja prometne 
infrastrukture, saj je turis-
tično-panoramska cesta za-
nimiva tako za turizem kot 
tudi za razvoj ponudbe ob 
trasi. 

Glavni cilj projekta je re-
gionalno povezati turistično 
ponudbo, izboljšati in infra-
strukturno nadgraditi dr-
žavne in lokalne ceste, ki so 
zaradi panoramskih razgle-
dov, krajine in izletniških 
točk ob njih še posebej za-
nimive za izletnike z avtom 
ali motorjem, ter povečati 
dostopnost in obiskanost 
podeželskih hribovskih in 
gorskih območij, kjer je to z 
okoljskega vidika sprejem-
ljivo (naj kot primer nave-
demo, da bi na Škofjelo-
škem uredili staro vojaško 
cesto, ki sedaj več ali manj 
sameva oziroma se uporab-
lja samo dele ceste). 

V sklopu projekta bodo 
določili tudi lokacije raz-
gledišč oziroma počivališč 
in parkirišč, trasa poti bo 
krožna, ob njej pa naj bi 
bila tudi pestra kulturno 
zgodovinska in turistična 
ponudba. 

V sklopu 
projekta bodo 
določili tudi 
lokacije 
razgledišč 
oziroma 
počivališč in 
parkirišč, trasa 
poti bo krožna, 
ob njej pa naj 
bi bila tudi 
pestra kulturno 
zgodovinska 
in turistična 
ponudba. 

Šmarna gora 98 IZ S T A R I H ČASOV 

MIHA NAGUČ 

V času med obema najve^i-
ma Marijinima praznikoma, 
velikim in malim šmarnom, Je 
prav, da rečemo tudi katere o go-
renjski gori, ki se po Mariji ime-
nuje - o Šmarni gori. "Gorenj-
skemu ljudstvu je Šmarna gora 
tako prira^ k srcu, da bi moj 
opis nikakor ne bil celoten, oko 
ne bi omenila te sloveče božje 
poti." Tako je svoje pisanje o njq 
uvedla Manica Koman in nada-
ljevala, kakor sledi. "Šmarna 
gora, oddaljena 8 kilometrov od 
Ljubljane, stoji nekako v sredi 
med Ljubljano, Kranjem in 
Kamnikom. Stoji popolnoma 
sama zase, kakor bi vzrastla iz 
tal. Visoka je 6yi metrov. V viši-
ni, ki je že nad sredino hriba, se 
deli v dva vrha. Na vzhodnem 
vrhu stoji prekrasna romarska 
cerkev roženvenske Matere Bož-
je, ograjena z mogočnim obram-
bnim, tu in tam preluknjanim 
obzidjem, ki ti jasno priča, da so 
tU inidi nekdaj naši pradedje za-

točišče pred krvoločnim Turči-
nom." 

Ste vedeli, zakaj se najvišji vrh 
Šmarne gore imenuje tako, kot 
se? "Nasprotni vrh, ki je deloma 
skalnat, deloma pa obrasel z 
gozdnim drevjem, se imenuje 
'Grmada'. Tudi to ime je iz tur-
ških časov. Kadar so namreč do-
mačini zaznali, da se bliža tur-
ška nevarnost, so na tem vrhu 
zažgali grmado, kije opozarjala 
širno okolico, naj se pripravi, ker 
se bliža Turek." S Šmarne gore, 
ki jo je Komanova povišala za 
dva'metra (po današn/ih merit-
vahjih meri 66g, Grmada pa se-
dem več, 6y6),je sig ko prq izvr-
sten razgled. "Šmarna gora ima 
lepo 1^0 ter ti nudi z vrha krasen 
razgled na vse vrhove. Vidiš 
Ljubljano, Krim, Ško^o Loko, 
Kranj, Kamnik, razne gore in 
planine, da, o jasnem dnevu za-
§edc^ cdo vrhove očaka Tri§a-
va. Zato je Šmarna gora tudi tu-
ristom zdo prifjubljena." 

Med častilci Šmarne gore je bil tudi Prešeren (na portretu 
Rudija Španzia, 1991). 

Šmamagoraje gora s posebno 
zgodbo. "Naš priprosti Bovek si-
cer zelo ljubi naravne lepote, 
toda, da se mu je Šmarna gora 
priljubila tako silno, so mnogo 
vzrok 'šmanu^orska poročila iz 

turških časov', katera je čul od 
svojih dedov. Ta poročila vsebuje-
jo mnogo resničnih, mnogo pa 
seveda namiljenih zgodbic. Da 
bi n. pr. Sovek, kije že odrasel. Se 
ne posedi Šmarne gore, to sma-

tra gorerijski očanec za smrtni 
greh in je prepričan, da duša 
onega doveka, ki je v življenju 
vded brezbrižnosti opustil pot na 
Šmarno goro, ne bo pr^e videla 
nebes, dokler ne bo romala na 
Šmarno goro. To mnenje Je staro 
in zelo razšiijeno. O tem je vedel 
že naš veliki pesnik Prešeren. 
Čujmo, kako poje." Tu Koma-
nova pesem navede. Mi pa si, ker 

jo je marsikdo najbrž že malo 
pozabili, preberimo le prvo kiti-
co: "Vi, ki hodite na sveto / 
Šmamo garo, blagor vam! j čas-
tit mater v nebo vzeto. J A go^e 
odlašavcam, / ki tak dušo svojo 
čn'jo, /da it' opustepred smrt/o 
/ roženkranc in litamje / molit, 
hvalo pet Marije ..." Pesem 
Šmarna gora je doživela dvojno 
recepcijo; eni sojo jemali dobe-
sedno, za nekatere literarne zgo-
dovinarje {dr. Miran Hladnik) 

Je predvsem parodija in travesti-
Ja romarskih pesmi. Pa naj jo še 
naprg bere vsak po svoje. 



U S O D E Razgledi 

Tudi poljubljala sva se. Da bi to počeli moji starši, nisem nikoli videla ... 

Zlati časi brez sDodn ili lilač 

Nekateri, iz 
malo boljših 

družin, so imeli 
meso dvakrat 

na mizi: 
ob četrtkih in 

nedeljah. 

M I L E N A MIKLAVČIČ 

"Star sem bil komaj pet 
let, ko sem že pasel kra-
ve," sem prisluhnila žalost-
nemu glasu, ki me je po-
peljal več kot 70 let v pre-
teklost. 

"Doma nas je bilo pet-
najst, oče je bil pijanec, vse 
je zafural, mama se je ma-
trala z nami, kakor je vede-
la in znala. Stara mama ji 
je še nagajala, namesto da 
bi ji pomagala. Oče nas je 
pretepal za vsako malen-
kost. Spominjam se, kako 
me je na jesen zeblo. Stopil 
sem v topel kravjak in se 
vsaj malo ogrel. Včasih sem 
k sebi stisnil tudi gospodar-
jevega otroka. Njegovi ma-
teri ni bilo dosti mar zanj. 
Ko je imela delo, ga je vrgla 
v razor in pozabila nanj..." 

Ena od starejših deklet je 
praviloma morala ostati 
doma, da je bila za pestmo 
in tudi za gospodinjo. 

Vsaka žena se je na porod 
sama pripravila, kakor je 
pač vedela in znala. Imele 
so po okoli 12 plenic in dve 
do tri majčke. 

Otroka so takoj, ko je pri-
šel na svet, umili v škafu. 
Nesli so ga tudi k studencu 
in ga splaknili pod ledeno 
mrzlo vodo. Nekateri so 
takšno knajpanje celo pre-
živeli ... 

Za mater je bilo zelo 
hudo, če jo je otrok pri po-
rodu raztrgal. Ne samo, da 
so ženske imele številne 
težave z mehurjem, uhajala 
jim je tudi maternica in 
povedali so mi, da so si jo 
morale nekatere ženske kar 
z roko porivati nazaj. 

"Več let sem silno krva-
vela," mi je ena takih ne-
srečnic opisovala svoje po-
slanstvo. 

"Zadnji otrok je tehtal 
več kot pet kilogramov. 
Porod je trajal nekaj dni. 
Na koncu sem bila že čisto 
švoh. Šele po vojni sem se 
drznila stopiti do doktorja 
Bemika. Poslal me je v bol-
nišnico, da so me zašili in 
mi privezali maternico. Se 
dobro, da nisi imirla, mi je 
rekel zdravnik in zmajeval 
z glavo..." 

Med majhnimi otroki so 
kosile številne bolezni. 

Najbolj pogosti sta bili davi-
ca in griža. 

Dojenčki so spali najprej v 
košu in nato še v "kumiku". 

Tudi če je bil mož še tako 
dober in je ženi priskočil 
prej ali slej na pomoč, se 
v te, čisto ženske zadeve, 
ni nikoli vtikal. 

Povedala sem že, da so 
bili otroci velikokrat tepeni. 
Zlasti očetje so se radi zna-
šali nad njimi. 

"Našega Tončija je stara 
mama tri dni imela pri sebi 
in zdravila njegove modri-
ce, odrgnine in celo rane od 
rovnice. Tudi do nas, de-
klet, je bil oče surov," ve po-
vedati Pavla. 

Svojega očeta ni marala. 
Zato pa sta bili z mamo 
veliki prijateljici. Očeta je 
sovražila tudi zato, ker je 
mama morala biti tako od-
visna od njega. Pred njo 
je vse zaklepal, kot bi bila 
tatica Spet druga mi je pri-
povedovala: 

"Pri nas doma je bilo naj-
prej osem otrok. Ko je oče 
postal vdovec, se je oženil z 
mojo mamo. Tudi on je bil 
tiste sorte, da se mu je do-

bro zdelo, če je kakšen 
otrok umrl, da je potem 
lahko hitro naredil druge-
ga. Ni se hotel umivati, niti 
ni dovolil, da bi to počela 
mama. Spominjam se, 
kako se ji je včasih gravžal. 
Spala sta v kamri in od tam 
se je vse slišalo, kadar je 
zahteval svoje pravice. 

Najhuje je bilo, ko je 
mama rodila. Oče ni dovolil 
nobene potrate in to je po-
menilo, da otroku ni pri-
voščil niti plenic. Kar v pm-
Stof ga zavijte, je ukazal. Če 
bo imiazan, je zunaj dovolj 
vode, je godel in nergal. Le 
pipo je bilo treba, po njego-
vem, odpreti... Na začetku, 
ko sem bila majhna, smo 
bili v hiši otroci skupaj z 
majhnimi telički in prašič-
ki. Drug drugega smo greli, 
da nas ni zeblo ... Mama je 
po vsakem porodu ležala le 
nekaj dni. Potem jo je klica-
lo polje in delo. Največkrat 
pa je že v tem času oče go-
drnjal, da on že ne bo "le-
nuhov podpiral". S seboj je 
prenašala pručko in na njej 
podojila, ko je otrok postal 
presiten." 

Neka druga žena mi je 
pripovedovala: 

"Tudi moja mama se ni 
poročila iz ljubezni. Bojim 
se, da vse življenje ni vede-
la, kaj ta beseda sploh po-
meni ... Spominjam se, da 
je po vsakem porodu izgu-
bila kakšen zob. Če so jo ti 
le preveč boleli, je nanj po-
tresla sol in zob je izpadel 
kar sam od sebe. 

Oče nas je velikokrat tudi 
pretepal. Za vsako malen-
kost smo morali klečati na 
polenu. Ali pa moliti rožen-
vene. Grd je bil do nas. 
Ko smo drug za drugim od-
hajali od hiše služit, je 
stal na pragu in se smejal: 
Hvala bogu, je govoril, da 
bodo vsaj ena usta manj pri 
hiši . . . 

Nobenemu ni rekel, naj 
pride kaj nazaj pogledat. 
Tudi ko je umrl, sem bila 
tam le zaradi lepšega. Ne-
katerih bratov in sester pa 
sploh ni bilo blizu. Na sre-
čo sem jaz dobila dobrega 
moža, ki me je imel rad. 
Tudi poljubljala sva se. 
Da bi to počeli moji starši, 
nisem nikoli videla ..." 
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JOŽE KOŠNJEK 

"Prisrčna hvala za poslani 
izvod Gorenjskega glasa, v 
katererh pišete tudi o Ted-
nu mladih umetnikov na 
Rebrci. Mislim, da je prav, 
da se tudi v matični domo-
vini čim več poroča še pose-
bej o bogatem kulturnem 
delovanju koroških Sloven-
cev. Zelo bi bil vesel, če bi 
to bilo še večkrat v Gorenj-
skem glasu," je zapisal taj-
nik Krščanske kulturne zve-
ze iz Celovca Andrej Lam-
pichler. To spodbudno spo-
ročilo s Koroškega in še 
mnoga druga s podobno 
vsebino z obeh strani meje 
nas veselijo in se zanje za-
hvaljujemo. 

Avgusta se kljub počitni-
cam v dvojezičnem delu 
Koroške marsikaj dogaja. 
Na praznik velikega šmarna 
ali na veliko gospojnico, kot 
rečejo temu prazniku Slo-
venci na Koroškem, je bil v 
Globasnici/Globasnitz v 
Podjuni 10. Farant, ki se ga 

je udeležilo okrog 15 .000 
ljudi s Koroškega in tudi 
drugih krajev Avstrije in 
Slovenije. Farant, v Sloveni-
ji mu še rečemo "fajront", 
je praznik ob koncu kmeč-
kega dela. Organizirajo ga 
kmetje, združeni v kmečki 
skupnosti Juenna/Podjuna. 
Farant ni veČ le prikaz 
kmečkega dela, običajev in 
dobrot s podjunskih kmetij, 
temveč tudi celotne kulture 
podjunskega podeželja, je 
zapisal slovenski tednik za 
Koroško Novice. Ker je za-
nimanje za Farant med so-
delujočimi in obiskovalci 
vedno večje, Kmečka skup-
nost Juenna sama komaj še 
zmore organizacijo. Zato je 
njen predsednik Štefan Po-
totschnig predlagal, naj po-
stane glavni organizator Fa-
ranta občina Globasnica. 
Prihodnji teden pa se bo v 
Podjuni začela druga tradi-
cionalna prireditev Pliber-
ški Jormak, ki ga vsako leto 

Galerija Franceta Goršeta v Svečah v Rožu, kjer se bo 
jutri končal 27. slikarski teden. Sveče so tudi rojstni kraj 
avstrijskega veleposlanika v Sloveniji dr. Valentina Inzka. 

obišče nekaj deset tisoč lju-
di. Tudi letos bo na Jorma-
ku (sejmu) postavljen slo-
venski šotor. 

V pravo umemiško vas so 
se ta teden spremenile Sve-
če/Suetschach v Rožu, kjer 
je v galeriji Franca Goršeta 
Slovensko prosvetno druš-

tvo Kočna organiziralo 27. 
slikarski teden. Udeležili so 
se ga umetniki iz Avstrije, 
Italije in Slovenije. Pred-
sednica SPD Kočna Tatjana 
Feinig je povedala, da je na 
dosedanjih slikarskih ted-
nih sodelovalo okrog dvesto 
umetnikov, nekateri pa so 

prišli dvakrat in tudi več-
krat. Najbolj znani udele-
ženci so bili Valentin 
Oman, Hans Staudacher, 
Arno Popotnig, Markus 
Orsini-Rosenebeig in Čeh 
Jiri David. "Slikarski teden 
naj bi imel povezovalno vlo-
go med regijami, umetniki 
in med vaščani. Na slikar-
skem tednu lahko stopiš v 
stik 2 umetniki, lahko vidiš, 
kako umetniki ustvarjajo. 
Morda tudi to, da spoznaš 
kaj novega, da ni treba iti v 
galerijo, ampak to lahko 
storiš v domačem kraju. 
Kraj pa naj bi dal umetai-
kom navdih za njihovo 
delo. Pomembna dejavnika 
slikarskega tedna sta tudi 
dvojezičnost in enakoprav-
nost. Pravi naval otrok in 
starejših je bil za sUkarske 
tečaje," je povedala Feinigo-
va. Veseli jo, da imajo do-
mačini pozitiven odnos do 
prireditve in njenih udele-
žencev. 
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/^Ženski nat ikoči s peto A / P o t o v a l n a torba "DELUXE" 
* Zgornji material enostaven za vzdrževanje 
•VelikosH: 37 do 41 

• Iz visokokakovo^tnega in vzdr^jivega materiala 
• S snemljivo in nastavljivo naramnico 
• Prostorni glavni predal na zadrgo 

S e d e ž xa k o l e x zračnim 
vzmeten iem 
• Brezslopenjsko nostarljiva trdota sedeža s pomočjo 

spreminjanja notranjega pritiske 
* Izjemno udobno vzmetenje zaradi elastomerov 

/ l u č z a k o l o z računalnikom 
• sprednja in zodnjo luc 
" Kolesarski računalnik: aktualna hitrost, maksimalna hitrost, dnevr>i 

kilometri, letni kilometri, uro, Stoparico, Funkcija odčitavanja, 
start-stop funkcija, zaslonski shronjevalnik, preklop med km/mlljami 

• Vklj. z iMterijomi in držalom zo hitro pritrditev na kolo 

O Ž e n s k a in m o š k a 
k o l e s a r s k a maj ica 
• 3M odsevniki za veČjo varnost • Ženske velikosti: 

36 do AA • Moške velikosti: 48 do 54 - ^ 

O Ž e n s k e in moške 
k o l e s a r s k e hlače 
• Nastavljiv pas z vrvico • Z oblozinjenim 

sedežnim predelom iz materiolo Coolmax 
• Zračne in uravnavajo v!qgo * Žeo&k« velikosti 

38 do 44 • Moške velikosH: 48 do 54 

O Ž e n s k a In m o š k a 
k o l e s a r s k a {akna 
• Zračna ter odporna no veter in vodo • Notranji 

ovrotnik s Risom * Podaljšan hrbtni del z zaščito 
pred brizganjem • Ženske velikosH: 38 do 44 

* Moške velikosti: 48 do 54 

Izderi so dobovfvi s«mo v omejenih kolnnoh. V primero, da bodo Mjub skrbnemu no^ovonjv zdog pri iiefKkakovano velikemv povprasevonjv že prvi dan rozprodoni cenjene kupce 
pmimo xa roramevan|e. Prodajo tono v koSanoh, obkojnih zo gospodrnjstvo. Sl%e so simbolkne. Vse cenc veljcjo za izdelke brez dekorotrvnih elementov do rczprodaje zolog. 
Vs« (OM so v EUR s pripodojoam DOV. Za ttskvske nopoke ne odgovorjomo. 
Ministor zo idrovje opozarjo: î Prekomeroo pHj« alkohola škoduje zdrovjul« 

Preda ln ik n a ko les ih s 3 p r e d a l i 
• v imitaciji bukve 
• Izjemno odfX)ren na praske zarodi premaza z melaminsko smolo 
• Mere: pribL 42 x 57 x 40 cm 

Udi d.o.o. k.d. 
www.lidl.si 

euoocARo 

http://www.lidl.si
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I Z Z I V Razgledi 

Medvoščan Grega Lunar je sodeloval v projektu Bed rest Valdoltra 2007. Bil je eden izmed desetih merjencev, 
katerih edina naloga je bila ležati celih 35 dni, dan in noč. Vstal je 3. avgusta. 

Ležal boš 35 dni? Ii nisi normalen 
MA(A BERTONCELJ 

"Na nogah sem 
po 35 dneh 

ležanja v prvem 
poskusu zdržal 

šest minut in 
pol. Če bi 

me pustili še 
pol minute, 

bi se sesedel." 

Tak je bil odziv prijateljev 
in znancev Grega Lunarja, 
snemalca TV Medvode, ko 
jim je povedal, da se je pri-
javil in bil izbran za sodelo-
vanje v letošnjem projektu 
Bed rest Valdoltra 2007, v 
katerem so znanstveniki z 
vsega sveta ugotavljali vpliv 
simulirane breztežnosti na 
človeški organizem. Študije 
so izvajali za potrebe bodo-
čih poletov v vesolje, velik 
izziv pa jim je tudi ugotovi-
ti, kako dolgotrajna neaktiv-
nost vpliva na človeški orga-
nizem. Projekt je potekal 
pod vodstvom in v koordi-
naciji Inštituta za kineziolo-
ške raziskave znanstveno 
raziskovalnega središča 
Univerze na Primorskem 
in Inštituta Jožefa Štefana 
iz Ljubljane, sodelovali pa 
so tudi številni ugledni 
znanstveniki iz tujine. Mer-
jenci so bili seveda za svoje 
35-dnevno ležanje plačani. 
Vsak je dobil po dva tisoč 
evrov. Grega Lunar pravi, 
da mu je bed rest bolj kot 
priložnost za zaslužek pred-
stavljal predvsem svojevr-
sten izziv. Na Inštitutu Jo-
žef Štefan je pred tem sode-
loval že v dveh raziskavah: 
testiranju vojaških vmiform 
v simulaciji puščave in vi-
šinski aklimatizaciji. 

Bed rest pa je povsem ne-
kaj drugega. "V Valdoltri 
sem bil skupaj 44 dni: šest 
dni pred začetkom ležanja, 
da so naredili vse teste, ki 
sem jih potem znova opravil 
po koncu ležanja, 35 dni v po-
stelji in potem še tri dni na 
rehabilitaciji," pojasni Lunar. 
Na vprašanje, kako je ležati 
35 dni, pa pravi: "Med leža-
njem se spremeniš v lenobo, 
ki se ji ne ljubi početi nič 
drugega kot ležati. S seboj 
sem imel pol omare knjig, v 
roke pa vzel le eno in še to 
pogledal zgolj dvakrat. Ure-
dil sem si pravi multimedij-
ski center, tako da sem bil ve-
liko za računalnikom, gledal 
televizijo. Ves čas se je kaj 
dogajalo." Leže je moral skr-
beti tudi za osebno higieno 
ter opravljati malo in veliko 
potrebo: "V sobi za tuširanje 
je bila miza z okvirjem, v ka-
terem je bil ležalnik. Nanj 
sem se le prevalil iz svoje po-
stelje in se potem lepo v 
miru polival s toplo vodo. Na 
tem ležalniku sem opravil 
tudi veliko potrebo. Ob izlo-
čanju česarkoli iz zadnjične 
odprtine v ležečem položaju 
namreč nisi prav nič čist, 
zato je bilo najbolj primemo, 
da si se lahko takoj umil." 

Prestal je 35 dni ležanja, 
vmes pa seveda raziskave. 
Kot pravi, je bila najtežja 
oz. najbolj boleča termore-

Crega Lunar je v raziskovalne namene v ortopedski bolnici v Valdoltri ležal 35 dni. NI mu žal, 
da se je prijavil. 

gulacija - potop noge v 
vodo, ohlajeno na sedem do 
osem stopinj Celzija: "Naj-
prej ti eno nogo ožičijo ozi-
roma ti na konice prstov 
prilepijo senzorje tempera-
ture. Potem jo zavijejo v 
vrečko in potopijo v vodo s 
35 stopinjami Celzija za pet 
minut. Nato jo potopijo do 
kolena v vodo z osmimi sto-
pinjami Cezija. Po desetih 
sekundah se ti zdi, kot da te 
je zadel avtobus. Ker je voda 

hladna, se kri ohladi in po-
stane lepljiva, torej se ne 
pretaka. To pa res zelo boli. 
Raje bi opravil deset biopsij 
kot pa potop ene noge." 

Zanimivo je, da se med le-
žanjem ni nič zredil, saj so 
telesno težo ves čas kontroli-
rali, In kako se je bilo posta-
viti na noge po toliko dneh v 
postelji.' "Vse je bilo pod 
nadzorom. Na nogah sem 
prvič zdržal šest minut in 
pol, potem pa mi je srčni 

utrip na hitro padel, pritisk 
je prišel pod sto. Če bi me 
pustili še pol minute, bi se 
sesedel. Vsakič potem je bilo 
bolje in sedaj je že skoraj 
normalno. Pravijo, da bo re-
habilitacija trajala približno 
toliko časa, kolikor dolgo 
sem ležal." Bed rest je zago-
tovo posebna izkušnja, Lu-
nar pa pravi, da če bodo pri-
hodnje leto testi drugačni, 
obstaja velika verjetnost, da 
se bo znova prijavil. 

Konec prvega dejanja 7 SEDMICA 

MARJETA SMOLNIKAR 

Igra za predsednika države 
seje začela. Zmagal bo tisti, 
ki bo vanjo vložil več politič-
nega talenta, vet osebnega 
šarma in, kajpada, več denar-
ja. Ampak, spet ne več kot 
petindvajset centov na voliv-
ca. Vsaj teoretično, ne. Taki-
na so namreč pravila igre. Po-
leg takšnih in drugačnih po-
sebnosti posameznih igralcev 
naj bi v primeru izenačenega 
rezultata kandidatom nekaj 
točk prinesla tudi njihova 
druga polovica, se pravi, žena 
ali mož, priležnik ali prilcž-
niča. Tako pač predvidevajo 
doktorji teoretičnih znanosti, 
ki - vsaj za zdaj • o mogočem 
vplivu političnega programa 
na volivčevo odločitev ne raz-
glabljajo oziroma ne teoreti-
zirajo. 

Ko sem ravno pri teoriji, 
naj spomnim na oguljeno fra-
zo, da imajo (kot rečeno, teo-
retično) vsi predsedniški kan-
didati v izhodišču enake mož-
nosti. Da ima torej Bena Pe-
čarič enake možnosti postati 
predsednica države kot, reci-
mo, Mitja Gaspari predsed-
nik. Ne se hecati. Bog ne daj, 
nobenemu kandidatu ne že-
lim vzeti kredibilnosti, am-
pak gospodična Pečarič ima v 
tekmi z Gasparijem toliko 
možnosti, kot jih ima želva v 
dirki z zajcem. Nič. Pa naj 
Eleno Pečarič javno podpre 
deset polnoletnih oseb z volil-
no pravico na rangu Svetlane 
Makarovič, ki jo kot literarno 
umetnico sicer izjemno visoko 
cenim, da ne rečem kar obču-
dujem. 

Povedano drugače, v prime-
ru predsedniških volitev je teo-
rija eno, praksa pa čisto nekaj 
drugega. Realne možnosti 
imajo trije kandidati za pred-
sednika države, in sicer: Mit-
ja Gaspari, Lojze Peterle, Da-
nilo TUrk. Vsi drugi bodo od-
padli kot gumb na moškem 
spodnjem perilu, zato P vseh 
primerih ne razumem čisto 
dobro, zakaj se to igro sploh 
igrajo. 

Prvo dejanje letošnjih pred-
sedniških volitev je končano.. 
Izteklo seje v prid Lojzetu Pe-
terletu, kije že prvi dan zbral 
potrebnih pet tisoč podpisov in 
je postal v teh rečeh absolutni 
prvak. Danilo Turk, nekdanji 
veleposlanik pri OZN, se je na 
rezultat svojega tekmeca od-
zval, češ: "Nismo na teku na 

sto metrov, čeprav bi mnogi 
radi to videli. Smo v soočenju 
kvalitetnih stališč in pogledov. 
Ti pa ne tečejo na sto metrov, 
temveč se soočajo po svoji vsebi-
ni. Po tem bodo ljudje ocenje-
vali, ali je nekdo boljši, dober 
ali slabši, ne pa po tem. ali je 
podpise zbral v treh dneh ali v 
treh tednih." Kakor kdi. Že na-
slednji dan se je tudi njemu 
pošteno smejalo, ko je javnosti 
sporočil, da je tudi sam že 
zbral potrebnih pet tisoč podpi-
sov. Hočeš nočeš seje pridružil 
tekmi, ki jo je začel Peterle. 
Vsaj do zaključka redakcije 
zbiranje podpisov Gaspariju ni 
šlo tako gladko kot drugima 
dvema. In vprašanje je, ali bo 
nekdanji prvi slovenski banč-
nik vlak, ki ga vozita Peterle in 
TUrk, sploh še ujel. 

Sama vidim v drugem kro-
gu predsedniških volitev Loj-
zeta Peterleta in Danila Tur-
ka. Ne zato, ker Mitja Gaspa-
ri potrebnih podpisov ni zbral 
že takoj prvi dan, pač pa 
zato, ker za njim stoji samo 
ostanek nekdanje LDS oziro-
ma ZSMS. Bojim se, da mu 
do predsedniškega fotelja ne 
bodo pomagali niti sprehodi s 
soprogo pod roko. ki naj hi iz 
Gasparija naredili bolj dru-
žinskega človeka. Bodo pa 
takšni sprehodi v drugem kro-
gu nekaj točk nedvomno pri-
nesli Peterletu in Turku, vse 
drugo pa si bosta morala tek-
meca vendar izboriti s svojo 
lastno prepričljivostjo in, nav-
sezadnje, s svojim progra-
mom. Vsaj upam, da tudi ta 
še kaj Šteje. 
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Borila se bova do konca 
T a k o p r a v i t a N a d a M a r i j a S l o v n i k i n M i r o P o d r e k a r , p r e d d v e m a t e d n o m a k r i v d n o r a z r e š e n a č l a n a 

u p r a v e J e l o v i c e . 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Škof ja Loka - Nada Marija 
S lovnik , predsednica, in 
Miro Podrekar, član uprave 
Jelovice, ki ju je nadzorni 
svet družbe pod vodstvom 
Bojana Starmana 10. avgu-
sta krivdno razrešil, sta pre-
pričana, da gre za nepotre-
ben poseg v upravo, hkrati 
pa dokazujeta, da so se v za-
kulisju odvijale umazane 
igre. Pravita, da bosta šla v 
boju za pravico do konca in 
ne bosta pustila še naprej 
blatiti svojih imen z izgovori 
o prepoceni prodanih delni-
cah Zavarovalnice Triglav in 
razprodaji ugleda in blago-
vne znamke na trgih nekda-
nje Jugoslavije. 

U m a z a n e igre 

V pismu z naslovom 
Umazane igre lastniškega 
prerivanja sta zapisala, da 
Bojan Starman poudarja, da 
so v nadzornem svetu Jelo-
vice trije predstavniki kapi-
tala. Poleg Starmana še To-
maž Osolnik, odvetnik in 
sovaščan Starmana s Suhe, 
in letos izvoljeni član Gre-
gor Hudobivnik, pravnik, si-
cer zaposlen v banki. Hudo-
bivnik je bil na junijski 
skupščini imenovan na 
premog družbe Ages, pred 
sejo pa je bil s strani malih 
delničarjev predlagan upo-

Nada Marija Slovnik 

kojeni ekonomist Matjaž 
Čepin. Družbo Ages naj bi 
obvladoval Starman. 

"Lastniki približno 68 od-
stotkov kapitala oziroma 
lastniki delnic Jelovice v se-
stavi nadzornega sveta ni-
majo svojih predstavnikov, 
saj sta bUa Starman in Osol-
nik predlagana s strani 
KAD-a, ki ni več solastnik Je-
lovice. Hudobivnik je do-
mnevno v nadzornem svetu 
zato, ker je to zahtevala ban-
ka od svojega kreditojemalca 
- skritega lastnika Jelovice," 
pravi Slovnikova. V nadzor-
nem svetu sta sicer še dva 
predstavnika delavcev, Sta-
nislav 2^del in Dunja Ogri-
zek. "Po vsem tem lahko 
ugotoviva, da dobrih 32 od-
stotkov kapitala obvladuje 
nadzorni svet, po dogodldh 

Miro Podrekar 

na tretji izredni seji nadzor-
nega sveta Jelovice pa tudi 
upravo," sta v pismu zapisa-
la Slovnikova in Podrekar. 

K n e z S t a r m a n o v 
prokur is t 

Zanimivi so tudi nekateri 
drugi izseki iz pisma nekda-
njih vodilnih v škofjeloški Je-
lovici. Predsednik Starman 
je obema ustno odstavljeni-
ma prepovedal vstop v pod-
jetje, Podrekarja poslal na 
prisilni dopust, Slovnikovi 
pa dejal, da naj se domeni s 
pravniki (mimogrede: Slov-
nikova bi na delo prišla le še 
štirikrat, nato bi odšla na do-
pust in v pokoj). 

Ugotavljata, da Starman 
kot predsednik nadzornega 
sveta lahko izrablja notra-

nje informacije in je kot do-
mnevno skriti delničar lah-
ko sprejemal škodljive skle-
pe za preostali, večinski del 
kapitala. "O tem zgovorno 
priča tudi novoimenovani 
član uprave Sandi Knez, ki 
je bil na dan imenovanja v 
sodnem registru vpisan kot 
prokurist podjetja Finstar, 
katerega ustanovitelj in 
lastnik je Bojan Starman," 
trdi nekdanja predsednica 
uprave in doda še: "Vzrok 
za razrešitev vidim tudi v 
tem, da nisem želela podpi-
sati pogodbe s podjetjem 
Celeritas. Iz sodnega regis-
tra je razvidno, da je pretež-
na lastnica tega podjetja 
Branka Babič, nova pred-
sednica uprave." Zanimiv 
je tudi podatek, da ne Nada 
Marija Slovnik ne Miro Po-
drekar še nista prejele nika-
kršnega pisnega sklepa o 
razrešitvi. 

Uprava družbe Jelovica 
je ta teden skladno s skle-
pom in soglasjem nadzor-
nega sveta tudi preklicala 
12. skupščino Jelovice, ki je 
bila sklicana za ta torek, 
28. avgusta. Razlog za pre-
klic gre morda iskati v novi 
lastninski strukturi druž-
be, ki ni naklonjena nad-
zornemu svetu, ta pa s tem 
pridobiva čas za pridobitev 
novih delnic Jelovice. Star-
man je za nakup že pobaral 
Podrekarja. 

Brez kupca za Grad Podvin 
Z a v a r o v a l n i c i T r i g l a v , ki j e m a j a o b j a v i l a v a b i l o k d a j a n j u p o n u d b , ni u s p e l o p r o d a t i H o t e l a G r a d P o d v i n . 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Radovljica - Zavarovalnica 
Triglav je maja z javnim va-
bilom v prodajo ponudila 
skoraj 99-odstotni paket del-
nic Hotela Grad Podvin in 
prevzem terjatev, ki jih imata 
Zavarovalnica Triglav skupaj 
s svojo odvisno družbo do 
Hotela Grad Podvin. V zava-
rovalnici so nam povedali, da 
so se za prodajo odločili, ker 
se dejavnost podjetja ne po-
kriva z dejavnostjo Zavaro-
valnice Triglav, prav tako pa 
ne gre za t. i. portefljsko na-
ložbo. 

Iz Zavarovalnice Triglav so 
nam sporočili, da želijo s 
prodajo kompleksa skupaj s 
poplačilom terjatev iztržiti 
minimalno štiri milijone ev-
rov. "Nadaljnje aktivnosti za 
prodajo Hotela Grad Podvin 
bodo naprej potekale na dru-
ge načine, saj obstaja določe-
no število interesentov," pra-
vijo v Triglavu in na naše 

vprašanje, kako družba Ho-
tel Grad Podvin trenutno po-
sluje, odgovarjajo, da v okvi-
ru zmožnosti. Kaj to pome-
ni, ne razložijo. 

Sedanji lastniki tudi 
vedo, da bi moral kupec v 
stavbo hotela nedvomno še 
investirati, vendar zneska 
potrebnih dodatnih sred-
stev ne morejo oceniti. Po 
informacijah, ki smo jih 
pridobili v Gorenjskem gla-
su, se kupci v Zavarovalnici 
Triglav niso oglasili zaradi 
neurejenih lastniških za-
dev, saj naj bi bila zemljiš-
ča in parkirišče ob hotelu v 
lasti drugih zasebnikov ozi-
roma družb, hkrati pa naj 
bi kmalu zgrajena avtoce-
sta "odpeljala" goste hotela. 
Na te trditve iz Službe za 
korporativno komunicira-
nje Zavarovalnice Triglav 
odgovarjajo, da "interes za 
nakup obstaja, vendar za 
zdaj še niso dobili ustrezne 
ponudbe". 

Z a družbo Hotel Grad Podvin želi Zavarovalnica Triglav 
iztržiti štiri milijone evrov. / FOIO: CMJID K«VM 

U R R C E U i i n J E S l l I S 
pniznujemo 1 5 iet 

f i k s n o o b r e s t n a m e r o 4 , 1 5 % 

abdob^uez i iuB I S m o e c e u 

U U D S K A U N I V E R Z A K R A N J 
Center za izobraževanje in kulturo 
www.lu-kranj.si 8 280 48 00 

v a b i k v p i s u v i z o b r a ž e v a l n e p r o g r a m e z a 

š o U k o leto 2 0 0 7 / 0 8 

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

» BOLNIČAR NEGOVALEC 
•• TRGOVEC PRODAJALEC 
» TRGOVEC - prekvalifikacija 

EKONOMSKI T E H N I K - P n 
•• CDIUNIVER2UM Ljubljana v sodelovanju 

z Ljudsko univerzo Kranj 
STROJNI TEHNIK-PT I 

OSNOVNA ŠOLA ZA MLADOSTNIKE 
IN ODRASLE-8. in 9. razred 

Š O L A N J E J E B R E Z P L A Č N O ! 

V A B L J E N I 

U U D S K A U N I V E R Z A K R A N J 
Center za izobraževanje in kulturo, 
www.lu-kranj.si S 280 48 00 

v a b i k v p i s u v i z o b r a ž e v a l n e programe za 

š o l s k o leto 2 0 0 7 / 0 8 

DODIPLOMSKIIN PODIPLOMSKI 
ŠTUDIJ 

• EKONOMSKA FAKULTETA U U B U A N A 

V I S O K A POSLOVNA Š O U 

Smeri: 
* management 
* mednarodno poslovanje 
• trženje 
* računovodstvo 

Možen vpis v 2. letnik s končano v igo strokovno šolo 
ali v 3. letnik s končanim višješolskim 
študijem ekonomije 

N O V O : 
MAGISTRSKI Š T U D U EKONOMIJE v K r a n j u 

P r o g r a m : MEDNARODNO POSLOVANJE 

• FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO MARIBOR 
visok strokovni študij strojništva 

Smeri: 
• proizvodno strojništvo 
• konstrukterstvo in gradnja strojev 
• energetika in procesno strojništvo 
• vzdrževanje 
• orodjarstvo 

Možen vpis v 2. letnik s končano višjo strokovno šolo 
al) v 3. letnik s končanim višješolskim 
študijem strojništva 

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDD 
N O V O 

HERA Izobraževalni zavod U U B U A N A 
organizira na LU Kranj 

višješolski program 

R A Č U N O V O D J A . 

v kolikor bo prijavljenih najmanj 20 kandidatov. 
Izkoristite priložnost bližine študija! 

V A B u J E N i 

mailto:an.zargi@g-glas.si
http://www.lu-kranj.si
http://www.lu-kranj.si
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STRAH I NJ 

Na sejmu bo tudi Biotehniški center Naklo 
Na kmetijsko živilskem v Gornji Radgoni, ki bo jutri, v sobo-
to, odprl vrata, bo med številnimi razstavljavci tudi Biotehni-
ški center Naklo. Kot so povedali v centru, jih obiskovalci sej-
ma, med katerimi je vsako leto tudi veliko Gorenjcev, lahko 
obiščejo v hali C. Prodajali bodo svoje izdelke in jih vsak dan, 
dopoldne od pol enajstih do pol dvanajstih in popoldne od 
treh do štirih, dali tudi za pokusiti. Predstavili bodo stoletno 
zgodovino šole, dejavnost šole in novosti novega šolskega 
leta, v katerem se bodo dijaki prvič lahko izobraževali tudi za 
peka, slaščičarja in gospodarja na podeželju. C. Z. 

BAŠEM 

Prikazali bodo star način predelave sadja 
"Naj že ima Storžič "kapo", samo da iz nje ne bo kapalo," je 
bilo v teh dneh slišati v Bašlju, kjer se tamkajšnje turistično 
društvo pripravlja na dvaindvajseti Kmečki praznik pod 
Storžičem. Prireditev se bo začela v nedeljo ob dveh popol-
dne v športnem parku Belica, domačini pa bodo tokrat pri 
predstavitvi starih krrečkih opravil in običajev dali poudarek 
predelavi sadja. Starejši Bašljani se namreč še dobro spomi-
njajo, kako so nekdaj v posebnem lesenem koritu s kame-
njem mečkali sadje in potlej iz njega stiskali mošt. C. Z. 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04/537 23 00, falis: 04/531 46 84 
wvyw,ratl0vllica.3). e-naslov: otjcina.radovlllcaaradovliica.si 

Župan Občine Radovljica na podlagi 8 . člena Zakona o volilni In 
referendumski kampanji (Ur. I. RS, št. 41 /07 ) 

objavlja 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO 
UPORABE PLAKATNIH MEST 

1. Občina Radovljica nudi organlzatoriem volilne kampanje (v na-
daljevanju: organizatorji) plakatna mesta na objektih In napra-
vah za oglaševanje na podlagi Odloka o oglaševanju v občini 
Radovljica (DN UO št. 41 / 0 4 ) In Pravilnika o merilih, objektih In 
lokacijah za oglaševanje (DN UO št. 43 /04 ) . 

2 . Plakatna mesta Iz 1. točke bodo enakomerno razporejena po 
celotnem območju Radovljice med zainteresirane organlzatotje. 

3. Organizatorji naj v vlogi navedejo želeno število in vrsto plakat-
nih mest. 

4. Uporaba plakatnih mest je brezplačna, organizator plača samo 
stroške plakatiranja In odstranjevanja plakatov. 

5. Organizatorji morajo poslati vloge najkasneje do vključno 14 .9 . 
2 0 0 7 na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4 2 4 0 
Radovljica, z oznako 'VOULNA KAMPANJA". 

6. Občina Radovljica sprejema vloge organizatorjev. In na podlagi 
načela enakopravnosti za vsakega določi enako število plakat-
nih mest. Razdelitev plakatnih mest določi na podlagi 18. člena 
Odloka o oglaševanju v občini Radovljica (DN UO št. 41 /04) , 
komisija, ki jo Imenuje direktor občinske uprave. 

7. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih In lokacijah bo mož-
no od 21. 9 . 2007 do vključno 19. 10. 2007 do 24.00 ure. 

Št.: 0412-2 /2007 
Datum; 22 . 8 . 2007 

Janko S. STUŠEK 
ŽUPAN 

Največ škode je na koruzi 
Petkovo neurje s točo je na širšem območju od Kranja proti Šenčurju in Preddvoru povzročilo največ 
škode na koruzi. Na najbolj prizadetih območjih bo manjši pridelek, težje pa bo tudi spravilo. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Medtem ko so kmetje 
na tem območju žita že po-
spravili, precej krompirja pa 
je že tudi izkopanega ali je 
brez "zelenja", se je petkova 
toča znesla predvsem nad ko-
ruzo za siliranje, sadjem ter 
vrtninami. Kot je povedal 
kmetijski svetovalec Robert 
Gole, je neurje v šenčurski 
občini prizadelo predvsem 
območje od Šenčurja proti 
Srednji vas, Lužam in naprej 
proti Olševku, najhuje pa je 
bilo prav v smeri od Visokega 
proti Srednji vasi. Skupaj s 
članom občinske komisije za 
kmetijstvo Jankom Golore-
jem si je že v ponedeljek ogle-
dal prizadeto območje in pri-
pravil za občino prvo infor-
macijo o škodi. Toča je največ 
škode povzročila na koruzi, 
pri tem pa je opazna precejš-
nja razlika. Manj je prizadela 
koruzo, sejano pred i. ma-
jem, in precej bolj tisto, seja-
no po 15. maju ali kot strnišč-
ni dosevek na poljih, kjer so 
že pospravili žito ali zgodnji 
krompir. Ponekod je obtolkla 
tudi storže, precej koruze je 
zlomljene, veliko listja je na 
tleh ali scefranega. "Pridelek 
bo manjši, slabša bo kakovost 
silaže, precej težje pa bo tudi 
spravilo," ugotavlja Robert 
Gole in dodaja, da bo spravilo 
težavno predvsem z enovrst-
nimi kombajni. 

Toča je najbolj oklestila koruzo. 

Ni še čas 
za spravilo koruze 

Čeprav je koruza poško-
dovana in bo verjetno hitreje 
dozorela, pa je zdaj šele na 
stopnji mlečne zrelosti in še 
ni čas, da bi jo začeli po-
spravljati, dodaja Andreja 
Teran, kmetijska svetovalka 
v kranjski občini, kjer je toča 
najmočneje klestila na šir-
šem območju Britofa, Pre-
doselj, Suhe, 1 lovke ... Mari-
ja Grohar, ki v kmetijski sve-
tovalni službi "pokriva" ve-
čino preddvorske ter del 
kranjske in nakelske občine, 
je ob tem opozorila še na 

Ži f i i 

Na ogled radgonskega sejma 
Kmetijska svetovalna služba in Kmetijsko gozdarska zadru-
ga M Sora Žiri bosta v sodelovanju z občinsko komisijo ra 
kmetijstvo organizirala v sredo ogled mednarodnega kmetij-
sko živilskega sejma v Gornji Radgoni. Ta dan bodo na sej-
mu podelili priznanja Zadružne zveze Slovenije, predstavili 
najboljšo živino ter razpravljali o novostih pri identifikaciji in 
registraciji drobnice po letu 2008, o gensko spremenjenih 
organizmih, zavarovanju v kmetijski pridelavi in o evropski 
politiki kakovosti kmetijskih pridelkov in živil. Prijave za 
ogled sejma sprejemajo do torka oz. do zasedenosti avtobu-
sa v tajništvu zadruge na telefonskih številkah 50-50-300 
(Tilka Žakelj) in 50-50-328 (Marjan Praprotnik). Cena, ki 
vključuje prevoz, malico in vstopnino, je pet evrov. C. Z. 

Zastopanje avstrijskega podjetja 
ŠTORA ENSO TIMBER! > 

O D K U P 
IGLAVCEV 

Cenjene stranke obveščamo, da je odkupna cena smreke 
\ / \ \ . , III. (A, B, G) RA^EDA « 7 EUI* 

\ j l V A J A M O S E Č N J O IN S P R A V I J O 

Družba VOBENCA D. O. O., Delavska cesta 59, 4000 Kranj, tel. 040/640 791, 041/640 791! 

točo, ki je v ponedeljek pov-
zročila nekaj škode tudi na 
širšem območju Gorič. Pet-
kova toča se je po besedah 
kmetijskega svetovalca Mat-
jaža Megliča le dotaknila tr-
žiške občine, malo več škode 
je le na vrtninah. Kmetje ob 
škodi po neurju tudi ne kli-
čejo več kaj dosti na kmetij-
sko svetovalno službo, saj 
vedo, da so do odškodnine 
upravičeni le tisti, Id so zava-
rovah posevke. Po novem 
jim država in občine ob na-
ravnih ujmah ne morejo ne-
posredno pomagati, ampak 
jim lahko prispevajo le k za-
varovalni premiji. 

Na planini Javornik 
strela pobila ovce 

Med petkovim neurjem je 
strela na planini Javornik 
pobila dvajset ovc od petih 
lastnikov iz Loma pod Stor-
žičem in iz Grahovš. Kot je 
povedal Gregor Roblek iz 
Loma, ki je v nesreči ostal 
brez petih ovc in še brez te-
leta, jih je o udaru strele ob-
vestil pastir Jernej Sušnik, 
pobite živali pa so zakopali 
na planini. Škoda je precejš-
nja, saj je vsaka ovca v pov-
prečju vredna okrog osem-
deset evrov. Živali niso ime-
li zavarovanih. 

Izgubo bodo pokrili 
iz rezerv in dobička 
Ljubljanske mlekarne poslujejo od aprila pozitivno. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Ljubljanske nJe-
kame so lani s poslovanjem 
ustvarile io,i milijona evrov 
izgube, celotna izguba pa je 
skupaj z dodatnimi popravki 
v višini 2,43 milijona evrov, 
ki jih je zahteval revizor, in z 
0,29 milijona evrov nekrite 
izgube iz preteklih znašala 
12,82 milijona evrov. Po 
sklepu torkove skupščine 
delničarjev bo družba pokrila 
izgubo iz rezerv in dobička. 
Na skupščiru so sprejeli vse 
predlagane sklepe, le pri 
spremembah statuta niso 
potrdili določb o odobrenem 
kapitalu. Medtem ko so nad-
zomemu svetu za lani pode-
lili razrešnico, pa je bivši 
upravi, ki jo je vodil predčas-
no razrešeni Matjaž Veho-
vec, niso. 

Kot sta po skupščini delni-
čarjev povedala predsednica 
uprave Cvetana Rijavec in 

Cvetana Rijavec 

predsednik nadzornega sve-
ta Zoran Boškovič, je bilanca 
Ljubljanskih mlekarn zdaj 
čista in se bodo lahko bolj 
posvetili poslovanju in pred-
nostnim nalogam, med kate-
re sodi tudi povečanje proda-
je. Od aprila dalje poslujejo 
pozitivno, prejeli pa so že za-
htevek dobaviteljev mleka za 
zvišanje odkupne cene. 

mailto:cveto.zaplotmk@g-glas.si
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Hrana se draži povsod 
Julijska inflacija je že presegla maastrichtski kriterij. Gibanja cen hrane, alkoholnih pijač, tobaka in 
gostinskih storitev so pri nas podobna kot v Evropski uniji. 

CVETOZAPLOTNIK 

Kranj - Medletna stopnja in-
flacije, ki jo merijo s harmo-
niziranim indeksom cen živ-
ljenjskih potrebščin, je julija 
v Sloveniji znašala štiri od-
stotke in je bila po podatkih 
Eurostata najvišja med vse-
mi dvanajstimi državami z 
evrskega območja, med dru-
gimi petnajstimi članicami 
Evropske unije, ki še niso 
uvedle evra, pa so višjo bele-
žili v šestih državah. Sloveni-
ja julija tudi ni več izpolnje-
vala maastrichtskega inflacij-
skega kriterija, ta je znašal 
2,6 odstotka, pri nas pa je 12-
mesečni povprečni harmoni-
zirani indeks cen porasel na 
2,8 odstotka. 

Podatki kažejo, da so se pri 
storitvah do konca letošnjega 
jubja v primerjavi z enakim 
lanskim obdobjem najbolj 
podražile gostinske in nasta-
nitvene storitve (za 6,8 od-
stotka), pri blagu pa alkohol-
ne pijače in tobak (za 6,3 od-

Cene hrane naraščajo tako v Sloveniji kot na območju 
Evropske unije. 

stotka) ter hrana in brezalko-
holne pijače (za 5,1 odstotka). 
Na ministrstvu za finance ob 
tem poudarjajo, da gibanje 
cen v teh treh cenovnih sku-
pinah bistveno ne odstopa 
od cenovnih trendov v osta-
lih novih članicah Evropske 
unije. Cene hrane so v Slove-
niji po vstopu v Evropsko 
unijo naraščale počasneje 
kot v uniji oz. na evrskem ob-
močju, sredi minulega leta 
so se začele zviševati tako v 
Sloveniji kot v EU, v zadnjih 
mesecih pa so v novih člani-
cah naraščale nekoliko hitre-
je od povprečja unije. Podo-
bno velja za cene alkoholnih 
pijač in tobaka, ki so se v no-
vih članicah zviševale tudi 
zaradi prilagajanja trošarine 
zahtevam Evropske unije. 
Cene gostinskili in nastanit-
venih storitev naraščajo v 
vsej Evropski uniji že od dru-
ge polovice minulega leta. v 
Sloveniji pa so najbolj izrazi-
to porasle decembra, to je ne-
posredno pred uvedbo evra. 

Krkino delnico bodo razdelili 
Delničarji bodo dobili desetkrat več delnic, ki pa bodo desetkrat manj vredne kot sedanje. Na borzi 
bodo z "novimi" delnicami prvič trgovali 3. septembra. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Vrednost Krkine del-
nice je na Ljubljanski borzi 
že krepko presegla tisoč ev-
rov oz. znesek povprečne 
neto plače v Sloveniji, kar je 
za posameznike, ki pred-
stavljajo največjo skupino 
vlagateljev, že velik znesek. 
Zdaj se je dogajalo, da vlaga-
telj, ki je, denimo, privarče-
val petsto evrov, ni mogel 
kupiti Krkine delnice; v pri-

meru, da je potreboval samo 
petsto evrov, pa je moral 
prodati celo delnico. Da bi 
pridobili novo skupino vla-
gateljev in da bi jim omogo-
čili lažje upravljanje z nalož-
bami v njihove delnice, so 
se v Krki odločili za razdeli-
tev obstoječe delnice na de-
set manjših. Skupščina del-
ničarjev Krke je sklep o tem 
sprejela že v začetku julija, 
na Ljubljanski borzi bodo 
do konca meseca trgovali še 

s "starimi" delnicami, 3. 
septembra pa bodo prvič z 
"novimi". 

Krka ima trenutno 
3.542.612 delnic, z delitvijo v 
razmerju 1 : 1 0 se bo njihovo 
število povečalo za desetkrat, 
na 35.426.120 delnic, hkrati 
pa se bo vrednost delnice 
zmanjšala za desetkrat. Del-
ničarji si bodo ob takšnem 
menjalnem razmerju lahko 
sam izračunali, koliko imajo 
delnic in koliko so vredne. 

Ob delitvi dehiic j im ne bo 
treba ničesar storiti, Krka bo 
klirinško depotni družbi 
sama dala nalog, da bo vsa-
kemu število delnic pomno-
žila z deset. 

V svetu je povsem običaj-
no, da hitro rastoča podjetja 
delijo svoje dehiice. V prete-
klosti so to storila tudi neka-
tera farmacevtska podjetja -
Novartis, Pfizer, Teva, Bristol 
Myers Squibb, AstraZeneca, 
Schering Plough in Wyeth. 

DOMŽALE 

Delničarji podprli pripojitev Belinke k Heliosu 

Delničarji domžalskega Hellosa in ljubljanske Belinke so na 
torkovih ločenih skupščinah podprli pripojitev Belinke k He-
liosu in tudi predlagano menjalno razmerje, po katerem 
bodo delničarji Belinke za 43,5 delnice prejeli eno Heliosovo 
delnico. Deset Belinkinih družb s 645 zaposlenimi v treh dr-
žavah se bo pridružilo štiriindvajsetim družbam Skupine 
Helios, ki imajo v trinajstih državah nekaj več kot 2 .200 za-
poslenih. Helios bo s pripojitvijo pomembno okrepil tržni 
položaj tako doma kot v tujini, še zlasti na območju jugo-
vzhodne Evrope in Rusije. Letos naj bi ustvaril 290 milijo-
nov evrov prihodkov, s pripojitvijo Belinke pa 360 milijonov. 
Belinkin proizvodni program se deloma pokriva s Helioso-
vim, predvsem pa se z njim dopolnjuje. Odpuščanja delav-
cev ne predvidevajo, uprava Heliosa pa bo morala precej na-
porov vložiti v izboljšanje razmer v beograjski DugI, ki zapo-
sluje več kot polovico vseh Belinkinih delavcev. To podjetje 
namreč ni več v tako dobrem položaju, kot je bilo nekdaj. 
Delničarji Heliosa bodo po sklepu torkove skupščine prejeli 
12,04 evra dividende (bruto) na delnico, delničarji Belinke 
pa 0,75 evra. C. Z. 

IGUBLJANA 

Država bo prodala 49-odstotni delež Telekoma 

Ministrstvo za gospodarstvo bo v petek, 31. avgusta, objavi-
lo javni razpis za prodajo 49-odstotnega državnega deleža v 
družbi Telekom Slovenije. Razpis bo objavljen v slovenskem 
in evropskem uradnem listu ter v časniku Financial Times. 
Na ministrstvu predvidevajo tri možnosti prodaje: prodajo 
celotnega "paketa" delnic naenkrat, prodajo dela družbe s tri-
letnim zamikom ter kombinacijo navzkrižnega lastništva. 
Pričakujejo, da se bo za nakup zanimalo od deset do petnajst 
ponudnikov. Prvi ponudniki naj bi bili znani novembra. C. Z. 

LJUBLJANA 

Petina zavezancev še ni plačala dohodnine 

Davčni zavezanci, ki so junija prejeli dohodninsko odločbo z 
zahtevo po doplačilu dohodnine, bi morali razliko poravnati 
do i6. avgusta. Na davčni upravi so pojasnili, da je do 20. av-
gusta dohodnino plačalo le dobrih 80 odstotkov zavezancev, 
vsi drugi pa še ne. Pri odločbah, ki jih je davčna uprava izda-
la julija, je rok za plačilo dohodnine 6. september. C. Z. 

JEZIKOVNA ŠOLA pri 
Ljudski univerzi Kranj 
w v w . l u - k r a n j . s i 8 2 8 0 4 8 16 

AN - NE - r r - FR - SP - SL 
in druge jezike, kijih potrebujete 

Vpis: 3. 9. do 14. 9. 
Začetek: 18. 9. 2007 

60-urni splošni tečaji 
» individualni tečaji 
» tečaji za podjetja 

priprave na izpit za aktivno znanje 
»• priprave na maturo AN - NE 

Zakaj prav z nami? 
Ob znanju boste pridobili še: 

• veqo kompetentnost in mobilnost 
* zadovoljstvo 
• nov elan 

in še 
* popuste in ugodne plačilne pogoje 

"UČIM SE, KER SE CENIM IN KJER SEM CENJEN" 
V A B L J E N I 

O K R O Ž N O D R Ž A V N O T O Ž I L S T V O 
V K R A N J U 

Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj 

objavlja prosto delovno mesto 

sodelavec/sodelavka v sprejemni pisarni 
pravosodnega organa 

Pogoji: 
- srednja strokovna izobrazba 
- najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj 

Posebni pogoji: 
- poznavanje dela z računalnikom 
- znanje strojepisja 
- vozniški izpit kategorije B 

Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim 
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. 

Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno državno tožilstvo v 
Kranju, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj v 8 
dneh na zgoraj navedeni naslov. Kandidati bodo o izboru pisno 
obveščeni. Dodatne infonriacije dobite po tel. 04/28-13-417. 

Gorenjski Gl3S WWW.CORENJSKIGLAS.SI 

I S U 
ISKRA ISO-UVARNA«, 
MUil 
•MBlrtUt 

Podjetje Iskra ISD Livarna, d. o. o., je del Skupine Iskra ISD d. d.. 
Savska Loka 4,4000 Kranj, In ima dolgoletno tradicijo in izkušnje 
na področju tlačnega litja. 

Zaradi povečanega obsega poslovanja in širjenja podjetja 
razpisujemo prosta dekjvna mesta; 

- VODJA IZMENE - UREJEVALEC LIVARSKIH 
STROJEV (m/ž) 

- LIVAR (m/ž) 
- OBDELOVALEC KOVIN (m/ž) 

Izbrane kandidate bomo zaposlili za določen čas s polnim dekjvnim 
časom in z možriostjo zaposlitve za nedoločen čas. 
Dobrodošli so tudi pripravniki z zaključeno kovinarsko srednjo šolo in z 
žerjo po pridobKianju znanja s področja strojništva. 

Vaše cenjene ponudbe s kratkim opisom detovniti izkušenj 
pričakujemo na naslov: ISKRA ISD Livarna, d. o. o.. Savska ioka 4. 
4000 Kranj ali janez.ursicOiskra-isd.si, tel. 05/1441-755, 
kjer dobite tudi vse informacije. 

mailto:zaplotnik@g-glas.si
http://www.corenjskiglas.si


20 KAŽIPOT, MALI OGLASI info@g-^a5.si 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Naročilo li objavo spte]em«mo po telefonu 04/201-47-00. Uktu 04/20M2-13 osebno na ZOISOVI 1 
v Kranju oz po ooJti - do ponedelikj in ieirtka do 11.00 uff! im ogl«<w In pcnudb v tubfikr l/iedn« Û oJM. 

JANEZ R O Z M A N S.P. - R O Z M A N BUS, LANCOVO 91, 4 2 4 0 RA-
DOVLJICA, TEL: 04/5315 249» FAX: 0 4 / 5 3 0 4 2 3 0 

MADŽARSKE TOPLICE 4 . LO - 7. LO, 2 7 . ^o • 3 0 . 1 0 . , 2 . N - 8. N ; 
PELJESAC-MORJE 1 7 .9 . - 24 .9 . ; 2 4 . 9 - 5 0 . 9 ; KOPALNI IZLET IZO-
LA 2 0 . 8 . ; T R S T 1 9 . 9 . 

JEREB D.0,0. P R E V O Z I I N S T O R I T V E , L U Č I N E 3 0 , 4 2 2 4 G O R E N -

JA VAS. Tel.: 5 I '57-"O, f a x : 5I-57""5» C S M : 0 4 1 / 8 3 3 0 8 8 

BENETKE 2 5 . 8 . 2 0 0 7 : MEDUCORJE 3 1 . 8 . - 2. 9 . 2 0 0 7 : BEOGRAD 7. 
- 9. 9. 2 0 0 7 : S L A P O V I K R K E - K O R N A T I 2 4 2 5 . 9. 2 0 0 7 . Vsi odhodi 
so zagotovljeni! Vabljeni z nami! več na wwwjereb.si, e-pošta: 
jereb@ jereb .SI 

OBVESTILA, O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV KA-

ŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Srečanje upokojencev Gorenjske 
Gorenja vas - Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gore-
nja vas vabi svoje člane na srečanje upokojencev Gorenjske, ki 
bo v četrtek, 6. septembra, v Komendi. Informacije in prijave 
pri poverjenikih ali gospodu Kosmaču po tel.: 518 12 97. 

Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane 
na srečanje upokojencev Gorenjske, ki bo 6. septembra v 
Komendi. Prijave sprejemajo poverjeniki v pisarni Društva v 
sredo, 29. avgusta 2007, ob lo. uri. 

Turnir v odbojki na mivki 
Šenčur - Klub mladih Šenčur organizira 2. turnir v odbojki na 
mivki mešanih trojk. Turnir bo potekal v petek, 31. avgusta, 
(zvečer) v Športnem parku Šenčur. Prijave in ostale informacije 
dobite na telefonski številki 041/312-348 (Aieš) ali na 
kms.sencur@gmaiLcom! Prijave so možne do torka, 28. avgusta. 

Prireditve ob krajevnem prazniku 
Slovenski |avornik, Koroška Bela - Krajevna skupnost Slovens-
ki javornik-Koroška Bela vabi na prireditve ob krajevnem 
prazniku: jutri, v soboto, 25. avgusta, bo prva med njimi, ko ob 
19.30 odprtje razstave ročnih del Ivanke Svetanič v razstavnem 
prostoru v Kulturnem hramu na Koroški Beli. 

Ogled 45. Mednarodni kmetijsko-živilskega sejem 
Preddvor - Občina Preddvor in Odbor za kmetijstvo in goz-
darstvo organizirata v sredo, 29. avgusta, ogled 45. Medna-
rodnega kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni. 
Odhod avtobusa bo ob 6.30 izpred Občine Preddvor. Prijave 
z vplačili sprejemajo do ponedeljka, 27. avgusta, v sprejem-
ni pisarni Občine Preddvor (info na tel. št. 04/275 lo 00 -
Občina Preddvor). 

Dan ob Trbojskem jezeru 
Trboje, Praše - Ob skorajšnjem zaključku projekta Interreg 
IIIA JEZERO na Trbojskem jezeru, bo v soboto, 25. avgusta, 
vTrbojah (bar Čolnarna) ter v Prašah (Ribiška brunarica Kri-
va ščuka) potekal Dan ob Trbojskem jezeru. 

PREDAVANJA 

Proučevanje Sv. pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma vabi jutri ob 9. uri v 
Dom krajanov Primskovo (Jezerska cest 4 1 , Kranj) na 
proučevanje Sv. pisma z okvirno temo: Kaj bom odgovoril 
na vprašanje? Kaj bom pokazal, ko bodo radovedni? Srečan-
ja bo povezoval Vlado Odorčtč. Vstopnine ni. 

OBVESTILA 

Tečaj šolanja psov 
Jesenice - Kinološko društvo Jesenice vabi na prvi sestanek 
jesenskega tečaja šolanja psov, ki bo danes, v petek, 24. av-
gusta, ob 19, uri na našem vadišču na Lipcah (Blejska Do-
brava 160). Podrobnejše informacije dobite pri vodju tečaja 
g. Pircu tel.: 041/666 187. 

KONCERTI 

Koncert organista Daliborja Miklavčiča 
Jezersko - Koncert na orglah Daliborja Miklavčiča, ki je na-
grajenec več državnih in dveh evropskih orgelskih tek-

movanj, koncertira po Evropi in Aziji, od leta 2006 je prof, 
za orgle na Univerzi za glasbo v avstrijskem Gradcu, bo v 
nedeljo, 26. avgusta, ob 18. uri v farni cerkvi sv. Ožbalta na 
Jezerskem. 

RAZSTAVE 

Razstava Foto kluba Sušeč 
Železniki - Muzejsko društvo Železniki vabi na odprtje razs-
tave Foto kluba Sušeč iz Ilirske Bistrice. Odprtje, ki bo danes 
zvečer ob ig . uri v Galeriji muzeja v Železnikih, bo popestril 
kvartet Rožmarin. 

Z A P O P O L N P R E G L E D S I O G L E J T E 

W W W . G 0 R E N ) S K I G L A S . S I / K A Z I P 0 T 

LOTO 

Rezultati 67. kroga 
- 22. avgusta 2007 

1, 3, n , 22, 29. 32, 33 i n ; 

Lotko: 6. 3. 2. 7. 4. 2 

Predvideni sklad 

68. kroga za Sedmico: 
1 15.000 EUR 

Predvideni sklad 
68. kroga za Lotka: 

130.000 EUR 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/202 i j 53.202 25 66 

GSM 051/320 700. Emall: infiw®l(3-kefn.$ 

GG 
mali oglasi 

04 /201 4 2 4 7 , 
e-pošta: malioglasi@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

Mlinska ul. 1, Maribor, PE Tržič, 
ste Marie Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49. 030/30 20 n 

STANOVAN|A PRODAMO 
TRŽiC . Preska, enosobno. predela-
no v enoinpolsobno, 47,17 m2, III/4, 
l.l. 1984. obnovljeno, opremljeno, 
urejen blok. Cena: 75.000 EUR. 
TRŽIČ - Ravne, enosobno. 45,50 m2, 
VP/4.1.1.1986. Cena: 60.925 EUR. 
TRŽIČ - trisobno, dvoetažno, 74,85 
m2, l+M, terasa v skali, obnovljeno v 
celoti L 2005 Cena: 82.545 ^UR. 
KRANJ • Planina i, enosobno, 41.94 
ni2, 11/4. I.i. 1972, prvotno stanje. 
Cena: 85.900 EUR. 
KRANJ - Planina I, trisobno, 80,84 
mi , 111/12. I.i. 1974, obnovljeno v ce-
loti. Cena: 122.000 EUR. 
TRŽIČ - Deteljica, trisobno, 79.15 mi, 
11/4. I.i. 1975. prvotno stanje. Cena: 
110.000 EUR. 

TRŽIČ • Cankarjeva, trisobno, 58,97 
mz, l / l , I.i. 1965, obnovljeno v celoti 
I. 2004, opremljeno. 2 balkona. 30 
m2 podstrehe. Cena: 82.000 EUR. 
HIŠE PRODAMO 
RADOVLJICA. center, dvosUr>ovanj-
ska hiSa, cca. 300 m2 biv. povriine v 
treh etažah, parcela 896 m2, I.i. 1965. 
obnovljena I. 1995. Cena: 404.770 
EUR. 
KOKRICA PRI KRANJU • dvostan. 
hiSa, 160 m2 biv. pov., parcela 524 
m2, I.i. 1957. obnovljena, urejeno na-
selje. registriran poslovni prostor. 
Cena: 179450 EUR. 
TRŽIČ - slap, stan. hiša - dvojCek. 86 
m2, parcela 1.213 "12, I.i. 1960. ob-
novljena v celoti od I. 2001 dalje, 
vredna ogie<fa. Cena: 194.000 EUR. 
ZC. BITNJE - prižidek k stanovanjski 
hiJi. 101.69 rr»2. pritličje, samostojen 
vhod. parcela 440 m2, I.i. 1977, po-
trebno obnove. Cena: 120.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO 
CERKLJE NA GORENJSKEM - 4 za-
zidljive parcele v nizu. pravokotnih 
oblik. 2.000 m2. odlična lokacija, 
prodajajo se v celoti. Cena: 180 
EUR/m2. 

LANCOVO • 2 zazidljivi parceli, 676 
m2 in 1.050 fnz. Cena: 100 EUR/m2 
PODNART - zazidljiva parcela, 1.142 
m2, ravna, sončna, pravokotne obli-
ke. Cena: 70 EUR/m2. 
TRŽIČ • okolica, zazidljiva parcela, 
1.393 Cena: 47 EUR/m2. 
TRŽIČ • Brezje, zazidljiva parcela, 
649 m2, sončna, ob asfaltirani cesti, 
ravna. Cena: 70 EUR/ma. 
STANOVANJA ODDAMO 
TRŽIČ • mesto, dvosobno, 47,30 m2, 
I./2, obnovljeno 1.1999, opremljeno. 
Najemnina; 240 EUR/mes. 2 meseč-
no predplačilo, varščina. 

w w w . e k o - h i s a . s i 

Tavčarjeva ulica 22, 
P.E. Stritarjeva ul. 4,4000 Kranj 
tel.: 04/2380 -430.04/2365-360 

&x: 04/2365-365, 
e-po4taj infbi3>agentkran).si 

PRODAMO: 
GARSONJERE 
MOSNJE • CENTER VASI, prodamo 
garsonjero, po dokumentih enosob-
no stanovanje v izmeri 26,65 
VP/4. staro 27 let. CK - olje, bivalni in 
spalni del v enem prostoru, vsi pri-
ključki, opremljeno po dogovoru, 
vseljivo lahko takoj. CENA: 
54.000.00 EUR (12.940.560.00 SIT). 
ENOSOBNA STANOVANJA 
BRITOF, prodamo enosobno stano-
vanje s kabinetom, velikosti 46.85 
m2, novogradnja. VP/'2, balkon, par-
kirno mesto pred objektom, klet, CK 
- olje. vsi priključki, kompletno opre-
mljeno. vseljivo po dogovoru. CENA: 
90.000.00 EUR (21.567.600,00 SIT). 
DVOSOBNA STANOVANJA 
KRANJ - PLANINA, prodamo pre-
novljeno dvosobno stanovanje, kva-
drature 66,08 m2. 2./4 nad., staro 34 
let, v letu 2007 popolnoma adaptira-
no, novi parket in talna keramika, ko-
palnica z masažno tuš kabino, bal-
kon, CK - toplovod, vsi priključki, 
prazno takoj vseljivo. CENA: 
112.000.00 EUR {26.839.680.00 

sro-
KRANJ - VODOPIVČEVA UL, adapti-
ra se večstanovanjski objekt, v kate-
rem bo na novo zgrajenih osem sU-
novanj, pretežno dvosobnih In dvo-
sobnih s kabinetom, kvadrature od 
46.03 m2 do 66,24 m2. 
Objekt leži na iepi lokaciji na Mohor-
jevem klancu s pogledom proti 
šmarjetni gori in reko Savo, 
Stanovanja bodo Izdelana na ključ z 
vsemi priključki, možnost parkiranja 
v neposredni bližini, predviden rok 
izdelave konec leta 2007 oz. v najne-
ugodnejšem primeru 30.05.2008. 
CENA od 2083.20 EUR/ma do 
2170.00 EUR/m2. 
TRI- in VEČSOBNO STANOVANJE 
KRANJ - NAZORJEVA UL, prodamo 
trisobno stanovanje v izmeri 81,00 
m2. 3./4 nad., staro 41 let. adaptira-
no leta 2004. zaprta loža, CK. parkir-
no mesto zavarovano z rampo. vsi 
priključki, vseljivo in prepis v začetku 
septembra. CENA: 130.000,00 EUR 
(31.153.200,00 SIT). 
HiSE 

KRANJ - LABORE • NARTNIKOVA 
UL, prodamo trisobno stanovanje, 
celotno pritličje dvostanovanjske 
hiše, popolnoma ločena vhoda, hiša 
je bita adaptirana v letih 1994.95.96: 
praktično na novo zgfajena, pritličje 
obsega: dve sobi. kuhinja z jedilnico, 
dnevna soba, kopalnica, pralnica, iz 
katere vodijo stopnice v manjšo vin-
sko klet, predprostor. pokrito parki-
rišče - skupaj 122 m2. Hiša ima CK, 
priključena na javno kanalizacijo, vse 
ostale priključke, klima, neposredna 
okolica tlakovana z naravnim kam-
nom. CENA: 150.000.00 EUR 
(35.946.000,00 SIT). 
ZEMLJIŠČA 

NAKLO . PIVKA, prodamo zazidljivo 
parcelo v izmeri 453 mz. lepa, ravna. 
Ima odprt pogled, komunalni pri-
ključki v neposredno bližini, dostop z 
javne poti. CENA: 185 EUR/m2. 
KUPIMO: 
KUPIMO več različnih nepremičnin 
za že znane kupce. 
PRODAMO več stanovanj različne 
kvadrature v Kranju in okolici, po-
nudba na spletni strani: 

www.agentk ranj.si 
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KRANJ. PLANINA II; garsonjera, 32 m2+ 
klet 8 m2, priti., nizek bbk. komp .̂ obn. 
06. odli6ia razporeditev, vpisana v ZK. 
Cena: 85.000 EUR {20.369400 SIT). 
KRANJ - PLANINA I: enosobno. 39 m2, 
4 nad./4, obnovljeno 1.04, vsi priključ-
ki, zastekljen balkon, lepo vzdrževano. 
Cena: 89.000 EUR {21.327.960 SIT). 
PREDDVOR: enosobno, 46 m2,1. nad., 1. 
85, vzdrževano, takoj vseljivo. vpisano v 
ZK. Cena: 83.500 EUR (20.009.940 SIT). 
TRŽIČ • BISTRICA: trisobno. 94 m2.1. 
80. balkon in loža, točene santerije, do-
bra razporeditev, lepo vzd^evano. 
Cena: 122.000 EUR (29.236.080 SfT). 
TRŽK! • CENTER: dvosobno, 55 m2,1. 
nad., novogradnja, balkon, svetio. pros-
torno. Cena: 76.600 EUR (18.356.424 
SIT). 

KRAN) • OKOUCA: dvosobno, 67,38 
m2.2. nad., odlična lokacija, 1.01. vpisa-
no v ZK. Cena: 115.000 EUR 
(27.558-600 sn) . 
ŠENČUR: trisobno, 80.8 m2. atrij 45 
mz. garažni boks. 1.83, vzdrževano, kli-
matizirano. odlična razporeditev. Cena: 
147.000 EUR <35.227.080 SIT). 
CELOTNA PONUDBA NA: 

'ww. mp-projekt.s i 

FESST, d o. o., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: «36 73 73 
Fax:236 73 70 
E-pošta: 
inro(g)fesst.sl 
Internet: 
www.fesstsi 

STANOVANJA PRODAMa 
KRAN) • Planina III: enosobno. nad-
stropje 3/4,52.30 m2,1. izgradnje 1986. 
cena 90.000,00 EUR {21.567.600.00 
SIT). 
KRANJ • Planina III: luksuzno trisobno, 
7./7, 80.00 m2. I. obnovljeno 2006, 
cena 139.000.00 EUR (33.309.960.00 
SIT). 
KRANJ • mesto: mansardno trisobno. 
373.79 m2,1. izgradnje 1900. komplet-
no renovirano 2006. cena n6.850.00 
EUR (28.001.934,00 SIT). 
KRANJ • Planina: trisobno. 3./3. 76.28 
m2.1. izgradnje 1972. obnovljeno 2003. 
cena 120.000.00 EUR {28.756.800,00 
SIT). 
HIŠE PRODAMO 
KRANJ. GOLNIK: dvojček, I. izgradnje 
1960, stanovanjske površine 160,00 mz, 
funkcionalno zemljišče, cena 130.000.00 
EUR {31.153.200,00 SIT). 
GOLNIK • atrijska, novogradnja 2005, 
440.91 m2 bivalne površir>e. parcela 665 
mz. prevzem takoj, cena 200.000,00 
EUR (47.928.000,00 SfT). 
PODREČA: dvojček, I. izgradnje 1964. 
kompletno ob îovljena 1997.150 m2 bi-
valne površir>e, cena 230.000,00 EUR 
{55.117.200,00 SIT). 
SMLEDNIK: lahko dvostanovanjska. tri 
etaže, vsaka 11 x 8 m2 + vetrolov •»- terasa 
parcela 669 m2.1. izgradnje 1990. enkrat-
na lokacija, cena 295.000.00 EUR 
(70.693.800.00 SIT). 
ODDAJA V NAjEM 
BRNIK: dvojček • novogradnja, eden 
opremljen, drugi ne. najemnina za eno-
to 950,00 EUR+stroški -»- varS6na. Vse-
ljivo. 
BREZJE • okolica: štirisobno stanovanje 
(1/2 hiše) za daljši Čas, I. izgradnje sta-
novanja 2000. kompletno opremljeno, 
najemnina ^ . 0 0 EUR + stroški + var-
sena. Vseljivo. {030/66^10) 

www.fesst .s i 

KsKERN 
POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: 
BLED, bližina • poslovno-stanovanjski 
objekt: gostišče letnik 86, klet 174 mz, 
pritlii^e n8 mz, nadstropje 118 mz, in 
prizidek letnik 98 s kletjo 40 m2 in pri-
tli^e 67 m2, gostinski del (15 sob) 530 
m2 In stan. del 120 ma, vse skupaj na 
zemljišču 1310 mz, cena » 980.000 
EUR (234,80 mio SIT), 
TRŽtČ: prostor za storitve na Detelji-
ci, velik 53 m2, čakalnica 21 mz in del 
hodnika velikega 28 mz, letnik 1980, 
prodajajo za 68.000,00 EUR {16.3 
mio SIT). 
KRAN|: poslovni prostor (kozmetika. 
frizer, pedlkura in pd.) v izmeri 82 
m2. v pritličju objekta, obnova 2004 
leta. parkirni prostori, za 152.000 
EUR {36,5 mio SIT) 
HIŠE: 
Prodamo: 
V KRANJU, bližina mesta - stan. hiša. 
uporabne površine 250 mz, klet. pri-
tličje in nadstropje, v pritličju dva to-
čena vhoda (možnost poslovne de-
javnosti). v nadstropju stanovanje, 
letni1955, obnovljena (streha, žle-
bovi. dimnik. CK peč), zemljišče 736 
m2, cena - 375.000,00 EUR (89.8 
mio SIT). 
KRANJ (Vodovodni stolp): leta 2000 
obnovljeno hiša - dvojček, klet (loče-
no stanovanje), pritličje in nadstrop-
je, skupna stan. površina je 210 mz 
na parceli 368 m2, cena - 250.000 
EUR {59,9 mio SIT). 
MEDVODE (Sve^e): hiša-dvojček na 
razgledni lokaciji, letnik 77, adaptaci-
ja 2003 (streha, okna, vhodna in ga-
ražna vrata), stan. površina 230 m2. 
parcela 353 m2, cena - 270.000 EUR 
(64.7 mio SIT). 
ŽABNICA: 30 let staro hišo. ki nI 
podkletena, ima ločeno stanovanje v 
pritli^u In ločeno v nadstropju, skup-
na slan. površina je 262 m2 na par-
celi 1.719 m2. ob hiši stoji samosto-
jen objekt drvarnica, cena • 250.000 
HUR {59.9 mio SIT). 
DRULOVKA - stan. hiša dvojček, 
zgrajena do 3. gr. faze. stan. površine 
170 ni2, letnik 2006, 244 mz zemljiš-
ča, možnost izdelave na ključ, mirna 
lokacija, mestni plin, kupci ne plača-
jo provizije, cena > 181.105 EUR (43,4 
mio SIT). 

TRŽIČ (bližina): stan hiša zgrajena 
do 3. gr. faze. stan. površine 186 mz, 
letnik 2006, 551 m2 zemljišča, mož-
nost izdelave na ključ. CK na plin, 
mirna lokacija, cena » 202.000 EUR 
(48.5 mio SIT). 
ZEMLJIŠČA: 
Prodamo: 
Gorftče: stavb, parcela 998 m2. po 85 
EUR/m2 (20.369.00 SIT/m2). 
Naklo: stavb, parcela 453 m2 po 180 
EUR/m2 (43.135,00 S IT/mz) 
Bitnje: stavb, parcelo 723 m2, sončna 
lokacija, po 120 EUR/mz (28.756.00 
SIT/mz). 
Drulovka: stavb, parcela 1186 mz. po 
8oEUR/m2 (19.171.00 SlT/m2). 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
KOPER: 1 G 
KRANJ, Planina I: trisobno, 80.84 
m2, 3. nad/12, letnik 74. cena • 
122.000 EUR {29.2 mio SIT). 
KRANJ, Planina I: dvosobno, 60 m2, 
predelano v dvoinpolsobno v 9. nad., 
letnik 75, cena » 94000 EUR {22,50 
mio SIT). 
KRANJ, Mestno jedro: trisobno. 
95,80 m2,3. nad., obnova 2002. veli-
ka terasa, cena » 125.180 EUR {30,0 
mio SIT). 
TRŽIČ: 1 C. 32,15 m2 v pritličju od 3. 
nad., letnik 2007. cena « 42.298 EUR 
{10,1 mioSrr). 
TRŽIČ: trisobno. 72 m2 v 1. nad-
stropju, obnova 2002. cena > 
90.000 EUR (21.6 mio SIT). 
TRŽIČ, Kovorska: dvoinpolsobno 
57,91 mz v 2. nadstropju, letnik 73, 
cena «85.000 EUR {20,4 mio StT). 
Oddamo: 
Kranj (Visoko): trisobno. 70 m2 v pri-
tličju hiše iz I. 73. garaža in uporaba 
vrta. vsa oprema, cena » 400 
EUR/mes (95-856,oo SIT), z-mes. 
varščina. 
Kranj (bližina): trisobno. 90 m2 v 1. 
nadstropju hiše. vsa oprema, obnov-
ljene I. 95. cena « 400 EUR/mes 
(95.356.00 SIT), 2-mes. varščina. 
Jesenice: enosobno, 26,59 ^ 2 v 5. 
nad., stara 24 let, cena • 160 
EUR/mes {38.342,00 SIT). 2-mes. 
varičlna. 

www.k3-kern.si 
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STANOVANjE PRODAMO 
Kranj, Planina I, trisobno, III. nadstr. v 
izmeri 80,84 9̂74» pfenovlje-. 
no 2006 (kopalnica, WC, okna, radia-
torji. vhodna vrata). CK. dvigalo, cena 
12 1 .000,00 EUR (28.996ut40.00 SIT). 
Kranj, Onjlovka, dvosobno, 1. nadstr. v 
izmeri $1,7 m2.1. izgr. 1989, kopalnica 
obnovljena 2006. cena 117.000,00 
EUR (28.057-880.00 SIT). 
Kranj, Zlato po^ trisobno, visoko pritličje v 
izmeri 66.82 m2, ddno obnovljeno v tetih 
2000 in 2003 (kopalnica in okna), I. izgr. 
<961. CK. t e l ^ . kabel, telev.. balkona ni. 
cena 116.007.00 EUR (27.8 mio SIT). 
Šenčur, trisobno v pntli^u dvo stanovanjske 
hiie, neopremljeno, velikost 85.00 m2. sta-
novanju pripada ie 90.00 m2 zemlji^, 
dve parkiriJfi, L izgr. 2002. cena 135.620.00 
EUR (32^99.976.80511). 
Bližina Kranja, dvoinpolsobno v man-
sardi dvostanovanjske hiSe v i z n ^ 74 
m2, dodatno k stanovanju sta Se dva 
balkona po 20 mz, garaža 17 mz. dek> 
vni prostor v kleti 10 m2 in 150 m2 vrta. 
I. izgr. 1987. cena 146.052.00 EUR 
(J4-999-901.28SI7). 
Tržič, mestno jedro, 4 dvosobna stanova-
nja v 3. nadstropni hiSi, velikosti od 
54.5om2 • 83,oom2, leto izgr. 1957. v celo-
ti prenovljena leta 2000 (tlald. instalacije, 
kopalnica. CK, tetefon, dvigalo) balkona 
ni, cena 1290 EUR/m2 (309.135.60 
Srr/m2). vpisana v ZK. vseljiva takoj. 
Tržič, mestno jedro, dvosobno stanov., 
III. nadstr. v izmeri 51,05 m2,1. izgr. 
1940. stanovanje je zasedeno z najem-
nikom, ki ima stanov, pogodbo za ne-
določen čas, cena 30.500,00 EUR 
(7.309,020,00 SIT). 
ZAMENJAMO STANOVANjE 
Kranj, Pianina II, dvosobno. III. nadstr. v 
Izmeri 68,20 mz. I. izgr. 1982. ddno ob-
novljeno 2005 (tlaki) zamenjamo za eno-
sobno stanovanje v Kranju na Planini II ali 
lit, nizek objekt, t. ali It. nadstr., cena 
111 .000.00 EUR (26.600.040,00 SrT). 
STANOVANJE ODDAMO V NA)EM 
Kranj, Planina II, dvosobno. 1. nadstr. v 
izmeri 68,20 m2, v celoti opremljeno, I. 
izgr. 1982, možnost vselitve oktober 
2007. cena 400,00 EUR mesečno + 
stroški -f 2x varSčina. 
Kranj, Planina I, garsonjera v I. nadstr. 
izmere 20.3 m2.1. izgr. 1958. v celoti 
prenovljena 2007. kuhinja opremljena, 
ogrevanje na elektr. radiator, klet. balko-
na ni. možnost vselitve 15.09.2007, 
cena 230,00 EUR (55."7,20 SIT) me-
sečno •»• stroSki + IX var56na, po mož-
nosti predplafilo za 6 mesecev. 
GARAŽA - ODDAMO V NAjEM 
Kranj, bfižina Vodovodneggi stoipa v iz-
meri 13 mi, I. izg. 1965, oddamo za dalj-
še obdobje, cena 75.00 EUR (i7-973.oo 
SIT) mesečno. 
HISE - PRODAMO 

Kranj, Sp. Besnio, visokopritlična, tlori-
sa 120 mi na parceli velikosti 549 m2, 
CK na olje, tel. garaža, dva parkirna me-
sta, tepa sončna lega, hiSa je lepo vzdr-
ževana. 1. izgrad. 1981, cena 
320 .000.00 EUR (76.684.800,00 SIT). 
Križe, Gorenjska, enonadstropna • dvo-
stanovanjska, tbrisa 75 m2 v vsaki etaži 
na parceli velikosti 222 m2, I. izgr. 1936, 
popolnoma prenovljena od 1. 2004-2006, 
CK na plin, td.. vse instalacije v vsaki eta-
ži k)čene, tri parkiriiča. cena 204.000.00 
EUR(48.999-998.<»SrT). 
Kranj, Kokrica, enonadstropna velikosti 
160 m2 na parceli velikosti 524 mz, del-
no obnovljena okna. fasada in instalaci-
je, I. izgrad. 1956. cena 179^35,00 EUR 
(42.999.80340 SIT). 
Gorenjska - Begunje, dvonadstropna, ve-
likosti 730 mz. na parceli vdikosti Z370 
mz, zgrajena leta 1894. leto prenove 
2003, opfema: ADSU CIC bbelski inter-
net kiima. več telefonov, balkon, garaža, 
terasa, več parkirnih mest. urejena zemlji-
ška knjiga - bivSi letni dvorec z vsem so-
dobnim udobjem na atraktivni bkadji, v 
bližini dostop na avtocesto, primemo 
tako za stanovanjsko namembnost kot za 
posk)vno. zdravilstvo, zdravstvo, sanato-
rij. Cena 1.500.000.00 EUR (359460. 
000,00 SIT). 

HISA-ODDAMO V NA|EM 
Kranj, Planina II, polovica dvojčka, tbrisa 
56 m2 na parceli velikosti 170 m2. v cekv 
ti opremljen, garaža, klet. CK. td.. I.izgr. 
1992. cena 700.00 EUR (203.694,00 SR) 
mesečno + stroSki + 2x var$6na. 
POSLOVNI PROSTOR - ODDAMO 
V NAjEM: 
Bližina ceste Kranj-^o^ Loka v izmeri 
skupno 125 m2, od tega 40 nn2 v pritličju 
in 85 m2 v nadstr^u, samostojen vhod, 
tlaki keramika, uporabno dovoljenje za tr-
govino (možnost tudi za pisarne), I. iz-
grad. 1960. obnovljeno 1.2000, cena 8,5 
EUR/m2(2.036,94 SIT/mz) + stroSki. 
PARCELA-PRODAMO 
Javomiiki Rovt nad Jesenicami v izmeri 759 
m2, na parceli elektrika in telefon, sončna, 
dostop z glavne ceste, geodetsko odmerje-
na. cek>tna zazidljiva, 6 km od avtoceste, 
ceru 37556.33 EUR (9 mio SIT). 
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STANOVANJA prodamo 
KRANJ • Zoisova ul.: trisobno, 78,93 
m2, 2. nad., nizek blok, nova okna, 
kopalnica in wc, CK - plin, batkor>, v 
kleti 2 shrambi, ZK, urejen blok. 
Cena 134.181 EUR. 
KRANJ - Zlato polje: dvosobr^o, 
52,54 mz, 4. nad., 1.1960. delno re-
novirano, ZK, prazno in takoj vselji-
vo. Cena 96.250 EUR, 
KRANJSKA GORA: dvosobno, cca. 
53 m2, lepo vzdrževano, !. 1960, 
klet. drvarnica. Ogrevanje kamin in 
električni radiatorji, ZK v postopku. 
Cena 167.000 EUR. 
KRANJ - Planina 1: trisobno, 80,84 
mz, 3. nad., kompletno adaptirano 
2006. ZK urejena, prostorno, lepo. 
urejen blok. Cena 121.000 EUR. 
SKOFJA LOKA • Frankovo n.: dvo-
sobno. 5641 m2.1.1983, 2. nad., ZK, 
adaptirano v celoti 2004. Izredno 
lepo in okusno opremljeno stano-
vanje. Cena 111.000 EUR. 
HI$E prodamo 

KRANJ - Koroška c : 1/6 hi$e, dvo-
sobno cca. 41 m2 v hiSi, adaptirano 
I. 200$, lastni vhod, t-2, drvarnica, 
klet. CK na olje. Ogled slik na naži 
spletni strani. VREDNO OGLEDA. 
Cena 75.000 EUR. 
TRŽIČ: 1/2 htie, kar predstavlja 
dvosobno v mansardi, cca. 62 mi, 
adaptirano 1. 2004. lasten vhod. 
zraven pripada 465 mz zemljiSča. 
VREDNO OGLEDA! Cena 133.500 
EUR. 
ODDAMO 
PREDDVOR: manjSa hiia. cca. n o 
m2, 1. 1993, CK - olje, oprema po 
dogovoru, vseljivo 1.10.2007 za do-
ločen čas. oddamo paru brez otrok, 
1 varSčina. Cena 500 EUR/mesec. 
ZEMLJIŠČE prodamo 
RIBNO: 644 ma, položno zemljiš-
če, primerno za gradnjo stanovanj-
ske hiše, druga vrsta pod cesto v 
smeri proti hotelu. Dostop po javni 
asfaltirani cesti. Cena 125,00 
EUR/m2. 
ŠKOFJA LOKA - Sveti Duh: 506 m i 
+ 63 mz poti, ravno, sončno, stavb-
no zemljišče, pridobiva se gradbe-
no dovoljenje za enostanovanjsko 
hišo, možen ogled načrtov in slik 
na spletni strani. Cena 87.000 
EUR. 
ŽIRI: 3068 mz velika parcela cd 
tega cca. 2/3 stavbnega zemljišča, 
sončna lega, infrastruktura v bliži-
ni. Cena 100.000 EUR. 
CERKLJE na Gorenjskem: 1378 mi, 
ravno, sončno stavbno zemljišče, s 
prekrasnim pogledom na Krvavec. 
Cena 150 EUR/m2. 
POSLOVNI PROSTORI 
Oddamo in prodamo različne kva-
drature poslovnih prostorov na raz-
ličnih lokacijah. 
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PRODAJA 
Britof, Voge, dvojček. III. podaljšana 
gr. podkleteno, na pare 222 in 
279 m2, K-hP+M. Vredno ogleda. 
Cena: 178.000,00 EUR/enoto oz. po 
dogovoru. 
Zlato polje, Kidričeva, trisobno stan. 
z balkonom, 2/2, 71,5 m2,1.60, sonč-
no, obnovljeno in opremljeno, vselji-
vo po dogovoru. Cena: 115.000,00 
EUR. 
Planina i, enosobno stan., 41,4 m2,1. 
74, VP/7 pokrit balkon, klet, delno 
obnovljeno. Cena: 81.789,35 EUR. 
Sv. Duh, 7 zazidljivih parcel, 489 • 
682 mz, ki se prodajajo v kompletu. 
V bližini gl. ceste, delna komunalna 
ureditev. Primerno za investitorje. 
Cena: 116 EUR/mz. 
NAKUP 
Kranj, okolica do 10 km, iščemo za-
zidljivo parcelo, ca. 500 mz. s pri-
ključki. Cena po dogovoru. 
NAJEM/ODDAJA 
Kranj tn bližnja okolica. Za znane 
stranke iščemo dvosobno za najem. 
Vselitev takoj. 
Britof, oddamo posl. prostor, 43,5 
mz, I. 2005, primeren za pisarniško 
dejavnost. Najemnina: 250 EUR/me-
sec + Stroški. 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax: 201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si 

Mali oglasi se sprejemajo: za objavo v petek -
v sredo do 13.30. in za objavo v torek, (k) pet-
ka do 14.00! Delovni {as: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8. -19. ure. 

Rubrika 
"Čisto zadnji hip". 
s 10 rubriko želimo pomagati rtaiim bralcem, ki 
se jim res mudi nekaj prodati, kupiti, najeti, od-
dan, Oglas za to Ribrib lahko od dale za torek v 
jjonedeljek do osme ure in za petek v četrtek 
prav tako do osme ure. Cena oglasa je lOEUR. 
je enotna in ima n ^ SOznaiaov - kupon r)e 
velja. Ot̂ vljen je na zadetku malih oglasov. 

NEPREMiCNIHE 
STANOVANJA 
PRODAM 

BLED - na lepi lokaciji prodam eno-
sobno stanovanje, 34 m2. 9 
040/554-100 7oo«?36 

DVOSOBNO stanovanje. Begunje. 58 
m2. « 041/603-352 7006188 

DVOSOBNO stanovanje, Sk. Loka 52 
m2, z vriom, garažo, lepo urejeno, 
adaptirano, bližina vrtca, iole, trgovin. 
«031/360-348 rooez?? 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

BritDf79A, 4000 Kranj 
info-nep#9ekkoprojekLsi 

vvww.9el1koprojekt.sl 

04 2341 999 
031 67 40 33 

KRANJ - Rartna. 23$. 59.60 m2,1. nati.. 
predetEtfK̂  v 2.5 SS. urejen biok. s ^ . bal-
Kon, 1. 86, obnova 06, takoj vselirvo, cena 
98.000 ajR. Planel irwestng do.o., Panno-
va53,Ljub^.S01/588-6050 700«3GO 

TRISOBMO stanovanje, Kranj center, Žu-
pančičeva ulica. 89,78 m2, detno obnov-
ljeno (okne, etažna CK), talKon, klet. par-
kirno mesto, V5i prik^ki, v^^ljlvo novem-
bra 2007. « 041 /704^76 toooo23 

KUPIM 

UPOKOJENI mehanik kupi ali najame 
malo stanovanje od Kranja do Žirovni-
ce-gotovina, « 041/602-395 7006744 

ODDAM 

SOBO v Kranju, opremljeno, ogreva-
no. samskemu moškemu. 9 04/23-
25 -059 7006214 

VEČ SOB za spanje vaših delavcev, « 
041/670-379 7006337 

GARSONJERO 30 m2, delno oprem-
ljena, takoj vseljiva. Planina 1, ločena 
kuhinja, cena 200 EUR. « 031/899-
9 2 4 7006M4 

ENOSOBNO stanovanje v Šortjevem na-
selju v Kranju, « 040/996^95 7ooe38i 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino.^ Oddajate ali 

najemate stanovanje, hi§o ali 
poslovni prostor? Celovita rešitev 
na enem mestu. Za vas delamo 
Aktivno • Jasno - Preudarno 

AJPd.o.o. Kranj 
Koroška cesta ^ 
4000 Kran) 
^ m : 031/330 - 040 

Aktualno ponudbo in povpraševanja 
r>a)dete na www.a|p.si 

Se priporočam! 

TRISOBNO stanovanje v Radovljici v 
izmeri 70 m2, 9 041/632-843 

700624« 

NAJAMEM 

ENOSOBNO Stanovanje, po možnosti 
opremljeno, v Kranju aJi t>1ižnji okolici, 
cena do 250 EUR + stroški. 9 
040/884-049 

7000308 

HIŠE 
PRODAM 

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

7006367 

STANOVANJSKI DVOJČEK. Hafner-
jevo naselje - Škofja Loka, v gradnji, 
051/388-822 

ODDAM 

OPREMLJENO hišo za daljše obdo-
bje, 9 041/670-379 

7006338 

VIKENDI, APARTMAJI 

PRODAM 

POČITNIŠKO hišico na Katarini nad 
Ljubljano, potrebno obnove, s 1953 
m2 sadnega vrta v bregu, 9 
0 3 1 / 3 2 0 - 7 3 0 7008259 

VIKEND na lepem. sor)čnem griču, bli-
zu Celja in Šmartinskega jezera s 1760 
m2 in gradbenim dovoljenjem. 9 
041/602-395 700924«, 

POSESTI 

PRODAM 

V BITNJAH 500 ali 1000 m2 zazidljivi 
parceli. 9 040/640-949 7ooa3M 

ZAZIDUlVO PARCELO v Radovljici -
Lancovo, kom. opremljena, lepa mirna 
lokacija, 9 031 /451-822 7oo«28i 

KUPIM 

OPUŠČENO kmetijo, lahko tudi od deci-
čev. ptačdo t ^ , « 041/917-006 

KMEHJSKO zemljišče v občini RadovlT«-
ca z okolico, 9 031/727-035 7006376 

KMETIJSKO z e m ^ ret. Cert<SB - Ser> 
čur- Preddvor. « 040/991-286 rooesTo 

NAJAMEM 

SKEDENJ za seno v Cerkljah na Go-
renjskem. 8 041/912-914 700e373 

TRAVNIK ali njivo. » 041/239-328 
7006320 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

NA ODLIČNI tokaciji v Radovljici od-
dam poslovna prostora v izmeri 38 m2 
ter 60 m2. 9 041 /632-843 70o«247 

SKLADIŠČE 100 m2. relac^ Šk. Loka -
Medvode. 9 01/36-11-132 7000343 

SKLADIŠČNE prostore v velikosti 700 
m2, cena 2,95 EUR/m2, na lokaciji 
Savska cesta 34, Kranj (bivši lntex), 9 
041/426-898 700S667 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO. Šk. Loka • Groharjevo nas. 16 
m2. za daljše obdobje, 9 040/885-226 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP. PRODAJA, PREPtS rabienh 
zl. gotE^nsko ptačio, Avto Kranj, d. o. o., 
Kranj, Sa«ka 34, Kranj, 04/20-11-413, 
041/707-145,031/231-358 7oo&a?8 

FIAT PANDA 4x4, 76.000 km narejen 
veliki servis, cena: 2.500,00 EUR. 9 
04/53-10-318,031/253-228 7oo»27. 

8<a»v f»raproini»c10.4202 N«Mo 
PE KransKa cotta 22.4202 Naklo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike m platišCa, 
- amortizerji K̂CKJOCT hitri servis vozil 
- avtoopiika. vse za podvozje vozil, 
- izpušni sistemi, katalizatorji / 

TBI. 04/25 76 052 
Http:'/www.aggant.ir.si 

FORD FIESTA. I. 93, 46.000 km sre-
brne barve, 9 031/375-351 7OOM>2 

TWINGO. I. 00, 25.000 km. 9 
031/833-707 roo6»7 

SUZUKI JIMNY 1.3.1. 01, 69.000 km 
zelene barve, trds streha, 1. lastnik, 
servisna knjižtea. cena 7.500 EUR. 9 
04/580-22-16,041/845-571 7006219 

GOLF V SDI, 1. 04. 40.000 km. 9 
040/951-707 7006251 

PRODAM 

GUME malo rabljene, nekaj tudi novih 
in jeklena platišča za razne avte, cena 
po dogovoai, 041 /722-625 7ooe3ie 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz, 9 031 /770^33 7006826 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

BETONSKI mešalec Standart Osjek, dobro 
ohranjen, ugodno. «041/271-583 /oo&2S3 

MIZNI rezkar + cirltular ST3 ter ležeči 
vrtalnik Supert. miza flkds-^san. motor 
premični. 9 031/638-753 7006305 

4230 ŠkoQa l . o k j 

(cl.: n4/50(i i J lo i i 
ta\: 114/512 U» XX 
t M M. Ia-ski>f)al<il> J .^i 

UNIVERZA V LJUBLjANI 
FAKULTETA ZA UPRAVO 

razpisuje v Škofji Lold 

izredni študij 

visokošolskega strokovnega 
študijskega programa Uprava. 

Vpisni pogoj: zaključni izpit v kateremkoli 
srednješolskem programu, 
poklicna matura ali matura. 

Informativni dan bo v torek, 28. 8. 2007, 
v prostorih LU Škofja Lob. Partizanska cesta 1. 

Informacije: 04/506 13 80 
www.Iu-skofjalob.si,www.fu.uni-lj.si 

t.jiidska I nitcr/a 
Škofja Koka 

Pudlubnik tu 
4220 SkoIJa Loka 

tel.: 04/5(16 13 (»(> 
ra\: 04/512 08 HH 
nH».lu-skoQaloka.si 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

razpisuje v ŠkoQi l.x)ki 

dodiplomske in podiplomske ^udijskc programe 

Dodiplomski študy: vpisujemo v 1. letnik 
visokošolskega strokovnega Studijskega programa 
MANAGEMENT: kandidatom za univerzitetni 
Študij, ki zanj izpolnjujejo vpisni pogoj, priporočamo, 
da se vpišejo v visokošolski strokovni program, 
ker se bodo po zaključenem 2. letniku lahko 
prepisali na uniN-erzitctni program. Vpis je možen 
tudi v 2. in 3. letnik - pokličite in pošljemo vam 
informativno brošuro. 

Podiplomski štud^: vpisujemo v specialistični 
študijski program MANAGEMENT, ki jc 
enakovreden I. letniku znanstvenega magistrskega 
programa; diplomanti specialističnega programa 
bodo imeli nx)žnost vpi&a v 2. letnik znanstvenega 
magistrskega programa. 

Vse programe izvajamo kol izredni študij in so 
zato prilagojeni zaposlenim študentom. 

INFORMATIVNI DAN: 
četrtek. 6. september, ob 17. uri 
v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka. 
Partizanska c. I. Škofja Loka {bivša vojašnica). 

Informacije: 04/506 13 70 ali 04/506 13 03 
www.fm-kp.si.www.lu-skofjaloka.si 

ŠIVALNA stroia Bagat In Singer zelo 
ugodno In dve strešni okni. 9 04/23-
11-249 7006374 

KUPIM 

ELEKTRIČNI motor 6,5 ali 6,5 KW. 9 
04/619-51 -29, zvečer 700e2w 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

250 KOM novega strešnika Bobrovec, 
zaobljen, črn, dim 19x40 cm, cena 85 
EUR. 9 041/671-971 7006344 

PLOHE, colarice, letve, lege, špirovce, 
cca. 30 m2 strešnikov Rgaro tondach In 
fabjon, s 031/804^47 7ooe2se 

STREŠNO kritino Skril, 9 04/51-22-
6 5 4 70062«8 

AVTODELI IN OPREMA KUPIM 

HLODOVINO lubadark, 
352 

041/705-
7006349 

ENO LETO stara suha bukova drva, 9 
041/582-429 7oo»2®9 

MEŠANA drva. cena 40 EUR/m3 Tooeoea 

NA BLEDU prodam drva, po ugodni 
ceni. 9 041/279-883 70oe2oo 

SUHA, bukova drva in smrekove de-
ske, 20 mm. « 041/608-642 7oob2?3 

SUHA bukova drva, možnost dostave. 
«031/864-145 7006239 

SUHA bukova in gabrova drva, cerui 
40 EUR/m3 - (Poljanska dolina). 9 
04/51-22-418 7006207 

SUHA. bukova In mešana drva. razža-
gana in z dostavo (Kranj). 9 041/239-
3 2 8 7006327 

SUHA. bukova drva, razžagana z do-
stavo, «040/367-307 7006335 

SUHA bukova in brezova drva, mož-
nost razžaganja in prevoza, 9 
041/884-882 700634« 

STANOVANJSKA 
OPREMA 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

8 VRATNIH kril. skoraj nova. ugodno, 
9 04/25-91-494 700«22fl 

NOTRANJA vratna krila in okroglo po-
mivalno Korito 2 vodno baterijo. 9 
051/200-255 7006389 

POHIŠTVO 
PRODAM 

KURIVO 
PRODAM 

BREZOVA In bukova drva, 8 
041/811-910 7000352 

BUKOVA drva. 9 04/533-05-41, Vir>. 
ko 7006364 

CEPUENA metrska drva, bukev in 
»irast. 9 04/51-80-220, 041/639-
3 4 8 7006310 

DRVA moterska ali razžagana, mož-
nost dostave. 9 041/718-019 7005623 

SEDEŽNO gamrturo za dnevno sobo, 
kompletno kuhinjo z vsemi vgradnimi 
aparati, 9 040/560-522 7006243 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

HLADILNIK, zamrzovalno omaro in le-
domat, 9 041/697-933 7000320 

PRALNI stroj Gorenje, star 8 let. 9 
04/233-24-74 7006232 

SAMOSTOJEČ štedilnik Electrolux 3x 
plin. 1x elektrika s pecico in pekači, v 
garanciji, ugodno. 9 041/641-678 

70062« 

ŠTEDILNIK 2+2 m hladilnik 130 I. 9 
041/878-494 7006366 

http://wwAv.svet-nepremiinine.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.aggant.ir.si
http://www.fu.uni-lj.si
http://www.fm-kp.si.www.lu-skofjaloka.si
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PODARIM 

HLADILNIK 50x85x57 in štedilnik 4x 
et. plošče 50x88x60. « 040/508-

9 3 1 7006340 

OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 
MALO rabljen radiator Jugoterm 
60x90 in 40x50 cm in armaturo kopal-
niških pip. « 040/647-564 70062M 

PEČ na olje In drva, znamke Viadrus in 
C(St&n>e za olje 3x 7501. « 040/688-
9 0 6 70062IS 

TRI nove kolektorje IMP in 20 m bat-
konske ograje 3x14x100 cm. « 
04/252-32-73 roo6238 

2ALOGOVNIK za ogrevalno vodo 
1000 I, nov, izoliran, -dim. 90x210. 9 
031/740-158 7006306 

VRTNA OPREMA 
KUPIM 

LJTOŽELEZNO ali aluminijasto ogrodje 
za vrtno klop. 9 04/233-15-64 Tooea?« 

G L A S B I L A 

UUBITEUI klavirske harmonike! Želi-
te spoznati in igrati inštrument, pokliči 
le. « 051/426-669 70oe?i8 

PRODAM 

DIATONIČNO harmoniko Anton Želez-
nik H-A-E-D. starejša, brezhibna, do-
bro ohranjena, cena po dogovoru. « 
031/856-477. po 16. uri 7oo«?fli 

KLAVIRSKO harmoniko Melodija 80 
basfia v kovčku, 480 EUR. klavirsko har-
moniko Delicia 60 basna v kovčku 350 
EUR. planino Belarus 900 EUR. « 
04/204-2{>62. 031/555-215 700634« 

KUPIM 

KLAVIRSKO harmoniko 40 ali 48 bas-
no, * 041/903-412 7 w m 

Š O L A 

PRODAM 

KNJIGE za SŠJ (administrator In eko-
nonvski tehnik 3+2), « 040/974-764 

Š P O R T , 
R E K R E A C I J A 

PRODAM 

FANTOVSKO kolo 20". dekliško kolo 
24 \ otr. čelado, otr. ^dež za na kolo 
In avtosedež, » 031/329-207 7oo63m 

T U R I Z E M 

ŽELITE preživeti lepe septembrske 
počitnice v Novigradu. apartma za 4 
osebe. 25 EUR/dan. « 041/685-
4 7 0 7000213 

O T R O Š K A 
O P R E M A 

PRODAM 

AVTOSEDEŽ Romer-king (9-18 kg), 
zraven podarim športni voziček, odlič-
no zložljiv, cena 130 EUR. 9 04/235-
52-19 

KOMBINIRAN otroški voziček, dobro 
ohranjen, lupinico in sedež z mizico, 9 
051 /802-721 ?00624a 

KOMBINIRAN otr. voziček, trikolesni 
od rojstva dalje, bež-moder. kot nov. 
ugodno. 9 041/861-660 roo^ar 

OTROŠKE rolerje. zelo lepo ohranje-
ne. št. 35-38. cena 10 EUR, 9 
040/336-272 700622-

ŽIVALI 
IN R A S T L I N E 

PRODAM 

MLADIČE nemške ovčarke z rodovnn 
kom. 9 031/618-045 7006330 

PSIČKE nemške ovčarje, stare dva 
meseca. 9 04/510-37-70, 031/810-
5 4 9 7006371 

PODARIM 

MALEGA ovčarja, 9 04/53-14-225. 
031/227-834 7006325 

MLADE kužke mešančke. 9 
031/506-863 7006268 

4 MUCKE, stare 3 mesece, pripeljemo 
Jih na dom. «04/59-55061 Toosaso 

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

7006093 

K M E T I J S T V O 

KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

KIBLO za traktor Platoj, cirkular za 
drva in mlin za sadje. • 051 /340-723 

7006341 

KOMBAJN za krompir Grime in rotacfsko 
kosinico Deutz Fahr. 9 041/912-140 

KROMPIR ra ozimnico. Dragica Hab-
jan, Vošče 1 a, Radovliica 7006250 

NAKLADALKO SIP 17 m3, silokom-
bajn SK 80, predsetvenik 220, 9 
04/25-21-496 7006Z42 

SLAMOREZNICO Mengele s puhalnh 
kom. mlin za konjzo. sode za mošt. 9 
031/632-677 7000200 

T ROS I LEG hlevskega gnoja SIP na 
dva pokončna valja - hribovski. 9 
041/849-573 7006362 

KUPIM 

TRAKTOR od 40 do 70 KM. lahko no-
vejši model ter kiper prikolico Tehno-
sJroj 4-tonsko, 9 051/203-387 7006287 

TROSILEC 23 gnoj ali večjo kiper pri-
kolico. 9 041/539-440 7006339 

PRIDELKI 
PRODAM 

2 HA silažne koruze Kranj. 9 
031/624-552 7006361 

ČEBULO, rdečo peso. peteršilj. 9 
041/517-551 700622S 

DOMAČE bio češpije, 9 031/550-
814 7006334 

DOMAČO papriko, nječo peso, čebu-
lo in peteršilj. 9 041/517-551 700637s 

HRUŠKE vajamovke vi sive. Markuta, Ča-
dovUe 3. Golnik. 9 04/2560CM8 Tooeiso 

HRUŠKE za sušenje. Kos. s 
031/344-159 /006220 

JABOLKA, hruške viljamovke. slive, 
Hraše 34, « 031 /338-569 70C6290 

JEDILNI in krmni krompir, ugodno. 9 
041/612-263 700̂ 246 

JEDILNI kjonnpir. 9 041/584048700e3T? 

KORUZNO silažo iz silosa. 9 
041/335-818 7006353 

KRMNI krompir. 9 04/25-22012 7006233 

KRMNI krompir, Cerklje. 9 04/252-
13-48 70062S5 

KRMNI krompir in cisterno Creina 
3200 I. «031/387-397 

NEŠKROPUENE slive, lahko Jih sami 
naberete. cena 0.50 EUR. Bašelj 52. 
«040/372-098 7006270 

RDEČO peso za vlaganje. Smotej. 
Luže 22 a. 9 04/263-65-65. 
041/789-608 7006240 

SILAŽNO koruzo v Cerkljah. « 
04/25-22-420 7006354 

SLIVE in bio krompir. « 04/595-68-
9 1 7006270 

STOJEČO silažno koruzo. « 
041/944-287 7006237 

VEČJO količino silažne koruze. « 
041/601-616 7006231 

KUPIM 

HRUŠKE za žganjekuho. najraje tep-
ke. « 041 /552-390 7006319 

TEPKE kupim. «031/311^17 7006262 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA in teličko čb. stara 10 dnt, A 
kontrola. « 031/432-299 7006304 

BIKCA belgijsko plavi, star en teden in 
hnjške tepke. « 04/25-11 -670 7006356 

BIKCA Č8. starega 10 dni. « 
041/357-944 7006377 

ČB BIKCA, starega en teden. « 
031/356-^69 7006322 

ČB BIKCA in teličko, stara 14 dni. « 
041/608-686 700632« 

ČB FRIZUKO, brejo 7 mesecev. Zalog 
22. Cerî lje, « 04/252-75-75 7000351 

ČB TEUČKI, « 041/665-296 7006347 

DOMAČE piščance, petefinčke, putke sta-
re 4 mesece.« 040/951 -707 7005300 

ENICO simentalko v devetem mesecu 
brejosti, « 04/596-31-11 7oo63J4 

ENO leto starega zajca - lisca za ple-
me. «040/562-959 7006292 

JAGNJETA za zakol (meso) in hruške 
viljamovke za vtaganje, « 04/255-11-
71.051/410-138 700634? 

JARKICE riave. grahaste, črne, Hraše 
5. Smlednik, « 01/36-27-0927006323 

KOKOŠ! RJAVE mlade prodajamo, novi 
detovni čas vsak delavnik od 8. -10. ure. 
sreda od 8.-17. ure in sot)ota od 8. -13. 
ure, Perutninarstvo Gašpertin. Moste 99 
pri Komendi. «01/83-43-586 roo6JS3 

KOZE burske. « 04/518-53^1 7006217 

KUNCE, ovnače in tihe račke. « 
04/202-12-57. 040/735-487 r006273 

ORJAŠKE lisce, plemenske samce In 
samice ter kunčje meso. « 04/58-91-
236 7006370 

PRAŠIČE različno težke, možna do-
stava. « 041/724-144 7006189 

PRAŠIČE težke 70 do 90 kg, 9 
041/595-773 /ooase? 

RJAVE jarkice in bele piščance za do-
pitanje. Stanonik. Log 9, Šk. Loka. 9 
04/51-85-546. 041/694-285 7006266 

TEUČKO simentalko. stan) 10 dni, « 
031/37-89-22 7006275 

TEUČKO simentalko. staro 14 dni, 9 
04/57-23-526 7006278 

TEUČKO simentalko. staro 14 dni. 9 
041/386-837 7006335 

TRAKTOR Zetor 25 KM in cisterno 
Creina. « 041 /865-675 7006M8 

ZAJCE za zakol ali nadaljnjo rejo. « 
041/312-256 7006267 

KUPIM 

BIKCA simentalca za nadaljnjo rejo, 
teža cca. 220-250 kg. « 04/596-10-
89 7006222 

BIKCA simentalca. starega 10 dni. « 
031/568-140 700««« 

BIKCA simentalca afi križanca, starega do 
eoega meseca. « 031/693-847 7oo(W2i 

BIKCA simentatea, starega do 10 dni. « 
04/533-13-80.041/286-701 7ooê 78 

BIKCE in telice ter kravo ali telico in 
prodam plastične sode ter cisterno 
100 1. « 051/372-468 7oo6&4i 

BURSKO kozo in kozla. 9 040/886-
2 0 8 7006311 

OSTALO 
PRODAM 

KOLE kostanjeve in betonske. 9 
04/514-12-97.051/392-628 7006363 

ZEMUO - humus, «031/253-579 
7006274 

Z A P O S L I T V E (m/ž) 

KRMNI krompč.« 04/23-12-^37 700e3S5 NUDIM 

DELO DOBI natakartica) z veseljem do 
dela. nedelja. prazjiikJ in vsaka druga 
sobota prosto. Gostilna Kot. Maistrov 
trg 4. Kranj. « 04/202-61-05 7006221 

IŠČEMO Študentke za delo za šanKom v 
lokalu. Nataša Ivanušič s.p., Podbrezje 
127. Naklo. « 031/641-722 7006i72 

Ovsenik Inženiring d. o. o. 
Jezerska C. 108/c, 4000 Kranj 

Iščemo 
delavca za delo v lesni stroki: 

priporočene delovne 
izkušnje in smer: 

• mizar ali mizar-mojsler ter 
•delavec v [akirnici 

• pomočnik mizarja (M/Ž) 
• delo na CNC stroju 

Informacije na tel.: 04/281-6eO0 

OBČASNO zaposlimo kuharja picope-
ka. Ka('dntaniia d.o.o.. Orulovka 40, 
Kranj. « 04/23-32-120 rooesao 

PANTER BAR. Maoeta Žanko s.p., Hraslje 
52. Kranj, vzame v redno delcMX> razmere 
deMe. k) bi rada defaia kot natakarica, (zhušr^ 
in izî razba ni pomen̂ bno. obvsz&n je iasien 
prevoz. S 040/244335, Meta tcosjm 

PRODAJALEC dobi delo na bencin-
skem servisu, obvezna poklicna šola in 
lasten prevoz. Anza d.o.o.. Adergas 
22. Cerklje, « 041/718-975 7006283 

REDNO zaposlim natakarico, delo v 
gostilni in piceriji. za pomočnico v kutii-
nji, Picerija Dare. Vodopivčeva 18. 
Kranj. « 041/390-331 700ei60 

REDNO zaposlitev nudimo kuharju ali 
picopeku. delo je izmenično, Picerija 
Tonač. Grad 15. Cerklje. « 041/646-
358.041/754-746 700«307 

REDNO zaposlim kuharja in kuharsko^ 
pomočnico. Picerija Dare. Vodopivče-' 
va 18. Kranj. « 031/390^31 7006309 

ZAPOSLIM kuharja. Stare - Hribar Ma-
teja s.p.. Koroška c. 59. Kranj. « 
04/236-13-02 rooem 

2AP0SUM kî iaoa in natakija za redno de-
kyAx> razmetie. z veseljem do dela v gostin-
stvu. možnost priučitue, Belsak Dušan s.p.. 
Goto Brdo 8, Medvode. «01/36-11-201 

ZAPOSLIM natakarja/ico in dekle za 
pomoč v šanku Huan Gong d.o.o.. 
Gosposvetska 1. Kranj. 9 04/202-
72-61. po 10. uri 7oo626o 

ZAPOSLIMO prodajalko in posk)Vodio 
v trgovini 2 darilnim programom v no-
vem nakupovalnem centru v Kranju. 
Pisne vloge pošljite na: TERA RD 
d.o.o.. Komenda. Mlaka 4. 1218 Ko-
menda, « 01/83-41-015 7006125 

ZAPOSU MO peka as deiavca z izkušnjami 
v pekami in razvoznika kmha - dobro plači-
lo, Pekama ZevnlK d.o.o.. LjubljansKa c. 
36 a. Kranj, « 041/73&^30 ?oo6»58 

ZAPOSLIMO natakarja/ico, lahko tudi 
študent In kuhinjsko pomočnico, ugo-
den deio\/ni čas. Štibelj Špela s.p.. 
Partizanska c. 17. Kranj. « 040/646-
174.040/435-070 7006345 

Avtomehanika za delo v 
viikanizerski tk^sMM zaposli-
mo - Bottez, d. O. O., Cesta 
Staneta Žagarja 58c. 4000 
KRANJ, tel.: 0 4 / 2 0 1 4 0 5 0 

ZAPOSLITEV dobi mlad, kreativni kuhar 
in gospa za pomoč v kuhinji - čiščenje in 
pomivanje, Gostilna Krištof. Predoslje 
22. Kranj. « 041/358-786 700633i 

ZA PREVOZE po Sloveniji Iščem pre-
voznika s kamionom z nosilnostjo 3 
tone in kombijem s prostornino 17 m3. 
Eržen Marjan s.p.. Ješetova 73. Kranj. 
«041/628-285 ;oo6234 

ZAPOSLIM voznika E kat. z izkušnjami 
mednarotfnem prometu. Primi d.o.o., 
Grintovška 35, Kranj, « 041/692-
8 4 8 7006202 

ZAPOSLIM voznika E kategorije, pre-
vozi po Evropi, vikendi prosti, Bertor)-
celj Pavel s.p.. Na trati 22. Lesce, « 
041/676-336 700ez77 

PE KRANJ priuči in zaposli telefonist-
ko. delo od pon. - pet. od 8. do 15 
ure, izobrazba ni pomembna. Fantom 
International d.o.o., Ul. M. Grevenbro-
ich 13. Celje. « 051/435-145 7006i6? 

ZAPOSLIMO takoj poslovno sekretar-
ko z najmanj V. st. izobrazbe, akt. zna-
njem ang. jezika in MS offica ter izkuš-
njami pri delu s tujino. MEMO AB, d. o. 
o.. PE Kidričeva 43 b, 4220 Skofja 
Loka. « 04/51-10-400 7006027 

ZA NEDOtOČCN ČAS zaposirTK) zastop-
nike in vocUe skupin za terensko prodap no-

artiktok̂  za \»wanje zdravja, najbo^ po-
gc^ in uŝ ijanje v delo, Sir̂ sopa, d.o.o., ^ 
rosflilca87.041/793<367 7000059 

ZAPOSLIMO avtoličarja ali priučenega 
delavca ali delavca, Draksier Izidor 
s.p.. Zasavska c. 36 b, Kranj. « 
04/23-55-060 7000216 

ZAPOSLIMO pridnega delavca za 
delo v skladišču s krmili. Kmetijska tr-
govina Cegnar. Virmaše 163. Škofja 
Loka. « 041/27W)58 ;oo626? 

KOVINARJA vzdržesericatakct zaposSmo. 
deto je v Kranju. Besco d.o.o.. Nova vas 
12. Zg. Besnica. « 04/2506-147 TOOSSOI 

REDNO zaposlimo delavce za pomož-
na dela v mizarski delavnici, Pohištvo 
Iskra d.o.o.. Barietova c. 3. Medvode, 
«041/288-150 7006268 

STROJNI ključavničar - varilec zapo-
slim. KOZINA KRANJ. D.O.O.. Pintar-
jeva 5. Kranj. « 041/652-285 7oo63ie 

TAKOJ zaposlim monterja suhomon-
tažne gradnje (Knauf, Rigips...), mož-
na priučitev. K2 Art Kmičar Miloš s.p.. 
Kočna 19a. Blejska Dobrava. « 
041/460-013 7006262 

ZAPOSLIM slikopleskarja, lahko brez 
Izkušenj. Slikopleskarstvo Barle, Milan 
Burgar s.p.. Sp. Brnik 91. Cerklje. « 
031/318-235 7006091 

ZAPOSLSM frizerko. Frizerski salon 
Andreja Urbančič s.p.. Dvorje 112. 
Cerklje. 9 031/322-090 7006324 

Humer, d. o. o., Kranj, Zasavska c 45d, 4000 Kranj 
Tel.: 04/2S7-2000, e-naslov: humer-kranj@siol.net 

ZAPOSLIMO: 

1. SKLADIŠČNIKA (m/ž) - voznika kombija: zaželena izobrazba 
trgovske srrieri. 

2. DELAVCA ZA DELO PRI STROJU (m/ž) za brizganje plastič-
nih mas. Prednost ima kvalificiran kovinar. 

ZAPOSLIMO cvetličaria/ko s končano 
cvetličarsko ali vrtnarsko izobrazbo, 
delovne izkušnje zaželene. Pisne proš-
nje pošljite do 31. 8. 07 na: Flora 
d.o.o., Zg. Bitnje 133, Žabnica 700e)0t 

IŠČEM 

DUO ROLO išče delo na obletnicah, 
porokah z zabavno in narodno glasbo. 
«041/224-907 7006H3 

ONE MAN BAND išče deto, igranja na 
obletriicdh. ohcetih in driJ^Tt zabavah. 8 
04/252-14-98.031/595-163 700e0*» 

ŠTIRIURNO lažjo zaposlitev v Škofji 
Loki ali okolici (prodajalka ali dmgo). « 
04/513-60-23 /000369 

P O S L O V N E 
P R I L O Ž N O S T I 

GOTOVINSKI KREDITI za vse zapo-
slene in upokojene. Lons, d. o. o., 
Gregorčičeva 8. Kranj. 04/236-68-
08.051/387-753 7005653 

FESST d .0.0.. PE Stritarjeva 5. Kr^n) 
Nudimo vse vrste posojil, 

ugodne obresti 
0 4 / 2 3 6 - 7 3 - 7 S 

Ffsi lao. PoMa 74. M i ^ 

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

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

na osnovi vozila ter leasingi. 
Možnost odplačila na 

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

Maribor, tetefbn: 
02/252-4S-26,041 /750-560. 

S T O R I T V E 

NUPIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
SGP Bytyqi d.n.o.. Struževo 3a. Kranj. 
« 041/222-741 7005508 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč. izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co, d.n.o.. Jetov-
škova 10. Kamnik. « 01/839-46-14. 
041/680-751 70058to 

ASTERIKS SENCIUV Rozman Peter, s. 
p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-170. 
041/733-709; žaluzije, rolo^. rolete, la-
melne zavese, pitse zavese, komamiki. 
markize, www.asteriks.net 7005024 

BARVANJE fasad in napuščev. ugodno 
in kvalitetno. Megamatrn. d. o. o.. Stare-
tova 39. Kranj. 041 /570-957 7006171 

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas 
13. Cerklje, izvaja od temeljev do strehe, 
notranji ometi, vse vrste fasad, kamnite 
škarpe. adaptacije, urejanje in tiakova> 
nje dvorišč, « 041/589-996 7005730 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa 
gradbena dela, notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni. 051/354-039 7006265 

IZVAJAM vsa gradbena dela. notranje 
omete, fasade, adaptac^, tjakc^«ar̂  dv^ 
rišča. ograje, kamnite škarfe in dimnike, 
kvaRetno. hitro in poceni. SGP Beni. Stru-
ževo 7. Kranj. « 041/561-838 7005615 

PRAZNJENJE GREZNIC! Bled • 
Ijica - Jesenice. Miro Mež&k s.p., Krnica 
4da. Zg. Gorje. « 041/516-199 7005002 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, 
zidava, montaža novih, popravila sta-
rih. nudimo dimne obloge, dimne 
kape. Novak & Co, d.n.o., Ljubljanska 
89. Domžale. « 031/422-800 70058u 

LOANIMA gradbeništvo, d. o. o.. Glav-
ni trg 14. 4000 Kranj. Izvajamo vsa 
gradbena dela, 041/257-328 7oo6te7 

NUDIM vse vrste električnih instatadj v no-
vogradr^ in adaptac^ ter razna man^ 
popraute. Jsiez Vater s.p. Zg. Oup|e 24. 
Dup^e. 9 041 /760616 7oo6Mt 

NUDIM čiščenje, icanje in pcmočvgospo-
dinjstvu. Čistilni servis Irena Pančur s.p.. 
Franca Berleta 15. Cerklje, irenapancur 
©siol.net,« 041/S555-13 7ocw2w 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix. d. o. o.. Staretova 
ul. 39, Kranj, 041 /570-957 7005i7? 

SLIKOPLESKARSTVO Bizant Gorazd 
s.p., Britot 9, 4000 Kranj vam nudi 
kv^itetne in ugodne pleskarske storit-
ve. « 041/514-547 70063»7 

TESNJENJE OKEN W VRAT iMKere lesr#-
la do 30 % pnhranka pri ognevanju. Ptepha in 
prahu ni več! Zmanjšan hrup, lOletgaranc^. 
BE & MA, d. o. o.. Eksieoeva 6. Kamnik 
01/83-15057.041/694-229 /oossz/ 

UREJAMO najugodnejše kredite tuje 
banke na hipoteko. OD aH pokojnino, 
možnost kredita do 70% vnednosti nepre-
mičnine, v kredrtno sposobnost se upoš-
tevajo tudi prevozni stroški. matica, otroški 
dodatki itd, Planinšek k.d., Šinkov tum 
23. Vodtee, « 031 /206<352 7005780 

VSA SUKOPLESKARSKA dela, pola-
ganje talnih oblog ter izdelava fasad, 
Volčanšek Albin. s. p., Kidričeva 7, Je-
senice, «041/873-70S 7005037 

I Z O B R A Ž E V A N J E 

KAKOVOSTNI splošni ali poslovni jezi-
kovni tečaji NE. AN. FRA..., individualne 
ufB, inšCrukdje. Ugodne cene! ŠVICAR-
SKA ŠOLA, Pot v Bitnje 16, Kr, « 
04/23-12-520, 041/440-793, 
www.svicarska-sola.gajba.nel 7oo6oce 

NUDIM 

ŠOLA KITARE IN PLESA - za vse sta-
rosti (mladoporočenci, posamezniki, 
pari), Sludio Tango. Britof 316, Kranj, 
«041/820-485 7ooS7u 

Z A S E B N I S T I K I 

30.000 POSREDOVANJ. 11.000 po-
znanstev v preteklem letu ̂  karaMenstika 
ženitne posredovalnice Zai^ianje za vse 
generac^. ki posredi^ po vsej Slo. « 
03/57.2&-319.031/505495,031/836-
378 7004038 

Prazen dom je in dvorišče, 
oko zaman te išČe. 
solza^ žalost, bolečina 
te zbudila ni. 
ostala je praznina, 
ki boli, boli... 

Z A H V A L A 

V 68. letu nas je zapustila mama, teta, sestra, sestrična 

A N T O N I J A KIRM 
iz Kovorja 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem. sodelavkam in sodelavcem ter znancem za podarjeno 
cvetje in sveče ter nam izrekli sožalje. Najlepša hvala zdravniku 
in osebju bolnišnice Golnik, gospodu župniku za tople tolažilne 
besede, trobentaču Viliju Pangeršiču. pevcem Zupan za lepo 
petje, Karitas Kovor za molitev, pevkam s Sp. Bele za prepevan-
je in molitev, Komunali Tržič, kolektivu MIGI Gros. pevcem 
cerkvenega zbora Leše, zboru Dobrča, družini Hrovat in Dorci 
Bizjak za pomoč v težkih trenutkih. Vsem Se enkrat najlepša 
hvala, tako imenovanim in neimenovanim. 

Ža lu joč i vsi n j e n i 
Kovor , Leše 

mailto:humer-kranj@siol.net
http://www.asteriks.net
http://www.svicarska-sola.gajba.nel
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BREZPLAČNO spoznajte fante. Ženit-
na posredovainica Zaupanje. p.p.40, 
Prebold. « 03/5r-26-3t9. 031/836-
3 7 8 7005945 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za Iskrene, resne, trajne zveze Iz 
vse države. 9 031 /836-378 7004t2e 

POMLADNI VETER - vabimo dekleta 
in gospe, ki si želijo spoznati novega 
moške^ za resno ali občasno zvezo, 
da pokličete 031/612-541 od 15. ure 
dalje ali pišite SMS. Prijazne delavke 
čakajo na vaš klic 700«002 

R A Z N O 

PRODAM 

STOPNICE, kovinske, okrogle, do 
1,5 m in pralno-sušitni stroj. « 
04/233-13-46. 040/883-417 roMzeo 

JEKLENKI za plin 10 in 5 kg in ptičjo 
kletko. « 04/25-11-978 

7006338 

LESTVE pleskarske in inštalaterske 
•A" dobite Cegnar . Zbllje 22. « 
041/981-210 7006t82 

PVC cisterno 700 I In rabljeno, ce-
mentno. strešno opeko, « 04/252-
1 7 - 3 9 7006313 

STREŠNO kritino Folc cca. 1000 kom 
in komplet autogeni varilni aparat z ie-
klenkami, « 041/294-958 7ooeo33 

STRIŽNO kosilnico, kvalitetna Benassi 
85 cm. 5 KW. kot nova. prenosno kln 
mo 12 V za avto ali vikend. 041/722-
6 2 5 7000316 

TELEČJE, ustrojene kože. 5 kom, 
ugodno, « 04/23-43-501 7ooe27e 

G G I ^iCl^OČninC \ 04/201 42 41,e-posta:narocnine@g-gias.si, www.gorenjskiglas.si 

v SPOMIN 

Jutri, v soboto, 25. avgusta 2007, bosta minili dve žalostni leti, 
odkar nas je zapustil naš dragi 

IVAN FURLAN 
iz Hra$ 

Vsem, Jd se spomnite na njega in prižigate sveče, iskrena hvala. 

Žena Ančka 

ZAHVALA 
V 85. letu starosti nas je zapustila draga sestra in teta 

FRANCKA POTREBUJEŠ 
iz Groharjevega naselja v Škofji Loki 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, zna-
ncem. stanovalcem Groharjevega naselja in podjetju Gorenjske 
predilnice za izrečeno sožaJje, cvetje, sveče^ darove za maše in 
cerkev. Posebna zahvala osebju Gastro internega oddelka 
klinike v Ljubljani za nego in lajšanje bolečin. Iskrena hvala 
župnikoma Jožetu Miklavčiču in Ivanu Potrebuješu za lepo 
opravljeno pogrebno mašo in pogreb, pevcem za petje pri maši 
in na pokopališču ter pogrebni službi Akris. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 
Vsi njeni 
Skofja Loka, avgust 2007 

ZAHVALA 

Tiho- je od nas odŠla 

M A R I J A BERTONCELJ 
roj. Lotrič 

Ob smrti drage mame se zahvaljujemo vsem. ki ste darovali 
cvetje in sveče ter jo pospremili na zadnji poti. 

Vsi njeni 
Kropa. Podnart 

Telo počiva že pod rušo, Z A H V A L A 
naj mir objema tvojo dušo. , , , , 
Draga mati, v teku let, P® bolezni je v 71. letu starosti odšla od nas draga mati. 
snidemo se spet. tašča in stara mama 

JOŽEFA OKORN 
Rudarjeva Joži iz Sp. Besnice 

Iskrena hvala sorodnikom, vaščanom Trate, sodelavkam in sodelav-
cem kolektiva Hidria Perles, sodelavkam in sodelavcem kolektiva 
Supcrmarket Tržič, prijateljem in znancem za ustna in pisna soža-
Ija, stiske rolc, lepe misU, podarjeno cvetje in sveče, denamo pomoč, 
sv. mašo ter spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvala g. župniku 
Vinku Malovrhu za lep pogrebni obred ter pogrebni službi Navček. 
Hvala vsem. ki ste našo mamo spremili k večnemu počitku. 

Žalujod: sin Slavko, sin Franci z družino, hči Zdenka z družino 

Zdaj bivaš vrh višave jasne. V S P O M I N 
kjer ni mraku in ni noČi, 
kjer sonce nikdar ne ugasne. 
kjer zvezda si med zvezdami. 

(Simon Gregorčič) 

23. avgusta 2007 je minilo deset let, odkar nas je za vedno 
zapustil naš dragi 

jM C V 

I 
ALOJZ LIKAR 
iz Sv. Duha 

Hvala vsem. ki se ga še vedno spominjate. 

' VSI NJEGOVI 
Sv. Duh, 23. avgusta 2007 

Ko postane življenje 
samo še trpljenje... 
Ostala je praznina, 
v srcih naših bolečina 
in tiha solza večnega spomina ... 

ZAHVALA 

Ob izgubi dragega očeta 

MATEJA DERNOVŠKA 
izReteč 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter 
vsem. ki sle ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči VSi njegovi 

Tiho, kar pretiho si odšla od nas, Z A H V A L A 
brez besede, 

brez pozdrava, 
pogrešali te bomo draga mama. 

Ob smrti drage mame in babice 

A N T O N I J E SOTLAR 
roj. Lužovec 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ji v življenju in ob smrti izkazali ljubezen in 
spoštovanje. Hvala vsem, da ste bili z nami ob njeni smrti, z izrazi sožalja. darovali 

cvetje, sveče, svete maše in jo pospremili do groba. Hvala dr. Ferjanovi za razumevanje, 
spodbujanje in dolgoletno zdravljenje. Hvala Godbi Gorje, pevcem in praporščakom, 

ki so jo pospremili na zadnji poti. Hvala gospodu župnilcu za opravljen obred. 
Vsem imenovanim in neimenovanim Še enkrat iskrena hvala. 

VSI NJENI 
Sp. Gorje, avgust 2007 

ZAHVALA 

Zdaj se spočij, izmučeno srce, 
zdaj se spočijte delavne roke. 
Kar je neskončno dragoceno, 

je večno in nikdar ne more umreti. 

V 73. letu nas je po dolgi in hudi bolezni zapustil dragi mož. ata, 
dedek in pradedek 

ALOJZ ŠINKOVEC 
z Brezovice pri Kropi 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki so bili z nami v teh težkih dneh in darovali sveče, cvet-
je ter izrekli sožalje. Zahvaljujemo se sodelavcem Alpetourja, OŠ 
Stražišče-Besnica in Žito Gorenjka. Najlepša hvala prijateljici Anid 
BenediGČ in vsem. ki ste pomagali ob pogrebu. Posebej hvala dr. 
Marti Ropret in patronažni sestri Sonji, g. župniku za lef>o opravljen 
obred, pogrebni službi Akris in pevcem. Iskrena hvala tudi vsem, ki 
ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Marija, sinova Lojze in Matjaž ter hči Anica z 
družinami 

ZAHVALA 

Življenje ceh ste garali, 
za otroke in dom se žrtvovali. 
Sledi ostale so povsod, 
dela vaših pridnih rok. 

Po dolgi bolezni je v 84. letu odšla v večnost naša draga mama, 
stara mama, prababica, sestra in teta 

MARIJA MOHORIČ 
p. d. Beštrova mama iz Podblice 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, sodelav-
cem, prijateljem in znancem za pisna in ustna sožalja, podarje-
no cvetje in sveče, darove za svete maše ter spremstvo na njeni 
zadnji poti. Posebna zahvala Stanki Pogačnik za pomoč in 
nego, zdravniku dr. Terčonu za zdravljenje in skrb ter gospodu 
župniku Vinku Malovrhu za lepo opravljen pogrebni obred. 
Hvala tudi pevcem, pogrebni službi Navček ter gospodu Filipu 
Bertondju za lepe besede slovesa. Vsem imenovanim in neime-
novanim še enkrat iskrena hvala. 

Vsi njeni 

mailto:i-nfo@g-glas.si
mailto:narocnine@g-gias.si
http://www.gorenjskiglas.si
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A N K E T A 

Vse gre za 
položnice in hrano 
SIMON ŠUBIC 

Inflacija raste, najbolj občut-
ne podražitve pa šele priha-
jajo. Za jesen namreč napo-
vedujejo dvig cen osnovnih 
živil - kruha, mleka in mesa. 
Je za podražitve kriv evro ali 
kaj drugega? 

foto: Tina Doki 

Božena Cvetan: 

"Evro po mojem nima nobe-
nega vpliva na te podražit-
ve. Janša nam je pred volit-
vami obljubljal evropske 
plače in penzije, a nanje še 
vedno čakamo. Imamo pa 
evropske cene." 

Pavel Jane: 

"Na rast inflacije še vedno 
vpliva uvedba evra, saj so 
vsa podjetja In ustanove 
cene zaokrožile navzgor. Za-
radi napovedanih podražitev 
sicer ne bom imel težav, ker 
gre za nekaj centov." 

Nina Zatler: 

"Ne vem, kaj je krivo za po-
dražitve, zagotovo pa je ža-
lostno, da morata dva zapo-
slena s povprečnima plača-
ma skrbno gledati, kakšno 
hrano kupujeta. Vse gre za 
položnice in hrano." 

Helena Lampret: 

"Nič dobrega se nam ne 
obeta. Za inflacijo je kriv 
evro, ker ga je vlada prema-
lo precenila In bi morali biti 
ob njegovi uvedbi bolj po-
zorni. Nekaj bo treba ukre-
niti." 

Martina Menegallja: 

"Podražitve hrane, še po-
sebej kruha, so zagotovo 
precejšen problem za veli-
ke družine, ki so velik porab-
nik hrane. Uvedba evra se 
počasi kaže v povečani in-
flaciji." 

Glasov piknik za rojstni dan 
Na piknik v Besnico smo povabili vse svoje naročnike, ki so letos tako kot Gorenjski glas stari šestdeset let. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Besnlca - V torek popoldne 
je bUo še vreme naklonjeno 
pikniku Gorenjskega glasa, 
ki je potekal v prijetni družbi 
članov velike Glasove druži-
ne. "Na piknik smo povabili 
vse naše naročnike, Id so le-
tos tako kot Gorenjski glas 
stari šestdeset let. Besnico 
smo izbrali zato, ker je to 
kraj prijaznih ljudi, poleg 
tega imamo v Besnici največ 
naročnikov na število prebi-
valcev," je povedala direkto-
rica in odgovorna urednica 
Gorenjskega glasa Marija 
Volčjak. Izkazali so se tudi v 
Turističnem društvu Besni-
ca in Krajevni skupnosti 
Besnica, saj so poskrbeli za 
dobro hrano, pijačo in glas-
beni pogon v družbi Besni-
škega kvinteta ter mladih do-
mačih harmonikarjev. 

Da se Glasovci radi druži-
mo, je pokazala odlična ude-
ležba naročnikov in njihovih 
družinskih članov, nekateri 
pa so ustvarjalce časopisa še 
posebej presenetih. Alfonz 
Kem z Zg. Brnika je izvezel 
čestitko za Glasov rojstni 
dan, njegova soproga Marija 
je prav za to priložnost napi-
sala pesmico. Franc Kolman 
iz Škofje Loke je prinesel 
sladko grozdje. Minka Likar 
iz Hotavelj je razstavila ne-
kaj lastnih aranžmajev iz po-
sušenega cvetja in citronk. 

Besničan Janez Mohorič in 
Jože Štefe iz Sr. Bele sta ime-
la na ramenih oprtane plete-
ne koše, v rokah pa čajne; da 
se je videlo, kaj so ju naučili 
njuni predniki. Med tistimi, 
ki so bili v družbi Kranjčana 
Janeza Kalana, pa je padla 
ideja, da bi tudi Gorenjski 
glas lahko imel svoj "fan 
dub". 

Pa se ni samo klepetalo, je-
dlo in pilo. Malo se je tudi 
plesalo, za Glasove naročni-
ke in njihove družinske čla-
ne pa smo pripravili tudi raz-
lične igre; od mesnatih, ko je 
bilo treba uganiti pravo dol-

žino pršuta, do miselnih, ko 
je bilo treba odgovoriti na 
vprašanja, kot je: Ali poznate 
vzdevek najbolj znanega 
besniškega rokovnjača? In 
ker mora v vsaki veseli druž-
bi biti tudi hec, sta zanj v 
skeču poskrbeli Minka Likar 
in Cilka Bohinc, Id slišita na 
ime Duo MI-CI. Si lahko kar 
zamislite, koliko sta imeli 
povedati čez ta mlade fante, 
ko pa jima, mladima upoko-
jenkama, noben več noče 
ustaviti na avto štop. 

Na pikniku je bila tudi 85-
letna Jožefa Čarman iz Sore. 
Pripeljal jo je zet Aleksander 

Bartol. ki je povedal: "Moja 
tašča tega že ne bi zamudila. 
Naročnica na Gorenjski glas 
je že šestdeset let in vsak to-
rek in petek nestrpno priča-
kuje poštarja, da ji ga prine-
se na dom." Srečali smo tudi 
Marin škove iz Strahinja, 
kjer letos praznujeta šestde-
set let žena in mož, Cilka in 
Franci. Na pikrrtk sta prišla v 
družbi vnukov Eve, Ele, Jaka 
in Blaža. Angelca Prevoituk 
iz Kranja, ki se letos prav 
tako pridružuje klubu šest-
desetletnikov, pa je poveda-
la: "Zabava nas razvedri in 
danes se imamo super." 

Za smeh sta poskrbeli Cilka Bohinc in Minka Likar, ki sllšita na Ime Duo MI-CI. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Prevladovalo bo sončno vreme, zjutraj bo ponekod nastala 
megla. 
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MOJSTRANA 

Predsednik vlade danes v Mojstrani 

V Mojstrani se danes pričenjajo tradicionalni Aljaževi dnevi, 
ki bodo letos še posebej slovesni, saj se bo dana-šnjega pri-
četka udeležil predsednik vlade Janez Janša. Prisostvoval bo 
odkritju spomenika planincu Avgustu Delavcu ter polaganju 
temeljnega kamna za Slovenski planinski muzej. Aljaževi 
dnevi, letos že šestnajsti po vrsti, bodo sicer trajali do nede-
lje. Drevi ob 19. uri bodo v Kulturnem domu na Dovjem od-
prli fotografsko razstavo Slovenija, od kod lepote tvoje, upri-
zorili pa bodo tudi monokomedijo Marsela Gomboca Kam 
gremo? Jutri, v soboto, pripravljajo Custinov pohod na Dov-
ško Babo, ob 19. uri pa bo osrednja kulturna prireditev na 
Dovjem, kjer bo gost večera Tone Partljič. V nedeljo bo ob 
13. uri sveta maša v Aljaževi kapelici v Vratih, sledil pa bo 
kulturni program s Triglavskimi pravljicami. U. P. 

ŠKOFJA LOKA 

jazz večer v Škofli Loki 

Turistično društvo in Občina Škofja Loka v okviru sobotnih 
promenad to soboto ob 20.20 na Mestnem trgu pripravlja-
ta jazz koncert z vrhunsko zasedbo Primož Grašič&Boško 
Petrovič Quartet. Na dvorišču Škofjeloškega gradu pa isti 
večer ob 19. uri Lions klub in Rotary klub Škofja Loka prire-
jata dobrodelni koncert, na katerem bosta ob spremljavi or-
kestra Simfonika Vrhnika nastopila tenorist Janez Lotrič in 
sopranistka Vera Mlejnik. D. Ž. 

Mladoporočenci 

V Radovljici sta se 8. avgusta poročila Žiga Judež in Mlrjam 
Smolej, na Bledu pa 18. avgusta Gregor Sodja in Estera Re-
kelj, Uroš Crumerec in Katja Pešak ter Jurij Klobučar in Bar-
bara Babič. V Vili Bistrica v Bistrici pri Tržiču so se 18. avgu-
sta poročili: Mitja ŠvegelJ In Maruša Jazbec ter Andrej Zor-
man in Petra Zupan, v Kranju SamirCrbič in Marjeta Bohorč 
iz Kranja, na Brdu pri Kranju pa Corazd Ješe in Zorica Kon-
dlč z Vira. Mladoporočencem čestitamo in jim podarjamo 
polletno naročnino na Gorenjski glas. 
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Kdo je ukradel 
rožo 
"Kdor je vzel cvetlični lonček 
z rožo s tega mesta, naj 
ukradeno nemudoma vrne. 
Če hoče, mu drugo ali lepšo 
rožo podarim z lončkom vred. 
Bog ali Alah vse vidi!" 

Stran 13 

z županom na izlet 
Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger 
s sodelavci je pripravil strokovno 
ekskurzijo za novinarje, ki pokrivajo 
jeseniško občino. Pot nas je vodila 
od Pristave v javorniškem Rovtu 
prek Križevca do Planine pod Golico. 

Stran 1 1 
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Obesek z grbom je 
najboljši spominek občine 
Na Jesenicah so prvič pripravili natečaj za najboljši spominek občine. 

U R Š A P E T E R N E L 

Najboljši spominek občine 
Jesenice je obesek z grbom, 
ki ga je izdelal Tadej Razin-
gar iz Izole. Obesek je izde-
lan iz kamna, vanj pa je od-
tisnjen grb Občine Jesenice. 
Zanj se je enotno odločila 
strokovna komisija, ki je iz-
birala med osmimi prijav-
ljenimi spominki šestih av-
torjev. Kot je povedala pred-
sednica komisije Zdenka 
Torkar Tahir, izbrani spo-
minek ustreza vsem zahte-

bri, je povedala Torkar Ta-
hirjeva, vendar pa so neka-
teri zgrešili osnovne značil-
nosti, ki bi jih spominek 
moral imeti. Tako bi bili ne-
kateri zaradi svoje velikosti 
in cene bolj primerni za 
protokolarna darila. Med 
njimi sta denimo kurta v le-
seni embalaži avtorja An-
dreja Mavra in obtežilnik z 
grbom Tadeja Razingarja. 
Drugi spominki, ki so sode-
lovali na natečaju, so laneni 
prtid z izvezenimi narcisa-
mi v kartonski embalaži av-

Tadej Razingar, avtor nagrajenega spominka, 
je 27-letni Ljubljančan, ki živi v Izoli. Za natečaj 
za izbiro najboljšega spominka Jesenic mu je 
povedala sorodnica z Brega pri Žirovnici. Čeprav 
je dokončal zdravstveno šolo, se že dalj časa 
ukvarja z umetnostjo, predvsem s kiparstvom. 
Izdelave spominkov se je tokrat lotil prvič, izbral 
je kamen kot tipično motiviko Jesenic, vanj pa je 
ročno narisal jeseniški grb in ga nato vgraviral. 

Obesek z grbom je najboljši spominek Jesenic. 

vanim kriterijem. Prodnik 
jc simbol Save, zaradi kate-
re so se Jesenice sploh zače-
le razvijati, izdelek je obli-
kovno in vsebinsko prime-
ren kot spominek Jesenic 
ter prodajno in cenovno 
zelo zanimiv. Drugi prijav-
ljeni spominki so sicer do-

torice Cirile Kosmač Rabič, 
lesena hokejska površina av-
torja Petra Tautscherja, 
vrečka iz lepenke za voščil-
nico, razglednico in pro-
spekte ter ekološka platnena 
vrečka avtorice Jelke Koselj 
ter kozolci v miniaturi avtor-
ja Stanislava Verbinca. 

Razpis sta pripravili Raz-
vojna agencija Zgornje Go-
renjske Ragor in Občina Je-
senice. Kot je povedala 
Aleksandra Orel z Občine 
Jesenice, je bil to prvi nate-
čaj za izbiro spominka ob-
čine. Lejla Konjič iz Turis-
tično-informativnega cen-
tra (TIC) Jesenice pa je de-
jala, da obiskovalci Jesenic 
vse pogosteje povprašujejo 
po spominkih, vendar pa 
razen brošk in magnetkov 
nimajo na voljo nobenih 
dmgih izdelkov. Menila je, 
da bi bil obesek z grbom 
lahko zelo lep in zanimiv 

spominek za turiste, zato je 
izrazila željo, da se bo Ob-
čina Jesenice z avtorjem 
spominka dogovorila za od-
kup oziroma izdelavo večje 
količine spominkov. 
Vsi spominki, ki so sodelo-
vali na natečaju, so bili v ju-
liju na ogled v Kasarni na 
Stari Savi, do konca avgusta 
so razstavljeni v prostorih 
TlC-a, kasneje pa si jih bo 
mogoče ogledati na Občini 
Jesenice. Prvonagrajeni spo-
minek so prijavili tudi na 
natečaj Turistične zveze Slo-
venije za najboljši spominek 
Slovenije v letu 3007. 

KRAJEVNA SKUPNOST 

Novih 
40 nadstandardnih 
stanovanj 
Na Jesenicah nasproti stav-
be Občine raste poslovno-
stanovanjskl objekt, ki bo 
vseljiv konec aprila prihod-
nje leto. 

Stran 5 

ŠPORT 

Ambiciozni cilji 
na pragu nove 
hokejske sezone 
Prvo prijateljsko tekmo v do-
maČi dvorani bodo jeseniški 
hokejisti odigrali 28. avgusta 
z Crazom. Začetek lige EBEL 
pa bo 21. septembra. 

stran 7 

MLADI 

v vrtcih še več 
otroškega vrišča 
v jeseniških vrtcih so letos 
zelo zadovoljni z vpisom 
otrok, kajti v novem šolskem 
letu je v vrtec vpisanih 562 
otrok. To je za štirideset 
otrok več kot v minulem šol-
skem letu. 

Stran lo 

POLICIJA 

Skupaj 
za varnost otrok 
Bliža se začetek šole in na 
cestah bo spet več otrok. Naj 
bo njihova pot v šolo varna! 

Stran 12 

Hokejisti bodo z goli 
pomagali otrokom 
V I L M A S T A N O V N I K 

Hokejska sezona je vsak dan 
bliže, že nekaj časa pa je 
znano, da nekateri najboljši 
jeseniški hokejisti letos ne 
bodo tresli mrež za Acroni 
Jesenice. So se pa Tomaž 
Razingar (InnsbrUčk Die 
Haie), Marcel in David Rod-
man (Vienna Capitals) ter 
Ivo Jan (Graz ggers) o^oči-

"Otroci s posebnimi potre-
bami potrebujejo pomoč 
nas, ki smo zdravi in ki jim 
lahko pomagamo. Sprva 
smo se dogovarjali, da bomo 
zgolj mi štirje darovali po 20 
evrov za vsak zadetek, nato 
pa je padla ideja, da bi krog 
razširili. Tako vabimo tudi 
druge športnike, da se pri-
družijo akciji in za dosežen 
gol darajejo 20 evrov v sklad 

Tomaž Razinger je pobudnik akcije za pomoč otrokom, 
pridružili pa so se mu tudi Marcel in David Rodman ter 
Ivo Jan. 

li, da bodo za vsak zadetek, 
ki ga dosežejo na katerikoli 
tekmi, v sklad Društva 
KROS (Dmštvo za kakovost-
no rehabilitacijo otrok Slo-
venije) prispevali po 20 ev-
rov. Akcijo so poimenovali 
Več kot gol,, vabijo pa tudi 
vse druge športnike, da se 
jim pridružijo v pomoči 
otrokom s posebnimi potre-
bami in njihovim druži-
nam. ki se soočajo z napor-
no rehabilitacijo. 

Društva KROS. Naše vabUo 
velja seveda tudi za celotno 
ligo EBEL in močno upamo 
na široko odzivnost," je po-
vedal glavni pobudnik akcije 
Tomaž Razingar in dodal: 
"Za nas bo to še dodaten 
motiv za doseganje čim več 
golov." 
Športniki, ki bi se želeli pri-
družiti akciji, lahko več in-
formacij dobijo pri Neni 
Vovk po telefonu 4758 214 
ali nena.vovk@ir-rs.si. 

http://WWW.GORENJSK
mailto:nena.vovk@ir-rs.si


OBČINSKE NOVICE 

OBVESTILO 
Občina Jesenice je na pro$njo Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve na spletni strani Občine Jesenice obja-
vila posebno obvestilo in obrazec "zahteva za izplačilo let-
nega dodatka" z naslednjo vsebino: 

Če na območju ol>Čine Jesenice živijo slovenski upokojen-
ci, ki prejemajo pokojnino iz republik nekdanje SFRJ in so 
na podlagi dopolnitve zakona letos pn/ič upravičeni tudi do 
letnega dodatka - regresa in ga niso prejeli, imajo na voljo 
poseben obrazec, "zahtevek za izplačilo letnega dodatka", 
ki ga morajo izpolniti in ga posredovati ZPIZ-u. 

Občina Jesenice 

Občina Jesenice na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih (Ur. list RS, št. 18/74spremembe) ter 
Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov in garaž v lasti 
Občine Jesenice v najem ter določanje najemnin (Ur. list RS 
št. 34/2000 in spremembe) objavlja 

JAVNI RAZPIS 
ZA ODDAJO POSLOVNE STAVBE DOM PRISTAVA 

V JAVORNIŠKEM ROVTU S PRIPADAJOČIM 
ZEMLJIŠČEM IN KURIRSKIM DOMOM V NAJEM 

Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB 

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice oddaja 
poslovno stavbo DOM PRISTAVA v Javorniškem Rovtu s 
pripadajočim zemljiščem in Kurirskim domom v najem kot 
sledi: 

a) DOM PRISTAVA: 
- poslovna stavba v izmeri 503,02 m^ 
- zemljišče v izmeri 4.465,00 m̂  
- skupaj v Izmeri 4.968,02 m̂  

b) KURIRSKI DOM: 
- poslovna stavba v izmeri 119,11 m^ 
- dvorišče v izmeri 1.241,00 m^ 
- skupaj v izmeri 1.360,11 m' 

v skupni Izmeri 6.328,13 m*. 

Poslovni stavbi s pripadajočim zemljiščem se oddajata v 
najem za potrebe opravljanja gostinske in turistične dejav-
nosti, in sicer za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja. 

V postopku lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni 
podjetniki, ki imajo registrirano gostinsko dejavnost, ter 
bodo prevzeli pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponud-
niki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako 
"NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNE STAVBE 
DOM PRISTAVA v Javorniškem Rovtu s pripadajočim zem-
ljiščem in Kurirskim domom" na vložišče Občine Jesenice 
ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta 
železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki nave-
dejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-naslov 
pošiljatelja. 

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki 
o poslovnem prostoru, ki je predmet javnega razpisa, ter 
posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponud-
niki, kakor tudi merila za izvedbo javnega razpisa so razvid-
ni Iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo In-
teresenti prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Jesenice 
vsak delovni dan od dne objave javnega razpisa dalje. 

Rok za oddajo ponudb je vključno do ponedeljka, 10. sep-
tembra 2007, do 12. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega 
ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od po-
teka razpisnega roka. 

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po prete-
ku tega roka, ne bodo upoštevane. 

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega 
razpisa ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma 
da začeti postopek kadarkoli ustavi. 

Vsa dodatna pojasnila zainteresirani ponudniki dobijo na 
Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za 
okolje in prostor, Simona Soklič, telefon it. 04/58 69 272. 
Ogled poslovnih stavb bo mogoč v skladu z navedbami v 
razpisni dokumentaciji. 

Župan 
Tomaž Tom Mencinger 

Številka: 3528-32/2007 
Datum: 24. avgusta 2007 

Odgovori na vprašanja 
in pobude 
BOŽENA R O N N E R 

Vprašanje svetnika Marka 
Zupančiča 
Kot člana občinskega sveta 
ga zanima, kdaj lahko Pla-
ninsko društvo J avomik-Ko-
roška Bela pričakuje odgo-
vor na dopis glede odstopa 
od pogodbe o upravljanju 
doma na Pristavi? 

Odgovor oddelka za okolje 
in prostor 
Dne 6. decembra 2006 je 
Planinsko društvo Javornik-
Kroška Bela na Občino Jese-
nice naslovilo dopis, s kate-
rim je predlagalo sporazu-
mno prekinitev Pogodbe o 
upravljanju, in sicer s 1. ja-
nuarjem 2007. Planinsko 
društvo je bilo sopodpisnik 
Pogodbe o začasni ureditvi 
razmerij glede Planinskega 
doma Pristava in uporabi 
Kurirskega doma na Prista-
vi, sklenjene dne 29. sep-
tembra 2006, s katero so se 

začasno uredila razmerja 
pogodbenih strank zaradi 
nastalega nepredvidenega 
dogodka - požara. S pred-
merno pogodbo je bilo dolo-
čeno, da se pogodbeno raz-
merje na podlagi Pogodbe o 
upravljanju prekine za dolo-
čen čas do 1. januarja 2007. 
Vendar pa je drugi odstavek 
3. člena predmetne pogodbe 
določal, da če do 1. januarja 
2007 med pogodbenima 
strankama ne bo doseženo 
soglasje glede nove ureditve 
upravljanja, sta pogodbeni 
stranki sporazumni, da je 
Pogodba o upravljanju št. 
466-27/2004 sporazumno 
razvezana. Dopis Planinske-
ga društva z dne 6. decem-
bra 2006 je Občina Jesenice 
upoštevala, kar se je v skla-
du z drugim odstavkom 3. 
člena Pogodbe o začasni 
ureditvi razmerij glede Pla-
ninskega doma Pristava in 
uporabi Kurirskega doma 
na Pristavi štelo, da do 1. ja-

nuarja 2007 med pogodbe-
nima strankama do soglasja 
ni prišlo, ker tudi dejansko 
tega ni bilo, zato je bila Po-
godba o upravljanju spora-
zumno razvezana. O tem so 
bili pisno pristojni tudi ob-
veščeni. 

Vprašanje svetnika Marka 
Zupančiča 
Planinsko društvo Javomik-
Koroška Bela je pričelo izva-
jati elektrifikacijo do planin-
skega doma v Krmi. Zato 
prosi župana, da v okviru 
razpoložljivega stanja fi-
nančno podpre gradnjo. 

Odgovor Oddelka za okolje 
in prostor 
Občina Jesenice za ta na-
men nima planiranih sred-
stev v proračunu in tudi v 
prihodnjih proračunih jih 
ne načrtuje za take namene. 
Občina v okviru svojih pri-
stojnosti in prek javnih raz-
pisov namenjanja finančna 

sredstva za delovanje dru-
štev, ne pa za investicije v 
premoženje, ki ni v njeni la-
sti. 

Vprašanje svetnice Branke 
Doberšek 
Kaj se dogaja na področju 
preselitve pošte na Sloven-
skem Javomiku? 

Odgovor Oddelka za okolje 
in prostor 
Občini Jesenice je meseca 
decembra 2006 Pošta Slo-
venija posredovala dopis, s 
katerim nas je obvestila, da 
načrtuje preselitev poslov-
nih prostorov v Kulturni 
dom na Slovenskem Javor-
niku, vendar mora predhod-
no za to investicijo dobiti 
tudi soglasje Vlade Republi-
ke Slovenije in Nadzornega 
sveta. Občina razpolaga le z 
informacijo, da pristojni še 
niso potrdili predloga za 
preselitev Pošte na predvi-
deno novo lokacijo. 

Spominski dan na Obranci 
JOŽA VARL 

Praznovanje 1. avgusta, spo-
minskega dne Občine Jese-
nice, na prizorišču spopada 
partizanov Cankarjevcev na 
Obranci, se vsako leto udele-
ži več ljudi, več novih obra-
zov, tudi mladih. 
Zgodovinski spomin na ta 
dogodek pred 66 leti je v 
slavnostnem govoru obudil 
župan Občine Jesenice To-
maž Tom Mencinger in zla-
sti poudaril moralni in do-
movinski pomen ter vredno-
to upora proti okupatorju in 
za osvoboditev domovine. 
Narodnoosvobodilni boj in 
partizanstvo morata biti naš 
ponos, ponos na čas in ljudi, 
ki so v tem boju sodelovali 
kot borci ali podporniki tega 
boja. Ob vsem tem je nerazum-
ljivo, da je bilo treba ta dan 
kot dolgoletni občinski praz-
nik zamenjati za spominski 
dan in ga nadomestiti z dne-
vom, ko so bile Jesenice iz 
povsem političnih razlogov 
razglašene za mesto. 

S častno stražo že vsa leta 
na prireditvi sodeluje Slo-
venska vojska, kulturni 
program pa so s partizan-

skimi in ljudskimi skladba-
mi izvajali vokalni kvintet 
KD dr. France Prešeren Ži-
rovnica, mezzosopranistka 

Predsedniški kandidat 
na Jesenicah 
Ob spominskem dnevu i. 
avgustu stranka Socialni de-
mokrati vsako kto pripravi 
srečanje članov in simpati-
zerjev na vrtu restavracije 
Kazina. Letošnja pomemb-
na gosta sta bila Miran Po-
trč in predsedniški kandidat 
stranke Danilo Tiirk, ki je 
predstavil svoj program, s 
katerim bo skušal prepričati 
volivce na predsedniških 
volitvah. J. P. 

Melita Jelen ob spremljavi 
harmonikarice Marjane 
Komelj in recitatorka Mari-
ja Sitar. 

OPTIKA<̂ MESEC 
OČESNA AMBULANTA 

Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663 

VKfa M>ImI66 SO 

GG 
mali oglasi 

04/201 «47, 
e-poita: mali09lasi@g-glas.si 

www.gorenjsl(iglas.si 
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ZUPANOVA BESEDA 

Spoštovane občanke 
in občani! 
Konec leta 2006 je Občinski 
svet občine Jesenice v novi 
sestavi sprejel proračun za 
leto 2007, s katerim je potr-
dil tudi večje investicijske 
projekte v občini Jesenice. 
Med te projekte sodijo npr. 
revitalizacija območja Fi-
prom, ureditev trga na Stari 
Savi, ureditev območja Pri-
stave, začetek delovanja Vi-
soke šole za zdravstveno 
nego itd. 
V okviru projekta revitaliza-
cije območja Fiprom je na-
črtovana ureditev južnega 
dela območja za javne dejav-
nosti, druga zemljišča in ob-
jekti pa se bodo namenili 
podjetjem za ureditev pros-
torov za njihovo dejavnost. S 
tem namenom je bila konec 
meseca junija 2007 v okviru 
ustanovljenega konzorcija 
podpisana pogodba, s katero 
je bil posledično tudi potr-
jen zasebni interes posa-
meznih gospodarskih družb 
za vlaganje v to območje ter 
za pridobitev prostorov za 
izvajanje go^odarske dejav-
nosti. 

Občina Jesenice v letu 2007 
v okviru projekta Sejem bil« 
je živ izvaja oživitev starega 
mestnega jedra na Stari 
Savi. Interes občine je znova 
vzpostaviti mestno jedro na 
območju, ki za mesto pred-
stavlja zgodovinsko, tehni-
ško, kulturno in naravno de-
diščino železarstva. Mestno 
središče na Stari Savi naj bi 
Z vsemi svojimi fiinkcijami 
krepilo identiteto kraja z bo-
gato železarsko tradicijo. V 
ta namen sta na Stari Savi že 
urejena park in otroško 
igrišče, s prostorom za pri-
rejanje sejmov ter gledali-
ških in kino predstav na pro-
stem pa je obogatena tudi 
kulturna dejavnost. Stara 
Sava je tako postala prostor 
za prireditve na prostem, ki 
jih letos res ne manjka. 

V okviru predstavitve pro-
jekta možnosti turističnega 
razvoja v občini Jesenice za 
območje Pristava nad Javor-
niškem Rovtu, Planina pod 
Golico in na območju Stare 
Save sem konec meseca juli-
ja gostil novinarje in druge 
predstavnike medijev z na-
menom, da se jim zahvalim 
za dobro sodelovanje in ko-

rektno obveščanje javnosti 
in da jim tudi na terenu 
predstavim vizijo turistične-
ga razvoja naše občine, s po-
udarkom na projektu obno-
ve Planinskega doma na Pri-
stavi. Po obnovi bo dom na 
Pristavi primeren kraj za 
organizacijo seminarjev, 
prirejanje zabav, organizaci-
jo poslovnih kosil, organizi-
ranih izletov za šolske sku-
pine ipd. Več o tem si lahko 
preberete v reportaži, ki jo je 
posebej za to številko Jeseni-
ških novic pripravila Urša 
Peternel. 

V prvi polovici leta sem kot 
župan zelo zadovoljen tudi s 
projektom, v okviru katere-
ga se načrtuje celostna pre-
nova in ureditev Športne 
hale Podmežakla. V-ta na-
men sem imenoval tudi de-
lovno skupino, ki je v okviru 
svojih pristojnosti pripravila 
kvalitetne idejne načrte z 
oceno stroškov za obnovo 
športne hale in športnega 
parka na sploh. Glede na šir-
ši interes tako domačih kot 

tudi tujih športnih delavcev 
iz vseh športnih panog pa se 
lahko pričakuje, da bodo ti 
pomagali tudi pri financira-
nju obnove športne hale 
Podmežakla v prihodnje. 
Pomemben projekt v občini 
Jesenice je tudi ustanovitev 
Visoke šole za zdravstveno 
nego. Visoka šola bo jeseni 
odprla svoja vrata, saj bo 
sprejela prvo generacijo štu-
dentov (predvideva se vpis 
60 rednih in 70 izrednih 
študentov). Visoka šola za 
zdravstveno nego bo prvo 
leto delovala na začasni lo-
kaciji, za predavalnico pa bo 
uporabljala veliko občinsko 
sejno sobo v stavbi jeseni-
škega zdravstvenega doma. 
Septembra 2008 se bo Viso-
ka šola za zdravstveno nego 
preselila na novo lokacijo. 
Za ta namen bodo prenov-
ljeni prostori bivše Merkur-
jeve poslovne stavbe, ki je v 
neposredni bližini Splošne 
bolnišnice Jesenice. 
V zvezi s problematiko odla-
ganja odpadkov na Gorenj-

skem si župani gorenjskih 
občin v okviru poslovnega 
odbora konzorcija CERO še 
naprej prizadevamo za za-
gotovitev primernih odlaga-
lišč za odpadke. Deponija na 
Mali Mežakli je ena redkih 
deponij v Sloveniji, ki ima 
vsa potrebna dovoljenja za 
odlaganje odpadkov. V okvi-
ru razpoložljivih kapacitet 
tako lahko občina Jesenice 
zagotovi, da se na Malo Me-
žaklo dovažajo tudi odpadki 
iz drugih gorenjskih občin. 
Dovoz odpadkov iz sosed-
njih občin na deponijo na 
Mali Mežakli bi namreč po-
sledično pomenil tudi doda-
ten vir občinskih proračun-
skih sredstev. 
Z ustanovitvijo novega pod-
jetja se že rešuje tudi projekt 
za polnjenje karavanške 
vode. Občina Jesenice je 
skupaj z občino Kranjska 
Gora in javnim komunal-
nim podjetjem JEKO-IN, d. 
o. o., Jesenice ustanovilo 
novo podjetje, ki se bo pote-
govalo za pridobitev vodnih 
pravic, s katero bo spet dana 
možnost polnjenja karavan-
ške vode. V okviru javno za-
sebnega partnerstva bo tako 
oživljen projekt, ki se kar 16 
let ni premaknil z mrtve toč-
ke. Novoustanovljenemu 
podjetju naj bi Ministrstvo 
za okolje in prostor jeseni že 
podelilo omenjene pravice 
za črpanje vode. Ko jih bo 
podjetje pridobilo in imelo 
fonnalno pravno urejen sta-
tus, potem se bodo začeli 
iskati tudi sovlagatelji, s po-
močjo katerih se bo uredila 
polnilnica, dogovorilo se bo 
tudi o blagovni znamki, 
nato se bo lahko začela kara-
vanška voda polniti. 
Druge aktivnosti, ki so opre-
deljene v proračunu občine 
Jesenice za leto 2007, poteka-
jo skladno s sprejetim načr-
tom. Vsem, ki sodelujete pri 
teh projektih in aktivnostih z 
idejami, sredstvi ali prosto-
voljnim delom, se v svojem 
imenu in v imenu občinske 
uprave iskreno zahvaljujem z 
željo, da še naprej verjamete 
v naše sposobnosti za dosego 
želenih ciljih. 

Župan 
Tomaž Tom Mencinger 

Golica - trdna vez z zamejskimi planinci 
JANKO RABIČ 

Med obsežne dejavnosti Pla-
ninskega društva Jesenice 
že desetletja sodi sodelova-
nje in povezovanje s planin-
ci v zamejstvu. Dolgoletni, 
že pokojni predsednik druš-
tva Janez Košnik je bil po-
budnik srečanja s sosednji-
mi društvi na Koroškem in v 

širšem zamejstvu Furlanije 
Julijske Krajine vse do Trsta. 
Prvo srečanje bilo leta 1972 
pri koči na Golici v čudovi-
tem predelu Karavank. Ta-
krat se je zbralo 150 udele-
žencev. Številka je v nasled-
njih letih naraščala, leta 
1983 je bilo na srečanju v 
Nabrežini dva tisoč udele-
žencev. Društva si organiza-

cijo srečanj izmenjujejo, 
prav tako so tudi lokacije 
različne. Nekateri so stalni 
udeleženci in si vedno zno-
va in znova veselo sežejo v 
roke. Pravi rekorderji so 
tudi člani Pihalnega orkes-
tra Jesenice-Kranjska Gora, 
ki z ubranimi zvoW od vsega 
začetka razveseljujejo pla-
nince na srečanjih. Letošnje 

36. srečanje bo spet tam, 
kjer je bilo prvo. Člani Pla-
ninskega društva Jesenice 
se bodo potrudili, da se bodo 
15. septembra pri koči na 
Golici člani društev iz Trsta, 
Celovca, Gorice, Čedada in 
iz Gorenjske počutili prijet-
no. To pa je hkrati povabilo 
vsem, da se ta dan sre&ijo v 
osrčju Karavank. 

NOVO, NOVO - možnost nakupa 
elementov in samovgradnje 
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Kvenlihe nov<ce to pnMtne Corrnjikemu sUsu \n brupiK no po&lanc v VM {Mp^njstva v ObCmi jmnice. izSle se v 

»S,000 izvo<)ov. Tisk: Sct. d.d.. ljubljanj. OHt/<t>ucl| a: Poits Slovrniie. d . » e,. Marfbor. 
GORENJSKI CLAS je re|itmr>fls bljgdvru m storitvena m«mVa pod li. pri Ufvdu RS f intriektualno Uttni 
no. uusnovttd) tn ndajateli: Corenjild glas. d.e.o.. Kfin) / DirektotK«. Manta VoKjfek / Nastov. e>eiweiMv< c « u 4. 
4000 Krvv / T»l.: 04/101 4» 00. F«: 04/301 42 i), e-mail; info^g-jlav*}; mali oglasi li» ©smrtni«; tti.- 04/aoi 4» 47 
(»prejem nt avtomatskem otftJvniku 24 ur dnevno); u«dne ure; vsak iWovni dan od 7. do IV ure / Corenfski glav Je po^ 
tedfllk. fcihajt ob to*k»h (n petkih, w naUadi 22.000 izvodov / Redne prHoj?: M«i» tftopi* CVTPjika (cnkrit 
letno) ir» devet tekalnih polog / T.»k: SET. d J,. / Maroinfna; tel.- 04/20« 42 41 { Cena livoda; ».20 CUR. ktna 
naioCnirss- >37.0$ EUR; Redni pUCniki ima)0 lO % popusta. poUetni lOM popusta, letni is % p«putu; v cene ic vrj&i-
nan OOV po slopnfi I.5 %: naioCnina se upoiteva od tekoCe ttevplke asopiia do pitnega preVilu. ki ve<̂ a od z«<elica 
nastcdniega obiaCunsl^a obdobjj / Oglasne stoiitve. po cemku: oglasno irlenie: teL: 04/ »oi 42 48. 

http://www.oknamba.si
mailto:tomaz.vilman@siol.net


OBČINSKE NOVICE 

Le še popis 
najtežavnejših objektov 
Terenski del popisa nepremičnin se na Jesenicah 
zaključuje. 

U R Š A P E T E R N E L 

Popis nepremičnin v Slove-
niji se pospešeno zaključu-
je, saj na Geodetski upravi 
Republike Slovenije popisu-
jejo še zadnje stavbe in dele 
stavb. Na območju popisne-
ga centra jesenice je popis 
nepremičnin v veliki meri 
zaključen, popisujejo le še 
najtežavnejše objekte, so 
nam povedali na Geodetski 
upravi. Vsekakor bodo popis 
nepremičnin zaključili ko-
nec meseca. 
Terenskemu delu popisa bo 
sledila obdelava podatkov, ki 
naj bi bila zaključena do kon-
ca leta. Nato naj bi v začetku 
prihodnjega leta vzpostavili 
register nepremičnin. Regi-
ster bo na območju Republi-
ke Slovenije vzpostavljen pr-
vič. Gre za enomo bazo po^-

tkov o nepremičninah na ce-
lomem ozemlju Republike 
Slovenije. Kot pravijo na geo-
detski upravi, bodo s popi-
som nepremičnin pridobili 
jasno sliko trga nepremič-
nin, Id bo omogočala pregled 
nad številom, starostjo, veli-
kostjo, komunalno opremlje-
nostjo ter vzdrževanostjo ne-
premičnin. Na tej osnovi naj 
iii v skladu z novim zakonom 
uvedli tudi nov način vredno-
tenja nepremičnin, tako ime-
novani sistem množičnega 
vrednotenja nepremičnin v 
Sloveniji. To bo osnova za 
novo obdavčitev nepremič-
nin, saj naj bi bil obstoječi si-
stem davčne osnove za od-
mero nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča in od-
mero premoženjskega davka 
zastarel, subjektiven in ne-
pravičen. 

OBVESTILO - ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV 

Občane jesenic obveščamo, da smo povečali količino 
brezplačno odpeljanih kosovnih odpadkov, tako da velja: 

od dne 1. julija 2007 dalje je brezplačen odvoz kosovnih 
odpadkov 
z dopisnicami v količini 4 m3 (dve dopisnici po 2 mi). 

Gospodinjstva v občini jesenice so za leto 2007 prejela 
dve dopisnici za brezplačen odvoz kosovnih odpadkov, na 
katerih je navedena količina 2 m3 (dve dopisnici po i m3), 
sedaj pa je ta količina 4 m3 (dve dopisnici po 2 m3). 

V primeru, da se vam v gospodinjstvu pojavijo kosovni 
odpadki, nam oddajte kupone za brezplačni odvoz kosov-
nih odpadkov. Gospodinjstva imajo možnost tudi brez-
plačne oddaje odpadkov v količini 500 kg ali ene avtomo-
bilske prikolice na mesec na odlagališče Mala Mežakla ali 
proti plačilu naročiti 5 m3 zabojnik za komunalne (69,45 
EUR z DDV) ali gradbene odpadke (115,14 EUR 2 DDV). 

RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE 

RRA Gorenjske je dne 16. avgusta 2007 objavila 
jAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ 
ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM 
za šolsko/ študijsko leto 2007/2008. 

Rok za oddajo vlog je: 
- za dijake ter za posebno štipendijo za tujino: 

ponedeljek, io. september 2007, do 12. ure, 
- za študente: sreda, io. oktober 2007, do 12. ure. 

Celotno vsebino razpisa in vso razpisno dokumentacijo 
najdete na spletnih straneh www.jesenice.si, viww.ra-
gor.si ali www.bsc-kranj.si. 

Na Jesenicah raste center za okna in vrata 
Na Spodnjem Plavžu na Jesenicah raste nov velik poslovni 
objelrt podjetja PA&.CO, d. o. o. Po besedah direktorja Bra-
neta Pačnika bodo v njem uredili Gorenjski center za stavb-
no pohištvo, kjer bo na voljo pestra ponudba oken, vrat, pol-
ken, rolojev, rolet, zimskih vrtov ... Podjetja PA&.CO je dru-
žinsko podjetje, podjetniški začetki družine segajo v leto 
1908, podjetje PA&CO pa je bilo ustanovljeno leta 1991. Za-
čeli so s proizvodnjo in vgradnjo ALU stavbnega pohištva, 
nato pa so leta 1992 začeli sodelovati s podjetjem Finstral. 
Med drugim so s stavbnim pohištvom opremljali Poslovni 
objekt Ržišnik & Pere Šenčur, Poslovno proizvodni objekt 
Elektro Bidovec Kranj, Hotel Larix Kranjska Gora, Zdravstve-
ni dom Kranjska Gora, Hotel Zlatorog Bohinj, Športno halo 
Kranjska Gora, Penzion Langerholz Kranjska Gora, proiz-
vodno poslovno halo Hydria Rotomatika Jesenice ter večje 
število individualnih hiš. 

Največ pozornosti ekologiji 
Boris Smolej (SD) je že tretji mandat občinski svetnik na Jesenicah. Zase pravi, da je najbolj 
zadovoljen takrat, kadar veliko pričakuje od sebe in malo od drugih. 

U R Š A P E T E R N E L 

Kratka osebna predstavitev: 
datum in kraj rojstva, stan, 
število otrok, kaj ste po izo-
brazbi, kje ste zaposleni? 
"Rojen sem 28. avgusta 1953 
v kraju Jagnjenica pri Rade-
čah. Po očetu sem Gorenjec, 
po mami pa naj bi bil po eni 
od variant regionalizadje iz 
zasavske regije. Vse svoje 
življenje živim v krajevni 
skupnosti Slovenski Ja-
vornik-Koroška Bela. Sem 
poročen, imam dva potomca 
- hčerko in sina. Po izobra-
zbi sem ekonomist. Trenut-
no sem zaposlen v podjetju 
Palisada, d. o. o., Jesenice." 

Želim si, da bi občina Jese-
nice postala... 
"Ker sem že tretji mandat 
član občinskega sveta, se je 
v tem času zgodilo marsikaj, 
za kar smo soodgovorni tudi 
svetniki iz preteldih manda-
tov. Za nekaj stvari, ki so se 
zgodile ali so bile na občin-
skem svetu dogovorjene, pa 
se bodo realizirale v prihod-
nosti, že sedaj vidim, da ne 
bodo v celoti odraz mojih 
osebnih želja. Sedaj pa o že-
ljah: občina Jesenice naj bo 
takšna, da bo privlačna za 
zaposlovanje in tudi za biva-
nje. Menim, da si s krajem v 
celoti povezan samo takrat, 
ko v kraju mdi prebivaš. Z 
veseljem ugotavljam, da Je-
senice postajajo privlačnejše 
tudi za mladino." 

Katere cilje boste zasledova-
li kot občinski svetnik? 
"Program naše stranke (SD) 
je zelo blizu tudi mojim 
osebnim videnjem reševa-
nja aktualnih zadev v občini. 
Tu mislim predvsem na 
ekologijo, komunalne zade-

ve, smotrno rabo prostora in 
tudi racionalno proračunsko 
porabo. Menim, da morajo 
biti ekološko bolj obreme-
njena okolja deležna še več-
je pozornosti - tudi pri inve-
sticijah v komunalno infra-
strukturo. Ker se z različni-
mi problemi srečujem že v 
okviru sveta krajevne skup-
nosti Slovenski Javomik-Ko-
roška Bela, jih skušam v naj-
večji možni meri vključiti v 
reševanje v okviru občinske-
ga sveta. Menim, da so kole-
gi v občinskem svetu soli-
dami in da podpirajo zamis-
li in predloge. Želel bi izpo-
staviti, da v tem sklicu ob-
činskega sveta pri svetnicah 
in svemikih opažam izredno 
visoko motiviranost za reše-
vanje začrtanih planskih ci-
ljev." 

Katere svoje tri osebnostne 
lastnosti bi izpostavili (pozi-
tivne ali negativne)? 
"O sebi govoriti ni lahko. 
Raje slišim, da se drugi po-
govarjajo o meni. Pa vseeno 
0 mojih lastnostih. Po nara-
vi sem optimist. Čas najraje 
porabim za tisto, kar me ve-
seli. Če menim, da imam 
prav, sem tudi trmast. Rad 
sem informiran. Všeč mi je 
vse, kar je v življenju lepega 
in dobrega. Vesel sem, če 
sem lahko koristen." 

Najljubši hobi oziroma pre-
življanje prostega časa? 
"Že od malih nog me je vle-
klo k vodi. Ker smo živeli ob 
Savi, so starši takoj vedeli, 
kje naj me iščejo. To je osta-
lo v meni. Plavanje, čolnar-
jenje, ribolov, potapljanje. V 
teh aktivnostih uživam. 
Obožujem gobarjenje. Tudi 
okrog hiše in na vrtu rad kaj 
postorim." 

Boris Smolej 

Zadnja prebrana knjiga? 
"Knjige so mi vedno veliko 
pomenile. Zadnja prebrana 
knjiga Tito brez maske avto-
rja Mira Simčiča. Zanimiva 
vsebina." 

Najljubši kraj za dopust? 
"Dopust je vedno povezan z 
morjem. Istrska obala je za 
naju z ženo tisto, kar nama 
je všeč. Meni bolj voda, ženi 
pa senca." 

Na kaj ste v življenju najbolj 
ponosni? 
"Ponosen sem na to, da mi 
je s pomočjo družine uspelo 
realizirati nekatere projekte. 
Vesel sem, da otroka stopata 
na samostojno pot." 

Življenjsko vodilo ali moto? 
"Stari oče po očetovi strani 
je nekoč dejal: Veš, brez 
"muje" (truda), se še čevelj 
ne obuje. To sem si zapom-
nil. Imam občutek, da sem 
najbolj zadovoljen takrat, 
kadar veliko pričakujem od 
sebe in malo od drugih." 

Vprašanje o aktualnem do-
gajanju: že vrsto let ste zelo 
dejavni na področju varstva 
okolja, vodite tudi odbor za 
urejanje prostora in varstvo 
okolja. Se vam zdi, da Jese-
ničani živijo v dovolj čistem 
okolju? Kateri problem bi iz-
postavili kot trenutno naj-
bolj žgoč na področju one-
snaževanja na Jesenicah? 
"Prav problemi ekologije so 
me v vseh treh mandatih 
vodili h kandidaturi za čla-
na občinskega sveta. V čast 
si štejem, da so mi v tem 
mandatu zaupali vodenje 
odbora za urejanje prostora, 
varstva okolja in gospodar-
jenje s stavbnimi zemljišči. 
Člani odbora so izredno ko-
operativni, pri delu odbora 
nam je v veliko strokovno 
pomoč celotna občinska 
uprava, še posebej pa odde-
lek za okolje in prostor. Za 
uspeh štejem, da smo svoja 
stališča do aktualnih pro-
blemov na področju ekolo-
gije poenotili tudi s pred-
stavniki civilne iniciative. 
Dogovorili smo se, da bomo 
o žgočih temah obveščali in 
ukrepali. Trenutno bi kot 
največje probleme, ki čaka-
jo na rešitev, izpostavil avto-
cesto (zaradi hrupa), ranžir-
no železniško postajo Jese-
nice (zaradi hrupa zaradi 
premikanja vagonov), Acro-
ni (zaradi problema regene-
racije kislin, hrupa in vibra-
cij). Reševanje omenjenih 
problemov ni preprosto, če-
sar se občani zavedamo, 
vendar se zavedamo tudi, 
da ti problemi niso jeseni-
ška posebnost, in če so jih 
zmogli rešiti drugod, jih 
bomo morali znati rešiti 
tudi pri nas. Dela na po-
dročju okolja nam torej še 
ne bo zmanjkalo." 

Filtri za pitno vodo na pipah - da ali ne? 
R O M A N T O M A Š , J E K O - I N 

V današnjem času se z na-
predkom tehnologije ter tudi 
vedno višjimi zdravstvenimi 
(higienskimi) standardi in 
preprosto osebnimi zahteva-
mi pojavljajo vedno bolj do-
vršene oz. sofisticirane meto-
de za doseganje postavljenih 
standardov. Ker preskrba z 
zdravo pitao vodo predstavlja 
enega izmed glavnih f)ogojev 
obstoja neke skupnosti oz. 
vsaj za naš prostor nekaj 
vsakdanjega, se v smislu do-
seganja "še boljše" kakovosti 
pitne vode pojavljajo razni iz-
delki v obliki filtrov, čistil 
ipd., ki obljubljajo skoraj ču-
deže ob njihovi vstavitvi in 
delovanju. 

Moj namen ni izvajati pro-
pagando proti različnim vr-
stam in oblikam filtrov za 
"čiščenje vode", rad bi v po-
plavi različnih produktov 
opozoril na nekaj vprašanj. 

ki bi si jih morala kupec oz. 
prodajalec zastaviti in nanja 
poiskati ustrezne odgovore. 
Temeljno vprašanje pri na-
kupu in morebitni vstavitvi 
filtra za vodo je: kaj bo ta fil-
ter iz vode odstranil. Za od-
govor na to vprašanje potre-
bujemo vsaj osnovno mikro-
biološko preiskavo in kemij-
sko analizo vstopne vode, ki 
prek vodnega števca priteče 
v naše gospodinjstvo. Odgo-
vor na to vprašanje je vseka-
kor dolžan posredovati 
upravljavec vodovodnega si-
stema (javno podjetje, kdo 
drug ...), ki je zakonsko pri-
stojen iz javnega vodovoda 
distribuirati zdravstveno 
ustrezno pitno vodo. Torej, 
pozanimajmo se pri uprav-
ljavcu, kakšne kvalitete je 
voda in kaj bi bilo smiselno 
iz vode odstraniti, če to v 
njej sploh je (da ne bomo iz 
vode odstranjevali nekaj, če-
sar v njej sploh ni...). 

Drugo vprašanje, pomemb-
no za potrošnika, je: kako se 
filter vzdržuje. Vsak filter, kd 
zadrži (eliminira) določeno 
snov v vodi po določenem 
času - sploh če se njegov vi-
talni, filtrski del ne vzdržuje 
(čisti) - postane mikrobiolo-
ško gojišče in vpliva vsaj na 
skupno število mikroorga-
nizmov v vodi (ponavadi ti-
stih, ki jih v laboratoriju izo-
liramo pri 220 C). Torej, fil-
ter je treba redno čistiti in 
vzdrževati, nasploh so z vi-
dika čiščenja "problematič-
ni" razni membranski filtri 
s kombinacijo aktivnega og-
lja za vodovodnim števcem. 
Tretje vprašanje je cena fil-
tra, glede na njegovo aktivno 
dobo trajanja. Univerzahiih 
filtrov, ki bi iz vode odstra-
njevali kar vse povprek (od 
mikroorganizmov do ke-
mičnih substanc in bi bili 
hkrati še "mehčalci" za 
vodo), praviloma ni. Ponava-

di sta trajanje in cena filtra 
pogojena s količino prečrpa-
ne vode - kar velikokrat v 
končni fazi, glede na npr. 
lemi finančni vložek, pome-
ni velik dodaten strošek. 
Četrto oz. zadnje vprašanje 
ali zahteva kupca do proda-
jalca je: izvid ustreznih labo-
ratorijskih preiskav oz. ana-
liz pooblaščenih laboratori-
jev (IVZ RS, območni Zavo-
di za zdravstveno varstvo) 
oziroma ustrezen atest, ki 
bo praktično izkazoval pri-
mernost oz. učinkovitost fil-
tra. 

Z namenom zaščite potroš-
nika ter strokovnega oziro-
ma hkrati moralno-etičnega 
vidika je vsekakor potrebno, 
da prodajalec takšnega pri-
pomočka na postavljena 
vprašanja ustrezno odgovori 
in predloži ustrezno doku-
mentacijo! 
Na zdravje z ustrezno, zdra-
vo pimo vodo! 

http://www.jesenice.si
http://www.bsc-kranj.si


KRAJEVNA SKUPNOST 

Novih štirideset 
nadstandardnih stanovanj 
Na Jesenicah nasproti stavbe Občine raste poslovno-stanovanjski objekt, ki bo vseljiv konec aprila 
prihodnje leto. 

U R Š A P E T E R N E L 

V središču Jesenic, nasproti 
stavbe Obfine Jesenice, je v 
polnem teku gradnja 
pos lovno-stanovanjskega 
objekta. V njem bosta pri-
tličje in prva etaža namenje-
na poslovnim dejavnostim, 
predvidoma bankam in za-
varovalnicam, medtem ko 
bodo v zgornjih štirih eta-
žah stanovanja. Kot je pove-
dal Jože Šinko iz družbe 
Agent Kranj, d. d., je predvi-
denih 4 0 nadstandardnih 
stanovanj, ki bodo dvo- in 
trisobna, velika od 54 do 107 
kvadratnih metrov. Bistvo 
nadstandardne gradnje naj 
bi bila po Šinkovih besedah 
v vgradnji kakovostnejših 
materialov. "Ne gre za tako 
imenovano socialno grad-

In kako bo poskrbljeno 
za parkiranje? 
V objektu bodo uredili 
podzemno garažo 
z 59 parkirnimi mesti, 
ob stavbi pa bo še 
38 parkirnih mest, 
skupaj torej 98. 

Več zanimanja je za stanovanja v zgornjih nadstropjih, predvsem zaradi svetlobe. V objek-
tu bo tudi dvigalo. | FOTO: JANEZ PIPAN 

njo, temveč želimo zgraditi 
reprezentančen objekt, v ka-
terem se bodo Stanke dobro 
počutile," je dejal Šinko. 
Cena kvadratnega metra sta-
novanj je 1500 evrov, zani-
manja med kupci pa je pre-
cej, je zagotovil sogovornik. 
Tako je nekaj stanovanj že 
prodanih, nekaj pa rezervi-
ranih. Največ zanimanja je 
za stanovanja v zgornjih 

nadstropjih, predvsem zara-
di svetlobe. Po Šinkovih be-
sedah so med kupci za zdaj 
predvsem domačini, glede 
na dosedanji odziv, pa ne 
pričakujejo težav s prodajo 
vseh stanovanj. Lokacija je 
lepa, je dejal sogovornik, v 
bližini je občina, trgovine, 
šole ... Objekt naj bi biJ vse-
ljiv konec aprila prihodnje 
leto. "Gradnja lepo poteka, 

trenutno gradijo že peto 
ploščo, torej smo že v četr-
tem nadstropju, jeseni pa bo 
objekt pod streho," je pove-
dal Jože Šinko iz družbe 
Agent Kranj, ki skrbi za pro-
dajo stanovanj. Investitorja 
gradnje sta Kovinar Gradnje 
ST (kletnih prostorov in sta-
novanjskega dela) in Enos 
Energetika (poslovnega dela 
objekta). 

Kdaj spomenik železarjem 
Resda ni kaka nujnost ali pogoj za preživetje Jesenic, a se stvari že vse predolgo vlečejo. 

D U Š A N T H A L E R 

(v imenu iniciativnega 
odbora) 

Na iniciativo Dušana Tha-
lerja so častni občani občine 
Jesenice, prof. dr. Jože Men-
cinger, dr. Božidar Brudar, 
že pokojni Anton Arh, 
dramski in filmski igralec 
Miha Baloh, prof. Bratko 
Škrlj, predlagali občinske-
mu svetu občine Jesenice, 
da naj mesto Jesenice na 
rondoju postavi spominsko 
znamenje železarjem in več 
stoletnemu železarstvu v na-
šem kraju. 

Na 34. seji občinskega sveta, 
v prejšnjem mandatu, je bil 
marca 2 0 0 6 sprejet predlog 
častnih občanov občine Je-
senice, na podlagi katerega 
je bil imenovan Iniciativni 
odbor za postavitev obeležja. 
V odbor so bili imenovani 
občani občine Jesenice, Bo-
ris Bregant kot župan obči-
ne, glavni direktor Acronija 
prof. dr. Vasilij Prešern, 
akademski slikar Roman Sa-
vinšek, Tomaž Tom Men-
cinger kot predsednik Sveta 
KS Sava ter predlagatelj Du-
šan Thaler. 

Avtor fotografije in železarja, akad. slikar Roman Savinšek 

Za razumevanje tega pred-
loga je treba poseči nekoliko 
nazaj. Kot že rečeno, so čast-
ni občani predlagali, naj se v 
doglednem času postavi 
spomenik železarjem in že-
lezarstvu, s čimer bi se od-
dolžili generacijam jeseni-
ških železarjev, ki so celo 
stoletje vplivale na življenje 
in delo Jeseničanov in okoli-
čanov od Jesenic do Kranj-
ske Gore pa do Radovljice in 
Bohinja. Motiv je bil dokaj 

preprost. Jesenice so se v zad-
njem desetletju vsebinsko 
spremenile. Železarne prak-
tično ni več, umaknila se je 
v zgodovino, čeprav je stolet-
je hranila in vzdrževala več 
tisoč družin, saj je v največji 
ekspanziji železarstva zapo-
slovala okoli 6500 do 7 0 0 0 
delavcev. V zahvalo in po-
klon delavstvu naj bi (tak je 
predlog) na "rondoju" blizu 
sedanje občinske stavbe po-
stavili spomenik plavžarja, 

ki v ponvico lovi tekoče žele-
zo za preizkus njegove kvali-
tete. 
Občinski možje so predlog 
sprejeli, imenovali omenje-
ni odbor, potem pa je (kljub 
nekajkratni intervenciji pri 
obeh županih) stvar obstda. 
Od imenovanja Iniciativne-
ga odbora je preteklo že veli-
ko Save, seveda razumem, 
da tak spomenik ni nekaka 
neodložljiva nuja ali celo po-
goj za preživetje Jesenic, pa 
vendar ni časa na pretek. Iz 
prakse vem, da prav zaradi 
tega taka usoda doleti nema-
lo sklepov, ki niso izrazito 
preživetvenega pomena. Pa 
vendar mislim, da je moja 
moralna dolžnost, da to ide-
jo speljem do konca. Pozi-
vam vse odgovorne na Obči-
ni, da stvar oživijo, ne glede 
na težave, ki jih bodo 
spremljale. Naj vam bo 
spodbuda Gregorčičeva mi-
sel: 

"Dolžan ni samo, kar veleva 
mu stan, 
kar more, to mož je storiti dol-
žan! 
Na delo tedaj, ker resnobni so 
dnevi!". 

(Življenje in praznik) 

Na Belem polju so se spomnili ustreljenih talcev 

S komemoracijo pri spomeniku padlih talcev na Belem po-
lju so se 27. julija v krajevni skupnosti Hrušica spomnili tra-
gičnega dogodka leta 1942, ko so Nemci na tem mestu 
ustrelili 45 talcev. Spominu nanje so se poklonili svojci in 
drugi domačini. Predsednik sveta krajevne skupnosti Hruši-
ca Zoran Kramar je v uvodnih besedah spomnil na težke 
čase domačinov v narodno osvobodilnem boju. Takratna 
pogumna dejanja In povojni čas z razvojem na številnih po-
dročjih na Hruški In v občini Jesenice je v nadaljevanju iz-
postavil slavnostni govornik, podžupan občine Jesenice Bo-
ris Bregant. 

Sledil je kulturni program v izvedbi pevske skupine Nagelj 
Kulturno športnega društva Hrušica. Zapeli so več partizan-
skih In drugih pesmi, nastopili sta tudi recitatorki Francka 
Leskovar in Vlvlana Zupane. Ob tej priložnosti so vodji pev-
ske skupine Nagelj Helenci Crzet ič izročili srebrno plaketo 
Republiškega odbora ZZB NOV Slovenije. Predsednik jese-
niške borčevske organizacije Bratko Škrlj je ob izročitvi po-
udaril, da Helenca že desetletja skupaj s svojo skupino 
ohranja tradicijo partizanskih pesmi na različnih priredit-
vah, srečanjih In drugih nastopih. J. R. 

Krajani KS Podmežakla praznovali na Zakopu 
Krajani KS Podmežakla se v letošnjem avgustu niso izneveri-
li tradiciji. Kljub neprijaznemu vremenu so se v soboto,11. av-
gusta, z dvema avtobusoma odpeljali na srečanje na Zakop 
na Mežakll. Manjša skupina planincev jo je z doline mahnila 
kar peš. Ta kraj je znan Iz dogodkov Iz NOB, kjer je leta 1941 
začel delovati okrožni odbor aktivistov Osvobodilne fronte. 
Zbrane udeležence je pozdravila predsednica sveta krajevne 
skupnosti Marina Kalan, ki je čestitki ob prazniku nekaj besed 
namenila tudi aktualnim dogodkom v Podmežakli. Predsed-
nik borčevske organizacije Franc Jerala je bil v svojem govoru 
predvsem kritičen do sedanjega negativnega prikazovanja 
vrednost In Izročil narodno-osvobodilnega boja. 
Srečanje na jasi sredi gozdov Mežakle so popestrili člani 
pevskega zbora Društva upokojencev Jesenice, harmonika-
rlca Marjana Kome! ter recitatorja Darka Rebolj In Bojan 
Dornik. j. R. 

PREVOZNIŠTVO IN 

GRADBENA MEHANIZACIJA 

BOHiNEC 
Peter Bohinec s. p. 

Tomšičeva 98d, 
4270 Jesenice 

Tel.: 04/583 21 31, 
GSM: 031 678-763 
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KULTURA 

Ko je odšel... 
Fotograf Janez Pelko 2 jesenic )e v avli Gledališča Toneta Ču-
farja pripravil zanimivo fotografsko razstavo barvnih fo-
tografij z naslovom Ko je odšel. "Celotna serija je fotomon-
taža dveh diapozitivov: osnove z odhajajočo moško figuro, 
ki se kot enakomerna sekvenca pojavlja v spodnjem delu na 
vseh razstavljenih delih, in zgornjim delom, ki od fotografi-
je do fotografije variira, se spreminja, a osnovni podton os-
taja enak - napoveduje "memento mori" ali po slovensko 
"spominjaj se smrti". Pričujoče fotografije na minevanje ne 
spominjajo na turoben način, temveč že z barvo napovedu-
jejo bogato, živo in rožnato onostranstvo," je o fotografijah 
zapisala umetnostna zgodovinarka Nataša Robežnik. 
To je že Pelkova petnajsta samostojna razstava, sicer pa je 
avtor znani fotograf in sodelavec različnih revij, fotografira 
za kataloge, knjige itd. Sodeluje tudi na skupinskih razs-
tavah, s svojo tehniko, tematiko in izvirnostjo pa je zelo 
razpoznaven umetnik. J. P. 

Spominska razstava 
Francija Sluge 
Fotograf je na svojih fotografijah zapustil dragocene zgodovinske spomine na Železarno jesenice 
in nnnožico fotografij naše gorske krajine ter velikih športnih dogodkov. 

JOŽA V A R L 

Pregledna razstava fotografij Fotokluba jesenice 
v razstavnem salonu Dolik Jesenice so konec julija odprli 
klubsko razstavo fotografij članov Fotokluba Jesenice. Ob 
tej priložnosti so med drugim zapisali, da Fotoklub Jesenice 
deluje od 23. maja 1989. Zaradi aktivnosti članstva se lahko 
pohvalijo z dobrimi rezultati na področju razstavne fotogra-
fije in zaradi pridobljenih točk na razstavah imajo člani tudi 
pomembne fotografske nazive. Dva sta že mojstra fotogra-
fije Fotografske zveze Slovenije (FZS), eden je kandidat 
mojster, dva člana imata naslov mednarodne zveze za foto-
grafijo EFIAP, eden pa AFIAP, dva pa sta dobila priznanje 
tudi v ZDA (ameriška zveza za fotografijo PSA). Klub je bil 
po ocenah FZS v zadnjih treh letih kar visoko uvrščen med 
vsemi slovenskimi fotoklubi, dvakrat na drugo in enkrat na 
tretje mesto. Tokrat se na razstavi s svojimi fotografijami 
predstavlja 14 avtorjev, razstavljenih je 60 v glavnem barv-
nih fotografij različne tematike. Nekateri avtorji so že prepo-
znavni po stilu, motivu, tehniki ali izboru fotografij. Selektor 
Marjan Kukec je izbral razstavljene fotografije in predlagal 
tudi nagrajence. Dušan Nameček je prejel prvo nagrado, 
drugo Andrej Maver in tretjo Marjan Debelak. Podelili so še 
tri diplome. Za uspešno sodelovanje na foto razstavah v letu 
2006 so glede na število točk podelili še tri priznanja. Slav-
nostni govornik na razstavi je bil jeseniški podžupan Boris 
Bregant, kulturni program pa sta dopolnili mezzosopranist-
ka Melita jelen in harmonikarica Marjana Komelj. J. P. 

Klubska pregledna razstava digitalnih fotografij 

Klubska pregledna razstava digitalnih fotografij je delovni na-
slov razstave članov Fotokluba Jesenice v klubskih prostorih 
Kulturnega doma na Hrušici v začetku avgusta. Po odprtju 
razstave fotografij članov Fotokluba v Doliku v juliju je to že 
druga zanimiva razstava v tako kratkem času, posebno v 
času dopustov, ko vlada kulturno mrtvilo, zato vsa pohvala 
organizatorju in avtorjem. Selektor razstave je Marjan Kukec, 
prejeli pa so 120 digitalnih fotografij od 15 avtorjev, ki so po-
slali po osem posnetkov na računalniških zgoščenkah. Prvo 
nagrado je prejel Marjan Debelak, drugo Janez Kramar in 
tretjo Dušan Nemeček, diplome pa Vlado Dolžan, Miran Jen-
ko, Iztok Novak, Boris Tancar in Sašo Valjavec. Na razstavi 
so sodelovali tudi Franc in Miro Črv, Vinko Lavtižar, Andrej 
Maver, Boris Praprotnik, Alojz Šimnic in Justin Zorko. J. P. 

Nocoj, 24. avgusta, bodo ob 
18. uri s krajšim kulturnim 
programom v Razstavnem 
salonu Dolik KD Svoboda 
Tone Čufar Jesenice odprli 
spominsko razstavo črno-
bele in barvne fotografije 
ljubiteljskega fotografa 
Francija Sluge. Fotografa, 
ki nam je na svojih fotogra-
fijah zapustil dragocene 
zgodovinske spomine na 
Železarno Jesenice in mno-
žico fotografij naše gorske 
krajine ter velikih športnih 
dogodkov. Kmalu za tem, 
ko se je leta 1964 zaposlil v 
Železarni in po pričakova-
nju postal odličen elektroje-

klar, se je pridružil Foto-
grafskemu klubu Andrej 
Prešeren, danes Fotograf-
sko društvo Jesenice. Z ne-
verjetno zagnanostjo in vo-
ljo se je v kratkem času raz-
vil v ustvarjalnega in kvali-
tetnega fotografa. Iz števil-
nih strokovnih ocen njego-
vih razstav lahko spozna-
mo, da je s svojimi tako 
črno-belimi kakor z barvni-
mi fotografijami izražal vi-
soko stopnjo profesional-
nosti, domiselnosti in teh-
nične popolnosti. Imel je 
izreden občutek za kompo-
zicijo in ničesar ni prepuš-
čal naključju. 
Na sedemnajstih samostoj-
nih razstavah se je pred-

vsem predstavljal s temat-
skimi kolekcijami: Junaki 
Planice, Planica 1972 za Ste-
inerja, S fotoaparatom po 
Triglavskem narodnem par-
ku, Ugasnili so slapovi že-
leznih ognjev, Železarske 
impresije (skupaj z Vitomir-
jem Pretnarjem) ... S svoji-
mi fotografijami je sodelo-
val pri oblikovanju knjig, 
monografij, koledarjev, pro-
spektov in plakatov. Dvajset 
let je s svojimi fotografijami 
redno sodeloval v tedniku 
Železarne Jesenice ŽELE-
ZA R in v kultiimo umetni-
ški prilogi LISTI. 
Poleg sodelovanja na števil-
nih skupinskih razstavah -
po predhodnem izboru 

doma - se je uspešno uvelja-
vil tudi zunaj naših meja: 
Španija, Francija, Nemčija, 
Avstrija, Italija, Madžarska, 
Nova Zelandija in Singapur. 
Prejel je prek 80 priznanj in 
nagrad, mednarodna zveza 
za fotografijo pa mu je pode-
lila naziv EPIAF - odličnik 
in A F I A P • umetnik. Prejel 
je tudi Čufarjevo plaketo, 
priznanje jeseniške občine 
za kulturo. 
Franci Sluga je bil v naspro-
tju s svojim težkim fizičnim 
delom v elektrojeklarni Že-
lezarne, fotograf z dra-
matično-liričnim prizvo-
kom, estetsko popolnostjo 
in čustveno vraščenostjo v 
naš prostor in čas. 

Vpis v glasbeno šolo se povečuje 
Na junijski seji občinskega sveta je dejavnost Glasbene šole 
Jesenice predstavila ravnateljica Martina Valant. Povedala 
je, da je bilo v lanskem šolskem letu vpisanih 428 učencev 
iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Vpis se 
vsako leto povečuje. Največ zanimanja je za igranje klavirja 
in kitare, v letu 2005 pa so bila prvič zasedena tudi vsa 
godala. V šoli poučujejo tudi harmoniko, pihala, trobila, 
tolkala, petje in citre, v letu 2000 pa je zaživel tudi baletni 
oddelek. V prihodnje si želijo na šoli osnovati simfonični 
orkester, zato tudi odpirajo nove oddelke. V letu 2004 je 
bil za potrebe simfoničnega orkestra že ustanovljen godalni 
orkester. Že nekaj let v okviru šole uspešno deluje tudi 
mladinski pihalni orkester, ki se zelo dobro povezuje s Pihal-
nim orkestrom Jesenice-Kranjska Gora. Učenci Glasbene 
šole Jesenice so zelo uspešni na regijskih in mednarodnih 
tekmovanjih, kjer dosegajo najvišja priznanja, je še poveda-
la Martina Valant. U. P. 

Mnenja 
Preživeli smo šest 
mesecev brez denarja 

Dočakali smo in po šest me-
secev trajajočih birokratskih-
tehnokratskih postopkih 2. Ju-
lija 2007 v ljubiteljskih kul-
turnih društvih in samostoj-
nih skupinah po pogodbi pre-

jeli iz občinskega proračuna 
prvo subvencijo: "sredstva za 
prostorske pogoje in programe 
lokalnega pomena". Šest me-
secev trajajoči "postopek dode-
ljevanja finančnih sredstev -
kulturi" Je bil opredeljen v 
"prilogi 2" Pravilnika o dode-
ljevanju sredstev občinskega 
proračuna za programe in 
projekte s področja družbenih 
dejavnosti, ki gaje sprejel ob-
činski svet. 

Za ljubiteljsko kulturo je 
bilo v napisanih postopkih od 
priprave predloga meril za 
vrednotenje kulturnih progra-
mov in projektov do podpiso-
vanja pogodb kar 14 etap, ki 

je vsaka zahtevala določen 
čas. Na primer, 7. februarja 
2007 so društva prejela Javni 
razpis za projekte in progra-
me s področja družbenih de-

javnosti v letu 20Qj z rokom 
prijave do 16. marca. "Obve-
stilo", s katerim smo bili sez-
nanjeni, koliko sredstev nam 

Je namenila sedemčlanska 
strokovna komisija, smo pre-
jeli 19. aprila in je društvom 
omogočala podati "izjavo" o 
morebitnih pripombah do 4. 
maja. "Odločbo" po obravna-
vi 1» celoti zavrnjenih pripomb 
na "izjavo" smo morali pre-
vzeti na Občini od 16. do 21. 
maja in nanjo je bila dana 
možnost pritožbe "po županu 
občine Jesenice" v ij dneh in 
končno smo 26. maja 2007 
prejeli v podpis Pogodbo o so-
financiranju kulturnih pro-
gramov v občini Jesenice v 
letu 200y (vsa gradiva od 
razpisa do pogodbe so vsebo-
vala 41 tipkanih strani). 

Ta dejstva navajam zato, 
da opozorim, da za tako dol-
gotrajen postopek niso bila 

kriva društva, ki so "po pra-
vnem poduku" vložila "izja-
vo" in "pritožbo", žal v celoti 
zavrženi. Strokovno - pravno 
presojo pa bi zaslužila tudi 
"pogodba", po kateri se druš-
tva in samostojne skupine 
med drugim zavezujejo, da 
bodo "program", kije predmet 
te pogodbe, izvajali kvalitetno 
in p skladu s cilji programa" -
toda o programih in ciljih pro-
gramov p pogodbi niti besede. 
Občina bo na osnovi pogodbe 
tudi "izvajala nadzor nad do-
govoijenim obsegom in kvali-
teto opravljenih storitev oz. 
del", kakšne pa so te storitve 
oz. dela, pa ni mogoče razbra-
ti iz pogodbe. In še bi lahko 
navajal nesmisle iz pogodbe. 

Žal pa o vsem tem še vedno 
prevladuje mnenje, da Je vse 
to, kar "producira" Oddelek 
za družbene dejavnosti in 
splošne zadeve, "regularno" v 
skladu z zakonodajo in upra-
vnimi postopki". Zakaj se ob 
številnih pisnih in javno izre-
čenih pritožbah, ugovorih in 
kritikah s temi "dokumenti " 

ne sooči nadzorni odbor obči-
ne, za kar ima v 24, členu 
Statuta občine vsa pooblasti-
la. Še zlasti bi bilo to potreb-
no zato, da se očitki na biro-
kratske in tehnokratske po-
stopke ne bi posploševali na 
celotno občinsko upravo, ki v 
večini zelo uspešno deluje, da 
se ugotovijo odstopanja kon-
kretne sluibe, ki Jo navajam, 
ali argumentirano zavržejo 
moje kritike in pritožbe. K 
temu pisanju me Je spodbudil 
tudi razgovor s svetnico ob-
činskega sveta Vero Pintar v 
Jeseniških novicah 29. junija 
2007, kjer ugotavlja, da se 
"problemi kažejo pri prevze-
manju odgovornosti za druš-
tva, zaradi vse bolj zapletenih 
birokratskih poti". Naj do-
dam, da je v naši občini še 
vedno v kulturi veliko ljubi-
teljskega dela, ki veliko prispe-
va h kulturni podobi občine, 
žal pa je res, da vedno težje 
pridobivamo ljudi za vodstve-
ne funkcije v društvih. 

JOŽA VARL 
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Ambiciozni cilji na pragu 
nove hokejske sezone 
Prvo prijateljsko tekmo v domači dvorani bodo jeseniški hokejisti odigrali 28. avgusta z Crazom. 
Začetek lige EBEL pa bo 21. septembra. 

J A N K O R A B I Č 

Velik optimizem je preveval 
vodstvo Hokejskega kluba 
Acroni Jesenice, ko je 13. av-
gusta na novinarski konfe-
renci v Kranjski Gori pred-
stavilo cilje v novi sezoni. 
Ta bo ena najzahtevnejših 
doslej, še posebej ob dej-
stvu, da je novo vodstvo na 
izrednem občnem zboru 
izreklo veliko obljub, tako 
igralcem kot zvestim pri-
vržencem jeseniškega hoke-
ja. Za povrh je to še jubilej-
na, 60. sezona. Predsednik 
kluba Dimitrij Piciga je v 
uvodu poudaril: "Imamo tri 

Na novinarski konferenci je optimistične 
besede izrekel glavni direktor Acronija Jesenic 
Slavko Kanalec, saj bo ta jeklarska družba naprej 
finančno podpirala klub. 

Novi trener Kim Colins Na novinarski konferenci H K Acroni 

Pri klubu so že začeli s predprodajo vstopnic. 
Sezonska za sedišče stane 190, za stojišče pa 
170 evrov. Plačilo je možno na tri obroke. 
Dnevna vstopnica za sedišče bo 11 , za stojišče 
pa 8 evrov. 

strateške cilje: uvrstitev 
moštva v finale lige EBEL, 
osvojitev naslova državnega 
prvaka in uspešen nastop 
igralcev kluba v dresu dr-
žavne reprezentance, ki se 
bo prihodnje leto v Kanadi 
borila za obstanek v najbolj 
elitni ligi na svetu. Z zado-
voljstvom lahko povem, da 
nam je uspelo sanirati ve-
čino zaostalih dolgov in pri 

tem se moram zahvaliti 
vsem, ki so nam pri tem po-
magali. Po temeljitem pre-
gledu poslovanja je bilo dol-
gov več, kot smo predvide-
vali, in sicer 350 tisoč evrov 
in še sto tisoč evrov posojil. 
Proračun kluba v novi sezo-
ni bo 1,85 milijona evrov." 
Predsednik je ovrgel nami-
ge, da naj bi bilo novo vod-
stvo izvoljeno neligitimno. 

Z Upravno enoto Jesenice 
zadeve urejajo, da bo klub 
deloval po vseh veljavnih 
predpisih. 
Novi trener kluba Kim Co-
lins je pohvalil izredno do-
bre kondicijske priprave, ki 
jih je vodil Rok Pekolj. Od 
13. avgusta igralci že trenira-
jo na domačem ledu. Čeprav 
je moštvo ostalo brez petih 
odličnih napadalcev, so pre-
ostali prepričani, da bodo 
kos naporni sezoni. S podpi-
sanimi pogodbami je sedaj 
22 igralcev, od tega dve 
okrepitvi iz Kanade in ena iz 
Švedske. 
Kapetan Dejan Vari je o 
novi sezoni dejal: "Čaka nas 
težka sezona v ligi EBEL. 

Naši nasprotniki so se okre-
pili z odličnimi igralci iz 
lige NHL. Odgovorna nalo-
ga je pred nami, da izpolni-
mo zastavljeni dJj. Pri tem 
si seveda spet želim podpo-
ro s tribun, saj imamo zve-
sto publiko, ki nas bodri 
doma in na težkih gostova-
njih." 
Prvo prijateljsko tekmo v do-
mači dvorani bodo odigrali 
28. avgusta z nasprotnikom 
iz lige EBEL Grazom. Zače-
tek lige EBEL bo 21. septem-
bra, Jeseničani pa bodo v 
prvem krogu gostovali na 
Dunaju. 23. septembra se 
bodo predstavili pred doma-
čo publiko, nasprotnik pa bo 
celovški KAC. 

Kopitar je treniral otroke 
Hrušičan Anže Kopitar se je na svojem hokejskem taboru, ki je potekal v Kranjski Gori, prvič 
preizkusil v vlogi trenerja. Teden dni so se otroci družili z največjo zvezdo slovenskega hokeja. 

M A J A B E R T O N C E L J 

Anže Kopitar se počasi že 
pripravlja na odhod v Zdru-
žene države Amerike, kjer 
ga čaka nova sezona lige 
NHL. Nanjo se pripravlja in-
dividualno in z jeseniškimi 
hokejisti. Svoj čas za počitek 
je imel po koncu svetovnega 
prvenstva, a tudi takrat ni 
bilo prostora za zabave, saj, 
kot pravi, ni tak človek. Čas 
pa si je vzel za mlade ljubite-
lje hokeja in zanje je v 
Kranjski Gori v sodelovanju 
s podjetjem HIT Alpinea in 
in-line sekcijo ŠD Kranjska 
Gora prvič organiziral Ho-
kejski tabor Anžeta Kopitar-
ja. Deset udeležencev je dva-
krat dnevno treniralo na no-
vem in-line igrišču v tam-
kajšnjem športoem centru, 
vmes pa so počeli še marsi-
kaj drugega, saj so anima-
torji poskrbeli, da jim ni bilo 
dolgčas. 

Kaj vse so se otroci, ki so pri-
šli iz različnih krajev Slove-
nije, v enem tednu naučili, 
so staršem in drugim poka-
zali na zaključku tabora. Nji-
hovo znanje je ocenil tudi 
Anže: "Nekateri fantje so 
bili čisti začetniki, drugi so 
že člani kakšnega hokejske-
ga kluba. Zelo pridno so de-
lali, dobro poslušali in so se 
tukaj kar nekaj naučili. Na 
treningih smo veliko igrali, 
vozili kazenske strele, na za-
četku pa smo jih seveda uči-
li podajanja in pravilnega 
streljanja, tako da so osvojili 
tehniko." Otroci so bili veči-
noma presenečeni, da je bil 
Anže z njimi skoraj ves čas. 
Skupaj so si ogledali tudi 
posnetek kakšne hokejske 
tekme. Kot smo slišali, so 
bili po večerji tako utrujeni 
od vseh aktivnosti čez dan, 
da so takoj zaspali. 
Anžetu je na taboru poma-
galo kar nekaj prijateljev, s 

katerimi skupaj igra pri in-
line klubu Kranjska Gora: 
Mitja Brgant, Anže Kolenc 
in Sandi Rode, zahvalil pa se 
je tudi našim znanim šport-
nikom, ki so prišli pogledat 
mlade hokejiste in jim na 
tekmi predstavili tudi svoje 
hokejsko znanje. Kopitar je 
ob tem poudaril še, da so že-
leli ljudem in vodilnim po-

Trideset let za novih 24 ur 

Leta 1977 so si na jeseniškem kopališču Ukova 
izmislili, da bodo plavali tako, kot še nihče. 

BoF 

Američana Roya SuUivana je 
strela zadela že sedmič in 
zopet je preživel. Film Vojna 
zvezd se je prvič odvrtel v ki-
nematografih. Elvis Presley 
je odložil kitaro za vedno in 
Čehoslovaki so na sveto-
vnem prvenstvu v hokeju na 
ledu premagali Švede. Tiste-
ga leta 1977 so si na jeseni-
škem kopališču Ukova, ki je 
premoglo bazen olimpijskih 
mer, izmislili, da bodo pla-
vali tako, kot še nihče. 
No, saj so plavali že veliko 
prej in imeli med vrstami 
plavalcev tudi take, ki so bili 
na celinsko in svetovno po-
membnih tekmah, toda da 
bi bili v vodi štiriindvajset 
ur, se do takrat ni spomnil 
nihče. Niti pri nas niti kje 
drugje. Zato se je zbrala če-
tica plavalcev, poleg še tre-
nerji, sodniki, pa tisti, ki je 
štel vsakih sto preplavanih 
metrov posebej, in oni dru-
gi, ki jih je sešteval, pa še 
kup drugih je moralo biti 
poleg pri projektu, ki se je 
uspešno izvedel. Potem se 
je maratonsko plavanje še-
sterice, ki so se menjali na 
vsako uro, ob tem, da so 
imeli urno postavko v kilo-
metrski razdalji tako našpo-
nano, da se je vsak, ki se je 
ali pa ni spoznal na plava-
nje, držal za glavo, še nada-
ljevali v letih kasneje in pri-
šli do številke 48 ur. Več kot 

desetletje po zadnjem mara-
tonu je plavalno delovanje 
skorajda zamrlo na Jeseni-
cah, a se niso pustili, zopet 
so se pričeli zamahi v baze-
nu, ki ga kot okras na vzho-
du objema skakalni stolp. 
Trideset let kasneje se bo na 
Ukovi od nedelje, 26. avgu-
sta, do ponedeljka, 27. avgu-
sta, zopet odvil štafetni pla-
valni maraton na 24 ur. 
Toda fantje, ki so bili takrat 
pionirji te vrste plavanja, 
bodo letos ob jubileju med 
seboj imeli veliko pomočni-
kov. Ti, ki bodo namesto 
njih odplavali sto, dvesto 
metrov di pa cel kilometer. 
V vodo bodo skakali taki, ki 
so bili nekoč povezani s klu-
bom na Ukovi ali pa se sedaj 
trudijo vzgojiti še kakšnega 
plavalnega mojstra ali prva-
kinjo, kot je v tem trenutku 
Anja Klinar, punca, ki je 
prve plavalne zamahe nare-
dila prav v jeseniškem klu-
bu in se potem uspešno po-
dala na športno pot. 
Seveda bo Anja tudi zapla-
vala na jeseniškem plaval-
nem maratonu trideset let 
kasneje. Zato ste toplo po-
vabljeni, da se tisto nedeljo 
ali pa v noči na ponedeljek 
pomujate do Ukove, kjer se 
bodo zopet kljukali prepla-
vani metri in se po 24 urah 
sešteli, poleg pa si ogledate 
še razstavo fotografij o jese-
niškem plavalnem marato-
nu pred desetletji. 

Anže Kopitar je mlade učil igranja hokeja, tokrat na rolerjih. 

Maratonci leta 1977: (z leve) Niko Brejc, Rudi Trošt, Bojan 
Ravnikar, Saido Čučuk, Rado Tolar in Beno Ramuš 

kazati, da bi bilo vredno v 
Kranjski Gori narediti večje 
igrišče za in-line hokej, ki bi 
bilo primerno za igranje 
kakšne lige. Sicer pa bo ko-
nec avgusta v Kranjski Gori 
potekal še en tabor znanega, 
sedaj že nekdanjega športni-
ka Jureta Koširja. Vseboval 
bo nogomet, in-line hokej in 
košarko. 

Obiščite našo novo spletno stran 

www.gorenjskiglas.si 
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Jeseniška ekspedicija pod mostarskim mostom I FCO IVM.«T 

Jernej Klinar kot Ikar proti Neretvi | FOTO: BO F 

Zadnji skok Egona Kepica pred mostarsko upokojitvijo i FOTO: rof 

GG 

Leteča Jeseničana 
spet v Mostarju 
Za nastop v Mostarju ni potreben le pogum, moraš imeti še dodatno varovalko v glavi, 
da ti je ne odpre, če nisi vajen balkanske logike. 

BoF 

Pa smo šli. Zopet. Saj smo 
vam rekli, da bomo poletno 
vročino hladili s pišem po 
zraku in čofotanjem v ledeni 
Neretvi. Le do mostu v Mo-
starju se je bilo treba pricija-
ziti, zbrati vse pogumne celi-
ce po mošnji tam spodaj in 
odskočiti. Pravzaprav sta to, 
tako kot vsako leto, od 
enajstčlanske odprave z Jese-
nic naredila le Egon Kepic in 
Jernej Klinar. Drugi Smo se 
bolj kot ne pasli okoli njiju 
kot statisti, zato da je bil pros-
tor na fotografiji bolj zapol-
njen in da med tisto množico 
dvajset tisoč firbcev na dan 
tekme Jernej in Egon ne bi 
bila tako osamljena, kot sta 
vajena biti. Predvsem takrat, 
ko letita. 
Dva Jeseničana na elitnem 
tekmovanju v skokih z višin 
je dosežek, ki ga lahko k 
mestnim značilnostim pripi-
še le malo krajev na zemelj-
ski obli. Ko smo pregledovali 
seznam, so bili poleg doma-
čega Mostarja in nam prelju-
bih Jesenic le še Zenica, Sa-
rajevo in Prnjavor z več kot 
enim skakalcem, čeprav bi za 
slednje mestece ne dali roke 
v ogenj, da sta bila od tam res 
dva leteča Ikarja. Nič zato, 
smo si rekli, ko smo jutranji 
zajtrk na sarajevski Baščarši-
ji, ki ga je začinil Pavel, ime-

novan Nitka, z od doma pri-
nesenim sladkorjem (gospod 
namreč sirov burek prekvali-
ficira iz jestvine v sladico s 
tem postopkom in je onim 
doli jako čudna pojava, če-
prav so vajeni vsega mogoče-
ga), pospravili v želodec in se 
usmerili proti Mostarju. 
Dovoz v mesto ob Neretvi je 
zavit tako, da dvakrat obvoziš 
tisti znameniti kamniti most, 
ki so ga, medtem ko so tam 
doli pred desetletjem mešali 
bojne barve, tudi sesuli v 
reko. Pa so ga sezidali turški 
graditelji nazaj, čeprav je or-
todoksnim domadnom šlo v 
nos, da je bil šef gradbišča 
ženska. Ampak ko se je mo-
stovni lok zopet napel nad 
reko in je prvi od domačih na 
vsesplošno veselje drugih štr-
bunknil v vodo enaindvajset 
metrov spodaj, ni bilo več po-
membno, ali je glavni imel 
hlače aU krilo. 
Tekmovanje je pred dvema 
letoma hotel prevzeti najbolj 
znani pridelovalec energij-
skih pijač, a ga Bošnjaki po 
prvi (in seveda tudi edini) tek-
mi v soorganizaciji niso več 
pustili zraven. Po njihovih 
razlagah naj bi jim pobrali 
strici iz tujine preveč, tujci pa 
so javkali, da so jih odslovili, 
ker so hoteli narediti red. Kaj-
ti v tem orientalskem kotlu 
improvizacije, ki se bohoti na 
vsakem koraku, ga resnično 

mali oglasi 
04/20142 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

Začetek športnih programov 
Partizan Jesenice obvešča, da začne v sezoni 2007-2008 iz-
vajati športne programe splošne vadbe in rekreacije v 
ponedeljek, 10. septembra, z vadbo judo programov pa v 
ponedeljek, 27. avgusta. Vpis je ob obisku prve vadbene ure. 
Fitnes center je vadbo že pričel. Urnik vadbe bo objavljen 
naknadno. Vabljeni! 

Hartman & Hartman, d.n.o. 
Pooblaščeni posrednik 

W W W . M O B I T E U . S l 

Ponudba aparatov iz Mobitelovih naročniško prodî niii aKcij 
Pestra izbira dodatne opreme in spominsicih kartic po ugodniii cenali 

Možnost nakupa na obroke (BanKredit) 

PREVOZNIŠTVO, 
IZKOPI, 

KOVENARSTVO 

ČIŠČENJE 
POSLOVNIH 
PROSTOROV 

G S M : 041/806 7 5 0 
G S M ( V O Z N I K ) : 

041/258 882 

OPTIKA« MESEC 
OČESNA AMBULANTA 

Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663 

manjka. Se je pač treba znaj-
ti. Kot denimo zjutraj na dan 
tekmovanja, ko je zdravniški 
pregled napovedan ob 9. uri. 
Okoli 11. ure se je od kave pri-
majal zdravnik, Id je hitro 
ugotovil, da so vsi zdravi. 
Najbolj 6slani skakalci letijo 
z glavo navzdol, čeprav je 
polovica od prijavljenih svoj 
polet bazirala s prebojem gla-
dine z nogami naprej. Med 
prijavljenimi so bili letos kar 
štirje Slovenci, kar je poleg 
enega Srba in enega Albanca 
(tega so po skoku komaj po-
tegnili na suho, ker ga prej 
niso preizkusili, če sploh zna 
plavati) tudi vse, kar je bilo 
mednarodnega. In še tega se 
otepajo precej prebrisano: ni-
hče od tujih tekmovalcev ne 
more upati na nastop v final-
ni seriji desetih skakalcev, ki 
si med seboj razdelijo tri ti-
soč evrov nagrade v bošnja-
ški valuti. 
Normalno, saj če 440 let in 
še eno čez zmagujejo le do-
mači, zakaj bi prav zdaj na 
stopničke za zmagovalce pre-
pustili Srba (od kod vam ta 
misel?), Albanca (ki bi se 
kmalu utopil!) ali Slovenca 
(ah, ti Janezi...)? 
Prvi od naših je odrinil v reko 
Jernej Klinar, temu so, če-
prav je letos nastopil celo v 
svetovnem pokalu skakalcev 
v vodo z višine, domači stro-
kovnjaki nabili ocene za po-

zabo. Od dvajset tisoč gledal-
cev na bregu ni protestiral ni-
hče. Someščanu Egonu Ke-
picu se ni godilo nič bolje, a 
se 40-letnik ni preveč vzne-
mirjal, kajti za skoke v kon-
kurenci je postavljena sta-
rostna omejitev štirih dese-
tletij in Kepic je svoje polete s 
Starega mostu tako ali tako 
končal. Finalno serijo smo 
tako gledali z obale, da je 
zmagal domačin, Id stanuje 
nekaj metrov od mostu, pa ni 
noben podatek, saj je bilo to 
prej jasno vsem, tudi žiriji, ki 
je za favorita dvignila pet fi-
stih desetk, še preden je čof-
nU v Neretvo. 
Za nastop v Mostarju ni po-
treben le pogum, moraš ime-
ti še dodatno varovalko v gla-
vi, da ti je ne odpre, če nisi 
vajen balkanske logike. 
Toda Mostar je za skakalce v 
vodo to, kar je Planica za 
skakalce na smučeh. Jeseni-
čani imamo tri leta tam doli 
dva svoja Ikarja in smo res 
nekaj posebnega. Pravijo 
Bošnjaki, da smo si zelo po-
dobni, da imamo veliko tam, 
kjer je najbolj potrebno. Na 
vprašanje ali v glavi ali med 
nogami, pa so bili pametno 
tiho, trčili smo še z enim pi-
vom in se odcijazili nazaj 
pod Alpe. Za prihodnje leto 
smo prej še rezervirali pre-
nočitvene kapacitete, to vam 
je seveda jasno! 

Pokal Jesenic osvojila 
domača balinarska ekipa 
J A N K O R A B I Č 

Na balinišču Baza so člani 
domačega kluba organizira-
li vsakoletni največji bali-
narski turnir za pokal mesta 
Jesenice. Sodelovalo je 16 
ekip, ki nastopajo v različ-
nih slovenskih ligah. Prvo 
mesto in pokal je osvojila 
domača ekipa, ki je nastopi-

la v postavi Franc Čampa, 
Grega Noč, Ismet Huzero-
vič in Jože Domevšček (na 
sliki). 
Druga je bila ekipa Bistrice 
pri Tržiču, tretja pa ekipa 
Kanala. Druga jeseniška 
ekipa v postavi Milan Rija-
vec. Matic Jotič, Sašo Oze-
bek in Ibro Mujezinovič je 
zasedla 5. mesto. 

mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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Veliki brat tako in drugače 
MAG. SILVANA GASAR 

Včasih je termin veliki brat 
pomenil nekoga, ki opravlja 
vlogo zaščitnika, svetovalca, 
dobrohotno bedi nad nami 
in pazi na nas, podobno kot 
starejši bratje pazijo mlajše 
sorojence v odsotnosti star-
šev. Imeti starejšega brata 
ali sestro je seveda dvorezen 
meč, pa vendarle ni tako sla-
bo. Kljub prepirom v kriz-
nih situacijah bratje in se-
stre ponavadi "potegnejo 
skupaj". Starejši brat je po-
gosto nekakšen rezervni 
oče, ki pride prav v raznih 
težavah. V prvotnem pome-
nu besede torej sploh ni sla-
bo imeti velikega brata, am-
pak danes veliki brat prame-
ni Še marsikaj drugega, pre-
cej manj pozitivnega. 
Ob omembi "velikega brata" 
danes večina ljudi pomisli 
na tako imenovane resnič-
nostne TV šove, v katerih 
skupino ljudi zapro v hišo in 
potem 24 ur na dan snema-
jo njihovo vsakdanje življe-
nje, vsako, še tako nepo-
membno početje, pogosto 
do najbolj intimnih podro-
bnosti. Čeprav so mnenja o 
teh šovih skrajno različna, 
imajo očitno dovolj gledal-

cev, pa tudi nastopajočih ni 
problem dobiti. Lahko se se-
veda sprašujemo, kaj je z 
ljudmi, ki pristanejo ali celo 
želijo (res samo zaradi po-
pularnosti?!), da jih vsa dr-
žava gleda pri umivanju, sla-
čenju in opravljanju najbolj 
intimnih potreb. Vse skupaj 
zveni rahlo bolestno. So 
morda to sodobni ekshibici-
onisti - razkazovalci, ki so 
nekdaj z razprtim plaščem 
ali odpetimi hlačami skakali 
izza grmovja in uživali, če 
so Z razkazovanjem spolovil 
šokirali ženske in otroke? In 
kaj so potem gledalci teh šo-
vov? Brez dvoma neka sodo-
bna oblika voajerjev - ljudi, 
ki skrivaj oprezajo za podro-
bnostmi življenja drugih -
predvsem seksualnimi, ker 
jim to omogoča seksualne 
užitke. Dejstvo je, da so ti 
šovi v svetu presneto dobro 
gledani, gledalci pa ob sicer 
dolgočasnem dogajanju (če 
ni ravno pretepov in prepi-
rov) najbolj željno čakajo 
seksualne prizore. Tako eks-
hibicionizem kot tudi voaje-
rizem sta obliki seksualne 
motenosti. In kaj lahko iz-
peljem iz tega? Je torej velik 

del današnje družbe resno 
seksualno moten? 
Vse skupaj se seveda ne 
neha pri tem. Dejstvo je, da 
smo v sodobni družbi vse 
bolj nadzorovani "od zgoraj" 
- s strani vlade, raznih var-
nostnih ter informacijsko-
obveščevalnih služb. Sodo-
bne informacijske tehnolo-
gije vedno bolj povečujejo 
nadzor naše zasebnosti pri 

brata oz. v policijsko državo. 
Na raznih mestih je vse več 
kamer, o katerih se nam 
sploh nič ne sanja. Njihovi 
pobudniki pravijo, da je vse 
to namenjeno samo redu, 
miru in zmanjšanju krimi-
nala. Ali res? Številni poda-
tki o povsem navadnih dr-
žavljanih se zbirajo v števil-
nih elektronskih bazah. Ob 
povezavi vam je skoraj celo-

Kljub prepirom v kriznih situacijah bratje 
in sestre ponavadi "potegnejo skupaj". Starejši 
brat je pogosto nekakšen rezervni oče, ki pride 
prav v raznih težavah. V prvotnem pomenu 
besede torej sploh ni slabo imeti velikega brata, 
ampak danes veliki brat pomeni še marsikaj 
drugega, precej manj pozitivnega. 

nakupih, na bankomatih, na 
ulici, pri telefonskih klicih, 
SMS-sporočilih, brskanju 
po internatu itd. Nadzor je 
vedno večji, naša zasebnost 
vedno manjša. Pri ljudeh, ki 
se tega zavedajo, to sproža 
razne proteste in hudo nela-
godje. Pravijo, da se spremi-
njamo v družbo velikega 

tno posameznikovo življe-
nje kot na dlani. Za razliko 
do nastopajočih v šovih tipa 
Big brother, navaden človek 
prav nič ne ve, kje in kdaj bo 
sneman in kdo vse bo kdove 
koliko let zatem imel dostop 
do vseh podatkov o njem 
(video-filmov, računov pla-
61 , zapisov telefonskih po-

govorov, e-pošte itd). Misel 
je zoprna, ampak zato nič 
manj utemeljena. Danes ni-
hče med nami nikoli ne 
more biti povsem prepričan, 
da ne preži nekje kamera, ki 
spremlja vsak naš gib in 
glas. 
Čeprav je ideja strašno nela-
godna in kar sili v paranojo, 
to še ni konec skrbi, Od 
tega, da spremljate početje 
nekoga, ni daleč do želje, da 
skušate njegovo početje tudi 
usmerjati in nadzorovati - še 
zlasti, če so v igri osebna po-
znanstva in osebni motivi. 
Če lahko počnete prvo, po-
tem verjetno lahko tudi dru-
go. Smo torej nekateri samo 
lutke v rokah drugih, ne-
identificiranih oseb nekje 
na vrhu? In če se vrnem na 
prejšnje razglabljanje: koli-
ko teh oseb je seksualno in 
torej tudi osebnostno mote-
nih, bolj ali manj duševno 
bolnih? Bi rekla, da ne malo! 
Dobrohomost takega "veli-
kega brata" je torej hudo 
vprašljiva, "skrbnih staršev" 
pa v tem primeru ni nikjer. 
Grozljivo, da vas upravičeno 
zmrazi! 

M A G . K A R M E N KLOBASA 
Disneyjeve princeske Sne-
guljčica, morska deklica 
Ariela, šarmantna Tinker-
bell, Aladinova Jasmina ter 
druge že leta krasijo otroško 
spodnje perilo, majice, če-
veljčke, torbice, raznovrsten 
nakit in druge dodatke. Na-
šli jih boste tudi na pripo-
močkih za šolo, različnih ig-
račah, dvd-jih ... Načrtujejo 
pa še marsikaj. Tovarna 
sanj, imenovana Disney, ni 
le največji medijski koncem 
na svetu, ki zelo dobro ve, 
kje in kako bomo preživeli 
prosti čas, kaj potrebujemo, 
da se zabavamo, ter kje in 
kako bomo živeli, da bomo 
imeli občutek, da smo v živ-
ljenju nekaj naredili, dose-
gli, ampak svoje animirane 

THE STORE 

like odlično trži 
vsem v svetu otroške mode 
z željo, še bolj razburkati 
otroško domišljijo. Pa jo 
dajmo še mil 
Letos sem si prvič na sejmu 
v Firencah vzela čas še za 
otroške oblačilne sanje. In 
veste kam nas peljejo? Dis-
neyjeve kolekcije so usmer-
jene v roza prihodnost. V to-
ple roža odtenke: rožnato 
belo, pepelnato roza, ma-
gento. Te je največ. Oblačila 
so preprosta s pravljičnimi 
detajli. Najpomembnejše so 
lepe princeske, ki tako pre-
pričljivo koketirajo z oblačil, 
da se jim nehote nasmeh-
neš. Veliko je drobnih vo-
lane, ki zaključujejo robove, 
majhnih svilenih pentljic in 

'^čarobnega 
Iprahu v srebrni ali 

"zlati barvi. In ne bodi-
te presenečeni, če se bo iz 
.kakšne majice oglasila glas-
ba iz Disneyjevega sveta. 
Atmosfera je resnično ča-
robna. 
Otroške stvari so preveč či-
ste in samozadostne, da bi 
dovolile dotikanje, pa ven-
dar pomenska nabitost vabi 
k skrunitvi. Dragi starši, še 
pred začetkom šolskega leta 
razveselite svoje otroke z 
vsaj enim Disneyjevim arti-
klom. Priporočam pa vam 
nakup v originalnih Disney-
jevih trgovinah. Najbližje so 
v Italiji, v Padovi, Benetkah, 
Modeni, Milanu, Bologni, 
Firencah... 



MLADI 

Mali Indijanec Matevž 

Takole je malega Matevža z "bojnimi" barvami poslikal nje-
gov očka Uroš junija letos na morju na Krku. Mali Indijanec 
ima eno leto, doma je z Jesenic, ima pa še štiriletnega brat-
ca Urbana, nam je zaupala mamica Vida. U. P. 

MCJ se potepa 
v petek, 10. avgusta, so se pod okriljem Mladinskega centra 
jesenice (MCj) kljub dokaj slabemu vremenu potepali po 
Centru II. Ustvarjalne delavnice so tokrat potekale v 
znamenju pisanih gumijastih klovnov, izdelovanju le-teh 
pa je sledilo zabavno balinčkanje. Mladi razposajenci 
vremenu niso pustili, da bi pregnal njihovo dobro voljo in 
obilico energije, nekateri so se preizkusili tudi v metanju 
na koš. Za zbistritev možgančkov pa je dobro poskrbela 
zabavna družabna igra Spomin. Na koncu popoldneva so 
se razšli polni novih vtisov in v nestrpnem pričakovanju 
novega MCJ-potepa. T. Z. 

Zmigaj se 

V petek, 13. julija, smo se v športno-zabavnem popoldnevu 
na Trgu na Stari Savi dodobra zmigali prav vsi. Nekateri so 
se pomerili v štafeti, drugi pa so na ustvarjalnih delavnicah 
izdelovali zanimive svečke. Odigrali smo igro med dvema 
ognjema, pa tudi nogometnih navdušencev nI manjkalo. 
Mladi so iskali skriti zaklad, za katerega pa se je na koncu iz-
kazalo, da ni nič zunanjega, temveč je v nas vseh, v prijatelj-
stvu in medsebojnem druženju. T. Z. 

Živimo skupaj 
Živimo v večkulturni družbi, ki postaja navzven vse bolj 
odprta. Zato se iz dneva dan učimo, kako sprejemati 
drugačnost v vseh pogledih - rasnih, verskih, nacionalnih ... 
Učimo se, kako vzdrževati medgeneracijsko sožitje, kako 
spoštovati človekove pravice in dostojanstvo ljudi. Kako 
pa na ta naš svet gledaš ti? Napiši nam pesem, zgodbo, 
naslikaj nam svoje občutke ali pa ujemi utrinke sedanje-
ga življenja v fotografski objektiv. V okviru akcije Vsi 
drugačni - vsi enakopravni Mladinski center Jesenice 
razpisuje natečaj Živimo skupaj, s katerim želimo 
med mladimi prebuditi čut za dojemanje in sprejemanje 
okolja, kjer živimo. Več o natečaju si lahko preberete na 
www.mc-jesenice.si. N. H. 

Umetnine iz gline 

Da mladi vse poletje ne bi zgolj posedali, jim v Mladinskem 
centru Jesenice predlagajo, da se v poznih avgustovskih 
popoldnevih prepustijo poletni kreativnosti. Svoje ideje 
lahko vsak četrtek najprej narahlo poškropijo z vodo, 
dodobra pregnetejo, izoblikujejo in spečejo. Zagotovo 
ste že uganili, za kaj gre. Brezplačna delavnica Umetnine 
iz gline bo še zadnjič to poletje na sporedu 30. avgusta 
ob 18. url. N. H. 

V vrtcih jeseni še več 
otroškega vrišča 
v novem šolskem letu je v jeseniške vrtce vpisanih 40 otrok več kot lani. Nekaj prostih mest je samo 
še v dveh oddelkih, nekaj otrok pa na vstop v vrtec že čaka. 

U R Š A P E T E R N E L 

V jeseniških vrtcih so letos 
zelo zadovoljni z vpisom 
otrok, kajti v novem šol-
skem letu je v vrtec vpisanih 
562 otrok. Po besedah rav-
nateljice Vzgojno-varstvene 
organizacije Jesenice Zden-
ke Kovač je to štirideset 
otrok več kot v minulem šol-
skem letu. Število oddelkov 
bo kljub temu ostalo nespre-
menjeno - trideset. Od tega 
bo 28 oddelkov dnevnega 
programa in dva oddelka 
poldnevnega programa. 

Vodstvo jeseniških vrtcev za vse starše vpisanih 
otrok pripravlja prvo srečanje, ki bo 30. avgusta 
ob 17. uri. Ker je letos prvi september na 
soboto, se novo šolsko leto prične v ponedeljek, 
3. septembra. 

Kar nekaf otrok bo s 3. sep-
tembrom vrtec pričelo obis-
kovati na novo. Kot je pove-
dala Kovačeva, so starši no-
vincev že pred časom dobili 
obvestilo, da so otroci spre-
jeti v vrtec. Obenem so star-
še spomnili na oddajo vloge 
za znižano plačilo vrtca (rok 
je bil 15. avgust) ter na odda-
jo zdravniškega potrdila 
(najkasneje prvi dan obisko-
vanja vrtca). Ker je za otroke 
vstop v vrtec prvi pomem-

ben korak iz domačega, var-
nega gnezda v svet, je zelo 
pomembno postopno uvaja-
nje v vrtčevski vsakdan. 
Po besedah Zdenke Kovač je 
zelo pomembno, da je pre-
hod v vrtec postopen in čim 
manj boleč in stresen. "To 
pa lahko zagotovimo le s po-
močjo staršev," poudarja 
Kovačeva. Zato staršem sve-
tujejo, da si prihranijo nekaj 
dopusta in prostega časa, ki 
ga bodo preživeli z otrokom 

v skupni igri v vrtcu. V prvih 
dneh naj bi starši ostali z 
otrokom nekaj časa v vrtcu, 
nato pa se z vzgojiteljico do-
govorili, kdaj in za koliko 
časa bo otrok prvič ostal sam 
v igralnici. Prvo samostojno 
bivanje otroka v vrtcu naj bo 
kratko, glede na otrokovo 
počutje in njegove reakcije 
naj bi ga postopoma podalj-
ševali. Tudi slovo od otroka 
naj bo kratko, saj se večina 
otrok ob dolgem slovesu tež-

je loči od staršev. "Predvsem 
otroka ne sprašujte, ali je ža-
losten, ali želi ostati v vrtcu." 
svetuje Kovačeva in dodaja: 
"Svojemu otroku pa tudi 
sebi boste pri vključevanju 
v vrtec najbolj pomagali, 
če boste prisluhnili našim 
izkušnjam in nasvetom." Pa 
še majhen nasvet - včasih 
je dobrodošlo, če otrok v 
času uvajanja v vrtec s seboj 
prinese svojo najljubšo 
igračko. 

Pismo prvošolcem 
in njihovim staršem 
Nekateri že znate brati, veli-
ka večina pa se bo branja 
šele naučila v šoli, zato pro-
sim starše, da si vzamete to-
liko časa, da tele vrstice pre-
berete skupaj z vašimi prvo-
šolčki in se vmes z njimi o 
šoli tudi pogovarjate. Izberi-
te si čas, ko bo otrok miren, 
ko se bo spomnil na šolo ali 
morebiti celo sam izrazil že-
ljo, da bi se o njej pogovar-
jal. Kdor že pozna črke, 
morda zna kaj prebrati, naj 
besede, ki so napisane z ve-
Ukimi tiskanimi črkami, 
sam prebere. 
V ŠOLI JE LEPO! 
Verjemite, da je to res. Nič 
ne verjemite tistim, ki vam 
rečejo: "Sedaj boš pa šel v 
šolo, boš že videl! ... V šoli 
boš moral pri miru sedeti, 
učiteljica te bo kregala in po-
dobno." To ni res. V šoli vsi 
učitelji in učiteljice vedo, 
kakšni ste otroci, ki ste stari 

šest let, zato ne bodo od vas 
zahtevali nič takega, česar še 
ne bi mogli narediti ali pove-
dati. Tudi to vedo, da se še 
zelo radi igrate, gledate lepe 
knjige in poslušate, če vam 
kdo bere zanimivo pravljico. 
V šoli se boste še veliko igra-
li. peli pesmice, risali in še 
marsikaj lepega boste poče-
li. Videli boste, da je v šoli 
zares lepo! 
Sedaj sem vam povedala, 
kako je v šoli lepo. Sedaj pa 
vam bom položila na srček 
nekaj, kar pa je zelo po-
membno. To je: ko učiteljica 
govori, jo morate poslušati. 
Nič se ne bojte. To ni nič 
težkega, ker učiteljica vedno 
pove kaj takega, kar je zani-
mivo, ali pa vam pove kakš-
na navodila za delo v igral-
nem kotičku, za barvanje, za 
risanje ali kaj drugega, kar 
morate vedeti. Ko učiteljica 
govori, govori vam, zato jo 

poslušajte! Če ne boste po-
slušali, ne boste slišali nič 
lepega, nič zanimivega in 
žal t ^ a t v šoli ne bo lepo. 
Nič ne boste vedeli, kaj mo-
rate dati iz torbe, kateri zve-
zek boste rabili, s kakšno 
barvico morate nekaj pobar-
vati in podobno. Joj! Joj! Vsi 
bodo hiteli delati tako, kot je 
učiteljica naročila. Tisti, ki 

ni poslušal, pa ne bo mogel, 
ker ne bo vedel, kako. Učite-
ljica bo vse, ki so pridno de-
lali, pohvalila. Le tistega, ki 
ni poslušal in ni tako delal 
kot drugi, ne bo mogla po-
hvaliti. Žalostna bo. Vsaka 
učiteljica želi, da lahko po-
hvali vse svoje učence. Pri-
zadevaj si, da bo pohvalila 
tudi tebe! 
Zato, dragi prvošolci, ko bo 
učiteljica v šoli govorila, 
poslušajte jo in izognili se 
boste mnogim težavam, pa 
še pohvaljeni boste. V šoli 
bo zares lepo! 
Starši! Pomagajte svojim 
prvošolcem, da se bodo na-
učili poslušati, ko bo učite-
ljica v šoli govorila. Najvaž-
nejše za učenca v prvem raz-
redu je, da rad hodi v šolo. 
Rad pa bo hodil, če bo veli-
kokrat pohvaljen. Pohvaljen 
pa bo tedaj, če bo dobro in 
pravilno delal. Znal pa bo 
pravilno delati, če bo v šoli 
poslušal, ko bo učiteljica go-
vorila. Učiteljica ga bo po-
hvalila in tudi vi ga boste 
lahko pohvalili. Vesel bo in v 
šoli bo lepo. 
(iz knjige Bogomile Krvina: 
Tudi učenje Je lahko prijetno, 
Gorenjski glas 2006) 

http://www.mc-jesenice.si


ZANIMIVOSTI 

Z županom na izlet 
Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci je pripravil strokovno ekskurzijo za novinarje, ki pokrivajo jeseniško občino. 
Pot nas je vodila od Pristave v Javorniškem Rovtu prek Križevca do Planine pod Golico. 

Podžupan Boris Bregant in pomočnik direktorja Slovenske turistične organizacije Dejan 
Podgoršek v Kurirskem domu, kjer so pripravili odlično malico. 

Obnova v požaru poškodovanega Planinskega doma Pristava se zaključuje, v njem bodo 
uredili gostinski del z več kot 80 sedeži, v sobah pa bodo pridobili 15 postelj višjega 
razreda oziroma kar okrog 50, če se bodo odločili tudi za ureditev skupnih ležišč. 

Novinarka Radia Triglav in kranjskogorske televizije ATM 
Nataša Mrak in radijska legenda janko Rabič sta nazdravila 
s pijačo vaše in naše mladosti. 

Zaključek na turistični kmetiji Betel v Planini pod Golico • 
pripravili so domačo govejo in gobovo juho, svinjsko 
pečenko, bržolo z brusnicami, sirove štruklje, pečen 
krompir, solato, za sladico pa pehtranko in štrudelj. Skupinska fotografija zadovoljnih udeležencev strokovne ekskurzije 

Matjaž Arih z ATM Kranjska Gora v Zoisovem parku, ki skriva zbirko eksotičnih drevesnih 
vrst in tri jezerca, na katerih pozimi tudi drsajo. Vse drevesne vrste so označene. 

Župan Tomaž Tom Mencinger na 
sedežnici, ki je goste popeljala na Španov 
vrh. Občina kot lastnica smučišča išče 
vlagatelja, ki bi v okviru javno-zasebnega 
partnerstva oživil smučarski center. 

Novinar Radia Kranj Martin Dolanc pred 
vhodom v Korelnov rov - v njem se skriva 
Bergmandelc z vozičkom z rudo. Pred vhodom 
je urejena informativna tabla in prostor s 
klopmi in mizami za krajši postanek. U. P. 



POLICIJA 

skupaj za varnost otrok 
Bliža se začetek šole in na cestah bo spet več 
otrok. Naj bo njihova pot v šolo varna! 

U R Š A P E T E R N E L 

Počitnice se zaključujejo in 
pričelo se bo novo šolsko leto. 
Nanj se ne pripravljajo le otro-
ci, njihovi starši in učitelji, 
temveč tudi poiidsti. Kot pra-
vi pomočnik komandirja Poli-
cijske postaje Jesenice, odgo-
voren za varnost v cestnem 
prometu, Simon Sušanj, je 
glavna skrb policistov zagoto-
viti varnost otrok na cestah, 

načinu in obsegu varovanja 
otrok na j)oti v šolo in iz nje. 
Kot že prejšnja leta bodo v pr-
vih dneh šole poiidsti skupaj 
s dani SPV, gasilskih društev, 
zavarovalnih družb in Zveze 
šoferjev in avtomehanikov 
skrbeli za varnost na šolskih 
poteh. Letos naj bi prvič na 
pobudo SPV poskrbeli za še 
več varnosti tudi na šolskih 
dvoriščih; tako naj bi vodstva 
šol skupaj s starSi in učend 

Od 10. do 16. septembra bo potekala tudi 
vseslovenska prometna akcija Slovenija, pripni 
se. Tudi jeseniški policisti bodo poostrili nadzor 
prometa, zlasti v okolid šol. 

zlasti na poti v šolo in iz nje. 
"Delo policistov se začne že 
veliko pred začetkom pouka, 
saj smo že med počitnicami 
pregledali okolico šol in pro-
metno signalizacijo na šol-
skih poteh. O pomanjkljivo-
stih - na Jesenicah jih ni bilo 
veliko - smo obvestili uprav-
ljavca cest," pravi Sušanj. 
Obenem so policisti skupaj z 
vodstvi šol pregledali načrte 
varnih š o l s k i poti in se v so-
delovanju s Svetom za pre-
ventivo in varnost v cestnem 
prometu (SPV) dogovorili o 

prometniki poskrbela za va-
ren dostop otrok do šolskih 
vrat Jeseniški policisti bodo v 
prvih šolskih dneh v šolah obis-
kali vse prvošolčke ter jim raz-
delili posebne zloženke, pri-
sotni pa bodo tudi na prvih ro-
diteljskih sestankih s starši. 
Na njih bodo po besedah Si-
mona Sušanja predvsem sku-
šali opozoriti starše, naj bodo 
otrokom za zgled. Njihovo 
vsakodnevno ravnanje v pro-
metu je namreč tisto, kar otro-
d vidijo in kar bodo najverjet-
neje tudi posnemali. 

0PTIKA<!> MESEC 
OČESNA AMBULANTA 

Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663 

GG 
mali oglasi 

04/201 42 47, 
e-pošta: maliogl3si@9-glas.si 

www.gorenjslciglas.si 

Prevoz in 
vgrajevanje 

betona 
Tarman Robert s . p. 
Planina pod Golico 64, 

4270 Jesenice 
Telefon: 041 645 230 

V A R M I K • A D O 
fgmnfafSirui izde lava in 
OCKSOOCai mon taža 

041 335 864 
PVC in ALU 
• KIMA - VRATA 
BAUUmSHE OGRAJE 
ZIMSKI VRTOVI 
KaVAIVE In KHOMASTC OCRAJE 
OTrmfiBsjnto^H^iiBfikasttiu 
S*OroviC.*aWS#>tiroma,** nasz Mmjmji 

G o r e n j s l ž ^ 
Skrivitottna tn l*pa. 

Gorenjska turistUna zveza Kranj 
Komisija za ocenjcvanjc krajev 
Koroška c. 27,4000 Kranj, 
td^on: 04/20-10-500 E-naslov: 
gtz@5i0l.nct, wuw.gorcnjska.si 

V R N I M O G O R E N J S K I N A G E L J NA 
G O R E N J S K E B A L K O N E IN OKNA 2007 

Gorenjska turistična zveza tudi letos vabi k sodelovanju vse 
gojitelje, pridelovalce in ljubitelje gorenjskih nageljnov v projektu 

V R N I M O G O R E N J S K I N A G E U NA G O R E N J S K E 
BALKONE IN OKNA v leta 2007. 

Vsi, ki želite sodelovati na izboru najlepših nageljnov, 
nam pošljite na naslov: Gorenjska turistična zveza. 

Koroška c. 27,4000 Kra^j fotografijo cvetočih nageljnov. 

Priporočljivo jc. da nam poSljcte .sliko tudi na elektronsko poŠto. 
Fotografiji priložite va5 naslov in telefonsko številko. 

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 14. decembra 2007. 

Dva mrtva, pet hudo 
ranjenih 
Tudi vsakodnevno poročanje medijev o tragedijah na cestah se nas ne dotakne. Vendar pa za temi 
številkami o mrtvih in ranjenih stojijo družinske tragedije in žalost.. . 

U R Š A P E T E R N E L 

Letos se je na Gorenjskem 
zgodila vrsta hudih prometnih 
nesreč Samo na Jesenicah so 
zabeležili že dve smrtni žrtvi, 
pet ljudi pa je bilo hudo ranje-
nih. O vzrokih za letošnje po-
večanje števila prometnih ne-
sreč smo se pogovarjali s po-
močnikom komandirja Poli-
cijske postaje (PP) Jesenice za 
vamost cestnega prometa Si-
monom Sušanjem. 

Prometna vamost na Gorenj-
skem se je letos močno po-
slabšala, kakšno je stanje na 
Jesenicah? 
"Stanje varnosti v cestnem 
prometu se je tudi na našem 
območju nekoliko poslabšalo. 
Medtem ko nam je v zadnjih 
letih uspelo zmanjšati tako 
število prometnih nesreč kot 
njihove posledice (od leta 
2002, ko smo obravnavali 287 
prometnih nesreč, se je do 
lani to število zmanjšalo na 
162), pa se je v prvih sedmih 
mesecih letos stanje na naših 
cestah zopet poslabšalo. Tako 

smo v tem obdobju obravna-
vali sicer nekaj manj promet-
nih nesreč, vendar pa so posle-
dice hujše, saj sta že dve osebi 
umrli, pet oseb je bilo hudo ra-
njenih, kar 33 oseb pa lahko 
ranjenih. Najpogostejši vzroki 
prometnih nesreč so nepravil-
na stran in smer vožnje, nepri-
lagojena hitrosti in izsiljevanje 
prednosti, kot vzrok pa se v več 
primerih pojavlja tudi alko-
hol." 

Kaj je po vašem mnenju raz-
log za takšno stanje.' 
"V zadnjih letih je k izboljša-
nju varnosti v cestnem prome-
tu pripomoglo zlasti spremi-
njanje negativnega vedenja 
udeležencev, ki je temeljilo na 
kaznovalni politiki in na dokaj 
visokih globah. Očitno pa tudi 
kaznovjJna politika ne doseže 
več takega učinka, kot bi si ga 
želeli. Lahko bi dejali, da je pri 
nekaterih udeležencih v cest-
nem prometu prisotna še ved-
no nizka vozniška kultura, ki 
se odraža v objestni vožnji, 
agresivnosti, parkiranjih na 
mestih, kjer to ni dovoljeno. 

Tudi vsakodnevno poročanje medijev o tragedi-
jah na cestah se nas ne dotakne. Vendar pa za 
temi številkami o mrtvih in ranjenih stojijo 
družinske tragedije in žalost, ko izgubimo 
svojega bližnjega, prijatelja ali znanca. Promet 
in cesta ne dopuščata napak. Že trenutek 
nepazljivosti, objestnosti ali pa zgolj kozarec 
alkohola preveč ti lahko spremenijo življenje. 
Žal se tega ponavadi zavedamo prepozno. 

zlasti bi omenil parkiranja na 
mestih za invalide." 

V zadnjem času ste jeseniški 
poUdsti izvedli kar nekaj pre-
ventivnih akdj, a odziv na ne-
katerih je bil dokaj slab... 
"Policisti PP Jesenice smo 
skupaj s šolami, SPV-ji, Mla-
dinskim centrom Jesenice, ko-
munalnim redarstvom in lo-
kalno skupnostjo ter drugimi 
subjekti izvedli več preventiv-
nih akcij, namenjenih različ-
nim rizičnim skupinam. Opa-
žamo, da so bile nekatere pre-
ventivne akdje dobro obiska-
ne, medtem ko pri nekaterih 
interesa ni bUo. Tako smo sku-
paj z Občino Jesenice in SPV-

jem organizirali preventivno 
akdjo Polidjska izkušnja kot 
nasvet, ki je bila namenjena 
predvsem motoristom in voz-
nikom skuterjev, ki skupaj s 
kolesarji spadajo v bolj izpo-
stavljene, rizične skupine. Tu 
bi se motoristi in V023iiki sku-
terjev s pomočjo poUdjskega 
inštruktorja brez posledic in 
kaznovanja učili in dopolnili 
svoje znanje in vame vožnje, 
vendar interesa ni bilo. Poleg 
omenjene preventivne akcije 
smo izvedli tudi več drugih 
preventivnih akdji, ki so bile 
namenjene predvsem umirja-
nju prometa, večji vidnosti 
pešcev in večji varnosti kole-
sarjev." 

Za večjo varnost malih kolesarjev 
Policisti pozivajo starše, naj imajo nadzor nad tem, kako in kje se vozijo njihovi otroci in ali 
uporabljajo kolesarske čelade. 

U R Š A P E T E R N E L 

Pred začetkom novega šolske-
ga leta policisti opozarjajo tudi 
na male kolesarje, ki so še po-
sebej ranljivi udeležend v pro-
metu. Kot ugotavlja Simon 
Sušanj, pomočnik komandirja 
PP Jesenice, so najnevarnejši 
odseki za kolesarje predvsem 
ožja mestna središča, zlasti v 
prometnih konicah, ko je go-
stota prometa večja, in na de-
lih cest, kjer ni kolesarskih 
stez, ceste pa so ozke. "Zlasti 
bi omenil del ceste, ki pelje od 
kopališča Ukova proti Gorenj-
ski banki, kjer otrod radi pre-
izkušajo svoje znanje in vešči-
ne po klancu navzdol, zato bi 
še enkrat pozval vse, da bodo 
previdni in vožnjo tako koles 
kot tudi drugih vozil prilagodi-
jo ozki in nepregledni cesti." 

Poiidsti sodelujejo s šolami 
pri pripravi in usposabljanju 
otrok za izvedbo kolesarskih 
izpitov. M tem pa ugotavljajo, 
da nekateri starši opuščajo 
dolžnost vzgoje in nadzorstva, 
tako da so otrod večkrat pre-
puščeni samim sebi. "Zaveda-
ti se moramo, da otrod in mla-
doletniki kljub vsemu ne raz-
polagajo z zadostno količino 
znanja in se konkretnih nevar-
nosti na cestah niti ne zaveda-
jo, zato v nevarnih situadjah 
ne reagirajo dovolj hitro in 
pravilno. Zato bi še enkrat po-
zval starše, da imajo nadzor 
nad tem, kako in kje se vozijo 
njihovi otrod in ali uporablja-
jo kolesarske čelade," poudar-
ja Sušanj. Vozniki pa bi se 
morali zavedati, da so kole-
sarji enakovredni udeležend 
v prometu, kot taki pa skupaj 

s pešd toliko bolj ranljivi, 
zato bi morali biti do njih že 
toliko bolj obzirni. V zadnjih 
treh letih otrod s kolesi na Je-
senicah k sreči niso bili ude-
leženi v prometnih nesrečah 
s telesnimi poškodbami. 
Drugače pa je z odraslimi ko-

lesarji, saj statistika kaže, da 
so kolesarji ogroženi udele-
žend v cestnem prometu. V 
zadnjih treh letih so bili v pro-
metriih nesrečah na območju 
Jesenic hudo ranjeni štirje 
kolesarji, šest pa jih je utrpelo 
lahke rane. 

mailto:maliogl3si@9-glas.si
http://www.gorenjslciglas.si
mailto:gtz@5i0l.nct


ZANIMIVOSTI 

Kdo je ukradel rožo 
"Kdor je vzel cvetlični lonček z 
rožo s tega mesta, naj ukrade-
no nemudoma vrne. Če hoče, 
mu drugo ali lepšo rožo poda-
rim 2 lončkom vred. Bog ali 
Alah vse vidi!" Takšno obvestilo 
se je pred dnevi pojavilo na 
okenski polici blokovskega sta-
novanja na Ulici heroja Verdnika 
v Podmežakli. Cvetlični lonček je 
neke noči izginil z okna, lastnik 
pa se je odločil za zanimiv poziv 
"ljubitelju" tujega cvetja ... Je 
rožo vzel kdo od sosedov ali ka-
teri od najemnikov vrtičkov, ki 
vsakodnevno hodijo mimo blo-
ka.' Dvomimo, da bodo storilca 
kmalu odkrili... U. P. 

F^fiaB SAT 
f̂ ^ ĴlMo v svet 

TELEVIZIJA • RADIO 
• INTERNET • TELEFONIJA 

SODOBNI ŠIROKOPASOVNI PRENOSNI SISTEM, PO KATEREM SE PODATKI 
PRENAŠAJO PO OPTIČNEM OMREŽJU - TO JE OMREŽJE TELESAT JESENICE. 

Rezultati se vidijo na Vaših televizijskih sprejemniki 

59 analognih televizijskih programov 

n 6 digitalnih televizijskih programov*! 

39 analognih radijskih programov 

35 digitalnih radijskih programov-i 

4 digitalni TV programi v HD resoluciji*! 

40 digitalnih radijskih programov v CD 

kvaliteti, urejenih po zvrsteh*! 

posebna ponudba plačljivih programov v 

digitalnem zapisu «1 

h, računalnikih in telefonskih aparatih: 

IP telefon 

povezave v internet od 259 do !0240 kbit/sek 

poštni predali s 100 Mbit prostora 

čiščenje virusov in SPAM-a v poštnih sporočih 

trije ekskluzivni programi (samo v 

kabelskem sistemu): slovenski športr!i 

program ŠPORT KLUB; filmski program 

H BO"'! in glasbeni program Golica*! 

sprejem mogoče s DVB-C digitalnim sprejemnikom 

- hitri brezplačni servis na domu za težave pri analogni ter digitalni 
televiziji, pri povezavah v internet in telefonskem priključku. 

PONUDBA STORITEV V PAKETU 
paket TRIGLAV - mesečna kabelska TV vzdrževalnina -12,50, internet 1024/256 
kb/sek - 20,00 in IP telefon *2 - 3,00 - skupaj 35,50 EUR {8.507,22 SIT) 

paket DVOJČEK i - mesečna kabelska TV vzdrževalnina -13,00, internet 1024/256 
kb/sek - 20,00 - skupaj 33,00 EUR (7.908,12 SIT) 

paket DVOJČEK 2 - mesečna kabelska TV vzdrževalnina -13,00, IP telefon *2 -
3,00 - skupaj 16,00 EUR {3.834,24 SIT) 
*2 pri IP telefonu se poleg mesečne naročnine, obračunavajo tudi porabljeni impulzi • cena impulzov je ugodna - če imate analogni telefonski 
aparat, ki podpira prikaz telefonskih številk, je ta servis vključen v ceno. 

Prijave in informacije 
na naslovu: 

Ocvirki in pohvale 

Pri krožišču Občina - TC Tuš so uredili primerne reklamne 
panoje, ki ne motijo, pa hkrati dobro informirajo. 

Panoji mesta jesenice na vpadnicah oznanjajo poleg jekla 
tudi cvetje in prav je, da pohvalimo jEKO IN, ki s svojo 
četico vrtnarjev skrbi za lep videz mesta z nasadi rož ali 
rožnih otočkov. 

Krajani so me opozorili, da na parkirišču pri železniški 
postaji Slovenski Javornik nekdo že dolgo časa "preobuva" 
sicer dobro ohranjeno osebno vozilo VW Pasat. Lahko so 
vulkanizerji na dopustu ali pa bo počakal na zimske gume. 
Besedilo in fotografije: janež Pipan 

WWW.CORENJSKICLAS.SI 

/y^Lperouit /ijMir. 
Novo na Jesenicah 

Za vas smo odprli novo poslovalnico, 
kjer boste lahko kupiti avtobusne 
vozovnice in izbrali svoje izlete 
ter počitnice. 

Vabljeni na Cesto maršala Tita 18, 
vsak dan med 7. in 19. uro, 
ob sobotah med 7. in 12. uro, 
tel. (M/58 09 756, 58 09 755. 

: w w w . i n p F 5 5 u r r s i 

http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
http://www.inpF55urrsi


ZANIMIVOSTI 

Bolnišnični kaktus 
V okrepčevalnici Druge pomoči v Splošni bolnišnici Jesenice 
so spet ponosni na svoje okrasne rastline. Kaktus, ki cveti 
samo po večletnih obdobjih počivanja, se je pokazal v vsej 
svoji lepoti in zacvetel na delovni mizi okrepčevalnice. 
Polepšal je ambient in izboljšal razpoloženje vseh, ki čakajo 
na zdravniške posege, ali tistih, ki te ljudi obiskujejo, j. P. 

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke 
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi LEPOTA 
JE STIK Z VESOLJEM. Nagrade za križanko podarja Trgo-
vina in storitve, s. p., Space Cut, GSM 051/250 584.1. nagra-
da: oblikovanje ženske pričeske (žensko striženje, masaža, 
fen): Pavla Koritnik, Bokalova i8, 4270 Jesenice; 2. nagrada: 
25-minutna masaža: Marija Žvan, Bitnje 143, 4264 Bohinjs-
ka Bistrica: 3. dvakratni obisk solarija: Marija Nadvešnik, 
Hrušica 172,4276 Hrušica. Čestitamo! Za nagrade se oglasite 
v salonu Space Cut na Jesenicah! 

Dobrote iz Kekčeve dežele 
Iz knjige Janeza Bogataja in Lee Kužnik Na Gorenjskem je fletno in okusno povzemamo nekaj 
receptov jedi, značilnih za kraje od Jesenic do Rateč. 

U R Š A P E T E K N E L 

Podkorenški krapi 
Testo: 75 dag ajdove moke, 5 
do 8 dl slane vrele vode, pše-
nična moka 

Nadev: 12 dag kuhane po-
lente, 1 žlica skute, 1 jajce 
Zabela: slanina, česen, sol, 
maslo 

Najprej zamesimo testo. Aj-
dovo moko poparimo in pre-
mešamo s kuhalnico. Ko se 
testo nekoliko ohladi, ga 
ugnetemo na deski, ki smo jo 
izdatno potresli s pšenično 
moko. R^aljamo ga za prst 
debelo in z modelom izreže-
mo kroge s premerom 10 cm. 
Za nadev zmešamo skupaj 
polento, skuto in jajce. Na 
vsak krog damo žličko nade-
va, ga prepognemo in krpice 
ob robovih stisnemo, da dobi-
mo žepke - krapce. Krape stre-
semo v slano vrelo vodo in ku-
hamo deset minut. Nato jih 
previdno poberemo iz vode in 
položimo v skledo. Zabelimo 
jih z zaseko, primešamo strok 
strtega česna in po želji doda-
mo še maslo. Vse skupaj pre-
pražimo in vroče prelijemo po 
ajdovih krapih. 

Špresovi (skutni) krapi 
Testo: 1,5 kg bele moke, 1 
jajce, 1 žlica olja, malo vode 
Nadev: skuta, koruzni zdrob 
ali drobtine, čebula, jajce 

Iz vseh sestavin zgnetemo 
testo, ga razvaljamo in raz-
režemo na kvadrate. Nanje z 
žličko položimo nadev, kate-
rega sestavine dobro preme-
šamo. Oblikujemo krape in 
jih skuhamo v slani vreli 
vodi. Zabelimo s prepraže-
no sesekljano čebulo ali 
stopljeno zaseko. 

Čežana s fižolom 
Olupljena narezana jabolka 
do mehkega skuhamo v 
malo vode. Na maslu pre-
pražimo drobtine in jih do-
damo čežani. Čežano strese-
mo v skledo in jo posujemo 
s kuhanim fižolom. Vse 
skupaj zabelimo z vročo za-
seko. 

Ješprenj z mesom 
Četrt kg ješprenja, 5 dag fi-
žola, 30 dag prekajenega 
mesa, korenje, zelena, pete-
ršilj, majaron 

Ješprenj čez noč namočimo 
v vodo. Najprej damo kuhat 
odcejeni ješprenj, pozneje 
pa dodamo še prekajeno 
meso in zelenjavo. Začini-
mo. Kuhamo, dokler se 
meso ne zmehča. 

Testenine s skuto 
Kuhanim testeninam doda-
mo pretlačeno skuto in pre-
mešamo. 
Jed lahko uživamo takoj ali 
pa jo prelijemo s smetano 
in jajcem in zapečemo v pe-
čici. 

Nagrade za križanko podarja Nevenka Karahodžič, Rekreacijski center KRES. 
Nagrade: 1. plošča Kres za dve osebi in pijača, 2. hladni narezek za dve osebi in pijača, 3 . 10 iger biljarda in pijača. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z ošteviktenih polj in vpisano v ku-

pon iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 3. septembra 2007, na 

Gorenjski glas, Bleiweisova 4,4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik. 

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

K R I Ž A N K A - J O N 14 / 2007J 

P . P . 124, 4 0 0 1 KRANJ 

SLOVARČEK: 
AKIF: turški pesnik (Mehmed) 

APIH: slovenski zgodovinar ETUDA: glasbena vaja 
TAKIN: azijsko govedo AAT: mesto v Belgiji jz od Bruslja 



RAZPIS, PRIREDITVE 

Na podlagi io. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice 
za leto 2007 (Ur. list RS, št. 41/2007), Pravilnika o dodelje-
vanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodar-
stva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/2007, z dne 22. ju-
nija 2007) ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance, 
Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve: 
M002-5874335-2007) Občina Jesenice objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POSOJIL 
S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO 

ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 
V OBČINI JESENICE V LETU 2007 

I. Predmet javnega razpisa: 
Predmet razpisa je subvencija obrestne mere za posojila, 
pridobljena na poslovni banki. 

II. Naročnik javnega razpisa: 
Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železar-
jev 6, 4270 Jesenice. 

III. Namen, za katerega se dodeljujejo sredstva: 
Posojila se dodeljujejo za spodbujanje razvoja gospodar-
stva v občini Jesenice, In sicer za upravičene stroške: 
- stroške nakupa zemljišč, 
- stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja 

zemljišč, 
• stroške gradnje objektov, 
- stroške nakupa objektov, 
- stroške nakupa strojev in opreme, 
- stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije. 

IV. Upravičenci in pogoji za kandkliranje na javnem razpisu: 
Upravičenci do dodelitve sredstev so mikro, male In sred-
nje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po Zako-
nu o gospodarskih družbah. 

Do subvencioniranja obrestne mere za posojila po tem raz-
pisu niso upravičeni subjekti, ki: 
- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji; 
- so podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem 

programu za reševanje In prestrukturiranje; 
- so podjetja, ki so že prejela državno pomoč po tem pravil-

niku in naložbe oz. storitve niso Izvedli v skladu s podpi-
sano pogodbo; 

- so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki 
jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči; 

- so podjetja iz sektorjev: ribištva in ribogojstva, premogovniš-
tva, primarne kmetijske proizvodnje kmetijskih proizvodov. 

Pomoč ne sme biti: 
- pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo 

uvoženega; 
- dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sek-

torju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora. 

Prosilec, ki je v preteklih treh (3) proračunskih obdobjih 
prejel sredstva iz različnih javnih virov za namen spodbuja-
nja naložb v gospodarstvo (za zgoraj opredeljene upraviče-
ne stroške) in je vsota teh zneskov dosegla oz. presegla 
prag 200.000 evrov, nI upravičen do sredstev na podlagi' 
tega razpisa (Sredstva tega javnega razpisa se dodeljujejo 
prejemnikom po pravilu "de minimis" v skladu z Zakonom 
o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04). 

Pogoji za dodelitev sredstev: 
- naložba se mora ohraniti na območju občine vsaj 5 let po 

njenem zaključku; 
- lokacija naložbe mora biti na območju občine Jesenice; 
- pomoč se dodeli le v primeru, kadar predstavlja spodbu-

do za izvedbo projekta oz. je ta spodbuda za izvedbo pro-
jekta nujno potrebna; 

- pri izračunu se upošteva referenčna obrestna mera, ob-
javljena v Uradnem listu EU. 

Upravičenci, ki prejmejo posojilo na podlagi tega razpisa, 
se zavežejo: 
• da bodo naložbo, za katero so prejeli pomoč na podlagi 

tega razpisa, izvedli v celoti; 
- da bodo naložbo izvedli v skladu z vsemi veljavnimi pred-

pisi; 
- da naložbe ne bodo uporabljali v nasprotju z namenom 

dodelitve sredstev; 
- da bodo vrnili del subvencionirane obrestne mere z za-

konsko prepisanimi zamudnimi obrestmi od dneva preje-
ma do dneva vračila v primeru, če ne izpolnijo katerekoli 
obveznosti iz pogodbe. 

V. Višina razpisane posojilne kvote in posojilni pogoji 
Višina razpisane posojilne kvote znaša 740.000,00 EUR. 

Posojila se plasirajo prek Banke Koper, d. d., s katero Obči-
na Jesenice sklene ustrezno pogodbo o medsebojnem 
delovanju pri odobravanju dolgoročnih posojil. 

so-

Posojilni pogoji: 
Znesek kredita: 
Odplačilna doba: 
Način revalorizacije: 
Obrestna mera: 

Način plačila obresti: mesečno 
Način vračanja kredita: mesečno 
Zavarovanje kredita: vse oblike, ki dajejo zadostno jamstvo 

banki. Obliko zavarovanja določi banka. 
Stroški odobritve kredita: 125,00 EUR 
Drugi stroški: po tarifi Banke Koper, d. d. 
Stroški vodenja kredita: brez 
Poslovno sodelovanje prosilca z Banko Kope, d. d., ni pogoj 
za pridobitev posojila. 
Višina subvencije obrestne mere ne sme presegati 5 % 
vrednosti naložbe. 

VI. Vloga in dodatne Informacije 
Prosilci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo In pridobi-
jo dodatne Informacije osebno na sedežu enote Banke Ko-
per, d. d.. Kranjska cesta i8a, 4240 Radovljica ali po telefo-
nu št. 04/531 6810 (Tedo Djekanovič) ali 04/531 6811 (Uroš 
Sernel), fax: 04/531 6827. 

VII. Rok za oddajo vlog 
Rok za oddajo popolnih vlog je i . oktober 2007. Upravičenci 
bodo o dodeljenih sredstvih obveščeni najpozneje v 30 dneh 
po roku za oddajo vlog. V primeru večjega povpraševanja se 
vsem prosilcem zniža zaprošeni znesek kredita za enak so-
razmerni del. Popolne vloge po tem roku bo banka po vrst-
nem redu prejema obravnavala samo v primeru, da razpisa-
na posojilna kvota na osnovi prejetih vlog v razpisanem roku 
ne bo še izkoriščena, vendar najpozneje do 3 . 12 . 2007. 
t-

Vloge zbira banka na sedežu enote banke v Radovljici, 
Kranjska cesta i8a, 4240 Radovljica. 

VIII. Sklenitev posojilne pogodbe in način koriščenja 
Na osnovi predloženih vlog In sprejema sklepa banke o po-
gojni odobritvi posojila ter po odločitvi Občine Jesenice o 
subvencioniranju obrestne mere bodo prosilci sklenili z 
banko posojilno pogodbo. 
Po podpisu pogodbe in ureditvi zavarovanja bo banka 
sprovedla koriščenje posojila skladno z upravičenčevo in-
vesticijsko dokumentacijo. 

tX. Drugo 
V primeru, da prosilec kljub pisni zahtevi banke v 30 dneh 
ne bo dopolnil zahtevane dokumentacije s strani banke, bo 
banka štela, da prosilec za posojilo nI zaprosil. 

do višine kreditnega potenciala 
do.7 let (84 mesecev) 

brez 
3-mesečni EURIBOR + 0,00 % 

Številka: 430-100/2007 
Datum: 13. avgust 2007 

ŽUPAN 
Tomaž Tom Mencinger 

Av^stovske prireditve 
PETEK, 24. AVGUSTA 
Š P O R T N I P A R K P O D M E Ž A K U ob 17. uri 

MC) se potepa, animacija za otroke, tumir v košarkarskih trojkah in malem 
nogometu + zaključno presenečenje ob zadnjem potepu. Inlb: Zavod za 
Spori Jesenice in Mladinski center Jesenice, 04/J88 46 80, Si 

K O P A L I Š Č E U K O V A J E S E N I C E ob 17.30 
4. jeseniški akvatlon. Info: Zavod za iport Jesenice, o;i 685 240 

R A Z S T A V N I S A L O N D O L I K ob L8. uri 
Spominska retrospektivna razstava fotografij Franca Sluge, Sana FD Jese-
nice (na ogted do 19. septembra). Info: Razstavni salon Ddik 04/583 25 06 

SOBOTA, 25. AVGUSTA 2007 
S R E Č A N J E K R A J A N O V V P O Č A S T I T E V K R A J E V N E G A 
P R A Z N I K A BLEJSKA D O B R A V A N A K O Š A R K A R S K E M 
I G R I Š Č U NA K O Č N I ob 14. uri 

Program prireditve: 
Koncert Pihalnega orkestra občin Jesenice in Kranjska Gora 
Položitev venčkov na spominska znamenja OO ZB Blejska Dobrava 
Pozdravni nagovor predsednika sveta KS 
Podelitev priznanj krajevne skupnosti 
Kulturni programsprejem krajanov, starih 75 let in več in na baliniSču 
pri gostilni Jurč na Blejski Dobravi z začetkom ob 8.30 balinarski 
turnir ženskih in mojkih ekip 

SOBOTA, 25. AVGUSTA 
P L A N I N A P O D G O L I C O 

Praznovanje krajevnega praznika. Info: KS Planina pod Golico 041 
904 298 in TO Golica 

PUNINA POD GOLICO ob 16. uri 
Kmečke igre - prikaz kmečkih opravil na Šaljiv način. Info: TD Golica -
TIC Jesenice 04/586 31 78 

NEDELJA, 26. AVGUSTA 
TRG NA STARI SAVI ob 21.30 

Kino na prostem: Mr. Bean na počitnicah. Info: CledaliSče Toneta 
Čufarja Jesenice, 04/583 31 00 

ČETRTEK, 30. AVGUSTA 
M L A D I N S K I C E N T E R J E S E N I C E ob 18. uri 

Umetnine iz gline - tematski večer za mlade nad 15 let. Info: Mladin-
ski center Jesenice, 04/588 46 80. 81 

PETEK, 31. AVGUSTA 
T R G NA S T A R I SAVI ob 17. uri 

Prireditev Zmigaj se - orientacijski tek za mlade s startom in ciljem na 
Trgu na Stari Savi ter animacija otrok. Info: Zavod za Šport Jesenice In 
Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81 

Septembrske prireditve 

SOBOTA, 1. SEPTEMBRA 
D O M D U J A V O R N I K - K O R O Š K A BELA ob 16. uri 

Srečanje krajanov 80 in več let. Info: Društvo upokojencev Javornik-
Koroška Bela, 04/583 10 14 

T R G NA S T A R I SAVI ob 18. uri 
Večer folklore. Info: JSKD OI Jesenice, 031/866 817 

F O T O G A L E R I J A F O T O G R A F S K E G A D R U Š T V A J E S E N I C E 
Razstava fotografij Utrinki izpod Golice fotografa Ivana Šenvetra 
(do 4. septembra). Info: Fotografsko društvo Jesenice 

M L A D I N S K I C E N T E R J E S E N I C E 
"Živimo skupaj", natečaj fotografij, poezije, proze, slik, drugih umetniških 
stvaritev v okviru kampanje "Va diugočni - va enakopromr (za mlade od iz do 
29 let, do 17. septembra). Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80,81 

R A Z S T A V N I S A L O N D O L I K 
Spominska retrospektivna razstava fotografij Franca Sluge, člana FD Jese-
nice (na ogled do 19. septembra). Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06 

NEDELJA, 2. SEPTEMBRA 
T R G N A S T A R I SAVI ob 19. uri 

Odprtje trga z mezzosopranistko Moniko Bohinec in tenoristom Jane-
zom Lotričem. Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00 

SREDA, 5. SEPTEMBRA 
KASARNA NA STARI SAVI ob 17. uri 

Brezplačna pedagoška delavnica Izdelovanje športnih maskot (v sodek»anju 
z Acronijem Jesenice). Info: Gomjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00 

ČETRTEK, 6. SEPTEMBRA 
Z B O R Z A G L E D A L I Š Č E M T O N E T A ČUFARJA ob 7. uri 

POHOD: Jezersko (1218 m)-Pristovški Storžič (1759 nn). Info: Društvo 
upokojencev Jesenice - sekcija za pohodniStvo, 04/583 26 70 

K O S O V A G R A Š Č I N A ob i8. uri 
Odprtje likovne razstave Glagolske pismenke slikarja Franca Rasin-
garja iz Šempetra pri Šentjakobu v Rožu - Avstrija. Info: Gomjesavski 
muzej Jesenice, 04/583 20 61 

M U D I N S K I C E N T E R J E S E N I C E ob 19. uri 
Pomembna je ideja II., odprtje razstave del tečajnic Modnega risanja 
in oblikci/onja. Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81 

M L A D I N S K I C E N T E R J E S E N I C E 
Več o dnevnih in tedenskih dogodkih na wvnv.mc-jesenice.si. Prijave 
na tečaje sprejemajo na 04/588 46 80, 81 ali na mcj-info@siol.net ter 
na dan pričetka tečajev. 

Z A V O D Z A Š P O R T J E S E N I C E 
Vsak ponedeljek v mesecu avgustu od 14. ure dalje bo zabava na ko-
pališču Ukova, kjer bodo zabavne in športne igre za obiskovalce. Vsak 
delavnik v času počitnic poteka brezplačno igranje nogometa na 
umetni travi od )i. do 13. ure. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 
240, zsj.programi@>siol.net 

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI! 
Pripravil: TIC Turistično-informacijski center Jesenice; 
tel.: 04/586 31 78, fax.: 04/581 3411, 
http://www.jesenice-tourism.net; 
e-naslov: tic(§>ragor.si. tic.jesenice(g>siol.net. 

Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih 
javili organizatorii prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost 
podatkov. Samo pisne prijave prireditev, ki niso zajete v letnem 
koledarju, oz. spremembe bomo sprejemali na naš naslov najkasneje 
do 15. dne v tekočem mesecu za prireditve za naslednji mesec. 
Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami ob-
javiti v medijih. 

mailto:mcj-info@siol.net
http://www.jesenice-tourism.net


Mercator 
Center Jesenice 
Spodnji plavž 5. Jesenice, tel: 04/ 583 39 14 Mercator Hipermarket 

ZLAT.M[I CELJE 
\\»\\ .zlatarnn-celič.eit 

M M I 
^ O 

^ ^ • ^ ^ m ^ Modna ženska 
^ ^ l ^ n i V ^ I V in otroška 

konfekcija, 
__ modni dodatki 

NLBO 

Ki Delovni čas: 
_ PON.-SOB.od8.do2I. 

O L : n R I ^ NEDEUAodS.doU. 

Trgovina TWO WAY ponuja modna oblačila 
za najstnike in odrasle. 

VINTERSPORT 
Kjer se šport začne 

Med prijatelji čas hitro mine in minilo je ž e šest let, odkar se druž imo ob 

vseh prijetnih dogodkih n a š e g a in v a š e g a Centra. Mercator center Je-

senice je v soboto dne, 18. 8. 2 0 0 7 praznoval že šesti rojstni dan. Za do-

bro g l a s b o je poskrbel hišni a n s a m b e l Avsen ik , n a š e n a j m l a j š e pa je 

zabavala Damjana Golavšek in klovni. Tudi nagradnih iger nI manjkalo. 

Ob 12 . uri pa je bil svečani razrez torte velikanke. Kupcem s m o o b tej pri-

ložnosti ob nakupu z Mercator Pika kartico podarili dvojne pike. Prazno-

vanje je minilo v prijetnem razpoloženju in upamo, da s m o obiskovalcem 

Centra popestrili dan in se bodo radi vračali k najbol jšemu s o s e d u . 

Nrij4ic! žit;ljenje iijra 

VELIKA 
NAGRADNA IGRA! 

www,dzs.si 

simpcE 
F R I Z E R S K I S A L O N 

I 

mmmmi 
Srečka z največ dobitki! 

Z Alpino 
v prve šolske dni 

L Danlo ob nakupu otroške obutve 

V LOTERIJA 
SLOVENIJE 

1 

r n E S s n » U P S I K U 
VELIKA IN PESTRA IZBIRA: 
• korekcijskih očal • sončnih očal • kontaktnih leč 
• paleta dodatkov za nego očal 
OKUUSTIČNI PREGLEDI 
PUSTITE SE PRESENETITI III UBOOIIE CEHE III VABLJENI I 

M e r c a t o r C e n t e r J e s e n i c e 
spodil]! plavž 5, Jesenice, tel. O-i 5 8 3 3 91-1 

Odpiralni čas; - od ponede l jka do sobote; 
- nedel je: 

od 8 . 0 0 do 21 .00 ure 
od 8 . 0 0 do 13.00 ure 

- prazniki: 
od 8 .00 do 13.00 
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GLASBA 
CERKgE 

jutri Janez Škof in Čompe 
Enotedenski festival Sanje pod Krvavcem se približuje 
vrhuncu. Na prizorišču, to je pri in v piceriji Pod Jenko-
vo lipo v Dvorjah pri Cerkljah, se bodo do nedelje zvrsti-
li še mnogi zanimivi dogodki. Pred nami so tako še trije 
akustični koncerti; danes zvečer igra Tantadruj, jutri Ja-
nez Škof in Čompe, nedeljski koncert Hiše pa je prepre-
čila bolezen, zato bo predvidoma vskočil Rok Predin s 
skupino Libido. Danes dopoldne se z živ-žavom zaklju-
čujejo otroške delavnice, vse do nedelje pa bodo v po-
poldanskih urah potekale likovne delavnice, odbojka na 
mivki ter čitalnica za odrasle in otroke. V soboto in ne-
deljo bo med io. In i8. uro možno v tandemu poleteti s 
padalom s Krvavca, v soboto ob 13. uri pa se bo pod Jen-
kovo lipo ustavila tudi karavana starodobnikov, ki se 
bodo pripeljali s 5. srečanja starodobnikov v Vodicah. 
"Glede na to, da je festival povsem nekomercialne nara-
ve, smo z obiskom v prvih dneh zelo zadovoljni. Neko-
liko nam je nagajalo vreme, a smo kljub vsemu uspeli iz-
peljati vse napovedane dogodke. Upam, da bo tako tudi 
ta konec tedna, še posebej v soboto zvečer, ko v Dvorje 
pridejo Čompe," je povedal Klemen Teran, gonilna sila 
festivala. Glavni organizator festivala Sanje pod Krvav-
cem je sicer Klub študentov Kranj, ki je poskrbel pred-
vsem za finančni del prireditve, soorganizatorji pa so 
društvo Igrišče Cerklje, založba Sanje Ljubljana in Turi-
stično društvo Cerklje. S. Š. 

Koncertne večere je v ponedeljek odpri Duo Dijazztivo. 1 
Foto: Društvo lgti«B (jan« Petko) 

PATETIKA KOT VELIK IZZIV 
Skupina Patetico na veselje oboževalcev že pripravlja skladbe za nov album. 

P Jasna Paladin 

Č
lani odlične štajer-
ske zasedbe Pateti-
co pravijo, da se je 
pozornost okoli 
njih v zadnjem 
času nekoliko px>le-

gla, a odziv obiskovalcev na 
kamniškem Kamfestu je poka-
zal, da so mnogi njihov nastop 
težko čakali. Pred koncertom 
smo se pogovarjali s simpatič-
no pevko Niko Perunovid. 

Kdo sestavlja zasedbo Pate-
tico? 

"V skupini smo sami prija-
telji: Rok Viičnik, pesnik, dra-
maturg, likovni pedagog oz. 
idejni vodja "projekta", pia-
nist in harmonikaš Dejan 
Berden, Matija Krivec, kon-
trabasist, Ciril Sem, bobnar in 
računalničar, in jaz, Nika Pe-
runovid" 

2^akaj patetika - beseda neka-
ko ni prav pozitivna. 

"Kot da bi iskali dobre stva-
ri v slabih (smeh). Rok si je za-
mislil to ime na začetku in še 
danes drži. Takrat je bilo miš-
ljeno kot dobrodošel "kon-
trast" vojnam po svetu; sama 
pa ga v našem kontekstu 
sprejemam zaradi priredb, ki 
jih delamo. Dovolj patetično, 
hkrati pa velik izziv." 

Vaš zadnji singel nosi naslov 
Povedano dn^Ce. Je to - po-
vedati drugače - tudi sicer 
značilnost skupine? 

"Ste lepo odgovorili 
(smeh). Morda pa res." 

Znani ste po svojstvenem 
načinu petja. Ljudje vas obo-
žujejo ali pa jim greste na 
živce. 

"Da, to drži. Res je, da je 
vsaka reklama dobrodošla, 
ampak se trudim, da ne 
grem na živce. Imela sem 
obdobje, ko sem pela tako, 
da še sama ne morem poslu-
šati takratnih posnetkov, am-
pak tudi to je bilo potrebno, 
da sem ugotovila, kaj moram 
spremeniti." 

Pred nekaj leti smo vašo 
skladbo lahko posluSali tudi 
v reklami m o b i l n ^ opera-
terja. )e bila to dobra poteza? 

"Takrat zares nismo imeli 
dolgoročnih načrtov. "Reč" 
je bila zastavljena kot pro-
jekt, ki se zaključi s postpre-
miero v mariborskem Jazz 
klubu Satchmo, ampak se je 
takrat vse šele začelo. Sama 
sploh nisem imela ambicij 
za karkoli resnega in sem 
več zavračala, kot sprejema-
la, tista reklama pa je bila 
vseeno vsakomur dobrodoš-
la. Vsekakor gre za dobro 
potezo." 

22. septembra 2007 ob15. ;iri 
• v a • • 

Športna m družabna prireditev 
z ansamblom Gašperji 

% / ' 
22.septembra 2007 ob ' . 
pred šolo v Preddvoru y _ - Ivt ' 

Jf \ ^ 

^ifjm I 

Vabifhs 
Gorenjski Glas 

člani zasedbe Patetico - skromni, simpatični in predvsem 
nekaj posebnega /Fo»:Tin.Doki 

Kamfest se letos lahko pohvali 
z zelo kakovostnim progra-
mom. Ste bili vesdi povabila? 

"Seveda! Letos smo iz nizlič-
nih razlogov zamudili roke za 
prijavo na vse dobre festivale. 
Muzicirali že tudi dolgo nismo 
in vsa pozornost okrog nas se 
je večinoma polegla, zato je za-
res lepo slišati, da te nekje še 
zmeraj želijo. Zasedba je pred 
izdajo zgoščenke decembra 
lani počivala in šele izdaja je 
mene osebno navdahnila, da 
spet začnemo koncertirati." 

Nastopate precej poredko. 
'Trenutna koncertna situaci-

ja je posledica "nerealno" za-
stavljenih dljev v začetku leta. 
Sicer radi nastopamo kjerkoL -

na festivalih, banketih... Vedno 
si naredimo tako, da se imamo 
6jn in hkrati ustrežemo občin-
stvu, ker so vsi koncerti del na-
šega ustvarjanja." 

vas bomo v prihodnjih ted-
nih še lahko poslušali? 

"Konec avgusta bomo nasto-
pili v Ijubljani, sicer pa so kon-
certi redno objavljeni na naši 
spletni strani." 

Kaj pripravljate za jesen? 
"Pripra\djamo nov koncertni 

repertoar, ki ga že vpenjamo v 
starega, nedvomno pa si želi-
mo izdati tudi album, ampak 
to bo verjetno vzelo nekaj več 
časa, saj moramo urediti vse 
avtorske pravice." 

Za ms Že 60 let beležimo čas 

Nova sezona za Dancefloor 

Oddaja Dancefloor vas tudi letos ne bo pustila hladne. 
Mlada in nekoliko prenovljena ekipa je že začela s 
predstavljanjem DJ-ev, ki so se prijavili na njihovo za-
nimivo tekmovanje. Na tekmovanje se je prijavilo kar 
29 večinoma še neuveljavljenih DJ-ev iz vse Slovenije, 
ki se bodo med seboj pomerili v škofjeloškem klubu 
Studio. 
Tekmovalcem lahko izrazite podporo na predtek-
movanjih 13. oktobra in 10. novembra, finale pa bo 8. 
decembra, ko bodo razglasili velikega tekmovalca. Več 
informacij najdete na http://oddajadancefloor.slo-
dj.com. V okviru oddaje Dancefloor, ki jo lahko 
poslušate vsak ponedeljek med 20. in 22. uro na Radiu 
Sora, pa skozi vse leto pripravljajo tudi brezplačne 
zabave - prva bo že 8. septembra od 21. ure dalje v 
škofjeloškem Studiu. Za dvig temperature bosta poskr-
bela Male Dee Jay in DJ De-Lima. Ekipa oddaje vam v 
prihodnje obljublja še večjo dozo dobre elektronske 
glasbe, zanimivih intervjujev in zabave. Po besedah 
urednika Mateja Svoljšaka, bodo po novem ponedeljki 
še bolj 'vroči'. A. B. 

Četrti Žur z razlogom 
v soboto, 25. avgusta 2007, v ljubljanskem parku Tivoli 
organizirajo že četrti Žur z razlogom. Organizator je 
eden večjih slovenskih mobilnih operaterjev, ki tako 
mladim podarja brezplačno zabavo z DJ Umekom, ob 
tem pa donira humanitarnim organizacijam in spodbu-
ja mlade, da tudi sami prispevajo prek SMS sporočil za 
vrstnike v stiski. Žur z razlogom je brezplačen, vsako 
leto pa privabi v Tivoli različne generacije. Letos se za-
čne ob 17. in zaključi ob 23. uri. A. B. 



KULTURA 
PREPRIČUIVI NA 
KANARSKIH OTOKIH 

Vrh letošnje sezone je Folklorna skupina Sava iz Kranja doživela z udeležbo na festivalu na Kanarskih 
otokih. Poleg domačih nastopov še gostovanji v Avstriji in BIH. 

Igor Kavčič 

Po šestindvajsetih 
letih je FolMoma 
skupina Sava le-
tos julija znova 
nastopila na Ka-

narskih otokih. Na Gran Ca-
narii so se udeležili 12. Med-
narodnega festivala z naslo-
vom Muestra Solidaria de los 
Pueblos, kjer so nastopali v 
družbi folklornih skupin iz 
Nepala, Burundija, Portugal-
ske, Nemčije, Argentine ter 
z vrsto domačih folklornih 
skupin mesta Ingenio in 
njegove okolice. "Med vsemi 
skupinami smo prav Savča-
ni v največji meri jjoskrbeli 
za pestrost sporedov, saj 
smo iz nastopa v nastop me-
njavali noše, mu2ako ter tako 
predstavljali plese z Gorenj-
skega, doline Rezije, Prek-
murja, Bele krajine in Štajeir-
skega," je povedal vodja sku-
pine Zvone Gantar in dodal, 
da so jih obiskovalci festivala 
odlično sprejeli, prav tako pa 
so za to prejeli čestitke orga-
nizatorjev. Predstavili so se 
tudi v dveh povorkah in ak-
tivno sodelovali na treh de-
lavnicah, kjer so oni druge in 
drugi njih učili svojih plesov. 
Kot je povedal Gantar, so bili 
deležni vsakodnevne pozor-
nosti medijev, imeli pa so 
tudi priložnost predstaviti 
tradicionalno slovensko kuli-

Tako so Savčani poučevali slovenske plese. / fo io f s s . v a 

nariko. "Domačinom in 
udeležencem festivala smo 
se prikupili z govejo juho in 
z dvema različnima narast-
koma iz ajdove kaše." 

Že pomladi so dvakrat go-
stovali v Železni Kapli. Kot je 
dejal Gantar, je po celovečer-
nem nastopu Savčanov vod-
ja prijateljske folklorne sku-
pine iz Celovca izrekel čestit-
ke in dejal, da jih je bilo pri-
jetno gledati in da je občin-
stvu srce igralo. Drugi na-
stop v Železni Kapli so pri-
pravili ob 100 . obletnici tam-
kajšnjega Slovenskega pro-
svetnega družtva Zarja, s ka-
terim savska folklora sodelu-
je že več kot trideset let, pri 

tem pa jim pomaga pred-
vsem s strokovnimi nasveti. 
Bili so na štiridnevnem go-
stovanju na mednarodnem 
folklornem festivalu v Banja 
Ldd, nastopili pa so tudi na 
številnih prireditvah po Slo-
veniji in v domači občini. 
Gostili so otroško folklorno 
skupino iz Raške iz Srbije, ki 
je nastopala v Stražišču, v 
Sori pri Medvodah in na Ble-
du, ter sodelovali z drugimi 
folklornimi skupinami. Svo-
jo pomoč pa so ponudili izo-
braževanju mladih folklori-
stov, hkrati pa so se seminar-
jev Javnega sklada za ljubi-
teljsko kulturo udeleževali 
tudi vodje njihove skupine 

ter godd. Kot že po tradiciji 
so vse večje nastope priprav-
ljali v sodelovanju s tambu-
raško skupino Bisernica iz 
Reteč, niso pa manjkale tudi 
pevke iz skupine Dečve. 
"Prav tako smo letos v obno-
vo noš in instrumentov vlo-
žili že več kot 1700 evrov. Z 
mladimi folkloristi, upamo, 
da bomo v jeseni v skupino 
uspeli privabiti tudi nove 
plesne in pevske sile, pa 
bomo kmalu začeli graditi 
program nove, naše 59. se-
zone, v kateri bo vse podreje-
no pripravam na praznova-
nje naše 60-letnice," je še 
dejal Zvone Gantar, pred-
sednik FS Sava Kranj. 

ČEBELARSKI MUZEJ GOSTUJE V PARIZU 
v Parizu je na ogled razstava poslikanih panjskih končnic iz Čebelarskega muzeja Radovljica. 

Igor Kavčič 

VPaviBon Davioud 
v L u k s e m b u r -
škem parku (Jar-
din du Luxem-
bourg) v Parizu 

od 14. do 31. avgusta gostuje 
razstava poslikanih panjskih 
končnic iz Čebelarskega 
muzeja Radovljica. Gostova-
nje v razstavišču, ki ga 
upravlja Senat francais 
(zgornji dom francoskega 
parlamenta), je organiziralo 
Veleposlaništvo Republike 
Slovenije v Parizu. Obisko-
valcem so na ogled postavlje-
ne panjske končnice, posli-

kane prednje deščice s pa-
njev "kranjičev", ki so poseb-
nost v ljudski kulturi tako na 
Slovenskem kot v svetu. Raz-
stavo spremlja tudi Učen ka-
talog, preveden v angleški in 
francoski jezik. V sredo, 29 . 
avgusta, bo slovenski vele-
poslanik dr. Janez Šumrada 
ob razstavi priredil sprejem 
vabljenih gostov, ki se ga bo-
sta udeležili tudi direktorica 
Muzejev radovljiške občine 
Verena Štekar-Vidic in ku-
stodinja razstave Ida Gnil-
šak. Kustodinja bo ob tej pri-
ložnosti izvedla kratko pre-
davanje in slikovno predsta-
vitev panjskih končnic in Če-
belarskega muzeja. Del potujoče razstave Čebelarskega muzeja v Parizu 

JEZERSKO 

Tretji koncert Glas jezera 

Na Jezerskem nadaljujejo s koncerti v okviru festivala 
Vox laci (Glas jezera) 2007. Tokrat napovedujejo orgel-
ski koncert Daliborja Miklavčiča, nagrajenca več držav-
nih in dveh evropskih orgelskih tekmovanj, ki koncertira 
po Evropi in Aziji, od leta 2006 pa je profesor za orgle 
na univerzi za glasbo v avstrijskem Gradcu. Koncert bo 
v nedeljo, 26. avgusta, ob i8. uri v farni cerkvi sv. Ožbal-
ta na Jezerskem. D. Ž. 

RADOVgiCA 

Danes zaključek Festivala Radovljica 

Danes zvečer ob 20. uri se bo za zadnjim koncertom v 
Linhartovi dvorani zaključil letošnji jubilejni 25. Festival 
Radovljica. Imate radi Bacha so štirje odlični glasbeniki 
naslovili koncert, na katerem bodo v jazzovskih prired-
bah igrali glasbo Johanna Sebastiana Bacha. Aranžmaje 
je napisal pianist in skladatelj Blaž Pucihar, ob njem pa 
bodo na koncertu zaigrali še Boštjan Gombač (klarinet), 
Žiga Golob (kontrabas) in Krunoslav Levačič (bobni). V 
koncertni večer bodo na izviren način združili baročno 
in jazzovsko glasbo in predstavili bolj in malo manj 
znana Bachova dela. I. K. 

K R A N J 

Kranj, kakršnega ni več 

Kabinet slovenske fotografije pri Gorenjskem muzeju in 
MO Kranj v petek, 24. avgusta, ob 12. uri vabita v Gale-
rijo MO Kranj na odprtje razstave Kranj, kakršnega ni 
več. Na ogled bodo podoben Kranja, kakršen je bil 
nekoč in kot se ga na fotografijah spominjamo še danes. 
Razstava , bo posvečena i93-letnici rojstva prvega 
slovenskega fotografa in izumitelja na steklo Kranjčana 
Janeza Puharja. Razglašeni bodo tudi nagrajenci 
nagradne ankete o spominski sobi Janeza Puharja. 
V kulturnem programu bo nastopil kranjski lajnar 
Rastislav Rastko Tepina. I. K. 

Roclio TriolciT 
G o r e n j s k a 96 MHz 
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TV SPORED 

PETEK 24.8. 
• RcalityTV 

11.00 Zamolčane zdravniške zgodbe 11.50 
(udaiko 12.15 Živalski vn 13.05 HujSanje 
13.30 Proti vrhu 14.20 Reievanje živali 
14.45 Kdo pa mislil da si?! 15 J S Medicin-
ske zgodbe 16.25 Zamolčane zdravniške 
zgodbe 17.15 Brodolom 18.0S Viharne 
zgodbe 18.30 Oko za oko 19.00 Rojstvo 
19.50 Pod nožem 20.15 Proti vrhu 21.05 
Prevaranti 22.00 Zadnja priložnost 22.50 
Medicinski detektivi 23.40 Na zmenku 00.05 
Pod nožem 00.30 Delo ni Sala 

11.25 Vojna žensk, 68. del 12.20 Lorenzova 
žena, 97. del 13.10 Pepelka, 19. del 14.05 
Kriva te ljubezni, 146. del 15.00 Kriva te lju-
bezni, 147. del 15.55 Sanjski moSki 17.40 
Lorenzova žena, 97. del 18.35 Vojna žensk, 
68. del 19.30 Nore in zaljubljene, 70. del 
20J0 Pepelka, 19.del21.10Kriva te ljubez-
ni, 147. del 22.«S Sanjski moiki 23.00 Pepel-
ka, 19. del 23.55 Vojna žensk, 68. del 00.50 
Svetovni popotnik 01.40 Nore in zaljubljene, 
70. del 

SOBOTA 25.8. 

06.00 Poznavalec 09J0 HujSanje (do 20.15) 
20.15 Poznava lec 21.05 Jasnovidn i detektivi 
22.00 Jasnovidni detektivi 22.50 Jasnovidni 
detektivi 23.40 Jasnovidni detektivi 00 JO 
Jasnovidni detektivi 01 JO Ženske, obsojene 
na smrt 03.00 Poznavalec 05.30 PočitniSki 
posnetki 

0«.00 Tako je Življenje, 5. del 06.50 Pepelka, 
15.-19. del 11.00 NaSe skrivno življenje, 49. 
del 11.50 Kriva te ljubezni, 143. - 147. del 
16.00 Sakramensko rebro 18.00 Tako je živ-
ljenje, 6. del 19.00 Svetovni popotnik 20.00 
V kuhinji z Angelom in Mario, 3. del 21.00 
Idealen par 22.00 Sanjski moSki 23.00 Sa-
kramensko rebro 00.40 Svetovni popotnik 

NEDEUA 26.8. 

06.00 Poznavalec 06.50 Poznavalec 07.40 
Poznavalec 08.30 Poznavalec 09J0 HujSa-
nje (do 20.15) 20.15 Poznavalec 21.05 Na 
robu (do 03.50) 03.50 Poznavalec 

9 Romantid 

06.00 Tako je življenje, 6. del 06.50 Nore in 
zaljubljene, 6«. - 70. del 11.00 NaSe skrivno 
življenje, 50. del 1130 Lorenzova žena, 93. -
97. del 16.00 Sakramensko rebro 18.00 Tako 
je življenje, S. del 19.00 Svetovni popotnik 
20.00 V kuhinji z Angelom In Mario, 4. del 
21.00 Idealen par 22.00 Sanjski moSki 
23.00 Sakramensko rebro 

PONEDEUEK 27.8. 
I RealityTV 

11.00 Zamolčane zdravniške zgodbe 11.50 
tudaSko 12.15 Živalski vrt 13.05 HujSanje 
13.30 Obsedenost 14.20 ReSevanje živali 
14.45 Kdo pa misllS, da si?! 15.35 V delčku 
sekunde 16 J 5 Zamolčane zdravniSke zgod-
be 17.15 Brodolom 18.05 Klic 18.30 Oko za 
oko 19.00 Roijstvo 19.50 Spopad v kletki 
20.15 Obsedenost 21.05 Prevaranti 22.00 
Zadnja priložnost 22.50 Medicinski detektivi 
23.40 Na zmenku 00.05 Spopad v kletki 
0030 Delo ni iala 

11JS Vojna žensk, 69.del12J0 Lorenzova žena,. 
98. del 13.10 Pepelka, 20. del 14.05 Kriva te Tju-
bezni, 147. del 1S.00 Kriva te iubezni, 148. del 

1535 Sanjski moSki 17.40 Lorenzova žena, 98. 
deli 935 Vojna žerelg 69, del 19J0 Nore In ̂ a-
ljub ,̂71.del20.20Pepegta,20.del21.10KI>-
va te ljubezni, 148. del 22J)5 Sanjski moSki 23il0 
Pepella,20. del 2335 Vojna žensk, 69.del 0030 
Svetovni popotnik 01.40 Nore in zaljubljene, 71. 
del 0235 Sanjski moS« 

TOREK 28.8. 
I (lealltyTV 

11.00ZamolčanezdTavnBkezgodbe1130(:uda-
Skol2.152valikivtt13.05 Hu^anje13300bse-
denost 14 JO ReSevanje M 1 4 4 5 Kdo pa mš-
GS, da 5i?!153SVdeia(usekunde16J5 Zamolča-
ne zdravniške zgodbel7.15Btodok)m 18.05 Klic 
1830 Oko za oko 19.00 Rojstvo 1930 Spopad v 
Metki 20.15 Obsedenost 21.05 Prevaranti 22.00 
Zadnja priložnost 2230 Medidnski detektivi 
23.40 Na zmenku 00.0S S|»pad v kletki OOJO 
Delo n< Sala 

11J5Vojn3žensk,70.dell2JO Lorenzova žena, 
99, dH 13.10 Pepeto, 21, del 14J)S Kriva te rjih 
bežni, 148. del 15.00 Kriva te ljubezni, 149. del 
1535 Sanjski moSki V A a Lorenzova žena. 99. 
del 1835 Vojna žensk, 70. del 1930 Nore in za-
ljub5ene,72.del20J0 Pepelka,21.del21.10Kii-
vateljubeznl 149. del 22X5 Sanjski moSki23J)0 
Pepdka, 21. del 2335 Vojna žensk, 70. del OO JO 
Svetovni popotnik 0140 Nore In zaljubljene, 72. 
del0235SanjskimoSk) 

SREDA 29.8. 
• RealHyTV 

11JOZamolčanezdravngkezgodbell306)da-
Sko 12.15 živalski vrt 13J>5 HujSanje 1330 Po-
polna obsedenost 14J0 ReSevanje živali 1445 
Kdo pa mIsE, da si?l 1535 V delčku sekunde 
16 J 5 Zamolčane zdravniške zgodbe 17.15 Bm-
dok)ml8.0SKricl830Oko Z3oko19.00 Rojstvo 
1930Spopadvkle«d 20.15 Popobia obsedenost 
21.05 Prevaranti 22.00 Zadnja prikižnost 2230 
Medidnski detektivi 2340 Na zmenku 00.05 
Spopad v kletki 

11J5 Vojna žensk, 71. del 12 JO Lorenzova 
žena, 100. del 13.10 Pepelka, 22. del 14.05 
Kriva te ljubezni, 149. del 15.00 Kriva te lju-
bezni, 150. del 15.55 Sanjski moSki 17.40 
Loreniova žena, 100. del 18.35 Vojna žensk, 
71. del 19.30 Nore in zaljubljene, 73. del 
20 JO Pepelka, 22. del 21.10 Kriva te ljubez-
ni, 150. del 22.05 Sanjski moSki 23.00 Pepel-
ka, 23. del 2335 Vojna žensk, 71. del 0030 
Svetovni popotnik 01.40 Nore in zaljubljene, 
73. del 0235 Sanjski moiki 

ČETRTEK 30.8. 

10.10 Klic 10.35 Oko za oko 11.00 Zamolča-
ne zdravniške zgodbe 1130 fudaSko 12.15 
živalski vrt 13.05 HujSanje 1330 Superotro-
ci 14J0 Policisti na Havajih 14.45 Kdo pa 
misliš, da si?! 1535 Debelost 16J5 Zamol-
čane zdravniške zgodbe 17.15 Brodolom 
18.05 Klic 1830 Oko za oko 19.00 Rojstvo 
19.50 Spopad v kletki 20.15 Superotroci 
21.05 Prevaranti 22.00 Zadnja priložnost 
22.50 Medidnski detektivi 23.40 Na zmenku 
00.05 Spopad v kletki 

11J5 Vojna žensk, 72. del 12 JO Dora, 1. del 
13.10 Pepelka, 23. del 14.05 Kriva te ljubez-
ni, ISO. -151. del 15.55 Sanjski moSki 17.40 
Dora, 1. del 1835 Vojna žensk, 72. del 1930 
Nore in zaljubljene, 74. del 20 JO Pepelka, 
23. del 21.10 Kriva te ljubezni, 151. del 
22.05 Sanjski moSki 23.00 Pepelka, 23. del 
23.55 Vojna žensk, 72. del 00.50 Svetovni 
popotnik 01.40 Nore in zaljubljene, 74. del 
0235 Sanjski moSki 03.30 Lorenzova žena, 
100. del 04J0 Dora, 1. del 

"Edina prava pogodba s Hr-
vati, ki drži in jo celo izvajamo, 
je naša," je napol v šali dobro 
razpoložen razmišljal kitarist 
Big Banda Primož Grašič, 
prvo ime kranjskega Jazz 
Kamp Festa. Seveda se je 
omizje, letos četrto po vrsti, 
zbrano na kosilu v vsakoletni 
jazzovski gostilniški "bazi", pri-
vošdjivo in ponosno smehlja-
lo. Kako se ne bi, saj jim v ne 
preveč živahnem, prej omotič-
nem mestu uspeva vse večja 
mednarodna glasbena zadev-
ščina, ki bi jo z veseljem imeli 
še kje drugje na Gorenjskem. 
Grega, Primožev mlajši brat, 
prav tako glasbenik, kakopak, 
saj drugače v GraSičevi rodbini 
skoraj ne gre, šef n j u n ^ glas-
beno trgovskega podjetja Gra-
mus, pove, da so letos "iz 
vode", pa čeprav je bila muzika 

Škofji Loki, gimnazijo pa kon-
čal v Ljubljani, je Primoža Gra-
šiča v svoje raznolike glasbene 
sestave, najbolj znan je Bipi 
Trio, povabil že takrat, ko naši 
državi še nista bili osamosvoje-
ni. Pravijo, da je glasba "itak" 
brez meja. Primožev navdih 
pa je bila in ostaja še zdaj Bo-
škova glasbena festivalska šola 
v umetniškem mestecu, čarob-
no lepem Grožnjanu v hrvaški 
Istri. Pogodba, ki edina drži, 
govori o sodelovanju med dve-
ma šolama, GraSičevo in Bo-
škovo, in se je pred pol leta 
pcxlpis3la v Mestni hiši v mest-
ni občini pod "oblastjo" n o v ^ 
kranjskega župana Damjana 
P e m e t a ter župana občine 
Grožnjan Rina Duniša, ki že 
četrti mandat županuje meste-
cu s tisoč prebivalci. "Marko, 
oni naj pametujejo in uživajo. 

Grega, Boško, Rino Duniš, P r i m o ž , I g o r , Tuliio Fernetich 

okoli denarja in sponzorjev 
precej slabotnega ritma in 
medlo tiha. Tudi letos jim je 
uspelo angažirati zanimivo 
mednarodno zasedbo učite-
ljev, za Studijsko-koncertni 
Jazz Kamp že kar uigran in 
standardni ansambel. Prav 
tako je še vedno dovolj mladih 
glasbenih zanesenjakov, ki jih 
zanimajo jazzovski ritmi in 
znanje, ki jim ga posredujejo 
uveljavljeni glasbeni mački. 
Zanesljivo pa gre precejšen del 
festivalskega uspeha prepisati 
legendarnemu hrvaškemu vi-
brafonistu Bošku Petroviču. 
"Bipi", otroštvo je preživel v 

meni pa daj kosilo ...," je 
beni mag Boško, za Primoža 
"Stari", skorajda medlel od la-
kote. Seveda se je Maiko Arvaj, 
ki piod mamino davčno števil-
ko uspešno vodi družinsko 
"oštarijo", ki smo ji nekoč rekli 
Pri Trebcu, odzval, kot se spod-
obi. Omizje, katerega je v goste 
povabil podžupan mesta Igor 
Vdov, ker župan in županja še 
dopustujeta, se je ob telečji pe-
čenki in odličnem preženem 
krompirju razgovorilo o temah 
od vina do glasbe. Le o politiki 
nič. Še vedno ostaja vabilo v 
Grožnjan, katerega sem tudi 
letos zamudil. Verjamem, da 

Milan Kreslin, Šte^n Banko in Vlado Kreslin 

Marko Arvaj in Sanja Grohar 

je bilo kranjski glasbeni "klapi" 
tudi letos prijazno. Glasbeno 
poslovni pogovor pa je bil ta-
krat še zanimivejši, saj se je 
Rinu Dunišu letos na obisku 
v Kranju pridružil bivši župan 
istrskega mesteca Brtonigla 
(Verteniglo), podjetnik Tuliio 
Femetich, ki ga številni gas-
tro-enološki ljubitelji pozna-
mo zaradi simpatičnega za-
sebnega hotela z restavracijo 
San Rocco. Kar verjemite, da 
jim na vrtu diši po oljkah, ze-
liščih in da je jagnje skoraj 
boljše kot brandn s tartufi. In 
potem smo se smejali še Mar-
ku, starejšemu sinu Ivane in 
Antona Arvaja. Precej po-
gumno nam je pokazal in ob-
razložil lanski jubilejni in po-
sebni izvod revije Playboy, na 
kateri se druži s Kranjčanko, 
lepotico Sanjo Grohar, letoš-
njo Playboy Girl. Pisalo se bo 
30. avgusta, ko bo Marku eni-
ca povozila ničlo. 

Na prav taisti dan pa bo luč 
osvetlila Cesto. Natančneje, 
"gospoud" Vlado Kreslin s tisto 
črno "gitauro" in čmim klobu-
kom, iz leta v leto boljši, bo 
predstavil svojo novo glasbeno 
stvaritev, Id jo je poimenoval 
Cesta. In z nje gremo z Gorič-
kega v Piran. V ljubljanskih 
Križankah, kamor se nas je 
minuli torek nagnetlo zavidlji-
vo veliko, pa bi se Vladeku, 
njegovim Malim bogovom in 
BeltinSki bandi lahko zavrtelo 
od aplavza. Na vsakoletnem, 
zdaj že tradicionalnem kon-
certu je Vlado Kreslin z odlič-
no glasbeno zasedbo še enkrat 
več navduševal ter mešal spo-
mine s čustvi. Saj veste. Nocoj 
bomo mi prižgali dan, spustili 
meglo na zemljo ... Njegovi 
mali bogovi so zrii v zvezde, ki 
jih ta večer ni bilo, ker je deže-
valo, pa vseeno se je zdelo, da 
se vernim zmešajo sledi, ker 
so jim mali bogovi obljubljali. 
Aplavz in cepetanje. Na oder 
je prišel oče Kreslin, Milan, in 
Bdtinška banda je v vsej svoji 
etnografiji še vedno edinstve-
na. Potem smo šli "Preko 
Mure", preko Drave, prek 
Save vse do morja. Morda nje-
gova besedil dandanes zvenijo 
povsem drugače. Se bolj sveže 
kot sicer. Vmes so nas navdu-
šile tri mladostne Blejke z 
imenom Lordey Band. Čedna 
svetlolasa Vanja Erjavec s kita-
ro in ^asom, z basom in gla-

som Kaja Miklavdč ter odlična 
ob bobnih Metka Lavrič. Da se 
morajo Vladu priklonit za pri-
ložnost, ni dvoma. Po še enem 
"bis" je razširil roke, pogledal v 
nebo, kar se ga je dalo videti, 
kitara je visela čez bok "Dragi 

Loreley 

gosti, nocoj kot že stokrat no-
coj kot še nikdar, zapeljemo 
vas... nocoj igramo za vas!" Ni-
kdar več, oh saj ne more biti 
res, se je odzivalo občinstvo. 
Dokler se srce ne ustavi, do ta-
krat bom pel in nosil stvari v 
glavi, je pd stari rocker Vlado. 
O spominčicah in če je v Šiški 
še kaj odprtega. Ker "To ni po-
litičen song" je bfl slišati prav-
zaprav še bolj pomenljivo. 
Časi so takd. Ob koncu je "ban-
da" družno srečala kukavico, ki 
jim je "spevala" kuku. Odlično! 
V zaodrju je bil Vlado srečen. 
In utmjea "Nisem ga imd na-
mena odigrati, ta song. Ko pa 

Vlado z mamo Katarino 

sem vidd reakdjo..." Vsa čast 
Vlado, sem mu stisnil roko. 
Zadnji avgust ko poletje bo šlo 
in gre Vlado iz Ljubljane v po-
rtoroški Avditorij, bodo, kot še 
nikdar, igrali za vas. Kuku, ku-
ku ... Bravo! 



HUMOR 
BRAT VSE V IDI , BRAT VSE V E 

KDO JE ZA.. . , NAJ DVIGNE ROKO 
Na Plečnikovem stadionu za Bežigradom v Ljubljani vsak dan kandidati za predsednika države zbirajo 
podpise podpore. Redarji komaj kos veliki gneči. 

MAU BRAT 

Zadnje čase, predvsem od-
kar je izpadel iz prve sloven-
ske nogometne Uge, stadion 
za Bežigradom, Plečnikova 
stadionska mojstrovina v 
glavnem sameva. Predvsem 
so stadionska trava in tam-
kajšnje tribune lačne velikih 
dogodkov. Prav zato je ljub-
ljanski župan Zoki svojim 
odličnim prijateljem iz vlade 
RS predlagal, naj zbiranje 
podpisov podpore za pred-
sednika države pripravijo 
kar na štadionu. Prostora je 
dovolj za vseh trinajst kandi-
datov. Ti laliko svoje štante 
postavijo, na katerem koli 
delu igrišča hočejo, na sredi-
no, levo, desno, neodvisno 
od igrišča za golom, na 
enajstmetrovki, v kotu ... 
Skratka kjerkoli. Kandida-
tom in zbiralcem podpisov 
je na voljo vsa infrastruktura 
stadiona od tušev, ženskih in 
moških vecejev do prostora 
za ogrevanje in razgibavanje 
in sobe za tiskovne konfe-

Ž I V L J E N J E JE B O R B A 
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m m : ! 
Da je Zokijeva ideja padla 

na plodna tla, smo imeli 
možnost videti že prvi dan 
podpisovanj v ponedeljek ob 
deseti uri dopoldan. Ljud-
stvo, plebejci, navadni Slo-
venci trumoma prihajajo na 
stadionske tribune in čaka-
jo, da jih kandidati ljubezni-
vo povabijo k podpisu glasu 
podpore. Videli smo tudi 
ljudi, cele družine, ki so v 
spalnih vrečah na tribunah 

preživeli noč. Podpisovanje 
izgleda takole: Uradni spi-
ker na ozvočenje reče, naj 
dvignejo roke tisti, ki so za 
Lojzeta in ljudje dvigujejo 
roke (glej fotogafijo). Potem 
pa Lojze izbere enega - ti v 
rjavi jopici prid dol. In Slo-
venec gre dol na travo in 
podpiše glas podpore. Kdo 
je za Zmagota, naj dvigne 
roko? Ljudje dvignejo roko. 
Potem pa Zmago izbere - ti 

pobrit s ta tu jem na nosu 
prid dol. Tako kandidatom 
kot ljudstvu je na voljo tudi 
semafor, kjer so objavljeni 
aktualni podatki, koliko gla-
sov je kdo že zbral. Lojzetu 
in Danilotu je menda že 
uspelo zbrati potrebnih 
5000 glasov, zato njunim 
navijačem ob tej priložnosti 
svetujemo, naj ne hodijo 
več v Ljubljano, ker bi tam 
samo delali gnečo. 

ŠTEJE LE DO DEVET 
Po zmagi Domžal nad Mariborom v zad-

njem krogu 1. slovenske nogometne lige je 
trener Domžal Siaviša Stojanovič na 
večumo prigovarjanje Malega brata, le nje-
mu nekje na skritem proč od mikrofonov 
končno priznal, zakaj je njegovi ekipi steklo 
šele, ko je sodnik dva izključil: 

"PogJgte. Vsaka ekipa ima na igrišču enajst 
igralcev. Tega sicer še nikomur nisem povedal 
..., no, ehhh, dejstvo je, da znam šteti le do de-

vet. In & je naših na igrišču enajst, potem 
težko vodim tekmo. Igralce svoje ekipe tako 
vedno preštgem kot nekakšni dve podekipi. V 
prvi podekipi igra devet igralcev, v drugi pa de-
vet minus sedem, torej dva. Zdaj nisem 
povsem gotov, a če seštejem igralce obeh 
podekip, bi to moralo biti enajst. Naenkrat 
voditi dve ekipi na igrišču pa je res težko. Ne 
veš, kateri bi se bolj posvečal. Seveda smo v 
klubu razmišljali, da bi na vsaki tekmi ob sebi 
na klopi imel še katerega od otrok iz mlajših 
klubskih selekcij, da bi namesto mene preraču-
naval z enajstimi igralci, pa to lahko naredi-
mo le na popoldanskih.tekmah, ker morajo na 
večernih tekmah otroci biti doma." 

Č E T V E R E C BREZ 

Artur Stern 

O samo-napadu na pred-
sedniškega kandidata: "Pa-
du sem na kitaro ... a veš. U 
kolk se dober zabavam. A se 
ti tud'.' Men je t'ko fino. So 
eni podpisal podporo zame, 
pol sem se ga pa kar nago-
nu. PlJi smo ... velik smo 
pili. jest bom predsednik. 
Super se zabavam. A sem 
isto lep?" 

Osnovnošolec 

O pričakovanju novega šol-
skega leta: "Zvizz, zvizzz. 
Ne nimam še knjig, mamo 
vprašte. Ej fak, še tretji 
živlen'e sem izgubu. V pet' 
razred hodim, ne, zdej sem 
že v šestem. Pa do osmega 
nivoja bi lahko prišel. Kako 
je mogu dol na žeblje past. 
Ta računalnik je zanič. OK 
grem le eno igro." 

Rebula 

O pesnikih in inspiraciji: 
"Ben dobro, sem rebula in 
zdej se mam prav fletnu, ku 
su tle ti pesniki. Ma se dosti 
pije, več ku druge dni v leti. 
Pej su dobri pivci ti, ku piše-
jo pesmi. Za čisto misel, re-
čejo. Pole bodo šli in jih celo 
leto ne bo. Alora, bi lahko 
pr'šli tudi dri^ge dni v leti 

gorvVišnjeviknad Medano, 
od koder sem jes doma." 

Mali brat 

Lepi pozdravi bralki v 
Domu dr. Janka Benedika v 
Radovljici: "Saj veste, se ne 
smem preveč kazat, da me 
ne bi spoznali. Draga moja 
prijateljica bralka v domu 
starejših občanov, šefi so 
mi dali priložnost, da vas 
lepo pozdravim in vam že-
lim še na mnoga leta. Vam 
in vsem vašim prijateljem, 
ki berete te strani." 

S SPAČKOM PO VZHODNI EvROPI (2) 

KROFI, POL'PA V SVET 
Krofi na Trojanah, ko greš, in pivo na Hrušici, 
ko se vrneš. 

IGOR KAVČIČ 

Smer Maribor. Pot našo 
družino le redko zanese v ta 
del Slovenije, kar ob pomanj-
kanju sorodnikov in znancev 
v tem koncu in službenih po-
teh, ki so vezane predvsem 
na osrednjo Slovenijo in Go-
renjsko, niti ni čudno. Štajer-
ska ponavadi "pade", kadar 
se odpravljamo proti vzhodu. 
Vsaj do Dunaja. In nobena 
naša pot v zadnjih dvajsetih 
letih ni minila brez postanka 
na Trojanah. Z razlogom 
imenovanim "najboljši krofi 
na svetu". Stvar okusa, a za 
trojanske krofe bi vendarle 
lahko uporabili kar znano fra-
zo "kar je dobru, nej slabu". 
Tudi Prešeren bi vsakokrat, 
ko je potoval na Dunaj, na 
Trojanah z veseljem zaradi 
krofov dal zaustaviti kočijo, 
če bi le v njegovem času go-
stilna že obratovala. 

Slovenci hitro pridemo "v 
beli svet", saj kamorkoli že 
potujemo, nimamo več od 
treh ur vožnje do državne 
meje. Stara navada je, da na 

zadnjem bencinskem servi-
su vedno na polno natočimo 
rezervoarje, saj je v sosednjih 
državah gorivo po pravilu 
dražje. Tudi. če ne bi bilo 
tako. človek se nekako nava-
dL Kot trojanskih krofov, fi-
žolove juhe v gostilni v Seno-
žečah, ko smo se pred pet-
indvajsetimi leti še po stari 
cesti vračali z dopusta v Novi-
gradu domov, ali pa tistega 
piva v gostilni na Hrušid, ki 
si ga privoščimo vedno, ka-
dar se skozi karavanški pre-
dor vmemo v domovino. Vo-
zite zmerno, sporoča elek-
tronski napis nad avtocesto, 
naša dva spačka, naložena, 
kot sta, pa tako ali tako več 
kot 100 km/h ne zmoreta. 
Prehiti nas neki Švicar v čr-
nem volvu. Prvič, nas poča-
ka. pa še drugič, počaka in še 
tretjič, nakar sovoznica Stare-
tovim pokaže sporočilo na li-
stu "I Want to buy Your car". 
Pa kaj jim bo, si mislimo in 
gledamo napise za Šentilj, 
nato Wien (Dunaj) in kasne-
je Bratislavo, (prihodnjič: 
Pivo celi kamp). 

Naj kdo reče, da fotografija ne govori o zadovoljstvu, ki ga 
ponujajo trojanski krofi. 1 fou: Aiiat stare 

Knjižni uspešnici 
po izjemno ugodnih cenah! 

t Matjaž Fritz: 

I Do golega in čisto do konca 
||SoIcanten opis življenja in neizbežnega propada 

Istovenskega narko dilerja mednarodnega slovesa. 

I15»18 EUR 

^iBalkan Expres$ 
Avtorica na svoj nâ in opisuje raznnere v (asu vojne 
na Hrvaškem med Srbi, Hnati in Muslimani. 

ceno knjige ^f^S EUR 



ZA KRATEK ČAS 
KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN 
25. avgusta 2007 
Sobota 
Ludvik, Julijan, Joca 

Nov začetek na čustvenem področju prinaša nove energi-
je in občutek ljubljenosti ter pripadnosti bo neverjetno 
lep. Ni samo dobro ljubezen sprejeti, ampak tudi dati. 

26. avgusta 2007 
Nedelja 
Viktor, Aljoša, Arni 

Naporen teden je marsikoga izčrpal, zato bodo temu 
primerne posledice. Nahod je lahko precej neprijeten. 
Topel čaj, počitek in sprostitev bo več kot dobrodošlo. 

27. avgusta 2007 
Ponedeljek 
Jože, Monika, Zlatko 

Težko pričakovano sporočilo bo prišlo še ob pravem tre-
nutku. Po eni strani nova odgovornost, po drugi strani 
pa ugodnosti. Vedno, če je pravo, je vse ravnovesju. 

28. avgusta 2007 
Torek O 
Avguštin, Sara, Hermes 

Nepričakovane situacije, v katerih se bomo znašli v tem 
dnevu, bomo reševali s pomočjo šestega čuta in si s tem 
še bolj dokazali, da zmoremo veliko več. 

29. avgusta 2007 
Sreda 
janež, Mojmir, Binca 

Brez posebnega razloga bomo žalostni in šele proti ve-
čeru se bomo vprašali po vzrokih in prišli do spoznanja, 
da dan sploh ni bil tako slab, in skušali ujeti zamujeno. 

30. avgusta 2007 
četrtek 
Roza, Rožle, Feliks 

Zaradi napačnih predstav, kaj je tisto, kar si pravzaprav 
želimo, bomo spet razočarali. To še zdaleč ne pomeni, 
da moramo želeti manj. 

31. avgusta 2007 
Petek 
Rajko, Iza, Pavlin 

Če se bomo zaradi malenkosti obremenjevali in zato še 
krivili druge in ne sebe, si bomo pokvarili dan, ki bo v 
osnovi zelo dober. 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod 
šifro uganka, pripišite re-
šitev -t- ime in priimek na 
številko 031/69-11-11, ali 
po pošti na Gorenjski 
glas, Bleiwelsova 4, 4000 
Kranj, s pripisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

Izbrancu daž glas, 
učencu oceno, 
igralcu aplavz, 

kaj v tem je pomembno? 

Izžrebali in nagradili bomo 
dva pravilna odgovora 
(enega, ki ga bomo prejeli 
preko SMS, in drugega, ki 
ga bomo prejeli po pošti). 
Nagrado boste prejeli po 
pošti. Pravilna rešitev zad-
nje objavljene uganke se 
glasi: šampanjec. Tokrat 
smo izžrebali Petra Freliha 
in Francko Pivk. 

o , v e M , v e A \ t T U i t V T i -
t f ^ A A g e n c i j a . H c n t -

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Poletje" 

Hvala, ker mi odgovoriš na 
vse moje težave. Spet so se 
mi nabrale. Bom sploh doča-
kala svojo upokojitev, saj se 
zakoni menjajo tako, da sta-
rejši vedno bolj delamo, mlaj-
ši pa so brez zaposlitve in ved-
no bolj alkoholu in drogah. 
A// se bo hči preselila? Želim 
si imeti svoj vikend, pa čeprav 
eno malo sobico. Mi bo to 
uspelo? Hvala, če mi boš od-
govorila in brez olepšav napi-
sala, kot znaš le ti. Pa da bo 
ta rubrika še dolgo obstajalo! 

Posamezniki lahko še toliko 
premišljujemo, kako bi spre-
menili politiko, a obe veva, 
da je to nemogoče. Seveda, 
žalostno in resnično je vse 
skupaj, da se dogajajo take 
stvari. V pokoj boste šli, a je 
kar malo prezgodaj to načr-

tovati. Hčerka se bo preselila 
in naredila hišo. Seveda ne 
jutri, a vseeno kmalu. Je tik 
pred spremembami in sku-
paj z njo se boste veselili. Po-
slovno se ji obeta napredova-
nje in lepši zaslužek. VaŠa 
srčna želja o vikendu ob 
morju ni nekaj nemogočega 
in ne vem, zakaj si to dopo-
vedujete. Zelo je pomemb-
no, na kakšen način si 
ustvarjamo in vzdržujemo 
svoje sanje. Prvo pravilo je 
to, da moramo v njih brezpo-
gojno verjeti. Letos vam bo 
končno uspelo prekiniti vse 
stare vzorce In blokade. Dru-
go leto imate veliko duhovno 
rast. V letu 2009 se boste za-
čeli bolj zavedati dogajanja 
okoli sebe In dobili nadzor 
nad usodo in že boste tik 
pred tem, da se vam uresniči 
želja in to je mali vikend ob 
morju. Želim vam vse lepo. 

"Dallas" 

Znova ti pišem z željo, da 
mi poveš, kaj me čaka. V 
prejšnjem pismu si mi uga-
nila vsBj razen za eno stvar 
še čakam. Ali sva si z mojo 
ljubeznijo usojena do konca 
življenja? Ali bom imela kaj 
otrok? Kaj se mi obeta v 
službi in pri zdravju. Zani-
ma me tudi, ali boš znova 
organizirala šolo vedeževa-
nja in kdaj bi to bilo? Tvoj 
odgovor nestrpno pričaku-
jem, hvala. 

Preko tretje osebe boš kma-
lu dobila novice o tvoji 
prejšnji ljubezni. Ne smeš 
vsega verjeti in biti naivna. 
Fant še vedno misli na tebe 
in karte ti kažejo, da boš šla 
še enkrat z njim v zvezo. V 
preteklosti te je znal priza-
deti in večkrat si bila razo-

čarana. Samo imeti rad ni 
dovolj in ti imaš sedaj dru-
gačna pričakovanja kot ta-
krat, ko si bila še z njim. 
Kot vidim, je tudi on v tem 
času dozorel, zato ni nekaj 
nemogočega, da vama to-
krat uspe. Bo pa veliko od-
visno od tebe, ne glede na 
usodo, ki kroji prihodnost 
skupaj z našo voljo. Mese-
ca septembra ali oktobra 
boš spoznala nekoga, ki ti 
bo pomenil več, kot si boš 
upala priznati. Imela boš 
dva otroka in tudi poročila 
se boš, nič bati. Služba, s 
katero si začela pred krat-
kim, je kar v redu, v prihod-
nosti ti vidim zamenjavo in 
šele ta bo tista prava, v ka-
teri boš resnično zadovolj-
na. Sedaj je tvoje zdravje 
kar dobro, v preteklosti si 
pa imela kar nekaj ponav-
ljajočih se težav. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3.-21.4.) 
Sreči in ljubezni sami obračate hrbet, potem pa se 
jezite nad svojo smolo. Nekdo si zelo želi, da bi mu 
vrnili poglede in nasmeh. Samoti boste naredili ko-
nec, saj se vam obeta veliko različne družbe. 

Bik (22.4.-20. 5.) 
Nekdo bo do vas zelo odkrit. Vprašanje bo le, ali bo-
ste znali to pravilno sprejeti. Ljubezen iščete daleč 
od sebe, ne vidite pa tiste, ki je tik ob vas. Kar se tiče 
prijateljev, se boste znašli na razpotju. 

[>vojčl(a (21.5.-21.6.) 
Zadnje, kar bi pričakovali v prvem planu svojega živ-
ljenja, je ljubezen. Prišla bo čisto potihoma, a ven-
dar bo glasna in vsi bodo vedeli, da ste srečni in za-
dovoljni, kot že dolgo ne. Določene skrivnosti pa bo-
ste obdržali za sebe. 

Rak (22. 6.-22.7.) 
Svoje sreče raje ne razglašajte preveč naokrog. Lah-
ko se najde kdo, ki vam hoče podreti cilje. V krogu 
prijateljev bo prišlo do različnih obtoževanj. Posku-
šajte biti le stranski opazovalec in se ne zapletajte 
več, kot je potrebno. 

Lev (23.7.-23.8.) 
Odnos z ljubljeno osebo se vam bo zapletel, zato ne 
boste čisto verjeli v svoje odločitve. Prišel je čas, ko 
se boste morali ljubljeni osebi bolj posvetiti, če bo-
ste hoteli obdržati tisto, kar imate. 

Devica (24.8.-23. 9-) 
Le malo bo manjkalo, da bi pozabili na drobne stva-
ri, ki vašim najbližjim veliko pomenijo. Ste zelo 
obremenjeni z raznimi skrbmi, tako da to ne bo nič 
čudnega. Nekdo, od kogar najmanj pričakujete, vas 
bo presenetil. 

Tehtnica (24. 9.-23.10.) 
Težave boste skušali odpraviti z nasmeškom in veli-
ko mero dobre volje. S takimi in podobnimi izzivi se 
boste spoprijemali brez omahovanja, kajti pred 
vami so trdni cilji, ki so dobra naložba tudi za pri-
hodnost. 

Škorpijon (24.10.-22.11.) 
Prizadevanja in razna vlaganja, ki ste jih imeli pri 
delu, se vam bodo končno obrestovala. Dobro se 
boste počutili in z veliko vnemo boste vso pozor-
nost posvetili svojim ciljem in hiteli k novim zma-
gam. 

Strelec (23.11.-21.12.) 
Odpirale se vam bodo velike priložnosti za dober za-
služek. S tem se vam lahko kasneje nudijo možnosti 
za izpolnitev vaših starih ciljev. Na splošno bi se lah-
ko večkrat obračali k svoji notranji intuiciji In jo se-
veda tudi upoštevali. 

Kozorog (22.12.-20.1.) 
Res da boste malce napeti in razburjeni, a to vas ne 
bo oviralo pri pomembnih odločitvah, ki so pred 
vami. Nekdo, na kogar najmanj računate, vam bo 
priskočil na pomoč tako finančno kot tudi s pamet-
nimi nasveti. 

Vodnar (21.1.-19.2.) 
Nad dogodki na ljubezenskem področju boste pre-
senečeni. Vse se bo odvijalo z bliskovito hitrostjo in 
sam razplet bo čudovit. Seveda tudi tokrat ne bo šlo 
brez tega, da si boste kljub vsemu postavljali ome-
jitve. 

Ribi (20.2.-20.3.) 
Na zunaj boste kazali vesel obraz, a znotraj vas bo 
razjedalo tisoč in več vprašanj. Resnica, ne da je bo-
leča, a nekaterih dejstev si ne boste mogli priznati. 
Vrteli se boste v krogu, a že z začetkom tedna se bo 
pojavil nekdo, ki vam bo z veseljem pomagal. 
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NAGRADNA KRIŽANKA 

TOVOTA 
JarŠka c. 11, Domžale, (01) 729 9000, Jezerska c. 121, Kranj, (04) 280 9000 

Toyota Lovše največji neodvisni pcx)blaščeni prodajalec in serviser Toyot s prodajno servisnima centroma 
v Domžalah in Kranju. S septembrom z novim, sodobnim, prodajno servisnim centrom v Kranju. 

Za reševalce smo pripravili šest lepih nagrad: 
1. nagrada - vikend uporaba vozila Toyota Corolla sedan 
2. nagrada - vikend uporaba vozila Toyota Auris 
3. nagrada - kapa in majica Toyota 
4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk 2 
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite 
na dopisnicah do srede, 8. septembra 2007, na Gorenj-
ski glas, Bleiweisova 4, 4001 Kranj, p.p, 124. 

Nagrajenci nagradne križanke KARUN so: i . nagrada • bon v vrednosti 42 EUR: |aka Zupan, 23, 4207 Cerklje. Nagrade Gorenjskega glasa pa prejmejo: Grega Sarka, Kamna Gorica 103, 
Zelenica 8, 4290 Tržič; 2. nagrada - bon v vrednosti 30 EUR: Karla Možina, Bodovlje i6, 4246 Kamna Gorica; Metka Horvat, Cesta svobode 3, 4240 Radovljica in Mili Opaka, Fr. 
4220 Škofja Loka; 3. nagrada - bon v vrednosti 21 EUR: Marjeta Polajnar, Ul. Ivana Hribarja Rozmana Staneta 9, 4000 Kranj. Vsem nagrajencem iskrene čestitke! 



DRUŽABNA KRONIKA 

PUSTI VTIS 
Spoznali smo - znova, da Slovenci ne marajo plačevati vstopnin in s svojim obiskom v Portorožu raje 
puščajo vtis pred vrati, pivo kupijo v trgovini, led pa dobijo v najbližjem gostišču. 

Rekreativna serija tur-
nirjev v odbojki na 
mivki za Rauch Hit 
pokal je tudi letos 
zaznamovala števil-

ne privržence. Minulo sobo-
to srno se zvečer na povabilo 
Mr. B-ja v portoroški Alayi 
udeležili zabave Live an im-
pression party, popoldne pa 
na plaži naleteli na zadnji 
tumir omenjenega odbojkar-
skega sklopa. Mimogrede 
smo videli še predzadnji iz-
bor za Miss mivke 2007. Za 
prosta mesta finala Miss 
mivke 2007 je na portoroški 
plaži konkuriralo trinajst de-
klet, Gorenjke med njimi ni 
bilo. Najlepše so se uvrstile v 
finale neposredno, najbolj pa 

se je veselila Nina Ivandč iz 
Unca, ki je postala miss 
Portoroža. Pri odbojkarjih pa 
se je najbolje odrezala ekipa 
G M Cafee. Finalni tumir, 
obenem pa tudi finale za 
Miss mr»4<e 2007 pa bo jutri v 
Mengšu (center Harmonija), 
zvečer pa bo vse obiskovalce 
zabavala sveža in prenovljena 
skupina Rok'n'Band. 

Ko pa smo že pri izborih, 
naj omenimo še dva. Zani-
miva tako zaradi izbora kot 
izbranih. V začetku avgusta 
je na Koroškem potekal izbor 
za Miss Vrbskega jezera. 
Med enajstimi kandidatkami 
se je pojavila tudi Slovenka, 
ki prihaja z Jesenic in jo dru-
gače srečamo kot receptorko 
in blagajničarko v Casinoju 
Tivoli v Lescah. Anja Kucko 
je premagala konkurenco in 

osvojila naslov najlepše. Ne-
kaj dni pred tem pa smo do-
bili tudi mistra in miss turiz-
ma Slovenije 2007. Med de-
kleti je lento prejela lanska 
Miss Alpe Adria Intemacio-
nal za Slovenijo Tjaša Vezjak, 
pri fantih pa je žirija naslov 
podelila Primorcu Eriku Fer-
fblji, ki se je izbora udeležil 
popolnoma nepričakovano, 
saj se zadnje čase posveča 
predvsem glasbeni karieri. 

Omenili smo sobotno za-
bavo v portoroški Alayi, no-
vem hitu med lokali, ki se 
dotika portoroške plaže in 
kjer lahko sedenje zelo eno-
stavno združite z ležanjem, 
saj imajo razpostavljene tako 
postelje kot stole - pod milim 
nebom. 

Zabava oziroma glasbeni 
event se je začel že okoli de-

sete zjutraj. Nastopili so raz-
lični DJ-ji, šlo pa je za tako 
imenovano sladko zabavo 
pod okriljem MN2S, kjer so 
se pojavila imena kot Paolo 
Barbato, Bodyrox. ATFC, U-
quid People, T-Jay in druga. 
DJ Shocker D pa nam je raz-
ložil, da se Slovenci še nava-
jamo na tovrsten način 'live 
styla' oziroma življenjskega 
sloga, stila - kot v zadnjih ča-
sih radi Organizatorji poime-
nujejo svoje evente. 

Prvi vtis? Super organiza-
cija, dobra glasba in tradicio-
nalni problem: zabava je tra-
jala od jutranjih ur, a je do 
večernih prostor gostil le 
redke navdušence, saj je več-
ino odgnala vstopnina, ki je 
bila pred drugo popoldan de-
set evrov, po drugi pa pet-
najst. 

Simpatična Anja Kucko in temnolasa Nina Ivančič 
/ Foto: Tina Doki in arhiv organizatorja 

Miss in mister turizma Slovenije 2007, Tjaša In Erik. 
/ foto; arhiv organizatorja 
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Pred Alayo so poglede privabljale simpatične hostese. D] Shocker in vodja Alaye Tomaž Brantuša/FoioirmaDou 
/ Folo: Tina Doki 
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Starleta In poslovnica Alma je prišla pogledat delo svojih dektet-
hostes. V družbi z Mister B.-jem ter Valerijo. / Foto: T.n> oow 

V Alayi smo opazili starieto, ki 'gradi' pevsko kariero. Petra 
Slapar (druga z desne) In Žaneta, Petra ter Alenka. / foio: tm« ooki 

VRTIMO GLOBUS 
Princ Harry z zaroko prehitel brata 

Medtem ko je britanski princ William 
svoje dekle Kate MIddIeton odpeljal 
na počitnice na Sejšele, s čimer je 
sprožil ugibanja, da sta tik pred zaro-
ko, ga je prehitel njegov mlajši brat, 
princ Harry. Svojo Izbranko Chelsy 
Davy je po poročanju britanskih me-

dijev zasnubil na safariju v Botsvani, vendar pa bosta z 
uradno zaroko počakala vsaj leto ali dve, da Chelsy do-
konča študij politologije na Univerzi v Leedsu, Harry pa 
si bo medtem nabral praktične vojaške Izkušnje. 

Brad spodbuja gradnjo v New Orleansu 

Brad Pltt si je ogledal, kako napreduje 
gradnja okolju prijaznih domov v New 
Orleansu, ki ga je pred dvema letoma' 
prizadel orkan Katrina. Z 'zelenim' pro-
jektom, ki ga je tudi sam sofinanciral, 
pomaga tamkajšnjih prebivalcem, da 
bodo lahko čim prej spet normalno zaži-

veli, kot pred katastrofo, ki je po njegovem mnenju člo-
veška napaka. Zaljubljen v Orleans, ki ima prav po-
sebno energijo, je tam tudi sam kupil hišo. Izrazil pa je 
razočaranje, da obnova mesta poteka prepočasi. 

Lopezova ima najlepšo zadnjico 

Ameriška revija In Touch je objavila sez-
nam desetih najlepših hollywoodskih 
zadnjic. Prvo mesto je ponovno pripadlo 
latino divi Jennifer Lopez, čeprav so jo 
paparaci zadnje čase večkrat ujeli v ko-
palkah, na posnetkih pa je opaziti sledi 
celulita. Drugo najlepšo ritko ima R&B 

zvezdnica Beyonce Knowies, ki je pred dnevi na koncer-
tu v Torontu 'ponesreči' pokazala prsi, tretje mesto pa 
je pripadlo jessici Biel, ki je trenutno najbolj na udaru 
zaradi zveze s pevcem Justinom Timberlakeom. 

Jack brez sline 

Legendarnega igralca Jacka Nicholsona 
je doletela neprijetna težava starostni-
kov, zaradi katere mora ves čas piti 
vodo. Po besedah prijatelja so mu neha-
le delovati žleze, ki v ustih proizvajajo 
slino, zato nenehno potrebuje tekočino, 
da lahko požira, tudi pri uživanju hrane. 

Sicer pa je oskarjevec, ki je znan kot velik ljubimec, za-
nikal, da je oče prizadetega nezakonskega otroka, kot v 
biografiji z naslovom Pet lahkih desetletij piše avtor 
Dennis McDouglas. 

Na petkovi blejski zabavi v belem sta delali in se 
obenem zabavali. Obiskovalcem sta postregli s čarob-
nim napojem v epruvetkah - simpatični hostesi Urša in 
Petra. / Foto: Anka Bulovcc 


