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ztok in Luka sta svetovna prvaka 
Iztok Čop in Luka Špik sta na svetovnem prvenstvu v dvojnem dvojcu 
ugnala vse tekmece, Bled pa je včeraj dobil svetovno prvenstvo 2on. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Miinchen - Minulo soboto so 
Številni slovenski navijači na 
tribunah veslaškega stadiona 
v Miinchnu pa tudi doma 
pred televizijskimi in radij-
skimi sprejemniki dočakali 
še enega od veličastnih tre-
nutkov našega športa, saj sta 
veslača Iztok Čop in Luka 
Špik v finalu dvojnih dvojcev 
dokazala, da sta najboljša na 
svetu. "Prav na največji tek-
mi sva ujela pravi ritem, in 
čeprav se mi zdi, da znava 
veslati še bolje, je bilo to do-
volj za zmago. Je pa res, da 

sva tudi v Mdnjih dvesto me-
trih dala vse od sebe," je bil v 
cilju po razglasitvi zmagoval-
cev presrečen Iztok. Tudi 
Luka je s širokim nasme-
hom prejemal številne čestit-
ke in celo stiske roke naspro-
tnikov. "Vesel sem dobrega 
nastopa in kolajne, še poseb-
no, ker je zlata. Mislim, da 
bo ta kolajna med mojimi 
ljubšimi. Večina ni pričako-
vala, da sva še vedno sposo-
bna zmagovati, midva pa sva 
dokazala, da lahko premaga-
va prav vse na svetu," je bil 
vesel mlajši v čolnu, pa ven-
dar izkušeni Luka Špik. 

Trd obračun na vodi pa so 
bojevali člani našega četver-
ca. Blejska naveza z bratoma 
Miho in Tomažem Pirihom, 
Rokom Rozmanom in mari-
borskim veslačem Rokom 
Kolandrom se je še na po-
lovici proge borila celo za od-
ličje, a na koncu so morali 
priznati, da njihov čas za ko-
lajno še prihaja. Prihaja pa 
tudi čas za pripravo novega 
velikega tekmovanja na Ble-
du, saj je na včerajšnjem 
kongresu svetovne veslaške 
organizacije Bled prepričlji-
vo dobil organizacijo svetov-
nega prvenstva leta zon. Svetovna prvaka v dvojnem dvojcu sta Iztok Čop in Luka Špik. 

Velik 
praznik 
na Brezjah 
JOŽE K O Š N J E K 

Brezje - Nad šest tisoč verni-
kov je v soboto, 1. septembra, 
romalo na Brezje na sloves-
nost v počastitev stoletnice 
kronanja milostne podobe 
Marije Pomagaj, ki jo je leta 
1814 naslikal kranjski slikar 
Leopold Layer. SUko Marije z 
Jezusom v naročju je po po-
sebnem dovoljenju papeža 
Pija X. 1. septembra 1907 
kronal ljubljanski škof An-
ton Bonaventura Jeglič. Kro-
ni je izdelal ljubljanski zlatar 
Ivan Kregar. Za sobotno slo-
vesno mašo so sliko Marije 
Pomagaj vzeli iz oltarja v ka-
pelici in jo postavili ob novi 
oltar pred baziliko. 
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Pokojni čevljarji 
bi se čudili 
v nedeljo je bila v Tržiču tradicional-
na ŠuStarska nedelja. Sejem je bil bo-
gat in dogajanje pestro. Trgovci so 
poleg obutve ponujali vse, od suhe 
robe do avtov. Našteli so okrog deset 
tisoč obiskovalcev, med gosli so bili 
tudi nekateri predsedniški kandidati. 

4 

C O R E N j S K A 

Zaplet s spomenikom 
v Kamni Gorici so nameravati ob kra-
jevnem prazniku odkriti spomenik ro-
jaku Matevžu Langusu, vendar za po-
stavitev v bližini Langusove kapelice 
niso dobili soglasja kranjske območ-
ne enote zavoda za varstvo kulturne 
dedijčine. 

ŠPORT 

Družina Kopitar 
odhaja prek luže 
Hokejist Anže Kopitar je prejšnji te-
den doma proslavil 20. rojstni dan, 
danes pa se vrača k svojemu moštvu 
v Los Angeles. Tokrat z njim potujeta 
tudi starša Mateja in Matjaž ter mlaj-
ši brat Gašper, ki tudi želi postati 
usiješen hokejist. 

l O 

EKONOMIJA 

Starman postavlja 
prijatelje 
Polemika z razrešitvijo uprave Jelovi-
ce se nadaljuje. Janez Deželak, naj-
večji lastnik Jelovice, pravi: "Nezasli-
šano je, da je nadzorni svet pet mi-
nut pred upokojitvijo odstavil nekda-
njo predsednico uprave Nado Mari-
jo Slovnik." 17 

VREME 

Danes ho sprmedjivo do 
pretežno oblačno. Pojavljale se 
bodo krajevne padavine. V 
sredo in četrtek bo spremenljivo 
obhčno s padavinami. 

7/i5°C 
jutri: spremedjivo oblačno 
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TRŽIČ 

Obisk predsedniških kandidatov 

Konec minulega tedna je bila v tržiški občini vrsta prireditev, 
ki so jih izkoristili za svojo predstavitev nekateri kandidati za 
predsednika Republike Slovenije. V soboto je Lojze Peterle 
pozdravil udeležence 15. Mednarodnega tekmovanja na te-
kaških roikah in domačine v Lomu. V nedeljo so si ogledali 
tovarno Peko Monika PiberI, Danilo Tiirk, Mitja Gaspari, 
Jože Andrejaš in Matej Sedmak, med uglednimi gosti pa je 
bil minister za obrambo Karel Erjavec s soprogo. Ogledali 
so si tudi sejem v mestu in se ustavili ob glavnem priredit-
venem odru (na sliki trije od kandidatov). S. S. 

Ž E L E Z N I K I 

Nov državni prostorski načrt za Železnike 
vlada je na zadnji seji sprejela sklep o začetku priprave dr-
žavnega prostorskega načrta za preložitev regionalne ceste 
Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infra-
strukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov. Dr-
žavni prostorski načrt pripravljajo za novo ureditev regional-
ne ceste in načrtujejo tudi protipoplavno ureditev. D. Ž. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme MARINA KEJŽAR iz Sorice. 

VSAK PRVI TOREK V MESECU 

Kupon za brezplačni mali oglas 
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod 
nost velja samo naročnikom časopisa Gorenjski glas 
Veljavni so kuponi tekočega meseca v tekočem letu (ta 
mesec september/07) in imajo na hrbtni strani odtisnjen 
naslov naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu ali brez 
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike 
(20 %). Kupon ni veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo 
naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega malega oglasa 
ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s. p.). 
Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 
4, 4000 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47 neprekinjeno Zi 
ur dnevno; za torkovo številko Gorenjskega glasa do petka 
do 14. ure in za petkovo številko do srede do 13.30. V malo 
oglasnem oddelku na Bleivveisovi 4 v Kranju pa smo vam 
na razpolago od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure. 

MALI OGLAS september/07 
Naročam objavo malega oglasa z naslc<]njim besedilom: 
• prodam 
• podarim 

• kupim 
• iščem 

• oddam 
• nudim 

• najamem 
• zamenjam 

Nečitljivib kuponov ne objavljamo 

Vojaki so se vrnili s Kosova 
v Slovenijo se te dni vračajo pripadniki Slovenske vojske, ki so v okviru sil Kfor delovali na Kosovu. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Brnik - Zadnji del bojne sku-
pine Sokol, ki je v okviru 10. 
motoriziranega bataljona 
Slovenske vojske delovala na 
Kosovu, se bo vrnil 7. sep-
tembra, v soboto pa je na le-
tališče Jožeta Pučnika z leta-
lom iz Prištine prispelo 45 
vojakov. Z njimi se je vrnil 
tudi njihov poveljnik, pod-
polkovnik Miha Škerbinec 
Barbo. 

"Ni bilo lahko, bilo je tež-
ko, naloge so bile izredno za-
htevne. Po misiji sta dva od 
petstotih pripadnikov dala 
odpoved, eden, ker je odšel 
študirat, in drugi, ker je bil 
disciplinsko obravnavan in 
se je s tem izognil postop-
ku," je poveljnik odgovoril 
tudi na očitke o odpovedih 
vojakov v času misije. "10. 
bataljon je šel v zadnjih dveh 
letih skozi ekstremno težke 
naporne naloge, sedaj se ta 
ciklus končuje in marsikdo 
med fanti se odloča in išče 
nove izzive. Vendar je moja 
ocena, da teh odhodov ne bo 
več kot 30." Po misiji na Ko-
sovu pričakuje, da jim bo voj-
ska sedaj pustila vsaj pol leta 
počitka. Sicer pa je poveljnik 
Barbo, prekaljen v več med-
narodnih misijah, bil je deni-

V soboto se je s Kosova vrnilo 45 od 600 vojakov. 

mo tudi na Bližnjem vzho-
du, misijo na Kosovu ocenil: 
"Misija mi bo ostala v spomi-
nu po iskrenem prijatelj-
skem odnosu prebivalcev 
Kosova in izjemni hvaležno-
sti, ki smo je bili deležni za 
vse, kar smo dobrega storili 
zanje. Stanje na Kosovu je še 
vedno relativno stabilno, si-
tuacija se spreminja, ni bilo 
večjih turbulenc. Teh šeststo 
fantov in punc na Kosovu je 
ustvarilo tako podobo Slove-
nije in Slovenske vojske, da 
so bili zadnji dnevi zelo čus-
tveni, poslavljanja ganljiva in 
v duhu iskrenega izražanja 
spoštovanja in hvaležnosti, 
to moraš res doživeti." 

Med vojaki, ki so se vrnili s 
Kosova, je bil tudi Martin Ko-
stanjevac, ki nam je o vtisih 
povedal: "Nisem še dojel, da 
sem prišel domov. Zelo zani-
mivo je bilo na Kosovu delati 
šest mesecev in vzpostavljati 
stike z ljudmi, mislim, da 
bom šel še na kakšno misijo. 
Ta je bila moja prva." K odlo-
čitvi za Kosovo so ga spodbu-
dile nove izkušnje, želja, da 
vidi nove dežele in nove kul-
ture. Kot je zatrdil, denar pri 
tem ni bil zelo pomemben, 
čeprav na misiji vojaki zaslu-
žijo bistveno več kot doma. O 
tem, kakšno je stanje na Ko-
sovu in kako živijo ljudje, pa 
je dejal: "Kolikor vem, še vsi 

Martin Kostanjevac 

čakajo na odločitev glede sta-
tusa Kosova. To je bila tudi 
naša naloga, skrbeli smo za 
njihovo varnost in pomagali 
reševati probleme. Z doma-
č n i smo se sporazumevali 
srbohrvaško, angleško, nem-
ško, nekaj besed pa sem se 
naučil tudi albansko. Šest 
mesecev je žal prekratko ob-
dobje, da bi se naučil več." 

Kaj vojake čaka po vrnitvi? 
"Najprej je konsolidacija, 
nato je dopust, potem pa že 
nove priprave. Imamo novo 
puško, ki se je bomo morali 
navaditi. Ali bomo šli v krat-
kem še na kakšno misijo, pa 
še ne vem," je odgovoril mla-
di Gorenjec. 

Odstopili naj bi zaradi pritiskov 
v četrtek so predsedniku vlade Janezu Janši odstopne izjave poslali ministri Janez Božič (promet), 
Andrej Bručan (zdravje) in Jure Zupan (visoko šolstvo). 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - Vsi trije odstopi, ki 
jih je predsednik vlade spre-
jel in takoj začel postopek za 
imenovanje novih minis-
trov, so ta konec tedna moč-
no odmevali v politični jav-
nosti. Mi smo za komentar 
teh dogodkov zaprosili tri 
predstavnike strank na Go-
renjskem, ene opozicijske in 
dveli koalicijskih. 

Andrej Dolenc, predsed-
nik mestnega odbora LDS v 
Kranju: "Osebno menim, da 
so odstopi posledica krize v 
vladi in njene vse manjše 
priljubljenosti. Premier Jan-
ša je s to rekonstrukcijo vla-
de želel povečati priljublje-
nost vlade in hkrati utišati 
kritike, ki se pojavljajo o 
delu vlade in posameznih 
ministrstev, ter doseči, da se 
kritika ne bi nadaljevala v 
parlamentu. Vemo za inter-
pelacijo, ki je bila vložena 
zoper ministra Bručana 
(eno smo predlagali v LDS, 
drugo v SNS pa je naša 
stranka tudi podpirala) in bi 

lahko ob obravnavi v parla-
mentu spet priklicala vrsto 
nepravilnosti. Tako pa so z 
odpoklicem treh ministrov 
nekatere teh težav pometli 
pod preprogo. Vsak od "od-
stopljenih" ministrov je iz 
druge koalicijske stranke, 
kar ni naključje in s tem v 
koalidji ne bo hujše zamere. 
To pa tudi kaže, da ministri 
niso odstopili prostovoljno." 

Marjan Babič, predsednik 
regijskega odbora SLS: "Do-
godek je bil zame preseneče-
nje. Težko sicer komentiram 
odstope, za katere so se minis-
tri odločili. Ker je iz vsake od 
koalicijskih strank po eden, 
kaže na željo po uravnoteže-
ni rekonstrukciji vlade, ki je 
bolj verjetno nastala na strani 
samega predsednika vlade 
kot pa na skupni odločitvi sa-
mih ministrov. Res je, da so 
bili iz različnih vzrokov na 
posamezne ministre kar 
močni pritiski, tako s strani 
opozicije kot tudi širše javno-
sti. Kot fiuikcionar stranke, 
katere minister je odstopil, 
pa seveda obžalujem, da je 

prišlo do odstopa našega mi-
nistra. Ocenjujem namreč, 
da je minister za promet Ja-
nez Božič svoje delo opravljal 
dobro in uspešno. Predvsem 
kot Gorenjec pozdravljam 
njegove napore pri realizaciji 
projektov v naši regiji. Tu 
mislim na gradnjo obvoznic 
na Bledu in Škofji Loki, prav 
tako pa mu je uspelo tudi re-
šiti problem trase avtoceste 
pri Radovljici. Podpora minis-
trovim prizadevanjem je bila 
izražena tudi na zadnjih 
okroglih mizah na to temo 
na Bledu in v Škofji Loki. 
Člani SLS na Gorenjskem 
smo na delo našega, gorenj-
skega ministra lahko ponos-
ni in se mu zahvaljujemo za 
njegovo delo." 

Bojan Homan, predsed-
nik koordinacije SDS za Go-
renjsko in poslanec v držav-
nem zbom: "Da so v četrtek 
nenadoma odstopili minis-
tri Bručan, Božič in Zupan, 
je bilo presenečenje tudi 
zame. To so ministri, do ka-
terih je bila opozicija najbolj 
kritična, vendar pa so vsi 

trije v vladi naredili tudi veli-
ko dobrega. Predvsem priti-
ski javnosti so najbrž tisti, 
zaradi katerih so navsezad-
nje odstopili. Za ministra za 
zdravje iz naše stranke An-
dreja Bručana lahko rečem, 
da je bil dober, vtem trenut-
ku pa je podlegel pritiskom 
opozicije in javnosti. Me-
nim, da je zdravstvo dobro 
uredil, razrešil je gordijski 
vozel operacijskih miz, v 
času njegovega vodenja mi-
nistrstva pa se je začela tudi 
gradnja pediatrične klinike, 
ki se je prej vlekla nerazum-
no dolgo, in tudi onkološke-
ga inštituta. Za vse tri mini-
stre velja, da imajo izjemno 
obsežne resorje in zelo za-
htevno delo. Mislim pa, da 
njihov odstop le leto dni 
pred volitvami ne bo vplival 
na delo vlade, z novimi ljud-
mi bo prišla tudi nova ener-
gija. To ni nič posebnega, 
dogaja se v vseh vladah in 
zgolj zamenjava štirih minis-
trov (poleg sedanjih še mi-
nistra Drobniča) še ne po-
meni katastrofe." 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Spoštovanje življenja in družine 
Kardinal Franc Rode je v soboto na Brezjah dejal, da za slovenske kristjane velja zapoved ljubezni in 
odpuščanja v iskreni želji po narodni spravi. 

i 1. stran 

Mašo je skupaj s sloven-
skiini škofi daroval kardinal 
Franc Rode, udeležili pa so 
se je tudi predsednik držav-
nega zbora Franc Cukjati, 
predsednik državnega sveta 
Janez Sušnik, poslanca dr-
žavnega zbora Anton Kokalj 
in Branko Grims, radovljiški 
župan Janko S. S t u ^ in av-
strijski veleposlanik v Slove-
niji Valentin Inzko. Mašo v 
čast Mariji Pomagaj, ki jo je 
napisal na Dunaju živeči slo-
venski duhovnik Giastav Ipa-
vec, so pod vodstvom diri-
genta Riharda Majcna izva-
jali združeni pevski zbori ra-
dovljiške dekanije, otroška 
zbora iz Zagorja in Tolmina, 
zbor grosupeljske dekanije 
in solisti Bernarda Fink, 
Vida Mihelič in Janez Lotrič. 

Kardinal Franc Rode je v 
pridigi dejal, da smo postali 
s kronanjem "Marijin na-
rod". Ko je govoril o stoletju 
po kronanju, je povedal, da 
se je do druge svetovne voj-
ne vernost slovenskega na-
roda povečevala in tudi v jav-
nosti SO katoličani zavzeli 
odločilne položaje. Potem 
sta prišli sovražna okupacija 
in državljanska vojna, "ki so 
jo zanetili v Stalinovih šolah 
izučeni revolucionarji. Slo-
venski kristjani so se znašli 
pred težko dilemo. O odlo-
čitvah enih in drugih mora-
mo soditi zelo obzirno, kajti 

Podoba Marije Pomagaj med romarji na sobotni slovesnosti. / fou: ticu ooki 

stiska časa je bila strašna", je 
dejal kardinal in se spomnil 
desettisočev umorjenih, o 
čemer priča nad petsto 
množičnih grobišč v naši 
deželi, in trpljenja škofov, 
duhovnikov, redovnikov in 
zvestih laikov po vojni. Mar-
sikdo je odpadel, a glavnina 
je ostala, čeprav versko manj 
izobražena, moralno manj 
trdna in s Cerkvijo manj 
živo povezana. To je po Ro-
detovem mnenju za odgo-
vorne v Cerkvi samo izziv in 
vabilo k večji zavzetosti za 
duhovno in moralno preno-
vo slovenskega naroda. Med 
glavnimi nalogami je ome-

nil odstranjevanje bremen 
preteklosti, kjer mora držav-
na oblast uresničiti obvez-
nosti do živih in mrtvih, za 
kristjane pa velja zapoved 
ljubezni in odpuščanja v 
iskreni želji po narodni 
spravi, za manj sprtosti v na-
rodu in za prijaznejšo Slove-
nijo. Brezpogojno je treba 
spoštovati človeško življenje 
od spočetja do naravne smr-
ti, je dejal Rode in sponmil 
na opozorilo pokojnega pa-
peža Janeza Pavla II., da 
"narod, ki ubija svoje otro-
ke, nima prihodnosti". Nuj-
na naloga Cerkve na Sloven-
skem je utrjevanje družine. 

ko moramo "mladim pred-
staviti lepoto in smisel za-
konske zveze. Mnogi mladi 
se ne upajo vezati za vedno, 
ker se bojijo, da bodo v zako-
nu doživeli poraz, kot ga 
prevečkrat opazijo okrog 
sebe". Eden od pogojev za 
srečno družino je čisto živ-
ljenje v letih pred zakonom, 
kar se uveljavlja v številnih 
državah, pri nas pa si o tem 
skoraj ne upamo spregovo-
riti. "Čistost je pot do zrele 
ljubezni," je povedal kardi-
nal in opozoril še na pomen 
pomoči ubogim, trpečim, 
osamljenim, obupanim in 
zasvojenim. 

Spremembe v prid strankam 
s prvim septembrom je načelnica Upravne enote Jesenice postala univerzitetna diplomirana 
sociologinja Alenka Burnik. 

U R Š A P E T E R N E L 

Jesenice - Alenka Burnik, ki 
je doslej na Upravni enoti Je-
senice vodila oddelek za oko-
lje in prostor, je na mestu na-
čelnika zamenjala Vitomirja 
Pretnarja. Pretnar ostaja na 
upravni enoti, vodil bo odde-
lek za občo upravo in sploš-
ne zadeve. Novi načelnid, ki 
pravi, da ni članica nobene 
stranke, smo zastavili nekaj 
vprašanj. 

Ker se je na razpis za načel-
nika prijavilo več oseb, me 
zanima, kaj je po vašem 
mnenju prepričalo komisi-
jo in nato ministra Viranta, 
da so izbrali prav vas.̂  

"Pred natečajno komisijo 
in pred ministrom se je treba 
izkazati z znanjem in s po-
znavanjem različnih poi-o-
čij. Ker nas je skozi sito nate-
čajne komisije prišlo več. 

vam na vprašanje, zakaj je 
minister izbral prav mene, 
ne znam odgovoriti." 

Kako ocenjujete stanje na 
Upravni enoti Jesenice, na 
katerih področjih je največ 
težav in zaostankov? 

"Stanje na upravni enoti je 
dobro, na nobenem delo-
vnem področju ni v tem tre-
nutku posebnih težav, ki jih 
z medsebojnim sodelova-
njem in nekaj dobre volje ne 
bi mogli premagati. Zaostan-
ke smo odpravili že pred ča-
som. Je pa naše delo tako, da 
je enkrat več dela na enem, 
drugič na drugem področju, 
in to zahteva nenehno prila-
gajanje." 

Kako boste organizirali 
delo, n^rtujete veliko spre-
memb? 

"Najbolje poznam odde-
lek, ki sem ga vodila, delo 

Alenka Burnik 

drugih moram še natančne-
je spoznati, zato v tem tre-
nutlcu ne načrtujem večjih 
sprememb. Sem pa človek, 
ki se pred vsako spremembo 
rad pogovori s čim večjim 
številom ljudi, ki so udeleže-
ni v načrtovanih spremem-
bah, in skušam najti rešitev, 

s katero je zadovoljnih čim 
več ljudi." 

Kako je s kadrom - število 
zaposlenih naj bi se zmanj-
ševalo? 

"Ker se je število zaposle-
nih na naši upravni enoti v 
preteklih letih že zmanjšalo, 
bi nadaljnje zmanjšanje šte-
vila zaposlenih ob sedanjih 
nalogah pomenilo resno te-
žavo. Zato bom storila vse, 
kar bo v moji moči, da do na-
daljnjega zmanjšanja ne bo 
prišlo." 

Bodo stranke opazile, da je 
prišlo do spremembe na 
mestu načelnika? 

"V roku dveh, treh mese-
cev verjetno ne, na daljši rok 
pa upam, da bo prišlo do ne-
katerih sprememb, ki bodo v 
prid ne samo strankam, am-
pak tudi mojim sodelav-

Slab izplen občin 
Na prvem razpisu za neposredne razvojne 
spodbude je bilo uspešnih le šest projektov. 
Župani so ob takšnem razpletu šokirani. 

B O Š T J A N BOGATAJ 

Kranj - Junija so gorenjski 
župani prednostno izbrali 
19 projektov izvedbenega 
načrta regionalnega razvoj-
nega programa do leta 
3009, ki naj bi se prednost-
no financirali iz strukturnih 
skladov za regionalne raz-
vojne programe. Naj spom-
nimo, da- Gorenjski v se-
demletnem programskem 
obdobju pripada dobrih 59 
milijonov evrov, na prvem 
razpisu službe vlade za lo-
kalno samoupravo in regio-
nalni razvoj pa so namenili 
18,9 milijona evrov. 

Na razpisu je uspelo le 
šest gorenjskih občin (Jese-
nice, Žirovnica, Radovljica, 
Tržič, Preddvor in Cerklje) s 
projekti v skupni vrednosti 
6,5 milijona evrov, kar je po 
mnenju gorenjskih županov 
izredno slab rezultat. "Go-

renjska je na razpis prijavila 
resne in kvalitetne projekte, 
ki imajo regijski značaj in 
sodijo med prednostne 
usmeritve Gorenjske. Vse 
občine, ki so kandidirale, so 
v kratkem razpisnem roku v 
pripravo vložile veliko dela, 
truda in časa, zato se ne mo-
remo strinjati z adminstra-
tivnim zavračanjem gorenj-
skih projektov, ki so v regiji 
enkrat že dobili podporo," so 

' župani sporočili v izjavi za 
javnost. 

Gorenjski župani so v pe-
tek podprli tudi čim hitrejši 
razpis Žagarjeve vladne 
službe (že ta mesec), na ka-
terem bodo lahko kandidira-
li sedaj neuspeli projekti ter 
prednostni projekti z rezerv-
ne liste. Župani likrati priča-
kujejo večjo podporo in po-
moč vladne službe za regio-
nalni ražvoj kot tudi razvoj-
ne agencije. 

LUKOVICA 

Več prireditev za občinski praznik 
V občini Lukovica so ob letošnjem občinskem prazniku, ki 
ga praznujejo 4. septembra, na rojstni dan rojaka Janka 
Kersnika, pripravili vrsto prireditev, ki so se začele že v so-
boto, 1. septembra. V Krašnji so tako pripravili 4. srečanje 
ljudskih pevcev in izdelovalcev domačih obrti iz različnih 
pokrajin Slovenije. V nedeljo je v Rokovnjaškem gozdičku 
Turistična zveza Lukovica organizirala sprevod najrazličnej-
ših občinskih društev, ki so ga poimenovali Utrip vsakdanje-
ga življenja skozi čas v naši občini. V naslednjih dneh se bo 
po vsej občini zvrstilo še nekaj športnih prireditev, najbolj 
slovesno pa bo 14. septembra, ko bodo v središču Lukovice 
pripravili osrednjo prireditev in slavnostno sejo. J. P. 
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Zaplet s spomenikom 
v Kamni Gorici so nameravali odkriti spomenik 
rojaku Matevžu Langusu, vendar za postavitev v 
bližini Langusove kapelice niso dobili soglasja 
zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

CVETO ZAPLOTNIK 

K a m n a Gorica - V krajevni 
skupnosti Kamna Gorica 
praznujejo vsako leto v spo-
min na rojstvo rojaka Ma-
tevža Langusa, takrat že po 
tradiciji pripravijo Languso-
ve dneve. Letošnji, že sedmi 
po vrsti, naj bi bili še pose-
bej slovesni, saj so namera-
vali v spomin na Langusa 
postaviti in odkriti spome-
nik. To se ni zgodilo. Kranj-
ska območna enota zavoda 
za varstvo kultume dedišči-
ne ni soglašala s postavitvi-
jo spomenika v bližini Lan-
gusove kapelice, Civilna ini-
ciativa (za) ljudi pod Jelovi-
co, Ustanova Poti kultume 
dediščine Slovenija in KD 
Naša Slovenija - Slovenia 
Nostra pa so pred postavit-
vijo in odkritjem spomeni-
ka želeli od občine in kra-
jevne skupnosti odgovore 
na nekaj vprašanj. 

Zaplet s spomenikom ni 
skalil prazničnega razpolože-
nja. Kot je povedala Tea Be-
ton, predsednica Kulturne-
ga društva Kamna Gorica, 
se je na sedmi slikarski ko-

loniji zbralo 35 slikarjev, kar 
je največ doslej. Ker letos 
mineva 350 let od rojstva 
rojaka, jezuitskega misijo-
narja Marka Antona Kappu-
sa, so slikarjem dali pobu-
do, da bi poskušali upodo-
biti razpadajočo Kapusovo 
graščino. Slikarjem se je 
pod vaško lipo pridružilo še 
blizu dvesto otrok, mladih 
in manj mladih, ki so pod 
vodstvom likovnih pedago-
gov, oblikovalcev in drugih 
risali, slikali in ustvarjali v 
glineni delavnici. "Slikar-
ska kolonija je priložnost, 
ko vas, predvsem pa mladi, 
stopijo skupaj," je zadovo-
ljen ugotavljal Urban Ma-
gušar, ki je vodil glineno 
delavnico. Slike, nastale v 
koloniji, so predstavili na 
razstavi v Domu krajanov 
in bodo na ogled do sobote. 
Že v petek je bila v okviru 
krajevnega praznovanja ga-
silska vaja, v nedeljo pohod 
iz Kamne Gorice na Brezje, 
v soboto pa bo še večer z 
upokojeno učiteljico Miro 
Hiršel, ki bo predstavila 
tudi svoje spomine na Kam-
no Gorico. 

V glineni delavnici 

KAMNIK 

Gradnja kanalizacije po načrtih 

Občina Kamnik in Komunalno podjetje Kamnik sta že lani 
skupaj z občinami Cerklje na Gorenjskem, Domžale, 
Komenda, Mengeš in Trzin začela z deli na skupnem pro-
jektu dograditve in obnove kanalizacijskega omrežja. Obči-
no Kamnik bo projekt, ki zajema tudi posodobitev Cen-
tralne čistilne naprave (CČN) Domžale-Kamnik stal 11 mil-
ijonov evrov, od tega bo EU prispevala 6,7 milijona evrov. 
"Načrt graditve kanalizacijskega omrežja v naši občini ob-
sega večji del Tuhinjske doline, dolino Kamniške Bistrice in 
Tunjice. Celotna trasa s povezavami bo dolga nekaj manj 
kot 35 km in bo povezana v omrežje CČN, zahtevala pa bo 
podpis 759 služnostnih pogodb," je povedal podžupan 
Rudi Pfajfar. j. P. 

BLED 

Festival mladih na Bledu 

LAS Bled bo ta petek, 7. septembra, na Olimpijskem trgu pri 
ledeni dvorani na Bledu pripravil Festival mladih. Na prireditvi, 
ki se bo začela ob 17. uri, bodo sodelovali Blejska naveza, Bless 
the deaf, Katjuša Klavora, Ladfy's first, Loreley, Mojca Špik, Pe-
tra Čebulj, Supernova in Turbestone. Vstopnine ni. V. S. 

Pokojni čevljarji bi se čudili 
jubilejno Šuštarsko nedeljo so med množico ljudi obiskali tudi ugledni gostje. Stari čevljarji bi se 
čudili bogatemu sejmu in pestremu dogajanju, če bi še živeli. 

STOJAM SAJE 

Tržič - Del čevljarske tradici-
je v Tržiču, ki sega v 17. sto-
letje, je bil sejem z veselico 
na angelsko nedeljo. To izro-
čilo so ohranili s prireditvijo 
Šuštarska nedelja, s katero 
privabljajo obiskovalce že šti-
rideset let. Letos so našteli 
okrog deset tisoč obiskoval-
cev, organizatorji pa so pova-
bili tudi ugledne goste. 

Dopoldanskega ogleda to-
varne Peko. kjer je predsed-
nica uprave Marta Gorjup 
Brejc predstavila dosežke 
družbe, so se udeležili župa-
ni iz Avstrije in Slovenije, 
obrambni minister Karel Er-
javec, direktor Slovenske tu-
ristične organizacije Dimi-
trij Piciga, Magdalena Tovor-
nik iz urada predsednika dr-
žave, nekateri kandidati za 
predsednika RS in drugi. Se-
veda so se sprehodili tudi ob 
stojnicah do osrednjega pri-
reditvenega prostora v me-
stu. 

Zadovoljstvo, da jih je ob-
iskalo toliko ljudi, je izrazila 
predsednica Turističnega 
društva Tržič Marjana Zu-
pan. Zahvalila se je vsem, ki 
so v štirih desetletjih sodelo-
vali pri organizaciji Šuštar-
ske nedelje. Letos so uvedli 
nekaj novosti, tudi razvrsti-
tev stojnic po dejavnostih na 

Letos je bilo na sejmu več stojnic z obutvijo in usnjenimi izdelki. 

širšem prostom. Kot je dejal 
tržiški župan Borut Sajovic, 
je pred 40 leti zadnjič odpe-
ljal pravi vlak iz Tržiča. Letos 
so ga nadomestili s turistič-
nim vlakcem in kočijami s 
konjsko vprego. Marta Gor-
jup Brejc pa je spomnila, da 
je Peko še starejši od Šuštar-
ske, nedelje, saj so minila 
104 leta od ustanovitve tovar-
ne. Nove častne člane je do-
bilo Turistično društvo Tr-
žič. To so Martin Šetinc, Da-
nijel Zupan, Marjana Zupan 
in Andrej Jerman. Organiza-
ciji UNICEF so izročili bon 
za 825 evrov, kolikor so zbra-
li z intemetno dražbo slik. 

Priznanja za najlepše stojni-
ce v Tržiču so prejeli Marko 
Brodar za obutev, Tatjana 
Švab za pletenine in Muzej 
Radovljica za izdelke iz lecta 
in druge spominke. 

Dogajanja na odru so po-
pestrili godbeniki Pihahiega 
orkestra Tržič, ansambel 
Alpski pozdrav, ročk skupi-
na Bonus, plesalci Plesnega 
kluba M Tržič in drugi. Go-
ste sta zabavala Kondi Pi-
žom in Janja Budič v vlogah 
šuštarčka Gašperja in ženič-
ke Jere. Predstavili so se čla-
ni AMD Tržič s starimi vozi-
li. Pripravili so tek prek ovir 
v največjih čevljih Peko in 

podelili nagrado najboljše-
mu izdelovalcu zgornjega 
dela obutve. Mnoge je priva-
bila predvsem bogata sejem-
ska ponudba na približno 
tristo stojnicah. Ob obutvi so 
trgovci ponujali vse od suhe 
robe do avtov. Pokojni čev-
ljarji bi se temu samo čudili. 
Verjetno bi občudovali enaj-
sto razstavo tržiške obrti, 
razstavo ptic ali katero od 
drugih prireditev. Gotovo bi 
vmes kaj pojedli in popili, 
dan pa končali na Veliki šu-
štarski veselid. Tako se je od 
Tržiča poslovilo tudi veliko 
obiskovalcev letošnje Šuštar-
ske nedelje. 

Baronica daruje za Tržičane 
Elizabeta Ortner Born bo poklonila iz družinskega premoženja 22 tjsoč evrov za reševalno vozilo v Tržiču. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Zgodba o nakupu no-
vega reševalnega vozila za 
Zdravstveni dom Tižič se bo 
kljub podrtju načrta financi-
ranja srečno razpletla. Država 
je namesto obljubljenih 33 ti-
soč evrov prispevala le enajst 
tisoč. Občina Tržič, ki je že 
zagotovila svoj delež, je iskala 
darovalca za manjkajoči de-
nar. Uspelo ji ga je najti. Žu-
pan Borut Sajovic je 30. avgu-
sta podpisal pogodbo z eno 
od treh hčera barona Boma, 
ki upravlja podedovano pre-
moženje v tržiški občini. 

"Sama razpolagam le s 
tretjino družinskega premo-
ženja. Druga dva dela imata 
moji sestri Renata Schlosser 
in Marija Peič; prva živi v 
Ameriki, druga pa v Franciji. 
Sama se pogosto pripeljem v 
Tržič in Jelendol iz Italije, če-
prav imam že 82 let. Tokrat 
sem prišla podpisat pogod-
bo, s katero podarjamo 22 ti-
soč evrov za tržiško reševalno 
vozilo. To pride .iz srca, saj je 
že moj oče pomagal domači-

Elizabeta Ortner Born je prejela v zahvalo za svoje darilo sliko starega Tržiča. 

nom. Občini prispevam, ko-
likor je v mojih močeh. Vse 
želimo, da bi imeli domačini 
delo in si izboljšali življenje. 
Gotovo me bodo posnemali 
tudi moji otroci in vnuki. 
Učijo se slovensko, da bodo 
lahko prevzeli naše imetje," 
je povedala Elizabeta Ortner 

Bom po podpisu pogodbe 
minuli četrtek. 

Tržiški župan je spomnil, 
da je baron Bom že leta 1923 
rešil prebivalce Kovorja iz de-
narne stiske ob nakupu gasil-
ske brizgalne. Njegove hčer-
ke so tudi letos priskočile na 
pomoč pri plačilu novega ga-

silskega vozila v tem kraju. 
Še bolj so veseli dogovora, da 
bodo brezplačno odstopile 
skoraj osemsto kvadratnih 
metrov zemljišča na Mlaki. 
Ob cesti proti Pristavi, kjer je 
v nesreči umrl otrok, bodo 
lahko končno zgradili nujno 
potreben pločnik. 
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Odprli katoliški vrtec v Stražišču 
Nove prostore Baragovega vrtca je blagoslovil kardinal Franc Rode. V dveh oddelkih je enaintrideset 
otrok, starih od enega do šest let. 

S U Z A N A P . KOVAČIČ 

Kranj - V nedeljo je kardinal 
Franc Rode blagoslovil zaseb-
ni katoliški Baragov vrtec v 
Stražišču pri Kranju. "Pred 
dvema letoma smo oživili 
župnijski zavod in danes je 
zaživela prva dejavnost zavo-
da, katoliški vrtec. Pred enim 
mesecem smo dobili uporab-
no dovoljenje, lani julija smo 
začeli preurejati prostore in 
dela so večinoma zaključena. 
Otrod so se z vrtcem spozna-
vali že vsak torek v avgustu na 
oratorijskih uricah. V vrtcu 
bomo gojili pristne človeške 
vrednote, manire lepega vede-
nja in spoznavali Boga na 
otrokom primeren način. Po-
večali in prenovili smo tudi 
prostore za župnijsko dejav-
nost, predvsem za verouk," je 
povedal Tomo Jereb, predsed-
nik Sveta Župnijskega zavoda 
Sv. Martin Kranj Stražišče. 

V vrtec je vpisanili 31 otrok, 
ker pa so imeli 38 razpisanili 
mest, do zasedenosti vrtca 
prijave še sprejemajo. Vrtič-
karji so razporejeni v dva 

Domačin Franci Rozman se je zahvalil kardinalu Francu Rodetu za prisotnost In blagoslov vrtca. 

kombinirana oddelka v staro-
sti od enega do šest let. "Nič 
ni narobe, če so v enem od-
delku skupaj otrod različnih 
starosti. Gre za družinski tip 
vzgoje, otroci se tudi učijo 
drug od drugega," je poveda-
la Lea Klemenčič, v^ojitelji-
ca in vodja vrtca. Poleg nje so 

še vzgojiteljice Nina Zupane, 
Anka Menegalija in Tina Ur-
banec. Direktor zavoda je do-
mači župnik Bojan Likar. 
"Mestna občina Kranj sofi-
nancira samo petinosemde-
set odstotkov našega progra-
ma, ker gre za zasebni vrtec. 
To pomeni, da bodo starši 

plačali na mesec približno tri-
deset evrov več v primerjavi z 
občinskim vrtcem. Na minis-
trstvu za šolstvo in šport pa 
so mi povedali, da bodo že v 
nekaj mesecih izenačili sofi-
nanciranje javnih in zaseb-
nih vrtcev," je povedal žup-
nik Bojan Likar. 

Eko tržnica na tradicionalnem sejmu 
JASNA P A I A D I N 

Motnik - V Motniku so v ne-
deljo organizirali že 23. 
Motniški sejem, ki pa je bil 
letos v znamenju eko tržni-
ce in odprtja nove kolesar-
ske poti od Vasenega do 
Motnika. Kot je povedal 
predsednik Turističnega 
društva Motnik Jože Sem-
primožnik, so stojnice z do-
mačo obrtjo letos zamenjali 
s stojnicami, na katerih so 
okoliški kmetje prodajali 
ekološko pridelana živila, 
kar bodo zaradi velikega za-
nimanja zdaj organizirali 
dvakrat letno. Tako kot vsa-
ka štiri leta so na letošnji se-
jem povabili tudi vse izselje-
ne Motničane, ki se radi 
vračajo v domači kraj. Dru-
ženje na sejmu so v sodelo-
vanju s člani drugih društev 
v Tuhinjski dolini in občino 

Med ekološkimi kmetijami v Tuhinjski dolini je znana predvsem kmetija pri Jernejk iz Motnika. 

Kamnik povezali s kolesar-
skim izletom od Vasenega. 
Po 22 kilometrov dolgi poti. 

ki jo je občina uredila v 
sklopu kolesarske mreže, ki 
nastaja po vsej občini, se je 

podalo kar 68 kolesarjev, ki 
so bili na lepo urejeno potjo 
navdušeni. 

O šolah bo odločala stroka 
JASNA P A I A D I N 

Kamnik - Kamniška občin-
ska uprava je pred zahtevno 
nalogo in težko odločitvijo, 
ali namesto pretesnih in do-
trajanih osnovnih šol Frana 
Albrehta in Toma Brejca v 
mestu na novo zgraditi eno 
veliko šolo ali obnoviti in do-

graditi vsako posebej. Zupan 
Anton Tone Smolnikar je 
pojasnil, da bodo že v teh 
dneh razpisali javni anketni 
natečaj, s katerim želijo odlo-
čitev o najbojši rešitvi na tem 
sedem hektarov velikem ob-
močju prepustiti strokovnja-
kom. Razpis in vsi postopki 
bodo občino skupaj z nagra-

dami za projektante stali sto 
tisoč evrov, na podlagi prido-
bljenih izhodišč pa bi že 
pred koncem leta lahko pri-
pravili projekte in prihodnjo 
zimo začeli gradnjo. Zazidal-
nega načrta ne bo treba spre-
minjati, mora pa občina od-
kupiti še dve manjši zemljiš-
či. Obnova oz. gradnja obeh 

mestnih šol, ki bo skupaj z 
ureditvijo športnih površin 
potekala v treh fazah, je za 
občino izredno velik zalogaj, 
ki ga bodo razporedili v štiri 
proračunska leta. Del sred-
stev bodo skušali zagotoviti 
že v letošnjem rebalansu 
proračima, računajo pa tudi 
na evropski denar. 

ŠKOFJA LOKA 

Spet vroče zaradi Kapucinskega predmestja 
V četrtek bo občinski svet v Škofji Loki obravnaval predloga od-
loka o občinskem lokacijskem načrtu za Kapucinsko pred-
mestje, po katerem je predvidena gradnja trgovskega centra 
na območju, kjer je sedaj tržnica, gradnja nekaterih poslovnih 
stavb In parkirišča ter podzemne parkirne garaže. Vse kaže, da 
bo obravnava še vroča, saj ima gradnja trgovskega centra tik 
ob stolpnicah na Partizanski cesti nasprotnike med tamkajšnji 
stanovalci. Sestavljen je tudi iniciativni odbor Partizanske ce-
ste, ki je že julija pojasnil svoja stališča na okrogli mizi. Pred-
lagajo, da gradivo za drugo obravnavo na občinskem svetu 
(stališča do pripomb krajanov v času javne razgrnitve) pred-
hodno obravnavajo na drugi okrogli mizi predvidoma septem-
bra, na kateri bi svoje povedali tudi strokovnjaki s tega podro-
čja. Tudi neodvisni svetnik Blaž Kujundžič nasprotuje odloku, 
kakršnega predlaga občina, zato je pred kratkim na občinski 
svet vložil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o 
gradnji trgovskega centra v Kapucinskem predmestju. 30. av-
gusta pa je medijem poslal novo sporočilo, v katerem je pn/ot-
ni predlog spremenil v predlog za razpis naknadnega referen-
duma o tem vprašanju. D. Ž. 

TRŽIČ 

Zavrnili pritožbo svetnika 
Avgusta 2007 je Vrhovno sodišče RS odločalo o upravnem 
sporu, ki ga je sprožil proti Občini Tržič Dragomir Ficko zara-
di prenehanja mandata občinskega svetnika. Pritožil se je zo-
per sodbo Upravnega sodišča RS, ki je bila izdana 21. junija. 
Predlagal je, da Vrhovno sodišče razveljavi izpodbijano sodbo 
In odpravi sklep Občine Tržič o predčasnem prenehanju man-
data svetnika zaradi nezdružljivosti funkcij. Vrhovno sodišče je 
ugotovilo, da pritožba ne uveljavlja bistvenih kršitev določb 
postopka v upravnem sporu. Ocenilo je, da sodišče prve stop-
nje nI storilo takšnih kršitev. Glede na to je zavrnilo tožnikovo 
pritožbo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijano sodbo. 
Podžupan občine Tržič jure Megllč je prejšnji teden komenti-
ral sklep vrhovnega sodišča kot pričakovan. Pojasnil je, da bi 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po raz-
rešitvi svetnika 25. aprila predlagala občinskemu svetu v potr-
ditev nadomestnega člana takoj, če se ne bi Ficko pritožil. Ob-
činski svet je deloval z enim svetnikom manj, ker zamenjava 
med pritožbenimi rokom nI bila mogoča. Na potezi je občin-
ska volilna komisija, ki mora predlagati naslednjega kandidata 
na listi SDS za novega člana. O tem predlogu bodo odločali že 
na septembrski seji občinskega sveta. S. S. 

Z G O R N J E DUPLJE 

Smeti bodo odstranili 
Med naseljema Zgornje Duplje In Zadraga je speljana od glav-
ne ceste po bregu proti Tržiški Bistrici gozdna pot, kjer hodijo 
gostje s turistične kmetije Trnove v Udin boršt. Doslej niso uži-
vali ob pogledu na divje odlagališče odpadkov v hudourniški 
strugi. Domačini so kljub tabli za prepoved odlaganja vozili tja 
vse, kar jim je bilo doma v napoto. Vodstvo občine Naklo je 
prisluhnilo pobudam nekaterih svetnikov za sanacijo takih od-
lagališč, kar pa ne bo poceni. Kot je povedal podžupan Ivan 
Megllč, bodo za čiščenje in ureditev struge plačali okrog 20 ti-
soč evrov. Delavci zasebnega podjetja iz Tržiča (na sliki) hkra-
ti polagajo cevi za padavinsko vodo in jih prekrivajo z zemljo. 
Tudi oni upajo, da nehvaležno delo ne bo zaman. S. S. 
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SELCA 

Janez Šolar novi predsednik pokrajinske zveze 

Janez Šolar iz Selc bo v četrtek na funkciji predsednika Po-
krajinske zveze društev upokojencev Gorenjske zamenjal 
Marjana Prinčiča iz Kranja. Šolar, ki je upokojen dvanajst 
let, v upokojenskih vrstah ni neznano ime, med drugim je 
bil predsednik odbora za organizacijo srečanja gorenjskih 
upokojencev na Soriški planini pred štirimi leti ter v letu 
2005 tudi eden predstavnikov Zveze društev upokojencev 
Slovenije v tedanji skupščini Zavoda za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije. Sodeluje tudi v Sindikatu upo-
kojencev Konfederacija 90. C. Z. 

Janez Šolar iz Selc 

KOMENDA 

V četrtek srečanje gorenjskih upokojencev 

Gorenjski upokojenci se vsako leto prvi četrtek v septembru 
zberejo na tradicionalnem srečanju, letos se bodo zbrali na 
hipodromu v Komendi. Prizadevni člani domačega društva 
upokojencev pod vodstvom Janeza Kimovca jim bodo tudi 
tokrat tako kot že pred petimi leti pripravili zanimiv pro-
gram. Po promenadnem koncertu veteranov Mengeške 
godbe se bo ob pol enajstih začel kulturni program s poz-
dravnimi nagovori gostov, nato bo zabava. Opoldne bo 
O g l e d cerkve sv. Petra in muzeja kartografa Ivana Selana, ob 
pol dveh pa še žrebanje glavnih dobitkov srečelova. V kul-
turnem programu bosta nastopila folklorna skupina in 
mešani pevski zbor domačega društva upokojencev, za 
zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Viharnik In Zapeljivke s 
Francem Pestotnikom. Prireditelji priča kujejo več kot pet ti-
soč upokojencev. Srečanja se bo udeležila tudi Mateja 
Kožuh Novak, nova predsednica Zveze društev upoko-
jencev Slovenije, povabili pa so tudi vse župane gorenjskih 
občin In obČIn Iz okolice Ljubljane ter predsedniške kandi-
date Danila Turka, Mitja Gasparija in Lojzeta Peterleta. Pa 
še to: srečanje bo v vsakem vremenu, prireditelji bodo 
postavili tri velike šotore. C. Z. 

MORAVČE 

Upokojenci na Velikem Kleku 

Štiriintrideset moravških upokojencev se je prvo avgus-
tovsko soboto udeležilo izleta po Sloveniji in Avstriji, njihov 
glavni cilj pa je bil Grossglockner ali Veliki Klek. Kot je za-
pisal Jože Novak, so se na Izletu Imeli zelo lepo in so si 
ogledali veliko zanimivega. Med vožnjo na najvišjo avstri-
jsko goro so videli alpske pašnike in travnike, čudovit vodni 
svet, tematski park In najvišji slap v Evropi, bili pa so tudi v 
cerkvi v Heiligenblutu, ki j^ ena izmed najpomembnejših 
gotskih cerkvenih zgradb v alpskem svetu. Srečanje so skle-
nili v gostilni Kozovc v Radovljici. C. Z. 

Udeleženki izleta - 85-ietna Vida in 69-[etna Angelca iz 
Vrhpolj pri Moravčah /Foto: lotc Novak 

Uredili so si nove prostore 
Vodiški upokojenci bodo jutri slovesno odprli nove društvene prostore. 

JASNA PAIADIN 

Vodice - Člani Društva upo-
kojencev Vodice se bodo ju-
tri, v sredo, tudi uradno pre-
selili v svoje nove prostore. 
"Četrto leto sem predsednik 
in v tem obdobju se zdaj že 
tretjič selimo. Upamo, da 
bomo tu zdaj vsaj kakšnih 
pet let, nato pa je načrtovana 
novogradnja občinske stav-
be, kjer bomo prostore ver-
jetno dobili tudi mi," je pove-
dal predsednik društva Ja-
nez Podgoršek in povedal, 
da so se upokojenci najprej 
stiskali v kletni sobi kultur-
nega doma, pred dvema le-
toma so se preselili v prosto-
re stare šole, zdaj pa v stavbo 
knjižnice, ki se v teh dneh 
seli v prenovljene prostore. 
Upokojenci se nove prido-
bitve zelo veselijo, saj bodo 
končno vse svoje aktivnosti 
lahko združili na enem me-
stu. Zdaj so morale vse kul-
turne skupine vaditi pri ga-
silcih in tudi arhiv ni bil 
zbran na enem mestu, od-
slej pa bodo vse uredili v pre-
novljenih, skoraj 60 kvadrat-
nih metrov veliMh prostorih. 

Obnove so se upokojenci 
lotili kar sami. "K sreČi nas 

Vodiški upokojenci so kar sami poprijeti za orodje in v enem mesecu uredili svoje nove 
prostore, ki so odslej na Kopitarjevem trgu tik ob občini. 

je veliko različnih poklicev, 
zato smo vsa dela opravili 
sami, občina pa nam je pla-
čala ves gradbeni material. 
Delali smo vse od začetka 
avgusta, praktično po cele 
dneve in vsi skupaj smo 
zbrali že kakšnih dva tisoč 
prostovoljnih ur. Zagnano 
smo se lotili 'dela in tako 
sem prvi dan, ko je bilo tre-

ba pripraviti vse za delo, 
prevozil kar 35 kilometrov, 
čeprav sem doma le kakš-
nih petsto metrov stran," je 
zadovoljen razložil predsed-
nik in pohvalil tudi članice, 
Id so vse dni skrbele za do-
bro malico. 

V Vodicah s ponosom po-
vedo, da še znajo držati sku-
paj in da jim ni prav nič tež-

ko jjoprijeti za delo brez pla-
čila. Druženje v novih pros-
torih bo zato le še bolj prijet-
no. Z vsemi člani, županom 
Branetom Podborškom in 
drugimi krajani bodo v okvi-
ru prireditev ob letošnjem 
občinskem prazniku s kul-
turnim programom in vese-
lico nove prostore uradno 
odprli jutri ob 17. uri. 

Helendn mozaik življenja 
Helenca Crzetič s Hrušice je pri 77 letih polno zaposlena kot vodja in dirigentka pevskega zbora, 
recitatorka, pesnica ... 

U R Š A PETERNEL 

Hrušica - "Ta rnozaik, ki ga 
živim, je moj vir življenja," 
pravi Helenca Grzetič, 
energije polna gospa, ki je 
pri 77 letih še vedno polno 
zaposlena kot zborovodki-
nja ljudskih pevcev mešane 
skupine Nagelj, recitatorka, 
organizatorka, pesnica ... 
Njeni upokojenski dnevi so 
napolnjeni s kulturo, stiki z 
ljudmi in nenehnim ustvar-
janjem. Kot pravi, je že kot 
triletna deklica pričela na-
stopati v otroškem vrtcu na 
Hrušici, kjer je bila rojena 
in kjer že vse življenje živi. 
Kasneje je delovala v dram-
ski in folklorni skupini, vr-
sto let je delala z otroki v fol-
klorni in dramski skupini 
ter pevskem zboru, režirala 
je igre ... Pred dvanajstimi 

leti pa je ustanovila upoko-
jenski pevski zbor Nagelj in 
delo v zboru je zanjo zdaj 
na prvem mestu. Ni le zbo-
rovodkinja, skrbi tudi za se-
stavljanje programa, pove-
zovanje na nastopih, orga-
niziranje koncertov ... Ob 
tem pa nenehno ustvarja, 
piše pesmi in jih objavlja v 
okviru likusa, katerega čla-
nica je. "Pesmi imam še in 
še! A ker sem tako zaposle-
na, mi včasih kar zmanjka 
časa za pesništvo. Imam pa 
zvezek ves čas pri sebi, in 
ko pride ideja, jo moram ta-
koj zapisati - tudi ponoči, če 
je treba." Precej svojih pes-
mi je tudi uglasbila in so del 
programa njenega zbora. 
Ohranjajo pa tudi partizan-
sko pesem, za kar je pred 
kratkim prejela srebrno pla-
keto zveze borcev. Med pri-

Helenca Crzetič 

znanji, na katera je ponos-
na, je še občinsko priznanje 
za izjemen prispevek k lju-
biteljski kulturi, zlata Gallu-
sova značka ... Ob tem pa 
ima Helenca tudi to srečo, 

da ima ob sebi zvestega so-
potnika, moža Alojza. Pred 
kratkim sta praznovala 55-
letnico poroke in pravita, da 
še vedno z veseljem delata 
vse skupaj. 

CERKLJE 

Na kolesarjenje in planinski pohod 

Kolesarska sekcija Društva upokojencev Cerklje bo v torek, 
n . septembra, pripravila kolesarjenje okoli Šmarne gore. 
V torek, 18. septembra, bo še planinski pohod h koči na 
Klemenči jami v Logarski dolini. C. Z. 

LU KOVICA 

Razstava Ustvarjalni upokojenec 

Člani Društva upokojencev Lukovica vabijo 14. septembra 
ob 17. uri v dvorano kulturnega doma Janka Kersnika na 
odprtje razstave Ustvarjalni upokojenec. Predstavili bodo 
ustvarjalne delavnice, različne aktivnosti in izdelke. J. P. 
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Nasmejim se Malemu bratu 
"Rada berem časopise, v Gorenjskem glasu se nasmejim predvsem humorju Malega brata," pravi 
Vera Jug, ki je že sedem let v Domu dr. janka Benedika v Radovljici. 

Cvno ZAPLOTNJK 

Radovljica - Pričaka me v 
avli doma in me odpelje v 
sobo, kjer ima, kot pravi 
sama, čisto vse - posteljo, 
mizico, televizijo, stranišče, 
plišaste igrače, ki jih je do-
bila za darilo od vnukov, in 
še pogled skozi okno z raz-
gledom na bližnje gradbiš-
če avtoceste, na gore, od 
Storžiča do Javorniškega 
Rovta ... Hodi bolj počasi in 
si pomaga z opornicama, že 
od rojstva ima okvaro, izpah 
kolka. "Danes to znajo po-
zdraviti, nekdaj niso znali 
in s to okvaro moram žive-
ti," pravi in dodaja, da je 
prestala že tri operacije kol-
ka in še eno operacijo kole-
na. Ko jo je zdravnik želel 
pri petdesetih letih invalid-

kako so jo ob 50-letnici pod-
jetja povabili na večerjo. 

Mladostna leta v Sarajevu 

Njena življenjska zgodba 
je zanimiva. Rodila se je 
1932. leta v Sarajevu očetu, 
ki je bil iz Želimelj, in 
mami, Čehinji po rodu. "V 
Sarajevu so bili naši sosedje 
Muslimani, Srbi, Hrvati, 
Židi... Z vsemi smo se do-
bro razumeli, se pozdravlja-
li," se spominja Vera, k i tež-
ko razume, kar se je potlej 
zgodilo z Jugoslavijo. "To ni 
prišlo od navadnih ljudi, 
ampak od politikov." Med 
drugo svetovno vojno so 
družino izselili v Nemčijo, 
po končani vojni so se zate-
kli k očetovi sestri v Ljublja-
no. Eno leto so bivali v sobi 

Vera Jug v sobi Doma dr. Janka Benedika v Radovljici 

"Nič mi ne manjka, le to si želim, da se mi zdravje ne 
bi poslabšalo in da bi še naprej lahko hodila naokrog," 
pravi Vera Jug in poudarja, da občuduje ljudi, Id se do 
zadnjega "mujajo" in zanimajo za dogajanje okrog sebe. 

sko upokojiti, se je uprla, 
češ: "Pokojnino hočem za-
služiti." Vseskozi je delala v 
računovodstvu - v Almiri, 
Vezeninah, v kroparskem 
UKO ... "V UKO je bilo naj-
lepše, zelo dobro sem se ra-
zumela s Kroparji, to so pri-
jetni, hudomušni ljudje," 
pravi in se tudi spominja. 

starega hotela Park na Ble-
du in nato v Radovljici, po-
tlej se je Vera preselila k 
sinu na Rečico, zadnjih se-
dem let je v Domu dr. Janka 
Benedika v Radovljici. Ima 
dva sinova in štiri vnuke. Si-
nova Iztok in Bogdan sta 
bila najprej plavalca, nato 
zelo uspešna padalca. 

"Za dom sem se odločUa 
sama. Po domači hiši sem 
po stopnicah že težko hodila 
in zaradi svojih zdravstvenih 
problemov sem tudi vse tež-
je sama skrbela zase," pravi 
Vera in poudarja, da se v 
domu dobro počuti in da ji 
tudi nikoli ni dolgčas. Rada 
bere časopise, v Gorenjskem 
glasu se še posebej nasmeji 
humorju Malega brata. Na-
piše tudi kak članek za Vza-
jemnost in za domski časo-
pis Naše glasilo, kot članica 
Plavalnega kluba Radovljica 
hodi plavat na radovljiško 
kopališče, pomaga v domski 
knjižnici, igra šah ... V domu 
SO ji tudi omogočili, da se je 
na ljudski univerzi naučila 
uporabljati računalnik. Z ve-

seljem "brska" po intemetu 
in jo ob tem, ko pošilja pošto 
po elektronski poti in si do-
pisuje s prijateljicami, skrbi, 
da bo zdaj Pošta Slovenije 
imela izgubo. Priznava, da je 
zvedava, firbčna. V sobi rada 
poseda pri oknu in tudi z 
daljnogledom opazuje doga-
janje na gradbišču avtoceste. 
Vidi, da so "fantje" na grad-
bišču pravi garači in da vča-
sih delajo v soju reflektorjev 
tudi do dveh ponoči. Ker jo 
je zanimalo, kako bo poteka-
la avtocesta mimo Radovlji-
ce, je klicala za načrt na obči-
no in so ji ga poslali. Tudi 
sama se odpravi na gradbiš-
če, kjer je strojniku že rekla, 
da bi rada sedela v velikem 
Volvovem bagru. 

Zdravo spanje in zanimivo branje 
Darilo za naše nove naročnike - vzglavnik 
Dremavček latex! 

Novi naročniki poleg darila ob naročilu časopisa za najmanj 1 leto le-tega prejemajo 
kar 3 mesece brezplačno, naročniki pa so vedno deležni tudi posebnih ugodnosti 

Ne odlašajte, naročite se še danes! 

Pokllote 04/201 42 41 vsak delovni dan od 8. do 19. ure, 
nas obiščite na Bleivveisovi 4 v Kranju, 
oddajte naročilo po e-pošti: narocnine@g-glas.si 
ali na www.gorenjskiglas.si. 

" Prodajna cena vzglavnika D r e m a v f e k l a t e * j e 6 7 E U R . 

Izbirate lahko tudi m e d drugimi praktičnimi darili. 

Naročniki imajo 1 0 - 2 5 % popust pri plačilu naročnine, 

brezplačno so n e z g o d n o zavarovani, 

enkrat na mesec lahko brezplačno objavijo mali oglas, 

uveljavljajo popust pri nakupu knjig idr. 

Gorenjski Glas 

Čebeljih pikov 
se ne boji 
"čebelarjenje ni delo, čebelarji živimo s čebelami," 
o svojem hobiju pravi čebelar jože Frelih. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Žiri - Jože Frelih iz Žirov se 
je s čebelarjenjem začel 
ukvarjati leta 1979, veselje pa 
je čutil že v mladosti, ko je 
pri tem spremljal starega 
očeta. Danes ima Jože s ko-
maj dobrim letom upokojen-
skega staža' 38 čebeljih dru-
žin v dveh čebelnjakih v Ži-
rovskem Vrhu. "O kakem 
dohodku pri čebelarjenju ni 
govora, večji poudarek je na 
vplivu na naravo in opraševa-
nju," pravi in doda misel o 
letošnji letini. "Letos je bilo 
slabo. Snega ni bilo, aprila je 
bUa suša. Zaradi tople zime 
smo imeli takrat že močne 
družine, medenja pa ni bilo, 
predvsem je manjkala gozd-
na paša. Zanjo more mediti 
smreka ali jelka, a letos za to 
niso bili izpolnjeni pogoji. Še 
čebeljih škodljivcev ni bilo!" 

Vsa leta skozi oči čebelarja 
pozorno opazuje naravo v Ži-
reh in okolici ter skozi litera-
turo tudi po svetu. Gorenjsko 
so pred leti prizadeli številni 

pomori čebel, spominja se, 
da je bilo podobno tudi v 
Ameriki in Franciji. "V Žirov-
skem Vrhu je vse v redu, saj 
ne poznamo intenzivnega 
kmetijstva. Pomota čebel pri 
nas kot tudi v Poljanski dolini 
ne poznamo," razloži čebe-
lar, ki iz vsakoletnega pridel-
ka ne more izvleči povprečne 
letine. Vse je odvisno od cve-
tenja, pravi. Tako je pred tre-
mi leti dosegel rekordno leti-
no z 52 kilogrami medu na 
panj, leta 2005 pa komaj 8,5 
kik)grama medu, letos bo 
povprečje pod 20 kilogrami. 

V Žirovski Vrh h čebelnja-
koma se odpravi skoraj vsak 
dan, včasih celo s kolesom. 
"Me morem brez čebelic," 
pravi v smehu. Trenutno se 
te krmijo za prihodnje leto in 
jim je že dodal sladkorni si-
rup, nekaj tednov nazaj pa 
jim je vzel ves med. "S to 
hrano polnijo satovje in se 
pripravljajo na zimo," pojas-
ni Jože Frelili. Čebel se ni ni-
koli bal, čeprav ga je pičilo 
tudi dvajset čebel naenlaat. 

Jože Frelih pri enem od čebelnjakov v Žirovskem Vrhu 

KRANJ 

Upokojenci vabijo na pohode in izlete 

Društvo upokojencev Kranj tudi septembra pripravlja več 
pohodov in izletov. V četrtek se bodo člani društva udeleži-
li srečanja gorenjskih upokojencev v Komendi. V četrtek, 13. 
septembra, načrtujejo planinski izlet na Požar v Črni gori, 
27. septembra pa še na Veliki Draški vrh. 20. septembra bo 
pohod na Mali Goiak v Trnovskem gozdu In 19. septembra 
izlet v Tuheljske toplice. Ta mesec bosta tudi dva kolesarska 
izleta: n. septembra se bodo vozili na relaciji Kranj-Smled-
nik-Šmarna gora-Šmartno-Kranj, 25. septembra pa še od 
Kranja do Škofje Loke, Puštala, Sv. Andreja ter nazaj do 
Škofje Loke in Kranja. C. Z. 

PREDDVOR 

Jutri razstava Delo pridnih rok 

jutri, 5. septembra, bodo ob 18. uri v turistični poslovalnici 
v Preddvoru odprli razstavo Delo pridnih rok, ki jo ob 
občinskem prazniku pripravlja sekcija za ročna dela pri 
Društvu upokojencev Preddvor. Ob tem organizatorji vabijo 
vse občanke in občane, ki se ukvarjajo z ročnimi deli, da 
na razstavi sodelujejo s svojimi Izdelki. V poslovalnico 
Turističnega društva Preddvor jih lahko prinesejo danes, 
4. septembra, od 16. do 18. ure. Razstava bo odprta do 
9. septembra od 9. do 19. ure. D. Ž. 

mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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KRANJ 

Znova so se znesli nad mamutom 
Skuiptura mamuta v krožišču pri Dežmanu na Kokrici pri 
Kranju, delo domačega umetnika Jožeta Volariča, je bila v 
dobrem mesecu že tretjič tarča vandalizma. Potem ko so ga 
kmalu po postavitvi neznanci prebarvali v belo, kasneje pa 
so na njegova okla napičili buče, so v noči na nedeljo nezna-
ni storilci polomili oba okla, rilec, ušesa in rep. "Zgroženi 
smo. Ne vemo, ali nekdo nagaja turističnemu društvu ozi-
roma krajevni skupnosti ali gre zgolj za objestnost," je vče-
raj dejal Janez Rihter, predsednik turističnega društva Kokri-
ca, ki je skuipturo mamuta tudi postavilo. S. Š. 

KRANJ 

Devet delavcev se je lažje zastrupilo 

Policija je dan po delovni nezgodi v kranjski Aquasavi spo-
ročila, da se je v četrtek s plinom zastrupilo devet delavcev 
in ne pet, kot smo v petek poročali na podlagi neuradnih po-
datkov. Nezgoda se je pripetila, ko sta delavca v obratu Sa-
vablu iz zunanjih cistern v notranjo prečrpavala žvepleno 
barvilo. Po dvajsetih minutah je 26-letni delavec, ki je stal 
zraven komandne mešalne omare ob cisternah, padel v ne-
zavest, zato ga je 54-letni sodelavec zvlekel v sosednji pros-
tor, nakar se je tudi on nezavesten zgrudil. Oba je našel 44-
letni sodelavec, ki ju je z drugimi sodelavci odnesel ven. 
Omenjene tri delavce so zaradi zastrupitve s plinom odpe-
ljali v klinični center v Ljubljani, še šest delavcev, ki so se 
prav tako zastrupili, pa so oskrbeli v kranjskem zdravstve-
nem domu. Vsi delavci so se k sreči le lažje zastrupili. 
Na podlagi pripovedi delavcev o značilnem vonju po gnilih 
jajcih sklepajo, da je najverjetneje prišlo do sproščanja 
žveplovega sulfida, ki je tudi sestavina barvila, ki sta ga 
delavca prečrpavala. S. Š. 

Študij na daljavo/ -študij 
na visoki in višji šoli 

E-SluOlj izvaiamo na Visoki poslovni Soli Manbor v visokošolskem programu Poslovanle • 
diplomirani ekonofnist (VS)in višješolskih programili Poslovni sekretar in Komerctalist. 

Rok za oddajo druge prijave za vpis na Visol(o poslovno $0(0 je 7. 
september 2007 in na Višjo strol<ovno šolo, 6. septemlier 2007. 

Število vpisnih mest je omejeno. 

Uresni^e svoje o f j e in s e pridružite ^ l i s tradicijo. Bili smo prvi v Sloveniji, ki s m o ponudili e -
študij. E-šludij na DOBI pomeni osebno podporo Študentom pri individualnem dolu. spletno 
podprtou£nookoljein sodekivanje študentov pri študiju. 

Študij Izvajamo s p o m o ^ 8. Studijskih srediSi po celotni Stoventjl. 
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VISOKA 
rostjOVNA SOIA 
MARIBOR 

Samo pomagal, ne izsiljeval 
Šestindvajsetletni Kranjčan Edi Plava lani ni izsiljeval podjetnika Draga Šubica, je v petek odločil 
tričlanski senat kranjskega sodišča. Vodja kranjskega tožilstva že napovedala pritožbo. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - "Oprostilna sodba je 
pravična. Sodišče je na kon-
cu ugotovilo tisto, kar smo 
ves čas zatrjevali," je bil v 
petek po razglasitvi sodbe 
zadovoljen odvetnik Gorazd 
Fišer, zagovornik 26-letnega 
Kranjčana Edifa Plave, ki ga 
je obtožnica bremenila, da je 
sodeloval pri izsiljevanju 
znanega gorenjskega podjet-
nika Draga Šubica. Slednji je 
zato novembra lani Plavu in 
Mentorju Seferaju (po naših 
podatkih je pobegnil na Ko-
sovo, kjer se je pred kratkim 
celo poročil) v treh obrokih 
izročil dobrih 208 tisoč ev-
rov (50 milijonov tolarjev), ki 
naj bi jih kot plačilo za "varo-
vanje" zahtevala kriminalna 
skupina iz Ljubljane. Sodba 
ni pravnomočna, saj je vodja 
okrožnega tožilstva v Kranju 
Irena Kuzma, ki je zastopala 
obtožnico, takoj najavila pri-
tožbo. 

Zgodba o izsiljevanju se je 
začela, ko so neznanci okto-
bra lani podjetniku Dragu 

Šubicu večkrat zagrozili po 
telefonu, dva neznanca pa 
sta ga kasneje tudi pretepla 
v pisarni. Podjetnik je zato 
prek svojega sina Jureta za-
čel poizvedovati, kdo stoji za 
grožnjami. Poizvedoval je 
tudi pri Ediju Plavi. Slednji 
se je ves čas sojenja zagovar-
jal, da je na ta način padel v 
zgodbo o izsiljevanju in da 
je zgolj jjomagal družini Šu-
bic. To je v 99 minut dol-
gem zaključnem govoru po-
udaril tudi njegov zagovor-
nik in ocenil, da je p>obegli 
Seferaj obtoženega Plavo 
samo izkoristil. Plava ni po-
begnil, ker ni naredil nič 
kaznivega in tudi ni prejel 
nobenega denarja, je še de-
jal odvetnik. 

Tožilka je po drugi strani 
zatrjevala, da je povsem jas-
no, da Drago Šubic denarja 
ne bi izročil, če ne bi bilo iz-
siljevanja. "Ne drži, da je bil 
obtoženi samo posrednik. 
Ljudje iz Ljubljane, zagotovo 
gre za kriminalno skupino, 
nikakor ne bi zaupali popol-
noma neznani osebi, da bi 

Zadovoljni Edi Plava je v petek ob odhodu s sodišča za 
roko držal svoje dekle. Paznika, ki sta ga zjutraj privedla 
uklenjenega, sta namreč morala lisice pospraviti. / foto: cc^d Kav«« 

se v njihovem imenu pogo-
varjala z oškodovancem in 
prenašala grožnje. Še zlasti 
pa mu ne bi zaupali prenaša-
nja velike količine denarja. 
Obtoženi je dobro vedel, v 
kakšnem dejanju in s kom 
sodeluje," je dejala. 

Sodni senat je sledil na-
vedbam obrambe. "Ni goto-
vosti, da je obtoženi storil 
očitano kaznivo dejanje. Ne-

sporno je, da je oškodovanec 
prek sina poiskal Edija Plavo 
in Mentorja Seferaja. Obto-
ženi je ponudil zgolj uslugo, 
v tej zgodbi se ne bi našel, 
če se Drago Šubic ne bi obr-
nil nanj," je odločitev senata 
pojasnila sodnica Andreja 
Ravnikar in oškodovanca s 
premoženjsko pravnim za-
htevkom napotila na civilno 
pravdo. 

Policista s pištolo po glavi 
Kranjski policisti pišejo kazensko ovadbo zoper 26-letnega Medvodčana, ki je z ročajem pištole po 
glavi udaril policista v civilu. Policista pri delu pa je napadel 32-letni Kranjčan. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - V zadnjih dneh so 
vročekrvneži dvakrat napa-
dli kranjske policiste. Kri-
minalisti tako zaradi napa-
da na uradno osebo in dru-
gih kaznivih dejanj pišejo 
kazenski ovadbi zoper 32.-
letnega Kranjčana in 26-let-
nega Medvodčana. Slednji 
je v družbi dveh neznancev 
v nedeljo zgodaj zjutraj 
pred gostinskim lokalom 
Butterfly na Savski loki fi-
zično napadel policista in 
občana, enemu policistu pa 
je grozil tudi s pištolo, 
Kranjčan pa je v soboto po-
poldne prav tako fizično na-
padel policista, ki je prispel 
na intervencijo, kasneje pa 
je grozil z uporabo eksplo-

Policija poroča, da sta se v 
nedeljo zgodaj zjutraj v go-
stinskem lokalu Butterfly na 
Savski loki zadrževala polici-
sta, ki sicer v tistem času ni-
sta bila v službi. Ko je eden 
od njiju zapustil lokal, da bi 
zunaj opravil telefonski po-
govor, je za njim prišel Med-
vodčan in ga fizično napa-
del. Z ročajem pištole ga je 
udaril po glavi in zbil na tla, 
kjer mu je s pištolo zagrozil, 
da ga bo ubil. Napadenemu 
policistu so na pomoč pri-
skočili njegov kolega in ne-
kaj občanov. Skupaj so na-
padalca obvladali. V pretep 
sta se vmešala tudi neznana 
storilca, ki pa sta kasneje s 
kraja pobegnila. Medvodča-
na bodo kazensko ovadili za-
radi napada na uradno ose-
bo, ogrožanja z nevarnim 

Policista so s pištolo po glavi udarili pred lokalom Butterfl/. 

orodjem pri pretepu ali pre-
piru ter nedovoljene proiz-
vodnje in prometa orožja ali 
eksplozivov. 

Kazensko ovadbo zaradi 
napada na uradno osebo kri-
minalisti pišejo tudi zoper 

32-letnega Kranjčana, kd se je 
v soboto pred živilsko trgovi-
no v Kranju zapletel v pretep 
s 27-letnim someščanom. 
Ko so intervenirali policisti, 
je enega napadel, grozil pa je 
tudi z uporabo eksploziva. 

ČRNA PRI KAMNIKU 

Zdrsnil pod tovornjak 

V soboto ob 12. url se je v Črni pri Kamniku pripetila pro-
metna nesreča s smrtnim izidom. 44-letni voznik tovornega 
avtomobila Mercedes Benz iz Šmartnega ob Paki je vozil od 
Stahovice proti Črnivcu. Ko je pripeljal do levega nepregled-
nega ovinka, je začel prehitevati skupino kolesarjev v trenut-
ku, ko mu je pripeljal naproti 30-letni voznik motornega ko-
lesa Honda, doma iz okolice Šentjurja pri Celju. Pri tem je 
motorist padel po vozišču in zdrsnil pod tovorni avtomobil. 
Zaradi hudih ran je umrl na kraju nesreče. 

KRANJ 

Izsilila prednost pred kolesarjem 

V petek ob 12.25 se je na Cesti Staneta Žagarja v Kranju hudo 
ponesrečil enajstletni kolesar iz Cerkelj. 67-letna Kranjčanka 
je vozila osebni avtomobil proti Brniku. V semaforiziranem 
križišču je ob prižgani zeleni luči na semaforju zavila levo na 
stransko cesto v smeri objekta za tehnične preglede. Tedaj 
je pravilno po kolesarski stezi iz smeri Brnika proti Kranju 
pripeljal deček, ki je po trčenju padel na pokrov motorja, 
nato pa ga je odbilo na vozišče, kjer je obležal hudo ranjen. 
Odpeljali so ga v klinični center v Ljubljani. S. Š. 

mailto:simon.subic@g-glas.si


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < • • • • • • • • • • • • ~~ 
• • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • iiiirii II 

Dokazala, da sta najboljša 
Iztok Čop in Luka Špik sta minulo soboto še enkrat več stopila na zmagovalni oder, v Munchnu pa 
sta se veselila že tretjega naslova svetovnih prvakov. 

V I L M A STANOVNIK 

MUnchen - Navijači za dva 
polna avtobusa, ki so se v so-
boto v zgodnjih jutranjih 
urah odpeljali proti Nemčiji, 
so bili na tribunah veslaške-
ga centra blizu Miinchna do-
kaz, da je veslanje pri nas 
eden najbolj priljubljenih 
športov, pa tudi, da je le malo 
tekmovanj, s katerih se sicer 
majhna slovenska reprezen-
tanca ne vrača z odličji. "Ko-
lajna bo, mora biti," so bili 
prepričani od najstarejših do 
najmlajših, ko so z visoko 
dvignjenimi zastavami in ob-
lečeni v enotne zelene maji-
ce in kapice z napisom Slo-
venija in Bled, preglasili prav 
vse druge, celo domače nem-

ške navijače. In kmalu so 
imel kaj videti! 

V obračunu dvojnih dvoj-
cev so od prve sekunde slike 
na ekranu do prihoda v cilj 
glasno spodbujali šampiona 
Iztoka Čopa in Luko Špika, ki 
sta se borila z metri, sekun-
dami in seveda s tekmeci. 
"Bila sva čisto v transu, navi-
jačev nisva slišala, vedela pa 
sva, da naju bodo tekmed lo-
vili prav v zadnjih tristo, štiri-
sto metrih. Taloat sva začela 
stopnjevati tempo, od sebe 
sva dala vse mo6, kar jih je še 
ostalo in morda še nekaj več. 
To naju je poneslo naprej do 
zmage," je bil v dlju po raz-
glasitvi zmagovalcev presre-. 
čen Iztok Čop, ki so mu med 
prvimi čestitala njegova de-

kleta, žena Petra, hčerki Ruby 
in Amber, nato pa še mama 
Slava. Tudi Luka je s širokim 
nasmehom prejemal čestitke 
mame Irene in očeta Lojzeta 
ter številnih navijačev in celo 
nasprotnikov, ki so našima 
šampionoma znova morali 
podati roke. "Ta kolajna je za-
gotovo med mojimi ljubšimi, 
saj do sedaj sezona ni poteka-
la povsem po načrtih. Zago-
tovo zato večina ni pričakova-
la, da sva še vedno sposobna 
zmagovati, midva pa sva do-
kazala, da .še vedo lahko pre-
magava prav vse na svetu," je 
bil vesel Luka Špik. 

Medtem ko sta nova svetov-
na prvaka čakala na podelitev 
kolajn, pa so se fantje v čet-
vercu brez krmarja z bratoma 

Mihom in Tomažem Piri-
hom. Rokom Rozmanom in 
mariborskim veslačem Ro-
kom Kolandrom borili za 
čim boljšo uvrstitev, na kon-
cu pa v cilj priveslali kot peti. 
"Peto mesto je za to posadko 
optimalno, kljub resnemu 
načrtu, da napadejo kolajno, 
pa to še ni bilo realno. Zato 
pa računam, da se to lahko 
zgodi kmalu v prihodnosti," 
je povedal selektor Miloš Jan-
ša, ki je bil seveda še kako za-
dovoljen z nastopom Iztoka 
Čopa in Luke Špika, obema 
odličnima uvrstitvama pa 
bodo veslači, trenerji in 
športni nazdravili danes ob 
18. uri v veslaškem centru v 
Zaki na Bledu. Vabljeni! 

Luka Špik se je kolajne veselil tudi z mamo Ireno, 
Iztokovo mamo Slavo In očetom Lojzetom. 

Bled je na včerjašnjem kongresu dobil organizacijo 
svetovnega veslaškega prvenstava leta 2011. 

Zadovoljna se ozirata proti Pekingu 
Matic Osovnikar in Brigita Langerholc sta nasmejana prišla s svetovnega prvenstva v Osaki, 
kljub rekordoma in uvrstitvama v veliki finale pa že mislita na nove tekme. 

V I L M A STANOVNIK 

Brnik - V nedeljo se je konča-
lo 11. svetovno prvenstvo, kot 
zadnja od naših pa je v mara-
tonu nastopila Helena Javor-
nik in osvojila 30. mesto. 
Tako se danes ob 11.30 na br-
niško letališče vračajo zadnji 
člani naše uspešne reprezen-
tance, prejšnji teden pa smo 
že lahko najprej pozdravili 
Primoža Kozmusa, ki je v 
metu kladiva osvojil srebrno 
kolajno, in Mirana Vodovni-
ka, Id je bil šesti v metu kro-
gle, nato pa še dva gorenjska 
junaka, ki sta na Japonskem 
navdušila s svojima finalni-
ma nastopoma. Brigita Lan-
gerholc je v teku na 800 me-
trov postavila svoj osebni re-
kord (1:58:41) in osvojila iz-
vrstno peto mesto, Maticu 
Osovnikarju pa je z osebnim 
in državnim rekordom v 
teku na 100 metrov (10:13) 
uspelo, da je liiejo postavil še 
bliže želenemu času desetih 

sekund, po kar dvajsetih le-
tih pa je bil edini svetlopolti 
tekač, ki mu je uspelo teči v 
velikem finalu. 

"Naša p>oteza, da gresta 
Matic in Brigita na Japonsko 
malo prej, se je izkaza za tak-
tično dobro, saj sta se odlič-
no aklimatizirala. Zato bomo 
to nadaljevali tudi na nasled-
njih velikih preizkušnjah," je 
ob sprejemu na brniškem le-
tališču ob čestitkah atletoma 
za rekorda in odlične uvrstit-
ve poudaril predsednik Atlet-
ske zveze Slovenije Peter Ku-
kovica, prav tako pa so oba 
škofjeloška tekača navduše-
no pozdravili doma6 in navi-
jači. "Preden sem šla v Osa-
ko, sem si želela osebni re-
kord in finale. Zaupala sem 
vase in v osebni rekord, teže 
se je bilo prebiti med osem 
najboljših na svetu. Če ho-
čem v Pekingu narediti stop-
ničko naprej, moram teči re-
zultat pod 1,56. Pri tem bi mi 
zelo pomagali dobri sparing 

Matic Osovnikar in Brigita Langerholc sta se zadovoljna 
vrnila domov. /Foiotnn.Doki 

partnerji in že sedaj vabim 
vse, ki mi želijo pomagati do 
tega cilja ...," je z nasmehom 
razmišljala Brigita, tudi Ma-
tic pa je bil zadovoljen s svo-
jim nastopom. "Moj cilj je bil 
rekord, nisem si pa mislil, da 
bom nastopil v finalu. Težko 
je opisati veličastnost tega 
nastopa," je povedal Matic, ki 
ga tako kot Brigito že čez ne-

kaj dni čaka nov nastop v 
Ziirichu, prihodnje leto pa 
seveda olimpijske igre v Pe-
kingu. Se prej pa se bosta z 
drugimi našimi atleti danes 
udeležila sprejema pri Minis-
tru za šolstvo in šport milanu 
Zveru na Brdu pri Kranju in 
popoldanskega druženja z 
navijad v trgovskem centru 
Merkurja na Primskovem. 

PLAVANJE 

KRANJ 

Uspelo veteransko prvenstvo 
Z zadnjimi obračuni se je v nedeljo končalo XI. Evropsko vete-
ransko prvenstvo v plavanju, skokih v vodo, daljinskem in sin-
hronem plavanju. "V šestih dneh smo imeli samo v plavanju 
več kot dvanajst tisoč startov, poleg tega še prek štiristo v sko-
kih v vodo na Jesenicah, uspelo pa je tudi tekmovanje v sinhro-
nem in daljinskem plavanju. Dobili smo ogromno pohval," je 
ob zaključku prvenstva povedal Borut Farčnik. Od naših pla-
valcev so kolajne osvojili Jure Bučar in Andrej Pire bronasti ter 
Rado Hočevar srebrno, z ekipo Manheima pa sta bili zlati Dia-
na Caberšek in Karin Ceršak. V. S. 

Veteranke so v kranjskem bazenu navdušile s predstavami 
v sinhronem plavanju./ fo»: TI™ DOH 

CORENjSKI SEMAFOR 

NOGOMET 

Prva Liga Telekom, 7. krog: Domžale : Interblock 2 : i (o 
: i). Domžalčani so še naprej vodilni na lestvici. 2. SNL, 
4. krog: Triglav Gorenjska : Rudar Velenje 0 : 1 ( 0 : 1 ) . 
Vodi Bonfika, Triglav Gorenjska je na 6.mestu. 3. SNL -
zahod, 4. krog: Roltek Dob : Avtoplus Korte 3 : 3, Tolmin 
: Kranj o : 2, Jesenice : Jadran Dekani 3 : o, K. V. Radom-
lje : Brda 1 : 4, Olimpija Bežigrad : Tinex Šenčur o : o. 1. 
gorenjska liga, 2. krog: Polet: Železniki 3 : 1 , Sava : Bled 
Hirter o : o, Alpina Žiri: Bohinj 7 : o, Naklo : Velesovo o 
: 2, Šobec Lesce : Britof 5 : 1 , Kranjska Gora : Ločan 2 : 3. 
2. gorenjska liga, 1. krog: Visoko : Hrastje 4 : i, Trboje : 
Preddvor 3 : 1 , Kondor: Podbrezje 3 : 1 . V. S. 

BALINANJE 

14. KROG: 1. liga - Primskovo : EIS Budničar 13 : 9, Bistrica 
: Brdo 12 : 10 ; vrstni red: Primskovo 30, Dragomer GUT&PET 
29, Brdo in Sloga po 27, Postojna 24, Bistrica 21, EIS Budni-
čar 17, Planina Petrič in Polje po i6, Antena Portorož 3. 2. 
liga vzhod - Radovljica Alpetour: Čirče 16 : 6, Rogaška Car 
System : Tržič 14 : 8; vrstni red: Radovljica Alpetour In Čirče 
VAN-DEN po 33, Rogaška Car System 27, Voličina i8, Tržič 
15, Tezno Cimos 13, Velenje Premogovnik n, Svoboda in 

" Sodček po 9. 2. liga zahod - Žiri: Kolektor Idrija 8 : 14 ; vrst-
ni red: Kolektor 29, Košana 28, Mlinar Padna 26, Skala 23, 
Ilirska Bistrica 22, Rovna in SGP Gorica po 21, Orlek Javor 
20, Jadran Hrpelje Kozina 12, Žiri 8. S. Š. 

TEK NA ROLKAH 

15. mednarodno tekmovanje na tekaških rolkah v Tržiču: pro-
ga 4,5 km, ml. dečki: i. Šimenc (TSK Valkarton Logatec), 2. 
Razinger (TSK Bled), 3. Lampič (ŠD ŠRC Preska Medvode); 
ml. deklice: 1. Lampič, 2. N. Žavbi Kunaver (obe ŠD ŠRC Pre-
ska Medvode), 3. Praznik (TSK Jub Dol); sL dečki: 1. Praznik 
(TSK Jub Dol), 2. Pančur (SK Ihan), 3. Klinar fTSK Bled); s t 
deklice: 1. Razinger fTSK Bled), 2. Molk (TSK Valkarton Loga-
tec), 3. Zupan (TSK Bled); proga 6,5 km, mL mladinci: i. Tr-
šan (TSK Valkarton Logatec), 2. Prosen (TSK Merkur Kranj), 
3. Gorjanc (TSK Valkarton Logatec); ml. mladinke: i . Eržen 
(TSK Bled), 2. Sever Rus (TSK Valkarton Logatec), 3. BeSvir 
(TSK Valkarton Logatec); st. mladinke: 1. ČebaŠek (TSK 
Bled), 2. Luštrik (SK Brdo), 3. Šolar (TSK Merkur Kranj); čla-
nice: 1. Fabjan (TSK Merkur Kranj), 2. Majdič (ŠD Atrans Tro-
jane), 3. Gregorin (ŠD Nika Ihan); proga 8,5 km, st mladin-
ci: 1. Šimenc, 2. Rupnik (oba TSK Valkarton Logatec), 3. Ri-
mahazi (TSK Bled); juniorji: 1. Repanšek (TSK Jub Dol); da-
ni: 1. Brodar (ŠD Tekač), 2. Mehle (SK Brdo), 3. Lah (ŠD 
Kranjska Gora); veterani: i. Turšič (TSK Kovinoplastika Lož), 
2. Žnidarič (Tržiške strele); tek častnega odbora: 1. Franci 
Mlinar (Kemofarmadja), 2. Janez Drobnič (poslanec DZ RS), 
3. Matej Slapar (predsednik KS Lom), 4. Matjaž Šarabon 
(predsednik uprave ELAN, d. d.), 5. Borut Sajovic (župan ob-
čine Tržič), 6. Sandi Vrtač (direktor Avtohiše Vrta^. M. B. 
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PADALSTVO 

LESCE 

Padalci za naslove evropskih prvakov 

Od danes do sobote se bodo v Osijeku padalci potegovali za 
naslove najboljših na evropskem prvenstvu stare celine. 
Slovenske barve bodo zastopali Roman Karun, Uroš Ban, Pe-
ter Balta, Senad Salkič in Domen Vodišek, ki so zadnjih deset 
dni, kolikor jim je vreme dopuščalo, intenzivno vadili v Lescah. 
Slovencem razmere na slavonskih ravnicah niso neznane, saj 
se vsako leto udeležujejo memorialnega tekmovanja Slavon-
skih letalcev. Poleg ekipe, ki se ob srečnem razpletu lahko za-
vihti tudi precej visoko v skokih na cilj, pa sta glavni tekmoval-
ki za stopničke obe dekleti. Irena Avbelj je poleg figurativnih 
skokov odlična tudi v skokih na cilj, kjer ji bo v podporo še 
Maja Sajovic, letos vodilna v skupnem seštevku svetovnega 
pokala in zato morda tudi tiha favoritinja za kaj žlahtnega. A 
treba se bo spopasti z Rusinjami, Ukrajinkami ... in vsemi 
drugimi, ki prav tako računajo na evropska odličja. Z. R. 

ŠAH 

N A K L O 

Mednarodni turnir v Naklem 

ŠK GAMBIT Naklo vabi na 1. Mednarodni šahovski turnir, ki 
bo potekal od 7. do 9. septembra v Biotehnični srednji šoli 
v Strahinju pri Naklem. Začetek turnirja ob 17. uri. Sistem 
tekmovanja: 9 krogov, švicarski sistem, tempo: 25 minut in 
10 sekund na potezo. Igra se po pravilih FIDE in ŠZS. Za 
nastop na tekmovanje se je treba prijaviti najkasneje pol ure 
pred začetkom tekmovanja. Vsak udeleženec mora zago-
toviti brezhibno digitalno šahovsko uro. Za najboljše so 
predvidene denarne in praktične nagrade ter pokali. Spon-
zorji prireditve so Gostišče Marinšek, Klub Kovač, Občina 
Naklo in številni drugi. Informacije: Dušan Jokovič, GSM: 
040/849 499, ali Jože Mohorič, GSM 041/734 186. O. O. 

Anže odhaja prek luže 
Po dobrih štirih mesecih se slovenski hokejski reprezentant Anže Kopitar vrača v Los Angeles, 
z njim pa tokrat potuje cela družina. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Jesenice - Potem ko je prejš-
nji teden doma proslavil 20. 
rojstni dan, se Anže Kopitar 
prav danes vrača k svojem 
moštvu v severnoameriški ho-
kejski ligi NHL, Los Angeles 
Kings. Tokrat z njim potujeta 
tudi starša Mateja in Ma^až ter 
mlajši brat Gašper, ki prav tako 
želi postati uspešen hokejist Z 
Anžetom sva se pogovarjala 
minuli teden na tekmi v Pod-
mežaklL 

Kakšne počitnice so za teboj? 
"Po svetovnem prvenstvu v 

Ljubljani sem si najprej nekaj 
dni vzd za počitek, prav dolgo 
pa ni trajal, saj sem kmalu za-
čel suhe treninge, tek, fitnes in 
vse drugo, kar je potrebno za 
dobro kondidjo. Ko je bil led 
v Podmežakli, pa sem začel 
trenirati skupaj z jeseniško 
ekipo." 

Kaj ti bo od počitnic ostalo 
najbolj v spominu? 

Športna in družabna prireditev 
z ansamblom Gašperji 

22. septembra 2007 ob15^ri: 
pred šolo v Prediivoru^ ^ ^ n 

^ # / A 
\i 

M 

Gorenjski Glas Za vas že 60 let beležimo čas 

H H H H U 

"Z družino smo bili na 
Hvaru, nato pa sva šla s pun-
co Ines še na kratke počitni-
ce v Dubrovnik. Bilo je lepo 
in to mi bo zagotovo lep spo-
min na letošnje poletje. Ni-
kakor pa ne smem pozabiti 
na veselje ob svetovnem pr-
venstvu, ko smo se s prijate-
lji v reprezentanci znova uvr-
stili v najmočnejšo skupino 
svetovnega hokeja." 

Že veš, kaj te čaka, ko se vr-
neš v Los Angeles? 

"Pravzaprav ne vem na-
tančno, vem le to, da bom šel 
• podobno kot lani • v priprav-
ljali kamp. Skupne priprave z 
ekipo se začenjajo 8. septem-
bra, kmalu pa nas čakajo že 
tudi prve tekme, mislim, da 
prva 13. septembra. Sledilo bo 
še nekaj pripravljalnih tekem, 
nato pa pridemo v Evropo, na 
turnir, W bo 25. in 26. sep-
tembra v Salzburgu. Sledila 
bo pot v London, saj bomo le-
tos sezono začeli nekoliko 
drugače. Prvo tekmo v letoš-

SMUČARSKI SKOKI 

I 
Anže skupaj z očetom Matjažem na tribunah dvorane v 
Podmežakli. / FOIO:RM» DOH 

nji ligi NHL proti branilcem 
naslova Stanleyjevega pokala 
Anaheim Ducksom bomo 
namreč odigrali v Londonu." 

Bo sezona kaj lažja, ker boš 
imel ob sebi družino? 

"Gotovo bo, saj mi bodo 
pomagali vsak po svojih 

močeh. Ne bo mi treba skr-
beti za hrano, za pranje pe-
rila in za gospodinjska dela, 
ob krizi bom imel oporo pri 
domačih, tako da se bom 
verjetno počutil še bolje kot 
lani. Upam pa tudi, da bo 
kdaj na obisk prišla tudi 
punca." 

R E I T IM W I N K L 

Spet tri zmage 

s četrto tekmo skakalcev se 
je končalo letošnje poletno 
tekmovanje za pokal L6wen-
brau. skupni zmagovalec je 
bil Christian Fendt, Kranjčani 
pa so zasedji naslednja me-
sta: 3. Branko Iskra, 4. Žiga 
Pelko, 5. Andraž Kern, 8. Ma-
tevž Šparovec in 9. Erik Pe-
nič. Na zadnji tekmi so ska-
kalci dosegli naslednje rezul-
tate: člani: 1. Andraž Kern, 2. 
Branko Iskra, 3. Matevž Špa-
rovec; mladinci: i. Žiga Pelko, 
2. Erik Penič; mladinci 16 let: 
3. Nejc Dežman, 5. Tilen 
Gros; dečki 15 let: i. Robert 
Finžgar, 3. Jan Hartman, 5. 
Mark Rakovec; dečki 13 let: 5. 
Jaka Zupan. J. J. 

KOLESARSTVO 

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

Nov rekord na Vršič 

Na 29. kolesarskem Jurišu iz 
Kranjske Gore na Vršič je pa-
del nov rekord proge. Med 
skupaj skoraj tisoč udeležen-
ci ga je postavil Velenjčan 
Gregor Tekavec. Nov čas je 
32 minut in 28 sekund. Teka-
vec, nekdanji kolesar Save, je 
letos zabeležil že kar nekaj 
zmag. Drugi je bil Marko Hle-
banja, kolesar Save, tretji pa 
Peter Vesel. Pri ženskah je 
zmagala Rada Žakelj. M. B. 

TENIS 

KRANJ 

Za začetek državnega prvenstva visoka 
zmaga Triglava 

Z uvodnim krogom v prvi moški teniški ligi v članski 
konkurenci ekipa kranjskega Triglava pričenja svojo pot k 
osvojitvi novega naslova državnih prvakov. Z gladko zma-
go 8 : i so bili v soboto v gosteh uspešnejši od mari-
borskega ŽTK, kjer je edino zmago dosegel Andrej Krač-
man proti Janezu Semrajcu. Drugi člani ekipe: Grega Žem-
Ija, Blaž Kavčič, Rok Jarc, Matjaž Pogačnik in David Lenar 
so pod vodstvom kapetana Marka Pora brez večjih težav 
ugnali svoje nasprotnike. V tem tednu kranjske igralce 
čakajo še štirje obračuni, cilj pa je uvrstitev v končnico 
tekmovanja, kamor se uvrstita najboljši dve moštvi iz 
predtekmovanja. Pri dekletih so se članice Triglava po 
lanskem uspehu v drugi slovenski ligi vrnile v najboljšo 
šesterico slovenskih ženskih ekip. Tako kot njihove moške 
kolege jih čaka skupno pet srečanj, kjer je njihov prvi cilj 
obstanek v prvoligaškem tekmovanju, ob ugodnem razple-
tu pa se nadejajo celo igranja v končnici prvenstva. Za 
Kranjčanke letos nastopajo Marcela Cuderman, Urša Jer-
man, Klavdija Rebol, Sončka Jazbinšek in Barbara Mulej. 
Prvo srečanje na Ptuju so Kranjčanke kljub poškodbi Cud-
ermanove dobile 5 3 : 1 . Najmočnejša ekipa glede na pri-
javljene igralke je ŽTK iz Maribora, za katere naj bi nastopi-
la tudi Maša Zec Peškirič. B. M. 

LJUBLJANA 

Priložnost za Žemljo in Tkalca 
ATP Challenger z nagradnim skladom petdeset tisoč dolar-
jev bo letos med 8. in 15. septembrom spet v Ljubljani. Gos-
titelja bosta TC Ljubljana in slovenska Teniška zveza, ki sta 
organizacijo prevzela od lanskega prireditelja, kranjskega 
Triglava. Na turnirju bodo nastopili igralci, ki so na lestvici 
ATP med loo. in 300. mestom. Priložnost za dobre 
uvrstitve bosta poskušala predvsem izkoristiti najboljša 
Slovenca, Grega Žemlja (trenutno 295. mesto na lestvici 
ATP) in Marko Tkalec (316.), ki sta se na tekmovanje uvrsti-
la neposredno. Mlajše tekmovalce pa čakajo kvalifikacijski 
boji, ki z uvrstitvijo v glavni žreb že prinašajo točke ATP in 
delež iz nagradnega sklada. B. M. 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - - — 

• • • • • • • • • • . . : : : : : : : . : : • • • • • • • • • vilma.stanovnik@g-glas.si 11 

Dirke na Brdu tudi v prihodnje 
KK Brdo ima novo vodstvo, ki bo v sodelovanju z Javnim gospodarskim zavodom Brdo tudi v 
prihodnje prirejalo tradicionalne kasaške dirke. 

POLOJJA PEGAN 

Brdo pri Kranju - Minulo ne-
deljo je KK Brdo organiziral 
že sedemindvajsete dirke za-
pored, Id so bile polne nape-
tosti in presenetljivih zma-
govalcev, v spremljevalnem 
programu pa smo si lahko 
ogledali nastope lipicancev in 
predstavitev starodobnih 
traktorjev in motorjev. 

Na sporedu je bilo osem 
kasaških točk, med katerimi 
so bile najbolj zanimive final-
na dirka za pokal generala 
Rudolfa Maistra, difka kobil 
in dirka, v kateri so se pome-
rili domad in tuji konji z naj-
višjimi zaslužki. Nekaj poseb-
nega je bUa tudi prva točka 
sporeda za dveletne in trilet-
ne slovenske kasače, ki se v 
karieri še nikoli niso uvrstili 
na prva tri mesta. Prva je v dlj 
pripeljala Cananea Vita z voz 
nikom Janezom Hrovatom 
ki je slavil tudi v 5. in 6. dirki 
V 4. točki, dirki za pokal ge 
nerala Rudolfa Maistra, je sla 
vila kobila iz domačega kluba 
Hypnotica Oz s Unetom Ja-
godicem v sulkiju, ki je ob 
tem povedal: "Dirko sva s 

Zadnja, 8. točka sporeda, v kateri je suvereno slavil Feragamo z voznikom Milanom 
Žanom (v ospredju). / f«'«-- corazd kjvjič 

Hypnotico takoj povedla in 
tudi zdržala do konca in to je 
eden najlepših občutkov." 
Sedma točka je bila rezervira-
na le za kobile, dobila pa jo je 
Grace Be na vajetih Uroša 
Bemardiča. Zadnja, 8. točka 
pa je bila namenjena najbolj-
šim domačim in tujim ko-
njem. S konkurenco je z lah-

koto in dokaj veliko prednost-
jo pometel Feragamo z vozni 
kom Milanom Žanom. 

Brdske dirke zagotovo osta 
jajo na sporedu tudi v prihod-
nje, podpredsednik KK Brdo 
Jernej Ponikvar pa je povedal: 
"Bivši predsednik je dal od-
stopno izjavo, izvolili smo 
novo vodstvo. Za sodelovanje 

smo prosili tudi Javni gospo-
darsld zavod Brdo, s katerim 
smo našli skupni jezik ter 
tako tudi z njihovo pomočjo 
speljali prireditev. Tudi v pri-
hodnje se bomo trudili, da 
bodo dirke na Brdu na spore-
du vsaj enkrat na leto." Novi 
predsednik KK Brdo je po-
stal Aleš Miiller. 

Fabjanova močnejša od Majdičeve 
Tradicionalno rolkarsko tekmo v Tržiču sta dobila Vesna Fabjan in Nejc Brodar. Petri Majdič na 
rolkah tudi letos ni uspelo zmagati. 

MAJA BERTONCELJ 

Tržič, Lom - Mednarodno 
tekmovanje na tekaških rol-
kah v Tržiču v 15. izvedbi, ki je 
štelo za poletni pokal Sloveni-
je, ni prineslo večjih prese-
nečenj, čeprav je bila pri žen-
skah poražena naša najbolj-
ša tekadca na smučeh Petra 
Majdič. V zaključku 6,5 kilo-
metra dolge proge od Tržiča 
do Loma je morala priznati 
premoč Besničanki Vesni 
Fabjan. 

"Super bi bilo, če bi enkrat 
za spremembo na rolkah 
zmagala. Na polno sem šla 
že od starta. Morda sem po 
ravnini porabila kakšno se-
kundo moči za vzpon pre-
več, vendar sem ne glede na 
to s tekom zadovoljna. Rolke 
so zame prehitre in mi teh-
nika pade, medtem ko ima 
Vesna res izjemno tehniko. 
Danes v finišu nisem imela 
možnosti. Bomo videli, kaj 
to pomeni za sezono. Upam, 
da bo tako kot v preteklih le-
tih, ko na rolkah nisem zma-
govala in sem bila potem po-
zimi dobra," je povedala Pet-
ra Majdič, ki je v polnem tre-
ningu in se na rolkarsko tek-
movanje ni posebej priprav-
ljala. Prav tu je bUa prednost 

Tekmovanje na tekaških rolkah je iz Tržiča po enoletnem premoru znova potekalo proti 
Lomu (v ozadju Vesna Fabjan, zmagovalka med članicami). 

Fabjanove, lanske zmagoval-
ke, ko je bila trasa spreme-
njena, za ženske je bila spe-
ljana na Hudo. "Po ravnini 
sem skušala izkoristiti svojo 
tehniko in priti čim bolj spo-
čita pod klanec. Zelo sem 
bila presenečena, da sem 
tudi v klanec tekla z lahkoto. 
Precej se pozna zadnji trite-
denski trening v Ruhpoldin-
gu na rolkarski stezi. Forma 
se dviguje. Zmaga kaže. da 

dobro treniramo, ne pomeni 
pa, da bom Petro premago-
vala tudi pozimi," je poveda-
la Vesna Fabjan, Besničan-
ka, varovanka Vladimirja Ko-
rolkeviča. Tretja je bila bia-
doiika Teja Gregorin. 

Precej manj napet je bil 
boj pri moških, ki so tekli 
8,5 km, še naprej proti Sla-
parski vasi. Znova je bil naj-
boljši Škofjeločan Nejc Bro-
dar: " Nikoli ne smeš podce-

njevati tekmecev, ker ne veš, 
kako delajo mladi fantje. 
Danes sem tekmo vzel za 
lov na rekord, ki pa mislim, 
da ni padeL" Za Brodarjem 
je bil kot drugi v cilju Jože 
Mehle, tretji pa Matej Ši-
menc. Vinko Grašič, vodja 
tekmovanja, je za konec še 
pojasnil, da ta tradicionalna 
tekma ostaja na programu 
in bo tudi v prihodnje spe-
ljana proti Lomu. 

GIBAJTE SE Z NAMI 
JANEZ FERLIC 

Gasilci no športnem troboju 
Preteklo soboto so se po besni-

^ih cestah, gozdovih in poboju 
Romika s keksom in na lasten 
tekaški pogon podili dani pros-
tovoljnih gasilskih društev. Ni 
Šlo za nobeno intervencijo oziro-
ma karkoli takega, pri čemer hi 
morali posredovati gasilci. To-
krat so se oblečeni v kolesarske in 
atletske drese med seboj pomerili 
na Drugem memorialu Maija-
na Katrašnika, poimenovanem 
tudi kot Gasilski športni troboj. 
Matjan je s svojim delom pustil 
neizmeren pečat v Prostovolj-
nem gasilskem društvu Besnica 
in Gasilski zvezi Mestne občine 
Kranj in zato je tudi prav, da se 
ga na svojstven način spominja-
mo. Ko smo se pred dvema leto-
ma odbčali, ali bi vsako leto 
organizirali klasično gasilsko 

terega gasilca slaba. V interven-
cijah so gasilci večkrat izpostav-
ljeni dolgotrajnim jizičnim na-
porom, pogosto v ekstremnih 
razmerah. Preudarnost, pre-
mišljenost, znanje in izkušnje 
bodo veijetno ključnega pomena 
za uspešno delo. A če organizem 
ni dovolj dobro pripravljen, ne 
bo zdrial teh naporov. Močno 
in razširjeno srce, velika pljučna 
kapaciteta ter krepke in razteg-
njene mišice bodo gasilca še do-
datno okrepile. In prav to je na-
men našega športnega tekmo-
vanja. Želimo popestriti doga-

janje v druiabnem delu ter 
preveriti in izboljšati fizično 
kondicijo članov gasilskih enot. 

Športnega troboja seje ude-
ležilo devet ekip in vse so brez 
težav prikolesarile oziroma 

Edina ženska ekipa na Memorialu Marjana Katrašnika je 
bila iz Besnice. Mateja Nosan kot zadnja članica štafete 
složno teče proti cilju. / Foio:A.ii.Stmrt 
veselico, je prišla na dan idga, pritekle do cilja. Proga ni pre-
da pa lahko malce "skrenemo"s 
tradicionalnih poti in pripravi-
mo nekaj, kar bo drugačno, 
unikatno in bo padlo rui plodna 
tla, predvsem pa, da bo korist-
no. Vsekakor se je pokazalo, da 
smo zastavili dobro, le udeležba 
je nekdiko skromna in sprašuje-
mo se, kje je vzrok, da se naše-
mu povabilu ni odzvalo več ga-
silcev. Ali morda v prostovoljnih 
gasilskih krogih še vedno največ 
velja tisto klasično tekmovanje, 
kjer se nabirajo točke, in pa 
morda skrb za tehnično karse-
da dobro izpopolnjeno opremo. 
Ali pa gasilske veselice. Da ne 
bo pomote. Klasično gasilsko 
tekmovanje z veščinami gasil-
ske taktike je seveda zgolj korist-
no in prav tako tehnično dovrše-
na oprema. Kaj pa splošna fi-
zična pripravljenost gasilcev. Po 
mnenju kckga, kije ddga leta 
delal v poklicni enoti gasilcev, je 
telesna pripravljenost marsika-

zahtevna in predolga, a če pač 
nekdo nikoli ne sede na kolo ali 
ne vzame poti pod noge, ne 
obere nobenega kuclja, ne pre-
teče nobenega kilometra, bo 
težko zmogel svoj del poti. Ko-
lesarji so kolesarili le dobre štiri 
kilometre proti koncu dokaj 
Strm ceste pod vrhom Ravni-
ka, kjer je pot proti vrhu nada-
ljeval prvi tekač, kije nato na 
vznožju Rovnika predal štafe-
to drugemu tekaču, ki je po 
besniških dobravah moral pre-
teči dobre tri kilometre do cilja. 
Najhitreje so se obrnili člani iz 
Prostovoljnega gasilskega druš-
tva Godešič, pred ekipo iz Pol-

jan in domačini iz Besnice, ki 
so imeli tudi edino žensko eki-
po. V prihodnje bomo organi-
zatoiji še bolj stremeli, da se bo 
tekmovanje "prijelo" in še bolje 
zaživelo. In prihodnje leto 
upamo na boljši odziv in, večjo 
udeležbo. 

Rezultati d rugega memoriala Marjana Katrašnika 

Mesto Ekipa 
1. P C D Codešič 
2. P C D Poljane 
3- P C D Besnica 2 
4- P C D Naklo 
5- P C D Podblica 
6. Gasilska zveza M O Kranj 
7- P C D Primskovo Kranj 
8. P C D Žeje-Bistrica 
9- P C D Besnica 1 [ženska ekipa) 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si


12 NASVETI info@g-^as.si 

H MOJ POGLED 
DAMJANA ŠMID 

Navade, ki ubijajo (2) 

N erganje je ena izmed 
najhujših oblik za-
pravljanja časa in 

energije in zato je škoda zanj 
vsake minute. Z nerganjem 
odganjamo ljudi stran od sebe 
in zato previdnost ni odveč. 
Vsaka naša beseda sproži nek 
odziv, prav tako naša dejanja. 
Po odzivu drugih ljudi lahko 
sodimo, kako naša prisotnost 
deluje na druge. So radi v naši 
družbi ali se nas izogibajo? 
Najbrž obstaja več razlogov, 
zakaj ljudje nergajo, vendarle 
je končni rezultat vedno isti - z 
nerganjem ne rešimo nič. Lah-
ko se "izkašljamo", lahko se 
smilimo sebi, lahko se tudi tru-
dimo, da bi si vzbudili usmi-
ljenje v drugih, lahko nam to 
celo kdaj uspe, da smo deležni 
ve^e pozornosti - ampak dol-
goročno je to smrtonosna na-
vada. Najve^i minus pri tem 
pa je pomanjkanje odgovorno-
sti. Povejmo samo eno malo 
novičko, ki se je v zadnjem ted-
nu širila po naši deželici. Šlo 
je za novico o tem, za koliko so 
se in se še bodo podražile živ-
ljenjske potrebščine. Vem, da 

je pri tem lahko hiti pameten, 
če nisi lačen. A kljub temu, v 
življenju imamo več izbir, kot 
se nam včasih zdi. Tako sem 
bila priča različnim pristo-
pom k temu problemu. Neka-
teri so samojamrali v stilu -
jojmene, jojmene, kako bomo 
preživeli. Drugi so bili tiho in 
ne bomo nikdar zvedeli, kaj so 
si mislili ... Tretji so obtožili 
vse po vrsti - državo, evro, so-
seda, ki ima več kot oni sami 
...Še najbolj pa sem uživala v 
pogovorih, ko smo razmišlja-
li, kaj pa vendarle lahko stori-
mo. Vedno se najde kakšna 
ideja in skupaj smo iskali re-
šitve. Pogovaijali smo se o 
različnih cenah v različnih tr-
govinah, prijateljica se je odlo-
čila, da bo imela vrt, na vrsto 
so prišli izdelki, kijih imamo 
za nujne, a bi tudi brez njih 
lahko preživeli. Prav lepo po 
gorenjsko smo se pogovatjali o 
tem, kje pa lahko vseeno še 
prihranimo. Že občutek, da 
lahko do neke mere sami vpli-
vamo na to, je bil dober. Veli-
ko boljši od brezupa, ki ostane 
od nerganja. 

Prisluhnite nam-
polepšali vam bomo TU ISTICNI 

91,0 MHz 

uiuiui.potepuh.com 

Odporni s slamnikom 
Ameriški slamnik oz. škrlatna ehinaceja (Ehinacea purpurea) krepi imunski sistem. Če zbolimo, 
pripomore, da hitreje okrevamo. Je kot nalašč za jesenske in zimske dni, ki nas še čakajo. 

PAVIA K U N E R 

Prekrasna škrlatna roža 
krasi severnoameriške preri-
je, od julija do septembra pa 
tudi naše vrtove. Spominja 
na slamnike, ki jih nosimo 
poleti, da se zaščitimo pred 
soncem. A nikar pred son-
cem ne zaščitimo te zelo 
zdravilne rastline, saj ji zelo 
godijo sončna rastišča. Za 
zdravilno uporabo so pri-
merne korenine in tudi nad-
zemni deli rastline. Korenike 
nabiramo jeseni, liste in cve-
tove pa v času cvetenja. Iz 
sveže nabranega zelišča iztis-
nemo sok ali pa cvetove, liste 
in korenine posušimo za 
čaje in izvlečke, ki nam bodo 
najbolj služili pozimi. Po-
znamo precej sort ameriške-
ga slamnika oz. ehinaceje, a 
za zdravljenje so primerne le 
tri, škrlatni {Ehinacea purpu-
rea), ozkolistni (Ehinacea an-
gustifolia) in bledi (Ehinacea 
pallida) ameriški slamnik. 
Največ raziskav potrjuje 
učinkovitost škrlatnega ame-
riškega slamnika. 

Zdrav i lo Indijancev 

Po slamniku so že pred pol 
tisočletja s pridom segali se-
vernoameriški Indijanci. 
Služil jim je kot tradicional-
no zdravilo proti kačjim pi-
kom, prehladom, za zdravlje-
nje okužb, zastrupitev, za 
čiščenje krvi. Z njim so zdra-
vili tudi božjast, trebušne bo-
lečine, mumps, bolezni dles-
ni in ustne votline, ekceme, 
rane in zvine. Zelo zdravilen 
pa naj bi bil tudi dim tleče 

suhe rastline. Evropski nase-
ljenci so kmalu spoznali to 
indijansko dragocenost in 
začeli uporabljati izdelke iz 
slamnika. Konec 19. stoletja 
so jo na veliko uporabljali za 
zdravljenje okužb. Na trgu se 
je najprej pojavil tonik za čiš-
čenje krvi. Pripravki iz slam-
nika so postali pomembno 
ameriško izvozno blago. 
Povpraševanje v Evropi je 
bilo tako silno, da so ga zače-
li načrtno gojiti tudi na stari 
celini. 

Skrajša trajanje in m o č 
bolezni 

Zadnje čase je ameriški 
slamnik v trendu zdravljenja 
tako v tradicionalni kot racio-
nalni, to je farmacevtski, fito-
terapiji. V obeh mu priznava-
jo, da je najpomembnejši sti-
mulant imunskega sistema 
in ga uporabljamo tako proti 
virusnim kot bakterijskim 
vnetjem, zlasti na začetku 
bolezni. Povečuje število be-
lih krvnih telesc in izboljšuje 
njihovo delovanje, kar pripe-
lje do pospešenega uničeva-
nja mikrobov in omejevanja 
okužbe. Znatno poveča od-
pornost proti gripi in pre-
hladnim obolenjem, skrajša 
trajanje posameznih simpto-
mov prehlada in gripe in 
ublaži njihovo moč. Najbolj 
učinkuje, če ga vzamemo, ko 
se pojavijo prvi simptomi 
okužbe, saj naj bi njihovo 
moč znatno zmanjšal. 
Uspešno preprečuje tudi po-
gostost prehladnih obolenj. 
Pospešuje tudi zdravljenje tr-
dovratnih prehladnih obo-

Ameriški slamnik je zanimiv na pogled 

lenj dihal, denimo bronhiti-
sa. Prevretek iz cvetov, listov 
ali tudi korenine ameriškega 
slamnika zelo učinkovito 
zdravi vneto žrelo, če ga gr-
gramo trikrat na dan. Ker 
krepi imunski sistem, pride 
zelo prav pri kroničnih vnet-
jih. Dobro dene pri utrujeno-
sti po virusni bolezni. Če na 
domačem vrtu ne gojite 
slamnika in niste posušili 
njegovih listov, cvetov in ko-
renin, Id bi jih lahko uporabi-
li za čaje in izvlečke, ni kakš-
ne večje tragedije. Lahko ga 
kupite pri kakšnem zeliščar-
ju ali zeliščarid na trgu. Ali 
pa v lekarnah, kjer je na voljo 
precej pripravkov oz. izvleč-
kov ameriškega slamnika v 
obliki tablet, kapsul, tinktu-
re, sirupa ... Tinkturo, ki kre-
pi odpornost, Lek trži pod 
imenom Immunal. Ehinace-
ja učinkovito deluje tudi pro-
ti virusu herpesa, priporoča 
pa se še pri oslabelosti zaradi 
stresa in obremenitev, po 
težjih operacijah, daljši izpo-

stavljenosti soncu, zmanjšu-
je količino želodčne kisline, 
pomaga pri vnetju ledvic in 
sečil, čisti kožne okužbe. 
Uspešno zdravi tudi astmo, 
alergije in seneni nahod. 

D o m a č a t inktura zoper 
prehlad 

Tinkturo, ki preganja pre-
hlad in gripo in zdravi okuž-
be sečil, pripravimo tako, da 
damo 200 g suhega zelišča v 
steklenico, prelijemo z li-
trom 70-odstotnega alkohola 
in minuto do dve steklenico 
močno stresamo. Shranimo 
za 14 dni na hladno in temno 
mesto. Steklenico pretrese-
mo vsaka dva dni. Prve dni 
bolezni uživamo večje od-
merke, tudi do 60 kapljic 
večkrat na dan, ko pa se bole-
zen začne umirjati, dozo 
zmanjšamo za polovico. Si-
rup iz svežih listov in cvetov 
slamnika pa pripravimo 
tako, kot pripravljamo simp 
iz smrekovih vršičkov. 
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MARJETA SMOLNIKAR 

Zdrav Človek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolan eno samo: 
ozdraveli. Kdo je to misel prvi 
izrekel, ne vem. vsekakor drži. 

Četrtek, 7. juni ja 

Odločitvi, ki jih instinktivno 
sprgmem, sta tako pomembni 
in veliki, da imam današnji 
dan po pravici za svoj alterna-
tivni rojstni dan. Tako rekoč se 
vnovič rodim. Prva odločitev je, 
da svojo življenjsko preizkuš-
njo premagam s pomoto urad-
ne in s pomoto tako imenova-
ne komparativne medicine. 
Drugi sklep je, da niti za hip in 
v nobeni okoliščini ne podle-
žem statističnim podatkom; 
gre za fenotip moje življenjske 
preizkušnje ali. če hočete, bo-

lezni, ki je - takšna, kot je -
samo v meni, ki se odziva -
tako, kot se odziva - samo na 
moje življenjske navade, samo 
na moj naiin razmišljanja, 
samo na moja (pretekla) stres-
na stanja, samo na moje (pre-
tekle) prehrambene in kadilske 
navade ter razvade, samo na 
moje strahove in odzive nanje, 
skratka, gre za izključno moj, 
neponovljiv življenjski spomin 
in neponovljivo življenjsko pri-
hodnost. Z drugimi ljudmi s 
podobno diagnozo imam sku-
pen le zrak, ki ga diham, vodo, 
ki jo pijem, hrano, ki jo jem, 
blok, v katerem živim (to po-
udarjam zato, ker so v našem 
stopnišču našega blokovskega 
kompleksa vsi, ki so v preteklih 
letih umtii - razen neke sosede. 

ki jo je povozil avto - umrli za-
radi raka), černobilsko tragedi-

jo, bližino krške nuklearke in 
vso dfugo sodobno nesnago. 

Sobnega zdravnika sezna-
nim s svojo odločitvijo, da se 
bom vzporedno z uradna me-
dicino zdravila s pogojno reče-
no alternativno medicino. Pri-

jetno sem presenečena, ko 
zdravnik mojo odločitev sprej-
me vljudno razumevajoče, do-
mala samoumevno, vsekakor 
pa nima proti njej nobene pri-
pombe. Ob 2. uri, se pravi na 
vrat na nos, me Bojan, zet, od-
pelje v Komendo k Petru Papu-
gi, doktorju uradne medicine, 
strokovnjaku za tradicionalno 
kitajsko medicino in strokov-
njaku za zdrav način prehra-
njevanja. Z Golnika odidem 

kar v bolnišnični uniformi; v 
črtasti pižami in svetlo mo-
drem Šlajroku z bolnišničnim 
monogramom. Niti na misel 
mi ne pride, da bi me medicin-
sko osebje zaradi tega ali onega 
ta dan še utegnilo potrebovati. 
Izkaže se, da se motim, a o 
tem poznge. 

V ordinaciji Petra Papuge 
me že čaka Andrej. (Mimogre-
de, moram se pohvaliti, da mi 
gre organizacija dobro od rok. 
Sicer pa je tako, da eni potek 
dogodkov organizirajo iz za-
porniške celice, eni pa iz bolni-
ške postelje.) Bojan me preda, 
če se tako izrazim, Andreju in 
se odpelje. Nazaj v službo, kaj-
pada. Glede nato, da je Andrej 
dober organizator panike, ni 
nič čudnega, da v Papugovo 

ordinacijo kmalu pride tudi 
Tina. Iz službe, kajpada. 

Ker se na tradicionalno ki-
tajsko medicino spoznam pri-
bližno toliko kot, recimo, za-
jec na boben (pri čemer mo-
ram povedati, da se tudi na 
uradno medicino spoznam 
približno toliko), ne znam 
natanko povedali, kaj gospod 
Papupa na mojem telesu opa-
zuje in preveija. Vsekakor je 
poleg drugih prijemov posebej 
pozoren (tako kot uradni 
zdravniki) na gibljivost moje-
ga vratu in na trebušno votli-
no, zraven tega pa še na moj 

jezik in na očesno beločnico 
(ali na kaj drugega v očeh). 
Njegova generalna diagnoza 
se ^asi: vročina v pljučih. 

(Se nadaljuje.) 
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Zelena 
BORIS BERGANT 

Zeleno so že pred nekaj ti-
soč leti poznali Egipčani, ki 
pa so jo imeli za pogrebno 
rastlino. Tudi Homer je 
omenjal v svojih epih zeleno 
in mak. V klasičnem obdo-
bju Grčije so jo imeli za sve-
to rastlino. Ni popolnoma 
jasno, zakaj so liste zelene 
nosili zmagovalci nemejskih 
iger, enako kot lovorove liste 
na olimpiadi in pitijskih ig-
rah. Po svetu se je razširila v 
15. in 16. stoletju in jo danes 
f>oznajo na vseh celinah. Da-
nes je zelena široko uporab-
ljena začimba in zelenjava. 
Kot začimbo ponavadi upo-
rabljamo liste in semena. Li-
sti se v plastični vrečki in v 
hladilniku ohranijo štiri do 
pet dni, sesekljano lahko 
tudi zamrznemo, medtem 
ko si s sušenjem in kakim 
drugim konzerviranjem ni 
vredno beliti glave, semena 
hranimo tudi do enega leta v 
dobro zaprti posodi. Liste 
včasih narežemo in uporab-
ljamo kot dekoracijo (podo-
bno kot peteršilj), bolj pogo-
sto pa z njo izboljšujemo 
okus juh ali omak. Sveže li-
ste lahko drobno narežemo 
in dodajamo mesnim jedem 
namesto peteršilja ali pa jih 
celo ocvremo kot fips in po-
nudimo kot prilogo k ribam. 
Semena zelene imajo podo-
bno, vendar močnejšo aro-
mo. Lahko jih zmeljemo in 
zmešamo s soljo. So rahlo 
grenka, kar omejuje njihovo 
uporabo, vendar so odličen 
dodatek kuhani zelenjavi, 
dopolnijo okus krompirjeve 
solate, enolončnic, jedi iz ze-
lja in celo kruha. V ZDA z 
zelenino soljo začinijo celo 

koktajla Bloody Mary in hot 
doge "na chicaški način". 
Bloody Mary običajno krasi 
še košček stebelne zelene, ki 
služi tudi za mešanje - na-
mesto žličke. 

Paradižnikova juha z 
zeleno in parmezanom 

Za 5 oseb potrebujemo: 675 
g paradižnikovih pelatov v 
konzervi, 1 srednje veliko če-
bulo, 2 žlici oljčnega olja, 5 ve-

jic zelene, 7 dl mesne juhe, 1 
strok česna, sol, sveže mlet po-
per in 10 dag naribanega par-
mezana. 

Na oljčnem olju prepražite 
sesekljano čebulo in jo zalij-
te s spasiranimi pelati in 
mesno juho. Dodajte sesek-
ljane vejice zelene, strt česen 
in solite ter popoprajte po 
okusu. Kuhajte toliko pol 
ure in takoj postrezite z nari-
banim parmezanom. 

Zeljna juha s kruhom, 
sirom in zeleno 

Za 4 osebe potrebujemo: 50 
dag belega zelja, 2 čebuli, 2 
krompiija, 5 dag masla, 2 žlici 
moke, 11 mesne juhe ali vode, 
2 žlici sveže sesekljane zelene, 1 
dl sladke smetane, 4 rezine be-
lega kruha, 3 dag masla, 4 tan-
ke rezine ementalca, sol in sve-
že mlet poper. 

Drobno narezano čebulo 
pražite na maslu, da lepo po-
mmeni, dodajte na kocke 
narezano zelje in krompir, 
potresite z moko in še malo 
popražite. Zalijte z juho, do-
dajte zeleno in po okusu so-
lite ter popoprajte. Juho ku-
hajte 30 minut in jo zalijte s 
sladko smetano. Medtem 
popražite na maslu kruliove 

rezine. V vsak krožnik po-
ložite rezino kruha in nanje 
tanke rezine sira. Vse skupaj 
prelijte z vrelo juho in takoj 
postrezite. 

Lososov file 
z bučkami in zeleno 

Za 5 oseb potrebujemo: 1 kg 
lososovega jileja, 2 srednje veli-
ki bučki, 2 dag masla, idl bele-
ga vina, 1 dl vode, 2 žlici sveže 
sesekljane zelene, 2 dl homoge-
nizirane sladke smetane, sol in 
sveže mlet beli poper. 

Lososov file razdelite na 15 
delov, jih posolite in popo-
prajte ter vsakega ovijte z 
vzdolžno približno 3 mm de-
belo rezino oprane in oluplje-
ne bučke. V večji ponvi razto-
pite maslo, nanj naložite ovi-
te lososove fileje, zalijte z vi-
nom in vodo ter pokrito duši-
te 10 minut. Odkrijte, posujte 
z zeleno, zalijte s sladko sme-
tano in močno prevrite, da se 
omaka zgosti. Fileje previdno 
poberite iz ponve, jih prelijte 
z nastalo omako in postrezite 
s kuhanim krompirjem ali 
zelenjavo. 

Piščančja bedra v pečici 
s stročjim fižolom 
in zeleno 

Za 5 oseb potrebujemo: 1 kg 
spodnjih delov piščancih be-
der, JO dag strogega fižola, jo 
dag svežega paradižnika, 1 če-
bulo, J stroke česna, 2 žlici sve-
že sesekljane zelene, 4 žlice olj-
čnega olja, sol in sveže mleti 
poper. 

Piščančja bedra solite in 
popoprajte. Stročji fižol ope-
rite, mu odstranite peclje, ga 
narežite na dva centimetra 
dolge rezine in ga porazdeli-
te po pekaču ter nanj naloži-
te piščančja bedra. Paradiž-
nik narežite na majhne koc-
ke, mu dodajte sesekljano 
čebulo, sesekljan česen, se-
sekljano zeleno, oljčno olje 
in sol po okusu. Zmes do-
bro premešajte in jo poraz-
delite po piščančjih bedrih 
ter postavite v na 2 0 0 sto-
pinj Celzija ogreto pečico in 
pedte 20 minut. Pečena be-
dra razdelite na krožnike, 
jih obložite s stročjim fižo-
lom in postrezite s pire 
krompirjem. 

ZELENO IN CVETOČE 
I G O R P A V L I Č 

Presajamo trajnice 
September prinese prve 

ohladitve in slovo od nekate-
rih najbolj cvetočih trajnic. 
Ko odcvetijo, je čas, da jih 
presadimo in razdelimo. 
Vlažna zemlja in še kolikor 
toliko dolgi in topli dnevi pa 
pripomorejo, da se lepo uko-
reninijo do zime. 

Vrt moramo tudi poznati 
in vedeti, kakšno lego ima 
in katere trajnice v njem 
najbolje uspevajo. Sele po-
tem ga lahko za stalno do-
bro zasadimo. Pomembno 
je predvsem vedeti, ali zem-
lja je ilovnata ali peščena ... 
Skorajda za vse vrste rož 
najdemo ustrezno zemljo, 
vendar če je izbira prava. 

bodo rože dale mnogo več 
cvetja, kot če je rastišče le 
približno primerno. Torej 
mimjoče trajnice, na primer 
potonike, ki so za letos že 
odcvetele, v tem času razde-
limo in jih presadimo. Posa-
jene naj bodo zelo plitko, 
samo kakih pet centimetrov 
pod zemljo. Sicer pa sajenje 
rož prinaša največ zadovolj-
stva in tudi pravihio posaje-
ne trajnice prinesejo največ-
ji uspeh. Previdni morate pa 
biti, da ne poškodujete kore-
nin, ker se na poškodovanih 
delih lahko pojavijo bolezni. 
Med največje prednosti 
okrasnih trajnic spadata pri-
lagodljivost in umetnost 

kombinacij. Na sliki so mo-
dre hortenzije in oranžne 
maslenice, zelo nezahtevni 
sorti, vendar posajeni na 
vzhodni strani in tvorita ču-
dovito kombinacijo pred 
vhodom v hišo. Seveda je 
tako samo določen del leta. 
Vendar sta lahko zelo veliko 
let posajeni na istem mestu. 

Če želimo, da na gredici 
celo leto kaj cveti, naj bo na-
sad sestavljen iz več skupin: 
od prvih čebulnic, do traj-
nic, ki cvetijo čez poletje in 
kak obrobek tudi za sezon-
sko cvetje, ki dopolnjuje ze-
lenje in druge zelene dele 
vrta. Kolikor okusov, toliko 
kombinacij. 

KUHARSKI RECEPTI 
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: krepina juha iz bučk, pečene puranje prsi s 
pehtranom, široki rezanci z maslom, mešana solata, češ-
pljeva pita; Večerja: topli kruhki, paradižnik z olivami in ka-
prami, jogurt ali pivo. 
Ponedeljek - Kosilo: vampi po tržaško, polenta s parmeza-
nom, endivija s paradižnikom v solati; Večerja: jajčne omle-
te z mlado zelenjavo in narezano hrenovko, črn kruh, jogurt. 
Torek - Kosilo: špageti s piščančjimi jetrci v omaki, mešana 
solata, grozdje; Večerja: hrenovke na žaru kumarična solata 
s krompirjem. 
Sreda • Kosilo: porova kremna juha, piščančje perutke na 
žaru (ali v ponvi), endivija s krompirjem; Večerja: zelenjav-
na rižota s telečjim mesom, paradižnikova solata. 
Četrtek - Kosilo: polnjene paprike v paradižnikovi omaki, 
pire krompir, mešan z rumenim korenjem, mešana solata; 
Večerja: skutni namaz z zelišči, zrnat kruh, jogurt. 
Petek - Kosilo: lososovi kotleti na žaru, na žaru popečene 
paprike v solati, toast, natrt z oljčnim oljem in česnom, svež 
paradižnik z dišavnicami; Večerja: češpljevi cmoki, kompot. 
Sobota - Kosilo: zelenjavna lazanja s kislo smetano in sirom, 
paradižnikova solata, jabolčni zavitek; Večerja: ražnjiči z 
mešanim mesom in zelenjavo na žaru, zeliščna skuta, me-
šana solata, čebulni kruh, jogurt ali pivo. 

Pečene puranje prsi s pehtranom 

Za 4 osebe potrebujemo: 800 g puranjih prsi, 8 do 10 dag mes-
nate slanine, olje za peko, vejico pehtrana, majaron, peteršilj, 1 
dl belega vina, 1 dl juhe iz kocke, sol, poper. 

Slanino narežemo na rezine, z njo pretaknemo prsi in jih 
natremo s soljo. Na vroči maščobi meso na hitro opečemo 
z vseh strani. Nato v ponev dodamo vse dišavnice in začim-
be, prilijemo 1 dl juhe iz kocke in dušimo 20 minut. Nazad-
nje prilijemo še vino in jed dobro prevremo. Pečene prsi 
vzamemo iz ponve, jih narežemo na porcije In na krožnikih 
prelijemo z omako. 

Lososovi kotleti na žaru s koprom 

Za 4 osebe potrebujemo: 4 večje lososove kotlete, sol, poper, 7 
žlico limonovega soka, 1 strok česna, 2 žlici gorčice, 3 žlice vin-
skega kisa, 8 žlic oljčnega olja. Šopek svežega kopra. 

Ribje meso operemo, osušimo s papirnato krpo, natremo z 
l imonovim sokom, soljo in poprom. Česnov strok stisne-
mo. Iz kisa, gorčice, strtega česna in olja zmešamo marina-
do, z njo premažemo kotlete In jih pustimo 30 minut stati, 
pri tem pa jih večkrat obrnemo, da se dobro prepojijo. Nato 
kotlete malce popivnamo in približno 15 minut z obeh stra-
ni pečemo na žaru. Koper operemo, otresemo do suhega in 
fino sesekljamo. Tik pred serviranjem lososove kotlete po-
tresemo s koprom in ponudimo. 

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
j o o strarti obsegajoča knjiga, ki govori o življenju 
"vihamika", ki gaje življenje premetavalo in utrdilo. 

Zelo zanimiva knjiga 
za Gorenjce, 
saj se največ dogaja prav 
v na^ih krajih. 

Prvi Slovenec, 
kije bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Cena za bralce 
Gorenjskega glasa z 
20% popustom 
samo 

2 3 , 2 EUR 

lUDOVANHUST 

V I H A R N I K 
NA RAZPOTJIH ČASA 

Gorenjski Glas Za voi beleiiino Cas 
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PLANINSKI KOTIČEK: S T E C O V N I K ( 1 6 9 2 METROV) 

Na poti na Stegovnik je lesena lestev, ki med seboj povezuje 
v o t l i n e . 1 Foto: Jekna Ju»tir» 

Skozi votlino na vrh gore 
Precej časa zapostavljena gora, s svojo sredogorsko višino nudi čudovit razgled. Zaradi atraktivne 
poti, ki vodi na vrh gore, ni primerna za vrtoglave. 

JELENA JUSTIN 

Planina javornik z Velikim Javornikom v ozadju /Fon>:)eicn»ju5t.n 

Stegovnik 02. Stegovnik je 
postavna, plečata, ne previso-
ka gora v poraslem in barvi-
tem svetu med grebenom 
Košute in Storžičem. Zaradi 
osamljene lege daje svojim 
obiskovalcem fantastičen 
razgled, obenem pa nudi 
tudi varno zavetje tistim, ki 
nismo ljubitelji "romarskih" 
planinskih poti. 

Gora je dostopna tako z je-
zerske smeri kot tudi s trži-
ške. Z jezerske smeri je izho-
dišče pri Kanonirju, kjer vas 
markacije preko Močnikove-
ga sedla vodijo do Stegovni-
kovega masiva. 

Iz tržiške smeri naj vam bo 
izhodišče planina Javomik, ki 
je najlažje dostopna iz Loma 
preko Grahovš. Naj vas opo-
zorim, da je na cesti, ki pelje 
proti Javomiku, zapora, kajti 
cesta je zasebna, zato raje 
uporabljajte javno cesto, ki 
pelje mimo kmetije Tič. 

Z jeklenim konjičkom se 
lahko pripeljete vse do višine 
1400 metrov, kjer je parkiriš-
če. Do planine Javomik vas 
čaka le še pol ure hoje, na-
prej pa vas proti Stegovniku 
vodi lepo speljana pot. Mimo 
planine Javomik se boste 
najprej povzpeli do Javomi-
škega sedla, kjer se vam bo 
odprl čudovit razgled na se-
verno ostenje Storžiča. S te 
strani je mogočna skalna pi-
ramida videti povsem dru-
gačna. Greben Škarjevega 
robu je kot na dlani. S sedla 
vodi markirana pot preko 
gozda in poteka skoraj vodo-
ravno. Če pot zapustite in se 
sprehodite po grebenu na 
levi strani, boste preko viso-
kih trav dosegli vrh Malega 
Javomika (1685 metrov), ki 
je malenkost nižji od našega 
današnjega cilja in na kate-
rem se pasejo ovce. Po robu 
grebena se spustite navzdol, 
kjer dosežete markirano pot, 
ki smo jo prej zapustili. Če 

pa boste ostali na poti ves 
čas, naj vas pa ne preseneti, 
da se bo pot, tik preden za-
gledate Stegovnik pred sabo. 
spustila navzdol in da boste 
rahlo izgubili na višini. Mar-
kacije so že rahlo obledele, a 
vedite, da ste na pravi poti. 

Ko pridemo pod njegovo 
južno ostenje, na sedlu, kjer 
se združita jezerska in trži-
ška pot. zavijemo levo proti 
zahodu. Na začetku hodimo 
še po gozdu, nato pa pride-
mo do skalne pregrade. Ste-
na ima tri naravna okna, tri 
votline, ki so atraktivno po-
vezane med seboj. Preko 
prve in tretje vodijo dobro 
urejena varovala, prva in 
druga sta pa medsebojno 
povezani z leseno lestvijo. 
Steza se spusti v ozko grapo, 
ki se strmo in tudi rahlo na-
porno dviguje. V zadnjem 
delu je zaradi olajšane hoje 
zopet napeta jeklenica, ki 
nas pripelje do sedla in za-
četka ravnega ter dobro pre-

hodnega. a ozkega, vršnega 
grebena, po katerem dose-
žemo vrh, kjer sta vpisna 
knjiga in žig. 

Osamljeni Stegovnik s svo-
jo značilno lego nudi planin-
cu čudovit razgled: lo-kilo-
metrski greben Košute, z 
vsemi priostrenimi vrhovi, 
kot žaga leži pred nami; na 
zahodu se vidita Stol in Vrta-
ča. pa Begunjščica, še dlje Ju-
lijske Alpe; južno markanten 
Storžič, na jugovzhodu Koč-
na in Grintovec, Skuta, Je-
zerska Baba; daleč na vzho-
du pa Olševa, Peca, Uršlja 
gora in Raduha. 

Sestop poteka po isti poti. 
Ob vrnitvi se lahko povzpne-
mo še na Veliki Javomik (1715 
metrov). Veliki Javomik oz. 
Ženiklovec je pozimi raj za 
turne smučarje. 

Na planini Javomik se tre-
nutno pase 72 govedi, 8 konj 
in 52 ovac. Na planšariji vam 
bosta Minka in Jernej postre-
gla s številnimi dobrotami. 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
- PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

POMOŽNI GOSTINSKI DCLAVEC 
26.9.or EN^AO GCROC S P . C TAIX€V 1$. JESE^^ 
ce 
DELAVEC BREZ POKUCA 
1 1 9 07. EiAS MAANE. O 0 . 0 . BEGUNJE 1. BEGlMJE 
n ^ O ^ E L A N D O . O . B E G I H J E I . BEGUNJE 
7.9 07; C M A EFECT D 0 0 . OTOCE S A. PODNART 
5 907. GOf^ENiSKiTtSK.OO.M VAONOVA6 KAAIll 
7907;lCClfiAL£SS,P 8f l£G08SAVS38.MAVCtt 
7907; tSSSgmf«5<STEM.0OO GOSPOSVETSKA 
4 UUaUANA 

07. KUOVAR 2 R . D O. MOUSTNJSKA 2LRI 
19607 OUiCK P<2lNim<G D . O O PflEOMOST 
PODANE NAD ŠK. LOKO 
14 9.07 SAXONlA-mWKE. D O O KOROSKA 9? 
mžKi 
P O M O L I D E U V E C 
5 9 or. KOPlA D.O 0.. KKWCEVA 75. SK LOKA 
4 9 07. MARINO OAVOAlN MAR»NCMC S.P PU^NINA 
Se.KAANJ 
79.07: 6 R I C FRANC S P. CWfVEC 10 D. BREZje 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBAAZBA 
4 9 07; AOECCO H R . 0.0 O . BflNČiČEVA IS B.LAJe-
UANA-ČRNUČE 
89.07. AflCUSMEDiCA O O O . INDUSTRIJSKA 2 £ 
COLA 
<9 07. eSGftftOKflANJ OOO.PReCf4A24.KRANJ 
7 9 07. I S S . 0 . 0 0 . K O n o i K A S S C KFtA.'^ 
7 9 07. tSKftAMtS 0 D . UUBLKNSKA24A KRANJ 
22 9l)7,l£B£N.O.O.O L£TENIC£ 25. GOLMK 
7 9 07. MANPOVtCR. 0 0 0 K O ^ ^ t4 t<fWU 
t 4 9 0 r PiCMAN Q O O . S n i T O r 3 9 . KRAfO 
7.907. P 9 0 S £ K C O M , O O O . S P O U P U E 8 OUPUE 
31007 SWTALO.O,UTOSTRCUSKA38,UU6UA.SA 
4.907; STA«KARA00JWCSP.SAVSKA60 KRANJ 
79.07. S K O f C PROMET D.O O . TRSTENtK 32 A. 
G O I M K 

4 907 TR£>A(WAli>ER D.O.O , LESKOŠKOVA 9 E. 
U U B U A N A 
OBOEUOVALECLESA 
7.907. JELOVICA. 0 0 , OBRAT PftEOVOR HfBB t. 
PREOOVOfl 
790?.jeLOVtCA.OO.SP£H;SE.Hft9 t,PfiEOOVOfi 
7 9 07. O D., KlO^A Sd, S« lOka 
OBDELOVALEC KOVIN 
7 9 07 CA8l£X O O O.. STE MARiE AUX MiMES 9. 
TRK 
7907, KLAOCVARŽn 0.0 INOUSTRUSKA2.2)Rl 
PLfSKAR 
1l90r,EUMMRlNE D0-0.BEGUfUE 1 BEGlMjE 
VARNOSTNCK 
79.07;PLUS0R8nA.00.0 .VOTHAUL 24.KJ«ŽE 
KUKAPSKIPO««OČNIK 
4 9 0 7 . S O O E » O . D . O O .ŽELEZNAC 16. LJUBLJA-
NA 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA ( 0 0 2 LET) 
4 9.07; 0 .0 .0 , B KfflftCA 44. j£SeN)C£ 
7 9 07.MAf#OWR.D.O.O KOROŠKA M. KRANJ 
STROJNI OBDELOVALEC KOVIN 
79 07. MANPOVffa 0 .0 .0 , KOROSKA 14, KRANJ 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA (00 3 LET) 
4 9 07; ACROSI. D 0 0 . . B tOOfitČA 44. JESENCE 
79.07. MA>«WER. 0 .0 .0 . KOROŠKA 14. KRANJ 
4.9.07. & J « O v a MATEJA S P.. KlOftlCEVA 55. $K. 
LOKA 

sla£C)ČAR 
79.07: UNCERKRAMJ. D.O.O.. 6A0SCVA IS. KRAHJ 
4 9.0^ MARKO ZORMAN S P.. SML£ON(ŠKA 2t. 
KRANJ 
MESAR-SEKAČ 
il 9,07;MESOKAWMK.DD .KOreNOVA9 KAWNSK 
MESAR 
n 9.07. MESO KAMNIK. 00 . . KDRENOVA 9 KMOšlK 
MIZAR 
7 . e O ? , J E L O V > a O O . , S P E H S £ . H R a i Pf lEDCW» 
7,9 07.J6LCMCA,0.D .KJ0«I6EVA58.SK LOKA 
12907;SGPTEHN'X.00. .STARAC.2.ŠK LC»(A 

: KUU6^VN>ČAR 
i 14 9.07; (VANAC. D.O O . C E Ž H K A 37. ŽELEZNIKI 
; 29 9 07 ;KOVWC.OOO.LAKWi£87 .CERKLJe 
• 4 9 0 7 ; 0 š j VANDOTA.KOnOŠKAt2.KR GORA 
: J2.9 07;SGPTEHN»(.D.D.,STARAC.2.ŠK LOKA 
: OSUKOVALEC KOVIN 
: U 9.07. (SKRA O 0.. LAjBUANSKA24 A. KRAtiJ 
: STRUGAR 
: n 09 2007: CS&^P. O 0 . 0 . STARA LOKA 31, ŠK LOKA 
: KLEPAR 
: i2 9 07 .SGPTE>« » ( .0D . .S tARAC 2.SK. LOKA 
: AVTOKLEPAR 
: I7S07.AVTOTRlKRANJ. 0 0 0 . R L P A 3 S KRANJ 
: STROJNIK 
: 19 9 07; PCTU. PECNJK. O 0 0 . STRA>«^ 31. NAKLO 
: AVTOMEHANIK 
: 199.07. OUCKINŽiNinNG D . O O FREOMOST 22. 
: POUANENADŠK LOKO 

i 28 9 07, V I B O S S . D O . O . GORENJSKA 54 UEOVO-

: ^ 
: ELEKTRIKAR ENERGETTK 
• 29.9.07.Z0RAVK0URSANCSP.2AL0G12. GOlWK 
i SKUPINOVOOJA V ELEKTROENERGETIKI 
: 2e.9 07, EDVARD POTOCNIK S P. ZG LUSA 22. 
: SELCA 
: ELEKTRIKAH ELEKTRONIK 
i 7.9.0?.MANPOWER.D.<JO,.KOftO$WM,KRANj 
: KEMUSKl PROCESNIČAR 
: 7.9.07; KLADrVAR 2PS. D.O.. tfCUSTnjSKA 2. Ž in 
: TISKAR 
• 7g.07.T1SKARNAKAMELEON.D.OO.L HRGVATAIO. 
: KRAW 

FRIZER 
i 4 9 07.C]LKASATLERSP..Oa)HAMSKA14. KRAfU 
: 14 9 07, SriJE2ANA KOŽUH S P. C NA OROO 47. 
t KRANJ 
: ŽEl£20KRJVEC.TESAftŽERJAVAR 
: 1 2 9 0 7 . S G P T E > W . 0 0 . S T A R A C . 2 . S K LC»CA 
: ZIDAR 
: U 9.07; GM-ŽUFJ^. O 0 0 . LEDINA 1. ft£0 
: 12907:SGPTEHWK.DO.STARAC 2.$K LOKA 
i P O U O A U C POOOV IN T U K O V 
i 7.907:DlCA,O.Oa.SMl£DWSKA128.KfW4J 
: VOZNIK AVT0MEHAN1K 
: 4 9.07.IVANOZMECSP.eREZNtCA58.aRCIVMCA 
i VOZNIK 
i 4 9.07;SAVAT1RES, O O O . SKOPJELOSKA6. KRANj 
: 12.907.SGPTEHN1K.00,STARAC LOKA 
; 11.9.07. VRBA. 0 .0 .0 , STRtŽEVO 4, KRANJ 
i VOZNIK AVTOBUSA 
i 28 907;ANTONRAKTSP.TRNJEn .2S l£2NKI 
: PROOAJALEC 
: 19 9.07. O E U K A . 0 . 0 O . TRZASKA 2. UUSLJANA 
i 79.07:EOfTAORAŽEMSP PRSOAAJSKA 14 KAMNIK 
i 4 9.07;MARMNFAjFARSP.SPSRNa<36A.CERKLE 

12 9 07. PETER OBLAK S P . GASILSKA t. GOREKUA 
i VAS 
! 7907,QAM1LKRVEZ)USP C 1 MAJA l?.KRi>NJ 
i 8 9 , 0 ? . S 8 P T B « « t . D O . S T A R A C . 2 . S K L O K A 
• 7 9.07. SKG. O D STEIET0VA8. KAMNK 
: KUHAR 
: 8.9 07.ARCUSMEOiCA,D.OO INOUSTRUSKA 2 E. 
i IZ0W 
: 4 9 07. SOO&(HO, D O.O . Ž E U Z N A C 16, UUBUA-
: NA 
i NATAKAR 

8 9 07; AFLCUSMEOLCA 0 0 0 , INOOSTRUSKA I E 
: IZOLA 
1 7.9.07. GALTEKS, 0 . 0 0 . . V K£JŽARiA9.J£S£NCe 
i 4,9.07; KUNAR ŠTE7AN S.R. MAiSTROVTRG 4. KRANJ 
i SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA 
: 4.9.07. AflEST. O.O.O.. ZG. BRNIK 130 A. BRNK 
i 8.9.07'AflCUSM£0«A,D.O.O.tNOLfSTRUSKA2 E. 
: IZOIA 
: 119.07, KARERA, D 0 . 0 . DUNAJSKA21. UUBUAMA 
: 7.9.07; LEGOL£S.Di> ,KJORX^A 56. ŠK 
i 7 9 07, MEPIAS. D 0 . 0 . BEZJE 13. KR G O f U 
: 79.07. MiaA!/220RN1KS.P.POTNAUS»C£ 17. BLED 
: 13.9 07. POLKOM ŠK. lOKA, 0 0 0 . P O U W E 78, 
: POUANENAOŠK LOKO 
• 15.9.07.flOKSTnAŽAflSP. HAFNERJEVO NAS ?4. 
i SKLOKA 
: STROJNI TEHNIK 
i 26 9.07; FRANC LUZNAR S P PINTARJEVA )2 KRANJ 
: 7.9.07 GRAPAKA1. 0 .00 . . STRAHtNj I3l. NAKLO 

19.9.07; QWCK H 2 I N « N G . D . O O . PREOMOST 22 
POUANENAOŠK LOKO 
7.9 07; SANWA. D . O O . M VACMOVA t. KR«WJ 
29 9 07. SPG. D.0.0 . KORIČEVAC 75. ŠK LCKA 
6.9 07. SVET NA KOLESIH. D.O O, RESUEVA 25. 
LJUBUAMA 
ELEKTROTEHNIK 
7.9 07; KLAOVAR ŽN, D.D., INDUSTRIJSKA 2. ŽIRL 
ASKTROTEHNIK ELEKTRONIK 
14 9.07 SJNKOFT^ D.OO. ŽIROVNICA 87. ŽIROVNICA 
GRAFIČNI TEHNIK 

8 9.0R GOREHJSKI TISK. 0 . 0 . M VADNOVA«, KRAFO 
KOMERCIALNI TEHN« 
15 9 07; BIO NOVA SKK. O O - O . PROSVETNA 3 A. 
JESENKS 
HOTELSKA GOSPODINJA 
4 9.07. HOTEL CREFM. D.OO. KOROŠKA5. KRAKJ 
TUATSN^L TEHNIK 
D$07 AACUSMEOtCA.OOO, fNOUSTRU$KA?E 
(ZOIA 
EKONOMSKI TEHNIK 
4 9.07. OLOEUS TRAOE. O-OO , GORENJESAVSKA »3 
A. KRANJ 
4.9.07 HRIBAR - BLESK KRANJ. 0 0 0 . SAVSKA 34. 
KRANJ 
11 9 07; ZAVAROVALNICA TLUA. RUČIGAJEVA 10 A. 
KAAHU 
EKONOMSKO KOMERCULNI TEHNIK 
22.9.07. PRIMA ZASTOPSTVO. D.OO. PARTIZANSKA 
19.LJUeLJANA 
SREONJIA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA 
14.907: SAXONTA - FRANIH. O.O.O . KOROŠKA 9?. 
TRŽIČ 
IS.9.07; ZM PROV«X;S. 0 . 0 0.. ZAGREBŠKA 20. MA-
ROOR 
INl GRADBENIŠTVA 
2E.9.07.ARTSNJDK} 0 0 . 0 . SP. DIFUE4. OUFUE 
EKO»«OMST ZA KOMERCUUJTO DEJAVNOST 
14 9.07. MLKLAVŽZORMKSP.POTNAUSTCE 17, 
BUEO 
18 9.07; SGP TE^MK. D.D.. STARA C. 2. ŠK LOKA 
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA 
14507; EUROCOM.00,0.SAVSKA22.KRANJ 
UMV. DIPL INl LESARSTVA 
79.07; JELDVKX0.D.KMČEVA58.ŠK LOKA 
DIPL INŽ. GRADBENIŠTVA 
18.9.07: SGPTEHNK. D.O. STAFUC. 2, ŠK LOKA 
UNIV. OIPL INŽ. TEHNOLOGIJE PROMETA 
7.9.07. ALPETOUR • POTOVALNA AGENCUA. M VAD-
N0VA8,KW<U 
PROF. ANGLEŠČINE 
4.9.07 OŠNAKLO.GLAJ^C 47, NAKLO 
PROF. MATEMATIKE 
4 9.07; OŠ C GOLARJA. FRANKOVO NAS 5t. ŠK 
LOKA 
PROf. OEFEKTOLOGUÊCUOiST 
4.9.07. VRTEC BOH BISTRICA MENCINGERJEVA 4. 
BOHasmicA 
UNfV. DIPL Mt ARHITEKTURE 
2 & 9 0 7 , ARTSNOO.OOO. S P OUPUE4, DUPUE 
DR.MEOICWE 
6.9.07; OZG, ZD KRA^U. GOSPOSVETSKA 10. KRANJ 
OR OENTALNE MEOtCINE 
22.9.07; OZD, ZOBNA POUKLNKA. GOSPOSVETSKA 
8, KRANJ 
DR. MEO. SPEC. SPLOŠNE MED.. DR. MED. SPEC, 
PEOTATRUE 
29 9.0/; OZG ZD ŠK. LOKA. STARA C. 10. šK IJOKA 

Prosu d«lovn« mMta obi«iii(»»ne po podAtfcih Zavod« 
RS za zaposlovvtis. Zaradi pomanikanla p<0«(0fa 
niM obiavl|«na vu. Prav take zandl pf«9iedno9ti eb-
im upuidamo pogofe. ki i« postav̂ â o d«)oda}aid 
{Mo la dototen 6«. zaMevane deiome tikak^. po-
sebno znv^ m morabttno drug* uMov«). Vsi nave-
def̂  In fnan|ka^ podatU so doftoprd-
• na oglasnih d««itah obmodnih »lulb in utodov la 
d^<«voda; 

- na domadi strani Zavoda RS M taposlova«̂ : 
http://www.ws.90v.si: 

.prideiodaitfcfh 
8F»tc« opozarjamo, da so moratltn« napaka pri 
oblffvi moQoč«. 

MojeDelo,com 
— ^ iZBf iti PRIHODNOST 

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Prolelarska 4 , 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moiedelo.com.Info@mojedelo.com 

Vodja konferenčne dejavnosti nVž (Ljubljana) 
Slovenk podružnica mednarodne anaktške hise (DC išče voĉ o 
Konferenčne dejavnosti. Odgovorni boste za organizacijo In izvedbo 
konferenc. Od vas poč^a^efT«. da imate ustrezno stopnja 
(VII. ai več), delovne izkušnje, ste komunŜ alMil, imate odlične pre-
zentacijste sposobnosti, odlično obvtadate angleški jezik. Nudimo 
zaposlitev za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim detom. IDC 
Adiiatics d. o. o.. Tbi l is^ 57b. 1(XX) L j u b ^ . prijave zbiranK) do 
21.9.2007. Več na www.moie<Jeto.oom 

Vodja delovne enote m/ž (Ljubljana) 
Pričak^emo izobrazbo sanitanu inženir/zdravstveni tehnik/inženir 
organizacije dete, sposobnost komunicifania s strankini, delo z ljud-
mi. izpit kategorfe B. poznavanje tehnologi čiščenj. Oeio poteka 
na terenu in je (M>izmensko. Nudimo redno zaposlitev, stimuiatK^ 
plačao po dogovoru, urejene delovne razmere. Gre za organiziranje 
rednega m generalnega čiščenja (vodenje cca. 60 ljudi). Cleaning. 
d. 0. o., Cesta 24. junija 25.1231 Ijub^anaCmuče, prijave zbiramo 
do 26.9.2007. Več na www.mo)edeto.com. 

Sodelavec v proizvodnji m/ž (Vodk:e (Skarucna)) 
Iščemo kandidata, ki ima poklicno ali srednjo izobrazbo tehnične 
smen. pozna predelavo plastike in dela z oroĉ i in napravami v proiz-
vodrv; ki bo sposoben strokovr« izvajati dete In mu to pomeni izziv; 
ki je pripraven na stalno izobraževanje in usposab̂ anje, se sporazu-
meva tudi v tujem jeziuj. obviada osnovna računalniška oroĉ a, ima 
vozniški izpit kategor^ B. Nudirno stimulativno ptečib.Laboratonjska 
tehnika Bumik. d. o. o., Skanjčna 14a, 1217 Vodfce. prSave zbiramo 
do 27.9.2007. Več na www.moiedek).com 

Delavec v mehanični delavnici m/ž (Logatec) 
Podjetje Viprol, d. o. o., ima 124etno tradicijo na področju prodaje 
ter servtsirar̂ ja viličarjev. Zaposiifm) detevca v nrtehariični d 
nedotočeil detovTii č«, pokii deiMia^ 
Pričakujemo III. do V. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, najmanj 1 
leto detovnSi izkušenj in zaželeno je osnovno znanie računalništva. 
Nudimo piačdo od 700 EUR dalje 'm urejene delovne razmere. Vil-
pFOf, d. o. o.. Obrtna cona 20.1370 Logatec, prijave zbiramo do 29. 
9.2007. Več na vww.motedek).com, 

Posluzevalci in upravljavci strojnih linij ter orodjarji in vzdrževal-
ci orodij my2 (Železniki) 
Od kandidaiov pričakujemo (V. ali V stoprijo kovinarske, strojne ali 
eteWTosme<i In najmanj 2 leti dekMihizkušerš, popravlienostzauče-

ustvarjalnost in zanes^^ ter redno triizmensko deto. Nudimo 
zaposttev v uspešno rastočem podjetju s 604etno tradic^, ki omo-
goča oseb(wstni razvoj, nrtoznost napredovanja, redno mesečno 
čik) in stimulativno nagrâ evar̂ e v okviru družbe. Niko, d. d., Železni-
ki, Otoki 1&, 4226 Železniki, pršjave zbiramo do 9.9.2007. Več na 
www.mojedek>.com. 

Operater rta CNC stroju m/ž (Bevke) 
Podjetje PMV, d. o. o., med svo^ vrste v ^ operaterja na Ct^ stro-
ju za izdelavo mehanskih delov za lastni program in delov po naroči-
ki. Od kandidatov pričaki4emo ustrezno izobrazbo in dek>vne izkuš-
nje na podobr^ dek̂ nidi mestih. Kandidatom nudmo solidno plačo 
in prletno dek^no oko^. Uspešnost žefimo graditi z razvojem za-
htevn î izdelkov in kvalitete storitev ria s i o ^ ^ 
PMV, d. o. o.. StraNni 140.4202 Nakk>. pr^»e zbirano do 15.9. 
2007. Več na vrtvw.mofedek).com. 

Vzdrževalec cest m/ž (Jesenice, Kranj, Ško^a Loka) 
Cestno podietje Kranj vabi k sodelovanju več mladci, delavnih in sa-
moinkšativnih delavcev za delovno rnesSo vzdrževatec cest ria vzdrže-
valni bazi na območju Jesenic. Kranja in Školje Loke. Deto vključuje 
tudi vgrajevanje asteltov ter gradbena dete na nizkih gradn^. 
no podjetje d. d.. Kranj, Jezerska cesta 20,4000 Kranj, prijave zbi-
ramo do 12.9.2007. Več na www.m<̂ edelo.com. 

Strojnik gradber« mehanizacije m/ž (Kranj) 
Cestno p o d ^ Kranj vabi k sodeiovaiju več mladAi, delavnih in sa-
moiniciativnih strojnikov gradbene mehanizacije. Ĉ estno pocftetje, d. 
d., Kranj, Jezerska cesta 20.4000 Kranj, pr?ave zbiramo do 12.9. 
2007. Več na www.nr)Ojedeb.com. 

ProduktnI vodja rn/ž (Gorenjska regija) 
Naš naročnik je uspešno proizvodno podjetje, ki je uve^jeno na 
vseh pomembnih evropskih trgih. Terrvelj nfihove dolgoročne uspeš-
nosti so zadovoljn* tuji in sk)venski kupci. Kar 92 odstotkov proizvo-
dov izvozlo pomembnim tujini partnerjem. Vse n|hove aktivnosti te-
m e ^ na zagotavlanju visoke ravni kakcMosti njivTvih čdeflw, stori-
tev in poskjvanja v cek)t. Nenehno uvajajo in razv^ nove tehnok>-
g^ visokih zmoĝ lvosti in pritegodjivosji. K sodebvanĵ  
n}(ativnega in dinamičnega sodelavca. Hill International, d. o. o.. Vo-
dovodna 99a. 1000 Ljubljana, p r ^ zbiramo do 13.9.2007. Več 
na wMw.mojedek>.com, 

Učitelj vožnje v avtošoli m/ž (Radovljica) 
ZaposStTK} uč9e^ vožnje In predavatelja CPP za kategoriji 6 In/aE A. 
Dek> je redno, za dok>čen čas. z možr-iostjo zaposStve za rtedotočen 
čas. Kandklati morajo imeti končano Sfiriletno srednjo šolo afi v i ^ 
strokovno šoto ter opravljen izpit za učitelja vožnje. Dekivnik je poln, 
poskusna delovna doba traja 3 mesece. ABS Storitve, d. o. o.. Kranj-
ska cesta 4,4240 Radov^, prijave zbiramo do 13.9.2007. Več 
ruwww.mojedek).com. 

Vzdrževalec strojev in opreme ali avtomehanik m/ž (Ško^a 
Uka) 
Popravik) in vzdrževanje tovornih vozd, strotev in dekivne opreme. 
Habjan Transport, d. o. o.. Školja Loka. Zminec 78, 4220 Škofe 
Loka. p f ^ zbiramo do 19.9.2007. Več na wwv.mojedelo.com. 

Razvijalec v okolju Delphi / PHP programer m/ž (Tržič) 
Ponujamo zanimî n in dinamično delo v mladem kolektivu ter v spro-
ščenem dekM)em okolju. Pridobil boste detovne čkušn^ na trgih 
EU. Nudimo tudi fnožnost dete doma, gibljivega dekMtega časa In 
dodatnega strokovnega izobraževanja. Zagotavljamo dobro piačik) za 
vaše dek). Pričakujemo kandkJate z vebko ustva/jalne energ«e in sa-
moiniciativnosti. profesionalne in priprav̂ enost na timsko delo. Geni-
usnel, d. o. o.. Stegî e 19. 4290 Tržič, prijave zbiramo do 21. 9. 
2007. Več na www.mojedeto.com. 

Obratni etektrikar m/ž (Kamnik) 
Vabimo kandidate s primemo izobrazbo: obratni elektrd^ a& sorodni 
pokSd s področja elektrotehnike oziroma etektronike, 1 leto dekM>ih 
izkušeni. Želeno je predznanje industî ske elektrotehnike in avtoma-
tike. Če smo v vas prebudili radovednost in že^, da bi post^ naš so-
detevec, nas pokličite na tel. št.: 01/8396 131 oz. 01/8396 120 
oziroma napišite svojo ponudbo na spodaj naveden naslov. Svianit, 
d. d.. Kovinarska cesta 4,1241 Kamnik, prijave zbiramo do 22.9 
2007. Več na www.mojedeto.com. 

mailto:info@g-glas.si
http://www.ws.90v.si
mailto:ww.moiedelo.com.Info@mojedelo.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedeto.com


I^MIi Od ponedeljka, 3. 9. 2007 

Termovka iz iM i ronega 
iekla 
• s funkcijo enoročflft^a ovtemofskego nolivania 
* Za hlodne in topie pijače* Prostornino pribl. 0,5 I 

Žepna Xenoii 
žarnica 

Iz visokokakovostnego, 
nelomijtvega aluminija, 
z mini žarnico Xonon 
Domet: 400 m 
Dolžina pribl. 15,$ cm 

*Quicic Ciiopper* 
večnamenski kuhinjski 
pripomoček 
* z (očilnikom za rumenjak, nastavkomi za sušenje 

solate, nastavkom za rezonje/lomljertje ledu Hd. 
* Enostavna uporoba in čiščenje 

Posoda za sliranjevanle 
• Za testenine, kavo itd. 
• Z okencem, ovoj iz iegiranega jekla 

iW«r»: premer pribl. 10 cm, 
viiino pribl. 12,S cm 

Dežnik 
• Za moike in ženske * Z lesenim ročajem 

Vaza 
• Kokovostna obdelava 
" Različne oblike 
•Viilna: pribl. 41 cm 

Pokrovka za zaičHo 
pred škropiieniem 
* Za ponve in lonce s premerom 20-28 cm 
* Rob z zorezami za optimalno prileganje posodi 
* Zaščita pred škropljenjem moščobe 

Ponev "Aiu Speciais", 2 8 cm 
* Iz visokokakovostne aluminPteve zlitine * S premozom 'Easy-Cooking', 

ki preprečuje prijemanje živil* Posebno izdelono, 4 mm debelo dno, 
zo enakomerno porazdelitev toplote 

y V 
MideSu se dobavt^ iomo v omejtrah heBoitoh. V primeru, do bo<!o ktjvb $krWng tra^ovonjv zobg pri neprkakovono vcIStemu povpfoševonfv i« prvi don razprodali, (eti|em kup<< 
prosimo xo rozuiMvonje. Prodojo somo v kofionolv obkojnih za gospodinjstvo. Slike so simbolkne. Vse cene veljcjo to izddke brci dekoiotlvni elementov do foiprodaje cdog. 
Vse (ene so v EUR s pripodojodm DDV. Zo tiskarske nopoke ne od̂ ovoriomo. 

L id I d . o . o . k . d 
w w w . l i d l . s i VtSA Ate,^ Maestro 

http://www.lidl.si
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V Pakistanu pod N a n g a Parbatom, kjer se še vsi spomni jo 
Tomaža H u m a r j a in sprašujejo po njem in Maj i . . . 

Pakistanski otroci - polni veselja, kljub težkemu življenju 

Azija je postala 
moja druga domovina 

"Ta svet človeka pomiri, drugače začneš gledati na življenje. Vidiš, kaj pomeni ena rupija, 
kaj so otroci ... Pri nas imajo vse. Tam pa ..." 

URŠA PETERNEL 

Stojnice, polne sadja po s m e š n o nizkih cenah 

Takole pripoveduje Miro 
Koder, Jeseničan, hribolazec 
in popotnik, ki pri 55 letih, 
štiri leta pred upokojitvijo, 
živi povsem druga6io življe-
nje kot ljudje njegovih let. 
Potem ko je v osemdesetih 
letih prvič obiskal Azijo, ga je 
ta del sveta tako očaral, da se 
odtlej redno vrača. Enkrat ali 
celo dvakrat na leto, skoraj 
vedno sam, z nahrbtnikom 
na rami in vodičem Lonely 
Planet v roki. Če se odloči še 
za hribolazenje, v nahrbtni 
ku najde prostor še hribov 
ska oprema. Nepal, Tibet 
Kambodža, Vietnam, Laos 
Tajska, Mjanmar, Iran, Indi 
ja ... Nazadnje julija letos Pa 
kistan, "dežela čistih", ki ga 
je, kot pravi, od vseh štirinaj 
stih obiskov v Aziji najbolj 
očarala. "Zakaj? Ker je nekaj 
posebnega, tako divja. Divje 
ceste, divja pokrajina, globo-
ke divje reke, nepozabne 
vožnje na strehi potniških 
džipov skupaj s kozami, ov-
cami in kravami ... In stik z 
domačini. Ljudje tam so ne-
skončno prijazni ..." Doma-
čine je čudilo, kako da vedno 

potuje sam. "Sprašujejo, 
kako da nisem poročen, kje 
imam otroke ... Tam je dru-
žinsko življenje na prvem 
mestu. Sprašujejo tudi, ali 
ima pri nas res vsakdo avto, 
če ženske res hodijo v krat-
kih krilih ..." 

Miro se na potovanjih s 
tujci ne druži rad ("Razen če 
so mi simpatični."), še zlasti 
ne z Angleži in Američani, 
polnimi denarja, ki v Azijo 
prihajajo popivat, se drogirat 
in še kaj... Prostitucije in pe-
dofilije je v tem delu sveta 
ogromno, pripoveduje Miro. 
Sam je najbolj srečen med 
domačini, pogosto prespi v 
njihovih vaseh, večkrat je že 
spal v samostanih, v mnogih 
vaseh je bil pred leti eden pr-
vih tujcev. Tudi hrano je kar 
na ulici, poje veliko sadja... V 
Pakistanu je za en evro dobil 
16 kilogramov lubenic, pol-
no je grozdja, marelic, bre-
skev ... Kot pravi, na doseda-
njih potovanjih nikoli ni zbo-
lel zaradi hrane ("Večkrat 
sem bil bolan zaradi hrane v 
službeni kantini!"), nikoli ni 
imel nobenih težav, nikoli ga 
niso okradli. Je pa pred štiri-
mi leti v Laosu preživel hudo 

promemo nesrečo, ko je tuk-
tuk, v katerem se je peljal, za-
del tovornjak. Dva sopotnika 
sta umrla, Miro in voznik sta 
po srečnem naključju preži-
vela. Pol ure po nesreči se je 
Miro zbudil ves obtolčen v 
jarku. V divjini, 90 kilome-
trov do doline in še 300 kilo-
metrov do Bangkoka ... Ne-
kako se je prebil do bolnišni-
ce v Bangkoku, kjer so ugoto-
vili, da nima nič zlomljeno, 
mu zaračunali dvanajst do-
larjev in ga odpustili ... Se 
eno skoraj usodno izkušnjo 
je doživel leta 1996 v Indiji. 
Kot pripoveduje, je udaril 
monsun in cesta se je vdrla, 
tako da so z avtobusom obti-
čali tik nad prepadom. S še 
nekim Francozom sta z vrvjo 
rešila potnike iz avtobusa in 
peš so se podali na desetumo 
pot do doline. V dolini pa je 
Mira zvilo ... "Mislil sem, da 
bom umrl. Najprej m e je 
tresla mrzlica, nato me je ob-
livala vročina. Neka tibetan-
ska zdravnica mi je dala anti-
biotik, moj prvi v življenju. 
In nato še enega. In neverjet-
no, a kmalu sem bil dober... 
Vsi so mislili, da je bila mala-
rija. Ampak po dveh mese-

cih doma me je spet zvilo. 
Vzeli so mi vzorce krvi in 
ugotovili, da imam ... boreli-
jo. Očitno sem jo dobil tu v 
Sloveniji..." 

Miro se na potovanja najra-
je podaja pozno jeseni ali po-
zimi. V službi v Acroniju si 
med letom nabere višek ur, 
ima tudi dovolj dopusta. Vsa 
potovanja si plača sam, še 
največji strošek je letalska vo-
zovnica, medtem ko je življe-
nje v Aziji zelo poceni. V Pa-
kistanu je v enem mesecu 
potovanja porabil vsega dve-
sto evrov. " Imam pa stalne 
boje s taksisti in hotelskimi 
menedžerji, ki so pokvarjeni 
in te hočejo prinesti okrog..." 

Novi načrti so v Mirovi gla-
vi že skovani. Novembra ga 
čaka Indija. Indija Koroman-
dija, ji pravi sam. Naslednjo 
leto pa bo na vrsti Afrika, Ki-
limandžaro. "In upam na še 
kakšen osemtisočak," doda-
ja. Kaj pa po upokojitvi? "Rad 
bi šel v Azijo. Z i m ne maram 
več, dol pa je toplo. Morda bi 
kupil kakšen hotel in odprl 
turistično agencijo v Nepalu 
... A za stalno ne nameravam 
ostati. Vsako leto aprila bi se 
vrnil, na moj vrt, v hribe ..." 

74. celovški sejem - posebna ugodnost za bralce Gorenjskega glasa 

Največji koroški sejemski dogodek 
z novimi tematskimi področji 
Od 8. do 16. septembra 2007 poteka v Celovcu največja letošnja gospo-
darska prireditev - jesenski celovški sejem z več kot šeststo razstavljav-
ci. Najzanimivejši letošnji novosti sta "Enjoy Luxus" - uživaj v luksuzu. In 
"Fashion-Hair' - velika modna hala Luksuz je zanimiv in privabi precej lju-
di, čeprav cenovno večini nI dosegljiv. Tako bo na ogled npr, klavir v 
vrednosti 6$.000 evrov, krznen plašč za 22.000 evrov, ura, ki stane 
62.560 evrov, in dvosed v vrednosti 10.000 evrov. Na ogled bo tudi ena 
najdražjih preprog na svetu. Svilena preproga s Kitajskega Ima 
na kvadratni centimeter 34 x 34 vozlov In spada tako med najbolj fine 
preproge, ki so nam poznane. Velikost preproge je 46 x 32 cm. vrednost 
pa je ocenjena na 33.000 evrov. 
Bogata ponudba šeststotih razstavljavcev zajema domala vsa pomemb-
na področja, kot npr. gradnjo, stanovanjsko opremo, modo. kulinariko, 
domače živali, itn... 
Tudi letos bo zabaviščni park zelo zanimiv. Vse dni med sejmom bo odprt 

I do 2. ure ponoči. Tudi za varstvo otrok bo spet poskrbljeno. Sejemski 
I vrtec je v hali 3, odprt pa bo od 9.00 do 1730. Kulinarične dobrote so 
I tokrat še zanimivejše. Npr. tipično koroške, kot so planinski sir In slanina 

Iz Ziljske doline. Spet pa nas bodo razveselili kuharji z Madžarskega, ki 
nas bodo razvajali s svojimi dobrotami. Za dobro vzdušje bosta poskrbe-
li tUdI njihova narodna noša In glasba. 
Vstopnice stanejo 6 evrov za odrasle, za otroke od 6. do 15. leta 2 evra, 
od 16. do 18. leta pa 3 evre. Znižano ceno imajo tudi upokojenci, za 
katere stane dnevna vstopnica samo 4,50 evra. Na voljo pa je tudi 
družinska vstopnica za 12 evrov. Družinska vstopnica velja za dva 
odrasla in dva otroka. 
Pos«bM ugodnost pa je namenjena tudi bralcem Gorenjskega glasa. Če pri-
nesete t seboj izrezan kupon, ki Je na spodnjem delu oglasa v tej številki 
časopisa, dobite vstopnico za samo 3 evre (namesto za 6 evrov). 
Jesenski celovški sejem Je odprt od 9. do 18. ure. 

KilRNTNER MESSEN 

m 

• J 

JESENSKI SEJEIVI 
od 8. do 16. septembra 2007 
^ CradnjB In bivalno skolje Uživaj v Iuk8u2u 

eeraissM i ( M 6 ^ MojilonisliiljDliljenček 

^ OvoranaziMdiiHFastiira ilali« Zabaviščni park 

Znižana vstopnina i 
Namesto za 8 - za 3 , - evre | 

ITa kupon oddajte na eni od sejemskih blagajn 1 
in dobili boste vstopnico za »Celovški jesenski | 

• sejem« namesto za 6 , - za 3 , - evre. I 

S E J M I Š Č E C E L O V E C 

V 
M K T P R I N T 
MKT Prlnt d.d.:: Proizvodnjo knjig 

Dunojsko cesto 123 ;: Ljubljona 
www.mkt-piint.com 
info@nikt̂ )iini.com 

Smo uspešno grafično podjetje z dolgoletno tradicijo 
tiska in izdelave knjig najvišje kvalitete. Dodatno 
želimo zaposliti izkušen strokoven kader na naslednja 
prosta delovna mesta (m/ž): 

- STROJNI KNJIGOVEZ 
- TISKAR 

K sodelovanju vabimo vse, ki imate interes, ustrezno 
izobrazbo grafične smeri in delovne izkušnje 
področja izdelave knjig ali tiskanja (velikoform; 
tiskarski in zgibalni stroji). Prijave z življenjepi 
pošljite na naš naslov, za vse dodatne informacij, 
nas lahko pokličete na tel. št. 01/5608310. 

http://www.mkt-piint.com
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Starman postavlja prijatelje 
" N e z a s l i š a n o je, da je nadzorni svet pet minut pred upokojitvijo odstavil nekdanjo predsednico 
uprave," pravi j a n e ž Deželak, največji lastnik Jelovice. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Škofja Loka - Po petkovi ob-
javi intervjuja z Bojanom 
Starmanom, predsednikom 
nadzornega sveta Jelovice, 
nas je v uredništvo poklical 
Janez Deželak, največji last-
nik podjetja: "Ne najdem pa-
metnega izraza o izjavah 
Starmana o izvirnem grehu 
prodaje pravic za delnice Za-
varovalnice Triglav, saj jih je 
prejšnja uprava na čelu s 
Slovnikovo prodala z njego-
vim soglasjem!" Poudarja še, 
da je nezaslišana odstavitev 
pet minut pred upokojitvijo 
ter s tem izničenje celotnega 
dela nekdanje predsednice 
uprave Nade Marije Slovnik. 

"Boli me, ker se sedaj Star-
man predstavlja kot rešitelj 
Jelovice, čeprav je do mesta v 
nadzornem svetu in pred-

Janez Deželak 

sedniškega položaja v njem 
prišel politično prek Kada in 
Soda in je popoln ekonomski 
analfabet," pravi Deželak in 
nadaljuje: "Namesto da bi po 
prodaji deleža paradržavnih 
skladov odšel iz nadzornega 

sveta, je začel čiščenje. V 
upravo je postavil prijatelje, 
hkrati pa trdi, da nima nobe-
nih delnic. Spravljene ima 
pri prijateljiJh Ln želi izigrati 
male delničarje. To prepros-
to ni prav." 

Janez Deželak, nekdanji 
direktor in lastnik Terma, je 
konec junija Kadu in Sodu 
plačal 25-odstotni delež Jelo-
vice, nakup pa je prej pogoje-
val z vstopom svojega moža 
v nadzorni svet. To mu ni 
uspelo. Ogorčen je, ker se 
lahko v Sloveniji še odvijajo 
takšne zgodbe. "Ob objavi 
namere za prevzem naj se ne 
bi nič velikega zgodilo v podjet-
ju. Prvi nadzornik pa je vrgel 
upravo! Ali to ni nič velikega 
ali tu ne gre za prekoračenje 
zakonov? To ni normalno. 
Naj se spravi na mene, če si 
upa. Na vrat mu bom poslal 

strokovne ljudi, ki mu bodo 
že pokazali!" pravi Deželak. 

Priznava tudi, da se je s 
Starmanom pogovarjal o 
prodaji njegovega deleža. 
"Moj delež sem mu namera-
val prodati. Ko pa je pokazal, 
da bo prelisičil male delni-
čarje, sem pogajanja takoj 
prekinil," trdi Deželak in do-
daja, da Starman z lahkoto 
pride do Jelovice, le odkupi 
naj sto odstotkov delnic in 
ne le kontrolni, 57-odstotni 
delež, Id bi ga imel ob svojih 
32 odstotkih (Starman sicer 
trdi, da nima delnic Jelovice) 
in Deželakovih 25 odstotkih. 
Deželak še pravi, da trenut-
no res nima vpliva na delova-
nje in poslovanje Jelovice, a 
je trdno prepričan, da ga bo 
enkrat imel, kar pomeni, da 
njegov četrtinski delež mor-
da ni več naprodaj. 

TRŽIČ 

V Peku še naprej z rastjo 
Peko je lani ustvaril za 742 tisoč evrov dobička, kar je za dobrih 
šest odstotkov več kot leto poprej. Čisti prihodki od prodaje iz-
delkov in blaga so znašali 17,5 milijona evrov, kar je za dobrih 
pet odstotkov več kot v letu 2005. Rezultate je prejšnji teden 
potrdila tudi skupščina, ki je hkrati podelila tudi razrešnico 
upravi in nadzornemu svetu. Poslovna skupina Peko, ki poleg 
Peka zajema še šest odvisnih hčerinskih podjetij, je lani ustva-
rila za 47,1 milijona evrov prihodkov in zaposlovala i . ioo de-
lavcev. Prodaja v Sloveniji predstavlja 53 odstotkov celotne pro-
daje, opazno rast pa v Peku beležijo v Veliki Britaniji (za 38 od-
stotkov) in v Nemčiji (za 13 odstotkov). Skupščina je izvolila 
tudi nove člane nadzornega sveta. Za novo mandatno obdobje 
sta bila imenovana Gregor Tomše in Stanislav Berlec, s strani 
delavcev pa Romana Oman In Nebojša Stečuk. B. B. 

Z c . BRNIK 

Aerodrom odlično v prvem polletju 
Družba Aerodrom Ljubljana je v prvem polletju zabeležila ob-
čutno rast prometa, prihodkov in dobička. V prvih šestih me-
secih je družba oskrbela več kot 640 tisoč potnikov, kar je za 
13 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, vzletelo in prista-
lo je za i8 odstotkov več letal, tovorni promet se je povečal za 
58 odstotkov. Tako je Aerodrom Ljubljana v prvem polletju 
ustvaril za dobrih 17 milijonov evrov prihodkov in nekaj manj 
kot n milijonov evrov odhodkov. Poslovni izid je kar za 70 od-
stotkov nad lanskim in znaša dobrih šest milijonov evrov, či-
sti poslovni izid pa znaša skoraj 7,5 milijona evrov, kar je za 
106 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V prvem pollet-
ju leta 2007 je Aerodrom Ljubljana v gradnjo objektov ter na-
bavo opreme za potrebe dejavnosti in računalniške opreme 
vložil 15 milijonov evrov lastnih sredstev. B. B. 

PREJEU SMO 

Vztrajala bosta 
do konca 

Odgovor na Članek pod gor-
njim naslovom, objavljen v Go-
renjskem glasu 24. apgusta 
2 0 0 7 . 

Zaradi objektivnega informi-
ranja in varovanja interesov Je-
lovice moram zavrniti laži in 
natolcevanja Marije Slovnik in 
Mira Podrekaija, ki ju je nad-
zorni svet odstavil s položaja iz 
krivdnih razlogov. S svojim 
Škodljivim delovanjem nadalju-
jeta, zato je potrebno zaradi va-
rovanja interesov družbe njune 
trditve odločno zavrniti. 

Nadzorni svet Jelovice je iz 
krivdnih razlogov razrešil Slov-
nikovo in Podrekarja. Skladno 
s sklepi in po pooblastilih pred-
stavnikov lastnikov smo se v 
novi upravi takoj posvetili iz-
polnjevanju sprejetih in dogo-
vorjenih nalog, predvsem pa 
smo se takoj angažirali za kon-
solidacijo razmer v podjetju. 
NaSa prvenstvena naloga Je, da 

Jelovici povrnemo nekdanji ug-
led in jo pozicioniramo med 
najboljše poslovne sisteme na 
podro^u lesnopredelovalne in-
dustrije tako na tradicionalnih 
kot na novih trgih. Pred nami 
je zahtevna naloga znova utr-
diti Jelovico kot prepoznavno 
ime. Na voljo pa imamo nepre-
cenljivega znanja naših sode-
lavk in sodelavcev, ustrezne teh-
nološke resurse ter Jasno vizijo. 
Povrniti Jelovici u^ed, ki si ga 
zasluži, ter s tem zagotoviti 
varnost za naše zaposlene. 
Prav ta odločnost in predanost 
tako nižjih vodilnih kot vdike 
večine zaposlenih pa očitno 
moti Slovriikovo in Podrekarja. 

Odstavljena se očitno ne želi-
ta sprijazniti z odločitvami 
nadzornega sveta, kompromi-
tirata družbo in škodita Jelovi-
ci, ki sta jo še do nedavnega vo-
dila. Škodita pa tudi legitim-
nemu aktualnemu vodstvu. 

Bivše vodstvo družbe daje v 
javnost neresnične isjave o tem, 
da sklepa o razrešitvi še nista 
pnjela. Morda je res nista pr^e-
la. To pa zaradi tega, ker je ni-

sta želela prejeti. Dejstvo je, da 
je bil sklep tako Slovnikovi kot 
Podrekarju poslan takoj po poš-
ti s povratnico. Res pa je, da na-
slovnika pošte še nista dvignila, 
saj Jelovica Se vedno ni prejela 
povratnic. Oba sta se zatekla v 
bolniški stalež, ter se s tem sku-
šala izogniti odgovornosti do 
družbe, ki sta jo vodila do 10. 
avgusta. Pri tem gre že za vpra-
šanje osebne morale in odgovor-
nosti do družbe ter do zapor-
nih, ki sta jih vodila nedolgo 
nazaj. V pismu, ki ga v svojem 
članku omenja novinar Boš^an 
Bogataj, se razrešena člana 
uprave obregneta še ob Sandija 
Kneza, kije takoj ob prevzemu 
svoje vloge v vodstvu vsem Čla-
nom managementa predstavil 
več podrobno izdelanih projek-
tov in pridobljenih poslov. Izka-
zal seje s svojo konstruktivnost-
jo in poslovno podjetnos^o v do-
bro Jelovice. Slednje pa za bivše 
vodstvo ne velja. Skupaj s svoji-
mi somišljeniki in simpatizerji 
s strani ožjih sodelavcev sta se 
umaknila v bolniški stalež ter se 
očitno odločila škodovati družbi 
z vsemi sredstvi. 

V upravi Jelovice smo, po-
tem ko smo v začetku avgusta 

začeli voditi družbo skladno s 
pooblastili, ugotovili, da je bih 
v takrat še aktualnem sklicu 
skupščine družbe toliko ne-
skladnosti in napak, da smo 
bili prisiljeni sqo preklicati. O 
preklicu smo pismo obvestili 
vseh 480 delničarjev doma in v 
tujini. V prvotnem sklicu skup-
ščine delničarjev Jelovice, ki jo 
je sklicalo nekdanje vodstvo Je-
lovice, je bilo namreč predvide-
no, da bodo delničarji odločali 
tudi o spremembah statuta. 
Pri tem gre za izjemno podro-
čje, ki ima pomembne posledi-
ce na urganje statusnih zadev 
delniške družbe. V novi upravi 
nismo mogfi dopustiti, da bi jih 
delničarji potrjevali na skupšči-
ni, saj niso bile v celoti usklaje-
ne s pozitivno zakonodajo, ki 
ureja področje predvidenih 
sprememb. Bomo pa v najkraj-
šem možnem času pripravili 
kvalitetno gradivo za odločanje 
delničarjev na skupščini. 

B R A N K A BABIČ 

Predsednica 
uprave Jelovice, d. d. 

S A N D I K N E Z 

Član uprave Jelovice, d. d. 

api 
UUDSKA UNIVERZA KRANJ 
Center za izobraževanje in kulturo 
www.Lu-kranj.si S 280 48 00 

vabi k vpisu v izobraževalne programe za 
šolsko leto 2007/08 

S R E D N J E Š O L S K O I Z O B R A Ž E V A N J E 
BOLNIČAR NE6OVALEC 

TRGOVEC PRODAJALEC 
TRGOVEC - prekvalifikacija 
EKONOMSKI TEHNIK-PTI 
GDI UNIVERZUM Ljubljana v sodelovanju 
z Ljudsko univerzo Kranj 
STROJNI T E H N I K - P n 

O S N O V N A Š O L A Z A M L A D O S T N I K E 
I N O D R A S L I ' - 8. in 9. razred 

Š0LAN3EJE BREZPLAČNO! 

V A B L - l E N i 

UUDSKA UNIVERZA KRANJ 
Center za izobraževanje in kulturo 
www.lu-kranj.si S 280 48 00 

vabi k vpisu v izobraževalne programe za 
šolsko leto 2007/08 

DODIPLOMSKI IN PODIPLOMSKI 
ŠTUDIJ 

• EKONOMSKA FAKULTETA UUBUANA 
VISOKA POSLOVNA ŠOLA 
Smeri: 

• management 
• mednarodno poslovanje 
• trženje 
t računovodstvo 

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

NOVO: 
MAGISTRSKI ŠTUDIJ EKONOMIJE v Kranju 
Program: 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 
ali v 3. letnik s končanim višješolskim 
študijem strojništva 

V I Š J E Š O L S K I Š T U D I J 

IZOS, 

NOVO 
HERA Izobraževalni zavod UUBUANA 
organizira na LU Kranj 

viqešolsk{ 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 L J E N I 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
http://www.Lu-kranj.si
http://www.lu-kranj.si
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Posvet o koruznem hrošču 
CVETO ZAPIOTNIK 

Šenčur - Oddelek za kmetij-
sko svetovanje pri Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Kranj in 
kranjska območna enota 
Kmetijsko gozdarske zborni-
ce Slovenije bosta v petek 
pripravila v dvorani kultur-
nega doma v Šenčurju po-
svet o preprečevanju širjenja 
koruznega hrošča na Go-
renjskem. Na posvet, ki se bo 
začel ob 10. uri, vabita pride-
lovalce koruze z območja Br-
nika in okolice, kjer so julija 
odkrili koruznega hrošča, pa 
tudi s širšega, varnostnega 
območja, ki obsega celotno 
pridelovalno območje koru-
ze na levem bregu Save vse 

do Komende, Preddvora in 
Naklega pa tudi Sorško polje 
vse do Škofje Loke. Kmetij-
ska svetovalna služba bo na 
posvetu predstavila pridelavo 
koruze na območju pojava 
koruznega hrošča, Kmetijski 
inštitut Slovenije širjenje ko-
ruznega hrošča v Sloveniji, 
republiška fitosanitama 
uprava ukrepe za zatiranje, 
fitosanitama inšpekcija pa 
nadzor nad izvajanjem ukre-
pov. Kot je znano, je koruzni 
hrošč najnevarnejši koruzni 
Škodljivec, za katerega pred-
pisujeta ukrepe tako država 
kot Evropska unija. Pomem-
ben ukrep za preprečevanje 
širjenja koruznega hrošča je 
ustrezno kolobarjenje. 

MOŠN|E 

O dozorevanju sadja in obiranju 
Sadjarsko društvo Gorenjske bo v sodelovanju s kmetijsko 
svetovalno službo pripravilo v ponedeljek ob 9. uri v sadov-
njaku Resje pri Podvinu strokovno srečanje, na katerem 
bodo govorili o dozorevanju jabolk in hrušk, o obiranju sad-
ja ter o tehnoloških opravilih med obiranjem in po njem. 
Sadjarji naj s sabo prinesejo tudi vzorce plodov, da bodo 
skupaj s specialistoma za sadjarstvo iz novomeškega kme-
tijsko gozdarskega zavoda Andrejo Brence in Martinom 
Mavsarjem ugotavljali zrelost sadja. Strokovno srečanje je 
del izobraževanja za kmetijsko okoljske ukrepe. C. Z . 

GORENJA VAS 

Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov 
Razvojna agencija Sora bo v soboto dopoldne pripravila na 
parkirišču pri poslovnem centru v Gorenji vasi tržnico kme' 
tijskih pridelkov in izdelkov. Na stojnicah bodo predstavili 
ponudbo izdelkov blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica 
Jerca in Za moj dom: kruh In pecivo iz krušne peči, med in 
izdelke iz medu, mlečne izdelke, domače jušne rezance, čip-
ke, kvačkane, vezene in šivane ročne izdelke ter druge izdel-
ke domače in umetnostne obrti. C. Z . 

IntorTnodje in p n f e r ^ S f e 

C A U 
8. september 2 0 0 7 

7. Slovenski alpski maraton 

ORGANIZATOR 

c s n a 
Vabljeni na otvoritveno slovesnost 
v petek 7.9.2007 od 17. do 19. ure 
v hotelu Bor ob jezeru v Preddvoru: 

• predstavitev tekmovalcev 

I • tek okoli jezera Črnava za naj tekača Preddvora 
• zabavno kullumi program 

Program bo povezoval igralec 
Konrad Pižorn - Kondi. 

Veliko debelega krompirja 
Gorenjski pridelovalci so večino krompirja že izkopali. Pridelek je povprečen, dober, za razliko od lani 
je letos več debelih in manj drobnih gomoljev. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Pregovor, da ima naj-
bolj neumen kmet najdebe-
lejši krompir, na Gorenjskem 
že dolgo ne velja več. Pridelo-
vanje laompirja je postalo za-
htevno (strokovno) opravilo, 
pri katerem najboljše pridel-
ke dosegajo tisti, ki imajo 
znanje in tudi veliko praktič-
nih izkušenj. Tudi letošnje 
leto je bilo za pridelovanje do-
kaj zahtevno, pridelovalci so 
imeli kar precej težav s krom-
pirjevo plesnijo. Tiste, ki so 
pri zatiranju plesni reagirali 
prepozno ali so s plesnijo 
okuženi krompir izkopali 
prezgodaj, zdaj boli glava, 
ugotavlja Peter Delničar iz 
Kmetijskega inštituta Slove-
nije in dodaja: "Krompir jim 
gnije in ga poskušajo za vsa-
ko ceno čimprej prodati." 

Kot je povedala Marija Ka-
lan, specialistka za rastlinsko 
pridelavo v Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj, se 
obseg pridelave krompirja 
na Gorenjskem zadnjih pet 
let bistveno ne spreminja. 
"Pod krompirjem" je od se-
demsto do osemsto hektar-
jev njiv, na povečanje ni vpli-

KRATKE NOVICE 

KRAN) 

Oglaševalska kampanja 
o integrirani pridelavi 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je v 
petek začelo z oglaševalsko 
kampanjo, s katero želi opo-
zoriti potrošnike pa tudi 
kmete na pridelke iz integri-
rane pridelave, ki je "prijaz-
nejša" za naravo in potroš-
nike. Pri integrirani pridelavi 
imajo naravni agrotehnični 
ukrepi prednost pred fitofar-
macevtskimi in biotehnolo-
škimi. Uporaba gnojil in fi-
tofarmacevtskih sredstev je 
nadzorovana, pridelava pa 
tudi poteka brez uporabe 
gensko spremenjenih orga-
nizmov. C. Z . 

ŠKOFJA LOKA 

Na ogled mednarodne 
razstave drobnice 
Društvo rejcev drobnice 
Škofja Loka in kmetijska 
svetovalna služba vabita v 
soboto na ogled mednarod-
ne razstave drobnice v Lo-
garski dolini. Cena je 15 ev-
rov. Prijave sprejemata do 
vključno petka oz. do zase-
denosti avtobusa na tele-
fonskih številkah 04/51 12 
703, 051/684 152 (Germana 
Pivk) ali 041/589 894 (Janez 
Kisovec). C . Z. 

Gorenjski pridelovalci so večino krompirja že pospravili. 

vala niti ukinitev pridelova-
nja sladkome pese, saj so se 
kmetje raje usmerili v pride-
lovanje vse dražjih žit. Ve-
fina letošnjega krompirja je 
že izkopanega. Pridelek ni 
bil rekorden, ampak dober, 
povprečen, dober je tudi po 
kakovosti. Večji pridelovalci 
so dosegli od 30 do 35 ton trž-
nega pridelka na hektar, naj-
boljši še več. Letos je bilo za 

razliko od lani več debelega 
in manj drobnega krompirja, 
pri nekaterih sortah je bil že 
celo predebel. V zelo raznoli-
ki sortni sestavi je bilo največ 
desireeja, vse bolj pa se širijo 
tudi domače sorte, kot so 
mima, sora in pšata. 

In kolikšna je cena krom-
pirja? Tržna cena se šele ob-
likuje. Na kmetijah ga proda-
jajo od 30 do 40 centov za ki-

logram oz. po deset evrov za 
30-kilogramsko vrečo, na ve-
letržnid na Rudniku v Ljub-
ljani je bila cena (21. avgusta) 
od 20 do 30 centov, zadruge 
ga odkupujejo po ceni, ki se 
giblje od 15 centov navzgor. 
"Ker je bilo letos seme od 30 
do 50 odstotkov dražje kot 
lani, pri takšni ceni ne bo ve-
likega zaslužka," meni Peter 
Dolničar. 

Loštrekova "čudna" smreka 
Na Loštrekovi kmetiji imajo tudi kačasto smreko. 

CVETO ZAPLOTKIK 

Breznica pri Žireh - Na kme-
tiji Pr' Loštrek, ki jo je Marko 
Bogataj podedoval po svojem 
starem očetu, imajo okrog 
dvajset hektarjev zemljišč, 
od tega je osem hektarjev 
gozda. Medtem ko so vefino 
kmetijske zemlje oddali v 
najem, z gozdom gospodari-
jo sami. Že pred leti so v me-

šanem sestoju na robu paš-
nika opazili smreko, ki se je 
vsem zdela malo "čudna", 
nenavadna. Ko je Marko 
pred kratkim v Gorenjskem 
glasu prebral članek o kačasti 
in stebrasti smreki v revirju 
Nemilje, je po opisu ugoto-
vil, da je tudi njihova smreka 
kačasta in da torej na Gorenj-
skem ni samo ena, ampak da 
sta vsaj dve. Za kačasto smre-

Nenavadna smreka na Breznici pri Žireh 

Marko Bogataj 

ko, ki je redka mutacija na-
vadne smreke, je značilno, 
da ima dolge vijugaste veje, 
ki rastejo nepravilno v vse 
smeri. "Prav takšna je tudi 
naša. Veje ima kot vrba žaluj-
ka. Do višine dveh metrov je 
brez njih, podej pa jih ima 
zelo na gosto, tudi po deset 
na tekoči meter," pravi Mar-
ko in dodaja, da je visoka ne-
kaj manj kot dvajset metirov 
in debela v prsni višini nekaj 
več kot petdeset centimetrov. 
Nenavadno smreko bi po 
Markovem mnenju lahko 
kot zanimivost vključili v 
"ponudbo" bližnje poti po ra-
palski meji. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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DrŽava ostaja v Triglavu 
Država bo v Zavarovalnici Triglav do lgoročno zadržala 25-odstotni lastniški delež in še e n o delnico. 
Delnice b o d o kmalu na borzi. 

CVETO TLAPIOTNIK 

Ljubljana - Vlada je sklenila, 
da bo zaradi pomena Zavaro-
valnice Triglav za celotni slo-
venski finančni sistem in za-
voljo narodno gospodarskih 
interesov dolgoročno aadrža-
la v zavarovalnici 25-odstotni 
lastniški delež in §e eno del-
nico. S tem bo pri poslovanju 

Predsednik uprave An-
drej Kocič je javno zani-
kal, da bi se s predstavniki 
Allianza pogovarjal o pro-
daji deleža zavarovalnice. 

družbe lahko še naprej vpli-
vala ha najpomembnejše 
upravljavske odločitve, odgo-
vornost za aktivno upravlja-
nje pa bo prenesla na zaseb-

ni sektor. Vlada ob tem tudi 
opozarja, da je 31. julija začel 

• veljati zakon o pravnih na-
slednicah pooblaščenih inve-
sticijskih družb, ki določa, da 
morajo naslednice, med ka-
tere sodi tudi Zavarovalnica 
Triglav, v tridesetih dneh po 
uveljavitvi zakona začeti s 
postopkom za uvrstitev del-
nic na boizo. Uprava soglaša 
s tem in je že začela s potreb-
nimi postopki. 

Delničarji zavarovalnice 
so na skupščini prejšnji te-
den sklepali o uporabi bi-
lančnega dobička, spremem-
bi statuta, uvedbi kosovnih 
delnic in o sejninah za člane 
nadzornega sveta. Zavaroval-
nica je ob koncu lanskega 
leta imela 132,5 milijona ev-
rov bilančnega dobička, od 
tega je bilo 102,7 milijona ev-
rov prenesenega čistega do-

Predsednik uprave Andrej 
Kocič 

bička iz prejšnjih let in 29,8 
milijona evrov lanskega či-
stega dobička. Za dividende 
bodo po sklepu skupščine 
namenili 2,84 milijona evrov 

oz. pol evra na delnico in ne 
0,95 evra, kolikor je bil na-
sprotni predlog. Ves preosta-
li dobiček je ostal nerazpore-
jen in bodo o njem odločili v 
naslednjih letih. Kot je ob 
tem pojasnil predsednik 
uprave Andrej Kocič, zavaro-
valnica potrebuje denar za 
uresničitev razvojnih načr-
tov, saj si ob tem, ko končuje 
postopke za nakup zavaro-
valnic Vardar v Makedoniji 
in Krajina Kopaonik v Repu-
bliki Srbski, že ogleduje za-
varovalniške trge v Romuni-
ji, Bolgariji in Albaniji. Kar 
zadeva višino sejnine, bo 
predsednik nadzornega sve-
ta dobil 1.072,5 evra bruto 
sejnine in član 825 evrov, 
sprememba pa velja že od 
danes dalje in ne od novega 
leta naprej, kot je bil prvotni 
predlog. 

Avgusta 0,3-odstotna inflacija 
v vladnem uradu za m a k r o e k o n o m s k e analize in razvoj zatrjujejo, da inflacija ni posledica neustrezne 
e k o n o m s k e politike. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Po podatkih državne-
ga statističnega urada so se 
cene življenjskih potrebščin 
avgusta v primerjavi z juli-
jem zvišale za 0,3 odstotka, v 
prvih osmih mesecih za 3,2 
odstotka (lani v enakem ob-
dobju za 2,5 odstotka) in na 
letni ravni za 3,5 odstotka 
(lani za 3,2 odstotka). Avgu-
stovska infladja je predvsem 
posledica višjih cen hrane, 
komunalnih storitev, počit-

nic v paketu ter gostinskih in 
namestitvenih storitev. Ko-
munalne storitve so se v pov-
prečju podražile za 5,8 od-
stotka, prenočevanje v hote-
lih za 4,5 odstotka, časopisi, 
knjige in pisalne potrebščine 
za 3,5 odstotka, počitnice v 
paketu za 3,3 odstotka, sadje 
za 2,6 odstotka, zdravstveno 
zavarovanje za 2 4 odstotka, 
ribe za 2 odstotka, sladkor za 
1,5 odstotka, kruh in žgane 
pijače za 1,3 odstotka ... Ob 
podražitvah je bilo tudi nekaj 

pocenitev. Zelenjava se je v 
povprečju pocenila za 6,4 
odstotka, letalski potniški 
prevozi za 3,6 odstotka, po-
gonska goriva za 3,2 odstot-
ka, zdravila za 2,6 odstotka, 
oblačila za 1,8 odstotka ... 

Po ugotovitvah vladnega 
urada za makroekonomske 
analize in razvoj (Umar) se 
cene v večini skupin gibljejo 
v letošnjih prvih osmih me-
secih podobno kot v prete-
klih dveh letih, izjemi sta le 
skupini hrana ter rekreacija 

in kultura. Medtem ko je po-
dražitev hrane deloma posle-
dica naraščanja cen na tujih 
trgih, pa naj bi bil porast cen 
v skupini rekreacija in kultu-
ra predvsem sezonskega 
značaja. V Umarju ocenjuje-
jo, da avgustovsko gibanje 
cen ni posledica neustrezne 
ekonomske politike in da za 
zdaj tudi ni razlogov za spre-
membo. Pomembno pa je, 
da vlada nadaljuje z omejit-
veni ukrepi predvsem pri re-
guliranih cenah. 

LJUBGANA 

Danes začetek javne ponudbe delnic NLB 
Nova Ljubljanska banka (NLB) bo na podlagi dovoljenja 
agencije za trg vrednostnih papirjev danes, v torek, začela z 
javno ponudbo novo izdanih delnic. Naprodaj bo 325.733 
delnic po ceni 307 evrov za delnico. Prva dva tedna, to je do 
vključno 17. septembra, bodo prednostno pravico do vpisa 
novih delnic imeli obstoječi delničarji, pri tem pa jih bo vsak 
lahko vpisal glede na sedanji delež v osnovnem kapitalu. Če 
sedanji delničarji ne bodo izkoristili prednostne pravice, bo 
banka preostale delnice ponudila drugim zainteresiranim 
vlagateljem, poziv za to pa bo objavila v dveh delovnih dneh 
po poteku roka za obstoječe delničarje. Vlagatelji jih bodo 
lahko vpisovali in vplačevali šestnajst dni oz. do vplačila 
vseh ponujenih novih delnic. Banka bo z izdajo novih delnic 
zbrala 100 milijonov evrov denarja, ki ga bo porabila za raz-
voj in širitev NLB Skupine na domačem in tujih trgih. C. Z. 

KRAN) 

Zaračunavajo le polovične vstopne stroške 
Skupina KD ima Finančno točko tudi v Kranju, kjer svetuje-
jo vsem, ki bi radi vložili denar v vzajemne sklade ali v vred-
nostne papirje. Septembra so pripravili posebno akcijo, 
med katero bodo vlagateljem pri enkratnem vplačilu v kate-
rikoli vzajemni sklad KD Investments vse do 27. septembra 
zaračunavali le polovične vstopne stroške. C. Z. 

UUBLJANA 

Tristo evrov pomoči na družinskega člana 
Republiški stanovanjski sklad je v soboto objavil javni poziv 
za dodelitev subvencij mladim družinam pri prvem reševa-
nju stanovanjskega problema ali tržnem najemu stanovanja. 
Vloge bo sprejemal do konca septembra. Mlade družine z 
enim ali več otroki, ki imajo vsaj enega šoloobveznega otro-
ka, se bodo lahko potegovale za subvencijo v višini tristo ev-
rov. Pri prvem reševanju stanovanjskega problema jo bodo 
lahko dobivale največ osem let, za tržni najem stanovanja pa 
največ dve leti. Letošnji razpis se od prejšnjih razlikuje po 
tem, da mlada družina lahko uveljavlja subvencijo ne samo 
za gradnjo stanovanjske hiše in nakup stanovanja, ampak 
tudi za posodobitev nepremičnine ali spremembo namemb-
nosti v stanovanjsko površino. Druga pomembna novost je 
subvencija za tržni najem stanovanja, uveljavlja jo lahko mla-
da družina, ki se po končanem študiju vsaj enega od staršev 
prizadeva rešiti stanovanjski problem z najemom. C. Z . 

KRAN) 

CoVenjski tisk: sedemnajst centov dividende 
Družba Gorenjski tisk iz Kranja je ob koncu lanskega leta 
imela 849.232 evrov bilančnega dobička. Po sklepu nedavne 
skupščine delničarjev ga bodo 17 centov na delnico (bruto) 
namenili za izplačilo dividend, ves ostali dobiček pa bo ostal 
nerazporejen. C . Z. 

JEZIKOVNA ŠOLA pri 
Ljudski univerzi Kranj 
www.lu-kran j . s i B 2 8 0 4 8 16 

A N - N E - I T - F R - S P - S L 
in drugi jeziki, kijih potrebujete 

Vpis: 3. 9. do 14.9. 
Začetek: 18. 9. 2007 

60-urni splošni tečaji 
I*- 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: 

•» vego kompetentnostin mobilnost 
• zadovoljstvo 
• nov elan 

in še 
• popuste in ugodne plačilne pogoje 

Ob "celoletni naročnini" v jezikovni tečaj prejmete 
praktično darilo. Več na spletni strani! 

" UČIM SE, KER SE CENIM iN K3ER SEM CEN3EN" 
V A B L 3 E N I 

^fr P̂̂  ^^ 

LOŠKI O D E R 
SKOPJA L O K A 

ABONMA 
S E Z O N A 2007/2008 

L O Š K I O D E R 
Michael Frayn: H R U P ZA. O D R O M (komedija) 

režija: Matija Milčinski 
igrajo: Juša Berce, Miha Kalan/ktok Drabik, Bojan Trampuš, Petra 

Malovrh, Matej Čujovič, Jerca Zupan. Jože Drabik in Janez Debetjak 

S L G C E L J E 
Vinko Modemdorfer: Š A H MAT (komedija) 

režija: Dušan Mlakar 
igrajo: Miro Podjed, Renato Jenček. Jagoda, Barbara Vidovič, Barbara 

Medvešček,Lučka Počkaj, Tjaia Železnik in Rastko Krošl 

S N G NOVA G O R I C A in K U L T U R N I D O M S E Ž A N A 
Radoslav Zlatan Dorič 

ECAKO S M O L J U B I L I TOVARIŠA T I T A (komedija) 
režija: Matjan Bevk 

igrajo: Gojmir Lešnjak-Gojc, Tya Glažar, Miha Nemec in Branko Ličen 

SNG iVIARIBOR 
Noel Coward: INTIMNA K O M E D I J A (komedija) 

reiija: Zvone Sedlbauer 
igrajo: Vlado Novak, Ksenija Miiič, Branko Šturbej k.g. in Maša 

Židanik Bjelobrk 

AVTONOMNO G L E D A L I Š Č E L I U I R T 
Več avtorjev 

Ž E N S K A A V D i a j A (komedija) 
režija: Miha Golob 

igrajo: Sandi Pavlin, Tijana Zinajič, Barbara Medvešček, 
Usna Pernarčič Žunič, Neva-Jana Flajs in Žiga Saksida 

i 
CENA A B O N M A J A 

O D R A S L I 60 E U R 
U P O K O J E N C I 58 E U R 
Š T U D E N T I I N D I J A K I 52 E U R 

Možnost plačila v dveh obrokih. 
V P I S 

Dosedanji abonenti: S. in 4. september 
Novi abonenti: 5. in 6. september 

V pisarni gledališča od 10. do 12. ure in od 14. do 18. ure. 
TELEFON: 04/5120^.10. GSM: 041/730-982 

mailto:ik@g-glas.si
http://www.lu-kranj.si
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Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, d. d. 
Predilniika c. 16, 4290 Tržič 
Tel.: 04/597-11-00, Fax: 04/597-11-49 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
ZA NAJEM IN PRODAJO NEPREMIČNIN 

Najem poslovnih prostorov v industrijski coni BPT Tržič, d. d. 

1. Poslovno-pisarniškI prostori - upravno poslopje, BPT Tržič, d. d., 
Predilniška c. 16, stoječi na pare. št. 604/2, k.o. Tržič 

Urejeni pisarniški prostori v poslovni stavbi, (pisarne različnih ve-
likosti), z urejenim parkiriščem. Zagotovljeno ogrevanje pros-
torov. 

- Možnost najema manjših površin, posameznega poslovnega 
prostora oz. po dogovoru. 

2. Objekt obrata Predilnice, skupne površine do 2.200 m2, stoječi 
na parceli 599/12, k.o. Tržič, z možnostjo najema manjših 
površin po dogovoru. 

3. Objekt obrata Tkalnice, trietažni, skupne površine do 8.000 m2, 
stoječi na parceli št. 599/n in 599/1, k.o. Tržič, z možnostjo na-
jema manjših površin po dogovoru. 

Prodaja nepremičnin - (poslovni prostori in stanovanja) 

1. Poslovni prostori v Poslovno-trgovskem centru, skupne površine 
do 500 m2, stoječi na pare. it. in/20, k.o. Bistrica, z možnostjo 
nakupa manjših površin po etažah, s pričakovano prodajno ceno 
500 EUR/m2 (119.820,00 SIT/m2). 

2. Stanovanja (zasedena) 

- Stanovanje v večstanovanjski stavbi na naslovu Koroška 36, 
parcelna št. 110, k. o. Tržič, stanovanjski prostor v izmeri 42,15 m2, 
pričakovana prodajna cena 29.209,95 EUR (6.999.87242 SIT); 

Stanovanje v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 12, 
stanovanje v skupni izmeri 39,29 m2, parcelna št. 392/1, k.o. Tržič, 
pričakovana prodajna cena 28.092,35 EUR (6.732.050,75 SIT); 

Stanovanje v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 12, 
stanovanje v skupni izmeri 37,11 m2, parcelna št. 392/1, k.o. Tržič, 
pričakovana prodajna cena 26.533,65 EUR (6.358.523,89 SIT); 

Stanovanje v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 18, 
stanovanje v skupni izmeri 58,75 m2, parcelna št. 409/2, k.o. Tržič, 
pričakovana prodajna cena 42.006,25 EUR (10.066.377,75 SIT); 

Stanovanje v stanovanjskem bloku na naslovu Balos 9, stanovanje 
v skupni izmeri 70,89 ma, parcelna št. 214/7, k.o. Tržič, pričako-
vana prodajna cena 54.897,22 EUR (13.155.568,84 SIT); 

Stanovanje v stanovanjskem bloku na naslovu Ravne 19, 
stanovanje v skupni izmeri 44,88 mz, parcelna št. 387/5, k.o. Tržič, 
pričakovana prodajna cena 52.823,76 EUR {12.658.685,85 SIT); 

Stanovanje v večstanovanjski stavbi na naslovu Cesta na Loko 5, 
stanovanje v skupni izmeri 80,73 parcelna št. 145/4,1« ®- Bistri-
ca, pričakovana prodajna cena 42.161,35 EUR (10.103.545,00 SIT); 

Stanovanje v večstanovanjski stavbi na naslovu Cesta na Loko 5, 
stanovanje v skupni izmeri 61,29 "12, parcelna št. 145/4, k.o. Bistri-
ca, pričakovana prodajna cena 31.938,55 EUR (7.653.754,10 SIT). 

3. Stanovanj? (neža?eden<?) 

- Stanovanje v večstanovanjski stavbi na naslovu Koroška 56, 
parcelna št. 446/2, k.o. Tržič, stanovanje v izmeri 41,41 m2, 
pričakovana prodajna cena 31.057,50 EUR (7.442.619,30 SIT). 

Pogoji: 
Navedene izklicne cene ne vsebujejo nobenih davščin. Vse stroške 
v zvezi s prodajo nepremičnin, prenosom pravic na kupca in 
zemljiškoknjižne ureditve plača kupec. Nakup nepremičnin poteka 
po načelu "videno-kupljeno", kasnejših reklamacij glede stvarnih 
napak ne bomo upoštevali. 

Prednost pri nakupu ima ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno nad 
izhodiščno (izklicno) ceno in boljše plačilne pogoje. Ta objava ne 
zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom 
sklene pogodbo o prodaji. Pisna ponudba mora vsebovati predmet 
nakupa, ponujeno ceno, plačilne pogoje. Izbrani ponudnik mora 
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 8 dneh po prejemu ob-
vestila o izbiri, celotno kupnino mora plačati v roku določenem v 
kupoprodajni pogodbi. Če kupec v predpisanem roku ne sklene 
pogodbe ali ne plača preostale kupnine v določenem pogodbenem 
roku, velja pogodba za razdrto, v tem primeru ima BPT Tržič, d. d., 
pravico obdržati kavcijo, ki jo je uspešni ponudnik vplačal v postop-
ku javnega zbiranja ponudb. 

Ponudniki so dolžni do 19. 9. 2007 plačati kavcijo v višini 10% od 
izhodiščne cene za tisto nepremičnino, za katero vlagajo ponudbo. 
Plačilo kavcije je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo kavcije se 
izvrši na TRR podjetja BPT Tržič, d. d., št. 05100-8000083024, odprt 
pri ABANKA VIPA, d. d., z navedbo "kavcija za stan. na "npr. Ko-
roška 56, v izmeri 41,41 mz"". Plačana kavcija, brez obresti, bo po 
končanem postopku javnega razpisa, vrnjena tistim ponudnikom, 
ki na razpisu ne bodo uspeli, in sicer v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb. Uspešnim ponudnikom pa se plačana kavcija 
upošteva pri plačilu kupnine po sklenjeni kupoprodajni pogodbi. 
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh po končanem 
zbiranju ponudb. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po objavi 
razpisa. 
Ponudbe morajo biti poslane s priporočeno pošto na naslov BPT 
Tržič, d. d., Predilniška c. 16, 4290 Tržič, v ovojnici z oznako 
"Ponudba za nakup stanovanja na naslovu "npr. Koroška 56"". 

Ponudniki za nakup nepremičnin in interesenti za najem ter nakup 
poslovnih prostorov, lahko dobijo dodatna pojasnila in si ogledajo 
nepremičnine po predhodnem telefonskem dogovoru (tel. 04/597-
11-03, g3- Habjan). 

Miting v spomin 
na požig i(okre 

v uašem časopisu Gorenjski 
^ j e bil ij. julija 2007 objavljen 
prispevek Staneta Berganta, 
predsednika KS Kckra in svetni-
ka občine Preddvor pod gornjim 
naslovom. Prosim za objavo od-
govora. 

V vašem daljšem prispevku se 
hudujete na vse mogoče in ne-
mogoče krivce za grozote, ki so 
doletele krajane Kokre. V poseb-
ni knjižici o zgodovini Kokre, ki 
jo je objavil w»J častni knyan spo-
štovani akademik dr. Avguštin 
Lah s številnimi sodelavci, zelo 
dokumentirano pik o zgodovini 
Kckre in tragičnem razvoju do-
godkov, ki so se zgodili leta 1942. 
Vpogla^u "Črni pekel 1542 Ko-
kra" gpvori o tem dogodku. Toda 
nikjer nisem zasledil vaših ugo-
tovitev, daje za te dogodke krivo 
partijsko planirano dejanje. 
Tako pisanje je za upor Raven-
skega Ifud^va žaljivo. Po va&m 
je bil vsdjudski upor partijsko ko-
munistično planirano dganje in 
torej smo krivi za revolucijo, 
uvajanje diktature, skratka za 
vsa dejanja v vojnem in povoj-
nem dogajanju. Niti z besedico 
pa avtor ne obsoja okupacije, ne 
žrtev okupatorja za izgino^e slo-
venskega naroda. Ko sem ta pri-
spevek bral, meje bila groza, da 
to pišejo ljudje, ki predstavljajo 
današnjo oblast in krajevno sa-
moupravo in so bili izvoljeni iz 

ljudstva. Pišete namreč, da 
ste predsednik KS Kokra in svet-
nik občinskega sveta Preddvor. 
Kot nam Je znano, ste bili nekoč 
tudi podžupan te občine. 

Ali je m^pče, da zatiskate oči 
pred dejanji okupatorja in se 
vam zdi upor neko čudno obdo-
bje sbvendc^a naroda, ki mj bi 
po vašem ponižno čepel in čakal, 
da bi okupator izvedel dokončen 
program izgona Slovencev s te 
zemlje. Kam nas bo pripeljalo 
tako obnašanje in ocene polpre-
tekle zff>dovine slovensk^ na-
roda? 

Načrta o požigu vasi Kokra, 
ki je štela 1200 prebivalcev, s stra-
ni KPS ne poznam. Poznam pa 
klic OF slovenskega naroda v boj 
proti okupatorju in domačim iz-
dajalcem, ki so poma^i okupa-
torju uničevati slovenski narod. 

Ti maloštevilni Slovenci pa so se 
temu klicu odzvali in večina je v 
tem boju dala svoja življenja za 
obstoj celega naroda. 

Piscu sporočam, daje na Go-
renjskem gordo več vasi in sicer: 
Dražgoše, Gradišče, Koreno. 
Hrastnik. Kokra, Sovodenj, Bis-
trica pri Naklem, Zlato polje, 
Gabrše, Tmovče, Malo Lesno, 
Brezovica, Gozd. Poleg teh iw» 
so gorele tudi posamezne doma-
čije. Vse to seje dogajalo leta 

Pisca sprašujem, ali je bilo 
vse to v partijskem programu? 
Kakšne zmote in neumnosti. Ali 
pisec morda ne ve, dasopdegpo-
žiga teh vasi v večini primerov 
rttoške zmetali v ogenj, ukradli 
okrog še^sto otrok, daje okupa-
tor od tega 1941-45 ali obesil na 
Gorenjskem 127 skupin s 1270 
ta/d (na Slovenskem pa 2860 in 
to na okupiranem obmo^u pod 
Nemci). 

Bil sem partizan od junija 
iQ4i.fant star komaj i-j let in 
sem vedd, kam se moram opre-
deliti in tudi nerrtški zločin v Ko-
kri sem poznal Obšel sem vso 
Slovenijo, videl požgxne vasi od 
Nemcev, Italijanov, na žalost 
tudi od ustašev. O takšnem pro-
gramu, o katerem govorite vi, pa 
še nisem slišal. Bil sem očivi^ 
požigfi neke druge vasi v Solčavi, 
ki ni naredila nič drugtga, kot da 

je dala zavede ranjencem, parti-
zanom in političnim ustano-
vam. Prav tako so storili prebi-
valci Kokre. Vsa čast jim! To do-
kazujmo podatki o 32 dogodkih 
iz Kokrške kronike NOB. Imdi 
so sedem zbranim ustanov NOV 
in POS, ki so delovali v vaši <Wi-
ni in posebg dve partizanski bol-
nišnici in partizansko tehniko. 
Da so te ustanove lahko živele in 
delovale, gre zahvala in prizna-
nje ljudem Kokre. Ali je to tudi 
partijski program? Bil sem tudi 
na avstnjski strani Koroške, ko so 
okupatorji požigali in uničevali 
slcnmsko obmo^e, kot so kmetije 
na Lepeni in trinajst ob^vljenih 
koroških Slovencev iz Sel. Ne 
vem, kdo vas je učil zgodovine o 
boju slovenskega naro^ in usod-
ne okupacije od 1941 do 1945/ 
Na Gorenjskem so ddovali štirje 
odredi in ena brigada. V teh eno-
tah je bilo več kot tri tisoč borcev, 
samo ujetih in pobitih je bilo se-
demsto. Ali vam ti podatki kaj 
povedo ali prav nič? 

Kar se tiče proslav v spomin na 
žrtve Kokre, sem do njih vedno 
imel zelo spoštljiv odnos. Vedno 
in Igerkdi sem bU, sem si priza-
deval, da se žrtvam Kokre posta-
vi dostojen pomnik, ki se ga ne bo 
nihče sramoval in tako je tudi 
bilo. Prav je, da ta obdela čuva-
mo in vzdržujemo, saj predstav-
ljajo spomin na slovensko bojevi-
to kri tudi iz Bilismotudi 
na obnovi domov Kokre. Ne 
vem, koliko in kaj ste storili vi za 
uhiažitev teh dogodkov. 

Pisec niti z besedo ne omenja 
okupatorja, o njegpvih načrtih in 
vzrokih upora slovenska naro-
da. To je strašno spoznanje, da 
nekdo napada upornike, za na-
padalca pa malone trdi, daje bil 
revež in po nedolžnem napaden. 

Dalje pisec piše o premalo po-
moči s strani naše oblasti. S tem 
bi se striryal Na prireditvi v Ko-
kri je bil akademik dr. lah več-
krat govornik in je terjal ve^o po-
zornost prebivalstvu Kokre od 
KS, občine in republike. Kaj je 
bilo storjenega, se pa vidi. Vasi, 
kot je Kokra, so doživele enako 
ali bdje rečeno podobno usodo po 
vojni vse do danes. Naša ljuba 
domovina je bila uničena tako 
kot Kokra. Toda del sredstev za 
odpravo problemov je bil dan. 
Gotovo pa je bilo tega premalo. 
Vendar s krepitvijo ekonomske 
sposobnosti je bila tudi Kokra de-
ležna določene podpore. Dovolj 
ni nikdi, toda vseeno je promet-
na injrastruktura priSa do vseh 
kmetij, kot tudi elektrika in tde-
fon. Kokro je ddetda enaka uso-
da kot celotno podeždje, ki je 
im^ manj možnosti za preži-
vele. Upam, da se bo temu pro-
blemu danes posvetilo ve^o po-
zornost v okviru EU. Pravza-
prav, kaj pa dda vaša občina na 
tg zadevi razvoja podeželja? 

Začuden sem nad ugotovitvijo 
o načrtovanih komemoracijah. 
Komemoracije naj bi bile načrto-
vane od zgpraj z bučnimi godba-
mi, prapori, avtobusi, pogostit-
vami itd. pisec, kje pa ste bili vi? 
Zakaj ne organizirati te spo-
minske slovesnosti? Ne nam, ta 
organizacija pripada občini 
Preddvor. Zakaj vas sprašu-

jem? Zato, ker so vam žrtve 
malo mar. Najbolj nezadišano 

je, da vos moti prisotnost godbe. 
Čudno, da iw moti godba, ko 
zaigrajo državno himno in 

t C R K g f o l J k ^ 
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Beethovnovo žalostinko, ko za-
pojejo žene, dekleta, možje, 
fantje vofe ddine in seveda tudi 
od drugod iz vaše občine, katere 
svetnik ste. Da vas vse to moti, je 
čudno in nerazumljivo. Mor^i 
bi biti zadovoljni, da so vsi ti 
kulturni nastopi namenjeni 
spominu žrtvam Kokre. V Ko-
kro na slovesnost vsako leto pri-
hajajo ljudje, ki imajo spoštljiv 
odnos do žrtev. Tudi prapore 
pobratene s praporom KO ZB 
NOV Kokra prinesejo s seboj, 
da se poklonijo žrtvam. Saj je ta 
dan vaš krajevni praznik. Za-
kaj ga spoštljivo ne praznujete? 
Tem žrtvam pa se spoštljivo po-
klanjajo prebivalci sosednje KS 
in organizacije, člani ZB, so-
rodniki, znanci in dobro čuteči 
ljudje do žrtev požgane vasi. Le 
kje ste bili vi? Zakaj morajo 
organizacijo na spomin žrtvam 
Kokre organizirati drugi? 

Kar se tiče pogostitve, zlasti 
praporščakov, je bila to skrb 
organizatorja, ne vas, če ste so-
delovali. Tudi v prihodnje bomo 
prihajali v Kokro in se poklanja-
li žrtvam. Predlagam vam, da 
bodite organizator spomina 
brez pritožb in prepira. Bodite 
pohvaljeni ne pa kritizirani! 
Kar se tiče pogostitve na teh slo-
vesnostih slavne goste organiza-
tor sprejme in pozdravi ter pogo-
sti. V prihodnje t^a spoštovanja 
do udeležencev spominskih pri-
reditev v program ne načrtujte. 
Kulturni odnos bi pokazali, da 
bi bili ponosni, da se pride toliko 

ljudi poklonit žrtvam vaše vasi. 
Odkrito vam povem, da rwbe-
den od udeležencev spominske 
prireditve nikoli ni zahteval ka-
kršnekoli pogostitve in s tem 
obremenjeval krajanov Kokre, 
Če se je to zgodilo, je bila to od-
ločitev organizatorja. Tak očitek 
predstavlja primitivnost najviš-
jega nivoja. Tudi sovražniku, če 
bi me obiskal, ne bi očital, da 
sem ga moral pogostiti s šilcem 
domačega, saj se to spodobni in 
ima osrtova v staroslovenski kul-
turi naroda. 

Piscu sporočam, da je po Za-
konu za vzdrževanje kulturne 
dediščine odgovorna občina, ki je 
v vašem primeru to zadevo ure-
dila tudi z odlokom. Hvala ji. Ne 
se sramovati, kdo in za kaj Je 
dolžna kaj storiti. Vemo, da je 
na obmoiju vasi Kokre (skupaj 
z Jezerskim) 16 spominskih 
obeležij, ki pričajo narodovo od-
ločnost v boju proti okupatorju. 
Pred leti smo s skupnimi močmi 
obnovili te pomnike in spomeni-
ke. Ti pomniki govorijo o narod-
noosvobodilnem boju celotne 
dfiine. Če tega pisec ne ve, je to 
slabo priporočilo za občinski 
svet in tudi za predsednika KS 
Kokra. Pri obnovi je s svojimi 
sredstvi izdatno pomagala tudi 
skupnost borcev gorenjskih par-
tizanskih odredov in enot. 

Spomnil bi pisca, da 6^-letni-
co rojstva praznujeta Kokrški in 
Gorenjski odred. Kokrški odred Je 
bil rojen na obtno^u voiSe občine, 
na Kolišču. Namesto čestitke pa 
mu daste klojiito. 

Predsednik skupnosti borcev 
gorenjskih partizanov 

MAKON KOŠIR 

Predsednik KO ZBGoriče 

mailto:info@g-glas.si
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Na igrah blesteli Jezerjani 
Ekipa Jezersko, ki se je minulo nedeljo udeležila veselih iger gorenjskih občin v Žirovnici, je prehodni 
pokal prinesla nazaj le za dve uri. 

A N A HARTMAN 

Žirovnica - Minuli konec ted-
na so v Žirovnid potekali sed-
mi Veseli dnevi, v sklopu kate-
rih so tretjič v nedeljo na parce-
li Konjeniškega kluba Stol po-
tekale Vesele igre občin Go-
renjske v organizaciji Zavoda 
za turizem in kulturo Žirovni-
ca. Tokrat so se jih udeležile 
ekipe iz Gorenje vasi-Poljan, 
Preddvora, Gorij, Kranjske 
Gore in Jezerskega, iz občine 
Žirovnica pa so se iger poleg 
občiriske ekipe udeležili še 
brezniški skavti in ekipa Neod-
visne liste za Žirovnico. Pome-
rili so se v petih igiali, ki so se 
jim obiskovalci lahko pošteno 
nasmejali: v hoji po 'klocnah', 
metanju podkvic, hoji na smu-
čeh, pobiranju krompirja in 
brizganju vode v vedro. 

Letošnje vesele igre so mini-
le v znamenju prevlade Jezer-
janov, ki so domov odnesli kar 
bri pokale. Prehodni pokal so 
kot lanski zmagovalci med ob-
činami v Žirovnico tako pri-

Jezerjani med pobiranjem krompirja / fo«; Kaja ''ftir 

nesli za pičli dve uri, poleg tega 
pa so dobili tudi pokal za naj-
boljšo skupno uvrstitev in naj-
boljšo ekipo v skupni konku-
renci. Zmagali so v treh igrah. 
"S kmečkimi igrami imamo 
kar nekaj izkušenj. Že tradido-
nabio se, na primer, udeležuje-

mo KmeČkili iger štirih dolin," 
je povedala Suzana Rebolj, 
vodja ekipe Jezersko. "V Žirov-
nico prihajamo predvsem za-
radi druženja in zabave," je de-
jala in ob prevzemu pokalov v 
šali pristavila, da bodo prihod-
nje leto del ekipe pustili doma. 

da se bodo zmage lahko veseli-
le še druge občine. "No, saj se 
vam sploh prijaviti ne bomo 
pustili," je, prav tako v šali, od-
vrnil eden od organizatorjev. 
Druga je bila ekipa Gorenje 
vasi-Poljan, tretja pa eldpa iz 
Gorij. 

KRANJSKA GORA 

Kranjska Gora pobratena s Santa Marinello 
Župan občine Kranjska Gora Jure Žerjav in župan italijanske 
občine Santa Marinella Pietro Tidei sta v soboto v Kranjski 
Gori podpisala Listino o pobratenju. S tem sta tudi formal-
no potrdila sodelovanje in prijateljstvo, ki traja že od leta 
1989. Pobratenje naj bi občinama prineslo še več gospo-
darske in turistične izmenjave. Že zdaj mnogi gostje iz San-
ta Marineile, ki je turistično zelo razvit kraj, znan po 
prekrasnih plažah in rožah, pozimi prihajajo v Kranjsko 
Goro. V Kranjski Gori je bil minuli konec tedna cel avtobus 
gostov iz Santa Marineile, ki so se v soboto s Kranjskogorci 
pomerili tudi na nogometnem turnirju. U. P. 

H A L O - H A L O GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

HjioWo a obiJvo sprtjemamo po iflefonu 04/Ml-42-l)0. faksu lM/20I-42-)3 ali osslino na Zoisovi 1 
»Kiinju ai. po poiil • do ponedelUa In (nfika do 11.00 urti C«i\a ojlasot in ponudil v mbiiki: laedno ugo<lna 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/53 15 249. FAX: 04/53 04 230 
MADŽARSKE TOPLICE 4. io - 7. io, 27.10 • 30.10., 2.11 - 8. l i ; 
PELJEŠAC-MORJE 17.9. - 24.9.; 24.9 - 30.9; TRST 19. 9.; MEŽU-
C O R J E 1 9 . 1 0 - 21. i o . 

OBVESTILA o DOGODKIH OBJAVLJAMO v R U B R I K I GLASOV 

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

28. tradicionalno srečanje na Tromeji 
Tromeja-- Turistično društvo Rateče-Planica vabi na 28. 
tradicionalno srečanje na Tromeji - Peči 1509 n. m. (kjer se 
je rodila zamisel o organizaciji olimpiade treh dežel), ki bo v 
nedefjo, 9. septembra. Ob 8. uri bo začetek pohoda na Peč 
1509 n. m. (tromejo) izpred gostilne Šurc v Ratečah, ob 13. 
uri tradicionalno srečanje županov obmejnih občin in poz-
drav organizatorjev, ob 14. uri nastop akrobatskih letal, od 
n . do 17. ure bo za prijetno vzdušje poskrbel ansambel 
Pomlad, ob 17.30 zaključek prireditve. V primeru dežja bo 
prireditev i6. septembra. 

Za nnlade na jesenicah 
Jesenice - V Mladinskem centru Jesenice bo v četrtek, 6. sep-
tembra, ob 19. uri v dvorani MCJ vabimo odprtje razstave z 

naslovom Pomembna je ideja 2., v petek, 7. septembra, bo 
od i6. ure dalje na igrišču TVD Partizana na Koroški Beli v 
sodelovanju z mladinsko točko Javornik-Koroška Bela in v 
okviru krajevnega praznika prireditev "MCJ se potepa". 
Obiskovalci se bodo lahko pomerili v igranju odbojke, lahko 
bodo ustvarjali na brezplačnih delavnicah ali pa se zabavali 
na športnih in animacijskih igrah; v ponedeljek, 10. septem-
bra, pa se boste lahko ravno tako od 16. ure dalje potepali na 
igrišču na Blejski Dobravi. Tudi tam boste lahko ustvarjali na 
delavnicah, tekmovali v turnirju v roler hokeju ali igrali druge 
športne in animacijske igre. Prijave za turnir bodo na kraju 
dogodka zbirali od 16. do 16.30. V primeru deževnega vre-
mena bosta prireditvi odpadli. 

Ob 70-letnici GRS Tržič 
Tržič - Zaključno prireditev GRS Tržič ob 70-letnici us-
tanovitve bo v soboto, 8. septembra, ko ob 11.30 maša in 
blagoslov križa pri spominskem obeležju zasutim v plazu 
leta 1937. Obeležje in obnovljen križ sta v Škarjevem robu v 
Storžiču, uro hoda od Doma pod Storžičem. Mašo bo 
daroval lomski župnik Silvo Novak. 

IZLETI 

Pohod po Pokljuki 
Kranj - Humana Združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje vabi svojce oseb s težavami v duševnem zdravju na 
rekreacijski pohod po Pokljuki za sprostitev in krepitev 
zdravja, ki bo v soboto, 8. septembra, od 9. ure dalje. Orga-
niziran bo skupni prevoz, zato pokličite v društveno pisarno 
na; 04/20 117 20. 

Ljiidsk» Univer/.3 
.Skoljn Loka 

PudJubnik I a 
4220 ^kofja Loka 

I c L : 04/506 t.^ 0 0 

fav: 04/SI2 Oii tiX 
HHVv.lu-skDfjilloka.si 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA ^3ANAGEMENT KOPER 

razpisuje v Škofji Loki 

dodlploiaske in podiplomske Studijske programe 

Dodiplom.ski študij : vpisujemo v 1. letnik 
visokošolskega strokovnega iStudijskega programa 
MANAGEMENT: kandidatom za univerzitetni 
študij, ki zanj izpolnjujgo vpisni pogoj, piiporočamo, 
da se vpiScjo v visokoSolski strokovni program, 
ker se bodo po zaključenem 2. letniku lahko 
prepisali na univer/itemi program. Vpis je možen 
tudi v 2. in 3. lemik - pokličite in poSljemo vam 
infonnativno broSuro. 

Podiplomski Študij: vpisujemo v specialistični 
študijski program MANAGEMENT, ki j e 
enakoNTcden I. letniku znanstvenega magistrskega 
programa: diplomanti specialističnega programa 
bodo imeli možnost vpisa v 2. letnik znanstvenega 
magistrskega programa. 

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

INFORM/\TIVNI DAN: 
četrtek, 6. september, ob 17. uri 
v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka. 
Panizanska c. I. Ški>fja Loka (bivša vojaiSnica). 

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

V Tuheljske toplice 
Kranj - V Društvu upokojencev Kranj vabijo v sredo, 19. sep-
tembra, na kopalni izlet v Tuheljske toplice na Hrvaškem. 
Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred Creine, prijave pa zbira-
jo v društveni pisarni. 

Kopanje v Izoli 
škofja Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka vabi v sredo, 
19. septembra, na kopanje v Izolo. Odhod avtobusa bo ob 7. 
uri izpred avtobusne postaje v Skofji Loki. Vpisovanje v 
prostorih društva do zasedbe avtobusa in proti takojšnjemu 
plačilu. 

Kolesarska izleta 
Kranj - Kolesarji kranjskih upokojencev vabijo 6. septem-
bra z odhodom ob 8. uri izpred društva na kolesarjenje na 
relaciji Kranj-Komenda (srečanje gorenjskih upoko-
jencev)-Kranj. Vožnje bo za 7 do 8 ur. 11. septembra pa 
vabijo na kolesarjenje na relaciji Kranj-Smlednik-Šmarna 
gora-Šmartno-Kranj. Odhod bo ob 8. uri izpred društva, 
vožnje bo za 7 do 8 ur. 

OBVESTILA 

Tečaj konzerviranja sadja in vrtnin 
Naklo - Biotehniški center Naklo vabi na lo-urni tečaj kon-
zerviranja sadja in vrtnin, ki bo potekal 12. in 13. septembra 
v živilski delavnici Biotehniškega centra Naklo, 2 začetkom 
ob i6. uri. Prijavite se lahko na številki 04/277 21 20, na-
jkasneje do 6. septembra. 

Vpis otrok v plavalni klub 
Radovljica - Klub žito Gorenjka Radovljica vabi k vpisu otrok 
v plavalni klub. Vpis bo potekal od 3. do 14. septembra od 17. 
do 19. ure na recepciji kopališča in po tel. št. 04/53 77®-

Zbor vabi pevke in pevce 
Jesenice - Komorni zbor Vox Carniolus Jesenice v svoje vrste 
vabi nove pevke in pevce. Za informacije pišite na elektron-
ski naslovvox.carniolus@gmail.com ali pokličite predsedni-
ka zbora na št. 031/330 461. Obiščite tudi našo spletno 
stran: vww.voxcarniolus.si i 

PREDAVANJA 

Predstavitev zakona o duševnenn zdravju 
Kranj - Humana Združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje vabi svojce oseb s težavami v duševnem zdravju na 
sestanek in predstavitev zakona o duševnem zdravju, kjer 
bodo dobrodošle vaše pripombe. Vodila ga bo ga. Nada Ši-. 
mene. Predavanje bo v torek, 4. septembra, ob i6. uri v 
prostorih Humane. Informacije po tel.: 04/20 117 20 

KRČNE ŽILE, ODPRTE RANE? 
lANir ZiMwi«w*NM (M. Mto.. IsmKA ctSTA 67.6000 Kont 

05/640 02 33 
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Kako se zdravo prehranjevati? 
Škofja Loka - Odgovore na vprašanja o zdravem prehranje-
vanju boste lahko dobili na predavanju prof. dr. Marjana 
Simčiča, predstojnika Katedre za humano prehrano na 
Biotehniški fakulteti v Ljubljani, z naslovom Uravnotežena 
prehrana - prednosti lokalne saniooskrbe, ki bo v sredo, 12. 
septembra, ob io. uri v veliki sejni sobi na Upravni enoti 
Škofja Loka. Predhodne prijave zbirajo na Razvojni agenci-
ji Sora, tel. št. 04/50 60 225, e-pošti: info@ra-sora.si in 
kristina.miklavcic@ra-sora,si do ponedeljka, lo . septem-
bra. 

RAZSTAVE 

Dialog barve in oblike 
Šenčur - Razstavo Društva likovnikov Cerklje z naslovom Di-
alog barve in oblike bodo odprli v torek, 4. septembra, ob 19. 
uri v Muzeju Občine Šenčur. Razstava bo odprta do 23. sep-
tembra in sicer ob torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob 
nedeljah od lo. do 12. ure. 

Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E 
WWW.GORENJSKIGLAS.SL/KAZIPOT 

OSMRTNICA 

Neopazno v tihi noči 
$nela 51 svoj z^fnski krii. 
Smrt od tebe nas ne loči, 
z nami vedno še živiš. 

Zapustila nas je žena, mama in babi 

T E R E Z I J A L E B E N - P I V K 
profesorica slovenskega in ruskega jezika 

Od nje se bomo poslovili juti, v sredo, 5. septembra 2007, 
ob 16. uri na pokopališču v Kranju. Njena žara bo od 
9. ure dalje v poslovilni vežici pokopališča v Kranju. 

Pogrešali jo bomo: mož Zdravko, sinova UroŠ z ženo 
Tjašo in Rok 2 ženo Vesno, vnukinji Ališa in Tesa ter 

vnuka Ambrož in Erazem. 

® 

Rodio Trialcir 
inrmTTTi_nir.irTtlTf.»n o i j imuMftaMi i. .r ipT ^ ^ ^ 

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

LOTO 
Rezultati 70. kroga - 2. septembra 2007 

1. 9» 1 0 . 1 1 , 1 7 . 24, 28 in 3 

Lotko: 3. 3, 4, 2, 2, 9 

Predvideni sklad 71. kroga za Sedmico: 300.000 EUR 
Predvideni sklad 71. kroga za Lotka: 85.000 EUR 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof 79A, 4000 Krenj 
info-nep#gel<}x^o]efct.si 

www.gekkop rojči(t.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANjA 
KRANJ • KOKRICA: enosobno, v iz-
meri 54,37 m2. novogradnja I. 2007. 
polkletno, talno gretje. T'2 priključek, 
balkon, vseljivo po dogovoru. Cena 
98414.11 EUR. Prt plačilu z gotovino 
5% popust. 
KRAN) - KOKRICA: trisobno, v izme> 
ri 106.43 novogradnja (. 2007. 
mansarda, T-2 priključek, dva balko-
na, vseljivo po dogovoru. Cena 
169.550 EUR. 
KRAN) - CENTER: dvosobno. 52.43 
m2 novo stanovanje v pntličj u popol-
noma obnovljene meJčanske hi$e v 

centru mesta. Cena: 98.075,41 EUR. 
KftAN) - CENTER: novo trisobno du-
plex. 94.87 m2,1. 2006 1. nadstropje 
in mansarda. Cena: 150.194,53 EUR: 
KRANJ - ZUTO POgE: dvosobno, v 
izmeri 49 mi, \. 1960,4. nadstropje, 
balkon, vsa infrastruktura. Cena 
96.500 EUR. 
TRŽIČ - BISTRICA: dvosobno, v iz-
meri 64.51 m2. nadstropje 1./4, I. 
1969, v celoti opremljeno in obnov-
ljeno stanovanje, z izjemo kopalnice. 
Cena: 112.500 EUR. 
PRODAMO Z E M g i S C E 
JAVORNIK: 695 m2. zazidljiva parce-
la za stanovanjsko hišo. Možnost 
dveh stanovanj. Primerno tudi za vi-
kend. Lepa, mirna lokacija v vaškem 
okolju. Cena 60 EUR/m2. 
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR 
BRfTOF: za pisarniško ali drugo mimo 
dejavnost, v izmeri 43,71 m2, soupora-
ba hodnika in WC-ja. Cena 250 
EUR/mesec 

DODATNA PONUDBA NA: 

www.gekkoprojekt.si 

^HIDj^ 
N E P R C f M l C f V l N E 

A^endja za promet z napremidnlnamj 
Na S4<ali 4. 4000 Kranj 

t&i.: 04/2363 388. 2363 389. 
gsm- 0417660 938. 040/839 118 

STANOVANJA: 
Kranj, visoko pritti^, trisobno, bližina 
20. 66 m2, I. 61, delno prenovljeno, 
zelo prijetno, menjamo tudi za enoin-
pol- ali dvosobno v Kranju, etažna na 
plin, 116.007,00 EUR. 
Kranj Planina, dvosobno. 8./8,1. 82. 56 
m2. potrebno prenove. 92.000,00 EUR. 
Šenčur, trisobno v hiSi, P. 8$ ms, vrt 90 m2, 
1.02. zete lepo, svetio, 135.620,00 EUR. 
Visoko, dvoinpolsc^no v hiši, M, I. 74, 
vrt 150 m2, vzdrževano, prijetno nase-
lje; 146.052,00 EUR. 
HISE: 

Begunje, meščanska vila, 1.1894, pre-
novljena I. cg., 735 m2, parcela 2560 m2, 
lahko tudi za ponovno (zdravniško ...) 
stanovanjsko dejavnost, lepa lokacija, 
možen tudi mini hotel, 1,5 mil. EUR. 
Kokrica, stan. hiša, 1.56,160 mz. dodat-
no posl. prostor 70 m2, parcda $24 m2. 
cena: 1794J5 EUR. 
ODDAMO: 
Kranj Primskovo, oddam 2 pisarni (20 in 24 
mz), mini kuhir^, WC, v m^sardi. L1907, 
prenovljeno L 94, najemnina: 343.00 EUR. 
I ^ r ^ Pbnina, oddam dvosobno, 70 m. I. 
82.). nads., popolnoma prenovljeno, zelo 
lepo. najemnina 400.00 EUR/ mesec + 
stroški. 
posEsn 
Ambrož, parcela v naklonu, sončna, za-
zidljiva. 1280 m2. cena 55.00 EUR/mz. 
KUPIM 
Za znano stranko nujno kupim zaadlji-
vo parcelo do 700 m2 Kranj v smereh 
Golnik, Preddvor, Cerklje. Stražišče in 
bližnja okolica. 
Britof - Voge, nujno kupim zazidljivo 
parceb do 1000 mz. lahko 2 skupaj ali 
menjam za manjSo 500 ma. 
Za znane investitorje iščem zazidljive 
parcele do 2000 m2 za gradnjo stano-
vanjskih hiš v Kranju in bližnji c»kolid. 
Vabimo vas na 

www.tri<ianepremicninc-ij.si 

d&o. 

nepremičnine 

Ul. Juleta Gabrovška 34, 4000 Kranj 
email: info(g>ida-nepremicnine.si 

PE Kranj, Planina 03, Kranj 
td.: 04/2351 000. CSM 041/331886, 

051/391 100, fax: 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMa 
JESENICE, TITOVA CESTA: 51 m2, dvo-
sobno, zgrajeno 1.1972, cena: 65.000 
EUR 05.576-600 SIT). 
KRANJ, NAZORJEVA UUCA: 97 m2. 
štirisobno. zgrajeno 11966.3. nsd., sta-
novanje je prostorno in svetlo vseljivo 
01.04.2008, cena: 130.000 EUR 
{31.153.200 SIT). 
KRANJ, VAMAVČEVA UUCA: 74 ^2, 
trisobno, v stavbi zgrajeni I. 1961, 3. 
nad., vseljivo 01.02.2008, v ceno vza-
memo manjše stanovanje, prodamo 
brez provizije, cena: 110.000 EUR 
(26.360400 Sf^. 
KRANJ, gUBL^NSKA CESTA: 56.1 mz, 
trisobno, zgrajeno 1.1952. adaptirano I. 
2002. pritličje v večstanovanjski hiši. 
cena: 77.200 EUR. 
HlSE PRODAMO: 
KRANJ, VISOKO: 180 m2. samostojna, 
adaptirana I. 2007, 230 m2 zemljišča, 
lahko tudi dvostanovanjska, v račun 
lahko vzamemo tudi stanovanje, parce-
lo, cena: 185.000 EUR (44.333400 SfT). 
PARCEU PRODAMO: 
SnSKA VAS, K.O. ŠENTURSKA GORA: 
590 in 574 m2, stavbno zemljišče, cena: 
55EUR/m2 (15.576 SIT), 
KRIŽC p r i TRŽIČU: 1.361 r m , zazidljiva, 
zazidljiva parcela z gi^benim dovolje-
njem za enostanovanjsko hiSo. cena: 
110 EUR/m2. 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO: 
KRAN) - STOLPNICA: 83,94 
1964 sVU ' pisama. možnost upo-
rabe tudi kot stanovanja, cena: 134500 
EUR (32.231.580 SO). 
NAJAMEMO: 
Najamemo prostor v Kranju ali celici 
prin^ren za avtopralnico. 
KUPIMO: 
Za znanega kupca kupimo enoinpol-
sobno stanovanje na Kovorski cesti v 
Tržiču. 
Kranj ol̂ lica kupimo kmetijsko zemljišče. 
Gorenjska kupimo stavbno zemljišče. 
Kupimo zazidljivo parcelo 1200-1500 
m2 v Kranju ali okolid. 
Na obmo^u Gorenjske kupimo stano-
vanja. hiše in parc^ P fa^ takoj. Za 
več infermac^ nas pokličite. 

www.ida-neprem>cnine.si 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Terefbn: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-pošta: 
info(g>fi3Sst.si 
Internet: 
www.fesstsl 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ - Sorfijevo rwse!jc garsonjera, 
21,78 mz, 1.1972,70.000.00 EUR. 
KRANJ • mesto: mansardno trisobno, 
3./3.79 m2.1.1900, celotno obnovljeno 
2006.116.^0,00 EUR. 
KRANJ - okofica: triinpoJsobno. i./i, ce-
lotno obnovljeno 2003, 68,00 mz, 
124.000.00 EUR. 
KRANJ • Zbto p o ^ garsonjera, 26,60 
m2,1. nad.. 1.1960.64.000 EUR. 
HISE PRODAMO ' 
KRAN) - GOLNIK: dvoj&k, 1.1960, sta-
novanjske površine 160,00 m2, 
130.000,00 EUR. 
TRSTENIK - OKOUCA: novogradnja, 
zaključena gradbena faza, 300 m2 bi-
valne površine. 900 m2 zemljišča. 
230t.ooo,oo EUR. 
KRANJ: vrstna hiša. možnost dvostano-
vanjske, bivalne povrSine več kot 168 ma, 
zemljišče 263 mz. 219.000.00 EUR. 
ODDAJA V NAJEM 
BRNIK: dvojček - novogradnja, najem-
nina za enoto 950,00 EUR + stroški + 
N r̂Sčna. 
KRANJ • Vo(k)wdni stolp: dvosobno, 52.60 
m2, najemnina 350.00 EUR * varšdna. 

www.fes st.si 

alpdomsilpdom.si 
Til.: 04 537 4SOO 
wwwjlpdam.si îPDom 

&lpdom, inteniring 6A. Radovljks 
Cart̂ arjeva ulca I 
4840 Radovljica. 5LD 

• QRADfUAZAT1ta 
• POSItBKIVANJE 
• VPfSVZaUt&KOKHIKM 
• 
• UPItAVUANJEINVZDlti^WytlE 

BCMOIKA 

BLED: garsonjero prodamo, 17,1 m2,1. 
1981. 4 nad., balkon, klet. oprema. 
Cena: 70.940 EUR. 
BLED: enosobno prodamo. 33,53 m2, 
podstreha 1,89 mz. klet 1.5 m2,1.1975,3. 
nad., balkon, takoj. Cena: 105.000 EUR. 
RADOVLJICA: enosobno prodamo. 
36,35 m2.1.1971, 3, nad., vsi priključki, 
delna obnova in oprema. Cena: 92.000 
EUR. 
RADOVLJICA: trisobno prodamo, 
79.29 ms. 2. nad.. 1.1988, balkon. WeL 
Cena: 133.534 EUR. 
RAOOVLJKIA: novo trisobno prodamo, 
91.23 m2. visoko pritličje, naša novogr. 
2007, dnevna so^ + kuhinja + jedilni-
ca, spalnica, kabinet, kopalnica, terasa, 
klet, nadstrešek + pa rk. mesto, ločeni 
števci, vsi priključki, vseljivo takoj. Cena: 
211.575 EUR. 
RADOVLJICA: oddamo ve^e dvosob-
no, 84,53 2004, 2. nadstropje, 
predsoba, dnevna soba + kuhinja + je-
dilnica. spalnica, kopalnica -t- wc, bal-
kon, klet, garažni boks. vsi priključki, vsa 
oprema. 3 mesečno predplačk). takoj. 
Cena: 400 EUR/mesečno + stroški. 
RAIX>VLJICA: hišo prodamo, obnova 
1987, pritlifje 150 m2 (kuhinja, dnevna 
soba s kaminom. 4 spalnice, 2 kopalni-
ci, terasa), mansarda 160 m2 (lasten 
vhod, kuhinja, shramba, dnevna soba. 5 
spalnic, kopalnica, savna. 2 balkona), 
klet 47 m2, nadstrešek, garaža, vrt 
Cena: 490.000 EUR. 
ŽIROVNICA: hišo prodamo, klet 40.9 
tm, 1- nad 139.69 m2 (kuhinja, dnevna 
sobd. &palni<:a, bbinet, kopalnica, wc). 
mansarda 134,61 mz (kuhinja, spalnica, 
kopalnica, neizdelani prostori), starost 60 
krt. 3trcha zooo. dvoriSčc, vrt. v pritli^u jc 
Prr Stevenije. Cena: 337.581 EUR. 
ZG. SORK:A pri Železnikih: hišo proda-
mo, lahko za vikend, 86 mz. 1.2005, pri-
d i g (kuhinja, kopalnica, wc, savna), 1. 
nad. (dnevna soba, balkon), in mansar-
da (spalnica), ck elektrika, vsa oprema, 
mrma in lepa tokadja. vredno ogleda. 
Cena: 146.000 EUR. 
I F ^ f - nov bkal v trgovko poslovnem 
centru prodamo, prltli^e. 78,22 m2. čaj. 
na kuhinja, sanitarije, razi. dejavnosti, 
naša novogr. 2005. tako}, prometna k>-
kadja, Cena: 117-330 EUR. 
LESCE: nov lokal v trgovsko poslovnem 
centru prodamo, medetaža. 83,96 mz, 
trgovina, izobraževanje, zdravstvo, ser* 
vis. naša novogr. 2005. takoj. Cena: 
11^864 EUR. 

I F$rp- nov lokal v trgovsko poslovnem 
centru prodamo, medetaža. 834 mz, 
razi. dejavnosti, naša novogr. 2005. ta-
koj. Cena: 115.092 EUR. 
NA GORENJSKEM iščemo stanovanja, 
hiše (lahko starejše in potrebne popra-
vila) in zazidljive parcele za gradnjo. Po-
klice 537 4S <»• 

r.aipdom.si 

novogradnje, »ddptaoje. nepremičnine 

venum-o 
Britof 43, 4000 Kranj 
td./fiw: 04/2J4-3CHS0 
gm: 031/684.777 
e-potta: lidi^a^v^^uni-^ 

PRODAJA 
Britof, Voge, dvojček, klasična grad-
nja, III. PGF, s kletjo, na pare. 222 in 
279 m2. Dobra povezava z avtocesto 
za LJ. Vrtec, šola v bližini. Cena: 
178.000,00 EUR/enoto oz. po do-
govoru. 
Zlato polje, Kidričeva, trisobno stan. 
z balkonom, 2./2, 71,5 m2, I. 60. 
sončno, obnovljeno in opremljeno. 
Cena: 115.000.00 EUR oz. po dogo-
voru. 
Planina 1, enosobno stan.. 414 m2,1. 
74, VP/7 pokrit balkon, klet. delno 
obnovljeno. Cena: 81.789,35 EUR oz. 
po dogovoru. 
NAKUP 
Kranj, okolica do 10 km, nujno išče-
mo zazidljivo parcelo, cca. 500 m2. s 
priključki. 
Kranj in okolica, iščemo trisobno ali 
dvostan. hiSo za znano stranko. Pok-
ličite nas. 
NAJEM / ODDAJA 
Brrtof, oddamo posl. prostor, 43.5 
m2. I. 2005. primeren za pisarniško 
dejavnost. Najemnina: 250 EUR/ 
mesec + stroški. 

www.venum.si 

NEPREMIČNINE 
RCAL ESTATE 

SVET R E d . 0 . 0 . 
EMOTA KramI 
NAlOKjcVA uliCA 12 
4000 KAAtej 
TiL: 04/2811.000 

Email: kran}(3>svet-nepremičnine.si 
http://www.svet-nepremičn ine.sl 

Obveščamo vas, da smo se preseli* 
ii v nove poslovne prostore na Na-
zorjevo ulico 3. 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ' Zoisova ul.: trisobno, 78.93 
m2, 2. nad. nizek blok, nova okna, 
kopalnica in wc, CK-plin, balkon, v 
kleti 2 shrambi, ZK, urejen blok. 
Cena 134.1S1 EUR. 
KRANJ • Zlato polje: dvosobno, 
52,54 m2,4. nad., 1.1960. delno re-
novirano, 2K, prazno in takoj vselji-
vo. Cena 96.250 EUR. 
KRANJ - Planina 1: trisobno. 80,84 
m2, 3. nad., kompletno adaptirano 
2006. ZK urejena, prostorno, lepo. 
urejen blok. Cena 119.000 EUR. 
KRANJ • Planina I: enosobno, 39.79 
m2,1. 1973-, 4./4 nad., prenovljeno, 
super razporeditev prostorov, opre-
ma ostane. Cena 89.000 ELJR. 
HIŠE prodamo 
KRANJ - Koroška c.: 1/6 hiSe, dvo-
sobno cca. 41 m2 v hiši, adaptirano 
1. 2005, lastni vhod, t-2, drvarnica, 
klet. CK na olje. Ogled slik na naši 
spletni strani. VREDNO OGLEDA. 
Cena 75.000 EUR. 
TRŽIČ: 1/2 hiše, kar predstavlja 
dvosobno v mansardi. cca. 62 mz. 
adaptirano I. 2004, lasten vhod. 
zraven pripada 465 m2 zemljišča. 
VREDNO OGLEDA! Cena 133.500 
EUR. 
ODDAMO 
ŠENČUR: oddamo hišo s skladišč-
nim prostorom. 310 m2. P-FN, I. 
1980, lahko opremljeno ali prazno. 
Za večjo družino, ki poleg stanova-
nja potrebuje še prostor za kakšno 
dejavnost. 1 varščina. Cena: 950 
EUR/mesec stroški. 
PREDDVOR: manjša hiša. cca 110 
m2,1.1993, CK - olje, oprema po do-
govoru, vseljivo 1.10.2007 za dolo-
čen čas. oddamo paru brez otrok, i 
varščina. Cena 500 EUR/mesec. 
ZEMgiSČE prodamo 
RIBNO: 644 m2, položno zemljišče, 
primerno za gradnjo stanovanjske 
hiše, druga vrsta pod cesto v smeri 
proti hotelu. Dostop po javni asfalti-
rani cesti. Cena 125,00 EUR/m2. 
SKOF JA L O K A - Sveti D u h : 506 m 2 + 
63 m2 poti, ravno, sončno, stavbno 
zemljišče, pridobiva še gradbeno 
dovoljenje za enostanovanjsko 
hišo. možen ogled načrtov in slik 
na spletni strani. Cena 87.000 EUR. 
ŽIRI: 3068 m2 velika parcela od 
tega cca. 2/3 stavbnega zemljišča, 
sončna lega. Infrastruktura v bliži-
ni. Cena 100.000 EUR. 
C E R K L J E n a G o r e n j s k e m : 1378 m 2 . 
ravno, sončno stavbno zemljišče, s 
prekrasnim pogledom na Krvavec. 
Cena 150 EUR/m2. 
P O S L O V N I P R O S T O R I 

Oddamo in prodamo različne kva-
drature poslovnih prostorov na raz-
ličnih lokacijah. 

www.svct-nepremicnine.$i 

G K O H - I S K o ^ O 
Mlinska ul. 1. Maribor, PE Tržič. 

Ste Marie Aux Mineš 9/a 
Telefon: 592 59 49.030/30 2011 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ - Planina I. garsonjera. 26.6 
m2. III./3, obnovljena I. 2006, opre-
mljena. Cena: 68.85J EUR. 
BLED - center, dvosobno, 40,9 ma, 
P/2, lasten vhod, parkirno mesto, l.i. 
1925. obnovljeno I. 2005. Cena: 
112.000 EUR. 
TRŽIČ - mesto, dvoinpolsobno, 
48.64 m2, II. nadstropje, adaptirano 
I. 2003, stavba potrebna obnove. 
Cena: 60.000 EUR. 
TRŽIČ - center mesta, trisobno. 
66,20 m2, mansarda/3.1. 2006 več-
stanovanjska stavba v celoti obnov-
ljena. Cena: 87.880 EUR. 
TRŽIČ - Deteljica, trisobno, 79.IS 
11/4, l.i. 1975, prvotno stanje. Cena: 
110.000 EUR. 
HIŠE PRODAMO 
KRANJ - okolica. Trboje. dvostan. 
hiša, 256 mz biv. površine, pare. 621 
m2, l.i. 1984. obnovljena, opremlje* 
na, urejen vrt in sončna terasa. Cena: 
221.165.08 EUR. 
TRŽIČ - Ravne. stan. hiša z gostin-
skim lokalom. 135 mz, parcela 125 
mz, obnovljena v celoti I. 2000. v 
mansardi je trisobno, v P pa gostin-
ski lokal z uporabnim dovoljenjem, 
ki ga je mogoče preurediti v stanova-
nje. Cena:i33.ooo EUR. 
PREDDVOR - dvostanovanjska hiša, 
120 mz. parcela 657 m2, obnovljena 
i. 2001. garaža. Cena: 180.000 EUR. 
KRANJ - Primskovo. dvostanovanj-
ska hiša, 250 m2 biv. površine, par-
cela 479 m2. l.i. 1981, takoj vseljiva. 
Cena: 250.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO 
PODNART . 2 zazidljivi parceli, 1.066 
m2 in 1.119 ravni, sončni, pravokot-
ne oblike. Cena: 70 EUR/mz. 
NAKLO - zazidljiva parcela. 855 m2, 
lepa. ravna, sončna, pravokotne obli-
ke. Cena: 145 EUR/mz. 
TRSTENIK PRI KRANJU - zazidljiva 
parcela za vikend, 423 mz, ravna, 
sončna. Cena: 120,75 EUR/m. 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
KRIŽE PRI TRŽIČU - 6 pisarn s pripa-
dajočimi prostori, cca. 100 m2, 1. 
nad, l.i. 1989. 3 pisarne so povezane 
med seboj, vendar se lahko oddajajo 
tudi samostojno. Šestim pisarnam 
pripada tudi del arhiva, sejna soba s 
kuhinjo in sanitarijami. Najemnina 
vsebuje tudi stroške elektrike, ogre-
vanja, varovanja in komunale. Pros-
tori imajo vše priključke ir> se nahaja-
jo nad Kmetijsko zadrugo. Najemni-
na: 835 EUR/mes. 
GARAŽE ODDAMO 
BISTRICA PRI TRŽIČU - Kovorska, 
kletni nivo v triplexu. 12 m2. Najem-
nina: 42 EUR/mes. 

www.eko-hisa.s 

M P P R O J E K T 

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

PRODAMO: 
KRANJ - PLANINA II: garsonjera. 32 
m2 klet 8 m2. priti., nizek blok, 
kompl. obn. 06, odlična razporedi-
tev, vpisana v ZK. Cena: 85.000EUR 
(20.369400 SIT). 
KRAN) - PLANINA I: enosobno. 39 
m2, 4. nad./4. obnovljeno I. 04. vsi 
priključki, zastekljen balkon, lepo 
vzdrževano. Cena: 89.000 EUR 
(21.327.960 SIT). 
KRANJ OKOLICA: trisobno, 86 m2.1. 
89. obnovljeno, zelo lepo. vseljivo 
12/07. Cena: 149.600 EUR 
(35.850.144.00 SIT). 
KRANJ - PLANINA 1: dvosobno. 64 
m2, obn. 06. 1. nad., vsi priključki, 
klima, vredno ogleda. Cena: 112.000 
EUR (26.839.680 SIT). 
VODICE: parcela 7^7 mz, vsi priključ-
ki ob parceli, za gradnjo samost. hiše 
ali dvojčka. Cena; 175 EUR/mz 
(41.937 SIT/m2). 

KRANJ . BITNJE: hiša 230 m2, pare. 
300 m2,1. 99. neizdelana mansarda. 
dobra lokacija. Cena: 175 000 EUR 
(41.937.000 SIT). 
ODDAMO: 
KRANJ - OBROBJE CENTRA: oprem-
ljen kozmetični salon, 55 m2,1. 06, v 
obiskanem poslovnem centru. Naj-
emnina: 3.000 EUR/mesec (718.920 
SI T/mesec). 
CELOTNA PONUDBA NA: 

www.mp-projekt.si 

mailto:info@ra-sora.si
http://WWW.GORENjSKIGLAS.Sl/KAZIPOT
http://www.gekkop
http://www.gekkoprojekt.si
http://www.fesstsl
http://www.fes
http://www.venum.si
http://www.eko-hisa.s
http://www.mp-projekt.si
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Mali oglasi POSESTI HOBI ZAJCE za rejo, bursKo Kozo in štedil-
nik 2 plin. « 04/252-16-26 TMesa? 

tel.: 201 4 2 4 7 
fax: 201 4 2 1 3 
e-mail : mal ioglasi@g-glas.s i 

i 

, Mali oglasi se sprejemajo: 23 objavo v petek -
^v sredo do 13.30. in za objavo v torek, do pet-

ka do 14.00I Delovni čas: od ponedeljka do 
peika neprekinjeno od 8 . - 1 9 . ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

GARSONJERO predelano v 1 SS 
kuhinja točena, cena po dogovoru, 9 
040/893-638. od 15.30 dalje, vikend 
cel dan 

KRANJ Planina I. 2 SS. 69,60 m2. 1. 
nad.. predelano v 2.5 SS, urejen blok. 
svetlo, balkon. 1.86. obnova 06. takoj 
vseljivo, cena 96.000 EUR. Planet in-
vesting d.o.o., Parmova 53. Lj. 9 
01/588-50-50 700e&r9 

TRISOBNO Stanovanje v Železnikih, 
5. nad., -dvigalo, balkon, klet. lepa raz-
poreditev, takoj vseljivo. urejen ZK. 
80,68 rn2.1. 82. 8 041/754-850 

/ 0 0 8 3 8 9 

TRISOBNO stanovanje v izmeri 68.60 
nf>2. vzdrževano, lepo ohranjeno, mir-
na stran XI. nad.nebotičnik, 9 
041 /767-391. 041 /601 -433 rooes«? 

K(KERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg )2,4000 Kranj 
Tel. 04/202 t j 53.202 25 66 

GSM 051/320 700, Emall: info®k3.kem.si 

STANOVANJE center Kranja. 79 m2, 
popolnoma prenovljeno 1.2006. slreha 
1.2000, cena: 116.850.00 EUR. 9 
041/912-825 70W7«4 

KUPIM 

NA OBMOČJU Sk. Loke z okolico ali 
Kranja z okolico za gotovino kupim 
stanovanje, lahko starejše ali potrebno 
obnove, 9 051/212-262 700658e 

ODDAM 

DVOSOBNO, delno opremljeno, 
pritlično stanovame, 62 m^, s Metjo na 
Partizanski c. v Skofji Loki. cena 400 
EUR + stroški. 9 040/622-623 

7006420 

HIŠE 
PRODAM 

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

STANOVANJSKI DVOJČEK. Hafner-
jevo naselje - Škofja Loka, v gradnji. 
051/388-822 7006509 

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o. 
M A I S T R O V T R G 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-81020, 

04/23-66-670 
041/755-296, 040/204-661, 

041/900-009 
e<poSta: rtcl.nepremicnln«^sioi.net 

www.itd-ptus.si 

IVIIVU, VJ.V.V. 

AUi 

ŠKOFJA LOKA, Na Logu, samostojna 
stan. hiša, 155 m2 neto površine, 
parcela 306 m2. zgrajena I. 1991, ot>-
novljena I. 06. vsi prikliučki. cena 
205.000 EUR. Loka nepr, d.o.o.. Šk. 
Loka, 9 041/647-547 

7006576 

KUPIM 

HIŠO v Kranju do 300.000 E U R , 9 
040/342-349 70066M 

PRODAM 

PRI ŠKOFJI LOKI prodam zazidljivo 
komunalno opremljeno parcelo (900 
m2). 051/388-822 7006692 

V BITNJAH 500 ali IOOO mŽ zazidljivi 
parceli. 9 040/640-949 7006303 

POSLOVNI PROSTORI 
NAJAMEM 

MANJSE SKLADIŠČE ali garažo za 
skladišče v Kranju ali okolici. 9 
041/658-955 700«594 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

BERLINGO 2.0 HDI, I. 04. 80.000 
km srebrne barve in vsa ostala opre-
ma. 9 041/227-338 700e66« 

Bratov Prspfotnik 10.4202 NaMo 
PE KranlBico casla 22.4202 NakSo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike in platišča 
- amortizerji t^oHftotr hitri servis vozil 
• avtooplika. vse za podvozje vozil. 
- izpušni sistemi, katalizatorji / 
Tel, 04/25 76 052 

GOLF 3, 1.9 TDI, karavan, I. 95, 
208.00 km, sv. dcz. bordo redeč. 
Cena 2350 EUR. « 041/727-128 

OPEL ASTRA 1.6 SVVING. I. 97. 59.500 
km kovirwk6 rcJeč. cena: 2.300.00 EUR. 
9 04/518-16-61 7006S63 

SEAT CORDOBO karavan vario 1.4. I. 
11/99. 141.000 km klima, kovinsko 
zelen, cena: 2.900.00 EUR. « 
040/308-778 70066»t 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

KARAMBOURANO VOZILO tudi total-
ka - ponujam največ, takojšen odkup, 
prevoz, 031/770-833 7006001 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

OPEKO Zidak in cementne cevi fi 20 In 
fi 30. 9 051 /684-167 7006664 

KUPIM 

ODKUPUJEMO hlodovino iz smreke, 
jelke in sušice. 9 041/442-151 7oo64si 

KURIVO 
PRODAM 

20 m2 suhih bukovih drv. cena 40 
EUR/m3. Poljanska dolina. 9 
031/314-515 

DRVA metrska ati razžagana, z dosta-
vo. okolica Bleda. 9 041/543-867 

700®6e9 

DRVA bukova, suha. možnost razreza 
in dostave, 9 041 /520-636 7<mw 

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave. 9 041/718-019 7ooe5/2 

TURIZEM 
MAKARSKA riviera - Podgora. oddam 
apartma 2+1 in 2*2. 10 m od morja, 
klima. TVS. 00386-21/625-187 

NOVIGRAO - želite preživeti počitnice 
ob morju za 25 EUR na dan. 9 
041/685-470 70oe5M 

KUPIM 

STAR denar, srebrnike, zlatnike in 
druge stvari, 9 040/388-682 Tooesat 

OBLAČILA 
PRODAM 

MOŠKE škornje za narodno nošo, 
nove. št. 42. 9 04/533-16-787oo66« 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PODARIM 

PSIČKA n^ešančka, starega dober 
mesec, črne barve, zelo prijazen In 
simpatičen. 9 040/476-390 /oo6S9e 

MUCKE, stare 6 tednov. 9 040/278-
185 7ooe4o3 

PET prikupnh muck, različnih barv, 
stari 2 meseca. 9 031/374-709 

ZARADI selitve podarim domačega za-
jca. Sive barve, skupaj s kletko, nava-
jen je živeti v stanovanju. 9 031/343-
5 8 1 7006561 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

SILAŽNO nakladalko z valji, žitno se-
jalntco Amazone 2.5 m, obračalnik za 
seno 4.5, m In 6.9 m In nakladalnik 
tandem 3.5 m. S 041/982-291 

7006&98 

SILOKOMBAJN Potinger MEXGT in 
Mengele MB 300. cisterno za gno-
jevko 50001 In tandem kiper prikolico 
81. «041/275-170 7ooes70 

PRIDELKI 
PRODAM 

BIO hruške viljamovke. 9 04/250<32-
20 rooesn 

FEFERONE za vlaganje. 
326 

040/336-
7006457 

JABOLKA elstar i n ^ e ter hruške vil-
jamovke, Markuta, Cadovlje 3. Golnik. 
9 04/256-00-48 

7 0 0 6 4 » 

JEDILNI in krmni krompir te 60 arov 
silažne koruze. Brnik 10, 9 04/252-
26-37 7006574 

KRMNI in jedilni krompir ter Kupim bik-
ca za rejo od 100 do 200 kg. 9 
031/387-397 700««4 

NEŠKROPUENO belo grozdje. 9 
04/25-25-670 /006562 

RDEČO peso za vlaganje. Smolej. 
Luže 22 a. 9 04/253-65-65. 
041/789-608 7006240 

VZREJHE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA limuzin, težkega 150 kg. 9 
040/990-610 

DVA ČB bikca, stara 10 dni. 9 
041/833-872 

7006565 

PRAŠIČE različno težke, možna 
dostava. 9 041/724-144 7006j8« 

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

TELIČKO, belgijsko plavo In ČB bikca, 
stara en teden. 9 031/837-519 

7006576 

TELIČKO simentalko, staro 4 
mesece. 9 01/36-12-753, 031/757-
457 

7006567 

OSTALO 
PRODAM 

DVE zaprti, leseni kad< in eno plastično 
po 7001 za namakanje sadja ter drot> 
ni krompir. 9 04/253-13-52 700657; 

VEČJO količino starega hlevskega 
gnoja. 9 031 /474-211 7006582 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

IŠČEMO prijetno dekle za delo v kava 
baru, Jakeli in ostali d.n.o., Benediko-
va I.Kranj. «031/764-399 

REDNO zaposlimo kuharja in kuharsko 
pomočnico. Darko Zupan s. p.. 
Godešič 172, Škofja Loka. 9 
041 /390-331 7006516 

REDNO zaposlimo nakarico za delo v 
gostilni in picerij, Darko Zupan s.p.. 
Godešič 172. škofja Loka, 9 
041 /390-331 7006617 

ZAPOSLIM natakarja/ico in dekle za 
pomoč v šanKu Huan Gong d.o.o., 
Gosposvetska 1. Kranj. 04/202-72-
61. po 10. uri 7006510 

ZAPOSLIM pteopeka - kuharja, možna 
priučftev, Picerija Silvester. C. talcev 
41. Kranj. 9 040/307-404 7006613 

ZAPOSLIM šoferja B kat. za razvoz 
hrane v Kranju. Damjana Kristane s.p., 
Šorlijeva 12. Kranj. 9 031/833-500 

7006550 

ISSl 
Family Frost, d. 0 . 0 . , Ljubljana 
Šniartinska102. 1000 Ljublja-
na PE Podreča i&če zanesUi-
ve Uudi za prodalo našega 
asortimana. 
Vsi. ki radi vozite, prodajate, 
ste komunikativni in vesele na-
rave, potem ste kot nalašč za 
nas. Če vas delo zanima in če 
želite več infonnnacij. pokličite 
po telefonu 051/671-153. 

ZAPOSLIMO picopeka In kuhinjsko 
pomočnico Klub Kovač, Andrej Mar-
inšek s.p., Glavna cesta 1. Naklo. 9 
031/339-003 7006S04 

ZAPOSLIMO kuharja ali kuharskega 
pomočnika. Stare - Hribar Mateja s.p.. 
Koroška cesta 59, Kranj. 9 04/236-
13-02 70O6519 

ZAPOSLIMO kuharia in kuharsko po-
močnico. Bernik Jožefa s.p.. Križna 
Gora 8a. Škofja Loka. 9 04/510^33-
2 0 ^ 7006S75 

ZAPOSLIMO picopeka In osebo za 
razvoz hrane, Intertrend d.o.o., 
Hotemaze 50. Preddvor. « 041/692-
8 2 1 7006595 

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

OvsenPc Inženiring d. o. o. 
Jezerska C. 108/c, 4000 Krai4 

Iščemo 
delavca za delo v lesni stroki: 

priporočene delovne 
izkušnje in smer. 

• mizar ali mizar-mojster ter 
•delavec v lakirnici 

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

Informacije na tel.: 04/281-6^00 

IŠČEMO delavce za ročno pranje vozil 
v Kranju, zaželene izkušnje, starost od 
19 do 25 let. Zvonko Zorč s.p.. 
Betonova ul. 22, Kranj. * 031 /283-
044, Zoran 

7006437 

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

7'006059 

AVTOMEHANIKA za delo v vulkanizer-
ski delavnici zaposlimo - Boltez d.o.o., 
C. Staneta ^gar ja 58 c, 4000 Kranj. 
9 04/201-40-50 

7006263 

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

7006324 

DELO kvalificiranemu natakarju/-k:i In 
kuharju/-ici. možnost zap. zd n6d. čds. 
Če se želite pridružiti ekipi hotela 
Lovec na Bledu pokličite 031 747 647 
- Maja, ali pišite na Ljubljanska c. 6. 
Bled. do 20.9.07 foo66oa 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novc^radnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škar^d. urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z naš-im ali vašim materialom. 
SGP B^yqi d.o.o., Struževo 3a, Kranj. 
9 041/222-741 

7005596 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. 
S. p.. Senično 7. Križe, tel.: 69-55-
170,041/733-709: žaluzije. roloji, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
marnlki, markize, www.asteriks.net 

7 0 0 6 6 0 0 

BARVANJE fasad in n^uščev. ugodno 
in kvalitetrv). Megamatrlx. d. o . o . . Stare* 
tova 39. Kranj. 041/570-957 

70051/1 

BELJENJE notranjih prostorov, kitan-
je. sten in stropov, barvanje fasad, 
oken. vrat in napuščev, dekorativni 
ometi in opleski. Pavec Ivan s.p., Pod-
brezje 179. Naklo. 9 031/39-29-09 

7006432 

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

700S2d& 

IZDELUJEMO In prenavljamo strehe. 
Megamatrix d.o.o. Staretova 39. 
Kranj. 9 041 /570-957 70065w 

IZVAJAM vsa gradbena dela, notranje 
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje 
dvorišča, ograje, kamnite škarfe in 
dimnike, kvalitetno, hitro in poceni. 
SGP Beni, Struževo 7. Kranj. 9 
041/561-838 700581B 

LOANINA gradbeništvo, d. o. o.. Glavni 
trg 14. 4000 Kranj. Izvajamo vsa grad-
bena dela, 041 /257-328 Tooeie? 

NUDIWvse vrste električnih instalacij v 
novogradnjah In adaptacijah ter razna 
manjša popravila. Janez Vatter s.p.. 
Zg. Duplje 24. Duplje. 9 041/760-
6 1 6 7006141 

OBNAVLJAMO z nabrizgavanjem epok-
si emajlne prevleke. Izkušnje in jamstvo. 
IDEJA. Žiga Snoj. s. p.. Brilejeva 16. 
guWjana 041 /592-169 Tooesos 

08ŽAG0VANJE težje dostopnih dreves 
Aljoša Švab s.p.. Spodnje Vetmo 9. 
Krtže. 9 051 /225-590 7006580 

OMETI notranjih prostorov, pozidava 
predelnih sten, cementni obrizg in 
faže. Janez Šavs s.p.. Dvorski trg 16. 
Preddvor.« 041/567-170 

7006470 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min, Megamatrix. d. o. o.. Staretova 
ul. 39. Kranj, 041/570-957 700Si72 

RTV SERVIS Sinko Marko s.p.. C. na 
Klanec 53. Kranj, pop. TV. video. malih 
gos. aparatov. 9 04/233-11-99 

70C«4Bt 

SLIKO PLESKARSTVO Bizant Gorazd 
S.p., Britof 9, 4000 Kranj vam nudi 
kvalltelne In ugodne pleskarske 
storitve. 9 041/514-547 

7006317 

VSA SLIKOPLESKARSKA dela. pola-
ganje talnih oblog ter izdelava fasad. 
Volčatvšek Albin. s. p.. Kidričeva 7. Je-
senice. 9 041/873-706 7006037 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI D O 8 LET 
za vse zaposlene ter 
upokojence do 50 % 

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

na osnovi vozila ter leasingi. 
lv!ožnost odplačila na 

položnice. Pridemo tudi na 
dom. NUMERO U N O Robert 
Kukovec s.p., Mlinska ul. 22, 

Maribor, telefon: 
02/252-48*26,041/750-560. 

ZASEBNI STIKI 
30.000 POSREDOVANJ, 11.000 
poznanstev v preteklem letu je karak-
teristika ženitne posredovalnice Zau-
panje za vse generacije, ki posreduje 
po vsej Slo. 9 03/57-26-319. 
031/505-495.031/836-378 tooao^ 

BREZPLAČNO spoznajte fante, Ženit-
na posredovalnica Zaupanje. p.p.40, 
Prebold. 9 03/57-26-319. 031/836-
3 7 8 7005945 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajno zveze iz 
vse države, 9 031 /836-378 7004t̂ 6 

O S M R T N I C A 

Mnogo prezgodaj nas je zapustila hčerka, mamica in sestra 

M I R J A N A DOLINAR 
roj. Štravs 

Pogreb drage pokojnice bo danes, v torek. 4. septembra 2007. ob 15. uri 
na kranjskem pokopališču. 

Ža lu joč i vs i domač i 

K svojima sinovoma je odšla, kamor bomo nekoč odŠli vsi 

JOŽICA ŠUŠTERŠIČ 
roj. Jakopin, 29. 8.1923 - 29. 8. 2 0 0 7 

Od nje se nismo poslovili, le pospremili smo jo. 

Ljuba, Špela, Uroš 
Kranj - Šenčur, 4. septembra 2007 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi našega 

M I L A N A HRASTA 
z Jesenic 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem za podarjeno 
cvetje, sveče in izražena sožalja. Hvala govorniku g. prof. Škrlju za lepe besede 

slovesa in g. Tušarju za globoke misli ob slovesu. Hvala pevcem za zapete žalostinke, 
trobentaču in praporščakoma. Hvala policistom postaje Jesenice in Bleda, gorskim 
reševalcem Jesenice-Radovljica, vodnikom reševalnih psov. policijski letalski enoti 

za reševanje s helikopterjem. Hvala g. Toniju Smoleju, načelniku G RS 
Radovljica in g. Tinetu Torkarju za pomoč pri reševanju. Vsem imenovanim in 

neimenovanim Še enkrat iskrena hvala. 

Žena Vida in vsi njegovi 

mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.itd-ptus.si
http://www.asteriks.net
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A N K E T A 

Srečanja 
na Ljubelju 
STOJAN SAJE 

Pobrateni občini Tržič iz Slo-
venije in Borovlje iz Avstrije 
sta organizirali ?. septembra 
že peti EU ples brez meja na 
starem mejnem prehodu 
Ljube/j. Prireditev je znana 
tudi kot Semenj na Ljubelju. 
Nekaj udeležencev smo 
vprašali, zakaj prihajajo tja. 

Danijela Seifert iz Tržiča: 

"Skoraj vsako leto sem tu 
zaradi prijetnega vzdušja 
med znanci. Po maši včasih 
tudi zaplešemo. Škoda je, 
da je vsakič manj ljudi z 
naše strani. Morda so pre-
malo obveščeni." 

Zdravko Ribič iz Bistrice pri 
Tržiču: 

"Z ženo Marijane greva 
rada v gore. Na Ljubelj je le 
sprehod. Dobro je, da orga-
nizirajo taka srečanja, kjer 
je maša v obeh jezikih. Med 
zabavo spoznaš nove ljudi." 

Klara Mak iz Sel na Koroškem: 

"Tretjič sem tukaj. Danes 
sem prišla peš s prijatelji s 
slovenske strani. Ne škodu-
je, da se spoznavamo med 
seboj. Druženje je kratko, 
potem pa gremo vsak na 
svojo stran." 

Anna Poschinger iz Borovelj: 

"Že 42 let živim v Avstriji, 
doma pa sem iz Loma nad 
Tržičem. Vesela sem sre-
čanj s starimi znanci, ki jih 
ne vidim pogosto. Želim si, 
da bi to zanimivo prireditev 
ohranili!" 

Janez Meglič iz Jelendola: 

"Letos so me prvič povabili 
na srečanje, ki mi je zelo 
všeč. Zato bom v prihodnje 
redno prihajal na Ljubelj. 
Prav bi bilo, da bi povečali 
obisk 2 naše strani. Izlet je 
prijeten." 

Prvi šolski dan z ministrom 
Prvi šolski dan so preddvorski šolarji začeli z ministrom za šolstvo Milanom Zverom, ki je v družbi 
župana Mirana Zadnikarja pozdravil tudi 34 prvošolčkov. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Preddvor - V osnovni šoli 
Matije Valjavca v Preddvoru 
so ministra Milana Zvera go-
stili že drugič. Prvič je prišel 
22. januarja 2005, ko je slo-
vesno odprl šolo po temeljiti 
obnovi. Sicer pa je že tretji 
šolski minister, ki je v zad-
njih letih obiskal preddvor-
sko šolo, pred njim sta jo že 
Slavko Gaber in Lovro Šturm. 
Minister Zver je v družbi žu-
pana občine Preddvor Mira-
na Zadnikarja v šolo pospre-
mil skupino otrok, v šoli pa 
nagovoril učence in učitelje 
ter jim zaželel, da bi jim bil 
vsak dan v šoli lep in prije-
ten. Prvi šolski dan je nekaj 
posebnega, pomeni začetek 
nečesa novega, zlasti prvo-
šolci pa si ga zapomnijo za 
vse življenje. Tudi njegov je 
ministru ostal v trajnem spo-
minu. Ravnatelj šole Marjan 
Peneš je ministra predstavil 
prvošolcem in njihovim star-
šem. Letos jih v šolo začenja 
34, vseh otrok v osnovni šoli 
Matije Valjavca pa je v tem 
šolskem letu 355. 

"Prvi šolski dan je doživet-
je, k i vam bo spremenilo živ-
ljenje, in to na bolje," je pr-
vošolcem obljubil minister. 
"Sola je najboljše mesto, kjer 
lahko spoznate veliko prija-
teljev, tu se boste tudi veliko 
naučili. Starše pa naj potola-

žim, da šola ni le prostor 
boja za ocene, pač pa se tu 
dogaja tudi veliko prijetnega 
za otroke." Vsem pa je naro-

čil, naj odprejo svoje glavice, 
da bo vanje v prihodnjih le-
tih kanilo tudi kaj znanja. 
Kaj je pravzaprav minister, 

Družinam prijazna podjetja so svojim zaposlenim omo-
gočila prost pivi šolski dan, da so ga lahko preživeli z 
otroki. Ukrep, imenovan otroški časovni bonus, je eden 
izmed številnih, ki so jih izbrala podjetja v postopku pri-
dobivanja certiBkata Družinam prijazno podjetje za laž-
je usklajevanje družine in dela. Na Gorenjskem sta dru-
žinam prijazni podjetji, ki sta zaposlenim dala prost prvi 
šolski dan, Bolnišnica Golnik in Poslovna skupina Sava. 

pa je ravnatelj že prej razlo-
žil učencem: to je človek, ki 
je najbolj odgovoren za 
učence in u6telje in za to, da 
pouk v redu poteka. Otroci 
in učitelji so ministra spreje-
li s pesmijo in folklornim 
nastopom, preden pa se je 
odpravil na obisk k šolarjem 
v Braslovčah, m u je župan 
Miran Zadnikar v središču 
Preddvora razkazal tudi pro-
padajočo stavbo gradu Dvor, 
ki je še vedno v lasti ministr-
stva za šolstvo, medtem ko 
zanjo poteka postopek dena-
cionalizacije. 

Minister Milan Zver je prvi šolski dan v šolo pospremil skupino otrok Iz Preddvora. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 
Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se 
bodo krajevne padavine, pihal bo severovzhodnik. V sredo 
in četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi 
padavinami. Piha! bo okrepljen severni veter. 

Agcflcija RS za okolje . Urad Zi Meteorlogijo 
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MOJSTRANA 

"Baby boom" v Mojstrani 
Potem ko so v lanskem šolskem letu v osnovni šoli v Moj-
strani našteli rekordno malo prvošolčkov - le devet, so letos 
zelo veseli, ker se je število otrok, ki so prvič sedli v šolske 
klopi, povečalo na štirinajst. Kot je povedal ravnatelj Osnov-
ne šole 16. decembra Mojstrana Emil Brezavšček, za nasled-
nja leta kaže še bolje, saj naj bi prihodnje leto imeli že osem-
najst prvošolčkov, leto kasneje pa že dvajset. Tudi v vrtcu, ki 
sodi pod okrilje osnovne šole, imajo letos vpisanih rekord-
no število otrok, kar 53, zaradi česar so že zaprosili Občino 
Kranjska Gora za povečanje največjega dovoljenega števila 
otrok v oddelku. "Glede števila otrok se torej .Mojstrani obe-
tajo boljši časi," je številke z zadovoljstvom komentiral Emil 
Brezavšček. U. P. 

KRANJ 

S l o v e s n o s t v s p o m i n b a z o v i š k i m - ž r t v a m 

Ob 77. obletnici smrti bazoviških junakov bo v petek, 
7. septembra, ob i6. uri slovesnost pri spomeniku bazovi-
škim žrtvam v Prešernovem gaju v Kranju. Slavnostni govor-
nik bo župan občine Repentabor Aleksij Križman. V progra-
mu bodo nastopili Lovski pevski zbor Doberdob, Obrtniški 
moški pevski zbor dr. Janez Bleiweis, Pihalni orkester Mest-
ne občine Kranj in dijaki Gimnazije Kranj. S. K. 

Mladoporočenci 
v Škofji Loki so se v soboto, 25. avgusta, poročili: Primož 
Bergant in Neža Bevk, Domen Jelene in Irena Čufer, Peter 
Selak in Mojca Peternel ter Urban Oman in Jerneja Kržišnik, 
v Kranju Sebastjan Skodlar in Urška Krč, na Brdu pri Kranju 
janež Roblek in Polona Konc, v Preddvoru Gregor Jevšnak in 
Katarina Lamovec, v Radovljici pa Senad Kovačevič in Jasna 
Trajko ter Miha Verdnik in Marjeta Dobida. Mladoporočen-
cem čestitamo in jim s čestitko, prejeto na matičnem uradu, 
podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 

Novorojenčki 
Gorenjci smo minuli teden dobili 41 novih prebivalcev, od 
tega 20 dečkov in 21 deklic. V Kranju se je rodilo 12 dečkov ' 
in 15 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4.170 gramov, 
najlažjemu pa so natehtali 2.780 gramov. Na Jesenicah je na 
svet prijokalo 8 dečkov in 6 deklic. Najlažja je bila deklica, ki 
je tehtala 2.620 gramov. Tudi najtežja je bila tokrat deklica, 
ob rojstvu je tehtala 3.960 gramov. 
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GLASBA 

POPEVKA IN 
ETNO ROČK 
v nedeljo bo na sporedu Slovenska po-
pevka. Prireditev bosta v Cankarjevem 
domu vodila Bernarda Žam in Janez 
Skof. LetoSnji že ii. Etno Ročk festivat 
pa je bil v Domžalah prvič na več prizo-
riščih. 

02 

TELEVIZIJA 

PETER POLES IN EU 

Televizija Slovenija pripravlja Icviz z 
naslovom Ljubljana - prestolnica 
Evropske unije. Stvar je idejno delo 
starega mačka Mita Trefalta. vodi 
pa ga Peter Poles. / Foto: arhtv RTV SLO 

• • • • • • • • • • 04 

UUDJE 

GREMO NA BAHAME 

Na letoSnjem izboru za Pesem po-
letja, ki ga je organizirala TV Papri-
ka. so si zmagovalci pripeli zajeten 
kupček denarja. Z njim lahko de-
jansko odletijo 'na Bahame'. pa 5e 
jim bo ostaio. / Fot©: Tma DokJ 
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GLASBA 
STUDOR v BOHINJU 

Petra Lotrič 

V soboto so se z 
nastopom irske 
skupine C e o l i n n 
zakl juči l i že sed-
m i Večeri na Ran-

ču Mrcina, k i nosijo tudi 
naslov Tak le mamo. Letoš-
nji program je bi l izredno 
pester. Vanj je bilo vključe-
no vse od glasbe in gledališ-
ča do alpinističnega f i lma 
in potopisov. Gostili so pri-
znane umetnike, gledališke 
igralce, popotnike, alpiniste 

in z a veliki zakl juček še 
šestčlansko glasbeno zased-
bo z Irskega, Ceolinn, ki je 
samo za to priložnost prišla 
v Slovenijo naravnost iz 
Amerike. Ob poslušanju 
tradicionalne irske glasbe 
so se poslušalci v prijaznem 
in domačem ambientu 
kmalu v mis l ih preselili iz 
zelene bohinjske doline na 
zeleni irski otok. ki se, kot 
pravi skupina Ceol inn, ra-
zen bližine oceana skorajda 
nič ne razlikujeta, zato so se 
ob ogledu Bohinja zares po-
čutili kot doma. 

Irska skupina Ceolinn / FOIO: PCIRJ LOM 

Slovenska popevka 2007 
V nedeljo, 9. septembra 2007, ob 19.55 bodo na prvem 
programu Televizije Slovenija, prvem programu Radia 
Slovenija, Radiu Maribor In Radiu Koper neposredno 
prenašali Slovensko popevko, ki letos praznuje že 45. 
obletnico. Prireditev, ki bo potekala v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma v Ljubljani, bosta vodila Bernarda 
Žarn In Janez Škof. 
Med 55 skladbami je strokovna komisija za letos izbrala 
14 skladb: Kdo si, ki jo bo zapel Slavko Ivančič, Nič več, 
nič manj (KalamarI), Kaj mi mar (ansambel Rdeči dečki 
z Edvlnom Fliserjem), Ne računaj name (Vlenia), Stara 
kitara (Folklora), Oblekica (Nataša Mihelič), Kako živiš? 
(Iva Stanič), Vse to je moj svet (Manca Špik), Boljša kot 
prej (Alenka Godec), Pomlad v mestu (Eva Čeme), Videz 
vara (Andreja Zupančič), Pridi! (Katrinas), Naravne sile 
(Damjana Colavšek) In Verjamem v srečo (Dežur). A. B. 

Razvoj vrste obrodil hvalo 
Po izdaji radijskega singla Hvala s prvenca Razvoj vrste, 
s katerim se skupina RattleSnake predstavlja v duetu z 
Nuško Drašček, si sedaj za omenjeno skladbo lahko 
ogledate še videospot. Za zgodbo in režijo je poskrbel 
režiser Jernej Valenčič, ki je ob tej priložnosti opravil tudi 
delo snemalca. Vizualizacija skladbe nam podari hrepe-
nenje in v nas prebudi željo po pričakovanju. Dovoli 
nam sanjati in za hip čutiti ljubezen, ki je pretekla, a je 
še vedno živa. A. B. 

Narečna popevka 
V nedeljo smo lahko na prvem programu Televizije Slo-
venija, prvem programu Radia Slovenija, Radiu Maribor 
In na Televiziji Maribor prisluhnili Festivalu narečnih 
popevk 2007. Voditeljica letošnje Narečne popevke je 
bila Mojca Mavec, izvajalci pa so skladbe predstavili v 
živo ob spremljavi Big Banda RTV Slovenija pod taktirko 
Lojzeta Krajnčana. Na Narečni popevki so podelili kar 
nekaj nagrad. Največkrat smo na odru videli Regino, gle-
dalcem In poslušalcem pa je bila najbolj všeč skupina 
Mallbu. A. B. 

ETNO ROČK PO ULICAH 
Letošnji že n. Etno Ročk festival je prvič potekal na več prizoriščih po Domžalah. 

jasna Paladin 

Glavni oder je bil 
tudi letos, v pe-
tek, 31. avgusta, 
na tradicional-
nem prizorišču 

na ploščadi v središču Dom-
žal, na katerem so nastopili 
najboljši izvajalci, ki so priva-
bili največ poslušalcev. Orga-
nizatorji pa so želeli dogaja-
nje še nekoliko razširiti. 

"Mesto je betonsko in mi 
m u želimo vrniti duSo, zato 
je letos naš festival postal tudi 
malo ulični. Izbrali smo še tri 
lokadje - predvsem dobra po-
teza je bil popoldanski kon-
cert pred domom upokojen-
cev, krajša koncerta pa smo 
pripravili tudi v pasaži SPB-ja 

Festival so letos začele Sirene, z energično Petro Crkman na čelu. 1 fuo: i»n> paMm 

in pred vinotočem Vidmar," 
je povedal vodja organizator-
jev, K U D Kontrabant, Bela 
Szomi Kralj - Geza, in dodal, 
da imajo v mislih še več raz-
ličnih lokacij po Domžalah, 

Štirje Kosci so zaigrali vse od ročka do biuesa. 

ki jih bodo z glasbo napolnili 
ob naslednjih festivalih. Kot 
je še dejal, namen festivala 
ostaja spodbujati obujanje 
slovenske etno glasbe in vna-
šanje etno ritmov v sodobno 
glasbeno sceno. "Od nekdaj 
smo raje podpirali nekomer-
cialno zvrst glasbe i n tudi le-
tos je tako," pravijo organiza-
torji, k i j im je v teh letih uspe-
lo, da so Domžalčani festival 
vzeli za svojega. Vsako leto 
povabijo kakšno domačo sku-
pino in letos je bila to dekli-
ška pevska skupina Sirene, 
dober občutek za izbor nasto-
pajočih pa jim vsakič uspe v 
Domžale pripeljati tudi neko-
liko manj znane glasbenike, 
ki pa se v prihodnjih letih 
povzpnejo v sam vrh sloven-

ske etno scene. Med nastopa-
jočimi so se tako predstavili 
dani skupine Kosci, ki so za-
godli na orglice, Etnoploč trio 
s Primorskega, skupina 
Same babe, znana po izvrst-
n ih besedilih in atraktivnih 
odrskih nastopih, pobudniki 
i n organizatorji festivala in 
ena od vodilnih slovenskih 
etno skupin - Kontrabant, 
fantje z navdušujočimi bob-
narskimi sposobnostmi iz 
skupine Strojmachine ter 
Slon in Sadež. 

Tudi letos so poskrbeli za 
obfestivalsko ponudbo s stoj-
nicami domače obrti, naklo-
njeno pa j im je bilo tudi vre-
me, tako da so pod odrom 
našteU približno dvatisoč ob-
iskovalcev. 
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Petar Grašo • Kingston • Atomik Harmonik 
K a r m a • Saša Lendero • Turbo Angels 
Ž a n a • Rebeka D r e m e l j • O m a r N a b e r 
Pop Design • Tanja Žagar • Rok n Band 
San ja G r o h a r • K o c k a • P e t r a S lapar 
Stereot ipi • Foxy Teens • Robert Kreslin 

VSTOP PROST od 18:00 ure dalje 
ParUirišce vrtnega centra Sloga 

i Mercator centrom Kranj 

Študent ali dijak, ki izgubi status, se prijavi m^wodu 
za zaposlovanje aH pa se prvič zaposli, potrebuje do-
polnilno zdravstveno zavarovanje. V Vzajemni smo za 
mlade pripravili poseben paket VzajemnaMfad/. 

KAKO D O ZAVAROVANJA? 
v naši postevalnici PE KRANj, Koroška cesta I, ta).: 04/201 03 00 

m VZAJEMNA 
Jaz zate, ti zame. 



KULTURA 
LETOS PRIHAJA KRAU LEAR 

Včeraj s e je v Prešernovem gledal išču začel vpis v a b o n m a j e za novo sezono. Šes t premier 
z v rhuncem, S h a k e s p e a r o v o tragedijo Kralj Lear. 

Igor Kavčič 

V zadnjih štirih 
letih so v kranj-
skem Prešerno-
vem gledališču 
pripravili po pet 

produkdj na leto, v prihaja-
joči sezoni j ih načrtujejo 
šest, od tega tri krstae upri-
zoritve, sodelovanje z reži-
serjem iz Litve in koproduk-
djo s koprskim gledališčem. 
"V pretekli sezoni smo odig-
rali dvesto ponovitev, vseh 
dogodkov v gledališču pa je 
bilo več kot 450. Zadnjih ne-
kaj sezon so bile naše pred-
stave in igralci nagrajeni z 
nekaj odmevnimi nagrada-
mi doma in v tujini," je na 
predstavitvi nove sezone 
uvodoma povedal ravnatelj 
gledališča Borut Veselko, Id 
je še posebej ponosen na to, 
da sta bili na letošnje Boršt-
nikovo srečanje uvrščeni kar 
dve njihovi predstavi, Stmi-
ševe Žabe in Podeželje britan-
skega dramatika Martina 
Crimpa, kar le še dodatno 
dokazuje, da v kranjskem 
gledališču zares delajo kvali-
tetno. "Država slovenskim 
gledališčem počasi pripira 
pipice, čeprav vsi vemo, da 
nekje obstaja meja, pod kate-
ro bo nemogoče preživeti. 
Tako moramo predvsem 
stalno zmanjševati stroške, 
hkrati pa nimamo pravega 
sogovornika, niti na ministr-
stvu niti na občini," je nad 
brezbrižnim odnosom do 
njihovega dela razočaran Ve-
selko: "Tisti, k i gledališču 
razporejajo denar, bi naše 
delo in uspeh morali opaziti. 
Mogoče s i želimo, da i)! nas 
kdo vsaj malo pobožal in de-
jal, kako ste pridni..." 

"Kakorkoli si že zatiskamo 
oči, si moramo kljub temu 
priznati, da razmere gleda-
lišče silijo v zmeraj bolj "zi-
heraške" konvencionalne 

Vesna Pernarčič-Žunič je na 8. mednarodnem festivalu Zlati lev v Umagu julija letos 
prejela nagrado za vlogi, ustvarjeni v predstavi Žabe, ki je bila sprejeta tudi v program 
letošnjega Borštnikovega srečanja. / foto: Ma« mum 

okvire," o splošnem trendu 
pritiska k čim večji komerci-
alnosti razmišlja vodja 
umetniškega oddelka gleda-
l išča Marinka Poštrak, k i 
temu pr imemo šest novih 
uprizoritev povezuje skozi 
motiv izgubl jenih i luz i j . 
Kl jub temu izbor besedil i n 
režiserjev v kranjskem tea-
tru obeta zanimivo in pes-
tro sezono. Konec meseca 
bodo postregli s krstno 
uprizoritvijo drame Akvarij 
Evalda Flisarja, ki jo kot 
pred leti dramo Nora nora 
režira Dušan Mlakar, v njej 
pa gostuje igralec Vlado No-
vak. Oktobra bo sledila krst-
na uprizoritev Partljičeve 
komedije Partnerski odnosi, 
v režij i V i n k a Modemdor-
ferja, krst pa bo novembra 
doživel tudi tekst sodobnega 
hrvaškega dramatika, dru-

žinska kriminalka Življenje v 
senci bananovca. Predstavo 
bo režiral Litvanec Cezaris 
Graužinis. Pri tej predstavi 
PG sodeluje z društvom B -
51, predstava pa bo premier-
no uprizorjena na festivalu 
Ex ponto. 

Najzahtevnejši i n najob-
sežnejši projekt sezone bo 
zagotovo Shakespearov 
Kralj Lear, k i ga bodo Kranj-
čani realizirali skupaj s ko-
prskim gledališčem. "Tra-
gedijo bo režiral mladi reži-
ser T o m i Janežič, kar zago-
tavlja svež in, predvidevam, 
precej drugačen pristop k 
tekstu, ki se ga bodo igralci 
lotili že v teh dneh," je po-
vedala Poštrakova. Po janu-
arskem Shakespearu se 
bodo prešernovci v marcu 
predstavili še z eno odrsko 
klasiko, Strindbergovo Go-

spodično Julijo, k i jo bo reži-
rala v Kran ju že uspešna 
Mateja Koležnik. Letos bo 
spet na sporedu predstava 
z a otroke, režiserka Špela 
Stres se je spopadla z Muco 
Copatarico Ele Peroci. Pred-
stava bo nastala v sodelova-
n j u z Mladinsko knjigo, ki 
bo obeležila 50-letnico pr-
vega izida slikanice. 

V gledališču upajo, da bo-
do letos število abonentov z 
lanskih 1450 še povečali, 
zato so pripravili tudi zelo 
pestro ponudbo od rednega 
do super resnega in super 
veselega ter mega abonmaja 
za tiste, ki j im dobrih pred-
stav nikoli ni dovolj. V okvi-
ru mreže slovenskih gleda-
lišč bodo tako v Kranju go-
stovale tudi nekatere najbolj-
še predstave iz drugih slo-
venskih gledališč. 

T » w 5 6 o > P o -
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KAMNIK 

Razstava "Črna noša" 
V četrtek, 6. septembra, ob 19. uri bo v galeriji Veronika 
v središču Kamnika odprtje razstave Črna noša, avtorice 
etnologinje in kulturne antropologinje Jasne Paladin. 
Gre za njeno tretjo razstavo, ki jo je tokrat pripravila ob 
tradicionalnih Dnevih narodnih noš v Kamniku, v 
središču njenega zanimanja pa je bila tako imenovana 
črna noša. Pri postavitvi razstave sodelujejo člani 
Akademske folklorne skupine France Marolt, ki bodo na 
odprtju pripravili tudi krajši nastop. I. K. 

KRAN) 

APZ vabi nove pevce 
Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj, ki bo tudi 
v prihodnjo sezono vstopil z dirigentom Primožem 
Kerštanjem, v svoje vrste vabi nove pevke in pevce. Vse, 
ki vas zanima sodelovanje v tem uspešnem kranjskem 
zboru, vabijo, da se jim ob ponedeljkih in četrtkih zvečer 
pridružite v drugem nadstropju Gimnazije Kranj. Do-
datne informacije na tel. št. 031/685 548 (Mija). I. K. 

VRBA 

Pesniki v Prešernovi hiši 
jutri, v sredo, 5. septembra, ob 17. uri bo v Prešernovi roj-
stni hiši v Vrbi literarni večer z naslovom Lovim utrinke 
svetlobe. Sodelovali bodo: Tomaž Simetinger, Irena Trček, 
Zdenka Vinšek, jurij Marussig in Alenka Jeraj. V kulturnem 
programu bo s klaviaturami nastopil Tadej Sever. I. K. 

PREtK>sgE 

Ponovitve Razvaline življenja 
Lani je dramska skupina K U D Predoslje premierno 
predstavila dramo na prostem Razvalina življenja, Frana 
Šaleškega Finžgarja. Igra poteka na župnijskem poses-
tvu, v naravnem okolju, skupaj pa so jo ponovili že več 
kot tridesetkrat. Zaradi velikega zanimanja za predstavo 
jo bodo ponovili tudi v petek, 7., in soboto, 8. septem-
bra, ter naslednji petek, 14., in v nedeljo, 16. septembra, 
vselej ob iO. uri. I. K. 

JESENICE 

Rasingerjevi Zasuti sledovi 
V četrtek, 6. septembra, ob i8. uri bo v Kosovi graščini 
na Jesenicah odprtje razstave likovnih det slikarja Fran-
ca Rasingerja. Predstavlja se s ciklom slik Zasuti sledovi, 
glagolske pismenke. V kulturnem programu bo pod 
vodstvom dirigenta Marka Muleja nastopil Ženski pevs-
ki zbor Mirko Škoberne. I. K. 
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ELEVIZIJA 
A N K E T A 

Premalo 
dokumentarcev 
TINA. JAVOR 

Dnevno lahko na televiziji 
zasledimo različne oddaje, 
filme. Kljub pestrosti televi-
zijskega program pa je po 
mnenju Kranjčanov še kar 
nekaj stvari, ki bi jih lahko 
ustvarjalci programa spre-
menili in izboljšali. 

Rado Ropet: 

"Na televiziji pogrešam 
predvsem dokumentarne 
serije, ki s i jih sedaj ogle-
dam na tujih televizijskih 
kanalih. Bi pa iz programa 
umaknil kakšen preveč nasi-
len akcijski film." 

Mina Crabec: 

"Sem velika ljubiteljica do-
kumentarcev in upam, da 
bodo v prihodnje na spore-
du bolj pogosto kot do se-
daj. Premalo pa je tudi do-
brih risank in animiranih fil-
mov za otroke." 

Imer Bytykui: 

"Na televiziji veliko premalo 
časa namenijo športu. Mis-
lim, da bi lahko prenašali 
več nogometnih tekem, ne 
samo najpomembnejših. 
Vsega drugega je na televi-
ziji že dovolj." 

Mirjana Koder: 

"Glede na to, da sem 
mama, pogrešam otroške 
oddaje in risanke. Sem pa 
tudi mnenja, da bi lahko na 
spored uvrstili več novejših 
filmov, starejših pa ne bi to-
liko ponavljali." 

Anton Žibert: 

"Televizijski program mi 
popolnoma ugaja. Mislim, 
da bi se bilo pri tako veli-
kem številu filmov, nani-
zank, dokumentarcev in 
drugih oddaj skoraj nesmi-
selno pritoževati." 

TV KLUB z voditelji 24 ur 
TV klub na POP TV bodo s septembrom vodili voditelji 
oddaje 24UR. Vodenje priljubljene nedeljske informa-
tivne rubrike bodo tako od Špele Šipek izmenjaje pre-
vzeli Darja Zgonc, Tamara Vonta, Matjaž Tanko in Edi 
Pucer. Vsak teden eden od para, ki v tistem tednu vodi 
oddajo. TV Klub bo še naprej prostor soočenja uglednih 
in priznanih gostov iz sveta politike, gospodarstva In ra-
zličnih strokovnih področij. "Ostajamo zvesti naši ured-
niški politiki. Najbolj aktualne in vroče teme tedna bomo 
v TV Klubu še naprej osvetljevali iz čim več zornih kotov, 
na analitičen in poglobljen način. Da bi bila nedeljska 
rubrika tudi v prihodnje kar najbolj kakovostna, bosta pri 
pripravi kot raziskovalca sodelovala dva izkušena novi-
narja, Miha Plementaš in Vesna Čurkovič. Verjamemo, 
da bomo ob nedeljskih večerih še naprej uspešno 
upravičevali visoka pričakovanja številnih gledalcev," je 
povedala Darja Zgonc, odgovoTna urednica informa-
tivnega in športnega programa PRO PLUS. A. B. 

Obiščite našo novo spletno stran 

www.gorenjskiglas.si 
D N E V N O S V E Ž E N O V I C E J 

KAŽIPOTI J 
P I S M A BRALCEV J 
P R I L O G E 

R A Z V E D R I L O 

••več kot 1800 različnih 
obiskovalcev dnevno 

novost Gorenjskega glasa 
od marca letos 

• zaenkrat so vse vsebine, 
prav tako arhiv, še brezplačne 

Gorenjski Glas Za mi beležimo čas 

G G I I Z L E T I / 
(Q. september 2007 

KUMROVEC IN T U H E U S K E T O P L I C E 
Program: Odhod avtobusa ob 7. uri Iz Kranja. V Brežicah kratek 
sprehod po starem mestnem jedru, naslednji postanek v Kumrovcu. 
Po ogledu vasice vožhja do Tuheljskih toplic in kopanje v termalni 
vodi. Pozno popoldan vožnja proti Kranju, predviden prihod zvečer. 
Cena: 28 EUR pri udeležbi 45 oseb, doplačilo: kopanje 

Vsako soboto 

GARDALAND in CANEVAWORLD cena 48 EUR 

29. 9.2007 
OKTOBERFEST cena 37 EUR 

^ Naročniki Goreniskega giasa imajo 10% popust 

Prijav« ^ndja Linda po tel.: 04/235 84 20,041/248 773 
ali Gorenjski glas po tel.: 04/20142 41. 

Gorenjski Glas 

EVROPSKA UNIJA NA TELEVIZIJI 
Mrzlica priprav na s lovensko predsedovan je Evropski uniji je zajela tudi televizijce. Televizija 
Slovenija pripravlja kviz z nas lovom Ljubljana - prestolnica Evropske unije. V prvi oddaji je bil gost 
kviza avstrijski veleposlanik v Sloveniji Valentin Inzko, z m a g o v a l e c pa bo videl Dunaj . 

Elena Novak <viz o Evropski uniji 
je krstno uprizori-
tev na prvem pro-
gramu T V Slovenija 
doživel v soboto, 

ogledate pa si ga lahko vsako 
soboto zvečer do 17. novem-
bra. Idejno zasnovo kviza je 
prispeval stari televizijski ma-
ček Mito Trefelt, voditelj pa je 
Peter Poles. Poteka v živo, iz 
studia ter z vsakič druge loka-
cije v Ljubljani. Kviz je sestav-
ljen iz dveh delov: v prvem so 
vprašanja o Ljubljani, drugi 
del pa zajema vprašanja o Ev-
ropi in Evropski uniji. V njem 
vsakič sodeluje dvanajst tek-
movalcev, ki izpadejo po treh 
napačnih odgovorih. V drugi 
del kviza se tako uvrsti polovi-
ca najboljših tekmovalcev. Da 
vprašanja tekmovalcem ne bi 
povzročala prevelikih pregla-
vic, imajo ves čas na voljo te-
lefonsko linijo za pomoč dru-
žinskih članov oziroma prija-
teljev. Najboljša tekmovalca 
se nato pomerita v velikem fi-
nalu, kjer telefonske pomoči 
ni več, pa tudi voditelj jima ne 

V nagradni igri Mošnjiček bomo tako spoznali 12 zanimivih lokacij v Ljubljani. TV sodelavka 
Zala Vidali in iskalci mošnjička bodo vsakič iskali dva kovanca za en evro. 

ponuja več treh možnih od-
govorov. V finalu se vpraša-
nja nanašajo tako na Ljublja-
no kot Evropsko unijo. 

Celotni nagradni sklad od-
daj znaša 120 tisoč evrov, 
zmagovalec dobi pet tisoč ev-
rov, ki pa jih lahko v igri 'za-
stav' podvoji. 

Vo i te l ju kviza Petru Pole-
su se pozna 'televizijska kilo-
metrina', saj se je v vlogi vo-

ditelja odlično znašel. Je du-
hovit, pa tudi jezik m u teče 
kot namazan. Všeč m u je, da 
je oddaja dinamična in ljud-
je med njo uživajo. 

Gledalci lahko sodelujejo v 
SMS igri, ugotoviti pa mora-
jo, kje v Sloveniji se nahaja 
znamenitost, ki jo pokažejo 
na televizijskem ekranu. 
Zmagovalec SMS igre dobi 
petsto evrov. V vsald oddaji 

bo na eni izmed lokacij v 
Ljubljani, tokrat je bil to Pre-
šernov trg, skrit mošnjiček z 
dvema kovancema za en 
evro. Tokrat sta bila v njem 
slovenski in avstrijski evro. 
Najditelja mošnjička pa, če v 
studio prinese mošnjiček v 
času oddaje, nagradijo s po-
tovanjem v eno izmed evrop-
skih prestolnic in s sezonsko 
smučarsko vozovnico. 

PETER POLES O KVIZU 
Elena Novak 

Vodili ste že veliko 
oddaj, od šport-
nih do glasbe-
nih, nazadnje pa 
oddajo Dajmo 

naši! Kako se počutite v vlogi 
voditelja kviza? 

"Super. Všeč m i je, ker je 
oddaja bolj resna, pa tudi 
to, da je v igri dokaj velika 
nagrada. T u d i sama ekipa 
jemlje oddajo zelo resno, 
ker poteka v živo, pa še kra-

vato i m a m in se me vsi bo-
jijo. Z vel ikim veseljem de-
lam ta kviz, sodeloval sem 
tudi pri zadnji fazi priprav 
in misl im, da smo naredili 
dober izdelek. Levj i delež 
pa je tu prispeval Mito Tre-
falt." 

Kako pa sodelujeta z Mi-
tom Trefaltom? 

"Odlično. Z d i se m i , da 
sem prav rabil malo tršo 
roko, k i je navajena "stare 
šole". Direktno pove, kaj je 
v redu i n kaj ni, vedno pa 

ima pripravljene tudi pred-
loge, kako se da stvari še iz-
boljšati. T o s e m pogrešal 
pr i tistih ljudeh, ki so me 
vodili do sedaj. Z d i se mi, 
da sem v tem pogledu že 
napredoval in da še bom." 

Kaj vas čaka po kvizu.' 
"Zaenkrat se bom posvetil 

kvizu, da bomo ustvarili res 
dobro oddajo. Žel im si, da bi 
ljudje sodelovali v studiu in v 
mestu pri iskanju mošnjič-
ka. Vodenje takšnega kviza 
pač zahteva celega človeka." 

http://www.gorenjskiglas.si


KINO, SPOREDI, RADIO 
PLANET TERORJA 
Robert Rodriguez, ki je najbolj temačne strani človeštva odkrival že v Mestu greha, tokrat k življenju 
obudi zombije, edino upanje za človeštvo pa leži v rokah nadvse nenavadnih ljudi. 

Alenka Brun 

Režija in scenarij 
sta delo Roberta 
Rodrigueza, ki 
je režiral moj-
strovino Mesto 

greha, tokrat pa predstavlja 
Planet terorja, izvrstno retro-
f u t u r i s t i 6 i o vizijo grozljivke. 
Film prihaja v slovenske ki-
nematografe v četrtek. 
Zgodba: Zakonca, zdravnika 
V/illiam in Dakota Block, na 
pokopališču odkrijeta trumo 
meščanov z gangrenoznimi 
ranami in sumljivo prazni-
mi pogledi. Med ranjenimi 
je tudi Cheny, go-go plesal-
ka, ki je ubežala zombijem, a 
so ji raztrgali nogo. Varuje jo 
Wray, njen nekdanji part-
ner. Resda je pohabljena, a 
zadnjega plesa še ni odplesa-
la. Cherry in Wray zbereta 
naključno skupino bojevni-

V 

kov in jo popeljeta v noč, v 
spopad z usodo. 
Rodriguezovo zamisel za 
scenarij je spremljala želja 
po obuditvi žanra, ki ga že 

vrsto let nismo zasledili v fil-
mih. Že dolgo namreč nis-
mo videli filma, v katerem 
vladajo zorabiji. Režiser, si-
cer oboževalec zombijev in 

grozljivk nasploh, je želel na-
pisati scenarij, v katerem kri 
prelivajo zombiji, in hkrati 
ustvariti nekaj novega in ne-
pričakovanega, 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 M h z 
(vww. radio-kra nj.si/p rogrm.ph p) 

V torkovi temi dneva ob 9.20 bo Martin Dolanc gostil žu-
pana občine Škofja Loka Igorja Draksierja, ob 16.20 pa se 
jim bodo v studiu pridružili predstavniki Centra za traj-
nostni razvoj podeželja Kranj. V sredo ob 14.30 bodo pred-
stavili Biotehniški center Naklo, ob 16.20 pa govorili o šti-
pendijah In kadrih za gorenjsko gospodarstvo. Upokojen-
cev verjetno nI treba posebej opozarjati na njihovo odda-
jo ob I8.20. V četrtkovi temi ob 9.20 boste lahko prisluh-
nili nasvetom veterinarja in povprašali, tisto, kar vas zani-
ma v zvezi z vašimi hišnimi ljubljenci. V Prešernovo gleda-
lišče bodo pokukali ob 10.30, ekipa oddaje Dobro jutro 
Slovenija se bo oglasila ob 11.20 In ob 11.42. S poletnega 
oddiha se vrača priljubljena oddaja Gremo na potep z ra-
dijem Kranj in Dašo Šter. Prvi boste lahko prisluhnili ob 
I6.2O. Bistre glave v soboto ob 9.30, tisti ki imate radi le-
pote Bohinja in okoliških krajev pa ne zamudite radijske 
razglednice, ki vam jo bo v nedeljo po 13. url poslala Katja 
Kozina. 

Radio Ognjišče, 104,5 9 Mhz 
(www.ognjlsce.si/napovednik/napovednlk.htm) 

V Zrnu prava, v torek ob 8.15, bodo predstavili predsedni-
ško funkcijo v predsedniškem, predsedniško-parlamen-
tarnem In parlamentarnem sistemu državne ureditve. V 
sredo med 22. in 23. uro bomo Izpolnjevali vaše glasbene 
želje - pišite na znamka@ognjisce.sl. V četrtek ob 17. url 
bo prvo predsedniško soočenje, v katerem bodo sodelova-
li Lojze Peterle, Mitja Gaspari In Danilo Turk. V petek ob 
11.15 bodo predstavili enciklopedično knjigo Krščanska 
božjepotna svetišča sveta, ob 17. uri bo oddaja Zanimivo-
sti nočnega neba, ob 18.15 pa bodo s profesorjem Ocvir-
kom razmišljali o resnicoljubnosti, poštenosti In pravično-
sti predsednika države. Ob 22. uri bo nova oddaja za lju-
bitelje klasične glasbe - Operni nokturno. Na praznik, v so-
boto, 8. septembra, bo ob 10. uri prenos svete maše Iz 
frančiškanske cerkve v Mariboru. V nedeljo, dan po ma-
lem šmarnu, bodo v Sakralni glasbi ob 18.30 predvajali po-
snetek koncerta mešanega zbora Anton Forster ob 100-
letnicl kronanja podobe Marije Pomagaj na Brezjah. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz 
(wvw.potepuh.com) 

V torek se bodo mudili v Občini Kamnik, ob 15.10 pa ne 
zamudite Babičinih nasvetov. Po potepu po Savinjski do-
lini, znani po hmelju, bodo v sredo, v oddaji Rože&Vrt ob 
14.10 govorili o jesenskih pridelkih, saj primerno shranje-
ni v zimskih dneh še kako prav pridejo. Počitniški dnevi so 
mimo in tako v četrtek spet začenjajo z oddajo S-O-S ob 
14.10, v kateri bomo gostili predstavnici VDC-ja iz Kranja. 
Oddaja Moja dežela, v petek ob 14.10 vam bo morda pri-
nesla namig, kam v prostih dneh; ob i6. io pa ne zamudi-
te oddaje Živimo lepo. Marsikatero nevšečnost lahko od-
pravimo z zdravilnimi rastlinami, ki jih naberemo na na-
ših potepih, kako jih uporabiti, pa izveste v Zdravstvenem 
kotičku v ponedeljek ob 12.10. 

Radio Sora 91,1 Mhz 
(www.radlo-sora.si) 

V Vrelcih zdravja in lepote danes med pol enajsto In pol 
dvanajsto bodo s strokovnjakinjo za prehrano Marijo Mer-
Ijak pripravljali zajtrk za boljši učni uspeh, z Moniko Ber-
nard pa nabrali zeliščni šopek. V kulturnih paberkih ob 17. 
uri bodo med drugim opozorili na mednarodni grafični bi-
enaie, ki se v Ljubljani začenja v četrtek zvečer. V sredo ob 
devetih vas bodo seznanili z novo gledališko sezono Pre-
šernovega gledališča v Kranju, ob enajstih pa gostili žirov-
skega župana Bojana Starmana. V četrtek ob devetih se 
bodo mudili v Preddvoru, ob enajstih reševali vaša vpraša-
nja In pobude, ob 17. uri pa vas bo vrtnarski mojster Slav-
ko Zgonec spomnil na septembrska opravila. Večer bodo 
zaključili s harmoniko, ko bomo po 19. uri gostili enega 
najboljših narodnozabavnih ansamblov zadnjega časa pri 
nas - Modrijane. V petek ob devetih bodo preverili, kako je 
s šolskimi nezgodnimi zavarovanji, ob pol enajstih pa po-
zdravili še sosede z Idrijskega, Cerkljanskega in Kobarlške-
ga. V prispevku, ki ga bodo pripravili na Sori, bodo sosede 
seznanili z najboljšimi inovatorji na Gorenjskem. Petkovo 
popoldne bo, kot je v navadi, v znamenju razglednice. So-
boto bodo zaznamovale stalnice, kot so sobotni kviz ob de-
vetih, oddaja za male živali ob pol enajstih, športna odda-
ja ob 16.30 In glasbena Desetnica po i8. uri. V nedeljo ob 
7.30 boste slišali nedeljsko duhovno misel, v Zakladih slo-
venskih spominov ob 9. uri pa bodo z Olgo Šubic razpre-
dali, zakaj se v mlinu vsaka stvar dvakrat pove. 

Pravljica Tea na sarajevski TeenAreni 
Na 13. Sarajevskem filmskem festivalu (SFF) je bil v okvi-
ru tekmovalne sekcije TeenArena prikazan tudi celove-
černi film Tea, slovensko-poljsko-hrvaško-bosanska ko-
produkcija režiserke in scenaristke Hanne A. Slak. 
Film je družinska pustolovščina In pravljica o prijatelj-
stvu in človeškem boju za ohranitev nedolžnosti, upanja 
In sanj. Mala begunka Tea spozna dečka Martina, ki po-
zna skrivno življenje dreves in se v gozdu počuti kot 
doma. Martin, ki je doslej živel v mirnem domu svoje ču-
daške, a ljubeče družine, in v varstvu čarobnega gozda, 
se nenadoma sooči s kruto resnično zgodbo ubežnikov, 
vojne in globokih brazgotin, ki jih ta pušča na ljudeh. 

KINO SPORED 

KINO CENTER. KUNJ 

Torek, 4 . 9 . 
1 7 . 0 0 RATATOUILLE 
1 9 . 1 5 in 2 1 . 1 5 VSEMOGOČNI EVAN 

Sreda, 5 . 9 . 
1 7 . 0 0 RATATOUILLE 
1 9 . 1 5 in 2 1 . 1 5 VSEMOGOfNI EVAN 

Četrtek, 6.9. 
1 6 J 0 VSEMOGOČNI EVAN 
1 8 j 0 i n 2 1 . 0 0 TRANSFORMERJI 

Petek, 7 . 9 . 
1 6 J 0 VSEMOCOfNIEVAN 
1 8 J 0 in 2 1 . 0 0 TRANSFORMERJI 

Sobota, 8 . 9 . 
16.20 VSEMOGOČNI EVAN 
1 8 J 0 in 2 1 . 0 0 TRANSFORMERJI 

Nedelja, 9 . 9 . 
1 6 J 0 VSEMOGOČNI EVAN 
18.20 In 2 1 . 0 0 TRANSFORMERJI 

Ponedeljek, 1 0 . 9 . 
1 6 J 0 VSEMOGOČNI EVAN 
18.20 in 2 1 . 0 0 TRANSFORMERJI 

KINO SORA. SKOFJALOtU 

Četrtek, 6 . 9 . 
20.30 UMRI POKONČNO 4 

Petek, 7 . 9 . 
2 0 J 0 MOJ HITLER 

Sobota, 8.9. 
18.39 UMRI POKONČNO 4 
2030 MOJHFFLER 

Nedelja, 9 . 9 . 

18.39 MOJ HITLER 
20.30 UMRI POKONČNO 4 

KIN0t1RI.ŽIRI 

Sobota, 8.9. 
18.00 DIVJI VALOVI 
20.30 UMRI POKONČNO 4 

Nedelja, 9 . 9 . 
18.00 DIVJI VALOVI 
20.30 UMRI POKONČNO 4 

UNHARTOVA DVORANA RADOVUlCA 

Četrtek, 6 . 9 . 
20.00 
KAKO SE POROCm IN OSTATI SAMSKI 

Petek, 7 . 9 . 
18.00 SIMPSONOVI 
20.00 DOMOVINA JUNAKOV 

Sobota, 8.9. 
16.00 in 18.00 SIMPSONOVI 
20.00 DOMOVINA JUNAKOV 

Nedelja, 9 . 9 . 
18.00 
KAKO SE POROCm IN OSTATI SAMSKI 
20.00 DOMOVINAJUNAKOV 

KINO BOHINJ, KDi02A A2MANA, BOH. BIST. 

Torek, 4 . 9 . 
2 0 J 0 DISTURBIA 

Petek, 7 . 9 . 
20.30 DISTURBIA 

Nedelja, 9.9. 
2 0 J 0 DISTURBIA 
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SUDOKU 
Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo 
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov. ^̂  

http://www.ognjlsce.si/napovednik/napovednlk.htm
mailto:znamka@ognjisce.sl
http://www.radlo-sora.si


muianua 
ŽIV ŽAV ZA 
DOBER ZAČETEK 

V Kamniku se je 
na prvi septem-
brski dan začel 
Veronikin živ 
žav, prireditev, 

ki bo na veselje kamniških 
otrok trajala kar celo leto. 
Tako so si namreč zamislili 
na kamniški občini in v 
Mladinskem centru Kam-
nik, kjer želijo popestriti 
dogajanja za otroke in jih 
razširiti po vsej občini. Vsaj 
enkrat mesečno bodo tako 
pod tem krovnim naslovom 
organizirali kakšno priredi-

tev za najmlajše, začeli pa 
so s sobotnim dogodkom 
Začnimo skupaj. Predvsem 
bodoče prvošolčke je na 
Trgu svobode zabavala 
klovnesa Petra, najmlajši 
pa so skupaj s svojimi star-
ši lahko zaplesali tudi s 
Plesno šolo Miki. "Komaj 
čakam, da spet vidim svoje 
sošolce," je bil na vpraša-
nje, česa se najbolj veselijo 
ob začetku pouka, najpogo-
stejši odgovor otrok ob kon-
cu počimic, ob tako zabav-
nem začetku pa so začetek 
pouka gotovo pričakali še z 
večjim veseljem. 

Ob koncu počitnic je najmlajše zabavala klovnesa Petra. 

TISOČ UGANK ZA MALČKE 
Tokrat vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko: 

Čez hribček se vzpenja, 
se vije naprej 

in tudi do vrtca 
se pride po njej. 

Ugotovite pravilen odgovor In nam najkasneje do petka 
pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+lme, priimek in 
naslov na številko 031/691111. Nekdo bo prejel knjižno 
nagrado založbe Didakta. Ime nagrajenca bomo objavili 
prihodnji torek. Pravilna rešitev uganke, ki smo vam jo 
zastavili prejšnji teden, se glasi iglavci. Srečna nagrajen-
ka je Irena Rupar Iz Školje Loke. 

SUDOKU 
ZA OTROKE 
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3 6 
5 2 
1 2 

2 1 
3 6 

6 4 
Sestavi la: Eva In B ine Navodilo za reševanje: 

V mrežo uvrstite številke od i do 6. Upoštevape: 
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat. 
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat. 
3. V vsakem pravokotnlku 2 3 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 

DIRENDAJ ZA KONEC POLETJA 
Na otroškem igrišču v Spodnjih Bitnjah je minulo soboto potekal četrti Direndaj, s katerim skušajo 
otroke razveseliti pred začetkom šolskega leta. 

M inulo soboto je 
bilo na otro-
škem igrišču v 
Spodnjih Bit-
njah izjemno 

živahno, saj je tam potekal 
četrti otroški Direndaj, s ka-
terim skuša KS Bitnje v so-
delovanju z drugimi društvi' 
in organizacijami v kraju 
otrokom popestriti konec po-
letja in jih razvedriti pred za-
četkom šolskega leta. Tudi 
tokrat so jim bile na voljo šte-
vilne ustvarjalne delavnice, v 
sklopu katerih so izdelovali 
svitke, broške, panjske konč-
nice in čebelice. "V preteklih 
letih se je pokazalo, da brez 

lepotilnega kotička ne gre, 
saj je ta med deklicami zelo 
priljubljen. Letos so si lahko 
uredile nohte, si lase olepša-
le s prameni, poleg tega pa 
so jih naličili," je povedala 
predsednica K U D Bitnje 
Mateja Arhar. 

V lepotilnem kotičku sta se 
razvajali tudi šestletna Mine-
ja Košak iz Bitenj in desetlet-
na Vanesa Broder iz Gorenje 
vasi, ki je zadnje počitniške 
dneve preživljala pri babici v 
Bimjah. "V lepotilnem kotič-
ku je bilo super. Poleg tega 
sva izdelovali broške in veri-
žice, ogledali pa sva si tudi 
gasilske vaje. Zelo vše£ nama 
je bil tudi živalski kotiček; v 
naročju sva imeli zajčka," sta 
povedali prijateljici. 

Otroci so poleg že prej 
omenjenega lahko v pravljič-
nem kotičku prisluhnili 
pravljici, člani D U Žabnica-
Bitnje so jih seznanili z bali-
nanjem, na voljo so jim bile 
sladke babičine dobrote, v ži-
valskem kotičku so poleg do-
mačih ljubljenčkov lahko vi-
deli tudi eksotične paličnja-
ke in ameriške polže, mnogi 
pa so z zanimanjem opazo-
vali in božali telička. Domači 
čebelar Tone Tlringer jim je 
predstavil čebelarstvo, pri če-
mer tudi brez pokušine če-
beljih izdelkov in medenja-
kov seveda ni šlo. Na igrišču 
so potekale športne igre za 
otroke, spuščali so golobe 
pismonoše ... Organizatorji 
so poskrbeli tudi za odrasle. 

ki so se pomerili v odbojki 
na mivki, mnoge mamice pa 
so otrokom priskočile na po-
moč na ustvarjalnih delavni-
cah. 

"Imamo se super in fino 
bi bilo, da bi bil Direndaj 
v Bitnjah večkrat na leto," 
sta še pristavili Mineja in 
Vanesa. Dokaz za to je zago-
tovo tudi iz leta v leto boljša 
udeležba na Direndaju, a kot 
so pojasnili organizatorji, 
priprava takšne prireditve 
zahteva precej več dela, kot 
je videti na prvi pogled. "Pri 
organizaciji je sodelovalo 
okoli 50 članov domačih 
društev, same priprave pa 
so se začele že junija," je raz-
ložil predsednik KS Bitnje 
Boris Oblak. 

Izdelovanje čebelic in panjsklh končnic Hana Martlnek, Nace Vilfen in Vrta Blagovič so božali telička. 

Založništvo 
in izobraževanje, 
Gorenjska cesta 33 c, 
4240 Radovljica 

tel.: 04 5320 200, 
faks: 04 5320 211 
e-pošta: zalozba@dldakta.sl 
www.didakta.si 

V DidaktinI nagradni križan-
ki lahko sodelujete tako, 
da do prihodnjega torka 
pošljete sms z vsebino 
kr+gesio+lme, priimek in 
naslov na številko 031/691 
111 (na primer: kr+svetovno 
leto fizike+Tina Dolenc, Zoi-
sova 1, Kranj), Žrebanje bo v 
sredo, 12. septembra, imena 
srečnih nagrajencev pa 
bomo objavili čez dva ted-
na. Med pravilnimi odgovo-
ri bomo izžrebali tri nagra-
jence, med katere bomo 
razdelili tri privlačne knjižne 
nagrade, ki jih poklanja za-
ložba Didakta. 

mailto:zalozba@dldakta.sl
http://www.didakta.si


AVTOMOBILIZEM 
LAHKOTNO PRESKAKOVANJE OVIR 
Test: VolksvA/agen Touareg 3.0 V6 TDI 

O Matjaž C regorič 

eprav pri nemškem 

CVolkswagnu pred 
Touaregom niso 
imeli izkušenj s te-
renskimi štirikoles-

niki, se jim je že prvi vstop v 
ta avtomobilski razred pov-
sem posrečil. Avtomobil je 
postal uspešnica in razmiš-
ljanja o povsem novem na-
sledniku se zdijo še precej 
oddaljena. Za dobro kondici-
jo so zato Touaregu nameni-
li nelcaj kozmetičnih spre-
memb. Krojačem karoserij-
ske pločevine je uspelo s pre-
finjeno dodelanimi podro-
bnostmi ohraniti svežino, 
največ sprememb pa je na 
sprednjem delu, kjer ima To-
uareg obliko prilagojeno no-
vejšim hišnim smernicam. 
Nespremenjeni so ostali vi-
sok, ponosno dvignjen nos, 
ozka žarometa, v žrelo raz-
prostrta reža za zajemanje 

zraka, nastopaško izbočeni 
blatniki in velika kolesa. 

Vstop v potniško kabino 
razkriva, da je Touareg zno-
traj bolj limuzina kot tere-
nec, le oddaljenost karoserije 
od tal in temu ustrezen 
vzpon pri sedanju opozarja-
ta, da je avtomobil namenjen 
tudi vožnji po brezpotjih. Ar-
maturna plošča z merilniki, 
ki tokrat nimajo volkswag-
novsko značilne modre osve-
tlitve, povsem spominja na 
Volkswagnovo prestižno li-
muzino Phaeton, tako tudi 
ročica samodejnega menjal-
nika. Urejenost voznikovega 
delovnega okolja dopolnjuje-
jo velik zaslon na sredinski 
konzoli, ki prikazuje vse po-
membne podatke o delova-
nju avtomobila in njegovih 
sistemov. Prostornost ni 
vprašljiva, hkrati pa je res, da 
zaradi dolgega motornega 
pokrova izjemnega razkošja 
vendarle ni in tudi prtljažnik 
z dvižnimi vrati je le rahlo 
nad povprečjem. Ob tem se-
veda ne gre spregledati dej-
stva, da si s Touaregom več-
ina lastnikov ne bo privoščila 
terenskih avantur, ampak 
predvsem vožnjo po glaeicih 
asfaltiranih cestah in da bi 
bilo vanj greh sedati z blatni-
mi čevlji. 

Šestvaljni 3,0-litrski tiubo-
dizelski motor, ki je v Toua-
regu eden najbolj priljublje-
nih pogonskih strojev, se do-
bro ujame s terenčevo celos-
tno podobo. Steče mimo in 
tiho kot švicarska ura in v 

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj 

Pooblaščeni prodajalec in serviser 

Delavska cesta 4 
4000 K R A N J 
tel.: 04 27 00 200 
faks: 04 27 00 222 
www.avtohisavrtac.si 

prostem teku skrbno skriva 
svojo moč. Energije ima do-
volj in jo izkaže že v nizkih 
vrtljajih, ob močnejšem priti-
sku na plin pa zarohni in 
poltretjo tono težkega Toua-
rega požene dokaj lahkotno. 
Zaloga navora je več kot očit-
na in niti odličen šeststo-
penjski samodejni menjal-
nik m u je ne more vzeti. 
Voznik in potniki ne čutijo, 
da sedijo v terenskem avto-
mobilu, saj udarce cestnih 
grbin blaži pnevmatsko 
vzmetenje, ki ga voznik lah-
ko nastavi sam, ali pa se sku-
paj z oddaljenostjo karoserije 
od tal prilagaja samodejno. 
Udobje ostaja nespremenje-
no tudi pri višjih hitrostih, ko 

TEHNIČNI PODATKI 

so zračni tokovi okoli avto-
mobila že občutno glasnejši, 
medtem ko motor tudi v viš-
jih vrtljajih ostaja uglajen. 
Plačilo za njegovo delo je ne-
koliko več porabljenega plin-
skega olja, z običajnimi niha-
nji glede na način vožnje. 
Premagovanju brezpotij je 
namenjena sodobna s tipali 
na kolesih uravnavana elek-
tronika, ki zniore veliko, ne 
pa tudi čudežev, zato velja, 
da je Touareg bolj terenska 
limuzina kot limuzinski te-
renec. In zato brez večjih te-
žav lahko preskakuje od ene-
ga do drugega razreda, nena-
zadnje tudi v cenovnem po-
gledu; prodajne številke pač 
govorijo svoje. 

Mere: d. 4,754, š. 1,928, 
Prostornina prtljažnika: 
Teža (prazno v./ dovoljena): 
Vrsta motorja: 
Cibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največji navor pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek 0-100 km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Emisije CO2: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

v. 1,726 m, medosje 2,855 
500/1525 I 

2321/2945 kg 
šestvaljni, turbodizeislci 

2967 ccm 
165 kW/225 KM pri 4000 

500 pri 1750 
209 km/h 

9,2 s 
14,4/ 8,5/ 10,7 l/ioo km 

283 g/km 
51.825 EUR (12.419.568 SIT) 
Porsche Slovenija, Ljubljana 

ALKOHOLU BIJEJO ZADNJE URE 
Nissan je predstavil konceptni avtomobil z inovativnim sistemom, ki pijanim voznikom ne dovoli vožnje. 

O Matjaž Gregorič 

Vožnja pod vplivom 
alkohola ni pro-
blem samo na slo-
venskih cestah, 

ampak tudi v drugih državah, 
kjer imajo za vinjene voznike 
pripravljene ostrejše kazni. 
Pri japonskem Nissanu pa so 
se reševanja te problematike 
lotili nekoliko drugače. V no-
vem konceptnem avtomobilu 
so zasnovali sistem, ki bo 
preprečil, da bi pijani vozniki 
pognali avtomobil na cesto. 

"Zavoha" jih posebno občut-
ljivo tipalo na prestavni roči-
ci, ki na podlagi sprejema po-
datkov na voznikovi dlani 
lahko že pred začetkom vož-
nje zaklene menjalnik in 
onemogoči zagon motorja, 
dve dodatni tipali pa sta še v 
sprednjih sedežih. Sistem 
hkrati s pomočjo navigacij-
skega sistema odda zvočno 
opozorilo. Opozorilni piski se 
zaslišijo tudi med vožnjo, če 
kamera, ki je nameščena na 
armaturni plošči, ob opazova-
nju aU analizi voznikovega 
obraza zazna utrujenost ali. 

ko sistem analizira nenavad-
ne reakdje, na primer nenad-
no menjavo voznega pasu. 

Ob tem skuša sistem voznika 
zdramiti tudi tako, da zateg-
ne varnostni pas. 

DODATEN POSPEŠEK 
Kia v družino modela Cee'd dodaja še 
kombijevski Spcrty Wagon. 

O Matjaž Gregorič 

Južnokorejska Kia, ki je 
na evropskih trgih v ve-
likem zagonu, bo do 
konca leta zaokrožila 
družino modela Cee'd. 

Po dobro sprejeti petvratni 
kombilimuzinski različid je 
prišel na vrsto še prostoren 
kombi, ki ima oznako Sporty 
Wagon. Novinec do stebrič-
ka za zadnjimi vrati povze-
ma že znane karoserijske po-
teze, v športno oblikovanem 
zadku s pokončnimi lučmi 
pa se skriva prostoren prt-
ljažnik. Sporty Wagon je z 
dolžino 4,47 metra za.23,5 
centimetra daljši od kombili-
muzinske različice, v zadek 
pa gre kar 534 litrov prtljage, 
vključno s 55 litri v predalu v 
dvojnem dnu. Ko je podrto 
naslonjalo deljive zadnje klo-
pi, je v prtljažniku zavidljivih 
1664 litrov, med pomemb-
nimi aduti pa je tudi velika 

odprtina prtljažnih vrat, ki 
omogoča natovarjanje večjih 
kosov tovora. 

V motorni paleti je pet po-
gonskih strojev, začenši z 
1,4-litrskim bencinskim šti-
rivaljnikom z 80 kilovati 
(109 KM). Druga bencinska 
možnost je 1,6-litreki motor 
z 90 kilovati (122 KM). Dva 
turbodizelska motorja ima 
1,6 litra gibne prostornine in 
različno zmogljivost 66 kilo-
vatov (90 KM) ali 85 kilova-
tov (115 KM). Najmočnejši je 
2,0-litrski turbodizelski štiri-
valjnik, ki razvije 103 kilova-
te (140 KM). Oprema je raz-
deljena v štiri nivoje, klimat-
ska naprava manjka samo 
pri osnovnem, sicer pa so 
različice z močnejšimi mo-
torji bolje založene z opre-
mo. Cene za kombijevski 
Cee'd se gibljejo od 12.990 
do 19.290 evrov. Proti koncu 
leta se bo družina povečala 
še za trivratno različico, ki bo 
nosila ime Pro_Cee'd. 

Po 15 letih na novi lokaciji! 
KIA AAOTORS KRAHJ N A S M E H d.O.O. Z ^ T ) ^ 
Pooblašeni prodajalec in serviser znamke 

Delovni čas: pon. - pet.: 8. -18., sob: 8. do 12. ure! 
Koroška c. 53A. Kranj 

Tri.: 04/23 51 777 
kia.nasmeli@gmall.com 

wvvw.nasmeh.si 

NA KRATKO 

Samo štiri zvezdice za Renault Twingo 
Novi Renaultov malček Tw/ingo, ki ga od pozne pomladi se-
rijsko izdelujejo v novomeškem Revozu, si je na evropskem 
varnostnem preizkusu Euro NCAP prislužil štiri zvezdice. 
Skupaj je osvojil 28 točk, kar ni zadostovalo za najboljših 
pet zvezdic. Odgovorni pri Renaultu kljub temu poudarjajo, 
da je varnostno Twingo dovolj zanesljiv avtomobil, saj je 
imel predhodnik le tri zvezdice. Komentarja na bistveno 
boljši rezultat tekmeca Flata 500, ki je s 35 točkami osvojil 
pet zvezdic, iz Francije (za zdaj) še ni. 

Honda ima najbolj ekološki hibrid 
Nemška organizacija Verkehrsciub Deutschiand (VCD), ki 
se ukvarja z vprašanji prometa in varstva okolja, je v svoji 
oceni okolju prijaznih vozil za obdobje 2007-2008 podelila 
Hondinemu hibridnemu Civicu naziv najbolj ekološkega av-
tomobila v Nemčiji. Pri ocenjevanju je VCD iskala najtišja 
vozila z najbolj ekonomično porabo goriva in najnižjo stop-
njo emisij in Civic Hybrid je zmagal že drugo leto zapored, 
lani je premagal 350 tekmecev. M. C. 

http://www.avtohisavrtac.si
mailto:kia.nasmeli@gmall.com


DRUŽABNA KRONIKA 
GREMO NA BAHAME 
Izborov za pesmi - takšnih in drugačnih, je zadnje čase v Sloveniji vsaj toliko kot izborov za miss. 
Lahko pa priznamo organizatorjem tovrstnih prireditev, da imajo izbori za najboljše pesmi daljšo 
tradicijo, nagrade so solidnejše in gledanost na televiziji večja. 

Alenka Brun 

Tokrat so znova izbi-
rali Pesem poletja. 
Nastopilo je kar 36 
izvajalcev, kar je 
bilo z vsemi drugi-

mi povabljenimi in rednimi 
gosti grosupeljskega casinoja 
Kongo, kjer je izbor jx>tekal, ve-
liko. Dvorana casinoja je bila 
prenapolnjena, čeprav kakšne 
nejevolje na obrazih obiskoval-
cev nismo opazili. Čeprav je 
bila glavnina najbolj zanimivih 
obiskovalcev kar pred vhodni-
mi vrati, ker se brez cigarete 
pač ne da. Nastopajoči so se za-
peljali ali spreliodili čez cesto, v 
zatišje lokala na bližnji bencin-
ski črpalki, kjer so v miru in 

sede lahko popili kozarec piva. 
Pestro je bilo tudi dva metra 
stran od vhoda v casino, na 
glavni cesti, kjer je prišlo do 
prometne nesreče. Ker je bilo 
očividcev veliko in vprašanje, 
kolikokrat in kdo vse je klical 
reševalce in policijo, so po dvaj-
setih minutah na kraj nesreče 
prispeli podvojeno: dvoje gasil-
skih in reševalnih vozil. Udele-
ženec v prometni nesrečL clio 
in njegov voznik 

V Kongu pa so stvari poteka-
le nemoteno, mimo vsega 
omenjen^. Prireditev sta vo-
dila Add Djutovič in Mano Va-
lentič, nastopili so tudi glasbeni 
gostje, ki pa glede na število na-
stopajočih, med katerimi so bili 
tudi hrvaški glasbeniki, niso iz-
stopali Na prireditvi so bile po-

deljene bogate nagrade, zma-
govalna pesem po izbom gle-
dalcev pa je prejela denarno na-
grado deset tisoč evrov. Denar 
je podelila organizatorica festi-
vak TV Paprika, na odm pa je 
njen glavni predstavnik Mark 
Žitnik javno obelodanil, da je 
po desetih letih ostal sam. Ajša 
Šunjič, njegova dolgoletna so-
dela\4ca, naj bi se odločila, da bo 
še malo študirala. TV Paprika 
pa že naslednji teden stopa 
med gledalce s prenovljeno te-
levizijsko shemo in novimi vo-
ditelji, med katerimi bo tudi 
Rebeka Dremelj, medtem ko, 
mimogrede, Ane Jud v prenov-
ljeni NLP na Televiziji Sloveni-
ja ne bomo gledali, ker se je ne-
kdo ofitno v zadnjem hipu pre-
mislil 

Če se vrnemo k znnagovalcu 
letošnje Pesmi poletja, ki je v 
svoj žep pospravil deset tisoč 
evrčkov, se nam usta razteg-
nejo v nasmeh - kakršen koli. 
Zmagali so Turbo Angelčki. 
Lahko bi rekli, da so dobesed-
no brez konkurence v svoji 
branži. Pred nekaj dnevi so 
nastopili na Ohrid Fest 2007, 
kjer so, Slovenijo zastopali z 
isto skladbo, kot v Kongu. S 
skladbo, 'Na Bahame' so se 
uvrstili na 8. mesto v konku-
renci tridesetih pesmi celega 
Balkana. Zmagala je velika 
srbska zvezda Bojan Marovič, 
druge pa so bile zmagovalke 
Evrovizije Beauty Queens, 
dekleta, ki so letos maja na 
Finskem z Marijo Šerifovič 
pele MoUtvo. 

Voditelja Izbora za Pesem poletja Adel Djutovič in Maric 
Valentič / FMO T,N» DOH 

Med prvimi nastopajočimi je na oder prišla Žana. /foto:Ti„,o«ki 

Med nastopajočimi so bili tudi Karma, Big Nina iz Big 
Brotherja in Sebastjan. 

Predstavnik Gorenjske: Mare dela samostojno kariero. 
Fantu gre stvar dobro od rok. / Fom: Tim doh 

Pesmi poletja se je udeležil tudi Zmago Jelinčič s soprogo. 
/ F o t o ; T in« Dok i 

Turbo Angels se ne imenujejo 'turbo' kar tako. Deset tisoč 
evrov je zajeten kupček denarja. / FOIO TII,, DOU 

VRTIMO GLOBUS 
Očetovski nasveti 

RusseK Crowe, ki je nekdaj slovel kot divji 
hollywoodski deček, po poroki z Danielle 
Spencer pa se je umiril, bo na željo av-
stralske vlade posnel DVD o vzgoji otrok. 
Pravi, da so otroci največja motivacija v 
življenju, zato bo z veseljem delil nasvete 
in s tem pomagal novopečenim staršem, 

da se bodo znebili strahov, ki se pojavljajo pri vzgoji otrok, 
in jih usmerjal, kakor bi jih dobri starši. Avstralski igralec je 
tako rad s svojima sinovoma Charliejem in Tennysonom, 
da ju vzame s seboj celo na snemanja. 

Deseta obletnica smrti Diane 
V petek je minilo natančno deset let, od-
kar je tragično umrla britanska princesa 
Diana, zato so v Londonu, pa tudi dmgod 
po svetu, potekale številne slovesnosti, na 
katerih so se ljudje spomnili kraljice ljud-
skih src. Osrednjo spominsko slovesnost 
v eni izmed londonskih kapelic sta pripra-

vila njena sinova, princa William in HarTy. "Nama, samo 
dvema ljubečima otrokoma, je bila preprosto najboljša 
mama na svetu," je v ganljivem nagovoru povedal mlajši 
princ Harry in dodal, da jo z bratom zelo pogrešata. 

Najvplivnejša ženska je Angela Merkel 
Ameriška revija Forbes je že drugič zapo-
red za najvplivnejšo žensko na svetu izbra-
la nemško kanclerko Angelo Merkel. Po-
hvalili so jo, da še naprej pušča močan vtis 
s svojim dobrim vodenjem držav skupine 
C8. Na lestvici stotih najvplivnejših žensk 
na svetu ji letos sledi kitajska podpredsed-

nica vlade Wu Yi, na tretjem mestu pa je direktorica družbe 
Temasek iz Singapura Ho Ching. Šele na četrtem mestu je 
Američanka, državna sekretarka Condoleezza Rice. 

Pes podedoval 12 milijonov dolarjev 
Nepremičninska magnatinja in hotelirka 
Leona Helmsley, ki se je je zaradi utaje 
davkov prijel vzdevek "kraljica zlobe", je 
pred dvema tednoma umrla v 88. letu sta-
rosti. Po več milijonov dolarjev je zapusti-
la bratu in dvema od štirih vnukov, med-
tem ko druga dva ne bosta dobila nič. 

Vnuka, ki bosta deležna dediščine, pa bosta denar preje-
mala le, če bosta vsaj enkrat na leto obiskala grob svojega 
pokojnega očeta. Še največ bogastva je namenila svojemu 
psu maltežanu z imenom Trouble, ki je podedoval kar 12 
milijonov dolarjev. 

Osemnajstletna Urška Šemrl prihaja iz Lesc. Dijakinjo 
smo srečali na finalnem izboru za Miss mivke 2007. Če 
bi njej prepustili izbiro za predsednika države, bi predla-
gala svojega očeta, med ljudmi pa jo motita netolerant-
nost in nezaupanje. /fo»: Tira Doki 


