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Hrana se draži, krivcev pa ni 
Hrana se draži povsod v Evropi, vendar se v Sloveniji draži bolj kot drugje. 
Vsi se otepajo krivde za podražitve. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Hrana se draži, nekaj 
podražitev je v teh dneh že 
bilo, še več je napovedanili. 
Največji slovenski trgovec 
Mercator je podražitve živil-
skih izdelkov, kot so jih napo-
vedali dobavitelji, objavil na 
spletni strani, seznam je dolg 
in obsega skoraj 140 izdelkov 
oz. skupin izdelkov. Podobne 
"pritiske" dobaviteljev na zvi-
šanje cen kot v Mercatorju 
imajo tudi v drugih trgovskih 
podjetjih. Če bodo trgovci vse 
napovedane podražitve "pre-
nesli" na trgovske police, po-
tem se bodo kruh in pekovsko 
pecivo večinoma podražUi od 
10 do 30 odstotkov, meso, 

mleko ter mesni in mlečni iz-
delki od 5 do 15 odstotkov, jaj-
ca do 15 odstotJcov ... 

Hrana se draži povsod v 
Evropi, vendar se v Sloveniji 
draži hitreje kot drugje. V Ev-
ropski uniji so se cene hrane 
med lansldm in letošnjim ju-
lijem zvišale za dva odstotka, 
v Sloveniji so se v istem ob-
dobju skoraj za osem odstot-
kov. Podražitve hrane in nje-
ni vplivi na vse višjo inflacijo 
so zato že postali glavna eko-
nomsko politična tema v dr-
žavi, ob tem pa se prav vsi 
otepajo krivde za podražitve. 
Kmetje zatrjujejo, da njihova 
dražja pšenica predstavlja v 
maloprodajni ceni kruha le 7 
odstotkov. V živilsko prede-

lovalnih podjetjih poudarja-
jo, da so cene zvišali pred-
vsem zaradi podražitve suro-
vin, še zlasti žit in krme na 
svetovnem trgu. Trgovci za-
trjujejo, da ne zvišujejo 
marž, hkrati ostro zavračajo 
očitke, da se medsebojno do-
govarjajo o (višjih) cenah. Ni 
jih tako malo, ki trdijo, da je 
nastopila cenovna "svobo-
da", potem ko je popustil ce-
novni primež, ki je vse moč-
no stiskal v času izpolnjeva-
nja inflacijskega kriterija za 
prevzem evra. Ob tezi, da je 
vse politika, pa politični ana-
litiki v podražitvi hrane že vi-
dijo tekmo za naklčnjenosf " 
volivcev v letošnjem in v pri-
hodnjem letu. Pnri val podražitev je že pljusknil v naše trgovine, drugi, še močnejši, pa se tudi že približuje. 

V Komendi 3.500 upokojencev 
Premražene upokojence je na včerajšnjem gorenjskem srečanju še najbolj "ogrela" napoved, da se 
bodo pokojnine novembra predvidoma zvišale za dva odstotka. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Komenda - Na Gorenjskem 
je že po tradiciji vsak prvi če-
trtek v septembru srečanje 
upokojencev, letošnje je bilo 
včeraj v Komendi. Čeprav 
prirediteljem, domačemu 
društvu upokojencev, vreme 
ni bilo naklonjeno, se je sre-
čanja udeležilo okoli 3.500 
upokojencev iz 46 gorenj-
sWh in iz 20 ljubljanskih 
društev oz. približno 1.300 
manj, kot bi jih bilo ob le-
pem vremenu. Upokojenci 
so se (v zavetju dveh šotorov) 
kljub temu lepo imeli in 
zaploskali napovedi o povi-
šanju pokojnin. 
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Kamnik vabi narodne noše 
JASNA PAIADIN 

Kamnik - Organizatorji so na 
različne prireditve povabili 
blizu petsto nastopajočih. 
Poskrbeli so predvsem za pe-
ster folklorni in glasbeni pro-
gram, saj bodo na odrih na 
Glavnem trgu in na Šutni 
nastopili tako harmonikarji, 
godbe, narodnozabavni an-
sambli, vokalne skupine in 
domače ter tudi dve tuji fol-
klorni skupini. Na Šutni se 
bo predstavilo 35 razstavljav-
cev domače in umetnostne 
obrti, Maistrova ulica pa bo v 

znemanju t. i. kramarskega 
sejma. Jutri bo organiziran 
brezplačni avtobusni prevoz 
iz Ljubljane, ves vikend pa 
bo vozil tudi brezplačen turi-
stični vlakec iz Arboretuma 
Volčji Potok. 

Če bo vreme ugodno, bo 
Kamnik po pričakovanju 
organizatorjev obiskalo kar 
štirideset tisoč ljudi. Največ 
si jih bo ogledalo nedeljski 
sprevod, ki bo tudi letos ob 
15. uri, zaradi velikega zani-
manja in lažje logistike pa se 
bo letos začel že pri trgov-
skem centm Mercator. 
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Imajo prvaka in 
prvenstvo 
Na Bledu so slavili uspehe naših naj-
boljših veslačev na svetovnem pn/en-
stvu v Miinchnu in uspelo kandidatu-
ro Bleda za organizacijo tekme sve-
tovnega veslaškega pokala leta 20)0 
in svetovnega prvenstva leta z o n . 

CORENjSKA 

Nazorjeva 3 je zaživela 
v novi poslovni in stanovanjski stavbi 
na Nazorjevi ulici 3 v Kranju, kjer je 
prej Stal dom nekdanje jugoslovan-
ske armade, so v torek kar trije upo-
rabniki odprli nove poslovne prosto-
re. Na Nazorjevi so začeli graditi pred 
Štirimi leti. 

KRONIKA 

Gobar našel 
človeško okostje 
v gozdu južno od Šenčurja je gobar 
konec avgusta našel okostje janeža 
Močnika iz Cerkelj, ki so ga pogreša-
li od leta 1993. Na osnovi analize 
okostja je policija ugotovila, da po-
kojnik, ki bi bil danes star 73 let, ni 
umrl nasilne smrti. g 

SNOVANjA 

Črna noša s petelinčkom 
"črna noša", prepoznavna po visoki 
beli peči, zavezani na petelinčka, in 
najpogostejši črni dvodelni obleki, je 
nekaj posebnega. Bila je pražnja ob-
leka, v kateri so se kmečki ljudje tudi 
po oblačenju želeli približati mešča-
nom. 
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VREME 

Povečini bo sončno, občasno pa 
tudi zmerno oblačno. 
V petek in sprva v soboto bo še 
pM severni veter. Nekoliko 
toplgebo. 

jutri: povečini bo sončno 
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
s Francko Kržan sva se srečali na njenem domu v Prelogu 
pri Domžalah. Zanimalo me je, kako to, da je že tako dolgo 
vrsto let naša naročnica, ko pa živi čisto na obrobju Gorenj-
ske. Povedala je, da je otroštvo preživela v Mostah pri 
Komendi, njeni starši so Gorenjski glas takoj, ko je začel 
izhajati, redno kupovali, kmalu so postali naročniki. Ko se je 
pred 40 leti poročila in preselila v Prelog, so v Gorenjskem 
glasu ravno objavljali nek podlistek, ki ga je z veseljem brala. 
Zato jo je kar sestra naročila nanj. Ko je bil že pri hiši, je 
postal všeč tudi zdaj že pokojnemu možu. Sedaj ga z vesel-
jem prebira tudi sin, ki ga najbolj zanima šport, saj je nav-
dušen nogometaš. 

Francka Kržan 

Francka pravi, da ji je bila vedno bolj pri srcu Gorenjska kot 
prestolnica, saj ima rada lepe hribe. Spominja se, da so se 
včasih 2 družino vedno odpravili na Gorenjski sejem. 35 let 
je kot tkalka delala v Induplati Jarše, na delo se je vozila s 
kolesom, šele zadnja leta pred upokojitvijo z avtom. Odkar 
je v pokoju, ima dovolj dela 2 obdelovanjem njive, kjer 
pridela krompir in vso zelenjavo, ima tudi nekaj kokošk. 
Rada varuje tudi šest- in dveletno vnučko, mlajša prav v tem 
času preboleva norice. D. K. 

Vlada za štirinajst pokrajin 
Predsednik vlade Janez Janša je s predsedniki koalicijskih strank ta teden usklajeval stališča do 
decentralizacije Slovenije. Ostajajo pri predlogu štirinajstih pokrajin. 

DANICA Z A V R I Z L E B I R 

Ljubljana - V ponedeljek se 
je sestal vrh koalicije. Pred-
sedniki strank Janez Janša 
(SDS), Andrej Bajuk (NSi), 
Janez Podobnik (SLS) in Kari 
Erjavec (DeSUS) so podprli 
projekt decentralizacije Slo-
venije, k i predvideva razdeli-
tev Slovenije na več pokrajin. 
Vlada predlaga, da se država 
razdeli na štirinajst pokrajin, 
v zvezi z regionalizacijo pa je 
oblikovan tudi sveženj po-
krajinskih zakonov, k i ima v 
Sloveniji širšo podporo. 

Nedavno tega je koalicij-
ska stranka Nova Slovenija 
prišla na dan s predlogom, 
da bi bilo v Sloveniji le šest 
pokrajin, in sicer Gorenjska, 
Dolenjska, Primorska, Šta-
jerska, Pomurje in osred-
njeslovenska pokrajina, 
mestna občina Ljubljana pa 
ne bi bila samostojna pokra-
jina, temveč bi imela pose-
ben status v okviru zakona o 
glavnem mestu. V okviru te 
razdehtve so dopustili mož-
nost za še dodatno razdelitev 
Štajerske in Primorske. Po-
krajine ne smejo biti pre-

Koalicijski vrh z ministrom za lokalno samoupravo Ivanom 
Žagarjem in predsednikom DZ Francetom Cukjatijem 

majhne, kajti za gospodarski 
zagon so potrebna močna 
gospodarska središča, zani-
miva za domače in tuje vla-
gatelje, je eden od argumen-
tov, ki so ga navajali predla-
gatelji. 

NSi tudi po koalicijskem 
sestanku še naprej podpira 
manjše število občin, ne 
vztraja pa več pri predlogu 
šestih. Predsednik Andrej 
Bajuk napoveduje, da se 
bodo v stranki še posvetovali 
in se nato dokončno odločili. 

Sprejemajo pa dejstvo, da bo 
predlagano število štirinajst 
pokrajin težko znižati in da 
bo nemogoče to rešiti druga-
če, kot da se to dejstvo sprej-
me. Projekt decentralizacije 
in regionaiizacije države bo 
namreč brez zadostne poli-
tične podpore težko izpeljati, 
v parlamentu namreč za 
sprejetje pokrajinske zako-
nodaje potrebujejo dvotret-
jinsko večino. 

Koalicija je ta teden spreje-
la načelno stališče, po kate-

rem bo skušala v največji 
meri upoštevati predloge lo-
kalnih okolij. Zaradi ljudske 
volje je bolje imeti kako po-
krajino več, kot pa umetno 
vsiljevati meje, je prepričan 
Janez Janša. Po dvomesečni 
javni razpravi je večina slo-
venskih občin podprla vladni 
predlog o razdelitvi države. 

Gorenjska je po predlogu 
vlade enotna pokrajina, 
takšna bi bila tudi po prvot-
nem predlogu stranke NSi. 
Tudi po razpravi v občin-
skih svetih na Gorenjskem 
se je pokazalo, da jih je ve-
čina za enovito Gorenjsko, 
obenem pa so si bili gorenj-
ski župani soglasni, da je 
štirinajst predlaganih po-
krajin preveč, in so se bolj 
ogrevali za osem pokrajin. 
Medtem pa v občinah zgor-
njega dela Gorenjske meni-
jo, da bi morali ob tolikšni 
"razparceliranosti" Sloveni-
je, kot jo predlaga vlada, ob-
stajati dve Gorenjski, in si-
cer zato, da bi bil vsaj njen 
zgornji del glede na indeks 
razvojne ogroženosti dele-
žen večjega finančnega de-
leža s strani države. 

LJUBLJANA 

O ministrih na izredni seji 
O odstopih treh ministrov Janševe vlade, Janeza Božiča, An-
dreja Bručana in Jureta Zupana, so poslanci državnega zbo-
ra glasovali na včerajšnji seji, za torek, 11. septembra, pa je 
sklicana že naslednja izredna seja, na kateri naj bi glasovali 
že o novih ministrih. Ta teden so v strankah, iz katerih so bili 
prejšnji ministri, predlagali že nekaj imen, vendar se nihče 
od predlaganih ni odločil sprejeti ministrskega položaja. 
Predsednik vlade Janez Janša je v sredo predsedniku držav-
nega zbora Francetu Cukjatiju poslal predlog za imenovanje 
Zofije Mazej Kukovič, doma s Koroškega, nekdanje direktori-
ce podjetja Esotech, za ministrico za zdravje in Radovana 
Žerjava, direktorja podjetja Nafta Biodizel, za ministra za 
promet. Kandidatko ali kandidata za položaj ministra za vi-
soko šolstvo, znanost in tehnologijo pa naj bi v imenovanje 
državnemu zboru predlagal takoj, ko bo ustrezen predlog do-
govorjen s koalicijsko partnerico. V stranki NSi napoveduje-
jo, da bodo svoj predlog sporočili do ponedeljka. D. Ž. 

DOMŽALE, ŠKOFJA LOKA 

Domžalski dijaki na vojaškem pohodu 
Ta teden je skupina dijakov domžalske gimnazije v Centru 
za usposabljanje Slovenske vojske v Vipavi opravila štiri-
dnevni pohod od Vipave do Škofje Loke, dolg 80 kilome-
trov. Gre za projekt mednarodnega priznanja za mlade, v 
njem pa Slovenska vojska sodeluje z dvema gimnazijama, 
domžalsko in škofjeloško. Slednja je pohod opravila že 
spomladi. D. Ž. 

KRANJ, RADOVLJICA 

Darko Krajnc na Corenjskem 
Gorenjsko je ta teden obiskal tudi predsedniški kandidat 
Darko Krajnc. V torek se je mudil v Kranju in Radovljici, kjer 
je zbiral podpise podpore svoji predsedniški kandidaturi. V 
Radovljici se je pri zbiranju podpisov pridružif svetniku SMS 
Simonu Zoretu. D. Ž . 

Gorenjski glas pred predsedniškimi volitvami 
Gorenjski glas v skladu z 

zakonom o volilni kampanji 
obvešča javnost, da bo pri-
prave na predsedniške volit-
ve, ki so razpisane za 21. ok-
tober 2007, spremljal in ko-
mentiral po lastni presoji, v 
skladu s programsko zasno-
vo, ki Gorenjski glas oprede-
ljuje kot neodvisen časopis. 

V Gorenjskem glasu no-
ben kandidat/kandidatka ne 
bo v prednostnem ali kakor-
koli neenakopravnem po-
ložaju. Uredništvo po lastni 
presoji izbira teme in sogo-
vornike ter dogodke. Pred 
volitvami bomo pripravili 

javnomnenjsko raziskavo o 
volilnih namerah Gorenj-
cev/Gorenjk in jo objavili se-
dem dni pred volitvami, kot 
določa zakon o volilni kam-
panji. 

V času volilne kampanje 
Gorenjski glas ne bo objav-
ljal brezplačnih propagand-
nih sporočil kandidatov/kan-
didatk oziroma nobenih dru-
gih sporočil, k i bodo po pre-
soji uredništva imeli pred-
vsem propagandni značaj v 
času predvolilne kampanje. 
V skladu z medijskim zako-
nom bo objavljal popravke 
oziroma odgovore na objav-

ljene informacije, vendar bo 
zavrnil objave vsem, ki bi po-
pravke ali odgovore poskuša-
li izrabiti za prikrito volilno 
kampanjo. 

Gorenjski glas bo vsem 
organizatorjem volilne kam-
panje v skladu z veljavnim 
cenikom oglasnih objav v 
Gorenjskem glasu in prilo-
gah zagotovil enake pogoje 
za objavljanje volilnih ogla-
sov. Vsa plačana obvestila, 
propagandna sporočila, 
predstavitveni članki in po-
govori bodo posebej označe-
ni in razpoznavni kot oglas-
na sporoŠla. Oglasna sporo-

čila na prvi, zadnji ali izbrani 
strani bomo objavljali po pra-
vilu časovnega vrstnega reda 
prispelih naročil. 

Pritožbe na izvajanje teh 
pravil lahko vložijo kandida-
ti, njihovi zakoniti zastopni-
ki, novinaiji in bralci odgo-
vorni urednici v pisni obliki. 
Vsebovati morajo kratek opis 
očitane kršitve, predlog nje-
ne rešitve in naslov, na kate-
rega bomo poslali odgovor. 
Odgovorna urednica bo na 
pritožbo odgovorila v dveh 
dneh od prejema pritožbe. 

Uredništvo 
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Imajo prvaka in prvenstvo 
v Zaki na Bledu s o p o n o s n o proslavili u s p e h e naših najboljših veslačev, veselili pa so se tudi u s p e š n e 
kandidature z a tekmo svetovnega pokala 2 0 1 0 in svetovnega prvenstva leta 2 o n . 

V l l M A STANOVNIK 

Bled - "Čestitam vsem, ki ste 
se v Munchnu borili po svo-
jih najboljših močeh. Seveda 
še posebej svetovnima prva-
koma Iztoku Copu in Luk i 
Špiku, pa tudi drugim, ki ste 
poskrbeli, da je šel dober glas 
o nas daleč naokrog. Vesla-
nje je šport, ki je okolju med 
najbolj prijaznimi, z napo-
rom naših fantov in njihovi-
m i uspehj pa opravičujemo 
bivanje v tako lepem kraju, 
kot je Bled. Ni občine v Slo-
veniji, ki bi imela tako uspeš-
no ekipo, na katero smo vsi 
res ponosni," je športaike, 
trenerje, pa tudi številne na-
vijače na torkovi slovesnosti 
v Zak i nagovoril domači žu-
pan Janez Fajfar. "Redki 
športniki so prinesli toliko 
veselja v Slovenijo kot ravno 
veslači. Mislim, da je to spod-
buda tudi mladim generaci-
jam veslačev, želim pa tudi, 
da bi bili vaši uspehi ponov-
ljeni oziroma nadgrajeni pri-
hodnje leto na olimpijskih 
igrah v Pekingu," je na slav-
nostnem odru dodal pred-
sednik olimpijskega komite-
ja Slovenije Janez Kocijančič, 

"Danes bi se rad še poseb-
no zahvalil tudi našim navi-
jačem, ki so prišli v 
Miinchen in nam dali veliko 
podporo za organizacijo sve-
tovnega prvenstva. Tisti, k i 
so odločali o tekmi, so videli. 

Miha in Tomaž Pirih, Luka Špik, Rok Rozman, Iztok Čop In Rok Kolander so tudi s 
Šampanjcem proslavili odlične finalne nastope v Miinchnu in uspešno kandidaturo Bleda. 

da za našo kandidaturo stoji-
jo tako uspehi športnikov 
kot tudi navijači, Blejci in vsi 
Slovenci, zato hvala in vse 
čestitke," je ob navdušenem 
aplavzu povedal predsednik 
Veslaške zveze Slovenije 
Tomo Levovnik, k i bo skupaj 
s predsednikom blejskega 
kluba Petrom Fajfarjem ter 
drugimi veslaškimi delavci 
lahko le kratek čas proslav-
ljal uspehe veslačev in 
uspešne kandidature za tek-
mo svetovnega pokala leta 
2010 in svetovno prvenstvo 
2011. "Res velika zmaga v 
Miinchnu, kjer smo v glaso-
vanju proti Luzernu s kar 

129 proti 21 pridobili to sve-
tovno prvenstvo, je za nas 
sporočilo, da svetovna vesla-
ška javnost želi priti na Bled. 
Naša dolžnost je, da j im to 
zaupanje povrnemo s kvali-
tetno izvedbo prvenstva. Z a 
to pa nista dovolj zgolj volja 
i n srce, ampak je treba pred-
vsem mnogo postoriti na po-
dročju veslaške infrastruktu-
re. Ta je na Bledu postala za-
starela in neprimerna i n 
tudi naše veslanje si tako do-
trajanih objektov ne zasluži. 
Zato je treba č i m prej sesta-
viti organizacijski odbor ter 
začeti izvedo projektov. V 
roku enega leta pričakujemo 

vsa potrebna gradbena dovo-
ljenja za sodniški stolp, tri-
bune, progo i n obnovo re-
gatnega centra. Z a to bo tre-
ba zbrati okoli dva milijona 
evrov, približno toliko pa 
nato še za izvedbo tekmova-
nja. Naredili smo finančno 
konstrukcijo, denar bo pri-
spevala država, dobili ga 
bomo iz evropskih skladov, 
nekaj bomo prispevali tudi 
sami i n sponzorji," pravi 
Peter Fajfar, ki je prepričan, 
da se bo Bled po letih 1966, 
1979 in 1989, ko je že gostil 
svetovno prvenstvo, izkazal 
tudi med 28. avgustom in 4. 
septembrom 2011. 

V Komendi 3.500 upokojencev 
i 1. stran 

Prisluhnili so govornikom, 
domačemu upokojenskemu 
pevskemu zboru in vetera-
nom mengeške godbe, 
spremljali nastop folklorne 
skupine D U Komenda, se 
zabavali ob glasbi Vihamika 
in Zapeljivk, se nasmejali 
podokničarju Francu Pestot-
niku, si ogledali bližnjo cer-
kev sv. Peti-a in Selanov kar-
tografski muzej... 

Upokojence so pozdravili 
predsednik komendskega 
društva upokojencev Janez 
Kimovec, dosedanji predsed-
n ik gorenjske pokrajinske 
zveze Marjan Prinčič in novi 
predsednik Janez Šolar, do-
mači župan Tomaž Drolec, 
k i je pohvalil delo upokojen-
cev v občini, i n ljubljanski 
Zoran Jankovič. Predstavnica 
slovenske zveze društev upo-
kojencev Angelca Žibema se 
je ob (napovedani) podražitvi 
hrane spraševala, zakaj imajo 
trgovska podjetja in tovarne 
zdravil najvišje dobičke v dr-

Predsednik domačega društva upokojencev Janez Kimovec 
In nagrajenci - Vinko Gobec, Marjan Prinčič, Stane Simšič 
in Janez Basej / fmo: rma ooki 

žavi. Opozorila je, da v Slove-
niji na domsko oskrbo čaka 
14 tisoč starejših. Še najbolj 
je premražene upokojence 
"ogrel" državni sekretar mi-
nistrstva za delo, družino in 
socialne zadeve Marko Štro-
vs, ki je napovedal, da se 
bodo pokojnine novembra 
predvidoma zvišale za dva 
odstotka in da bodrf prejeli še 
poračun za deset mesecev. 

Prireditelji so na srečanje 
povabili tudi tri po anketah 
najmočnejše predsedniške 
kandidate. Medtem ko se je 
Lojze Peterle zaradi zadrža-
nosti opravičil, sta Mitja 
Gaspari in Danilo T i l rk pri-
šla in nagovorila upokojen-
ce. Gaspari j i m je zaželel 
lepše vreme, manj inflacije 
i n boljši standard, ob tem 
pa opozoril na veliko odgo-

vornost države in njene vla-
de za stabilne plače in po-
kojnine. "Lahko vam oblju-
bim višje pokojnine in 
brezplačne avtobusne pre-
voze, a kot predsednik drža-
ve tega ne bi mogel uresni-
čiti," je dejal T i i rk i n oblju-
bil, da bi se kot predsednik 
države zavzemal za razpra-
vo o problemih starejših, za 
krepitev medgeneiacijske 
solidarnosti i n za še večjo 
odgovornost mlade genera-
cije do starejših. 

Na srečanju so ob koncu 
mandata v upokojenskih 
organizacijah podelili pri-
znanja in se zahvalili V inku 
Gobcu, dolgoletnemu pred-
sedniku Zveze društev upo-
kojencev Slovenije, Marjanu 
Prinčiču, k i je vodil koordi-
nacijski odbor gorenjskih 
društev upokojencev, Stane-
tu Simšiču, ki je zastopal 
Kamnik, Domžale in Ko-
mendo v slovenski upoko-
jenski zvezi, in nekdanjemu 
predsedniku cerkljanskega 
društva Janezu Baseju. 

GORENJA VAS 

Velika odprava izpostavljenih predalčnikov 
v začetku julija je Pošta Slovenije prejela odločbo Agencija za 
pošto in elektronske komunikacije, ki govori o ukinitvi izpo-
stavljenih predalčnikov za vasi Žirovski Vrh Sv. Urbana, Ži-
rovski Vrh Sv. Antona in Kladje oziroma skupno gospo-
dinjstev. Minila sta dva meseca, zato nas je zanimalo, kdaj 
bo Pošta začela vročevati pošiljke na dom. Miran Čehovin, 
direktor kranjske enote Pošte Slovenija, nam je povedal, da 
bodo odločbo realizirali 24. septembra: "V dveh mesecih 
smo izvedli reorganizacijo dostave, zaposlili dodatnega pis-
monoša in kupili dodatni avtomobil. Poleg 31 gospodinj-
stvom iz odločbe bomo ukinili Izpostavljene predalčnike še 
za 80 gospodinjstev v občini Gorenja vas-Poljane." To pome-
ni, da bodo pismonoše dostavljali pošiljke v Žirovski Vrh ter 
v Laze, Goli Vrh, Robidnico, Leskovico, Kopačnico, Čabrače, 
Sušo, Hlavče Njive, Dolge Njive, Brebovnico In Bačne. Čeho-
vin je pojasnil, da v občini ostaja še približno 20 izpostavlje-
nih predalčnikov za oddaljene, osamljene kmetije. B. B. 

© NOTARKA 
MARIJA MURNIK 
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj 

ZAPOSLIM 
asistenta v notarski pisarni (m/ž) 
za delo s strankami 

od kandidata pričakujem: 
- višješolsko ali visoko strokovno izobrazbo dnižboslovne smeri 
- delovne Izkušnje na splošnih, administrativnih 

oz. organizacijskih področjih 
- komunikativnost, prijaznost in hitro reševanje zahtev strank 
- odlično sodelovanje In oblikovanje prijetnega vzdušja 

s sodelavci 
- natančnost, zanesljivost, samostojnost In učinkovito 

organizacijo lastnega dela 
- osebno urejenost 
- obvladovanje MS Office orodij 
Delovno razmerje bom sklenila za določen čas enega leta s po-
skusnim delom treh mesecev. 

Če vam delo asistenta v notarski pisarni predstavlja delovni izziv 
in korak («pfej v graditvi vaše profesionalne kariere, vas vabim, 
da prijave s kratkim življenjepisom in vašimi pričakovanji ter z 
dokazili o Izpolnjevanju pogojev pošljete v 8 dneh na naslov 
Notarka Marija Mumik, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj 
oz. na elektronski nastov marija.mumlk@notarka.net. 

O izbiri vas bom obvestila v roku 8 dni po sprejeti odločitvi. 
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Odobrili denar za obnovo Tržiča 
Obnova ulic v starem mestnem jedru Tržiča bo stala 1,33 milijona evrov. 

STOJ AN SAJE 

Tržič - Občina Tržič je bila 
uspešna na prvem javnem 
razpisu za prednostno usme-
ritev Regionalni razvojni pro-
grami v okviru Operativnega 
programa krepitve regional-
nih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013. Iz kvote 
60 milijonov evrov je šest go-
renjskih občin dobilo le 6,5 
milijona evrov. Od tega bo 
Tržiču pripadlo 942 tisoč ev-
rov za projekt Obnova ulic v 
starem mestnem jedru. 

"Z revitalizacijo starega 
mestnega jedra želimo za-
gotoviti ustrezne bivalne 
razmere in izpolniti pogoje 
za demografski, turistični in 
družbeno socialni razvoj 
mesta. V tem delu mesta se 
za odvajanje odplak še ved-
no uporabljajo več kot sto let 
stare cevi in kamnite zložen-

ke, ki so speljane do najbliž-
jih potokov. Tudi vodovod-
no omrežje z začetka 20. 
stoletja je zastarelo, zato ne 
zagotavlja niti nujne preskr-
be s pitno vodo niti protipo-
žarne varnosti. Obnova bo 
zajela Trg svobode. Muzej-
sko, Čevljarsko in Usnjar-
sko ulico ter predel Za Mo-
šenikom. Na trgu bo veliko 
težav z zamenjavo starega 
kablovoda od elektrarn do 
nekdanje tovame BPT Tr-
žič. Za Mošenikom bomo 
porušili dve razpadajoči 
stavbi nekdanjega obrata za 
strojenje kož. Za to že ima-
mo gradbeno dovoljenje, ru-
šitev pa bo na vrsti prihod-
nje leto. S tem bomo dobili 
prostor za nov most na trasi 
mestae obvoznice in večje 
število parkirišč," je povedal 
Borut Sajovic, župan Obči-
ne Tržič. 

Za Mošenikom bo prostor za nov most In parkirišča. 

Vrednost celotnega pro-
jekta ocenjujejo na 1.33 mili-
jona evrov. Glede na to bo 
morala občina zagotoviti 388 
tisoč evrov, lahko pa bo stro-
ški še večji zaradi nepredvi-
denih del. Kot je pojasnila 
Vera Djurič Drozdek, bo tri-
članska delovna skupina le-

tos poskrbela za pripravo 
projektne in razpisne doku-
mentacije ter pridobitev do-
voljenj. Gradnja se bo začela 
spomladi prihodnje leto, 
končati pa jo morajo do 15. 
septembra 2009, ko bo 
možno vložiti zadnji zahte-
vek za plačilo. 

Zdaj je pravi čas za vezavo vašega denarja, saj smo v Abanki pripravili posebno 
depozitno ponudbo z izjemno ugodnimi obrestnimi merami. 

Posebna ponudba velja od 3. 9. 2007 do 30. 10. 2007 za novo sklenjene 
depozitne pogodbe v domači valuti, brez možnosti obnavljanja. Najmanjši znesek 
vezave znaša 250 EUR. 

Posebni pogoji depozitne ponudbe: 

Doba varčevanja 
od 91 do vključno 180 dni 
od 181 do vključno 270 dni 
od 271 dni do vključno 1 leta 
nad 1 do vključno 2 let 

Letna liksna obrestna mera 

4.00% 
^ 4,15% 

4,30% 

4,50% 

Prepričal vas bo Informativni Izračun depozita po posebni ponudbi: 

I Obdobje Znesek Letna (iksna obrestna mera 

S l a a S S s 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR 

Znesek obresti 

225,21 EUR 

V primeru, da bi sredstva potrebovali pred iztekom omenjenega depozita, latiko 0 50 -
izkoristite izjemno ugodno posebno ponudbo premostitvenih kreditov. 

Čakamo vas v poslovalnicah AbanKe. O. 

www.abanka.sl | lnto@abanka.8i j Abalon 080 1 360 A B A N K A 

Muzej brez evropskega denarja 
s projektom Slovenski planinski muzej niso uspeli na javnem razpisu za denar iz strukturnih skladov. 

URŠA PETERKEL 

Mojstrana - Projekt Sloven-
ski planinski muzej v Moj-
strani ni dobil pričakovane-
ga denarja iz strukturnih 
skladov za regionalne razvoj-
ne programe. Izidi javnega 
razpisa, ki so v javnost prišli 
v začetku tedna, so v kar ne-
kaj gorenjskih občinah pov-
zročili razočaranje. V kranj-
skogorski še toliko večje, kaj-
ti za gradnjo muzeja sloven-

skega planinstva si prizade-
vajo že več desetletij, pred krat-
kim pa so vendarle položili 
temeljni kamen s pričakova-
njem, da bodo polovico po-
trebnega denarja za gradnjo 
dobili prav iz strukturnih 
skladov. Kot je dejal vodja 
projekta Mirko Eržen, so 
nad izidom razpisa seveda 
razočarani. Vzrok, da denar-
ja niso dobili, so administra-
tivne napake v vlogi, je dejal 
Eržen. Na vprašanje, ali so 

vlogo pripravljali sami, je po-
vedal, da so to delali prek Re-
gionalne razvojne agencije 
Gorenjske BSC Kranj. Kljub 
razočaranju pa računajo na 
nov razpis, ki naj bi bil objav-
ljen še ta mesec. Glede na 
zagotovila predsednika vlade 
Janeza Janše, ki je tudi po-
ložil temeljni kamen za mu-
zej, in ministrstva za lokalno 
samoupravo pričakujejo, da 
bodo na drugem razpisu 
uspešni. "Vlogo moramo do-

polniti in popraviti in raču-
namo, da v drugo večjih te-
žav ne bi smelo biti. Rezulta-
ti razpisa naj bi bili znani do 
konca oktobra," je dejal Er-
žen. Kot je dejal, kljub temu 
ne bo prišlo do večjih zamud 
pri začetku gradnje, delati 
naj bi namesto konec letoš-
njega leta pričeli v začetku 
prihodnjega leta. Prva faza 
projekta naj bi stala 2,4 mili-
jona evrov, zaključena pa naj 
bi bila v začetku leta 2009. 

KRATKE NOVICE 

BOHINJSKA BISTRICA 

Gasilska društva tekmovala za Pokal Bohinja 
Na šolskem igrišču Osnovne šole dr. janeža Mencingerja je 
bilo že 14. tekmovanje gasilskih ekip za pokal Bohinja, ki ga 
vsako leto prvo nedeljo v septembru organizirata Gasilsko 
poveljstvo občine Bohinj in Gasilska zveza Bled-Bohinj. Tek-
movanje je nastalo na pobudo gasilskega društva Bohinjska 
Bistrica ob no-letnici njihovega delovanja. Bohinj pa ima 
tudi kar nekaj precej močnih ekip. Na tokratnem tekmova-
nju se je pomerilo 36 ekip, devet ekip moških veteranov, dve 
ekipi žensk veterank, šestnajst ekip članov in devet ekip čla-
nic. Od teh je bilo šest moških ekip in tri ženske ekipe iz Bo-
hinja. Člani in članice so tekmovali v vaji z motorno brizgal-
no in v štafetnem teku, veterani in veteranke pa v vaji za raz-
noterost in vaji s hidrantom. Tekmovalne ekipe so prišle iz 
vse Slovenije, največ jih je bilo iz okolice Domžal. Ženska 
ekipa iz najbolj oddaljenega kraja je prišla v Bohinj iz Šent-
jurja pri Celju, moška pa iz Kotredeža pri Zagorju. Najstarej-
ša ženska ekipa je bila iz Polja pri Domžalah, najstarejša 
moška pa je bila bohinjska ekipa LIP tovarna Bohinj. P. L 

Dobitnikov pokalov je bila cela vrsta. / FOIO P̂UJ im,c 

RADOVLJICA 

Slovesnost ob obletnici smrti narodnega heroja 
Krajevna organizacija združenja borcev za vrednote NOB 
Radovljica bo danes ob petih popoldne pripravila pri spo-
meniku in grobišču v Grajskem parku spominsko sloves-
nost ob 65. obletnici smrti partizanskega poveljnika in na-
rodnega heroja Jožeta Gregorčiča ter njegovih soborcev. Na 
slovesnosti, ki jo bodo popestrili s kulturnim programom, 
bo zbrane nagovoril tudi predsedniški kandidat Danilo Tiirk. 
V grobnici v Grajskem parku je 29 padlih med drugo sveto-
vno vojno, med njimi tudi Jože Gregorčič, ki je skupaj s Sel-
ško četo 9. septembra 1942 v globeli med Upniško in Mo-
šenjsko planino padel v nemško zasedo. V boju je padlo 27 
partizanov, 12 so jih ujeli, i8 se jih je rešilo. Padle partizane 
so potlej pokopali v skupni grob na Lipniški planini, odtod 
pa so jih 1949. leta prenesli v skupno grobnico v Radovljici, 
kamor so prenesli tudi borce Cankarjevega bataljona, padle 
januarja 1942. leta na Mošenjski planini. C. Z. 

LANCOVO 

Grajske zdrahe na Pustem gradu 
Krajevna skupnost Lancovo in Kulturno prosvetno društvo 
Jelovica Lancovo bosta jutri, v soboto, pripravila več priredi-
tev s skupnim naslovom Pusti grad 2007. Ob 10. uri bodo 
pohodniki krenili po vodni učni poti Grabnarica in ob 16. uri 
od Fuxove brvi na Pusti grad, kjer bo uro kasneje predstavi-
tev zgodovine gradu in srednjeveške konjenice. Ob 18. uri se 
bo na gradu začela gledališka predstava Grajske zdrahe, 
nato pa bo še prikaz mečevanja ter pogostitev in druženje. 
Obiskovalci se bodo z gradu lahko vrnili do Fuxove brvi in 
do gasilskega doma na Lancovem ob prižganih baklah. C. Z. 

TRŽIČ 

Hrastov memorial vabi 
Avto-moto društvo Tržič pripravlja ta vikend 11. Hrastov me-
morial, gorski preizkus starodobnikov na Ljubelju. Jutri, 8. 
septembra, bo od 9. do 12. ure šola dobre vožnje, od 13. do 
17. ure pa trening tekmovalcev. V nedeljo, 9, septembra, ob 
10. uri bodo slovesno odprli prireditev, na kateri pričakujejo 
prek sto tekmovalcev in več tisoč obiskovalcev. Prva vožnja 
bo od 10.30 do 12.30, druga pa od 13.30 do 15.30. Tekme se 
lahko udeležijo lastniki motorjev, motorjev s prikolico in av-
tomobilov do letnika 1961. Prevoziti morajo 2300 metrov 
makadamske ceste od mejnega prehoda do starega prelaza 
Ljubelj, kjer strmina ponekod presega 30-odstotni nagib. Ob 
prireditvi bo pester program, v nedeljo ob 17. uri pa razgla-
sitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim. S. S. 

http://www.abanka.sl
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Nazorjeva 3 je že zaživela 
v novi poslovno stanovanjski stavbi v Nazorjevi ulici 3 v Kranju so v torek poslovne prostore odprli 
Raiffeisen Banka, nepremičninska družba Svet RE in Optika Ciarus. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Kot je na slovesnosti 
ob odprtju novih prostorov v 
imenu investitorja, družbe 
I C Dom iz Kranja, dejal di-
rektor Ivan Marjek, so po-
slovno stanovanjski center 
I C Dom v Nazorjevi ulici 
gradili postopoma. Pred šti-
rimi leti so zgradili poslovno 
stavbo Nazorjeva 1, pred dve-
ma letoma parkirno hišo za 
uporabnike poslovnih pros-
torov in javno rabo, pred 
kratkim pa so dokončali še 
poslovno stanovanjsko stav-
bo Nazorjeva 3 s 46 stanova-
nji višjega standarda in pri-
bližno dva tisoč kvadratnimi 
metri poslovnih površin. V 
novo stavbo so se že preselili 
Raiffeisen Banka, kranjska 
enota nepremičninske druž-
be Svet RE in Optika Oarus 
iz Ljubljane, ki so v torek 
v navzočnosti kranjskega 
župana Damjana Perneta 
prostore tudi uradno odprli. 
Prvim uporabnikom novega 
doma se bodo kmalu pridru-
žil i še preostali kupci in 
najemniki prostorov ter 
stanovalci. Vsa stanovanja so 
Že prodana. 

Raiffeisen Banka se je v 
nove prostore preselila že ob 
koncu julija. Kot je ob torko-

Pred novo poslovno stanovanjsko stavbo: TIhomir Krstič, Ivan Marjek, Klemens Nowotny 
in Anton Janša /foio; corazd Smik 

vem uradnem odprtju de-
jal namestnik predsednika 
uprave Klemens Nowotny, 
so poslovalnico zasnovali 
brez pregrad in običajnih 
bančnih okenc. Poslovanje s 
strankami bo večinoma po-
tekalo v obliki pogovora za 
mizo, izjema bodo le hitre, 
manj zahtevne storitve. 
Prostore bodo okrasili tudi s 
konjički, ki so jih otroci izde-

lali v okviru projekta Razgi-
bajmo poletje. Banka, ki je 
podprla ta projekt, je avtorje 
najbolj izvirnih konjičkov 
tudi nagradila. 

Kranjska enota nepremič-
ninske družbe Svet RE se je 
po besedah vodje enote An-
tona Janše preselila v novo 
stavbo iz bližnjega stano-
vanjskega bloka in je s tem 
izboljšala pogoje za stranke 

in za zaposlene. Optika Cia-
rus, ki jo je podjetje Planeta 
iz Ljubljane odprlo v novi 
stavbi, je njihova sedma po-
slovalnica v Sloveniji in prva 
na Gorenjskem. Kot je pove-
dal direktor Tihomir Krstič, 
so po obsegu prodaje največ-
ji v Sloveniji, še posebej pa 
so ponosni na osemsto kva-
dratnih metrov velik center v 
ljubljanskem BTC-ju. 

Grad Dvor kliče po obnovi 
Ministra za šolstvo Milana Zvera, ki se je prvi šolski dan mudil v Preddvoru, so povabili tudi na ogled 
gradu Dvor, ki je v lasti ministrstva in nezadržno propada. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Preddvor - Grad Dvor sredi 
Preddvora ima bogato zgo-
dovino, žal pa vse bolj ne-
slavno podobo. Odkar so ga 
leta 2001 zapustili zadnji go-
jenci vzgojnega zavoda, je 
prazen in propada. Formalni 
lastnik gradu je še vedno mi-
nistrstvo za šolstvo in šport, 
vendar pa v zvezi z lastaiš-
tvom poteka denacionaHza-
cijski postopek. V občini 
Preddvor so grad pokazali že 
kakemu predhodniku Mila-
na Zvera, ker želijo, da se v 
stavbo vlaga vsaj toliko, da 
ne bi povsem propadla. Želi-
jo pa tudi, da bi grad dobil 
vsebino. Župan Miran Za-
dnikar je povedal, da so raz-
mišljali o knjižnici, o zbirki 
arheoloških izkopanin, o 
mednarodnem mladinskem 
centru ... Ob ministrovem 
obisku je bil v Preddvoru 
tudi Miloš Ekar, ki vodi 
kranjsko enoto zavoda za 
varstvo kulturne dediščine. 
Dejal je, da v sodelovanju z 

občino in gorenjsko razvoj-
no agencijo razmišljajo o več 
možnostih, kaj bi se lahko 
dogajalo v gradu Dvor. 

Pred tem pa je treba uredi-
ti lastništvo. Kaj namerava 
ministrstvo, ki je še vedno 
formalni lastnik gradu 
Dvor? Odvisno od denacio-
nalizadjskega postopka, pra-
vi minister Milan Zver, ki 
želi, da se ta zgodba čim prej 
konča in da postane jasno, 
kdo je lastnik stavbe, ki kar 
kUče po obnovi in vzdrževa-
nju. "V takih razmerah kot 
so sedaj, dolgo ne more več 
ostati. Lani smo vložili 75 ti-
soč evrov, ker smo adaptirali 
streho in s tem vsaj malo za-
ustavili propadanje tega le-
pega objekta," je dejal mini-
ster. Če je pravna norma v 
prid denacionalizacijskemu 
upravičencu in bo dobil grad 
nazaj, se ministrstvo ne mis-
li pritožiti in se bo umaknilo. 
Če pa bo po odločitvi sodišča 
grad naš, bo treba zelo dobro 
razmisliti o njegovih prihod-
njih vsebinah." V Preddvoru 

so pričakovali, da bo mini-
ster posredoval pri predsed-
niku vrhovnega sodišča, da 
pospeši zadeve v zvesd z de-
nacionalizacijo. 

"Pobuda, da se zakljufi ta 
zgodba, najbrž ne bi bilo de-
janje, ki bi se razumelo kot 
pritisk na sodišče. Dobro pa 
bi bilo, da bi najbolj zainte-
resirani, torej tudi predstav-
niki lokalne skupnosti, za-
htevali, da se pospeši posto-
pek pred sodišči," je dejal mi-
nister. "Dejstvo je, da imamo 

tu vsi skupaj interes, da se to 
čim prej uredi. Velika vlaga-
nja v grad so ob tem. da se še 
ne ve, kdo bo lastnik, tvegana 
in tudi nesmotrna. Želeli bi 
čim prej jasen odgovor, čigav 
je ta objekt, da bi lahko po-
tem bolj upravičeno skrbeli 
zanj." Za kakšna vlaganja bi 
šlo, pa minister še nima izra-
čunov. Dodaja, da ima grad 
poleg materialne tudi veliko 
zgodovinsko in za kraj tudi 
simbolno vrednost, zato ga je 
treba ohraniti. 

KRATKE NOVICE 

PIRNIČE 

V nedeljo semanji dan v Pirničah 
Turistično društvo Pirniče v nedeljo, 9. septembra, drugo 
leto zapored organizira prireditev Semanji dan na Telečjem 
z dirko telet. Če smo lani videJi sprehod čisto pravih telet, 
bodo tokrat v teleta napravljeni ljudje, ki jih čakajo šaljive 
igre. Ekipe bodo sestavljene iz štirih članov, prijave pa zbira 
Jani, 041/760 969. Prireditev bo v Zg. Pirničah potekala med 
12. in 19. uro. Program bodo popestrili: skupina Strune, an-
sambel Minerali, ansambel Mihovec, trio Simpath/, Mešani 
pevski zbor KO Jakoba Aljaža in vaško potujoče gledališče 
KUD Pirniče. M. B. 

ŠENČUR 

Letos dogradili kanalizacijo v Šenčurju 
Na Partizanski ulici v Šenčurju že dober mesec gradijo 
kanalizacijsko omrežje. Po zaključku teh del bo kanaliza-
cija zgrajena v celotnem naselju Šenčur. "Lani smo kanali-
zacijo na Partizanski cesti zgradili povsod, kjer teren omo-
goča naraven padec, letos gradimo še tiste odseke, na 
katerih je treba urediti tudi prečrpavanje," je pojasnil šen-
čurski župan Miro Koželj. Delati so pričeli precej pozno, saj 
se je zavleklo pridobivanje soglasij lastnikov oziroma podpi-
sovanje služnostnih pogodb. Naslednje leto bodo kanaliza-
cijo začeli graditi v Voklem in Vogljah. "Začetek del bo odvi-
sen od uspešnosti kandidiranja projekta gradnje primarne 
kanalizacije na razpisu za kohezijska sredstva," je pojasnil 
Koželj. S. Š. 
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LEKARNA V BOROVLJAH 

LEKARNA 
ADLER APOTHEKE 

MAG. PHARM. JUTTA ROSIAN 
Borovlje - Ferlach, Hauptplatz 16 

Tel. 0043/4227/2225 
Fax 0043/4227/2572 

email: adler@apothekeferlach.at 
www.apothek;eferlach.at 

NaroČila z a zdravi la sprejemamo 
tudi po telefonu in faksu! 

Zdravi la iz N E M Č I J E vam bomo 
preskrbel i v roku enega dneva! 

a S S ? POKLIČITE NAS, 
G O V O R I M O S L O V E N S K O ! 

mailto:adler@apothekeferlach.at


GORENJSKA 

MEDVODE 

V Medvode po novem vozi mestni avtobus 25 
z novim šolskim letom je prišlo do sprememb linij Mestnega 
javnega prevoza v Ljubljani, Novost je tudi nova linija 25 Med-
vode-Zadobrova, kar pomeni, da se boste iz Ljubljane v Med-
vode in obratno sedaj lahko peljali z mestnim avtobusom šte-
vilka 25 in ne več 15. Spremenjena je tudi trasa, ki po novem 
poteka z Zaloške po Njegoševi, torej mimo Kliničnega centra, 
po Masarykovi čez Trg OF mimo avtobusne in železniške po-
staje na Slovensko (Bavarski dvor) in dalje po obstoječi liniji 15 
v smeri Medvod. Za vse, ki ste doslej uporabljali progo 15, je 
nova linija 25 razveseljiva novost, saj ne prinaša ukinitve nobe-
nega dosedanjega postajališča. M. B. 

n . 
M e r c a t o r 
Poslovni sistem Mercator, d.d.. Dunajska cesta 107. Ljubljana 

Obveščamo vas, da Imamo možnost 
oddati v najem naslednje lokale: 

1. Bled, Ljubljanska cesta 13a; 
120.00 m' +119.20 m' + 19.50 m' v 1. nad. nad Mercatorjevo 
poslovalnico 

- lokali za trgovsko ali storitveno dejavnost - pisarne 

2. Cerklje na Gorenjskem, Zg. Brnik 114a', 
65.00 m' v 1. nad. Nad Mercatorjevo poslovalnico 

- lokal za storitveno dejavnost - pisarna 

3. Jesenice, Ul. Franca Benedičiča 2; 
231.00 m' v pritličju večstanovanjskega objekta 

• lokal za trgovsko dejavnost 

4. Jesenice, Cesta Maršala Tita 41; 
263.00 m' v pritličju večstanovanjskega objekta 

• lokal za trgovsko dejavnost 

5. Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 4; 
236.00 m' v pritličju večstanovanjskega objekta 

- lokal za trgovsko dejavnost 

6. Jesenice. Otmarja Novaka 8; 
83.40 m' poleg Mercatotjeve poslovalnice 

• lokal za trgovsko dejavnost - bivša mesnica 

7. Kranj, Drulovka 57: 
113,00 m' med Mercatorjevo poslovalnico in gostinskim 
lokalom 

- lokal za trgovsko dejavnost 

8. Kranj. Kidričeva cesta 12: 
76.00 m' poleg Mercatorjeve poslovalnice na Zlatem polju 

• lokal za trgovsko dejavnost 

9. Kranj, Oldhamska cesta la; 
142,00 m' + skladišče 161.00 m= 

• lokal za trgovsko dejavnost 

tO. Kranjska gora, Slavka Čemeta 33; 
534,00 m^ poleg Mercatorjeve poslovalnice 

- lokal za trgovsko dejavnost ali poslovni prostori 

11. Kropa, Kropa 3a; 
49,63 m' poleg Mercatorjeve poslovalnice 

- lokal za trgovsko dejavnost ali mesnico 

12. Šenčur, Kranjska cesta 3; 
57.67 m' + 56.21 m ' v 1. nad. nad Mercatorjevo poslovalnico 

- lokala za trgovsko dejavnost ali pisarne 

13. Železniki, Na Kresu 26; 
5.50 m' v 1. nadstropju Blagovnice 

- lokal za storitveno dejavnost 

14. Železniki. Trnje 35: 
150,70 m' nad Mercatorjevo poslovalnico 

. lokal za trgovsko dejavnost 

15. Medvode, Medvoška cesta 3: 
41.40 m^ v I. nadstropju Blagovnice 

• lokal za trgovsko dejavnost 

Prosimo vas. da se nam v vlogi predstavite tudi s svojo 
dejavnostjo. 

Vabimo vas. da pisne vloge najkasneje do petka 14.09.2007 
pošljete na naslov: Mercator. d.d.. Cesta na Okroglo 3. 4202 
Naklo. Sektor dopolnilne trgovske storitve, z oznako -za najem 
lokala.. 

Mercator. d.d. si pridružuje pravjco. da ne iztsere notsenega od 
prijavjjenih kandidatov. 

ZAKAJ BI PLAČEVALI VEČ? 

...kjer kurilno olje stane I j f f l l 
tel.: 01/832 36 09 

KOM - KALAN d.o.o.. ŽKo l ] e l o *ka o 16, 1 2 1 7 Vod ic« 
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Gostinci imajo manj prometa 
Gostinci po mesecu uveljavitve novele zakona o omejevanju kajenja opažajo upad prometa. 
Razlog: vsi iščejo prostor za kajenje. 

BošTiAN BOGATAJ 

Kranj - Po 5. avgustu, dnevu 
uveljavitve novele zakona o 
omejevanju tobačnih izdel-
kov, gostincem ne sijejo več 
sončni dnevi. "V lokalu ima-
mo poleg osnovnega prosto-
ra še dve terasi, vendar je le 
ena po meri protikadilskega 
zakona, kar pomeni, da se 
na njej lahko tudi kadi," pra-
vi eden od najemnikov loka-
lov v Kranju, ki želi ostati ne-
imenovan. Sogovornik v 
času po uveljavitvi novele 
opaža, da se gosti zadržujejo 
izključno na terasi, kjer je 
možno kaditi: "Še nikoli ni-
sem imel tako slabega pro-
meta, kot so bili avgustovski 
konci tedna! Gostje zvečer 
pridejo k nam, a ko ugotovi-
jo, da ni prostora na terasi, 
gredo drugam." Čeprav je za 
izračune o izpadu dohodka 
še prekmalu govoriti, pa je 
naš sogovornik prepričan, 
da je prometa vsaj za četrti-
no manj, kot je bilo običajno 
pred uveljavitvijo protikadil-
ske novele. 

Kadilnice za gostince 
predrage 

"Za kadilnice se zelo zani-
majo večja podjetja in z nji-
mi vodimo veliko pogovo-

Na Letališču jožeta Pučnika so za novi terminal kupili dve kadilnici in odšteli 7.500 evrov. 

rov, vendar do končnega do-
govora še ni prišlo, saj vsi 
skupaj čakamo na dokončen 
pravilnik, ki bo sprejet v za-
četku septembra," nam je 
pred dnevi povedal Feliks 
Škrlep iz podjetja Silvatica 
Mengeš. V podjetju so posta-
vili vzorčno kadilnico, ki je 
bila pripravljena po zahtevah, 
ki jih je določal prejšnji in ta 
teden sprejeti pravilnik, to je s 
podtlakom, primemo kvadra-
turo, samozapiralnimi vrati, 
dostopnostjo za invalide, ne-
redkliranim zrakom in podo-

bno. Škrlep meni, da za go-
stince kadilnice ne pridejo v 
poštev: "V kadilnicah ni dovo-
ljena strežba oziroma uživa-
nje pijač aM hrane, zato me-
nim, da se bodo gostinci v 
večji meri odločali za opremo 
teras s plinskimi pečmi." 

"Zaradi visoke cene se za 
kadilnico ne bomo odločili, 
poleg tega pa, ali to našim go-
stom sploh koristi? V naš lo-
kal ponavadi pridejo gosti v 
družbi in zaradi zabave, ne 
pa, da bi morali kadilci v po-
sebne komore," nam je pove-

dala gostinka iz Kranja, ki je 
zaradi novele pred kratkim 
razširila vrt, za hladne dni pa 
bo kupila plinske grelnike. 
Med prvimi pa so dve kadibii-
d postavili v novem termina-
lu na Letališču Jožeta Pučni-
ka. "Na našem letališču smo 
med prvimi, ki dosledno izva-
jamo določila zakona in pri 
tem upoštevamo pravice tako 
kadilcev kot nekadilcev," so 
nam povedaU v Aerodromu 
Ljubljana, kjer so za dve ka-
dilnici odšteli petnajst tisoč 
evrov. 

SORICA 

Veseli asfaltirane ceste proti Štodlarju 
Minulo soboto so pri Štodlarju v Sorici pripravili piknik, na 
katerem so se poveselili velike pridobitve - asfaltne prevleke 
na strmem 430-metrskem odseku ceste, ki vodi do samotne 
kmetije Štodlarjevih. Kot je pojasnil župan Mihael Prevc, je 
vrednost investicije znašala skoraj 36 tisoč evrov, a ker gre 
za javno pot, je uporabnik Franc Fajfar (Štodlar) k temu 
prispeval osem tisoč evrov, KS Sorica je pristavila 4.500 
evrov, preostalo pa je pokrila občina Železniki. A. H. 

CERKyE 

Nova športna igrišča ob šoli 
Gradnje in ureditve zunanjih športnih igrišč ob Osnovni šoli 
Davorina Jenka v Cerkljah še zaključili niso, že jih je nekdo 
porisal. Čez noč se je namreč na stezi za tek in na platoju 
košarkarskega igrišča pojavilo več krogov, narisanih z zele-
no barvo. "Tako početje samo kaže, na kakšni ravni je kultu-
ra naše mladine," je ogorčen župan Franc Čebul). Občina 
Cerklje bo letos za ureditev šolskih igrišč namenila skoraj 
288 tisoč evrov. S. Š. 

Slavnostna seja pod lipami 
JASNA PALADIN 

Vodice - V občini Vodice bo 
ta konec tedna veselo in slav-
nostno, saj v nedeljo praznuje-
jo občinski praznik. Vrsta pri-
reditev v ta namen se je začela 
že konec avgusta, vriiimec pa 
za občane na občini pripravlja-

jo jutri, ko bo pod lipami pred 
kulturnim domom slavnostna 
seja občinskega sveta in pode-
litev občinskih nagrad ter kon-
cert skupine Pop design. Pla-
keto Obšne Vodice bodo letos 
prejeli člani Društva upoko-
jencev Vodice, ki so v sredo 
slavnostno odprli svoje nove 

prostore. Župan Brane Pod-
boršdk pa bo podelil še tri pri-
znanja; prejeli jih bodo: Marta 
Seršen za aktivno delovanje 
na športnem in rekreativnem 
področju, Martin Stanonik za 
zasluge pri ohranjanju kultur-
ne dediščine v občini in Matic 
Ovijač za doseganje izjemnih 

rezultatov na športnem podro-
čju. V okviru praznovanja so 
občinska društva pripravila še 
vrsto športnih in drugih prire-
ditev, ki se bodo zvrstila vse do 
srede meseca, prihodnji te-
den pa bodo odprli tudi težko 
prič^ovano obnovljeno knji-
žnico. 

GRADBENA 
MEHANIZACIJA, 
VRTANJE IN REZANJE 
ŽELEZOBETONA 

JAGODIC 
TEL: 01 832 31 96, FAX: 01 832 33 07 

www.gm-jagodic.si 

z.0.0. 

PRODAJNI CENTER VODICE 
Kamniška 8, tel.: 01/8324-011, 031/810-385 

http://www.gm-jagodic.si
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Na Poden najprej prihaja Cimos 
Jutri se začenja nova sezona v najmočnejši slovenski moški rokometni ligi, škofjeloški rokonnetaši pa 
na domačem parketu tokrat gostijo ekipo Cimosa Kopra. 

VLLMA STANOVNIK 

Škofja Loka - "Žreb nam res 
ni bil preveč naklonjen, saj 
smo že v prvih šestih kolih 
dobili najmočnejše naspro-
tnike. Toda na to se pač v 
prvi ligi ne moremo ozirati, 
saj bo večina tekem težka. 
Stavimo na res dobro ekipno 
razpoloženje in pričakujem, 
da bomo za tekmece trd 
oreh," pred novo rokometno 
sezono pravi loški strateg 
|ože Galof, k i ima ob funkciji 
športnega direktorja letos v 
moštvu še vlogo glavnega tre-
nerja. 

Najmočnejša okrepitev Lo-
čanov, k i se letos po spre-
membi imena sponzorja ne 
imenujejo več Termo, ampak 
Knauf insulation, je zagotovo 
izkušeni Sergej Sokolov, do-
mačin, ki je sklenil, da bo bo-

gato športno kariero zaključil 
tam, kjer jo je začel - v dvora-
ni na Podnu. Poleg njega sta 
novinca v moštvu še Dino 
Bajtam in Boštjan Ficko, po 
poškodbi sta se v ekipo vrnila 
še Anže Rebič in Matej Gak>f, 
močno orožje moštva pa bo 
tudi 18-letni mladinski repre-
zentant Jure Dolenec. "Razli-
ka v letih je v ekdpi kar velika, 
kljub temu pa je razpolože-
nje dobro in delavno. Skupaj 
smo že od konca julija, imeli 
smo kar nekaj prijateljskih te-
kem in turnirjev, jutri pa bo 
šlo zares. Zavedamo se, da 
moramo za zmago proti Ci-
mosu Kopru igrati vsaj 
stodvajsetodstotno," dodaja 
Jože Galof. Tekma v dvorani 
na Podnu se bo jutri začela 
ob 20. uri, rokometaši pa si 
seveda želijo glasne podpore 
s tribun. 

Sergej Sokolov bo uspešno rokometno kariero zaključil v 
domači Skofjl Loki. /foM:Tin>DoH 

Želijo si polnega izkupička točk 
VILMA STANOVNIK 

Brdo pri Kranju - Naša no-
gometna reprezentanca se je 
od začetka tedna na Brdu pri 
Kranju, v Šenčurju in Ljub-
ljani pripravljala na novi dve 
kvalifikacijski tekmi za ev-
ropsko prvenstvo. Jutri se 
bodo namreč ob 17. uri varo-
vanci Matjaža Keka v Luk-
semburgu pomerili s tam-

kajšnjo reprezentanco, v sre-
do, 12. septembra, ob 20. uri 
pa v Celju še z reprezentanco 
Belorusije. Luksemburžani 
so trenutno na zadnjem me-
stu lestvice brez točke, naši 
na predzadnjem mestu s šti-
rimi, Belorusi pa na 5. mestu 
s sedmimi točkami. Kot na-
črtujejo naši, naj bi iz obeh 
tekem iztržili popoln izkupi-
ček točk. 

Zaradi reprezentančne 
tekme ta konec tedna ne bo 
prvoligaških obračunov, v 2. 
SNL pa bo ekipa Triglava Go-
renjske, ki je v sredo v pokal-
ni tekmi po podaljšku z 1: 2 
izgubila z MNK Izolo, v ne-
deljo gostovala pri Zagorju. V 
3. SNL - zahod bo ekipa Tine-
xa Šenčurja že danes ob 20. 
uri gostila MNK Izolo, v ne-
deljo ob 17. uri pa bo gorenj-

ski derbi na Zarid, kjer se bo-
sta pomerili ekipi Kranja in 
Jesenic. Pari v 1. gorenjski 
ligi (vse tekme bodo jutri ob 
17. uri) so: Ločan - Polet, Bri-
tof. Kranjska Gora, Velesovo 
- Šobec Lesce, Bohinj - Na-
klo, Bled Hirter - Alpina Žiri 
in Železniki - Sava, v 2. go-
renjski ligi pa igrajo: Pred-
dvor - Kondor, Bitnje - Viso-
ko in Hrastje - Trboje. 

Športna in družabna prireditev 
z ansamblom Gašperji 
22.septembra2007 ob 1 5 , - r i ^ 1 ^ 1 ^ 
pred šolo v Preddvoru w % « ^ ^ 
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Za vas že 60 let beležimo čas 

VABILA, PRIREDrrVE 

Triatlon na Bledu - Jutri bo na Bledu potekal Garmin triatlon 
(plavanje, kolesarjenje, tek). Ob 10. uri bo start cici triatlona, 
ob 10.15 triatlona olimpik, ki bo štel za državno prvenstvo, 
ob 13.15 bo start evropskega mladinskega pokala, ob 14.30 
triatlona za vsakogar, ob 14.35 ^^ bodo na progo podali tek-
movalci štafetnega triatlona za podjetja in združenja, za 
konec pa bo ob 14.40 še medijski triatlon popularnih. Infor-
macije: Miro Kregar, 041/641 527. M. B. 

Odprti turnir v namiznem tenisu - NTK Merkur bo jutri z za-
četkom ob 9. uri v dvorani na Primskovem organiziral turnir 
v namiznem tenisu. Pomerilo se bo več kot sto igralk in 
igralcev v mladinskih kategorijah. V. S. 

Vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš - ŠD Marmor Hotavlje bo 
v nedeljo pripravilo 9. vzpon na Blegoš. Start bo ob 10. uri 
pred Zadružnim domom na Hotavljah, prijavite pa lahko 
med 8. in 8.30. Več izveste na vww.sdmh.si. V. S. 

Mladi skakalci v Sebenjah - NSK Tržič Trifik bo v nedeljo 
pripravil državno prvenstvo in tekmovanje za pokal Cockta. 
Dečki in deklice se bodo pomerili v skokih in nordijski kom-
binaciji, tekmovanje pa se bo začelo ob 9. uri. V. S. 

Skoki v vodo na Starem vrhu - Na akumulacijskem jezeru na 
Starem vrhu bo to nedeljo z začetkom kvalifikacij ob 13. uri 
potekalo tekmovanje v big air ekstremu, skokih v vodo s 
smučmi in snežnimi deskami. Finale bo ob 14. uri, dodatne 
informacije po telefonu 041/703 423 ali na e-naslov: 
ales.span@gmail.com. V. S. 

ATLETIKA 

KRANJ 

Matic in Brigita razveselila navijače 

športnike, ki so nas zadnje dni avgusta in prve dni septem-
bra razveseljevali z uspehi na velikih tekmovanjih, je v torek 
dopoldne na Brdu pri Kranju sprejel minister za šolstvo in 
šport Milan Zver, torkovo popoldne pa sta najuspešnejša 
gorenjska atleta Brigita Langerhok in Matic Osovnikar 
preživela v trgovskem centru Merkurja na Primskovem, kjer 
so jima za uspešna nastopa čestitali tako navijači kot pred-
stavniki Merkurja, ki so ju tudi obdarili. Sedmi najhitrejši 
šprinter na svetu Matic Osovnikar in peta najhitrejša tekači-
ca na 800 metrov Brigita Langerhok sta radodarno delila 
tudi svoje podpise na majice in predpasnike ter skupaj z 
obiskovalci obujala spomine na zgodovinska teka v velikem 
finalu svetovnega prvenstva v Osaki. V. S. 

Matic in Brigita sta sprejemala čestitke in delila podpise 
navijačem. / foio; rim dow 
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RADIO SORA 
Gorenjski prijatelj 

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

e-mail: info@radio-sora.si 

ŠOLANJE PSOV 
KVRP Kranj vabi lastnike 

psov k vpisu v tečaje male 
šole, osnovnega šolanja 

in Rally obedi enca. 

Informacije na 
vvvvw.klub-vrpk.si ali 
tel.: 041/261 758. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glm.si
mailto:ales.span@gmail.com
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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KRANJ 

Prvi šolski teden varen 
"Prvi šolski dnevi so za otroke v prorrietu minili mirno in 
predvsem varno," je včeraj pojasnil Boštjan Omerzel, in-
špektor za promet na Policijski upravi Kranj. Policisti tudi 
niso opazili bistvenih nepravilnosti in upajo, da bo tako tudi 
prihodnji teden, ko bodo pod drobnogled vzeli predvsem 
avtobuse, s katerimi prevažajo šolarje, in njihove voznike, 
prav tako bodo preverjali, ali se po cestnoprometnih predpi-
sih ravnajo tudi starši, ki malčke sami pripeljejo v šolo. S. Š. 

KRAN) 

Strela zanetila požar 
v torek okoli 17. ure je med neurjem strela udarila v streho 
stanovanjske hiše na Sitarski poti v Stražišču pri Kranju, 
zato je zagorela strešna konstrukcija, ki je skoraj v celoti po-
gorela. Ogenj je uničil tudi podstrešje ter električno napelja-
vo v stanovanjski hiši. Požar so pogasili kranjski poklicni ga-
silci in člani prostovoljnih društev Stražišče, Bitnje in Kranj 
Primskovo. Nastalo za 25 tisoč evrov gmotne škode. S. Š. 

KiRNTNER MESSEN 

JESENSKI SEJEM 
od 8. do 1 6 . septembra 2007 
@ Grsdnjs in bivalno okolje P ^ Uživaj v loksuzo 

^ Gaussiaod k i i i i i m g D e M W \ Moj doniajil IjoOljeoiiek 

^ Dvorana z iiioi!o»F8sliion'il8ll« ^ Zabavlščoi park 

Znižana vstopnina 1 
Namesio za B u 3,- evre I 
ITa kupon oddajte na eni od sejemskih blagajn 1 

in dobili boste vstopnico za »Celovški jesenski | 
• sejem« namesto za 6 , - za 3 , - evre. | 

S E J M I Š Č E C E L O V E C 

Sojenje vrnili na začetel( 
Zaradi s p r e m e n j e n e ses tave s o d n e g a senata s e je v s redo znova začelo so jenje sedmeric i , ki naj bi 
po tržiških lokalih prodajala p r e p o v e d a n o drogo. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Sodni proces zoper 
22-letnega Tržičana Duška 
Krupljanina (prejšnji teden 
je postal očka) in šesterico 
soobtoženih iz Tržiča, Kra-
nja in Ljubljane, se je ta te-
den vrnil na začetek. Po treh 
opravljenih obravnavah na 
kranjskem sodišču so na-
mreč zaradi bolezni zame-
njali člana sodnega senata. 
Obtožnica kljub temu ostaja 
enaka; sedmerici obtoženih 
(na zatožni klopi so še jo-let-
ni Edin Nikočevič, 32-letni 
Mirsad Šabid, 25-letni Mujo 
Velič, 30-letni Alis Bekteše-
vid, 25-letni Andraž Snedic 
in 24-letni Matej Klančar) 
očita storitev trinajstih kaz-
nivih dejanj, povezanih s 
preprodajo, hranjenjem in 
ponujanjem prepovedane 
droge. Za vsako od teh de-
janj je zagrožena kazen od 
enega do desetih let zapora. 

Pri zbiranju dokazov zo-
per obtožene sta sodelovala 
tudi tajna policijska delavca 
Beno in Blaž. Prvega so za-
slišali že prejšnji teden, Bla-
ža (2 delovno oznako Števil-
ka 1577), ki je odigral po-

membnejšo vlogo od Bena, 
pa tokrat. Njegovo zamaski-
rano podobo so prisotni v ve-
liki sodni dvorani lahko opa-
zovali le preko računalniških 
ekranov, saj je bil v sobi zu-
naj sodne stavbe in so ga za-
slišali s pomočjo videokonfe-
rence. 

"V Fontani in drugih loka-
lih sem videl, da se je droga 
uporabljala, da so jo hodili 
na W C uživat, za šankom pa 
sem videl, da so zvijali ciga-
rete," je povedal s popače-
n i m glasom, s katerim je so-
dišče še dodatno zakrinkalo 
njegovo pravo identiteto. O 
svojem delu v Tržiču, kjer je 
imel največ stikov z drugo-
obtoženim Nikočevičem, je 
tajni policijski delavec napi-
sal prek osemdeset poročil 
in v njih so napisane vse nje-
gove ugotovitve, je večkrat 
poudaril. Ker na nekatere 
odgovore ni želel odgovoriti 
oziroma je po mnenju 
obrambe povedal neresnico, 
ga je Nikočevičev odvetnik 
Milan Krstič najprej opom-
nil, da je kot priča dolžan go-
voriti resnico, kasneje pa je 
celo predlaga! izločitev vseh 
dokazov, ki temeljijo na iz-

Obtoženl (in zagovorniki) trdijo, da tajna policijska delavca 
ne govorita resnice. / foio: cor̂ d Kjvei« 

sledJdh tajnega policista Bla-
ža. "Že tako je zame žaljivo, 
saj se počutim, kot da zasli-
šujem stroj in ne človeka, 
potem pa še na vprašanja 
noče odgovarjati," je odvet-
nik Krstič protestiral. Sodni-
ca Andrijana Ahačič m u je 
pojasnila, da zaslišanje pote-
ka v skladu z zakonom o ka-
zenskem postopku, enako 
pa da je potekalo tudi delo 
tajnega policista na terenu. 

Zaradi Blaževih navedb je 
vzrojil tudi tretjeobtoženi Ša-
bič: "Nisi fer, ker tako lažeš, 
policija pa nas zato tretira 

kot najhujše kriminalce, ki 
naj bi drogo prodajali otro-
kom. Nobenemu otroku ni-
sem prodal mamila in nobe-
na priča ni dejala, da sem ji 
prodal drogo. Lahko bi bil 
korekten in povedal, da nis-
mo m i pritekli k tebi in po-
nudih mamilo. V s e m nam 
ste zaradi napeljevanja uni 
čili življenje." Blaž mu je od 
govoril, da je v poročila zapi 
sal zgolj svoje ugotovitve 
"Za preostalo, kar so drugi 
pisali o vas, ne morem odgo-
varjati," je dejal. Sojenje se 
bo nadaljevalo še ta mesec. 

Gobar našei čiovešl(o olcostje 
v gozdu južno od Šenčur ja je gobar našel okost je j a n e ž a Močnika, ki s o ga pogrešali od leta 1993 . 

S I M O N Š U B I C 

Šenčur - Policijska uprava 
Kranj je v torek sporočila, da 
je neki občan 28. avgusta pri 
nabiranju gob v gozdu južno 
od krožišča v Šenčurju našel 
človeško okostje. Kasneje so 
ugotovili, da gre za okostje 
Janeza Močnika i z Cerkelj, 
ki ga pogrešajo že dobrih šti-
rinajst let, je sporočila polici-
ja, ki bo o ugotovitvah napi-
sala poročilo na Okrožno so-
dišče v Kranju. 

Po besedah Zdenka Gu-
zzija, tiskovnega predstavni-
ka Policijske uprave Kranj, je 
gobar v gostem podrastju 
najprej našel lobanjo, kmalu 
zatem pa še preostalo okost-
je. "Čigavo je okostje, smo 

ugotovili z analizo zgornje 
zobne proteze, pri identifici-
ranju pa so pomagali tudi 
osebni predmeti, ki smo jih 
našli. Svojci so potrdili, da 
ročna ura in žepni nož pri-
padata pogrešanemu," je po-
vedal Guzzi. Na podlagi re-
zultatov analize okostja so 
policisti že izkl jučih mož-
nost, da bi Janez Močnik, ki 
bi bil danes star 73 let, umrl 
nasilne smrti. 

Janeza Močnika so po-
greši l i 20. januarja 1993. 
Tega dne ga je v bližino kri-
ž išča Voklo-Šenčur pripe-
ljal sin. Odšel naj bi na svo-
jo gozdno parcelo in je bil 
od takrat dalje pogrešan. 
Prvič so ga iskali še isti dan, 
a brez uspeha, zato so na-

Na okostje pogrešanega Janeza Močnika je gobar naletel v 
gozdu blizu krožišča Šenčur-Voklo. 1 foto cor»2d ic>v<« 

slednji dan organiziral i še 
obširno iskalno akcijo. Na 
vprašanje, kako je možno, 
da pogrešanega niso prej 

našli, je G u z z i pojasnil, da 
je okostje ležalo v gostem 
podrastju i n je bilo pokrito 
z listjem. 

ŽERJAVKA 

Pogrešano Kranjčanko našli mrtvo 
V sredo dopoldne so kranjski policisti v sodelovanju z obča-
ni, vodniki reševalnih psov Kranj, poklicnimi in prostovoljni-
mi gasilci iskali 73-letno Kranjčanko, ki je v torek zjutraj od-
šla od doma in se ni več vrnila. Pogrešano so neuspešno 
iskali že v torek zvečer, v sredo pa so iskalno akcijo, ki je po-
tekala na obrežju reke Save med Bregom ob Savi in Mavči-
čami, zaključili že po uri in pol, saj so Kranjčanko našli mrt-
vo v Žerjavki, dvajset metrov od brega. Policija je sporočila, 
da je pogrešana najverjetneje naredila samomor. S. Š. 

MENGEŠ 

Ukradli čevlje in denar 
V noči na ponedeljek so neznani storilci vlomili v trgovino v 
Mengšu, iz katere so odnesli denar in čevlje. Podjetje so 
oškodovali za približno štiri tisoč evrov. 

TRŽIČ 

Odprta vrata tržiške policije 
V ponedeljek, 10. septembra, med 8. in 12. uro bo na Policij-
ski postaji Tržič dan odprtih vrat. S . Š. 
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Ste se kdaj vprašali, kako lahko osebno podprete umetniško produkcijo, varovanje kulturne dediščine in medijski 
pluralizem, tudi če sami niste aktivni gledališčniki, glasbeniki, likovniki, pisatelji, knjižničarji, restavratorji, muzealci, 
arhivarji, uredniki in novinarji? Naša trditev je, da lahko... 

Pred novo sezono 
M I H A N A G U Č 

V uvodniku julij-
skih Snovanj smo 
se spraševali, kaj 
lahko kulture 
že(l)jni počnemo 

v mesecih, ko je kultura na 
dopustu. To pot pa je vpraša-
nje, kaj lahko kot posamez-
niki storimo, da bo začenja-
joča se kulturna sezona 
2007/8 čim boljša? Na že 
postavljene programe po-
klicnih kulturnih ustanov, 
društev in najbolj ustvarjal-
nih posameznikov ne more-
mo in pravzaprav tudi ne 
smemo vplivati. Sicer pa so 
vsi ti na trgu in mi jih kot po-
trošniki njihovih storitev lah-
ko podpremo ali zavrnemo. 
Največ lahko storimo tako, 
da za kulturo več potrošimo, 
še posebej, če se pri tem od-
ločimo za kulturno blago in 
storitve, ki sodijo v zgornji 
kakovostni razred. 

Pa pojdimo kar po vrsti, 
"tako kot so hiše v Trsti", 

oziroma tako, kot je kulturo 
v tej državi razparceliralo 
ministrstvo za kulturo. To 
ima tri diiektorate: za umet-
nost, kulturno dediščino in 
medije. Prva je seveda 
umetnost, tu gre za produk-
cijo novega v kulturi. Umet-
nostnih področij pa je po 
razdelitvi ministrstva pet: 
uprizoritvene, glasbene, vi-
zualne umetnosti, arhitek-
tura in oblikovanje, inter-
medijske umetnosti ter knji-
ga in knjižničarstvo. Kaj to-
rej lahko storimo kot užival-
ci ("uporabniki") vsake ali le 
katere od teh umetnosti.' 

Splošni odgovor bi bil: da 
gremo večkrat ali vsaj kdaj v 
gledališče, na koncert, raz-
stavo, se potopimo v virtual-
no resničnost ter se napoti-
mo v knjigarno in knjižnico. 
Še več pa bi prispevali, če bi 
se vpisali v enega od števil-
nih gledaliških in koncert-
nih abomnajev in tako pod-
prli dejavnost izbranega gle-
dališča in koncerme hišo 

skozi vso sezono. Ko smo 
povabljeni na odprtje razsta-
ve ali le-to obiščemo pozne-
je, imamo priložnost, da se 
v primeru, če nam je katero 
od del zelo všeč, odločimo 
za nakup. Nakup umetniške 
slike, grafike, fotografije, 
kipa, arhitekture malo težje, 
zato pa tem lažje katero od 
vizualnih komunikacij (pla-
kata, stripa ...), kateregakoli 
lepo oblikovanega predmeta 
... Če bi hoteli podpreti in-
termedijske umetnosti, mo-
ramo najprej vedeti, katere 
so. Na spletni strani minis-
trstva jih opredelijo takole; 
"Vanje prištevamo vse 
umetniške prakse, k i v 
ustvarjalnem aktu uporab-
ljajo informacijsko tehnolo-
gijo, robotiko, medmrežje, 
kibernetiko, teleprezenco, 
virtualno resničnost, multi-
medijskost in tako imenova-
no 'razširjeno telesnost', 
glede na zvrst pa je interme-
dijska umetnost tudi inter-
aktivni performans, interak-

tivna (avdio, video itd.) in-
stalacija, spletna umetnost 
in urbana javna intervenci-
ja." v upanju, da vam je vsaj 
katera od teh novih umetno-
sti že poznana, jih vse po vr-
sti priporočam. S knjigarna-
mi in knjižnicami smo si pa 
bolj domači. Tisti, ki smo 
njihovi stalni obiskovalci, si 
bomo težko izposodili ali 
kupili še več knjig; lahko pa 
se potrudimo in k takemu 
knjigoljubnemu dejanju na-
govorimo katerega od svojih 
najbližjih, ki sicer ni ravno 
notorični knjigoljub... 

Kaj pa kulturna dedišči-
na? Ta se po volji ministr-
stva in tudi sicer deli na ne-
premično, premično in na 
tisto, ki je shranjena v arhi-
vih. Saj si predstavljate: ne-
premično je tisto, kar se ne 
da premaloiiti: cerkve, gra-
dovi, mestne palače, pa stare 
kmečke hiše, hlevi, kašče in 
kozolci... Premakniti j ih res 
ni mogoče, veliko pa se jih 
je že in se jih bo še podrlo. 

Prav vsak 
od nas ima 

možnost, da 
dejavno podpre 

ali (nes)trpno 
zavrne kulturno 

produkcijo 
v svojem 

domačem ali 
v širšem 

slovenskem 
in evropskem 

prostoru. 
In zakaj je m bi 

raje podpirali 
kot bojkotirali? Jih še kdo bere ali vsaj pogleda? / f««: corazd K.vei£ 

Mogoče imamo kako mož-
nost, da kot lastniki ali ljubi-
telji dediščine tako ali dru-
gače pripomoremo k temu, 
da bi se manj podiralo (ali 
neustrezno prenavljalo) in 
več obnavljalo. Premično 
kulturno dediščino navadno 
uničujemo takrat, ko po-
spravljamo podstrešja, kleti 
in druga odlagališča in za vr-
žemo vse po vrsti. Zakaj ne 
bi kakega lepega kosa (pohiš-
tva, obleke, starega posodja 
...) tudi ohranili? Al i pa si ga 
celo kupili, na bolšjaku, v 
starinarnici, od soseda ali 
znanca? Enako velja za stare 
listine. Hranimo jih, pojdi-
mo v arhive, si izpišemo 
čim več podatkov in si iz 
njih na domačem računalni-
ku naredimo svoj rodovnik 
... To je aktivni odnos do de-
diščine. Pomagati pa ji je 
mogoče tudi z bolj pasiv-
nim, tako da večkrat obišče-
mo kak muzej ali arhiv in si 
tam shranjeno dediščino 
samo ogledujemo. 

Kultura so po vladnem 
razporedu tudi mediji. "Di-
rektorat za medije ocenjuje 
stanje in predlaga ukrepe v 
zvezi z zagotavljanjem me-
dijskega pluralizma," so za-
pisali na ministrstvu. To 
lahko po svoje počne tudi 
vsak od nas. Sadove medijev 
uživamo vsak dan in j ih 
hkrati ocenjujemo. K zago-
tavljanju medijskega plura-
lizma pa lahko vsaj nekoliko 
prispevamo tako. da se "od-
klopimo" od medijev, ki jih 
doživljamo kot slabe ali pri-
stranske in se "preklopimo" 
na tiste, ki so bolj po našem 
okusit. O okusih (in barvah) 
pa slej ko prej raje ne raz-
pravljamo ... 

Še naprej bi lahko razpre-
dali o teh rečeh, a že po do-
slej zapisanem lahko sklene-
mo, da ima prav vsak od nas 
možnost, da dejavno podpre 
ali (nes)trpno zavrne kultur-
no produkcijo v svojem do-
mačem ali v širšem sloven-
skem in evropskem prosto-
ru. I n zakaj je ne bi raje pod-
pirali kot bojkotirali? 



N O Š A Snovav^a 

"Črna noša", prepoznavna po svoji visoki beli peči, zavezani na petelinčka, in največkrat črni dvodelni obleki, je med 
ljubitelji t. i. narodnih noš poznana tudi kot "meščanska" ali "ljubljanska" noša, a noben od uveljavljenih izrazov ni 
prav točen. 

Črna noša s petelinčkom 
JASNA PAIADIN 

"Čma noša" 
je danes sicer 
precej redek, 

a nepogrešljiv 
kostum vse bolj 

številnih 
ljubiteljev 

"narodnih noš" 
na različnih 

turističnih, 
folklorističnih 

in drugih 
prireditvah in 

kot taka v 
sodobni družbi 
ostaja prisotna 

še danes. 

rna noša", ki jo 

Cuvrščamo med t. 
i. narodne noše -
icostume, s kateri-
mi nosilci izpo-
stavljajo svojo pri-

padnost slovenstvu ali ožjim 
lokalnim skupinam, namreč 
nikdar ni bila običajna le v 
mestih, še zdaleč ne le v 
Ljubljani, prav tako pa po-
gled v razvoj tega oblačilne-
ga videza kaže, da tudi ni 
bila povsem čma, saj so bili 
poleg bele peče in belih no-
gavic tudi drugi oblačilni 
kosi pogosto sicer temne, a 
ne črne barve. Prav zato iz-
raz "čma noša" pišemo v na-
vednicah. 

"Čma noša" se je kot praž-
nja (prejobleka začela razvi-
jati v zadnjih desetletjih 19. 
stoletja, v tem obdobju se je 
kmečko prebivalstvo tudi po 
oblačenju vse bolj približe-
valo mestnemu, kar se je ka-
zalo predvsem v krojih in 
materialih oblačil za poseb-
ne priložnosti. Spremenjene 
družbene in gospodarske 
razmere so namreč omogo-
čile, da so ženske nižjih slo-
jev do takrat značilno krilo z 
modrcem, narejeno iz do-
mačih materialov, zamenja-
le za dvodelne obleke, se-
stavljene iz krila na pas in 
oprijete bluze aJi jope oziro-
ma kočemajke, sešite iz in-
dustrijsko izdelanega blaga. 
K temu poenotenemu obla-
čilnemu videzu, ki se je spr-
va uveljavil v večjih mestih, 
nato pri mlajših kmeticah iz 
krajev blizu pomembnejših 
cest in mestnih središč, na-
posled pa po večjem delu 
Slovenije, je navadno sodil 
tudi predpasnik, ter usnjeni 
ali sukneni čevlji, nekdaj 
splošno razširjeno pokrivalo 
- pečo, pa so zamenjale raz-
nobarvne rute iz bombažne-
ga, volnenega in svilenega 
blaga. Med oblačilnimi ma-
teriali, ki so bUi kmetom ob 
koncu 19. stoletja dosegljivi 
in so hlaati ustrezali njiho-
vemu okusu lepega in mod-
nega, so prevladovale tkani-
ne temnih barv, kot modna 
je bila posebej dobro spreje-
ta predvsem čma barva, ki je 
bila priljubljena celo pri ne-
vestah. 

K temu poenotenemu ob-
lačilnemu videzu so ženske 
v drugi polovici 19. stoletja 
začele dodajati sestavine, ki 

so od tedanje splošne obla-
čilne mode odstopale. S tem 
so ustvarile "črno nošo" - re-
zultat sožitja tedanje oblačil-
ne kulture in nekaterih pr-
vin oblačenja, ki so bile zna-
čilne za kmečki stan in jih 
takrat niso več oblačili. 

Zanimanje za pretekle na-
6ne oblačenja se je pojavilo 
ob narodnoprebudniških 
idejah slovenskih intelektu-
alcev in sredi 19. stoletja za-
čnemo slediti zanimivemu 
pojavu, saj so kmetje začeli 
na eni strani vedno bolj 
opuščati svojo "tradicional-
no" nošo, na drugi strani pa 
so ob jjosebnih priložnostih 
tudi meščani začeli po-
ustvarjati oblačilni kmečki 
videz prve polovice 19. sto-
letja ter s tem dokazovati pri-
padnost slovenskemu naro-
du in slovenski ideji. Oblače-
nje kmeta je namreč veljalo 
za najbolj slovensko. 

"Čma noša", kakršno so 
ob koncu 19. stoletja in do 
let med obema vojnama 
ženske v mestih in na pode-
želju nosile, je bila sestavlje-
na iz naslednjih oblačilnih 
kosov: krilo in tesno zapeta 
bluza navadno črne barve, 
eno ah več spodnjih kril, 
peča, neobvezno predpasnik 
in v hladnejšem vremenu 
tudi priležna jopa iste barve, 
nogavice, čevlji na vezalke in 
med obema vojnama tudi s 
paščkom, sklepancem, na 
katerem je bila po vzom že 
prej oblikovanih "narodnih 
noš" navadno privezana 
pentlja, in nakit ter drugi do-
datki. Vrat in zapestja je po-
gosto krasil še rob belih 
čipk. 

To je bila torej krojno in 
barvno tista oblika poenote-
nega načina oblačenja 
kmečkega človeka, k i se je 
vsaj od 70. let 19. stoletja 
uveljavila po vsem sloven-
skem ozemlju in tudi onkraj 
meja, obleke iz svile in dru-
gih sijočih ter gladkih indus-
trijsko izdelanih materialov 
pa so bile razširjene v me-
stih in njihovi okolici. Ena 
glavnih značilnosti sta prav 
peča in sklepanec - prvini 
starejšega kmečkega oblačil-
nega videza, ki so ju ženske 
dvodelni črni oziroma temni 
obleki dodale ob posebnih 
priložnostih. Takšno nošo 
so ženske vse do obdobja 
med obema vojnama v me-
stih in na podeželju nosile 
ob cerkvenih praznikih, kot 

so bile telovske procesije, 
žegnanja, birme ipd., na na-
rodno zavednih manifestaci-
jah in drugih posebnih pri-
ložnostih, tudi porokah. 

Eden najbolj prepoznav-
nih elementov "čme noše" 
je prav bela peča, zavezana 
na petelinčka. Čeprav taka 
oblika vezave peče danes ve-
lja za "najbolj slovensko", se 
je uveljavila dokaj pozno, 
šele v 70. letih 19. stoletja, 
prav v kombinaciji s "črno 
nošo" in takrat, ko se je začel 
proces revitalizacije prete-
klih načinov oblačenja. Za 
zavezavo na petelinčka je 
morala biti peča precej po-
škrobljena, ženske pa so ob 
pomoči drugih žensk vogale 
v petelinčka pritrdile z buci-
kami, sponkami in celo šivi. 
Poleg peče so bili pri "čmi 
noši" nepogrešljivi tudi skle-
pand in različen zlat ali sre-
bm nakit oz. šmuk, kakor so 
mu rekli na Gorenjskem, ki 
je pričal o premožnosti posa-
meznih žensk. 

"Čma noša" nima poseb-
nega moškega pandana, saj 
so kmetje in meščani od Zakonca Bohte iz Kamnika v črni noši / foio: j«« paijd.n 

Zalezovanje peže na petelinčka zahteva precej spretnosti, kar gre zelo dobro od rok tudi 
Mojci in Meti Pucelj iz Kamnika. /Foio:|ain>P"Win 

konca 19. stoletja naprej, ko 
se je "črna noša" razvijala, 
tako za vsakdanjik kot za 
praznik nosili kombinacijo, 
ki jo v osnovnem kroju za 
moške obleke poznamo še 
danes: dolge hlače, telovnik 
in suknjič. Na sodobnih fol-
klorističnih prireditvah mo-
ški spremljevalci "črnih 
noš" kot kostum najpogoste-
je prevzamejo moško "go-
renjsko narodno nošo". 

Po prehodu v 20. stoletje 
se je poenoten način oblače-
nja razvijal naprej, doteda-
nja do tal segajoča in široka 
krila ter tesna vrhnja oblači-
la pa so začela nadomeščati 
ožja in tudi krajša krila in 
ohlapnejše bluze. Modo zo-
ženih pasov in steznikov so 
zamenjala udobnejša oblači-
la novih materialov in pred-
vsem živahnejših barv, ki so 
jih sprva oblačile mlajše žen-

ske v mestih ob prazničnih 
dneh, do dnige svetovne voj-
ne pa se postopoma uveljavi-
jo tudi pri vseh drugih. 

"Čma noša" je danes sicer 
precej redek, a nepogrešljiv 
kostum vse bolj številnih lju-
biteljev "narodnih noš" na 
različnih turističnih, folklo-
rističnih in dmgih priredit-
vah in kot taka v sodobni 
družbi ostaja prisotna še 
danes. 



G R A F I K A Snovanja 

Sinoči so pred Tivolskim gradom v Ljubljani odprli TI. grafični bienale.To pot prikazuje "osem pogledov na grafiko" 
in njihov skupni imenovalec - reprodulrtibilnost. Razstave na bienalu si lahko ogledate do 28. novembra. 

Preteklost in novi mediji 
METJA STRITMAR 

Naslov osrednje 
razstave -

Razvezane oči 
nemira - govori 

o ključnem 
trenutku 

ustvarjanja, 
ko zamisel dobi 

vidno obliko; 
ustvarjalni 

nemir v glavi 
umetnika se 

razveže, iztrga 
iz "kaosa" in 

postane vidna 
umetnina. 

^ ^ e je 23. Ljubljan-

Cski mednarodni 
grafični bienale, 
ki se je zgodil ob 
prehodu v novo 
tisočletje, leta 

2001, še vztrajal pri iskanju 
in prezentiranju najnovejše-
ga grafičnega ustvarjanja, je 
27. grafični bienale morda v 
fazi pregleda odnosov med 
nekoč in sedaj, morda pa 
tudi iskanja odgovorov, kaj 
početi z umernostjo. Sploh 
sedaj, ko vsaka še tako ne-
znana vasica, otoček ali me-
stece, vsak trenutek proseva 
iz najrazličnejših ekranov. 
Sedemindvajseti grafični bi-
enale si je za izhodišče vzel 
prelomni trenutek v zgodovi-
ni umetnosti. Zaradi tehnič-
nega napredka, kjer je vse 
mogoče prereproducirati, 
kjer se lahko "umetnost" 
dela s klikom na ta ali oni 
gumb, je izhodišče tega bie-
nala osem pogledov na grafi-
ko, k i imajo nekaj skupnega 
- reproduktibilnost. Ta je 
tudi povezovalna nit razstav. 

Mednarodni grafični bie-
nale je bil ustanovljen leta 
1955 z namenom, da bi do-
mačim umetnikom predsta-
vil dela tujih ustvarjalcev in 
recipročno tujim umetni-
kom odstrl pogled v sodobno 
dogajanje na področju vizu-
alnega (grafiki) v majhni in 
dokaj neznani Sloveniji. Po-
sebni geopolitični položaj Ju-
goslavije, ki je nastal po spo-
ru s Stalinom leta 1948 in po 
ustanovitvi gibanja neuvršče-
nih v petdesetih letih, je 
Ljubljani omogočil, da je po-
stala kraj za srečevanje umet-
nikov in umetnic iz vsega 
sveta. Do leta 2001 je pred-
stavljal strogo usmerjenost v 
prikazovanje tradicionalne 
grafike, tega leta pa je pred-
stavil vso širino medijev, v 
katerem je lahko en izdelek v 
več kot enem izvodu. Grafič-
ni bienale leta 2003 je raz-
stavne prostore spremenil v 
nekakšno "čitalnico" in 
"knjižnico". 24. grafični bie-
nale je brez sprenevedanja 
manifestiral hitrost produk-
cije tehničnega napredka, 
raznolikost medijev in ob 
tem vprašanje, ali res ne zna-
mo in ne zmoremo komuni-
cirati brez elektronskih me-
dijev. Ob 50-letnici, leta 
2005, je grafični bienale v 
čast zgodovine in častitljive 
obletnice pripravil razstavo v 

enem prostoru; sestavljena 
je bila iz osemnajstih manj-
ših razstav, ki so jih pripravi-
le ugledne svetovne ustanove 
in je odsevala dediščino pol-
stoletnega dela bienala. 

Razvezane oči nemira 
Osrednja razstava bienala, 

ki nosi gornji naslov, je po 
nmenju organizatorjev v vse-
bino vtkala pogled nazaj. 
Predstavlja namreč ustvarjal-
ke in ustvarjalce različnih ge-
neracij in slogovnih opredeli-
tev. Ker naj bi bila grafika 
medij, ki povezuje različne 
družbene skupine, so raz-
stavljajoči ustvarjalci s svo-
j im delom zaznamovali 
umetnost i n družbo prete-
klih let in desetletij v Sloveni-
ji in mednarodno. Naslov go-
vori o ključnem trenutku 
ustvarjanja, ko zamisel dobi 
vidno obliko; ustvarjalni ne-
mir v glavi umetnika se raz-
veže, iztrga iz "kaosa" in po-
stane vidna umetnina. Bistvo 
je v ideji, ne v mediju. Zato 
razstava poudarja ustvarja-
nje, ustvarjalca pa kot inte-
lektualca. Osrednji prostor 

novanja, ki predstavljajo eno 
od končnih postaj umetao-
sti. Saj naj bi umetnine v 
njih govorile o zbiranju, po-
sedovanju in osebnem, in-
timnem odnosu lastnika do 
umetnine. Umetnina v sta-
novanju zaživi drugače kot v 
javnem prostoru ali na pred-
vidljivi postavitvi v galeriji ali 
muzeju. V šestih zasebnih 
stanovanjih v središču Ljub-
ljane se predstavljajo avtorji, 
katerih dela so iz stalne zbir-
ke MGLC. 

Del razstave bo v javnem 
zunajgalerijskem in medij-
skem prostoru. Umetaiki 
raziskujejo ekonomske, poli-
tične in socialne stmkture in 
svoje rezultate in dognanja 
izražajo v jeziku umetnosti. 
Množici potencialnih gledal-
cev je prepuščeno, da opazi 
take projekte med drugimi 
informacijami v okolju (re-
klamnimi panoji, itd.) in v 
njih prepozna umetniška 
dela. Torej, aktivno opazova-
nje in povezovanje zunanjih 
dražljajev z umetnostjo. 

Prostori, kjer bodo razsta-
ve, so: avtobus ljubljanskega 
potniškega prometa, jumbo 

razstave je Mednarodni gra-
fični likovni center (MGLQ v 
Gradu Tivoli, kjer se pred-
stavljajo umetniki z različni-
mi umetnostnimi pristopi z 
raziskovanjem jezika vizual-
nega ustvarjanja. Pet avtor-
skih prispevkov na Razveza-
nih očeh nemira je dobilo 
tudi prostor v katalogu sedem-
indvajsetega bienala, ki je 
bil kot razstavni prostor upo-
rabljen že na petindvajse-
tem. Kot razstavni prostor so 
bienalu dodana zasebna sta-

Nancy Spero, Izraelske vojakinje, ročni odtis na papirju, 
1993 (z razstave Razvezane oči nemira) 

Carvin Sierra, Zavojevalni kapitalizem - Irak, 2007, digitalni 
tisk na bankovcih (z razstave Stlgma) 

panoji v Ljubljani, Modna 
hiša v Ljubljani, Mercator 
center Maribor. Mercator 
center Celje, Pasaža Maxi-
marketa v Ljubljani, plakatna 
mesta v Ljubljani, Ribji trg. 
Kustosi razstave pa so Liljana 
Stepančič, Breda Škerjanec 
in Božidar Zrinski. 

St lgma 

Je razstava dobitnika veli-
ke nagrade 26. bienala 
(2005), Trienal Poli/Grafica 

de San Juan iz Portorika. Sa-
mostojna razstava umetno-
sti Portorika bo v galeriji 
Cankarjevega doma predsta-
vila sodobno reproduktibil-
no umetnost Latinske Ame-
rike in Karibov, ki ponazarja 
politiko uveljavljanja umet-
nosti zunaj središč kapitala 
in politične moči. Vojna, ko-
lonializem, predsodki, teh-
nologija, turizem in neobrz-
dano nasilje so glavni pro-
blemi, s katerimi se spopada 
sodobni Portoriko. Umetni-
ki pa s svojimi deli poudarja-
jo, da so to problemi in teža-
ve vsega sveta. Zakaj Stig-
ma.' Po tradiciji katoliške 
cerkve se telesne stigme, 
oznake na telesu, rane in ob-
čutja bolečine pojavljajo na 
enakih mestih kot rane kri-
žanega Kristusa. Tako kot 
označevanje sužnjev z imeni 
ali inicialkami njihovih "last-
nikov", imenovanega carim-
bo, se tudi stigem ne da iz-
brisati. Jorge Luis Borges 
trdi, da so občutje sramu, 
ponižanja, škandali in sra-
mota vir, iz katerega črpajo 
navdih umetniki. Razstava 
skuša prikazati, kako se 
umetniki i z Portorika spopa-
dajo s pojavom osebnih, ras-
nih, družbenih in drugih sti-
gem. Objesten požig umet-
niškega ateljeja, ponižujoča 
preobrazba s samokaznova-
njem in druge simbole sra-
mote so en del zbirke raz-
stavljenih del, za drugi del 
Stigme pa so značilni ironi-
ja, parodija, čaščenje nači-
nov, s katerimi lunetnost za-
znamuje življenje in propa-
dajoče urbano okolje. Umet-
niška dela, ki so del Stigme, 

vzbujajo dvom o vlogi umet-
nika in cilju, za katerim teži 
v sodobni globalizirani druž-
bi. Kustodinja razstave je 
Marimar Benitez. 

Spremljevalne razstave 
Thomas Nozkowski riše 

slike na papir, v katerem je 
svet njegovega uma. Pogo-
sto so večje od njegovih pla-
ten, vendar niso študije, 
temveč dognana, zgovorna 
in surova dela. V svetu, ki je 
vse bolj osamljen in digital-
no izkoreninjen, delujejo 
nekoliko čudaško, a na gle--
dalca pomirjujoče, saj je 
umetnost še vedno lahko 
ročno narejena, ganljiva in 
osebna. Razstava je v pros-
torih Mestne galerije v Ljub-
ljani, njen avtor je Aleksan-
der Bassin. V galeriji P74 se 
bo predstavila knjiga umet-
nika, ki je rezultat razpisa iz 
leta 2004, ko je MGLC obja-
vil javni razpis za realizacijo 
knjige umetnika, kustodinja 
razstave je Urška Jurman. V 
Galeriji Kapelica se bo pred-
stavil strip z razstavo Muzej 
Ferraille, ki prikazuje zgo-
dovino stripa in spreminja-
nje njegovih ustvarjalcev. 
Mr. Ferraille je namreč ko-
vinski robot, ki se je v stripu 
pojavil v časopisih leta 1924 
in opeval eliksir večne mla-
dosti ... 

To je samo nekaj iz bogate-
ga programa 27. grafičnega 
bienala. Dobitnika velike na-
grade je korejski umetnik 
Jeon Joonho (1969). Raz-
stavlja v MGLC, v osrednjem 
sklopu bienala Razvezane 
oči nemira. 



ŠOLA Snovanja 

Mogoče ne bo narobe, če si ob začetku šolskega leta 2007/8 ogledamo, kakšna je bila naša šola pred poldrugim 
Stoletjem. Takratnega šolskega vzdušja pa nam ne bo pričaral nihče drug kot - pisatelj Ivan Tavčar. V šolo je 
namreč začel hoditi leta 1858... 

Šole Ivana Tavčarja 
M I H A NAGLIČ 

"Prične sc 
poduk. 

Najpoprej se 
moli, potem pa 
zapoje leskovka 

svojo pesem in 
šele, ko je 

pretepel 
navdušeni 

Deska polovico 
svojih učencev, 

prične 
podučevati..." 

Ko je osemkrat 
udarilo kladivo na 
bron bobovškega 
zvona, vzame uči-
telj Deska izza 

kota znamenje svoje oblasti -
dolgo leskovko, obleče dol-
gopeto haljo ter stopa počasi 
proti mestu dobrodejnega 
svojega delovanja. Srenjski 
očetje najeli so bili v ta na-
men sobo v vaški usnjar i j i 
ter z redko daroljubnostjo 
poklicali muze i n gracije v 
kraj, kjer so vladale poprej 
erinije smrdljivega čresla in 
surovih kož. Pred strojarijo 
je že zbrana kopica vedoželj-
ne mladine. Vpije, kriči, pre-
pira se i n pretepa. Povedali 
smo že poprej, da je tekel 
skozi Bobovec potok in ob 
njegovem obrežju stala je 
bobovška usnjarija i n šola. 
Gospod Deska moral je torej 
vselej, kadar je hotel v svoje 
svetišče, čez majhen mosti-
ček, kjer je stala navadno 
druga tropica njegovih učen-
cev ter zrla mimo v dalje hi-
tečo vodo. Al i komaj zapazi-
jo otroci Desko z domačo ka-
pico na osiveli glavi in s ču-
dodelno leskovko pod paz-
duho, udero se v šolsko po-

slopje. Učitelj Deska pa ko-
raka počasi m i m o cerkve, 
mimo farovža i n vrta njego-
vega. Pri cerkvenih vratih 
opravi poklon i n pred farov-
ž e m pogladi dvorskega psa 
Tetirja; potem pa stopa da-
lje, čez mostiček, dokler ga 
ne sprejme strojarija v svoje 
smr^j ivo krilo. Prične se po-
duk. Najpoprej se moli, po-
tem pa zapoje leskovka svojo 
pesem in šele, ko je pretepel 
navdušeni Deska polovico 
svojih učencev, prične pod-
učevati ..." 

Tako je Emil Leon (= Ivan 
Tavčar) v satirični povesti 
Ivan Slavelj (1876) karikiral 
vzdušje stare avstrijske pode-
želske enorazredne trivialne 
šole sredi 19. stoletja. Pripo-
ved je v marsičem avtobio-
grafska. Bobovec so Poljane, 
model za gospoda učitelja 
Štefana Desko m u je bil nje-
gov učitelj France Breznik. 
Šlo je seveda za satiro. Brez-
nik je bil v resnici čisto spo-
doben učitelj, on je bil tisti, 
ki je nagovoril Janezova star-
ša, da sta ga poslala naprej v 
šole. Trivialke, najnižje ljud-
ske šole, ki jih je uvedla cesa-
rica Marija Terezija, so imele 
jasni smoter: vzgojiti otroke 
v "pametne zemljane, zveste 

državljane in dobre kristja-
ne". Vašk i duhovnik je bil 
hkrati katehet in jih je učil 
krščanskega nauka; učitelj, 
ki je bil hkrati organist i n cer-
kovnik pa branja in pisanja v 
materinem in nemškem je-
ziku, računanja, petja, risa-
nja in oblikovanja ter pozna-
vanja zemlje. Pouk je obse-
gal kakih 18 ur na teden, po 
tri ure na dan, od osmih do 
enajstih (sledila je Cankarje-
va "enajsta šola pod mo-

stom"). Poljanska šola je bila 
v Tavčarjevem času gornjem 
nadstropju domačije pri Pri-
možu; v spodnjem so Uše-
ničniki dejansko strojih us-
nje ... 

Tavčar je hodil v poljansko 
trivialko dve leti. Svoj prvi 
šolski dan je nastopil 29. 
septembra 1858. Bil je med 
najboljšimi učenci. T i so 
smeli ob koncu šolskega leta 
pod učiteljevim vodstvom v 
šolsko spominsko knjigo z 

vzorno lepopisno pisavo vpi-
sati nek učiteljev nauk. Pre-
berimo Tavčarjeva dva. Prvi 
se glasi: "Če vas kdo imenit-
nih ali kteri vikši sreča, od-
krite se mu iz daleč, prikloni-
te se mu, postojte nekoliko, 
in še le potlej se pokrijte, ko 
bo nekoliko stopinj od vas. V 
Poljanah } i . avgusta 1859. Ja-
nez Tavčw." Leto pozneje pa 
beremo: "Lakomnost je že-
lezna suknja, ktera se izsleči 
ne da, in s starostjo raste. 

Šolarji na cesti nekoč (na mostu čez Soro v Žireh, okrog 1960) 

Dlančnik na poti 

ROBERT GušnN 

Pa so mimo počitnice, dopu-
sti, brezskrbno preživljanje 
časa in doživljanje lepih, nepo-
zabnih trenutkov. Upam, da 
ste dopust preživeli prijetno in 
predvsem, da ste se spočili in 
nabrali energije za naprej. 
Kljub dopustu in dobri družbi 
nisem mogel brez računalnika. 
Ta me sicer ni spremljal na do-
pustu, je bil pa zato z mano 
njegov manjši brat. Z njim 
sem lahko telefoniral, pregledo-
val in pisal elektronsko pošto, 
brskal po intemetu, sledil toku 
dokumentov v službenem in-
formacijskem sistemu in jih 
pregledoval ter dopolnjeval. Z 
njim sem počel praktično vse, 
kar lahko tudi sicer počnem s 
pravim računalnikom. 

Govorim o dlančniku. To je 
pomanjšan računalnik, ki omo-
goča praktično vse, kar nudi 
običajni računalnik. Njegova 
velikost ni nič veija od naše 
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dlani in od tod tudi ime dlanč-
nik. Sestavljen je iz majhnega 
zaslona in tipkovnice ali pa 
ima namesto nje le navidezno 
tipkovnico, ki se nam prikaže 
na zaslonu in potem na posa-
mezne znake pritiskamo s po-
moto posebnega svinčnika. Za-
radi majhnosti je izredno pri-
kladen in priročen, vsekakor pa 
služi le za opravljanje nujnih 
računalniških opravil na poti. 
Njegova odlika sta še mobilnost 
in enostavna uporaba. Naložen 
ima operacijski sistem, ki je zelo 
podoben tistemu na našem ra-
čunalniku. Običajno so to kar 
Windowsi prilagojeni za dlanč-
nike, pa Microsoji Office z 
Wordom in Excelom, obvezen 

je še program za delo z elektron-
sko pošto, uporabljate pa lahko 
še druge programe. Okolje je 
torej zelo identično vašemu do-
mačemu pisarniškemu okolju, 
le da je vse manjše in nekako 

R A Č U N A L N I K I N J A Z 

bdj štorasto. Je pa v vsakem pri-
meru za na pot izredno prime-
ren, saj, namesto da s seboj vla-
čite prenosni računalnik, dlanč-
nik enostavno spravite v žep 
suknjiča ali v torbico. 

Dlančnik se lahko preko 
vgrajenega modema brezžično 
poveže na internet, saj za to 
uporablja kar mobilno omrež-

je, kar omogoča, da lahko z 
njim tudi telefonirate. Ko na 
vaš elektronski naslov prispe 
elektronsko sporočilo, se ta na 
vaš dlančnik prenese sarnodej-
no. Sistem pokliče vaš dlanč-
nik, ki se takoj poveže na inter-
net in elektronsko sporočilo se v 
hipu prenese na dlančnik. Spo-
ročilo se prenese skupaj s pri-
ponkami, ki so stisnjene in pri-
memo zmanjšane, da ne obre-
menjujejo spomina dlančnika. 
Če jih želimo pregledati in do-
polnjevati, pa se nam na dlanč-
nik v tistem trenutku prenese 

celotna priponka. Tako je delo 
z njo omogočeno v celoti. Take-
mu principu dela pravimo mo-
bilna potisna elektronska pošta, 
saj sistem sam kliče dlančnik in 
tudi vzpostavlja in prekinja po-
vezavo, pač po potrebi oziroma 
odvisno od vaših zahtev. 

Potisna pošta omogoča, da 
ste ves čas na tekočem. Sproti 
dobivate elektronsko pošto in 
dokumente, sproti lahko pre-
^edujete sporočila in nanje od-
govarjate, spremljate pa lahko 
tudi vaš koledar in opomnik. 
Za uporabo storitev potisne 
pošte potrebujete ustrezno na-
pravo. To je dlančnik, ki pa Jih 
je na trgu kar nekaj. Ena bolj 
uporabnih in tudi največkrat 
uporabljenih r^tev sta Black-
Berry in Integral EMO. Oba 
zahtevata zmogljivejše mobil-
ne aparate. Trenutno sta rešit-
vi implementirani na boljših 
aparatih znamke Ericsson ali 

Nokia, rešitei' Black Barry pa 
deluje tudi na posebnih 'apara-
tih znamke Black Bany. 

Jaz sem na dopust s seboj 
vzel Black Berryja, ki ima po-
leg velikega zaslona še tipkov-
nico, ki vam omogoča hitro in 
enostavno delo. Praktično mi 
Je nudil vse, kar sem potreboval 
za osebno in službene uporabo 
na dopustu. Edina nadlega je 
bila ta, da sem ves čas videl vse 
delo, ki se mi nalaga v pisarni, 
prav tako pa se nisem mogel 
skriti, ne da bi me našli. 

Mobilnost, prilagodljivost in 
dostopnost Igerkoli in kadarkoli 
SO potrebe sodobnega poslovnega 
okolja. Prezrta informacija lah-
ko pomeni izgubljen posel ali 
poslovno napako. Zato je po-
trebno biti ves čas v sedlu, a s 
čim manj truda in na čim pre-
prostgši način. Dlančnik omo-
goča, da sme pri našem početju 
bolj neopazni in neobremenjeni. 



Š O L A Snovafya 

Več ko lakomnik ima, več 
poželjuje, njega srce je terdo 
ko kamen; gnada božja ga ne 
omehči. Razbojnika na smrt-
ni postelji poboljšaš, lakom-
nika pa ne. V Poljanah 31. av-
gusta 1860. Janez Tavčar." 

Če je hotel nadaljevati šola-
nje, da bi posta! "kteri vik-
ših", je moral seveda od 
doma. Po prvih dveh šolskih 
letih (1858-60) v rodnih Po-
ljanah so sledila tri {1860-6}) 
v ljubljanski normalki in tej 
osem let gimnazije {1863-71), 
od tega šest v Ljublj ani, vmes 
pa dve (4. in 5. razred) v No-
vem mestu. Danes bi rekli, 
da je hodil pet let v osnovno 
in osem v srednjo šolo. Na 
dunajski univerzi je v letih 
1871-75 študiral pravo in 1877 
promoviral za doktorja pra-
va. T o bi bil na kratko potek 
njegovega šolanja. Tega na 
teh straneh seveda ne more-
mo v celoti obnoviti, navedi-
mo le še nekaj šolskih podob 
iz njegovih časov. Da si 
bomo lažje predočili velikan-
sko razliko med današnjo in 
ondašnjo šolo. 

V Tavčarjevih spisih (Izza 
kongresa) se nam je ohranila 
podoba vsemogočnega, silo-
vitega in groznega učitelja 
Kapusa, negativna, mrka, 
močno karikirana. "Veljal je 
za vzornega učitelja, ker je 
bil svojim učencem prototip 
groze, strahu in trepeta!" Ko 
je vstopil v razred, so učenci 
vstali in pozdravili: Hvaljen 
bodi Jezus Krist! "Nekaj je 
zamrmral kot medved na ve-
rigi, gledal v tla ter kazal po-
dobo skrajne neizprosnosti. 
Na usnjatem obrazu niti ena 
črta ni govorila o usmiljenju 

i n o ljubezni do malih, ki so 
m u bili izročeni v odgojo. Na 
kl in v steni je ol>esil cilinder, 
nato pa je z otroki zropotal 
običajno šolsko molitev. Šele 
potem je slekel dolgopeto 
svojo suknjo ter jo obesil pod 
klobuk na steni. I z malega 
katedra je vzel rumeno svojo 
paličico ter jo z nekako sveto 
ljubeznijo položil predse. 
Ravno od tam je privlekel ve-
liko čmo tobačnico in krajšo, 
že zelo obrabljeno suknjo in 
jo slovesno nataknil pred 
vsem razredom. Istotako si 
je nataknil na plešasto glavo 
malo žametasto čepico. Nato 
je počasi odprl tobačnico ter 
s i nasul nos s tobakom. Sele 
sedaj se je ozrl po razredu -
temno kot nevihta..." T u gre 
seveda za karikaturo učitelja, 
po kateri ne bi smeli soditi 
celega učiteljskega zbora in 
še manj njegovih nespornih 
strokovnih kvalitet. 

Ž e v ljubljanski normalki 
je Tavčar sfHjznal gorenjske-
ga rojaka Ivana Hribarja, te-
daj sošolca, pozneje življenj-
skega sotrudnika. Hribar se 
v knjigi Moji spomini (1928) 
spominja, kako sta bila "s so-
učencem Ivanom Tavčarjem 
vzorna učenca {Musterschue-
ler), jaz v drugi, Tavčar v tret-
j i klopi. Bila sva si potemta-
k e m najbližja soseda; a po-
znala sva se že iz MengSa, 
kamor je Ivan Tavčar hodil 
na počitnice k svojemu stri-
cu, kaplanu Nacetu Tavčarju. 
Občevala sva največ med se-
boj. Nekoč me dregne med 
poukom Tavčar pod pazdu-
ho. Obrnem se k njemu in 
on m i tam nekaj razkazuje 
ter prav hitro pripoveduje. 

Kaj da je pravzaprav bilo, 
sam nisem vedel, a smejal 
sem se in ker sem bil proti 
njemu obmjen, niti opazil 
nisem, da se po prstih bliža 
Nemesis. Naenkrat mi na-
mreč od učitelja prileti za-
ušnica, da se mi je kar pobli-
skalo pred očmi in da sem 
padel skoraj iz klopi. Takrat 
sem prvič občutil, kako hudo 
de človeku, če je kaznovan, 
ne da je iz lastnega nagiba 
kaj zakrivil." 

Pozneje, med gimnazijski-
mi poletnimi počitnicami se 
je vračal v rodne Poljane in 
tam se je v njem prebudila 
skrivna dijaška ljubezen do 
tiste poljanske cerkvene pev-
ke, o kateri piše v črtici Gro-
gov Matijče. "Manica Šetra-
vova, Bog ti daj mir! A l i še se-
daj te vidim, kaka s i bila, in 
še sedaj mi bije glas tvoj na 
uho, ta drobno-sladkd glas, ki 
je predramil vsakega, če je 
hotel spati med službo božjo. 
Kadar je vstala ter se k petju 
pripravljala ... odprla je svoje 
oko, da se je kar zabliskalo; a 
potem je zopet povesila tre-
palnice in odprla je usta in 
dela roke okrog krasnih prsi 
in zapela je, da so njeni gla-
sovi hip>oma odmevali okrog 
zlatih svetnikov in svetih ol-
tarjev. Če vam povem, da te-
daj še nisem vedel, čemu je 
ženska na svetu, mi to lahko 
verjamete! Al i uže tedaj sem 
imel lastnost, da mi je mlado 
žensko lice bolj dopadlo kot 
velo, i n uže tedaj sem rajši 
gledal v oko Šetravovi Manid 
kot Kašpurjevi Agatulji, ki je 
gledala samo na eno oko, in 
še na tisto grdo!" Ja, je že 
tako. 

Šolarji na cesti danes (pred osnovno šolo v Žireh) / Foto: poiona 
Mljlur Baldisin 

Konec osmega razreda, ju-
nija 1871, je prišel čas matu-
re. Gotovo vas bo zanimalo, 
kako jo je opravil. V pisme-
nem delu je moral napisati 
dve nalogi, nemško in slo-
vensko. Naslov nemške se je 
glasil: "Der Wille macht den 
Menschen gross und klein" 
(Schillerjev izrek, po sloven-
sko: Volja naredi človeka ve-
likega in majhnega). Naslov 
slovenske pa je bU: "V seda-
njih časih do groba od zibeli 
- po cesti železni smo se zale-
teli". Danes bi se mogoče re-
klo: Že po zraku smo leteli, 
po svetovnem spletu še hitre-
je smo zdrveli... Ustno izpra-
ševanje je prišlo na vrsto šele 
v začetku avgusta. Izpraševa-
l i so profesorji, ki so učili v 
osmem razredu. Ivan se je 
uvrstil med osem najboljših 
v razredu, ocene so bile ena-
ke tistim v osmem spričeva-
lu, le nemščino je za eno 
stopnjo izboljšal, grščino pa 

za eno poslabšal. Z a "vede-
nje v času šolanja" je dobil 
oceno " entsprechend" (pri-
memo). Z oceno "vorzue-
glkh" (odlično) so ocenili nje-
govo maturitetno znanje ve-
rouka, zgodovine in zemlje-
pisa, matematike, fizike, pri-
rodopisa, nemščine, sloven-
ščine in stenografije kot pro-
stega predmeta. Z a grščino 
je dobil oceno "befriedigend" 
(zadovoljivo), za latinščino 
"lobensivert" (hvalevredno), 
za filozofsko propedevtiko pa 
"ausgezeichnet" (odlično). 

Jeseni 1871 je odšel na Du-
naj študirat pravo. Po vrnitvi 
pa se je začel njegov vzpon v 
slovenske višave, k i b i brez 
šol ne bil mogoč. Vloga šole v 
promociji človeka je slej ko 
prej enaka ali celo vedno več-
ja. Sicer pa je današnja šola 
povsem drugačna od nekda-
nje ... 

(Vin Branko Bcrdč, Mladost Ivana 
Tavčaiia. Ljubljana 1971) 

"Če vas kdo 
imenitnih ali 
kteri vikši sreča, 
odkrite se mu 
iz daleč, 
priklonite se mu, 
postojte nekoliko, 
in še le potlej se 
pokrijte, ko bo 
nekoliko stopinj 
od vas. 
V Poljanah 
31. avgusta 
Janez Tavčar." 

Šmamogorska cerkev 1 0 0 IZ S T A R I H Č A S O V 

M I H A N A G U Č 

O^jmo si naposled še nekaj 
znamenitosti cerkve, ki stroji 
vrh Šmarne gore in je posveče-
na Roženvenski Materi ho^i. 
"Šmamogorska cerkev je pod-
ružnica, ki spada k župniji 
Vodice. Kot božjepotna cerkev 

je imela v prejšnjih časih vedno 
stalnega duhovnika. Navadno 
je dobil to mesto kak bolehen 
ali pa upokojen župnik. No-
tranjščina cerkve je zanimiva 
radi lepih slikarij. Slike je izvr-
šil Matej Langus. Nad korom 
vidiš na stropu krasno skupino 
fantov in deklet v narodnih no-
šah, ko gredo k maši. Vsa čast 
slikaiju, ki je s tem ovekovečil 
tedanje narodne noše. Poleg 
cerkve stoji pritlična hiša, kate-
re podstrešni prostori so služili 
vrsto let za stanovanje duhov-
niku in cerkovniku. V spodnjih 
prostorih pa seje od nekdaj na-
hajala gostilna in ta je še dan-
danes, tako da je za okrepčilo 

romaijev in turistov vedno do-
volj preskrbljeno. Na vzhodni 
strani cerkve, tik za ograjnim 
zidom, zajedaš skupinico na-
grobnih križev. Tu počivajo 
šmamogorski župniki, cerkov-
niki in drugi, katere je na gori 
pokosila smrt. Zvonik je nizek 
in širok. Stoji popolnoma ločen 
od cerkev. Pred svetovno vojno 

je donelo iz tega zvonika zvo-
njenje, ki ti je pretresalo dušo 
in srce. Zlasti lep, mogočen in 
spojen z neko nepopisno mili-
no je bil glas velikega zvona. 
Kdor gaje čul enkrat, ga ni po-
zabil niJkoli več. Med svetovno 
vojno so ga vzeli in prelili v to-
pove. Po vojni so okoličani in 
romarji zbrali denar za nov 
zvon, ki seže glasi iz šmarno-
gorskih lin, toda miline starega 
zvona še izdaleka ne doseže." 

Ste vedeli, zakaj zvoni na 
ŠG poldne že ob pol poldne? 
"Zanimivo je to, da, dočim po 

šmarna gora z ljubljanske strani 

vseh cerkvah zvoni poldan ob 
12. uri, šmamogorski zvon na-
znanja poldan vedno ob pol 12. 
uri. Ustno izročilo naših dedov 
ve o tem tole: Bibjev turških 
časih in Turek je pridrvel v kra-

je s posebno silno mo^o. Opu-
stošil je vse, kar je dosegel. Oko-
ličani, zbrani v utrdbi na 
Šnmmi gori, so strahotna za-
pazili, da se je turška drhal 
obrnila proti gori in prve mno-
žice so že korakale v hrib. Do-

mačini so uvideli, da tolike sile 
ne premagajo. Tujih more re-
šiti le nadnaravna pomoč. Po-
padali so na kolena in prosili 
Mater bo^o, naj jih otme tur-
škega gotja. V tej skrajni sili je 
nekdo nehote zgrabil za vrv ve-
Kfe^o zvona. In - oj čudo! Ko-
maj se je ogfasil zvon, so se tur-
ški vojaki in konji vdrli do ko-
len i/ zemljo in se niti ganiti 
niso mogii več. Kristani, to vi-
deč, SO bili naenkrat pri Turkih 

in jih posekali do zadnjega 
moža. V zahvaio Materi božji 
in v spomin na to čudežno re-
šitev je zvonilo potem na 
Šmami gori vedno ob pol 12. 
uri." 

Materi božji je v posebnem 
oziru za pomočnika sv. Anton 
puščavnik. "Takoj pod cerkvi-
jo, na zahodni strani hriba sto-
ji v dolbini kamnita soha sv. 
Antona puščavnika. Poleg 
sohe je postavljen lesen drog in 
na vrhu droga je pritrjen zvo-
nec, od katerega m i dolga žica. 
Tudi tu se romaiji radi ustav-
ljajo in se v raznih potrebah 
obračajo k sv. Antonu. Pravijo, 
daje ta svetnik pri Bogu vdik 
posrednik zakonskega stanu. 
Ker pa je zakonaželjnih Jdntov 
in deklet povsod dovolj, ni čud-
no, da se zvon sv. Antona zelo 
pogosto (Vir: Manica 

Koman, Na Gorenščem je jlet-
no, igiS.) 



USODE Snovanja 

Vrsto let sem z zaprtimi očmi hodila mimo sreče, ki je ležala ob poti 

Zgodba s srečnim koncem 

Odraščala je kot 
nekakšna dvojna 

osebnost: 
na zunaj je 

poskušala hiti 
enaka 

vrstnicam, 
v srcu pa je še 

' zmeraj nosila 
spomine na 

najrazličnejše 
običaje, 

prepovedi in 
manire. 

MILENA MIKIAVČIČ 

Z Urško se po-
znava že dolgo 
vrsto let. V Slo-
venijo je prišla 
iz Bosne, skupaj 

z mamo (Slovenko), ko se je 
ta v dokaj nasilnih razmerah 
ločila od svojega moža. Kar 
nekaj časa sta potem živeli 
pri raznih stricih in tetah, 
dokler se nista osamosvojili. 
Urška je imela še v srednji 
šoli nekaj težav s slovenšči-
no, vendar so to bili časi, ko 
so bili nekdanji jeziki enako-
pravni in ji zaradi tega nihče 
ni ničesar očital. 

Verjemo so se bali, da bi 
jih kdo obsodil, da delajo 
proti sistemu, se danes vča-
sih majčkeno poigra z bese-
dami Urška. 

Prešeren je bil tudi "kriv", 
da si je dala spremeniti ime 
in priimek. Ko je brala Po-
vodnega moža, j i je padlo na 
pamet, da se njeni sošolci 
nenehno trudijo, da si za-
pomnijo njeno prvotno 
osebno ime, ki je bilo dolgo 
in nenavadno za okolje, v ka-

terem je poslej živela. Ko je o 
tej ideji razpredala z mamo, 
je bila ta zgrožena in se spr-
va ni dala pregovoriti. 

"Mogoče se je bala, da bi 
naju kdaj dosegla očetova 
roka in bi bila potem kazno-
vana še zaradi moje muha-
vosti," sklepa Urška. 

Odraščala je kot nekakšna 
dvojna osebnost: na zunaj je 
poskušala biti enaka vrstni-
cam, v srcu pa je še zmeraj 
nosila spomine na najrazlič-
nejše običaje, prepovedi in 
manire, ki so ji jih vcepljali v 
glavo v zgodnjem otroštvu. 
Zaradi tega je bila velikokrat 
razdvojena, v precepu, razo-
čarana in celo depresivna. 
Vendar se je znala vzeti v 
roke in zato se je redkokdaj 
zgodilo, da so prisotni opazi-
li, da v njej nekaj "vre". 

"Kljub temu da sem bila, 
na videz, zelo živahno dekle, 
sem bila v duši dokaj plaha, 
negotova in nisem znala za-
upati lastni presoji, kaj je 
prav in kaj ne. Najbolj se je 
to kazalo v mojem odnosu 
do moških. Tista leta, ko so 
se v meni prebujale ljubezni, 

so bila peklenska," se na-
smehne, medtem ko sva jo, 
dokaj zasopli, ubirali nav-
zgor proti vrhu Blegoša. 

Nekaj zadoščenja je dobila 
v dejstvu, da ji je šlo učenje 
glad!ko od rok in da je že 
zdavnaj presegla mamine 
želje, da bi postala šivilja. 

"To, da bi znala sama šiva-
ti, je bil mamin sen, kar 
pomnim. Meni pa ni bilo do 
šivanke, niti do sedenja za ši-
valnim strojem. Spominjam 
se večera, ko sva z mamo se-
deli pred bungalovom v Po-
reču, jaz pa sem ji povedala, 
da želim študirati ekonomi-
jo. Vrglo jo je z ležalnika, ne-
kaj časa sploh ni mogla doje-
ti, kaj sem ji rekla. A ni bilo 
dovolj, da sem tolerirala tvo-
je muhavosti, ko si se vpisala 
na gimnazijo, mi je očitala 
med jokom. Mama je bila 
namreč prepričana, to je pri-
nesla še s seboj iz Bosne, da 
sta zaianje in študij za žen-
sko prekletstvo, da me zara-
di mojih odločitev noben 
fant ne bo maral, skratka, da 
bom ostala "stara devica". 
Nisem ji mogla dopovedati. 

da so v Sloveniji drugačne 
razmere, nenazadnje smo 
takrat živeli že v poznih se-
demdesetih letih," pripove-
duje Urška. 

Ker je bila edinka, ni ime-
la nobene štipendije, to pa je 
pomenilo, da je morala po-
prijeti za vsakršno delo, Id ji 
je prišlo pod roke. Nekaj me-
secev sva v nočnem času v 
neki tovarni celo skupaj pa-
kirali Vitergin, in zjutraj, ko 
sva končali, sva bili na smrt 
utrujeni. Toda neka čudna 
sila naju je gnala naprej, da 
sva vztrajali, kaj drugega 
nama ni niti kazalo, saj sva 
bili obe odvisni le od dela 
svojih rok. Takrat sva se tudi 
spoprijateljili in v dolgih 
nočnih uradi sva si zaupali 
marsikaj, kar si drugače ver-
jetao ne bi. 

Ko sem se poročila, kar se 
je zgodilo kmalu za tem, sva 
za nekaj let izgubili stike. 
Urška je za nekaj časa celo 
prekinila študij, da si je z de-
lom nabrala malo denarja, 
kakšno leto je živela z mo-
škim iz prekomorskih držav, 
vendar se tista zveza ni rav-

no obnesla, ker je ravnal z 
njo podobno, kot so ravnali z 
njeno materjo v BosnL 

"Ni mi še bilo trideset let, 
ko sem spoznala, da se obe-
šam na napačne moške," je 
dejala. 

"Eni so bili luzerji, drugi 
stremuhi, tretji so želeli ime-
ti ženo in kup otrok ter "žive-
ti srečno do konca življenja". 
Redko kdo, če sploh kdo, pa 
bi mi tudi v zvezi d o p u š ^ 
osebno svobodo, ki sem jo 
potrebovala enako, kot potre-
bujemo dihanje in hrano, da 
preživimo." 

Potem je v čakalnid svoje-
ga zdravnika (imela je ravno 
hude napade migrene) spo-
znala Petra. Bila sta si všeč 
in že čez nekaj mesecev sta 
se tudi poročila. 

"Na začetku je bilo kot v 
pravljici. Njegovi so nama 
izdatao pomagali, da sva po 
lepi slovenski navadi zgradi-
la hiSo, in ker sva imela oba 
dobri službi, nama ni ni-
česar manjkalo. Le otrok ni 
bilo, zaradi česar sem se ne-
nehno žrla in padala v de-
presije ..." 

Med sosedi 54 S L O V E N C I Z A MEJAMI 

JOŽE KOŠNJEK 

Pliberk/BIeiburg v Podju-
ni, blizu mejnega prehoda 
Holmec na slovensko-avstrij-
ski meji, je od petka do po-
nedeljka živel v znamenju 
614. Pliberškega jormaka, 
najznamenitejšega in najsta-
rejšega sejma v tem delu Ko-
roške. Jormak je podjunska 
narečna beseda in izhaja iz 
nemških besed Jahr Markt 
(letni sejem). Njegovi začetki 
segajo v leto 1393, ko je vojvo-
da Albreht podelil mestu 
pravico prirediti sejem na 
travniku, ki je moral biti vsa-
ko leto 15. avgusta. Ta del te-
danje Koroške je bil zelo si-
romašen in vojvoda je hotel s 
sejmom doseči napredek. 
Leta 1428 je pliberški mestni 
sodnik Hanns Katschnik se-
stavil pogodbo med mestom 
Pliherk in lastnikom travni-
ka, na katerem je bil sejem. 
Pogodba, ki velja še danes, je 
med najstarejšimi tovrstni-
mi pravnimi akti v Evropi. 
Do leta 1842 so bili sejmi 15. 
avgusta. Potem pa je cesar 
Ferdinand L uslišal prošnjo 
meščanov in dovolil sejem 
organizirati na ponedeljek 

Župan Pliberka Šte^n Visotschnig (levo) in urednik Novic 
Silvo Kumer 1 Foto: JoJt Kolnjok 

pred 1. septembrom ali po 
njem, ko praznuje sv. Egidij. 
Jormak je z leti postal največ-
ji kmetijski sejem na spod-
njem Koroškem, na katerega 
so prihajali trgovd in kupd s 
Koroškega, Štajerskega, 
Kranjskega in celo iz Italije. 

Danes je Pliberški jormak 
gospodarski in vedno bolj 
tudi družabni dogodek, ki ga 
na skoraj sedem hektarov ve-
likem zemljišču organizira 
občina Pliberk. Na njem so-
delujejo tudi razstavljavci iz 
Slovenije, predvsem iz občin 

Dejavni v SPD Edinost Pliberk in na jormaku: od leve Franc 
Plcej, predsednik Edinosti Mirko Nachbar in Boris Sturm 

ob meji. Lani ga je v štirih 
dneh obiskalo okrog 
130.000 ljudi, najmanj toli-
ko pa jih je bilo tudi letos, 
med njimi tudi iz Slovenije. 
Za mlajše je še posebej vab-
ljiv zabaviščni park, za starej-
še pa dogajanje pod šotori, 
kjer od dopoldneva do večera 
nastopajo različne zabavne 
in glasbene skupine. 

Na jormaku je bil tudi slo-
venski šotor "Svaveja uta". 
Glavni urednik Novic, sloven-
skega tednika za Koroško, Sil-
vo Kumer mi je pojasnil, da je 

"svaveja" podjunski izraz za 
"slovensko", uta pa je tradicio-
nalna podjtmska beseda za 
pokrit prostor. V "uti", ki jo je 
postavilo Slovensko prosvet-
no društvo Edinost Pliberk, 
sta med drugim igrala tudi 
znana slovenska ansambla 
Alpski kvintet in ansambel 
Lojzeta Slaka. V nedeljo po-
poldne je bil praznik časnika 
Novice. Več tisoč ljudi je na-
polnilo šotor in spremljalo za-
nimiv program z nagradnim 
žrebanjem in slovesnim odpi-
ranjem soda s pivom. Gost 

praznika Novic je bil župan 
Pliberka in hkrati tudi tržni 
referent občine Štefan Vi-
sotschnig. Silvo Kumer je po-
vedal, da so se Novice kot 
skupni časopis Slovencev na 
Koroškem "prijele". Naročni-
kov je že 3500, kar je več, kot 
sta jih skupaj imela predhod-
nika Slovenski vestnik in Naš 
tednik Uspeva nam, ker piše-
mo o življenju in dejavnosti 
naših ljudii in ker naši brald 
želijo vedeti, kaj se dogaja na 
dvojezičnem delu Koroške, je 
povedal urednik Kumer. 
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Večnamensko pokr iva lo , 
5 x 4 m 
• Se ne trga in je odporno no vremenske vplive 
• Z 18 kovinskimi ušesci in sjočomm robom 
• Z 20 m dolgo vrvico za optimalno namestitev 
" Mere: pribl. 5 x 4 m 

^ a i e g e n s k a kotna 
svet i lka , 3 kosi 
• v obliki trikotniko oli provokotnika • Z žomicomi, 

Ironsiormerjsm in 3,8 m dolgim kablom 

Potopna črpalka 
• Moč: 600 W, mokjimolno zmogljivost: 13.000 l A 
* Maksimalna višino črpanja: 8,5 m, maksimalna globino 

potapljanja: 7 m • Samodejno plavalno itikolo • S funkcijo 
stop pri povratnem pretoku in možnostjo priključitve cevi 
različnih velikosti od 1/2* do 1 1/2', z 10 m dolgim 
gumijastim kablom in 8 m vrvjo • Z navojem, ki ustreza 

Pihalnik l ist ia 
• Za pihanje, sesanje ali drobljenje listja * 2.delna cev s kolesom 
• Prostornino sesanja do ISmVmin, hitrost pihonjo do 290 km/h, 

elektroniki nodzor števila vrtljajev • Vreča z zadrgo, > podlogo, 
ki varuje pred prahom in vlogo, prostornino pribl. 50 litrov 

• Vklj. s sesalno šobo zo terose 

' l iMki M dobsvfvi so ro v omejenih koMnoli. V ptimerD, do bodo k ^ ikrbninu nofrtovonju i dog pri niptkakovano veftemo povptoitviiojii it prvi dan raiptodoii, «iij«i< kup« 
prosimo M rolulilevaiij«. Prodojo surao v kotamfi, obitojnili l o gospodinjstvo. SBt< s« simbolidK. Vs« cm veljojo H iide&e b i n dfkorativiiih eteimitov do nnptedoje loloj. 
Vse c m so v EUR s pripodoioan OOV. Zo liskorske Mpoke M od^ovoijomo. 

Udi d .o .o . k.d. 
w w w . l l d l . s i 

http://www.lldl.si
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D E D I Š Č I N A Snovanja 

Grad Tuštanj je eden redkih, morda celo edini grad pri nas, ki v vsej svoji zgodovini ni bil nikdar požgan, izropan ali 
podržavljen in vseskozi ostaja v zasebni lasti... 

Zapuščina grajskega vrtnarja 
JASNA PALADIN 

Lastnikova hči 
Maksimilijana 

seje leta 18^4 
poročila z 

grajskim 
vrtnarjem 

Luko Pimatom 
iz Krtine. Za 

grad in vse, kar 
je v njem ostalo, 

danes zgledno 
skrbi potomec 

grajskega 
vrtnarja, Peter 

Pimat. 

Prav zaradi razmero-
m a mirne večsto-
letne zgodovine 
grad Tuštanj, eden 
od šestih gradov v 

Moravski dolini, danes 
kaže zelo lepo podobo. Prvi 
zapis i o graščakih na tem 
skrajnem delu Gorenjske 
navajajo, da je bil grad po-
stavljen že leta 1490, kar 
dokazuje tudi kamnita 
plošča Z vklesanim grbom 
nad vhodnim portalom gra-
du, a je lastništvo mogoče 
slediti šele od leta 1610 da-
lje. V drugi polovici 17. sto-
letja je bil popolnoma ob-
novl jen i n o d takrat kaže 
današnjo podobo. Rodbina, 
k i je imela grad najdlje časa 
v svoji lasti, so bili plemeni-
ti Lichtenbergi, sredi stolet-
ja pa je posest na zanimiv 
i n za tedanje razmere pre-
cej neobičajen način prišla 
v roke družine Pimat. Last-
nikova hči Maks imi l i jana 
se je leta 1854 namreč poro-
či la z gra jsk im vrtnarjem 
Luko Pirnatom iz Krtine. 
Z a grad in vse, kar je v 
n j e m ostalo, danes zgledno 
skrbi potomec grajskega 
vrtnarja, Peter Pimat. 

Mogočna posest na vzpe-
tinici v vasi Tuštanj zajema 
grajsko poslopje s prostor-
n i m dvoriščem i n vodnja-

k o m v sredini, štiristo let 
staro grajsko kapelo na dvo-
rišču, posvečeno sv. Janezu 
Nepomuku i n poslikano s 
freskami Franca Jelovška, 
ter posebej dragocene dve 
štiri stoletja stari l ipi in dve 
le stoletje manj stari platani 
na grajskem dvorišču. Mor-
da še večjo zanimivost i n 
dragocenost pa predstavlja 
več stoletij star grajski in-
ventar, k i se je v prostorih -
številni so danes obnovlje-
ni, urejeni v muzejsko zbir-
ko in od leta 1990 tudi od-
prti z a javnost - ohranil 
tako, kot so ga uporabljaU 
zadnji stanovalci. 

Kakor pravi lastnik Peter 
Pirnat, grad v svoji notra-
njosti hrani bisere tedanje 
notranje opreme. V sobah 
je ohranjen originalen le-
sen, kasetiran pod, stropi so 
ometani z m i n i m a l n i m i 
štukaturnimi okviri, v eni 
sobi pa je ohranjen lesen 
gotsko-renesančni strop. V 
muzejsko zbirko, k i s i jo 
vsako leto, predvsem poleti, 
ko v prenovljeni poročni 
dvorani potekajo poročni 
obredi, o^eda več ljudi, so 
urejeni štirje prostori - spre-
jemna soba, grajski salon, 
spalnica i n kabinet. Postavi-
tev stilnega pohištva je takš-
na kot pred stoletji, največ 
pozornosti pa pritegnejo 
lončene peči z umetniškimi 

Peter Pirnat s starimi listinami in urbarji, kot so jih zapustili njegovi predniki./Foio:iisni Paudm 

odtisi (v gradu je ohranjen 
tudi del peči iz 15. stoletja), 
stare listine, predvsem graj-
ski urbarji i z 16. stoletja in 
pergament s carskim peča-
tom iz leta 1682, klavikord -
predhodnik klavirja, z letni-
co 1805, na katerega obisko-
valcem z veseljem zaigra 
lastnik sam, k i je končal 
tudi študij na Akademiji za 

glasbo - zbirka porcelana in 
steklovine 2 Napoleonovimi 
krožnik i , lovsko orožje in 
vrsta drugih predmetov, k i 
pričajo o bogatem življenju 
nekdanjih lastnikov. 

G r a d so pred dobrimi 
petnajstimi leti začeli tudi 
temeljito obnavljati, pri če-
mer so že prenovili del pro-
čelja, restavrirali nekaj 

predmetov in odkrili nekaj 
starih stenskih poslikav. 
Povsem obnovljena pa je že 
nekaj let stara grajska kape-
lica. Grad radi obiščejo zgo-
dovinarj i i n tudi f i lmske 
ekipe, vsako poletje pa lepo 
število obiskovalcev priva-
bijo tudi razl ični kulturni 
dogodki, k i se odvijajo v 
grajskem atriju. 

Polepljena dežela 7 S E D M i C A 

MARJETA SMOLNIKAR 

Pred časom so slovenski me-
diji del svoje pozornosti name-
nili svetlobni onesnaženosti. 
Nekoliko več pozornosti kot 
drugi kolegi sem ob tg prilož-
nosti namenila kolobocijam v 
zvezi z uredbo o mgnih vred-
nostih svetlobnega onesnaže-
nja, ki so jo na ministrstvu za 
okolje in prostor nenavadno 
dolgo pripravljali in ki naj bi 
porabo električne energije za 
osvetlitev nočnega neba nad 
Slovenijo čim bolj racionalizi-
rala. In s tem, kajpada, 
zmanjšala onesnaženost oko-
lja. Po takšnih in drugačnih 
zapletih je vlada uredbo konč-
no sprejela. 

Poznavalci zagotavljajo, da 
po vseh mogočih in nemogočih 
različicah nesrečne uredbe 

sprejeta sploh ni tako slaba. 
Tisto, kar je v sprejeti uredbi 
dobro, denimo, je, da prepove-
duje luči, ki svetijo bodisi vodo-
ravno bodisi nad vodoravnico, 
kar ponoči povzroča bleščanje 
in posledično zmanjšuje vidlji-
vost, s tem pa varnost v cest-
nem prometu. 

Kljub sprgeti uredbi ostajajo 
določene stvari pod vprašajem. 
Recimo, preosvetljenost re-
klamnih panojev. Namen vla-
de nikakor ni, da se v svojih 
uredbah in drugih aktih spuš-
ča v jinese družbene resnično-
sti. Po drugi strani pa visoke 
kazni v cestnem prometu ne 
bodo preprečile nesreč, do kate-
rih pride zaradi "buljenja" 
voznikov v obustne reklamne 
panoje, namesto da bi pedali, 

kje vozijo oziroma kaj se na 
cesti pravzaprav dogaja. Žal o 
nesrečah, do katerih na sloven-
skih cestah pride zaradi tega 
dejstva, ne obstaja posebna 
statistika. 

Se pravi, podrobnosti niso v 
rokah vlade ali drugače: na vi-
dez okolja, v katerem živimo, 
vplivamo tudi državljani 
sami; na eni strani s svojimi 
estetskimi merili na drugi pa z 
odnosom do urgenosti okolja, 
v katerem živimo. Dokler bodo 
posamezniki na svojem vrtu, 
njivi ali hišnem pročelju dovo-
lili izobesiti neokusen reklam-
ni pano (in pri tem celo meni-
li, da so osvetljeni reklamni 
panoji dokaz visokega stan-
darda), do takrat bomo pač 
živeli v polepljeni deželi; v de-

želi plakatov in reklamnih 
sporočil, ki mimoidočim o naši 
narodovi identiteti ne povedo 
čisto nič. 

Predsedovanje Evropski 
zvezi je priložnost, da Evropi 
in svetu nasploh dokažemo, 
da je okolje naša posebna 
skrb. Da ga na eni strani pre-
komerno in po nepotrebnem 
ne obremenjujemo, na drugi 
pa, da vanj posegamo odgo-
vorno ter estetsko in nacional-
no prejinjeno. Še zlasti veliko 
vlogo lahko na tem odru odig-
rajo župani slovenskih mest 
in občin. 

Na županih je tudi, da se 
zamislijo nad urejenostjo sta-
rih mestnih jeder. Še zlasti 
nad fasadami mestnih hiš, ki v 
številnih primerih cvetijo kot 

travniki v pozni pomladi. Še je 
nekaj Časa. da župani te stva-
ri uredijo pred našim predse-
dovanjem EZ. (Če lahko ce-
starji avtoceste popravljajo na 
vrhuncu poletne sezone, lah-
ko, tako pač predvidevam, tudi 
zidarji fasade obnavljajo ko-
rtec jeseni in v začetku zime.) 
Rešitev problema, kije, se ra-
zume, finančni, pa je. vsaj z 
mojega zornega kota silru> pre-
prosta: župan naj mestne fasa-
de obnovi na svoje, se pravi, na 
proračunske stroSke, nakar naj 
od lastnika hiše zahteva, da 
porabljeni denar v mestni pro-
račun y najkrajšem času vrne. 
Žal je tako, da lastnina ni 
samo užitek, pač pa je v prvi 
vrsti obveznost. Tudi estetska, 
če tako nanese. 
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Na Gorenjskem vse več inovacij 
Na Območni zbornici Gospodarske zbornice Slovenije za Gorenjsko so podelili priznanja za inovacije 
v lanskem letu. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - Včeraj so na že tradi-
cionalni vsakoletni prireditvi, 
ki jo pripravlja Komisija za 
inovacije pri GZS, Območni 
zbomid za Gorenjsko, pode-
lili priznanja za inovacije v 
letu 2006. Tudi letos je števi-
lo prijav na razpis naraslo, saj 
so prejeli kar 26 predlogov iz 
17 gorenjskih podjetij, kar 
razveseljivo kaže na to, da 
inovativna dejavnost pridobi-
va pomen. Komisija za inova-
cije je odločila, da podeli go-
renjskim inovatorjem eno di-
plomo, deset srebrnih in 17 
zlatih priznanj, za izbor naj-
boljših inovacij na državni 
ravni pa so predlagali štiri 
inovacije. Naj ob tem omeni-
mo, da bo letošnja nacional-
na podelitev priznanj za ino-
vacije na Gorenjskem, in si-
cer 20. septembra na Bledu, 
kar je priznanje za promocijo 
inovativnosti in za uspešno 
izvedene razpise v naši regiji. 
Med dobitniki priznanj lahko 
ugotovimo, da je nekaj imen 
podjetij, ki se pojavljajo vsako 
leto, kar predvsem kaže viso-
ko inovacijsko kulturo, po-
zornost do tega področja, do-

Nagrajenci za inovacije v letu 2006 /Foto:Tiiu dou 

bro organiziranost in na 
spodbujanje ter stimuliranje, 
razveseljiva pa so seveda tudi 
nova imena, celo družb, ki 
imajo težave pri poslovanju. 

Žal nam prostor ne dopuš-
ča, da bi omenili vseh 76 ino-
vatorjev, ki so zaslužni za 
inovacije, ki so jim podelili 
priznanja, zato se omejimo 
na imena družb, od koder so 
predlagali inovacijo. Diplo-
mo so podelili inovaciji iz 
Aida&Co; srebma priznanja 
trem inovacijam iz Acronija 
Jesenice, dvema inovacijama 
Elektra Gorenjske ter po eni 

Za razvidnejši trg nepremičnin 
Konec avgusta so zaključili terenski del popisa 
nepremičnin. Čez eno leto naj bi izvedeli tudi, 
koliko so vredne. 

ŠTSFAN ŽAKGI 

Ljubljana - Geodetska upra-
va Republike Slovenije je ko-
nec avgusta zaključila teren-
ski del popisa nepremičnin. 
S tem je končan najobsež-
nejši in najtežji del vzposta-
vitve prve celostne nepre-
mičninske evidence v Slove-
niji, imenovane Register ne-
premičnin. Na območju Re-
publike Slovenije je skupno 
popisanih 1.689.941 enot, 
kar predstavlja 91,36 odstot-
ka vseh stavb in delov stavb 
na območju Republike Slo-
venije. Nepopisane nepre-
mičnine predstavljajo pred-
vsem nepremičnine z neure-
jenim lastaištvom. Nepopi-
sane nepremičnine bodo do-
datao popisane prek postop-
kov rednega vodenja in vzdr-
ževanja nepremičninskih 
evidenc. Vsi tisti udeleženci 
popisa nepremičnin, ki so 
prejeli obvestilo popisovalca 
ali geodetske uprave, poda-
tkov o svojih nepremičninah 
pa zaradi svoje odsotnosti 
niso posredovali, imajo do 7. 
septembra letos (danes) 
možnost, da na način samo-
popisa posredujejo podatke 
o svojih nepremičninah naj-

bližji enoti, geodetske upra-
ve. Po 7. septembru pa lahko 
tisti udeleženci popisa ne-
premičnin, katerih nepre-
mičnine niso bile evidentira-
ne v postopku pjopisa nepre-
mičnin, te prijavijo z rednim 
vpisom v kataster stavb ali 
register nepremičnin. Latni-
ke, ki so se namerno izogni-
li popisu ali se ne bodo od-
zvali na obvestilo, čaka obisk 
inšpekcije in globa. 

Popisu nepremičnin sledi 
obdelava po^tkov, vzposta-
vitev Registra nepremičnin 
ter množično vrednotenje 
nepremičnin. Za tržno vred-
notenje bodo uporabili šved-
ski model, pri čemer so ne-
premičnine razdelili v 13 ka-
tegorij, pripravljajo pa tudi 
coniranje (vpliv lokacije na 
vrednost), ki ga bodo uskla-
dili z vsemi občinami. Pred-
vidoma konec prihodnjega 
leta naj bi tako izvedeli, ko-
likšno vrednost imajo nepre-
mičnine v državi in kolikšna 
je posplošena tržna vrednost 
posamezne nepremičnine, o 
čemer naj bi bili lastniki tudi 
obveščeni. Takšna vrednost 
naj bi veliko prispevala tudi k 
razvidnejšemu trgu nepre-
mičnin. 

inovaciji iz Alplesa Železni-
ki, Logosa Kranj, LlP-a Bled, 
Jelovice Škofja Loka, Tab sy-
stema Tržič. Zlata priznanja 
so prejeli inovatorji iz nasled-
njih družb: za pet inovacij 
Acroni Jesenice, za dve ino-
vaciji Iskaremeco Kranj (dru-
ga inovacija je skupna s Hi-
drio Rotomatiko), Tehtnica 
Železniki, L T H Škofja Loka, 
za tri inovacije Alpina Žiri, 
Niko Železniki, Domel Že-
lezniki, Elan Begunje. 

Za nacionalni izbor se je 
Komisija za inovacij^J^n 
G Z S Območni zbornici za 

Gorenjsko odločila predlaga-
ti inovacije, ki so dobile naj-
več točk, in sicer inovacije 
Iskraemeco in Hidrie Roto-
matike - pokrov, ki je prire-
jen za zaznavo vsakršnega 
odpiranja; Acronija - drugi 
nivo vodenja valjanja debele 
pločevine - adaptivni mate-
matični model in avtomatika 
valjanja; Dometa - razvoj 
kompaktnega 'by pass' agre-
gata za sesalnike za mokro 
sesanje in Elana - Tehnologi-
ja WaveFlex(tm) in smučka 
z izboljšano torzijsko togost-
jo - Sp)eedwave(r). 

EBS Group ponuja 4,5 evra 
EBS Group je za Jelovico objavil prevzemno 
ponudbo za nakup vseh delnic, janež Deželak pa 
prodal svoj delež. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Škofla Loka - V sredo je EBS 
Group uresničil svojo napo-
ved in v 30 dneh od objave 
prevzemne namere objavil 
tudi prevzemno ponudbo. 
EBS Group, ki je v lasti Gre-
gorja Benčine, je družba, ki 
se ukvaria z investicijskem 
vlaganjem in razvojem po-
slovanja družb, ki potrebu-
jejo posodobitev poslovanja 
in uvedbo novih tržnih pri-
stopov. Delničarjem za del-
nico ponuja 4,5 evra, kar je 
po nekaterih informacija za 
polovico več, kot je namera-
val pred pol leta ponuditi 
predsednik nadzornega sve-
ta Jelovice Bojan Starman. 
Ob objavi ponudbe je v spo-
ročilu za javnost Gregor 
Benčina zapisal, da so se za 
javno ponudbo odločili, ker 
želijo na transparenten na-

čin pridobiti večinski delež 
družbe, ob tem pa vsem del-
ničariem omogočiti prodajo 
po isti ceni. "Verjamemo, 
da se bo na ponudbo odzva-
la večina delničarjev in da 
bomo lahko doprinesli tudi 
k normalizaciji razmer v 
družbi ter nadaljnjemu raz-
voju Jelovice." 

EBS Group je že lastnik 
skoraj 23-odstotnega last-
ninskega deleža in za nakup 
vseh preostalih delnic bi 
moral vložiti 4,5 milijona 
evrov. Največji posamični 
lastnik Janez Deželak, ki je 
imel četrtinski delež, je svoj 
delež v sredo prodal družbi 
Ambient. O ceni ni želel go-
voriti niti komentirati te 
svoje odločitve. O nadalj-
nem razpletu lastiniškega 
prerivanja v Jelovici pa je de-
jal: "Tisti, ki so želeli biti 
prvi, bodo zadnji." 

URRKUIHUEShIS 
pnnmiiemo 15 let 

fiksna obrestna mera 4,15 % 
obdobfeuezoue ISmeseteu 

UUDSKA UNIVERZA KRANJ 
Center za izobraževanje in kulturo 
wvyw.lu-kranj.s1 8 280 48 00 

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

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
BOLNIČAR NEGOVALEC 

» TRGOVEC PRODAJALEC 
TRGOVEC - prekvalifikacija 

» EKONOMSKI TEHNIK-Pn 
CDIUNIVERZUM Ljubljana v sodelovanju 
z Ljudsko univerzo Kranj 
STROJNI TEHNIK-Pn 

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 E - 8. in 9. razred 

ŠOLANJE JE BREZPLAČNO! 

V A B I 1 f :M 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 

D O D I P L O M S K I I N P O D I P L O M S K I 
Š T U D I J 

•> EKONOMSKA FAKULTETA UUBUANA 
VISOKA POSLOVNA ŠOLA 
Smeri: 

• management 
• mednarodno poslovanje 
• trženje 
• računovodstvo 

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

NOVO: 
MAGISTRSKI ŠTUDIJ EKONOMDE 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 ŠTUDIJ 

120»; 
NOVO 
HERA Izobraževalni zavod LJUBUANA 
organizira na LU Kranj 

vi^ešolski program 

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

V A B L J E N I 

http://www.lu-kranj.si
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Velika razstava drobnice 
CVETO Z A P L O T N I K 

Solčava - V Logarski dolini 
bo jutri in v nedeljo medna-
rodna razstava avtohtonih 
pasem drobnice, na kateri 
bodo rejci iz Avstrije, Italije, 
Nemčije in Slovenije pred-
stavili okrog petdeset pasem 
ovc in koz. V okviru priredit-
ve bodo tudi dvanajsto držav-
no tekmovanje v striženju 
ovc z električiumi in navad-
nimi škarjami, peta državna 
razstava avtohtonih ovc in 
koz, predstavitev psov čuva-
jev in delovnih psov ter med-
narodni simpozij o reji drob-
nice v alpskem prostoru. Na 
prireditvi bodo predstavili 

tudi predelavo volne, prede-
nje, filcanje, tkanje, sirarje-
nje na star način ter mlečne 
in mesne izdelke. Razstavo 
pripravlja Zveza društev rej-
cev drobnice Slovenije v so-
delovanju z družbo Logarska 
dolina, Ovčerejskim druš-
tvom Raduha, Društvom 
rejcev ovc jezersko-solčavske 
pasme, Biotehniško fakulte-
to, občino Solčava in ministr-
stvom za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano. Predsednik 
zveze Boris Grabrijan je pre-
pričan, da bo razstava priva-
bila veliko obiskovalcev, saj 
je reja drobnice v velikem 
razmahu in postaja vedno 
bolj priljubljena. 

VOLČJI POTOK 

Evropska noč netopirjev 
V Sloveniji poteka od 1. do 15. septembra že devetič Evrop-
ska noč netopirjev. Slovensko društvo za proučevanje in var-
stvo netopirjev je ob tem mednarodnem dogodku pripravi-
lo več predavanj, predstavitev in opazovanj, jutri, v soboto, 
ob pol sedmih zvečer bo v Arboretumu Volčji Potok, v Cen-
tru za šolske in obšolske dejavnosti, predavanje Primoža 
Presetnika iz Centra za kartografijo favne in flore o tem, kdo 
se boji netopirjev, potem pa bo še večerno opazovanje in 
poslušanje netopirjev z ultrazvočnimi detektorji. Predavanje 
in opazovanje je del Interregovega projekta Varstvo dvoživk 
in netopirjev v regiji Alpe-jadran. C. Z. 

UUBL)ANA 

Odločbe za lansko sušo in neurja 
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v sredo iz-
dala 17.914 odločb o dodelitvi pomoči za ublažitev posledic 
lanske suše in neurij. Na podlagi odločb jim bo izplačala 8,6 
milijona evrov pomoči, od tega polovico ta mesec, ostalo pa 
v naslednjem letu. Agencija bo v drugi polovici septembra 
izdala še okoli 3.000 odločb o kompenzaciji dolga vlagate-
ljem, ki so v letu 2003 prejeli previsoko akontacijo za sušo, 
leto kasneje pa za točo. C. Z. 

Na mizi vedno domač kruh 
Anka Vodnik z Andrejonove kmetije odprtih vrat v Gorenji Žetini je na nedavnem izboru za Mlado 
kmetico leta na Ravnah na Koroškem zasedla drugo mesto. 

CVETO ZAPLOTMIK 

Gorenja Žeti na - Anka je pra-
viLno odgovorila na vsa vpra-
šanja in se uvrstila v finale, 
kjer so se najboljše tri pome-
rile v pripravi koroških "nud-
Inov", sestavljanju pregovora 
in štetju denarja. "Zmago 
sem zgrešila za eno točko, a 
tudi drugega mesta sem zelo 
vesela," je dejala Anka, ki se 
je dobre uvrstitve veselila 
skupaj z maloštevilnimi, a 
zelo razigranimi navijači iz 
Poljanske in Selške doline. 

Kot je povedala, se je k An-
drejonu v Gorenji Žetini pri-
možila pred sedemnajstimi 
leti iz Koprivnika pri Sovod-
nju. Na kmetiji, ki obsega 32 
hektarjev zemljišč, od tega je 
10 hektarjev kmetijske zem-
lje, se ukvarjajo z živinorejo 
in s turistično dejavnostjo. 

"Če bi morala živeti v blo-
ku v mestu, bi bila to 
zame najhujša kazen." 

Redijo od 17 do 20 govedi, 
med njimi je devet krav. Mle-
ko oddajajo v Bogatajevo si-
rarno v Gorenji vasi. Med pr-
vimi v Sloveniji so se odloM 
za turistično dejavnost in že 
pred osemnajstimi leti odprli 
kmetijo odprtih vrat, ki jo še 
danes obiskujejo predvsem 
planinci, ko se vračajo z Ble-
goša in bližnjih gričev - Mla-

Anka In njeni trije fantje • Luka, Jaka in Peter, hčerke Špele in moža Marka pa ob našem 
obisku ni bilo doma. 

dega vrha, Koprivnika, Gore 
... "Pri nas so vrata odprta 
vsak dan, razen takrat, ko 
smo na polju ali na travniku 
in nas ni doma. Enkrat smo 
že plačali kazen, ker na vratih 
nismo imeli obvestila o obra-
tovalnem času"," pravi Anka 
in kritično pripomni, da so 
nekateri predpisi, ki urejajo 
turistično dejavnost na kme-
tiji, precej neživljenjski. 

Gostom postrežejo 2 do-
mačimi dobrotami - obaro, 
žgand, kislim mlekom, krva-
vicami, klobasami, narez-
kom, pripravljajo več kot de-
set vrst različnih likerjev, su-
šijo sadje, veliko vlagajo zele-
njavo ... "V osemnajstih letih 

poloi. . o tou VTfllit pa^-H 

JESENSKI 
HIŠNI SEJEM 

v TRGOVINAH LIP BLED 
od 7. - 22.9.2007! 

v času od 7. - 22.9.2007 se vam bodo želje 
uresničile ... poskrbimo za ... 
... izmere na domu, dostavo izdekov na dom, 
odvoz embalaže, pohištvo po meri ... 

PRENOVLJENA poslovalnica v Kranju 
z NOVIMI MODELI notranjih vrat. 

6% ugodnejši nakupi v trgovinah 
lipbled na masivno pohištvo, vhodna 
vrata in kljuke HOPPE . 
•popust na masivno poh®vo volja samo do 18.9.. 
popusti se med setraj ne se^evajo. 

Vrhunska vrata v vsak dom • 

IndustniskiProdaini Center Bed '"FNsa^l/a i tet:ajS795230 
Kram I Prnskovo | M i ^ - ^ d h l t ^ i i ^ ; 04 23400^ 
PtocfejOiCenlef UubOanal RiSBi | Airttaiss:^ ( ^ lipbled Pesem gozda v vašem domu 

še nismo dali na mizo kup-
ljenega kruha, za pripravo 
jedi tudi ne uporabljamo mi-
krovalovne pečice," pravi 
Anka in pou<iirja, da k njim 
zahajajo predvsem veseli in 
pošteni ljudje. "Največja po-
manjkljivost kmečkega turiz-
ma je delo ob nedeljah," pra-
vi Anka in dodaja: "Zaslužek 
iz turizma vlagamo tudi v 
malo donosno hribovsko 
kmetijstvo. Vse težje je izpol-
njevati pogoje za pridobitev 
subvencij, ki ne pokrijejo viš-
jih pridelovalnih stroškov in 
nižjega pridelka." 

Andrejonova družina je 
velika, osemčlanska: ata Jer-
nej in mama Tilka, ki še ved-

no peče kruh, Anka, ki je 
pred enajstimi leti pustila 
službo v sirarni Bogataj in 
ostala doma, mož Marko, ki 
je zaposlen v škofjeloški Jelo-
vici, ter štirje otroci, stari od 
enega do sedemnajst let -
najstarejša, Špela, dijakinja 
tretjega letnika srednje 
zdravstvene šole, Luka, dijak 
prvega letnika strojne šole, 
Jaka, ki hodi v peti razred 
osnovne šole, in najmlajši, 
vedno nasmejani leto dni 
stari Peter. "Če bi kdo od 
otrok pokazal zanimanje, bi 
lahko na kmetiji uredili tudi 
prenočišča ali se odločili za 
predelavo mleka," razmišlja 
Anka. 

ŠKOFJA LOKA 

Kako se zdravo prehranjevati 
v sredo ob desetih dopoldne bo v sejni sobi upravne enote 
Škofja Loka predavanje z naslovom Uravnotežena prehrana 
- prednosti lokalne samooskrbe. Predavatelj prof. dr. Marjan 
Simčič, predstojnik katedre za humano prehrano na Bioteh-
niški fakulteti v Ljubljani, bo odgovoril na vprašanja, zakaj In 
kako se zdravo prehranjevati, kaj je zdrava hrana, kako jo 
pripraviti, kakšen je pomen surovin pri pripravi uravnoteže-
nega obroka in zakaj je hrana iz lokalnega okolja boljša oz. 
bolj zdrava kot druga. Predavanje pripravlja Razvojna agen-
cija Sora, ki sprejema prijave udeležencev do ponedeljka na 
telefonski številki 04/50 60 225 in na e-pošti info@ra-sora.si 
in kristina.mlklavcic@ra-sora.si. C. Z . 

Gorenjski Glas WWW.CORENJSKIGLAS.SI 

v a r u H ČLOVCKOViH p r a v i c 

Varuhinja človekovih pravic bo 
v sredo, 12. se^embra, s sodelavci poslovala 

v prostorih občine Jesenice. 
Če imate težave, k i sodijo v pristojnost Varuha 

človekovih pravic RS, pridite na pogovor. 

Prijave zbiramo do (vključno) torka, 1 1 . septembra, 
do 12. ure na 080 1 5 30. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
mailto:info@ra-sora.si
mailto:kristina.mlklavcic@ra-sora.si
http://www.corenjskiglas.si
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Odprli prenovljeno poslovalnico 
Deželna banka Slovenije (DBS) je v sredo v zadružni stavbi v Medvodah odprla prenovljene prostore. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Medvode - Predsednik upra-
ve Deželne banke Slovenije 
dr. Draško VeselinoviČ, pred-
sednik kmetijske zadruge Ja-
nez Šušteršič in medvoški 
župan Stanislav Žagar so v 
sredo dopoldne v stavbi 
Kmetijske zadruge Medvode 
odprli prenovljene, večje 
prostore bančne poslovne 
enote. Ob tem so v banki pri-
pravili posebne ugodnosti, ki 
jih bodo sedanje in nove 
stranke lahko uveljavljale še 
teden dni po odprtju. 

Kot je dejal predsednik 
uprave dr. Draško Veselino-
viČ, so s posodobitvijo po-
slovne enote ustvarili pogoje 
za Se boljše poslovanje. Ban-
ka se vse bolj širi po Sloveni-
ji in postaja tudi nadpovpre-
čno poslovno uspešna, mar-
sikaj pa bo morala še storiti 
za večjo prepoznavnost. Žu-
pan Stanislav Žagar je ugo-
tavljal, da je v Medvodah 
konkurenca tudi v bančniš-

Ob odprtju prenovljene enote: janež Šušteršič, dr. Draško VeselinoviČ in Stanislav Žagar 

tvu, saj sta v isti ulid, kot je 
DBS . še dve banki. Predsed-
nik zadruge Janez Šužteršič 
je spomnil na to, da ima ban-
ka korenine v kmet i j skem 
zadružništvu in da je bila na 
začetku predvsem "kmečka 
banka". 

V medvoški poslovni eno-
ti, ki je ena od 89 DBS-jevih 
v Sloveniji, ponujajo bančne 
in finančne storitve za obča-
ne kot za podjetja in druge 
pravne osebe. Radi se pohva-
lijo, da med vsemi bankami 
zaračunavajo za plačilo po-

ložnice najnižje stroške in da 
vse do konca leta brezplačno 
menjajo tolarsko gotovino za 
evrsko. Kot novost v bančni 
ponudbi izpostavljajo zavaro-
vanje posojil na podlagi vred-
nostnih papirjev in enot vza-
jemnih skladov. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Nito îlo l i obilvo vprejem̂ nio po i(l«?oftu 04/201-42-00, 04/2Q1-4M3 ili ovebfto na Zoivovt 1 
v Kranju po p<K!i • do in čeirila do 11.00 ute! Cena oglasov tfl ^udb v lubrtU. >;redno ugodna. 

JANEZ ROZMAN S.P. - R O Z M A N BUS, L A N C O V O 91, 4240 
RADOVLJICA, T E L : 04/53 15 249, FAX: 04/53 ©4 230 
MADŽARSKE T O P L I C E 4. l o - 7. l o , 2 7 . 1 0 - 30. lo., 2. n - 8. n ; 
PELJESAC-M0R)E 17.9. - 24.9.; 24.9 - 30.9; T R S T 19. 9.; MEŽU-
C O R J E 19. 1 0 - 2 1 . 1 0 . 

METEOR, CERKLJE, D.O.O., STARA C 1 , 4 2 0 7 CERKLJE, PRIJAVE PO 
T E L : 04/25 28 300 
NAKUPOVALNI IZLET V LENTI, 1 5 . 0 9 . 2 0 0 7 . MAKEDONIJA, 20. - 23. 
09. 2 0 0 7 , RIM-VATIKAN-ASSISI, 14. - 16 . 09. 2007 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO v R U B R I K I GLASOV 
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 
Sejem domače in umetne obrti 
Kranj - Turistično društvo Kranj prireja v soboto, 8. septembra, 
Sejem domače "m umetne obrti. Prireditev bo potekala v starem 
delu mesta Kranj, na Glavnem trgu pri vodnjaku od 8. do 13. 
ure. Sejem bo popestril nastop folklorne skupine iz Preddvora. 

S Sportyjem v novo šolsko leto 
Bled - Prireditev S Sportyjem v novo šolsko leto bo potekala v 
Zdraviliškem parku na Bledu (pod hotelom Jelovica) v nedeljo, 
9. septembra, z začetkom ob 16.30. Nastopil bo Čarodej Toni, 
na programu so tudi zabavne igre za otroke in starše, ples z 
zajčkom Sportyjem, otroška glasba, nagradne igre, nastopi 
znanih gostov ... Vstop na prireditev je brezplačen. 

Balinarsko tekmovanje 
Žirovnica - Športna sekcija pri Društvu upokojencev Žirovni-
ca vabi svoje člane na balinarsko tekmovanje vaških trojk 
upokojencev. Ki bodo tekmovali za prehodni pokal. Tek-
movanje bo jutri, v soboto, 8. septembra, na društvenem 
balinišču. Zbor in prijave ekip bodo ob 8.30, tekmovanje pa 
se bo začelo ob 9. uri. Prijave in informacije po tel.: 580 15 
33 (ob večernih urah). Če bo vreme slabo, tekmovarija ne bo. 

IZLETI 
Na Požar in Črno goro 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi svoje člane in druge 
planince v nedeljo, 30. septembra, na zanimiv izlet na Požar in 
Črno goro v Julijcih. Odhod s posebnim avtobusom izpred 

hotela Creina v Kranju bo ob 6.30. Skupne (srednje zahtevne, pri 
čemer je potrebna pazljivost) hoje bo za okrog 5 ur. Informacije 
in prijave: društvena pisarna na Planini 3, Kranj (ob sredah med 
17. in 18. uro) ali pri vodniku Milanu Čeliku, po tel. 031/418 146 
ali 04/2503 280 (tu dobite tudi dodatne infonnacije). 

Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 13. sep-
tembra, na pohod na Požar in Črno goro. Odhod posebnega 
avtobusa bo ob 7. uri izpred Creine. Hoje bo za 5 ur, je srednje 
zahtevna, sestop je nekoliko zahtevnejši. Prijave sprejemajo v 
društveni pisarni do ponedeljka, 10. septembra. 

Na Vogel 
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljek vabi 
člane na pohod na Vogel ( 1922 m), ki bo v nedeljo, 9. sep-
tembra, z odhodom ob 6.30 izpred Penziona Špik v Gozd 
Martuljku. Hoje bo za 6 ur. Prijave sprejemajo do petka, 7. 
septembra, po tel.: 031/532 963. 

C E N T E R SLEPIH, SLABOVIDNIH 
IN S T A R E J Š I H 
Š K O F J A LOKA 
Stara Loka 31, Škofja Loka 

V skladu s 23. členom ZDR in 3. členom Kolektivne pogodbe dejavno-
sti C S S škofja Loka o b j a v l j a prosta delovna mesta 

1. SOCIALNI DELAVEC (m/Ž) 

Pogoji: • VII. stopnja izobrazbe - diplomirani socialni delavec. 
- opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. 
• opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. 
- 2 leti delovnih izku6cnj no področju sociolncga varstva. 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen 
čas. 

2. ZDRAVSTVENI TEHNIK - 2 delavca (M/Ž) 
Pogoji: - V. stopnja izobrazbe zdravsWene smeri - zdravstveni tehnik 

- opravljen strokovni izpit 
- zaželene delovne izkušnje 

Z enim izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedolo-
čen čas, z drugim izbranim kandidatom pa za določen čas 12 mesecev, 
z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 

Poskusno delo pod tč. 1 traja 4 mesece, pod tč. 2 pa 2 meseca. Poleg 
navedenih pogojev morajo kandidati aktivno obvladati slovenski jezik in 
imeti slovensko državljanstvo. 

V svoji prijavi morajo kandidati navesti kratek življenjepis, opis detovnih 
izkušenj in priložiti fotokopije dokazila o doseženi izobrazbi. Nepopolnih 
vlog ne bomo obravnavali. 

Kandidati morajo popolne vloge poslati v roku 8 dni od objave na naslov: 
Center slepih, slabovidnih in starejših Ško^a Loka. Stara Loka 31. 4220 
Š k o ^ Loka. 

J E Z I K O V N A Š O L A pri 
L j u d s k i u n i v e r z i K r a n j 
w w w . l u - k r a n j . s i 9 2 8 0 4 8 1 6 

AN - NE - IT - FR - SP - SL 
in drugi jeziki, kijih potrebujete 

Vpis: 3. 9. do 14. 9. 
Začetek: 18.9.2007 

•• 60-urni splošni tečaji 
^ individualni tečaji 

tečaji za podjetja 
priprave na izpit za aktivno znanje 

^ priprave na maturo AN - NE 

Zakaj prav z nami? 
Ob znanju boste pridobili še: 

• veqo kompetentnost in mobilnost 
• zadovoljstvo 
• nov elan 

in s e 
• popuste in ugodne plačilne pogoje 

•••••••••••••••••• 

Ob "celoletni naročnini''v jezikovni tečaj prejmete 

praktično darilo. Več na spletni strani! 

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

^ ^ 

® R o d i e Tri9lay 
G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O R A D O V E D N E 

Svet Centra za socialno delo Jesenice razpisuje na podlagi 34. in 35. 
čt.Zakonaozavodih(Ur.l..št. 12/91,45/94,31/2000.36/2000), 56. 
in 5?. čl. Zakona o socialnem varstvu (Ur. I. RS. št. 3/07, UPB), 24. čl. 
Poslovnika o delu sveta zavoda. 29., 30. in 31. čl. Statuta CSD Jeseni-
ce Z dne 6.11.1993 in 4. čl. Odloka o sprememt^ah odloka o preobli-
kovanju CSD Jeserkice v javno socialno varstveni zavod z dne 5. 10. 
2004. ter sklepa Sveta Centra za socialno delo Jesenice z dne 15. 6. 
2007. prosto delovno mesto 

Direktorja Centra za socialno delo Jesenice. 

1. Z a direktorja zavoda je lahko izbran kandidat, ki izpolnjuje pogoje 
določene v 56. in 57. čl. Zakona o socialnem varstvu: 
- da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. čl. Zako-

na o socialnem varstvu. 5 let delovnih izkušenj in opravljen stro-
kovni izpit iz področja socialnega varstva ali 

- da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. čl. Zakona o socialnem 
varstvu, 20 let delovnih Izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih 
in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in 
opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. 

- da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavo-
da, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom 
RS za splošno izobraževanje, 

- za direktorja je lahko imerK>van tudi kandidat, ki nima opravljene-
ga pn:»grama za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga dolo-
či Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom R S za sploš-
no izobraževanje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od 
začetka opravljanja nalog direktorja. 

2. Mandat direktorja traja 5 let. 

3. Kandidat je dolžan k svoji prijavi priložiti dokazila, ki dokazujejo izpol-
njevanje zgoraj navedenih pogojev ali podati izjavo, da za namen 
tega postopka Svetu centra za socialno dek) Jesenice dovoljuje pri-
dobitev navedenih podatkov iz uradne evidence. 

Izbira kandidata se bo opravila na podlagi pregleda dokumentacije in 
morebitnih opravljenih razgovorih. 

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo obravnavate. 

Pisne prijave na razpis naj kandidati naslovijo na Svet centra za social-
no delo Jesenice. C . železarjev 4 a, 4 270 Jesenice, v zaprti kuverti z 
oznako "Ne odpirajn^pis za direktorja" v roku 8 dni od dneva objave. 

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva objave 
razpisa. 

V besedilu objave uporabljeni izrazi. zapisani v moški spolni slovnični 
oblik), so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
http://www.lu-kranj.si
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Pohod okrog preddvorskih gradov 
Preddvor • Turistično društvo organizira ob praznovanju 
občinskega praznika pohod okrog 4 gradov in po gozdni učni 
poti. Odhod bo jutri, v soboto, 8. septembra, ob 9. uri izpred 
gradu Dvor v središču Preddvora. Lahke hoje bo za približno 2 uri. 

V neznano 
Ško^a Loka • Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka ob-
vešča svoje člane, da sprejema prijave za izlet v neznano, ki bo v 
soboto, 15. septembra. Odhod bo ob 7, uri izpred knjižnice Ivana 
Tavčarja v Šolski ulici Škofja Loka. Prijave z vplačili sprejemajo v 
društveni pisarni do zasedbe prostih mest v avtobusu. 

Pohod na tromejo v nedeljo 
Kranj - PD Kranj obvešča , da bo tradicionalni pohod na 
Tromejo v nedeljo, 9., in ne v soboto, 8. septembra, kot je 
bilo pomotoma objavljeno pretekli petek. 

OBVESTILA 
Konec sezone v postojankah PD Kranj 
Kranj - Planinsko društvo Kranj obvešča obiskovalce gora, da 
se v njihovih planinskih postojankah končuje poletna planin-
ska sezona. Dom na Krvavcu bo redno oskrbovan še do nede-
lje, 9. septembra, vrata obiskovalcem pa bo spet odprl v času 
smučarske sezone. Dom na Ledinah bo redno oskrbovan še 
do nedelje, i6. septembra, po tem terminu pa bo odprt še za 
vikende 22. in 29. septembra ter 6. oktobra, seveda če bo pri-
merno vreme. Dom na KaliŠču pa bo redno oskrbovan do 16. 
septembra, potem datumu pa bo tradicionalno oskrbovan vso 
zimo ob vikendih in praznikih. 

Ozara vabi pevce, plesalce, godce 
Kranj - Akademska folklorna skupina Ozara iz Kranja {ki se 
je julija vrnila s tekmovanja v Litvi, kjer je dosegla 2. mesto, 
1. mesto in Grand prix nagrado) vabi k vpisu nadobudne ple-
salce, pevce in godce. Pridite v ponedeljek, lo , septembra, 
ob 19. uri v dvorano na Primskovo. Več informaci j na 
031/232 998 (Barbara) ali barba.rozman@gmaiLcom 

PREDAVANJA 
Proučevanje Sv. pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma vabi jutri ob 9. uri v Dom 
krajanov Primskovo (Jezerska cest 4 1 , Kranj) na proučevanje 
Sv. pisma z okvirno temo: Duhovni napredek - možnost ali ut-
vara? Srečanje bo povezoval Danijel Marin. Vstopnine ni. 

PREDSTAVE 
Razvalina življenja 
Predoslje - KUD Predosl je bo uprizorilo predstavo na 
prostem, dramo v treh dejanjih F. S . Finžgarja z naslovom 
Razvalina življenja pri kulturnem domu na župnijskem pos-
estvu. Predstavo bodo uprizorili danes, v petek, 7., in jutri, v 
soboto, 8. septembra, obakrat ob 20 . uri. 

Tri predstave v Tržiču 
Tržič - Pred cerkvijo sv. Marije Goretti v Bistrici pri Tržiču, v 
primeru slabega vremena pa v OŠ Bistrica, bo danes, v petek, ob 
20. uri predstava Špasteatra Od boga poslan, jutri, v soboto, 8. 
septembra, ob 20. uri predstava Gugalnik v izvedbi KD Kruh 
Križe, v nedelja, 9. septembra, ob 19. uri pa predstava Gregorja 
Čušina Evangelij po ČuSinu. 

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

W W W . G O R E N J S K I G L A S . S I / K A Z I P O T 

Nagrajenci nagradne križanke Gorenjskega glasa, ki je bila objavlje-
na v Radovljiškem glasu, 28. avgusta 2 0 0 7 . Geslo nagradne križan-
ke se glasi: VABIMO VAS NA BLEIWEISOVO ŠTIRI. Rafting na Soči 
za eno osebo prejmejo: i . Ines Krek, Vrba 17, Žirovnica; 2. Silva Pel-
ko, Zgornje Bitnje 7, Žabnica; 3. Vera jug, Šercerjeva 35, Radovljica; 
4. Tadeja Konc, Letence 6, Golnik. Nagrajencem iskreno čestitamo! 

Nagrajenci križanke 3. avgusta, katere sponzor so bile Medijske ter-
me iz Izlak: i . nagrada - vikend paket prejme Cvetka Novak, Podnart 
1, 4244 Podnart; 2. nagrada - kosilo s kopanjem: Ines Bhenc, Zg. Bit-
nje 34, 5209 Žabnica; 3. nagrada - kopanje prejme Marija Šetinc, Pod 
skalco 29, 4 2 9 0 TRIIČ. Tri nagrade Gorenjskega glasa prejmejo: Alojz 
Leskovšek, Sveti Duh 265, 4 2 2 0 Škofja Loka; Marija Pipan, Voklo 60, 
4208 Šenčur in Anton Trevert, Pod gozdom 1 , 4 2 0 1 Zg. Besnica. 

LOTO 
Rezultati 71. kroga - 5. septembra 2007 

6 , 1 2 . 1 4 . 15 . 18 . 26. 32 in 20 

Lotko: 4, o. 1, 2, 8, 4 

Predvideni sklad 72. kroga za Sedmico: 390.000 EUR 
Predvideni sklad 72. kroga za Lotka: 125 .000 EUR 

OSINO 
BLED 

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

in kandidate za ostala delovna mesta 
(strežba in vratarska služba). 

Pričetek tečaja bo 1. oktobra 2007. 
Prijave sprejemamo na elektronski naslov: 

razpis@casino-bled.si 

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

Pogoj: polnoletnost in urejen status študenta. 

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

Po uspešno končanem tečaju v a m zagotavl jamo j 
študentsko delo z a dal jše obdobje v našem podjetju, j 

! 

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

GG 
mali oglasi 

04/201 4 2 4 7 , 
e - p o s t a : mali0glasi@g-gla5.si 

w w w . g o r e n j s k i g ! a s . s i 

Mlinska ul. i. Maribor. PE Tržič, 
Ste Marie Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49. ojo/30 20 11 

STANOVANJA PRODAMO 
TRŽIČ • Preska, enosobno. predela-
no v enoinpolsobno. 47,17 m2. HI./4. 
1.1. 1984. obnovljeno, opremljeno, 
urejen blok. Cena: 75.cx>o EUR. 
KRANJ • Planina I, enosobno, 41,94 
mz, II./4. 1972, prvotno stanje. 
Cena: 85.900 EUR. 
TRŽIČ • Det«ljica, trisobno, 80,58 
mi. IV./8, l.i. 1975,1. 2003 obnovlje-
no v celoti, vpisano v ZK. Cena: 
in.ooo £UR. 
TRŽIČ • trisobno, dvoetažno, 74.85 
m2, l+M. terasa v skali, obnovljeno v 
celoti I. 2005. Cena: 82.545 EUR. 
KRANJ - Planina I, trisobno, 80,84 
m2, III./12,1.1.1974. obnovljeno v ce-
loti. Cena: 115.000 EUR. 
TRŽIČ • Cankarjeva, trisobno, 58.97 
m2,1./1, l.i. 1965. obnovljeno v celoti 
I. 2004, opremljeno, 2 balkona, 50 
m2 podstrehe. Cena: 82.000 EUR. 
HI$E PRODAMO 
RADOVLJICA - center, dvostanovanj-
ska hi§a, cca. 300 m2 biv. površine v 
treh etažah, parcela 896 m2, l.i. 1965, 
obnovljena I. 1995. Cena: 40^4.770 
EUR. 
KOKRICA PRI KRANJU • dvostan. 
hi$a, i5o mz biv. pov., parccle 524 
m2, l.i. 1957, obnovljena, urejeno na-
selje, registriran poslovni prostor. 
Cena: 179450 EUR. 
TRŽIČ - Slap. stan. hiša - dvojček, 86 
ma, parcela 1.213 ma, l.i. 1960, ob-
novljena v celoti od I. 2001 dalje, 
vredna ogleda. Cena: 194.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO 
CERKLJE NA GORENJSKEM - 4 za-
zidljive parcele v nizu, pravokotnih 
oblik, 2.000 m2. odlična lokacija, 
prodajajo se v celoti. Cena: 180 
EUR/m2. 

LANCOVO - 2 zazidljivi parceli. 676 
m2 in 1.050 m2. Cena: 100 EUR/m2. 
PODNART - zazidljiva parcela, 1.142 
m2, ravna, sončna, pravokotne obli-
ke. Cena: 70 £UR/m2. 
TRŽIČ • okolica, zazidljiva parcela, 
1.393 m2. Cena: 47 EUR/m2. 
TRŽIČ • Brezje, zazidljiva parcela, 
649 m2, sončna, ob asfaltirani cesti, 
ravna. Cena: 70 EUR/mz. 

www.eko-hisa.$ 

FESST, d o. o., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 • 
E-poita: 
info®fesst.si 
Internet 
wvw.fesst.si 

STANOVANJA PRODAMa 
KRANJ • šoriijevo naselje: garsonje-
ra, 21.78 mz, 4-/4 nad., I. 1972. 
70.000,00 EUR. 
KRANJ - mesto: mansardno trisob-
no. j /3. 79 "12.1. 1900, celotno ob-
novljeno 2006.116.850.00 EUR. 
KRANJ • okolica: triinpolsobno, i./ i, 
celotno obnovljeno 2003, 68.00 mz. 
124.000.00 EUR. 
KRANJ • Zlato polje: garsonjera. 
26,60 mz, I. nad., obnovljeno 1.1997. 
64.000.00 EUR. 
KRANJ - STRUŽEVO: trisobno v hiši. 
80 m2, obnovljeno I. 2007, dva par-
kirna mesta. 125.188,00 EUR. 
KRANJ - Valjavčeva ul.: trisobno, 
71.73 ^12, PR/4 nad., I. 1962, 
in.000.00 EUR. 
HISE PRODAMO 
TRSTENIK - ČADOVLJE: novograd-
nja, zaključena gradbena faza, 300 
m2 bivalne površine, 900 m2 zem-
ljišča, 230.000,00 EUR. 
GOLNIK - dvojček (1/2), 160 m2 biv, 
povr.,1.1960,130.000,00 EUR. 

novo$r«dn]«. «dapt«ctjo. nepremičnine 

v e n u m d.0.0. 
Britof 4J, 4000 Krani 
td./fM: <x«/»m-JO-50 
gsm: 031/684.777 
e-peita: Ikii}i9veflum.<t 

PRODAJA 
Zlato polje, Kidričeva, trisobno stan. 
z balkonom, 2./2, 71,5 m2, L 60, 
sončno, obnovljeno in opremljeno. 
VREDNO OGLEDA! Cena: 115. 
000.00 EUR oz. po dogovoru. 
Planina i, enosobno stan.. 41.4 mz, I. 
74. VP/7. pred leti delno obnovljeno, 
zelo funkcionalno, z izhodom v atr«. 
PP pred blokom. Bližina vrtca, OS, 
doma upokojencev. Cena: 81.789.35 
EUR oz. po dogovoru 
NAKUP 
Kranj, okolica do 10 km. nujno išče-
mo zazidljivo parcelo, cca. 500 mz, s 
priključki. 
Kranj in okolica, iščemo trisobno ali 
dvostan. hišo za znane stranke. Po-
kličite nas! 
NAJEM / ODDAJA 
Britof, oddamo polkletni posl. pros-
tor, 43.5 m2.1.2005, zelo lep, prime-
ren za pisarniško dejavnost, dovolj 
PP. Najemnina; 250 EUR/mesec + 
stroSki. 

www.venu m.si 

n domplan 
doižba za mženiilng, nepremičnine, 
utanoem in er>orgotitf>, d.d. 
krani, btonvebovs 14 

to/.,- 041/647-433 

teL:20 68 700 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Pfanina I, tnsobno. III. nadstr. v 
izmeri 80,84 1. izgr. 1974. 
no 2006 (kopalnica, WC, okna, radia 
torji, vhodna vrata). CK, dvigalo, cena 
1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 EUR ( 2 7 . 5 5 8 . 6 0 0 , 0 0 s n ) . 
Kranj, Drulovka, dvosobno. 1. nadstr. v 
izmeri 61,7 m2,1. izgr. 1989. kopalnica 
obnovljena 2006, cena 117.000,00 
EUR (28.037.880,00 SIT). 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko pri-
tličje v izmeri 6 6 , 8 2 ma, delno obnovlje-
no v letih 2000 in 200^ (kopalnica in 
okna). 1. izgr. 1961. CK. te le^, kabel, te-
lev., k»lkona ni, cena 114.755,00 EUR 
(27,5 mio SIT). 
Šenčur, trisobno v pritličju dvostano-
vanjske hi$e, neopremljeno, velikosti 
85,00 rm, stanovanju pripada Se 90,00 
m2 zemljišča, dve parkirišči, 1. izgr. 
2002, cena 135.620.00 EUR 
(32499-976,80 SIT). 
Bližina Kranja, dvoinpolsobno v man-
sardt dvostanovanjske hiše v izmeri 74 
m2, dodatno k stanovanju sta Se dva 
balkona po 20 m2, garaža 17 m2. delo-
vni prostor v kJeti 10 m2 in 150 ma vrta, 
I. izgr. 19S7, cena 146.052,00 EUR 
(34-999-901.2» SIT). 
Tržič, mestno jedro, 4 dvosobna stano-
vanja v trinadslfoprii hiši, velikosti od 
54.50 m2 - 83,00 m2, leto izgr. 1957, v 
celoti prenovljena leta 2000 (tlaki, in-
stalacije. kopalnica, CK, telefon, dviga-
lo) balkona ni. cena 1290 EUR/m2 
(309.135,60 SlT/m2) za manjše stanov, 
in 1230 EUR (294.757,20 Srr) za ve^c 
stanov., vpisana v ZK, vseljiva takoj. 
Tržič, mestno jedro, dvosobno stanov., 
III. nadstr. v izmeri 51,05 mz, 1. izgr. 
1940. stanovanje je zasedb z najem-
nikom, ki ima stanov, pogodbo za ne-
določen čas, cena 30.500,00 EUR 
(7.309.020,00 SIT). 
ZAMENJAMO STANOVANJE 
Kranj, Planina II, dvosobno, III. nadstr. 
v izmeri 68^0 mz, I. izgr. 1982. delno 
obnovljeno 2005 (tlaki) zamenjamo za 
enosobno stanovanje v Kranju na Plani-
ni II ali III, nizek objekt, I. ali II. nadstr., 
cena 111.000,00 EUR (26.600.040.00 
SIT). 

STANOVANJE ODDAMO V NAJEM 
Kranj, Planina II, dvosobno. I. nadstr. v 
izmeri 68.20 rm, v ceteti opremljeno. I. 
Izgr. 1 9 8 2 , možnost vselitve oktober 
2007. cena 400.00 EUR meseino + 
stroški 4 2x varš6na. 
GARAŽA - ODDAMO V NAJEM 
Kranj, b&žina Vodovodr)ega stolpa v iz-
meri 13 m2.1.izg. 1965. oddamo za dalj-
še obdobje. cena 75 .00 EUR ( 17 .973 ,00 
SIT) mesečno. 
HlSE-PRODAMO 

Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična, tbri-
sa 120 m2 na parceli velikosti 549 m2, 
CK na olje, tel. garaža, dve parkirni me-
sti, lepa sončna lega. hiša je lepo vzdr* 
ževana, 1. izgrad. 1981, cena 
320.000,00 EUR (76.684.800.00 SIT). 
Križe, Gorenjska, enonadstropna - dvo-
stanovanjska. tk>risa 75 m2 v vsaki eta-
ži na parceli velikosti 222 m2,1. izgr. 
1936. popolnoma prenovljena od 1. 
2004-2006, CK na plin, tel., vse instala-
cije v vsaki etaži ledene, tri parkirišča, 
cena 204.000.00 EUR (48.999.998.00 
SIT). 
Kranj, Kokrica, enonadstropna velikosti 
160 m2 na parceli velikosti 524 mz, del-
no obnovljena okna. ^sada in instalaci-
je, I. izgrad. 1956. cena 179435.00 EUR 
{42.999.80340 SIT). 
Gorenjska - B ^ n j e , dvonadstropna, 
velikosti 730 m2, na parceli velikosti 
2370 m2, zgrajena leta 1894. leto preno-
ve 2003, oprema: AOSU CK. kabelski 
Intemet, klima, več telefonov, balkon, 
garaža, terasa. veČ parkirnih mest, ure-
jena zemljiška knjiga - tHvši letni dvorec 
z vsem sc^obnim udobjem na atraktiv-
ni k>kaciji. v bližini dostop na avtocesto, 
primerno tako za stanovanjsko na-
membnost kot za poslovno, zdravil-
stvo. zdravstvo, sanatorij, Cena 
1.500.000,00 EUR (359.460.000.00 
SIT). 

POSLOVNI PROSTOR - ODDAMO V 
NAJEM: 
BGžina ceste Kranj-ško^ Loka v izmeri 
skupno 125 mz, od tega 40 m2 v pri-
tličju in 85 mz v nadstropju, samo 
stojen vh(^, tlaki keramika, uporab 
no dovoljenje za trgovino (možnost 
tudi za pisarne), I. izgrad. 1960. ob-
novljeno 1. 2000, cena 8.5 EUR/mz 
(2.036,94 SIT/m2) + stroški. 
PARCELA - PRODAMO 
Javomiški Rovt nad Jesenicami v iz-
meri 759 m2. na parceli elektrika in 
telefon, sončna, dostop z glavne ce-
ste, geodetsi<o odmerjena, celotna 
zazidljiva, 6 km od avtoceste, cena 
37.556,33 EUR (9 mio SIT). 

Ugodna prodaja novih stanovanj v 
Struževem pri Kranju. 
Več podatkov na Internetu • http: / / 
agendja.domplarLsi 

wwvf.nepremtcntne.net 

NEPREMIČNINE 
REAL E STATE 

SVET RE D.E.O. 
E N O T * K d A n j 

N*io>Mj«v« ulic* 12 
4000 KKAMj 
Ttl.:04.'2SII'000 
Fm.: 04/202^49« 

Email: kranj^svet-nepremičnine.si 
htt p ://www. svet-ne premični ne.si 

Obveščamo vas, da smo se preselili v 
nove poslovne prostore na Nazorjevo 
UBC03. 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ • Zoisova uL: trisobno. 78.93 
m2. 2. nad. nizek bk>k, nova okna. ko-
palnica in vvc, CK-plin. balkon, v kleti 2 
shrambi. ZK. urejen blok. Cena 134.181 
EUR. 
KRANJ - Zlato polje: dvosobno, 52,54 
mz, 4. nad., 1.1960, delno renovirano, 
ZK, prazno in takoj vseljivo. Cena 
96.250 EUR. 
KRANJ - Planina 1: trisobno, 80.84 
3. nad., kompletno adaptirano 2006. 
ZK urejena, prostorno, lepo, urejen 
blok. Cena 115.000 EUR. 
KRANJ • Planina I: enosobno, 39,79 
m2,1.1973,4/4 nad., preno\djeno. su-
per razporeditev prostorov, oprema 
ostane. Cena 89.000 EUR 
HIŠE prodamo 
KRANJ - Koroška c: 1/6 hiše, dvosob-
no cca. 41 m2 v hiši, adaptirano I. 
2005. lastni vhod. t-2, dn/arnica, klet. 
CK na olje. Ogled slik na naši spletni 
Strani. VREDNO OGLEDA. Cena 
75.000 EUR. 
TRŽIC: 1/2 hiše. kar predstavlja dvo-
sobno v mansardi, cca. 62 m2. adapti-
rano 1. 2004. lasten vhod. zraven pri-
pada 465 m2 zemljišča. VREDNO 
OGLEDA! Cena 133.500 EUR. 
ODDAMO 
ŠENČUR: oddamo hišo s skladiščnim 
prostorom. 310 m2. P-^N, 1.1980, lah-
ko opremljeno ali prazno. Za večjo 
druži no. ki poleg stanovanja potrebuje 
še prostor za kakšno dejavnost. 1 var-
ščina. Cena: 950 EUR/n^ec + stroški. 
PREDDVOR: manjša hiša. cca. 110 
m2.1.1993. CK - olje. oprema po dogo-
voru, vseljivo 1.10. 2007 za določen 
čas, oddamo paru brez otrok. 1 varšči-
na. Cena 500 EUR/mesec. 
ZEMLJIŠČE prodamo 
RIBNO: 644 m2, položno zemljišče, 
primerno za gradnjo stanovanjske 
hiše. druga vrsta pod cesto v smeri 
proti hotelu. Dostop po javni as6fttra-
ni cesti. Cena 125.00 EL/R/mz. 
SKOPJA LOKA - Sveli Duh: 506 mz 
63 mz poti, ravno, sončno, stavbno 
zemljišče, pridobiva se gradbeno do-
voljenje za enostanovanjsko hišo. mo-
žen ogled načrtov in slik na spletni 
strani. Cena 87.000 EUR. 
ŽIRi: 3068 mz velika parcela od tega 
cca. 2/3 stavbnega zemljišča, sončna 
lega, infrastruktura v bližini. Cena 
i00.cx)0 EUR. 

CERKLJE na Gorenjskem: 1378 mz. 
ravno, sončno stavbno zemljišče, s 
prekrasnim pogledom na Krvavec. 
Cena 150 EUR/mz. 
POSLOVNI PROSTORI 
Oddamo in prodamo različne kvadra-
ture poslovnih prostorov na različnih 
lokacijah. 

wv/w.svet-nepremicnine.s 

» m p P R O J E K T 
OC-S C «3 

Hrtr. tiW4 i • I 

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

PRODAMO: 
KRANJ - PUNINA II: garsonjera, 32 
mz + klet 8 mz, priti,, nizek blok. 
kompl. obn. 06, odlična razpored-
itev. vpisana v ZK. Cena: 85.000 EUR 
(20.369.400 SIT). 
KRANJ . PLANINA I: enosobno, 39 
m2. 4. nad./4. obnovljeno I. 04, vsi 
priključki, zastekljen balkon, lepo 
vzdrževano. Cena: 89.000EUR 
(21.327.960 SIT). 
KRANJ - SORLIJEVO NAS.: dvosob-
no, 54.13 mz, 6. nad., balkon, dviga-
lo, odličen razgled, lepo ohranjeno. 
ZK vpisano. Cena 105.000 EUR 
(25.t62.200 SIT). 
KRANJ • PLANINA I: dvosobno, 64 
mz, obn. 06, i . nad., vsi priključki, 
klima, vredno ogleda. Cena: 112.000 
EUR (26.839.680SIT). 
KRANJ - ZLATO POLJE: trisobno, 
66.70 m2, 3. nad., popolnoma ob-
novljeno. mirna lokacija. Cena 
121.000 EUR (28.996.440 SIT). 
KRANJ - BITNJE: hiša 230 mz. pare. 
300 m2, L 99, neizdelana mansarda, 
dobra lokacija. Cena: 175.000 EUR 
(41.937.000 SIT). 
ODDAMa 

KRANJ - OBROBJE CENTRA: 
opremljen kozmetični salon. 55 mz, 
I. 06, v obiskanem poslovnem cen-
tru. Najemnina: 3.000 EUR/mesec 
(718.920 SIT/mesec). 
CELOTNA PONUDBA NA: 

www.mp-projekt.si 

http://www.gorenjskiglas.si/kazipot
mailto:razpis@casino-bled.si
mailto:mali0glasi@g-gla5.si
http://www.venu
http://www.mp-projekt.si
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N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Tei. 04/202 >3 53.202 25 66 

CSM 051/320 700. Email: info®ik3-kern,si 

KsKERNi 
POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: 
BLED, bližina • poslovno-
stanovanjski objekt: gostišče letnik 
86. klet 174 mz. pritličje 118 m2. 
nadstropje 118 fni. in prizidek let-
nik 98 s kletjo 40 m2 in pritličje 67 
RT>2. gostinski del (15 sob) 530 m2 
in stan. del 120 mz, vse skupaj na 
zemljišču 1310 m2, cena » 980.000 
EUR (234 ,80 m i o SIT). 
TRŽiC: prostor za storitve na De-
teljici. velik 53 mi. čakalnica 21 ni2 
in del hodnika velikega 28 m2, let-
nik 1980. prodajajo za 68.000,00 
EUR ( 16,3 mio SIT^. 
KRANJ: poslovni prostor (kozmeti-
ka, frizer, pedikura in pd.) v izmeri 
82 m2, v pritličju objekta, obnova 
2004 leta, park. prostori, za 
1 5 2 . 0 0 0 EUR (36.5 m io SIT). 
HISE: 
Prodamo: 

V KRANJU, bližina mesta - stan. 
hiSa, uporabne povrSine 250 m2. 
klet. pritličje in nadstropje, v 
pritl ičju dva ločena vhoda (mo-
žnost poslovne dejavnosti), v nad-
stropju stanovanje, letnik 1955. ob-
novljena (streha, žlebovi, dimnik. 
CK peč). zemljiJče 736 m2, cena -
3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 EUR (89,8 m i o SIT). 
KRANJ (Vodovodni stolp): leta 
2000 obnovljeno hiSa - dvojček, 
klel (ločeno stanovanje), pritličje in 
nadstropje, skupna stan. povrSina 
je 210 m2 na parceli 368 m2. cena 
= 2 5 0 . 0 0 0 EUR (59.9 m i o SIT). 
MEDVODE (Svetje): hiia-dvojček 
na razgledni lokaciji, letnik 77, 
adaptacija 2003 (streha, okna. 
vhodna in garažna vrata), stan. 
povrSina 230 mz, parcela 353 m2, 
cena » 270.000 EUR (64,7 mio 
SIT). 
Kmečka hiSa v KROPI, pred 20 leti 
obnovljena, 80 mz v pritl ičju, 
enako v nadstropju in ena soba v 
podstrehi, hiSa je podkletena, |ma 
vse priključke in je prazna, cena > 
8 0 . 0 0 0 . 0 0 EUR ( 19 ,2 m i o SIT). 
ŽABNICA: 30 let staro hiJo. ki ni 
podkletena. ima ločeno stanovanje 
v pritličju in ločeno v nadstropju, 
skupna stan. povriina je 262 m2 na 
parceli 1.719 m2. ob hiJi stoji 
samostojen objekt drvarnica, cena 
- 2 5 0 . 0 0 0 EUR (59.9 m i o SIT). 
DRULOVKA - stan. hiSa - dvojček, 
zgrajena do 3. gr. faze, stan. 
povrSine 170 mz, letnik 2006. 244 
mi zemljiSča, možnost izdelave na 
ključ, mirna lokacija, mestni plin. 
kupci ne plačajo provizije, cena ' 
1 8 1 . 1 0 5 EUR (43 .4 m i o SIT). 
TRŽIČ (bližina): stan. hiša zgrajerta 
do 3. gr. faze. stan. površine 186 
rr>2. letnik 2006. 551 m2 zemljišča, 
možnost izdelave na ključ. CK r̂ a 
plin, mirna lokacija, cena « 
igo.ocK) EUR (45.5 mio SIT). 
ZEMLJISČA: 
Prodamo: 

Coriče: stavb, parcela 998 m2, po 
S5 EUR/mz (20.369,00 SlT/mz). 
Naklo: stavb, parcela 453 m2 po 
180 EUR/mz (43.135.00 SIT/mz). 
Bitnje: stavb, parcelo 723 mz, sonč-
na lokacija, po i zo EUR/mz 
(28.756.00 SIT/mz). 
Drulovka: stavb, parcela 1186 m2. 
po 80 EUR/mz (19.171.00 SIT/mz). 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
KRANJ, Zlato polje: enoinpolsobno. 
46 mz v 1. nad./3. letnik 78, cena -
95 .000 EUR (zz .70 m io SIT). 
KRANJ, Planina: dvosobno, 56,5 
mz s kletjo. 3. nad/3, letnik Z004. 
cena • 1 10 .000 EUR (26.4 mio 
SIT). 
KRANJ, Planina I: dvoinpolsobno, 
60 mz v 9. nad., letnik 75. cena « 
9 4 . 0 0 0 EUR (2Z,50 mio SIT). 
KRANJ, Planina I: trisobno. 80,84 
m2. 3. nad/12, letnik 74, cena « 
1 1 5 . 0 0 0 EUR (Z7.6 m i o SIT). 
KOPER - Semedeia: 1 C. Z5.79 mz v 
z. nad./8. stara 20 let, obnova 
kopalnice in oken. vgrajena opre-
ma. cena - 95.000.00 EUR (22,Z 
mio SIT). 
TRŽIČ: 1 C, 32.15 m2 v pritličju od 
3. nad., letnik 2007. cena » 42.29S 
EUR ( 10. 1 mio SIT). 
TRŽIČ: trisobno, 7Z mz v i . nad-
stropju. obnova 2002, cena • 
9 0 . 0 0 0 EUR ( 2 1 , 6 m i o SIT). 
TRŽIČ. Kovorska: dvoinpolsobno, 
57.91 mz v z. nadstropju, letnik 75, 
cena » 85.000 EUR (20.4 mio SIT). 

w w w . k 3 « k e r n . s 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali 

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

AJPd.o.o. Kranj 
Koroika cesta 
4000 Kranj 
gsm: 031/330 - 040 

STANOVANJE PRODAM 
KRANJ. Pbnina I - trisobno, 80,84 
m2.1.izg. 74, temeljito prenovljeno I. 
06, CK. tel., T 2. III. /12 nad. Prevzem; 
po dogovoru. 115.000 EUR (27,6 mio 
SIT). 
KRANJ - Hrastje - dvoinpolsobno, 
59,01 ma , I. izg. 6 4 obn. Z003, CK, 
tel., III./3. Funkcionalno razporejeno 
Stanovanje z 2 park. mestoma, ze-
lenico. 115.000 EUR (27,6 mio SIT). 
TRŽIČ, CENTER - dvosobno, 56,36 
mz v II. nadstr. starejše hiše, obnov. 
I. 05 s kurilnico, delavnico, drvarnico, 
vrtno uto. vrtom na pripadajočem 
zemljišču z66 mz. Prevzem: mar. 08. 
Opremljeno, CK. tel. ISDN. ADSL 
68.850 EUR (16,5 mio SIT). 
PREDDVOR - enosobno, 45,65 mz, I. 
izg. 83. pritličje, blok tik ob gozdu. CK, 
tel., balkona ni. Prevzem: takoj. 
8 1 4 0 0 EUR (19,5 mio SIT). 
Hl$0 PRODAM 
KRANJ • Drulovka, lepo vzdrževana 
vrstna enodružinska hiSa 179 mz 
K-fP-t-M na zemljišču 144 mz. L. izg. 
1995. obnova 06 (okna, vrata, CK na 
mestni plin, tla), vsi priključki. Ure-
jeno naselje. Prevzem: po dogovoru. 
280 .000 EUR (67,1 mio SIT). 
KRANJ - Orehek - I. 95 obnovljena 
starejša hiša, 188 mz neto uporab, 
površine, K+P+l. nad.+podstreha, 
nadstrešek 26 mz, ločena garaža Z9 
mz, kamin, pergola na zemljišču 537 
mz. Prevzem: po dogovonj. 330.000 
EUR (79 mio SIT). 
ZC. BESNICA - I. 05 moderno 
prenovljena, delno opr. hiša (P+M, 
delno klet) 186 mz na zemljišču 1309 
mz z izredno lokacijo. CK olje, tel., 
AOSL. Prevzem: po dogovoru. 
330.000 EUR (79 mio SIT). 
NOMENJ • lepo vzdrževana 10 let 
sura, kvalitetno zgrajena hiša v 
vaškem okotju z 280 m2 ^K-t-P-fli-M) 
na 372 m2 zemljišča. Prevzem: po do-
govoru. 410.000 EUR (98 mio SIT). 
RADOVgiCA • dvostanovanjska hiša 
izg. 84, obn. 98, 350 m2 površine 
(K+P+M), zemljišče 1460 mz, zadnja 
v vrsti, ivložna prodaja vsake enote 
posebej. Prevzem: po dogovoru. 
530.000 EUR (iZ7 m io SIT). 
DRAŽGOŠE • starejša hiša tlorisa 117 
mz, I. izd. 49 (P^I-fM) na zemljišču 
1 5 1 9 m z . 8 7 . 0 0 0 EUR (ZO,85 m i o 
SIT). 

POSLOVNI PROSTOR PRODAM 
KRANJ • Savska loka, I. izd. 1982 • 
z.ooo mz v pritličju primerno za 
skladišče, 560 mz v kleti primerno za 
skladišče, proizvodnjo, obrt, storitve. 
Cena 550 ali 450 EUR/n«. 
POSLOVNI PROSTOR ODDAM 
KRANJ' Planina 3 • 84,62 ms, pritlič-
je • primerno za trgovino ali mirno 
storitveno dejavnost. 870.00 EUR/ 
mesec stroški. Možen kasnejši od-
kup. 
KRANJ - 60 mz obrobje mesta, ob 
glavni cesti, pis. prostori (4) z zago-
tovljenim parkiriščem. Primerno za 
opravljanje storit, dej. (svetovanje, 
pravna pisarna, rač. sen îs, trgovska-
posredn. podjetja, biroji, zdrav, or-
dinac., kozmetični salon). 600 
EUR/mesec. 
KRANJ - 260 m2 ob eni glavnih vpad-
nic v mesto, primerno za trgovino, 
zastopstva, storitveno dejavnost. 
Možen najem po delih. 2.650.00 
EUR/mesec. 
KRANJ • 203 mz Savska cesta. 4 pis-
arne, primemo za opravljanje mirne 
dejavnosti. Možen najem po delih. 
Mesečno 8,00 EUR/m2. stroški 
vključeni. 
KRANJ - z6o mz - staro mestno je-
dro, L. ti., mansarda, klet - primerno 
za trgovino, svetovalni center, pis-
arne, atelje. Možen najem po delih. 
Mesečno 15.00 EUR/mz. 
KRIŽE • 125 mz - center, pritličje -
primerno za trgovino ali mirno 
storitveno dejavnost. Parkirišča. 
560,00 EUR/mesec + stroški. 
KRIŽE 1Z2 mz, ob glavni cesti, 7 pros-
torov primernih za pisarne, skladišče, 
parkirišča. Možen najem po delih. 
835.00 EUR/mesec, stroški vključeni. 
ZAZIDgiVE PARCELE PRODAM 
VODICE več zazidljivih parcel od 58z 
d o 6 4 4 m z . O d 84.935 d o 94.653 
EUR. 

VIRMANE 950 m2. ravna, v celoti ko-
munalno opremljena, prispevki veči-
noma plačani, namenjena za izgrad-
njo stanovanjsko poslovne hiše z lep-
im razgledom na Lubnik. Cena: 140 
EUR/mz. 
ZA ZNANE STRANKE kupimo ali na-
jamemo več različnih nepremičnin. 

GG 
naročnine 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 

e-pošta: narocnine@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

L O I V ^ 
n e p r e m i č n i n s k a o 

d r u ž b a i 
Zevnikova ul, 11. Kranj. P£ Slntarjeva ul 8. 

Kran). te!.; 04V347 3^3.04/2362 890 

HISE PRODAMO 
RADOVLJICA, okolica 3 km, nova 
atrijska stanovanjska hiša 300 mz, 
(klet + pritličje -t- mansarda), s prizid-
kom garaže, v pod. IV. gr. fazi, na 
robu vasi, s prekrasnim razgledom, 
863 mz zemljišča. Visoki standardi 
gradnje, razgiban in zelo 
funkcionalen tloris. Cena: 330.000 
EUR. 
STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ, bližina AP, Štirisobno, 84 
mz. z balkonom, V. nad., kvalitetno 
adaptirano zoo^. potrebno manjše 
dodelave. Cena: IZ7.500 EUR. 
KRANJ, Planina I, v bližini športne 
dvorane, enosobno. z6,6o mz. letnik 
1975. obnovljeno zoo3, v 3. nad-
stropju/3, opremljeno, takoj vseljivo. 
Cena: 68.800.00 EUR. 
KRANJ, Planina I, garsonjera, 27 m2, 
letnik 1977, let. 1977, v 2. nad-
slropju/7, opremljeno, hitro vseljivo. 
Cena: 67.600.00 EUR. 
KRANJ, Pbnina M, garsonjera. 32 mz, 
klet 8 mz. adaptirana zoo6. let. vi-
soko pritličje nizkega bloka, vpisano 
v ZK, opremljeno, hitro vseljivo. 
Cena: 85.000,00 EUR. 
STANOVANJE ODDAMO 
KRANJ, Planina H, nizek blok, 
dvosobno, 50 mz, s kletjo 9 mz, let-
nik Z004, delno opremljeno. Balkon, 
garažni prostor v kleli. Cena: 340 
EUR/mes -f stroSki. 

e - p o S t a : l o m a n ^ v o l j a . n e t 

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

Mali oglasi se sprejemajo: za objavo v petek -
v sredo do 1330. In za objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni čas: od ponedeljka do 
pelka neprekinjeno od 8. • 19. uje. 

NEPREMIČNINE 
STANOVAMJA 
PRODAM 

GARSONJERO, predelano v 1 SS. ku-
hinja (ocena, cena po dogovoru. 9 
040/893-638, od 15.30 dalje, vikend 
cel dan 

7006680 

2,5 SS. 54 m2. 6. nad., dvi^to. Šor-
lijevo naselje, izjemna lokacija, trgovi-
na. šola. vrtec, zdravstveni dom, cer-
kev v bližini, urejeno in mimo okolje, 
cena 105.000 EUR, « 040/431-750 

7006644 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Bntof 79A, 4000 Kranj 
nfo-f>ep^HeW«5pfO)cktsJ 

www.gekkoprojeict.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

DVOSOBNO stanovanje. Stražišče. v 
pritličju. 051/388-822 /ooe7?e 

KRANJ Planina I, 2 SS. 59.60 m2. 1. 
nad., predelano v 2.5 SS. urejen blok. 
svetlo, balkon. I. 86. obnova 06, takoj 
v^ljivo, cena 95.000 EUR. Planet in-
vesting d.o.o., Parmova 53, Lj. 8 
01/588-50-50 /ooeesa 

3 SS Straži^e. opremljeno. CK. vpi-
sano v ZK. možna men. za manjšo 
hišo, cena 125.000 EUR. « 
040/633-411 7omr$ 

TRISOBNO stanovanje v Železnikih. 
5. nad., dvigalo, balkon, klet. lepa raz-
poreditev. takoj vseljivo, urejen ZK. 
80.88 m2,1. 82. « 041/754-850 

70063d9 

TRISOBNO stanovanje v izmeri 68,60 
m2. vzdrževano, lepo ohranjeno, mir-
na stran XI. nad. nebotičnik, tt 
041/767-391.041/601-433 7006597 

STANOVANJE center Kranja. 79 m2, 
popolnoma prenovljeno 1.2006. streha 
1.2000. cena: 116.850,00 EUR. 9 
041/912-825 7005784 

KUPIM 

NA OBMOČJU Šk. Loke z okolico ali 
Kranja z okolico za gotovino kupim sta-
novanje. lahko starejše ali potrebno 
obnove. « 051/212-262 rooeise 

ODDAM 

SOBO s souporabo sanitarij, mirni, 
pošteni, zapo^eni osebi ali študentu. 
«04/513-42-28 7ooe«i7 

V HIŠI pf) Kfoiju Oddam sotjo samski žen-
ski-nekadM, «031/805-412 tookso 

GARSONJERO. 33 m2 na Orulovki, 
« 031/253-352 7006627 

GARSONJERO nekadilcu, 1. oseba, 
cena 200 EUR, center Kranja, pred-
plačilo. «040/504-544 7006830 

ENOSOBNO stanovanje v starejši hiši 
v Kamni Gorici pri Radovljici. « 
0 5 1 / 2 0 e ^ 4 7006646 

V IZOLI oddam 1 SS, opremljeno, z 
veliko teraso, za šolsko leto 07/08, « 
041/952-449 7006»63 

DVOSOBNO, delno opremljeno, pritlično 
stanovanje, 62 m2. s kletjo na Partizanski 
c. v Ško^ Loki, cena 400 EUR stroški. 
«040/622-623 70064» 

NAJAMEM 

SOBO v okolici Šk. Loke. za sprotno 
plačito. za protiuslugo možnost pomo-
či v gospodinjstvu • mlajša upokojenka, 
«031/328-461 700664? 

POŠTENA družina najame starejše, 
manjše stanovanje ali manjšo hišo v 
Kranju ali okolj i, sprotno plačevanje, 
cena do 300 EUR + stroški, « 
031/287-951 70064« 

STANOVANJE za 4<lansko družino, 
takoj. « 031/240-617 700669e 

HIŠE 
PRODAM 

ŠKOFJA LOKA. Na Logu, sajnostojna 
stan. hiša, 155 m2 neto po îfšine, p a r t ^ 
306 m2, zgraiena 1.1991. o b n o v i 1.06. 
vsi priključki, cena 205.000 EUR. Loka 
nepr. d.o.o.. Šk. Loka. « 041/647-547 

7006678 

ODDAM 

HIŠO. komptet. staro 40 let v Cerkljah, 
cona p o d o g o ^ , « 041/224>146 

VIKENDI, APARTMAJI 
KUPIM 

UUBLJANA okolica, kupim bivalni v^ 
kend ali manjšo hišo do 25.000 EUR. 
« 040/355-010 7006466 

P O S E S T I 
PRODAM 

PRI ŠKOFJI LOKI prodam zazidljivo 
komunalno opremljeno parcelo (900 
m2). 051/388-822 7oo6592 

V BITNJAH 500 ali 1000 m2 zazidljivi 
parceli. « 041/640-949 /ooero 

V OKOLICI Kranja zazidljivo parcelo, 
možna nadomestna gradnja, izredna 
lokacija. «031/451-822 roo6558 

ZAZIDUlVO PARCELO v Radovljici -
Uncovo, kom. opremljena, lepa mirna 
lokacija. 031/451-822 rooess? 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

STRAŽIŠČE pri Kranju, prodam po-
slovni prostor, 051 /388-822 7006727 

ODDAM 

VPEUANO gostilno v Šk. Loki, odkup 
inventarja in opreme ali delujoče pod-
jetje v najem. « 041 /520-698 700663? 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ALFA 155. I. 93 reg. do 2/08. nove 
letne gume + zimske, cena: 250,00 
EUR. 9 041/507-839 roMidi 

BrstCFvPrsprotnik 10.4202 Naklo 
PE KraflKka ctHa 22.4202 NaUo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike in platišča. 
• amortizerji VMOHBotf hitri servis vo.̂  
• avtooptika. vse za podvozje vozil 
• izpušni sislemi, katalizatorji / 
T»l 04/2S 76 052 

m 
I.judsk;« I nivcr/a 
Škofja Loka 

Podluhnik I a 
422« Skofja l.oka 

tcl.: 04/506 13 00 
fas: 04/512 08 K8 
MnH.lu-skofjaluka.si 

Srednješolski programi poklicnega, 
strokovnega in poklicno tehniškega 
izobraževanja za poklice: 

V Z G O J I T E U / I C A 
P R E D Š O L S K I H O T R O K 

E K O N O M S K I T E H N I K 
(4 leta ali 2 leti - P T I ) 

TURlSnCNI TEHNIK 
P R O D A J A L E C 

B O L N I Č A R - N E G O V A L E C 

A D i M I N I S T R A T O R 

Vpisni pogoj za program PT I je končana 
šola za prodajalca ali administratoija. 
za ostale programe končana O Š ali 
nedokončana katerakoli triletna ali štiriletna 
šola. K vpisu vabimo tudi vse. ki se želijo 
prekvalificirati v navedene poklice. 
Prek>-alirikac|ja v poklic prodajalec t r^a 
samo eno leto. 

S predavanji v zgoraj navedenih programih 
začnemo v drugi polovici septembra 2007. 

Informacije: 
04/506 13 60 in www.lu-skoOaloka.si 

Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo 

• avtomehanika (m/ž) 
Pogoji: IV. ali V. stopnja strojne smeri, vozniški izpit, 
delovne navade (zaželene so delovne izkuSnje) 

-skladiščnika (m/Ž) 
Pogoji: IV. ali V. stopnja strojne smeri, poznavanje vozil, 
vozniški izpit (zaželene so delovne izkušnje) 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, 
z možnostjo sklenitve za nedoločen čas. Vaše ponudbe 
pričakujemo najkasneje do 22.09. 2007 na naslov: 
Avtohiša Kavči^ d. o. o.. Milje 45,4212 Visoko. 

CITROEN SAXO 1.1.1. 99 1. lastnica, 
dobro ohranjen, cona po dogovoru, « 
04/533-11-71 7ooeM/ 

SAXO 1.1,1. 01 5 vrat, sive barve, po 
delih. 9 041 /213-480 Tooeeer 

NISSAN MICRA. I. 92 reg. do 12/07, 
nove gume. cerui 550.00 EUR ali po 
dogovoru.« 041/690-373 roocero 

CLIO, I. 94 v voznem stanju, trenutno 
neregistriran, cena: 300.00 EUR. 8 
041/717-726 700«629 

PRODAJA novih vozil Seat. možnost 
Ogodnega finansiranja. Gorenjesavska 
13. Kranj. 9 04/23-67-340 7ooe«38 

KUPIM 

VW Passat, Golf karavan ali caddy od 
najboljšega ponudnika od I. 01 dalje, 
8 040/29&-413 7006e23 

MOTORNA K O L E S A 
KUPIM 

STAR MOPED Tomos ali Ponyexpres. 
lahko nevozen ali nekompleten. 8 
041/681-058 7006700 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

GUME malo rabljene, nekaj tudi novih in 
jeklena ptatišča za razne avte in jven. kli-
mo za arto i2v. 041 /722-625 70067i9 

NOVE pnevmatike uniroyal dim. 
195/65/ 15H, tretjino ceneje od redne 
cene, 8 040/223-642 700«926 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

KARAMBOURANO VOZILO tudi lolal-
ka - ponujam največ, takojšen odkup, 
prevoz. 031/770-833 7006601 

TEHNIKA 

MIZARSKO tračno brusilko po ugodni 
coni. 9 04/256-00-25 7ooeno 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

REZAN les kostanja, zračno suh, de-
belino 50 mm. 40 mm. 25 mm, 8 
041/705-352 700«72 

SMREKOVE pk>he 5 cm, I. klasa 4 m3 
in obžagan les za nadstrešek, 8 
041/817-983 700M77 

SUHE smrekove deske in plohe. 8 
041/664-604 rooeeeo 

KUPIM 

ODKUPUJEMO hlodovino iz smreke, 
jelke in sušice. 8 041/442-151 

SUHE smrekove desKe 3 cm, 8 
041/760-791 700««99 

KURIVO 
PRODAM 

PRODAM 

RAČUNALNIK v kompletu, zvočniki za 
hišni kino. zvočniki za avto novi in papi-
ge ninle. 8 040/436-931 70067J2 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

CIRKULAR -rezkarSTSzvozominhori-
zontahi vrtalnik Suport. 8 031 /63e-753 

7000706 

DRVA bukova, suha. možnost razreza 
in dostave, 8 041/520-636 7oo«&99 

DRVA bukova. 8 041/69^50-10 700B613 

DRVA, bukev, razžagana. možna do-
stava. okolica Tržiča. 8 041/637-100 

roo66» 

KVALITETNA gorska, bukova drva 
(razrez + dostava). 8 04/254-50-80. 
www.bukova-drva.sl rooeeos 

MEŠANA drva, cena 35 EUR/m3, 8 
040/202-542 rooeese 

SUHA kostanjeva in bukova drva. 8 
031/823-597 rooeeor 

SUHA bukova drva, 8 04/510-19-20 
rooM3i 

SUHA bukova in mešana drva, 8 
041/841-632 7006671 

SUHA. razžagana, bukova drva z do-
stavo. 8 041/965-112 

7000692 

SUHA. ceplier^a, hrastova drva, mož-
nost razreza in dostave. 8 04/51-80-
220. 041/639-348 

7006694 

20 M3 bukovih drv. cona 40 EUR. 8 
04/51-46-257. zvečer 70067.3 

mailto:info@g-glas.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:maIioglasi@g-glas.si
http://www.gekkoprojeict.si
http://www.lu-skoOaloka.si
http://www.bukova-drva.sl
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DRVA metrska ali razžagana, možnosi 
dostave. 9 04l/71fr019 ôoesrs 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

KOMPLETNO spalnico malo rabljeno, 
masivni ies, domačo volno za ročno 
pletenje.« 031/510-760 7oo«5o 

MASIVEN, lepo ohranjen pograd z }0-
gljem dim. 90x190. » 031/297-004 

70067n 

SEDEŽNO garnituro, trosed + dvosed 
Z ležiščem, dobro ohranjen. 9 
04/252-30-94. 031/827-094 7006604 

GOSPODINJSKI APARATI 
PRODAM 

PRALNI slroj Gorenje. 9 041/S78-
494 7oc»e70o 

ZAMRZOVALNO skrinjo za sladoled in 
hladilno vitrino. « 041/576-666 

OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 

PEČ za kurjavo, znamke VIA DRUS 
UZZ. nova. ugodno. 9 041/67-54-53 

7 0 0 6 6 5 $ 

PODARIM 

4 TERMOAKUMULACUSKE peči. « 
031/602-983 7oo6e4r 

GLASBILA 
UUBITEUI klavirske harmonike! Želi-
te spoznati in igrati inštnjn^ent. pokliči-
te, 9 051 /426-669 70oe2i8 

PRODAM 

KLAVIRSKO harmoniko - 80 basno. 9 
04/25-35-300 7 0 0 « « i 2 

VIOUNO 4/4. S 041/775-623 
7 0 0 6 3 8 1 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

LEPO ohranjen poni kolo kot nov. 9 
04/512-02-59 700«626 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

ŠVICARSKI appenzelski planšarji z ro-
dovnikom, cepljeni in tetovirani. 9 
01/283-12-36. www.appenzeller-sen-
nenhund.si 7ooee43 

ZLATEGA prinašalca. starega tri me-
sece. ugodno. « 051/396-689 

7 0 0 6 6 1 1 

PODARIM 

PSIČKA me&an-čka. starega dober 
mesec, črne barve, zelo prijazen in 
simpatičen. 9 040/476-390 700659e 

MLADE mucke. «041/672-096 7006690 

MUCKE, stare 6 tednov. 
185 

040/278-
7 0 0 6 4 0 3 

OKROG naie hiše se zadržuje mačka 
s tremi mladiči, ki potrebujejo topel 
dom. pokličite. 9 040/300-139 

7 0 0 6 6 S d 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

NOV aluminijast brzoparilnik, 9 
031/299-534 7 0 0 6 6 i » 

REZERVNE dele za dvobrazdni obra-
čalni plug Regent. 9 01/364-10-21, 
Od 13. do 14. ur« 0̂06621 

STRIŽNO kosilnico, kvalitetna Benassi 
85 cm, 5 KVV. kot nova. prenosno klh 
mo 12 V za avto ali vikend. 041/722-
6 2 5 7 0 0 6 7 1 4 

TROSILEC SIP, dva pokončna valja In 
cisterno Oreina 3200 I, 9 051/673-
7 5 2 / 0 0 6 6 6 4 

KUPIM 

FREZO za zemljo T.V. ali Pasquali pri-
klop na 4 vijake, lahko tudi v slabšem 
stanju. « 041/S77-605 7oo67os 

PRIDELKI 

1 HA silažne koruze. Primskovo. 9 
04/204-18-56 70£W?ifl 

HRUŠKE tepke za žganjekuho, 9 
04/25-21-862 7006661 

HRUŠKE tepke in moštarice, večja ko-
ličina. 9 051/384-452 7006706 

HRUŠKE moštarice za žganjekuho. 9 
041/230-536 70067i6 

JABOLKA elstar in gale ter hruške vi-
Ijamovke. Markuta. Cadovlje 3. Golnik. 

7 0 0 6 4 5 0 04/256-00-48 

JABOLKA, hruške viljamovke. krom-
pir. suho sadje in jabolčni kis, Matijovc 
- Jeglič, Podbrezje 192. 9 04/533-
1 1 - 4 4 7 0 0 6 5 3 6 

JEDILNI h m n krompir ter 1 tia siažne 
kooBB V Trbpjah, «041/760601 rooeeai 

KORUZOzasiažo^vzrT^. prteškotunko 
ter salame. 9 041/354-933 7ooe6io 

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

SENO balirano v kocke. « 040/951-
7 0 7 7 0 0 6 7 0 7 

SILAŽNE okn^gle bale, seno in slamo. 
«041/67-54-53 ôo6654 

SILAŽNO koruzo v Cerkljah, « 
04/25-22-420 7006674 

SLIVE r»a drevju, Bašelj 17 /ooeser 

TEPKE in moštarice. « 04/53-18-
512.040/35-47-16 7 0 0 « 7 » 7 

PRODAM 

0.8 HA silažne koruze. tokacijaVoglje, 
«041/44-221 7 0 0 6 6 6 9 

V Z R E J N E ŽIVALI 

PRODAM 

5 KOŠLTT pasme damjak. večje rasti. 
«031/482-125 7 0 0 6 7 0 2 

BIKCA sinrjentatea. starega pet tednov. 
« 04/250^6-17 7 0 0 6 5 7 3 

BIKCA oz. teličko, stara 2 meseca. « 
041/350-188 7 0 0 6 6 6 7 

BIKCA simentalca, starega 2.5 mese-
ca. «04/204-31-28 7006605 

ČB BIKCA starega 10 dni. « 
041/376-423 700662i 

ČB BIKCA starega 10 dni. « 
041/586-662 700666O 

ČB BIKCA starega 7 dni, « 041 /803-
5 2 0 7 0 0 6 6 6 8 

ČB BIKCA in teličko. « 04/58-03-
0 5 6 7 0 0 0 6 6 « 

ČB TEUČKA bikca in teličko, stara 10 
dni. « 04/256-02-23 7006666 

DVA tsBčkaČB. «041/254-711 70066O6 

KRAVO, ki bo prvič telila, « 04/25-
23-301 7 0 0 6 6 0 6 

PRAŠIČE težke 25 kg. ctomača reja. 
« 041 /693-441. Bled 70066ie 

PUJSKE težke 20 do 80 kg z dostavo. 
«041/354-933 ?ooo$oo 

RJAVE jarkice in bele piščance za do-
pitanje. Stanonik, Log 9. Šk. Loka. « 
04/51-85-546. 041/694-285 7 0 0 6 2 8 5 

SRNASTEGA kozla. Požun Ivan. Lese 
2b. « 031/309-817 7006651 

TELIČKO simentalko, staro 4 mese-
ce. «04/518-20-54 7006632 

TELIČKO simentalko. staro 14 dni. « 
040/177-476 7006639 

TELJČKO simentalko. staro 4 mese-
ce. «04/252-13-41 

TEUČKO simentalko, težko 110 kg, « 
031/378-946 7006703 

TELIČKO simentalko. staro 5 mese-
cev. s planinske paše. « 031/371-
486 7006/04 

VEČ TELET starih od 7 do 14 dni. « 
041/771-302 7 0 0 6 6 8 6 

ZAJCE za rejo ali zakol. « 040/122-
0 0 7 7 0 0 6 6 9 6 

KUPIH 

BIKCA simentak^ za rejo od cca. 220 
do 250 kg. « 04/596-10-89 700664t 

BIKCA simentalca od 200 do 400 kg. 
«041/271-294 7 0 0 6 6 4 5 

BIKCA simentalca ali mesne pasme, stare-
9ado14dnl.«041/841-&32 ?oo6676 

OSTALO 
KUPIM 

MLIN In prešo za sadje. « 041/271-
2 9 4 7 0 0 6 6 9 7 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DELO kva)ificirar>6mu natakariu/ici, ku-
haiiu/ci, možnost zap. za ned. čas. Če 
se želite pridružiti ekipi hotela Lovec na 
Bledu pokličite 031/747-647 (Maja). aJi 
pišile na Uub^anska c. 6 Bled. do 20.9. 
0 7 7 0 0 6 6 3 4 

GOSTILNA Pri Viktorju v Kranju, Parti-
zanska C. 17. zaposli natakarja/ico, 
lahko začetnik in kuhinjsko pomočni-
co. « 040/646-174. 040/435-070 

REDNO zaposlimo nakarico za dek> v 
gostilni in picerij. Darko Zupan s.p.. 
Godešič 172. Škofja Loka. « 
041/390-331 7006617 

REDNO AU HONORARNO zaposlim 
natakarja/ too za delo v gostinskem lo-
kalu. nedelje in prazniki prosto Bojan 
Brišnik s.p.. Klanec 38. Komenda. « 
041/570.937 rooms 

RESTAVRACIJA Podvin, Mošnje 1, 
Radovtiica. nudimo delovno mesto na-
takar m/ž, z delovnimi izkušnjami 3-5 
let. z znanjem tujih jezikov (ang.. nem., 
ita.) zaželen vozniški izpit. « 040/811 -
173 roM7?2 

V PICERUI Matjaž na Bledu. Grajska 
59. zaposlimo natakarico in picopeka. 
« 04/57-42-360. 031/321-680, po 
1 4 . u r i 7 0 0 6 6 8 6 

Zaposlimo 
VOZNIKA 
TOVORNEGA 
VOZILA 
lahko tudi začetnik 
kategorije C, E v 
mednarodni špediciji. 
Telefon: 04/20-14-113, 
041 /378-106. Tradex, da a, 
Kokxivorska a 1, Kranj 

ZAPOSLIMO picopeka In kuhinjsko 
pomočnrco Klub Kovač. Andrej Marin-
šek s.p.. Glavna cesta 1. Naklo, « 
031/339-003 7006504 

ZAPOSUMO kuharja ali kuharskega 
pomočnika, Stare - Hribar Mateja s.p.. 
Koroška cesta 59. Kranj, « 04/236-
1 3 - 0 2 7 0 0 6 5 1 0 

ZAPOSUMO kuharja in kuharsko po-
močnico, Bemik Jožefa s.p.. Križna 
Gora 8a. Škofja Loka. « 04/510-33-
2 0 7006S7& 

ZAPOSLIMO picopeka in osebo za 
razvoz hrane. Interirend d.o.o., Hote-
maže 50. Preddvor. « 041/692-821 

7 0 0 6 5 9 5 

ZAPOSLIMO natakarico za delo v go-
stilni Prajerca v ^kofji Loki. 2- izmen-
sko delo. nedelje in prazniki prosto. 
Fon d.o.o.. Breg ob Savi 64. Mavčiče. 
«041/735-909 7 0 0 6 6 3 5 

ZAPOSLIMO prodajalko v živilski pro-
dajalni, Ivanuša d.o.o., Mavčiče 102. 
Mavčiče. « 040/23-94-34 

7 0 0 6 7 1 5 

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

IŠČEMO delavce za ročno pranje vozil 
v Kranju, zaželene izkušnje, starost od 
19 do 25 let. Zvonko Zorč s.p.. Beto-
nova ul. 22. Kranj. « 031/283044. 
Zoran 7006437 

V NAŠ kolektiv vabimo delavca v avto-
matski avtopralnici Kžrcher. Grtas, 
Kranj, d. o. o., Zg. ^n je 1. Žabnica. 
04/231-56-90 7006640 

AVTOMEHANIKA za dek> v vulkanizer-
ski delavnici zaposlimo - Bottez d.o.o.. 
C. Staneta Ža^oa 58 c, 4000 Kranj, 
»04/201-40-50 7TO62e3 

JURČIČ & Co d.o.o.. Poslovna cona 
A45. Šenčur, zaposli avtomehanika. 
avtoličarja in voznike kamiona z izpitom 
B in E kategorije na mednarodni špedi-
ciji, zaželene izkušnje. « 041/761-
4 0 0 7 0 0 6 6 8 4 

MANJŠE podjetle. ki se ukvarja z izde-
lavo pralinejev, išče vestno in zarveslji-
vo delavko za pomoč v proizvodnji. 
Molinet d.o.o.. Upnica 10. Kropa. « 
041/466-676 7006646 

PEKA zaposlim. Pekarna Pogačnik. 
Langusova 61, Radovljica. « 
041/756-186 7006464 

REDNO zaposlimo delavce za pomož-
na dela v mizarski delavnici. Pohištvo 
Iskra d.o.o., Barlelova c. 3. Medvode, 
8 041/288-150 7oo6266 

ZAPOSLIM frizerko, Frizerski salon 
Andreja Urbančič s.p., Dvorje 112, 
CeriUje.« 031/322-090 70063« 

ZAPOSUMO delavce v mizarski delav-
nici. Sitar Jože s.p.. Velesovska 20. 
Šenčur. « 04/25-15-530 

ZAPOSLIMO delavca v krovstvu. te-
sarstvu. stavbnem kleparstvu. mizar-
stvu. Zaželene so delovne izkušnje, 
pos. doba je 3 mes. z možnostjo zap. 
za ned. čas. Krovstvo Pogačar k.d., 
Čopova 25. Lesce. « 040/713-110 
7 0 0 6 6 2 8 

ZAPOSUMO tri brusilce lesa. delo je v 
Dupljah pri Kranju, prošnje na naslov: 
Cezan d.o.o., Mestni trg 21. Ljubljana 

7 0 0 6 6 7 0 

ZAPOSLIMO sodelavca v kovinski 
Stroki za urejanje stružnih avtomatov, 
delo na CNC strojih in razno dodelavo. 
Venčeslav Lavtar s.p.. Dolenja vas 11. 
Selca. « 031/608-732 7006721 

ZAPOSLIMO avtomehanika, Avto 
Močnik d.o.o.. Kranj. Britof 162, « 
04/281-77-04 TO«733 

ZAPOSLIMO avtokleparja. Avto Moč-
nik d.o.o., Kranj, Britof 162, « 
04/281-77-04 7 0 0 6 7 2 4 

JURČIČ & Co d.o.o.. Poslovna cona A 
45, Šenčur, zaposli diploananta m/ž v 
Ic^istiki za področje mednarodne špe-
dicije za srednjo In zahodno Evropo, 
pogoj zrw»ie ang. In nem. jezika, zaž. 
izkušnje. « 041/642-672 

7 0 0 6 6 6 6 

ZAPOSLIMO PHP programerja s po-
znavanjem SOL baz z območja Gorenj-
ske ali Ljubljane. Acenta, d.o.o.. Alp-
ska cesta 62. Lesce. « 04/530-28-
28. into@sloveniaholidays.com 

7 0 0 6 6 1 & 

IŠČEM 

iŠČEM redno zaposlitev kot kuhar ali 
vodja kuhinje, lokacija Reteče - Šk. 
Loka. « 040/745-231. Rudi 700670» 

IŠČEM DELO - pomoč v gospodinj-
stvu na lokaciji Kranj • Tržič, « 
031/227-726 7006673 

IŠČEM DELO kot je nega in pomoč 
starejšim v gospodinjstvu, nakupi in 
vrtna opfavila. « 041/294^64 7006614 

MLAJŠI MOŠKI (ki je preveč občutljiv) 
išče zaposlitev v manjšem prijaznem 
podjetju. Oek> naj bo bolj enostavno in 
naj ne vsebuje preveč dvigovanja tež-
kih bremen. « 040/344-310 7006633 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z naiim ali vašim materialom. 
SGP By1yqi d.n.o.. Struževo 3a. Kranj. 
« 041/222-741 7005696 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. s. 
p.. Sentčno 7. Križe, tef.: 59-55-170. 
041/733-709: žaluzije. roloji, rolete, la-
melne zavese, piise zavese, komamiki. 
markize, wvvw.asteriks.r)et 7ood6oo 

BARVANJE fasad in napuščev. ugod-
no in kvalitetno. Megamatrix. d. o. o.. 
Staretova 39. Kranj. 041/570-957 
7005171 

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

7 0 0 6 4 3 2 

PRAZNENJE GREZNIC Bled-
Radovljica-Jdsenice, Miro Mežek. s. 
p.. Krnica 48a. Zg. Gorje. 041/516-
199 70O6&S0 

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas 
13, Cerklje, izvaja od temeljev do stre-
he. notranji ometi, vse vrste fasad, 
kamnite škan:>6. adaptacije, urejanje in 
tlakovanje dvorišč. « 041/589-996 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa 
gradtsena dela. notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla« 
kovanje dvorišč, kvaiitetno. hitro in po-
ceni, 051/354-039 70052&5 

IZDELUJEMO in prenavljamo strehe. 
Megamatrix d.o.o. Staretova 39, 
Kranj. « 041/570-957 

7 0 0 6 5 8 3 

IZVAJAM vsa gradbena dela. notranje 
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje 
dvorišča, ograje, kamnite škarfe in 
dimnike, kvalitetno, hitro in poceni. 
SGP Beni. Struževo 7. Kranj. « 
041/561-838 7006615 

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

7 0 0 6 7 2 0 

LOANINA gradbeništvo, d. o. o.. Glav-
ni trg 14. 4000 Kranj. Izvajamo vsa 
gradbena dela. 041/257-328 7oo6i67 

NUDIM vse vrste električnih instalacij v 
novogradnjah in adaptacijah ter razna 
manjša popravila. Janez Valter s.p.. 
Zg. Duplje 24, Duplje. « 041/760-
6 1 6 7 0 0 6 1 4 t 

NUDIM čiščenje, likanje in pomoč v 
gospodinjstvu, Čistilni sen/is Irena 
Partčur s.p.. Franca Berieta 15. Cer-
klje, . « 041 /85-85-13 7006514 

OMETI notranjih prostorov, pozidava 
predelnih sten. cementni obrizg In 
faze. Janez Šavs s.p.. Dvorski trg 16. 
Preddvor. « 041 /567-170 7ooe47o 

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

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

SUKOPLESKARSTVO Bizant Gofazd 
s.p., Britof 9. 4000 Kranj vam nudi 
kvalitetne in ugodne pleskarske storit-
ve. « 041 /514-547 7006317 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA. d. o. 
o.. Ekslerjeva 6. Kamnik 01/83-15-
057.041/694-229 7 0 0 6 7 2 S 

VSA SLJKOPLESKARSKA dela, pola-
ganje talnih Oblog ter izdelava fasad. 
Volčanšek Albin, s. p., Kidričeva 7. Je-
senice. « 041/873-706 

7 0 0 5 9 3 7 

IŠČEM 

IŠČEM mlajšega upokojenca za po-
moč na vrtu (košnja trave, pometanje 
...). «040/515-597 7006678 

ZASEBNI STIKI 
30.000 POSREDOVANJ. 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Sto. 9 03/57-26-319. 031/505-
495.031/836-378 7004038 

BREZPLAČNO spoznajte fante, Ženit-
na posredovalnica Zaupanje, p.p.40. 
Prebold. « 03/57-26-319. 031/836-
3 7 8 7 0 0 5 » 4 5 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za i&krene. resne, trajne zveze iz 
vse države, « 031/836-378 

7 0 0 4 1 2 6 

VDOVA, želim spoznati vdovca od 60 
do 70 let, z Gorenjskega, za skupno 
pot v jeseni življenja, šifra: JESEN 

7O066M 

POSLOVNI STIKI 

FESSTd.0.0.. PEStrHarievaS.Kranj 
Nudimo vse vrste posojil, 

ugodne obresti 
04/236-73-75 

Fmt de.0, Podnea 74. lta«6Ca 

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

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

na osnovi vozila ter leasingi. 
Možnost odplačila na 

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

Marib<^, telefon: 
02/252-48-26,041/750-560. 

RAZNO 
PRODAM 

CISTERNO 30001 iz pločevine 8 mm. 
za kuriino olje s pripadajočo armaturo. 
«04/574-01-28 7 0 0 6 6 2 2 

V S P O M I N 
Tvoja prekratka mladost 
odila je, tam čez je odšla. 
Z nami za vedno ostalo septembra mineva osem let, odkar se s treninga nisi vmil 
bo tvoje življenje. 

J ? VJ, 

domov, naš dragi 

SAŠO JURAJA 
v svojem kratkem življenju bil si nam dar, dijakom prijazen 
profesor, prijateljem res prijatelj. Bil si poln načrtov in upov. 
Vedno si v mislih z nami, ne glede na čas in neskončnost. 
Pogrešamo te. Hvala vsem za lepe misli nate, za postanek ob 
tvojem grobu. 
Radi te imamo. 

V s i tvoji 
Stara Loka, september 2007 

Ko postane življenje ZAHVALA 
sattu) še trpljenje... 
Ostala je praznina. 
v srcih tvi^ bolečina v 93. letu nas je 27. avgusta zapustil naš dragi mož, oče. stari 
in tiha sdza večtiegfi spomina... oče, stric in tast 

F R A N C B U K O V N I K 
GorjanČev Francelj i z Hotemaž pri Preddvoru 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijate-
ljem in znancem za pisna in ustna sožalja, podarjeno cvetje in 
sveče, darove za svete maše ter spremstvo na njegovi zadnji 
poti. Posebna zahvala za pomoč in nego na domu negovalkam 
Doma upokojencev Kranj, zdravniku dr. Francu BeČanu ter 
drugemu osebju zdravstvenega doma Kranj in bolnišnice Gol-
nik. Zahvala tudi pogrebni službi Navček, župnikoma in vsem 
sodelujočim pri pogrebni sveti maSi. Vsem imenovanim in 
neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi 
Hotemaže, avgusta 2007 

mailto:into@sloveniaholidays.com
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SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka iz Elastomerov 

TEREZIJA LEBEN PIVK 
rojena 1943 

Od nje smo se poslovili v sredo. 5. septembra 2007. ob 16. uri na pokopališču v Kranju. 
Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

K O L E K T I V S A V A 

ZAHVALA 

Ob bolečem slovesu 

M I R J A N E DOLINAR 
roj. Štravs 

k i smo jo pospremili na njeni aadnji poti. se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljicam in znancem za darovano cvetje, sveče, ter za izražena 

pisna in ustna sožalja. 

Vsi njeni 

V SPOMIN 

Mineva leto. odkar nas je zapustil 

PAVLE DRAKSLER 

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob in prižigate svečke. 

Žena Silva 
Šenčur 

Z A H V A L A 

V 54. letu nas je nepričakovano zapustil 

ALOJZIJ DEBELJAK 
p. d. Nackov 

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, znancem in 
prijateljem za podarjeno cvetje, sveče in maše ter spremstvo na 
njegovi zadnji poti. Posebna zahvala družini Peternel i z Žetinc, 
nujni medicinski pomoči Škofja Loka. dr. Koprivcu, gospodu 
župniku za lep pogrebni obred ter pevcem za zapete žalostinke. 
Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga imeli radi 
in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Vsi njegovi 
Četena Ravan, avgust 2007 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi dragega očeta 

ALOJZA FABIJANA 
se zahvaljujemo vsem svojcem, sodelavcem in prijateljem za 
izrečena sožalja ter spremstvo na zadnji poti. Posebej hvala 
vsem, ki ste ga obiskovali v zadnjih letih in ga tolažili ob njegovi 
bolezni in trpljenju. Hvala pevcem okteta Klasje, gospodu žup-
n iku in predsedniku Združenja Šoferjev in avtomehanikov 
Slovenije, gospodu Balasu, za iskren govor. Hvala vsem, ki se 
ga spominjate. 

Hčerka Sonja s Sanjo, sin Janez z ženo Špelo in otroki Živo, 
Lučko in Joštom, snaha Stanka s Tejo in Nikom. 

Z A H V A L A 

Ob izgubi naše mame 

M I L K E KRISTAN 
s Hotavelj 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, podjetju Termo za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 
sveče in gospe Eli Tavčar za poslovilni govor. Hvala zdravstvene-
m u osebju Z D Gorenja vas i n bolnišnice dr, Petra Držaja za os-
krbo in pomoč v Času njene bolezni. HvaJa gospodu župniku 
Francu Šuštarju za opravljen pogrebni obred in hvala cerlwene-
m u pevskemu zboru in Petru Čadežu za zaigrano poslovilno 
skladbo. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: hčerki Milica in Meri z družinama 

Ddo. skromtiost inpoJtcnje. 
tvoje je bilo žii^enje. 
V no&m domu je praznina, 
v srcih neizmerna boli^na. 

Z A H V A L A 

V 77. letu starosti nas je zapustil dobri mož, oČe, stari oČe, brat, 
tast, stric in svak 

JOŽE PODJED ST. 
1931 - 2007 

Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečene besede sožalja. podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. 
Hvala g. župniku Petru Miroslaviču za lepo opravljen obred, do-
maČim in cerkvenim pevcem za lepo petje, gasilcem P G D Ve-
lesovo. pogrebni službi Pogrebnik ter vsem. ki ste kakorkoli po-
magali ob pogrebu. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in 
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi 
Velesovo, Hotemaže, Pšata, avgust 2007 

V S P O M I N 

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja, 
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja, 
spomin je kot svetloba, ki dušo obliva, 
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva. 

Jutri, v soboto, 8. septembra, mineva peto leto. odkar nas 
je zapustil sin, brat, oče in stric 

M A R J A N PIVK 
Hvala vsem, ki obiskujete njegov prerani grob. 

Ata, mama, sestri in brat 
VirmaSe, Škofla Loka 

Z A H V A L A 

V 54. letu starosti nas je zapustila naša draga 

MARIJA - M A R I N K A 
M E G L I C 
roj. Papler iz Leš 

Ob boleči izgubi naše drage hčerke, žene, mamice in babice se iskreno 
zahvaljujemo njeni osebni zdravnid dr. Bojani Kališnik - SuŠnik, 
pogrebni službi JP Komunala Tržič, župniku iz Leš, g. Lazarju, in žu(> 
niku iz Bistrice, g Gregoriču, za darovano mašo in lep pogrebni obred 
ter ge. Mateji Novak za ganljive besede ob slovesa Zahvaljujemo se 
gasilcem, nosačem, praporščakoma, bratom Zupan za lepo zapete pes-
mi in g. Klemenu Krču za zaigrano Tišino. Z a h ^ a gre tudi vsem, ki so 
podarili cvetje in sveče, izrekli sožalje ter nam stali ob strani v težkih 
trenutkih in jo pospremili na njeni zadnji potL 
Zahvala gre tudi vsem neimenovanim in tistim, Id jo boste ohranili v 
najlepšem spomina 

Žalujoči mož Jakob, mama Micka ter hčere Sonja, Suzana in 
Alenka z družinama 

Ncjokajmc, 
kar nam je bih odtrgano. 
Veselimo se, 
kar nam je bilo dano. 

ZAHVALA 

V 60. letu starosti nas je mnogo prf^.godaj 7aptistil dragi 
mož, oči, tast, brat in stric 

DUŠAN PERKO 
Prisrčna zahvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem Cabie.xa za izrečena sožalja. darovano 
cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi osebju bolnišnice Golnik, 
dr. Kresetu in dr. Kovaču ter n junim sodelavcem za vso skrb in 
čas. ki so m u ga posvetili. 
Iskrena hvala g. u p n i k u Ivu Kožuhu za lepo opravljen pogreb-
ni obred. Hvala govorniku g. Ficku, pevcem in trobentaču. Po-
sebna zahvala pa gre gospe Mileni ter Nataši in Al jažu za vso 
nesebično pomoč in podporo ob tej žalostni izgubi. 

Vsi. ki smo ga imeli radi 
Senično, 30. avgusta 2007 
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A N K E T A 

Ponosni na naše 
športnike 
VLLMA STANOVNIK 

Minule dni so nas športniki 
razveseljevali z odličnimi 
uvrstitvami, zato s m o na 
slovesnosti ob sprejemu 
svetovnih prvakov Čopa in 
Špika povprašali za mnenje 
o njihovih rezultatih. 

Brane Tosič iz Lesc: 
"Za našo majhno državo so 
takšni uspehi športnikov res 
nekaj posebnega, posebno 
pa sem ponosen na veslače. 
Najbolj navijam za Roka 
Rozmana, ki je iz hokejista 
postal odličen veslač." 

Martin Krivec z Bleda: 
"Tudi sam treniram veslanje 
pri blejskem klubu in zelo 
sem ponosen na naše, ki so 
se v Miinchnu res dobro 
odrezali. Tudi sam bi čez 
leta rad veslal na svetovnem 
prvenstvu." 

Ivica Šinkovec iz Radovljice: 
"Navdušena sem nad naši-
mi veslači, najbolj navijam 
za Luka, ki ga poznam od 
malega. Igrala sem roko-
met, smo športna družina 
in se veselimo uspehov 
vseh naših športnikov." 

Špela Šolar iz Lipnice: 
"Doma v Upnici smo držali 
pesti za Luka in vse druge 
ter bili presrečni ob zlati 
kolajni. Prav tako smo 
spremljali atletsko svetovno 
prvenstvo in navijali za vse 
naše." 

Rudi Polak z Bleda: 
"Zelo sem ponosen na vse 
naše športnike, saj smo res 
majhna država, pa imamo 
toliko odličnih tekmovalcev. 
Sam najbolj navijam za ves-
lače in hokejiste, rad pa 
pogledam vse." 

Klovni zdravniki, pridite še! 
Otrokom na otroškem oddelku jeseniške bolnišnice so smeh in veselje prinesli klovni v okviru akcije 
Rdečih noskov. 

URŠA PETERNEL 

jesenice - Zabavni dr. EK, 
sestra Marjetka in krava Li-
ska so v sredo popoldne 
obiskali otroški oddelek 
Splošne bolnišnice Jesenice 
in prinesli smeh in veselje 
štirinajstim malim bolni-
kom. Svojo "smehoterapi-
jo" so razširili po celotnem 
oddelku in nasmejali tudi 
starše in medicinsko oseb-
je. "Zelo veseli smo obiska 
klovnov zdravnikov in res si 
želimo, da bi nas obiskovali 
redno, vsaj štirikrat letno. 
Upamo, da bomo dobili do-
natorje, ki nam bodo to 
omogočili," je ob tem dejala 
glavna sestra bolnišnice 
Zdenka Kramar. Klovni 
zdravniki delujejo v okviru 
društva Rdeči noski, druš-
tva za vračanje volje in vese-
lja do življenja bolnim in 
trpečim. Klovni niso pravi 
zdravniki, ampak umetniki, 
ki so posebej izšolani za 
delo z malimi bolniki v bol-
nišnicah. Njihov umetniški 
vodja je Eva Škofič Maurer, 
ki je povedala, da delujejo 
od leta 2004 . Vsako sredo 
obiščejo Pediatrično bolniš-
nico v Ljubljani, vsak drugi 
torek pa otroški oddelek 
splošne bolnišnice v Mari-
boru. Zdaj so se odločili za 
turnejo po vseh dvanajstih 

Mali Žiga iz Krnice se je nasmejal dr. EK-ju in sestri Marjetki, ki sta vsem malim bolnikom 
podarila rdeče noske. foto.AniaBuio»ec 

slovenskih bolnišnicah, v 
katerih imajo tudi otroške 
oddelke. V tem okviru so se 
oglasili tudi na Jesenicah. 
"Če morajo otroci v bolniš-
nico, je to zanje posebej 
hudo. Tisti, ki morajo ostati 
v bolnišnici dolgo časa, trpi-
jo še mnogo bolj. K temu je 
treba dodati še strah pred 
tujim okoljem, domotožje, 
osamljenost in bolečine za-

radi raznih terapij. Klovni 
zdravniki v pisanih oblači-
lih in š smešnimi zdravstve-
nimi pripomočki jim s ča-
rovniškimi triki, glasbo in 
domišljijo pomagajo, da za 
nekaj trenutkov pozabijo na 
žalost, in jim prinesejo ve-
selje in zabavo," je dejala 
Škofič Maurerjeva. 

Vsi, ki bi želeli pomagati 
Rdečim noskom, lahko po-

šljejo SMS s ključno bese-
do NOSKI na 1 9 1 9 in s tem 
darujejo 0 ,96 evra. Za Rde-
če noske pa nekatera pod-
jetja zbirajo tudi rabljene 
kartuše in tonerje, saj Rde-
či noski od reciklažnega 
podjetja prejmejo po en 
evro za kartušo. Za tovrstno 
zbiranje so se že pred ča-
som odločili tudi v Splošni 
bolnišnici Jesenice. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 
Povečini bo sončno, občasno pa tudi zmerno oblačno. V 
petek in sprva v soboto bo še pihal severni veter. Nekoliko 
topleje bo. 
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Ugodna posojila za podjetnike 
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja je ob-
javil razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za finan-
ciranje investicijskih projektov podjetniškega značaja. Skup-
no so razpisali za skoraj 6,7 milijona evrov posojil, prvi rok 
za oddajo prijav je 11. september, zadnji pa io . december 
oziroma do porabe denarja. Obrestna mera je odvisna od 
lokacije projekta in se giblje med Euribor -i- 0,25 odstotka in 
Euribor -t- : odstotek. Doba vračanja posojila z vključenim 
moratorijem je do 18 let in je odvisna od višine odobrenega 
posojila. Več informacij na www.rdf-sklad.si. B. B. 

KRANJ 

RaifTeisen Krekova banka skrajšala ime 
Raiffeisen Krekova banka od ponedeljka dalje posluje z ime-
nom Raiffeisen Banka. "Poslanstvo in vrednote naše banke 
se ob tem ne spreminjajo, še naprej želimo delovati kot uni-
verzalna banka, ki mednarodne izkušnje krovne bančne 
mreže učinkovito združuje z lokalnim znanjem," je dejal na-
mestnik predsednika uprave Klemens Nowotny in dodal, da 
stranke zaradi preimenovanja banke ne bodo imele nobenih 
težav. Številke njihovih računov se ne bodo spremenile, vse 
sklenjene pogodbe bodo ostale v veljavi, plačilne kartice pa 
bodo postopoma zamenjali z novimi (in z novim imenom) 
ob poteku veljavnosti. C . Z . 

Mladoporočenci 
Na Jesenicah sta 25. avgusta sklenila zakonsko zvezo Valmir 
Bytyqi in Makfirete Cashi z Jesenic, v Škofji Loki 1. septem-
bra Matjaž Klobovs in Damjana Vidmar ter Matej Arnolj in 
Zala Debefak, v Bistrici pri Tržiču Jernej Pulko in Ajda Šalej, 
Domen Mezek in Manuela Kneževič ter Anton Šenk in 
Darja Cašpirc. Na Jesenicah sta se 1. septembra poročila 
Blaž Bergant in Dalija Mlakar z Jesenic, na Bledu Andrijani 
CrUner in Katja Miheltč ter Borut Matinčevič in Francisca 
Eunices Placios Martinez, na Brdu pri Kranju Radoš Drob-
njak in Suzana Sretenovič iz Kranja, na Dvoru Jezeršek pa 
Anže Vočko in Nina Šabader iz Radomelj. Mladoporočencem 
podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 
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Tujci že tresejo 
mrežo za Acroni 
Na prvi tekmi sezone v 
Podmežakli so se predstavili Šved 
Markus Matthiasson ter 
Kanadčana Deker Bekar in Paul 
Heale/. 

Stran 7 
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Po lepotni 
naslov 
v Avstrijo 
Anja Kucko z Jesenic je postala 
miss Vrbskega jezera. 

Stran 15 
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Prvi šolski dan, 
s soncem obsiian 
v ponedeljek se je pričelo novo šolsko leto. Obiskali smo prvošolčke na Blejski Dobravi - letos jih je v 
razredu le devet. 

U R Š A P E T E R N E L 

"TO je prvi šolski dan, pa je 
s soncem obsijan ..." S temi 

verzi Toneta Pavčka so pr-
vošolčke V ponedeljek, na 
prvi šolski dan, pričakale 
učiteljice v osnovni šoli na 

Blejski Dobravi. Letos imajo 
v prvem razredu le devet 
otrok - to so Žiga, Nejc, Ur-
ban, Leila, Matjaž, Tjaš, 

Prvošolčki z Blejske Dobrave Žiga, Nejc, Urban, Leila, Matjaž, Tjaš, Manca, Benjamin in Maruša z učiteljico Jano Lavtižar. 

OBČINSKE NOVICE 
Nova načelnica 
upravne enote 
Vodenje Upravne enote Jese-
nice je s prvim septembrom 
prevzela Jeseničanka, univer-
zitetna diplomirana sociolo-
ginja Alenka Burnik. 

Stran 3 

OBČINSKE NOVICE 
Odslužena vozila 
kazijo okolico 
Zlasti moteča so v stano-
vanjskih soseskah, kjer zase-
dajo prepotrebna parkirna 
mesta. 
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MLADI 

Slaba ocena naj ne bo 
problem, ampak izziv 
o izzivih, ki jih prinaša novo 
šolsko leto, smo se pogovar-
jali s svetovalno delavko na 
Srednji šoli Jesenice Aziro 
Kozjek. 
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MLADI 
Waldorfška šola 
na Gorenjskem 
Pobudnikom za ustanovitev 
waldorfske šole na Gorenj-
skem letos še ni uspelo, vr-
tec in prvi razred naj bi zaži-
vela v prihodnjem šolskem 
letu. 

Največ otrok bo v letošnjem šolskem letu 
obiskovalo Osnovno šolo Toneta Čufarja - 662, 
razdeljeni pa bodo v 29 oddelkov. Osnovno šolo 
Prežihovega Voranca bo obiskovalo 599 otrok 
v 26 oddelkih, Osnovno šolo Koroška Bela 374 
otrok v 19 oddelkih, Osnovno šolo Poldeta 
Stražišarja pa 42 otrok v osmih oddelkih. Na 
Srednjo šolo Jesenice je vpisanih 822 dijakov, 
na Gimnazijo Jesenice pa 521. Vrtce v jeseniški 
občini bo letos obiskovalo 520 otrok. 

Manca, Benjamin in Maru-
ša, ki j ih bo skozi šolsko 
leto popeljala učiteljica Jana 
Lavtižar. Na prvi šolski dan 

so zanje in za njihove starše 
pripravili prijazno dobro-
došlico, nastopili so učenci 
tretjega razreda, pozdravila 
pa jih je tudi ravnateljica 
Osnovne šole Koroška Bela, 
pod okrilje katere sodi od-
delek na Blejski Dobravi, 
Zora Kos. Kot je dejala, je 
posebnost letošnjega šol-
skega leta na Blejski Dobra-
vi v tem, da bo del progra-
ma v prvem razredu potekal 
v kombiniranem oddelku z 
drugošolčki, kajti prvošol-
čkov je le devet. Po njenih 
besedah je to za otroke 
prednost, kajti med seboj se 
bodo lahko družili starejši 
in mlajši in se drug od dru-
gega tudi česa naučili. Prvo-
šolčkom je zaželela, da bi 
vseh devet let osnovne šole 
(od tega prva tri leta na Blej-
ski Dobravi, preostala pa na 
Koroški Beli) preživeli lepo, 
da bi j im bilo prijetno, zani-
mivo in da bi se jim dogaja-
le same dobre stvari. Zlasti 
prvi šolski dan je po njenih 
besedah zelo pomemben, 
saj večini otrok dolgo osta-
ne v spominu. Tudi staršem 
je ravnateljica zaželela čim 
bolj uspešen začetek šolske-
ga leta, kajti vstop v šolo je 

tudi za družino velik korak. 
Dan je treba organizirati 
drugače, drugače je treba 
zaključiti nedeljo, je dejala 
Kosova. Poudarila je, da 
tako učitelji kot starši "ves-
lamo v istem čolnu", sku-
pen cilj pa je "otrok, ki bo 
zadovoljen s svojim življe-
njem". 
Dobravske prvošolčke je na 
prvi šolski dan pozdravil 
tudi policist Matjaž Legat s 
Policijske postaje Jesenice. 
Pozval je starše, naj bodo 
najboljši vzorniki svojim 
otrokom. "Glejte, kako jih 
boste vozili v šolo, kje boste 
hodili ...," jim je položil na 
srce ter dodal, da prav na 
Blejski Dobravi pot v šolo 
žal ni preveč vama, zato je 
še toliko bolj pomembno, da 
otroci nosijo rumene rutke 
in odsevnike ter svetlejša ob-
lačila, da bodo zares dobro 
vidni. 

Podobno slovesne sprejeme 
za prvošolčke so pripravili 
tudi v drugih jeseniških 
osnovnih šolah. Skupaj je 
na Jesenicah v šolske klopi 
sedlo 1677 osnovnošolcev 
in 1343 dijakov. Naj bo za 
vse šolsko leto karseda 
uspešno! 
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Evropski denar za območje Fiproma 
Jeseniška občina je uspela na javnem razpisu za pridobitev sred-
stev strukturnih skladov za regionalne razvojne programe. Za re-
vitalizacijo območja bivšega Fiproma bo dobila 2,2 milijona ev-
rov nepovratnih sredstev. Občina Jesenice je že ustanovila kon-
zorcij po načelu javno-zasebnega partnerstva - v njem je poleg 
Občine še enajst gospodarskih družb - ki bo poskrbel za regene-
racijo, revitalizacijo in ekološko sanacijo območja. Po načrtih naj 
bi v južnem delu območja prostor dobile mestotvorne dejavno-
sti, kot so knjižnica, izobraževalno središče, razvojni center, mu-
zejski kompleks in tržnica. Severni del območja pa bo namenjen 
gospodarskim družbam, kar bo prineslo tudi številna nova de-
lovna mesta. Z gradnjo naj bi začeli prihodnjo pomlad. U. P. 



OBČINSKE NOVICE 

Na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju In upravljanju s stvarnim premo-
ženjem države in občin (Ur, list RS št. 12/2003 in spremembe) ter na podlagi sKlepa Občinskega 
sveta Občine Jesenice št. 032-7/2007 z dne 22. junija 2007 Občina Jesenice, Cesta železaijev 
6, Jesenice objavlja 

PONOVNO JAVNO DRAŽBO 
ZA PRODAJO ZEMLJIŠČA 

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA 
JAVNE DRAŽBE: 

Občina Jesenice, Cesta železaijev 6. 
4270 Jesenice. 

Postopek javne dražbe vodi Strokovna komisija 
za izvedbo postopkov razpolaganja z nepremič-
r>im premoženjem v lasti občine Jesenice (pri-
stojna komisija). 

II. PREDMET PRODAJE: 

- Stavbno zemljišče na Kočni, pare. št. 145/31, 
pašnik v izmeti 991 m2, vpisano pri vložni št. 
20 k. o. Blejska Dobrava. 

Zemljišče s pare. št. 145/31 k. o. Blejska Do-
brava ni komunalno opremljeno, vendar v nepo-
sredni bližini potekajo lokalni javni komunalni 
vodi (vodovod, plinovod). Predmetno zemljišče 
tudi neposredno meji na javno cesto, tako da je 
dostop na zemljišče mogoč. Za komunalno 
opremljenost predmetnega zemljišča bo kupec 
poskrbel sam - na lastne stroške. 

V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice 
leži zemljišče s pano. št. 145/31 k. o. Blejska 
Dobrava na območju J4/S1-ve in je namenjeno 
stanovanjski gradnji. Podrobnejša namerjska 
raba: vaška enodružinska zazidava. 

\\\, VRSTA PRAVNEGA POSLA: 

Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja -
Prodajna pogodba v obliki notarskega zapisa. 

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK 
NJENEGA VIŠANJA 

Izklicna cena za zemljišče s pare. št. 145/31 
k.o. Blejska Dobrava znaša 70.361,00 EUR 
(brez DDV). 

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 
500,00 EUR. 

V. POGOJI IN PRAVILA JAVNIH DRAŽB 

1. Zemljišče se proda v celoti po sistemu vide-
no-kupljeno. Davek na dodano vrednost in 
stroške sklenitve pravnega posla v obliki no-
tarskega zapisa plača kupec. 

2. Javna dražba se bo opravila ustno v sloven-
skem jeziku. 

3. Rok sklenitve pogodlje: 
Pogodba se sklene z najugodnejšim dtažiteljem 
v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če 
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, pro-
dajalec zadrži njegovo varščino. 

4. Višina varščine: 
Pred dražbo morajo dražitelji položiti varščino v 
višini 10 % izklicne cene na podračun EZR Ot>-
čine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 
01241-0100007593, sklic 18 75400-
7221002-47860707 s pripisom "varščina za 
javno diažbo. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne 
bodo uspeli, se varščina brez obresti vme v 
roku 15 dni od zaključka javne dražbe na njihov 
transakcijski račun. 

5. Način in rok plačila kupnine: 
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino 
v 8 dneh od izstavitve računa s strani prodajal-
ca - Občine Jesenice, katerega bo prodajalec 
izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisa-
ne s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo ce-
lotne kupnine v navedenem roku je bistvena se-
stavina prodajne pogodbe. Položena varščina 
se všteje v kupnino. 

6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 
Dražitelji se morajo najpozneje 1/2 (poi) ure 
pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na 

kraju Javne dražbe ter predložiti kopije nasled-
njih dokumentov in originale na vpogled ob 
prijavi: 
- potrdilo o plačani varščini in priloženo celo-

tno številko transakcijskega računa za primer 
vračila varščine, 

- potrdilo pristojnega organa (DURS) o plača-
nih davkih in prispevkih, določenih z zako-
nom, staro največ 30 dni, 

- dokazilo, da dražitelj ni v po$topku prisilne 
poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pri-
stojnega sodišča), ki ni starejše od 30 dni 
(samo za pravne osebe in s. p.), 

- potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih 
mesecih pred javno dražbo ni imel blokirane-
ga transakcijskega računa, 

- izpisek iz sodnega registra za pravne ose-
be, star največ 30 dni; odločbo upravnega 
organa za opravljanje dejavnosti oz. Izpis 
iz poslovnega registra za s. p. (s. p.), staro 
največ 30 dni; potrdilo o državljanstvu, če 
gre za fizične osebe, 

- izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji 
javne dražbe, 

- morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo 
predložiti overjeno pooblastilo za udeležbo 
na javni dražbi, 
osebno izkaznico (fizične osebe, s. p. ter za-
stopniki in pooblaščenci pravnih oseb), 

- davčno številko oz. ID številko za DDV, 
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko 
številko. 

Če ne bodo izpolnjeni navedeni pogoji, 
ni mogoče pristopiti k draženju na javni 
dražbi. 

1. Izbira najugodnejšega dražitelja: 
izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na 
javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno. 
Če je dražitelj samo eden. je nepremičnina pro-
dana za izklicno ceno, če sta dva ali več draži-
teljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni 
prodana, če eden ne zviša cene. 

2. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo 
najmanj po izklicni ceni za predmetno zemljiš-
če. Ponudba veže dražitelja do zaključka draž-
be In do tedaj ne more odstopiti od ponudt̂ e ali 
jo kakor koli razveljaviti. 

3. Usrtavitev postopka: 
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana 
Občine Jesenice postopek prodaje ustavi vse 
do sklenitve prodajne pogodbe. 

4. Pravila javne dražbe: 
Javna dražtia se izvaja v skladu z Uredbo o pri-
dobivanju, razpolaganju In upravljanju s stvar-
nim premoženjem države in ot)čin (Ur. list RS 
št. 12/03 in sprememt>e). Izvedbo javne draž-
be nadzomje pristojna komisija. 

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE: 

Javna dražt>a bo potekala dne 26. septembra 
2007 ob 12. uri v sejni sobi, klet, Občine Je-
senice, Cesta železarjev 6, Jesenice. 

VII. DODATNE INFORMACIJE O ZEMUlŠČU 

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo 
zemljišča s pare. št, 145/31 k. o. Jesenice lah-
ko pokličete na tel. št. 04/5869 280, in sicer v 
času uradnih ur od dneva objave javne dražbe 
do 25. septembra 2007. 

Načrti za 
prihodnost Pristave 
Dolgoročno je na Pristavi načrtovan center z žičnico in ponudbo do dvesto 
ležišč, ob njem bi bile vlečnice ter urejene površine za drsanje in sankanje 
ter tekaške proge. 

BoF 

Pristava nad Jesenicami je 
zaključeno območje med ce-
sto, ki pelje proti Križevcu, 
Kurirskim domom in parki-
riščem planinskega doma 
Pristava. Možnosti rabe prek 
treh hektarov površin je več, 
saj ima območje nekaj zani-

tudi mansardni prostori, 
nad prvim nadstropjem je 
na novo izdelana betonska 
armirana plošča, statično so 
sanirani nosilni zidovi in 
obnovljeni vsi prostori ter 
zgrajene nove sanitarije z 
greznico, kiihinja, skladišče 
v kleti in kurilnica za cen-
tralno kurjavo z rezervoar-

fnansardi nekaj ležišč. Ob 
objektu so postavljene zuna-
nje mize in klopi za približ-
no trideset obiskovalcev. 
Pristava je lahko zanimiva 
za dnevne obiskovalce med 
vikendi in prazniki, pred-
vsem v času cvetenja narcis, 
v vročih poletnih dneh in 
zimskem času. Vsi objekti 

Občina Jesenice 
ŽUPAN 

Tomaž Tom Mencinger 

Številka: 478-6/2007 
Datum: 21. avgusta 2007 

mivih lokacij: Zoisov park, 
dom Pristava in Kurirski 
dom. Zoisov park z zbirko 
eksotičnih drevesnih vrst, 
tremi jezerci in piknik pros-
tori za manjše skupine se 
imenuje po ustanovitelju bo-
taniku Karlu Zoisu, ki je v 17. 
stoletju zbiral drevesne vrste. 
Uspevale so tudi na višini 
Pristave in so še danes ozna-
čene in primerne za predsta-
vitev skupinam. Skozi park 
teče studenec, vmes sta zajet-
ji dveh umetnih jezerc, ki sta 
nekoč služili za vzrejo rib. 
Park je potreben večjih vzdr-
ževalnih posegov, med kate-
limi je najpomembnejša iz-
vedba celovite ureditve v skla-
du z ureditvenim načrtom in 
čiščenje jezerc. 
Sprva lovski dom Kranjske 
industrijske družbe je p>ostal 
planinski dom Pristava, ki 
ga je od leta 1952 do 2006 
upravljalo planinsko druš-
tvo Javornik-Koroška Bela. 
Spomladi 2006 je prišlo do 
požara, ki je uničil celotno 
ostrešje in onemogočil rabo 
objekta. Planinsko društvo 
je prekinilo pogodbo z obči-
no Jesenice kot lastnico ob-
jekta, ki pa je še v istem letu 
pričela sanacijo in rekon-
strukcijo objekta. Predvide-
no je. da se bodo dela zaklju-
čila čez dober mesec. Obno-
vilo se je ostrešje, tako so 
postali primerni za bivanje 

jem za kurilno olje. Dodela-
no bo dvosobno stanovanje 
v objektu, v preostalih sobah 
s sanitarijami in toplo vodo 
pa bo možno namestiti pet-
najst postelj. V gostinskih 
lokalih v pritličju bo prek 
petdeset sedežev ter v po-
sebni sobi v nadstropju še 
več kot trideset. Kakšna bo 
namembnost zgradbe, še ni 
razvidno, saj po obnovi dom 
Pristava lahko služi kot pla-
ninska koča z večjim števi-
lom postelj nižjega standar-
da ali kot turistični objekt z 
manj posteljami in višjim 
standardom, kajti kot dodat-
no ponudbo doma je treba 
všteti še prostor pred do-
mom, ki je namenjen dnev-
nim obiskovalcem. Ob sede-
žih in klopeh ter plesišču je 
prostor za rekreacijo z bah-
niščem in urejenim igriš-
čem, primernim za mali no-
gomet ali rokomet. Prav 
tako je na razpolago urejeno 
otroško igrišče. Ob objektih 
je manjša zgradba, ki se lah-
ko občasno uporablja za de-
lilnico hrane ali za potrebe 
prireditev na prostem. 
Kurirski dom je bil zgrajen z 
namenom, da se v njegovi 
okolici organizirajo družab-
na srečanja v letnem in zim-
skem času, poleti kot pikni-
ki, pozimi kot smučarske 
prireditve. V objektu je pri-
bližno dvajset sedežev in v 

in naprave tvorijo celoto, 
kjer je lahko hkrati tudi več 
kot dvesto obiskovalcev, 
medtem ko so prenočitvene 
zmogljivosti le v primeru 
ureditve v obliki planinske 
postojanke do maksimalno 
petdeset oseb. Pomisliti bi 
bilo treba tudi na širši pri-
kaz Pristave kot izhodišča za 
izlete v smeri Jesenic, Plani-
ne pod Golico, Golico, Stol 
ali Koroško Belo, saj je voz-
lišče oblikovanih pohodni-
ških, kolesarskih in konjeni-
ških poti. 

Dolgoročno je na Pristavi na-
črtovan center z žičnico in 
boljšo cestno povezavo na 
Črni vrh. Center bi lahko 
imel ponudbo do dvesto le-
žišč, ob njem bi bile vlečnice 
ter urejene površine za drsa-
nje in sankanje ter tekaške 
proge. Glede na naravne po-
goje v zimskem času, sta na 
širšem območju možni tur-
no smučanje in vse bolj ak-
tualno krpljanje. Potencialna 
športna ponudba širšega ob-
močja bi dopolnila že obsto-
ječo ponudbo tematskih poti 
- ftižinske tematske poti, 
naravoslovno-rudarske učne 
poti in geološke transverza-
ie. Atraktivnost območja je 
mogoče tudi povečati s pro-
grami s področja kmetijstva -
kmetija odprtih vrat, izobra-
ževalna kmetija, razvoj do-
polnOnih dejavnosti. 



O B Č I N S K E N O V I C E 

Nova načelnica UE 
Vodenje Upravne enote Jesenice je s prvim septembrom prevzela Alenka Burnik. 

URŠA PETERNEL 

S prvim septembrom je pri-
šlo do spremembe na čelu 
Upravne enote Jesenice. 
Dolgoletnega načelnika Vi-
tomirja Pretnarja je zame-
njala jeseničanka Alenka 
Bumik, univerzitetna diplo-
mirana sociologinja, ki je 
bila že doslej zaposlena na 
upravni enoti kot vodja od-
delka za okolje in prostor. 
Bumikova se je po diplomi 
leta 1990 zaposlila na takrat-
ni Občini Jesenice, najprej 
kot pripravnica, kasneje pa 
je delala na Sekretariatu za 
okolje in prostor. Leta 1995, 

ko so bile ustanovljene upra-
vne enote, je pričela delati na 
Oddelku za okolje in pros-
tor, leta 1997 je postala sve-
tovalka načelnika, leta 2000 
pa vodja oddelka za okolje in 
prostor. Kot je povedala ob 
imenovanju, se je na razpis 
za načelnico prijavila zato, 
ker ocenjuje, da bo s svojim 
načinom dela lahko pripo-
mogla k še boljšeniu delu 
upravne enote. Stanje na 
Upravni enoti Jesenice oce-
njuje kot dobro. Večjih spre-
memb za zdaj ne načrtuje. 
"Najbolje poznam oddelek, 
ki sem ga vodila, delo drugih 
pa moram še natančneje 

spoznati, zato v tem trenut-
ku ne načrtujem večjih spre-
memb. Sem pa vsekakor člo-
vek, ki se pred vsako spre-
membo rad pogovori s 6 m 
večjim številom udeleženih 
v načrtovanih spremembah 
in tako skuša najti rešitev, s 
katero je zadovoljnih čim več 
ljudi," je poudarUa. Med več-
jimi ndogami, ki jo še čaka-
jo, je načrtovana selitev 
upravne enote. V zvezi s tem 
je nova načelnica povedala: 
"Letos je bila imenovana 
projektna skupina za reševa-
nje prostorske problematike 
UE Jesenice, Geodetske 
uprave RS in Davčne uprave 

RS v okviru upravnega cen-
tra Jesenice. Skupina je že 
pripravila elaborat in ga po-
sredovala ministrstvu za jav-
no upravo. To pomeni, da so 
postopki stekli, napovedati, 
kdaj bo prišlo do selitve, pa 
je težko, saj na to vpliva veli-
ko dejavnikov. Vsekakor si 
želimo, da bi do selitve pri-
šlo čim prej, vendar ocenju-
jem. da prej kot v dveh ali 
treh letih tega ni realno pri-
čakovati." 
Dosedanji načelnik Vitomir 
Pretnar ostaja na Upravni 
enoti Jesenice kot vodja Od-
delka za občo upravo in 
splošne zadeve. 

DomaČi kruh je najslajši 
"želim, da bi vsako leto še več mladih izobraženih ljudi dobilo zaposlitev doma, saj bi tako občina 
doživljala hitrejši vzpon," pravi Ljudmila llenič, občinska svetnica na listi SD. 

URŠA PETERNEL 

Kratka osebna predstavitev: 
datimi in kraj rojstva, stan, 
število otrok, kaj sle po izob-
razbi, kje ste zaposleni... 
"Rodila sem se 16. septem-
bra 1940 v Planini pod Goli-
co, tik pred drugo svetovno 
vojno. Postala sem učiteljica 
slovenskega jezika - izpolni-
la sem eno svojih želja. Po-
učevati sem začela že med 
študijem v Ljubljani, po di-
plomi pa v Vodicah, Kranju, 
večino let, 32. pa na Jeseni-
cah v OŠ Toneta Čufarja, in 
sicer 15 let kot slovenistka 
ter 17 let kot ravnateljica. S 
te delovne naloge sem odšla 
v pokoj. Od leta 1964 živim 
stalno na Jesenicah, kjer sva 
z možem ustvarila topel 
dom sebi in otrokoma, zdaj 
tudi vnukoma." 

Želim si, da bi Občina Jese-
nice postala ... 
"To je moj kraj, moja obči-
na, zato želim, da bi se po 
trdi preizkušnji ob prestruk-
turiranju gospodarstva hi-
treje spet dvignila. Vem, da 
to ni preprosto, saj je teda-
nja Železarna dajala kruh 
več kot šest tisoč delavcem 
in njihovim družinam: dru-
gih obratov skoraj ni bilo. 
Mladim želim reči, naj bodo 
pogumni, naj izsanjajo svo-
je sanje doma, naj ne bežijo 
drugam za lažjim kruhom. 
Domači kruh je najslajši, če-
tudi je pot do njega strma. 
Želim, da bi vsako leto še 
več mladih izobraženih ljudi 
dobilo zaposlitev doma, saj 
bi tako občina doživljala hi-
trejši vzpon." 

Katere cilje boste zasledova-
li kot občinska svetnica? 
"Kot občinska svetnica sle-
dim dogovorjenim ciljem -
strategiji razvoja - ki jo je 
sprejel občinski svet v prejš-

Ljudmila llenič 

njem mandatu. Svoje znanje 
in moč bom usmerjala v ure-
janje našega bivalnega oko-
lja, v kvalitetno življenje sta-
rejših, v razvoj sodobnega 
šolstva na vseh ravneh. Ne le 
na Jesenicah, povsod manj-
ka prostora v domovih za 
starejše. Te kapacitete bo 
nujno treba povečati, saj da-
našnji mladi in srednji gene-
raciji ob službi in družini čas 
ne dopušča skrbeti za ostare-
le starše. Že pred leti sem 
dala pobudo, da bi v eni 
praznih stavb uredili varova-
na stanovanja, kjer bi se na-
stanili osamljeni, a še vitalni 
upokojenci. Zal nisem bila 
dovolj prepričljiva. Denarja 
pa tako nikoli ni dovolj. Pri-
zadevam se, da bi se med 
krajani dogajalo več prijeme-
ga, da bi bolj sodelovali, da bi 
se zmanjšala odtujenost." 

Katere svoje tri osebnostne 
lastnosti bi izpostavili (pozi-
tivne ali negativne)? 
"V vsakem človeku je splet 
dobrega in slabega. Mislim, 
da sem vesela, delovna, 
vztrajna in nepopustljiva, če 
sem prepričana o svojem 
prav. Postanem pa kljubo-
valna in preveč ranljiva, če 
se ljudje, ki jih spoštujem. 

sprenevedajo. Prizadenejo 
me površne sodbe ljudi, ki 
mi ne vidijo v dušo. Sama 
rečem bobu bob, kar pa ni 
vselej dobro." 

Najljubši bobi oziroma pre-
življanje prostega časa 
"Ko se bom upokojila ... 
Tako sem mislila. A zdaj so 
dnevi zelo kratki za vse načr-
tovano. Kar nekaj časa mi 
vzame delo v krajevni skup-
nosti, nekaj za občinski svet, 
večino časa pa rada posvetim 
vnuku Tomu in vnukinji 
Tini. Oba sta pridna šolarja, 
številne aktivnosti pa jima s 
prevozi skupaj z možem že-
liva olajšati. Nekaj časa le 
ostane, namenim ga branju 
in hoji v naravo. Šele v teh le-
tih doživljam svet okoli nas. 
Slovenija je z vsakim kotič-
kom prelepa dežela." 

Zadnja prebrana knjiga 
"Berem precej, a manj kot 
želim. V teh dneh sta mi 
močan vtis pustili deli lana 
Rankina Skrivalnice - In-
špektor Rebus v breznu 
edinburškega podzemlja ter 
Sandre Gregory Pozabita na 
hčer. Pravkar sem odložila 
pripoved Franca Šetinca 
Sredi ponorelega sveta, kate-
re vsebina sega v moj rojstai 
kraj, v roke pa vzela roman 
Rajska vrata someščanke 
Magdalene Cimdrič." 

Najljubši kraj za dopust 
"Že dolga leta hodim z dru-
žino v jeseniški tabor Finida 
pri Umagu, kjer imamo pri-
kolico. Če bi imela več časa, 
bi zagotovo hodila na krajše 
izlete po Sloveniji. Zelo rada 
pa sem tudi v Planini pod 
Golico." 

Na kaj ste v življenju najbolj 
ponosni? 
"Ne vem, če sem ponosna, 
zagotovo pa sem srečna in 

vesela, da imam urejeno 
dmžino, v kateri se vsi lepo 
razumemo in si f>omagamo. 
Vesela sem tudi, da sem več 
kot 17 let uspešno krmarila 
tedaj eno največjih šol v Slo-
veniji. Vesela sem. da sta 
otroka poštena, da vestno 
opravljata delo. Presrečna 
sem ob pogledu na oba vnu-
ka, že kar ponosna, saj sta 
zelo uspešna v šoli in v svo-
jih prostočasnih aktivnostih, 
predvsem na glasbenem po-
dročju in v športu." 

Življenjsko vodilo 
"Bodi pošten do sebe in do 
drugih, nikogar ne prizade-
ni, aktivno živi, dokler moči 
dopuščajo, tako fizične kot 
psihične. Veseli se sleherne-
ga dne in vsakega dobrega 
dejanja, saj ta lepšajo odno-
se med ljudmi in lastno živ-
ljenje." 

Vrsto let ste bili ravnateljica 
Osnovne šole Toneta Čufar-
ja. Bi lahko dali kakšen kra-
tek nasvet staršem in otro-
kom, kako zastaviti delo ob 
začetku šolskega leta, da bo 
težav med letom čim manj? 
"Tako učitelji kot starši naj 
si prizadevajo dati otroku 
znanje za življenje ter mu 
vzgojiti potrebne lastnosti, 
zlasti še medsebojno spošto-
vanje in poštenost. Otrokov 
vzornik so največkrat starši 
in učitelji, zato ne govoriti 
eno, delati drugo. Otroci 
imajo v večini radi stroge, 
pravične, poštene ter dosled-
ne odrasle okoli sebe, ki jas-
no pokažejo meje dopustne-
ga. Če bo otrok v toplem do-
mačem vzdušju sproti opra-
vil šolske obveznosti, bo 
zmogel prav vse, starši naj le 
spodbujajo njegovo samoza-
vest. Stojijo naj mu ob stra-
ni, ko je uspešen ali kadar 
ne zmore iz težav - vaš je in 
radi ga imejte." 

Alenka Burnik 
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OBČINSKE NOVICE 

Na Jesenicah v stanovanjskih soseskah propadajo številna 
zapuščena vozila, na sliki eno takšnih ob stanovanjskem 
bloku v Podmežakli. 

In še drugi neregistrirani avto v Podmežakli 

Odslužena vozila 
kazijo okolico 
Zlasti moteča so v stanovanjskih soseskah, kjer zasedajo prepotrebna parkirna mesta. 

U R Š A P E T E R N E L 

Tako kot v drugih krajih je 
tudi na Jesenicah v nekate-
rih stanovanjskih soseskah 
mogoče opaziti zapuščena 
vozila, k i j ih lastniki pre-
prosto pustijo propadati. Po-
klical nas je bralec i z Pod-
mežakle, kjer ob stanovanj-
skem bloku že dalj časa sto-
jita kar dve takšni zapuščeni 
vozili, k i zasedata prepotreb-

zasedati te površine z drugi-
m i predmeti. Nadzor nad 
zapuščenimi vozili opravlja 
občinski redar, k i bodisi 
takšno vozilo opazi sam ali 
pa ga nanj opozorijo občani. 
Kako torej ukrepa, če izve za 
zapuščeno vozilo? Kot je po-
vedal občinski redar Ivan 
Demšar, na vetrobransko 
steklo takega vozila nalepi 
obvestilo redarstva, s kate-
r im pozove lastnika, naj vo-

J e sen i je zaradi uskladitve z Z a k o n o m o varnost i 
cestnega p r o m e t a in z Z a k o n o m o prekršk ih 
predv idena pr iprava n o v e g a odloka o ureditvi 
ces tnega p r o m e t a v nase l j ih na o b m o č j u občine 
Jesen ice . P r e d v i d o m a bo novi odlok vseboval 
tudi določbe o odstranitvi z a p u š č e n i h vozil in 
bol je uredi l to področje . 

In še ena avtomobilska razvalina - Lada Niva v bližini 
cerkve... I fOTO: jANCl: Piiiĵ M 

na parkirna mesta, obenem 
pa pomenita ekološko ne-
varnost. Ker to ni osamljen 
primer - naš fotograf Janez 
Pipan nas redno zalaga s fo-
tografijami odsluženih vozil 
• smo se pozanimali, kako je 
na Jesenicah urejen odvoz 
zapuščenih vozil. Kot pojas-
njujejo na komunalni direk-
ciji, je po veljavnem odloku 
določeno, da je na javnih po-
vršinah prepovedano pušča-
ti zapuščena in dotrajana vo-
zila, počitniške prikolice in 
druga priklopna vozila ter 

ž i lo v roku osmih dni od-
strani. Lastnik ima mož-
nost, da poda ugovor in po-
jasni, kaj z vozilom namera-
va storiti - ga znova registri-
rati, prodati ... "Pogosto se 
zgodi, da stranke nimajo de-
narja za registracijo, kar 
tudi povedo. Tako se dogo-
vorimo za določen rok, v ka-
terem bodo vozilo odstrani-
li, prodali ali znova registri-
rali," je povedal Demšar. 
Večji problem pa so vozila, 
k i so povsem odslužena. V 
takih primerih vozilo običaj-

lllillfflHIH! mniMHM!-

Zapuščeno vozilo brez tablic na Titovi cesti pred 
podzemnimi garažanni 

no nima več registrskih ta-
blic in lastnika n i mogoče 
izslediti, ker je tudi številka 
šasije uničena. "Tako vozilo 
odpeljemo in damo v raz-
gradnjo na občinske stro-
ške," je povedal Demšar. In 
kam ga odpeljejo.' Po Dem-
šarjevih besedah na Integral 
Avto Jesenice, kjer zbirajo 
odslužena vozila in j ih pri-
pravljajo za odvoz in raz-
gradnjo. 
Ob tem je Ivan Demšar opo-
zori l na še en problem -
mnoge domačine močno 
moti "zbiralnica" starih vo-
zi l na Cesti revolucije, kjer 
se določeni posamezniki 
ukvarjajo s preprodajo avto-
mobilov. "Dobivamo stalne 

pritožbe sosedov, a ukrepa-
m o zelo težko, ker vozila hi-
tro preprodajo naprej ali pa 
podajo izjavo, da j ih bodo 
popravili in vnovič registri-
rali," je povedal Demšar. 
Stanje tako ostaja neureje-
no, in to kljub uradni določ-
bi, po kateri zadnji lastnik 
vozila ne more odjaviti i z 
prometa, dokler upravni 
enoti ne predloži potrdila, 
da ga je predal v razgradnjo 
pooblaščenemu predeloval-
cu, izvozne deklaracije ozi-
roma izjave o lokaciji vozila. 
Problem je, kot nam je pove-
dal avtomobilski strokov-
njak, prav v omenjeni izjavi, 
kajti lokacije vozila v praksi 
nihče ne preverja ... 

Pisma 
Vprašanje članu 
Nadzornega sveta 
Lamete, d. d., 
Borisu Bregantu 

v časopisu Jeseniške novice 
z dne 20. julija 2007 sem pre-
bral intervju novinarke Peter-
nelove z naslovom Lamela bo 
prodala delnice. Osebno sem 
bil prisoten na skupščini ome-
njene družbe pooblaščenke, 
pričakoval sem tudi vašo priso-
tnost gospod Bregant, kot bivši 
direktor Železarne Jesenice in 
zdajšnji predsednik Nadzor-
nega sveta Lamete ste bili dolž-
ni prisostvovati tako pomemb-
ni stvari, kot je skupščina. No, 
glede na vašo neudeležbo in 
glede na vse dogodke, odkar 
obstaja družba, Je treba pojas-
niti kar nekaj stvari, ki hi jih 
morali malim delničarjem po-

jasniti prej, preden so poobla-
stili za glasovanje na skupščini 
O prodaji delnic pooblaščence. 
Družba Lameta ni. čeprav bi 
morala, transparentno, -pred-
vsem pa redno obveščala vseh 
delničarjev, kot so to počeli v 

družbi pooblaščenki Ravne, v 
nadaljevanju DPR. 

V Uradnem listu Republike 
Shvenije št. m/ojje bil 29. de-
cembra 2001 objavljen Zakon 
o prevzemu in načinu porav-
nave obveznosti Slovenskih že-
lezarn v zvezi s programom 
prestrukturiranja, ki ga je na 
svoji seji 20. decembra 2001 
sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije, iz katerega je razvid-
no, da Je nominalna cena del-
nice Sto tisoč takratnih tolarjev. 

Skupščina SIJ (Slovenska 
industrija jekla) Je na svoji 14. 
seji dne j. novembra 2006 
sprgela sklep, s katerim je spre-
menila in dopolnila statut 
družbe tako, da Je znižala 
osnovni kapital družbe. Posle-
dica sprejema takega sklepa o 
znižanju osnovnega kapitala 
Je tudi nižja vredtwst delnice in 
sicer s sto tisoč na 35 tisoč tolar-

jev. Zato sta DPR in Lameta 
Jesenice 1. decembra 2006 vlo-
žili na Okrožno sodišče v Ljub-
ljani tožbo proti SIJ (lastnik je 
bila takrat le država). Sodišče 
še ni izdalo nobenega sklepa v 
zvezi z to tožbo. 

Ker je sklep zadnje Skupšči-
ne Lamete zavezujoč, izpod-

bojna tožba s strani nekaterih 
delničarjev bo vložena, me za-
nima, zakaj je Lameta tako hi-
tela s prodajo delnic družbi Di-
lon, d. 0. o., (lastniki so Rusi), 
saj sta obe družbi pooblaščenki 
vložili v letu 2006 tožbo proti 
SIJ oz. državi? Osebno me-
nim, da bi bilo najprej treba 
počakati odločitev sodišča in na 
podlagi te nadaljevati postopke. 

Prav tako se mi zdi čudno 
samo delovanje družbe Lame-
ta. DPR Je imela v teh letih de-
set skupščin, Lameta samo pet, 
iz obsežnega gradiva DPR, ki 
ga imam. Je razvidno, da so o 
vseh dogajanjih v zvezi z delni-
cami redno obveščali delničar-
je, javnost in novinarje o tej 
problematiki. Prav tako so o 
svojih postopkih obveščali od-
govorne v vladi RS kot tudi 
predsednika vlade Janeza Jan-
šo. Vse, kar sem prejel v letih 
obstoja Lamete kot delničar, Je 
vabilo na dve skupščini in dve 
informaciji. Res ne vem, ali 
srno na Jesenicah tako nesposo-
bni, po domače rečeno počep-
fiemo brez boja, da ne zmore-
imo združiti moči in skupaj s 
Štajerci nadaljevati tistega, kar 

je že začeto. 

Kar Je izjavila direktorica 
DPR za dnevnik Delo. da je 
razočarana nad neaktivnostjo 

jeseniške Lamete, napisano v 
Jeseniških novicah, drži stood-
stotno in je razvidno iz doseda-
njega (ne)poslovanja družbe 
pooblaščenke. Velik del krivde 
je tudi na vaših ramenih, go-
spod Bregant. Kot član Nad-
zornega sveta Lamete ste bili 
dolžni opozoriti odgovorne v 
družbi, res je, da niste Član od 
ustanovitve Lamete, da bi bili 
mali delničarji vsa leta trans-
parentno obveščeni o dogaja-
njih in aktivnostih družbe v 
zvezi z delnicami. Tako pa se 
Je pokazalo, koliko in kaj je bilo 
narejenega. 

Sam sem kot delničar teden 
dni pred skupščino pisno za-
hteval od direktorja Lamete 
Ber^leza, da mi posreduje gra-
divo za skupščino, vendar ga 
nisem dobil. Odgovor na sami 
skupščini je bil, da bi moral on 
dobiti soglasje drugih Članov 
družbe. Kako lahko glasuješ o 
posamezni točki na skupščini 
brez tega, da bi gradivo prej 
prebral, mi ni jasno. Vsi indici 
kažejo na to, tudi sestava poob-
laščencev, med njimi dva pred-

stavnika sindikata SKEI, da 
ste vsi člani družbe pooblaščen-
ke Lameta delali skrajno ne-
transparentno, in kot Je bilo sli-
šati na sami skupščini, nekate-
ri precg po domače. Tu mislim 
predvsem na posojanje denarja 
Smučarski zvezi, stroške mo-
bilnega telefona direktorja Ber-
gleza za osebne potrebe itd. 
Kaj ste v vsem tem času počeli 
vi, gospod Bregant? 

To Je le nekaj "cvetk", ki ka-
žejo na to, koliko se je vsem ti-
stim, ki ste delali v Lameti, šlo 
za to, da mali delničarji iztrži-
mo za delnico tisto ceno, ki Je 
zakonsko določena. Če Je drža-
va garantirala ceno, kije zapi-
sana v zakonu, potem ne vi-
dim razbga, da tega ne bi do-
segi. Kot kaže, so le na Rav-
nah vztrajni in zahtevajo tisto, 
kar Jim pripada. Na Jesenicah 
pa kot vedno do sedaj, nič. 

Gospod Bregant, naj vas na 
fconcM še spomnim, da ste vi 
podpisali listine za manj prgete 
OD, da so delavci pod vašim di-
rektorovanjem prgemali manj-
še plače, da ste predsednik NS 
Lamete, in sprašujem se, kaj ste 
dobrega naredili za male delni-
čarje. Vsaj s svojo prisotnostjo 

na skupščini bi nas lahko počas-
tili. Kot kaže, za vas mali delni-
čarji niso pomembni. 

MALI DELNIČAR 
M I R A N BREGAR 

O kradljivcih rož 
v zadnji številki Jeseniških 

novic sem prebrala zanimivost 
o ukradeni roži, zato se ogla-
šam tudi sama. Živim na 
Tomšičevi in imam precej veli-
ko teraso takoj ob pločniku. 
Rada imam rože, zato jih je 
pdna terasa. Že lani je nekdo 
odnesel zimzelen grmiček v kar 
velikem lončku, letos pa seje 
"odpeljal" z veliko cvetočo hor-
tenzijo. Odpeljal zato, ker je bil 
cvetlični lonec velik (premera 
^^ cm) in bi ga težko neopaže-
no nesel po ulici. Čez dan si Je 
rožo o^edal, ponoči pa jo odpe-
ljal. Javila sem krajo na polici-

jo, hotela sem tudi obesiti li-
stek, da tod hodijo tudi tatovi 
rož, pa sem si premislila. Pro-
sila bi vffs, da zapišete tudi to 
novičko, da bo tat vsaj malo 
osramočen. Hvala! 

JANA POGAČNIK, 

Jesenice 



KRAJEVNA SKUPNOST 

Pestro jeseniško 
poletje v Pineti 
Letošnja sezona je spet postregla s kopico veselih dogodkov. 

JANKO RABIČ 

Občini Jesenice je v Pineti 
pri Novigradu ostal še edini 
kotiček za prijetno poletno 
razvedrilo ob morju. Leto-
višče je namenjeno pred-
vsem otrokom, proste kapa-
citete pa lahko koristijo tudi 
družine in drugi. Za organi-
zacijo letovanj že desedetja 
skrbi Zveza društev prijate-
ljev mladine Jesenice (ZDP-
MJ). Doslej so dani večkrat 
morali premagovati prave 
viharje za ohranitev letoviš-
ča. Lanska dodelitev ustrez-
ne kategorizacije in letošnja 
legalizacija vseh objektov po 
hrvaški zakonodaji sta sedaj 
največji zagotovili, da v pri-
hodnje ne bo vei. vsakoletne-
ga strahu pred zaprtjem ozi-
roma rušenjem objektov. 
Letošnja sezona je spet po-
stregla s kopico veselih do-
godkov. Z najlepšimi vtisi 
so se najprej domov vrnili 
otroci iz vrtcev, sledile so iz-
mene učencev osnovnih šol 
in mladi športniki. Ena od 
avgustovskih izmen je bila 
namenjena mladim druži-
nam, ki so jih letos že tretjič 
povabili v letovišče. Odziv je 
vedno večji. Kramljali smo s 
petčlansko družino Žuber s 
Slovenskega )avornika. Po-
lona in Pavel sta našla prije-
ten oddih, čeprav so ju trije 
otroci kar pošteno zaposlili 
vsak dan. To so bili štiriletni 
Štefan, dveletni Albin in Ka-
tarina, ki je dopolnila tri me-
sece. "Prihajamo že tretje 
leto in všeč nam je. Letoviš-
če je umirjen kraj, otroci se 
lahko svobodno igrajo in ko-
pajo v morju. Malo nam jo 
je zagodlo vreme, tako, da 
smo pač deževni dan izkori-
stili za izlet. V Pineto bomo 
zagotovo radi še prišli." 
Skupine učencev osnovne 
Šole Poldeta Stražišarja z Je-
senic so v letovišču redni 
gostje že 11 let. Varuhinja v 
oddelku vzgoje in izobraže-
vanja Marija Frece pravi: 
"Razmere za naše učence s 
posebnimi potrebami so tu-
kaj enkratne. Veliko se kopa-

Ena od avgustovskih izmen je bila namenjena mladim družinam 

mo in učimo plavanja. Leto-
vanje izkoristimo tudi za de-
lavnice, kjer izdelujemo ogr-
lice in zapestnice, barvamo 
kamne Ln storže. Dneve po-
pestrimo z izletom z ladjo. 
Letujemo skupaj s športniki, 
ki nas enakopravno vzamejo 
medse. Pohvala velja vod-
stvu letovišča na čelu z Ire-
no, kuharicam in drugim. 
Učenci že od novega leta 
sprašujejo, kdaj bodo odšli 
spet v Pineto." Na naše vpra-
šanje, kako je v letovišču, so 
v en glas zavpili: "Uživamo!" 
Redni gostje so tudi mladi 
Člani Strelskega društva Tri-
glav Javornik-Koroška Bela 
pod vodstvom trenerja in 
sodnika z licenco Francija 
Bizjaka. "Tretjič smo na po-
letnem taboru v Pineti in 
spet smo uspešno izpeljali 
program. V s ^ dan smo res-
no trenirali in izboljševali 
strelsko znanje. Vključili 
smo se v večeme programe s 
plesom in pesmijo ter igra-
njem na žlice. Prednost po-
letnega tabora je tudi krepi-
tev vzajemnega prijateljstva 
in zdravja. To pa je najbolj 
potrebno za naporno sezo-
no, ki nas čaka. Za uspešno 
izvedbo tabora se moram po-
sebej zahvaliti vodstvu 
ZDPM, osnovni šoli Toneta 
Čufarja in našemu strelske-

mu društvu Triglav." Letos 
je bilo na tabom osem per-
spektivnih tekmovalcev: Jure 
Štojs, Tadej Štojs, Matic Pa-
pler. Rok Razinger, Uroš Vo-
štič, Tine Smolej, Anže Pre-
sterl in Gal Rakovec. 

Helena Bizjak - Amina 

Letovišče v Pineti že nekaj 
časa poleti postaja Slovenija 
v malem. Vodstvo Z D M P 
Jesenice proste kapacitete 
oddaja tudi drugim Zvezam 
po Sloveniji in tako poskrbi 
za boljši rezultat poslovanja. 
Zanimiva so srečanja z ved-
no novimi obrazi. Simpatič-
na Helena Bizjak - Amina iz 
Sežane je s hčerko Leilo po-

stala stalna gostja. Je vse-
stranska umetnica, v življe-
nju počne tisoč in eno stvar. 
V večernih programih je 
navduševala z orientalskimi 
plesi in igranjem na egip-
čanski boben tarabuka. "Go-
renjci 80 me lepo sprejeli 
medse, s hčerko uživava na 
letovanju. Vesela sem, če s 
svojimi točkami lahko pope-
strim večere." Helena ima 
Že prvo pesniško zbirko, se-
daj piše roman. Zaupala 
nam je, da želi navezati stike 
tudi s sorodnimi umetniški-
mi dušami na Jesenicah in 
širše na Gorenjskem. 
Ob vseh radostih, ki polnijo 
poletni vsakdan v Pineti, gre 
dodati še nekaj resnejšega. 
Na začetku smo omenili te-
žave ZDPMJ z letoviščem. 
Jeseniški občinski svet je le-
tos že pokazal razumevanje 
za nadaljnji obstoj, saj je na-
menil kar lepo vsoto iz reba-
lansa proračuna. V prihod-
nje bo v obnovo treba še ve-
liko vložiti. Najprej zame-
njati dotrajano električno in-
štalacije in staro opremo v 
hišicah s sodobnejšo. Obči-
na Jesenice, ki je lastnik 
zemljišča v Pineti, ne sme 
izpustiti iz rok bogastva, ki 
ga pomeni letovišče za vse: 
otroke, mlade družine in 
športnike. 

Mladi člani Strelskega društva Triglav Javornik-Koroška 
Bela pod vodstvom trenerja Francija Bizjaka 

Skupine učencev osnovne Sole Poldeta Stražišarja z Jesenic 
so v letovišču redni gostje i e 11 let. 

Krajevni praznik 
z gasilskim jubilejem 
v Planini pod Golico so letošnji krajevni praznik 
povezali z 80-ietnim jubilejem domačega 
gasilskega društva. 

JANKO RABIČ 

Čeprav je avgust počitniški 
mesec, v Planini pod Golico 
vedno znajo poskrbeti za pi-

večji enotnosti med vsem 
prebivalci. 
V kulturnem programu je 
nastopila mlada citrarka 
Polona Toman, Simona Ra-

san program ob krajevnem 
prazniku. Praznik je bil le-
tos povezan z 8o-letaim ju-
bilejem domačega gasilske-
ga društva. V petek, 24. av-
gusta, so člani najprej pri-
pravili sektorsko vajo, skup-
no slavje vseh krajanov pa je 
bilo naslednji dan pri gasil-
skem domu. Najprej je sko-
zi kraj krenil sprevod narod-
nih noš na zapravljičkih, ga-

zingar je prebrala pesem av-
torice Darje Jakopič. 
Drugi del programa je bil 
veder in sproščen. Člani do-
mačega turističnega druš-
tva so uspešno izpeljali tra-
dicionalne kmečke igre, ki 
se jih je udeležilo devet 
ekip iz domačega kraja, so-
sednjega Šentjakoba na Ko-
roškem in iz drugih sloven-
skih krajev. Tekmovalcem 

Praznični avgust je v Planini pod Golico 
zaznamoval še en vesel dogodek. Ob slovesu 
domačinke, ki se je poročila v Belo krajino, 
so fantje svatom pripravili pravo staro l judsko 
šrango z vsemi običaji, Id sodijo zraven. 

silci so s seboj peljali staro 
motorno brizgalno. 
Na osrednjem prizorišču so 
člani društva najprej doma-
čim organizacijam in krajev-
ni skupnosti izročili zahvale 
so uspešno dolgoletno sode-
lovanje. Predsednica sveta 
KS Planina pod Golico He-
lena Razingar je v praznič-
nem nagovoru pozvala k 

je največ preglavic povzro-
čalo iskanje jajca v senu, se-
veda ob smehu gledalcev. 
Že drugo leto zapored je 
bila nepremagljiva ekipa 
mladih s Plavškega Rovta. 
Klemen, Tomaž, Matej, Si-
mona in Gašper odlično ob-
vladajo žaganje hlodov, no-
šenje sena v rjuhi in druge 
kmečke spretnosti. 

Najbolj težko čakajo na obnovo cest 
V jeseniški krajevni skupnosti Podmežakla je praznik v avgu-
stu tudi priložnost za inventuro dela na različnih področjih in 
za snovanje novih načrtov. Veliko zadev se premika počasi, 
tako da to velikokrat moti krajane. Predsednica sveta KS Ma-
rina Kalan pravi: "Največja pričakovanja krajanov so že nekaj 
let na področju komunalne infrastrukture. Predvsem gre za 
obnovo ceste 1. maja in ceste heroja Verdnika. Cestišče je po-
nekod ozko, ni pločnikov. Vsi težko čakamo začetek del, saj 
bomo z obnovo predvsem izboljšali prometno varnost. Prvi 
razgovori s krajani so se na Komunalni direkciji že začeli, so-
deluje tudi naš svet krajevne skupnosti. Ob tem se bojim, da 
se bo investicija kar precej zavlekla. Pri tem pričakujem tudi 
pomoč in razumevanje krajanov, predvsem pri odkupih zem-
ljišč. Druga investicija je gradnja kanalizacije v celotni krajev-
ni skupnosti, s katero bomo predvsem poskrbeli za čistejše 
okolje. Velik problem je hrup ob avtocesti Hrušica-Vrba. Vsi 
upamo, da bo DARS čim prej izpolnil dane obljube." Poleg 
tega imajo še vedno težave z deponijo starega železa in od-
padkov na zasebnem zemljišču. Kljub vsem prizadevanjem 
jim po pravni poti ne uspe rešiti problema. 
So pa letos vendarle naredili nekaj za starejše krajane. Pri 
stavbi krajevne skupnosti so zgradili balinišče in steber za 
tekmovanje z nihajno kroglo. Vsem bosta pridobitvi nudili 
omogočili rekreacijo in sprostitev. Pri tem so naleteli na ne-
kaj nerazumevanja s sosedi, češ da bo sedaj tam preveč hru-
pa. Upajo, da se bodo lahko dogovorili. J. R. 



KULTURA 

Razstava Francija Sluge 

Fotografija iz serije S fotoaparatom po Triglavskem 
narodnem parku 

V razstavnem salonu Dolik je na ogled fotografska razstava 
Francija Sluge. Na ogled je mnogo fotografij večjega forma-
ta, med drugim odlični posnetki iz železarne in narave. Za 
avtorja je značilna igra svetlobe in sence, tudi v prenesenem 
pomenu - v življenju nam ostane kljub lepi barvi svetlobe 
tudi sled sence, manj svetle podobe ... j. P. 

Fotografski Utrinki izpod Golice 

S kljunastimi flavtami 
od jutra do večera 
"Ne, igranja na flavto se nikoli ne naveličamo!" so v en glas zatrdili mladi udeleženci poletne šole 
kljunaste flavte, ki je pod vodstvom profesorice Mateje Bajt potekala v Javorniškem Rovtu. 

URŠA PETERNEL 

Utrinek s postavljanja razstave 

V fotogaleriji v avli Gledališča Toneta Čufarja je svoje fo-
tografije razstavljal Ivan Šenveter. Razstavo, že deseto 
samostojno, je poimenoval Utrinki izpod Golice. S fo-
tografijami je predstavil deželo v vseh letnih časih, od 
spomladanskih cvetočih narcisnih poljan do jesenske paše 
in zimske idile. Dodanih je nekaj posnetkov kmečkih opra-
vil, kot je spravilo sena z volom, In posnetkov črne kuhinje 
z značilnimi dobrotami. S temi posnetki je avtor, kot je na 
odprtju razstave dejal Jani Novak, posegel že na področje 
dokumentarne fotografije. 

Jesenske serenade 2007 na Jesenicah 
-19.sezona 
Vsi koncerti so v Kosovi graščini, vse tri z umetniško 
besedo povezuje Klemen Bunderla; organizatorja sta 
Združenje glasbene mladine Jesenice in Glasbena mladi-
na ljubljanska. VSTOPNINE NI. 

Petek, 7. septembra, ob 20. uri 
TANGO, 
Kvintet Astorpia, 
Oksana Pečeny, violina 
Marko Turšič, kontrabas 
Stas Krutilov, klavir 
Primož Kranjc, akordeon 
Dejan Podgorelec, kitara 

Torek, 11. septembra, ob 20. uri 
4FOLK 
Ensemble 45AXESS 
Lev Pupis, sopran saksofon 
Tomislav Žužak, alt saksofon 
Primož Fleischman, tenor saksofon 
Dejan Prešiček, bariton saksofon 

Petek, 14. septembra, ob 20. uri 
MUSICA SACRA 
Vokalna skupina Ad libitum 
Martina Burger, Katarina Kodele, Mateja Novak - sopran 
Marjetka Čimžar, Mateja Kališnik, Vita Hribar - alt 
Metod Palčič, Matej Primožič - tenor 
Janez Ažman, Primož Krt, Matej Kališnik - bas 
Umetniški vodja: Andreja Martinjak 

V Centru šolskih in obšolskih 
dejavnosti Trilobit v Javorni-
škem Rovtu je konec avgusta 
potekala poletna šola kljuna-
ste flavte, ki jo je že deveto 
leto pripravila profesorica Ma-
teja Bajt. Lani so bili v Javorni-
škem Rovtu prvit Ker so se v 
mirnem in ustvarjanju naklo-
njenem okolju odlično počuti-
li, so se za Trilobit odločili tudi 
letos. Kot je povedala Mateja 
Bajt, izvrstna flavtistka in 
uspešna profesorica kljunaste 
flavte, se je letošnje poletne 
šole udeležilo 22 učenk in 
učencev iz vse Slovenije. Stari 

v Javorniškem Rovtu so mladi 
udeleženci predvsem veliko va-
dili, zvoki flavt so prihajali iz 
prav vseh kotičkov doma, a kot 
so zatrdili, se flavt tudi konec 
dneva niso naveličali. Profeso-
rica Bajtova, ki poučuje na 
srednje glasbeni šoli v Ljublja-
ni, na akademiji za glasbo in 
tudi na jeseniški glasbeni šoli, 
je potrdila, da so učend zelo 
pridni, zelo motivirani in da 
ogromno vadijo. "Imajo kar 
precej dela, a mislim, da z ve-
seljem vadijo," je povedala. To 
so potrdili t u i udeleženci. 
Tim Battelino, dvanajstletnik 
iz Ljubljane, ki je bil na poletni 
šoli že četrtič, je dejal, da je na 

"Všeč nama je, da lahko igrava v duetu," sta povedali Klara 
iz Zagorja ob Savi in NIka Iz Kranja. 

Ob zaključku poletne šole so pripravili zaključni 
koncert na Bledu, na katerem so predstavili, 
kaj so se v slabem tednu dni naučili. Obiskovalci 
so prisluhnili različni glasbi, od renesančne do 
modeme, ter različnim komornim zasedbam. 

so bili od osem do dvajset let, 
večina med njimi obiskuje 
osnovno glasbeno šolo, nekaj 
srednjo, dve udeleženki pa sta 
že študentki. "Bistvo tovrstnih 
poletnih šol je v tem, da učend 
lahko igrajo v manjših skupi-
nah, kajti med letom obiskuje-
jo večinoma individualni 
pouk. Na poletni šoli oblikuje-
mo ansamble - duo, trio in 
kvartet, tako da učend vadijo 
skupaj, spoznajo vrstnike, iz-
menjujejo izkušnje in se kaj 
novega naučijo," je povedala 
Bajtova. V šestih dneh bivanja 

poletni šoli super. "Veliko igra-
mo, družba je v redu, &jn se 
imamo. Predvsem je v redu, 
ker veliko igramo skupaj," je 
povedal. Tudi dvanajstletni 
Niki Krnidj iz Kranja, Id je bila 
na poletni šoli prvič, je bilo 
všeč, da je spoznala nove prija-
telje in da so igrali v manjših 
komornih zasedbah. Nika je 
končala peti razred glasbene 
šole. In zjJcaj se je odločila rav-
no za kljunasto flavto.' "Najprej 
sem hotela igrati violino, tako 
kot vsi; potem pa sem si pre-
mislila in sem raje izbrala flav-

Tim, Nika in Eva, mladi navdušenci nad kljunasto flavto 

to, ki jo izbere bolj redkokdo. 
Flavta ima zelo lep zvok, sploh 
če igrata dve skupaj." Eva Mu-
lej z Bleda, sicer učenka jeseni-
ške glasbene šole, pa je poveda-
la. da se na poletni šoli naučijo 
še več kot med letom, obenem 
pa se družijo s prijatelji, ki so 
jih spoznali že na prejšnjih po-

letnih šolah. Eve slabo vreme, 
ki jih je spremljalo večino časa, 
ni motilo. Tudi profesorica 
Bajtova je dejala, da je vreme 
"delovno"... No, kljub temu so 
našli čas tudi za razne skupin-
ske igre, igranje taroka, namiz-
nega tenisa in sprehode po 
okolid. 

Udeleženci poletne šole kljunaste flavte s profesorico Matejo Bajt 
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Tujci že tresejo 
mrežo za Acroni 
Poleg domačih hokejistov so se na prvi tekmi sezone v Podmežakli predstavili tudi Šved Markus 
Matthiasson ter Kanadčana Deker Bekar in Paul Heale/, te dni pa v ekipi pričakujejo še četrtega, 
Kanadčana Chrisa Brighta. 

VILMA STANOVNIK 

Jesenice - "Mislim, da se 
imamo na ledu s tujci, k i 
bodo letos igrali" v našem 
moštvoi, še precej za dogovo-
riti, priti na isto frekvenco, 
za kar bomo v prihodnjih 
dneh in tednih do začetka 
lige EBEL zagotovo imeli še 
kar nekaj časa. Sicer pa se v 
garderobi in zunaj nje do-
bro razumemo, pogovarja-
mo se angleško in ni nobe-
nih težav," je po prvi tekmi v 
letošnji sezoni na domačem 
ledu povedal kapetan moštva 
Acroni jesenic Miha Rebolj. 
Neuigranost nikakor ni pre-
senetljiva, saj tujci v moštvo 
Acronija prihajajo iz različ-
nih hokejskih okolij. Najprej 
je iz Švedske prišel 31-letni 
napadalec Markus Matthi-
ansson, ki je že ob prihodu 
povedal, da je o Sloveniji sli-
šal marsikaj lepega, zelo pa 
si želi svojo znanje preizku-
siti v avstrijski ligi. Stock-
holmčan, ki je sicer do pri-

Kanadčan Paul Healey, ki ima izkušnje tudi iz lige NHL, 
se je izkazal kot dober strelec. 

hoda na Jesenice živel v 
Malmoju, je drugi Šved, ki je 
kadarkoli zaigral za kašno 
slovensko ekipo, saj se je 
pred njim lani v dresu Slavi-
je preizkusil le Nicklas Hen-
riksson. 
Za švedskim napadalcem je 
na Jesenice prišel še njegov 
vrstnik, prav tako 3i-letni 
Derek Bekar. Kar 191 centi-

metrov visoki Kanadčan, ki 
je že igral v Evropi, je bil ob 
prihodu navdušen nad lepo-
tami Gorenjske in še poseb-
no Kranjske Gore, kjer bo -
tako kot drugi tuji soigralci -
prebival prihodnjih osem 
mesecev. Kot je povedal, se 
že veseli nastopov v ligi 
EBEL, ki je tudi v njegovi ig-
ralski karieri nov izziv. 

Trije letošnji jeseniški tujci (od leve prosti desni) Paul Healey, Markus Matthiansson in 
Derek Bekar so se že predstavili na ledu v Podmežakli. 

Nov izziv pa je igranje v 
moštvu Acronija Jesenic in v 
avstrijski ligi EBEL tudi za 
}i-letnega napadalca Paula 
Healeyja, Kanadčana, ki je 
sicer lani igral na Finskem, 
v svoji karieri pa je zbral 
tudi že 77 nastopov v l igi 
NHL. Da ima nos za dose-
ganje golov, je že dokazal 
tudi na Jesenicah, svoje 
strelske sposobnosti pa si 
želi dodobra izkoristiti tudi 
v ligi EBEL. 
Te dni pa naj bi se prvič na 
jeseniškem ledu izkazal še 
en Kanadčan, Chris Bright, 
36-letni napadalec, ki ima 
tudi japonski potni list, po 
potrebi lahko igra tudi na 
mestu branilca. V sezoni 
2005/6 se je prvič preizku-
sil tudi v Evropi, lani pa je 
bil angažiran v švicarski 
elitni ligi in bil z 31 točkami 
na 44 tekmah prvi strelec 
Basla. " Je izkušen igralec, ki 
zna za seboj potegniti dru-
ge, videl sem ga igrati v Švi-
ci in prepričan sem, da bo 
pravi za naše moštvo," je 
pred njegovim prihodom v 
Podmežaklo povedal jese-
niški trener Kim Collins, ki 
je bil zadnja leta trener pri 
švicarskem moštvu Biel, 
prav tako kot igralci pa se 
zaveda, da ekipo te dni čaka 
še precej dela, saj se bliža 
21. september, ko bo ekipa 
Acronija Jesenic v prvem 
krogu lige EBEL gostovala 
pri moštvu Vienna Capi-
tals. Do takrat naj bi doma 
odigrali še dve pripravljalni 
tekmi. Prvo že danes ob 19. 
uri proti ekipi Albe Volana, 
naslednjo pa v torek, 11. 
septembra, proti ekipi 
KAC-a. V petek bodo na pri-
jateljski tekmi proti KAC-u 
igrali še v Celovcu, moštvo 
iz Celovca pa bo tudi prva 
ekipa, ki bo v ligi EBEL v ne-
deljo, 23. septembra, gosto-
vala v Podmežakli. 

Anžetov podpis na igrišču 
URŠA PETERNEL 

Na igrišču za hokej na rolar-
kah (in-line hokej), ki so ga v 
Podmežakli uredili Jernejče-
vi, so pred kratkim gostili 
hokejsko zvezdo Anžeta Ko-
pitarja. Hrušičan, ki je slavo 
jeseniškega hokeja ponesel 
prek velike luže, se je na be-
tonska tla igrišča podpisal, 
tako da mladi nadebudni ig-
ralci vsak dan lahko vidijo a 
njegov avtogram. Kot je po- A 
vedal igrišča Aleksander Jer- 5 
nejc, se je Anže z veseljem 
odzval na njegovo povabilo, Anžetov avtogram na igrišču za hokej na rolarkah - kasneje 
da bi se podpisal na novo so podpis pobarvali, da je še bolj viden. 

igrišče. "Anže je skromen in 
dober fant, ki ga na Jeseni-
cah še premalo častijo," je 
dejal in dodal, da so Anžetu 
pred odhodom v Ameriko 
podarili tudi posebno leseno 
drsalko, ki ga bo spominjala 
na dom. Anže pa je obljubil, 
da bo prihodnje poletje na 
igrišču Jemejčevih pripravil 
turnir v hokeju na rolarkah. 
Igrišče Jemejčevih v Pod-
mežakli je veliko kar 40-krat 
20 metrov, pozimi pa na 
njem, če le vreme dopušča, 
poskrbijo za led in na svoj 
račun pridejo tudi mladi dr-
salci in hokejisti. 

Krajevna skupnost Slovenski javornik-Koroška 
Bela vabi na prireditve ob krajevnem prazniku 

Sobota, 25. avgust, ob 19.30: odprtje razstave ročnih del 
Ivanke Svetanič v razstavnem prostoru v Kulturnem hramu 
na Koroški Beli 

Sobota, 1. september, ob i6.oo: srečanje krajanov, starih 80 
let in več, v prostorih Društva upokojencev na Slovenskem 
Javorniku 

Torek, 4. september, ob 15.00: šolsko tekmovanje v tekih za 
otroke na igrišču za šolo na Koroški Beli 

Petek, 7. september, ob 9.00: tekmovanje v namiznem teni-
su v dvorani TVD Partizan na Koroški Beli 

- ob 16.00: MCJ se potepa - ob prazniku krajevne skupnosti spet 
na Koroški Beli, na dvorišču TVD Partizana na Koroški Beli 

- ob 17.00: spominska slovesnost v Parku talcev na Koroški Beli 
- ob 18.00: gasilska mokra vaja v izvedbi članic in članov 

PGD Javorniški Rovt in PGD Koroška Bela - župnišče na 
Koroški Beli 

- ob 18.00: odprtje razstave fotografij avtorja Marjana De-
belaka v razstavnem salonu Julke in Albina Pibernik 

Sobota, 8. september, ob n.oo: turnir v malem nogometu med 
ekipami iz naselij v krajevni skupnosti na igrišču na Pristavi 

Nedelja, 9. september, ob 9.00: balinarski turnir na rekrea-
cijskem centru na Kresu 

V okviru praznovanja krajevnega praznika bo od srede, 29. 
avgusta, dalje v prostorih Osnovne 5ole Koroška Bela na 
ogled razstava Utrinki s Koroške Bele in Javornika. 
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NASVET 

Delovanje semaforjev - prehod pešcev čez cesto 
V preteklih dneh je bilo kar nekaj obvestil in pripomb obča-
nov o okvari semaforjev na semaforiziranem križišču na Ko-
roški Beli in pri bolnišnici na Jesenicah. Občani so navajali, 
da je zelo težko ali skoraj nemogoče prečkati cesto na nave-
denih dveh križiščih pri zeleni luči. Preverili smo delovanje 
obeh semaforjev in ugotovili, da oprema deluje brezhibno. 
Na Komunalni direkciji smo se zato odločili, da o nekaterih 
specifičnostih v delovanju semaforjev obvestimo širšo jav-
nost. Omenjena semaforja se od drugih razlikujeta zaradi 
drugačnega krmilnega programa. Pešci, ki želijo prečkati ce-
sto na teh dveh semaforiziranih križiščih, morajo OBVEZ-
NO pritisniti tipko za pešce. Šele s pritiskom na tipko se 
sproži zahteva po spremembi rdečega signala za pešce v ze-
leni signal. V nasprotnem primeru je za pešce zaradi večje 
pretočnosti prometa prižgan rdeč signal, saj ni bilo dane za-
hteve za njegovo spremembo. Semafor v teh dveh križiščih 
deluje po podobnem sistemu kot semafor pri OŠ Toneta 
Čufarja - pri "Metuljčku". Zeleni signal za pešce se prižge po 
določenem času le v primeru, če pešec pritisne tipko za peš-
ca. Nekoliko drugačen sistem je na semaforiziranem križiš-
ču pri železniški postaji. Zahteva za preklop prometnega 
programa je podana v dveh primerih, s prevozom induktiv-
ne zanke na stranski cesti in ko pešec, ki čaka na prečkanje 
ceste, pritisne tipko za pešce. Po določenem intervalu se v 
obeh primerih na semaforju prižge za pešce zeleni signal, 
kar omogoča varno prečkanje ceste. Komunalna direkcija 
Občine )esenice 

Pomazane stene gledališča 
Pročelje našega gledališča je vsak dan bolj "popacano" s 
parolami, kar daje tej kulturni ustanovi videz ameriškega 
predmestnega objekta. Višek "prijaznosti grafitarjev" pa so 
zadnje izjave na vratih zasilnega izhoda. Seveda obstaja ve-
lika nevarnost, da bodo podobne umetnine prišle tudi na 
obnovljeno fasado, žal. j. P. 

S čebeljimi pridelki 
do zdravja 
TONE TOME, 
ČEBELARSKI MOJSTER 

Apiterapija je ena od ugled-
nih alternativnih ali kom-
plementarnih zdravilnih 
metod. Njeni temelji so bili 
postavljeni že pred tisočletji 
in nas učijo, kako koristen je 
med za bolne in zdrave vse 
od otroštva pa do pozne sta-
rosti. V zadnjih desetletjih 
je apiterapija še pridobila ve-
ljavo. Pri uveljavljanju si 
največkrat pomagamo s sta-
rimi, že uveljavljenimi re-
cepti za uporabo vseh čebe-
ljih pridelkov. Pravo veljavo 
ob uporabi vseh čebeljih pri-
delkov lahko pričakujemo 
šele tedaj, ko se bosta klasič-
na in alternativna medicina 
povezali in se medsebojno 
dopolnjevali. Apiterapija 
nas pouči o tem, kako si s 
pomočjo čebeljih pridelkov 
pomagamo krepiti in ohra-
njati zdravje. Med in drugi 
čebelji pridelki niso zdravi-
la, pač pa so zelo koristna 

dopolnila zdravilom. Zago-
vorniki apiterapije nas z ar-
gumenti prepričujejo, da ni 
bolezni od navadnega pre-
hlada do najtežjih oblik obo-
lenj, pri katerih si ne bi mo-
gli pomagati in vsaj malo 
omiliti težav z uporabo če-
beljih pridelkov. Z rednim 
uživanjem medu in cvetne-
ga prahu si povečujemo od-
pornost celega organizma. 
Čebelji pridelki nam lahko 
veliko koristijo, ne morejo 
pa nam škodovati, ker nima-
jo stranskih učinkov. Upoš-
tevati moramo, da na te pro-
izvode nirriamo alergij. Koli-
ko nam bodo čebelji pridelki 
koristili, je odvisno od naše 
močne volje in zaupanja v 
zdravo hrano. Ko se odloča-
te, da si bpste pomagali s ka-
terim od čebeljih pridelkov, 
imejte pogum in povejte to 
tudi svojemu zdravniku. Z 
njim se posvetujte, še po-
sebno če imate sladkorno 
bolezen in se morate medu 
izogibati. 

Zelo koristen napitek si lahko sami pripravile 
tako, da vodi dodate žlico medu, sok l imone ali 
pomaranče in kapljico jabolčnega kisa. Zakaj 
si poleti ne bi pripravili hladne limonade, ki jo 
po okusu osladimo z žlico medu? Z m e d o m si 
lahko sladkamo tudi čaj ali kavo. Zakaj bi 
uporabljali sladkor, ki ga mora naše telo še 
razgraditi, da ga bo lahko uporabilo, ko pa so 
to nalogo namesto nas opravile čebele.' Vendar 
pazimo, medu nikoli ne dajemo v vroč čaj 
ali kavo, če hočemo, da se ohrani njegova 
dragocenost. 

Med je eno od redkih živil da-
našnjega časa, ki ne vsebuje 
nobenih dodatkov. Uporab-
ljamo takega, kakršnega so 
nam dale čebele. Med ko-
ristne sestavine, ki jih imata 
veliko med in cvetni prah, 
upravičeno prištevamo tudi 
esencialne maščobne kisli-
ne, zelo pomembne pred-
vsem zato, ker niso nado-
mestljive, v današnji hitri in 
osiromašeni prehrani pa jih 
skoraj ni. Pomembno mesto 
med čebeljimi pridelki ima-
ta tudi matični mleček in 
propolis. Med lahko še ople-

menitimo tako, da različne 
čebelje pridelke pomešamo 
v pravilnem razmerju in jih 
v pravih odmerkih uživamo 
skozi celo leto. V novejšem 
času je na trgu več novih iz-
delkov iz čebeljih pridelkov 
z dodatki izvlečkov zdravil-
nih zelišč in sokov nekaterih 
poljskih pridelkov (sok rde-
če pese). Nesporno je, da 
bomo imeli največ koristi, če 
bomo čebelje pridelke uživali 
preventivno in jih dali na vsa-
kodnevni jedilnik. S tem 
bomo storili največ zase in za 
svoje bližnje. 

Fenomen skupinske vadbe 

S A N E I A T R A K O - NELLY 
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Fenomen se imenuje sku-
pinska vadba. Če ste že sli-
šali za ta izraz in bili prepri-
čani, da gre samo še za eno 
zvrst aerobike, ste se močno 
ušteli. Pri skupinskih vad-
bah zasledimo mnogo večji 
poudarek na spodbujanju in 
motiviranju vadečih. Sku-
pinsko okolje namreč pripo-
more k večji motiviranosti 
vadečih pri izvajanju vaj, 
vzdržuje raven energije na 
konstantno višji ravni in za-
gotavlja prijetno doživetje, 
predvsem skozi animacijo 
in vodenje inštruktorjev ae-
robike in drugih vadb. Sam 
nabor zvrsti skupinskih 
vadb je izredno širok, tako 
da lahko vadečim zagotovi 
dosego slehernega rezultata, 
bodisi je to tonizacija in raz-
voj mišic ali izboljšanje 
zmogljivosti srčno-žilnega 
sistema. Poznamo širok 
spekter vadb, od vadb z nav-
dihom joge, ki se osredoto-

čajo na milejše, nizkoodboj-
ne vaje. do visoko energič-
nih 'seans' s prostimi utež-
mi, ki kombinirajo aerobne 
principe treninga z dvigova-
njem uteži, s čimer vadeči 
oblikujejo telo in razvijajo 
mišično vzdržljivost. Z aero-

četki segajo v zgodnja devet-
deseta leta, ko je Johny G. 
idejo o skupinskem kolesar-
jenju v skupnem prostoru 
(spinning) pretvoril v svetov-
no uspešnico. Billy Blanks, 
svetovno uveljavljeni moj-
ster borilnih veščin, ravno 

Dokazano je, da skupinska vadba zmanjšuje 
stres in omogoča globoko sprostitev, odpravlja 
različna depresivna stanja in posledice stresa, 
spodbuja presnovo, pospešuje odstranjevanje 
odpadnih produktov iz telesa, uravnava delova-
nje vseh žlez in organov v telesu ter obnavlja in 
spodbuja imunski sistem ter odpravlja 
zdravstvene težave. 

bno vadbo v samo 40 do 50 
minutah vadbe izgubite pov-
prečno tisoč kalorij. Skupin-
ska vadba kot vadbeni kon-
cept niti ni povsem nov na 
trgu fitnes storitev. Njeni za-

tako spada med pionirje 
ustvarjalcev skupinskih va-
db. S predstavitvijo Tae Boja 
- skupinske vadbe s primes-
jo borilnih veščin, je v devet-
desetih dobesedno zastrupil 

najprej Hollywood in Z D A , 
nato pa še preostali del sve-
ta. 
Tudi pri nas v Zgomjesavski 
dolini, predvsem na Jeseni-
cah in v Radovljici, postaja 
skupinska vadba vse bolj 
priljubljena oblika športa. 
Najbolj znani sta blagovni 
znamki Fly-box in Latino 
Elite Aerobics. Fly-box je 
skupinska, aerobna dina-
mična in raznolika vadba s 
posameznimi elementi bo-
rilnih veščin ter latino plesa. 
Je vadba, ki poveča fizično 
pripravljenost in vzdržlji-
vost ter izgubo maščob. V 
aerobnem delu vadbe aktivi-
rajo energijske sisteme in 
srčni utrip pospešijo do rav-
ni, primerne za izgorevanje 
maščob v telesu, nato pa z 
izbranimi vajami krepijo 
ciljne predele telesa, s čimer 
vplivajo na obliko in nape-
tost mišic. Vse več se v Fly-
box dodaja tudi elementov 

pilatesa in latino korakov. 
Vadba je koreografsko neza-
htevna in primerna za vse. 
Na koncu sledi sprostitev s 
taičijem, jogo, virtualno re-
laksacijo, ortopedskimi vaja-
mi za hrbtenico ter masažo. 
Vadba predstavlja pravo ma-
sažo in poživitev za celotno 
telo. 
Danes je koncept skupinske 
vadbe uveljavljen kot dina-
mičen in rezultatsko orienti-
ran vadbeni koncept, ki po-
staja vse bolj priljubljen. 
Samo v Avstraliji denimo se 
je stopnja obiska skupinskih 
vadb. v zadnjih nekaj letih 
povečala za tristo odstotkov. 
Po opravljenih raziskavah se 
je celo izkazalo, da skupin-
ske vadbe ne izboljšujejo le 
fizičnih lastnosti vadečih, 
temveč jih tudi vzdržujejo 
mentalno in emocionalno 
zaprisežene. Povedano dru-
gače • 'zasvajajo' jih ter jim 
poživljajo življenje. 
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Bolšji sejem in Zmigaj se! 

V organizaciji Mladinskega centra Jesenice s sodelovanjem 
Zavoda za šport jesenice sta v petek na Trgu na Stari Savi 
hkrati potekali dve prireditvi, združeni v eno. Na Bolšjem sej-
mu je na ponudnike še uporabnih predmetov, kofso zgoš-
čenke, plošče, knjige ali športna oprema ..., čakalo dvanajst 
stojnic. Očitno velika večina ljudi potrebuje tudi tiste predme-
te, ki se jih je že zdavnaj naveličala in bi lahko nekomu zelo 
polepšali dan, zato so stojnice večino časa samevale. Le tu pa 
tam se je našel kdo in odločil prodati nekaj knjig. Prireditev 
Zmigaj se! tudi ni najbolje uspela, saj so morali organizatorji 
kljub velikemu prizadevanju, da bi se na orientacijski tek oko-
li Jesenic prijavilo čim večje število mladih, tek odpovedati, saj 
se ni prijavil prav nihče. K sreči pa je zabavno popoldne ob 
družaijnih igrah, plesu in animaciji ter na ustvarjalnih delav-
nicah preživelo vsaj nekaj najmlajših. A. B. 

MCJ se je potepal po Podmežakli 
V Mladinskem centru Jesenice (MCJ) se potepov še vedno 
niso naveličali. V petek, 24. avgusta, so se kljub slabšemu vre-
menu zabavali v Športnem parku Podmežakla. Tri ekipe so se 
pomerile v malem nogometu, bolj kreativno navdahnjeni pa 
so uživali v okraševanju vaz in izdelovanju zanimivih pod-
stavkov iz starih CD-jev. Že tako zabaven petkov popoldan so 
popestrili še z balinčkanjem in obilico dobre volje. T. Z. 

Afrika sredi Jesenic 
v nedeljo, 26. avgusta, je prireditev 24 ur plavanja dodatno 
popestril mladinski tematski večer Africa night. Zibelko člo-
veštva so tokrat namreč spoznavali malo drugače. Potekale 
so ustvarjalne delavnice z das-maso in glino, izdelki so izža-
revali prave afriške motive. Zanimive tatuje je risala tudi 
umetnica Alenka Peternel, ves čas pa so dogajanje spremlja-
li afriški ritmi. Za konec so si na velikem platnu skupaj ogle-
dali še posnetke tekmovanj skokov v vodo. T. Z. 
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Osebni računalnik 
Primeren za šolo, doma, za 

zahtevne igre in za poslovno 
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2 C;B RAM, -100 (;B tr<li (litk. \ GA 

8500GT. D\ D-/+R\\. mrežna, zvočna 
in TV kartic«, prutivirii«n! program cena z DDV samo 

736,00 € 
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obrokov. 
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o<l2M€dal|*. 
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Slaba ocena naj ne bo 
problem, ampak izziv 
o izzivih, ki jih prinaša novo šolsko leto, smo se pogovarjali s svetovalno delavko na Srednji šoli 
jesenice Aziro Kozjek. 

URŠA PETERNEL 

Novo šolsko leto se je zače-
lo, kako težaven je prehod 
nazaj v šolske klopi? 
"Prehod je zlasti težaven za di-
jake prvih letnikov, kajti pre-
skok iz osnovne v srednjo šolo 
je velik. Osnovna šola je obi-
čajno zelo blizu doma, srednja 
pa dlje, začne se vsakodnevna 
vožnja, nekateri prvič pridejo 
iz vasi v mesto... S prehodom 
v srednjo šolo se torej zahteva 
več samostojnosti in ta prehod 
je za mnoge kar težaven." 

Kako lahko starši otrokom 
olajšajo ta prehod? 
"Dobro je, da starši otroke že v 
osnovni šoli spodbujajo k večji 
samostojnosti. Če pa je otrok 
že po naravi bolj plašen, je do-
bro, da ga prvič pripeljejo v 
šolo, kasneje pa ga usmerjajo, 
da čim več dela sam. Treba se 
je zavedati nečesa: osnovna 
šola je obvezna, srednja pa nL 
A na tej jjoti je dijakom treba 
čim bolj pomagati" 

Kako pomemben je dober 
start v novo šolsko leto.' 
"Zelo pomembno se mi zdi, 
da si otrok na začetku šolske-
ga leta oblikuje cilj, kaj želi 
doseči. Veliko otrok ne ve, kaj 
bi sploh radi. Če pa si na za-
četku leta otrok zastavi cilj, 
denimo da bo v tem šolskem 
letu dosegel dober ali prav do-
ber uspeh, je to gibalo za mo-
tivacijo. Pomembno je, da 
skuša osmisliti šolsko leto, 
pri čemer mu lahko pomaga 
pogovor v starši, razredni-
kom, svetovalno delavko..." 

Kakšne so na splošno delo-
vne in učne navade vaših di-
jakov? 

"Večina dijakov nima delo-
vnih in učnih navad. Pred 
časom sem opravila anketo 
med dijaki, ki je pokazala, 
da se večina dijakov uči 
kampanjsko, torej samo 
pred preverjanjem znanja. 
Redkokdo se uči sproti. Zato 
je bistveno, da si zastavijo 
dlj, saj se potem lažje orga-
nizirajo in ugotovijo, kakšna 
odrekanja so za dosego tega 
cilja potrebna. Da denimo 
ne bodo vse popoldne igrali 
računalniških igric, ampak 
le eno uro, dve uri pa se 
bodo učili ... Poleg cilja se 
mi zdi zelo pomembna vizi-
ja, kaj in kako lahko v življe-
nju naredijo. Velikokrat re-
čemoi da so pri sedemnaj-
stih, osemnajstih še premla-
di, da bi vedeli, kaj hočejo v 
življenju. A vendarle je po-
membno, da vedo, da v šoli 
niso zato, ker tako hočejo 
starši, ampak ker bi radi do-
bili zaposlitev ali se šli na-
prej izobraževat... Dijaki, ki 
imajo tak cilj in vizijo, tudi 
lažje prebrodijo krizo, če do-
bijo slabo oceno." 

Katere so največje težave, s 
katerimi se soočate kot sve-
tovalna delavka med šol-
skim letom? 
"Največ težav je z neopravi-
čenim izostajanjem in s sla-
bim učnim uspehom, Pogo-
sto se name obračajo starši, 
ker ne vedo, kaj bi naredili. 
Ob tem pa opažam, da je 
vedno več dijakov, ki nimajo 
težav v šoli, ampak imajo 
osebne probleme. Vse več 
otrok je osamljenih in ne 
potrebujejo svetovanja, tem-
več zgolj pogovor, osebo, ki 
jih je pripravljena posluša-
ti." 

Azira Kozjek 

Že prej ste omenili, da sred-
nja šola ni obvezna. Kakšna 
naj bo vloga staršev, koliko 
naj bodo vključeni v proces 
učenja? 
"Če je otrok v osnovni šoli 
navajen, da starši ves čas be-
dijo nad njim, v srednji šoli 
pa ga povsem prepustijo sa-
memu sebi, to nikakor ni 
dobro. Vajeti je treba popuš-
čati počasi. Vsekakor se mi 
zdi prav, da se dijak zaveda, 
da je za uspeh odgovoren 
sam. Za uspeh niso odgo-
vorni niti učitelji niti starši, 
ampak le dijak sam. Kajti 
edina oseba, na katero lahko 
vplivamo, smo mi sami. 
Zato vedno rečem dijakom: 
vprašaj se, kaj lahko jaz na-
redim drugič drugače, da 
bodo stvari drugačne." 

Bi lahko ob začetku šolsk^a 
leta dali dijakom kakšen na-
svet, da bo težav med letom 
čim manj? 
"Naj si skušajo odgovoriti na 
vprašanje, zakaj so se vpisa-
li v določen program, kaj jih 
privlači. Na tej osnovi bodo 
lažje poiskali pozitivne stva-
ri in bodo lažje izdelali tudi 
tiste predmete, ki jim ne le-
žijo. Pomembno je, da za-
upajo v svoje sposobnosti, 
vase, in tudi če pride slaba 
ocena, naj vedo, da to ni pro-
blem, ampak izziv. Želim 
jim povedati, naj na proble-
me skušajo gledati kot na iz-
zive. Pomembno pa se mi 
tudi zdi, da si ob šoli poišče-
jo tudi kakšno prostočasno 
dejavnost, v šoli ali v doma-
čem kraju." 

Waldorfska šola na Gorenjskem 
Pobudnikom za ustanovitev uvaldor^ke šole na Gorenjskem letos še ni uspelo, vrtec in prvi razred 
naj bi zaživela v prihodnjem šolskem letu. 

SIMONA PAJK, 
(ZA INICIATIVO ZA 
USTANOVRTEV WALDORFSKE 
ŠOLE NA GORENJSKEM) 

Že za letošnje šolsko leto 
smo upali, da bomo ustano-
vili Waldarfsko šolo nekje na 
Gorenjskem - žal ni uspelo. 
Za prihodnje leto (2008/ 
2009) bomo napeli vse sile! 
V načrtu imamo ustanovitev 
vrtca in prvega ter morda tudi 
drugega razreda osnovne 
šole. 
Pobudniki in začetniki giba-
nja za ustanovitev Waldorf-
ske šole na Gorenjskem so 
bili člani društva Misel. Njim 

gredo 2asluge za začetne ko-
rake, predvsem na področju 
obveščanja javnosti. Nadalje-
vanje poti je vodstvo šole v 
Ljubljani zaupalo udeležen-

dorfske šole na Gorenjskem. 
Naš e-naslov je Waldorfska-
sola.gorenjska@gmail .com. 
Informacije o vrtcu lahko do-
bite na telefonski številki 

Waldorfske dejavnosti za otroke bodo potekale 
enkrat mesečno brezplačno v prostorih jeseni-
ške knjižnice - na otroškem oddelku vsako dru-
go sredo v mesecu ob 18. uri. Vabljeni so pred-
šolski otroci. 

cem študija za waldorfske 
učitelje. Poimenovali smo se 
Iniciativa za ustanovitev Wal-

041/500 980 pri Tadeji Štu-
lar in o šoli na 031/500 816 
pri Jasni Soršak. 

Z dejavnostmi naše iniciative 
in predvsem z waldorfško pe-
dagogiko vas bomo seznanja-
li enkrat rnesečno v časopisu 
in prek drugih medijev. Za 
otroke bomo od oktobra na-
prej izvajali brezplačne dejav-
nosti (igrice, pravljice, petje, 
učenje...). Na pogpvor in mor-
da k sodelovanju pri ustanav-
ljanju vrtca in šole pa že zdaj 
vabimo vse starše, ki razmiš-
ljate o tem, da bi svojega otro-
ka vključili v naš vrtec ali šolo. 
Zelo bi nam koristilo, če nam 
sporočite vsaj morebitno na-
mero o vpisu - na naS elektron-
ski naslov. Za zaupanje se 
vam vnaprej zahvaljujemo. 

mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.3bm.si


ZANIMIVOSTI 

Štiriindvajset ur po 
treh desetletjih 
Na Ukovi so skočili v vodo maratonski plavalci, tisti, ki so nekoč plavali prvi štafetni maraton čez 
dan in noč, ter mlajši, ki so jim pomagali, da so še enkrat zmogli do cilja. 

Kot pred desetletji je prvi v progi bazena Ukova prebiral 
plavalne minute Niko Brejc. 

Njihovi dve menjavi izpred desetletij Beno Ramuš in Bojan 
Ravnikar sta bila z njimi. 

Nejc Ravnikar je športnik kot oče Bojan, ki je bil med šesterico 
Vodna simfonija skladnosti in elegance pod gladino Ukove na pn^em 24-umem plavalnem maratonu na Jesenicah. 

Plavalci čisto posebnega kova: Niko Brejc, Rado Tolar, 
Rudi Trošt In Saido Čučuk, ki so bili v izmenah prvega 
plavalnega maratona. 

Trenutno najbolj priznano plavalno ime med Mežaklo in 
Karavankami Anja Klinar je bila med sedemintridesetimi 
plavalci na tokratnem maratonu. 

Na cilju po štiriindvajsetih urah, šestinšestdesetih 
kilometrih, sedemsto metrih in petinpetdesetih izmenah 

Z a zaključek skoraj polstoletnega delovanja v jeseniškem 
plavalnem klubu so trenerja Francija Fona, ki je bil vodja 
maratona, Franci Žnidaršič, Andrej Ramuš in Saido Čučuk 
(z leve) oblečenega pospremili na zadnje metre v bazenu. 

Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger (desno) je med 
maratonom pokramljal z doktorjem Brankom Jenstrlom, ki 
je pazil na zdravje plavalcev na prvem maratonu. 

Prehrana in okrepčilo organizatorjev ter sodelujočih med 
maratonom. 

C a spoznate? UKrakolesar Jure Robič, junak najtežje 
kolesarske dirke RAAM je bil nekoč član Plavalnega kluba 
Jesenice, zato je štiristo metrov odplaval brez težav. 

Starejšim plavalcem so na pomoč priskočili mladi, ki so 
jim raztegnili preplavano kilometrino z nebrzdano močjo • 
Nejc Pogačnik. | B E S E D I L O IN F O T O C A R F I J E : B O F 

Eleganca mamice v gibanju - Tjaša Žnidar, ki je svoje 
kilometre zmogla v slogu delfina. 



ZANIMIVOSTI 

Nora zabava 
na kopališču Ukova 
Na kopališču Ukova na Jesenicah je 18. avgusta potekala "nora zabava". Obiskovalci so se pomerili 
v igranju odbojke v vodi, različnih zabavnih in družabnih igrah, vrhunec prireditve pa je bilo 
tekmovanje v skokih v vodo z desetmetrskega stolpa za pokal mesta Jesenic. Nameri in zadeni je igra, kjer je z žogico treba podreti čim 

več kozarčkov. 

Na zadnji tekmi letošnjega pokala mesta Jesenice je nastopilo dvanajst tekmovalcev iz Slovenije In Italije, med njimi tudi 
dve dekleti. V globino so poleteli: Aleš Kamičnik (zmagovalec, v prvi vrsti s pokalom), Jernej Klinar, Tomaž Strel, Matija 
Pšenica, Sergej Manfreda, Miha Spričnik, Egon Kepic, Miha Zorman, Katja Kobentar, PIno in Cabriel Auberter Michelle 
T u r c o . I B E S E D I L O IN FOTOGRAFIJE: A N K A BULOVEC 

Sodniki so bili na zadnji letošnji tekmi Pokala mesta 
Jesenic zelo strogi. 



AVTOMOBILIZEM 

Oplove Astre Classic iz Kragujevca 
Kragujevška Zastava je pred kratkim naznanila podpis po-
godbe za sestavljanje Opla Astre Classic. Avtomobile bodo 
sestavljali iz popolnoma razgrajenih garnitur, ki jih bo dobav-
ljal Opel. Proizvodna zmogljivost naj bi naraščala postopoma 
in do leta 2012 dosegla deset tisoč enot letno. Do začetka 
proizvodnje konec leta 2008 bo Zastava uvažala Astro Classic 
v povsem sestavljeni obliki ter skrbela za distribucijo teh vozil 
s pomočjo srbske Oplove trgovske mreže. Kako se odvija 
vzporedni projekt licenčne proizvodnje prejšnjega Fiata 
Punta, ki naj bi iz Zastavinih proizvodnih dvoran pod oznako 
Zastava 10 začel prihajati še to poletje, ni znano. M. C. 

Nahrbtnik za Škodo Fabio 
V skladu z obljubami bo češka avtomobilska tovarna Škoda 
pod žaromete frankfurtskega avtomobilskega salona pripe-
ljala kombijevsko različico Fabie. Fabia Combi bo dom-
nevno imela bolj ali manj enako motorno paleto kot kombi-
limuzinska sestra, njen glavni adut pa bo bistveno večji prt-
ljažni prostor. Ta v osnovi sprejme 54, pri podrtih pa kar 

A V T O G B n r r e R T u n a o n r r @ 
trgovina, servisna delavnico, vulkanizerstvo lifiSP 

VELIKA IZBIRA V f ! ^ 
IZPUŠNIH LONCEV ^ ^ 
'v isoka kakovost 

2 leti garancije 
v septembru 

10% pop^^^ na izpušne lonce 

BORUT BERČIČ s. p.. Cesto železorjev 8, Jesenice 
tel.: 04 5 84 18 68, www.turbo-hit.com 

GG naročnine 
0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 , e - p o 5 t a : narocnine@g-glas.si 
v w w . g o r e n j s k i g l a s . 5 i 

235 litrov več prtljage. Nova Fabia Combi je za sedem 
milimetrov zrasla v dolžino, sicer pa tovarna napoveduje 
dva bencinska in dva turbodizelska motorja. Dosedanjo 
Fabio Combi, ki so jo prodali v več kot 360 tisoč primerkih, 
bodo izdelovali vsaj i e do konca letošnjega leta. M, G. 

Ford prihaja s Kugo 
Pri Fordu bodo imeli na avtomobilskem salonu v Frank-
furtu pomemben krst, saj bodo premierno pokazali novi 
športni terenec s slovenskim ušesom zanimivim imenom 
Kuga. Avtomobil je povzetek tako imenovanega kinetičnega 
oblikovanja, ki so se mu pri Fordu zavezali že z nekaj 
novimi modeli. Kuga je nastala na osnovi lani prikazanega 
modela losis X. Za zdaj je znano, da naj bi bil avtomobil 
nared prihodnjo pomlad in da ga bodo izdelovali v Nemčiji, 
druge podrobnosti pa so še zavite v tančico skrivnosti. M. C. 

Renault strelja z vsemi topovi 
Letošnjo jesen prihaja nova Laguna, kmalu za njo pa še Clio v kombijevski izvedbi. 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Francoski Renault se pospe-
šeno pripravlja na krstni ob-
red nove Lagune, ki jo bodo 
jeseni poslali v boj s tekme-
ci v srednjenn razredu. V 
skladu z zavezo, sprejeto do 
leta 2009, se bo morala do-
kazovati s privlačno obliko, 
prepričljivimi voznimi last-
nostmi in ne nazadnje s ka-
kovostjo izdelave. Laguna 
tretje generacije bo spet pet-

vratna kombilimuzina z 
rahlo padajočim zadkom, 
hkrati pa imajo pri Renaultu 
pripravljeno tudi kombijev-
sko izvedbo z oznako grand-
tour. Novinka bo elegantnej-
ša od svoje predhodnice, 
kljub nekaterim oblikovnim 
posebnostim pa naj bi bila 
všeč širšemu krogu kupcev. 
Prvi mož Renaulta Charlos 
Ghosn je namreč od obliko-
valcev zahteval, da naj rišejo 
avtomobile, ki bodo ustreza-

Renault Clio Crandtour 

li okusu evropskih kupcev. 
Ob tem tovarna obljublja še 
visoko stopnjo varnosti in 
udobja, zlasti pri slednjem 
pa prvi dve generaciji nista 
bili povsem ob boku nekate-
rim tekmecem. 
Čeprav Laguni druge gene-
racije ni uspelo osvojiti toli-
ko kupcev, kot so pričakova-
li pri Renaultu, je bil avto-
mobil sorazmerno uspešen, 
po letu 2005, ko so mu na-
menili oblikovno in tehnič-
no osvežitev, pa so prodajne 
krivulje začele precej upada-
ti, zato je bil pospešen raz-
voj tretje generacije logična 
posledica. Laguna II, ki po-
stopno odhaja v zasluženi 
pokoj, je tako Renaultu kot 
tudi tekmecem postavila kar 
nekaj prelomnic v avtomo-
bilskem razvoju. Junija 
2001 je bila prvi avtomobil, 
ki si ji na neodvisnem preiz-
kusnem trčenju Euro NCAP 
priboril vseh pet zvezdic. 
Renault pa je potem v tem 
slogu nadaljeval z novimi 
modeli in velja za proizvajal-
ca, ki se najbolj intenzivno 

posveča varnosti. Ob tem je 
imela Laguna še nekaj dru-
gih posebnosti, ki voznikom 
niso bile v posebno veselje, 
največkrat je šlo za težave z 
elektronskimi sistemi, ki so 
javljali napake, ki jih sploh 
ni bilo. niso pa bili redki pri-
meri, ko je avtomobil tudi 
obtičal na cesti. Tudi zato 
Francozi od nove Lagune 
pričakujejo veliko oziroma 
kar boj za sam razredni vrh. 
Sicer pa imajo ognju še eno 
orožje oziroma majhno pre-
senečenje, ki bo premierno 
prikazano na bližnjem avto-
mobilskem salonu v Frank-
furtu. To je Clio Grandtour, 
ki so ga nekako že napove-
dali na spomladanskem av-
tomobilskem salonu v Že-
nevi s konceptno izvedbo. 
Najdaljši Clio meri v dolžino 
4,20 metra in se uvršča med 
manjše družinske kombije. 
Prtljažnik sprejme 439 li-
trov tovora, vse druge podro-
bnosti pa so povzete po obi-
čajnem Cliu tretje generaci-
je. Kdaj bodo novinca začeli 
prodajati, še ni znano. 

Spomini so še živi 
Pred kratkim je "praznovala" tridesetletnico legendarna Lada Niva. 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

"Ruska terenska kraljica" 
Lada Niva je zagotovo še 
vedno v spominu številnih 
slovenskih voznikov. Od leta 
1993, ko je generalni zastop-
nik ruskega Avtovaza posta-
lo ljubljansko podjetje Lada 
Avto, je bilo pri nas proda-
nih 3.573 primerkov, vendar 
je zanimanje za ostarelo 
damo v zadnjih treh letih 
precej usahnilo, saj se je za-
njo odločilo le še 24 kupcev, 
lani celo samo dva in potem 
se je prodaja popolnoma 
ustavila. Dokaj pogosti kup-
ci so bila gozdna podjetja, 
policija in gasilci, ki verjetno 
vedo povedati, da skoraj ni 
bilo terenske ovire, ki je 
Niva ne bi premagala. Pri 
uvozniku so ves čas skrbeli, 
da je mski robustnež lahko 
ostajal pri življenju, zato je 
bil od leta 1994 na voljo s ka-

talizatorjem, nekoliko kas-
neje pa je 1,6-litrski motor 
nadomestil novejši in moč-
nejši 1,7-litTski. Kupce so 
skušali privabiti tudi z do-
damo opremo in posebnimi 
izvedbami; najbolj znana je 
bila Niva Triglav s plastični-
mi obrobami blatnikov in 
aluminijastimi platišči, neu-
resničene pa so ostale želje 
po volanskem servo ojače-
valniku in vsaj voznikovem 
varnostnem mehu. Usoda 
Nive in celotne Lade je na 
slovenskem trgu že nekaj 
časa zapečatena. Povpraše-
vanje po cenenem robust-
nem terencu, ki je na koncu 
kariere stal manj kot deset 
tisoč evrov, je us^ni lo , tudi 
zanimanje za druge Ladine 
modele, ki so že zdavnaj zre-
li za upokojitev, je splahne-
lo. Sicer pa Niva niti ne 
ustreza slovenskim homolo-
gacijskim standardom, saj 

nima vzglavnikov na za-
dnjih sedežih. Pri Lada Avtu 
sicer pravijo, da bi to lahko 
uredili, če bi si kdo avtomo-
bil zares želel, pa bi poskrbe-
li tudi za uvoz. Čas je prehi-
tel tudi prihod Chevroleta 

Nive, katerega začetek pro-
daje pri nas je bil večkrat na-
povedan, a zaradi zamude 
pri proizvodnji in neuresni-
čenih obljub tovarne "preob-
lečena" Niva nikoli ni prišla 
do slovenskih kupcev. 

Brez večjih sprememb je Niva še vedno naprodaj 
na nekaterih trgih. 

WWW..)< l o V S f . M 

Auris. Novo T0VOU1. 

' " t - l o v S E I 

lODAV TOMORROVV 

http://www.turbo-hit.com
mailto:narocnine@g-glas.si


ZANIMIVOSTI 

Janez potrebuje pomoč 
JANKO RABIČ 

Ljudje se v vsakdanjem živ-
ljenju večkrat znajdejo v sti-
skah in ne najdejo pravega 
izhoda iz njih. Janez Ravnik 
stanuje na Potoški poti 4 na 
Koroški Beli. Usoda ga je 
pred 12 leti priklenila na in-
validski voziček. Bila je ne-
sreča s traktorjem, v kateri si 
je poškodovali 12 vretenc. 
Življenje se mu je od takrat 

pošteno spremenilo. Kot in-
valid paraplegik z veliko vo-
lje in poguma premaguje 
vsakdanje težave. Za dostop 
v stanovanje uporablja inva-
lidsko dvigalo. Stari sistem 
delovanja se je začel kvariti 
in ga mora zamenjati s hi-
dravličnim. To je kar precej-
šen strošek, približno pet ti-
soč eviov, ki ga sam ne more 
pokriti. S prošnjo za pomoč 
se je že obrnil na nekatere 

gospodarske družbe, vendar 
je odziv za zdaj skromen. 
Tale zapis danes objavljamo 
predvsem z namenom, da 
se bodo z Janezovim proble-
mom seznanili še drugi. 
Predvsem tiste organizacije 
in posamezniki, ki nikoli 
niso gluhi, če je treba neko-
mu pomagati. Janez se že 
vnaprej zahvaljuje za po-
moč, saj mu dvigalo pomeni 
stik z zunanjim svetom. 

gHSAT 
no v svet 

TELEVIZIJA - RADIO 
- INTERNET - TELEFONIJA 

SODOBNI ŠIROKOPASOVNI PRENOSNI SISTEM, PO KATEREM SE PODATKI 
PRENAŠAJO PO OPTIČNEM OMREŽJU - TO JE OMREŽJE TELESAT JESENICE. 

Rezultati se vidijo na Vaših televizijskih sprejemn 

59 analognih televizijskih programov 

n 6 digitalnih televizijskih programov '̂-! 

39 analognih radijskih programov 

35 digitalnih radijskih programov'-i 

4 digitalni IV programi v HD resoluciji"--! 

40 digitalnih radijskih programov v CD 

kvaliteti, urejenih po zvrsteh'-! 

posebna ponudba plačljivih programov v 

digitalnem zapisu 

kih, računalnikih in telefonskih aparatih: 

. IP telefon 

povezave v internet od 259 do 10240 kbit/sek 

poštni predali s 100 Mbit prostora 

čiščenje virusov in SPAM-a v poštnih sporočih 

' trije ekskluzivni programi (samo v 

kabelskem sistemu): slovenski športni 

program SPORI KLUB; filmski program 

HBO'-i in glasbeni program Golica'"'! 

sprejem mogoče s DVB-C digitalnim sprejemniltom 

- hitri brezplačni servis na domu za težave pri analogni ter digitalni 
televiziji, pri povezavah v internet in telefonskem priključku. 

P O N U D B A S T O R ? E ^ P A K E T U 
paket TRIGLAV - mesečna kabelska I V vzdrževal ni na -12,50, internet 1024/256 
kb/sek • 20,00 in IP telefon - 3,00 • skupaj 35,50 EUR (8.507,22 SIT) 

paket DVOJČEK i - mesečna kabelska I V vzdrževalnina -13,00, internet 1024/256 
kb/sek - 20,00 - skupaj 33,00 EUR (7.908,12 SIT) 

paket DVOJČEK 2 - mesečna kabelska TV vzdrževalnina -13,00, IP telefon *2 -
3,00 - skupaj i6,oo EUR (3.834,24 SIT) 
«1 pri IP lelofonu sc poleg mesedne naroininc, obračunavajo tudi porabljeni Impulzi • ccna impulzov |e ugodna • ie imate analogni tclefenslci 
aparat, ki podpira prikaz telefonskih Jtevilk, je ta servis vkl|učcn v ceno 

Ocvirki in pohvale 

Prometni znaki v bližini Osnovne šole Poldeta Stražišarja 
so bili že večki-at cilj pleskarskih izboljšav nočnih umet-
nikov. V zadnji fazi so bili razpoznavni samo še po obliki. 
Pred novim šolskim letom so jih obnovili in upajmo, da 
bodo takšni ostali vsaj kakšen dan v novem šolskem letu ... 

Na makadamski cesti med Jesenicami in Mojstrano, 
približno sto metrov od križišča s cesto, ki pelje 
proti deponiji Mala Mežakla, je vidna takšnale podoba 
odnosa nekega domačina do okolja ... 

Komu so pravzaprav namenjeni pločniki in kdo ima v 
današnjem svetu prednost - ljudje ali pločevina? 

Pred časom so spremenili parkirni režim za jeseniškim 
zdravstvenim domom. Medtem pa so nekateri zunaj 
delovnega časa po svoje prikrojili parkiranje za "zapornico". 

Prijave in informacije 
na naslovu: G G 

mali oglasi 
04/2014247, 

e-po5ta; nwlioglasi@g-glas.si 
www.gorenjsklglas.si 

O P T i K A « M E S E C 
O Č E S N A AMBULANTA 

Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663 

VkMUnotožap 

mailto:nwlioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjsklglas.si


ZANIMIVOSTI 

Rože jo imajo rade 
Poznavalci pravijo, da najlepše uspevajo rože potaknjenci, 
brez rodovnika in brez potrdil o kakovosti semena. Vasi^ 
Cluhalič s Ceste železarjev je ljubiteljica cvetja, pa tudi rože 
jo imajo rade in tako ji je v zahvalo deteljica zrasla v širino 
več kot meter in tudi v višino skoraj toliko. Njena soseda de-
teljica pa bo te mere dosegla prihodnje leto. J. P. 

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke 
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi OKREP-
ČEVALNICA KRES VAS VABI. Nagrade za križanko podarja 
Nevenka Karahodžič, Rekreacijski center KRES, Partizanska 
pot 18, Jesenice, telefon: 04/580 65 68. i . nagrada: plošča 
Kres za dve osebi In pijača: Ivanka Hvalica, Cankarjeva 13, 
4290 Tržič; 2. nagrada: hladni narezek za dve osebi in pija-
ča: Karel Zevnik, Mavčiče 86, 4211 Mavčiče; 3. nagrada: lo 
iger biljarda in pijača: Zvonka Terseglav, C. 1. maja 36, 4270 
Jesenice. Čestitamo! 
Za nagrade se oglasite v Rekreacijskem centru Kres. 

Jedi s šampinjoni 
(S spletne strani www.mojirecepti.com) 

Šampinjoni s sirom 
Potrebujemo: 500 g šampinjo-
nov, 4 jajca, pol čebule, 1 žlico 
masla, siredamec, 1 jajce, 180 
g kisle smetane, sol. 

Priprava: šampinjone dobro 
operemo in narežemo na li-
stiče. Jajca trdo skuhamo, 
olupimo in narežemo. Če-
bulo sesekljamo in prepraži-
mo na maslu. Dodamo na-
rezane šampinjone. Pekač 
namažemo z maslom, po-
hresemo s trdo kuhanimi jaj-
ci in z naribanim sirom. Na 
to stresemo šampinjone. V 
posodi razžvrkljamo rume-
njak, kislo smetano in sol. 
Prelijemo prek šampinjo-
nov. Pečemo na srednje 
močni temperaturi toliko 
časa, da jajčna zmes zakrk-
ne. 

Krompirjeva juha 
z gobami 
Potrebujemo: pol čebule, olje, 
joo g Sampinjonov, J krompir-
je, 2 korenčka, 1 zeleno, 0,75 I 
vode, sol, poper, 1 čajno žlič-
ko gorčice, timijan, majaron, 
rožmarin, brinove jagode, pe-
teršilj, svež litnonin sok. 

Priprava: čebulo sesekljamo 
in prepražimo na žlid olja. 
Dodamo na lističe zrezane 
šampinjone, na kocke zre-
zan olupljen krompir, ko-
renček in steblo zelene. Du-
šimo 10 minut, nato prilije-
mo vodo. Solimo, popramo, 
dodamo žličko gorčice, po 
ščepec timijana, majarona, 
rožmarina in par brinovih 
jagod. Pokrito kuhamo pol 
ure. Potresemo s seseklja-
nim peteršiljem, prilijemo 
pol žlice limoninega soka in 
ponudimo. 

Krompir s šampinjoni 
In jajčevci 
Potrebujemo: 1 čebulo, 1 jajče-
vec, sol, 600 g krompirja, 6 
žlic olja, poper, 300 g šampi-
njonov, 1 žlička rožmarina, j 
žlice parmezana. 

Priprava: čebulo zrežemo na 
kolobarčke. Jajčevec nareže-
mo na enakomerno debele 
rezine, nasolimo in pusti-
mo, da se odcedi. Krompir 
olupimo, narežemo na ploš-
čice in jih oplaknemo pod 
mrzlo vodo ter dobro odce-
dimo. V ponvi segrejemo 2 
žlici olja, dodamo čebulo in 

krompir. Solimo, popramo 
ter pražimo nekaj minut. 
Odcejene rezine jajčevca po-
pečemo v dmgi ponvi, na 
olju, solimo in popramo. 
Šampinjone očistimo in na-
režemo na lističe. Če ima-
mo možnost, vzamemo več-
je šampinjone. Pečico segre-
jemo na 180 stopinj. Nepre-
goren pekač namažemo z 
oljem in vanj kot strešnike 
izmenično zlagamo rezine 
krompirja, jajčevca in lističe 
gob. Zelenjavo solimo, po-
pramo, potresemo s sesek-
ljanim rožmarinom, nastr-
ganim parmezanom in po-
kapamo z oljem. Pekač po-
stavimo v ogreto pečico za 
približno 40 minut. 

Špageti s šampinjoni 
Potrebujemo: sol, strok česna, 
dve žlici oljčnega olja, 250 g 
špagetov, 250 g slanine, 750 g 
šampinjonov, 2,5 dl sladke 
smetane, 1 dl kisle smetane, 
100 g parmezana, peteršilj, 
baziliko, olje. 

Priprava: v loncu zavremo 
vodo, jo solimo in ji dodamo 
prerezan strok česna. Prili-

jemo še olje ter dodamo špa-
gete. Kuhamo jih, dokler se 
ne zmehčajo, nato jih odce-
dimo. Slanino narežemo na 
majhna kocke in jo ocvremo 
v ponvi. Šampinjone opere-
mo in narežemo na lističe. 
Damo jih v ponev poleg sla-
nine. Pražimo toliko časa, 
da tekočina, ki jo izpustijo 
gobe, povre. V posodici 
zmešamo sladko in kislo 
smetano, dodamo parme-
zan, peteršilj in baziliko ter 
dobro premešamo. Omako 
prelijemo prek šampinjonov 
in slanine. Kuhamo še pri-
bližno 10 minut, nato oma-
ko prelijemo prek špagetov. 

Nagrade za križanko podarja Trgovina In storitve, s. p., Space Cut, GSM: 051/250 584 

Nagrade: i. nagrada: oblikovanje ženske pričeske (žensko striženje, masaža, fen), 
2. nagrada: 25-minutna masaža, 3. nagrada: dvakrat obisk soiarija 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon Iz križanke) pošljite na dopisnicah do 
ponedeljka, 17. septembra 2007, na Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 
4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik. 

GORENJSKI GUS 
KRIŽANKA-JON 16 / 2007] 

P.P. 124, 4001 KRANJ 
SLOVARČEK: TAKIN: azijsko govedo CASSANA: družina italijanskih slikarjev iz 17. stoletja MUN: desni pritok Mekonga 

VED: pripadnik temnopoltih nizkoraslih prebivalcev Šrilanke IKEDA: japonski politik in državnik 

http://www.mojirecepti.com


ZANIMIVOSTI, PRIREDITVE 

Po lepotni naslov v Avstrijo 
Anja Kucko z Jesenic je postala miss Vrbskega jezera. 

A N K A BULOVEC 

Sredi avgusta je na Koro-
škem potekalo lepotno tek-
movanje za miss Vrbskega 
jezera. Med enajstimi kan-
didatkami je žirijo najbolj 
navdušila prav Jeseničan-
ka. Dvaindvajsetletna Anja 
Kucko, ki manekenstvo 
jemlje bolj za hobi kot za-
res, pravi, da se sama ne bi 
nikoli prijavila na izbor, ker 

je preveč sramežljiva, zato 
so jo prijavili kar prijatelji. 
Ker jih ni želela razočarati, 
je sprejela izziv. Svojo lepot-
no je pogumno in samoza-
vestno predstavila na pisti 
ter v treh izhodih najbolj 
prepričala osemčlansko 
strokovno komisijo, v kateri 
so bili tudi trije predstavniki 
iz Slovenije. 
Osvojila je svoj prvi lepotoi 
naslov in postala miss Vrb-

skega jezera 2007. Lente in 
nagrade, sedemdnevnega 
potovanja za dve osebi na 
Mallorco, se je zelo razvese-
lila, saj zmage na svojem pr-
vem tekmovanju res ni pri-
čakovala. 
V prihodnje se želi mane-
kenstvu bolj posvetiti, zato 
se bo mogoče udeležila še 
kakšnega lepiomega tekmo-
vanja, se včlanila v modno 
agencijo, in če bo dobila 

kašno dobro ponudbo, jo bo 
z veseljem sprejela. 
Zdaj jo lahko zasledimo kot 
model na letakih casinoja 
Tivoli, v katerem tudi dela 
kot receptorka in blagajni-
čarka, ali jo srečamo na fa-
kulteti v Kranju, kjer pridno 
študira. Rada bere knjige in 
pogleda dober film, za tele-
sno kondicijo pa poskrbi s 
plavanjem, rolanjem in ple-
som. 

Septembrske prireditve 
P E T E K , 7. S E P T E M B R A 
I C R I S Č E T V D PARTIZAN S L O V E N S K I JAVORNIK-
K O R O Š K A B E U ob 16. url 

M C] se potepa, športno zabavno popoldne za otroke in mlade 
lr>fo: KS SI. javornilt-Koroška Bela in Mladinski center Jesenice, 
04/S88 46 80, 81 

PARK TALCEV NA KOROSKI BELI ob 17. uri 
Spominska slovesnost v parku talcev - prireditev ob prazniku krajevne 
skupnosti Slovenski Javornik-Koroika Bela 
Info: KS Slovenski Javornik-Koroika Bela, 04/586 61 50, OŠ Koroška 
Bela, 04/580 64 05 

SOBOTA, 8. SEPTEMBRA 
S E D L O R O Ž C A 

Srečanje dveh sosednjih občin St. Jakoba in Jesenic 
Info: TD Golica - TIC Jesenice. 04/586 31 78 

K O R O Š K A BELA s pričetkom ob 20. uri 
Prireditve ob stoletnici Farnega kulturnega društva Koroška Bela 
(Nastop Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Cora, burka v enem 
dejanju Krčmar pri zvitem rogu u izvedbi domače gledališke skupine 
in režiji Gregorja Čušina, odprtje razstave, predstavitev brošure in 
priložnostne znamke ob loo-letnici društva, družabni večer) 

N E D E L J A , 9. S E P T E M B R A 
K O R O Š K A BELA 

Prireditve ob stoletnici Farnega kulturnega društva Koroška Bela (ob 
8. uri maša za pokojne in žive člane društva v cerkvi na Koroški Bell, 
ob 8.45 odkritje in blagoslovitev spominske plošče na Kulturnem hra-
mu, ob 15. uri društvena tombola) 

P O N E D E L J E K , IO. S E P T E M B R A 
IGRIŠČE M L A D I N S K E T O Č K E BLEjSKA DOBRAVA ob 16. uri 

MCJ se potepa, športno zabavno popoldne za otroke in mlade + turnir 
v roler hokeju 
Info: MT Blejska Dobrava in Mladinski center Jesenice, 04/588 46 So, 81 

T O R E K , N . S E P T E M B R A 
G L E D A L I Š Č E T O N E T A ČUFARJA 

6. ČUFARJEV MARATON • srečanje sosednjih gledališč 
{do 17. septembra) 
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00 

P E T E K , 1 4 . S E P T E M B R A 
T R G T O N E T A ČUFARjA J E S E N I C E ob 14. uri 

V zmajevem gnezdu • predstavitev borilnih veščin 
Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81 ter različni klubi, 
društva ... 

S O B O T A , 15. S E P T E M B R A 
P U N I N A P O D G O L I C O 

, 8. Košnikov pohod na Golico 
I Info: Planinsko društvo Jesenice, 04/586 60 70 

, C E N T R A L N A POSTAVLJALNICA Ž P J E S E N I C E 
od 14. do 18. ure 

Ogled modulne makete na Jesenicah 
Info: Milan Hribar, 040/706 740 

T O R E K , 18. S E P T E M B R A 
MLADINSKI C E N T E R J E S E N I C E ob 17. uri 

Pomoč osnovnošolcem pri pisanju domačih nalog v septembru 
(slovenščina, angleščina in matematika) ter srečanje z otroki in starši 
- OBVEZNE PRIJAVE! 

Info: Mladinski center Jesenice. 04/588 46 80. 81 

Č E T R T E K , 2 0 . S E P T E M B R A Z B O R Z A G L E D A L I Š Č E M T O N E T A ČUFARJA ob 7. uri 
POHOD: Rudno polje (1370 m)-Studorski preval (1892 m)-Ablanca 
(2004 m) 
Info: Društvo upokojencev Jesenice - sekcija za pohodništvo, 04/583 
26 70 

K O S O V A G R A Š Č I N A ob 18. uri 
Muzejski večer - predstavitev Kroparskega železarstva in razvoj 
kovinarske zadruge Plamen v Kropi 
Info: Kovaški muzej Kropa in Muzejsko društvo Jesenice, 04/586 25 82 

MLADINSKI C E N T E R J E S E N I C E ob 19. uri 
MCJ za mlade starše - uvodno srečanje 
Info: Mladinski center Jesenice, 04/58S 46 80. 81 

P E T E K , 2 1 . S E P T E M B R A 
RAZSTAVNI S A L O N D O L I K ob l8. uri 

Razstava likovnih del slikarja Jožeta Pristavca, člana Dolinskih 
likovnikov - DOLIK-a (na ogled do 17. oktobra) 
Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06 

VELIKA T E L O V A D N I C A GIMNAZIJE J E S E N I C E ob 18. url 
Slovesen sprejem maturantov generacije 2007 
Info: Gimnazija Jesenice, 04/580 94 56 

MLADINSKI C E N T E R JESENICE 
Več o dnevnih in tedenskih dogodkih na www.mc'jesenice.si. Enkrat 
tedensko v mesecu septembru bodo treningi namiznega nogometa s 
Simonom Zormanom. Prijave na tečaje sprejemajo na 04/588 46 80. 
81 ali na mcj-info(glsiol.net ter na dan pričetka tečajev. 

Z A V O D Z A Š P O R T J E S E N I C E 
Več o dogodkih v športnem parku Podmežakla na spletrii strani 
www.zsport-jesenice.si 
Info: Zavod za šport Jesenice, 051 685 240, zsj.programi@siol.net 

NA VSE PRIREDITVE V L J U D N O VABLJENI! 

Pripravil: TIC Turistično-Informacijski center Jesenice 
Tel.: 04/586 31 78, fax.: 04/581 34 u , http://www.jesenice-tourism.net 
e-naslov: tic@>ragor.si, tic.jesenice(g)siol.net 
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih 
javili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost 
podatkov. Sanno pisne prijave prireditev, ki niso zajete v letnem 
koledarju, oz. spremembe, bomo sprejemali na naš naslov najkasne-
je do 15. dne v tekočem mesecu za prireditve za naslednji mesec. 
Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami 
objaviti v medijih. 

http://www.zsport-jesenice.si
mailto:zsj.programi@siol.net
http://www.jesenice-tourism.net


Mercator 
Center Jesenice ^ 
Spodnji plavž 5. Jesenice, tel: 04 / 583 39 14 I mercator Hipermarket 
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Ob nakupu dolo{«nih mod«tovoucS)c« obutvc; •* m ^^K/jg/fM 1 
vaniod24,& 4012.9.2007 podarimo p«r * * 
iol«ldb copttl Atpina n» p«r kiipU«r>« obutvo. 
Akcija pot*V9 do razprodojezdtog. 
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Program prireditev v mesecu septembru 2007 
MC JESENICE: 

Sobota, 8. septembra, ob 10. uri 

Kmečki dan v Mercatorju 

Ansambel Trgovci + otroške delavnice 

OPISI PRIREDITEV: 

K m e č k i dan v Mercatorju: V s e obiskovalce vabimo na orehove i n sirove štruklje, 
pripravljene po receptih naših babic. Z a dobro razpoloženje pa bo poskrbel narodno-
zabavni trio. 

Nastop ansambla "Trgovc": Obiskovalce vabimo na nastop ansambla Trgovci, naši 
najmlajš i pa se bodo udeležili otroške delavnice Lumpijeva abecedama. 

Sobota, 22. septembra, ob 10. uri Nastop Podokničarja i n narodno-zabavnega ansambla Javor: Spet smo m e d nas 

Podokničar + narodnozabavni ansambel Podokničarja, k i nas bo s svojo igro i n besedo ter 
narodno-zabavnim ansamblom zabaval i n razvajal, da bo kaj! 

Sobota, 29. septembra, ob 10. uri 

Milan Pečovnik Pidži 
Nastop Milana Pečovnika Pidžija: Spet smo v goste povabili nam vsem dobro znanega 
Milana Pečovnika Pidžija, k i nas bo s svojo country glasbo zabaval, da bo kaj! 

Mercator Center Jesenice 
Spodnji plavž 5 Jesenice tel 04 58 33 914 

Odpiralni čas - od ponedeljka do sobote: od 8.00 do 21.00 ure 
-nedel je: od 8.00 do 13.00 ure 

- prazniki: 
od 8.00 do 13.00 
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA 



GLASBA 
Semenj in ples na Ljubelju 
Prelaz Ljubelj na 1370 metrih postaja kraj tradicionalnih 
srečanj prebivalcev pobratenih občin Tržič in Borovlje. 
Prvega septembra so tam pripravili peto prireditev Ples 
brez meja, znano kot EU semenj. Po maši avstrijskega in 
slovenskega župnika sta nagovorila udeležence boro-
veljski župan Ingo Appe in tržiški župan Borut Sajovic. 
Prvi je ugotovil, da je zaradi te prireditve sodelovanje 
obeh občin uspešnejše, ljudje pa so se še bolj zbližali. 
Odstranjene meje niso več le utopične sanje, saj so se 
srečanja uveljavila. Kot je menil Sajovic, so postale 
besede sodelovanje, povezovanje in prijateljstvo tudi de-
janja. Včasih jih povezuje delo, drugič pa zabava. Tokrat 
so obiskovalce razvedrili Pevski zbor mesta Borovlje, 
igralka )ana Kus iz Križev in avstrijski ansambel VVeisen-
haus musL Ob zvokih godbe so nekateri celo zaplesali. 
Drugi so ob stojnicah preizkušali domače dobrote in 
avstrijsko pivo iz soda, na katerega sta nastavila pipo 
oba župana. Priložnost za novo druženje na Ljubelju pa 
bo že ta vikend, ko bo tekma starih vozil na n . Hras-
tovem memorialu. S. S. 

Ansambel Weisenhaus musi je igral za razvedrilo in 
p l e s . / Foto: Stojin Siie 

Slovo poletju z Lovšinom in skupino Tide 
Klub študentov Selške doline to soboto ob 21. uri v šport-
nem parku Rovn v Selcih pripravlja tradicionalno priredi-
tev Slovo poletju. Nastopila bosta Pero Lovšin In skupi-
na Tide. A. H. 

BOHINJSKI ROCKERJI 
Gadi načrtujejo svoj prvenec. Po sedmih letih delovanja bo prihodnje leto izšel prvi album. 

B m 

Ker so vsi štirje člani 
bohin jske ročk sku-
pine Gadi polno za-
posleni, smo se do-
bili v barčku, kamor 

zahaja večim mladih v Bohi-
nju, kar na praznik Marijine-
ga vnebovzetja. Grega Sodja, 
'lead' kitarist in vodja skupi-
ne, Primož Rauter, ritem ki-
tarist, Dušan Mrak, basist, in 
Boštjan Potočnik, bobnar, so 
prišli na sestanek dobro raz-
položeni in do ušes nasmeja-
ni. Grega je najprej zanima-
lo, kako smo izvedeli zanje. 
Kako ne bi vedeli, če pa se v 
zadnjem času zelo pogosto 
pojavljajo na različnih do-
godkih v Bohinju. Največkrat 
sicer v trio 'unplugged' za-
sedbi brez bobnarja Boštja-
na, ki ima za skupino tudi 
najmanj časa. 

Kot zasedba so se našli 
prek poznanstva. "Jaz sem 
vedel za Primoža, Dušan in 
Boštjan pa zame, da igra-
mo," je povedal Grega. "Pa 
ni bilo drugega," ga je v sme-
hu dopolnil Primož. Obvla-
dovanja inštrumentov so se 
večinoma učili kar sami, le 
Grega se je najprej učil tudi 
pri "majstru", kot je dejal. 
Skupina Gadi sicer obstaja 
že sedem let z vmesno krajšo 

prekinitvijo, ki so si jo vzeli 
da so vsak pri sebi razmislili, 
česa si v zvezi z glasbo in 
skupino želijo. To pa je dela 
ti avtorsko glasbo in se uve 
Ijaviti kot slovenska ročk sku 
pina. 

Tri skladbe imajo že po 
snete, pesem Nad nove zma 
ge pa se bo v kratkem zasliša-
la tudi na različnih radijskih 
valovih. Pripravljajo tudi 
prvo ploščo, ki jo načrtujejo 
izdati še pred prihodnjim po-
letjem. Besedna in glasba so 
avtorski, piše jih Grega, 
aranžmaje pa bo naredil 
Zvone Hranjec, član zasedbe 
Šank Ročk. Svojo čisto prvo 
pesem pa so posneli že pred 
nekaj leti in takrat z njo zma-

gali tudi na Radiu Triglav na 
popevki tedna. 

Po izidu nameravajo al-
bum predstaviti širšemu ob-
činstvu - kolikor bo le dopuš-
čal čas, saj imajo vsi štirje 
Gadi že družine. (Kot zani-
mivost, zadnji se je pred pri-
bližno tednom dni poročil 
prav vodja Grega z dolgolet-
no punco Ester.) Trenutno 
pa na nastopih preigravajo 
skladbe drugih slovenskih in 
tujih skupin. Zato tudi pravi-
jo, da v teh primerih ne gre 
za pravo skupino Gadi. Pes-
mi, ki jih igrajo, izbirajo po 
lastnem okusu in potem po-
skusijo, ali se ob igranju uja-
mejo. Za seboj pa imajo že 
kar precej nastopov, tudi več-

jih. Igrali so na primer kot 
predskupina na koncertu 
Siddharte, zadnji večji na-
stop pa je bil kot ena od pred-
skupin skupini Seamus 
band - Pink Floyd tribute 
band, ki je nastopila konec 
junija na koncertu v pozdrav 
poletju na prireditvenem 
prostoru Pod Skalco v Bohi-
nju. 

To so torej bohinjski Gadi. 
Dobro razpoloženi, nasmeja-
ni, dobri prijatelji, ki jih dru-
ži ljubezen do glasbe. Imajo 
pa tudi izdelano vizijo za 
vstop na širšo slovensko glas-
beno sceno, na kateri se vča-
sih zdi, da rockerjev kar malo 
primanjkuje ali pa so vsaj za-
postavljeni. 

8. september 2007 
^ . 7. Slovenski alpski maraton 

Vabljeni na otvoritveno slovesnost'^ 
v petek 7.9.2007 od 17. do 19. u i ^ 
v hotelu Bor o b jezeru v Preddvoru: 

• predstavitev tekmovalcev 
.f fek okoli jezero ^mava 

• zabavno kullumTpfbgrafrt • 

Program bo povezoval i g r a i ^ 
Konrad Pižorn - K6ndi. 

VortJ 

B G L V I 
9 S . 3 / 3 M M NOČ RADIA BELVI 

^ ^ ^ ^ petek. 7. september 2007 

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 l a p a r 
Stereot ipi • Foxy Teens • Robert Kreslin 

V S T O P PROST od 18:00 ure daije 
Parkirišče vrtnega centra Sloga 

za Mercator centrom Kranj 

Študent ali dijak, Id Izgubi status, se prijavi na zavodu 
za zaposlovanie ali pa se prvič zaposli, pocnsbuje do-
polnilno zdravstveno zavarovanje. V Vzajemni smo za 
mlade pripravili poseben paket viajemnaMladi. 

KAKO D O ZAVAROVANJA 
v naši poslovalnici PE KRANJ . Koroška cesta I, tel.: 04/201 03 00 

M VZAJEMNA 
Jaz zate, ti zame. 
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KULTURA 

ČRNO JE BILO NOBEL 
Z razstavo Črna noša, ki so jo včeraj odprli v Galeriji Veronika, so se v Kamniku začeli 37. Dnevi 
narodnih noš. Da "črna noša" le ni tako črna, kot se zdi, izvemo na razstavi avtorice jasne Paladin. 

Igor Kavčič 

Lani ste k Dnevom 
nanxlnih noš pri-
spevali 2 razstavo 
Poglejmo, kaj je spo-

daj. o ženskem spodnjem peri-
lu ndcoč, tokrat pa se k>tevate 
lako imenovane "črne noše", 
kot da se ne morete lodti od 
raziskovanja oblačilne kuhure? 

"Po stroki sem etnologinja 
in kulturna antropologinja in 
sem doma v starem delu 
Kamnika, prav na ulici, kjer 
se tako rekoč pod mojim 
oknom tri dni vse skupaj do-
gaja ... V Agendji za razvoj tu-
rizma in podjetništva občine 
Kamnik, ki je organizator ce-
lotne prireditve, že poznajo 
moje dosedanje delo in so me 
tokrat spet povabili k sodelo-
vanju, hkrati pa se mi je pro-
jekt predstavitve črne noše 
zdel zanimiv in vreden teme-
Ijitejše obravnave." 

Besedi črna noša mi gresta si-
cer nekoliko s strahom z jezi-
ka, a vendarle se zdi, da ne 
gre za noše, ki bi jih nekoč 
ženske nosile le na pogrebih 
in med žalovanjem... 

"Seveda ne. Čma noša ni 
žalna obleka, ampak je v prvi 
vrsti slavnostna obleka, ki so 
jo ženske že v drugi polovid 
19. stoletja nosile ob poseb-

nih priložnostih, kot so bir-
ma, cerkveni dogodki, druš-
tvene procesije, fitalniški ta-
bori, zlate poroke, razne 
mestne svečanosti in manife-
stadje ... Obleka v čmi barvi 
je bila takrat zelo modema." 

Modema ^ o l j med ženska-
mi z vrha družbene lestvice 
ali ludi med meščanstvom in 
kmečkimi ženami? 

"Moda je moda, dokler jo vsi 
ne prevzamejo. Potem to ni 
več in-se kot modno išče kaj 
novega, drugačnega. Na prvi 
vtis je čma noša imela poeno-
ten oblačilni videz, podrobnej-
ši pogled pa razkriva, da so 
meščanke imele obleke iz bolj-
šega blaga, sešile so jih boljše 
šivilje, ki so znale l e i ^ krojiti. 
Bogatejše so k oblekam dajale 
več dodatkov, železne skle-
pan'ce so zamenjali zlati ... 
Imeti tako obleko je takrat po-
menilo kar precejšnje boga-
stvo, 5ato so se obleke prenaša-
le iz roda v rod. Res je tudi, da 
noša kot taka ni v cdoti čma, 
saj je njen sestavni del bela 
peča, bele nogavfce in še kaj..." 

Kakšen koncept razstave ste 
IHipiavili? 

"Na podlagi konkretne razis-
kave na terenu me je zanimal 
širSi k o n t ^ pojava čme noše 
od začetkov do razvoja in po-
enotenja noše, kar sem zaobje-

Cospa pri oblačenju peče seveda potrebuje pomoč. Avtori-
ca Jasna Paladin opremlja eno od razstavljenih lutk. 

la v uvodnem dehi razstave in 
vse skupaj podkrepila s starimi 
fotografijami. Lutke, oblečene 
v noše v naravni velikosti, na-
tančno prikažejo, za kakšne 
noše gre. Posebnost je belo po-
krivalo, tako imenovana peča, 
ki visi s stropa, zanimiva pa je 
tudi velika oljna slika, na kateri 
sta dva zlatoporočenca prav v 
taldh nošah. Pri celotenem 
projektu, postavitvi razstave, 
oblikovanju kataloga, vabil, 
sem sodelovala z oblikovalko 
Sašo Kerkoš." 

Pri tem ste torej sodelovali z 
različnimi institudjami... 

"Večino eksponatov so po-
sodili v Akademski folklorni 
skupini France Marolt ter ne-

kateri posamezniki. Slikovno 
gradivo je večinoma iz Sloven-
skega etnografskega muzeja, 
nekaj so jih posneli in zbrali 
domačini iz Kamnika, slika pa 
je iz Medobčinskega muzeja 
Kamnik. Zelo zanimiva izkuš-
nja je bila tudi, ko sem obiska-
la kamniške "čme noše". Go-
spe so me naučile marsikaj za-
nimivega. Zanimalo me je, 
kakšen odnos imajo ženske do 
noše, oziroma kako potekajo 
priprave na sam dogodek. Si-
cer pa vdja pripisati precej za-
slug Bojanu Knificu, pobudni-
ku za razstavo in za vso stro-
kovno pomoč, sodelovala pa 
sem tu^ z Janjo Žagar iz Slo-
venskega etnografskega mu-
zeja." 

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

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

Ne odlašajte, naročite se še danes! 

Pokličite 04/20142 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 vwi/w.gorenjskiglas.si. 

• Prodajna cena vzglavnika Dremavilek late)! je 67 EUR, 

novi naroiniki pa ga prejmejo btezplažno. Izbirate 

lahko tudi med drugimi praktičnimi darili. Naročniki 

imajo 10-25% popust pri pladlu naročnine, 

brezplačno so nezgodno zavarovani, enkrat na mesec 

lahko brezplačno objavijo mali oglas, uveljavljajo popust 

pri nakupu knjig idr. 

Gorenjski Glas 

JESENICE 

Cikel Jesenske serenade 
Za uvod v novo Šolsko leto In hkrati novo umetniško se-
zono so v Glasbeni mladini ljubljanski tudi letos pripra-
vili tradicionalne že 31. Jesenske serenade, v okviru kate-
rih se bodo v petih slovenskih mestih predstavili najbolj-
ši mladi slovenski glasbeniki. Devetnajstič tudi na Jese-
nicah in leto dlje v Medvodah. Tradicionalno jeseniško 
koncertno prizorišče v Kosovi graščini bo danes zvečer 
ob 20. uri v ritmu tanga odprl Kvintet Astorpia, v torek, 
11. septembra, bo igral kvartet saksofonov 4sakses, v 
petek, 14. septembra, pa se bo pod vodstvom Andreje 
M^rtlnjak predstavila vokalna skupina Ad libitum. I. K. 

KRANJSKA GORA 

Vrata 2007 še na ogled 
v galeriji LIznjekove domačije v Kranjski Gori je razsta-
va likovnih del Vrata 2007 podaljšana do konca septem-
bra, stalna razstava v Kajžnkovi hiši v Ratečah pa je zno-
va na ogled od torka do sobote od 10. do 16. ure. I. K. 

ŠEHMJRSKA GORA 

Razstava ikon v župnišču 
V župnišču na Šenturski Gori bo jutri, v soboto, 8. sep-
tembra, ob 20. uri odprtje razstave ikon Borisa Crkovi-
ča. Avtor znova upodablja ikone matere božje, kot jih 
najdemo v cerkvah na območju hrvaškega Jadrana. I. K. 

BLED 

Zbor Pletna vabi nove pevke 
Ženski pevski zbor Pletna in mešani pevski zbor Valovi 
vabita v svoje vrste, še posebej iščejo pevke v starosti 
med 20 in 50 let za vse glasove ženskega zbora. Vaje po-
tekajo v Osnovni šoli na Bledu dvakrat na teden in sicer 
ob torkih in petkih od 19. ure do 21. ure. Zbor vodi Eliza-
beta Demšar Zupan. Dodatne informacije dobite pri 
predsednici KD Marjeti Žerovec (041/293-424). I. K. 

KRANJ 

Čerujeve "ljudske" v Oomplanu 
V galeriji Domplan na sedežu družbe v Kranju svoja dela 
razstavlja likovni ustvarjalec Boleslav Čeru. Tokrat se 
predstavlja s ciklusom risb In akvarelov na temo sloven-
skih ljudskih običajev. V slikah In risbah razstira običaje 
življenjskega in kolesarskega ciklusa ter z njim poveza-
no duhovno kulturo slovenskih pokrajin. V svojem du-
hovitem slogu nam predstavlja hudomušne podobe, 
erotično razkrite, polne otroške igrivosti In prijetnega 
vzdušja. I. K. 
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TV SPORED 

PETEK 7.9. 
• ! l« l i t y i v 

1130 Reševanje Srali 12.15 Žhrabki nt 13.05 
Mladi zdravniš 13 JO 2wti sanje 14.20 Poatni-
ški posnetki 14.45 PreSvelje v div^ 15J5 Poli-
dstl(e16.2S Za moKane zdravniške zgodie 17.15 
8(odok)m18.05KlkiaJOOIU23ol(o19MI<oj-
stvo 1930 Udariti po žensko 20.15 Sveti sanje 
21.05 Prevaranti 22.00 Pokopane skrivnosti 
22 i 0 Medicinski detektivi 23.« Na zmenku 
00.05 PofitntikI posnetki OOJO Delo nI Sala 
OOJ5Zk)dnvHollywoodu 

10JO Sanjski moSkl 11.25 Vojna iensk, 78. del 
12.20 Dora. 7. del 13.10 Pepelka, 29. del 14.05 
Kriva te jubeml, 156J57. del 15JS Sanjski mo-
Ski 17.40 Dora, 7. del 18J5 Vojru žensk, 78. del 
19 JO Nore in zaljulî ene, 80. del 20 JO Pepelka, 
29. del 21.10 Kriva te ljubezni, 157. del 22.05 
Sarpinoiki 23.00 Pepelka,29.del23J5 Vojna 
žensk, 78. del 0030 Latlnskoametiška glasba 
01.«No(elnzagubljene,SO.del 

SOBOTA 8.9. 

13.05 PoTidsti na Havajih 13J0 Drail tatovi 
1335 Videonadzof 14.45 Polidsti na Havajih 
15.10 DiznI tatovi 1SJ5 Usodni odmerek 16J5 
Polidsti na Havajlli 1630Dizni tatovi 17.15 Kraja 
na detovnem mestu 18.05 Polidsti na Havajih 
18J0 Drzni tatovi 19.00 Ponarejevaki in tatovi 
1930 Polidsti na Havajih 20.15 Videonadzor 
21.05 Polidsti iz Las Vegasa 22.00 Z dnjge strani 
2230Z3piski obsojenih na snin23,40MardiGias 
OOJOPoGdstiizl.3sVegasa 

0630 Pepelka, 25. - 29. del 11.00 HaSe skrivno 
življenje, 53. del 1130 Kriva te ljubezni, 153. -
157. del 16.00 Oaa je moj vzornik, komer^, Ar-
gentina (2000} 18.00 Tako je življenje, 10. del 
19.00 Latlnskoametiška glasba 20.00 klealen par 
21MVkuhinjizAngek>mlnMark)22.00Sanisl(i 
moški 23.00 OOa je vzomlk 

NEDEUA 9.9. 
1130 Drzni tatovi 12.15 Smrtonosna mediana 
13.05 PoTidsti na Havajih 13J0 Drzni tatovi 
1335 Okus stnrpa 14.45 PoBdsti na Havajih 
15.10 Drzni tamvi 15J5 Seme uničenja 16J5 
Poidšti na Hava^ 1630 Drzni tatovi 17.15 Tok-
sid« napad 18.05 Poedsti na Havajih 18J0 Drzni 
tatovi 19.00 liha smrt 1930 Pofidsti na Havajih 
20.15 Knita prevara 21 J)5 Polidsti iz Rena 22.00 
2enske monlke2230Tež)(eocfioatve 23.40 Mar-
dl&asOOJOPoSdstiizRena 

06.00 Tako je ž i v ^ , 10. del 0630 Nore in za-
ljub^,76.-80.del11.00NakskrivnoBv^, 
54. del 1130 Dota, 3. - 7. del 16J» oaa je moj 
vzomif, komedija, atg. (2000) 1&00 Tako je živ-
ljenje, 9. del 19X0 LatinskoameriSka glasba 
20J)0 kJealen par 21JM V kuNnl z Angek)m'm 
Mario 22i)0 Sanjski moški 23.00 Odta je moj 
vzornik 00>W Latlnskoametiška glasba 

PONEDEUEK 10.9. 
10.10 Kfic 10 J 5 Oko za oko 11J» Zamofcine 
zdravnike zgodbe 1130 Reievar^ Svat 12.15 
2ivalski vit n.OS Mladi zdravnikilJJd Lov na 
duhove 14.20 Študenti meddne 1445 Kritiino 
reševanje 1535 Katastrofe stole^ 16.25 Z ^ 
žane zdravniške zgodbe 17.15 Lov na duhove 
18.05 KIkISJO Oko za oko19j0OR(^193O 
Udariti po žensko 20.15Srhljvo21J)5 Prevaranti 
22J)0 Jane Goldman 2230 Medidnski detektivi 
23̂ 10 Na zmenku OOJKSrhljm 

09.40 Nore in zaljubljene, 81. del 10J0 Sanjski 
moški 11J5 Vojna žensk, 79. del 12J0 Dora, 8. 
del 13.10 Pepelka, 30. del 14.05 Kriva te ̂ bezni, 
157. del 15J)0 Kriva te jubezni, 158. del 153S 
Sanjski moški 17.40 Dora, 8. del 18J5 Vojna 
Žens3(, 79. del 19J0 Nore In zaljubljene, 81. del 
20a0 Pepelka, 30. del 21.10 Kriva te ljubezni, 
158. del 22JB Sanjski moški 23.00 Pepelka, 30. 
del 2335 Vojna žensk, 79. del 0030 Utinskoa-
merSka glasba 

TOREK 11.9. 
1035 Oko za oko 11.00 Zamolčane zdravnrške 
zgodbe 1130 Reševanje Svati 12.15 2valski vrt 
13.05 Mladi zdravniki 13J0 Lov na duhove 
1420študenti mediane 14.45 KritiaK) reševanje 
1535Katastio(cstole^16J5Zamolianezdrav-
niške zgodbe 17.15 Lov na duhove 18.05 Kli< 
1830 Obzaoko 19.00 Rojstvo 1930Udariti po 
žensko 20.15 Srhljivo 21.05 Prevaranti 22.00 
Jane Mlman 2230 Meddnski detektivi 23JW 
Na zmenku 00.05 Srhljivo 

09.40 Nore In zaobljene. 82 del 1030 Sanjski 
m(^1125Vojnažensk.80.dellL20Dora,9.del 
13.tOPepelka,31,den4J)5Ktivate jubezni, 158. 
del 15X0 Kriva te ljubezni. 159. del 1535 Sanjski 
moSkl17^Dora,9.dell8J5Vc^žcnsk,80.del 
1930 Nore in zajub̂ ene, 82. del 20J0 Pepelka, 
31.del21.10Ktrvatejube2ni,1S9.del22X5Sart 
skimoški23XOPepe(ia^31.del2335Vojnažensl̂  
80.de<0030 Latinskoameiiška glasba 

SREDA 12.9. 
10.10 Klic 10J5 Oko za oko 11.00 ZamoKane 
zdravniške zgodbe 1130 Reševanje živali 12.15 
2lvalski vrt 13.05 Mladi zdravniki 1330 Lov nj 
duhove 14J0 Študenti mediane 1445 Kritifiio 
reševanje 1535 Katastrofe stoletja 1625 Zamol-
čane zdravniške zgodbe 17.15 Lov na duhove 
18.05 K&18J0 Oko za oko19J)ORojstvol930 
Dnižina v stiski 20.15 Srhljivo 21.05 Prevaranti 
22i)0 tane Goklman 22.50 Medidnski detekth/l 
23.40 Na zmenku 00X5 Srhljivo 

0940 Note in zaljubljene, 83. del 1030 Sanjski 
moad1125 Vojna žensk, 81.de<1220 Dora, 10. 
del 13.10 Portreti igrakev 14X5 Kriva te (ubezni, 
159. del 15X0 Kriva te ljubezni, 160. del 1535 
Sanjski moški 1740 Dora, 10. del 1835 Vojna 
žensk, 81. del 1930 Nons in zaljubljene, 83. del 
2020 Portreti igrakev 21.10 Kriva te ljubezni, 
160. del 22X5 Sarjski moški 23X0 Portreti igral-
cev 2335 Vojna žensk, 81. del 0030 Latinskoa-
meiiška glasba 

ČETRTEK 13.9. 
IIJOO Zamolčane zdravngke zgodbe 1130 Reše-
vat^ živat 12.15 2valski vrt 13X5 Mlad zdravniki 
1330 Lov na duhove 1420 Študenti medkine 
1445 Kiitično reševanje 1535 Katastrofe stoletja 
1625ZamoKm zdravnike zgodbe 17.15 Lov na 
duhove18X5Smučarskasezona1830C<iozaolco 
19i)0 Rojstvo1930 Diužinavsliski20.15Srtfire 
21 i S Prevaranti 22X0 Jane GoMman 2230 Me-
didnski detektivi 2340 Na zmenku 00X5 Srtiivo 

0940 Nore in z a ^ i ^ , 84. del 1030 Sanjski 
mcad 1125 Vojna žensk, 82. den220 Dota, 11. 
del13.10PoittetiigrakBV 14.05 Kriva te rjubeznl 
160. del 15X0 Kriva te pezni, 161. del 1535 
Sanjs« moški 1740 Dora, 11. del 1835 V()ina 
žensk, 82 del 1930 Nore In zaljuhTjene, 84. del 
2020 Portreti igrakev 21.10 Kriva te ljubezni, 
161. del 22X5 Sa i^ moški 23X0 Portreti igral-
cev 2335 Vojna žensk, 82 del 0030 Latinskoa-
meiiška glasba 

Preseljeni smo v nove pros-
tore. Nove pisarne še nisem 
čisto "navajen", pogled skozi 
okno pa mi zastira mogočen 
kostanj. In skozi ta kostanj, iš-
čoč navdih, razmišljam o "me-
stu". Kako, da ima pra23Ta sla-
ma političnega blebetanja in 
sprenevedanja povsem dru-
gačno vrednost kot podjetna 
irieja in kapitalska odločitev. Je 
že tako in še dobro, da je tako. 
In verjetno ni samo naMjučje, 
da v naših krajih ljudje od dni-
god stopicajo hitreje. Žal v me-
stu, ki bi lahko bilo regijska, po-
krajinska prestolnica, ni vedno 
tako. Tudi z včasih imenova-
nim domom JLA se je mečka-
lo tako dolgo, da smo mu pripi-
sali mestno sramoto. Politiki z 
županorria so odšli, podjetna 
zgodba pa je v torek dobila 
končni, tretji del. Pod poslov-
no-stanovanjsko streho, ime-
novano IC dom, so se v torek 
na uradnem odprtju zbrali last-
niki ter najemniki novih pros-
torov. Župan mesta Damijan 
Peme je na odprtje prišel v 
spremstvu svoje vodje kabine-

Tihomir Krstič, Andrej Sifrer in Biserka Anterič 

no garažo, prvo v mestu, prava 
stvar in lepega videza. Ivan 
Marjdc, direktor zasebne druž-
be, ki je leta 1996 začenjala ta 
projekt, pa se ob pozdravu po-
vabljenim predvsem taktno ni 
spominjal vseh zapletanj. Od 
denacionalizacije do nikdar 
jasno izraženih mestnih želja, 
da naj bi v domu bila kulturna 
dvorana, knjižnica ali davčna 
izpostava. Dom je s svojo loka-
cijo privabil zanimiv podjetni-
ški nabor. Pred dobrim mese-
cem se je, takrat še naša soseda 

ko je uradovala v kranjski SKB, 
je v svojo "delavnico" povabila 
oba šefe. Bojana Širca, direk-
torja oddelka poslovanja s pre-
bivalstvom, ki dela tudi v koor-
dinacijskem odbom sistema 
Adiva, in Klemesa Nowotnyja, 
ki se je banki RZG na Dunaju 
pridružil pred petimi leti, pri 
nas pa je odgovoren za posd z 
gosjpodarstvom. Andreja Be-
šter se je nasmihala z razlo-
gom. Prav tako znana gorenj-
ska trojica, ki si je nazdravila na 
pc^ostitvi Arhitekt Franc Na-

Župan in Ana Vizovišek 

ta, Kranjčanke Ane Vizovišd«, 
dekliško Gmi. Ana, ki si je od-
ličnih izkušenj s področja ko-
municiranja in protokola na-
brala v Ljubljani, v kabinetu 
Jožka Čuka na GZS, pred tem 
pa je šest let znanje nabirala v 
ekipi Nika Bevka v Iskiaeme-
cu, bo zagotovo koristna žup-
nova, če ne kar občinska po-
moč. Bi bilo zanimivo in pa-
metno iz prestobiice povabiti 
še kak gorenjski kader. Župan 
Peme, vešč javnega nastopa, se 
je v uradnem nagovom spomi-
njal, kako Dom JLA ni bil le 
sramota. Spominjamo se ga 
po kulturnem dogajanju v 
njem, po plesih za praznik in 
še kdaj vmes. Da je zdaj podjet-
niško stanovanjski dom z jav-

Franc Nadižar, Ivan Hočevar in Zmago Ceršak 

na Zoisovi, v časih pravega 
"doma" Ulid Moše Pijade, pre-
irnenovana p« v obdobju župa-
na Vitomirja Grosa, prva pre-
selila Krekova banka. Banka, ki 
je pod tem imenom začenjala 
leta 1993, leta 2002 najprej 
združena se odslej imenuje po 
"ti:jem" lastniku, RaifFeisen 
banki. Njen poslovni začetek je 
zapisan v leto 1927, lani pa je 
dosegla okoli triodstoten slo-
venski tržni delež. Svoje odlič-
no razpoložene sodelavce, ve-
sele novih delovnih razmer, je 
z zanimivo slovenščino nago-
voril v. d predsednika uprave 
Klemens Nowotny, bančnik 
od leta 1976. Vodja poslovne 
enote v Kranju Andreja Bešter, 
simpatična bankirka še iz časa, 

dižar - Šanc, ki je projektiral IC-
jev dom in se po^ja na zahte-
ven ukrajinski gradbeni ttg, je 
bil v družbi Ivana Hočevarja, 
direktorja Komiuiale Kranj, in 
Zmaga Geršaka, direktorja 
Gradbinca-Gipa, glavnega iz-
vajalca, videti veliko bolj umet-
niški. Vsak bi imel povedati 
kako zanimivost, kako se je 
spreminjala Nazorjeva ulica. 
Le Ivan se ne strinja, da mu od-
slej tudi hčerka Irena dela do-
bro medijsko podobo. 

Podobna vesela "štorija" se 
je godila tudi za vogalom, kjer 
so meščanom na steža j cxipira-
li vrata v scxiobni in lepi optiki. 
Direktor podjetja Planet Tlho-
mir Krstič, svojo podjetno pot 
od optika do poslovneža je pri-

Viktorija Strajner 

čel v prvi slovenski zasebni 
optiki Zaje v Ljubljani, je kot 
"promija" povabil Andreja Šif 
rerja. Ali se je šarmantni Stra-
žiščan spraševal, kdaj je 
zadnjič kakšno stvar naredil pr-
vič, ko se je k zdravnid usedel 
na oftamološki pregled, ne 
vem. Tudi o ugotovljeni diop-
triji nisva govorila. Morda pa 
nastane kak song na temo 
"moja okulistka", haha. Bolj od 
skibi kot od zadovoljstva pa se 
je nasmihala pomočnica Uho-
mirja Krstiča, čedna čmolasa 
Bis«ka Anterič, ki se je posla 
učila v kozmetično-cin^erijski 
branžL Podjetje Janus v Kranju 
pa je pred desetimi mesed z 
optiko Oarus zamenjala vča-
sih najlepša Dolenjka v Kra-
nju, Viktorija Strajner. Pred de-
vetimi leti skoraj mišica, diplo-
mirala je na gorenjski Sorboni, 
je očitno v Oanisu zelo zado-
voljna, saj je bila na odprtju vi-
deti mična kot kak Gucdjev 
model. Na vsak način privlač-
na in opažena. ]a, očalca ji pa-
šejo, ni kaj. Razlog za veselje v 
hiši, imenovani IC Dom, sta 
brez dvoma imela oba partner-
ja v posla Se sploh nekaj mlaj-
ši Andrej Čeč, ki je v družbi 
družine, sorodnikov in prijate-
ljev že cirugič proslavil okrogla 
abrahamova leta. Prvič visoko v 
letalu na poti na dopust, drugič 
v gostišču, kjer mu je šef Ivan 
Marjdc čestital s pomenljivim 
darilom. S sliko Muri al mare 
Valentina Omana. Ker se ve, 
da je morje Andrejeva strast in 
užitek. Brez tega je tudi v poslu 
dolgčas. Saj veste tisto, da za 
vsakem uspešnim dedcem sto-
ji ženska. Andrej svojo Potono 
kliče Pika, Ivan pa Marijo Mid. 
Raje kot o poslu smo govorili o 
rdeči in bdi CarolinL In praz-
novali. Saj veste tudi to, kako 
lepo je, če dobro vino pospre-
mi praznik 

0 

Bojan Sirec, Andreja Bešter in Klemens Now/otny Andrej in Polona Čeč, Ivan in Marija Marjek 



HUMOR 
BRAT VSE VIDI, BRAT VSE VE 

RDEČA LUČ NA PRIPRAVAH 
Škofja Loka je postala vadbeni center za semaforizirana križišča. Trenutno je na pripravah 
semafor pri Suhi in tisti v Podlubniku. 

MALI BRAT 

Direkcija za ceste Sloveni-
je vsako leto na poklicno 
dolžnost na številne sloven-
ske avtoceste, ceste, manjše 
ceste, celo kolovoze pošlje 
številna križišča, prometne 
znake, svetlobno signalizaci-
jo in podobne zadeve, ki jih 
srečujemo na in ob cestah 
(policaji se mimo DRSC-ja 
na ceste pošiljajo sami). 
Medtem ko se znaki in 
manjši tovrstni artikli kaj hi-
tro prilagodijo svojim delo-
vnim nalogam, pa semafori-
zirana križišča zahtevajo več 
pozornosti pri uvajanju na 
svojo novo delovno nalogo. 
Zato DRSC križišče, že leto 
preden ta nastopi novo služ-
bo, pošlje na priprave na 
kakšno od slovenskih cest. 
Ker Škofja Loka v zadnjem 
letu, dveh postaja cestam 
prijazna občina, se številna 

G O R , DOL, N A O K O L ' 

križišča, lahko bi rekli šolajo 
kar na območju občine. 

Tako je trenutno na dvelet-
nih pripravah semaforizira-
no križišče za bodočo poljan-
sko obvoznico pri vasi Suha. 
Na fotografiji vidimo izjem-
no križiščno postavitev, ob 
kateri cesta in promet po njej 
poteka v smeri Ljubljana-
Škofja Loka in obratno, med-
tem ko je cesta v smeri iz kri-
žišča proti Suhi na eno ali 
Trati na drugo stran končana 
že po dvesto metrih. Temu 
primemo semaforji na bolj 
prometni cesti vseskozi vadi-
jo zeleno luč, medtem ko se-
maforji na cesti pravokotno 
od glavne vadijo rdečo luč. In 
lahko rečemo, da jim gre zelo 
dobro od luči. Saj po glavni 
cesti vozila tudi naprej z vso 
hitrostjo vozijo skozi križiš-
če, in dokazujejo da je zele-
na. Problem pa se pojavlja, 
ker se vsakih toliko časa na 

rdečem semaforju nabere 
kolona vozil, predvsem tuj-
cev in tistih iz drugih sloven-
skih mest, ki loških razmer 
ne poznajo, in čakajo, čakajo 
in čakajo - na zeleno. Pol pa 
pride občinski uradnik in 
reče: "Lahka se pelete na 
glavna cesta, br'z da čakate 
na zelena, K'r skoz rdeča pel-
te, sam merkite, da k'Sn nav 

dol z Upce prletu." In potem 
se tujci po večumem čaka-
nju vendarle zapeljejo skozi 
križišče iz Trate ali Suhe pro-
ti Loki. Ko semaforji doseže-
jo drugo stopnjo, jih prestavi-
jo v Podlubnik, kjer na cesti v 
Selško dolino ob 2. uri zju-
traj, ko tam ni žive duše na 
cesti, pridno vadijo, zelena, 
rumena, rdeča in obramo. 

HOČEMO DAMIJO 
"Guten tag, Wir sind vier hlibsche Frauen aus Klagenflirt 

(Kamten) mit Unsere heimat lieder Hans...," smo v redak-
cijo velikega brata dobili sporočilo in fotografijo, ki so jo po-
slala dekleta iz Celovca: "Mi smo štiri ljubke gospe iz Celo-
vca (Koroška) z našim domovinskim vodjem Janezom ... 
Tukaj in na tem mestu 2ahtevamo, da v Celovcu nemudo-
ma zgradijo damijo, če je le mogoče kar na samem trgu, na 
katerem je sedaj zmaj. Mislimo, da zmaj ne sodi v sodobno 
civilizirano družbo, kot je Avstrija, rnedtem ko je damija v 
mestu znak, da smo željni spoznavanja različnosti. Kot vi-
dite, smo se že opremile s prvo pomočjo za morebitne pre-
zeble vernike. Ponudile jim bomo naše najboljše doma v 
avstrijskih hribih pripravljene napitke. Želimo si črnih br-
katih in postavnih vernikov. Hkrati pa se bomo potrudile, 

da bomo vernicam za rriinimalno ceno ponudili najsodo-
bnejše obleke, kakrSne sedaj nosimo v Avstriji (glej sliko). 
Zeleni klobučki so gratis." Z željo, da našo prošnjo objavite 
v osrednjih medijih nam sosednjih pokrajin in tako Hdder-
ju date vedeti, da si želimo damijo, vas prav lepo pozdravlja-
mo. Chuss schatzi. 

Č E T V E R E C B R E Z 

Hlebc i kruha 

Krušne debate: "Šesti hle-
bec z leve: "Jest sem po 1,9 
evra in sem frajer." Polnozr-
nat desno spodaj: "Jest sem 
se pa podražu samo za 0,1 
evra, imam pa šestnajst zrn 
manj kot prej." Štručka v 
sredini: "Jest sem Itak naj-
dražja, po 2,1 evra, sam sem 
z'lo mehka in nežna. Polbel 
levo zadaj: "Jest sem pa še 
torkov po tastar' cen'." 

ZDA 

O nasvetih ameriškim turi-
stom pred potovanjem v 
Slovenijo: "Cepite se proti 
hepatitisu, ta se v Sloveniji 
skriva po grmovju in napa-
da ljudi še posebej v bližini 
večjih mest. Pijte le ustekle-
ničeno, ker iz pipe po vodi 
lahko priplava ultramarato-
nec, ne kupujte hrane na 
tržnici, ker je v njej premalo 
kemičnih dodatkov ..." 

Slovenija 

O nasvetih slovenskim turi-
stom pred potovanjem v 
ZDA: "Štirinajst dni pred 
potovanjem se prvič cepite 
proti nevarni bolezni bushi-
zem, ki vam lahko trajno na-
grize možgansko skorjo. Te-
den dni pred odhodom cep-
ljenje ponovite še drugič in 
če vam bo Bush še všeč, 
ostanite raje skriti na svo-
jem domu." 

Iztok Podbregar 

O zaslišanju ob prisluško-
valni aferi: "Izjavljam, da o 
tem, kaj sem izjavil na zasli-
šanju, ne bom nič izjavil. 
Pravzaprav niti tega ne na-
meravam izjaviti, da ne 
bom nič izjavil o izjavah na 
zaslišanju. Napišite, da iz-
javljam, da nič ne izjavljam. 
To je torej moja izjava." 

S S P A Č K O M P O . V Z H O D N I EVROPI ( 4 ) 

SISTEM DELUJE 
Kadar kampiraš, je pomemben predvsem 
"Sistem". 

IGOR KAVČIČ 

Bil je prav lep slovaški več-
er. Še posebej, ker sem ugo-
tovil, da Sistem, ja sistem z 
veliko začetnico, deluje. Na-
mreč. Kadar se odpravljamo 
na daljše potovanje, običajno 
polnjenje škatel s hrano in 
posodo ter potovalk z oblači-
li in čevlji prevzame ženski 
del ekipe, na meni pa ostane 
ostala logistika, urediti avto, 
pripraviti kamp opremo, 
spalne vreče, šotore, stole, 
mize, vse, kar dela na plin in 
predvsem poskrbeti, da de-
luje sistem praznjenja in 
polnjenja prtljažnika, ko pri-
demo oziroma odidemo iz 
kampa. Najprej gre ven mali 
šotor, ki je ponavadi za voz-
nikovim sedežem. Postaviti 
majhen iglu dandanes ni 
problem, zato v manj kot 
petih minutah naše preno-
čišče že stoji. Še pred šoto-
rom gresta iz prtljažnika ven 
škatli, z leve strani prtljažni-
ka hrana, z desne posode, da 
punce lahko začnejo s ku-
hinjskimi opravili. Na dnu 
so ponavadi plinski gorilnik, 
velika napihljiva blazina in 
spalne vreče ter vzglavniki 

..., še nižje se bodo kasneje 
zbirale cunje za pranje ... 
Medtem ko iz "kuhinje" že 
prijetao diši, ponavadi za-
ključujem šotor, z električ-
nim polnilcem napolnim 
blazino, pripravim spalne 
vreče ... in pri tem delu že 
uvajam pomočnico Zalo Ju-
lijo, če ta slučajno ne dela ko-
les po travniku in pobira 
aplavzov drugih gostov v 
kampu, češ kako dobro ji 
gre. 

Podobno zbrano delujejo 
Staretovi, le da sta pri njih v 
Sistem že polno vključena 
oba fanta, srednješolca. Ko 
ob odhodu pospravljamo, 
vse skupaj poteka v obra-
tnem vrstnem redu, najprej 
cunje, posoda, hrana, naza-
dnje pa še šotor. In tako 
vedno in vselej, hitro, učin-
kovito, ne da bi kakšen del 
opreme izgubili. Uničita 
nas lahko le dež ali pa dej-
stvo, da prespimo v hišici in 
ne v Šotoru. Tako "ugodje" 
nam kaj hitro podre vrstni 
red in takrat človek z lahko-
to deluje kot kura brez gla-
ve. (Prihodnjič pa res o ko-
bili Zuzani in Slovaku, ki je 
delal v Sloveniji) 

/v ^ ^ 

Vedno gre vse najprej po Sistemu ven. /fmo zaiiiutiiaKivs« 

G G U Z L E T I / 
29. Mptember in 6. oktober 2007 

OKTOBERFEST - cena 37 EUR 
Program: Odhod avtobusa ob 5. url iz Kranja. V Muenchnu 
avtobusni ogled mesta ter nakupovanje, popol(lne Oktoberfest. 
Odhod domov ob 23. uri. Cena: 37 EUR pri udeležbi 45 oseb. 

Vsako soboto 

GARDALAND in CANEVAWORLD cena 4S EUR 

Napovedujemo 

NOTRANJSKA IN MIHAELOV SEJEM 
V NOVI VASI-30.9 2007 i 

KOSTANJEV DAN NA KRASU • 13.10.2007 

, Naročniki Gor«n]skega giasa imajo 10% popust 
Pr^ave Agencija Linda po tel.: 04/235 84 20,041/248 773 
ali Gorenjski glas po tel.: 04/20142 41. 

Gorenjski Glas 



Z A KRATEK ČAS 
KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN 
8. septembra 2007 
Sobota 
Marija, Sergej, Binče 

Urejale se bodo pomembne zadeve in reševale družinske 
krize, ki so bile že nekaj časa skrite pod preprogo. Vse 
enkrat pride na dan, pa če je še tako skrito. 

9. septembra 2007 
Nedelja 
Petra, Aljoša, Dorotej 

Ta dan se bo vse uredilo tako, kot je treba, zato si ne 
smemo delati nepotrebnih in neutemeljenih skrbi. Ob-
novile se bodo stare prijateljske vezi in sledi presenečenje. 

lo. septembra 2007 
Ponedeljek 
Nikolaj, Oto, Luka 

Ugoden dan za velik poslovni podvig. Izogibati se je tre-
ba ljubosumju, saj ta lahko zavre napredek in zamegli 
pogled v realno stanje. Hitimo počasi. 

11. septembra 2007 
Torek 
Milan, Helga, Jacinta 

Za dobro počutje bo vsak zase najbolj vedel, kaj mu je 
storiti. Nekdo se fe bolj posveti ambicijam, drugi pa se 
prepustijo brezdelju, oziroma veseljačenju v dobri družbi. 

12. septembra 2007 
Sreda 
Silvo, Marinka, Vid 

Potrebovali bomo zelo veliko poguma, da bomo znali 
sprejeti spremembe, ki nas čakajo v tem dnevu. Tudi dobrega 
se je težko privaditi, pa naj se to še tako smešno sliši. 

13. septembra 2007 
četrtek 
Filip, Veno, Lipe 

Prezaposleni bomo tako s sabo kot z drugimi in samo v 
mislih si bomo lahko ustvarili oddih. Kdor tega ne zna, 
se bo energetsko zelo iztrošil in izčrpal. 

14. septembra 2007 
Petek 
Danica, Zdenka, Roža 

Ta dan bo kar precej romantično obarvan. Bodimo zato 
odprti za sprejemanje in dejanje ljubezni, od katere je 
marsikaj odvisno. 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod 
šifro uganka, pripišite 
reiitev + ime in priimak 
na številko 0 3 1 / ^ 1 1 - 1 1 , 
ali po pošti na Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4 , 4 0 0 0 
Kranj, s pripisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

Lahkotna, vesela, 
vsak dan med ljudmi, 
kot glasbe, ljubezni, 

je videti ni. 

Izžrebali in nagradili bo-
mo dva pravilna odgovo-
ra (enega, ki ga bomo 
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po pošti). Nagrado boste 
prejeli po pošti. Pravilna 
rešitev zadnje objavljene 
uganke se glasi: smetii-
nica. Tokrat je pravilno 
odgovorila Marija Viiak. 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Solzica" 
Draga Tanja. Prosim te za 
nasvet v zvezi s fantom. Zelo 
me je prizadel in potem za-
pustil. Mu bo kdaj žal za to, 
kar mi je storil? Bo hotel ob-
noviti najino zvezo? Počasi 
izgubljam upanje, da bom 
kdaj srečna v ljubezni. 

Škoda, ker mi nisi napisala 
svojih rojstnih podatkov, 
saj bi lahko dobila bolj obši-
ren odgovor. Ljubezen je 
huda stvar in ima dve plati. 
Ima radost, srečo, veselje 
ima pa tudi solze, trpljenje 
in žalost. Razumljivo, da se 
počutiš čisto na tleh in pri-
zadeto. Saj veš, prizadene 
nas lahko samo nekdo, ki 
ga imamo radi, drugi, ki 
nam niso mar, nas tudi pri-
zadeti ne morejo. Fant te 
ima v mislih in te pogreša, a 
zaenkrat še ne razmišlja o 

svoji prevari. Tudi punco, s 
katero te je prevaral, bo 
kmalu zapustil. Tega ni vna-
prej načrtoval, ampak se 
mu je pač zgodilo in ni raz-
mišljal naprej. Nekaj časa 
bo taval, se iskal in se spra-
ševal, le zakaj nima sreče v 
ljubezni. Takrat se bo še 
bolj spomnil nate, a še ved-
no ne bo razumel. Čas je ti-
sti, tudi pri njem. Drugo 
leto približno v tem jesen-
skem obdobju pa se bo za-
mislil in začel nazaj iskati 
kontakt s teboj. Začel se bo 
zavedati, da je bil grd do 
tebe in da te je res prizadel 
in da te ima še vedno rad. 
Zgodilo pa se bo še nekaj, 
česar ti ne pričakuješ. Zalju-
bila se boš v drugega in ne 
boš ga želela izgubiti. In ta-
krat, šele takrat mu bo res-
nično postalo žal, da te je 
prevaral, zapustil in tudi iz-
gubil. Če te je za vedno iz-

gubil, boš imela samo ti od-
govor. Lepo se imej. 

"Zvezdica" 
Na vas se obračam že drugič, 
saj ste mi bili že v veliko po-
moč. Tokrat je moje vpraša-
nje povezano z domom. Veli-
ko razmišljam, da bi zame-
njala lokacijo bivanja, oziro-
ma da bi spremenila okolje. 
Mogoče bi potem lažje ures-
ničevala svoje cilje in želje. 
Kaj pa, če še nisem pripravlje-
na? Lepo se zahvaljujem za 
odgovor. 

Draga Zvezdica, vesela 
sem, da tako pametno in 
pozitivno razmišljaš, da bi 
le bilo več takih, pa bi se 
marsikaj spremenilo. Prav 
imaš, tudi pogled v moje 
karte ima enak odgovor. 
Dom te omejuje in to prav-
zaprav ni nekaj slabega. Če 
boš resno delala na tem, ti 

bo do rojstnega dne uspelo. 
Lepo naravo lahko dobiš 
tudi v drugem okolju. Smi-
sel bivanja na trenutke izgu-
biš tudi zato, ker ne čutiš 
pripadnosti tukaj, kjer si. In 
odgovor je samo en, prišel 
je čas, da greš naprej. Od-
visnost od domačih zavira 
tvoj napredek na vseh po-
dročjih in ne moreš zacve-
teti v svojih željah proti ci-
lju, po katerem vedno bolj 
hrepeniš. Ne išči več izgo-
vorov in ne prelagaj na jutri. 
Življenje je danes, ta trenu-
tek. Sledi svojemu občutku, 
saj te bo ravno ta pripeljal 
do svojega doma v novem 
okolju, v katerem se boš v 
trenutku počutila, da si 
končno prišla domov. Ob-
dobje, ki je pred tabo, ti je 
resnično naklonjeno, in 
glej, da izkoristiš vse, kar je 
zate dobro. V mislih sem s 
teboj in želim ti vse lepo. 

HOROSKOP 
T A N J A in MARICA 

Oven (21.3. - 214.) 
Ušteli se boste. Finančna varnost vam pomeni ključ 
do svobode in neodvisnosti. Storili boste vse, kar 
je v vaši moči, da boste poravnali stare račune in 
začeli na novo graditi finančni vzpon. 

Bik (224. - 20.5.) 
Visoko merilo, ki ga imate do sebe, se vam lahko 
maščuje. Ponavadi se ravno v majhnih stvareh 
skriva sreča. Prisiljeni boste, da to srečo poiščete v 
sebi in s tem boste prišli nazaj do notranjega miru. 
V ljubezni bodite pogumni in stopite korak naprej. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Postavljeni boste pred odločitev, zdaj ali nikoli. Res 
da ste bili razočarani, a vsak človek ima svoje 
merilo. Darilo boste dali in tudi prejeli. Obakrat bo 
občutek prijeten. Vaš nakup se bo obrestoval. 

Rak (22.6. - 22,7.) 
Zvrstili se vam bodo razni dogodki na čustvenem 
področju. Skušali se boste odmakniti, vendar vam 
ne bo uspelo. Prišli boste do točke, ko se bo treba 
odločiti in postaviti stvari na svoje mesto. Še dobro, 
da imate skrito zalogo energije. 

Lev {23.7. - 23.8.) 
Zelo v kratkem boste imeli dobro priložnost za 
zamenjavo službe. Lahko pa je tudi napredovanje v 
že obstoječi službi. Kar bo, bo dobro, le da je konec 
enoličnosti. Daljšo pot boste lahko izkoristili tako 
poslovno kot tudi zasebno. 

Devica (24.8. • 23.9.) 
Ponudila se vam bo zelo dobra poslovna priložnost 
in kar verjeti ne boste mogli, da se je tudi vam 
končno nasmehnila sreča. Dali boste vse od sebe in 
marsikdo bo presenečen nad vašimi rezultati. Vse 
to pa bo le odskočna deska za naprej. 

Tehtnica (24.9. - 23.10,) 
Nehote se boste zapletli v brezizhoden spor. Čeprav 
si boste še tako želeli, se vmešavanju ne boste mo-
gli izogniti. Najbolje bo, da se naredite čisto neved-
nega, pa čeprav se jim boste zato zdeli neumni. 

Škorpijon (24.10. • 22.11.) 
Ponujale se vam bodo nove možnosti in nepričako-
vani dogodki bodo spremenili vaše prvotne načrte. 
Ne boste si postavljali nepomembnih vprašanj, za 
ali proti. Takoj boste zavihali rokave in za delo spod-
budili tudi vaše bližnje. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
že dolgo časa nekaj pričakujete, pa se vam nikakor 
ni hotelo rešiti pozitivno, Vaše besede bodo končno 
naletele na prava ušesa in obeta se vam zmagoslav-
je. Zaradi nepomembnih stvari boste prišli v navz-
križ z nekom, ki vam drugače veliko pomeni. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
Na zunaj boste kazali vesel obraz, a na znotraj 
vas bo razjedalo tisoč in več vprašanj. Resnica, ne 
da je boleča, a nekaterih dejstev si ne boste mogli 
priznati. Vrteli se boste v krogu, a že v sredini tedna 
se bo pojavil nekdo, ki vam bo z veseljem pomagal. 

Vodnar (21.1. -19.2.) 
Pred vami bo zelo veliko različnih poslovnih izzivov 
in težko vam bo izkoristiti prave. Že ko boste skoraj 
odločeni, se bo pred koncem zapletlo. Nasvet, 
počakajte nekaj dni in se nikar ne zaletavajte v zid, 
saj se vrata odprejo sama. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
Brez večjih težav se boste prilagodili novostim 
na delovnem mestu. Izzivi vas bodo le še bolj 
motivirali in spravili na piano vse vaše delovne 
sposobnosti. Finančne skrbi, ki so pred vami, bodo 
le trenutne. 



NAGRADNA KRIŽANKA 
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WWW.TERRAFOiJ(.ORG 

f i i m P M i • 
v soboto, 15. septembi^ 2007, ob 21. uri bo skupina 
Terrafolk uprizorila koncert v Križankah, ki so ga 
naslovili Kvartet. Kvartet so: e Bojan Cvetrežnik - violina, 
mandolina • Danijel Černe - kitara • Marko Hatlak • 
harmonika, bobni, glas • Kate Hosking - kontrabas, glas. 
Glasbeniki so nazadnje nastopili v Križankah pred dvema 
letoma septembra, ko so s Simfoniki RTV Slovenija in števil-
nimi gosti poželi ovacije navdušenja in dvakrat razprodali 
avditorij. Nastop jim je odprl pot do drugih evropskih 
filharmoničnih orkestrov - dogovarjajo se s slovitim Scottish 
Chamber Orchestrom, da bi uprizorili skupno turnejo po 
Evropi, koncert z jensko filharmonijo pa se bo uresničil io. 
aprila 2008 v koncertni dvorani Volkshaus v jeni. 
Kakšno je bilo glasbeno življenje skupine Terrafolk v zadnjih 
dveh letih, preden bodo spet prišli v Križanke? Bile so 
mednarodne turneje po svetovnih glasbenih odrih v vedno 
širšem obsegu, nastopi v živo na tujih radijskih postajah, 
lep in pohvalen odziv glasbenih kritikov, vse izrazitejši 
avtorski slog v vsebini in interpretaciji, vedno širši krog 
občinstva, ki se iz Velike Britanije širi po Španiji, Švedski in 
naših sosednjih državah. Vseskozi pa ohranjajo spontanost 
na odru ter svoj pristen in neposreden stik z občinstvom, 
kar naredi vsak njihov koncert drugačen. 

Nagrade W W W . t e r r a f 0 l k . 0 r g 
1. nagrada: 2 CD; 2. nagrada: ^ CD; 3. nagrada: i CD; 
3 nagrade kot vedno podarja Gorenjski glas. 
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z 
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na 
dopisnicah do srede, 19. septembra 2007, na Gorenjski 
glas, Bleivveisova 4, 4001 Kranj, p.p. 124. 

Nagrajenci nagradne križanke AC LovSe To/ota, objavljene v Gorenjskem 
glasu št. 68,24. avgusta 2007. Geslo nagradne križanke AC LOVŠE se glasi: 
OD SEPTEMBRA Z NOVIM PRODAjNO SERVISNIM CENTROM V KRANJU. 
In kdo so prejemniki nagrad? i. nagrado - vikend uporabo vozila Toyota 
Corolla sedan prejme Lenčita Sok, Mošnje 46, 4240 Radovljica; 2. nagrado -
vikend uporabo vozila Toyofa Auris prejme Šalih Omanovič, Hru§ica 226, 
4276 Hruška; 3. nagrado • kapo in majico Toyota prejme Brigita Lužar, Pod-
lubnik 162. 4220 Škofja Loka. Nagrade Gorenjskega glasa prejmejo: Branko 
Finžgar, Na vinograd 3, 4000 Kranj; Aleš Piber, Savska cesta nC, 4260 Bled 
in Danica Casser, Sp. Sorica 14.4229 Sorica. Nagrajencem iskreno Čestitamo! 

http://WWW.VSTOPNICE.COM


DRUŽABNA KRONIKA 

JANEZ JANŠA V LOS ANGELES 
Bled je gostil zabavo na plaži, barmani so imeli v Ribnem tradicionalni piknik, TV3 doživlja razcvet 
plavolask. Gre slovenska politika v Los Angeles? 

M 
edijsko obve-
stilo: Janez 
Janša na festi-
valu WIRED 
NextFest v 

Los Angelesu. Če le na hitro 
preletiš naslov medijskega 
obvestila v elektronski obliki, 
pomisliš, da gre slovenska 
politika v Los Angeles, ven-
dar gre le za obvestilo, ki v 
nadaljevanju pojasni, da je 
revija WIRED objavila novi-
co, da bo slovenski medijski 
umetnik Janez Janša razstav-
ljal na festivalu WIRED 
NextFest(tm), ki bo potekal v 
losangeleškem Convention 
Centru. Slovenska politika 
ostaja doma, bo pa Los Ange-
les zagotovo videl Jure Go-
dJer (HRI -BAR, radio GA 

Š 

GA). S stand-up komedijo se 
mu obeta nastop v oddaji 
Late Night with Conan 
0'Brien, H je ena najbolj pri-
ljubljenih in gledanih oddaj 
ameriške televizijske mreže 
NEC. Jure jim je poslal nekaj 
svojih posnetkov, očitno pa 
se jim je zdel dovolj dober, 
da ga povabijo v goste. 

V soboto so na TV3 prvič 
predvajali Sproščeno 2 Mar-
lenno. Tokrat smo bili pozor-
ni na zanimivega gosta, Jana 
Plestenjaka. Pa vendar scen-
ska postavitev oddaje, mogo-
če tudi format, spominja na 
oddajo iz preteklosti, v kateri 
smo kot voditelja gledali Jo-
nasa, najboljše čase pa je do-
živel Činč v svoji - ravno tako 
podobni oddaji. Z novim sti-
lom oddaje pa se je Marienna 
prelevila v svetlolaso kratko-
lasko. V Sproščeno z Marlen-

no namesto pevskih talentov 
iščejo stand up komike. In 
glej ga zlomka, razvedrilni 
program prvega programa 
Radia Slovenija razpisuje av-
dicijo za pripovedovalce šal 
in humoriste, ki bodo imeli 
možnost nastopanja v odda-
jah omenjenega programa. 
Na TV } pa ni nova samo 
Marleima, svetlolaske se po-
javljajo 'kot gobe po dežju'. 
Rada Muleja v Naj domačem 
videu sta zamenjali nekdaj 
ritmična gimnastičarka Pia 
Pustovrh in Lepa soseda 
2005 Neža Marolt. Oddaji pa 
so dodali še mbriko nena-
vadnih slovenskih rekordov. 

Na Bledu so se čez poletje 
kar trudili. Vsaj poskušali so. 
Pred kratkim so na grajskem 
kopališču radovljiški štu-
dentje organizirali Beach 
Party 07. Za glasbo so poskr-

beli DJ-i Soniie Forsyte, Ya-
kamashi in E1 Diablo. Živah-
no je bilo do poznih večer-
nih ur, izbirali pa so tudi naj-
bolj domiselna očala, kjer je 
zmagovalka uporabila 'coca 
cola' domišljijo ter dva papir-
nata kozarca prip)eta na ela-
stiko. 

V torek pa so se barmani 
družili in obujali spomine 
na 4. tradicionalnem pikni-
ku v Ribnem. Udeležencev 
je bilo nekaj več kot dvajset, 
nekateri pa so se verjetno 
ustrašili vremena, je povedal 
Dušan Furar, predsednik 
Dmštva barmanov Sloveni-
je. S svojo družino je piknik 
obiskal tudi aktualni državni 
prvak v klasičnem mešanju 
aperitivnih koktajlov Edin 
Halačevič, ki bo Slovenijo 
novembra zastopal na sveto-
vnem prvenstvu na Tajvanu. 

Med obiskovalci Plažne zabave sta se znašla tudi Dj Cray in D) Soniie Forsyte (Blaž), El Diablo, D) Vakamashi 
njegova Lidija. / roto: lOji Poga<.r / F«O: Kaj« Popčar 

Pia Pustovrh in Lepa soseda 2005 Neža Marolt Alvin In Edin, sin in oče / FOU: Kaji pcga<ar 

Pavla Repinc iz Zgornjih Gori) se v vlogi mojstrice žara 
dobro znajde. / Foto: luja Pogatai 

Najboljše barmanke, tako v osvajanju kot mešanju: Cvetka, 
Lidija, Anica in Draga (z leve proti desni) /''oto: Kaia Pog><ar 

VRTIMO GLOBUS 
Halle je noseča 

Halle Berry, 41-letnl igralki, se je uresni-
čila dolgoletna želja, javnosti je zaupala, 
da bo kmalu postala mamica, saj je v 
tretjem mesecu nosečnosti. Dvakrat lo-
čena oskarjevka je zadnji dve leti v zvezi 
z deset let mlajšim manekenom Gabrie-
lom Aubryjem, ki se prav tako veseli na-

raščaja. "Da, res sem v tretjem mesecu nosečnosti," je 
potrdila v elektronskem sporočilu, in nadaljevala: "Z Ca-
brielom sva presrečna, na ta trenutek sem dolgo čaka-
la." Dodaja še, da bodo naslednji meseci najdaljši v nje-
nem življenju, snemanje filma Tulia pa so že prestavili. 

Končala kot v filmu 
Heath Ledger in Michelle Williams, ki sta 
se spoznala na snemanju Gore Broke-
back, se po treh letih razhajata. V filmu je 
njun zakon razpadel zaradi homoseksual-
nosti, v resničnem življenju pa naj bi bila 
kriva prezaposlenost, saj pogosto snema-
ta na različnih koncih sveta. Ameriški ta-

bloidl poročajo, da sta se dolgo trudila, da bi ostala skupaj, 
zdaj pa sta se sporazumno razšla in ostajata prijatelja, saj 
sta odločena, da bosta dobra starša dveletni hčerki Matildi. 

Ne vara žene 
Clive Owen je igral z največjimi hollywood-
skimi lepoticami, a pravi, da nikoli nI niti 
pomislil, da bi prevaral svojo ženo, saj 
mu družina ogromno pomeni. "Moja 
Sarah-Jane je pravi diamant," ženo opisu-
je šarmantni Britanec, ki priznava, da tudi 
dela zelo rad, vendar pa bi bilo brez sreč-

ne družine vse brez pomena. Soproge glamurozno zvezd-
niško življenje sploh ne zanima, veliko raje Ima umetnost, 
pa tudi hčerki, lo-letna Hannah in 8-letna Eve, očeta vsa-
kokrat, ko se odpravlja na snemanja, grdo gledata. 

Nesrečno otroštvo 
Vse bolj priljubljena r&b pevka Rihanna, 
ki se je s hitom Umbrella zavihtela na vr-
hove svetovnih glasbenih lestvic, pravi, 
da je zaradi travmatičnega otroštva 
odrasla v močno žensko. Že kot otrok je 
vedela, da bo v hiši prepir, kadarkoli je 
mati v pepelniku našla ostanke folije, saj 

je bil oče odvisen od drog. Nesrečno otroštvo je bila do-
datna motivacija, da v življenju uspe, danes pa samoza-
vestna 19-letnlca pravi, da v šovbiznisu še kako potrebu-
je moč, ki jo je črpala iz negativnih izkušenj. 

Ena od novih pevk v oddaji Piramida je tudi Vesna 
Topolovec, radijska voditeljica oddaje Veselo na delo na 
Radiu Ekspres. Vesna je pred kratkim dopolnila 25 let, 
zase pa pravi, da je prijazna, zabavna in predvsem 
romantična oseba. / Foto: »rti« ndia 


