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O Kapucinskem predmestju kasneje 
Lokacijski načrt za Kapucinsko predmestje, ki predvideva gradnjo trgovskega 
centra blizu Partizanske ceste, še vedno ni sprejet. 

DANICA ZAVRL 2LEBIR 

Škofja Loka - Na četrtkovi 
seji občinskega sveta so na-
mreč svetniki točki dnevnega 
reda s to tematiko na predlog 
svetnika Andreja Novaka 
premaknili z začetka na ko-
nec dnevnega reda, nato pa 
sejo prekinili. Gre za velik 
poseg v prostor, zato je stvar 
treba še enkrat temeljito pre-
tehtati, je v imenu odbora za 
gospodarstvo dejal tudi 
Franc Šifrar, Blaž Kavčič pa 
ocenil, da so utemeljene ne-
katere bojazni prebivalcev 
Partizanske ceste, in prav 
tako menil, naj odločitev od-
ložijo. Predloga Blaža Ku-

jundžiča, da bi o trgovskem 
centru odločali občani na na-
knadnem referendumu, pa 
niso sprejeli. 

Občani, ki nasprotujejo 
gradnji trgovskega središča v 
soseščini Partizanske ceste, 
SO dva dni pred občinsko 
sejo sklicali že drugo okroglo 
mizo o tej problematiki, na-
njo pa povabili tudi strokov-
njake. Pred tem so opravili 
tudi anketo med krajani Par-
tizanske ceste (172 anketira-
nih) in celotne občine (187 
anketiranih). Po njej zgolj 
tretjina vprašanih predlaga-
no lokadjo trgovskega centra 
ocenjuje kot primemo, od 
prebivalcev Partizanske in 

Šolske ulice pa bi se z njo 
strinjala slaba četrtina. Pač 
pa je tri četrtine vprašanih 
odgovorilo, da se bo s tem 
promet skozi Škofjo Loko 
povečal. Na neposredno 
vprašanje, ali bi podprli 
gradnjo trgovskega centra v 
neposredni bližini svojega 
doma, je pritrdilno odgovori-
lo 38 odstotkov vprašanih (le 
29 odstotkov prebivalcev 
Partizanske ali Šolske ulice), 
večina pa jih meni, da bi mo-
rali o tako pomembni odlo-
čitvi prisluhniti vsem obča-
nom Škofle Loke (41 odstot-
kov) ali pa prizadetim kraja-
nom (44 odstotkov). 

^ 3. stran 
Prebivalci Partizanske ceste nasprotujejo gradnji trgovskega centra v svoji neposredni 
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KOKRA, IEZERSKO 

Štirje mrtvi 

Minuli konec tedna so na 
Gorenjskem ugasnila štiri 
življenja. V hudi prometni 
nesreči na regionalni cesti v 
Kokri so v petek zvečer umr-
li 40-letni voznik osebnega 
avtomobila Fiat Uno s Ptuja 
ter sopotnika v njegovem 
avtomobilu, 28-letni držav-
ljan Ukrajine In 52-ietni 
Kranjčan. Peljali so se iz 
Spodnjega Jezerskega proti 
Preddvoru, ko so v blagem 
ovinku zapeljali na brežino. 
Obrnilo jih je na streho, 
nato pa so trčili v voznika 
osebnega avtomobila, ki je 
pripeljal naproti. Letos je 
na gorenjskih cestah umrlo 
že 25 oseb, lani pa v vsem 
letu i8. Policija je medije ob-
vestila tudi o tragični nesre-
či v gorah. V Žrelu pod 
Kranjsko kočo na Ledinah je 
namreč v nedeljo popoldne 
usodno spodrsnilo 36-letne-
mu planincu IzTupalič. S. Š. 
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A K T U A L N O 

Vilo Prešeren bodo 
obnovili 
Vilo, ki stoji na eni od najlepših loka-
cij ob Blejskem jezeru, je nninuli četr* 
tek na dražbi kupilo podjetje Condor 
Real. Dražba, ki jo je organiziralo mi-
nistrstvo za obrambo, je uspela že v 
pivem poskusu. Kupec je zanjo pla-
čal 1.95 milijona evrov. 
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A K T U A L N O 

Nismo krivi, če znamo 
Občina Cerklje je ena od šestih go-
renjskih občin, ki je bila uspešna na 
razpisu za evropska sredstva. Zato je 
župan Franc Čebulj Se bolj jezen, ker 
so se gorenjski župani odločili za po-
novitev razpisa. "Nismo mi krivi, če 
znamo pripraviti razpisno dokumen-
tacijo." pravi. 
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G O R E N J S K A 

Starodobnikom 
ni bilo vroče 
Starodobniki so na cesti na stari lju-
beljski prelaz na tradicionalnem Hra-
stovem memorialu navdušili nad tri 
tisoč obiskovalcev. Večina starodob-
nih motorjev in avtomobilov je bila 
kos sirmi makadamski cesti, na kate-
ri so bile nekdaj znamenite dirke. 

KMETIJSTVO 

Občutno dražji koruza 
in pšenica 
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Iztok )arc je povedal, da 
sta se letos nned kmetijskimi pridelki 
v Sloveniji najbolj podražili koruza in 
pšenica. Cene so se povečale tudi na 
svetovnih trgih. 
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Danes :gutraj bo oblačno, 
&zdansebodelnogasmlo. 
V sredo in četrtek bo sončno, 
sprva bosta ponekod me^ ali 
nizka obla^st. 
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KRANJ 

Svetniška skupina S D močnejša za dva 
V o d j a sve tn i ške s kup i ne so c i a l n i h d emok r a t o v v m e s t n e m 

sve tu obč i ne Kranj A l e k sande r Ravn ika r je v petek spo roč i l , 

da se je s ve t n i š ka s k up i n a ok rep i l a z a dva nova č l ana . K 

n j i m sta n a m r e č p res top i l a B e n o Fekon ja in Boru t Zat ler , iz-

vo l j ena kot č l a na Stranke m l ad i h S loven i je . Sedaj opoz i c i j -

ska S D v k ran j s kem m e s t n e m svetu šte je deset l judi. Svetn i -

ka v "nov ih po l i t i čn ih š ko rn j i h " sta poveda la , da s ta s icer 

t e ž ko prek in i la s tare vezi , ki s o bi le ob po l i t i čn ih tud i pos l ov -

ne in pr i jate l jske, venda r se v novo d r u š č i n o sel i ta za to , da 

bos ta v večj i s kup i n i lažje sprav i l a nekatere svoje z am i s l i v 

prakso, kajti "ak tua lna po l i t i čna ob las t j u je dos le j marg ina -

l i z i ra la" . Beno Fekon ja je z n a n po lansk i pobud i o brezp lač-

n i h vrtc ih, ki je preras la na nac i ona l no raven, Borut Zat ler 

pa po o d m e v n i akci j i "ogrevan je na P lan in i " . Že v pretek lo-

sti so soc ia ln i d emok r a t i s ode l ova l i z o b e m a sve tn i koma , 

saj so bi le n j i hove z am i s l i z e l o sk ladne, s p r i h o d o m v nj iho-

ve vrs te pa bos t a ne le š tev i l čno , pač pa t ud i v s eb i n s ko obo-

gat i la s kup ino , s m o s l i ša l i na nov inarsk i konferenc i , k jer sta 

o nov i p r i dob i t v i sp regovo r i l a tud i sve tn ika Stane Boš t j anč i č 

in sekretar s t ranke S D v Kran ju Rud i BIzovIčar. D . Ž . 

Borut Zat ler in Beno Fekonja (prvi in drugI z leve) sta okrep i la 

s ve tn i š ko s k u p i n o S D v k r an j s kem m e s t n e m svetu . 

KRANJ 

Med najlepšimi tudi Vojašnica Kranj 
V petek s m o se v Vo j a šn i c i Kranj ude lež i l i krajše s l o vesnos t i 

ob pode l i tv i p r i znan j z a na j l epšo u re jeno vo ja šn i co S loven-

ske vojske. S l ovenska vo j ska namreč v s ode l o van j u s Tur i -

s t i č no z ve zo S loven i j e že ve č let ocenju je u re jenos t vo jašn i c , 

s č i m e r p r i padn i c e in p r i padn i ke s l ovenske vo j ske s p odbu j a 

k več j i skrb i za ure jeno de l o vno in b i va lno okol je . Le tos je 

b i la med ve l i k im i vo jaš t i i ca in i prv ič najbo l je o cen j ena prav 

kranjska, d ruga je bi la Cerk l je ob Krki, t ret ja pa F ranc Roz-

m a n Stane, L jub l jana. M e d m a l i m i v o j a šn i c am i pa je na tret-

j e m me s t u p r i s ta l a v o j a šn i c a Janko P r emr l Vo jko , V i pava , 

d r u g a je bi la S l ovensk i p o m o r š č a k i Anka ran , z m a g a pa je š la 

v roke S l ovensk i B istr ic i . A . B. 
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LJUBLJANA 

Ž e pet uradnih kandidatov 
N a državn i vo l i l n i komis i j i s ta prejšnj i t eden kand ida tu r i za 

p redsedn i ka d r žave v lož i l a še M i t j a G a s p a r i in E l ena Pe i a -

r lč . Včera j je k and i d a t u r o v l o ž i l t ud i D a n i l o TUrk, t ako da 

i m a m o sedaj ž e pet u r adn i h kand ida tov , dos le j s ta ju na-

m r e č v lož i l a ž e Lojze Peter le in Z m a g o Je l inč ič . D . Ž . 

hrib 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme ALBIN ŠEST iz Srednje vasi v Bohinju. 

Novembra volitve v državni svet 
Predsednik državnega zbora France Cukjati je podpisal odlok o razpisu volitev v državni svet. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - Volitve v drugi 
dom slovenskega parlamen-
ta bodo potekale 21. in zz. 
novembra, in sicer prvi dan 
za predstavnike lokalnih in-
teresov, drugi dan pa za 
predstavnike tako imenova-
ne civilne družbe. Državni 
svet ima 40 članov, poleg 22 
članov lokalnih interesov 
tudi 18 predstavnikov delo-
dajalcev in delojemalcev, 
kmetov, obrtnikov in samo-
stojnih poklicev (po štiri čla-
ne) ter negospodarskih de-
javnosti (šest danov). 

Člani državnega sveta se 
volijo za dobo jjetih let. Volit-
ve so posredne. V interesnih 
organizacijah potekajo za 
svetnike, ki so predstavniki 
tako imenovanih funkcional-
nih interesov. Volitve opravi-
jo na volilnih zborih elektor-
ji, te pa izvolijo organizacije v 
skladu s svojimi pravili. Vo-

)anez Su šn i k / fo«-; cormzd Kjv<id 

litve 22 predstavnikov lokal-
nih interesov volijo v lokal-
nih skupnostih, in sicer se 
oblikuje 22 volilnih enot za 
območje ene ali več lokalnih 
skupnosti. Tudi te državne 
svetnike izvolijo elektorji. 
Gorenjske lokalne interese 
sta v minulem mandatu v dr-
žavnem svetu zastopala Ja-
nez Sušnik (izvoljen v volilni 

enoti Kranj) in Boris Bregant 
(v volilni enoti Jesenice). Za 
letošnje volitve v državni svet 
so volilna opravila začela teči 
včeraj, 10. septembra. 

Prvega moža državnega 
sveta Janeza SuŠnika smo ob 
koncu mandata vprašali, 
kako ocenjuje minulih pet 
let dela. "Glede na pristojno-
sti državnega sveta smo bili v 
preteklem mandatu kar 
uspešni. Nastopali smo kot 
korektiv državnemu zboru 
in bili budni na zakonodaj-
nem področju," je povedal 
Janez Sušnik. "Vložili smo 
več ustavnih presoj, večkrat 
smo na odločitve državnega 
zbora izrekli tudi veto. Dr-
žavni svet deluje nepolitično, 
kot interesna skupina, a poli-
tika ima pri tem tudi svoje 
prste vmes. Kljub temu si 
nismo pustili vplivati in smo 
pri svojem delu obdržali sa-
mostojnost Veliko smo do-
segli tudi na področju civilne 

družbe. Pripravili smo več 
posvetov in z njihovimi ugo-
tovitvami postregli vladi in 
ministrstvom. Zelo smo bili 
delavni, čeprav državni svet-
niki z menoj vred delujemo 
nepoklicno in je zaradi tega 
naše delo težje. Kljub temu 
pa smo skušali narediti kar 
največ v okvini pristojnosti, 
ki jih ima državni svet." 

Bo Janez Sušnik na letoš-
njih volitvah v državni svet 
znova kandidiral? Pravi, da 
bo, njegova izvolitev pa je od-
visna od }3 elektorjev, kolikor 
jih je v deveti volilni enoti. 
Sušnik, ki je bil na lokalnih 
volitvah izvoljen tudi v občin-
ski svet občine Šenčur, pa ne 
računa, da bi ga za državni 
svet volili kot politika. Pravi, 
da so ga na volitvah pred pe-
timi leti volili bolj kot pred-
stavnika gospodarstva, na kar 
računa tudi sedaj, saj njegova 
stranka SLS v tem delu Go-
renjske ni zelo močna. 

Slovenijo obiskal Romano Prodi 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

B r d o pr i K r a n j u - N a d v o -

dnevnem uradnem obisku v 
Sloveniji je bil v nedeljo in 
včeraj italijanski premier Ro-
mano Prodi. Že v nedeljo je 
predsednik sveta ministrov 
republike Italije Prodi skupaj 
s predsednikom slovenske 
vlade Janezom Janšo in zu-
nanjim ministrom Dimitri-
jem Ruplom obiskal Kobarid 
in si tam ogledal muzej prve 

svetovne vojne. Včeraj dopol-
dne pa so na Brdu potekali 
uradi pogovori med premie-
roma. v katerih sta se med 
dmgim dotaknila vprašanj 
narodnih manjšin. Posveto-
vala sta se tudi o bližnjem 
slovenskem predsedovanju 
Evropski uniji. Zatem je viso-
kega gosta iz sosednje Italije 
sprejel tudi predsednik dr-
žavnega zbora France Cukja-
ti, Prodi pa se je srečal tudi s 
predsednikom stranke S D 
Bomtom Pahorjem. Na sUki 
Janez Janša s sodelavci med 
pogovorom z italijanskim ko-
legom Romanom Prodijem. 

Dvorana za več kulture v kraju 
MATEVŽ PINTAR 

Begunje - Za začetek novega 
kroga raziskav smo se letos 
obrnili v samo osrčje Go-
renjske. Vas Begunje ima 
danes že skoraj tisoč prebi-
valcev, KS Begunje pa je naj-
večja krajevna skupnost v 
občini Radovljica. Krajani se 
ukvarjajo z zelo raznolikimi 
dejavnostmi, nas pa je zani-

Ali menite, da Begunje potrebujejo 
večnamensko javno dvorano? 

Oa 
59% 

malo, kako je s kulturnim 
življenjem v Begunjah. 

V prvem vprašanju nas je 
zanimalo, ali krajani menijo, 
da Begunje potrebujejo več-
namensko dvorano. Dobra 
polovica (59 odstotkov) sode-
lujočih pravi, da jo potrebuje-
jo, 36 odstotkov vprašanih 
meni, da ni potrebna. 5 od-
stotkov pa jih je ostalo ne-
opredeljenih. Še nekaj več 

anketiranih (67 odstotkov) je 
menilo, da bi takšna dvorana 
pripomogla k izboljšanju kul-
turnega utripa v kraju, 29 od-
stotkov pa se jih s tem ni stri-
njalo. Ena izmed možnosti 
za takšen prostor je tudi Ran-
cingerjeva vila. S to lokacijo 
se je strinjalo 63 odstotkov 
sodelujočih, j i odstotkov jih 
meni, da to ni prrmema loka-
cija za večnamenski prostor, 

6 odstotkov sodelujočih pa se 
do tega ni opredelilo. 

V tokratni raziskavi je so-
delovalo 221 prebivalcev Be-
gunj, kar je skoraj 60 odstot-
kov vseh poklicanih (teh je 
bOo 374 gospodinjstev). Štiri 
brezplačne številke časopisa 
smo podarili 102 sodelujoči-
ma, vse nagrajence in druge 
bralce našega časopisa pa va-
bimo, da izkoristite ugodne 
naročniške pogoje in nas po-
kličete v Klicni center slepih 
na telefon 517-00-00. 

Ali bi dvorana pripomogla Ic dvigu 
kulturnega utnpa v kraju? 

mailto:rl@g-glas.si
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Vilo Prešeren bodo prenovili 
Vilo Prešeren, ki stoji na eni najlepših lokacij ob Blejskem jezeru, je na dražbi minuli četrtek za 1,95 
milijona evrov kupilo podjetje Condor Real, preuredili pa naj bi jo v gostinski lokal. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - Potem ko je Vila Pre-
šeren od lanske jeseni za-
puščena samevala, saj so na 
ministrstvu za obrambo na-
črtovali, da naj bi jo obnovili 
in uporabljali za namene 
predsedovanja EU, pa so se 
poleti odločili, da jo vendarle 
prodajo. Vila je namreč po-
trebna precejšnje prenove, 
ker je na eni najlepših loka-
cij tik ob jezeru, pa bi bilo 
primerneje, da je odprta za 
vse obiskovalce Bleda. 

Tako je ministrstvo za 
obrambo vilo minuli četrtek 
začelo prodajati na dražbi, 
dražba pa je uspela že v pr-
vem poizkusu, saj se je za 
nakup odločilo nepremič-
ninsko podjetje Condor 
Real s sedežem v Lescah, Id 
je za vilo ponudilo največ in 
jo na koncu kupilo za 1,95 
milijona evrov. "Zadovoljen 
sem, ker se je za nakup od-
ločilo podjetje na čelu z 
Bahtiarom Bajrovičem, ki 
že vlaga v blejski turizem. 

Tik ob obali Blejskega jezera že od lanskega novembra sameva Vila Prešeren in skorajda ni 
obiskovalca, ki ne bi začuden pogledoval proti nekdaj privlačni gostinski terasi. 

Prepričan sem, da je konku-
renca tudi v turizmu in go-
stinstvu zdrava, predvsem 
pa me veseK dejstvo, da se je 
pri obnovi objektov ob Blej-
skem jezeru vendarle začelo 
premikati na bolje. Skrbi, da 

bi bila Vila Prešem ograje-
na, ni, saj je dogovorjeno, 
da bo občina lastnik parcele 
ob jezeru, upam pa, da bo 
vila čim prej zaživela. Pri 
nas na občini je bil že v pe-
tek novi lastnik in dogovori 

o tem že potekajo. Tako 
upam, da se bo prenova čim 
prej začela in da bo resnič-
no na tako čudovitem kraju 
kmalu stal lep gostinski lo-
kal," je povedal blejski žu-
pan Janez Fajfer. 

Preddvorska praznična priznanja 
Osrednja slovesnost v počastitev občinskega praznika v Preddvoru je bila na Zgornj 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR za 

Beli. 

Zgornja Bela • Vrhunec le-
tošnjega občinskega prazno-
vanja, ki bo v Preddvoru tra-
jalo do 18. septembra, je bila 
prireditev v športnem parku 
na Zgornji Beli, kjer so že 
popoldne obiskovalce zaba-
vali domači Gašperji. Za do-
bro uro je prešerna narodno-
zabavna glasba prepustila 
besedo resnejšim tonom. 
Zapeli so trije pevski zbori: 
cerkveni iz Preddvora s štiri-
mi pevkami iz osnovne šole, 
upokojenski f)evski zbor Jo-
sipine Tumograjske in me-
šani zbor iz Bašlja. Mlada d-
trarka je prebirala strune in 
mladinska folklorna skupina 
je zaplesala niz narodnih ple-
sov. K slavnostni besedi so 

Občinski nagrajenci (od leve): Jernej Žižek in Mitja Žižmond, 
župan Miran Zadnikar, Bojana Cuderman v imenu vrtca 
Storžek, Zdravko Žižmond in Josip Ekar 

Preddvorčani povabili pisate-
ljico Berto Golob, ki je bila 
vrsto let kot učiteljica neraz-
družljivo povezana s temi 

kraji. Župan občine Miran 
Zadnikar je podelil letošnja 
občinska priznanja: veliko 
plaketo Zdravku Žižmondu 

za 35-letno delo v športnem 
strelstvu, kjer je zadnja leta 
zlasti uspešen trener mladih 
strelcev, malo plaketo vrtcu 
Storžek, ki jo za ob 30-letnico 
vrtca sprejela vodja vrtca Bo-
jana Cuderman, priznanje 
občine Mitju Žižmondu in 
Jerneju Žižku, mladima 
strelcema, ki sta z letošnjega 
evropskega prvenstva prines 
la srebrno medaljo, in plake 
to Josipine Tumograjske dol 
goletnemu kulturnemu de 
lavcu Josipu Ekarju. Mnogo 
številno občinstvo je v šport 
nem parku pozdravil tud 
Franci Bizjak iz športno re 
kreativnega kluba EMŠO, ki 
upravlja športni park. Pove-
dal je, da so letos zgradil na-
strešek, in povabil k njegove-
mu odprtju. 

O Kapucinskem predmestju kasneje 
i 1. stran 

Na okrogli mizi, kjer so 
predložili tudi računalniško 
simulacijo umeščenosti tr-
govskega centra v prostor, 
so menili, da občinski loka-
cijski načrt ne upošteva 
predhodno izdelanih stro-
kovnih podlag za to območ-
je, da tudi niso bile upošte-

vane pripombe, ki so jih o 
tem dali krajani (zbrali so 
štiristo podpisov krajanov k 
pripombam v času javne 
razgrnitve in sedemsto pod-
pisov obiskovalcev tržnice, 
kjer naj bi stal trgovski cen-
ter), da ne zdrži županova 
trditev, da bo trgovski center 
oživil mestno jedro. Arhitek-
ti, prisomi na okrogli mizi. 

so potrdili, da trgovsko sre-
dišče v to občudjivo območ-
je ne sodi, naj bo razprava o 
podrobnem prostorskem 
načrtu ureditve celovitega 
območja strokovna in ne pi-
sana na kožo investitorjem, 
rešitve pa naj se pridobijo na 
podlagi javnega natečaja. 
Predlagani trgovski objekt 
bo v bistvu nova industrija 

na najbolj občutljivem ob-
močju tisočletne Škofje 
Loke, so utemeljevali svojo 
zahtevo, naj občinski svetni-
ki takšnega dokumenta ne 
sprejmejo. Tokrat ga res 
niso. Kdaj bo ponovna obra-
vnava, župan Igor Draksler 
ni vedel natančnega odgovo-
ra, češ da morajo stirokovne 
službe na dane pripombe 
pripraviti odgovore. Najbrž 
pa se bo zgodba nadaljevala 
na oktobrski seji. 

Nismo krivi, če znamo 
Franc Čebulj: V nekaterih občinah se ne potrudijo 
dovolj za pripravo razpisne dokumentacije. 

SIMON SUBIC 

Cerklje - Občina Cerklje je 
ena od šestih gorenjskih ob-
čin, ki je uspela na razpisu za 
sredstva iz strukturnih skla-
dov. Za 1,26 milijona evrov 
vredni projekt obnove Pet-
rovčeve hiše v središču Cer-
kelj - v njej bodo uredili 
knjižnico, slikarski atelje in 
turistično-informativni cen-
ter • so na razpisu pridobili 
842 tisoč evrov. "Investicijo 
bomo s tem izpeljali v roku -
do leta 2009," napoveduje 
župan Franc Čebulj. 

Kljub uspehu na razpisu 
pa Cebidj piha od jeze zaradi 
zadnje odločitve sveta Go-
renjske, da se razpis za ne-
uspele projekte ponovi. Žu-
pani so določili tudi kvote 
strukturnih sredstev po obči-
nah do leta 2010, tako da Cer-
kljam pripada samo še 110 ti-
soč evrov. "Računali smo vsaj 
na dva milijona evrov struk-
turnih sredstev do leta 2010, 
sedaj pa tak razdelilnik. Za 
nameček se na ponovljenem 
razpisu ne moremo prijaviti s 
projektom gradnje sekundar-
ne kanalizacije na Zgornjem 
Brniku, ki je uvrščen na re-
zervno listo, katero bi morali 
po mojem mnenju sedaj ob-
ravnavati prednostno. Najbo-
lje bi bilo, da bi teh 110 tisoč 
evrov, kolikor nam še pripa-
da, podarili občini, ki je na 
razpis prijavila tri projekte, 
pa ni uspela niti z enim," je 
ogorčen Čebulj, ki pravi, da 
ni občina Cerklje kriva, če se 
v nekaterih občinah nočejo 

Franc Čebulj 

potmditi pri pripravi razpis-
ne dokumentacije. 

Po njegovem mnenju bi 
morale gorenjske občine na 
ponovljeni razpis prijaviti 
projekte, ki so na rezervni li-
sti. "Jasno je, zakaj je večina 
Županov odločila drugače. 
Izvoma krivda za tak sklep je 
na vladni službi za regional-
ni razvoj, ker nas je pozvala, 
naj se odločimo, ali želimo 
ponoviti razpis ali pa da 
prednostno obravnavamo re-
zervne projekte, katere smo 
občine prav tako oddale na 
javni razpis. Krivda je tudi na 
nas, ker smo sprejeli to igro, 
čeprav sem kolege župane 
na zadnji seji opozoril, da te 
igre, ki nam jo ponuja Ljub-
ljana, ne sprejmemo, ampak 
naj najprej pridobimo odgo-
vor, kako je potekal pregled 
razpisne dokumentacije. Čas 
bi bil, da bi bili župani v ta-
kih situacijah bolj enotni in 
zahtevali več sredstev za Go-
renjsko," je še dejal Čebulj. 
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TROMEJA 

Tisoči planincev na Tromeji 
Tromeja oziroma Peč nad Ratečami septembra vsako leto 
združi planince treh dežel. Ti pripešačijo tako s slovenske 
kot tudi z avstrijske in italijanske strani. Letošnje srečanje je 
bilo že osemindvajseto, privabilo pa je več tisoč ljudi. Zbra-
ne so pozdravili župani Kranjske Gore, Podkloštra in Trbiža 
Jure Žerjav, Erich Kessler in Renato Carlantoni. Vsi so 
poudarili, kako pomembno je sodelovanje med občinami, ki 
se iz leta v leto bolj krepi, predvsem na področju gasilstva, 
šolstva in športa. Ob koncu so dolgoletnemu prijateljstvu 
nazdravili še s šilcem "domačega zdravila" iz Avstrije. Kot je 
dejal kranjskogorski župan jure Žerjav, "že vseh 28 let v ta 
srečanja ne mešajo državne politike". Morda pa je prav to 
ključ, zakaj na Tromejo vsako leto pride toliko ljudi. K. S. 

RAoovgicA 

Spominska slovesnost pri partizanski grobnici 
Krajevna organizacija združenja borcev za vrednote NOB 
Radovljica je v petek pri grobnici in spomeniku v Grajskem 
parku v Radovljici pripravila spominsko slovesnost ob 65. 
obletnici smrti partizanskega poveljnika in narodnega hero-
ja jožeta Gregorčiča ter njegovih borcev. Slovesnosti se je 
udeležilo okrog 250 ljudi, med njimi tudi radovljiška podžu-
pana Jože Rebec in Primož jeglič, jeseniški župan Tomaž 
Tom Mencinger ter predsedniška kandidata Jože Andrejaš 
in Danilo Tiirk, ki je zbrane tudi nagovoril. C. Z. 

BLED 

Fotografska razstava in triglavska tržnica 
V informacijskem središču Triglavska roža na Bledu bodo 
jutri, v sredo, ob 19. uri odprli razstavo fotografske sekcije 
Elektra Gorenjska. Na razstavi z naslovom Spogledovanja 
se bodo predstavili Irena Ahačič, Roman Bratun, Aleš Cesar, 
Marjan Jensterle, Milan Jezeršek, Majda Kovačič, Drago Pa-
pler, Damjan Prašnikar, Mateja Purgar, Marjeta Rozman in 
Marko Vilfan. V soboto, 15. septembra, pa na dvorišču infor-
macijskega centra pripravljajo septembrsko Triglavsko trž-
nico, ki jo sofinancira občina Bled. Na njej bo mogoče kupi-
ti sveže sadje, zelenjavo in ozimnico pridelovalcev iz TNP in 
okolice. Potekala bo med io. in 12. uro, ob 11. uri pa bo za 
radovedne organiziran voden ogled skalnjaka in ribnika z 
Andrejo Kunšič, študentko hortikulture. Hkrati s tržnico pri-
pravljajo tudi delavnico za odrasle in otroke pod imenom 
Rdeče, rumene, bele rož'ce, kjer se bodo izdelovali šopki, ki 
nikoli ne ovenijo. Vse do druge svetovne vojne je bilo na-
mreč na podeželju močno razširjeno izdelovanje rož iz pa-
pirja. Najpogosteje so jih oblikovali iz krep papirja, nekateri 
tudi iz posebnih papirjev za izdelovanje rož. Ponekod so jih 
povoskali in tako dosegli njihovo trajnost in odpornost. V. S. 

Lepo na Pustem gradu 
v imenitnem okolju Pustega gradu so v soboto uprizorili Grajske zdrahe in predstavili zgodovino 
gradu, srednjeveške plese, mečevanje ... 

CVETO ZAPLOTNIK 

Lancovo - Pusti grad, ki ga li-
stine prvič omenjajo leta 
1228, po velikem potresu 
1509. leta in kasnejšem poža-
ru pa ga niso več obnavljali, 
predstavlja z ostanki grajske 
stavbe in obzidja z dvema 
obrambnima stolpoma ime-
nitno "kuliso" za vsakoletno 
prireditev, s katero želijo oži-
viti nekdanje dogajanje na 
gradu in spodbuditi druženje 
v kraju. Letos sta krajevna 
skupnost Lancovo in kultur-
no prosvetno druStvo jelovi-
ca-I^ncovo poskrbela za celo-
dnevno dogajanje. Pohodni-
Id so že dopoldne krenili po 
vodni učni poti Grabnarica 
in popoldne še od Fuxove 
brvi na Pusti grad, kjer je bila 
osrednja prireditev. Po pred-
stavitvi zgodovine Pustega 
gradu in njegove okolice je 
igralska skupina Luna, ki de-
luje v okviru kulturno pro-
svetnega društva, po režiji in 
scenariju Alenke Bole Vra-
bec uprizorila Grajske zdra-
he, za katere je besedo napi-
sala domačinka Polona Škri-
njar. Nastopilo je enajst do-
mačih igralcev in trije iz ra-

dovljiškega Linhartovega 
odra mladih. "S to igro bi 
radi nastopili še kje," je po 
končani predstavi dejal pred-
sednik društva Rok Tavčar in 
dodal, da vsako leto pripravi-
jo v kraju še prireditev ob no-
vem letu in materinskem 
dneviL Grajsko razpoloženje 
na gradu je ustvarila tudi sed-
merica iz igralske skupina vi-
teza Gašperja Lambergarja, 

ki je predstavila mečevanje, 
srednjeveške plese in igre z 
ognjem. Kot so povedali, so 
jih tokrat prvič povabili na 
Pusti grad, letos pa so nasto-
pili tudi zunaj meja - na 
Madžarskem, v Srbiji, v Ro-
muniji ... Konjeniški klub 
Pusti grad, ki združuje okoli 
petdeset konjenikov iz Lipni-
ške doline in od drugod, je 
predstavil srednjeveško ko-

njenico in spremljal pohod-
nike na poti od Fuxove brvi 
na grad. "Na gradu se je zbra-
lo okoli tristo ljudi," je zado-
voljen ugotavljal predsednik 
krajevne skupnosti Gregor 
Remec in poudaril, da je pri-
reditev tudi velik organizacij-
ski zalogaj. Za elektriko na 
gradu so z agregatom poskr-
beli člani domačega gasilske-
ga društva. 

Igralska skupina je na gradu uprizorila Grajske zdrahe. 

Navdušeni za grajske poroke 
v preteklih letih so se na Blejskem gradu poročali predvsem tuji pari, 
v zadnjem času pa se za poroke v čudovitem okolju odloča tudi vse več 
slovenskih parov. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - "Priznam, da morda v 
preteklih letih nismo dali do-
volj poudarka promociji po-
rok na Blejskem gradu. Tako 
so se večina na gradu poro-
čali tuji pari, slovenskih pa-
rov je bilo zelo malo. To raz-
merje se sedaj obrača in tre-
numo se na Blejskem gradu 
poroča polovica domačih in 
polovica tujih parov," pravi 
Lea Ferjan iz Turizma Bled 
in hkrati dodaja, da se za po-
roko v čudovitem okolju blej-
skega gradu ne odločajo le 
slovenski pari iz okolice Ble-
da, ampak iz vseh koncev dr-
žave. Tako bo letos na Blej-
skem gradu že okoli 60 po-
rok. "Poroke so postale po-
membne za ves Bled, saj so-
delujemo s številnimi part-
nerji: od hotelirjev, cvetličar-
jev, frizerjev, gostincev in 
drugih. Pari, tako tuji kot do-
mači, večina pridejo na Bled 
vsaj kakšen dan prej. Tudi 
mnogi svatje, ki jili je na po-
rokah v povprečju med 50 in 
150, prespijo na Bledu, An-
gleži večinoma ostanejo kar 

po ves teden," pravi Lea Fer-
jan, ki je prepričana, da zato 
tudi poroke postajajo po-
membna turistična ponudba 
Bleda, ki jo bodo še skušali 
nadgraditi. 

"Pri porokah na gradu pou-
darjamo odličnost ponudbe, 
saj res skrbimo, da je poroka 
izvrstna. Z vsakim parom se 
ukvarjamo posebej, upošte-
vamo njihove želje, jim sku-
šamo ugoditi in narediti, da 
je njihova poroka univerzal-
na. Na razpolago za poroko 
imamo dva prostora, viteško 
dvorano ali pa lapidarij za 
okroglo mizo, od koder je ob 
lepem vremenu izreden raz-
gled, in zdi se mi, da je to res 
najlepši prostor, ki ga ima-
mo na Bledu. Zato se večina 
odloči za zunanji prostor," 
še dodaja Lea Ferjan in po-
jasnjuje, da imajo tudi pri 
organizaciji porok, tako kot 
povsod v turizmu in gostin-
stvu, največ težav z dobrim 
kadrom. "V turizmu so ljud-
je res pomembni, zato sode-
lujemo z najboljšimi in se 
trudimo, da pari in svatje z. 
Bleda odhajajo zadovoljni. V 

Lea Ferjan skrbi za poroke 
na blejskem gradu. 

največje zadovoljstvo nam 
je, ko nato z njihovih poto-
vanj ali od doma dobivamo 
razglednice in zahvale," še 
pravi Lea Ferjan, ki je tudi 
vesela dejstva, da naj bi grad 
kmalu imel tudi dvigalo, kar 
bo vsem, ki zaradi starosti, 
bolezni ali zgolj zaradi viso-
kih pet težko pridejo na peči-
no, omogočilo, da bodo na 
slovesen trenutek imeli zgolj 
lepe spomine. 

RADOVLJICA 

Desni breg bo 
predlagal dopolnitve 
programa 

Sveti krajevnih skupnosti 
(KS) z območja desnega 
brega Save bodo do 15. ok-
tobra pregledali obstoječe 
razvojne programe, predla-
gali dopolnitve in izpostavili 
prednostne naloge, ki bi jih 
lahko vključili v rebalans 
občinskega proračuna za 
letošnje in prihodnje leto. 
To je bil glavni sklep sredi-
nega sestanka radovljiške-
ga župana, podžupanov in 
predstavnikov občinske 
uprave z občinskimi svetniki 
in predsedniki krajevnih 
skupnosti z desnega brega 
Save, na katerem so obra-
vnavali že izvedene in načr-
tovane razvojne projekte na 
tem območju. Na sestanku, 
ki ga je župan sklical zaradi 
pomislekov nekaterih občin-
skih svetnikov o zapostav-
ljenosti desnega brega in 
dvomov o možnosti uresni-
čitve vseh načrtov, so ugo-
tavljali, da vlaganja na des-
nem bregu Save naraščajo. 
To kažejo občinski proraču-
ni zadnjih let, sprejeti dve-
letni proračun 2007-2008 in 
tudi razvojni načrt občine 
do leta 2013. Župan se bo 
v prihodnje mesečno sesta-
jal s predsedniki KS s tega 
območja. C. Z. 
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Starodobnikom ni bilo vroče 
Tudi letošnji n. Hrastov memorial je na staro ljubeljsko cesto privabil številne ljubitelje starih motociklov. 

MATJAŽ GREGORIČ 

Ljubelj - Sončno vreme, veli-
ko število gledalcev in izjem-
na predstava starodobnikov 
so tudi letos zaznamovali 
drugo septembrsko nedeljo 
ob stari makadamski cesti na 
Ljubelj, ko se po njej zapodi-
jo stari motodkli na tradicio-
nalnem Hrastovem memori-
alu. Organizatorji letošnje, že 
enajste prireditve so letos 
prejeli rekordno število prijav 
voznikov iz Slovenije, Avstri-
je, Italije in Češke. Tako kot 
je že v navadi, so vozniki že v 
soboto dopoldne opravili teh-
ni6u pregled in se popoldne 
za trening zapodili na progo, 
medtem ko je šlo v nedeljo 
zares. Ljubeljska proga je bila 
po gorskih dirkah znana med 
letoma 1926 in 1961 , dolga je 
2300 metrov in je s 330 metri 
ena najzahtevnejših, saj na 
nekaterih delih doseže celo 
33-odstotni vzpon. Posebnost 
je tudi makadamska cesta, Id 
jo organizatorji vsako leto 
pred dirko na novo utrdijo. 

Skoraj vsi starodobni mo-
todkli in peščica avtomobilov 
jo premagajo brez sape, letos 

Tisti, ki so premagali ljubeljsko strmino, so se v dolino vračali vidno zadovoljni./fotoT^ooU 

najhitrejši voznik Richard 
Petschnig iz Avstrije je s svo-
jim Puchom iz leta 1954 od 
starta do vrha prelaza potre-
boval dve minuti, 51 sekund 
in tri destinke in najbližjega 
zasledovalca ugnal kar za ne-
kaj sekund. Dirko s prvo do-
poldansko in finalno popol-
dansko vožnjo so končali sko-
raj vsi, le redki so morali pri-
znati, da je ljubeljska strmina 

močnejša od starodobne teh-
nike. Ker na dirkah starodob-
nikov ni običajno, da bi štel 
samo čas, so si motocikli in 
vozniki prislužili tudi dodat-
ne točke za neoriginalne dele 
in opremo, vse skupaj je štelo 
v končni izkupiček, organiza-
torji pa so podelili tudi poseb-
na pri2uianja. Med drugimi si 
ga je prislužil tudi najstarejši 
voznik med motoristi, Eduard 

Bruderman s 77 leti, najsta-
rejše vozilo Indian Scout iz 
leta 1924 je na Ljubelj pripe-
ljal Jožef Komljanec, prizna-
nja za pogum pa so dobile 
tudi tri dame. 

Prizadevni dani AMD Tr-
žič so se tudi tokrat izkazali z 
odlično organizacijo tekmo-
vanja, ki jo je ne nazadnje 
nagradilo krepko več kot tri 
tisoč obiskovalcev. 

Pomoč za dograditev doma v Naklem 
Graditelji doma starejših občanov v Naklem bodo odkupili del postelj. 

STOJAN SAJE 

Naklo - Vodstvo Občine Na-
klo ima precej skrbi z uresni-
čitvijo največje letošnje nalož-
be. Dom starejših občanov v 
Naklem so začeli graditi lani. 
Predvideli so, da bi najprej 
zgradili glavni del stavbe s 
skupnimi prostori in sobami, 
v katerih bo 26 postelj za 
oskrbovance iz domače obči-
ne. Nato naj bi ob pomoči dr-
žave naredili prizidek za dvaj-
set postelj, ki bi jih ponudili 

drugim. Stavba je rasla hitre-
je od načrtov. Ker bi z dogra-
ditvijo celotne stavbe naen-
krat zmanjšali stroške, je tak 
predlog potrdil občinski svet 
letošnjo pomlad. Odobril je 
najem 776 tisoč evrov dolgo-
ročnega kredita za dograditev 
glavnega dela stavbe. Strinjal 
se je tudi z možnostjo, da iz-
vajalci del sofinancirajo grad-
njo prizidka. 

"Z družbo Gradbinec GIP 
smo se dogovorili, da dogradi 
vso stavbo. V kratkem bomo 

podpisali pogodbo o vložku 
pri gradnji drugega dela 
doma. Ocenili smo, da bo 
zanj dobila in sama prodala 
trinajst postelj. Občini bo 
ostalo še dodatnih sedem po-
stelj. Gradbena dela gredo h 
koncu, saj so že izdelali fasa-
do. Končana morajo biti no-
vembra, da bo sredi decem-
bra 2 0 0 7 tehnični pregled 
stavbe. Gradnja doma bo sta-
la dobra 2,1 milijona evrov. 
Letos smo zanjo zagotovili v 
občinskem proračunu blizu 

626 tisoč evrov. Glede opre-
m e se še pogajamo z Do-
mom upokojencev Kranj, 
ker je bila prvotna vrednost 
840 tisoč evrov previsoka. 
Menimo, da bo možno z ra-
cionalizacijo opreme to ceno 
zmanjšati za polovico. Če ne 
bo zagotovil denarja kranjski 
dom, ga bomo morali sami. 
Naša želja je, da bi prve sta-
novalce naselili v dom do sre-
dine prihodnjega leta," je po-
vedal Ivan M e ^ č , podžupan 
Občine Naklo. 

V Preddvoru za, na Jezerskem ne 
Občinski svet v Preddvoru je dal soglasje h koncesiji za zobozdravstvo, jezerski pa zavrnil. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Preddvor - Občinski svet v 
Preddvoru je pred nedav-
nim dal pozitivno mnenje k 
podelitvi koncesije na po-
dročju dentalne medicine, 
in sicer zobozdravniku, ki 
je doslej v Preddvoru oprav-
ljal javno službo, Nielsu 
Udirju. Na občinskem sve-
tu so dobili tudi dopis 
Osnovnega zdravstva Go-
renjske, v katerem sporoča-
jo, da sicer nimajo nič proti 

nameri svojega dosedanje-
ga zobozdravnika, da odide 
v zasebno prakso, vendar 
želijo, da nadaljuje svojo 
dejavnost v enakem obse-
gu, kot jo je do sedaj, ko je 
poleg preddvorskih skrbel 
tudi za paciente na Jezer-
skem. Osnovno zdravstvo 
Gorenjske namreč nima 
zobozdravnika, ki bi ga na-
mesto njega poslalo na Je-
zersko, kjer je imel doslej 
ambulanto enkrat teden-
sko. Svetniki v Preddvoru 

so podprli koncesijo v do-
mači občini. Medtem pa se 
je zobozdravnik obrnil tudi 
na občino Jezersko, kjer 
sprva ni bil zainteresiran za 
koncesijo. Tamkajšnj i žu-
pan Milan Kocjan nam je 
povedal, da so v soboto na 
izredni seji občinskega sve-
ta z začudenjem ugotovi-
li, da se je treba za nove 
organizacijske oblike zobo-
zdravstva odločiti v samo 
dveh dneh, česar ne odo-
bravajo, zato tudi niso mo-

gli sprejeti odločitve o mo-
rebitni podelitvi koncesije. 
Tudi s ponujenim predlo-
gom zobozdravnika glede 
pokrivanja stroškov niso 
soglašali. Kritični so bili 
tudi do dosedanjega dela 
zobozdravstvene ambulan-
te na Jezerskem in na osno-
vi vseh teh dejstev so skle-
nili, da koncesije ne bodo 
podelili. Pričakujejo tudi, 
da se problem zobozdrav-
stva na Jezerskem reši čira 
prej. 

MEKON LOKA D.0.0. 
Podlubnik 253, 4220 Škofjo Loka 

tel.: 04 51 50 590 
info@mekon-loka.si 
www.mekon-loka.si 

JEZIKOVNI TEČAJI 
• Angleščina • Nemščina • italijanščina 

* Španščina •Francoščina »Ruščina 
•Slovenščina •Latinščina •Hrvaščina 

TEČAJI ZA PROSTI ČAS 
• Mozaik • Klekljanje • Nakit 

• Keramika * Risonjje • Slikanje 
• Poslikava stekla, svile,... 

RAČUNALNIŠKI TEČAJI 
• Window5* VVord • Excel • Power Point 

d i j a k e 
študente 
odrasle 

upokojence 

K D A J ? 
Pri ietki od 

1 7 . septembra 
dal je . 

N a vol jo je 
več kot 200 

razIKnih 

P O N U D B A 
No vol|o >0 z<><»nl 

•n nadolievdini 
•>iii|l(<x) I. d o ? 

tlapnia), utrt«van|* 
KoUk« snovi, 

pripravo no molwro, 
IndMdualnl pouk. 

ttt£o|} ta xakl|veon« 
tkuptn«. 

Seben je 5 4 , 4 2 6 0 Bled, 0 4 1 / 6 1 4 7 1 8 ^ 

vabi k sodelovanju: 

DELAVCA NA PAKIRNI LINIJI (m/ž) 
Pogoji: 
- najmanj IV. stopnja izobrazbe 

DVA POMOŽNA DELAVCA (m/ž) 
Pogoji: J 
- končana osnovna šola T 
- prednost imajo kandidati, ki so vajeni kmečkih opravil 

DVA MONTERJA KOVINSKIH 
KONSTRUKCIJ (m/ž) 
Pogoji: 
- poklicna šola kovinske smeri 
-tri leta delovnih izkušenj 

Delovno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas, s poskusnim 
delom 3 mesece. Dela se izvajajo v tovarni Podnart. Delo je možno 
nastopiti takoj. 
Pisne prijave pošljite v 8 dneh od objave oglasa na zgornji naslov. 
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obiskovalcev dnevno 

> novost Gorenjskega glasa 
od marca letos 

zaenkrat so vse vsebine, 
prav tako arhiv, še brezplačne 

Gorenjski Glas Zo vos beležimo čos 
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GORENJSKA 

Preddvor že drugič 
dobil lel<arno 
Od prejšnjega tedna v Preddvoru spet deluje 
lekarna, čeprav je zasebnica, ki jO je odprla pred 
osmimi leti, spomladi vrnila koncesijo. 

DANICA ZAVRL ŽIJEBIK 

Preddvor - Pogoji poslovanja so 
se za majhne lekarne bistveno 
poslabšali in zasebnica je vrnila 
koncesijo, ki ji jo je občina po-
delila pred letL Na srečo je bfl 
lekarno pripra\4jen prevzeti in 
obdržati javni zavod Gorenjske 
lekarne in tako se 2a občane 
Preddvora pravzaprav ni veliko 
spremenilo. Ugodnejši je le 
poslovni čas, ki traja ob delav-
nikih od jutra do večera. Na 
kratki slovesnosti ob začetku 
delovanja javne lekarne v petek 
je župan Miran Zadn ika r ob-
čanom položil na srce, naj 
obiskujejo lekamo v domačem 
kraju, da bo obratovalni čas os-
tal takšen, kot je sedaj, ob slab-
šem obisku ga bodo skrajšali 
na največ 40 ur tedensko. Di-
rektorica Gorenjske lekarne 
Romana Rakovec je ob tej pri-
ložnosti povedala, da pomeni 
odprtje lekarniške pocinžnice 
v Preddvoru širitev njihove 
mreže. S preddvorsko imajo 
po vsej Gorenjski sedaj 21 le-
karniških enot, v kratkem 
bodo v Kranju odprli še 

skupaj z osmimi zasebnimi le-
karnami pa ima Gorenjslca 
preskrbo z zdravili nad sloven-
skim povprečjem. V Sloveniji 
imamo eno lekarno na 7300 
prebivalcev, na Gorenjskem 
pa na 6300. Napovedala je, da 
bo sedanji obratovalni čas ve-
ljal šest mesecev, potem bodo 
analizirali, ali je to racionalno. 
V vsakem primeru pa bodo 
tudi pri krajšem obratovalnem 
času upoštevali potrebe upo-
rabnikov, je zagotovila Rakov-
čeva. V lekarni sedaj delata 
dve zaposleni, ena od njiju je 
tudi nekdanja zasebnica Joži-
ca Šparovec. Ob ponovnem 
odprtju lekarne je župan Mi-
ran Zadnikar še povedal, da so 
pravkar prodali stari zdrav-
stveni dom za 220 tisoč evrov, 
kupnino bodo vložili v nakup 
prostorov za novega, ki bo bo-
disi v trgovskem centru na Jo-
dfovem vrtu, ki ga namerava 
Mercator zgraditi že do pri-
hodnje jeseni, bodisi bodo 
zanj odkupili sedanje prostore 
trgovine sredi Preddvora. Na 
slovesno odprtje pa računajo 
septembra 2008. 

ZALOG 

Dvokilogramski jurček 

Mojca Kosmač iz Zaloga pod Krvavcem se je prejšnji teden 
s prijateljico Mirjam odpravila nabirat gobe v gozd v okolici 
Tržiča. Bilo je mrzlo, veter je celo nanašal sneg. Nista dolgo 
hodili, ko je ob robu gozda odstrla posušene vejice na 
smrekici In pod njimi zagledala pravega orjaka - dvojnega 
jurčka, ki je tehtal kar 2,23 kilograma. "Še dobro, da me ob 
vračanju ni ustavil inšpektor. Eno samo gobo sem imela, pa 
bi morala kazen plačati," se je pošalila ob našem obisku. 
Zanimivo je, da KosmačevI niso veliki ljubitelji gob, tako da 
je Mojca orjaka razdelila med znance. Nekaj ga je gotovo 
dobila tudi njena mama, ki te dni praznuje 80 let. S. Š. 

ŽIRI 

Denar za ohranjanje podeželja 
Občina Žiri je 31. avgusta objavila javni razpis za dodelitev 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva In 
podeželja za leto 2007. "Gre za običajen vsakoletni razpis, 
ki pa je bil letos zaradi novega pravilnika ob novem pro-
gramskem obdobju objavljen pozno. Letos za ohranjanje 
podeželja namenjamo 37 tisoč evrov," je povedala Olga 
Vončlna z Občine Žiri. Razpisno dokumentacijo je mogoče 
dobiti v tajništvu občine in na spletni strani WAVW.ziri.si, rok 
za oddajo vlog pa je do 15. oktobra 2007. B. B. 

Srečanje na tečaju 
Minulo soboto sta si v preddvorski cerkvi po petdesetih letih znova rekla da Kati in Zdravko Porenta. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Bašelj - Živita v Bašlju, tik ob 
potoku Belca, kjer je Kati po 
stari mami podedovala 
skromno hišico. Kot neza-
konski otrok ni imela srečne 
mladosti, poleg tega se je dru-
žina iz Bašlja preselila v 
Kranj, kjer se je te^o navadi-
la druge šole. Ko se je pozne-
je vrnila v Bašelj, pa je pogre-
šala kranjsko druščino. Zapo-
slila se je v Iskri. Tam je delal 
tudi Zdravko, doma s kmetije 
v Bitnjah, po p>oklicu vodovod-
ni inštalater, ki je potem opra-
vil delovodsko šolo in delal kot 
vodja tekočega vzdrževanja. 
Zbližala pa sta se na šofer-
skem tečaju, pove Zdravko. 

Vzela sta se ob koncu avgu-
sta 1957 in začela urejati hiši-
co v Bašlju, saj ju je vse bolj 
vleklo pod gore. Čez dve leti 
sta se preselila vanjo, tisto leto 
se jima je rodila tudi hči edin-
ka. In kupila sva tudi naš prvi 
avto, pravi Zdravko, ki si je za-
pomnil, da je za deset let star 
fiat 1100 tedaj dal 45 plač, Če-
prav je bil videti nadvse 
spodoben avto, pa sta včasih 
gume na poti iz Bašlja v Kranj 
tudi po dvakrat krpala. Tudi 
sicer življenje ni bilo prav rož-

Kati in Zdravko Porenta, Ančnikova iz Bašlja, sta slavila zlato poroko. 

nato. Mladi danes komaj ver-
jamejo, kako smo živeli brez 
pralnega stroja in celo brez 
vode v hiši, se spominjata Po-
rentova. Prat in zajemat vodo 
za kuho so hodili v potok Bel-
ca ali pa so jo lovili pod ka-
pom, šele pozneje so napelja-
li vodovod. 

"A nič zato, danes se imava 
prav lepo," povesta zlatoporo-
čenca, ki ne pozabita dodati. 

da Gorenjski glas pa bereta 
celo dlje. Zdravko se je nanj 
naročil pred 55 leti, ko je bil 
pri vojakih. Svoje čase sta veli-
ko hodila v hribe, Zdravko 
tudi s "paličarji" iz Stražišča. 
Na Triglavu sta bila nazadnje 
sredi devetdesetih let, na naj-
bližji Storžič pa sploh nista 
štela vzponov. Zdravko po-
sebno rad pohaja po planin-
skih travnikih, kjer nabira ze-

lišča, ali pa po gozdu, kjer naj-
de odvržene rogove smjadi in 
jelenjadi. Kati, ki jo zadnje 
čase mučijo težave s hrbteni-
co, pa gre s prijateljico vsak 
večer na enoumi sprehod v 
okolico. Doma skrbita za ko-
koši, rejo ovac pa sta prepusti-
la zetu. S hčerkino družino 
(imata odrasla vnuka in vnu-
kinjo) živijo v isti hiši in se 
lepo razumejo. 

Andrejoni izvirajo iz Gorenje Žetine 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Visoko - Kozolec ob Tavčar-
jevem dvorcu na Visokem je 
gostil rodbino Andrejon. 
"Ponavadi se srečujemo 
samo na pogrebih, kar je 
premalo, hlaati pa smo orga-
nizatorji želeli, da se spozna-
jo tudi naši otroci in se ne za-
Ijubljajo med seboj," sta o 

razlogu za rodbinsko sreča-
nje povedala Janez Jelovčan 
in Ljudmila Mohorič. Sobot-
nega srečanje se je udeležilo 
kakih 170 sorodnikov (od 
dvesto povabljenih), ki iz-
haja iz Gorenje Žetine, kjer 
še danes živijo Vodniki, ki 
so leta 192J na kmetiji na-
sledili Kajžarje. Pr' Andre-
jon je danes kmetija odpr-

tih vrat, deveterica otrok pa 
je poskrbela za številno so-
rodstvo. Med znanimi An-
drejoni so podjetnik Boris 
Mesec, Martina Jelovčan, 
predsednica Gasilske zveze 
Škofja Loka, Vido Petemelj 
je bil nekdaj v reprezentan-
ci smučarjev skakalcev, 
Luka Novak je perspektiven 
atlet, Anka Vodnik pa je le-

tos osvojila drugo mesto na 
izboru za kmetico Sloveni-
je. Najstarejša na srečanju 
sta bila 81-letna Alojz Božič 
in Francka Peterneij, naj-
mlajša je nekaj mesecev 
stara Neja, rodbina pa se je 
pred tednom povečala tudi 
z rojstvom Nejca, ki bo svo-
je daljne sorodnike spozna-
val na prihodnjem srečanju. 
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SI Šport - učenje 
angleščine za 
neuke Slovence 

Novinarka Gorenjskega gia-
sa Vilma Starwvnik nas od 21. 
avgusta obvešča o XI. Evrop-
skem veteranskem prvenstvu v 
plavanju, skokih v vodo, daljin-
skem ter sinhronem plavanju. 
Ker živim v neposredni bližini 
letnega bazena v Kranju, sem 
na dogodek opozorjena tudi 
preko velikega plakata pri kokr-
škem mostu ter panojev postav-
ljenih kar tako. Po mojih poda-
tkih stojita oba na zasebnem 
zemljišču, soglasja lastnikov 
organizatoiji niso iskali. 

Sedaj pa k vsebini teh pano-
jev. Ne vsebujeta niti ene slo-
venske besede. Ali je takšno 
oglaševanje sploh dovoljeno, 
prepuščam stroki. Zame je ne-
dopustno, da se takšen o^s, ki 
označuje prireditev, uporabi v 
Sloveniji. Od prebivalcev Evro-
pe se pričakuje, da znajo tudi 
vsaj enega od "svetovnih" jezi-
kov, kar za an^eščino vseka-
kor velja. Toda prireditve, ki 
nimajo sinhronega prevajanja 
v slovenščino in ki se o^šujejo 
v an^eščini, v Sloveniji zame 
niso dopustne. Velika črna 
pika torej velja organizatorjem 
za o^ševanje. 

Nekaj dni po postavitvi pa-
nojev sem razmišljala, kaj je z 
menoj narobe, da me to moti. 
Saj vendar znam angleško. Ko 
pa je enak problem izpostavila 
starejša gospa, sem vedela, da 
je problem globlji. Doživela je 
namreč, da se slovensko v jav-
nosti ni govorilo in ne pisalo. 
Omenjeni pano jo je spomnil 
prav na tiste čase in bila je pri-
zadeta. 

Naj omenim še promet. Ce-
sta pred mojim domom ima 
polovično zaporo v času prire-
ditve. Vožnjo lahko nadaljuje 
le tisti, ki ima dovolilnico orga-
nizatorja. Vsakič, ko se od-
pravljam od doma in ko se vra-
čam, me spremljajo budni po-
sedi rediteljev in njihova želja, 
da pokažem dovolilnico. Ker je 
nimam, jih pomirim takrat, ko 
zapeljem na dvorišče. Imamo 
prebivalci "zaprtega" obtno^a 
kakšno pravico do predhodne-
ga obvestila ali dodatnih dovo-
lilnic, je najverjetneje odvečno 
vprašanje. Organizator pa ja 
ne bo posvečal pozornosti tako 
majhnim, nepotrebnim stva-
rem. Nekaj deset ljudi se na-
mreč popolnoma izgubi v vsej 
tej množici gostov iz Evrope. 

Človek si ob takih dogodkih 
pomaga kakor ve in zna. Jaz 
sem uporabila ščepec cinizma 
in pisanje ter pomnožila ljube-
zen do slovenske besede. 

IRENA A H Č I N 
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V Loki o četrti 
razvojni osi 

v petkovi (jI. avgusta) izda-
ji Vašega časopisa sem prebral 
članek pod gornjim nashvom, 
o predstavitvi načrtov s predvi-
denim grobim prostorskim po-
segom v dolino Kopačnice in 
naselje Hotavlje, pri čemer bi 
vas Sovodenj z okoliškimi na-
selji "odrezali" od sveta. Želim 
sporočiti, da se Občina Gore-
nja vas-Poljane s to varianto 
nikakor ne strinja in da smo 

junija posredovali Ministrstvu 
za okolje in prostor, kakor tudi 
Ministrstvu za promet tudi 
tretji, najboljši predlog možnih 
variant, ki bi povezal dolino 
Hobovščice in dolino Idrijce, ki 
sta med seboj oddaljeni le dobre 
4,5 kilometra, s tunelsko pove-
zavo pa ne hi grobo posegali v 
naravno okolje. Zavedati se 
moramo, da je v Kopačnici 
ohranjeno naravno okolje, 
imamo vodovarstvena območ-

ja in varovana območja Natu-
re 2000, po celi dolini so gosti 
prehodi živali in divjadi, da o 
Topličarjevem vodnem viru 
sploh ne govorimo. 

Na Občini Gorenja vas-Po-
Ijane imamo občutek, da se 
sploh ne pogovarjamo z minis-
trstvom za okolje in prostor, ki 
bi kot prvo moralo prav nara-
vovarstvene vidike najbolj za-
govarjati in spoštovati. V isti 
sapi pa tudi razumem njihov 
odgovor, ki smo ga dobili v za-
četku meseca avgusta, da je 
naš predlog z vidika gradbeno-
tehnične stroke nesmiseln, saj 
se stroka boji zahtevngših izzi-
vov pri iskanju novih projek-
tnih rešitev. 

Po drugi strani pa postaja 
čedalje bolj jasno, da je občina 
Cerkno pripravljala varianto 
poteka trase po Kopačnici že 
več let, in to žal brez vednosti 
in sodelovanja naše občine. V 
nasprotnem primeru namreč 
ta varianta ne bi bila tako trd-
no zasidrana v vseh pristojnih 
državnih strukturah. 

Glede nadaljevartja celotne-
ga projekta smo vsekakor opti-
misti, saj imamo v mislih ne-
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davno izjavo visokega uradni-
ka z Direkcije RS za ceste, da 
nobena nova trasa ceste, ki ni 
bila družbeno sprejemljiva za 
lokalno okolje, še ni bila reali-
zirana. 

Zato pričakujemo, da bo 
prav Občina Gorenja vas-Po-
Ijane i« nadaljevanju nosilka 
osrednje pobude pri razvoju 
projekta IV. razvojne osi, ki 
mora postati tudi v resnici raz-
vojna. Žal pa kot župan obči-
ne, ki se je potek IV, razvojne 
osi močno dotika, na uvodoma 
navedeno okroglo mizo nisem 
bil povabljen. 

M I L A N ČADEŽ, ŽUPAN 

Gasilci v Kovorju 
kar ne gredo iz 
glave Pavlu 
Ruparju 

Po enoletnem zatišju, ko je 
bivši župan Pavel Rupar trosil 
laži o pomoči kovorskim gasil-
cem za nakup gasilskega avto-
mobila, pa resnica in ciničen 
odnos do gasilcev spet oživlja in 
nekaterim ne da mirnega 
spanca. Manipulacije in laži o 
gostoljubnosti in poštenosti ko-
vorskih gasilcev se niso obnesle 
že novembra 2002 ob odprtju 
mostu v Kovorju, niso se obnes-
le lansko jesen, ne bodo pa 
obrodile sadov niti tokrat niti v 
prihodnje. Da ne bi mo^i po-
kazati šokantnega odnosa biv-
šega župana do gasilcev, nam 
ni bilo dovoljeno snemanje, ko 
smo Te obiskali pred letom dni 
v županski pisarni. Neizmer-
na volja, moč in enotnost ko-
vorskih gasilcev so že velikokrat 

doslej obrodile bogate sadove in 
tako je bilo tudi tokrat. Prošnji 
za pomoč so se odzvali krajani 
naše KS, obrtniki, podjetniki. 
Gasilska zveza Tržič in seveda 
Občina Tržič pod novim vod-
stvom in novimi svetniki. Žu-
pan in občinski svetniki so pod-
prli program za boljšo požarno 
in splošno varnost m obmo^u 
občine Tržič. Zbrati tolikšen 
lasten delež ni mačji kašelj, 
zato tako žaljivo in "fovšarit-
no" pisanje le kaže nivo osebe, 
ki to piše. Gasilci v Kovorju 
smo bili ponosni in veseli tolikš-
nega obiska gasilcev in gostov 
na slovesnem prevzemu vozila. 
To je bil dokaz, da na poti do 
cilja nismo bili sami. Dokaz, 
da smo v Kovorju gostoljubni 
ljudje, pa je bil obisk na veseli-
ci. Tako rekordnega obiska res 
nismo pričakovali, zato se je 
bilo treba še bolj potruditi, da 
smo postre^i vse. Pohvale na 
račun organizatorjev pa so to-
krat daleč presegle občinske 
meje. In prav je tako. Naj se ve, 
da so v Kovorju doma pogum-
ni, pošteni in veseli ljudje. 

FRANC SMOLEJ 

PREDSEDNIK P G D KOVOR 

Še enkrat o 
reševalnem 
vozilu 

Dejstva, da reševalno vozilo 
v Tržiču bo, sem se razveselil 
tako, kot mnogi občani Tržiča! 
Ob vsakodnevnem ločevanju 
in razlikovanju ljudi na naše 
in vaše, napripadne in resnico-
ljubne ter kršenju moralnih in 
etičnih pravil, da o kršenju Člo-
vekovih pravic sploh ne govo-
rim, je obstajal resen strah, da 

bomo ostali brez rešilca! Zato 
sem ponosen, da so opozorila o 
nepoštenem selekcioniranju, 
komu kaj plačati in komu ne, 
naletela na takojšen odziv in 
iskanje rešitve! Ministrstvo za 
zdravje ni dolžno plačevati ta-
kih investicij, to je naloga obči-
ne, česar pa g. Sajovic ne ve 
(izjava v enem od slovenskih 
dnevnikov, da občina ni dolž-
na skrbeti za zdravstveni dom) 
in zato ni želel sodelovati pri 
nakupu! Hvala Bogu, da seje 
odzvala ga. Bomova in poklo-
nila manjkajoči denar! 

V občini je leto dni stalna 
praksa, da se vodstvo sklicuje 
na neporavnane račune in za-
dolženost, česar nihče več ne 
verjame! Realizacija Sajovče-
vih obljub o znižanju komu-
ruilnih položnic, znižanju pla-
čila varstva v vrtcih, povišanju 
plač Pekovim delavcem in kdo 
ve katere nakladancije, ne sta-
nejo popolnoma nič, pa jih 
vendarle ne realizirajo! V Trži-
ču je investicij samo toliko,, kot 

jih je bilo začetih v preteklih le-
tih (šola Bistrica, Kino ...) 
nova ni niti ena! Niti eru} grad-
beno dovoljenje ni bilo v tem 
letu pridobljeno na novo, kar 
seveda tudi nič ne stane, pa 
vendar. Nula! Še manj stane 
urejanje okolice in cestnih 
otokov pa so jih prvič letos do-
bro uredili šele nekaj dni pred 
Šuštarsko nedeljo. In kar je še 
vei^i absurd: dolgov v letu dni 
niso uspeli zmanjšati niti za 
cent (!), obratno, povečali so 
se za novi milijon evrov ali 
240 milijonov tolarjev! Mi 
lahko kdo pojasni, zakaj na-
stajajo novi dolgovi, čepa nič-
esar ne delajo? V Tržiču so 
res drugi časi. 

Pa še o kovorskem gasilskem 
avtu: ocena drugih gasilskih 
društev je, da tako velik avto za 

Kovor ni potreben. Nenazad-
nje zaradi velikosti ne more v 
skoraj tretjino kovorskih ulic, 
ker so preozke! Da je to vozilo 
tudi za druge občarie Tržiča, je 
samo delno res, a če so vam 
tako hudo mar ljudje v Križah, 
Pristavi, v starem Tržiču in 
drugod, zakaj potem ne poma-
gate kupiti vozila pripadajo-
čim društvom! Odgovor se po-
nuja sam: ni jih treba poplača-
ti! Naj pa gasilce Kovorja zno-
va opozorim, da Jim privoščim 
nov avto (plačilo sem navse-
zadnje odobril sam!), a razu-
meti morajo, da ga tudi dru-
gim! Ceno take zvestobe svoje-
mu predsedniku pa bodo tako 
ali tako še kako drago plačali 
vsi Kovorjani prav kmalu no 
deponiji. 

Vesel sem bil tudi obiska 
množice na veselici sicer pol 
manjše, kot navaja Sajovic, a 
vseeno, saj je bila to v vsem letu 
edina zabavna prireditev v celi 
občini! Le ognjemet, ki je bil 
tak kot v občini še nikoli v zgo-
dovini in je terjal več tisoč ev-
rov,je bil nepotreben, ker je bil 
plačan iz prispevkov Kovorja-
nov in občine in bi lahko pre-
ostanek doniranega denar iz 
moralnih vidikov potrošili 
kako drugače! Moja sugestija 
bi bila, da bi ga namenili za 
reševalno vozilo, iz humani-
tarnih vidikov, ne drugače, če 
ga je bilo že preveč. Tako pa je 
šel denar namenjen humani-
tarni dejavnosti c zrak. 

Na koncu pa naj g. Sajovic 
Še enkrat prebere tisti kitajski 
pregovor, ki ga je zapisal na 
začetku svojega pisanja! Jaz 
bom prav na koncu dodal čisto 
kratkega, slovenskega: laž irrta 
(še vedno) kratke noge! 

PAVEL RUPAR, S D S T R Ž I Č 

noktlhrn OMie 

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. 
•popits) na masivno pohlšMo velja samo do 18.9.. 
popusli se med seboj ne seštevajo. 

Vrhunska vrata v vsak dom. 

lipbled. Pesem gozda v vašem domu 

mailto:info@g-glas.si
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TRŽIČ 

Tržiški policisti včeraj odprli vrata 
V tržiški policijski postaji je bilo včeraj zelo živahno, pa ne 
zato, ker bi v tamkajšnje prostore za pridržanje osumljencev 
kaznivih dejanj (edine na Gorenjskem) pripeljali konvoj 
osumljencev, ampak so policisti pripravili dan odprtih vrat. 
Najštevilnejši obiskovalci so bili prvošolčki iz domačih 
osnovnih šol, katere so policisti spremljali že na poti do po-
licijske postaje. Tam so jim predstavili delovne prostore in 
opremo, ki jo uporabljajo pri svojem delu. Gostitelji so 
morali odgovoriti tudi na marsikatero zvedavo vprašanje, 
najbolj pa je otroke zanimalo, ali bodo videli zapore, je 
pojasnil komandir Policijske postaje Tržič Mitja Perko. 
Tržiški policisti se sicer te dni tako kot njihovi kolegi po dru-
gih policijskih postajah udeležujejo roditeljskih sestankov, 
kjer staršem svetujejo, kako z otrokom pravilno sodelovati v 
prometu. S. Š. 

KRANJ 

Srečanje policijskih motoristov 
V soboto so se v Kranju zbrali "gorenjski prometniki" na 
vsakoletnem zboru upokojenih in aktivnih prometnih polici-
stov. Robert Sušanj, vodja sektorja prometne policije v upra-
vi uniformirane policije Generalne policijske uprave, je po-
jasnil, da si veliko policistov, potem ko se navadijo motorja 
v službi, kupi motor tudi v privatnem življenju. Prvič so se 
zbrali lani ob 50-letnici prometne policije Kranj; z motorji so 
se odpravili v Avstrijo. Za cilj letošnjega zbora so določili 
okolico Šentjurja na Štajerskem, kjer so obiskali kolega pro-
metnika. Poudariti je treba, da se zbora policisti udeležijo 
izključno s svojimi motorji. Včasih se je policijske enote na 
motorjih držal vzdevek "leteča enota", izraza mlajši policisti 
skoraj ne poznajo več. Kot je še povedal Sušanj, je zbor 
oblika prijetnega druženja policistov. V prihodnjih letih bi 
radi zbor razširili še s policisti, ki nimajo lastnih motorjev, 
bi pa se srečanja radi udeležili z avtomobili. Srečanje so za-
ključili v Kokri, pri eni od legend kranjske prometne policije, 
Franceljnu Prešernu. E. N. 

PROOUCnON 
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Stanje na sodiščih se popravlja 
Po obisku okrožnega in okrajnega sodišča v Kranju je minister za pravosodje Lovro Šturm ocenil, 
da se je reševanje zadev na obeh sodiščih vidno izboljšalo. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Minister za pravo-
sodje Lovro Šturm je včeraj 
z državnim sekretarjem Ro-
bertoiti Maroltom obiskal 
okrožno in okrajno sodišče 
v Kranju in okrajno sodišče 
v Škofji Loki, ki jih je name-
raval obiskati ob obisku vla-
de na Gorenjskem (18. in 
19. septembra), vendar se bo 
tedaj udeležil Sveta mini-
strov Evropske unije. Tako 
kot pred štirinajstimi dnevi 
na okrajnih sodiSčih v Ra-
dovljici in na Jesenicah, se je 
minister seznanil z uresni-
čevanjem projekta Lukenda, 
izvajanjem zakona o zago-
tavljanju pravice do sojenja 
brez nepotrebnega odlaša-
nja, s kadrovsko in prostor-
sko problematiko, s pote-
kom izvršbe, z izkušnjami 
na področju informatizacije 
in z delovanjem zemljiške 
knjige. 

Na okrajnem sodišču v 
Kranju je minister izvedel, 
da so imeli v zadnjem času 
precej težav zaradi pomanj-
kanja sodnikov, ker pa so v 
tem času že uspešno izpe-
ljali vse razpise za nove 
sodnike, minister Šturm 
pričakuje, da bo konec le-

i 

Minister dr. Lovro Sturm (v sredini) v pogovoru s predsednikoma okrajnega in okrožnega 
sodišča v Kranju - Matejo jereb in Mihaelom Kersnikom /fou>:c«rud Kiv&t 

tošnjega leta stanje že bis-
tveno boljše. "Na okrož-
nem sodišču ugotavljamo 
precejšnje izboljšanje pri 
reševanju pomembnih za-
dev. V prvem polletju smo 
rešili 8,8 odstotka zadev več 
kot prej, zmanjšali smo šte-
vilo nerešenih zadev, tak 
trend pa pričakujemo še 
naprej. Nekaj težav imamo 
še na gospodarskem oddel-
ku, kjer pa tudi pričakuje-

mo okrepitve," je pojasnil 
po obisku v Kranju. Kranj-
sko okrožno sodišče je po 
ministrovem mnenju med 
boljšimi okrožjiimi sodišči 
v državi. Večjih problemov 
ne predstavlja niti sojenje v 
razumnem roku, prav tako 
nimajo veliko nadzorstve-
nih pritožb, vse prejete pri-
tožbe pa so tudi rešili. 

Minister se je seznanil 
tudi s prostorsko problema-

tiko kranjskih sodišč, ki pa 
bo do konca leta v večji meri 
Že odpravljena, saj bodo s se-
danje lokacije preselili zem-
ljiško knjigo in gospodarski 
register. "Po preselitvi, ki je 
predvidena okoli novega 
leta, se bodo razmere na 
kranjskem sodišču kar pre-
cej izboljšale, še zlasti za 
stranke, saj bodo vpisniki 
odtlej v pritličju," razmišlja 
minister. 

Umrli voznik in sopotnika 
Na regionalni cesti v Kokri so se v petek zvečer smrtno ponesrečile tri osebe. Tragična nesreča se je v 
nedeljo popoldne pripetila tudi v gorah - v Žrelu pod Ledinami je v smrt omahnil 36-letni planinec. 

SIMON ŠUBIC 

Preddvor, jezersko - Že tako 
čma letošnja statistika posle-
dic prometnih nesreč na Go-
renjskem se je v petek še ob-
čutno poslabšala. Na regio-
nalni cesti v Kokri se je nam-

reč v petek okoU 20.25 pripet-
ila huda prometna nesreča, v 
kateri so umrle tri osebe, ena 
pa je bila lažje ranjena. 

Policijska uprava Kranj je 
sporočila, da je 40-letni voz-
nik iz okolice Ptuja vozil 
osebni avtomobil Fiat Uno 

iz smeri Sp. Jezerskega proti 
Preddvom. V blagem levem 
ovinku je zapeljal na breži-
no, kjer je avtomobil obrnilo 
na streho, nato je zdrselo na 
nasprotni vozni pas, kjer je z 
desnim bočnim delom trčilo 
v osebni avtomobil Subaru, v 

V Kokri so umrli voznik in sopotnika. Letos je na Gorenjskem umrlo že 25 oseb, lani vse leto 18. 

katerem je naproti pravilno 
pripeljal 6o-letni voznik z Je-
zerskega. V silovitem trče-
nju so se smrtno ponesrečili 
voznik Fiata in njegova so-
potnika, 28-letn: državljan 
Ukrajine in 52-letni Kranj-
čan, medtem ko je 60-lemi 
voznik z Jezerskega utrpel 
lažje rane. 

Padel v Žrelu 

V nedeljo ob 16.35 se je 
pod Kranjsko kočo na Ledi-
nah smrtno ponesrečil 36-
letni planinec iz Tupalič. Po 
poročanju policije se je plani-
nec pred nesrečo zadrževal 
na robu Žrela pod Kranjsko 
kočo, kjer mu je najverjetne-
je spodrsnilo. Padel je po po-
bočju približno 150 metrov 
globoko in se pri tem tako 
hudo ranil, da je na kraju ne-
zgode umrl. Do njega je s he-
likopterjem Slovenske vojske 
poletela dežurna ekipa Gor-
ske reševalne zveze na Brni-
ku, medtem ko so se domači 
reševalci z Jezerskega do po-
nesrečenca odpravili peš. 
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Irena ugnala tekmice 
in slabo vreme 
Na evropskem prvenstvu v klasičnih padalskih disciplinah je bila narava močnejša od organizatorjev, 
ki so lahko izpeljali le tekmo mladincev in žensk, znova pa je blestela Irena Avbelj. 

ZORAN RAČIČ 

Osijek - Premočan veter, dež 
in nizka obkčnost so bili to-
krat glavni povzročitelji slabe 
volje med padalci in organi-
zatorji, ki so v Osijeku pripra-
vili 5. evropsko prvenstvo v 
klasičnih padalskih discipli-
nah. "Videli ste, koliko truda 
smo vložili v prvenstvo, toda 

vremena ne moremo naroči-
ti. Narava je bila žal močnejša 
od nas," je bil slabe volje glav-
ni organizator Željko Du-
menčič. 

Nekaj boljše volje so bili pa-
dalci zgolj v petek, ko so izve-
dli pet skokov na dlj v konku-
renci mladincev, mladink in 
žensk, kar je zadostovalo za 
regularnost tekmovanja. Na 

naše veselje je bila znova raz-
red zase Irena Avbelj, Id je s 
štirimi zaporednimi ničlami 
in enim centimetrom v peti 
seriji osvojila zlato medaljo v 
skokih na dlj. "Zadnji trenin-
gi, ki smo jih imeli pred potjo 
v Osijek, so očitno obrodili 
sadove. Z uvrstitvijo se nisem 
obremenjevala, zagotovo pa 
so tokrat odločile tudi izkuš-

Izkušena Irena Avbelj je še enkrat več dokazala, da se znajde tudi v slabših tekmovalnih 
razmerah In najhujši konkurenci. 

nje, kajti do prvega skoka 
smo morale čakati kar tri dni. 
Vesela sem novega naslova, 
škoda je le, ker nismo mogli 
izvesti še kakšnega skoka več. 
Toda medaljam se nikdar ne 
gleda v zobe," je po novem 
imenitnem uspvehu dejala Ire-
na Avbelj. Njen uspeh je s še-
stim mestom dopolnila Maja 
Sajovic, a z nekoliko grenkim 
priokusom zavoljo slabšega 
drugega skoka, ki ji je s tremi 
centimetri spodnesel meda-
ljo. Fantje, v slovenski repre-
zentanci so bili tokrat Roman 
Karun, Uroš Ban, Peter Balta, 
Senad SaUdč in Domen Vodi-
šek, so ostali praktično brez 
skokov, čeprav so organizator-
ji v petek pozno popoldne le 
pričeli tekmovanje, a jih je 
prehitela tema, zato je prvo 
serijo opravilo dvanajst repre-
zentanc od šestnajstih, kar pa 
ni imelo pravega pomena. 

Letošnja sezona pa še ni 
končana, kajti padalce konec 
tega meseca čaka finale sve-
tovnega jx)kala v švicarskem 
Locamu, prihodnji mesec pa 
potujejo tudi v Indijo na 
svetovne vojaške igre. 

Maratonci so tekli po snegu 
Letošnji Slovenski alpski maraton je bil v znamenju priimka Kuhar. Na 35 km je zmagal Nejc Kuhar 
iz Kokre, na 50 km pa Coran Kuhar iz Bašlja. 

MAJA BERTONCELJ 

Preddvor - Na sedmem Slo-
venskem alpskem maratonu 
(SAM) v organizaciji Kluba 
trmastih iz Preddvora je te-
klo več kot 330 tekačev, veliko 
tudi iz tujine. Na najkrajši, 
desetkilometrski preizkušnji, 
ki je štela za gorenjski pokal v 
rekreativnih tekih, je zmagal 
Boštjan Hrovat iz Begunj, ki 
je na SAM-u zadnji dve leti 
nastopil na 35 km in je tudi 
lastnik rekorda proge. Letos 
se je zaradi nastopa na svetov-
nem prvenstvu v gorskih te-
kih, ki bo v nedeljo v Švid, od-
ločil startati. na najkrajši raz-
dalji, tako kot najboljša žen-
ska Valerija Mrak iz Gorenje 
vasi. 

Na maratonu na 35 in na 
50 km je bila proga letos ne-
koliko spremenjena, saj je po-
tekala čez Plešivec, ki je s 
i 8 o i m najvišja točka marato-
na. 35 km (start v Tržiču) je 
najhitreje pretekel turni smu-
čar in gorski tekač Nejc Ku-

Nejc Kuharje bil prvi v cilju Slovenskega alpskega mara-
tona na 35 km. 

har iz Kokre. Na SAM se je 
odločil priti potem, ko zaradi 
bolezni ni mogel nastopiti na 
izbirni tekmi za reprezentan-
co za SP v gorskem teku. Na 
35 km je startal že pred tremi 
leti. "Takrat me je na koncu 
čisto pobralo, letos pa sem že 
pozimi treniral dolžino, na 12 
ur Kališča sem vztrajal tri, šti-
ri ure. Vedel sem, da če zdr-
žim do konca, sem lahko vi-

soko, kar mi je uspelo. Na 50 
km pa nekaj let še zagotovo 
ne bom šel," je bil zadovoljen 
Kuhar in dodal: "Na koncu 
sem bil zelo utrujen, poleg 
tega je bilo čez Plešivec zara-
di snega zelo težko. Tekme-
cem pa sem ušel že m Kof-
ce." Kuhar je še dejal, da ga 
prihodnje leto na ta maraton 
verjetno ne bo, saj se bo sku-
šal uvrstiti na SP v gorskem 

teku, kar mu letos zaradi 
omenjenih razlogov ni uspe-
lo. Pri ženskah je na tej razda-
lji zmagala Mateja Šuštaršič. 

Na 50 km dolgi progi s star-
tom v Preddvoru, pa potem 
do Tržiča in po trasi 35 km 
maratona na Jezersko, je pr-
vič zmagal Goran Kuhar iz 
Bašlja pri Preddvoru, ki je bil 
lani 3., na 50 km pa je nasto-
pil že četrtič: "Treniram teke 
na dolge proge. Za SAM 
sem se posebej pripravljal 
zadnja dva meseca. Letos 
sem tekel maraton v Raden-
cih, v načrtu imam še Ljub-
ljanski maraton. Moj rekord 
v maratonu je dve uii in 47 
minut. Letos tečem tudi Pri-
morski pokal v rekreativnih 
tekih." Tudi on si je pred-
nost nabral že do Koš: ter 
potem v solo telcu tekel do d-
Ija. "Najtežje je bilo na Dolge 
Njive. Imel sem hudo krizo, 
tudi krče, prav tako po spu-
stu s Plešivca," je opisal teža-
ve. Prva ženska v cilju je bila 
Britanka Annabelle Steams. 

ROKOMET 

ŠKOF)A LOKA 

Ločanom podvig ni uspel 

Škof je lošk i r o kome ta š i so kot povratn ik i v e l i tno s l ovensko 

r o kome tno l igo na prv i prvenstven i t e km i v d o m a č i dvo ran i 

na P o d n u mora l i p r i znat i poraz prot i ek ip i C i m o s a Kopra 25 

: 3 4 (13 : 1 8 ) . D o m a č i igralci Knau f Insu lat ion, ki so nastop i l i 

v nov ih o r an žn i h d res ih , so prevečkrat zg reš i l i gol, ek ipa 

C i m o s a pa je dokaza la , da uprav i čeno računa na uvrst i tev 

med najbo l j še v S loveni j i . V . S . 

Izkušeni Sergej Sokolov je že na prvi tekmi za Knauf 
Insulation dosegel sedem golov in bil najboliši strelec 
domačega moštva. 1 Foto: Tina dou 

GORENJSKI SEMAFOR 

NOGOMET 

2 . S N L , 5. k rog: Zago r j e : Tr ig lav Go ren j ska i : 4 (o : o ) . 

V od i Bonf i ka z 12 t očkami , Tr ig lav Go ren j s ka na 4 . m e s t u 

ima 8 točk . V nede l jo ob 1 6 . 3 0 v Kranj pr ihaja Bonf ika. 3 . 

S N L - z a h o d , 5. k r o g : T inex Š e n č u r : Izo la Argeta i : 2 , 

Por to rož P i ran : K. V. Radom l j e o : o, K r a n j : Jesenice 5 : 

2, Jadran D e k a n i : Roltek D o b 2 : o. N a lestv ic i s 13 točka-

m i v od i ek ipa Kranja, i . g o r e n j s k a l i g a , 3 . krog: B r i t o f : 

Kranjska Go r a i : 3, Ve l e sovo : Šobec Lesce 2 : 3, B o h i n j : 

Nak l o 2 : 3, B led H i r t e r : A l p i na Ž i r i o : o, Ž e l e z n i k i : Sava 

2 : 3 - Ločan in Po le t bos ta igra la danes ob 17. uri. 2 . g o -

r e n j s k a l iga , 2 . k r o g : P r eddvo r : Kondor 5 : 2 , B i tnje : V i s o -

ko o : 3 . H ras t je in Trbo je sta t e k m o pre lož i la . V . S . 

TEKI 

7. Slovenski alpski maraton (SAM): 10 km (tek je štel za 
Gorenjski pokal v rekreativnih tekih): absolutno, moški: 1. 
Hrova t ( THB ) 3 4 : 3 2 , 2 . P intar ( ŠD Sor ica) -1-1:49,3. Boett-

ger (AK Žumbe r a k ) + 2 : 0 6 ; ž e n s k e : i . M r a k (AD Posoč je) 

39:33, 2. O m a n (Goren jsk i g las) 3:30, 3. Šo la r (Gorenj -

ski glas) + 5:20; zmagovalci po kategorijah: moški, 60 let 
In s t a r e j š i : S lavko S i tar (ŠD Mošn je ) , 5 0 - 5 9 let: Pavel Set-

n ikar (Tapos Medvode ) , 4 0 - 4 9 let: T o m a ž Ka lan (Okrep-

čeva ln i ca Kozo lc ) , 3 0 - 3 9 l e t Boš t j an H rova t (THB) , 2 0 - 2 9 

l e t S i m o n Sp ruk (Stahovica), d o 1 9 l e t Rok Ma r ku š ( KGT 

Papež); ž e n s k e : 6 0 let i n s t a r e j š e : Mar i j a Ž m a v c (Gorenj -

sk i g las) , 5 0 - 5 9 l e t M i l o j ka Ču fe r (Graparsk i kerici), 4 0 - 4 9 

l e t A l enka Ka lan (Goren jsk i g las) . 3 0 - 3 9 l e t Valer i ja M r a k 

(AD Posoč je) , d o 2 9 l e t Jana O m a n (Goren jsk i glas); 3 5 

k m , m o š k i : i . N . Kuha r (GRS Jezersko) 3 : 0 4 : 1 5 , 2 . janjato-

v i č ( KGT Papež) + 5 : 0 2 , 3. P r i m o ž i č + 5 : 0 9 ; ž e n s k e : i . Šu-

š t a r š i č (AK Por tova ld ) 3:34:11, 2. Novak (AK Tr ig lav) -f 

15:59. 3- Ba lant (Tekašk i f o rum) -i- 37:52; 50 km, moški: i . 

G . Kuha r (Dest royer Kranj) 4:46:19, 2. And re j č i č + 4:38, 3.' 
F r a n c e s c h i n i (Ita) + 17:20; ženske: 1. S t e a r n s (Gb r ) 

5:29:59, 2. M . Lapan ja +18:26, 3. S. T robec -1- 31:38. M. B. 

KOLESARSTVO 

15 . d i r k a T r s t - V i d e m : mla jš i m l ad i n c i ( 7 9 km , 9 8 t ekmo-

va lcev, povp r . h i t ros t : 41 k m / h ) : 5. Bogata j , n . Beš te r 

(oba Sava). M . B. 

L i n z - P a s s a u - B u d w e i s ( 4 2 5 k m ) : 1. e tapa: 7 . Fa l t he i ne r 

,(Avt, Sava); s k u p n o po 3 e tapah: 1. Ma rce l (Švi), 14. De-

mar i n (Hrv , Sava); Dejan Bajt (Sava) je bi l 2 . v t o čkovan ju 

go r sk i h d l j e v in 3. n a letečih c i l j ih . M . B . 

SOFTBALL 

4 . t u r n i r L is ičke : Go l o v e c 7 : o . L is ičke : O s e 8 : 9 ; na le-

stv ic i s 7 t o č kam i vod i j o L is ičke. V . S . 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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HOKEJ 

JESENICE 

Izkupiček tekme za bolne otroke 
Na Jesenicah, kjer te dni sestavljajo dokončno moštvo Acroni-
ja Jesenic za nastop v hokejski ligi EBEL (zadnji novinec na 
preizkušnj i je Joel Stepp), so odigral i še dve prijateljski 
pripravljalni tekmi. V prvi so se domači hokejisti 5 3 : 3 razšli z 
ekipo VSV Beljaka, v drugi pa so 2 2 :1 premagali AIbo Volan. 
Danes ob 19. uri bo v dvorani Podmežakla še prijateljska tek-
ma med Acroni jem Jesenicami in ekipo celovškega KAC-a. 
Izkupiček tekme bo namenjen hematoonkološkemu oddelku 
Pediatrične klinike Ljubljana za otroke, obolele za rakom. V. S. 

NOGOMET 

BRDO PRI KRANJU 

Po zmagi nad Luksemburgom jutri z Belorusi 
Slovenska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijski skupi-
ni G za EVRO 2 0 0 8 pričakovano in brez težav še enkrat pre-
magala ekipo Luksemburga. Varovanci Mat jaža Keka so z 
dvema goloma Klemena Lavriča in golom Mil ivoja Novakovi-
ča s 3: o tokrat slavili v gosteh. Že v nedeljo so se vrnili na tre-
ning na Brdo, jutri, v sredo pa jih čaka še tekma pred doma-
čimi navijači. Kot so sporočil i iz NZS, se bo tekma v Celju -
glede na zadnji podatek, da se bo tekma EP v košarki med 
Slovenijo in Litvo pričela ob 2 1 . 30 in ne ob 16.30, kot je bilo 
prvotno določeno - z Belorusijo prestavila z 20 . ure na 19.45. 
Želja NZS je, da bi si lahko gledalci oba televizijska prenosa 
državnih reprezentanc ogledali v celoti. Prav tako bo poskrb-
ljeno za obiskovalce celjske nogometne tekme, saj si bodo ko-
šarkaško tekmo lahko v družbi drugih slovenskih navijačev 
ogledali na velikem video prikazovalniku Arene Petrol. V. S. 

ŠOLANJE PSOV 
KVRP Kranj vabi lastnike 

psov k vpisu v tečaje male 
šole, osnovnega šolanja 

in Rally obedienca. 

Informacije na 
www.klub-vrpk.sl ali 
tel.: 041/261 758. 

GG 
mali oglasi 

04/2014247, 
e-pošta: mali0glasi@g-glas.5i 

www.g0renjskiglas.5i 

/ T At^ffoua j j j g j 
www.alpetour,sl 

Poslovalnice 
Krsnj. 04/ 20-13-220 
šk. Loka, (M/ 51-70-305 
Radovljica. 04/ SJ Ô M̂S 
Tržič, 04/ 59-71-350 
Bled, 04/ 57-80-420 
Jesenice. 04/ 58 09-755 

Madžarska, Balaton Cup 2007: 3. mesto starejših deklic 

ROKOMETNI KLUB NAKLO 
VABI K VPISU DEKLICE 

OD 11. LETA DAUE 
Vsak ponedeljek ob 18. uri v športno 

dvorano SBTŠ v Strahinju 

Informacije: 040 201 200 ali 040 673 414 
e-pošta: rknaklo@gmaiLcom 

MERKUR 
Ustw|Afno ^Mtovo^stvo 

Gorenjski Glas 
AdHiticSlovenlca m ® 

Ponosni na Brigito in mlade 
Mladi atleti Triglava pridno zbirajo odličja na domačih tekmovanjih, v klubu pa ponosno spremljajo 
uspehe svoje najboljše tekmovalke Brigite Langerholc. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Minuli petek je bil še 
en velik dan za atletski klub 
Triglav. Njihova članica Bri-
gita Langerholc, ki je pred 
kratkim na svetovnem pr-
venstvu tekla v finalu na 8oo 
metrov in osvojila peto me-
sto, je na slovitem mitingu 
zlate lige v Zurichu svojo 
uvrstitev iz Osake izboljšala 
še za mesto. V piihodnjih 
dneh Brigito čaka še nekaj 
nastopov, prav tako pa sezo-
na še ni končana za njene 
mlade klubske prijatelje, ki 
se pripravljajo na državno 
prvenstvo za pionirje. 

"Naši tekmovalci nastopa-
jo tako na državnih prven-
stvih kot na atletskih poka-
lih, nekateri pa se udeležuje-
jo tudi mednarodnih mitin-
gov. Letos so na državnih pr-
venstvih in atletskih pokalih 
Slovenije v različnih katego-
rijah osvojili že kar 43 odličij, 
kar je trinajst več kot lani, če-
prav sezona še ni končana, 
in nove kolajne pričakujemo 
tudi na državnem prvenstvu 
za pionirje. Seveda ima v 
me^arodni konkurenci tre-
nutno najvišje cilje Brigita 
Langerholc, ki se Ix) po kon-
čani sezoni začela pripravlja-
ti na olimpijske igre v Pekin-
gu, prav tako visoko dlja re-
prezentant Jure Kovač, ki se 
bo skušal približati olimpij-
ski normi, Petra Šink pa dlja 
na svetovno prvenstvo v gor-

TENIS 

skih tekih," pravi nekdanji 
kranjski atlet Matjaž Polak, 
ki že petnajst let v klubu dela 
kot trener, poleg njega pa je 
trener še Boštjan Šinko. Po-
leg omenjenih treh sta repre-
zentantld še Petra Perčič in 
Špela Kem, med najbolj per-
spektivnimi mladimi atleti v 
Idubu pa so Tamara Zupa-
nič. Žiga Žepič, Alisa Bečič, 
Ema Dolenec in Teja Zupan. 

Poleg obeh trenerjev se z 
mladimi ukvarja še pet vadi-
teljev, ki skrbijo tako za naj-
mlajše v atletski šoli kot za 
malce starejše, ki se že meri-
jo na različnih tekmovanjih, 
med katerimi je v zadnjih le-
tih zelo popularna tako ime-
novana zlata liga za najmlaj-
še. "V klubu vadim otroke že 
enajsto leto in vesela sem, da 
je atletskih navdušencev iz 
leta v leto več. V atletsko šolo 
vpisujemo otroke od štirih 
let starosti naprej, vadba pa 
je zabavna in ne preveč za-
htevna ter zato primerna za 
vse. Otroci prek igre spozna-
vajo osnove vseh atletskih 
disciplin, v prihodnje pa v 
klubu načrtujemo tudi, da bi 
prek poletja pripravili aktiv-
ne atletske počitnice. Vse, ki 
bi se nam radi pridružili va-
bim, da nas obiščejo na sta-
dionu v Kranju od ponedelj-
ka do četrtka med 17. in 18. 
uro, lahko pa tudi pokličejo 
po telefonu 236 68 39 ali po-
gledajo na našo spletno stran 
www.ak-triglav.si," pravi va-

Žan Sladič, Tamara Zupanič, T ina Čarman, Jure Kovač in 
Žiga Žep ič na treningu. / FOIO: comd 

Trener Matjaž Polak 

diteljica Saša Eberl, trener 
Matjaž Polak pa še dodaja: 
"Žel imo si, da bi čim prej 
imeli tudi atletsko dvorano. 

Vaditelj ica Saša Eberl 

ki bi nam omogočila lažje in 
kvalitetnejše delo, obenem 
pa tudi še več dobrih rezulta-
tov." 

KRANJ 

Triglav že skoraj 
v končnici 

v prvi slovenski l igi za člane 
in članice se zaključuje red-
ni del. V moški konkurenci 
se bosta v play o f f skoraj za-
gotovo uvrstili ekipi Triglava 
in Branika, saj je pred njima 
le še zadnji krog in po suve-
renih zmagah Triglava ni pri-
čakovati, da bi lahko prišlo 
do presenečenja. V njunem 
medsebo jnem obračunu je 
bil uspešnejši kranjski klub z 
rezultatom 5 : 4. Pri dekletih 
je položaj bolj zapleten, saj 
se bo o drugem mestu ter s 
tem udeleženkah v zaključku 
tekmovanja odločalo na za-
dnjem srečanju med ekipa-
ma Triglava in Branika, ki se 
bo danes popoldne na igriš-
čih kranjskega kluba. Dekleta 
v postavi Klavdija Rebol, 
Marce la Cuderman, Urša 
Jerman, Barbara Mulej in 
Sončka Jazb in iek si bodo 
pod vodstvom Marka Pora 
po nekaj letnem premoru 
spet poskušala priigrati liga-
ško končnico. B. M . 

Igrali so tenis v belem 
Ob 20-letnici igranja tenisa v Gorenji vasi so v nedeljo pripravili teniški 
turnir dvojic v belem z lesenimi loparji. 

VILMA STANOVNIK 

Gorenja vas - "Leta 2 0 0 1 
smo praznovali stoletnico 
dograitve pivega teniškega 
igrišča v Sloveniji, ki je bilo 
zgrajeno na bližnjem Viso-
kem. Takrat smo dobili za-
misel, da pripravimo prvi 
turnir v belem, za katerega 
veljajo pravila, da se igra na 
ravni tistega obdobja, ko se 
je igralo še bolj počasi in z le-
senimi loparji. Turnir je lepo 
uspel in letos, ob 20-letnid te-
nisa v Gorenji vasi, smo se 
odločili, da takšen turnir po-
novimo," je povedal predsed-
nik teniške sekdje pri Parti-
zanu Gorenja vas Izidor Se-
lak, ki že od leta 1987, ko so v 
Gorenji vasi zgradili prva peš-
čena igrišča, skrbi za popula-
rizadjo tenisa v Poljanski do-
lini in hkrati vzgaja mlade te-
nisače. Klub je znan pred-
vsem po odmevni organizad-

Na turnir ju v belem je nastopilo trideset Igralcev in igralk, 
na sl ik i pa sta NIka Selak In Andrej Rezar. 

ji klubske lige, pa tudi po 
množičnosti. 

Na nedeljske turnirju, ki so 
se ga večina udeležili domači 
tenisači, povabili pa so tudi 
nekaj gostov iz Škofje Loke, 
Kranja in Ljubljane, sta bila 
najuspešnejša dvojica Nika 

Selak in Marko Pustavrh, za 
naj gospoda turnirja sta bila z 
istim številom glasov izbrana 
Matej Oblak in Andrej Rezar, 
za naj damo pa Eva Selak. 
Kot najbolj gentlemanski do 
nežnejšega spola se je izka-
zal Danilo Pajer. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
http://www.klub-vrpk.sl
http://www.ak-triglav.si
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Po pršut z očetovim kolesom 
Kranjčan Luka Mezgec je na 9. vzponu na Blegoš z gorskimi kolesi za veliko nagrado Krasa minulo 
nedeljo postavil nov rekord proge in zaslužil tudi slasten pršut. 

VILMA STANOVNIK 

Blegoš - Prek sto šestdeset 
kolesarjev in kolesark se je 
minulo nedeljo z gorskimi 
kolesi podalo izpred Zadruž-
nega doma na Hotavljah, 
najliitreje pa je bil na Blego-
šu 19-letni Kranjčan Luka 
Mezgec (na pravkar minu-
lem svetovnem prvenstvu v 
gorskem kolesarstvo je osvo-
jil 41. mesto), ki je s časom 
44:31:32 dosegel tudi nov re-
kord. "Na dirki sem nastopil 
tretjič, tekmo na Blegoš pa 
imam v lepem spominu, saj 
sem tu leta 2005 prvič poslal 
državni prvak med starejši-
mi mladinci. Vzpon je lep, 
letos pa je bil tempo kar do-
ber, primeren za rekord. Na 
začetku sem imel malo te-
žav, ker sem moral nastopiti 
z očetovim kolesom, saj 

moje še ni prišlo iz Škotske, 
kjer sem nastopil na svetov-
nem prvenstvu. Vendar pa 
sem se hitro privadil, poteg-
nil v zadnji klanec in zma-
gal," je v dlju povedal Luka 
Mezgec s Primskovega 
(Bam.Bi), Id je zmagal v ka-
tegoriji pod 23 let in - tako 
kot vsi drugi zmagovalci po 
kategorijah - prejel zajeten 
pršut, nagrado Krasa Seža-
ne, pa tudi posebno nagrado 
za rekord proge, pokal in se-
veda številne čestitke. Med 
mlajšimi mladinci je zmagal 
Miha Tertinek {Genesha 
team), med starejšimi mla-
dinci Jaka Podobnik (MKB 
Hidria), v kategoriji elite 
Milan Cvet (KD Hrastnik), 
med ženskami C Rada Ža-
kelj (Pekarna Megušar), 
ženskami B Špela Krajnar 
(Ljubljana), med ženskami 

Med ^nt i je bil na Blegošu najhitreje Luka Mezgec, med 
dekleti pa Tanja Žakelj. 

A pa Tanja Žakelj (MBK 
Hydria), ki je bila s časom 
53:36:20 tudi najhitrejša 
med ženskami. Med ama-
terji A je bil najhitrejši Pri-
mož Porenta (Bambi), med 
amaterji B Blaž Lorber (Ge-

nesha team), amaterji C Bo-
rut Rudolf (KK Sloga), v ka-
tegoriji masters I Simon Alič 
(KD Paklenk), v masters II 
Peter Vesel (KD Uni team) v 
masters III pa Bojan Ropret 
(Bambi). 

Državnih naslovov ne šteje več 
MAJA BERTONCEL; 

Bled - Na Gamiin triaHonu na 
Bledu je v različnih kategorijah 
nastopilo 499 tekmovalcev, 
kar je največ doslej. Zmagoval-
ca olimpik triadona, ki je štel za 
državno prvenstvo, sta postala 
lansto prvaka Bojan Cebin (TK 
Inles 1 ^ 0 Ribnica) in Mateja 
Šimic iz kluba organizatorja 
tekmovanja, TK Trisix)rt Kam-
nik. Za Šimičevo je bil to že le-
tošnji četrti naslov diiavne pr-
vakinje, po naslovu v duatlonu, 
akvatlonu in sprint triatlonu. 
"Naslovov ne štejem več. 
Imam jih med 25 in 30," je po-
jasnila doma nepremagljiva 

duadonka in triationka z Vikrč, 
o tekmi na Bledu pa dodala: 
"Startali smo prvič skupaj s 
fentL Po plavalnem delu sem 
iz vode prišla s Cebinom, ab-
solutnim zmagovalcem, na 
kolesu in v teku pa sem po-
tem šla svoj tempo. Ko sem 
po 40 km kolesarjenja prišla 
na tek, sem v prvem laogu 
imela kar težke noge. Proga je 
bila zelo razgibana." 

Duatlonska in triatlonska 
sezona je v Sloveniji najverjet-
neje končana, Šimičevo pa ča-
kata še dve triationski telcmi v 
tujini, zadnja bo svetovno vo-
jaško prvenstvo 21. oktobra v 
IndijL 

KOLESARSTVO 

GORJE 

Ogris najboljši mladi kolesar po Slovaški 
Na 51. dirki Po Slovaški (UCI 2.2) je odlično kolesaril Vid CJgris 
iz Gorij, sicer član ekipe Radenske Powerbar. V skupnem se-
števku je dirko, na kateri je zmagal Nizozemec Joost Van Lei-
jen (Van Vliet - EBH), končal na 5. mestu kot najboljši Slove-
nec. Poleg tega je bil na dirki najboljši mladi kolesar. Belo ma-
jico si je priboril že v i. etapi in jo obdržal do konca. Poleg ko-
lesarjev Radenske je na dirki nastopila tudi ekipa Perutnine 
Ptuj, za katero vozi tudi Gorenjec Matej Stare, ki je dobil pred-
zadnjo, etapo 46. M. B. 

ŠKOFJA LOKA 

Po prvi zmagi pristal v bazenu 
Pokal Slovenije v cestnem kolesarstvu za dečke se je pretekli 
konec tedna nadaljeval v Škofji Loki s tekmo za Pokal Loka. 
Med najmlajšimi, dečki C, je zmagal David Per (Adria Mobil) 
pred domačinom janom Košnikom in Gašperjem Katražnikom 
(oba Sava), med dečki B je bil najmočnejši Marko Curk (HIT 
Gorica), med najstarejšimi, dečki A, pa je do svoje prve pokal-
ne zmage prišel Ptujčan Blaž Zelenko. V sprintu je bil tokrat 
boljši od kolesarja Save Urbana jelovčana v majici slovenske-
ga državnega prvaka. Ptujčana so po dirki za prvo zmago so-
tekmovalci vrgli v bazen na cilju v Pevnem. M. B. 

Mateja Šimic je na Bledu zabeležila še četrti naslov 
državne prvakinje v letošnji sezoni. / fot»: a v̂j buiov«: 

GORSKO KOLESARSTVO 

BUKOVŠČICA 

Blaža Klemenčič deseta na svetu 
v Fort Williamu na Škotskem je potekalo svetovno prvenst-
vo v gorskem kolesarstvu. Blaža Klemenčič iz Bukovščice se 
je v krosu, ki je olimpijska disciplina, uvrstila na odlično lo. 
mesto, kar je tudi najboljša slovenska članska uvrstitev na 
svetovnih prvenstvih doslej. Svetovna prvakinja je postala 
Rusinja Irina Kalentjeva. M. B. 

VATERPOLO 

BRATISLAVA 

Osmo mesto ni bilo dovolj 
V nedeljo seje v Bratislavi končal evropski del kvalifikacij za 
uvrstitev na olimpijske igre v Peking. Naša reprezentanca je 
v konkurenci enajstih ekip z zgolj eno zmago proti ekipi Ni-
zozemske (9 : 5) na koncu osvojila 8. mesto, kar pa ni bilo 
dovolj za dodatne kvalifikacije in morebitno uvrstitev na 01. 
Zmagala je reprezentance Črne gore. Na Malti pa se je v so-
boto začelo kadetsko prvenstvo na katerem nastopa tudi 
naša reprezemntanca. V prvem nastopu so naši z Nizozem-
sko igrali 8 : 8, nato pa so 13 : 7 izgubili s Francijo, j . M. 

I GIBAJTE SE Z NAMI 
JANEZ FERLIC 

V drugem delu sezone 
Pod streho smo več kot 

uspešno pospravili sedmo po-
novitev Slovenskega alpskega 
maratona. Večina po tekaški 
plati, nekateri pa po organiza-
cijski. Oboji nekoliko utrujeni. 
Ker so me nekateri na tekmi 
spraševali, ali bom nastopil ali 
ne in če ne, zakaj ne, je odgo-
vor vsem naslednji: Da se boste 
na tekmi vsi dobro počutili in 
domov odnesli lepe tekaške vti-
se in spomine. Organizatorji se 
trudimo tekme približati vam, 
tekačem, in čim, bolj zadovolji-

načrten trening in rezultat hi 
se moral pokazati konec no-
vembra na maratonu v Firen-
cah. 

Še pred tem pa bomo izpe-
ljali prontocijski tek, in to bo 
Supermaraton Gorenjskega 
glasa od Bohinja do Kranja. 
Šestdeset kilometrov teka za 
šestdeset let Gorenjskega gfasa. 
Ker pot Gorenjskega glasa v 
vseh teh šestdesetih letih veijet-
no ni bila vedno rožnata, bo 
tudi pot tekačev težka. Ne bo 
šla po ravnih cestah, ampak 

Glasovi tekači se pripravljamo na 1. Tek Gorenjskega glasa. 
/ Foto: Roil« Bregar 

ti vaše zahteve in okuse. Vča-
sih je tudi težko, a smo se tega 
že navadili in menimo, da to 
pač sodi zraven tako kot v vsa-
kem poslu, kjer se dela z ljud-
mi. Pred nami Je še tudi za-
ključek Gorenjskega pokala v 
rekreativnih tekih na 1. Teku 
Gorenjskega glasa, ki bo v 
Preddvoru v soboto, 2Z. septem-
bra, v okviru praznovanja iSsst-
desetktnice izhajanja časopi-
sa. Na sporedu bodo otroški in 
mladinski teki ter osrednji Tek 
Gorenjskega glasa. Poskrbeli 
bomo za vse tekaške generacije. 
Zopet ne bom nastopil, čeprav 
bi zelo rad tekel na trasi, ki 
sem jo že niČkolikokrat pretekel 
skupaj z Glasovimi tekači, ki 
smo se že natrenirali za našo 
"tekmo sezone". Gorenjskemu 
glasu pač nekaj dolgujem, ker 
Je nam, tekačem, namenil toli-
ko pozornosti in nakIoryenosti. 
Upam, da bomo tudi v prihod-
nje del ustvaijanja Gorenjske-
ga gJaso. Potem pa bo tudi pri 
meni prišel čas za reden in bolj 

bomo že takoj v Bohinjski Bis-
trici zavili proti Soriški plani-
ni, kamor nas bo pripeljal štiri-
najst kilometrov ^Ig klanec in 
na vrhu bo komaj tre^ina poti. 
Nato se spustimo v Selško doli-
no in prek Čepulj pod obronki 
Jošta pritečemo do cilja. Vse 
skupaj se bo zgodilo v ponede-
ljek, 3. oktobra. Dolga pot bo, 
a vsi verjamemo, da bomo 
zmogli. Teklo nas bo nekaj 
Glasovih tekačev, pridružil 
pa se nam bo še izkušeni ma-
ratonec Franc Kaučič. Ne bo 
smel manjkati niti Talerjev 
Polde, ki bo le dober teden 
pred tem nastopil na etap-
nem, 344 km dolgem marato-
nu od Zagreba do Vukovarja. 
Poldeta nič ne ustavi. Teče 
počasi, a zelo zelo daleč. 
Čaka nas torg še pestra Jesen, 
kije ob lepih barvah in toplih 
temperaturah tekačem verjet-
no najbolj naklonjen letni čas. 
Spremljali pa bomo tudi po-
dvig Dušana Mravljeta na gr-
ških cestah od Aten do Šparte. 

Promocijski 60 km dolg Supermaraton Gorenjskega glasa 
od Bohinja do Kranja bo v ponedeljek, 1. oktobra. Pot nas 
bo vodila tudi preko Sonce. 

mailto:ilma.stanovnik@g-glas.si
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Ič MOJ POGLED 
DAMJANA ŠMID M K... 

Navade, ki ubijajo (3) 

Ste kdaj razmišljali o 
grožnjah? V slovarju 
najdemo pod grožnjo 

opis obljube, napovedi nečesa 
neprijetnega, hudega neko-
mu. Vsi poznamo grožnje, še 
od pravljic naprej smo jih bili 
bolj ali manj deležni v vzgoji, 
odvisno od naše dovzetnosti 
zanje ... Če ne boš priden ... 
če se ne boš učil ... če ne boš 
naredil naloge ... če ne boš 
prišel pravočasno domov ... 
Skupaj z leti smo grožnje 
vtkali že kar v naš vsakdan, 
se nanje navadili in jih neka-
ko sprejeli za del igre, ki se ji 
reče življenje. Grožnje v vseh 
odnosih pa zelo ranijo, ohro-
mijo in povzročajo stisko. Na-
redi to in to, če ne, se bo zgo-
dilo ... če se boš obnašal tako, 
kot jaz želim ... če boš takšen, 
bom kar šla ... Toliko zgodb 

je, kot je ljudi. Zdi se mi, da 
so grožnje ena izmed najbolj 
grdih oblik, kadar si želimo 
nekoga podrediti, ga nadzira-
ti, oblikovati po svoje, imeti 
na vrvici kot lutko. Zakaj hi 
sicer nekomu grozili? Se mar 
grožnje govorijo iz ljubezni? 
Bo otrok res bolj ubogal, če bo 

vsak dan slišal nekaj stavkov, 
iz katerih grozi bodisi ata (če 
ne boš priden, bom povedala 
atu, ko pride domov • le kakš-
na strahopetna mama je 
to?), bodisi učiteljica (le ča-
kaj, da prideš v šolo, tam bo 
pa red?), bodisi komunalna 
služba (če ne boš priden, te 
bodo smetarji vzeli?) ali kar 

je še priročnih ljudi, katerih 
položaj starši zlorabljamo, 
kadar se počutimo nemočne v 
vzgoji. Z grožnjami je pov-
sem preprosto. Če jih pogosto 
izgovarjamo, nas nihče ne 
vzame resno, ker jih običajno 
ne izpolnimo. Ste že videli, 
da bi ob smeteh čakala taista 
mama z otrokom, da ga od-
peljejo na odpad? Ste že sliša-
li za učiteljico, ki v šoli priča-
ka otroka in mu reče - lej, lej, 
ti si pa tisti, ki doma nič ne 
uboga? Če z grožnjami prela-
gamo svojo odgovornost na 
očeta, učiteljico ali na komu-
nalno službo, potem si pri-
znajmo, da vzgoji nismo kos 
in poiščimo pomoč. Kajti 
grožnje spadajo med nasilje, 
ki se iz psihičnega kaj hitro 
sprevrže v fizičnega. 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

91.0 MHz 
TU ISTICNI 

uiuiui.potepuh.com 

Moč trte in grozdja 
Na svetu lepše rož'ce ni, kot je vinska trta: pozimi spi, po let' cveti, v jesen' sode nataka, je ena od 
pesmi, ki jo opeva. Težišče zdravilnosti je gotovo v grozdju, ki je zelo bogato z antioksidanti, a tudi 
grozdni sok, cvetje, sveži listi in vitice ter nenazadnje tudi prevreti grozdni sok oz. vino premorejo 
določene lastnosti, ki ugodno vplivajo na zdravje. 

PAVLA KUNER 

Vinska trta {Vitis vinifera) 
se je pojavila na zemlji še 
pred človekom. Odtise prve 
trte, ki naj bi bili stari okoli 
šestdeset milijonov let, so na-
šli v okolici Pariza. Vinska 
trta je uspevala v Italiji, Fran-
ciji, med Črnim in Kaspij-
skim morjem ter na Kavka-
z a Na svetu je na tisoče sort 
vinske trte. Srečamio jo pov-
sod, kjer je človek. Posadil si 
jo je, da je ob njem, in da ga 
razveseljuje z grozdjem. Ka-
kršnokoli že je ... Kislo ali 
sladko... Grozdje zori po sor-
ti in legi od julija do oktobra. 
V tem času ga veselo trgamo, 
se z njim sladkamo in si tako 
na okusen način krepimo 
zdravje. Čeravno ne sodimo 
v vinorodna območja, se tudi 
pri nas najde kdo, ki si iz 
kvintona, jurke, izabele ali 
kakšne druge sorte, za lasten 
užitek pripravi kakšen bokal 
oz. "Štefan" vina. To vino ni 
ravno najboljšega okusa. No, 
če mu dodamo še jabolka, je 
že bolje... 

Listi, vitice in cvetje 
Zdravilne moči trte je Člo-

vek kaj kmalu odkril. Usti in 
vitice so priznano ljudsko 
zdravilo zoper revmo, protin, 
bruhanje in krvav izpljunek. 
Čaj pripravljamo iz svežih ali 
posušenih listov. Za skodeli-
co vzamemo čajno žličko 
drobno zrezanih listov in ne-
kaj vitic ter pripravimo popa-
rek, ki pomaga pri težavah s 

sklepi, epileptičnih napadih 
in pri živčnih tegobah. Pre-
vretek je primeren za nožne 
in ročne kopeli pri ozebli-
nah. V ljudskem zdravilstvu 
se uporablja še mazilo iz li-
stov proti lažjim pojavom 
ohromelosti v nogah, recimo 
po lažjem infarktu. Sok, ki 
priteče iz svežih zarez v trti, 
ustavlja kri in razredčen v 
obliki obkladka krepi oči. 
Zdravi tudi izpuščaje, lišaje, 
čire in nečisto kožo. Cvetje 
vinske trte v obliki poparka 
poživi hrbtni mozeg in živč-
ne vozle. Če pešajo možgani 
ali se pojavi ohromelost 
udov, ima tak čaj kot pijača 
ali tekočina za vtiranje dobre 
uspehe. 

Grozdje za bolne 
in zdrave 

Plodovom trte, grozdju, pa 
namenimo častno mesto in 
mu zapojmo hvalnico, kot 
mu jo je pel znameniti fran-
coski zeliščar, Maurice Me-
ssegue. Grozdje vsebuje iz-
redno dragocene sestavine, 
kot so grozdni sladkor, ki hi-
tro preide v kri in nam daje 
energijo, pomembne mine-
rale - kalij, kalcij in fosfor, be-
ljakovine, sadne kisline, aro-
matične substance, vitamine 
skupine B in vitamin C. Ker 
vpliva na obnavljanje krvi in 
organizma in učinkuje kre-
pilno, se priporoča prebolev-
nikom. A tudi za povsem 
zdrave ljudi je zelo koristna 
in povrhu vsega še okusna 
jed, ki čisti kri in spodbudno 

Gro zd j e je z akon ! 

vpliva na delovanje črevesja 
in ledvic. Grozdje ima poziti-
ven učinek na živce, možga-
ne, kožo, kosti in zobovje. 
Učinkovito deluje proti kopi-
čenju sečne kisline. Z njim 
zdravimo putiko, ateroskle-
rozo in previsoko vsebnost 
holesterola v krvi. Deloval 
naj bi celo proti rakavemu 
razraščanju tkiva. 

jesenske grozdne kure 

Grozdno kuro bi morali 
začeti jeseni, ko so grozdi 
lepo zreli in prepojeni s son-
cem. Pojejte kilogram do dva 
grozdja dnevno. Kuro delajte 
brez vmesnega premora te-
den ali dva. Po kuri boste 
povsem prenovili jetra in 
prečistili ledvice, tako boste 
polni moči dočakaU zimo. 
Uredila se bo prebava, se 
ustavila tehtnica, otekline na 
rokah in nogah bodo izgini-
le, ublažile se bodo revmatič-
ne težave, izginila pekoča 
zgaga v želodcu, vnetni pro-
cesi na prebavilih bodo pre-
nehali, izginili pa bodo tudi 
mozolji in kožni izpuščaji. 
Kdor se počuti izredno dobro 
in meni, da ne potrebuje 

omenjene kure, naj se odloči 
za krajšo, dvo- ali tridnevno. 
V tem času naj poje dva do tri 
kilograme grozdja in, če se le 
da, ničesar drugega. Grozdje 
vsebuje veliko naravnega 
sladkorja, zato daje občutek 
sitosti. Če mu bo uspelo, si 
bo učinkovito očistil kri in 
odstranil iz telesa nakopiče-
ne strupe. Odpravil bo tudi 
morebitno preveliko količino 
kisline v želodcu in krvi ter 
nasitil telo, če mu manjka vi-
taminov. Jesenske grozdne 
kure krepijo telo in ga napra-
vijo bolj odpomega za zimski 
čas, ko mu primanjkuje vita-
minov in je zato bolj dovzet-
no za bolezni. 

Grozdje kot mleko 

Grozdje velikokrat primer-
jajo z mlekom. Kot rastlinska 
hrana je menda enakovred-
no materinemu rrJeku. 
Grozdje in neprevret grozd-
ni sok priporočajo nosečni-
cam, otrokom, športnikom, 
ljudem, ki bolehajo na jetrih 
in revmi, pa tudi vsem, ki jih 
muči visok krvni dak ali 
kakšna kožna bolezen, deni-
mo mozoljavost in kožni iz-
puščaji. Le diabetiki se mu 
morajo odreči, ker vsebuje 
preveč sladkorja. Obložite z 
grozdnimi jagodami pečen-
ke, na primer perutnino in 
divjačino. Grozdje raztaplja 
maščobe in olajša prebavo. 
Tudi zrelo, posušeno grozdje 
oziroma rozine so zdravilne. 
Dajejo moč in ugodno vpli-
vajo na dihalne organe. 

Pri frizerju 9 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

MARIETA SMOLNIKAR 

Zdrav človek ima tisoč 
različnih želja, bolan eno 
samo: ozdraveti. Kdo je to 
misel prvi izrekel, ne vem, 
vsekakor drži. 

Četrtek, 7. junij 

Po temeljitem pregledu se z 
gospodom Petrom Papugo do-
govoriva, da mi bo pri urad-
nem načinu zdravljenja, pri 
morebitni kemoterapiji ali pri 
obsevanju, stal ob strani s tra-
dicionalno kitajsko medicino. 
Andrej, ki je pri pregledu ves 
čas navzoč, gleda na vzpored-
no zdravljenje precej skeptič-
no, ampak to je njegova stvar; 
način premagovanja moje 
življenjske preizkušnje je iz-
ključno v mojih rokah. Nika-

kor ne nameravani izgubljati 
časa in se najprej podrediti 
uradni medicini, potem pa. če 
bo tako naneslo in bo ta od 
mene dvignila roke. iskati po-
moč pri pogojno rečeno alter-
nativi. 

Na Golnik se vrnem ob 17. 
uri. Pet minut za tem, ko spet 
ležim v bolniški postelji, se pri 
meni oglasi oddelčni zdrav-
nik. Zanima ga, kako se po 
bronhoskopiji počutim. Bolj 
zabodeno, kot ga pogledam, 
ga verjetno ne bi mogla. "Po 
kakšni bronhoskopiji," trapa-
sto vprašam. Zdravnik: "Ne 
vem, kako naj drugače re-
čem? Po bronhoskopiji, pač. 
Vas sestra ni dobila." jaz, še 
bolj zabodeno: "Kakšna se-
stra?" (Lahko bi držala jezik 

za zobmi.) Zdravnik: "Medi-
cinska sestra, katera pa dru-
ga. Poslušajte, gospa Smolni-
kar, ste bili ali niste bili na sli-
kanju pljuč?" Kot otrok, ki ga 
mama zaloti s prstom v mar-
meladi, potisnem glavo med 
ramena, obrnem kotičke ust-
nic navzdol, za spoznanje iz-
buljim oči ter zavrtim glavo 
levo - desno in še dvakrat levo 
- desno. Kar pomeni: ne, go-
spod doktor, na bronhoskopiji 
nisem bila. Zdravnik zapre-
padeno: "Niste bili na bron-
hoskopiji? j a, kje ste pa bili, 
gospa Smolnikar, ko vas je 
sestra iskala?" Jaz, vsaj po 
moje iznajdljivo: "Pri frizer-

ju." (Ops, lagati se mi pa res 
ni treba; prijrizeiju sem bila 
včeraj, ampak po včerajšnjem 

dnevu me nihče ne sprašuje.) 
Zdravnik osuplo: "K frizerju 
ste Šli!? Gospa Smolnikar, vi 
ste vendar v bolnišnici, kar 
med drugim pomeni, da mo-
rate biti bolniškemu osebju 
kadar koli na voljo. Vi ste tu 
vendar zato, da se pozdravite. 
Vi niste na počitnicah. Kaj bi 
bilo, če bi se vsi bolniki spre-
hajali tako, kot se sprehajate 
vi? Moram vam povedati, da 
sem gospoda profesorja (prof. 
dr. Andreja Debeljaka, op. M. 
S.) posebg prosil, da vam še 
danes opravi bronhoskopijo 
in pristal je. da vam jo opravi, 
ko bo končal vse druge obvez-
nosti, pomeni, zunaj delovne-
ga dne. Vas pa nikjer! Nerod-
na reč." jaz: "Ojoj. Oprostite. 
Res je nerodno in žal mi je. 

Kaj naj pa zdaj naredim? 
Vetjetno se spodobi, da se tudi 
gospodu profesorju opravičim. 
Ojoj, kako sem štorasta. Ojo-

joj. Ojojoj." Zdravnik: "No, 
no, gospa Smolnikar, Se mu 
bom že jaz opravičil. V svo-
jem in v vašem imenu." To je 
torej za mano. Zdravniku ob-
ljubim, da se ne premaknem 
več, ne da bi medicinskega 
osebja obvestila, kam grem in 
kdaj pridem. 

Zdravnik nekoliko užalje-
no odide in mukotrpne situa-
cije je konec. Cimrama razlo-
žim, kako so zadeve pri Pa-
pugi potekale in kako se glasi 
njegova diagnoza. Na vrsti je 
večetja. ki je spet ne pokusim, 
in dan je tako rekoč končan. 

(Se nadaljuje.) 

mailto:info@g-glas.si
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Koriander 
BORIS BERGANT 

Koriander je aromatična 
sredozemska rastlina, ki 
sodi med najstarejša kuhinj-
ska zelišča, saj dokazi o nje-
govi uporabi segajo 5000 let 
v zgodovino. Kot kulturno 
rastlino so ga prvi vzgajali 
stari Egipčani, Grki in Rim-
ljani ter ga uporabljali v kuli-
nariki in v zdravilstvu. Ima 
razvejano steblo, svetlo zele-
ne pernate liste in bele, rož-
nate ali rumene cvetove, iz 
katerih se razvijejo okrogli 
plodovi. Na pogled je podo-
ben peteršilju, razlike pa so v 
okusu in velikosti, zraste do 
90 centimetrov visoko in 
ima citronast priokus, zato 
jedem doda svežino. V kulii-
nji uporabljamo lističe, se-
mena in korenino, ki pa se 
po okusu med seboj razliku-
jejo. Koriandrovi lističi (tudi 
arabski peteršilj ali kitajski 

. peteršilj) imajo aromatičen 
vonj in blag okus po janežu. 
Rumeno rjava koriandrova 
semena imajo sladkoben, iz-
razit vonj, po katerem spo-
minjajo na mešanico mu-
škatnega oreščka, poma-
rančne lupine in žajblja, se-
sekljana koriandrova koreni-
na pa ima podobno aromo 
kakor lističi, le da je izrazitej-
ša. Najpogosteje uporablja-
mo dve sorti koriandra: 
drobnozrnati ruski korian-
der in velikozrnati indijski 
koriander. Koriander je pri 
nas manj znan zaradi svoje-
vrstnega vonja in okusa, sve-
žega dobite v poletnem času 
na tržnici, pa še to ne pri 
vseh prodajalcih (morate kar 
malo povprašati), lahko pa 

ga gojimo doma. S suhimi 
semeni je drugače in jih naj-
dete v vseh bolje založenih 
trgovinah. Svež koriander se 
ohrani v hladilniku le kak 
dan ali dva, zato ga je najbo-
lje gojiti doma, lahko pa ga 
brez večje izgube okusa tako 
ali drugače zamrznemo, s 
sušenjem pa si ni vredno be-
liti glave. Drugače pa je s se-
meni, ki jih izključno suši-
mo. Lističi koriandra se upo-
rabljajo predvsem v kitajski, 
indijski, srednjeazijski, se-
vernoafriški in latinskoame-
riški kuhinji. S celimi po-
ganjki jedi okrasimo, zdrob-
ljene pa dodajamo solatam, 
juham in omakam. Še pose-
bej dobro začinijo ribje in fi-
žolove jedi. Semena se upo-
rabljajo kot sačimba v kitaj-
ski, indijski in evropski ku-
hinji, zdrobljen koriander pa 
je tudi ena izmed sestavin 
indijske začimbne mešani-
ce, curryja. V deželah sever-
ne Evrope pogosto dodajajo 
zdrobljena koriandrova se-
mena različnim sladkim ko-
lačem ali koktajlom, pri nas 
pa so pogosto sestavina za-
čimb za vlaganje, marinad 
in paštet. 

P i kan tna so l a t a 
s p i š č a n c e m 

Za 5 oseb potrebujemo: 1 
rdečo in 1 zeleno papriko, 2 pa-
radižnika, 1 avokado, 1 čebulo, 
JO dag piščancih prsi, 1 nava-
den jogurt, 1 strt strok česna, 1 
žlico sveže narezanega drob-
njaka, 1 žličko sveže seseklja-
nih koriandrovih lističev, ta-
basco po okusu, sol in sveže 
mlet poper. 

Piščančje prsi solite in jih 
v ponvi specite ter jih pusti-
te, da se ohladijo. Oprani pa-
priki narežite na trakove, pa-
radižnik narežite na krhlje, 
avokado na trakove in čebulo 
na kolobarje. Vse .skupaj po-
selite in popoprajte ter zme-
šajte. Na krožnik naložite ze-
lenjavo, nanjo naložite na 
trakove narezana piščančje 
prsi, prelijte s prelivom in 
okrasite. Za preliv zmešajte 
jogurt z začimbami in solite 
ter popoprajte po okusu. 

T u n a v o m a k i z l i m o n o 
in k o r i a n d r o m 

Za 4 osebe potrebujemo: 4 
sveiie tunine kotlete ali filqe tež-
ke po 20 dag, 3 manjše limone, 
2 žlici oljčnega olja, 1 di suhega 
belega vina, pol žličke sveže se-
sekljanega koriandra, j žlice 
masla, sol in sveže mlet poper. 

Limone oščetkajte pdd 
vročo tekočo vodo in dve čis-
to na tanko olupite. Lupino 
na drobno sesekljajte in iz li-
mon iztisnite sok. Tuno soli-
te in popoprajte ter jo na olj-
čnem olju z vsake strani pe-
cite tri minute. Preložite jo 
na ogret krožnik in jo posta-
vite na toplo. V ponev vlijte 
vino in limonin sok, začinite 

s koriandrom ter povrite na 
polovico. Dodajte maslo in 
limonino lupinico, solite in 
odstavite. Ko se maslo raz-
pusti, dobro premešajte in 
omako prelijte po tunini. Po-
strezite z rižem ali s pire 
krompirjem. 

Puran je p r s i z o h r o v t o m 

in k o r i a n d r o m 

Za 4 osebe potrebujemo: 35 
dag puranjih prsi, 1 rdeča pa-
prika, 40 dag ohrovta, 1 žličko 
sveže sesekljanega koriandra, 2 
stroka česna, 2 dl mesnejuhe, 2 
žlici sojine omake, 1 žličko je-
dilnega škroba, j žlic olja, sol 
in sveže mlet poper. 

Meso in papriko narežite 
na trakove, ohrovtove liste 
pa narežite na kvadratke. V 
voku segrejte polovico olja, 
dodajte meso in ga na hitro 
opecite, solite in stresite na 
krožnik. V vok vlijte pre-
ostalo olje in dodajte nare-
zan česen, papriko in 
ohrovt. Popiažite in prilijte 
mesno juho s škrobom in 
sojino omako. Malo poduši-
te in dodajte še meso ter po-
tresite s koriandrom. Duši-
te še nekaj minut in takoj 
postrezite s kuhanim rižem 
ali z rezanci. 

ZELENO IN CVETOCE 
ICOR PAVLIČ 

Jesenski okras 
Poletne zasaditve se bodo 

počasi poslovile z oken in 
balkonov in nekateri se bodo 
tako za polovico leta poslovi-
jo od okenskega okrasja. 
Drugi pa rože zamenjajo s 
sezonskimi. Prav jesenske 
zasaditve pritegnejo nase 
nove poglede. Pisane jesen-
ske barve dajejo vsi mogoči 
barvni odtenki nimenih kri-
zantem in mačeh, ali oranž-
nih, roza in vijoličnih odten-
kov. Zraven so seveda še 
rese, bodike, zimzeleni, raz-
ne cvetoče trave, izbira je res 
velika. Za dodatek so še 
okrasne buče, okrasno zelje 
in drugi plodovi, ki jih nudi 
jesen. Prav pri nakupu kri-
zantem bodite izbirčni. Na 
voljo so "prezimne sorte", ki 

dolgo cvetijo in tudi preživijo 
najhujši mraz. Vrtnaqi le 
redko ponudijo popolno je-
sensko izbiro, dobro si je 
ogledati več vrtnarij in sesta-
viti zanimivo zamisel. Rože 
kombinirajte z iglavci, ki do-
polnjujejo cvetoče rastline in 
zelo obogatijo nasad. Lepi so 
tudi pozimi, ko se na njih 
nabira ivje in ne spreminjajo 
oblike. Ne zmrznejo, ne ove-
nijo, veter in mraz j im ne 
spremenijo oblike. Pozimi 
pri teh rastlinah pazite le na 
izsušitev. Če se jim korenine 
posušijo, odmrejo. Ker se 
moda tudi pri rožah spremi-
nja, med jesenske lepotice 
lahko zasadite zadnje čase 
tudi kulinarične rastline: 
okrasno papriko, razna zeliš-

ča, rdečelistni kodrasti 
ohrovt, pisanostebelno blitvo 
in srebmolistno zelje. Prav 
okrasnega zelja so sosedje 
Italijani vzgojili že kar nekaj 
vrst, ki lepo okrasijo cvetlič-
no korito. Poskusite, zamisli 
je veliko tudi potem, ko glav-
ne rože odcvetijo ali pa sta 
vam jih uničila toča in dež. 

Na cvetličnih gredicah od-
stranjujemo odmrle dele 
rastlin, ki so cveteli poleti. 
Poberemo seme rastlin, ki 
jih želimo posejati spet na-
slednje leto. Če pa imate de-

korativne trajnice, pustite 
njihove cvetove, da se posu-
šijo in vam bodo tudi čez 
zimo krasile vrt. Posadimo 
tudi čebulnice, z njimi lahko 
v vrt vnesemo nove barvne 
kombinacije. Sploh je jesen 
čas za nove zamisli in nove 
zasaditve. Tudi na pomlad je 
treba misliti sedaj, saj tisto, 
kar bomo sedaj posadili, bo 
spomladi že cvetelo. In prav 
nova pomlad prinese nove 
barve in novo energijo lju-
dem po dolgi in zaspani 
zimi. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS IZBIRA DANICA D O L E N C 

Tedenski jedilnik 
Nedelja - Kosilo: goveja juha z vl ivanci in peteršiljem, pope-
čena govedina iz juhe, kisla smetana z gorč ico namesto 
omake, pečen krompir s kumino, endivija s f i žo lom v solati, 
sadna kupa; Večerja: pita iz bučk, sadni sok ali jogurt. 
Ponedeljek - Kos i lo: gosta zeljnata juha s krompi r jem in 
kranjsko klobaso, palačinke s češpijevo marmelado, grozd-
je; Večerja: testenine z bučkami, paradižnikova solata. 
Torek - Kosilo: paradižnikov sok z muškatn im oreščkom, 
ocvrte sardele, krompir jeva solata; Večerja: po duna jsko 
ocvrte bučke, dušena zelenjava s kislo smetano, kruh, jo-
gurt. 

Sreda - Kosilo: goveji zrezki v naravni omaki, zelenjavna ri-
žota, mešana solata; Večerja: l ignji na žaru, blitva s krompir-
jem po dalmatinsko, jogurt. 

Četrtek - Kosilo: ričet z zelenjavo in govedino (bočnik), pa-
lačinke z l imonov im sokom; Večerja: pleskavice na žaru, kaj-
mak, kumarična solata s krompir jem. 
Petek - Kosilo: ocvrti ribji fileji (oslič, škombre, sled), stolče-
no sladko zelje s krompir jem in o l jčn im oljem, endivija s pa-
radižnikom, sadje; Večerja: rižev narastek z jabolki, sadni 
sok. 

Sobota - Kosilo: goveji golaž z d išavnicami (peteršilj, žajbelj, 
majaron, rožmarin) po pr imorsko, široki rezanci, radič s fi-
žo lom; Večerja: pica z gobami, jogurt ali pivo. 

Te s t en i n e z b u č k a m i 

Za 4 osebe potrebujemo: j o dag bučk, 2 stroka česna, nekaj li-
stičev bazilike, šopek peteršilja, j mesnate paradižnike, 4 žlice 
oljčnega olja, sol, 40 do 50 dag testenin (špageti ali peresniki), 
J dag sveže naribanega parmezana. 

Bučke razpo lov imo in narežemo na tanke ploščice, česen 
sesekljamo. Paradižnike v ržemo v vrelo vodo, jih na hitro 
o lup imo in oč is t imo semenja, razrežemo na kocke. V kožici 
segrejemo olje, na njem najprej malce opraž imo bučke, do-
damo česen, še malo pražimo, nato pa dodamo paradižnik 
in vse sesekljane dišavnice, pose l imo in duš imo na ma lem 
ognju. 

Medtem skuhamo testenine al dente, jih odcedimo, pokaplja-
mo z nekaj kapljami oljčnega olja, premešamo in takoj prelo-
ž imo v pogreto skledo, prelijemo z omako iz bučk, po vrhu še 
malce potresemo z zelenim peteršiljem in ponudimo. 
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Poraščeni Vejiki vrh, za katerim je mogočna Kočna. 
/ foto: lelena Justin 

P L A N I N S K I KOTIČEK: VELIKI VRH NAD JEZERSKIM ( 1 7 4 2 METROV) 

i ve i k, je pa strm 
Obisk Jezerskega turistu, izletniku ali planincu ponudi mogočnost severnega ostenja verige Kočne, 
Grintovca, Dolgega hrbta, Skute itd. Naš današnji vrh je zato skoraj neopazen. 

JELENA JUSTIN 

Zadnja markacija na vršnem grebenu / foio: )eiena justin 

V Sloveniji je precej vrhov, 
ki imajo v imenu pridevnik 
veliki. Vrh, na katerega se da-
nes odpravljamo, ni zelo ve-
lik, niti ne zelo visok, je pa 
strm. In opozorilo že na sa-
mem začetku: če se boste po 
dežju odpravljali na omenje-
ni vrh, bo potrebna še večja 
pazljivost kot sicer, kajti sko-
raj celotna pot poteka po goz-
du, kjer se prepletajo zemlja, 
drevesne korenine in skale. 
Zemlja kar polzi, mokre ko-
renine in skale pa otežujejo 
sestopanje. Ampak, brez 
strahu! Počasi in previdno se 
daleč pride! 

Ko se pripeljemo na Zgor-
nje Jezersko, zavijemo tik 
pred Kazino desno v smeri 
Makekove Kočne, kjer vas 
prvi smerokaz opozori, da 
ste na pravi poti. Tukaj so iz-
hodišča za Češko kočo, do 

slapu Čedca in na Veliki vrh. 
Pot si lahko malenkost skraj-
šate, če se z avtom povzpne-
te po gozdni cesti nad smu-
čišče oz. nad vlečnico. 

Z Zgornjega Jezerskega 
nas markacije vodijo proti kr-
nici Makekove Kočne, kjer 
nas usmerijo desno v gozd. 
Nad smučiščem gremo ne-
kaj časa po gozdni cesti, nato 
zavijemo levo znova v gozd. 
Pot se zložno in počasi vzpe-
nja do sedla med Malim in 
Velikim vrhom, do sedla, 
kjer leži Murijeva planina. 
Ob robu travnika nas marka-
cije usmerijo levo, strmo 
navzgor po zahodnem po-
bočju Velikega vrha. Strmina 
ne popusti, lahko rečemo, da 
je z vsakim korakom hujša. 
Pot je speljana med koreni-
nami in skalami, kjer se pre-
pleta s črno, gozdno prstjo, 
zato je potreben stabilen in 
trden korak, saj imaš vsak 

trenutek občutek, kot da boš 
zdrsel navzdol. Vmes strmi-
na rahlo popusti, a kar neka-
ko nam ne da normalno di-
hati. Nato sledi še eno sedlo, 
ki nas usmeri levo, najprej 
zložno, nato strmo navzgor. 
Naj opozorim, da boste mor-
da kdaj pa kdaj morali upora-
biti tudi roke. Spolzka in dr-
seča pot vas bo pripeljala na 
vršni greben, kjer boste iz 
pritlikavih borovcev lahko 
videli glave obiskovalcev Ve-
likega vrha. Ja, kljub vsemu 
sem bila tisti dan prijetno 
presenečena nad številnimi 
obrazi, ki sem jih srečala na 
vrhu. 

Do vrha je manj kot pet 
minut, na vrhu pa čudovit 
razgled na Makekovo Kočno, 
Jezersko in okoliške vrhove. 
Kočna, tik ob vami, se vam 
bo zdela kot na dlani in gre-
ben daje občutek, da se po 
njem da priti na njen vrh. 

Da, a le če ste alpinist. Kljub 
temu da ni označen z visoko 
stopnjo težavnosti, je precej 
izpostavljen. 

Storžič je od tod videti pov-
sem drugače, spredaj Kozji 
vrh. Ženiklovec, Stegovnik, 
Vimikov Grintovec, Pristov-
ški Storžič, zadaj greben Ko-
šute, pa avstrijski Obir. S se-
verovzhoda nam maha Goli 
vrh, vmes je Jenkova planina 
in Jezerska Baba. V ozadju, 
daleč stran Olševa in Peca. 
Res čudovit razglednik tale 
strminar. 

Sestopite po poti vzpona in 
sestopajte previdno. Če ne 
gre drugače, tudi "rikverc", 
torej s hrbtom naprej. Nujno 
bo pa potrebno občasno pri-
jeti kakšno skalo aL pa kore-
ninico. 

Z Zgornjega Jezerskega do 
vrha je dve uri hoje, navzdol 
boste hodili verjetno tudi pri-
bližno toliko. Srečno! 

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

POM. MLAVCC,OSN.ŠOLA 
28907.EAr4A[>GEAZ)C,C TAICEV !6. JCSEMCE 
3.J0 07. ZOWWA Bl>Ž)C. MOSTE 44, ŽIROVMCA 
Id 9.07; BGP KfiAČEVASSA. KRANJ 
18.9 07: ElAN WWN£. BEGUNJE 1, BEGUNJE 
11.9.07: ElAN, BEGUNJE t. 8EGUWE 
11 907;HReAR-BL£SKKRANJ.SAVSKA34. KfttNJ 
14.9.07. KARIERA. DUNAJSKA 21. UU8UAKA 
1l907.LOSKAKOMUNAU KJOnCEVA43AŠK UDKA 
14.9 07. OGPCX POORECA S. U M E 
19 9.07; OUICK we, PftE0M05T 22. POgAN? NAD 
ŠKLOKO 
21.907:SAXONiA-FRM«(£.KOROŠ><A92 TRŽlC 14 907. IZOLACIJA KEPC VÔCVLC 5A. CERKUE 610 07; JUSUR 5EIAL. STRAŽISKA 3, KRATU >8 9 07: RUOOlf KRNiČAR. OVOFUE 94. CERKUE 14,9 07. OOM Ofl. J, BEN€OtKA. SERCERjEVA 35. RAOOVmCA 18.9.07. lASER BL£D, KAJUHOVA 3, BL£0 U 9 07, AS5ECC0 H R . BRNbteVA 15 B. UUSUANA 
'čm)i£ 14.9.07; HJTAIPINEA, BOROVŠKA99. KR. GCftA 22 9.07: LESEN. LETEMCE 25. GOlNtK >89.07: MANPOV/ER. KORÔ  14, KRANJ 14,9 07. P5ČMAN. BRfTOF 39. KRAfO n .9 07. ROMAM ROSTOHAR CAMCARJEVA 23 C. Bl£D 20 9 07. RUUR MMETV«̂  129. UUBLMM 
з.KI 07: S»;TAL liTOSmOJSKA38, UUeUflNA 
и.9.07; SlOeOOAN Xm)CMČ. P0SA-V«:8S. 
POONART 
21.9.07: STEaiNG. RACRJCVA 7. ŽCNCUR 
POM.VŽIVUSTVU 
25:9.07; MESNI C. LUKA. C KOKRŠKEGA ODR 999. 
KRIŽE OeOELL£SA 
14 9.07. jaOVKA Hfle 1. PREDW5R 
14.9.07: JELDACA.K]OnčEVA 58. ŠK LOKA 
OBOEL KOVIN fl 10.07. JOŽE POROVČlC. 2RCVS0 VRH 36. 14 9.07; MKO. OTON 16. ŽELSZNOO PLESKAR 
n.9.07: OMi MARre SEGUMJE t. BEGUNJE 
KUHARSKI PCM. 11 9.07; JGZ 8ROO, PRSX>SUE 39. KRAfU 
11.9.07: SLOBODAN J0V/VOV1Č. POSAVEC 85. POO-
NART 
SOBARICA 14.9.07; HOTEL BElUEVUČ. SMARJETNA GORA 6. KRANJ BOL STREŽNIK 
14 9.07; DOM DR J BENEOlKA ŠERCERjEVA 35. 
RAOOUCA 
M2JAP0ia.lZ0BR.(D02l£Tl 
11.9.07: TUŠ SUPERMARKET. C. 2EL£ZARJEV 4 B. J& 
S8KE 
LESAR 
14.9.07: JELOVICA. KRB1. PREGOVOR 
18 9.07; StflCWA, M VADNOVA1. KRWJ 
STR LIVAR 
3 10 07; liBER. K O P K ^ 15 A ŠK. UOKA 
SLAŠČIČAfl 
lt.9.07; SLOeOOAN JOVANOVIC. POSAVEC 85, POO-
NART 
MESAR/̂KAČ 
11.907.MESOKAMNK.KORENOVA9. KAMNIK 
259a7:MESMC.LUKA.C KOKRSKEGAOCR 9e9.KR2E 
GOZDAR 
14 9 07; aORA. ZG SONJE 133. ŽASMCA 
MSAR 
14 9.07. JELCMCA. HRIB I. ffiEOOVOR 
14.9 07: JEl<MCA.K(«ČeVA 58. ŠK LOKA 
610.07. EDVARD BIZJAK. MAVČtCE 26. MAVČiČE 
18 9 07. SANMGINT, M. VAONOM1. 
t8 9,07. SANKAM M VAONOVA1. KRANJ 
12.9.07; SGP1CHNK.SIARA C 2.SK. LOKA 
kuučavmCar 
14.9.07, IWMC, ČESNJICA 37. ŽELEZNM 
29,9.07, K0WNC. lAHOVdE 87. CERKUE 
}29.07.SGPTEHN9<.STARAC.2.ŠK LOKA 
21.9 07; STEEUNG, RAJERJEVA 7. ŠENČUR 
18 9 07: VAOCOMMERCE. GOREMSKA 19 A. 
RADOVLKA 

OBUK. KOVIN 
14.9.07; ISKRA MlS, UUBUANSKA 24 A KRANJ 
18.907: KOPT. ALPSKA 43, LESCE 
STRUGAR 
11907;CS&1P.STARALOKA.31 ŠK LOKA 
6.10,07: PKASTERJ Ž ^ ^ C A 107. ŽIROVNICA 
KLEPAR 
12907:SGPTEHNIK.STARA.C.2.ŠX LOKA 
AVTOKLEPAR 
17.9 07. AVTOTR, RUPA 38. KRANJ 
VARlfC 
3,10 07; OUICK WŽ. PREOMOST 22. POUANE NAD 
SK. LOKO 
STROJNIK 
19 9,07; PETAL PEČNIK. STRAMNJ 31. NAKLO 
AVrOMEHANIK 
199.07: OUK^ INŽ.. PREDMOST 22. POLJANE NAD 
SK LOKO 
26 e,07; VIIBOSS. OORgHJSKA MECWOe 
ELEKTB1KARENERG. 
29.9 07: ZORAVKO URBANC. 2M.0G 12. GOlî lK 
6.10.07: PHASTEm, 2}R0VNK:A 107. ŽIROVNICA 
17.9.07. VKJREO. MIUE 44. VISOKO 
SKUPfNOV. V ELEKTROENERG. 
26.9,07: EDVARD POTOČNIK. ZG. LUŠA 22. SELCA 
TKALEC 
18.9,07. MANPOVVER. KOROSKA U. KRANJ 
FRIZER 
14 9,07: JANA P«NAT, JEZERSKA 93 D. KRAliJ 
14 9,07. SN^ŽANA KOŽUH. C. NA BRDO 47. KRW4J 
ŽELEZOKRIVEC. TESAR, ŽERJAVAR 
12.9.07: SGPTEHMK. STARIH C. 2. SK. LOKA 
ZiOAR 
14.9,07, DARSEA. KURU<ŠKA 21. JESENICE 
14.9.07: GA4-ZUFAN, LEDINA 1. BLED 
12.g.07; SGPTEHMK. STARA C. 7. ŠK LOKA 
VOZNIK 
12.9.07: SGPTEHMK. STARA C. 2. ŠK. LOKA 
11 9.07: VRBA, S7RUŽEV0 4. KRANJ 
VOZNIK AVTOBUSA 
29.9.07; ANTON RANT. TRNJ€ 38. ŽEIEZMKI 
PflOCMUALEC 
6.10.07; AifAPET. LETAiiSKA 29, LJUBLJANA 
19,8,07: OemCA. TRŽAŠKA 2. LJU8LJA.SA 
14 9.07; OM. BL£IWEISOVA 10. KRANJ 
11.a07:lU$SUP6MiA^.C.ŽB£ZtAIEV46.JSENCE 
115.07: JAPiNflNTAR. BOOOVUE 2. SK. LOKA 
14,9.07, MANA TrTCMK4. JESENK£ 
3.10.07. MHAEIAKWČ1Č. GREGORČIČEVA 27, ŽIFI 
14.9,07; Cei MARKET. STARA C. 25. KRANJ 
12 9.07. PETER061AK. GASILSKA I. GORENIAVAS 
14.9.07: ROMA-TEX PCO SU014 TRŽIČ 
14.9.07: AinNA. & ŽAGARM 69. KRANJ 
14 9,07: OOEJA. NORIČEM &0. ŠK LOKA 
KUHAR 
11.9.07. JGZ BRCO. PREDOSLE 39. KRAIil 
14 9,07; OKARtjAETNO, KORENSKA 18. BLED 
NATAKAR 
14 9,07; OKARINA ETNO. K O n T B ^ 18, Bl£0 
11,9.07:a0600WJCMWk»C.POS«€C85.POOWHT 
14 9.07: STAFUAN GSI. STARA LOM 22. ^ LOKA 
SREDNJA POKLtZOBR. 
14.9.07; ELAN, BEGUNJE 1. BEGUNJE 
14 -9 07; KOMETAL- EKO. SLOVENSKA 14. CERKUE 
11 9 07: MTERTRENO, HOTEMAŽE 50. PREDDVOR 
11-9.07; KARIERA. OUNWSKA 21. UU8UAWA 
14.9 07; UANPOV^. KOROŠKA 14, KRANJ 
13.9,07; PaVCOM, POUANE POLW€ N « SK U3K0 
14.9.07: UČIA INT.. C. KOKRSKEGAOOREDA 18, KRIŽE 
LESARSKI TEH 
18.9 07; SANOVA M \MCN0VA 1. m H i 
STDOJNITEK 
6 10 07; OASORMTOMAŽIČ. NA KAU112, NAKLO 
21.-9 07; JANEZ EGART, MILE 41, VISOKO 
26.9,07: FRANC LUZNAR. PWTARJEVA IZ KRANJ 
21.9.07; GRARAKAl, STRArtM 131. NAKLO 
20.9.07: K « 6 , K0PfiSM72. LllfiLWW 
19.9.07: OUCK INŽ.. PREDMOST 22. POUANE NAD ŠK, 
LOKO 
29.9,07; SP& KIDAČCVA 75. ŠK. lOKA 
ELEKTROTERENERa 
24.9 07: VIGRED. MtJE 44. VtSOKO 
ELEKTROTEH 
11.9.07; GENERAUriOt TRŽASKA 132, LIUBLWW 
ELEKTROTEREUKTA 
14.9.07: SMCOm, ŽlR0VMCAe7. ŽnOVNCA 
GRAFIČNI TER 
29,9 07. GORBiJSN TISK. M VADNOVA 6. KRANJ 
GRADBENI TEK 
16.9.07: SANV« NT., M. VAONCVA1. KRANJ 

KOMERCIALNI TEH. 
15,9.07; BK) NOVA SKK. PROSVEIKA 3 A. JESENICE 
GOSTINSKI TEH. 
14 9.07. MA)OCOM GOSTINSTVO. PREČNA4 6. 
UUBLIANA 
TER KUHARSTVA 
11.9.07; JGZ BRDO. PREDOSUE 39, KRANJ 
EKONOMSKI TER 
18.9.07; EUROCOM. SAVSKA 22. KRANi 
11.9.07, KOmATOfl. KURUMŠKA 21, JESENICE 
18.9.07: OŠl 1AV6AIA. TnATA40. GORENJ VAS 
11 9 07; ZAVAROVALNICA TIUA, RUClGAJEVA 10 A. 
KRANJ 
22 9 07;PqMAZASroPSTV0.B«IW«KA 19, LIUELi»NA 
ZDRAVSTVENI TEH. 
14.9.07; CSSŠK LOKA. STARA LOKA 31, ŠK LOKA 
11.9.07; S8 JESENICE. TTTOVA112. JESENCE 
SREDNJA STROK. AU SPLIZOBR. 
14 9.07; A8S, KWilSKA 4, RADOVUCA 
14.9.07; SAX0NIA • FRANKE, KOROŠKA 92, TRŽiČ 
15 9,07; ZM PROVIDUS. ZAGREBŠKA 20, MA«90R 
(Nt GRADBENIŠTVA 
26.9 07; ART STDOIO. SP, DUPUE 4, DUPU6 
18.9.07; SANING NT. M VAONOVA1. KRANJ 
EKONOMIST 
14.9.07; DURS KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ 
14 9,07: DURS RAOOVUCA. PREŠERNOVA 11. 
RADOVLJX> 
11.9 0 7 ; T E K , »OVISVCT9. ŠK. LOKA 
14.9.07. m i m ZORNIK. POT NA USICE ir, BLED 
18J.07; SGPTDMK. STARA C. 2, ŠK. LOKA 
ORGANIZATOR OEU 
IS.9.07; EUROCOM. SAVSKA 22, KRANJ 
VIŠJA STROK, izoea 
14 9.07; EUROCOM. SAVSKA 22. KRANJ 
14 0.07; FOTOSnRA, UU8UANSKA4. BUO 
UNIV. DIPL tNl STROJNIŠTVA 
119.07; ACRONI. KIDRIČEVA 44. JESENICE 
DIPL INŽ. STROJNIŠTVA 
610.07; RlASTER^. ŽIROVNICA 107. ŽtROVMCA 
DIPLINtlABOR. BK)MED(CINE 
18.9.07; OZG, ZD ŠK. LOKA. STARA C. 10, ŠK LOKA 
DIPL INŽ. GRADBENIŠTVA 
18 9 07; SGP TEHNIK. STARA C 
UNIV. DIPL EKONOMIST 
14.9.07; KOVVMTOR. KURINIŠKA 21. JESENICE 
DIPL EKONOMIST 
14.9 07; DURS KRAW. SLOVENSKI TRG 2. KRANJ 
UNJV. DIPL PRAVNIK 
11,9.07; SB JESENKIE.TnOVA 112, JESENK^ 
PROF. DEFEKTOL 2A DUSEVMO MOTENE 
16 9.07; OŠ J, JANEŽiČA. POOLUBNIK 1. ŠK. LOKA 
PROF. ŠPORTNE VZGOJE 
11.9.07; CŠOO. FRAMmNSKA 9, UUBUANA 
UNlV.DJPLINtARHTTEKTURE 
26.9.07; ART ST\«0. SP. OUPUE 4 D0PLJ6 
OR.DENTALNEMED. 
22.9.07; OZG. OE ZOBNA POUKL KRANJ. 
GOSPOSVETSKA8, KRANJ 
DIPL MED. SESTRA 
21,9,07; BOLNt^ia GOLW(. G0U4IK 36. GOliOC 
11 9.07: S8 JESENCE. TTTOVA 112. JESENCE 
DIPL FlZIOTERAPtVT 
14 9,07, OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA 10, KRANJ 
11.9.07; S8 JESENICE. TTTOVA 112. JESENCE 
DIPLZDRAVSTVENIK 
14,9.07; VŠZNJ, C ŽELEZARJEV 6. JESENCE 
DR. MED. SPEC. SPLOŠNE MED. SPEC, PEDIATRUE 
29,9.07; 02Q. lOKA, 5WAC, »O. ŠK lOKA 
DR. MED. SPEC. RADK)TERAPUE iN ONKOLOGUE. 
SPEC. ANESTEZ. Z REANIUAT., SPEC. INTERNE 
MED.. SPEC. MEDIC. MIKROBiOLOGUE 
11,9.07; SB JES£)«CE, THCATA 112, JESENICE DIPLSOaALMIDCUVEC 
14907;CSSŠK. LOKA.STARAUDKA31,ŠK LOKA 
UNIVERZITETNAiZOBR. 
14 9 07: MARBO. 0.0,0. ALPSKA 43. UESCE 
14.9.07; VŠZNJ. C. ŽELEZARJEV 8. JESENCE 

Prost« Movna mesta o t ^ v v l ^ po podatki) Zavod« 
RS za oposfovsnjs. ZaiaA pom«qMi* prostora niso 
objavljena m . Prav tako zaradi pregMnosti objav 
izpuič«iK> pogoK U postavijo (Mod8(«ld (doto 
za določen £«&. zahtevane (Movnaizfcuinie, posebno 
znan^ In morebitne druge zahtev«), Vai nafvedenč in 
mar^cajoa podatki 60 dostopni: • na oglasnih deskah 
obmoMi služb in uradov za deio zavoda; • aa domati 
strani Znoda RS za zapcatewnie: hap://www.Ms.gov.sr, 
• pd delodai*>h. aralM opoz»}«no, da so cT>orebiln« 
napeke pri objavi mogode. 

MojeDelo.com 
IZBERI PItIHODffOST 

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Protetarska 4. 1000 Ljubljana. Slovenija, T: 01 520 58 19 
V E Č INFORMACI J IN ZAPOSL ITVENIH O G L A S O V ( 3 0 0 - 5 00 ) 
NA: w w w . m o l e d e l o . c o m . l n f o @ m o j e d e l o . c o m 

Prodajalec v specializirani iportni trgovini rn/i (Ljubl|ana) 
Zaradi prnečariega obsega poslovanja zaposSmo p r c ^ ^ 
rani športni (igovmi. Prednost i m ^ p r c ^ ^ 
tva in podvodnega rftiotova, lovske in ribiške opreme. K sodelovanju 
vabinra samostojne, komunikativne in poštene kandklate z naslednjo 
izobrazbo: prodajalec, poslovodski, ekonomski tehndt. ipd, Zazeler>e 
so izkušnje v mak)proda)i. Impressum, d.o.o,. Šaika vas 1 3 0 , 1 3 3 0 
Kočevje, pf^ve zbiramo cto 19.9.2007. Wač na www, moiedeto.com. 

Vodja proizvodnje m/ž (Ško^a Loka) 
lšč«mo nove sodelavce s V. ali V), stopnjo s t r o ^ izobrazbe; pet let 
dekMiti izkušer̂  na podobnii detovnih mestih; poznavanj standardov 
kakovosti; p a s ^ znanje nemškega in angleškega jezd^- poznairar̂ je 
Office programov: sposobnost komuntoirai^. vodenja in motMfanja. 
Cenimo prizadevnost in dobre rezultate stimulativno nagradimo, Kopla, 
d. o. o.. Kidričeva cesta 75.4220 Skofta Loka, pr^ave zbiramo do 16.9. 
2007. Več na www mojedeto.com. 

Referent v prodaji in nabavi m/ž (Lesce) 
Pričaku emo V.-VII. stopnjo ekonomske, komercialne ali tehnične snnen, 
deftM« ekušnje so pogoj, poznavanje aphkac? v oko^ OH^ 
r^angieškegajezika.znanjevečti#t jezikov zaželeno, komunikacijske, 
pogajalske In organizacijske sposobrK)sti. znanje izdeiave ponudb, pov-
praševar\j. dokumenta in poročS, vozniški izpit kategorije B, Zaposfitev 
za nedotočen čas s 4 trm. poskusnim delom. EKO-RPM. d. o. o., Les-
ce. Begunjska cesta 21, 4248 Lesce, pr^a« zbiramo do 16.9.2007. 
Več na wMw.mojedeto.com. 

Vodja konferenčne dejavnosti m/ž (gubljana) 
Sknenska podfužrvca mednanodne ar̂ aTitske t ^ 
renčne dejavnosb Odgovorni boste za organizac^ in i ? ^ ^ 
Od vas pričakujemo, da imste ustrezno stopr^ cobrazbe (VtI. ai vec), 
delovne (zkusr^. ste kom^ikatmi. imate odSčne prezeniacijske sposo-
bnosti. odičnoobvfadate angleški jeak. Nudimo zaposlitev za nedotooen 
cas. s 6 meeečnm poskusnm delom, lOC Adnetes. d. o. o.. Tbisiska 
1000 Uublana. p r ^ 2j&iramo do 21.9.2007. Več na www,rw 

Prod^aJec m/ž (Kranj) 
Podjetje Stowatch je zastopnik za ure prestižnih blagovnih znarî k, 
lš6emo kandidata za delovno mesto prod^jak^ m/ž za poskjvalnico v 
Mariboru in Kranju. Pričakujemo ustrezno izobrazbo ustrezne smeri, 
anibicioznost pri s v o ^ delu in n^nanj 2 leti delcMih 
razmerje bomo sklenili za dotocen čas. z možnostjo kasnejše zaposttve 
za nedotočen čas. Stowatch. d. o. o., Gosposvetska 5 , 1000 Ljubljana, 
prijave zbiramo do 6. 10 . 2007. Vbč r̂ a www,mojedeto.čom. 

Prodajalec/Prodajalka tekstila )n modnih dodatkov (Oomžate) 
Pričakt^emo IV. ali V, stopnjo izobrazbe trgovske sn^ri; i d ^ 
br>em detovnem mestu; KomunikatKrnost; pripr?v^eoost na učer^e; vese-
le do deta s strankami, ff^udinrK) zaposlitev za dotocen čas z moznos:^ 
podaljšanja za nedoločen čas; ur^eno dekM)o oko^: rednd plačito. 
Feniks projekt, d. o. o.. Jurčkova cesta 224. 1000 L j u b ^ , p r ^ 
zbiramo do 4.10.2007. Več na www.mojedekJ.com. 

Prodajalec/Prodajalka pc^teljnine in posteljnih vložkov (Domžate) 
Mlado stovensko podjetje, ki se ukvaija s prodaijo posteSnine in postelji 
vtažkov v krog vabi ncM sodeiSvCe: prodajala m/i. P f ^ ^ 
al V. stopf^ izobrazbe trgovske smeri, izkušnje-na podobnem dekMi^ 
mestu, komunikativnost, pripravljenost na učenje, veselje do deta s strsn-
kam. Nu(£mo: zaposlitev za dotočen čas z rmžriostjopodatšaf^ v nedo-

k)čen čas. urejeno detovno okolje... Dorma pnsjekl, d. o. o., Jurčko« 
cesta 224 , 1000 L j u b ^ . p r ^ zbiramo do 4 . 1 0 . 2007. Več na 
swm.mojedelo.com. 

Projektni inženir - svetovalec m/ž (gubljana) 
Mlado podjetje iz L j u b ^ išče now sodeiavc€<ke) za lazvoj in imple-
rnentacjjo programskih rešitev v energetski panogi. Trg je B J in JV 
pa Zanimajo nas kandidati(k6) s faluAeto iz področja matematike, 
elektrotehnike ali računainišNa ter odličnim znanjem angleškega jezika. 
Del. izkušnje fiiso nupio potrebne. Nudimo deto v motMranem timu, od-
lično tokado. usposab^je v tišini, Clentra Design, gtobalni energetski 
sistemi, d. o. o.. Zbilje 8p. 1215 Med«)de. p r ^ zbiramo do 5. 10. 
2007. Več na www.moiedeto.com, 

Posluževatei In upravljavci strojiih linij ter orodjarji in vzdrževatei 
orodij m/ž (Železniki) 
Od kandidatm pričaKujerrK} IV. ai V. stopnjo kovinarske, stroja 
tro smeri in najmanj 2 leti detovnih izkušenj, pripravljenost za učenje, 
ustvarjalnost in zaneslivost ter redr>o trî zmensko deto. Nudimo zaposii-
tev v uspešno rastočem podjetju s 60-letno tradic^, ki omogoča oseb-
nostni razvoj, možnost napredovar^a, redno mesečno piačito m stimuia-
t ^ nagrajevanjevokviru dnižbe. Niko, d. d.. Železniki, Otoki 16.4228 
Žeteznki .pr^ zbiramo do 3 . 10 . 2007 Več na vww.mojedeto.com. 

Vodje oddelkov In prodajatoi m/ž (Ijubliana. Kranj. Celje) 
(Mgovornt boste za vodenje in uspešno detovanje skupine sodelavca 
posamezni posk3vak)toi. V okviru šolark ^ bomo teme|i(o pripraviš na 
naslednje natoge: predstavitev blaga, anafizo zatog In prodaje, nadziranje 
sortimenla, optimiranje rentabilnosti prodanih površin, organiziranje 
defasvnega procesa. C&A Moda d. o. o., Dunajska cesta 159, 1000 
Ljublana, p r ^ zbiramo do 16.9. 2007. Več nawww.mojedeto.com. 

Dokumentaltst-TechntoalWriter m/ž (Kranj) 
Skrbnik, pisec, prev^vatec m lektor produktnedokumentac^. Deto jeprv 
martto povsižfio S pisar̂ jem navodH za uporabo programov ( N i c e l ^ . 
NiceDrrvers in ostali) kot tudi ostato strokovno dokumentac^ CVvhite 
paper*. dokumenti, interni tehnični dokumenti, besedil za ipd.). 
Gre za pisanje nove in vzdrževanje o t e t c ^ tehnične dokumentacije 
v dngleškdm jeziku in rie za prev^uaiško deki. Euro PkiS. d. o. o., Ul. 
Lo(z»ta Hrovata 4c. 4000 K ^ , p « ^ zbiramo do 19.9.2007. Vteč na 
www.mojedeio.com. 

Vzdrževalec strojev in opreme ali avtomehanik m/ž ( Š k o ^ Loka) 
Popravto in vzdrževanje tovornih vozit, strojev in dekane opreme. Habjan 
Transport, d. 0.0.. Skolja Loka, Zminec 78.4220 Ško^a Loka. p f ^ 
zbiramo do 19.9.2007. Vteč nawvAv.mojedeto.com. 

Aplikativni specialist v Informatiki m/ž (Kranj) 
Zavedamo se. da so naš največji kapital, zato s ^ uspeh gradirrio 
na inoiotivnosti, znanju ter rasti in razvoju posamezni(a. K sodetovanj^ 
bimo dinamičnega. kre^Miega in visoko motMfanega sodelavc^ko. ki 
ima izkušnje z ERP inf. sistemi in osnovnim pro(panwai#m v C jeziku, 
pozna osnne r e i a c ^ baz podatkov, zaželene so delcvne izkušnje na 
podobnih delovnih mestih Hidria Perles. d. o. o.. Savska toka 2,4000 
Kranj, p i ^ zbiramo do 25.9.2007, Več na www,mojedeto.com, 

PHP programer m/ž (Lesce) 
Zaradi povečanega obsega del Z24x>sl8ix) php programerja s poznava-
njem SOL baz. Acenta, d. o. o.. AJpska cesta 62,4248 Lesce, p r ^ 
zbiramo do 26 ,9 .2007 Več nawww.moje<i6to.com. 

mailto:info@g-glas.si
http://www.Ms.gov.sr
mailto:ww.moledelo.com.lnfo@mojedelo.com
http://www.mojedekJ.com
http://www.moiedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedeio.com


M^^DEš Od pon 

i«nski poMsoki treking O Žonska/moika Mvlii treking malica Iz ffliso 
* Iz trpežnega zgornjega materiala * Mehek Fli} * Ženske velikosti; 38 do 46 
• S tekstilno podlogo in vložkom, ki vpija znoj * Molke velikosti: 48 do 56 
•Velikosti: 37 do 41 

Moiki polvltoki treking 
cevlii 
* Iz odpornega zgornjega materiale • S podlogo 

iz zročnego blogo* Robusten podplat s profilom 
•Velikosti: 41 do 45 

Ženski/moikI treking bresrekavnlk 
• s teflonsko oblogo, ki odbija vodo in umazanijo • Vkikno z zaščito 

proti sončnim žarkom s faktorjem UV 4.0 • Aktiven Tex-material: 
odbija vodo, uravnava vlago in se hrtro suši • Notranja podlogo 
iz materiala Scotchgard, ki je zelo lahek za vzdrževanje 

« Z mnogimi uporobnimi žepi , 
•Ženske velikosti: 38 d o46 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•Moške velikosti: 48 do 56 

Vrhnp mot«riof: 

Tbfloir 

G Ženska/meika treking fakna 
• Zoradt vorjenih šivov odporno proti vetru in vodi 
• Snemljiva in zložljivo kapuco • Odsevni vomostni trakovi 
• Z nastavljivimi robovi in odprtinami za zračenje 

pod pazduho • S podalj^nim hrbtnim delom in mnogimi 
uporabnimi žepi * Ženske velikosti: 38 do 4 6 

• Moške velikosti: 48 do 56 

O Ženske/meike treking termehiaie 
• s teflonsko oblogo, ki odbija vodo in umazanijo * Vlakno z zoščito 

proti sončnim žarkom s faktorjem UV 40 •Aktiven Tex-material: 
odbijo vodo, uravnavo vlago in sA hitro susi 

• Notranjo podlogo iz materiala Scotchgard, 
ki je zelo lahek ZQ vzdrževonje 

• Z mnogimi uporabnimi žepi ^ 
• Ženske velikosti: 38 do 46 
• Moške velikosH: 48 do 56 

/̂fH^̂  rnotsools 

Tefloir 

SCOICHGAltD. 

Kempas 
• Z viztmo nitko 

v pokrovu 
Iskotnik 
s povečevalnim 
steklom in 
zarezo 
Lestvica zo 
preračunavanje 
kortogrof^ih 
metrov »Vklj. 
s torbico zo pas 
in navodili 

Meike ieans hiace 
• 1 0 0 % bombaž 
• Korgo model 

oll klosični model 
s 5 žepi 

•VelikosH: 48 do 56 

QTOO%fi*ti 
b o m b a ž 

Waikle Talkle 
• Domet do 5 km 
• 8 kanalov, 38 podkanalov (CTCSS) 
• Prikazovalnik LCD z osvetljenim ozodjem 
• Z uravnovojem glasnosti, prikozom stonjo 

baterije in zaklepom tipkovnice 
• Pritrjena anSeno in snemljiva sponko zo pas 
• Funkcija VOX s 3 stopnjami občutljivosti 
• VHj. z 2 kompletoma baterij, 2 slušalkama, 

2 sponkama za pas in polnilnikom zo baterije 

'Izdelki M dobavljivi somo v oncjenih koScinoh. V ptttneru, da bodo kJjvb ikrbncmv nooiovonju idog pri neprkokovooo vettoing pov|>roi»v(infu ie prvi dan roiprodoni, (Oî no kvp« 
prosim« 10 rozumcvoRj«. Prodojo šotno v kolkmoh. običajnih zo goip^jsfvo. SHce so simboRtne. Vse (eoe veljajo za Izdelt« brez dekofotivnih ekniefllov do razprodat« zalog. 
Vm <efw so v EUR s pripodojodm DDV. Zo tiskarske nopoko nc odgovarjomo. 

L id I cJ.o.o. k . d . 
w w w . l i d L s i ViSA 

http://www.lidLsi
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Otroke v Kekčevo dežele popelje Bedanc Bus. 

Brincelj Ima letos novo kočo. 

Hudobni B«danc je že ujel eno učiteljico, da mu bo kuhala. 

G G I I Z L E T I / 
2 d . s e p t e m b e r in 6. oktober 2 0 0 7 

OKTOBERFEST cena 37 EUR 

Program: Odhod avtobusa ob 5. uri i z Kranja. V Muenchnu 
avtobusni ogled mesta ter nal<upovanje, popoldne Oktoberfest. 
Odhod domov ob 23. url. Cena: 37 EUR pri udeležbi 45 oseb. 

Vsako soboto 

GARDALAND in CANEVAWORLD cena 48 EUR 

Napovedujemo j 

NOTRANJSKA IN MIHAELOV SEJEM j 
V NOVI VASI-30.9.2007 i 

KOSTANJEV DAN NA KRASU • 13.10.2007 

^ N a r o č n i k i Gorenjskega g lasa imajo 10% popust 

Prijave Agcncija Linda po tel.: 04/235 84 2 0 , J T i 
ali Cofenjski gte po td.: 04/20142 41. 

Gorenjski Glas 

2 otroki na potepu 
po Kekčevi deželi 
"Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog. Če mu kdo nastavi zanko, ga užene v kozji rog. 
jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh ..." 

URŠA PETERNEL 

Glasna Kekčeva pesem je 
odmevala iz Bedanc busa, 
Ico smo se v nedeljskem do-
poldnevu, kopica otrok in 
nekaj staršev, iz Kranjske 
Gore odpeljali v skrivnostni 
svet na oni strani Pišnice, 
pod Vršič. Menda so tam 
volkodlaki in hudobni škra-
ti in vampirska mačka s tri-
desetimi šapami. Vsaj stari 
Mišnjek je tako strašil Kek-
ca v Vandotovi pripovedi o 
Kekcu in Bedancu ... A na 
naši poti po Kekčevi deželi 
k sreči nismo srečali prav 
nobene hudobne štirinoge 
pošasti. Bil pa je seveda Be-
danc! Tako strašen, da smo 
se vsi bali! Pa teta Pehta, 
Brincelj in Mojca. In seveda 
navihani Kekec, ki je otro-
kom zaupal neko skrivnost, 
ki je nočejo pa nočejo raz-
kriti ... Ja, veliko domišljije 
se je prebudilo v dveumem 
potepanju po Kekčevi deže-
li, ki ga že od leta 1991 pri-
pravljajo v agenciji Julijana 
iz Kranjske Gore. Že sama 
zamisel ureditve Kekčeve 
dežele v gozdovih pod Vrši-
čem je bila izvrstna, a za-
gnana lastnika agencije 

Darja in Jani Hrovat ne spi-
ta na dosežkih in vsako leto 
poskrbita za kakšno zani-
mivo novost. Tako so z leti 
program dopolnjevali in 
zadnja leta otroke do dežele 
pelje pravljični Bedanc bus, 
predlani je novo kočo dobi-
la teta Pehta, lani si je novo 
kočo zgradil Bedanc, nov je 
tudi skrivni rov, skozi kate-
rega otroci pridejo do Kek-
čeve koče. Letos pa se je no-
vega domovanja razveselil 
Brincelj. V njegovo kočo se 
pride do dvižnem mostu, iz 
hiše pa se otroci popeljejo 
po drči oziroma toboganu. 
SuperI 

Bedanc išče kuharico 
In kaj vse otroci vidijo in 

doživijo v Kekčevi deželi? 
Izlet vodi vodnik Darko, ki 
sprejme udeležence - v eni 
skupini jih je običajno 
okrog štirideset. Nekateri 
starši se izleta udeležijo 
skupaj z otroki, zlasti tisti-
mi najmlajšimi, medtem 
ko večje otroke lahko za-
upajo v Darkovo varstvo. 
Bedanc bus iz središča 
Kranjske Gore odpelje proti 
Kekčevi dežeh, a odcep, kjer 

se zavije vanjo, je skriven, 
zato smo morali vsi mižati 
... Medtem Darko pove, da 
Bedanc pridnim otrokom 
nič ne naredi. Bolj se ga 
morajo bati poredni in tisti, 
ki jokajo, ker hudobni mož 
zavoha solze ... In kako 
sploh vemo, da je v bližini 
Bedanc? Ker v njegovi bliži-
ni močno smrdi. . . Menda 
se že pol leta ni umil... Dar-
ko pravi, da zadnje čase Be-
danc išče kuharico, zato rad 
vzame kakšno mamico ali 
vzgojiteljico, ki jo opazi na 
izletu. In menda je tako hu-
doben, da mu potem mora 
ona nohte na nogah gristi... 
Bedanc ima pri svoji koči 
tudi zakurjen kotel s smrd-
ljivo obaro, v koči pa pri-
pravljeno kletko, v katero 
zapre najbolj poredne ... 
Sliši se strašno, a kot je po-
vedala Darja Hrovat, pro-
gram vsakič prilagodijo sta-
rosti obiskovalcev. Najmlaj-
šim, ki se zvečine bojijo Be-
danca, se ta strašni mož z 
brado prikaže le od daleč, 
prepodijo ga z glasnim opo-
našanjem sovjega skovika-
nja, medtem ko kakšnega 
starejšega obiskovalca tudi 
ujame in zapre v svojo klet-

ko. Poleg Bedanca otroci 
obiščejo tudi Brinceljnovo 
kočo in se popeljejo po nje-
govi novi drči, skozi skrivni 
rov pridejo do Kekčeve 
koče, kjer jim Mojca in Ke-
kec zaupata posebno skriv-
nost, zadnji pa je obisk tete 
Pehte, ki je prijazna in otro-
kom pripravi zdravilni čaj 
in kruh s korajžo. Nekaj 
zdravilnega, kar se uživa po 
kapljicah, pa ima teta Pehta 
skrito tudi za starše ... 

Kot je povedala Darja 
Hrovat, na dveumem spre-
hodu po Kekčevi deželi naj-
bolj uživajo otroci v starosti 
od pet do sedem let, ki do-
bro poznajo zgodbice o 
Kekcu in ki imajo najbolj 
živo domišljijo. Zanimivo 
je, da je izlet namenjen 
predvsem domačim go-
stom, kajti tujci ne poznajo 
pripovedk o Kekcu. V agen-
ciji Julijana vodene izlete v 
Kekčevo deželo pripravljajo 
od maja do oktobra, odvis-
no od vremena. V zimski 
sezoni pa pripravljajo san-
kanje po Kekčevi deželi. 
Lani so ga organizirali pr-
vič, letos bodo nadaljevali, 
seveda le, če bo zapadlo do-
volj snega. 

Kekčeva koča Kekec zna zavriskati, da je kaj! 

Mojca in Kekec z otroki kličeta Rožleta, ki je na Vršiču. Otroci pri teti Pehti dobijo kruh s korajžo in zdravilni čaj. 
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Ob jubileju pričakujejo rekord 
Jutri odpira vrata že 40. Mednarodni obrtni sejem v Celju, na katerem pričakujejo rekorden obisk 
okoli 170 tisoč obiskovalcev. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Celje - v sredo bo svoja vrata 
odprl že 40. tradicionalni 
Mednarodni obrtni sejem 
(MOS). Sejem bo trajal od 
12. do. 19. septembra in bo 
letos zaznamovan z okro-
glim jubilejem, prav tako pa 
beleži rekordno število raz-
stavnih površin in razstav-
ljavcev, ne samo domačih, 
ampak tudi tujih. V družbi 
Celjski sejem, d, d„ si obeta-
jo rekorden sejemski obisk 
in pričajcujemo okoli 170 ti-
soč obiskovalcev, saj gre za 

odprl minister za gospodar-
stvo Andrej Vizjak. 

Povečan interes tujcev 

Na letošnjem 40. MOS-u 
se bo na več kot šestdeset ti-
soč kvadratnih metrih pred-
stavilo 1.605 razstavljavcev iz 
3} držav. Med vsemi blagov-
nimi znamkami se letos 
predstavlja več kot tretjina tu-
jih. Ponudba posameznih 
segmentov bo bolj celostna in 
pregledna, še posebej na po-
dročju telekomunikacij, grad-
beništva in zaključnih del v 

nje pri pridobivanju evrop-
skih sredstev bodo z obisko-
valci sejma delili tudi pred-
stavniki Slovenskega deželne-
ga gospodarskega združenja 
iz Italije, Trsta, Avstrijci pa 
pripravljajo poslovna srečanja 
avstrijskih in slovenskih obrt-
nikov ter podjetnikov. 

Predstavitve, razstave, 
svetovanje 

Vsakoletni obrtni sejem je 
tudi najpomembnejša pri-
ložnost za predstavitve dejav-
nosti obrtnih zbornic, Obrt-

največji sejemsko poslovni 
dogodek v jugovzhodnem 
delu Evrope. Bogat razstavni 
program bo letos spet 
spremljalo veliko število po-
svetov, razprav, okroglih miz 
in poslovnih srečanj, pripra-
vili pa so tudi pester zabavni 
program. Sejem bo slovesno 

gradbeništvu. Na sejmu se 
neposredno predstavlja 133 
tujih podjetij. Pričakujemo 
povečan obisk tujih gospo-
darskih in političnih delega-
cij. V okviru skupinskih pred-
stavitev se bodo predstavili 
Avstrijci, Hrvati, Madžari, 
Srbi in Tajvand. Svoje izkuš-

na zbornica Slovenije pa red-
no pripravlja vrsto obsejem-
skih dogodkov. V osrednjem 
razstavnem prostoru bodo 
pod okriljem območnih obrt-
nih zbornic predstavili regije 
in njihove projekte. Velik del 
bo namenjen tudi delovanju 
sekdj, ki bodo predstavile ne 

samo najnovejše dosežke v 
posamezni dejavnosti, tem-
več v počastitev jubileja tudi 
izdelke in storitve, ki so v šti-
ridesetih letih zaznamovali 
razvoj posameznih obrti. 
Kot že nekaj let doslej bodo 
predstavljene tudi storitve za 
člane, ki jih izvajajo strokov-
ne službe OZS in številni 
partnerji. V tej sejemski dvo-
rani pa bo tudi velika razsta-
va domače in umetnostne 
obrti. Strokovnjaki iz Sveto-
valnega centra OZS bodo na 
sejmu vsem zainteresiranim 
svetovali brezplačno. 

Štiri okrogle mize 
in štirinajst delavnic 

Zbornica pripravlja štiri 
osrednje strokovne dogodke -
okrogle mize in kar štirinajst 
strokovnih delavnic. Na okro-
glih mizah bodo obravnavali 
finančno nedisciplino, ki še 
vedno predstavlja velik pro-
blem v slovenskem gospodar-
stvu, promodjo pKjdjetništva, 
ki bo namenjena učencem 
zadnjih razredov osemletke, 
ter intemadonalizadjo malih 
in srednje velikih podjetij. Ta 
bo tudi uvod v mednarodno 
poslovno konferenco, ki bo 
istega dne in na katero je 
OZS povabila udeležence iz 
sedmih držav, da bi s praktič-
nimi primeri osvetlili postop-
ke, ki jih mora narediti pod-
jetnik za prodor na tuje trge. 
Zadnja konferenca bo obra-
vnavala prenos dejavnosti v 
družinskih podjetjih. Celoten 
program si lahko <^edate na 
spletni strani zbornice. 

Avtobusne vozovnice še ne bodo cenejše 
Predlog javnih avtobusnih prevoznikov za polovično znižanje cen vozovnic, kar naj bi s subvencijami 
omogočila država, je obtičal v medministrskem usklajevanju. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - Sekcija za javni 
prevoz potnikov v linijskem 
in prostem cestnem prome-
tu pri Združenju za promet 
in zveze Gospodarske zbor-
nice Slovenije je v četrtek pri-
pravila okroglo mizo na 
temo pobude o jo-odstot-
nem znižanju prodajnih cen 
vozovnic. Člani sekcije se za-
vedajo, kot so poudarili že v 
vabilu, da je v kratkem času v 
državnem proračunu težko 
najti občutna sredstva - gre 
za okoli 20 milijonov evrov v 
prvem letu, ki bi bila potreb-
na za uresnidtev tega predlo-
ga, z okroglo mizo pa so že-
leli znova opozoriti ta pobu-
do, ki naj bi prispevala k po-
pularizaciji potniškega pro-

meta z avtobusi, ki je še en-
krat dražji od železniškega 
prevoza potnikov. Predlog so 
namreč predstavili ministm 
za promet Janezu Božiču (ki 
je sedaj v odstopu) že na za-
četku leta, javnosti pa pred 
tremi mesed, odgovora pa -
razen neuradne podpore -
niso dobili. 

Na četrtkovi okrogli mizi je 
Janez Blaž z direkdje za ce-
ste pri ministrstvu za promet 
povedal, da f)obudi pozdrav-
ljajo in da so se aktivno lotili 
reševanja te problematike, 
vendar gre za medresorsko 
problematiko, v kateri so po-
leg prometnega ministrstva 
udeleženi še ministrstvo za 
delo, šolsko in visokošolsko 
ministrstvo. Delne rešitve bi 
bile možne že prihodnje leto. 

sistemsko pa naj bi to podro-
čje uredili s 1. januarjem 
2009, ko bodo prevoznikom 
dodelili tudi nove koncesije. 
Prevozniki so sicer mnenja, 
da prometno ministrstvo že 
vrsto let vse preveč analizira 
in išče idealne rešitve, pri-
pravlja najrazličnejše projek-
te in premalo upošteva teko-
čo prevozniško problemati-
ko. Ocenjujejo tudi, da iska-
nje dodatnih sredstev pri ob-
činah ni prava rešitev, saj 
imajo morebitne možnosti 
za subvendoniranje le boga-
tejše občine. 

Na okrogli mizi pa so po-
leg prevoznikov in predstav-
nika ministrstva sodelovaU 
še strokovnjaki, študentje, 
sindikalisti in naravovarstve-
niki. Vsi so potrdili prepriča-

nje, da je javni prevoz za oko-
lje in družbo sprejemljivejši. 
Vse skromnejši javni promet 
je tudi posledica in vzrok za 
slalx> gibljivost delovne sile, 
dohodkovno najšibkejšim pa 
bi morala država še dodatno 
omogodti brezplačne prevo-
ze. Slovenija s subvendoni-
ranjem javnega potniškega 
prometa prispeva v povpre-
čju 25 odstotkov sredstev, 
medtem ko naj bi ta znesek v 
državah Evropske unije do-
segal tudi do 90 odstotkov. 
Slišati je bilo mogoče tudi za-
nimiv podatek iz nekaterih 
raziskav, da se na predavanja 
vozi z osebnimi avtomobili 
od 30 do 45 odstotkov štu-
dentov, z vlaki med 15 in 20 
odstotki in le okoli 15 odstot-
kov z avtobusi. 

KRATKE NOVICE 

ŠKOFJA LOKA 

Še en prevzemnik za Jelovico 
Kot smo v petek že poročali, je bila minula sreda pomem-
ben dan v boju za lastništvo škofjeloške Jelovice, saj sta se 
zgodila dva pomembna dogodka: podjetje EBS Group Gre-
gorja Benčine je uresničilo svojo napoved o objavi prevzem-
ne ponudbe s ponudbo 4,5 evra za delnico, istega dne pa je 
največji lastnik Jelovice - Janez Deželak, ki je od paradržav-
nih skladov kupil po ceni 5,9 evra za delnico, prodal svoj de-
lež povsem neznanemu podjetju Agens iz Nove Gorice. Kaj 
vse to pomeni v prerivanju za večinsko lastništvo družbe Je-
lovica, je težko oceniti, kot smo že poročali, pa se verjetno 
bije boj med EBS Group na eni strani ter podjetjem Agens 
in zasebnikom Janom Kovačem, ki imata skupaj 33 odstot-
kov delnic Jelovice, poznavalci pa so prepričani, da delata za 
škofjeloškega podjetnika Bojana Starmana, ki je tudi pred-
sednik nadzornega sveta Jelovice. Medtem ko o načrtih pod-
jetja Ambient, ki je z nakupom delnic od Deželaka postalo 
največji posamični lastnik, nI nič znanega, pa je na drugi 
strani direktor podjetja Agens Ivan Prinčič, ki ima i6 odstot-
kov delnic Jelovice, potrdil vest o tem, da pripravljajo na-
sprotno ponudbo za prevzem Jelovice. Kakšna bo njegova 
ponujena cena, še nI jasno, potrdil pa je, da bo višja od po-
nudbe EBS Group. Objavil naj bi jo v tem tednu. Š. Ž. 

LJUBLJANA 

Bo država Skimar prodala? 
Poročali smo že, da se lastniki krovne družbe Elana Skimar 
konec avgusta na skupščini družbe niso sporazumeli o do-
kapitalizacijl družbe niti o novih članih nadzornega sveta. 
Čeprav je bil pred to skupščino med družbeniki dosežen na-
čelen dogovor o dokapitalizaciji, pa so urejanje medseboj-
nih razmerij in zlasti različni pogledi na to, kdo naj bi bil 
novi član nadzornega sveta, povzročili, da skupščina dveh 
temeljih vprašanj ni rešila. Predvsem vprašanje 10,2-mlll-
jonske dokapitalizacije, ki jo predlaga uprava, utegne vpliva-
ti na nadaljnji razvoj Elana. Nova skupščina je sklicana za 
25. september in v Kapitalski družbi (KAD), ki je največja 
lastnica Skimarja, zagotavljajo, da si pospešeno prizadevajo 
za uskladitev stališč. Zanimivo pri tem je, da je postalo spet 
aktualno vprašanje prodaje Skimarja oziroma pridobitve 
strateškega partnerja, kar vseskozi zagovarja edini zasebni 
družbenik KD Kapital, ki je skoraj i7-odstotni lastnik. Po 
zadnjih vesteh pa se mu pri tem stališču pridružuje tudi 
državna DSU s skoraj i4-odstotnim lastniškim deležem, v 
KAD pa dopuščajo tudi to pot. Š. Ž. 

LEASING 
^ HVPOGROUP 

ALPE ADRIA 

Smo del uspešne mednarodne finančne skupine Hypo Group 
Alpe Adria in vodilna lizinška skupina v Sloveniji. Zaradi Širitve 
obsega poslovanja iščemo samostojne in samoiniciativne 
sodelavce, s katerimi bomo tudi v prihodnje skupaj uresničevali 
naiSe ambiciozne načrte. 

Pridružite se nam na delovnem mestu: 

1. Stit>lt(wni/-a sad«iavcd-lta a lizing premliinin v PE Kranj 

VaSe naloge bodo med drugim obsegale pridobivanje poslov 
in svetovanje strankam ter odgovornost za pravilen potek 
financiranj. 

OdVaspfi2aku)emo: 
• v . s topnjo izobrazbe ekonomske ali tehnične smeri 
• dobro poznavanje finančne matematike 
• vsaj 2 leti delovnih izkušenj v komerciali 
• znanje angleškega in/ali nemškega jezika 
• dobro poznavanje račun, programov VVord, Excel 
• natančnost, prepričljivost, komunikativnost, samostojnost 
• dodatni pogoj: poskusno delo 3 meseci 

Delovno razmeije z izbranim kandidatom bomo sklenili za določen 
čas 12 mesecev z možnost jo podaljšanja za nedoločen čas. 

In kaj vam ponujamo mi? Delo v prijetnem delovnem okolju, 
kreat ivno delo polno novih izzivov, možnost pr idobivanja 
strokovnih znanj in osebnostnega razvoja. 

Vaše pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 
8 dni po objavi na naslov: 

O U o.D.. KjiIii>vnU vluibj. Ound|\ii>t 11 T. 1000 l)utiljjiu. 
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Občutno dražji 
koruza in pšenica 
Med kmetijskimi pridelki sta se v Sloveniji letos 
najbolj podražili koruza in pšenica. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Minister za kme-
tijstvo. gozdarstvo in prehra-
no Iztok Jarc je skupaj s sode-
lavci na petkovi novinarski 
konferenci predstavil gibanje 
cen kmetijskih pridelkov v 
svetu in v Sloveniji in pojas-
nil razloge za podražitve. Kot 
je dejal, so cene kmetijskih 
pridelkov, to je mleka, mleč-
nih izdelkov, žit ter prašičje-
ga in perutninskega mesa v 
zadnjih mesedh porasle tako 
na svetovnih kot na evrop-
skih trgih. Cena žit se je zvi-
jala od 8 0 do 100 odstotkov, 
razlog za to je slaba letina, 
možnost uporabe žit za izde-
lavo biogoriv, zmanjšanje za-
log žit ter večje povpraševa-
nje živinorejcev po krmnih 
žitih. Mleko se je v zadnjem 
letu v povprečju podražilo za 
štiri odstotke, na kar sta vpli-
vala predvsem manjša po-
nudba in vse večje povpraše-
vanje na hitro rastočih trgih. 

Slovenija bo v evropskih 
ustanovah podprla odpra-
vo obvezne prahe in pove-
čanje mlečnih kvot. 

In kaj se s cenami kmetij-
skih pridelkov dogaja v Slove-
niji.' Letos so se v primerjavi 
z lani najbolj podražili koru-

za, ta je bila ob koncu avgusta 
9 0 odstotkov dražja kot v 
enakem lanskem obdobju. 
Cena pšenice je v tem obdo-
bju porasla za 8 0 odstotkov, 

V prvih osmih mesecih so 
zaradi podražitve krme 
porasli stroški prireje mle-
ka od 5,2 do 6,2 odstotka 

. in stroški reje mladih pita-
nih goved za 5,3 odstotka. 

močno so se podražile še ne-
katere vrste sadja in zelenja-
ve. Cena perutninskega mesa 
se je znižala za pet odstotkov, 
perutninsko meso se je po-
dražilo za devet odstotkov in 
mleko za slabih šest odstot-
kov, pri odkupnih cenah go-
vedi pa zaenkrat še niso za-
znali vpliva sprememb na tu-
jih surovinsl^ trgih. 

Ker je Slovenija velika 
uvoznica hrane iz Evropske 
unije, se vpliv cen, ki se obli-
kujejo v uniji (tudi pod vpli-
vom svetovnih cen), odraža 
pri cenah na slovenskem 
trgu. Cene hrane so se v zad-
njem letu, med lanskimi in 
letošnjim julijem, v trinajstih 
državah Evropske monetar-
ne unije zvišale za dva od-
stotka, v članicah Evropske 
unije za 2,6 odstotka in v 
Sloveniji za 7 odstotkov. 

Center za socialno delo Radovljica, Kopališka cesta 10, Radovljica, 
na podlagi sklepa zavoda z dne 5.9.2007 razpisuje delovno mesto 

direktorja centra za socialno delo 
Radovljica (m/ž>. 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih za-
konskih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje po 56., 57. in 
69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-
UPB2) in sicer: 

- da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, 
psihološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disci-
plin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri - smer 
delovne terapije, teološke smeri z ustrezno specializacijo, 
pet let delovnih izkušenj in opravljen izpit za delo na podro-
čju socialnega varstva. 

- da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pe-
dagoške smeri In njenih specialnih disciplin, upravne, pra-
vne. sociološke, zdravstvene smeri - smer delovne terapije, 
teološke smeri z ustrezno specializacijo, dvajset let delovnih 
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih 
delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen 
strokovni Izpit za delo na področju socialnega varstva, 

- da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega 
zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s strokov-
nim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. 

- da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti in je 
državljan Slovenije 

Ne glede na pogoj iz tretje alinee je lahko za direktorja imenovan 
tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora 
pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja na-
log direktoija. 

Kandidati naj prijavi na razpis priložijo svojo vizijo Centra za soci-
alno deto Radovljica do leta 2012. 

Mandat za direktorja traja pet let. 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati poš-
ljejo na naslov: Center za socialno delo Radovljica, Kopališka 
cesta 10, 4240 Radovljica - v zaprti kuverti z oznako "Ne odpiraj-
razpis za direktorja" v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa. 
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. O izbiri 
bodo kandidati obveščeni v roku določenem z zakonom. 

Svet Centra za socialno delo Radovljica 

S kolobarjem nad hrošča 
Koruzni hrošč, ki lahko zmanjša pridelek koruze od 10 do 30 odstotkov, po nekaterih ocenah pa še 
več, se je letos pojavil tudi na Gorenjskem. Pridelovalci so precej zaskrbljeni, strokovnjaki pa 
zatrjujejo, da ga je najlažje "držati na kratko" z ustreznim kolobarjem. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Šenčur - "Čakali smo ga in 
ga dočakali, a kljub temu nas 
je presenetil. Koruzni hrošč 
namreč!" S temi besedami je 
Marija Kalan, specialistka za 
rastlinsko pridelavo v kranj-
skem kmetijsko gozdar-
skem zavodu, začela petkov 
posvet o preprečevanju širje-
nja koruznega hrošča na Go-
renjskem, ki se ga je udeleži-
lo blizu sto kmetov. Kot je 
povedala, so koruznega 
hrošča julija letos odkrili v 
okolici letališča Brnik. Poja-
vil se je na največjem ob-
močju pridelovanja koruze 
na Gorenjskem, to je na 
Kranjskem in Sorškem po-
lju, kjer vsako leto pridelujejo 
koruzo na površini od 1.800 

nja koruze treba spremeniti 
v obdelovalne površine tudi 
del trajnih oz. začasnih trav-
nikov. 

Hrošč povzroča vel iko 
škodo 

V Ameriki, kjer se je ko-
ruzni hrošč najprej pojavil 
in odkoder se je leta 1 9 9 2 
razširil v Evropo, so mu za-
radi škode v milijardah do-
larjev pravili "milijardni 
hrošč". Kot je povedal dr. 
Gregor Urek iz Kmetijskega 
inštituta Slovenije, koruzo 
napadajo tako ličinke kot 
odrasli hrošči. Ličinke pov-
zročajo škodo na koreninah, 
zato koruza postane majava 
in ob vetru ali dežju lahko 
celo poleže, odrasli teošči pa 

Določi l i bodo 
zadrževalno območje 

Ko so koruznega hrošča 
odkrili v okolici Brnika, je re-
publiška fitosanitama upra-
va na novo razmejila območ-
je hrošča v Sloveniji in izda-
la odločbo, po kateri je v ža-
rišču najdbe dovoljeno pri-
delovati koruzo le enkrat v 
treh zaporednih letih in na 
širšem varnostnem območ-
ju enkrat v dveh letih. V ža-
rišču je prepovedano tudi si-
liranje in spravilo koruze za 
zrnje v času največjega nale-
ta hrošča, vse stroje, ki jih 
uporabljajo na koruzni njivi, 
je treba očistiti zemlje, pre-
povedano je tudi prenašanje 
zemlje ... Kot je povedala 
mag. Erika Orešek iz fitosa-

pa naj bi seme koruze drugo 
leto "tretirali" z insektici-
dom. V vzhodni Sloveniji, 
kjer so se že navadili na živ-
ljenje s koruznim hroščem, 
se večina pridelovalcev rešu-
je s kolobarjem in s "tretira-
njem" semena, je dejala 
Joži. J. Cvelbar iz fitosanitar-
ne inšpekcije in dodala, da 
so za laršitve odločb zagrože-
ne kazni 200 in 500 evrov. 

Komu bodo izstavili račun 

V razpravi je bilo slišati 
različna mnenja in vpraša-
nja. Ker se bodo stroški pri-
delovanja koruze zaradi 
ukrepov proti koruznemu 
hrošču zvišali, se je Janez 
Eržen iz Žabnice spraševal, 
komu bo kmet lahko za to 

t 
Del udeležencev posveta o koruznem hrošču Koruzni hrošč je najnevarnejši škodljivec koruze. 

do 2.400 hektarjev in kjer je 
v kolobarju od 55 do 65 od-
stotkov koruze, na izrazito 
govedorejskih kmetijah pa 
še več. Kilometrski krog 
okrog žarišča najdbe in šest-
kilometrski varnostni pas za-
jema 4.751 hektarjev njiv in 
1.52} kmetij v občinah Šen-
čur, Cerklje, Kranj, Pred-
dvor, Naklo in Škofja Loka. 
Ker je najpomembnejši 
ukrep za preprečevanje širje-
nja koruznega hrošča 
ustrezni kolobar, bo po mne-
nju Kalanove za ohranitev 
sedanjega obsega pridelova-

KRAN) 

Brez CSO že 33 občin 
Inštitut za trajnostni razvoj 
je vse občine v Sloveniji po-
zval, da sprejmejo izjavo o 
razglasitvi območij brez 
gensko spremenjenih orga-
nizmov (CSO). Do konca 
avgusta je takšno izjavo 
podpisalo že 33 občin. Obči-
ne so se zavezale, da na ob-
činskih zemljiščih ne bodo 
dovolile gojenja CSO in da 
bodo z Izobraževanjem In 
drugimi ukrepi poskušale za 
to prepričati tudi kmete, da 
tudi na svojih zemljiščih ne 
bodo pridelovali gensko 
spremenjenih rastlin. C. Z. 

otežujejo oprašitev. V Slove-
niji se je pojavil pred štirimi 
leti, najprej v vzhodni Slove-
niji in na Goriškem, zdaj je 
že tudi na Dolenjskem in na 
Gorenjskem. Hrošča je 
možno izkoreniniti 02. pre-
prečiti njegovo nadaljnje šir-
jenje z ustreznim kolobarje-
njem ter s kemičnim zatira-
njem odraslih hroščev in li-
čink. Za kemično zatiranje 
hroščev v Sloveniji ni na vo-
ljo učinkovite naprave, edini 
za to primerni registrirani 
insekticid pa je nevaren za 
čebele. 

nitame uprave, bodo predvi-
doma še letos izdali novo od-
ločbo o razmejitvi območja 
in določili najmanj štirideset 
kilometrov široko zadrževal-
no območje kot zaščitni pas 
med napadenim in nenapa-
denim območjem. Na zadr-
ževalnem območju bo treba 
izvajati dveletni ali triletni 
kolobar, pri triletnem pa 
bodo možne tri različice. Po 
prvi naj bi koruzo drugo leto 
posejali kot strniščni pose-
vek, pri drugi naj bi koruzo 
avgusta vsakič škropili proti 
odraslim hroščem, po tretji 

izstavil račun. Kot je dejal, 
bo hrošč najbolj prizadel 
Gorenjsko, kjer se bo prire-
ja mleka zanesljivo zmanj-
šala za desetino, hkrati pa 
bo odprl tudi pot gensko 
spremenjeni koruzi. Marko 
Dolinar iz Vogelj je dejal, da 
kmetje dobivajo odločbe z 
zahtevami, ki jih praktično 
ne morejo izpolniti. Ciril 
Zaplotnik z Letenc pa je me-
nil, da je zahteva po ustrez-
nem kolobarju evropska re-
šitev, ki ne upošteva velikih 
razlik med državami v po-
sestni strukturi. 

Potepuška psa raztrgala koze 
Potepuška psa sta na planini Klom na Ratitovcu raztrgala pet koz in dve 
poškodovala, še dvanajst jih pogrešajo. 

CVETO 21APLOTNIK 

Železniki - "Psa sta se na pla-
nino najprej zatekla pred 
dvema tednoma, takrat sta 
pobila tri koze in poškodova-
la enega kozla. Znova sta se 
vmila minuli četrtek in pet-
ek, tokrat sta do smrti pogriz-
la dve kozi in eno poškodova-
la, še vedno pa jih dvanajst 
pogrešamo," je včeraj zjutraj 

pripovedoval Matija Pfajfar, 
pastir na planini in tudi bla-
gajnik pašne skupnosti Rati-
tovec-Klom. Kot je povedal, 
se je letos na planini poleg 38 
govedi paslo še 87 koz, last 
osmih članov pašne skupno-
sti Ratitovec-Klom in petih 
članov agrarne skupnosti 
Nemški Rovt. Rejci so, po-
tem ko so si ogledali pobite 
koze s številnimi ugrizi na 

hrbtu, vratu, stegnih in dm-
god po telesu, prepričani, da 
sta bila "na delu" psa, videla 
pa sta jih tudi planinka in 
eden od članov pašne skup-
nosti. Na planini so zaradi 
tega zaključili pašo koz že 
minuli konec tedna ali kar 
dva do tri tedne prej kot obi-
čajno. Rejd so početje pote-
puških psov na planini prija-
vili tudi polidji. 
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Zavarovalnica spremenila ime 
življenjska zavarovalnica Slovenica Življenje se je preimenovala v KD Življenje oz. KD Life. 

CVETO ZAPIOTNIK 

Kranj - Največja specializira-
na življenjska zavarovalnica 
Slovenica Življenje je spre-
menila ime in hkrati zame-
njala grafično podobo. Na 
slovenskem trgu bo odslej 
nastopala z imenom KD Živ-
ljenje, v tujini pa kot KD life. 
Kot je ob tem povedal pred-
sednik uprave Matija Šenk, 
so se za preimenovanje odlo-
čili zato, da bi okrepili ugled 
skupine KD Holding na do-
mačem in na tujih trgih. 

Zavarovalnica je v letoš-
njem prvem polletju zbrala 
26,3 milijona evrov kosmate 
obračunane premije ali dobri 
dve tretjini več kot v enakem 
lanskem obdobju, s tem pa 
je tržni delež v primerjavi z 
lansko prvo polovico leta po-
večala s 7,24 na 11,38 odstot-
ka, kar jo na zavarovalni-
škem trgu uvršča na tretje 
mesto, za Zavarovalnico Tri-
glav in Zavarovalnico Mari-
bor. Obračunana škoda se je 
v tem obdobju zvišala za četr-
tino, na 2,49 milijona evrov, 
dobiček družbe pa se je pove-

Matija Šenk (KD Življenje) in Matjaž Gantar (KD Group in KD Holding) 

čal trikratno, z 228.754 na 
809.442 evrov. V zavaroval-
nici načrtujejo, da bi v pri-
hodnje na domačem trgu po-
večali tržni delež nad 12 od-
stotkov in se uvrstili na dru-
go mesto med življenjskimi 
zavarovalnicami in da bi 
hkrati razširili poslovanje 
tudi v tujino, predvsem na 
Češko, v Ukrajino in Romu-
nijo. Pred kratkim so v sode-
lovanju s Adriatic Slovenico 

in Deutsche Bank AG pred-
stavili trgu nov produkt, 
Fondpolico Renta Garant, to 
je življenjsko zavarovanje z 
enkratnim vplačilom premi-
je, ki združuje vlaganja v 
hedge sklade in izplačilo za-
jamčene rente. 

Matjaž Gantar, direktor 
KD Group in KD Holding, 
kamor sodi tudi KD Življe-
nje, je dejal, da je v Sloveniji 
v prihodnje možno pričako-

vati večjo rast le pri življenj-
skih zavarovanjih. Kar zade-
va njihovo drugo zavaroval-
nico, Adriatic Slovenico, je 
zdaj njihova največja težava v 
tem, da že zelo dolgo čakajo 
na odločitev agencije za zava-
rovalni nadzor o podelitvi li-
cence za opravljanje zavaro-
valniških poslov Aljošu To-
mažu, ki ga je KD Group že 
julija lani imenovala za pred-
sednika uprave. 

KRATKE NOVICE 

KRAN) 

Zvišali obrestne mere za depozite 

V Hypo Alpe-Adria-Bank so s 1. septembrom obrestne za 
kratkoročne in dolgoročne vezave evrov zvišali od 0,05 do 
0,15 odstotne točke, spremenili pa so tudi poslovni čas in 
prenovili spletno banko. Pri poslovanju z občani veljajo po 
novem obrestne mere za kratkoročne evrske depozite (od 31 
dni do enega leta) od 3,55 do 3,85 odstotka in za dolgoročne 
(od enega do treh let) od 3,95 do 4,10 odstotka, pri poslova-
nju s podjetji pa za kratkoročne depozite od 3,6 do 3,85 od-
stotka in za dolgoročne od 4 do 4,1 odstotka. Po novem je 
možno preko prenovljene spletne banke HVPOnet oddati 
novo vlogo za dovoljeno prekoračitev (limit) na transakcij-
skem računu, oddati vlogo za spremembo limita porabe z 
MasterCard kartico in nakazati denar v tujino do zneska 
50.000 evrov. Banka je od i. septembra naprej za poslova-
nje s strankami odprta od ponedeljka do petka vsak dan od 
8.30 do 12.30 ter od 14. ure do 16.30. Posojilojemalci se od 
julija dalje pri najetju posojila lahko zavarujejo tudi za pri-
mer brezposelnosti, nezgodne smrti in invalidnosti. C. Z . 

KRANJ 

BA-CA odslej UniCredIt Banka Slovenija 
Bančna skupina HVB (HypoVereinsbank), kamor sodijo 
tudi Bank Austria Creditanstalt in njene hčerinske družbe v 
srednji in vzhodni Evropi, se je pred dvema letoma priklju-
čila k skupini UniCredit, ki je tako postala s 7.200 posloval-
nicami in 35 milijoni strank vodilna bančna skupina v Evrop-
ski monetarni uniji. Da bi poudarili prednost in priložnosti, 
ki jih tako široka bančna mreža ponuja strankam, bo večina 
priključenih bank delovala pod novim imenom UniCredit 
Bank. Banka Austria Creditanastalt (BA-CA) Ljubljana, ki 
ima poslovno enoto tudi v Kranju, se je uradno preimenova-
la v UniCredit Banka Slovenija prejšnji ponedeljek, ko je 
predsednik uprave dr. France Arhar na Prešernovem trgu v 
Ljubljani pred prvo poslovno enoto Bank Austria v Sloveniji 
odkril nad vrati poslovne enote napis UniCredit Bank. C. Z. 
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Namesto telet so tekmovali ljudje 
Drugi semanji dan na Telečjem s stojnicami, glasbo, dobro hrano in prirejeno dirko telet je v Pirniče 
privabil veliko obiskovalcev. 

MAJA BERTONCELJ 

Pirniče - Turistično društvo 
Pirniče je drugo leto zapored 
organiziralo prireditev Se-
manji dan na Telečjem, tudi 
tokrat z dirko telet, vendar ne 
pravih kot lani, temveč so dir-
kali ljudje. "Organizacija pri-
reditve je bila tako lažja. Poleg 
tega smo želeli letos narediti 
malce drugače. Prireditev je 
uspela in smo zadovoljni," je 
povedal Luka Strojan, pred-
sednik TD Pirniče, ter dodal 
nekaj o pravilih letošnje dirke: 
"V ekipi so bili štirje tekmo-
valci, dva ix>d kostumom tele-
ta in dva spremljevalca. Poka-
zati so morali določene spre-
tnosti, zmagal je tisti, Id je naj-
hitreje opravil s progo in opra-
vili: treba je bilo piti mleko in 
toplo pivo." 

Prijavile so se tri ekipe, 
zmagala pa je Turbo Tele, 
fantje iz Pimič, ki so nastopi-
li s pravim teletom že lani, a 
bili takrat zadnji. Kot so deja-
li, je bilo najtežje piti toplo 
pivo. Poleg tega za gledalce 
najbolj zabavnega dela prire-
ditve so se na stojnicah s svo-

V teleta so se letos napravili ljudje in tekmovali, katero tele bo prej v cilju. 

jimi konjički predstavili šte-
vilni krajani, pa tudi drugi. 
Program so popestrili še sku-
pini Krila in Strune, ansam-

bla Minerali in Mihovec, trio 
Simpathy, duo Prima z Juli-
jo, Mešani pevski zbor KD 
Jakoba Aljaža, vaško potujo-

če gledališče KUD Pirniče 
ter OŠ Pirniče. Kuhinja pri 
Mihovčevih pa je bila v zna-
menju telečjih dobrot. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Natoiil« : i objivo sptelemjitio po telefonu M/201-42-00. faksu 04/?01-42-11 ali osebno na Zoisovi 1 
v Kranju 02 po poiii - do ponedeljka m feutka do 1 ).00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubfikr l;redno ugodr^. 

jANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA. TEL: 04/53 249. FAX: 04/53 04 2^0 
MADŽARSKE TOPLICE 4.10 • 7. lo, 27.10 - 30. 2. n - 8. n ; 
PELJESAC-MORjE 17.9. - 24.9.; 24.9 - 30.9; TRST 19. 9.; MEŽU-
COR|E 19. ^o - 21.10. 

OBVESTILA O D O G O D K I H OBJAVLJAMO V R U B R I K I GLASOV 
K A Ž I P O T BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 
V zmajevem gnezdu 
jesenice - Mladinski center Jesenice pripravlja prireditev V 
zmajevem gnezdu v petek, 14. septembra, ko bodo od 14. 
do 17. ure na trgu Toneta Čufarja na jesenicah člani več 
društev oz. klubov izvajali predstavitev različnih borilnih 
veščin. 

IZLETI 
Izlet v Bolgarijo 
Preddvor - Združenje podjetnikov Preddvor organizira izlet v 
Bolgarijo z organiziranimi poslovnimi srečanji, in sicer od 
23. do 26, septembra 2007 - avtobusni prevoz. Več informa-
cij na www.preddvor.si * 

Z Društvom upokojencev Tržič 
Tržič - Društvo upokojencev Tržil vabi v na naslednje izlete: 
19. septembra bo kopalni izlet v Izolo, 22. septembra bo 
izlet v geografsko središče Slovenije, na Zasavsko Sveto 
goro (izlet je prestavljen iz 15. septembra), 13. oktobra pa 
vabijo na izlet v Terme Zreče z ogledi in kopanjem. 

o? 

to 

http://www.preddvor.si
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Po Loško-zbelovski planinski poti 
Šenčur - Tur ist ično društvo Šenčur vabi v nedeljo, 16. sep-
tembra, na pohod po Lo$ko-zbelovski planinski poti (Loče 
pri Po l jčanah-Mlače-Zbelovo-Ljubično-Zbelovska gora-Os-
t rpžno-K lokočovn ik-Loče) . Skupne zmerne lahke hoje bo 
pr ib l ižno 5 ur (21 ki lometrov). Odhod avtobusa bo ob 6. uri 
izpred pošte v Šenčurju. Informacije in prijave zbira do pet-
ka, 14. septembra, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

v 

Na ogled Železniškega muzeja 
Š e n č u r - Turist ično društvo Šenčur vabi v torek, 18. septem-
bra, z v lakom na og led Že lezn iškega muzeja v Ljubljani. 
Odhod vlaka iz Kranja je ob 14.40, na železniški postaji Kranj 
pa se dobite ob 14.15 zaradi nakupa skupinske vozovnice. In-
formacije in prijave zbira do nedelje, 16. septembra, Franci 
Erzin, tel. 041/875-812. 

Na Blegoš 
Tržič - M lad insk i odsek P lan inskega društva Trž i č vabi v 
soboto, 15. septembra, na 1562 metrov visok Blegoš. Prijave 
po tel. 5971 536 ali pri mentorj ih na šolah. 

Na Vošco 
Kranj - V soboto, 22. septembra. P lan insko društvo Kranj 
vabi na Vošco , 1737 metrov v isok i vrh nad Mar tu l j kom. 
Odhod bo ob 6.45 izpred Mercatorja na Pr imskovem. Na 
Vošco se boste povzpeli iz Srednjega Vrha in nadaljevali po 
grebenu do Nizke Bavhe, od koder boste m imo Srnjaka ses-
topil i v dol ino. Skupne hoje bo pr ib l ižno 5 ur, tura pa ni za-
htevna. Oprema naj bo letnemu času primerna. Prijavite se 
lahko v društveni pisarni, na Koroški 27, do četrtka, 20. sep-
tembra. 

Z Društvom upokojencev Naklo 
N a k l o - Druš tvo upoko jencev Nak lo vabi na izlet na 
Osankarico v torek, 18. septembra, z odhodom ob 7. uri iz 
Naklega. Pohodniška skupina pa vabi 15. septembra na po-
hod k Martul jkovim s lapovom, odhod bo iz Podbrezij ob 8. 
uri, 25. septembra pa vabijo v Bašelj in na Lovrenca, odhod 
bo ob 14. uri iz Naklega. Predhodno se prijavite. 

Mali Colaki 
Kranj - Pohodnik i kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 20. 
septembra, z odhodom avtobusa ob 7. uri izpred Creine na 
pohod na Ma l i Colaki. Hoje bo za pr ib l ižno 4 ure. Prijave z 
vplači l i sprejemajo v društveni p isarn i do ponedeljka, 17. 
septembra. 

OBVESTILA 

vpis v izobraževalno-ustvarjalne programe 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj in Univerza za III. Živ-
ljenjsko obdobje vabita k vpisu v izobraževalno-ustvarjalne 
programe: angleščina, ital i janščina, nemščina, španšč ina, 
umetnostna zgodovina, zgodov ina in etnologija, l ikovno-
kiparski krožek. Tečaj i bodo začetni , nadaljevalni in kon-
verzacijski. Prijave sprejemajo do 24. septembra. 

Začetek namiznega tenisa 
Kranj - Č lani sekcije za namizn i tenis Društva upokojencev 
Kranj obveščajo, da bodo začel i z rekreat ivnim igranjem 
namiznega tenisa v ponedeljek, 17. septembra, ob 15.30. 
Rekreacija bo možna vsak ponedeljek od 15.30 do 17.30 v 
dvorani namiznoteniškega kluba Merkur Kranj - poleg bivše 
tekstilne šole na Pr imskovem. 

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

Otroška folklorna skupina vabi k vpisu 
M o š n j e - Kdor bi rad spozna l običaje in plese naših pred-
nikov in se pri tem zabava l , naj pr ide (če je mogoče s 
starši) v sredo, 12. septembra, ob 17. uri v dvorano Kul-
turnega društva Mošnje na informativni sestanek. Mentorja 
sta Andreja in Roman Smid. Dodatne informacije po tel.: 
041/947-676 ter 04/530 99 50. 

Dnevi odprtih vrat 
R a d o v l j i c a - P lavaln i k iub Ž i to Go ren j ka Radov l j i ca vas 
vabi na dneva odprt ih vrat, v soboto, 22. septembra, in v 
nedel jo, 23. sep tembra , v Pokr i t i o l imp i j s k i bazen v 
Radovlj ici, na brezp lačno kopanje, te lovadbo v vodi , igre v 
vodi za otroke in plavalni Cooper jev test, od 10. do 12. in 
od 16. do 19. ure. 

Rekreacijsko plavanje 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj obvešča člane s plačano 
č lanar ino z a leto 2007, da se bo rekreaci jsko plavanje v 
pokritem o l impi jskem bazenu v Kranju začelo v ponedeljek, 
1. oktobra, o d 8.30 do 10. ure. 

PREDAVANJA 

Potepanje po Maroku 
Kranj - V sredo, 12. septembra, ob 19.30 bo v avli Študijskega 
oddelka Osrednje knjižnice Kranj na Tavčarjevi ul ici 41 po-
topisno predavanje, na katerem bo o potepanju po Maroku 
pripovedoval Matjaž Pirš. Vstop je prost. 

Jemen je pravljica 
Radovl j ica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo v torek, n . sep-
tembra, ob 19.30 zače lo predavanje Petra Eržena z 
naslovom jemen je pravljica. 

Psihiatrična bolezen in odnosi v družini 
Kranj - Humana Združenje svojcev pri skrbi za menta lno 
zdravje vabi svojce oseb s težavami v duševnem zdravju na 
predavanje in pogovor na temo Odnos i v družini, ko se po-
javi psihiatrična bolezen in razni čustveni prit iski in ko se 
spremenijo vloge družinskih članov. Predavanje bo v torek, 
11. septembra, ob i6 . uri v prostorih Humane v Kranju. Vodi 
ga mag. Edo Belak. Informacije na tel.: 04/20 117 20 

Dojenje 
Bled - Skup ina za pomoč in podporo pri dojenju, ki deluje 
v okviru La Leche League Gorenjska, vabi na srečanje v pe-
tek, 14. septembra, ob 16.30 v sejn i sobi Krajevne skup-
nost i Bled po leg Kn j i žn i ce na L jub l jansk i 8 (ist i vhod). 
Pogovarjal i se boste o tem, zakaj dojit i . Vabl jene bodoče, 
doječe in druge matere, dobrodoš l i tud i očetje, dojenčki in 
malčk i . Informac i je po tel. 041/29 26 0 0 (Alenka). Os-
novne informac i je o dojenju so na vol jo tud i na spletn i 
strani: http://www.dojenje.net, zavihek Vprašanja. 

Shujšajmo skupaj 
Škof ja Loka • Narava, društvo za naravne načine življenja, 
vabi v četrtek, 13. septembra, ob 18. uri v Gas i l sk i dom na 
Trati, kjer bo predstavitev knjige V ide Petrovčič Shujšajmo 
skupaj, v kateri avtorica opisuje lastno izkušnjo hujšanja, ko 
se v osm ih mesecih izgubi la več kot 20 ki logramov, nižjo 
težo pa vzdržuje že četrto leto. 

KONCERTI 

Koncert glasbenikov iz Freisinga 
Š k o f j a L o k a - G l a sbena skup ina D o m - G y m n a s i u m s iz 
Freis inga na Bavarskem bo od 12. do 14. septembra na 
ob isku v Škof j i Loki, kjer se bo predstavi la ško f je lošk im 
g imnaz i jcem. V četrtek, 13. septembra, ob 19. uri pa vabijo 
vse, ki imajo radi g lasbo iz zak ladnice l judskega izroči la 
Bavarske, na koncert, ki bo v kapeli Loškega gradu. 

Ob 60-letnici Tomaža Habeta 
D o m ž a l e - V soboto, 15. septembra, se bo ob 19.30 v polet-
nem gledal išču na Studencu začel koncert z nas lovom Večer 
s Tomažem Habetom in gosti. 

Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E 
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R E P U B L I K A S LOVEN I JA 
UPRAVNA ENOTA TRŽIČ 
4290 Tržič, Trg svobode 18 

Telefon: 04/5952 100. telefaks 04/5952 140 
e-pošta: ue.trzic@gov.si 

Obvešča , 
da je na spletni strani Ministrstva za javno upravo in 

v časopisu Delo dne n . 09 .2007 objavljen javni natečaj 
za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega 

mesta VODjE O D D E L K A v Oddelku za kmetijske, 
gospodarske in gradbene zadeve. 

LOTO 

Rezultati 72. kroga 
- 9. septembra 2007 

9, 21, 24, 25, 28, 29, 32 
in 33 

8, 7, 4. 4. 8. 7 

Predvideni sklad 
73. kroga za Sedmico: 

460.000 EUR 

Predvideni sklad 73. kroga 
za Lotka: 160.000 EUR 

GG 
naročnine 

04/2014241 
e-pošta: narocnine@g-glas.si 

wvw.gorenjskiglas.si 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fa*: Z36 73 70 
EpoSta: 
info<g>fesst.si 
Internet 
www.fesst.si 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ • Soriijevo naselje: garsonjera. 
21,78 rra, 4.I4 nad, 1.1972, 70.000.00 
EUR. 

KRANJ • mesto: mansardno trisobno, 
3/3.79 mz, 1.1900, v cefoti obnovljeno 
1.2006,116,850.00 EUR. 
KRAN; - okolica: triinpolsobno, 1./1. ce-
lotno obnovljeno 2003. 68,00 m2, 
124.000,00 EUR. 

KRAN) - Zlato p o ^ garsonjera, 26.60 
m2,1. nad., 1.1997.64.000,00 EUR. 
KRAN) - STRUŽEVO: trisobno v hiši. 80 
m2, obnovljeno t. 2007, dva parkirna 
mesta, 125.188.00 EUR. 
KRAN) • Vaijavdeva uL- trisobno, 71,73 
m2, PR/4 nad., 1.1962,111.000.00 EUR. 
KRAN) - Šoi%vo naselje: dvosobno, 57 
m2,3./3 nad., 1.1968.105.000,00 EUR. 
KRAN) - Soriijevo nasede: dvosobno. 54 
m2,9./9 nad., 1.1972,105.000,00 EUR. 
KRANJ - PLANINA lil: dvosobno, 64 
m2,1./7 nad., 1.1986,107.000,00 EUR. 
HIŠE PRODAMO 

TRCTENIK - CADOVgE: novogradnja, 
zaključena gradbena hza, 300 m2 bi-
valne površine, 900 mz zemljiSča, 
230.000,00 EUR, 
GOLNIK • dvojček (1/2), 160 m2 biv. 
povr., 1.1960,130.000,00 EUR. 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da je v 77. letu starosti umrla 

ELIZABETA BRAN I LOVI Č 
po domače Maškonova Špela, z Brezij 71 

Od nje se bomo poslovili jutri, v sredo, 12. septembra 2007, ob 16. uri iz vežice na Brezjah. 
Žaia bo v vežici na Brezjah danes, v torek, 11. septembra 2007, od 9. ure dalje do pogreba. 

Žalujoči: sin Anton, hčere Veronika, Darja, Angelca, sestri Marija in 
Meta z družinami in ostalo sorodstvo. 

Brezje, Zgornji Tuhinj, 11. septembra 2007 

OSMRTNICA 
Ni smrt tisto, kar nas loči 
in ni življenje, kar druži nas. 
So vezi močnejše. 
Brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas. 

(Mila Kačii) 

V sedeminsedemdesetem letu je umrl 

JAKOB BERGANT 
Orlov Jaka, šofer v pokoju iz Škofje Loke 

Pogreb dragega pokojnika bo danes, v torek, 11. septembra 2007, ob 16.45. Pogrebna 
maša bo na dan pogreba ob 16.00 v cerkvi sv. Jakoba. Do pogreba leži v mrliški vežici na 

mestnem pokopališču v Škofji LoH. 
Vsi njegovi 

Škofja Loka, 9. septembra 2007 

mailto:info@g-glas.si
http://WWW.GORENJSKICLAS.SI
http://www.dojenje.net
http://www.corenjskiclas.si/kazipot
mailto:ue.trzic@gov.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.fesst.si
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novotr«tfn)c. «dspt«cile. nepremičnine 

v e n u m d., 
Britof 43, 4000 Knnj 
td-^fac 04/2J4'30-S0 
priK 031/6«4777 
e-poita: 

NA)EM/ODDA)A 

Kranj: NU JNO iSČemo več stanovanj: 
eno-, dvo- ali tr isobnih za najenn. 
Stranke so znane! Pokličite nas. 
Britof, oddamo polkietni posl. pros-

43.5 2005, zelo lep, prime-
ren za p i sam i i ko dejavnost, dovolj 
PP. Najemnina: 2 5 0 EUR/mesec + 
stroški. 
PRODAJA 

Zlato polje, Kidričeva, trisobno stan. 
z balkonom, 2./2, 71 ,5 mz . I. 6 0 . 
sončno, obnovljeno in opremljeno. 
VREDNO OGLEDA! Cena: 1 15 .000,00 
EUR oz. po dogovoru. 
Planina 1 , enosobno stan., 41 .4 mz, I. 
74, VP/7. pred leti delno obnovljeno, 
zelo funkcionalno, z izhodom v atrij, 
PP pred blokom. Bližina vrtca, OS, 
doma upokojencev. Cena: 81.789,35 
EUR oz. po dogovoru. 

" W W W . C O R E N j S K I G L A S . S I 

SUFT 
W V L I N*xo*jcv« ulicA I 2 

— 4 0 0 0 »UamJ 
NEPREMIČNINI T«l.: 04/2811^000 REAL ESTATE fu.: 041202^4^9 

Email: kranj(3>svet-nepremičninc.si 
http://wvrtv.svet-neprcmičnine.si 

STANOVANJA prodamo 
DRULOVKA • Kal l ika u L enosobno. 
52,39 m2 v 2. nad. nizkega bloka, bal-
kon, I. 19S8, vp isan v ZK. Cena 
89.200 EUR. 

KRANJ • Z e t o v a u L trisobno, 78,93 
mz. 2. nad. nizek blok. nova okna. 
kopalnica in wc. CK - piin. balkon, v 
kleti z shrambi. ZK. urejen blok. 
Cena 134181 EUR. 
KRANJ • Zlato polje: dvosobno. 52,S4 
m2, 4. nad., 1. 1960, delno renovlra-
no. ZK. prazno In takoj vseljivo. Cena 
96.250 EUR. 

KRANJ • Planina 1: trisobno, 8 0 , ^ 
mz. 3. nad., kon^pletno adaptirano 
2006 . ZK urejena, prostorno, lepo, 
urejen blok. Cena 1 15 .000 EUR. 
KRANJ • Planina i: enosobno. 39.79 
m2, I. 1973. 4./4 nad., prenovljeno, 
super razporeditev prostorov, opre-
ma ostane. Cena 89 .000 EUR. 
HIŠE prodamo 

KRANJ - Korožka c.: 1/6 hiSe. dvosob-
no cca. 41 mz v hi$i. adaptirano I. 
2005. lastni vhod, t-2. drvarnica, klet. 
CK na olje. Ogled slik na naši spletni 
strani. V R E D N O OGLEDA . Cena 
75.000 EUR. 

TRŽIČ: 1/2 hiše, kar predstavlja dvo-
sobno v mansardi. cca. 62 mz, adap-
tirano I. 2004, lasten vhod, zraven 
pnpada 465 m2 zemljiSča. V R E D N O 
OGLEDA! Cena 133-500 EUR. 
O D D A M O 

ŠENČUR: oddanno h i i o s skladišč-
n im prostorom, 3 1 0 mz, P+N, I. 
1980, lahko opremljeno ali prazno. 
Za večjo družino, ki poleg stanovanja 
potrebuje 5e prostor za kakSno de-
javnost. 1 var i č ina . Cena: 95,0 
EUR/mesec + stroSki. 
PREDDVOR: manjša hiša, cca. n o 
m2,1. 1993. CK - olje, oprema po do-
govoru. vseljivo 1 . 10 .2007 za dolo-
čen čas, oddamo paru brez otrok. 1 
varSčina. Cena 5 0 0 EUR/mesec. 
ZEMMIŠČE prodamo 
RIBNO: 644 m2, položno zemljišče, 
pr imerno za gradnjo stanovanjske 
hiše. druga vrsta pod cesto v smeri 
proti hotelu. Dostop po javni asfalti-
rani cesti. Cena 125 ,00 EUR/mz. 
SKOFJA LOKA • Sveti Duh: 506 mz -f 
63 mz poti. ravno, sončno, stavbno 
zemljišče, pridobiva se gradbeno do-
voljenje za enostanovanjsko hišo, 
m o U n ogled načrtov in slik na splet-
ni strani. Cena 87 .000 EUR. 
ŽiRI: 3068 m2 velika parcela od tega 
cca. 2/3 stavbnega zemljišča, sončna 
lega. infrastruktura v bližini. Cena 
100 .000 EUR. 

CERKLJE na Gorenjskem: 1378 mz , 
ravno, sončno stavbno zemljišče, s 
prekrasnim pog ledom na Kn/avec. 
Cena 150 EUR/mz. 
JESENICE • Prihodi: stavbno zemljiš-
če na prekrasni lokaciji. 828 m 2 . 
sončna, s prekrasnim razgledom na 
Triglav in Golico, nad naseljem, ure-
jena infrastruktura. Cena 6 6 . 2 4 0 
EUR. 

w w w . s v e t - n e p r e m i c n i n e . s i 

F R ^ S T U. u. o. krani 

N K P R K M i t M N S K A I I I Š A 

UnnkM C. Mm. P F. ̂ ccvs 27. K r u j 

041/734 198. 040/519 073 
04/23 44 080 

MU*iH I I ir 

K U P I M O STANOVANJA: 
Planina 2 , y trisobno, št insobno sta-
novanje KUP IMO 

Zlato polje: tr isobno in U i r i sobno 
stanovanje KUP IMO 
P R O D A M O STANOVANJA 
P L A N I N A 1 : dvosobno. 1 . nad., 65 
m2, renovirano 0 6 . 1 1 0 . 0 0 0 EUR. 
PLANINA r. trisobno. 3. nad.. 81 mz. 
adapL 0 6 . 1 1 5 . 0 0 0 EUR. 
Planina 1 : dvosobno. 45 m2, adapt. 
07, atrij, 93.500 EUR. mirna lepa lo-
kacija 

Š E N Č U R : tr isobno. 8 0 mz , renov. 
2 0 0 2 i n 2006 , pritličje, terasa, 
140 .000 EUR. 

ŠkoQa Loka, Frankovo nas.: dvosob-
no, 62 m 2 ,2 . nad., cena 93 .000 EUR. 
P lan ina2-^2,1. 1977 , adaptirano 03. 
takoj vseljivo. 1 27 .000 EUR. 
Železniki: dvosobno v hiši. 66 mz, I. 
^970. 73 .000 EUR. 
P L A N I N A 1 : 47 mz. opremljeno, 
adap. 03. 90 .000 EUR 
H ISE , 1/2 hiše P R O D A M O 
NAKLO: samostojna sodobna hiša, 
1 . 1999, K4-P+M, parcela 69cm2. lepa 
lokacija. 284 .000 EUR. 
PR IMSKOVO: samostojna, 3x 82 
mz. I. Y9Si, parcela 550 m2, urejeno 
paridrišče. 267 .000 EUR. 
BRNIK: atrijska. 1.1977. lepo zasaje-
na okolica, parcela 875 mz, 340 .000 
EUR. 

Brtnje: 1 . nadstropje, 1 0 0 m2.-t- del 
parcele. 145 .000 EUR. adapt. 05 
Dodatna ponudba na: 

w w w . f r a s t . s i 

nepremičnine 

Ul. Juleta Gabrovška 34. 4 0 0 0 Kranj 
email: info@ida-nepremicnine.sl 

P£ Kranj. Planina 03. Kranj 

tel.: 04/2351 000 , G S M 04V33 i 886, 
0 5 1 / 3 9 1 1 0 0 , fax: 04/2351 001 

STANOVANJA P R O D A M O : 

JESENIC f . TITOVA CESTA: 51 mz. 
dvosobno, zgrajeno I. 1972 , cena: 
65.000 EUR (15.576.600 SIT). 
KRANJ, NAZORJEVA ULICA: 97 m2, 
štirisobno, zgrajeno i. 1966. 3. nad., 
odlična lokacija, zagotovljeno parki-
ranje. obnovl jene sanitarije, zame-
njana aiu okna, obnovljeni podi, vse-
ljivo 1. 4 . 2008, cena: 130-OOO EUR 
{31.153.200 SIT). 

KRANJ, VALJAVČEVA U U C A : 74 m2. 
trisobno, v stavbi zgrajeni I. 1961 . 3. 
nad., vseljivo 1. 2. 2008, v ceno vza-
memo manjše stanovanje, prodamo 
brez provizije, cena: 1 1 0 . 0 0 0 EUR 
(26.360.400 SIT). 

KRAN), L J U S g A N S K A CESTA: 56.1 
mz, trisobno, zgrajeno 1.1952, adap-
tirano 1. 2002 , pritličje v večstano-
vanjski hiši, cena: 77.200 EUR. 
HI$E P R O D A M O : 

KRANJ, VISOKO: 180 mz, samostoj-
na, adaptirana I. 2007, 230 m2 zem-
ljišča, lahko tudi dvostanovanjska. v 
račun lahko vzamemo tudi stanova-
nje. parcelo, cena: 175 .000 EUR. 
PARCELE PRODAMO: 

STISKA VAS, K . O . S E N T U R S K A 
G O R A : 590 in 574 m2. stavbno zem-
ljišče. cena: 55 EUR/mz (15.576 SIT). 
KRIŽE PRI TRŽIČU: 1.361 mz . zazid-
ljiva, zazidljiva parcela z gradbenim 
dovol jenjem za enostanovanjsko 
hišo. cena: 1 1 0 EUR/mz. 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO: 
KRAN) • STOLPNICA: 83,94 m2. zgra-
jena 1.1964. 5./14 nad., pisarna, mož-
nost uporabe tudi kot stanovanja, 
cena: 134,500 EUR (32.231.580 SIT). 
NAJAMEMO.: 

Najamemo prostor v Kranju ali oko-
lici primeren za avtopralnico. 
K U P l M a 

Za znanega kupca kupimo enoinpol-
sobno stanovanje na Kovorski cesti v 
Tržiču. 

Kranj okolica kupimo kmetijsko zem-
IjišCe. 

Gorenjska kupimo stavbno zemljišče. 
Kupimo zazidljivo parcelo 1 200- 1500 
m2 v Kranju ali okolici. 
Na območju Gorenjske kupimo sta-
novanja, hiše in parcele. Plačik> takoj. 
Za več informacij nas pokličite. 

w w w . i d a > n e p r e m i c n i r ) e . s { 

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

Telefon: 592 59 49,030/30 2011 

STANOVANJA P R O D A M O 
KRANJ - Planina I. garsonjera. 26.6 
mz, HI./3, obnovljena I. 2006. opre-
mljena. Cena: 68.853 
BLED - center, dvosobno. 40>9 mz . 
P/2 , lasten vhod, parkirno mesto, l.i. 
1925 , obnovl jeno I. 2005. Cena: 
1 1 2 . 0 0 0 EUR. 

KRANJ - Sorlijevo naselje, dvosobno, 
predelano v dvoinpolsobno, 5 4 . 1 ) 
m2, VI./9, l.i. 1 9 7 0 , vzdrževano. 
Cena: 105 .000 EUR. 
TRŽIČ - mesto, dvoinpolsobno, 
48,64 mz. II. nadstropje, adaptirano 
1. Z003, stavba potrebna obnove. 
Cena: 60 .000 EUR. 
TRŽIČ • center mesta, tr isobno, 
6 6 , zo mz, mansarda/3,1 . 2006 več-
stanovanjska stavba v celoti obnov-
ljena. Cena: 87 880 EUR. 
TRŽIČ • Deteljica, trisobno. 79,15 mz . 
H/.4. l.i. 1975, prvotno stanje. Cena: 
1 0 7 . 0 0 0 EUR. 
HISE PRODAMO 

KRANJ - okolica. Trboje. dvostan. 
hiša. 256 mz biv. površine, pare 621 
mz . l.i. 1984. obnovljena, opremlje-
na. urejen vrt In sončna terasa. Cena: 
221. 165,08 EUR. 

TRŽIČ • Ravne. stan. hiša z gostin-
sk im lokalom. 1 35 mz. parcela 1 25 
m 2 . obnovljena v celoti t. 2 0 0 0 . v 
mansardi je trisobno, v P pa gostin-
ski lokal z uporabnim dovoljen/em. 
ki ga je mogoče preurediti v stanova-
nje. Cena: 133.000 EUR. 
PREDDVOR - dvostanovanjska hiSa. 
1 2 0 m2. parcela 657 m2. obnovljena 
I. 2001 , garaža. Cena: 180 .000 EUR. 
KRANJ - Primskovo, dvostanovanj-
ska hiša. 250 m2 biv. površine, par-
cela 479 m2. l.i. 1981 . takoj vseljiva. 
Cena: 250.000 EUR. 
PARCELE P R O D A M O 
P O D N A R T • 2 zazidl j iv i parceli. 
1 . 0 6 6 mz in 1 . 1 19 ravni, sončni, 
pravokotne oblike. Cena: 7 0 
EUR/mz . 

TRSTENIK PRI KRANJU - zazidljiva 
parcela za vikend, 423 mz . ravna, 
sončna. Cena: 120,75 EUR/mz. 
P O S L O V N E PROSTORE O D D A M O 
KRIŽE PRI TRŽIČU - 6 pisarn s pripa-
dajoč imi prostori, cca. 1 0 0 m2, I. 
nad, l.i. 1989. 3 pisarne so povezane 
med seboj, vendar se lahko oddajajo 
tudi samostojno. Šestim pisarnam 
pripada tudi del arhiva, sejna soba s 
kuhinjo in sanitarijami. Najemnina 
vsebuje tudi stroSke elektrike, ogre-
vanja. varovanja in komunale. Pros-
tori imajo vse priključke in se nahaja-
jo nad Kmetijsko zadrugo. Najemni-
na: 835 EUR/mes. 
GARAŽE O D D A M O 
BISTRICA PRI TRŽIČU - Kovorska. 
kletni nivo v triplexu, 1 2 m2. Najem-
nina: 42 EUR/mes. 

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

m P P R O J E K T 

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

P R O D A M O : 

KRANJ. PLANINA II: garsonjera. 32 r ra 
+ klet 8 mz, priti., nizek blok, kompl. 
obn. 06, odlična razporeditev, vpisana v 
ZK. Cena; 85.000 EUR {20369.400 SPI). 
KRANJ - P LANINA I: enosobno, 39 
m2, 4. nad./4, obnovljeno I. 04, vsi 
priključki, zastekljen balkon, lepo 
vzdrževano. Cena: 8 9 . 0 0 0 EUR 
(z1 .327.960 SIT). 

KRANJ - OKOLICA: trisobno. 86 ma. 
I. 89, obnovljeno, zelo lepo. vseljivo 
1 2 / 0 7 . Cena: 1 4 9 . 6 0 0 EUR 
(35.850.144,00 SIT). 
KRANJ • PLANINA I: dvosobno. 6 4 
m 2 , obn. 06, 1. nad., vsi priključki, 
klima, vredno ogleda. Cena: 1 1 2 . 0 0 0 
EUR {26.839.680 SIT). 
VODICE: parcela 757 m2, vsi priključ-
ki ob parceli, za gradnjo samost. hiše 
al i dvojčka. Cena: 175 EUR / m 2 
(41.937 SIT/mz). 

KRANJ - BITNJE: hiša 230 mz. pare. 
3 0 0 mz, I. 99. neizdelana mansarda. 
dobra lokacija. Cena: 175 0 0 0 EUR 
(41 .937.000 SIT). 
O D D A M O : 

KRANJ - OBROBJE CENTRA: oprem-
ljen kozmetični salon. 55 mz. I. 06. v 
obiskanem poslovnem centru. Naj-
emnina: 3 .000 EUR/mesec (718.920 
SIT/mesec). 
C E L O T N A P O N U D B A NA: 

w w w . m p - p r o j e k t . s t 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof 79A, 4000 Kranj 
info-oep^ookkoprojektsi 

www.9ekko(xoJeM.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ • K O K R K A enosobno. v izmeri 
54,37 mz, novogradnja I. 2007, polklet-
no, talno gre^e, T-2 priključek, balkon, 
vseljivo po dogovoru. Cena 984 14 . 1 1 
EUR. Pri plafilu z gotovino 5 % popust 
KRANJ - KOKRICA: trisobno, v izmeri 
10643 novogradnja 1. Z007. man-
sarda, T-2 p r i k l j u ^ 6/3 balkona, vselji-
vo po dogovoru. Cena 169.550 EUR. 
KRANJ - CENTER: novo trisobno du-
plex, 94.87 m2,1, 20061. nadstropje in 
mansarda. Cena: 150.194.53 EUR. 
KRANJ. ZLATO POLJE: dvosobno, v iz-
meri 49 m2,1.1960.4. nadstropje, bal-
kon, vsa infrastruktura. Cena 96.500 
EUR. 

KRANJ - PLANINA1: dvosobno, vizme-
ri 64,80 mz. 1.1973, popolnoma obnov-
ljeno 2007.2. nadstropje nizkega bk>ka. 
balkon, vsi priključ. odlična k>kadja. Su-
per cena 108.000 EUR. 
PRODAMO ZEMgiSČA: 
BLEJSKA DOBRAVA: zazidljiva parcela 
862 mz. pravilne oblike, komunalni pri-
spevki že pbčani. Cena 112.670 EUR. 
D d D A T N A PONUDBA NA: 

w w w . g e k k o p r o j e k t . $ 

aipdomsilpdom .sl 
Ttl.. 04 537 45 00 
wvvw J i p d o m fii 

fsiPDom 
Alpdom, inžerirtia dd. Radovljica 
Cankarjeva ulca i 
4240 Radovljica, SLO 

• ORADNUZATR« 
• mREDOVANIE 
• VPtSVZBHUlftKOKNlKIO 
• MŽENIRMG 
• UPRAVUANJEINVZDRŽEM^UE 
• BVStBEIWA > . 

BLED; garsonjero prodamo. 17.1 mz. 
I, 1981, 4. nad., balkon, klet, oprema. 
Cena: 70.940 EUR. 
BLED: enosobno, prodamo. 33,53 m2, 
podstreha 1,89 m2, klet 1.5 ma. 1.1975, 
3. nad., balkon, takoj. Cena: 105.000 
EUR. 

RADOVLJICA: enosobno. prodamo, 
36.35 m 2 , 1 . 1 9 7 1 . 3 . nad., vsi priključki, 
delna obnova in oprema. Cena: 
92.000 EUR. 

RADOVLJICA: trisobno, prodamo. 
79.89 m 2 , 2 . nad.. 1.1988, balkon, klet. 
Cena: 133.534 
RADOVLJICA: novo trisobno proda-
mo. 91,23 m2, visoko pritličje. naSa 
novogr. 2007. dnevna soba -i- kuhinja 
+ jedilnica, spalnica, kabinet, kopalni-
ca. terasa, klet. nadstrešek + park. me-
sto. ločeni Stcvd, vsi priključki, vselji-
vo takoj. C«na: 211.575 EUR. 
KRANJ: Štirisobno, prodamo, 94,1 
m 2 , 1 . nad., stanovanje 82 ma, balkon 
4,6 m2, klet 1,9 mz, drvarnica 5,6 mz, 
obnova 2005, streha 2 0 0 6 , 2 kamina, 
vsi priključki, ločeni števci. Cena: 
138.750 EUR. 
RADOVLJICA: hiSo prodamo, obnova 
1987, pritli^e 150 m2 (kuhinja, dnevna 
soba s kaminom. 4 spalnice. 2 kopal-
nici, terasa), mansarda 1 6 0 m2 (la-
sten vhod. kuhinja, shramba, dnevna 
soba, 5 spalnic, kopalnica, savna, 2 
balkona), klet 47 m2, nadstrešek, ga-
raža, vrt. Cena: 490.000 EUR. 
ŽIROVNICA: hišo prodamo, klet 40,9 
m 2 , 1 . nad. 139,69 m2 (kuhinja, dnev-
na soba. spalnica, kabinet, kopalnica. 
wc). mansarda 134,61 mz (kuhinja, 
spalnica, kopalnica, neizdelani pros-
tori). starost 60 let, streha 2000 . dvo-
rišče. vrt, v pritličju je PTT Slovenije. 
Cena: 337.581 EUR. 
Z C . SORICA pri Železnikih: hišo pro-
damo. lahko za vikend. 8 6 mz, I. 
2005, pritličje (kuhinja, kopalnica. wc, 
savna). 1. nad. (dnevna soba, balkon), 
in mansarda (spalnica), ck elektrika, 
vsa oprenna, mirna in lepa lokacija, 
vredno ogleda. Cena: 146 .000 EUR. 
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslov-
nem centru prodamo, prittiCje, 78,22 
m2, čajna kuhinja, sanitarije, razi. d e 
javnosti, naša novogr. 2005 , takoj, 
prometna lokacija. Cena: 117.330 EUR. 
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslov-
nem centru prodamo, medetaža, 
83.96 m 2 , trgovina, izobraževanje, 
zdravstvo, servis, naša novogr. 2005. 
Ukoj. Cena: 115.864 EUR. 
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslov-
nem centru prodamo, medetaža. 83.4 
m2, razi. dejavnosti, naša novogr. 
2005. takoj. Cena: 115.092 EUR. 
NA GORENJSKEM iščemo stanova-
nja. hiše (lahko starejše in potrebne 
popravila) in zazidljive parcele za 
gradnjo. Pokličite 537 45 00. 

w w w . a l p d o m . $ 

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 23 objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni ias: od ponedeljka do 
peika neprekinjeno od 8. -19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

ENOSOBNO stanovanje. 46 m2, pri-
tličje. z garažnim boksom, lepa lega. v 
Preddvoru. 9 051/381-640 roosT« 

DVOSOBNO stanovanje. Stražišče. v 
pritEiciu. 051 / 388 - 822 70<»m 

3 S S Stražišče, opremljeno. CK, vpi-
sano v ZK. možna men. za manjšo 
hišo. cena 125.000 EUR. « 
040/633411 T<3066?i 

TRI IN POL SOBNO stanovanje v ce-
loti renovirano, v visokem pritličju, zra-
ven pripada še parkirišče (zasebno) ter 
kuhinja z vsemi elementi. Cena po do-
govoru. Podrobnejše inf. dobite na. « 
041/352-106 roo6;2a 

TRISOBNO stanovanje v Izmeri 68,^0 
m2. vzdrževano, lepo ohranjeno, mir-
na stran XI. nad. nebotičnik. « 
041/767-391, 041/601-433 

7ooe59r 

STANOVANJE center Kranja, 79 m2. 
popolnoma prenovljeno 1.2006, streha 
1.2000, cena: 116.850,00 EUR. « 
04T/912-625 roosre-

O D D A M 

SOBO študentki, lasten vhod in sanita-
rij!. v Kranju. « 040/278-185 

GARSONJERO. 33 m2 na Drulovki. « 
031/253-352 Jooeesr 

ENOSOBNO stanovanje rra Planini lil, 
delno opremljeno, vseljivo takoj, cena 
250 EUR/mes.. « 04/232-60-53 

7000704 

N A J A M E M 

SOBO v okolfci Šk. Loke, za sprotno-
plačilo, za protiuslugo možnost pomoči 
v gospodinjstvu - mlajša upokojenka, 
«031/328-461 7006«42 

IfeKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg iz. 4000 Kranj 
Tel. 04/ZOZ 53, Z02 25 66 

GSM 05VJ20 ;oo. Email: infbgJig-kefn.si 

NUJNO najamem nf>anjše stanovanje 
ali garsonjero za daljšo dobo na relaci-
ji Radovljica - Bohinj. 9 040/370-987 

r00687& 

ZAKONCA srednjih let najameva manj-
še stanovanje v Kranju. 9 041/851-
681 rooeaitt 

UČITELJ najame stanovanje, garso-
njero. sobo ali hišo v smeri Kranj • Šk. 
Loka - Žiri z okolico. 9 051/416-089 

HIŠE 
P R O D A M 

HIŠO. Kranj. 240 m2 stanov.-poslovna 
površine, vrstna, končna, zelena povr-
šina. smer Lj.. 9 040/845-883 

700681s 

P O S E S T I 

P R O D A M 

V BITNJAH 500 ali 1000 m2 zazidljivi 
parceli. 9 041/640-949 

700ft303. 

POSLOVNI PROSTORI 
P R O D A M 

STRAŽIŠČE pri Kranju, prodam po-
slovni prostor. 051/388-822 70067?? 

O D D A M 

VPEUANO gostilno v Šk. Loki, odkup 
inventarja in oprenne ali delujoče pod-
jetje v najem. 9 041 /520-698 

700«63ir 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 

Bratov Praprotnik to. 4202 NaMo PE Krafttslia cesta 22.4202 NaUo 
P R O D A J A I N M O N T A Ž A : 
- pnevmatike in platišča. 
• amortizerji tMOHRotr hitrt servjs vozil 
• avtooptika, v s e za podvozje vozil, 
- izpušnisis temi kaiahzaioni / 

Ttl 04/2S 7e 052 
H»p:'/www.agg.int3f.8l • 

OPEL ASTRA 1.6 16V. I. 3/06, 
30.000 km klima, en^y paket, kov. 
bar. kot nov. 9 041/673-852 

7006813 

PEUGEOT 307 1.6. I. 4/05. 31.000 
km srebrno kovinske barve, cena po 
dogovoru, 9 041/450^47 rooereo 

K U P I M 

ODKUP vozil od 1.98 in novejših goto-
vina takoj, ogled možen tudi na vašem 
domu, Avtornaš d.o.o., Cešnjevek 22, 
Cerklje. 9 051/379^88 

7008627 

VW Passat. Golf. Caddy, Touran od 
1.01 dalje za gotovino takoj, v 
040/298-413 rooeeu 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

NEKAJ novih rezervnih delov za IMV 
R4 GTL. ugodno. 9 04/583-27-72. 
zvečer 70007&1 

PRTLJAŽNIK za kolesa - strešni + 2 
nosilca za kolo za Seat toledo. cena 
60 EUR. 9 031/763-119 700«73a 

K U P I M 

HLADILNIK za Opel vectro 2.0. 9 
040/222-571. 040/666-806 

7006780 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

CEVI šir 4cm. dol. 145 cm - 70 kom. 
okrogle, železne In kov. omarice različ-
nih dim., « 040/352-095 7006826 

DESKE, ptohe, lege. špirovce. fabjon 
deske in kritino Figaro tondach. « 
031/804-447 700«7«i 

NOVE zelene pečnice za kmečko peč, 
9 04/25-61-141. 041/604-281 

700681« 

SMREKOVE kote raznih dimenzij, pri-
merne za vrtne ograje, opore za drev-
je, fižolovke. 9 041/806-572 

TOOMOe 

STREŠNO kritino dvoreznik z vsemi 
dodatnimi elementi, ugodno, 9 
0590/27-158. 041/892-262 loonn* 

K U P I M 

FOLC strešnik, rabljen, cca. 300 kom, 
za stmboličrto ceno oz. si izposodim za 
pol leta. 9 041 /895075 7oo«73i 

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

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

4 OKNA in nekaj starih predrr>etov ter 
12 sodov za namakanje. 9 031/769-
103 7006788 

8 VRATNIH kril. skoraj novih, ugodno. 
Šter. Trboje 82, 9 04/25-91-494 

LEVA vrata s podboji 60 cm za kopal-
nico za 50 EUR, 9 04/580-18-69 

7006809 

KURIVO 
PRODAM 

P R O D A M 

NISSAN SUNNY 1.4 U . I. 93. 
193.000 km solidno ohranjen, cena: 
400.00 EUR. 9 040/465-8007006742 

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave. 9 041/718-019 7006572 

15 m3 bukovih drv, cena 50 EUR/m3, 
9 040/754-567 700«775 

4 m3 bukovih drv. nekaj butar ter se-
kanice. 9 041/344-093 

700678« 

BUKOVA mešana In brezova drva, 9 
04/512-26-39 

70067&4 

BUKOVA drva in kupim kravo za zakol, 
«041/608-642 7006r«8 

BUKOVA drva. razrez in dostava, 9 
041/916-873 7006800 

DRVA bukova in mešana, 9 040/190-
765 7006767 

DRVA. bukova po 50 EUR in mešana 
po 48 EUR. 9 04/250-36-89. 
041/799-204 7006774 

MEŠANA drva. cena 35 EUR/m3. 9 
040/202-542 

70066S6 

MEŠANA drva. 9 031/299-532 
70068?! 

mailto:info@g-0as.si
http://WWW.CORENjSKIGLAS.SI
http://www.svet-nepremicnine.si
http://www.frast.si
mailto:info@ida-nepremicnine.sl
http://www.eko-hisa.si
http://www.mp-projekt.st
mailto:maiioglasi@g-glas.si
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SUHA bukova drva. možen prevoz In 
razrez. 9 041/606-998 7<joQf̂  

SUHA bukova drva. 11 m3. « 
04/519-51-29 7006747 

SUHA bukova drva v bližini Gorenje 
vasi v Poljanski dolini. « 041/642-
257 700680« 

SUHA. pokrita bukova drva ter smre-
kove plohe, deske in punte, možen 
prevoz. « 041/608-765 tooodor 

S T A N O V A N J S K A 
O P R E M A 

KOSILNICO, rotacijsko Vikon, zgrab-
ijalnlk 23 seno. bukova drva. 9 
040/212-819 700«750 

POHIŠTVO 
PRODAM 

DVA raztegljiva kavča, rtarejena po na-
ročilu. prirejena za spanje, ugodno, 9 
040/699-466 7ooe732 

STAREJŠO spalnico, ugodno. 9 
051/368-849 7006740 

PODARIM 

MALO rabljen raztegljiv kavč, fotelja, 
dva jogija. 9 051/817-773 

700678« 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

BOJLER Gorenje. 100 I. rabljen dve 
leti. » 031/823-398 rooares 

POMIVALNI stroj Gorenje, malo rab-
ljen. sliko olje. platno. M Belca 
140x90. 9 031/510-760 

OSTALO 
PRODAM 

PLASTIČNO tuš kabino dim. 80x80. 
po znižani ceni. 9 041/817-214 

7006822 

PODARIM 

UMIVALNIK in bide rjave t>arve s pipo. 
9 031 /382-547 7006756 

Š P O R T , 
R E K R E A C I J A 

PRODAM 

POPOLNOMA novo gorsko kolo 
znamke Atala. zelo ugodno. « 
031/326-732 7006757 

H O B I 

KUPIM 

STARE srbohrvaške stripe, 9 
040/163-383 70oe7w 

U M E T N I N E , 
N A K I T 

PRODAM 

GOBELIN Zadnja večerja 120x60 v 
okvirju 300 EUR in Barka na valovih 
60x40 50 EUR. • 041/857-640 

700676« 

GOBELINE in katalog gobelinov. 9 
051/275-438 7O0fl80t 

O T R O Š K A 
O P R E M A 

PRODAM 

OTROŠKO posteljo, dvignjeno ležiš-
če. 9 041 /743-455 7006748 

ŽIVALI 
IN R A S T L I N E 

PRODAM 

DREVO življenja, vtš. 2.20 m. cena 30 
EUR. 9 041 /596-480. Irena 

7006623 

PODARIM 

PSIČKA mešančka. starega dober 
mesec, črne barve, zelo prijazen in 
simpaHčen. 8 040/478-390 

7006S96 

M U D E mucke. « 041 /672096 
7006690 

K M E T I J S T V O 

KMCTIJSKI STROJI 
PRODAM 

CISTERNO Creina za gnojevko. 4200 
1. 9 040/750-993 

PRIDELKI 
PRODAM 

B E L I jedilni krompir. « 04/252-14-
99.031/506-663 7006759 

0,8 HA silažne koruze, tokacija Voglje, 
« 041/644-221 700666© 

DROBNI krompir za krmo po 5 centov. 
»031 /711-420 7W«» 

JABOLKA elslar in 
Ijamovke. Markuta. 
9 04 /256-0 (M8 

JEDILNI krompir. 041/584-048 
7006810 

KRMNI sirek za silažo in mlečne kvote, 
« 051/415-260 7006762 

KRMNI krompir, ugodno, 9 04/231-
22-37 7006762 

KROMPIR desire po ugodni ceni. « 
04/59-64-441 7006772 

KRMNI in jedilni krompir, beli in rdeči. 
9 041 /860-207, Žabnk^a 700677» 

KROMiR. jedilni kenebet in bistra ter 
krmni debeli In drobni, « 0 3 1 / 4 1 1 -
9 0 4 / 006784 

KROMPIR beli. Jedilni in krmni ter suha 
bukova drva. « 031/585-345 

SILAŽNO koruzo. 9 041/565-090 
7006733 

STOJEČO koruzo. 9 041/944-287 
7006781 

ŽGANJE in jedilni krompir. 9 
04/533-81-06 7006812 

KUPIM 

30 kvadratnih bal otave ali sena, 9 
031/318-511 /0067as 

VZREJNE ŽIVALI 

PRODAM 

BIKCA simentalca. starega 14 dni. 9 
04/252-28-16 7006797 

KRAVO prod telitvijo. ekološke reje. Pi-
b&f. Sp. Gorie 38a. 9 041/933-341 

7006749 

KRAVO simentalko s 3 mes. teletom 
ali brez in telico simentalko staro 9 
mes.. 9 04/595-78-24 7006818 

OVNA In ovce, ugodno, 9 051/315-
7 2 3 7006752 

RJAVE iarkice in bele piščance za do-
pitanje. Stanonik. Log 9. Šk. Loka. 9 
04/518-55-46,041/694-285 /006753 

TELICE aimentalke, 20 dni, 4 mes. 
brejo telico. bukova in hrastova drva. 
9 040/235-738 700«8«9 

TELICO simentalko. brejo 9 mesecev. 
9 04/514-65-58 700673S 

TELIČKO mesne pasme, staro 10 dni. 
»031 /617 -833 7006798 

ZAJKLJE in zajce za nadaljno rejo. 
stare 6 mesecev. 9 051/397-256 

ZAJKLJI za nadaljnjo rejo. neobžaga-
ne deske In podarim mucke - pripeljem 
na dom. 9 040/239-365 70067S8 

KUPIM 

BIKCE in teličke od 40 do 250 kg ter 
kravo ali telico. če imate težave z dri-
sko pri teletih. «051/372-468?W67O 

VISOKO brejo telico, 9 04 /25-22-
6 2 6 700679» 

OSTALO 
PRODAM 

KOTEL za žganjekuho. 60 1, 9 
04/252-30-12 700674e 

PVC SODOVE 150 ( s pokrovi za na-
makanje sadja, cena 5 EUR/kos. 9 
031 /686-889, Jekovec 

SOD 501. Iz nerjaveče pkjčevin«, sko-
raj nov. 9 04 / 51-00-110 7006ao4 

Z A P O S L I T V E (m/ž) 

NUDIM 

GOSTILNA Pri Viktorju v Kranju. Parti-
zanska c. 17. zaposli natakarja/ico. 
lahko začetnik in kuhinjsko pomočni-
co. 9 040/646-174. 040/435-070 

7000863 

GOSTILNA v Kranju zaposli dekle ali 
fanta za pomoč v strežbi, kuharsko po-
močnfco ter fanta za delo v kuhinji, lah-
ko tudi picopek. Matjaž Erzar s.p., Je-
zerska c. 41. Kranj. 9 04/234-33-60. 
041/618-922 7006773 

IŠČEMO prijetno dekle za delo v baru. 
možna redna zaposlitev, Mateja 
Kastrat s.p.. Staneta Žagarja 53 b. 
4000 Kranj. 9 041/710-759 

IŠČEMO prijetno dekle za strežbo v 
kava baru. vikendi prosti. Jakelj in osta-
li d.n.o., Benedikova 1, Kranj, 9 
031/764-399 7006778 

REDNO zaposlimo natakarja in kuhar-
ja. Hotel Grajski dvor. Kranjska 2. Ra-
dovljica. Informacije Teman Damjan. 9 
031/352-299 

7006649 

REDNO AU HONORARNO zaposlim 
natakarja/ ico za delo v gostinskem lo-
kalu, nedelje in prazniki prosto Bojan 
Brišnik s.p.. Klanec 38. Komenda. 9 
041/570-937 7(»6«5 

SINKOPA d.o.o. Žirovnica 87. vabi v 
svoj l im sam. prodajalca glasbil in av-
dio tehnike, v PE Radovljica, zah. je V. 
st. izob. teh. smeri, poznavanje glasbil, 
avdio tehnike In osn. poz. dela z raču-
nalnikom. 9 04/580-50-10 

V PtCERIJI Matjaž na Bledu; Grajska 
59. zaposlimo natakanco in picopeka. 
9 04/57-42-360. 031/321-680. po 
14. uri 7006666 

ZAPOSLIMO natakarfco za delo v go-
stilni Prajerca v ŠkoQi Loki. 2- izmen-
sko delo. nedelje in prazniki prosto, 
Fon d.o.o.. Breg ob Savi 64. Mavčiče. 
« 0 4 1 / 7 3 5 - 9 0 9 

ZAPOSLIMO prodajalko v živilski pro-
dajalni, Ivanuša d.o.o.. Mavčiče 102. 
Mavčiče. 9 040/23-94-34 7oo67i5 

ZAPOSLIMO dekle ali fanta za strež-
bo, lahko študent. Lacus d.o.o., Gr-
mičeva 1. Kranj. 9 041/799-411 

7006730 

ZAPOSLIMO prodajalko v živilski trgo-
vini Market Krona, Jelka Praprotnik 
s.p.. Brezje 63a. Breije. Zaželene iz-
kušnje. 9 041/784-006 

7006787 

PODJETJE Bubnič Ivan s. p., Obrov 
61 b. Obrov, zaposli voznika C in E 
kat. za razvoz OMV kurilnega olja po 
Gorenjskem. Delo je za nedoločen 
čas. začetek dela takoj. 9 040/745-
6 1 0 7006770 

NA GOVEOOREJSKI kmetiji iščem 
oskrbnika živali - molža, krmljenje in 
druga dela. V poštev prkje moški, par 
ali manjša družina, zagotovljeno stano-
vanje •»• plačilo. Alič. Setnik 1. Polhov 
Gradec. 9 01/364-01-90 

7006777 

V NAŠ kolektiv vabimo delavca v avto-
matski avtopralnici Karcher^ Gitas. 
Kranj, d. o. o.. Zg. Bitnje 1. Zabnica, 
04/231-56-90 

7006640 

ZAPOSLIMO dekle za čiščenje pros-
torov. Odvetnik Branko Lipovec, Glavni 
trg 16, Kranj, 9 040/295-717 

JURČIČ & Co d.o.o., Poslovna cona 
A45. Šenčur. zaposU avtomehanika. 
avtoličaria in voznike kamiona z izpitom 
B in E kategorije na mednarodni špedi-
ciji. zaželene izkušnje, 9 041/761-
4 0 0 7006684 

ZAPOSLIM monterja suhomontažnih 
sistemov Knauf. Rigips .... možna pri-
učitev K2 ART Miloš Kmičars.p., Koč-
na 19a. Blejska Dobrava. 9 041 /460-
0 1 3 7006802 

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. 9 040/713-110 

7006626 

ZAPOSLIMO delavca za pomoč v mi-
zarski delavnici. Igor Jamnik s.p., Sp. 
Senica lOa, Medvode. 8 041/706-
367 

JURČIČ & Co d.o.o.. Poslovna cona A 
45, Šenčur, zaposli disponenta m/ž v 
logistiki za področje mednarodne špe-
dicije za srednjo in zahodno Evropo, 
pogoj znanje ang. in nem. jezika, zaž. 
izkušnje. 9 041/642-672 

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. info@sloveniaholidays.com 700661S 

IŠČEM 

IŠČEM DELO. čiščenje stanovanj, li-
kanje, 9 040/471-915 7006737 

IZKUŠENA GOSPODINJA išče delo -
varstvo otrok ali pomoč starejšim ose-
bam. 9 031/619-857 70068»7 

MLAJŠI MOŠKI (ki je preveč občutljiv) 
išče zaposlitev v manjšem prijaznem 
podjetju. Delo naj bo bolj enostavno in 
naj no vsebuje preveč dvigovanja tež-
kih bremen. 9 040/344-310 

7006633 

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

GOTOVINSKI KREDITI za vse zapo-
slene in upokojene. Lons. d. o. o.. 
Gregorčičeva 8. Kranj, 9 04/23-66-
808. 051/387-753 7006803 

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

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

na osnovi vozila ter leasingi. 
Možnost odplačila na 

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

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

S T O R I T V E 

NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z r\ašim ali vašm materialom. 
SGP Bytyqi d.n.o.. Stmževo 3a. Kranj. 
9 041/222-741 

7006SM 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170.041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki. nitarKize. www.ast6riks.net 

7006600 

BARVANJE fasad in napuščev, ugod-
no in kvalitetno, Megamatrix. d. o. o.. 
Staretova39. Kranj. 041/570-957 

BEUENJE notranjih prostorov, klta-
nje, sten in stropov, barvanje fasad, 
oken. vrat in napuščev. dekorativni 
ometi in opteski. Pavec Ivan s.p.. Pod-
biezje 179. Naklo. 9 031/39-29-09 

7006432 

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

7005266 

IZDELUJEMO in prenavljamo strehe, 
MegamatriK d.o.o. Staretova 39. 
Kranj. 9 041 /570-957 7oo6883 

IZVAJAM vsa gradbena dela. notranje 
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje 
dvorišča, ograje, kamnite škarfe In 
dimnike, kvalitetno, hitro in poceni. 
S G P Beni. Struževo 7. Kranj. « 
041/561-838 7006616 

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 

7006720 

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

7006167 

NU DIM vse vrste električnih instalacij v 
novogradnjah in adaptacijah ter razria 
manjša popravila. Janez Valter s.p.. 
Zg. Duplje 24, Duplje. « 041/760-
6 1 6 700614) 

OBNAVUAMO z nabrizgavanjem 
epoksi emajlne prevleke. Izkušnje in 
jamstvo. IDEJA. Žiga Snoj, s. p., Brile-
jeva 16, Ljubljana 041/592-169 

PRENAVLJAMO HiŠE In stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix. d. o. o., Staretova 
ul. 39. Kranj. 041 /570^57 

7005172 

RTV SERVIS Šinko Mart^o s.p.. C. na 
Klanec 53. Kranj. pop. TV, vid€K>, ma-
lih gos. aparatov. 9 04/233-11-99 

7006401 

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

7006317 

VSA SLIKOPLESKARSKA dela. pola-
ganje talnih oblog ter izdelava fasad. 
Volčanšek Albin. s. p.. Kidričeva 7. J&-
senfce. «041 /87 ; j - 706 

7006937 

IŠČEM 

IŠČEM mlajšega upokojenca za po-
moč na vrtu (košnja trave, pometanje 
. . . ) . « 040/515-597 7006676 

IŠČEM šoferja za razvoz po Sloveniji. 
8 041/344-093 7006790 

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

30.000 POSREDOVANJ. 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnk^ Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo. 9 03/57-26-319. 031/505-
495. 031/836-378 

7004038 

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

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

7004126 

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

7006653 

R A Z N O 

PRODAM 

GORSKO koto. kovinski zabojnik za 
smeti 160 I. radiator, bojler 10 I. « 
031/389-165 rooe/eo 

OMELA za čiščenje dimnikov in vseh 
vrst peči. « 01/832-31-07 

7006741 

PRALNI stroj za sim. ceno in ratan vrt-
no garnituro, 9 04/255-10-42 

7006744 

PTIČJO kletko za papige ali kanarčke, 
zeleno bele barve, cena 20 EUR. 9 
040/713-611 7006745 

Življenje celo si garal, 
za dom si se žrtvovat, 
sledi ostale so povsod, 
delo tvojih pridnih rok. 

V SPOMIN 

Jutri, v sredo, 12. septembra 2007, mineva žalostno leto, odkar 
nas je zapustil naš dragi mož, ati, sin, stari ata, brat, stric in tast 

JANKO ČEMAŽAR 
z Gorenje Dobrave 

Vsem, ki se ga spominjate in mu prižigate sveče - iskrena hvala. 
TISTI, KI GA NOSIMO V SRCU, GA NE BOMO NI KOU POZABI U. 

VSI NJEGOVI 
Gorenja Dobrava, 12. septembra 2007 

Ljubezen, deio in trpljenje, 
bilo Tvoje je življenje, 
nam ostaja zdaj praznina 
in velika bolečina. 

V SPOMIN 

Danes, 11. septembra 2007, mineva že dolgih pet let, odkar smo 
se za vedno poslovili od naše drage 

IVANKE DRAKSLAR 
p.d. Gračanove Ivanke iz Drulovke 

Iskrena hvala vsakomur za postanek in obisk ob njenem grobu, 
za prižgane svečke ter prineseno cvetje. Vsem, ki se je spomi-
njate in jo ohranjate v lepem spominu, se najlepše zahvaljuje-
mo. 

Vsi njeni domači 

ZAHVALA 

Ob nenadni izgubi drage mame 

JOŽEFE JUGOVIC 
roj. Jereb 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter 
spremstvo na njeni zadnji poti in vsem, ki jo boste ohranili v 
lepem spominu. 
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi. 

Žalujoči vsi njeni 
Škofja Loka, Žiri 

mailto:info@sloveniaholidays.com
http://www.ast6riks.net
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A N K E T A 

Darovalci 
za novo kočo 
STOJAN SAJE 

Planinskemu društvu Tržič, 
ki gradi novo kočo na Zele-
nici, so priskočili na pomoč 
tudi umetniki. Darovali so 
prek štirideset umetnin, ki 
so jih prodali na dražbi. 
Ustvarjalce in kupce umet-
niških del smo vprašali, za-
kaj so se odločili sodelovati. 

jure Smole), Kovon 

"Rad pomagam ljudem. Na 
dražbi so štiri moje slike. 
Na eni od njih je stara koča 
na Zelenici iz leta 1925. No-
vejša |e pogorela, zato je 
dobro, da planinsko druš-
tvo gradi novo." 

Danilo Seliškar, Bistrica: 

"Sliko sem podaril, da bi 
zanjo dobifi vsaj kakšen 
evro za kočo. Rad hodim v 
gore, sploh v domače. Ze-
lenica mi je zelo pri srcu. 
Vsi bomo veseli novega 
planinskega doma." 

Saša Lovrec, Velenje: 

"Za podjetje Smreka iz 
Gornjega Grada, ki je 
naredilo kočo, sem kupila 
šest sJik. To je naš prispevek 
društvu. V mladosti sem že 
bila na Zelenici, kjer bo 
sedaj še lepša koča." 

Matjaž Šarabon, Radovljica: 

"Po rodu sem Tržičan. Od 
tretjega leta sem smučal na 
Zelenici. Skušam pomagati, 
da bo tam nova koča. Z dru-
žino smo jo videli med 
gradnjo in želimo, da bo 
čim prej odprta." 

Janez Ančimer, Bistrica: 

"Zelenica je naš biser, ka-
mor gremo radi poleti in 
pozimi. Zlasti gostje od 
drugod pogrešajo kočo. 
Ker manjka denarja, sem 
pomagal pri pripravi razsta-
ve in kupil dve sliki." 

Nad tisoč noš v Kamniku 
Kamnik je v okviru Dnevov narodnih noš obiskalo skoraj petdeset tisoč obiskovalcev. 

JASNA PALADIN 

Kamnik - Predstavniki orga-
nizacijskega odbora in Agen-
cije za razvoj turizma in pod-
jetništva Kamnik so si za le-
tos zadali izpeljati še bolj ka-
kovosten program in nekaj 
novosti, ki so v Kamnik obis-
kovalce privabljale od četrtka 
do nedelje. Na dveh odrih so 
si lahko ogledali številne 
plesne in glasbene dogodke, 
med drugim nastope godb, 
vokalnih in folklornih sku-
pin, tudi iz Hrvaške ter Bos-
r\e in Hercegovine. "V pri-
hodnje bi si želeli Dneve na-
rodnih noš razviti v večdnevi 
folklorni festival," je bil vče-
raj s prireditvijo zadovoljen 
direktor Agencije Igor Kralj. 

Na Sutni je razstavljalo lar 
45 različnih rokodelcev do-
mače in umetnostne obrti. 
"Na Dnevih narodnih noš so-
delujem že od leta 1970, vča-
sih v sprevodu, zadnje čase 
pa na stojnid. Ljudje radi po-
gledajo, kaj delam," pravi 77-
letna Cirila Ules iz Mengša, 
ki že 45 let izdeluje različne 

narodne noše. Nekoliko 
manj zadovoljen je bil rezbar 
Franc Kubelj iz Bukovice, ki 
je prepričan, da bi morali 
organizatorji njim plačati 
udeležbo na prireditvi, "ne 
pa da moramo rokodeld pla-
čevati za stojnico, tako kot 

drugi kramarji". Največ obis-
kovalcev je kot vedno privabil 
tradidonalni sprevod narod-
nih noš. V sicer nekoliko raz-
vlečenem sprevodu se je gle-
dalcem predstavilo prek 
1700 narodnih noš iz vse 
Slovenije in tudi tujine. Kljub 

splošnemu zadovoljstvu gle-
dalcev pa se bodo morali 
organizatorji v prihodnje še 
bolj potruditi. Ne glede »a 
pričakovanja in želje udele-
žencev, v tovrsten sprevod 
pač ne sodi vse, kar udele-
žend sprevoda oblečejo. 

Mladoporočenci 

V soboto, 8. septembra, so se v Bistrici pri Tržiču poročili: 
Igor Arzenšek in Zdenka Josipov, Emir Deljanin in Amela 
Malič, Rok Ahačič in Tina Bizjak, Sašo Koritnik in Jana Štup-
rtikar ter Aleš Luznarin Martina Verlak, vško^i Loki pa Mar-
ko Širovnik in Irena Snedec, Valentin Logar in Teja Vajs, 
Miha Kuhar in Nataša Klobovs, Tomaž Hribar in Tanja Suš-
nik ter Boštjan Šubic in Irma Končan. 

Novorojenčki 

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo j g novoro-
jenčkov. V Kranju se je rodilo 13 deklic in 14 dečkov, med nji-
mi sta bila tokrat tudi bratca. Najlažji je bil deček, ki so mu 
ob rojstvu natehtali 2.500 gramov, najtežja pa je bila tokrat 
deklica, ki se ob rojstvu tehtala 4.150 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 5 deklic in 7 dečkov. Najtežji je bil deček s 3.880 
grami porodne teže, najlažji pa deček s 2.350 grami. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes zjutraj bo oblačno, a povečini že suho. Čez dan se 
bo delno zjasnilo, nastajala bo spremenljiva oblačnost. 
Niso izključene krajevne plohe. V sredo in četrtek bo 
sončno, sprva bosta ponekod megla ali nizka oblačnost. 

Agencija RS za otcolje, Urad za Meleorlo ĵd 
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LJUBLJANA 

Gospodarska rast se je nekoliko umirila 

Iz Statističnega urada Republike Slovenije so včeraj sporoči-
li podatke o rasti bruto domačega proizvoda v drugem četr-
tletju letos, po katerih je bila gospodarska rast v primerjavi 
Z enakim obdobjem lani 5,9-odstotna. Ob upoštevanju 
7,5-odstotne rasti v prvem četrtletju znaša skupna rast v le-
tošnjem prvem polletju realno 6,5 odstotka. Za visoko rast 
BDP je zaslužna visoka rast izvoza, ki je bila i3,6-odstotna, 
zadovoljstvo ob tem pa kvari podatek; o kar 17-odstotni rasti 
uvoza, kar pomeni, da se primanjkljaj povečuje. Glavni 
vzrok za visoko gospodarsko rast tudi po podatkih za pollet-
je ostajajo investicije, ki so bile v drugem četrtletju za 
25,2 odstotka višje, največjo rast dodane vrednosti pa med 
panogami beleži prav gradbeništvo z 25,7 odstotka. Končna 
potrošnja gospodinjstev s 3,4-odstotno rastjo občutno 
zaostaja, še bolj pa izdatki države, ki so se realno zmanjšali 
za 0,7 odstotka. Š. Ž. 

ŠKOFJA LOKA 

Dušan Krajnik vlaga ustavno pritožbo 

Včeraj smo neuradno izvedeli, da bo Dušan Krajnik, ki se 
je na lanskih lokalnih volitvah potegoval za položaj župana 
občine Škofja Loka in je s tekmecem Igorjem Draksierjem 
izgubil za 16 glasov, danes vložil ustavno pritožbo. Podrob-
nejših informacij nam pred vložitvijo Krajnik ni želel dati, 
več bo znanega danes. Pritožbo je na ustavno sodišče 
julija vložil Igor Draksier, potem ko je upravno sodišče 
prav na Krajnikovo zahtevo obravnavalo domnevne ne-
pravilnosti, povezane z lokalnimi volitvami, in odločilo, da 
se te na treh voliščih v občini razveljavijo. Ustavno sodiš-
če je odločitev upravnega avgusta zadržalo do končne 
odločitve. D. Ž. 

RADOVGICA 

IzobraŽevanje mladinskih delavcev 

Krizni center za mlade Kresnička, ki deluje pod okriljem 
radovljiškega centra za socialno delo, je v okviru evrop-
skega programa Mladi v akciji pripravil od 3. do io. sep-
tembra v Bohinju mednarodno izobraževanje za delo z 
mladimi, ki se srečujejo s težavami socialne izključenosti. 
Izobraževanja se je udeležilo 22 poklicnih in nepoklicnih 
mladinskih delavcev iz osmih držav. C. Z. 
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R A D I O K R A N J d . O . O . 
S t r i t a r j e v a ul. 6 . K R A N J 

lE;|,|;FON: 
(04) 2812-220 Rmuau. 
(04) 2812-221 TR2ENJC 
<04) 2022-222 >no»uu 
(OSI) 303-S0S i«oo«;u.(isu 

FAX: 
(04) 2B12>22S nnuMUA 
(04) 2812-229 t><»»» 

EpoSto 
rndlokrani®radio-lcranJ.*l 
splotna stran: 
www.radlo-kra inJ.s i 

^n f l J BOU PDSLUŠf lnR RRDIJ8KH POSTRJB HH e O R E f l J S K E m j 
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GLASBA 
UUDSKA PESEM 
NA ROBEŽU 
Petega srečanja ljudskih pevcev in godcev se je 
udeležilo dvajset skupin. Nekateri so peli, drugi 
igrali. 

J^ Maja Bertoncelj 

Srečanje ljudskih 
pevcev in godcev 
na Robežu je 
organiziralo KUD 
Oton Župančič 

Sora v sodelovanju s Turi-
stično kmetijo Robež. "Le-
tos se je prijavilo malce 
manj skupin kot lani, sku-
paj dvajset. Kljub vsemu 
smo zadovoljni, saj gre 
predvsem za druženje. Pri-
reditev ni tekmovalnega 
značaja," je povedal Franc 
Plešec, predsednik KUD 
Oton Župančič Sora. 

Med nastopajočimi sta bila 
tudi škofjeloški duet Jožica 
in Tine. "Na Robežu pojeva 
drugič. Podobnega srečanja 
sva se udeležila tudi na 
Ožboltu. Spoznala sva se v 
tretjem življenjskem obdo-

bju, in to prav pri petju. Poje-
va pri zboru Vrelec DU Škof-
ja Loka. Najraje pojeva na-
rodne, pa tudi zabavne. Rada 
greva v škofjeloški Center 
slepih, slabovidnih in starej-
ših in s pesmijo stanovalcem 
polepšava dan," je prijazno 
povedala Jožica, ki je sicer 
doma v Podlubniku. Loški 
duet je bil poseben še po ne-
čem. Pevca sta bila namreč 
oblečena v posebne majice z 
napisom duet Jožica in Tine. 
"Danes sva to majico prvič 
oblekla. Delati sva jih dala 
prav za takšne priložnosti. 
Ljudje naju okrog že kar po-
znajo," je še dodala Jožica. 

Po koncu uradnega dela so 
se nastopajoči na Robežu v 
sproščenem vzdušju zadrža-
li še kar nekaj časa. Plešec pa 
pravi, da bo ta tradicionalna 
prireditev potekala tudi pri-
hodnje leto. 

Duet Jožica in Tine, na kitari ju je spremljal Josip juraja. Vsi 
trije so iz Škofle Loke. i f̂ o: Ma/a Bcnoocci, 

Predstavila se je tudi citrarka Tanja Kozjek iz Zgornjih Bitenj. 
/ Foto: Maja B«rton<el) 

Prihajata s frajtonarico 
Priča smo bili že mnogim zanimivim glasbenim sodelo-
vanjem, a najnovejše podira vse tabuje. Svoje moči sta 
namreč v novi skladbi Prihajam s frajtonarico združila 
svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko 
Robert Coter In znani polagalec rim 6Pack Čukur. "Pe-
sem Killing in the name skupine Rage against the Ma-
chine «ta preoblekla v domače barve, dodala diatonično 
harmoniko in tako dokazala, da so tudi v glasbi možni 
adrenalinski podvigi. T. J. 

KVARTET ZA FINALE 
v soboto, 15. septembra, bo v ljubljanskih Križankah nastopila skupina Terrafolk. Po zmagi 
košarkarjev se obeta še velika glasbena fešta. 

Igor Kavčič 

Pred petimi leti, zdi 
se mi, da je bila v 
obtoku njihova 
prva plošča Stereo 
folk Live, po kateri 

sem nestrpno pričakoval 
drugi album Pulover ljubezni 
- Jumper of Love in ta neuča-
kanost se mi odtlej dogaja z 
vsakim naslednjim, sem jih 
prvič slišal in videl na pro-
mocijskem koncertu v Pre-
šernovem gledališču v Kra-
nju. Menda so "igrali na kar-
te", kar edino preostane vsa-
kemu še neuveljavljenemu 
bandu, za katerega organiza-
tor ne upa tvegati. Če me 
spomin ne vara, je kakih 150 
ljudi neizmerno uživalo v iz-
jemnem muzidranju štirih 
glasbenikov, ki so takrat šele 
začenjali svoj glasbeni po-
hod. Ne po domovini, ta je za 
150 poslušalcev padla že tisti-
laat v Prešernovem, Terra-
folk so osvojili svet, igrali na 

številnih svetovno znanih 
glasbenih festivalih, pobirali 
eminentne nagrade stroke in 
poslušalstva, navduševali lju-
di različnih narodov, ljubite-
lje različnih glasbenih zvrsti 
... Leta 2004 so Terrafolk ob 
odhodu multiinstrumentali-
sta Boštjana Gombača neko-
liko spremenili glasbeni iz-
raz, nikakor pa ne stila. Nje-
govo praznino sta namreč 
zapolnila in novega duha do-
dala dva odlična harmonikar-
ja, Janez Dovč in za njim 
Marko Hatlak. Skupina je 
posnela še dve plošči, studij-
sko z naslovom N'taka, ki ni 
nič manj "živa" kot prejšnji 
dve in koncertno Live at 
Queen's Hali (2006). Danda-
nes si Terrafolka želi vsak 
organizator, če imajo ti vese-
li mojstri mu2ake le prost ter-
min. 

V Križanke, nedvomno 
eno najbolj Terrafolk prizo-
rišč, se vračajo po dveh letih. 
Tokrat kot Kvartet, kot so na-
slovili veliko glasbeno fešto, 

Pred dvema letoma so v Križankah razprodali dva koncerta. 

Id diši na vroč kostanj, še 
preden so kostanjarji po me-
stu postavili svoje hišice veli-
ka in mala merica. Ob usta-
novnih članih Bojanu Cve-
trežniku (violina in mandoli-
na) in Danijelu Čemetu (ki-
tara) bosta kvartet dopolnje-
vala že tri leta stalni Marko 
Hatlak (harmonika, bobni, 

glas) in od lani 6anica Kate 
Hosking (kontrabas, glas). 
Samo to mi še ni jasno, kako 
bom v soboto zvečer uskladil 
morebitao tekmo naših ko-
šarkarjev in "terafolk" kon-
cert. Z nekaj sreče bodo naši 
igrali prvo tekmo in bom na 
koncert lahko prišel proslav-
ljat našo zmago. 

ŠKOFJELOŠKI DANCEFLOOR 
Nova sezona oddaje Dancefloor ponuja poslušalcem na radijskih postajah tisto, česar še niso slišali. 

M 
lada štričlan-
ska ekipa, ki jo 
sestavljajo Aleš 
Šubic (Male 
Deejay), Matej 

Svoljšak, Krištof Ramovš ter 
David Vujič (Legjs) - kmalu pa 
bodo v svoj team sprejeli še 
novo voditeljico - se pripra^ ĵa 
na začetek tekmovanja za 
mlade neuveljavljene DJ-je. 
Odgovarja urednik oddaje 
Matej Svoljšak 

Kaj je prvotni namen odda-
je in kakšne so novosti? 

"Zagotovo ponuditi poslu-
šalcem nekaj, kar se na radij-
skih postajah še ne vrti, in se 
še ni slišalo. Začeli bomo z 
novim intemetnim radiom z 
elektronsko glasbo, imenova-
nim BPMradio. Z njim bomo 
predvajali glasbo 24 ur na 
dan, slišati pa se bo dalo vse 
vrste elektronske glasbe. Ven-
dar to ne bo običajen intemet-
ni radio, saj tukaj ne bomo 
predvajali samo glasbe, za-
misUli smo si širši spekter, od 
oddaj (med njimi tudi oddaja 

Dancefloor z Radia Sora), in-
tervjujev do novic." 

Koliko prijav ste prejeli in 
kakšne pogofe ste imeli pri 
ocenjevanju? 

"Tekmovanja se bo udele-
žilo okrog trideset DJ-jev, 
zato bodo v škofjeloškem 
klubu Studio potekala v treh 
terminih. Predtekmovanja 
bodo 13. oktobra, 10. novem-
bra, finale pa 8. decembra, 
ko bodo razglasili velikega 
zmagovalca. Vsi tekmovalci 
so morali poslati svoj promo-
cijski set, demo posnetke, na 

podlagi katerih so bili izbra-
ni. Edini pogoj pri ocenjeva-
nju je bil, da DJ ne vrti z ra-
čunalnika." 

Kaj je glavna nagrada? 
"Na našem radiu bo dele-

žen dobre promodje, postal 
bo del Dancefloor ekipe, in 
nas bo spremljal povsod. Za-
čeli smo sodelovati z nekateri-
mi klubi po vsej Sloveniji, 
kjer mu bomo pomagali pri 
urejanju nastopov, prejel bo 
nekaj praktičnih nagrad, prav 
za glavno nagrado pa bo po-
skrbel Radio Sora. Dobil pa 

bo tudi nastop pred uveljavlje-
nim imenom, ki pa naj zaen-
krat ostane še skrivnost." 

Je Slovenija sicer prostor za 
partyje? 

"Elektronska glasba je pri 
nas precej dobro razvita. 
Imamo recimo svetovno 
znana DJ-ja Umeka in Va-
lentina Kanzyanija, poleg 
tega kup manjših izvajalcev, 
ki delajo dobro in veliko obe-
tajo. Sicer pa vsi, ki vas ples-
na glasba zanima, vsak pone-
deljek ob 20. uri preklopite 
na frekvence Radia Sora." 



KULTURA 

K LEPOTI ŽENSKEGA TELESA 
S pesmimi Vladimire Rejc so v četrtek odprli razstavo malih plastik akademske kiparke Taje Lojk. 

Igor Kavčič 

N
ovo razstavno 
sezono v Mali 
galeriji Likov-
nega društva 
Kranj je s svo-

jimi deli odprla akademska 
kiparka Taja Lojk. Kiparka 
mlajše generacije, Kranj-
čanka po rodu, se tokrat 
predstavlja z malimi plasti-
kami. V zadnjem času je v 
središču njenega ustvarjal-
nega izziva ženski akt. Pre-
senečenje? "Niti ne, seveda 
delam tudi drugačne moti-
ve, a zakaj se ne bi ukvarja-
la tudi z ženskim telesom, 
ki ga najbolje poznam. Tre-
nutno sem v obdobju, ko 
me zanima vse v povezavi z 
žensko, še posebej, odkar 
imam hčerko. Rada imam 
polne obline, ki izražajo le-
poto ženskega telesa," raz-
mišlja Lojkova in dodaja, da 
jo navdihuje predvsem kla-
sično kiparstvo, blizu so ji 
kiparji modernisti. Svoj ki-
parski realizem in klasične 
kiparske forme pa nadgra-
juje z lastnimi elementi, ki 
njene stvaritve delajo dru-
gačne. "Vsaka stvar ima 
svojo zgodbo, marsikatera 
izhaja tudi iz Vladkine po-
ezije. Lahko bi celo rekla. 

Pesnica, mojster besede in kiparka, Vladimira Rejc, Jani Urbane in Taja Lojk / Foto: igor k̂ u« 

da je vsaka moja skulptura 
pesem zase." 

S pesnico in publicistko 
Vladimire Rejc se tudi sku-
paj predstavljata na multi-
kultumih dogodkih. Doslej 
sta jih pripravili že več kot 
dvajset. "Združuje naju ta 
kulturna večplastnost pes-
mi, lepa beseda na eni in 
njeni kipi na drugi strani. Na 

neki način ena drugo inspi-
rirava pri ustvarjanju," pravi 
Rejčeva, ki je izdala že več 
pesniških zbirk, zadnjo z na-
slovom Potovanje nemih ob-
razov prav v teh dneh. Živo-
barven ženski dežnik. Škrop-
ljenje svetlečih kapelj. Dvigujo-
če poželenje, zastrto med delci 
padajoče žalosti, piše Rejčeva 
v eni od pesmi. 

"Rada delam z žgano gli-
no, saj mi deluje najbolj pr-
vinsko, je najbližja ženski 
duši. Hkrati mi material 
ustreza, ker zelo rada na 
njih delam poslikave. Vča-
sih se preprosto ne morem 
upreti barvam," je še pove-
dala Taja Lojk, katere dela 
bodo v Mali galeriji na 
ogled do konca meseca. 

T R Ž I Č 

Motivi iz okolice Tržiča 
V galeriji Atrij Občine Tržič od 6. do i8. septembra raz-
stavlja Drago Jerman z Brda pri Lukovici. Upokojeni črko-
siikar je eden od 607 članov društva gluhih in naglušnih 
Auris, ki je od otroštva naklonjen likovni umetnosti. Kot je 
dejal kritik Janez Šter, je avtor 24 razstavljenih del dober 
opazovalec in slikar. Z izbranimi motivi iz Tržiča in okoli-
ce nagovarja opazovalca v lahkotnem žargonu potez tuša 
in svinčnika, kar pogosto nadgrajuje s slikovito akvarelno 
tehniko. Med motivi so tudi Kurnikova, Peharčeva in Lu-
zarjeva hiša, Jamenšnikova domačija ter cerkvi sv. Jurija in 
sv. Jožefa. Ob Jermanu se v Tržiču predstavlja z nekaj sli-
kami še Slavko Pavlič iz Hrastnika. S. S. 

Mtč Ne 
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PREDDVOR 

Preddvorski jikovniki razstavljajo v gradu Hrib 
Atrij in hodnike gradu Hrib v Preddvoru do konca sep-
tembra krasijo slike in drugi likovni Izdelki umetnikov 
iz Preddvora. V ponedeljek zvečer so namreč v okviru 
prireditev ob občinskem prazniku odprli razstavo Druš-
tva likovnih samorastnikov, razstavlja pa deset likovni-
kov. Na ogled so slike, keramični izdelki in rezbarije, v 
grajskih prostorih pa si jih bo mogoče ogledati do 
konca meseca. Razstavo so odprli predsednik društva 
Franc Cuček, župan občine Miran Zadnikar in novi 
hotelir Andrej Breznik (na sliki), ki želi objektom ob je-
zeru vdihniti vsebino. Na razstavi sodeluje tudi likovnik 
iz sosednje Železne Kaple Alfred Potočnik, svoja dela so 
namreč za razstavo prispevali tudi tamkajšnji mladi 
ustvarjalci. D. Ž. 

UuegANA 

Razstava japonskih lutk 
V četrtek, 13. septembra, ob 18. uri bodo v Slovenskem 
etnografskem muzeju v Ljubljani odprli potujočo razsta-
vo Japonske fundacije Japonske lutke. Predstavljenih 
bo 70 najbolj tipičnih japonskih lutk od tistih, ki nadalju-
jejo tradicijo, ki imajo izvorno pomensko funkcijo v 
še danes živih šegah, do sodobnih lutk, ki so izraz in 
interpretcija sodobne domišljije posameznega umet-
nika. Razstava poleg lutk, ki so del japonskega vsak-
danjika, prikazuje tudi lutke iz prizorov tradicionalnih 
japonskih gledališč Noh, Kabuki in Bunraku. Na ogled 
bo do 14. oktobra. I. K. 

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

Novi nan>d)iki poleg darila ob naroalu časopisa 
za najmanj 1 leto le-tega prejemajo 
kar 3 mesece brezplačno, naroAiiki pa so vedno 
deležni tudi posebnih ugodnosti *. 

Ne odlašajte, 
naroate 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-gl3s.si 
ali na www.gorenjskiglasii. 

f<: 

' froda^ (BU vzglavnSu Dremavček latet je 67 EUR, novi (uro6ilti [u 
pnjm^ biezpM». Umte bhko ndi med dnigimi ptaMAilnil 

(bi9L Narô nM inajo 10 • 25% popust pri pMihi iuio<nitie, 
lxQplaa» » vogalno zavanmn, eitoi ru ms« bMo l i e ^ ^ 
objav^ mali oglas, uveljavljajti popust pd nakupu lâ ig Idr. 

Gorenjski Glas Zo koj bik^vno čn 

mailto:narocnine@g-gl3s.si
http://www.gorenjskiglasii


TELEVIZIJA 
Zid smrti in Polnočni klub 
v petek popoldne (17.40) si lahko v sklopu Nationa Ceo-
graphic ogledate 4. del, ki bo pripovedoval o Zidu smrti. 
Judejska puščava, vrtoglav svet navpičnih skalnih pečin, 
strahovite pripeke in smrtonosnih hudourniških nalivov. 
V tem skrajnem svetu se skriva še ne povedana zgodba. 
O živalih, ki se borijo za preživetje v tej neizprosni goli-
čavi, ki se strmo spušča proti obrežjem Mrtvega morja. 
Ob 23. uri, ravno tako na TVS 1, pa si oglejte Polnočni 
klub, v katerem bodo gostje spoznali, kdo so najprepo-
znavnejši glasovi, in ugotovili, kaj dela radijski mikroibn 
tako privlačen. Je prijetneje sesti v studio ob peti uri in 
trideset minut, pospremiti poslušalce iz službe, ali so 
nočne ptice tiste, ki jih moderatorji najraje nagovarjajo. 
Pogovor bo vodil Boštjan Kljun. A. B. 

Na zdravje trgatev 
V petek, 21. septembra, ob 20.30 bodo v Na zdravje! vroč 
vsebinski okvir začrtale trgatve na Slovenskem. O tem 
priljubljenem, a zahtevnenn opravilu, o običajih v zvezi z 
njim, o grozdju, o klopotcih, o kletarstvu in vinarstvu pa 
še o marsičem, kar diši po grozdju, bodo pripovedovali 
gostje z različnih koncev Slovenije. Tudi slovenska vinska 
kraljica Maja Benčina bo med njimi. Med glasbenimi 
gosti pa glasbena legenda in znan pridelovalec vina Lojze 
Slak s svojim ansamblom. Mladi Dolenjci, Prifarski muzi-
kanti. Alfi in njegovi muzikanti, Jaka Šraufciger, Miran 
Rudan in humorist ter glasbenik Feliks. A. B. 

RAZPIS ZA 
PRVI GLASEK 
GORENISJ 
Radi pojete in nastopate? 

Nova priložnost za mlade gorenjske 
pevske zvezde, stare od 5-12 let! 

Prvi glasek Gorenjske - letos 27. oktobra. 

Prijavite se do 14. septembra 2007 
na naslov Radio Triglav, Trg Toneta Čafarja 4, 
4270 Jesenice s pripisom Prvi glasek 
Gorenjske, po elektronski poŠti na naslov 
info@radiotrigIav.8i 
ali preko SMŜ a na številko 041/950 901. 

V prijavi napišite rojstni datnm, naslov, 
telefonsko številko ter naslov treh slovenskih 
skladb, katerimi se boste predstavili kontisijL 
Fričaknjemo, da boste izbrali med pesmicami, 
primernimi za otroke. 

Avdidja bo 19. septembra. 

Prvi glasek Gorenjske -
nove pevske zvezde. 

Roclio Tri9loy 
G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

PRIHAJA ČLAN 

Prvi celovečerni film 
Mitje Okorna z 
naslovom Tu pa 
tam je presenetil 
slovensko javnost. 

Pri nas si je Slm ogledalo več 
kot 26 tisoč ljudi, predstavil 
se je na kar šestih festivalih v 
Sloveniji in tujini in si pris-
lužil prestižno nagrado Zlata 
rola. Mitja Okorn, ki je 
za svoje dosežke od British 
Coimdla dobil tudi nagrado 
za najboljšega mladega film-
skega podjetnika 1YFEY, je 

od filma Tu pa tam posnel 
nekaj spotov, predvsem pa 
ves čas delal na novem pro-
jektu. S Sašo Dragašem je 
končal scenarij za nov celove-
černi film Član, ki bo temeljil 
na resnični zgodbi edinega 
preživelega človeka neke ge-
neracije, ki je profitno s kri-
minalom doživela in prežive-
la krvavi razpad nekdanje Ju-
goslavije. Zgodba govori o 
skupini ljudi različnih narod-
nosti nekdanjih republik, ki 
jih usoda združi v državi, ki 
jo je vojna najmanj prizadela 
- Sloveniji. To je fiJm o prija-
teljstvu, mladosti, iskanju 

ljubezni in identitete. SUna 
želja po očetovi naklonjeno-
sti in želja biti ljubljen, vodi 
glavnega protagonista skozi 
agresivna leta odraščanja in 
dokazovanja, od ilegalnih 
mafijskih poslov, droge, de-
narja in hitrega bogastva do 
izgube samega sebe. Na po-
polnem dnu začenja glavni 
lik znova spoznavati sebe, 
življenjske vrednote in svet. 
V sebi odkrije novo ljubezen, 
ki mu je nihče več ne more 
vzeti - glasbo. 

Sedaj pa tisto, najboljše: če 
bi radi igrali v filmu, polnem 
akcije, adrenalina, tragiko-

P o M t i t ^ t i vctopnicv v pc^dprodiijl« 
1 K O M P A S , n e B A N G , l i l r . K « > < ( t > O t M S E J , 
' .. KOMPAS, p o t c i n l n a * g m d i « A i m O U < l , 

; K O M M S , « G S A N G , . ' , i KOMPAS, 
TENTOUflS. . B tag j Jna KRIŽANKE, t r « o « i M K G 

VANG, P C n t O l MCVM. AVTOIUSMA P O S l A i A . KOMPAS 
IBTC, Stamtslu C, P n i a k o n ul, Mmaur CmiUc StUo), 

CLOITOUR ( M n c v a , M u d i r a r i u t , S t a v w u k > ) , Optika 
S C V B < ( t r i n l a K o n i a ) . 
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mičnih situacij, nepozabnih 
in napetih dialogov, podpr-
tih z dobro glasbo, se prijavi-
te na veliko avdicijo (na 
www.castingagent.si oddajte 
svojo prijavo, več informacij 
pa na Okomovi spletni stra-
ni), ki se začne že v mesecu 
oktobru. V filmu bodo igrali 
znani igralci iz vseh držav 
nekdanje Jugoslavije. 

Pošljite čim več svojega sli-
kovnega in video materiala, 
izpostavite svoje prednosti in 
k\^tete. Ne pozabite v svo-
jem življenjepisu omeniti vi-
šine in širine, znanje jezikov, 
različne športe od šaha do 
stoje na glavi ter vse tja do 
ekstremno adrenalinskih po-
dvigov. V filmu bo prikaza-
nih štirideset let ene genera-
cije, zato pridejo v poštev ig-
ralci različnih starosti. 

Bleščica 
V ponedeljkovi oddaji o 
modi na TVS 2 (22.00), 
katere avtorica je Lorella 
Flego, si lahko ogledate 
kolekcijo med zimo in 
poletjem iz Milana Laure 
Biagiotti, kako očara 
Provansa, kako deluje 
agencija za manekenke, 
kako Maja Ferme ustvar-
ja sanjske obleke, pope-
ljali vas bodo v svet mo-
ške zimske mode. Valen-
tino je poleti praznoval 
45 let kariere, sedaj pa se 
umika z modnega sveta. 
Videli bomo zimsko ko-
lekcijo Furlinih torbic in 
zaključili s kratkim fil-
mom o negi kože. A. B. 

Športna in družabna prireditev 
z ansamblom Gašperji 

i f r i 
22. septembra 2007 ob .vi 

pred šolo v Preddvoru I v V ^ v ' 

' • 'I* 
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Gorenjski Glas Za vas že 60 let beležimo čas 

http://www.castingagent.si


KINO, SPOREDI, RADIO 
BOURNOV ULTIMAT 
Leta 2002 je skušal odkriti, kdo je. Leta 2004 se je maščeval za vse, kar so mu storili. Zdaj se vrača 
domov in zasledovalcem, ki se ga skušajo znebiti, lahko reče le: "Vsega se spominjam". 

V četrtek, 13. sep-
tembra, prihaja v 
slovenske kine-
matografe krimi-
nalka oziroma tri-

ler Boumov uldmat. V njem 
igrajo Matt Damon, Paddy 
Considine, Edgar Ramirez, 
Julia Stiles, Chris Cooper, 
Brian Cox, Daniel Briihl, Da-
vid Strathaim in drugi. 

Potem ko mu je skrivna 
agencija vzela identiteto, spo-
min in ljubljene osebe, se 
skrivni agent Boume vrača 
še v tretje, da bi dokončno 
obračunal z ljudmi, ki so mu 
uničili življenje, in ki ga še 
vedno skušajo za vedno uti-
šati. V iskanju odgovorov ga 
sled tokrat pripelje do zveda-
vega novinarja Rossa, ki prav 
tako postane tarča neusmilje-
nega vladnega predstavnika 
Noaha. Ta v lov za ubežniko-
ma pošlje odločno agentko 
Pamelo, po življenju pa jima 
streže tudi okrutni morUec 
Paz, toda vpleteni se ne zave-
dajo, da je Boume najbolj ne-

varen prav takrat, ko ga za-
čnejo stiskati v kot 

Boume je človek brez do-
movine in brez preteklosti 
Ljudje, ki jih ne prepozna, so 
ga poslali na okrutno urje-
nje, kijse ga ne spominja. 
"Postal je vrhunsko orožje in' 
hkrati najtežja tarča CIE. 
Odkar so ga pred nekaj leti 
ribiči potegnili ranjenega iz 

Sredozemskega morja, sku-
ša ugotoviti, kdo je in kdo ga 
je naučil ubijati. Ko morilec 
ubije njegovo ljubljeno Ma-
rie, se Boume hoče mašče-
vati. Toda londonski časopis 
objavi zgodbo, ki razblini vse 
Bournbve upe, da bo končno 
lahko mimo živel. Spet po-
stane tarča. Stopnica, tajni 
program za neuradne akcije. 

ne deluje več. Nadomestil ga 
je nov program Čmi šipek z 
novo generacijo izurjenih 
morilcev, ki jih ne nadzira 
nihče. Za vse odgovorne za 
program je Boume grožnja, 
ki jo je treba enkrat za vselej 
odstraniti. Zanj pa je pro-
gram edina vez z življenjem, 
ki ga je zaman skušal poza-
biti. 

RADIJSKI SPOREDI 
R a d i o Kranj 9/,3 Mhz 
(www.radio-kranj.si/progrm.php) 
V programu Radia Kranj v tem tednu bi vas radi opozorili 
na redne informativne oddaje ob 9., 14. in i8. uri, v kate-
rih dajejo poudarek gorenjskim dogodkom, in na novice 
ob polni uri, v katerih se dotaknejo slovenskih in svetov-
nih dogodkov. Ne zamudite dopoldanskih tem vsak dan 
od ponedeljka do petka ob 9.20. oddaje o avtomobilizmu 
v torek ob 17.20, oddaje za upokojence v Sredo ob i8.20, 
ter študentske oddaje Zadetek, prav tako v sredo ob 19.30. 
V noči s srede na četrtek in s četrtka na petek pa bodo iz 
studia Radia Kranj spet pripravili Skupni nočni program 
lokalnih in regionalnih radijskih postaj Slovenije. Prvo noč 
je Lili Kalan v goste povabila direktorja Cankarjevega 
doma Mitjo Rotovnika, v dolgi noči pa se boste s Petrom 
Šalamonom spominjali Slovenske popevke. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz 
(www.potepuh.com) 
Izpostavili bi redne tedenske oddaje: v torek ob 15.10 pri-
sluhnite Babičinim nasvetom, v sredo ob 14.10 pa oddaji 
RoJe&Vrt, v kateri boste morda našli nasvet za ureditev 
vašega vrta ali terase. V četrtek ne zamudite pogovorne 
oddaje S-O-S ob 14.10, v kateri bo voditelj Stane gostil Ace 
Arsova iz društva Dulos. Veronika vas bo v petkovi oddaji 
Moja dežela ob 14.10 popeljala na potep po lepi Sloveniji, 
kateri košček lepote vam bo tokrat predstavila, pa odkrijte 
sami ob poslušanju oddaje. Ob 16.10 ne zamudite oddaje 
Živimo lepo s Sašo Einsiedler in njenim gostom. Izzivu 
podjetništva lahko prisluhnete v ponedeljek ob 10.30, 
kako z zdravilnimi rastlinami do boljšega počutja pa izve-
ste v Zdravstvenem kotičku ob 12.10. 

Radio Ognjišče, io/),5 in 105, 9 Mhz 
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 
V Zrnu prava, v torek ob 8.15, bodo spregovorili o razvoju 
predsedniške funkcije v Sloveniji. Popoldne bo športna 

oddaja, ob 20.30 pa Juretov večer. S sestro Nikolino boste 
lahko v sredo ob 11.15 pripravljali slivovo kašo. Ob 20.30 
bodo drugič spregovorili o Janezovem evangeliju. V četr-
tek ob 17. uri bo oddaja V duhu poromajmo, ob 18.15 P® 
dijaška oddaja. V petek ob 18.15 bo dr. Stane Granda po-
vedal, ali je govoriti o povojnih pobojih potrebno tudi v 
času volilne kampanje. V Opernem nokturnu ob 22. uri 
bodo predstavili ustvarjalnost Julesa Masseneta. V soboto 
bodo povezani s Stično, kjer bo potekalo 26. vseslovensko 
srečanje mladih. Ob 18.15 bo gost novi stiški opat p. Janez 
Novak. V nedeljo ob 9. uri boste lahko spoznali slikarja sa-
mouka Janka Ambroža Testene, ki je bil doma iz Loke pri 
Mengšu. Ob 18.30 pa slišali deški zbor iz samostanske 
šole v Montserratu. 

R^dio Sora 91,1 Mi-.> 
(www.radio-sora.si) 
Ob devetih bodo predstavili zamisli študentov biotehni-
ške fakultete, ki so v okviru 60-letnice svoje fakultete pri-
pravili razvojni načrt za izbrano slovensko vas, Martinj 
Vrh. Ob pol enajstih se bodo potopili v Vrelce zdravja in 
lepote, ob 17. uri nanizali kulturne dogodke, ob 18.30 pa se 
zavrteli še na vrtiljaku stare glasbe. V sredo ob devetih 
bodo predstavili predsedniško kandidatko Eleno Pečarič, 
ob enajstih v županovi urici gostili župana občine Gorenja 
vas-Poljane Milana Čadeža, po 17. uri pa vas povabijo na 
planet glasbe. V četrtek ob devetih boste lahko prisluhnili 
aktualni temi, ob enajstih reševali vaša vprašanja in pobu-
de, ob 17. uri, v oddaji Za varen vsakdan, pa bo govora o 
spremembah zakona v cestnem prometu. V petek ob de-
vetih bodo spregovorili o evropskem tednu mobilnosti, ob 
pol dvanajstih izbirali dogodek, ki odmeva, ob pol enih pa 
slišali tedenski pregled z naslovom Od petka do petka -
tednik. Popoldne sledi petkova razglednica. V soboto ob 
devetih boste lahko sodelovali v sobotnem kvizu, v odda-
ji za male živali ob pol enajstih pa bodo gostili člane kino-
loškega društva Ovčar. Popoldne bo v znamenju športa, 
večer pa glasbe. V nedeljo ob 7.30 boste slišali nedeljsko 
duhovno misel, ob devetih Zaklade slovenskih spominov, 
popoldne pa vam bo lepšal Rinaldc. 

Nekaj dni v septembru 
Francosko-italijansko-portugalska drama oziroma triler 
pripoveduje o francoski skrivni agentki Irene, ki prejme 
prošnjo nekdanjega ameriškega sodelavca Elliota, naj 
najde njegovo hčerko, ki jo je moral zaradi službe pred 
davnimi leti zapustiti. Poleg odtujene hčerke Irene med 
iskanjem naleti tudi na Elliotovega posvojenega sina 
Davida, a še preden se dobro zavejo, se znajdejo sredi 
smrtonosne spletke. Na begu pred preračunljivimi 
finančniki in neusmiljenim agentom VVilliamom skuša 
Irene zaščititi svoja varovanca, vse sledi pa jih nevede 
vodijo do tragičnih terorističnih napadov na ZDA, 
11. septembra 2001. A. B. 

KINO SPORED 

KINO CENHR. KRANJ 

Torek, 11.9. 
16J0 VSEMOGOiNIEVAN 
18J0in21.00 TRANSFORMERII 
Sreda 12.9. 
16JO VSEMOGOČNI EVAN 
18.20 in 21.00 TRANSFORMERJI 
Četrtek, 13.9. 
17.00 SIMPSONOVI(sinhronizirano) 
19.00 in 21.00 
KAKO SE POROČITI IN OSTATI SAMSKI 
Petek, 14.9. 
17.00 StMPSONOVl(sinhronizirano) 
19.00 in 21.00 
KAKO SE POROČITI IN OSTATI SAMSKI 
Sobota, 15.9. 
17.00 SIMPSONOVI(sinhronizirano) 
19.00 in 21.00 
KAKO SE POROČITI IN OSTATI SAMSKI 
Nedelja, 16.9. 
17.00 SIMPSONOVI(sinhronizirano) 
19.00 in 21.00 
KAKO SE POROČITIIN OSTATI SAMSKI 
Ponedeljek, 17.9. 
17.00 SIMPSONOVI (sinhronizirano) 
19.00 in 21.00 
KAKO SE POROČITIIN OSTATI SAMSKI 

KINO SOM. SKOfJA LOKA 

Petek, 14.9. 
18 JO DIVJI VALOVI 
20.30 ZADNJI POUUB 
Sobota, 15.9. 
18.30 DIVJI VALOVI 
20.30 ZADNJI POUUB 
Nedelja, 16.9. 

18.30 DIVJI VALOVI 
20.30 ZADNJI POUUB 

KIH02ini,2lRt 

Sobota, 15.9. 
18.00 in 20.30 RATATOUILLE 
Nedelja, 16.9. 
18.00 RATATOUILLE 

LINHARTOVA DVORANA RADOVUlCA 

Četrtek, 13.9. 
20.00 VETER, KI TRESE JEČMEN 
Petek, 14.9. 
18.00 FANTASTIČNI ŠTIRJE: 
PRIHOD SREBRNEGA LETALCA 
20.00 IZDAJALEC 
Sobota, 15.9. 
18.00 FANTASTIČNI 5TIRJE; 
PRIHOD SREBRNEGA LETALCA 
20.00 IZDAJALEC 
Nedelja, 16.9. 
18.00 FANTASTIČNI ŠTIRJE: 
PRIHOD SREBRNEGA LETALCA 
20.00 IZDAJALEC 

KIMOOOV/E, MOJSTRANA 

Sobota, 15.9. 
20.00 HARRVPOTERINFENIKSOVRED 

KINO 2ELEZAR. JESENICE 

Petek, 14.9. 
18.00 RATATOUILLE 
20.00 0CEAN0VIH13 
Sobota, 15.9. 
18.00 RATATOUiaE 
20.00 0CEAN0VIH13 
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SUDOKU 
Navodi la: v kvadrate vp iš i te števi la od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo ne 
v vrstici ne v ko lon i ne v enem izmed odebeljenih 
devetih kvadratov. scMimia: p«rj f. 

http://www.radio-kranj.si/progrm.php
http://www.potepuh.com
http://www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm
http://www.radio-sora.si


ffluiaffua 
Kranj v prihodnosti 
V Cafe galeriji Pungert v Kranju bo še teden dni na ogled 
razstava otroških likovnih del na temo Kranj v prihodnosti, 
ki so jih v lanskem šolskem letu izdelali učenci oddelka po-
daljšanega bivanja četrtega razreda osemletke OŠ Simona 
Jenka, podružnice Primskovo. A. H. 

Živalski vrt v Khislsteinu, avtorica Neža Ogrin / Foto: Tina ocm 

TISOČ UGANK ZA ŠOLARJE 
Vitko steblo, ni drevo, sili pod oblak, 

dimi in smrdi grdo, kdo je takšen spak? 

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime 
priimek in naslov na številko 031/691 m . Nekdo bo pre 
jel knjižno nagrado, ime nagrajenca pa bomo objavil 
prihodnji torek. Pravilna rešitev prejšnje uganke se glas 
cesta. Srečni nagrajenec je Jernej Jelovšek iz Vodic. 

SUDOKU 
ZA OTROKE 
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Sestavita: Eva in Bme 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. Upoštevajte: 
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat. 
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat. 
3. V vsakem pravokotniku z 3 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju 
"viham ika", ki ga je življenje premetavalo in utrdilo. 

Zelo zanimiva knjiga 
za Gorenjce, 
saj se največ dogaja prav 
v naših krajih. 

Prvi Slovenec, 
kije bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Cena za bralce ..C. i .. 
Gorenjskega glasa z 
20% popustom 
samo 

2 3 , 2 EUR 

KAOOVANHIAtr 

VIHARNIH 
NA RAZPOTJIH CASA 

Gorenjski Glas Zo vas heližimo čas 

ŽIV ŽAV PRIVABIL MNOGE 
Minulo soboto je na koncu starega dela Kranja, na Pungertu, potekal otroški Živ žav s poslikavo 
obrazkov, cirkuško in taborniško delavnico, predstavitvijo gasilcev, čarovnikom Gregom ... 

Ana Hartman Otroški Živ 
žav, ki ga je 
društvo Pun-
gert na koncu 
starega mest-

nega jedra Kranja minulo 
soboto priredilo tretjič, je 
tudi tokrat navduševal 
otroke. "Ko bi bil Živ žav 
na Pungertu vsako soboto. 
Super se imamo, vsako 
leto prideva," sta razmišlja-
li devetletni Eva Rogelj in 

Katarina Minatti iz Kranja. 
Slednja se je navduševala 
nad taborniško delavnico, 
ki so jo organizirali kranj-
ski taborniki. "Tudi sama 
sem tabornica, zato mi je 
še toliko bolj zanimivo," 
pove Katarina, medtem ko 
sta se z Evo učili cirkuških 
spretnosti. Ujeli smo ju 
namreč ravno na cirkuški 
delavnici, ki je številnim 
mladim obiskovalcem na 
Pungertu ponujala vrsto 
zanimivih aktivnosti: vrte-
nje poijev in diabolov, vož-

njo z monociklom, hojo s 
hoduljami, animatorji pa 
so obljubljali, da se žongli-
ranja s tremi žogicami lah-
ko naučiš v pičlih dvajsetih 
minutah. "Težko verja-
mem, mogoče se lahko 
kdo nauči, sama bi se tež-
ko," doda Eva. Katarina je 
nameravala v knjižno me-
njalnico prinesti tudi otro-
ške knjige, ki jih je že pre-
rasla in jih zamenjati za 
kakšno drugo, po možno-
sti kriminalko, saj jih ima 
najraje. 

Poleg že omenjenega je 
tokratni Živ žav, s katerim or-
ganizatorji želijo otrokom 
polepšati začetek šolskega leta 
in obenem popestriti dogajan-
je v starem delu Kranja, 
ponudil tudi različne ustvar-
jalne delavnice, še zlasti dečki 
so z zanimanjem opazovali 
gasilce in se tudi sami 
preizkusili v njihovih vlogah. 
Predstavila so se različna 
društva in organizacije, deni-
mo Rdeči noski, otroci so se 
nasmejali klovnoma Joliju in 
Moliju, pa čarovniku Gregu... 

Fantje so z zanimanjem opazovali gasilce. /Foio T.na dou Otroci so se nasmejali klovnoma, /fmo :Tina oou 

PRED UCITEUEM SKOZI OKNO 
Eva Moškon je bila sicer zelo pridna učenka, večkrat tudi predsednica razreda, a so kljub temu kdaj z 
vrstniki kakšno ušpičili v šoli. Nekoč je ves razred skozi okno učilnice pobegnil pred učiteljem. 

in najti krivce. Že zelo zgo-
daj pa sem začutila, da je 
prav pevska pot moje 
'poslanstvo', ki mu zvesto 
sledim. Res sem hvaležna, 
ker mi je mati narava poda-
rila ta dar." 

Katero pevko si poslušala 
kot otrok? 

"Predvsem se spominjam 
dveh imen: Romane Krajn-
čan in Heidi." 

Si bila pridna učenka? 
"Lahko bi rekla, da ja, gle-

de na to, da sem bila večkrat 
izvoljena za predsednico raz-
reda in da sem bila odličnja-
kinja. Malo samohvale, ne 
zamerite, haha." 

Katere predmete si imela 
rada? 

"Že v osnovni šoli sem 
imela raje družboslovne 
predmete. Posebej so mi bili 
pri srcu glasbeni in likovni 
pouk, pa telovadba." 

Se ti je kakšna šolska dogo-
divščina še posebej vtisnila 
v spomin? 

imtBmm 

Tokrat je spomine 
na otroška leta 
obujala simpatič-
na pevka iz Trži-
ča Eva Moškon. 

Kot je povedala, je bilo njeno 
otroštvo posebno predvsem 
zato, ker ga je del lahko pre-
živela s svojima, danes žal že 
pokojnima staršema: "Še po-
sebej me močno objemajo 
spomini na očeta, čeprav 
sem ga izgubila že zelo zgo-
daj. Mogoče so mi še toliko 
bolj dragi, ker sem z njim 
lahko preživela le prva štiri 
leta." 

Kaj si si želela postati kot 
otrok? 

"Kot vsak otrok sem tudi 
sama imela neskončno veli-
ko želja, vizije o daljni pri-
hodnosti pa so se menjava-
le precej pogosto. Nekaj 
časa me je vendarle držala 
vizija, da bi postala odvetni-
ca oziroma kriminalistka, 
saj sem se že kot otrok žele-
la boriti za pravico drugih 

Eva je v otroštvu razmišljala, da bi postala odvetnica ali 
kriminalistka. / Foto; Tina Doki 

"Ravno pri pouku glasbe 
se je zgodilo, žal. Bil je ne-
kakšen protest proti ufitelju 
in smo mu cel razred pobeg-
nili kar skozi okno učilnice." 

Ali danes kaj obžaluješ iz 
otroštva? 

"Ker se ljudje spoznavamo 
z leti, si zagotovo, ko se za-
zremo nazaj, kdaj rečemo, 
da bi bilo neko stvar bolje iz-
peljati na drugačen način. 
Moje življenjsko vodilo pa je 
tudi to, da ničesar za nazaj 
ne obžalujem, tako da ..." 



AVTOMOBILIZEM 
MOČNA ŽEUA PO UGAJANJU 
Novi Ford Mondeo hkrati prihaja v vseh treh karoserijskih različicah. 

O Matjaž Gregorič 

Dolgo pričakovani 
novi Ford Mondeo 
je v prvih septem-
brskih dneh zape-

ljal tudi na slovenske ceste, 
kjer v boju z nekaterimi novi-
mi tekmeci obeta pestro av-
tomobilsko jesen. Novinec je 
hkrati na voljo v treh karose-
rijskih oblikah, kot štiri- ali 
petvratna limuzina in kom-
bi. Fordovi oblikovalci so 
tudi tokrat uporabili tako 
imenovani kinetični dizajn, s 
katerim so novincu vdahnili 
precej zunanje dinamike in 
ga naredili prepoznavnega 
med tekmeci. Tudi v notra-
njosti se nadaljuje nova For-
dova oblikovalska usmeritev, 
zato voznika pričaka razgiba-
na armaturna plošča z različ-
nimi vložki, ki učinkovito 
razbijajo monotonost plasti-
ke. Instrumentni del poleg 
merilnikov hitrosti in motor-
nih vrtljajev vključuje tudi di-
gitalni zaslon, kjer se prika-
zujejo vse informacije o avto-
mobilu in njegovih sistemih. 

Posebna skrb je bila name-
njena tudi potniškemu udo-
bju in prostornosti, v zadku 
vseh treh karoserijskih razli-
čic pa so prostorni prtljažni-
ki. Motoma izbira je pestra, 
saj se je mogoče odločiti za 
enega od štirih turbodizel-
skih ali petih bencinskih mo-
torjev: najšibkejši i,8-litrski 
turbodizel razvije 74 kW 

(100 KM), močnejši 92 kW 
(125 KM), dva 2,0-litrska pa 
96 kW (130 KM) in 103 kW 
(140 KM). Bencinski del za-
čenja 1,6-litrski štirivaljnik z 
81 kW (110 KM) ali 92 kW 
(125 KM), nadaljuje 2,0-litrs-
Id s 103 kW (140 KM) in za-
okrožuje 2,5-litrski petvaljnik 
s 162 kW (220 KM). Poleg 
zmogljivih motorjev novinca 

odlikuje tudi uravnoteženo 
podvozje, ki omogoča zanes-
ljivo lego na cesti in pričako-
vano raven potniškega udo-
bja. Novi Mondeo ima na 
slovenskem trgu začetno 
ceno 19.631 evrov (štirivratna 
limuzina), za petvratoo li-
muzino je treba odšteti 
ao.195, za kombi pa 20.997 
evrov. 

PRIPRAVUENOST NA VZLET 
Mazda želi s športnim terencem CX-7 mešati štrene tekmecem. 

O • Matjaž Gregorič 

Japonska Mazda je bila v 
razredu športnih teren-
skih avtomobilov pre-
cej dolgo odsotna, zato 
so hoteli za vnovični 

vstop pripraviti poslastico, ki 
naj bi znova premešala karte 
v tej vse bolj razgibani avto-
mobilski skupini. Nove Maz-
de CX-7, ki je bila sprva na-
prodaj le na Japonskem in 
na d n ^ strani Atlantika, so 
se lotili predvsem s športnim 
izhodiščem, pred začetkom 
prodaje na evropskih deh pa 
so poskrbeli za ustrezne pri-
lagoditve podvozja in še ne-
katerih drugih delov. Novin-
ka je namenjena predvsem 
tistim, ki gojijo aktivni živ-
ljenjski slog, kar odseva tudi 
dinamično zasnovana notra-
njost, Id je dobro založena z 
opremo za vamost in udobje. 
Da bi še bolj poudarili šport-
ni kajakter, so CX-7 obuli v 
18-palčna kolesa, k celoviti at-
letski podobi pa pripomorejo 
še poudarjeno mišičasti blat-
niki. Motor je za zdaj en 
sam, ampak temu ne manj-
ka moči: 2,3-litrski bencinski 
štirivaljnik, izposojen v Maz-
dinem športnem oddelku 

MPS, ki s pomočjo turbin-
skega polnilnika razvije 191 
kilovatov (260 KM) in z avto-
mobilovo težo nima napo-
rnega dela. Dizelski motor 
bo, a še ni natančno znano 
kdaj. Motoma moč se na kole-
sa prenaša s pomočjo šeststo-
penjskega ročnega menjalni-
ka. Premagovanju brezpotij 

je namenjen aktivni štiriko-
lesni pogon, pri katerem se 
v normalnih voznih razme-
rah ves navor prenaša na 
prednji kolesi, glede na voz-
no podlago pa ga elektroni-
ka lahko do polovice prene-
se tudi k zadnjim. Najcenej-
ša izvedba CX-7 stane 
31.300 evrov. 

Ob nakupu nove Mazde3 vam 
v Jesenski akciji poklonimo 
dodatnih 26 konjskih močil 
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NA KRATKO 

Velik uspeh 
Nissanovega 
Qashqaija 

Nissanov model Qashqai, ki 
ga izdelujejo natanko 12 
mesecev, dosega izjemen 
prodajni uspeh. Že konec 
julija je proizvodnja dosegla 
številko 66.000, kar je veli-
ko nad pričakovanji. Da bi 
zadostil povpraševanju, je 
Nissan vložil dodatnih 3,5 
milijona evrov za 20-odstot-
no povečanje proizvodnje 
avtomobilov Qashqai v bri-
tanski tovarni Sunderland. 
Danes jih v tej tovarni dnev-
no proizvedejo 850, 4. sep-
tembra pa je bil proizveden 
sto tisoči Qashqai. 

25. rojstni dan 
Oplove Corse 

V tovarni General Motors 
Espana v Figueruelasu pri 
ZaragozI se je 30. avgusta 
1982 začela proizvodnja 
modela Opel Corsa. Ob ob-
letnici je bil v tovarni izde-
lan že osemmilijonti avto-
mobil štirih generacij tega 
uspešnega modela. Ob to 
Opel dodaja še avtomobile, 
izdelane v tovarni v Eisen-
'achu (Nemčija), kjer se-
stavljajo komponente, po-
slane iz Zaragoze, in števil-
ka se približa celo desetim 
milijonom. M. C. 

UPORABNE MERE 
Test: Citroen jumper 35 L3H2 2.2 HDI (120) 

KmuMmjimJi 

Francoski Citroen, ki 
ima s svojima part-
nerjema Peugeotom 
in Fiatom z lahkimi 

dostavniki že dolgoletne iz-
kušnje, je z lani novim 
Jumperjem znova izposta-
vil uporabnost in prilagod-
ljivost tovrstnih vozil, zra-
ven pa še dodano vrednost 
sodobnega oblikovanja. V 
želji, da Jumper ne bi bil 
samo neprepoznavna ška-
tla za prevoz tovora, je bilo 
veliko pozornosti namenje-
ne oblikovanju sprednjega 
dela, ki ugaja s privihnjeni-
mi žarometi, visoko dvig-
njeno masko in velikim ve-
trobranskim steklom. To-
vorni prostor Jumperja s 
tretjo dolžino in drugo viši-
no karoserije (L3H2) je pri-

rada krivijo. Ob tem je 
Jumperju treba pripisati 
dodaten plus za možnost 
ločenega daljinskega zakle-
panja tovornega prostora, 
torej zadnjih krilnih in 
bočnih drsnih vrat, od vrat 
v potniški, oziroma vozni-
ški del kabine. V osnovni 
izvedbi je notranjost pov-
sem neobdelana in razen 
desetih kljuk za pritrjeva-
nje tovora, uporabnika pri-
čaka le gola pločevina. V 
Jumperja te velikosti je mo-
goče naložiti 13 kubičnih 
metrov tovora, čigar masa 
ne sme presegati 3500 kilo-
gramov. Jumper tudi pri 
zasnovi voznikovega delo-
vnega prostora sledi mod-
nim smernicam, ki nare-
kujejo, da naj bo voznikovo 
okolje manj tovomjakarsko 
in bolj podobno osebnim 
avtomobilom. Čeprav kok-

lagojen tudi večjim kosom 
tovora, ki ga je mogoče 
spraviti skozi široka zadnja 
krilna vrata. Ta se lahko od-
pirajo le 90-, s potegom 
kljuke na tečajih pa tudi za 
180 stopinj, tako da je mo-
goč tudi enostaven pristop 
z viličarjem. Stranska boč-
na vrata so med širšimi v 
razredu, so pa prav zato 
težka in bolj neugodna za 
zapiranje, saj se zaradi veli-
ke pločevinaste površine 

pit ni povsem limuzinski, 
je vsekakor med imenitnej-
šimi tekmeci. 2,2-litrski šti-
rivaljni turbodizel z 88 kilo-
vati je srednja motorna 
možnost (120 KM), kar je 
več kot dovolj, ko je tovorni 
prostor prazen ali polovično 
obremenjen. Vsekakor je 
Jumper ta hip med najbolj 
zrelimi lahkimi dostavniki. 
kar se nenazadnje odraža 
tudi v osvajanju zajetnega 
kosa tržne pogače. 

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI 

Cibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največja dovoljena masa: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

2229 ccm 
88 kW/i20 KM 

3500 kg 
10,9/8,3/9,3 l/ioo km 

25.750 EUR (6.170.730 SIT) 
Citroen Slovenija, Ljubljana 

I Prostor po 
vaši meri! 

Avtohiša Kranj d.0.0. 
LiubliomlL>c. U 
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DRUŽABNA KRONIKA 

ZMAGALA EKOLOGIJA IN PALČKI 
Damjana Colavšek je svojo vrnitev na glasbeno sceno proslavila z zmago, ljudstvo pa je izbralo Evo 
Černe. Kranj popularizira rekreacijo in šport, med drugim tudi biljard. 

V nedeljo zvečer 
smo lahko 
spremljali Slo-
vensko popevko 
2007, ki je letos 

praznovala 45. obletnico. Pri-
reditev je potekala v ne čisto 
polni Gallusovi dvorani Can 
karjevega doma v Ljubljani 
prikupno pa sta jo vodila Ber 
narda Žam in Janez Škof 
Bernarda je žarela v rdečem 
Janez pa z novo pričesko 
Scenarij je bil precej lahkot 
nejši od tistega za letošnjo 
miss, a vseeno spoštljiv do 
zimzelenih nostalgij, z ravno 
pravšnjo mero sproščenega 
humorja. 

Uverturo v Popevko je 
predstavljal nastop lanske 
zmagovalke Anike Horvat, 

prisluhnili pa smo lahko tudi 
zimzelenim zmagovalkam 
Slovenske popevke, ki so jih 
izvedli originalni izvajalci. 

Najprej je zapel 'ontološko 
romanco', kot jo je označil 
Janez Skof, Kdo si, Slavko 
Ivančič. Že sedmič so nasto-
pili na Slovenski popevki Ka-
lamari. Kaj mi mar pa prepe-
vali ansambel Rdeči dečki z 
Edvinom Fliserjem. Ylenia je 
nastopila s cvetom v laseh, 
Folkrola pa prepevala o stari 
kitari, kar pa ni imelo zveze z 
Vladom KresUnom. Nataša 
Mihelič je diplomirala iz slo-
venske popevke, a na odru je 
ostala le pri debitantstvu. Iva 
Stanič se je morda borila s 
tremo, vseeno pa naredila 
vtis na strokovno žirijo. Vse 
to je moj svet je prepevala 
tretja debitantka Manca Špik 
in se edina ob koncu nastopa 

zahvalila občinstvu za aplavz 
v dvorani. Dejansko 'boljša 
kot prej', kar je bil tudi na-
slov skladbe, je bila prekalje-
na Alenka Godec, najbolj pa 
je navdušila svetlolasa Eva 
Čeme, ki je s pesmijo o po-
mladi v Ljubljani osvojila 
ljudstvo. Videz vara je bila 
pesem debitantke Andreje 
Zupančič, Pridi so živahno 
zapele Katrinas, Naravne sile 
pa je sicer naslov, ob kate-
rem bi ponavadi pričakovali 
izvajalko Regino, tokrat pa je 
napovedoval vrnitev Damja-
ne Golavšek. S svojim gla-
som je navdušila strokovno 
žirijo in prejela statuo Slo-
venske popevke. Njena pe-
sem je imela po mnenju 
strokovne žirije tudi najboljši 
aranžma, medtem ko je lju-
dem najbolj ugajala Eva Čer-
ne. Zadnji so nastopili De-

žur. Strokovna žirija je po-
delila še nagrado za najbolj-
še besedilo, izvajalca ter 
razglasila najboljšega debi-
tanta. Tako so si sledile Yle-
nia, Alenka Godec in Iva 
Stanič. 

V Metropool biljard in 
snooker klubu Kranj v Mega 
Centm pa se je minuli teden 
odvijal biljard turnir Metro-
pool open 2007 Kranj. Slo je 
za turnir najvišjega ranga z 
izjemno kvalitetnimi igralci 
iz različnih držav. 

V petek pa je v Stražišču v 
krogu najbUžjih Irena 
Oman uresničila svojo dol-
golemo željo in odprla maj-
hen, prijazen studio za tele-
sno in duhovno lepoto. Po-
imenovala ga je Fitvizija, 
medtem ko jo ljudje poznajo 
predvsem po popularizira-
nju nordijske hoje. 

Lanska zmagovalka Anika Horvat je na Slovenski popevki 
Z007 zapela ob zborčku. / F°to: 

Letošnji zmagovalki občinstva in strokovne žirije: Damijana 
Colavšek in Eva Černe /roto- zMop 

iC .. 8' 
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Manca tokrat ni zmagala, nastop pa je bil vseeno dober. Nagrajene Iva, Alenka In Vlenia 1 Foto zauop 

Ireni Oman je ob odprtju novega studia nazdravil tudi Igralec biljarda NImran Majid, Borut Jane (predsednik 
radijski glas in televizijski obraz janež Dolinar. /fou:Tm> oou kranjskega kluba) in zmagovalni Tony Drago / Foio T̂ r" ooici 

VRTIMO GLOBUS 
Pavarotti izgubil boj z rakom 

V četrtek je svet pretresla vest, da je v 
starosti 71 let umrl italijanski operni pe-
vec Luciano Pavarotti. "Maestro je izgu-
bil dolg in težak boj z rakom na trebuš-
ni slinavki," je sporočila njegova me-
nedžerka Terri Robson, ter dodala, da je 
vse do zadnjega na življenje gledal pozi-

tivno. V rojstni Modeni se je od enega največjih tenori-
stov vseh časov poslovilo več kot sto tisoč ljudi, med nji-
mi tudi znana politična In glasbena Imena. Po sobotni 
pogrebni maši v katedrali v Modeni so ga pokopali na 
bližnjem pokopališču Montale Rangone. 

Četrtič pred oltar 
Sir Ben Kingsley, 63-letnl igralec, ki je 
leta 1983 dobil oskarja za vlogo Gandhl-
ja, se je na skrivaj poročil s skoraj pol 
mlajšo nekdanjo natakarico, zadnje čase 
pa Igralko Danielo Barbosa De Carneiro. 
"Zelo sva srečna. Danlela je kot staro-
davna mitološka princesa, ki ima v sebi 

veliko ponosa," četrto ženo opisuje angleški igralec. 
Lani se je ločil od Nemke Alexandre Christmann, potem 
ko je na spletu naletel na fotografije, na katerih je v druž-
bi nekega moškega. 

Noseči Foxy Brown leto zapora 
Ameriška raperka Foxy Brown, njeno 
pravo Ime je Inga Marchand, je bila za-
radi kršenja pogojne kazni obsojena na 
leto dni zapora. Stara znanka sodišča je 
bila obsojena na tri leta pogojne kazni, 
ker je dve zaposleni lepotnega salona fi-
zično napadla, v času pogojne kazni pa 

je storila še več prekrškov. Sodnica newyorškega sodiš-
ča Melissa jackson je bila tokrat nepopustljiva, opraviči-
la je zavrnila, češ da jI ne verjame več. Sicer pa je Brow-
nova v tretjem mesecu nosečnosti, zato se lahko zgodi, 
da bo otrok rojen za zapahi. 

Še vedno prijatelja 
Brad Pitt je spregovoril o ločitvi od Je-
nnlfer Aniston, s katero sta se vedno do-
bra prijatelja. Pravi, da je bilo to težko 
obdobje, hkrati pa je storil vse, da bi bila 
ločitev čim manj boleča. Najpomemb-
nejše je bilo, da z Jen ugotovita, kaj ho-
četa, šele potem se je zapletel z Angeli-

no Jolle. Pravi, da je šlo za osebno odločitev In da je po-
slušal svoj notranji glas. "Nikoli ne veš, koliko dni ti je v 
življenju še ostalo, zato jih moraš izkoristili," razmišlja 
igralec. 

Ljubljančanka Ana Luin je hiperaktivna dvojčica, ki 
poleg alpinizma ljubi tudi druge športe. V jeseniški 
občinski knjižnici je pred časom proučevala debele 
knjige patologije, saj študira medicino. / fou: lan« pjiun 


