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Gorenjski odpadki v Tenetiše 
Odločitev so soglasno podprli vsi župani, nasprotujejo pa ji domačini. 

STOJAN SAJE 

Kranj - Poslovni odbor kon-
zorcija C E R O je 25. septem-
bra soglasno potrdil lokacijo 
deponije Tenetiše za sodo-
bni center za ravnanje z go-
renjskini i odpadla. Gre za 
največji korak v enajstih letih 
delovanja konzorcija, je po 
seji ocenil dosedanji pred-
sednik poslovnega odbora 
Janko S. Stušek iz Radovlji-
ce. T a bo rešil dolgoletno di-
lemo, kam in kako odlagati 
odpadke iz vse Gorenjske. 
Posebej pomembno je, da so 
gorenjski župani sprejeli 
sklep soglasno. 

"Gorenjska lahko sporoči 
ministrstvu za okolje in pros-

tor, da je lokacija Tenetiše 
potrjena. To je edina odloči-
tev, saj druge variante ni. Do 
zapolnitve deponij oziroma 
do konca veljavnosti dovo-
ljenj bosta v regijski koncept 
ravnanja z odpadki vključeni 
odlagališči Mala Mežakla in 
Kovor. Ministrstvu bomo še 
ponudili, da za odlaganje 
gradbenih odpadkov uporabi 
odlagališči Draga i n D I R O 
Radovljica. Zaradi lokadje 
bodočega gorenjskega centra 
za ravnanje z odpadki je pre-
vzela mesto vodilne članice v 
konzorciju Mestna občina 
Kranj, njen župan pa fiinlcci-
jo predsednika poslovnega 
odbora," je še povedal dose-
danji predsednik Stušek po 

torkovi seji v Kranju. "Nalo-
ženo breme sprejemamo s 
polno odgovomostjo. Zave-
damo se, da smo šele na za-
četku poti, ki vodi do sodo-
bnega predelovalnega centra 
za odpadke. Rešitev bo v ko-
rist vse Gorenjske, saj je 
zmogljivost načrtovana za 
približno dvesto tisoč prebi-
valcev. Naredili bomo vse, da 

'bi v dveh letih zgradili 54 mi-
lijonov evrov vreden center z 
objekti brez sežigalnice, za ta 
čas pa naj bi podaljšali veljav-
nost dovoljenj za obratovanje 
deponij," je dejal Dami jan 
P e m e , novi predsednik po-
slovnega odbora konzorcija 
C E R O . 

^ 4. stran Odločitev za Tenetiše sta novinarjem sporočila Damijan Perne in janko S. Stušek. 

Kropi grozi zemeljski plaz 
Civilna zaščita je zaradi nevarnosti v sredo izselila stanovalca ene od hiš, preostale v starem delu pa 
je obvestila o možnosti in načinu evakuacije. 

CVETO ZAPIOTNIK 

Kropa - Člani gorske i n ja-
marske reševalne službe so 
po vodni u jmi pregledovali 
zemeljske plazove, pri tem 
pa so ugotovili, da obstaja ne-
varnost plazu, Id se je od Vo-
diške planine proti izviru 
Kroparice zagozdil v hudour-
niku Č m i potok. Po simula-
ciji podjetja Geoinženir ing 
bi plaz ob morebirnem zdrsu 
ogrozil vodarno i n eno od 
stanovanjskih hiš. Civilna za-
ščita je že v sredo i z ogrože-
ne hiše izselila stanovalca in 
uvedla dežurstvo, včeraj pa 
naj bi si plaz s pomočjo heli-
kopterja ogledali tudi stro-
kovnjaki. ^ ^ Plaz, velik 80-krat 60 metrov, je na nedostopnem terenu In ga z razpoložljivo mehanizacijo 

ni možno odstraniti. /Fotoilrtinjamlfskerelevllncslull« 

n \ittl/!ittdite prisloinnje s/irihrutikotti. 

Gorenjska P R E V E T R T T E 
Banka B A N C N C ^ ^ 

P O S L O V A N J E 

SONCHEK.com 
ciseSon^eK obSosM' 

DANES BREZPLAČNI 
TV SPOREDI 

ŽELEZNIKI 

Zdravstveni dom se začasno seli v Selca 
Zdravnika zdravstvenega doma v Železnikih Branko Košir in 
Špela Peternelj sta včeraj od predsednice sindikata območ-
ne enote zavarovalnice Triglav iz Kranja Marjete Plaznik pre-
jela ček v vrednosti pet tisoč evrov za pomoč pri odpravi po-
sledic neurja v zdravstvenem domu. Trenutno v njem zdrav-
niki in drugo osebje ne delajo, saj razdejanje po poplavah še 
ni docela odpravljeno, ni niti vode niti ogrevanja. Trenutno 
urejajo prostore župnišča v Selcih, kamor naj bi se začasno 
preselili, kar naj bi se zgodilo prihodnji teden. Želja zdravni-
kov je čimprejšnja sanacija zdravstvenega doma, še bolje pa 
bi bilo zdravstveni d o m preseliti drugam, saj je to stavbo od 
leta 1 9 9 0 že tretjič poplavilo. D. Ž. 
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Na Jesenicah visoka šola 
v ponedeljek bo v pr«d3valnico sedlo 
prvih 70 študentov na novi Visoki šoli 
za zdravstveno nego Jesenice. Vsaka 
skrb glede zadostnega števila štu-
dentov je odveč. Šola ^ za zdaj delo-
vala v najetih prostorih, pomoi pa ji 
zagotavlja tudi ministrstvo za zdravje. 

KRONIKA 

Taksistu trinajst let 
zapora 
Jeseničana Romana Velikonjo so za-
radi umora, poskusa umora in pov-
zročitve dv«h lahkih ran v jeseni-
škem lokalu Caffe Inn obsodili na tri-
najst let zapora. Tožilec je zadovo-
ljen, obramba pa je že napovedala 
pritožbo. g 

RAZGLEDI 

V pol ure je vse splavalo 
povodi 
Poplave so nam sicer odnesle skoraj 
vse. za kar smo garali v vseh letih sa-
mostojne občine, a bomo Železnike 
obnovili in naredili Se lepše kot prej, 
je teden dni po katastrofalni povodnji 
povedal župan občine Železniki Mi-
hael Prevc. 

Q , 1 0 

RAZGLEDI 

Gozdarji odločno 
zavračajo očitke 
Za krivce katastrofe po zadnji vodni 
ujmi krivijo poleg neobičajno močnih 
padavin tudi vodarje in lastnike goz- ' 
dov, ki naj bi z nevestnim gospodar-
jenjem zakrivili, da so sečni ostanki 
mašili vodne struge in mostove. Goz-
darji te očitke zavračajo. 

VREME 

Danes bo še oblačno s pegastimi 
plohami in nevihtam. V soboto 
ho že nekaj sonca, možna bo Se 
kakšna }Mia. Vned^obo 
sončno in spet tofdf^. 

jutri: ^iremen^ivo oblačno 

http://www.gorenjskiglas.si


POLITIKA danka.zavrl@g-glas.si 

KRATKE NOVICE 

L)ub4ANA 

Zakon o pomoči po naravnih nesrečah 
Od ponedeljka zaseda državni zbor, ki je sprejel že več no-
vel zakonov, med drugim tudi o odpravi posledic naravnih 
nesreč. Spremembe v tem zakonu so bile potrebne zaradi 
uskladitve z evropsko zakonodajo, novela pa poenostavlja 
tudi pridobivanje državne pomoči za odpravo posledic ško-
de v kmetijstvu in najmanjše škode v stanovanju, za katero 
se lahko pridobi državna pomoč. V odpravo posledic škode 
v kmetijstvu zaradi neugodnih vremenskih razmer se bodo 
v največjem možnem obsegu vključile zavarovalnice, že se-
daj pa obstaja zavarovalna shema, h kateri naj bi spodbu-
dili kmete. D. Ž. 

LjUBgANA 

Razpisali referendum o zavarovalnicah 
Državni zbor je sprejel odlok, po katerem bo zakonodajni 
referendum o noveli zakona o lastninskem preoblikovanju 
zavarovalnic v nedeljo, n . novembra. Na njem bodo zasta-
vili vprašanje: Ali ste za to, da se uveljavi novela zakona o 
lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, ki ga je državni 
zbor sprejel na seji n . septembra 2007? Razpis zakonodaj-
nega referenduma je zahteval državni svet, ker naj bi bila 
uveljavitev novele zakona o lastninskem preoblikovanju za-
varovalnic, s katero bi se iz zakona črtala privatizacija zava-
rovalnice Triglav s strani fizičnih oseb, nesprejemljiva. Po 
izračunih bi morali-fizičnim osebam, ki so imele z zavaro-
valnico sklenjene police v letu 1990, razdeliti skupaj 35,25 
odstotka kapitala zavarovalnice, kar pa po oceni finančne-
ga ministrstva ni izvedljivo, zato je z novelo zakona določi-
lo prenos teh deležev na Kapitalsko družbo. Referendum 
naj bi predvidoma potekal hkrati z drugim krogom pred-
sedniških volitev. D. Ž. 

^arilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

I Knjigo prejme MARICA TRAVEN iz Vodic. 

Drage Glasove naročnice, naročniki 
in bralke, bralci! 

Kot že veste, smo se prejšnji mesec v jubilejnem, 60. letu 
izhajanja preselili v nove prostore na Bleivveisovo cesto 4 v 
Kranju. V stavbi s kupolasto streho, stoji nasproti glavne 
avtobusne postaje v neposredni bližini nebotičnika in lekarne, 
smo že ustvarili pravo gorenjsko novinarsko središče, kjer 
vneto zbiramo novice za naš Gorenjski glas. 

Ker imamo svoje naročnike in bralce vedno v mislih, vas 
prijazno vabimo, da si naše novo delovno okolje ogledate tudi 
vi in z nami začutite utrip priprave časopisa. 

Vabimo vas na toplo kavico, 

sveže pečen piškotek in prijetno druženje 

ob dnevu odprtih vrat, 

ki bo v torek, 2. oktobra, od 8. do 19. ure. 

Prisrčno vabljeni! 

Sedem predsedniških kandidatov 
v sredo opolnoči se je iztelcel rok za vložitev kandidatur za predsedniške volitve. Sedaj imamo sedem 
kandidatov za predsednika republike. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kandidaturo je tik pred iz-
tekom roka vložila Monika 
Piberl, predsednica stranke 
Glas žensk Slovenije, ki je 
zbrala nekaj čez tri tisoč pod-
pisov, kar skupaj s podporo 
zunajparlamentame stranke 
zadošča za kandidaturo. Za 
predsedniško mesto se na 
enak način poteguje tudi 
predsednik Stranke mladih 
Slovenije Darko Krajnc, ki 
mu je tudi uspelo zbrati ne-
kaj več kot tri tisoč podpisov 
volivcev. Približno toliko jih 
je zbral tudi radovljiški go-
stilničar Jože Andrejaš, ven-
dar ni imel f>odpore strank 
(čeprav so mu jo proti koncu 
ponujale), brez njih pa bi 
moral zbrati pet tisoč podpi-
sov podpore. Toliko podpi-
sov je uspelo zbrati trem "ve-
likim", Lojzetu Peterletu, 
Mitji Gaspariju in Danilu 
Tiirku. T i imajo zagotovljeno 
tudi podporo velildh politič-
nih strank Peterleta podpira-
jo SDS, NSi in SLS, Gaspari-
ja LDS, Tiirka pa SD, DeSUS 
in združenje Zares. Preosta-
la kandidata sta še Zmago Je-

Kandidat za predsednika Mitja Gaspari med obiskom v 
Radovl j i c i / F««: Co^zd Kavč« 

linčič, ki kandidira s podpisi 
poslancev iz svoje stranke 
SNS, in Elena Pečarič, ki jo 
podpirajo zunajparlamentar-
na strarika Akacije in trije po-
slanci. 

Sedaj imamo torej sedem 
kandidatov (dve zadnji kan-
didaturi mora še potrditi dr-
žavna volilna komisija), ki se 
bodo na volitvah 21. oktobra 
potegovali za glasove 1,7 mi-
lijona volilnih upravičencev. 
Roki za volilna opravila so 

začeli teči avgusta, svojo kan-
didaturo za predsednika pa 
je napovedalo kar 14 kandi-
datk in kandidatov. To število 
se je razpolovilo, saj je izred-
no težko zbrati podpise voliv-
cev. kar je denimo izkusil 
tudi edini gorenjski kandidat 
za predsednika |ože Andre-
jaš, ki je ugotovil, da pred-
sedniška tekma terja tudi ve-
liko denarja, zato se je iz nje 
umaknil, češ da ne želi mate-
rialno ogroziti svoje družine. 

Od kandidature je denimo 
odstopil tudi publicist Artur 
Štem, ki je tedaj objavil, da je 
bilo to dejanje le manipulaci-
ja z javnostjo. Od kandidatu-
re pa še vedno lahko odstopi-
jo tudi sedaj že uradni kandi-
dati. Čas za to imajo le še do 
ponedeljka, 1. oktobra. Do }. 
oktobra bo državna volilna 
komisija oblikovala seznam 
kandidatov (vrstni red bo do-
ločil žreb) in ga do 6. oktobra 
tudi objavila. Od minulega 
petka, 21. septembra, pa po-
teka tudi uradna volilna 
kampanja. Kandidat Danilo 
Tiirk je prvi objavil svoj volil-
ni slogan, ki pravi Name se 
lahko zanesete, predstavil je 
svoj programski svet in pro-
gram, drugi p to napovedu-
jejo v kratkem. Javnomnenj-
ske ankete kažejo, da imajo 
največ možnosti za izvolitev 
Peterle, Gaspari in Tiirk, 
vendar ob drugih kandidatih, 
ki bodo tudi pobrali precejš-
nje število volivcev, najbrž ni 
mogoče, da bi kateri od njih 
zmagal v prvem krogu voE-
tev. Tako tomo predsednika 
najverjetneje dobili šele po 
driigem krogu v novembru. 

UUBgANA 

Novembra delavske demonstracije 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije za 17. november na-
poveduje velike delavske demonstracije, za januar pa sploš-
no stavko, če ne bodo sprejete zahteve, da se osnovne pla-
če usklajujejo s cenami življenjskih potrebščin in produktiv-
nostjo na ravni dejavnosti. Če imamo evropske cene, dobič-
ke in nagrade menedžerjem ter evropsko storilnost, naj de-
lavci dobijo tudi evropske plače, meni predsednik največje 
sindikalne centrale Duian Semolič. Sindikati opozarjajo na 
povečanje cen hrane, elektrike, vrtcev, zavarovanj, zdrav-
stvenih storitev. Njihovo nezadovoljstvo je uperjeno proti 
lastnikom kapitala in delodajalcem, ki delavcem odrekajo 
pravico do plač ki bi se usklajevale s produktivnostjo. 
Država pa bi morala popraviti zakon o minimalni plači, 
spremeniti.krivična pravila pri socialnih transferjih in na po-
kojninskem področju ter sprejeti zakon o udeležbi delavcev 
na dobičku. D. Ž. 

ŠKOFJA LOKA 

Kakšen naj bo predsednik države 
Območna organizacija socialnih demokratov iz Škofje Loke v 
sredo, 3. oktobra, ob 19. uri, v Miheličevi galeriji v Škofli Loki pri-
reja srečanje s predsedniškim kandidatom Danilom Turkom. 
Kakšen naj bo predsednik države, kako svet vidi našo državo, 
kaj potrebuje Slovenija, bodo osrednje teme pogovora z nekda-
njim diplomatom, vnetim zagovornikom človekovih pravic, uni-
verzitetnim profesorjem in družinskim človekom. D. Ž. 

BLED 

Priložnosti in izzivi gorenjskega turizma 
V viteški dvorani Blejskega gradu bo drevi ob 18. uri posvet 
o priložnostih in izzivih gorenjskega turizma, ki ga prireja 
gorenjski pokrajinski odbor LDS. Izhodišče za razpravo bo 
strategija razvoja gorenjskega turizma, ki jo je skupaj 2 ob-
činami izdelal BSC Poslovno podporni center. D. Ž. 

Borci vabijo na partizanski miting 
Območno združenje borcev za vrednote NOB Kranj vabi na tretji partizanski miting, ki bo jutrf, 
29. septembra, na Pangršici. 

DANICA ZAVRL ŽUEBIR 

Kranj - Z letošnjim partizan-
skim mitingom, ki se bo v ju-
tri, 29. septembra, začel ob 
n. uri pri lovski koči na Pan-
gršici (do tja pridete po cesti 
Kranj-Golnik), se organiza-
torji pridružujejo praznova-
nju ob 6o-letnid priključitve 
Primorske k matični domo-
vini in 65-letnice ustanovitve 
prvih slovenskih brigad. 

"To srečanje so ljudje 
sprejeli in vsakokrat se ga 

udeleži okoli tisoč ljudi. Je 
pa za naše združenje orga-
nizacijsko velik zalogaj, ki 
ga uspešno obvladuje Stane 
Pimat z ekipo okoli trideset 
ljudi," pove predsednik 
Združenja borcev za vred-
note NOB Kranj Andrej Ba-
bii. "Letošnji slavnostni go-
vornik ravno zaradi dejstva, 
da praznujemo priključitev 
Primorske in da tudi v Kra-
nju živi veliko ljudi s Pri-
morske, prihaja iz Trsta, to 
je zgodovinar Jože Pirjevec. 

V kulturnem programu 
bodo sodelovali A P Z France 
Prešeren iz Kranja, recita-
torji, citrar, harmonikar in 
partizanska četa Triglav. 
Slednja je vsako leto delež-
na veliko pozornosti in prav 
poživi naše srečanje. Udele-
ženci se bodo lahko okrep-
čali s partizanskim gola-
žem, tudi srečelov bo in lah-
ko se bodo zavrteli ob prijet-
ni glasbi. Vse lepo povabim, 
naj se udeležijo partizanske-
ga mitinga." 

Na letošnjem mitingu 
bodo v združenje sprejeli 
tudi 33 novih članov. Vsako 
leto se j im članstvo poveča 
za kakih sto ljudi. Odkar so 
v borčevski organizaciji 
spremenili statut, so njihovi 
člani poleg udeležencev 
NOB lahko tudi zagovorniki 
vrednot. V kranjskem zdru-
ženju je po podatkih iz fe-
bruarja 1555 članov, od tega 
886 udeležencev in 669 za-
govornikov, nam je povedal 
Andrej Babič 

mailto:danka.zavrl@g-glas.si
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Bojijo se izgube poslov 
Največja železnikarska podjetja, ki jih je prizadelo nedavno neurje, se postavljajo na noge. Predsednica 
uprave Donnela jožica Rejec: "Problem je nezanesljiva lokacija. Motorčke za sesalce dobavljamo 
osmim multinacionalkam in lahko si predstavljate, kako je, če je dobavitelj na rizični lokaciji." 

ANA HARTMAN 

Železniki - Minuli torek, na-
tanko teden dni po h u d e m 
neurju, ki je udarilo v Želez-
nikih, so direktorji tamkajš-
njih večjih prizadetih podje-
tij, v katerih nanogi domači-
n i služijo kruh, stopili pred 
novinarje. Jožica Rejec, 
predsednica uprave Domela, 
kjer nameravajo proizvodnjo 
v celoti zagnati v ponedeljek, 
je povedala, da celotno škodo 
ocenjujejo na 8,5 mil i jona 
evrov. "Izgubili smo več kot 
pet delovnih dni, kar pome-
ni dva milijona evrov izpada 
prihodka. Izgubili smo 25 ti-
soč delovnih ur v vrednosti 
štiristo tisoč evrov," je pojas-
nila. Ob pomoči zaposlenih, 
gasilcev, kmetov, vojakov so 
odstranili tri tisoč kubičnih 
metrov mulja, štiristo kubič-
nih metrov lesa i n trdih na-
plavin. Očistili so petnajst ti-
soč kvadratnih metrov po-
slovnih površin in okolico to-
varne z dvoriščem, kar je še 
dodatnih petnajst tisoč kva-
dratnih metrov. V ponede-
Ij ek je stekel del proizvodnje. 
Rejčeva, ki ji je na novinarski 
konferenci predsednik kon-
cema Kolektor Stojan Petrič 
izročil tristo tisoč evrov vred-
no pomoč, upa na čimprejš-
njo sanacijo doline. "Neza-
nesljiva lokacija je problem. 
Motorčke za sesalce dobav-
ljamo osmim multinacional-
kam in lahko si predstavlja-
te, kako je, če je dobavitelj z 
rizične lokacije," je poudari-

Predsednica uprave Domela Jožica Rejec, direktor Alplesa Franc Zupane In direktorica 
podjetja Niko Tina N a s t r a n /foto corazjiov« 

la. "Če nas izključijo iz po-
slovnih verig, n i m a m o kaj 
delati ne v Železnikih ne v 
Ljubljani, nikjer," je pristavil 
vodja marketinga Štefan 
Bertoncelj. 

Isti problem je izpostavila 
T i n a Nastran, direktorica 
podjetja Niko, kjer so škodo 
ocenili na prek dva milijona 
evrov: "Dobro se zavedamo, 
kaj je poslovanje s svetom. 
Kupcem in dobaviteljem je 
treba pojasniti, kaj se je zgo-
dilo, a j ih ne smemo prestra-

šiti, da ne bodo mislili, da z 
nami ni več primemo sode-
lovati." Postopoma so vklju-
čevali posamezne stroje, te-
den dni po katastrofi pa še 
niso usposobili galvanske li-
nije, ki je srce Nikove proiz-
vodnje. "Sanacija višje od 
Železnikov je nujna, sicer se 
n a m v prihodnosti slabo 
piše," je opozorila. 

V pohištvenem podjetju 
Alples je nastalo za 2,5 mili -
jona evrov škode. "Ta čas 
teče 7 0 odstotkov proizvod-

nje, v prihodnjih dneh jo 
bomo povečevali, težave pa 
bomo imeli še ves mesec," je 
teden dni po ujmi razložil di-
rektor Franc Zupane. Veliko 
hujša usoda je doletela pod-
jetje Tehtnica, kjer škodo 
ocenjujejo na 1,5 milijona ev-
rov. Veseli bodo, če j i m bo 
ob velikih naporih v roku 
enega meseca uspelo zagna-
ti celotno proizvodnjo, naj-
večja problema pa sta popra-
vilo strojev in nabava poliz-
delkov. 

Naj k boljši kakovosti življenja prispeva tudi izboljšano kurilno olje. 
Novo aditivirano kurilno olje OMV futurPlus stane prav toliko kot 
običajno ekstra lahko kurilno olje, vendar zagotavlja več toplote. 
Inovativne rešitve skupine OMV odslej tudi v vašem domu. Za 
naročilo pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 2332. 

Banka pomaga 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Gorenjska banka je 
trem občinam, ki jih je nedav-
na ujma najbolj prizadela, na-
kazala skupno sto tisoč evrov 
pomoči za odpravljanje posle-
dic, več ugodnosti pa je ponu-
dila tudi občanom in podjet-
jem. Občini Železniki je na-
kazala 70 tisoč evrov. radovlji-
ški za Kropo 2 0 tisoč evrov in 
Bohinju 10 tisoč evrov. Obča-
nom bo pomagala pri najetju 
in odplačevanju posojil, s fi-
nančno premostitvijo in tudi 
z oprostitvijo plačila nekate-
rih stroškov. Strankam, ki že 
odplačujejo posojilo, bo omo-
gočila odlog plačila obvezno-
sti za eno leto. Tistim, ki bodo 
najeli posojilo, ne bo zaraču-
nala stroškov odobritve, tudi 
tem pa bo omogočila enoletni 
odlog plačila obrokov. Poško-
dovane, neuporabne ali iz -
gubljene bančne dokumente 

j im bo zamenjala brezplačno, 
takoj in brez plačila nadome-
stila j i m bo omogočila tudi 
predčasno prekinitev vezane 
vloge ali druge oblike varčeva-
nja. Uporabnikom elektron-
ske banke Unk ne bo zaraču-
nala nadomestila za zamenja-
vo v ujmi jx)škodovane stroj-
ne in programske opreme z 
novo. Podjetjem bo pomagala 
tako, da bo prednostno olsra-
vnavale njihove potrebe po 
najetju posojil in i t bo odpla-
čevanje že najetih posojil pri-
lagodila njihovim finančnim 
možnostim. Bančnim delav-
cem, ki so v poplavi utrpeli 
škodo, je banka dala enkratno 
finančno pomoč, j im odložila 
odplačevanje že najetih poso-
jil in j i m omogočila najetje 
dodatnih posojil pod ugod-
nejšimi pogoji ter j im odobri-
la izredni plačan dopust, 
prostovoljne prispevke pa so 
zbirali tudi sodelavci. 

0 
NOTARKA 
Marjana ličar Bešter 
Kapucinski trg 8 
Škofja Loka 

sporoča, da bo 1. oktobra 2007 preselila 
sedež notarske pisarne v Škofji Loki na 
NOV NASLOV. 

Novi prostori notariata bodo blizu sedanjim 
in sicer v pritličju "Arnolove hiše", nasproti 
Osnove šole Škofja Loka - Mesto na naslovu 
ŠOLSKA UUCA 2. 
Telefon ostaja nespremenjen, 04/515 50 30. 
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Gorenjski odpadki 
v Tenetiše 
4 1. stran 

Kranjski župan je poudaril, 
da se 2avedajo nasprotovanja 
dela prebivalcev v okolici de-
ponije. Civilni iniciativi po-
nujajo roko za sodelovanje in 
k pogovoru vabijo tudi Druš-
tvo za ohranitev Udinboršta. 
Njihove argumentirane pri-
pombe bodo upoštevali, ne 
bodo pa dopuščali dejavnosti 
v nasprotju z zakonodajo. 
Okrog sedemdeset domači-
nov iz Tenetiš in z Mlake je s 
protestnimi napisi med sejo 
konzorcija C E R O vztrajalo 
pred podjetniškim centrom v 
Kranju. S podpisi so zahteva-
li udeležbo njihovega pred-
stavnika na seji, čemur pa 
niso ugodili. 

"Izbrana lokadja centra je 
najslabša, saj ji nasprotuje 
največ ljudi. Glede tega se ne 
mislimo z nikomer pogovar-
jati. 2 e prej smo vedeli, da 
pripravljajo tak predlog. Pre-
pričani smo, da bo padel v 
vodo, saj ima hujše pomanj-
kljivosti kot Kovor ali Trome-
ja. Za besedo bomo držali 
ministrstvo za okolje in pros-
tor zaradi zagotovil, da ne bo 
centra tam, kjer m u naspro-
tujejo prebivalci. Uresničili 
bomo že dano napoved, da 
bomo 2. novembra 2 0 0 7 
organizirali zaporo dovoza 
odpadkov v Tenetiše," je 

dejal Miran Hude iz Društva 
za ohranitev Udinboršta. 

"Odločitev je prava. Z go-
renjskimi odpadki bodo rav-
nali tam, kjer jih nastaja naj-
več. Najmanj bo logističnih 
in transportnih stroškov, 
možno l>o izkoriščanje to-
plote v bližnjih naseljih. Bis-
tveno je, da ne bo nove rane 
v naravi, odlaganje odpadkov 
pa bo rešeno dolgoro&o. Za 
sprejem ostanka odpadkov v 
Kovorju ni ovir. Domačini se 
strinjamo, da je treba depo-
nijo zapolniti in jo sanirati. 
Ko bo zgrajena centralna či-
stilna naprava, bo rešen tudi 
problem odvajanja izcednih 
vod iz deponije v Kovorju," 
je povedal Borut Sajovic, žu-
pan Občine Tržič. 

"Vesel sem, da smo se 
končno odločili, kje bo cen-
ter za odpadke. Zame je od-
lodtev iigodna, saj sem se re-
šil marsikatere težave, ki bi 
jo imel ob izbiri Tromeje. Za 
občino je to slabo, ker odpa-
de možnost za rento, ki bi 
pospešila razvoj v nekaterih 
krajih. Glede na ocene stro-
ke pričakujemo, da center ne 
bo imel škodljivih vplivov na 
okolje. Pri nas se bojimo le 
povečanega prometa skozi 
Cegebiico in Strahinj," je iz-
razil skrb Janez Štular, žu-
pan Občine Naklo. 

BLED 

Pika Nogavička ob tednu otroka 
Člani društva Blejskih fijakerjev, člani liste Tonija Mežana 
in Občina Bled bodo zaznamovali letošnji teden otroka s 
predstavo Pika Nogavička v čarovniški šoli. Predstavo, za 
katero ne bo vstopnine, bodo to nedeljo, 30. septembra, ob 
n . url pripravili v Kulturnem domu v Zasipu, ob 16. uri pa v 
gasilskem domu na Rečici. Prihodnjo soboto, 6. oktobra, ob 
17. uri bo Pika Nogavička nasmejala otroke v Kulturnem 
domu na Bohinjski Beli, v nedeljo, 7. oktobra, ob 11. uri v 
gasilskem domu na Mlinem, ob 17. uri pa še v Zadružnem 
domu v Ribnem. V. S. 

upokojencev \ upokoji 
Kranj 

zaposli za določen čas, z možnostjo podaljšanja 
pogodbe o zaposlitvi, več: 

NEGOVALCEV/NEGOVALK NA DOMU 
za terensko delo na področju Mestne občine Kranj, 
občine Naklo in občine Šenčur. 

POGOJI, kijih pričakujemo od kandidatov/kandidatk; 
• izobrazba: III ali IV stopnja ustrezne smeri, 
• vozniški izpit B kategorije, 
• veselje do dela s starostniki in osebami z različnimi 

telesnimi ovirami. 

Nudimo možnost prekvalifikacije za poklic oskrbo-
valec/ka na domu. 

Prijave sprejemamo do vključno 5.10. 2007 na naslov: 
Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, Kranj. 
Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni dan 
od 9. do 14. ure, telefon: 280 13 15 - ga. Gale. 

Na Jesenicah visoka šola 
v ponedeljek bo v predavalnico sedlo prvih 70 študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. 

URŠA PETERNEL 

Jesenice - S ponedeljkom 
bodo Jesenice postale viso-
košolsko mesto. Vrata na-
mreč odpira nova Visoka 
šola za z^avstveno nego in 
v predavalnico bo sedlo pr-
vih 7 0 rednih študentov. 
Kot je povedala dekanica 
dr. Brigita Skela Savič, je 
vse nared za začetek nove-
ga šolskega leta. Dosegli so 
kar šeststoodstotni vpis na 
rednem študiju in tristood-
stotnega na izrednem, tako 
da je vsaka skrb glede za-
dostnega vpisa študentov 
odveč. Za zdaj bodo delali v 
najetih prostorih, začasno 
predavalnico bodo imeli 
v bivši občinski sejni sobi 
v pritličju zdravstvenega 
doma, dekanat, referat, 
knjižnico in enega od semi-
narskih prostorov so uredi-
l i v sosednji stavbi, kabinet 
za vaje pa v stanovanju, ki 
j im ga je dala brezplačno v 
najem Splošna bolnišnica 
Jesenice. "Opremili smo si-
mulirano bolniško sobo, 
kjer bodo študenti vadili 
različne terapije i n pose-
ge," je povedala dr. Skela 

Savičeva. Klinično prakso 
(imajo še nekaj težav z za-
gotavljanjem denarja za-
njo) bodo študenti opravlja-
liv Splošni bolnišnici Jese-
nice. v bolnišnici Golnik ter 
v domu starejših na Jeseni-
cah in v Radovljici, dogo-
varjajo pa se še z drugimi 
domovi starejših. Zlasti v 
prvem letniku bo praksa 
potekala predvsem v domo-
vih za ostarele, ker je bol-
nišnično okolje še nekoliko 
prezahtevno za študente 
prvega letnika, je razložila 
dekanica. Projekt visoke 
strokovne šole so ob nedav-
nem obisku vlade na Go-
renjskem predstavili tudi 
ministrici za zdravje Zofiji 
Mazej Kukovič, ki je pouda-
rila, da je zelo pomembno, 
da bodo na Jesenicah priče-
li izobraževati kader, ki je 
že in bo v prihodnje zelo 
iskan. Dušan Lesjak, držav-
ni sekretar za visoko šol-
stvo, pa je dejal, da gre vlad-
na politika v smer liberali-
zacije visokega šolstva, s či-
mer študijski programi 
prehajajo bliže h kandida-
tom za študij in delodajal-
cem. Zato je izrazil zado-

D r . Br ig i ta Ske la Sav ič 

voljstvo, da so na Jesenicah 
ustanovili visoko šolo za 
zdravstveno nego, in šoli 

obljubil vso podporo minis-
trstva, ki tudi financira nje-
no delovanje. 

Kropi grozi zemeljsl(i plaz 
A 1. stran 

Teden dni po "hudi uri" 
kaže Kropa drugačen, lepši 
obraz, poplavljene hiše in 
javne površine so očiščene. 
Cestno podjetje Kranj je v 
ponedeljek zagotovilo pre-
voznost državne ceste v 
zgornjem koncu Krope (in 
naprej proti Dražgošam), a 
ker bosta Komunala Radov-
ljica in Elektro Gorenjske 
začela na tem odseku obna-
vljati vodovod in visokona-
petostno omrežje, bo cesta 
prevozna le za najnujnejše 
potrebe. Vodnogospodar-
sko podjetje Kranj čisti 

strugo Kroparice i n sanira 
vodni prag ob Placu, lahko 
pa bo zagotovilo tudi večjo 
prepustnost "koruznega 
mostu", ki je po mnenju 
nekaterih domačinov glav-
ni krivec za poplave v Kro-
pi. Most po informacijah 
kranjske enote zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
ni spomeniško zaščiten. 

V prostorih krajevne 
skupnosti Kropa je začas-
no, vsak dan od 10. do 18. 
ure. odprta informacijska 
pisarna, v kateri se krajani 
naročijo za obisk, nasvet ali 
manjša popravila, ki jih iz-
vaja tehnična pisarna, se 

seznanijo z oblikami po-
moči, dobijo obrazce za pri-
javo škode ... Vsak dan je v 
informacijski pisarni tudi 

Krajevna skupnost Kropa 
zbira humanitarno po-
moč za krajane Krope na 
računu številka 01302-
6450842245, sklic: 00900, 
namen: Pomoč Kropi. 

svetovalka radovljiškega 
centra za socialno delo, v 
sredo dopoldne je bila sku-

paj s Špelo Zamik iz občine 
dežurna Monika Pogačar, 
ki je povedala, da krajani 
med drugim sprašujejo, 
kakšne so možnosti za iz-
redno socialno pomoč. Eki-
pa iz tehnične pisarne sve-
tuje krajanom glede elek-
trične in vodovodne inštala-
cije, sušenja stanovanj in 
praznjenja cistern s kuril-
n i m oljem, ki j ih je zalila 
voda, izvedla pa bo tudi naj-
nujnejše ukrepe na petih 
najbolj poškodovanih ob-
jektih in na osnovi pregleda 
plazov pridobila oceno o 
potrebnih posegih in de-
narjih. 

BLED 

Okamnela grajska gospodična 
Pri Triglavskem narodnem parku so letošnje poletje vsak 
zadnji petek v mesecu pripravljali petkove popoldneve, tako 
imenovane izobraževalno-ustvarjalne delavnice za otroke in 
odrasle. Zadnjo bodo pripravili ta petek, ko vse skupaj 
vabijo na Mežaklo, čisto na rob narodnega parka. Zbor bo 
ob 15. uri na parkirišču nasproti gostilne Poljane na Kočni, 
animatorji T N P pa bodo pokazali različne pojave in oblike v 
naravi, ki so v preteklosti burili človeško domišljijo in okoli 
katerih so se spletli različni miti in legende. Tako so zadnji 
petkov popoldan v parku naslovili Okamnela grajska gospo-
dična, saj bo med drugim mogoče videti tudi slikovit skalni 
stolp in spotoma izvedeti zgodbo o gospodični, ki je zaradi 
svoje hudobnosti okamnela. Delavnice so brezplačne, 
primerne zlasti za družine, več o njih pa lahko izveste tudi 
na viww.tnp.si. V. S. 

KOVOR 

Zmaga ekipe iz Kovorja 
Na državnem tekmovanju gasilske mladine v orientaciji, ki 
ga je 8. septembra 2007 pripravilo Prostovoljno gasilsko 
društvo Jezero in Gasilske zveze Brezovica pri Ljubljani, je 
zmagala ekipa starejših pionirjev iz P G D Kovor. V njej so 
t e k m o v a l i D o m i n i k Z u p a n , Ma te j Dob re in An že Hafner , ki 

Jih v o d i m e n t o r Igor V i k t o r Bizjak o b p o m o č i Van je Šum i č in 

Klemena Rovana. Za zmago je ekipa prejela ob manjšem 
pokalu tudi večji prehodni pokal, ki ga lahko osvoji v trajno 
last ob ponovni zmagi na prihodnjem tekmovanju. Tek-
movalce in vodstvo Prostovoljnega gasilskega društva 
Kovor je 12. septembra sprejel tržiški župan Borut Sajovic, ki 
je mladim podaril knjige za spomin. S. S. 

w w w . g o r e n j s a s 
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Nadomestni avtobusni prevozi 
PETRA LOTRIČ 

Bohinj - Ker je proga med 
železniškima postajama 
Bled Jezero in Bohinjska 
Bistrica zaradi posledic ne-
urja do nadaljnjega zaprta, 
je med njima v času, ko 
je cesta skozi Sotesko odpr-
ta za promet, organiziran 
nadomesten avtobusni pre-
voz. 

Avtobusi bodo med po-
stajama Bled Jezero in Bo-
hinjska Bistrica ter v obra-
tno smeri vozili za vlake št. 
4201 (odhod z Jesenic ob 
4.10), 4 2 0 0 (odhod iz Nove 
Gorice ob 3.20), 4203 (od-
hod z Jesenic ob 6.12), 6 0 0 
(odhod iz Nove Gorice ob 
5.28), 4213 (odhod z Jesenic 
ob 14.35), 4 2 1 4 (odhod iz 
Nove Gorice ob 15.24), 6 o i 
(odhod z Jesenic ob 16.53), 
4 2 1 9 (odhod z Jesenic ob 
19.00) in 4 2 2 0 (odhod iz 
Nove Gorice ob 19.28). Po-

Tako le je p laz prejšnj i torek razri l ž e l e zn i ško progo v Sotesk i , /fom peifUoiru 

tniki s postajališča Bohinj-
ska Bela lahko vstopijo ozi-
roma izstopijo na avtobus-
nem postajališču ob lokalni 

cesti, pomiki s postajališča 
Nomenj pa na avtobusnem 
postajališču ob magistralni 
cesti. V s i drugi potniški vla-

ki bodo vozili samo med 
Novo Gorico i n Bohinjsko 
Bistrico ter med postajama 
Jesenice in Bled Jezero. 

Jubilej skupnih praznovanj 
STOJAN SA;E 

Retnje pri Ttiiču - V tržiški 
občini že četrt stoletja ohra-
njajo tradicijo skupnih 
praznovanj 50. rojstnega 
dne prebivalcev, ki izhajajo 
iz te občine ali pa so se tja 
priselili. Doslej so se sreče-
vali v koči pod Storžičem, 
letos pa so se prvič zbrali pri 
gostišču v Retnjah. T a m je v 
imenu organizacijskega od-
bora izrekla pozdrav okrog 
7 0 udeležencem JeJdca Ga-
ber iz Kovorja. Menila je, da 
so prišli le najbolj veseli od 
262 slavljencev, ki jih letos 
obiskuje Abraham. Tokrat 
je prevzel njegovo vlogo Vil i 
Planine. Srečanje je popes-
trila z nastopom igralka 
Jana Mirt Kus. Kot sta pove-
dala Janez Kikel i n Rado 
Veselinovič, je imel devet-
članski odbor veliko dela 
tudi s pripravo srečelova in 

- t . ; > 

T r ž i šk i A b r aham i v Retn jah 

daril. Vsak je dobil za spo-
m i n sliki Tržiča iz leta 1957 
i n leta 2007 ter skupinsko 

fotografijo. Enega od po-
snetkov srečanja, kjer sta se 
jubilantom pridružila žu-

pan Borut Sajovic in sopro-
ga Janja, predstavljamo bral-
cem Gorenjskega glasa. 

Ič KOMENTAR 
STOJAN SAJE 

Koliko je ura 

Z a seje občinskega sveta v 
Tržiču je značilno, da 
so dolge in polne pole-

mik. Prvo težavo skuša župan 
Borut Sajovic odpraviti z upoš-
tevanjem določenega časa za 
razpravo. Sprva je čas meril s 
šahovsko uro na mizi pred se-
boj. Nato je opozicija menila, 
da bi morali imeti stensko uro 
v dvorani. To željo je izpolnil 
podžupan Jure Megiič, ki je 
20. septembra obesil uro na 
steno. Svetnik SDS Jurij Roz-
man je modroval, da je moteč 
rdeč kazalec. Pojasnili so mu, 
da je številčnica črna. Urav-
noteženost bi morala ustreza-
ti levim in desnim, a ni! 
Samo za sprejem dnevnega 
reda so porabili uro in dvajset 
minut, za kar je bil glavni kri-
vec nekdanji župan Pavel Ru-
par, vodja svetniške skupine 
SDS v Tržiču. 

Za njegove dolge nastope na 
sejah, ki povzročajo težave ve-
čini, župan še nima učinkovite 
zavore. Ruparjevemu izziva-
nju, s katerim je pr^šnjikrat 
skušal postaviti dnevni red na 
glavo, ni nasedel. Pristal je na 
zahtevo za odmor, ko so po-
iskali zapisnik seje o domnevni 
spremembi poslovnika glede 
obravnave vprašanj in pobud 
svetnikov pod tretjo točko. Svet-
nik SDS Anton Šuštarje na-
mreč želd, da se vrne na to me-

sto s predzadnje točke. Pred 
tem je svetnik SDS Janez Bo-
gataj predlagal, naj ob 37. u-ri 
začeto stjo končajo ob 21. uri. 
Izkazalo se je, da spremembe 
poslovnika ni bilo, večina pa se 
je odločila za obravnavo vseh 
točk dnevnega reda prek polno-
či. Temu so se čudili gostje od 
drugod, ki so čakali na obra-
zložitev točke. Ob odmoru 
med razpravo o poročilih nad-
zornega odbora se je Štefan 
Kadoič zanimal, kdaj bo na 
vrsti. Župan ga je vljudno po-
tolažil, da bo moral potrpeti, 
saj so take pač seje v Tržiču. 

In zakaj je tako? Glavni 
razlog je, da prgšnji župan ni 
sprejel poraza. Dovoljuje si, če-
sar si drugi ne upajo. Presega 
čas za razprave, skače v besedo 
drugim, izreka žaljivke na-
sprotnikom, ugovaija ugotovit-
vam o škodljivih potezah vod-
stva občine v preteklosti in na 
druge načine ovira potek sej. 
Za tako obnašanje si je na 
zadnji seji prislužil tri javne 
opomine župana. Slednji mu 

je ob ugovarjanju o dolgovih 
občine zagrozil, da bo naročil 
še zunanjo revizijo porabe ob-
činskega denaija v preteklosti 
in sprožil kazenske ovadbe, če 
ne bo odnehal. Stari župan 
naj na naslednji seji pogleda 
na uro in se spomni, daje od 
volitev že leto dni. 

BLED 

Srečanje blejske pletne in beneške gondole 

S sprevodom gondol in pleten med Grand hotelom Toplice 
in Kazino se bo jutri, v soboto, ob 16.30 začelo srečanje blej-
ske pletne In beneške gondole. Že pred dvema letoma je na-
mreč nekaj beneških gondoljerjev obiskalo Bled, ob tem pa 
so dali pobudo, da bi na Blejskem jezeru pripravili srečanje 
dveh tradicionalnih plovil, ki dajejo utrip krajema. To idejo 
bodo uresničili ta konec tedna, ko bo beneška gondola prvič 
zaplula zunaj običajnih beneških vodnih poti. Pojutrišnjem 
sprevodu in predstavitvi se bo v nedeljo med 10. in 11. uro 
mogoče z obema tudi popeljati, ob 11. uri pa bo tudi kratek 
tekmovalni program med Zdraviliškim parkom in prosto-
rom pod hotelom Park. Druženje, ki ga tokrat ob dnevu tu-
rizma pripravljata Turistično društvo Bled s svojo sekcijo 
pletnarjev ter Zavod za kulturo Bled, naj bi bilo spomladi 
znova v Benetkah. V. S. 

BOHINJSKA BISTRICA 

V Bohinju bodo gradili nov hotel 

Podjetje MPM Engineering, d. o. o., je na razpisu za prido-
bitev evropskih sredstev z naslovom Dvig konkurenčnosti 
turističnega gospodarstva pridobilo denar, s katerim bo 
lahko takoj pričelo graditi nov hotel s štirimi zvezdicami. 
Park hotel Bohinj bo stal tik ob Vodnem parku Bohinj in bo 
z njim povezan s podzemnim hodnikom. V hotelu bo 253 
postelj, v dodatni ponudbi pa tudi hotelska in restavracija a 
la carte, slaščičarna, aperitiv bar, kongresna dvorana, poroč-
na dvorana, wellness center, bowling in otroška igralnica. 
Goste bodo svoje jeklene konjičke lahko parkirali v podzem-
ni garaži. Poleg novih prenočitvenih zmožnosti Bohinja pa 
bo hotel ponudil tudi štirideset novih delovnih mest, kar je 
za Bohinj še posebno pomembno. Zaključek gradnje in 
odprtje hotela sta predvidena za konec prihodnjega leta. 
Nov hotel bo velika pridobitev za Bohinj in obogatitev 
tamkajšnje turistične ponudbe. P. L 
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Poberite smetano 
svetovnega gospodarstva 
Jamčimo povračilo 100% glavnico ob zapadlosti 
In do 57,5 % donos v obdobju 5 loL liidl če nista nai homitent 

HOO*A STfVILXA 

l.rf<>@v<.lk«iMk.«l ( ( ( > 0 8 0 2 2 6 5 ) 

V O L K 8 B A N K 
ZAUPANJE NAS POVEZUJE. 

Ii!tnitiWAiia»r - MuiUaUnM(lil.Dun^ IJSi. 10(101»«»™ 0»lUI«iioi 
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GORENJSKA 

ŠKOFJA LOKA 

Zbirajo vloge oškodovancev 
Tudi v občini Škofja Loka so že začeli ocenjevati in zbirati 
vloge oškodovancev, ki so na tem območju utrpeli škodo na 
stavbah in infrastrukturi ob neurju in poplavi 18. septembra. 
Ocenjevati so začeli 23. septembra, oškodovanci pa lahko 
obrazce dobijo v glavni pisarni občine na Mestnem trgu 15 
v Škofji Loki, objavljeni so tudi na spletnem portalu 
vww.skofjaloka.si. Zadnji rok za oddajo vlog je sreda, 3. ok-
tobra. Dodatne informacije lahko dobite na te[efonski števil-
ki (04) 5112 324. D. Ž . 

KAMNIK 

Erženova nova direktorica Agencije 
Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Kamniku je do-
bila novo direktorico. Na razpis za novega direktorja se je 
prijavilo kar enajst kandidatov, tudi dosedanji v. d. direktor-
ja Igor Kralj. Svetniki, ki so v razpravi poudarili, da je Kralj 
delal zelo dobro in da so zamenjave v takšnih primerih 
nesmiselne, so kljub vsemu podprli predlog Sveta Agencije 
in za novo direktorico imenovali doktorico znanosti Andrejo 
Eržen, sicer priznano zgodovinarko iz Kamnika, j. P. 

MEDVODE 

Poskusna krožna vožnja po Medvodah 
V ponedeljek, 17. septembra, je v Medvodah poskusno začel 
voziti mini avtobus z 21 sedeži. Sedemkrat dnevno vozi na 
relaciji Železniška postaja Medvode-BC Mercator-krožišče-
Center starejših-Zdravstveni dom-Lekarna-nogometno 
igrIšče-Železniška postaja. O b sobotah, nedeljah in 
praznikih avtobus ne vozi. Cena vožnje je 0,50 evra. Poskus-
no bo avtobus vozil do konca letošnjega leta, glede na odziv 
pa se bodo potem odločili, kako naprej. Že več let namreč 
prihajajo pobude po podaljšanju proge mestnega prometa 
številka 15, po novem 25. "Gre za skupen projekt Občine 
Medvode in KS Medvode Center. Poskusna vožnja bo 
pokazala, kakšen je dejanski interes ljudi. Da bi se zadeva fi-
nančno pokrila, bi se po izračunih dnevno moralo voziti 
okrog 70 do 80 ljudi. Vozni red je prilagojen voznemu redu 
mestnega in železniškega prometa," je povedal Branko 
Fišer, predsednik KS Medvode Center. M. B. 

Lovci za zaščito Mengešicega polja 
Mengeški in trzinski lovci so ob 60-ietnici Lovske družine Mengeš opozorili na zaščito gozdov in divjadi. 

JASNA PAIADIN 

Mengeš - Približno trideset 
lovcev iz mengeške in trzinske 
občine, združenih v Lovski 
družini Mengeš, je v soboto ob 
prenovljenem društvenem 
domu praznovalo šestdeset let 
od ustanovitve svoje lovske 
družine. S slovesnostjo, s kate-
ro so se pridružili tudi prazno-
vanju stoletnice lovstva na Slo-
venskem, pa so želeli opozori-
ti predvsem na težave, s kateri-
mi se lovd srečujejo. 

"Obletnice nas morajo 
spomniti na nove obveze za 
prihodnost Daleč so časi, ko je 
bilo na našem območju divja-
di na pretek. Že zdaj nam po-
voz in rotacijske kosilnice vza-
mejo več kot tretjino odzve-
ma," je opozoril Jože Vahtar, 
starešina Lovske družine 
Mengeš, in dodal, da so men-
geški lovd s širitvijo urbanih 
središč že izgubili večji del lo-
višča, še več pa jim ga bo vzela 
gradnja povezovalne ceste sko-
zi Mengeš in trzinske obvoz-
nice. V 2400 ha velikem loviš-
ču so včasih živeli celo jeleni, 
danes pa na Mengeškem polju 
in v gozdovih Rašice večino-

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

Starešina mengeških lovcev Jože Vahtar z novim društvenim praporom 

ma biva le mala divjad. "Divje 
živali v gozdu in drugje v svo-
jem naravnem okolju potre-
bujejo predvsem mir, zato je 
nujno, da Zgornje in Spodnje 
Mengeško polje zaščitimo 
pred nebrzdainimi urbanistič-
nimi posegi, preveč intenziv-
n i m lonetijstvom in tudi last-
niki psov. Gozd namreč ni 
naš dom, ampak dom živali. 

Mir moramo zagotoviti vsaj v 
večernem in nočnem času, 
lovd pa smo zelo pozorni na 
vse večje posege v prostor, ki 
se dogajajo v Mengšu in oko-
lid," opozarja Vahtar, ki je vo-
denje mengeških lovcev pre-
vzel v tem letu, s ponosom pa 
pove, da sta bila prizadevna 
mengeška lovca že njegov oče 
in ded 

"Naša naloga je predvsem 
ozaveščanje ljudi in vzgajanje 
najmlajših," pravijo mengeški 
in trzinski lovd, ki so ob svo-
jem jubileju v društvenem 
domu uredili tudi lovsko raz-
stavo z nagačenitni živalmi in 
lovsko opremo, ki si jo bodo v 
teh dneh ogledali predvsem 
učend in otrod iz okoliških 
šol in vrtcev. 

Hudourniki so bili zanemarjeni 
JASNA PAIADIN 

Kamnik - "Škoda v naši občini, 
nastala zaradi nedavnih po-
plav, se sicer ne more primer-
jati s tisto v Železnikih, a je vse-
eno zelo velika. Ocene še niso 
dokončne, bomo pa tudi pri 
nas JX)trebovali državno po-
moč," je na d i ž a v n ^ poslan-
ca in občinskega svetnika Ru-
dija Veišnika na zadnji seji ob-
činskega sveta apeliral župan 
Tone Smdnikar. 

Na območju občine Kamnik 
je bilo poškodovanih 21 odse-
kov lokalnih cest ter javnih 
poti, šest mostov, dva vodovo-
da, sproženih je bilo 19 zemelj-
skih plazov, regionalne ceste 
so bile poškodovane na več 

mestih, poplavljenih je bilo 
več kot 65 stanovanjskih in 
gospodarskih objektov, zaradi 
udara strele je zgorela pastir-
ska koča na Gojški planini. 
Groba ocena vrednosti inter-
vendjskih ukrepov za odpra-
vo posledic neurja samo na 
cestah v minimalnem obsegu 
znaša 1 9 0 tisoč evrov, na sta-
novanjskih objektih še ni oce-
njena. Svetniki so iz prora-
čunske rezerve tako zagotovili 
125 tisoč evrov za komunalno 
in cestno infrastrukturo, 33 ti-
soč za športno infrastrukturo, 
ki je v lasti občine, in dvajset 
tisoč za kmetijstvo, dodatno 
pa so podprli še deset tisoč ev-
rov za poplačilo stroškov gasil-
cev. 

Svetniki so si bili v razpravi 
enotni, da je do poplav prišlo 
zato, ker so bili hudourniki po 
občini zanemarjeni in nevzdr-
ževani. "Struge in bregovi se 
ne čistijo več. Včasih so za to 
lahko poskrbeli kmetje, zdaj 
pa ne smejo več, država pa 
tudi ne naredi dovolj. Potreb-
na bi bila le zdrava pamet," je 
povedal Jože Zagorc in predla-
gal, da občina naredi strokov-
no študijo ogroženosti i n 
ukrepov. 

N ^ t e r i svetniki so predla-
gali, naj tudi Občina Kamnik 
odpre poseben račun za zbira-
nje pomoči, in pozvali svoje 
kolege, naj sejnino nakažejo 
tistim, ki so v poplavah utrp>e-
li škoda 

Za razpis ustanovili zavod 
BOŠTJAN BOGATAJ 

ŽirI - Žirovski občinski svetni-
ki so na izredni seji potrdili 
ustanovitev socialno varstvene-
ga zavoda Žiri, s katerim se 
bodo do 5. novembra prijavili 
na razpis za dodelitev koncesij 
za delovanje doma za starejše 
občane v Žireh. 

"Naš vložek je zemljišče, si-
cer pa bo naš potendalni inve-
stitor financiral, zgradil in kas-
neje tudi upravljal dom za 150 
stanovalcev. Najbolj pomemb-
no pa je, da koncesijo dobimo," 

je razložil župan Bojan Star-
man. Naj spomnimo, da so žu-
panu pred kratkim očitali neiz-
polnjevanje obljub pred volitva-
mi, da naj bi dom začel delova-
ti leta 2009. "Zaradi večjega 
doma potrebujemo večje zem-
ljišče, hkrati je dom potisnjen 
M j proti obvoznid. Zato dela 
zemljišč nimamo in gre last-
nik zemljišč z njim v solastni-
štvo zavoda," je župana dopol-
nila pripravljavka projekta Ida 
Filipič Pečelin. 

Svetniki večjih pripomb na 
dosedanje delo za pridobitev 

koncesije in gradnjo doma na 
izredni seji niso imelL 

Župan Starman jim je odgo-
voril, da bodo ddo prav gotovo 
dobili Žirovd, seveda pa 7 0 
kvalificiranih delavcev uprav-
Ijavd doma ne bodo dobili v Ži-
reh. "Sicer pa bom naredil vse, 
da bomo na razpisu uspeli, če-
prav je razpisno dokumentad-
jo dvignilo kar 50 občin," je pri-
bil Starman, nakar mu je Ko-
pač odgovoril: "Ste župan SDS, 
poslanec SDS in vpliven v dr-
žavi, zato lahko naredite vse, da 
koncesijo pridobimo že sedaj." 
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Stare med svetovno elito 
"Idealno bi bilo, če bi v sprint prišlo 30 do 40 kolesarjev in da sem zraven," o nedeljski cestni dirki 
svetovnega prvenstva v kole§arstvu razmišlja Matej Stare, edini Gorenjec v elitni kategoriji. 

MAJA BERTONCEL; 

Kranj - Svetovno prvenstvo v 

ces tnem kolesarstvu, Id pote-

ka v Stuttgartu v Nem f i j i , se 

je z vožn jo na čas kolesar jev 

do 2 3 let začelo v sredo. Sveto-

vn i prvak je ma lce presenetlj i-

vo posta l 2 1 - le tn i N i z o z e m e c 

Lars B o o m . Nastop i la sta tud i 

dva S lovenca , oba ko lesa r ja 

k ran j ske Save, G rega Bole i n 

Kr i s t jan Koren. S l edn j i je naj-

več pr i čakova l prav v krono-

metru, v katerem je b i l že lan i 

k l j ub p a d c u deseti n a svetu. 

T a k o ko t na le tošnjem evrop-

s k e m prvenstvu pa m u tud i 

tokrat n i šlo po načrt ih. Zače l 

je s i ce r obetavno, p o t e m pa 

vedno bol j izgubl ja l p i o t i naj-

bo l j š im i n b i l na k o n c u 2 7 . (-1-

2:38) . R a vno obra tno je b i l o 

p r i Bo le tu: s labš i začetek i n 

od l ičen konec, kar je zadosto-

valo za 1 9 . mes to z zaostan-

k o m 2 : 1 2 . Bo le s icer več priča-

kuje od sobotne"cestne dirke, 

k j e r b odo nas top i l i k a r tr i je 

Savčani, po leg omen j ene dvo-

jice še Gašpe r Švab. S lednj i je 

zb ra l največ točk za le tošn jo 

vel iko z m a g o S loveni je v po-

ka lu narodov za kolesar je do 

2 3 let. V sredo je b i l a na pr-

venstvu t u d i vožnja n a čas za 

ženske, letos b r e z Blaže Kle-

menč i č . Včeraj so v ist i disci-

p l i n i nas top i l i ko lesa r j i el ite, 

danes je na p rvens t vu p ros t 

dan, jutr i i n v nedel jo pa bosta 

še cestni d i r k i 

Prv ič bo n a svetovnem pr-

vens tvu v kategor i j i el ite na-

s top i l Mate j Stare, 29- letn i ko-

lesar i z L u ž p r i Šenčur ju , kd 

p a že neka j časa ž i v i v Ko -

m e n d i . Z a n j i m je u s p e š n a 

sezona: " Ž e celo sezono d i r -

k a m konstantno i n s e m l ahko 

zadovol jen. Ža l m i je le d i r k e 

1. kategorije v F rand j i , k je r je 

b i l o n a startu ve l iko P r oTou r 

ek ip, dobra konkurenca, zara-

d i defekta pa s e m i zgub i l bo j 

z a 3. mesto, k a r b i b i l res us-

peh . " Stare n a p rvens tvo v 

Stuttgart {»tuje danes, o c i l j i h 

pa pravi: " Izpo ln i t i selektorje-

vo takt iko, z a katero še n e 

vem, kakšna bo. T u d i če s i v 

v l og i pomagača , se z m a l o 

sreče ^ kaj naredit i . Trasa je 

težka, čeprav je vedno tako, da 

d i r ko težko nared i jo ko l e sa r j i 

Idealno b i bi lo, če b i v sp r in t 

p r i š lo 3 0 , 4 0 kolesarjev i n da 

s e m zraven. T a k o kot d rug i s i 

ž e l i m t ud i s uhe ceste, saj je 

d i r k a t i v d e ž j u precej težje, 

tako ps ih i čno ko t fizično. Pr i -

prav l jen pa s e m dobro." Cest-

m 
Matej Stare bo v nedeljo prvič v elitni konkurenci nastopil 
na svetovnem prvenstvu. / foto; rma doh 

na d i rka na svetovnem prven-

stvu bo z a kolesarja P em tn i n e 

Ptuj verjetno zadn j i nastop le-

tos. N a vprašanje , z a katero 

ek ipo bo voz i l p r ihodn jo sezo-

no , pa odgovar ja: "Sta dve 

možnos t i : da os taner j i v Pe-

r u m i n i a l i g r e m v Italijo, o d 

koder s e m dob i l ponudbo ene 

i z m e d kon t i nen ta l n i h ek ip." 

Loški in turški košarkarji za Železnike 
Turški Efes Pilsen je v Škofji Loki na humanitarni tekmi za pomoč Železnikom visoko premagal 
domače košarkarje TCG Mercatorja. V ponedeljek na Podnu sloviti Maccabi. 

MAJA BERTONCELJ 

Sko f j a Loka - Košarkar j i T C G 

Merca to r , po leg H e l i o s a 

Domža l ed in i gorenjsk i pred-

stavnik v l ig i U P C Te lemach , 

i n ekipa Efes Pi lsen, večkratn i 

turšk i d ržavn i prvak, sta v to-

rek v špor tn i dvorani Poden v 

Škof j i L o k i odigrala hu rhan i -

t a m o koša r ka r s ko t e k m o za 

pomoč p r i z ade t im v na r avn i 

nesreči v Že l e zn i k i h . Ce lo tn i 

i zkup i ček o d p rodan ih vstop-

nic, sedemsto evrov, bodo na-

men i l i z a nakup košarkarske 

op reme . Na t r i b u n a h je b i l o 

o k r og 2 5 0 gledalcev, t e kmo 

sta s i og leda la t u d i M i l a n 

Zver , m i n i s t e r z a šo ls tvo i n 

šport, i n ško^e lošk i ž u p a n 

Igor Draksler. 

Po pr ičakovanj ih so b i l i bolj-

š i gostje, k i so zmaga l i s konč-

n i m rezu l ta tom 8 4 : 5 0 , po če-

trt inah 1 9 : 1 9 , 2 7 : 8 , 2 1 : 1 2 i n 

1 7 : 1 1 . Na jbo l j š i s t re lec p r i 

T u r k i h je b i l A m e r i č a n Kenny 

Gregory, k i je dal 13 točk, p r i 

domač ih pa Saša I^ubenovič z 

11 točkami. T e k m a je b i la spr-

va predvidena v Kran jsk i Gor i , 

kjer se T u r i d pripravljajo pod 

Košarkarji T C G Mercatorja so doma igrali proti turškemu Efes Pilsnu. /foio Tma doh 

vod s t v om znanega t rene r ja 

Dav i d a Blatta, k i je na zad-

n j e m ev ropskem prvenstvu v 

Špan i j i z reprezentanco Rus i -

je osvo j i l na s l ov ev ropskega 

prvaka . G l e d e n a dogodke v 

pre tek lem tednu v Že lezn i k ih , 

pa sta se ek ip i dogovori l i , tek-

m o v h u m a n i t a r n e n a m e n e 

odigrat i V Škof j i Loki . "Ker je 

š lo z a h u m a n i t a r n o tekmo, 

s m o p r i čakova l i več j i od z i v 

g ledalcev. P o tej p la t i s m o 

ma l c e razočaran i , k a r se pa 

same tekme tiče, pa je b i la res 

na ravn i . E k i p i sta p r i k a za l i 

dobro igro, se je pa pozna lo , 

da zakl jučujeta f i z ične pripra-

ve," je povedal A r i ž e Ka lan i z 

K K T C G Merca to r . P o E fes 

P i l s nu v Škof jo Loko že v po-

nedeljek, 1. oktobra, pr ihaja še 

ena slovita ekipa, Maccab i El i -

te, št ir ikratni prvak v Evrol igi . 

Pr i ja te l j ska t e k m a v š po r t n i 

dvoran i Poden se bo začela o b 

19. u r i . 

VABILA, PRIREDITVE 

Dvor jansk l tek - Š D Dvorska vas prireja 8. Dvor jansk i tek z a 

memor i a l janija Stroja. Start bo jutr i ob 15. uri na špo r t nem 

igr išču Radvan v Dvorsk i vasi pri Begunjah. Informacije: Z o r an 

Piškur, 0 4 1 / 9 0 0 571. M . B. 

T e k n a Javorč - P D Žir i jutri organ iz i ra 8. Markov tek na Javorč. 

Start teka bo pred b lagovn ico v Ž i reh ob 10. ur i . Informacije: 

Zvone, 04/51 91 804. M . B. 

T e k n a V o d i š k o p l a n i n o - A D O l imp i k v nedel jo organiz i ra i . 

Tek na Vod i š k o p lan ino s s tar tom ob odcepu ceste proti kam-

no l omu K a m n a Gor i ca . Start za mla j še kategorije bo ob 10.15, 

za druge pa ob 10.35. M . B. 

D r ž a v n o p r v e n s t v o v v e s l a n j u - jut r i bo na B le jskem jezeru 

potekalo 17. D P v ves lanju. Začetek predtekmovanj bo ob 10. 

uri, final pa ob 14.30. M . B. 

Tekma Alpe Adria v smučarskih skokih - Mednarodno tek-
movan j e A l p e Adr ia , turne ja š t i r i h skaka ln i c v smuča r s k i h 

skok ih , b o v G l enc i (Ž i rovn i ca) po teka la jutr i z z a č e t k om ob 

10. uri. M. B. 

R o k o m e t n i s p o r e d - M I K 1. liga: R D Slovan : RD Knauf Insula-

t ion (danes ob 18.30); 1. A ženska liga: Ž R D Škof ja Loka KSI : 

Ž R K Izola (nedelja ob i 8 . uri). M . B . 

N o g o m e t n i s p o r e d • i . l iga T e l e k o m : jutri K o p e r : Domža le ; 2 . 

liga: Tr ig lav Gorenjska : A lum in i j (nedelja ob 16. uri); 1 . g o r e n j -

ska članska liga: 6. krog (vse tekme jutri ob 16. uri): Polet: 
A lp ina Ž i r i , Nak l o ; Sava, Šobec Lesce : Že lezn ik i , Kranjska 

G o r a : B l ed H I R T E R , Ločan : Boh in j , B r i t o f : Ve l e sovo ; 2 . 

Gorenjska članska liga: 5. krog (vse tekme jutri ob 16. uri): Kon-
dor : V i soko , Podbrez je : Bitnje, P r eddvo r : Hrast je. M . B. 

Odbojkar j i za Kropo • Jutri ob 19. ur i bo v špor tn i dvoran i S G Š 

v Radovl j ic i potekala t e kma 2. kroga srednjeevropske lige m e d 

A C H Vol ley in O K M l ado s t iz Zagreba. Vs topn ine ne bo, zb i ra l i 

pa bodo prostovol jne pr ispevke za p o m o č Kropi . M . B. 

MERKUR R O K O M E T 
ROKOMETNI KLUB NAKLO 

VABI NA ROKOMETNO TEKMO Ž E N S K E i . B DRL MED EKIPAMA 
RK N A K L O MERKUR IN ŽRK BRANIK 

v ŠPORTNO DVORANO V STRAHINjU, v soboto, 2 9 . SEPTEMBRA 2 0 0 7 , ob 1 8 , uri. 
VSTOP PROST. VL JUDNO VABLJENI 

2. Kolesarska dirka za pokal 
Tadeja Valjavca 

Spodnja Besnica, v soboto, 6. oktobra, ob 14. uri 

Nastopajo kategori je dečkov in dekl ic : 

• D e č k i A : l e t n i k 1 9 9 9 i n m l a j š i - 1 4 0 0 m 

- D e č k i B: 1 9 9 8 - 1 9 9 7 - 1 4 0 0 m 

• D e č k i C: 1 9 9 6 - 1 9 9 5 - 2 8 0 0 m 

• D e č k i D: 1 9 9 4 - 1 9 9 3 - 2 8 0 0 m 

• D e k l i c e A : l e t n i k 1 9 9 9 i n m l a j š e - 1 4 0 0 m 

• D e k l i c e B: 1 9 9 8 - 1 9 9 7 - 1 4 0 0 m 

- D e k l i c e C: 1 9 9 6 - 1 9 9 5 - 2 8 0 0 m 

• D e k l i c e D: 1 9 9 4 - 1 9 9 3 - 2 8 0 0 m 

Pr i jave: N a d a n t e k m o v a n j a v p i s a r n i d i r k e v Ga s i l s k em 

d o m u V Spodn j i Be sn i c i o d 12. u r e do 13 .30 . 

Š t a r tn i ne nL V s i nas topa joC i p r e jme j o s p o m i n s k e maj ice . 

P o s k r b l j e n o bo z a p ogo s t i t e v v s e h n a s t opa j o č i h . 

S ta r t i n c i l j : P r e d g a s i l s k i m d o m o m v S p o d n j i Be sn i c i . 

Š ta r t k a t e go r i j d e č k o v i n d e k l i c A i n B bo ob 14 .00 , 

z a k a t ego r i j e d e C k o v i n d e k l i c C i n D o b 14.10. 

I n f o rmac i j e : J a n e z F e r l i c , 0 3 1 / 5 6 1 - 6 6 3 , 

j a n e z . f e r l i c@gma i l . c om 

SOJLKl' 
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KRAN) 

Že tretji lažni preplah na sodišču 
V sredo dopoldne so že tretjič v letu dni izpraznili sodno 
stavbo v Kranju, ker so prejeli grožnjo, da je v njej nastavlje-
na bomba. Po skrbnem pregledu vseh prostorov so ugotovi-
li, da je šlo znova za potegavščino. Neznani storilec je grož-
njo o nastavljeni bombi ob 10.29 sporočil preko telefonske 
številke 113. Klic je prevzel Operativno komunikacijski center 
PU Ljubljana, od tam pa so sporočilo posredovali v Kranj. 
Kranjski policisti so takoj evakuirali sodno stavbo in zavaro-
vali širše območje, protibombni pregled objekta, v katerem 
sta sodelovala vodnika službenih psov, pa so zaključili ob 
12.50. Nekateri so lažni bombni preplah povezali z napove-
dano razglasitvijo sodbe Romanu Velikonji, vendar domne-
ve niso uradno potrdili. Policisti bodo v vsakem primeru 
zoper neznanega storilca podali kazensko ovadbo zaradi 
Storitve kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in za 
nevarnost po 312. členu Kazenskega zakonika RS, za kar je 
zagrožena denarna kazen ali zapor do šestih mesecev. S. Š. 

KOVOR 

Znanje prve pomoči 

Kranjska izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje in Ob-
močno združenje RK Tržič organizirata regijsko preverjanje 
usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdeče-
ga križa, ki bo jutri, 29. septembra, pred gasilskim domom 
v Kovorju. Ekipe bodo med 9. in 12. uro reševale praktične 
naloge iz prve pomoči ponesrečenim ob potresu in nesre-
čah v prometu. Rezultate bodo razglasili predvidoma ob 13. 
url. Najboljše ekipe se bodo udeležile državnega preverjanja 
i8. oktobra v Novi Gorici. S. S. 

KRAN) 

Nejasne okoliščine nesreče 
V križišču Koroške in Bleiweisove ceste v bližini stavbe 
Mobitel v Kranju se je v sredo okoli 17.40 zgodila prometna 
nesreča med voznico rdečega avtomobila Renault R5 in 
voznikom sive Renault Lagune. Zaradi razjasnitve okoliščin 
nesreče policija naproša morebitne priče, da pokličejo na 113 
oziroma na Policijsko postajo Kranj (04/233 64 00). S. Š. 
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Taksistu trinajst let zapora 
jeseničana Romana Velikonjo so zaradi za umora, poskusa umora in povzročitve dveh lahkih ran 
obsodili na trinajst let v zapor. Tožilec zadovoljen, obramba pa je že napovedala pritožbo. 

S I M O N S U B I C 

Kranj - Znani jeseniški tak-
sist, 49- letni R o m a n Veii-
konja je lo . novembra lani 
v lokalu CafFe Inn na Jese-
nicah, k i ga je imel v naj-
emu šele štiri dni, z revol-
verjem v prsni koš ustrelil 
28-letnega Elvina Hadžiča, 
k i je kasneje zaradi strelnih 
ran v jeseniški bolnišnici 
umrl, prav tako v prsni koš 
je huje rani l 22-letnega 
Džera lda H a d ž i č a , 22-let-
nega Samirja Terz iča in 27-
letnega Mirana Kovačevida 
pa lažje ranil v stegni. Za ta 
dejanja ga je petčlanski se-
nat Okrožnega sodišča v 
Kranju v sredo obsodil na 
enotno kazen trinajst let za-
pora. Sodba ni pravnomoč-
na, zagovornik D u š a n 
Csipd se bo nanjo pritožil, 
medtem ko je b i l okrožni 
državni tožilec J a n e z Pa-
lovšnik z njo zadovoljen. 

Po mnenju senata je ob-
dolženi usodnega dne brez 
pravega vzroka zanetil pre-
pir in kasnejše prerivanje z 
bratoma Hadžičema in pre-
ostalo družbo ob šanku. Ko 
so ga zbi l i na da, je bi l Veli-
konja nesporno v stanju 
bistveno zmanjšane zavesti 
in takrat tudi ustrelil v noge 
Terziča in Kovačeviča. "Po-
tem ko ste ustrelUi Elvina 
in Džeralda Hadžiča v hrb-
ta, pa ste b i l i v po ln i pri-
števnosti, kakor je v svojem 
mnen ju ugotovila skupi-
na izvedencev psihiatrov," 
je odločitev senata pojas-
nila njegova predsednica, 
okrožna sodnica Andreja 
Ravnikar. Senat se je torej 
strinjal z navedbami obtož-
be, da je šlo v primeru stre-
ljanja na brata Hadžiča za 
naklepno dejanje pr i polni 
zavesti in ne silobran v sta-
n ju neprištevnosti, kakor je 

Roman Velikonja: Branil sem svoje življenje pred družbo, ki 
je na Jesenicah znana po nasilju./Foio:cor«dK>vM 

zatrjevala obramba. "Ustre-
l i l i ste ju v hrbet, izstreli l i 
ste vsaj šest nabojev v več 
oseb. Lahko bi postopali 
drugače in streljali v zrak 
ali vstran ali celo prenehali 
streljati," je zaključila sod-
nica. Pri določitvi kazni je 
senat upošteval tudi olajše-
valne okoliščine. "Ko se 
vam bo kaj takega zgodilo, 
se spomnite name," je na-
zadnje dejal Velikonja. 

Za končno sodbo si je se-
nat vzel dan premisleka, saj 
sta tožilstvo in obramba za-
kl jučni besedi podala že v 

torek. Tožilec je med dru-
g im opozoril, da je Veliko-
nja takoj po streljanju nata-
karici naročil, naj ne kliče 
policije in naj pospravi lo-
kal, s čimer so se izgubil i 
mnogi dokazi, k i b i poma-
gali natančneje razjasnit i 
okoliščine in potek obra-
vnavanega dogodka. "To 
nakazuje, da se je obtoženi 
zavedal svoje krivde. Še do 
danes tudi n i pojasnjeno, 
kje je morilsko orožje, kar 
obtoženi nedvomno ve," je 
opozoril. Dodal je, da je o 
silobranu nesmiselno govo-

OMV futurPlus -
Več toplote za isto ceno! 
OMV SLOVENIIA SLOVENSKEMU TRCU PONU|A -OMV FUTURPLUS. - IZ80y5AN0 
EKSTRA LAHKO KURILNO OLJE. KI |E PRI|AZNE|SE OKOLJU IN KURILNI NAPRAVI. 

»Vee toplote 23 isto ceno!« je slogan ekstra lahkega kuntega ol|a OMV futufPlus, 
ki v primenavi s standardnim ekstra lahkim kurilnim oljem zagotavlja konstantno 
visoko kakovost med iasom skladiščenja v rezervoarju, znižuje stroške obratovanja 
in povečuje zanesljivost delovanja kurilnih naprav OMV futurPlus lahko naročite na 
brezplačni telefonski Številki 080 2332, na dom jsa vam ga pripeljejo že v 48 urah. 

Zahtevane lasuiosti, ki 
jih uporabniki pričakujejo 
od kurilnega olja, so se 
zaradi čedalje sodobnejših 
sisten>ov izgorevanja In 
daljšega skladiščenja v 
rezervoarju kupca bistveno 
spremenile. Odgovor 
na tovrstne zahteve je 
OMV luturPlus, ki vsebuje 
visoko učinkovit dodatek 
za lztx}lišanje lastnosti 
kurilnega olja. 

In kaj nam prinaSa 
ekstra lahko kurilno olje? 
Prva prednost je večja 
subilnost pri skladiščenju. 

S specialnimi učinkovinami 
se namreč občutno omeji 
naravno staranje kurilnega olja. 
Zmanjia se nastajanje snovi 
zaradi vplivov staranja, kot 
so dnevna svetloba, barvne 
kovine v ceveh, po katerih 
teče olje oz. v črpalkah ter 
kisik iz zraka. S tem se prepreči 
zamašitev filtrov, ki lahko vodi 
do motenj pri obratovanju. 
Kurilno olje pa se lahko ob 
nezmanjšani kvaliteti skladiSČI 
dlje časa. 

Druga prednost je boljSa 
temiična stabilnost, saj zaradi 
reflektirane toplote lahko pride 

do nastajanja oblog na Sobi 
goriJnika In na filtru Sobe, kar 
lahko negativno vpliva na 
razprSevalno sposobnost Sobe. 
S specialnimi učinkovinami, 
ki jih vsebuje OMV futurPlus, 
Soba ostane čis^ In zato 
optimalno deluje daljSi čas. 

Tretja prednost je manjSa 
poraba in večja varnost 
obratovanja. Posebni dodatki 
namreč skrbijo za to, da se 
dolgoročno ohranijo prvotne 
razprSevalne lastnosti Sobe. 
Zaradi lega pa kurilno olje 
optimalno in enakomerno 
izgoreva, kar med drugim 

preprečuje nepotrebne 
emisije in s tem bistveno 
priponiore k ohranjanju 
čistega okolja. Pol«g tega 
OMV futurPlus Ščiti tudi 
vaSo ogrevalno napravo 
pred nastajanjem oblog 
s posebno antikorozijsko 
zaSčito, kar zagotavlja daljSo 
dobo naprave. 

riti. Če nekoga ustreliš v hr-
bet. 

Zagovornik je po drugi 
strani zatrjeval, da tožilec 
ni dokazal, da je bi l Veliko-
nja med streljanjem nekaj 
časa prišteven, nekaj pa ne, 
da je prav on začel prepir, 
da se ne ve natančno, po 
kakšen vrstnem redu so b i l i 
oškodovanci ustreljeni, ali 
koliko nabojev je Velikonja 
izsttelil in ali je sploh stre-
l ja l zunaj lokala. Opozoril 
je, da je pri obdolženem na-
stopila popolna amnezija 
za vsaj dve u r i in da samo 
zato ne zna povedati, kam 
je odložil uporabljeno orož-
je. "Obdolženi je streljal v 
močnem čustvenem afek-
tu, bil je smrtno prestrašen, 
na tleh, nevešč rokovanja s 
pištolo, brez namena ko-
garkoli ubi t i , ampak zgolj 
prestrašiti oškodovance. V 
takšni situaciji se nihče ne 
bi mogel drugače ubraniti," 
je odvetnik Csipo nizal ar-
gumente obrambe. Ker je 
šlo po mnen ju obrambe 
zgolj za samoobrambo, k i 
n i kazniva, je predlagala 
oprostitev. 

KRATKE NOVICE 

MOJSTRANA 

Poželi konopljo 
Kranjskogorski policisti bo-
do zaradi posedovanja In 
gojenja konoplje kazensko 
ovadili 27-letnega Mojstran-
čana. Pri hišni preiskavi so v 
njegovi leseni baraki našli 
več posušenih In sušečih se 
rastlinskih delcev konoplje, 
na vrtu In v okolici barake 
pa so našli še 12 rastlin ko-
noplje, visokih od enega 
do dveh metrov. Konopljo 
so policisti poželi in zasegli. 
Sledi njeno strokovno uni-
čenje. 

BLEJSKA DOBRAVA 

izpraznil trgovino 
Neznani storilec je v noči na 
torek vlomil v trgovino z ži-
vili na Blejski Dobravi in 
ukradel za 5.270 evrov živil-
skih artiklov, artiklov za 
osebno higieno, cigaret in 
menjalnega denarja. S. Š . 
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"Poplave so nam sicer odnesle skoraj vse, za kar smo v vseh letih samostojne občine garali, a bomo Železnike 
obnovili in naredili še lepše kot prej," nam je teden dni po katastrofalnih poplavah optimistično zagotovil župan 
Železnikov Mihael Prevc. 

V Dol ure e vse solavalo DO vod 
M I H A E L PREVC, ŽUPAN OBČINE Ž E L E Z N I K I , KI JE BILA v NEDAVNEM NEURJU NAJHUJE PRIZADETA 

ANA HARTMAN 

Na cestah je za 
25 milijonov 
evrov škode. 

Na objektih za 
deset milijonov, 

škoda na 
vodovodu znaša 

od dva do tri 
milijone, 43 

milijonov evrov 
je škode na 
vodotokih. 

Dvesto objektov 
je po večini ali 

delno uničenih. 
Dvajset 

gospodinjstev 
je ostalo brez 

vsega. 
Pet objektov bo 
treba temeljito 

obnoviti. 

Za intervju z nami si je žu-
pan Mihael Prevc, stežka se-
veda, utrgal čas po torkovi ti-
skovni konferenci, ki so jo 
simbolično sklicali natanko 
teden dni po hudi uri. "V 
tem času smo si že približno 
opomogli. Želeli smo se jav-
no zahvaliti gasilcem, voja-
kom, civilni zaščiti, polici-
stom, prostovoljcem in 
vsem, ki so nam v najtežjih 
trenutkih pomagali. Krajani 
so v zahvalo zbrali že več kot 
osemsto podpisov," je pove-
dal župan, ki svoje izčrpano-
sti ni mogel skriti in je od 
časa do časa med intervju-
jem zazehal. 

Koliko ste spali v zadnjem 
tednu? 

(nasmeh) "Približno po tri 
ure na noč. Skrbi je ogrom-
no. Tudi domačini mi pravi-
jo, da so tako zelo utrujeni in 
razburjeni, da sploh ne mo-
rejo zaspati. Nekateri, ki so 
biJi priča katastrofi, ki nas je 
doletek, imajo velike težave 
in v sebi strah, k i jih bo 
spremljal še dolgo časa, še 
zlasti ko bo deževalo." 

Je tudi vas strah dežja? 
"Seveda, čeprav ta strah 

občutim na drugačen način 
kot najbolj prizadeti krajani, 
ki so ostali brez vsega. Prav 
zato še toliko bolj pritiskam 
na podjetja za urejanje hudo-
urnikov, da zaradi preteče 
nevarnosti ponovnih poplav 
čim hitreje in čim bolje oči-
stijo struge tam, kjer je ne-
varno, da se voda ob večjem 
deževju znova razlije. Se pa 
še kako dobro zavedam in na 
to me opozarjajo tudi drugi, 
da se bo treba celostno lotiti 
urejanja podivjanih hudour-
nikov. S pomočjo države 
smo v preteklosti precej sto-
rili za večjo poplavno varnost 
Železnikov. Pri Domelu 
smo, na primer, zgradili 
oporni zid, ki je bil ob nedav-
nih poplavah sicer dva metra 

Župan Železnikov Mihael Prevc / foi«: c«r.id Kav« 

prenizek. Ob regionalni cesti 
skozi Železnike smo prav 
tako zgradili oporne zidove 
in tudi zaradi tega je, hvala 
bogu, vsaj ta cesta zdržala 
poplavo, v nadaljevanju 
bomo s stroko morali krepko 
pospešiti urejanje poplavne 
varnosti in razmišljati o zadr-
ževanju vode višje od Želez-
nikov. Strokovnjaki na vodar-
skem področju s projekti za 
večjo poplavno varnost raz-
mišljajo predvsem v smeri, 
da bi voda č im hitreje stekla 
skozi Železnike, a je vpraša-
nje, ali so takšne usmeritve 
povsem na mestu. Če se 
bomo hoteli približati stood-
stotni vamosti pred poplava-
mi, so naša rešitev zadrževal-
niki že na hudourniških pri-
tokih reke. Pred tremi tedni 
je vlada sprejela državni loka-
cijski načrt za izdelavo ob-
voznice skozi Železnike in 
ureditev večje poplavne var-
nosti. Glede na našo tragedi-

jo stroko čaka z izdelavo tega 
načrta zelo zahtevna naloga, 
da cesto čim bolje umestijo 
na poplavni zid, ki bo ščitil 
Železr^e. A čeprav bi imeli 
vse te zadeve urejene, takš-
nega poplavnega vala, ki mu 
lahko m i m o rečem cunami, 
ne bi mogli preprečiti." 

Kje ste bili, ko se je nad Že-
lezniki pred desetimi dnevi 
stemnilo nebo? 

"Ba sem v Kranju na se-
stanku in ko sem se vračal 
nazaj v Železnike, kjer smo 
pričakovali obisk vlade, se je 
že začelo najhuje. Takoj sem 
sklical štab civilne zaščite, 
aktiviral gasilce, obvestili 
smo operativno komunika-
cijski center v Kranju, in re-
ševanje je steklo." 

Kaj ste občutili, ko ste vide-
li poplavljene Železnike? 

"Ne samo jaz, vsi smo bili 
pod velikim stresom. Skozi 

okno na občini opazovati, 
kako je Sora odnašala stvari 
kot za šalo, je bilo grozno. 
Vse, za kar smo se vsa ta leta 
trudili, je v pol ure splavalo 
po vodi. A je bilo v tistem tre-
nutku treba razmišljati s 
trezno glavo. Po glavi m i je 
rojilo samo to, kako začeti re-
ševati. Sama sreča je bila, da 
so bili šolarji v šoli in delavci 
v tovarnah. Ko danes hodim 
od ljudi do ljudi, ki so mora-
li to tragedijo dati skozi, ima 
vsak svojo zgodbo, vendar je 
njihov prvi odgovor vedno 
enak: samo, da sem še živ. 
Mnogi so reševali svoje živ-
ljenje, še zlasti starejši ljudje, 
ki so bili na tragični dan ve-
činoma doma. In verjemite, 
ni malo primerov, ko so si 
življenje reševali s tem, da so 
viseli na ceveh centralne kur-
jave pod stropom. Pravijo, da 
je bila voda tako visoka, da 
tudi na kmečki peči ni bilo 
več vamo." 

Kljub vsemu hudemu se 
zdi, da je katastrofa poveza-
la občane bolj kot karkoli 
drugega. 

"Drži. Vsi so razmišljaU, 
kako rešiti, kar se je rešiti še 
dalo, in kako pomagati naj-
bolj prizadetim. Kot župan 
sem moral prevzeti vodenje 
akcije reševanja in v moji 
glavi je bilo samo eno: Kako 
pomagati l judem v teh tež-
kih trenutkih. Zato sem bil 
tako sam, kot tisti, ki so bili 
ob tej katastrofi najbolj oško-
dovani, zelo prizadet, ko je 
komercialna televizija trage-
dijo v Železnikih zelo ne-
sramno izkoristila, poleg 
tega po Sloveniji poslala pov-
sem krivično informacijo o 
neverjetni pomoči s strani 
gasilcev, vojske, policije, ci-
vilne zaš6te, ki so iz vse Slo-
venije trumoma prihajali na 
pomoč. To je bil čas, ki je bil 
najmanj primeren za obto-
ževanja in iskanje krivcev, 
ljudje so rabili pomoč in ta je 
tudi prišla. Na začetku je bil 
največji problem komunika-

cija. Telefoni niso delali, 
mobilno omrežje je bilo za-
sedeno. Ljudje niti niso mo-
gli poklicati svojcev, da bi iz-
vedeli, ali je z n j imi vse v 
redu. Učence so zadržali v 
šoli, dokler ni bila pot do 
doma vama. Otroci so doživ-
ljali hude trenutke, Vedeli 
so, da je v Železnikih zelo 
hudo. Ko sem se na dan ne-
urja pripeljal v šolo na pogo-
vor z ravnateljem, sem pred 
vrati naletel na objokano de-
klico, ki mi je povedala, da ji 
je doma Na plavžu odneslo 
sobo i n nima ničesar več. 
Takšnih in drugačnih zgodb 
o reševanju življenj, avtomo-
bilov i n drugi stvari sem v 
zadnjih dneh slišal veliko. 
Se vedno se domačini pogo-
varjajo samo na to temo, 
drugih pogovorov ni." 

Ste že ocenili, kakšno škodo 
so povzročile poplave? 

"Škoda šeni točno ocenje-
na, zagotovo pa je največja 
nastala na cestah - za okoli 
25 milijonov evrov. Na ob-
jektih je skoraj deset milijo-
nov evrov škode, škoda na 
vodovodu znaša od dva do tri 
milijone evrov, 43 milijonov 
evrov je škode na vodotokih. 
Ujma, ki je z vso silo prihm-
mela v najstarejši del mesta, 
je najbolj prizadela naselja 
Racovnik, Na plavžu in Tr-
nje. Neposredno je bilo 
ogroženih tri tisoč prebival-
cev. Dvesto objektov je po 
večini ali delno uničenih. 20 
gospodinjstev je ostalo brez 
vsega. Največji problem je 
pri tistih, ki so imeli stanova-
nja urejena v pridičjih, sicer 
pa je voda poplavljala pred-
vsem kleme prostore, pri če-
mer so bili še posebej priza-
deti obrtniki. Sami objekti 
niso bili toliko poškodovani, 
uničena je bila predvsem 
oprema. Pet objektov bo tre-
ba temeljito obnoviti, med-
tem ko drugi niso statično 
ogroženi." 

^ 10. stran 
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V enem tednu 
je v Železnikih 

sodelovalo 
skoraj šest 

tisoč reševalcev, 
med njimi več 

kot tri tisoč 
prostovoljnih 

gasilcev. 
Opravili so 

210 tisoč 
prostovoljnih 

ur, odpeljali 
10.500 

kubičnih 
metrov 

materiala. 
Med prebivalce 
so razdelili šest 

tisoč obrokov in 
71.300 litrov 

ustekleničene 
vode. 

^ 9. stran 

Železniki po enem tednu 
kažejo povsem drugačno 
podobo. Kako je potekalo 
odpravljanje posledic po ne-
urju? 

"V prvem tednu je v Želez-
nikih sodelovalo skoraj šest 
tisoč reševalcev, med njimi 
je bilo več kot tri tisoč pros-
tovoljnih gasilcev. Skupaj so 
v občini opravili 2 1 0 tisoč 
prostovoljnih ur. Odpeljali 
so 10.500 kubičnih metrov 
materiala. Zbiranje humani-
tarne pomoči se je začelo 
dan po neurju. Občina se je 
povezala s centrom za soci-
alno delo, Karitas in Rdečim 
križem, naša prva naloga pa 
je bila oskrbeti prebivalce. V 
enem tednu smo med dru-
gim prebivalcem razdelili 
Šest tisoč obrokov in 71.300 
litrov ustekleničene vode. V 
kraje, ki so bili odrezani od 
sveta, smo prehrambene pa-
kete vozili S helikopterjem. 
Reševalnih enot bo zdaj v 
Železnikih postopoma vse 
manj." 

Konec tedna so prišli Želez-
nike čistit številni prostovolj-
ci od vsepovsod. Ste pričako-
vali tolikšno solidarnost? 

"Kje pa. Domačini so bili 
obupani in demoralizirani. 

Nekateri so razmišljali celo o 
selitvi iz kraja, kar je ob tra-
gediji in dejstvu, da so bili v 
zadnjih dvajsetih letih tri-
krat poplavljeni, po svoje tre-
ba razumeti. A ko so videli, 
kako je stekla akdja, so začu-
tili optimizem in veselje. Še 
posebej konec tedna, ko je 
poleg gasilcev, vojakov, poli-
cistov in civilne zaščite na 
pomoč prišlo ogromno pros-
tovoljcev. Ne morete si pred-
stavljati, koliko je prizade-
tim krajanom pomenilo, ko 
so k njim domov prišli pros-
tovoljci z lopatami, naj j i m 
dajo delo, da bi radi poma-
gali. Železniki so po enem 
tednu skoraj očiščeni. Pre-
pričan sem, da bodo ljudje v 
kraju ostali, da bodo obnovi-
li svoje domove. Poplave so 
n a m sicer odnesle skoraj 
vse, za kar smo v vseh teh 
letih samostojne občine ga-
rali, a bomo Železnike ob-
novili in naredili še lepše 
kot prej." 

Koliko denarja je že priteklo 
n a račun občine Železniki? 
Kako ga boste razdelili? 

"V prvem tednu smo uspe-
li zbrati skoraj 600 tisoč ev-
rov, od tega je največ - sto ti-
soč evrov - prispeval ljubljan-
ski BTC. Naj povem, da smo 
že minuli petek sedemnaj-

stim najbolj ogroženim po-
sameznikom nakazali denar-
no pomoč. Zbrani denar želi-
mo razdeliti pravično in 
transparentno, nad razdelje-
vanjem bo bedela posebna 
komisija. Naredili smo popis 
oškodovanih prebivalcev in 
jih razdelili v različne katego-
rije - od tistih najbolj ogrože-
nih, ki so ostali brez vsega, 
do tistih, ki jim je voda zalila 
kleti. Se ta teden bomo naka-
zali prve akontacije." 

Dela bo po neurju v občini 
ogromno. Česa se boste na-
prej lotili? 

"Vse aktivnosti bodo 
usmerjene v zasilno obnovo 
vodovoda, da bomo č im 
prej spet lahko pili zdravo 
vodo izpod Ratitovca. V 
kakšnem tednu bo voda s 
prekuhavanjem že pitna. 
Očistili in za silo obnovili 
bomo tudi fekalno i n mete-
orno kanalizacijo, najslabše 
je s kanalizacijo v Sori. V 
nekaj dneh bomo uredili 
začasni zdravstveni dom v 
župnijskih prostorih v Sel-
cih, za. zdaj je na voljo v nuj-
nih primerih reševalno vo-
zilo pred šolo, sicer pa se je 
treba odpraviti v zdravstve-
ni dom v Škofjo Loko. Nato 
bomo pristopili k obnovi 
cestne infrastrukture." 

)e že znano, kaj bo z obno-
vo ceste v Davčo, kjer je 
Davščica odnesla pet kilo-
metrov ceste? 

"Na začetku smo še raz-
mišljali, da bi cesto, ki je po-
polnoma uničena, za silo 
uredili, a smo jo s strokov-
njaki z direkdje za ceste pred 
dnevi v celotni dolžini preho-
dili in se odločili, da jo bomo 
za zdaj 'odprli' do domačij, ki 
so v Davči še Mprte • v spod-
njem delu od Davškega mo-
stu do odcepa za Žbont, iz 
zgornjega dela navzdol pa do 
Javorjeve rupe. Te cestne po-
vezave bodo zaenkrat le za-
silne, makadamske, nato pa 
bomo pristopili h gradnji 
nove ceste v Davčo. Dejstvo 
je, da se ceste ne da speljati 
drugje. Iz Davče v Železnike 
je zdaj možno priti po začas-
ni cestni povezavi od Doli-
narja do Zgage čez Podrošt. 
Makadamsko pot, dolgo šest 
kilometrov, bomo prihodnji 
teden začeli urejati, ponekod 
jo bomo razširili in do konca 
oktobra asfaltirali. Obvoz bo 
urejen mimo Štulca do Jure-
ža. Obnova začasne cestne 
povezave, za katero domači-
ni pravijo, da je še nobena 
poplava ni poškodovala, bo 
stala 800 tisoč evrov." 

Šolarji iz Davče se v šolo v 
Železnike vozijo čez Lesko-
vico in Poljansko dolino, kar 
je v eno smer skoraj 6 0 kilo-
metrov. Kako dolgo bodo še 
uporabljali to cesto? 

"Zagotovo bo nekaj časa še 
tako. V eno stran porabijo za 
vožnjo približno uro in pet-
najst minut. Po začasni cest-
ni povezavi preko Zgage av-
tobus še ne more, dokler ne 
bo obnovljena. Cesta je na 
nekaterih delih zelo strma, a 
če bo pozimi dobro vzdrževa-
na, bo šolski avtobus vseeno 
lahko vozil po njej." 

V tem letu ste imeli v načr-
tu precej investicij v občini. 
Kaj bo sedaj z njimi? 

"Zaradi ogromne škode so 
vse načrtovane investicije 
trenutno v drugem planu. 
Vsi občinski projekti so pod 
velikim vprašajem, vse teko-
če občinske zadeve smo za-
časno dali na stran. Občin-
ska uprava te dni dela od še-
stih zjutraj do osmih zvečer, 
imamo nešteto telefonskih 
klicev. V s i smo že izredno 
utrujeni." 

Po hudem neurju so priza-
deto območje obiskali šte-
vilni pomembni možje, po-
litiki, ki so obljubljali po-
moč. Kaj če bo ostalo samo 
pri obljubah? 

"Vaše vprašanje je zelo na 
mestu. Premier Janez Janša 
nas je obiskal štirikrat in ko-
likor ga poznam, ni le človek 
obljub, ampak tudi dejanj. 
Prepričan sem, da politiki, ki 
so nas obiskali, niso držali 
fige v žepu. Ker sem tudi po-
slanec, j ih bom v vsakem tre-
nutku držal za besedo." 

Boste pa v naslednjih mese-
cih verjetno predvsem žu-
pan, manj pa poslanec? 

"V teh težkih dneh moram 
biti med občani in še nekaj 
časa bo tako. Sicer pa so po-
slanski kolegi izredno tole-
rantni do mene. Nenazadnje 
so z enodnevnim zaslužkom 
pomagali Železnikom. Pri 
zagotavljanju dename pomo-
či bo še vedno veliko poti v 
Ljubljano. Razsežnost škode 
je tako velika, da jo bo držav-
ni proračun težko prenesel. 
Premier tako razmišlja o pri-
dobivanju denarja iz evrop-
skega solidarnostnega skla-
da. Škoda po neurju v Slove-
niji namreč presega cenziis, 
ki predstavlja prag za črpanje 
denarja iz tega sklada." 

V Davč i je odnes lo pet k i lometrov ceste, pr ihodnj i teden bodo začel i urejati začasno cestno 
povezavo od Dol inar ja do Zgage čez Podrošt do Že lezn ikov. / foio: corazd Kav6< 
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U J M A Razgledi 

Kaj so razlogi za vodno ujmo v Železnikih? Poleg silovitega neurja, v katerem je v kratkem času padla izjemno 
velika količina padavin, Id jih strma tla niso mogla vpiti, v javnosti kot krivce omenjajo vodarje in tudi lastnike 
gozdov, ki naj bi z nevestnim gospodarjenjem zakrivili, da so sečni ostanki ter tudi cela debla in drevesa mašili 
vodne struge in mostove. 

Gozdar i očitke odločno zavračamo 
BOŠTJAN ŠKRLEP, VODJA KRAJEVNE ENOTE ZAVODA ZA G O Z D O V E v Ž E L E Z N I K I H 

CVETO ZAPLOTNIK 

"Železniki 
imajo zelo 

nesrečno lego 
na dnu grape. 

Poplav ne bi 
mogli 

preprečiti, 
lahko pa bi jih 

omilili z 
nekaterimi 

ukrepi, 
predvsem z 

dokončno 
ureditvijo 

struge Sore in 
urejanjem 

hudourniških 
grap." 

Kje vas je doletela vodna 
u j m a - v gozdu, v pisarni, 
kje drugje? 

"Z izvajalcem del na 
gozdnih cestah sva na Jelo-
vici pregledovala, ali so dela 
dobro narejena in ali bo tre-
ba kaj popraviti. Opoldne 
sva se zaradi hudih padavin 
vračala, tedaj so bili nekateri 
prej očiščeni dražniki na 
gozdnih cestah že polni ma-
teriala, cesta od Mostu proti 
Prtovču pa je bila na prvem 
klancu že imičena, s števil-
nimi globokimi jarki. Ko sva 
se vrnila v dolino, je Češnji-
ca že poplavljala, kmalu za-
tem je strugo prestopila tudi 
Sora, tako da sem se do goz-
darske stavbe že peljal po 
domala pol metra visoki 
vodi." 

Kako ste doživljali ujmo? 
"To je bilo res divje. V kra-

jevni enoti 2avoda za gozdo-
ve v Železnikih sem zapo-
slen trinajst let, v tem času 
sem doživel tri poplave, a to-
krat je bilo v dolini veliko 
huje kot v letih 1995 i n 
1998." 

Ko sem vas v ponedeljek 
vprašal, kje sem vas zmotil s 
telefonskim klicem, ste re-
kli, da ste si po norem tednu 
privoščili trenutek oddiha ... 

"V minul ih dneh je bilo 
res naporno. Z občino smo 
sodelovali pri odpravljanju 
posledic, pregledovali smo 
gozdne ceste..." 

Je na cestah veliko škode? 
"Škoda na gozdnih ce-

stah po prvih ocenah znaša 
okrog enega milijona evrov, 
natančnejša ocena bo zna-
na do 10. oktobra. Nekatere 
odseke gozdnih cest je ujma 
odnesla, na drugih so usadi, 
veliko propustov je zasutih. 
Škoda bi bila še večja, če ne 
bi zdržali domala vsi objekti 
(kašte, pregrade, mulde), ki 
smo jih naredili ob sanaciji 
prejšnjih poplav ali pri red-
n e m vzdrževanju. Ceste 
moramo zdaj najprej očisti-
ti in odstraniti nanose, po-
tem pa se bomo lotili še sa-
nacije, za kar pa bo treba za-
gotoviti tudi precej denarja." 

Ob razlogih za poplave v Že-
leznikih je slišati očitke, da 
naj bi bili za to krivi tudi 
premalo vestni lastniki goz-
dov, iz katerih je voda odna-
šala sečne ostanke ter hlode 
in cela drevesa, ki so niašila 
struge in mostove ... Kako 
odgovarjate na takšne očit-
ke? 

"Očitke odločno zavra-
čam, gozdarji nismo krivi. 
Na območju Železnikov je 
okoli 50 odstotkov gozdov 
na zelo stmiih pobočjih, po-
nekod je strmina tudi 40 
stopinj. Veliko teh gozdov je 
nedostopnih. Ob silovitem 
neurju, ki je bilo prejšnji to-
rek, je v zelo kratkem času 
padla izjemno velika količi-
na padavin, ki jih strma 
gozdna tla niso mogla vpiti 
in so kot val pljusknile v do-
lino. Razumljivo je, da je 
voda v takšnih okoliščinah 
odnašala lesne ostanke tudi 
s sečišč, urejenih po predpi-
sih, ter hlode, ki so zloženi 
ob gozdnih cestah čakali na 
odvoz. Tega lesa ni bilo veli-
ko, saj so lastniki go?dov 
večinoma že končali z od-
pravljanjem posledic letoš-
njega snegoloma. Voda je 
odnesla veliko stoječega 
drevja ob vodotokih in v gra-
pah, odnašala je tudi suho 
drevje i n gozdni "opad"." 

Kakšni so lastniki gozdov na 
tem območju? 

"Lastnikom nimamo kaj 
očitati. Na območju Želez-
nikov in v celotoem Škofje-
loškem hribovju imamo 
tako dobre lastnike, kot so 
morda v Sloveniji le še na 
gorskih kmetijah na Koro-
škem in Pohorju. Da so to 
skrbni, vestni gospodarji, z 
odnosom do gozda, so poka-
zali že večkrat doslej, pose-
bej ob ujmah pred desetlet-
jem ter ob treh u j m a h v 
zadnjih petnajstih mesecih. 
Ob koncu lanskega junija je 
njihove gozdove prizadel 
močan veter, v katerem je 
padlo petnajst tisoč kubič-
nih metrov drevja, v letošnji 
zimi je teža snega podrla ali 
poškodovala približno ena-
ko količino drevja, prejšnji 
teden je bila še vodna ujma. 
Velika večina lastnikov po 
poseku in spravilu lesa po-

Boštjan Škrlep 

skrbi za gozdni red, seveda 
so tudi izjeme, kar pa ob 
tako velikih padavinah ni 
niti malo vplivalo na razsež-
nost katastrofe. Čeprav bi 
zdaj, ko je voda že "pome-
tla" gozdove, še enkrat deže-
valo tako kot prejšnji torek, 
bi bile spet poplave." 

Z n a n a je varovalna vloga 
gozdov pred poplavami. Z 
zaraščanjem kmetijskih 
zemljišč in prehajanjem v 
gozd se ta naravni ščit celo 
krepi... 

"Čeprav jfe strokovno do-
kazano, da gozdovi zadržu-
jejo prehitro odtekanje pa-
davinskih voda, pa kljub 
temu niso mogli zaustaviti 
tako velikih količin padavin, 
ki so padle prejšnji torek. 
Zagotovo bi bile posledice 
ujme še mnogo hujše, če bi 
bili gozdovi v zaledju Želez-
nikov izkrčeni, kot so nekoč 
v zgodovini že bili. Varoval-
na vloga gozdov pred popla-
vami se je v zadnjih dese-
tletjih povečala, saj se je z 
zaraščanjem kmetijskih 
zemljišč povečala njihova 

površina. Gozdovi segajo do 
Železnikov in pokrivajo kar 
štiri petine celotnega ozem-
lja občine." 

v preteklosti je bilo gospo-
darjenje z gozdovi drugač-
no, les so spravljali na roke 
ali s konji, zdaj so gozdovi 
prepredeni z gozdnimi ce-
stami in vlakami, ki so hkra-
ti postale tudi vodne poti ... 
Ali to lahko vpliva na razdi-
ralno moč vode? 

"Gradnja gozdnih cest in 
vlak je zagotovo vplivala tudi 
na vodni režim. Voda po ce-
stah in vlakah teče, dobi 
novo smer, vendar je na ve-
liki večini prometnic ureje-
no tudi odvodnjavanje. Za 
redno ročno vzdrževanje 
gozdnih cest skrbi v Želez-
nikih trideset ljudi, lastaiki 
gozdov pa ob zaključku se-
čišč uredijo tudi odvodnja-
vanje na vlakah." 

Ali je takšne poplave, kot so 
bile prejšnji teden v Želez-
nikih, možno preprečiti? 

"Železniki imajo zelo ne-
srečno lego na dnu grape. 

Poplav ne bi mogli prepreči-
ti, lahko pa bi jih omilili z 
nekaterimi ukrepi, pred-
v.sem z dokončno ureditvijo 
struge Sore i n urejanjem 
hudourniških grap. Gozdar-
ji smo v okviru urejanja 
gozdnih cest, vlak ter usa-
dov v gozdnih sestojih v pre-
teklem desetletju izvedli vr-
sto ukrepov za zaščito pred 
hudourniškimi vodami in 
pred erozijo. Lahko bi jih še 
več, če bi bilo za to na razpo-
lago več denarja." 

Kako si kot gozdar razlagate, 
da so ujme vse pogostejše? 

"Ujme so vedno bile in 
bodo tudi v prihodnje. Da jih 
je vse več, je verjetno že po-
sledica klimatskih spre-
memb. S tem se bomo mo-
rali sprijazniti in temu bomo 
morali prilagoditi tudi ukre-
pe. Objektov ne bomo smeli 
postavljati na poplavne ravni-
ce in na plazovita območja. 
Predvsem za Škofjo Loko je 
prava sreča, da se Sora na 
ravnicah v Selški dolini razli-
je in da tam zgubi razdiralno 
moč." 



U J M A Razgledi 

Kropo so v manj kot tednu dni po vodni ujmi počistili, zdaj se začenja obnova poškodovanih objektov. Domačini 
zahtevajo celovito sanadjo. O marsičem imajo različno stališče, a kljub temu zatrjujejo: 

Vodna uima nas le poveza 
MARJAN BUTORAC, KROPAR, ČLAN SVETA KRAJEVNE S K U P N O S T I IN O B Č I N S K E G A SVETA 

CVETO 2 ^ L O T N I K 

"Vsi v Kropi si 
ne glede na 

različna 
mnenja želimo 

takšno sanacijo, 
da se letošnja 

katastrofa ne bi 
več ponovila." 

Ste bili ob ujmi doma, v 
Kropi? 

"Prejšnji torek sem bil od 
doma, popoldne sem bil še 
na sestanku na občini, potem 
pa sem imel na p)oti zaradi 
poplav že velike težave, da 
sem se lahko vrnil domov. Ko 
se je Kroparica začela razliva-
ti po zgornjem koncu vasi, 
nisem pričakoval, da bo pov-
zročila takšno razdejanje." 

So bili Kleparji v šoku? 
"Seveda so bili. Sami so ob 

narasli vodi v poplavljenih 
hišah lahko reševali le tisto, 
kar se je dalo rešiti, a tudi ti-
sti, ki bi lahko pomagali, j im 
niso mogli. V ključnih tre-
nutkih so glavno vlogo odig-
rali gasilci celotae Upniške 
regije. Domačini smo jim za 
njihovo izjemno požrtvoval-
nost zelo hvaležni. Še pose-
bej se zahvaljujemo poveljni-
ku občinske gasilske zveze 
Janezu Koselju, ki je preko 
občinskega štaba za civilno 
zaščito operativno vodil akci-
jo, pa t u ^ Komimali Radov-
ljica, vodarjem, cestarjem, 
prostovoljcem in vsem dru-
gim, ki so nam pomagali." 

Se je Kroparica razlila po 
zgornjem koncu vasi le za-
radi izjemnih padavin? 

"Res je tisti dan v kratkem 
času padlo zelo veliko pada-
vin, vendar bi bila lahko ško-
da manjša, če bi država v pre-
teklosti več vlagala v urejanje 
bližnjih hudournikov in stru-
ge Kroparice in če bi bili mo-
stovi bolj prepustni. Tudi v 
gozdovih je bilo nekdaj pri 
poseku in spravilu več reda." 

Kakšna je Kropa danes, slab 
teden po vodni ujmi? 

"Kropa je počiščena, tudi 
državna cesta skozi vas je 
prevozna. Zdaj se začenja 
najtežji del, to je sanacija 
vodne struge, še zlasti opo-
rnih zidov oz. škarp, na kate-
rih so tudi temelji nekaterih 
hiš. Bojimo se, da teh del ne 
bomo mogli opraviti do zime 
in da bi morebitno novo de-
ževje stanje samo še poslab-
šalo. Medtem ko je večina 
gradbenikov v Selški dolini 
aH hitijo z deli na drugih 
gradbiščih, iščemo gradbeno 
skupino, ki bi lahko naredila 
vsaj najnujnejše." 

Krajani se zavzemate za ce-
lovito sanadjo... 

"Celovita sanacija mora 
vključevati regulacijo hudo-
urnikov in ureditev struge 
Kroparice ter obnovo cest in 
ulic, pri tem pa vztrajamo, da 
je treba pred asfaltiranjem 
urediti tudi kanalizacijo, vo-
dovodno in električno omrež-
je ter javno razsvetljavo." 

Zdi se, da Kroparji v teh 
dneh niste najbolj enotni. 
En sestanek skliaijejo "kra-
jani Krope", drugega ob isti 
uri krajevna skupnost in 
občina ... 

"Ob takšni ujmi je razum-
ljivo, da prihaja do različnih 
mnenj o razlogih za poplave, 
o odpravljanju posledic in 
tudi o dolgoročni zaščiti pred 
naraslimi vodami. Vs i v Kro-
pi pa si ne glede na različna 
mnenja želimo takšno sana-
djo, da se letošnja katastrofa 
ne bi več ponovila. Nesreča 
je spodbudila medsebojno 
solidarnost, med prvimi so 
se odzvali ugledni Kroparji -
Janez Potočnik, Du5an Pet-
rač in Bine Kordež, in nas 
tudi povezala. Še pred dobre-
ga pol leta je bil problem, 
kako sestaviti svet krajevne 
skupnosti, zdaj je prav ta svet 
dobil zelo pomembno vlogo 

M a r j a n Bu to ra c 

in tudi priložnost, da se izka-
že in da vso energijo v kraju 
usmeri v dokončno ureditev 
Krope z vodotoki." 

Pravite, da staro jedro Kro-
pe ne ogrožajo le vode, am-
pak tudi demografski pro-
blemi, Kakšni? 

"V času ekspanzije žele-
zarstva je v osrednji Kropi ži-
velo okrog 1 . 4 0 0 prebival-
cev, danes jih živi le še pri-
bližno dvesto, povprečno 
starih več kot 65 let. Deset 

hiš je praznih, v devetih živi-
jo le občasno ali jih uporab-
ljajo za vikend, v šestindvaj-
setih hišah je le en stanova-
lec. Da bi v ta del povrnili 
življenje, bi ljudem morali 
pomagati finančno, z arhi-
tekturnimi rešitvami, z 
oprostitvijo plačila komunal-
ne takse in z davčnimi olaj-
šavami. S tem bi tudi prispe-
vali k zmanjšanju razlik v 
razvitosti med Radovljico in 
Lescami ter kraji na desnem 
bregu Save." 

E-redovalnica 62 R A Č U N A L N I K I N ) A Z 

ROBERT G U S N N 

Ko sem Se hodil v šolo, sem 
za ocene, ki sem sijih prislu-
žil v šoli, redno povedal star-
šem. No, skoraj redno, saj sem 
tiste ne preveč blesteče ocene 
priznal z manjšim zamikom 
ali pa sploh raje ne. je bila po-
tem mama toliko bolj "vesela" 
na govorilnih urah. Na srečo 
slabih ocen ni bilo prav veliko, 
tako da sem kar nekako dobro 
shajal s šolo. Ni se mi bilo po-
trebno skrivati in se igrati sle-
pih miši s starši. Nekateri pa 
te sreče pač niso imeli, zato so 
imeli vedno enak problem: 
kako povedati staršem za sla-
be ocene? Običajno so si vzeli 
malo časa, da je bila doma 
prava "klima", da so bili star-
ši dobre volje in da je vse pač 
"štimalo", potem pa so udari-
li z oceno in kar je bilo, je pač 
bilo. 

Predstavljajte si novo situa-
cijo. V šoli dobite slabo oceno. 
Že tako vam je hudo in vam 

gre bolj ali manj na jok, med-
tem pa vaša mama na svojem 
mobilnem telefonu že pre^e-
duje sporočilo, v katerem piše, 
da ste pravkar prejeli oceno 
ena. Ko pridete domov, je 
huda ura že tu. Nič kaj prijet-
no, res ne. Sistem e-redoval-
nice, ki so ga z začetkom no-
vega šolskega leta uvedle slo-
venske šole, omogoča tudi to. 
Drama. Odpadejo vse pripra-
ve, pogajanja, ustrezna "kli-
ma" in iskanje ustrezne situa-
cije. 

Z začetkom novega šolskega 
leta je staršem šoloobveznih 
otrok omogočen tudi vpogled v 
e-redovalnico in s tem dosto-
panje do ocen otrok, opraviče-
nih in neopravičenih ur ter 
prejemanja sporočil razredni-
ka. Varno elektronsko poslo-
vanje z e-redovalnico ima 
možnost uporabljati skoraj 
4^0 osnovnih in srednjih šol v 
Sloveniji. Pogoj za uvedba je 

elektronska evidenca ocen, ki 
jo že sedaj uporablja 8j od-
stotkov osnovnih šol in 25 od-
stotkov srednjih šol. Sprotno 
elektronsko vpisovanje ocen 
učiteljev je predpogoj, če naj si-
stem ponuja realno siiko. 

Kako pa je zadeva videti v 
praksi? Učitelj ocene in ure 
odsotnosti vpisuje v klasično 
redovalnico. Ko pride iz razre-
da ocene in ure preprosto pre-
piše v elektronsko evidenco. Ta 
je povezana s sistemom e-re-
dovalnica, ki lahko ocene po-
sreduje navzven preko splet-
nih strani. Učitelj pa lahko 
ocene vpisuje tudi preko 
dlančnika, ki nadomešča kla-
sično redovalnico in vanjo vpi-
suje podatek. Ob prihodu w 
zbornico pač dlančnik postavi 
na posebno stojah in ocene ter 
ure se samodejno prenesejo v 
elektronsko evidenco. 

Na ta način je preko spletne 
strani omogočen dostop do 

ocen učencev. Dostop je zava-
rovan z varnim digitalnim 
potrdilom, ki ga lahko starši 
pridobijo pri enem izmed ove-
riteljev v Sloveniji. Izpolniti je 
potrebno še prijavo, ki jo potr-
di pooblaščena oseba na šoli. 
Na ta način je omogočen do-
stop do podatkov o ocenah va-
ših otrok. Ko ste prijavljeni v 
sistem, lahko dostopate samo 
do ocen otrok, za katere so 
vam administratorji sistema 
dodelili pravice, pač na osnovi 
potrdila šole. Sistem poleg 
vpogleda v ocene omogoča še 
izmenjavo sporočil z razred-
nikom, elektronski pogovor z 
njim, nudi pa tudi vpogled v 
evidenco ur prisotnosti oziro-
ma odsotnosti od pouka. 

Sistem je zasnovan z veliko 
stopnjo varnosti, saj ne sme 
prihajati do nepooblaščenih 
vpo^ov in posegov v ocene. 
Zato je dostop varovan z var-
nim elektronskim potrdilom. 

vaš vpogled pa je le kopija pra-
ve evidence, do katere nimate 
dostopa. 

E-redovalnica je velik korak 
k celoviti informatizaciji šol-
stva, saj terja poenotenje in 
elektronsko deb tudi na drugi 
strani. Res pa je, da prinaša 
tudi negativne aspekte, vsaj 
kar se socialnega čuta tiče, 
prav tako pa je v kot potisnjen 
tudi povsem pristen človeški 
odnos med starši in otroki. 

Vsekakor je e-redovalnica 
velik tehnološki premik, s po-
udarkom na storitvah in in-
terakciji, a sam sem še vedno 
bolj pristaš klasičnega pristo-
pa, govorilnih ur, živih pogo-
vorov. Tak način se mi zdi 
bolj človeški in pristen, pa še 
otrok ima možnost povedati 
novico v pravem trenutku. V 
šoli naj se gredo elektronsko 
poslovanje, celo morajo se ga 
iti, a ocene naj ostanejo dome-
na učencev in staršev. 



U J M A Razgledi 

"Sedaj imamo precej dela, saj moramo oceniti poškodbe in se uskladiti z javno službo o odstranjevanju le-teh," 
pravi Urban Ilc iz Agendje za okolje in dodaja, da so ves denar za letošnje vzdrževanje že zdavnaj porabili. 

Stane vodotokov se izboišue 
URBAN ILC, VODJA ODDELKA VODNEGA OBMOČJA ZGORNJE SAVE NA AGENCIJ I ZA OKOLJE 

BoJr jAN BOGATAJ 

Načrt del na 
vodnih objektih 

iz leta 1993 
predvideva 

zgraditev suhih 
zadrževalnikov 
pred Železniki 
in Škofjo Loko. 

• Koncept 
ureditve nikoli 

ni prišel niti do 
idejnega, kaj 

šele do 
izvedbenega ^ 

načrta! 

"Po katastrofalnih popla-
vah, ki so v začetku prejšnj^a 
tedna prizadele velik del Go-
renjske, se stanje izboljšuje, 
na terenu je veliko vodarskih 
ekip," pravi Urban Ilc, vodja 
oddelka Vodnega območja 
zgornje Save im Agendji za 
okolje, ki spada pod okrilje 
okoljskega ministrstva. 

Zakaj se je prejšnji teden v 
številnih gorenjskih mestih, 
predvsem pa v Železnikih in 
Kropi zgodila tako huda voj-
na ujma? Ilc odgovarja, da 
zaradi obilnih padavin: "Sel-

ška Sora je skozi Železnike 
med bolje urejenimi vodoto-
ki, saj se je po poplavah leta 
1990 zelo veliko naredilo. 
Tudi regulacija Sore mimo 
Domela je bila urejena za 
loo-letno poplavno varnost, 
zato drugega odgovora ne 
poznam." Podatki o padavi-
nah so pokazali, da je v Dav-
či v enem popoldnevu padla 
več kot desetina povprečnih 
letnili padavin! ZaenJaat na 
agendji še nimajo podatkov 
o višini Sore ob poplavah, saj 
je bila poplavljena tudi meril-
na postaja. Vodja Vodnega 
območja zgornje Save meni. 

Urban Ilc: "Na terenu je vel iko ekip, v Že leznik ih osem, v 
Kropi tri, dve v Bohinju. Tam bodo tudi v času padavin." 

da je šlo prejšnji torek za iz-
reden dogodek, ki ga je ne-
mogoče preprečiti. 

Zanimivo je, da načrt del 
na vodnih objektih iz leta 
1993 predvideva zgraditev 
suhih zadrževalnikov pred 
Železniki in Škofjo Loko. 
Kljub temu da so načrti stari 
skoraj petnajst let, koncept 
ureditve nikoli ni prišel niti 
do idejnega, kaj šele do iz-
vedbenega načrta! "Po naši 
celoviti študiji iz leta 2004 
smo za Kropo predlagali pri-
pravo izvedbene študije in 
projektne dokumentacije, 
vendar kljub temu trdim, da 
je bila Kroparica urejena. 
Glavni problem je most, kjer 
se je zagozdil material. Od-
neslo je tudi drčo, tako zara-
di starosti kot tudi zaradi vi-
soke vode." pravi Ilc in doda-
ja, da so strugo v Kropi ureja-
li že vse od začetka uveljavlja-
nja kovaške tradidje, kjer so 
bili vodni zidovi dobri in sla-
bi, ob zdajšnjih poplavah pa 
se ni podrl skoraj noben. 

Vodarski objekti so skoraj 
povsod ostali celi. Urban Ilc 
ocenjuje, da do poplav pre-
moženja prihaja predvsem 
zaradi nepravilne pozidave 
območij. Primer takšne 
gradnje je gotovo tudi Sred-

nješolski center Podlubnik s 
športno dvorano Poden. 
"Športna dvorana Poden je 
na poplavnem območju in to 
odgovorni vedo. Strokovno je 
vse jasno, verjetno pa je v 
preteklosti nastal kratek stik 
pri načrtovanju. Za športno 
dvorano in šolskim centrom 
je predvidena reguladja Sel-
ške Sore, ki pa Se ni bila izve-
dena. Zakaj, ne vem, drži pa, 
da mi nimamo pristojnosti 
voditi investicij," pojasnjuje 
vodja vodnega območja. 

Denarja desetkrat manj 
kot pred leti 

Pred obilnimi padavinami 
so bili vodotoki urejeni v ok-
viru finančnih možnosti. 
"Vodotoke načrtujemo in 
vzdržujemo v skladu z letni-
mi načrti in razpoložljivim 
denarjem. Na Gorenjskem 
pridobimo 12 odstotkov celo-
tne proračunske pogače ozi-
roma nekaj manj kot 
700.000 evrov, še pred nekaj 
leti pa je bilo denarja vsaj de-
setkrat več. Razlogov za 
zmanjšanje denarja ne po-
znamo. čeprav so potrebe da-
nes večje," pravi Ilc. Denar se 
po vodnih območjih (osem v 
Sloveniji) deli glede na število 

vodotokov, njihove kilometre 
in podobno. Na Gorenjskem 
bi danes potrebovali vsaj pet-
krat do šestkrat večjo vsoto 
evrov, kjer pa bi le dobri dve 
tretjini, tako kot sedaj, name-
nili za vzdrževanje vodoto-
kov. "Poudariti moram, da 
naša agencija skrbi za stro-
kovno pomoč in za vzdrževa-
nje vodotokov, za izvajanje 
javne službe urejanja voda pa 
ima država sklenjeno pogod-
bo z raznimi podjetji. Na Go-
renjskem je to VGP Kranj, ki 
izvaja obširen spekter nalog 
na podlagi letnega plana, ki 
ga pripravimo v naši agendji 
na podlagi potreb po investi-
djah in investidjskem vzdr-
ževanju ter na podlagi razpo-
ložljivega denarja iz vodnega 
sklada," razloži Urban Ilc. 

Agendja ima trenutno veli-
ko dela pri popisu poškodb na 
vodotol^ (predvsem fiščenje 
strug rek in hudournikov) in 
načrtovanju del, žal pa je de-
narja za letos že zmanjkalo. 
"Osem strojev je ta teden že 
delalo v Železnikih, trije v 
Kropi, dva v Bohinju. Tako je 
tudi v času padavin, saj je 
struge potrebno očistiti, vsaj 
toliko časa, da bo vse počišče-
no in dokler ne bodo ogrože-
ni delava," pojasnjuje lic. 

Srednjeveški strip 103 IZ S T A R I H Č A S O V 

MIHANAGUČ 

Fre^ Sveta NeMja v Cm-
grofe« je nekakšen "srednjev^i 
strip", ki prikazuje, česa se ne 
sme početi v ned^o. "Med temi 
prizori so taki, ki kažejo 
'hlapčevska' opravila: tovotjenje 

peš in s tovornimi živinčeti, obrt-
niška dda (kovanje konj, tkanje. 
krojaiSco, čevijarsko, kamnosek, 
zidarsko, barvarsko, mesarsko 
delo), razna kmečka dela (obira-
nje sadja, teritev lanu, beljenje 
platna, ceplje>ye drv, prga, navi-
janje na motovilo, celo krtačen/e 
konj), dalje ve§a gospodinjska 
dela (žehta, vdika peka). Krist-
jan tudi danes čuti, da takih dd 
ob nedeljah (in zapovedanih 
praznikih) praviloma ne sme 
opravljati. So pa spet naslikana 
opravila, ki tudi v nedavni prete-
klosti niso bila v nasprotfu z ne-
deljsko postavo: kramarji so že 
nj^ dni postavljali svoje stojnice 
ob nedeljah pred cerkvijo in tudi 
trgovine so bile na kmetih ob ne-
deljah dopoldne pred ^vno 

mašo in po ry g do poldneva od-
prte. Če je torq slikar rutslikal 
branjevca in trgovm,je hotd ne-
mara povedati, da naj bi tudi 
onadva ne pozabila na posveče-
varije nedelje in da bi tisti, ki 
kupuje, ne zamujal dužhe bo^e. 
Isto velja za lovce in rihi&. Lovin 
ribji lov v nedeljo nista bila prepo-
vedana, ali marsikateri lovec in 
ribič zavedo lova ni šel k službi 
bo^i; ljudsko izrvčilo pozna pri-
povedke o takih Icvcih, ki so po 
smrti kot 'diiji' ali 'nočni' lovci 
za kazen tavali po gozdovih. Če 
nadalje med 'prepovedanimi' 
opravili vidimo moScegn in žen-
sko v kopalni kadi, dikarpač ni 
hotd povedati, da se v neddjo ne 
smeš kopati, ampak je hotd le 
opozoriti na pre^^ v srednjeve-
Scih javnih kopališčih ... Morda 
je tudi svaril pred grehom, ki ga 
rodita neddjski počitek in brezde-
lje, ko je nadikal ljubimkanje in 
danes že nerazločne prizore ob 
postdji, kjer je zmerom navzoč 

Tako bodo pogubljeni tisti, ki grešijo v nedeljo (Crngrob, 
detajl). / î cto: Psloni Mlikai Saldasin 

tudi hudič, ali pa prizor, kjer se 
nečimma ženska obeduje v zrca-
lu, kiji ga drži hudič. Če vidimo 
možaka, ki bos sedi pri ognjišču 
in si grge noge, dobro vemo, da s 
tem rte pndamlja neddjske posta-
ve; toda slikarje hotd nemara 
opozoriti, daje treba v neddjo v 
cerkev, čeprav je zunaj mraz. Po-
sebno pa žali nedeljsko postavo. 

kdor ta dan očitno greS. To poče-
njata moža, ki se dvobojujeta; to 
ddajo radnjniki, ki so napadli in 
zažgali domačno ter ženo živino 
ssehqj;kajpašdečarovnica,kiv 
piskru pripravlja točo in ji že sedi 
hudič za vratom! Nedela naj da 
iMiu vseMor tudi tdesni pod-
tek in duševni oddih. Toda že od 
nekdaj je navada, da iščgo ljudje 

obojna najrajši v gostilni. Vselej 
je bila to tudi najbli^a prilož-
nost za ff-eh: gostje kockajo, 
kvartajo, k^jajo, plešgo - in se 
nazadnje stepo. Te razgibane 
prizore je postavil slikar - dqal bi 
- nalašč prav na dno, blizu spod-
njega desnega kota. Tega na-
mreč zavzema podoba na stežaj 
odprtega pekleriskega žrda, kot 
nam je dobro znano iz srednje-
veških misterijev. V to strašno 
žrdo stopa skupina pogubljen-
cev, vsem na čdu samomorivec, 
ki so ga morda razočarale praz-
ne neddj^ 'zabave' in sije zato 
zasadil nož v prsi... Izffibljence 
sprgemata dva hudiča." Tako - s 
stripom na jhski - je skušal slikar 
nepismenim ljudem prikazati, 
Česa ne smejo delati v nedeljo. 
Nj^v strip pri vhodu je z bese-
dami podprl še pridigar v cerkvi. 
Koliko je zdie^o, ne vemo. Ško-
dilo gotovo ni. 

(Vir N. Kuret, 
Praznično leto Slovencev.) 



U S O D E Razgledi 

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

Zaodba s srečnim koncem 

"Povabili so 
me v Lion, kjer 
sem imela več 

predavanj o 
Bosni in o 

življenju tam 
doli. Takrat 

smo bili Evropi 
zelo blizu, tudi 
preprosti ljudje 

so vedeli, da 
obstajamo." 

MILENA MIKLAVČIČ 

Urška pravi, da si je zme-
raj želela nekomu pripadati. 
Ker je zrasla v družini, kjer 
sta starša izhajala iz različ-
n ih narodov, se ji je bilo, 
morda tudi zaradi tega, tež-
ko prilagajati. V njej je tičala 
misel, da je ona tista, ki je 
kriva, če se ljudje jezijo i n 
negodujejo. 

"Ko sem bila v Lionu, je 
bilo malo bolje. Tam so ljud-
je bolj tolerantni, bolj razu-
mevajoči za drugačnosti," je 
dejala. 

Naneslo je tako, da jo je k 
sodelovanju povabila organi-
zacija, ki je skrbela za dekle-
ta, ki so bila med vojno posi-
ljena. V soočanju z njimi je 
spoznala, kako so bili njeni 
lastni problemi in težavice 
nepomembni. 

"Ko sem nekoč sedela ob 
dekletu, ki se je v visoki no-
sečnosti nažrla uspavalnih 
tablet, me je postalo sram 
zaradi vseh solza, ki sem 
j i h pretočila ob razmišlja-
n j ih na moža, njegovo 
mamo in na obdobje, ko se 
m i je zdelo, da bom uspela 
kot dobra in pridna zakon-

ska žena. Tako mlada sem 
še bila, pa sem že mislila, 
da sem v življenju doživela 
vse, kar je bilo doživeti. 
Lahko trdim, da človek šele 
ob resničnem soočenju z 
neko osebno tragedijo za-
čne razmišljati, da ni vse 
tako hudo, kot je videti na 
prvi pogled. Takrat sem 
sklenila, da se bom vzela v 
roke, da bom začela živeti 
tako, kot si želim in da bom 
vse tiste, ki so mi dopove-
dovali, da tega nisem vred-
na, porinila v skrajni del 
podzavesti," je nadaljevala 
svojo pripoved. 

Vmes sva se za nekaj tre-
nutkov odpočili v koči na 
Blegošu. Potem je želela odi-
ti še do vrha, kajti domov je 
nameravala odnesti cel kup 
posnetkov Poljanske doline, 
ki ji je bila že od nekdaj zelo 
všeč. Rekla je, da tiste megli-
ce, ki pokrivajo vasi v dolini, 
strašno pomirjajoče delujejo 
na njeno dušo. 

Usoda je svoje niti spletla 
po svoje. Nekoč, bil je zoprn 
jesenski dan, so jo že navse-
zgodaj vrgli iz postelje. 

Ne vemo, kaj naj naredi-
mo z dvojčkoma, ki jih je Sa-
nija pustila v zavetišču in po-

tem izginila neznano kam, 
so ji rekli, kot da bi Urška 
lahko le z zamahom roke re-
šila vse njihove težave. 

Ne da bi razmišljala, se je 
ponudila, da j ih ona vzame k 
sebi, za nedoločen čas, toli-
ko, da Sanija pride nazaj. 

Posvojitev ne pride v poš-
tev, so jo podučili. 

Vendar Urška v tistem tre-
nutku ni razmišljala o tem. 
Ko je vzela v roke fantka, ki 
sta bila vsa preplašena, lačna 
in umazana, jo je preplavila 
neka milina, ki ji ni vedela 
imena. 

Vse črne misli, ki so ji 
kdajkoli poprej švigale po 
glavi, so izginile, pred s e ^ j 
je imela le misel, da bo neko-
m u koristna, pa čeprav za 
kratek čas. 

Prijateljice so ji pomagale 
urediti začasno otroško 
sobo, od vsepovsod so ji pri-
peljale opremo, da je proti 
večeru istega dne otroka že 
lahko namestila vsakega v 
svojo posteljo. 

Za Sanijo je poizvedovala 
tudi lionsla polidja, toda zde-
lo se je, kot bi se udrla v tla. 
"Zame so uredili neko po-

sebno obliko reje v kombi-
naciji s skrbništvom. Proce-
dura, da sem dobila ustrez-
ne papirje, je bila zelo dol-
ga, predvsem zato, ker sem 
se želela vrniti v domovino. 
Podpisati sem morala šte-
vilne listine, da bom ostala 
za vse kontakte ustreznih 
služb dosegljiva domala 24 
tur na dan," doda med sme-
hom. 

Življenje se ji je čez noč 
spremenilo. Postala je ko-
ristna, zaželena in srečna. 
Nikogar od svojih bližnjih ni 
obvestila o koraku, ki ga je 
naredila. Bila je prepričana, 
da bi jo vsi imeli za noro. 

"Odkrito povem, da se ni-
sem nikoli, niti za trenutek 
bala, da bo Sanija, morda, že 
jutri potrkala na moja vrata 
in zahtevala otroka nazaj. 
Pričakovala sem jo kot do-
brodošlega gosta. Žal se to 
niti do danes, ko sta fanta 
zakoračila v dvanajsto leto, 
ni zgodilo. Obema sem po-
vedala, da nisem njuna pra-
va mama, vesta, kaj se je 
zgodilo, ko sta bila spočeta, 
vendar sta vsa grozodejstva, 
ki so bila s tem povezana, 
sprejela razumno in brez 
večjih problemov." 
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JOŽE KOŠNJEK 

Ko je v začetku septem-
bra tudi predsednik italijan-
ske republike Giorgio Na-
politano podpisal odlok o 
veljavnosti zaščitnega zako-
na za Slovence v 32 občinah 
Furlanije - Julijske krajine, 
Slovenci upajo na dejansko 
izboljšanje njihovega po-
ložaja. T u d i predstavniki 
večine občin z narodnostno 
mešanega območja so pove-
dali, da bodo v različnih ob-
likah in z različnimi, po-
stopki postavili cestne table, 
smerokaze i n druge javne 
napise v slovenskem jeziku 
oziroma v narečju. Institu-
cionalnemu paritetnemu 
odboru za vprašanja sloven-
ske manjšine, ki deluje na 
osnovi 3. člena zaščitnega 
zakona, .so predstavniki 
večine občin povedali, da 
bodo zagotovili "vidno" 
dvojezičnost. 

Predsednik Slovenskega 
kulturnega središča Planika 
za Kanalsko dolino Rudi 

Bartaloth je dejal, da bo o 
dejanskem položaju Slo-
vencev v Italiji več znanega 
po razpravi deželnega sveta 
o posebnem deželnem za-
konu za slovensko manjši-
no. Novi župan Trbiža Re-
nato Carlantoni je po pisa-
nju Primorskega dnevnika 
predsedniku paritetnega 
odbora Bojanu Brezigarju 
povedal, da bodo v občini še 
naprej podpirali večjezič-
nost (italijanščina, furlan-
ščina, slovenščina in nem-
ščina) in nadaljevaU politi-
ko prejšnjega župana Fran-
ca Baritussija, ki je v svo-
jem mandatu zagovarjal 
večjezičnost in večkultur-
nost. T o je dokazoval tudi z 
udeležbo na večini priredi-
tev, ki j ih je organiziralo 
Slovensko kultumo središ-
če Planika. 

Slovenska kulturno go-
spodarska zveza i z Trsta, 
ena od krovnih organizacij 
Slovencev v Italiji, je sporo-

Predsednik Sveta slovenskih organizacij iz Trsta Drago 
Štoka, predsednik Slovenskega kulturnega središča Planika 
Kanalska dolina Rudi Bartaloth in vodja urada slovenske 
vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Zorko Pelikan na 
eni od slovenskih prireditev na Trbižu. /r̂ oto ioicKosnjei. 

čila razveseljivo vest, da se 
zadnje čase vedno več Slo-
vencev odloča za vnovično 
pridobitev izvirnega sloven-
skega priimka in imena. Po 
odobritvi zaščitnega zakona 
o postopek enostavnejši in 
brezplačen. 

Pomemben dogodek za 
Slovence v Italiji se je zgodil 
sredi septembra v Špetni v 
Benečiji, kjer je po v n e t n i h 
prizadevanjih začela delova-
ti prvi razred dvojezične niž-
je srednje šole. Ravnateljica 
Živa Gruden je po pisanju 

Novega Matajurja, tednika 
Slovencev v Videmski po-
krajini, vsakemu gostu, ki se 
je zavzemal za ustanovitev 
prve dvojezične srednje šole 
v tem delu dežele Furlanije -
Julijske krajine, podarila ko-
šarico beneških štrukelj-
čkov. Žal so na odprtju šole 
manjkali župan Spetra Tizi -
an Manzini in predstavniki 
Gorske skupnosti za Brda, 
Nadiške in Terske doUne. 
Prišli pa so drugi pomemb-
ni gostje, med njimi vladni 
podtajnik Miloš Budin, ki je 
povedal, da je šolo ustanovi-
lo državno ministrstvo, ki je 
s tem pokazalo razumeva-
nje za ohranitev slovenske-
ga jezika in kulture. Veliko 
vlogo pri ustanovitvi dvoje-
zične srednje šole so imeli 
tudi starši otrok, ki so zahte-
vali pouk v slovenščini, in 
deželana šolska uprava. Šoli 
bo gmotno pomagala tudi 
dežela Furlanija - Julijska 
krajina. 
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J d.d.l 
IZBERITE MODRO SVOJO POT 

Zavarovalnica Maribor d.d., trdna in zanesljiva vseslovenska zavarovalna družba, 
ki je vredna zaupanja zavarovancev 

išče novega sodelavce/sodelavke v PE Prestavništvo Kranj 

za območje Gorenjske 

ZASTOPNIK ZAČETNIK I 
če vas veseli delo z ljudmi, ste komunikativni, ustvarjalni, dinamični in 

željni novih izzivov, vas vabimo k sodelovanju. 

Pogoji za zasedbo: 
• Srednješolska izobrazba (stopnja V) 
• Najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj 
• Vozniški izpit B kategorije 
• Komunikativnost in dinamičnost 
• Poznavanje dela z računalnikom 
• Aktivno znanje slovenskega jezika 
• Pasivno znanje vsaj enega tujega jezika 

(nemščina ali angleščina) 

Delovno razmerje se bo sklenilo za določen čas Šest mesecev s polnim 
delovnim časom in kasnejšo možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. 

Nudimo: 
• Kontinuirano izobraževanje 
• Dinamično delo 
• Stimulativno nagrajevanje 
• Možnost izgradnje poklicne kariere 

Svojo vlogo z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev pošljite 
v roku 8 dni od objave oglasa na naslov: 

ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Cankarjeva 3, 2507 Maribor, 
Služba za razvoj zaposlenih. 

O rezultatih izbire bodo prijavljeni kandidati obveščeni v roku 8 dni od sklenitve 
pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. 

ŽIVLJENJE GRE NAPREJ IN Ml Z VAMI 
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V R E M E Razgledi 

Zadnja leta tudi Slovenijo prizadevajo suše in neurja. Kaj se dogaja z vremenom in kako je možno preprečiti hude 
posledice naravnih katastrof, v pogovoru razkriva Tanja Cegnar iz Agendje za okolje RS. 

Stoletne vode bodo pogostejše 
TANJA C E G N A R , SVETOVALKA ZA P O D N E B N E SPREMEMBE v A G E N C I J I ZA O K O L J E RS. 

STOJAN SAJE 

"Izračuni 
kažejo, da se 

povečuje delež 
padavin v obliki 

močnih 
nalivov. Kar 
je bila pred 

nekaj desetletji 
voda, ki so jo 

pričakovali 
enkrat na sto 

let, se bo 
v prihodnje 

pojavljala 
pogosteje." 

Kateri pojavi potrjujejo vpli-
ve globalnih klimatskih 
sprememb na vremenske 
pojave v Sloveniji? 

"Naši ledeniki ležijo na 
razmeroma nizki nadmorski 
višini, zato je taljenje še bolj 
opazno. Krčenje ledenikov 
opažajo in dokumentirajo 
povsod v Alpah, pa tudi ve-
čina drugih ledenikov po sve-
tu se krči. Med posledice glo-
balnega segrevanja ozračja 
štejemo še dviganje morske 
gladine, kar kažejo tudi me-
ritve v sevemem Jadranu. 
Opažamo naraščanje tempe-
rature pri nas in vse pogo-
stejše suše." 

Kaj ugotavljate o odstopa-
njih od normalnih vredno-
sti glede temperatur, pada-
vin in drugih kazalcev? 

"Podatki z naših merilnih 
postaj kažejo, da temperatu-
ra narašča. Opazno je naraš-
čanje števila vročih dni; tem-
perature naraščajo povsod 
po državi. Podatki pričajo o 
skromnejši snežni odeji v ni-
žinah. Občasno imamo večje 
epizode z obilnim snegom, a 
teh je vse manj. Zanimivo je, 
da se vročinski valovi pojav-
ljajo prej v sezoni, pa tudi 
sneženje nas je nekajkrat v 
zadnjih letih doletelo zgodaj 
ali pozno v sezoni. Pri pada-

vinah so razmere bolj zaple-
tene in bolj raznolike. Priča-
kovati je, da se bo povečal de-
lež padavin, ki bodo padle v 
obliki močnih nalivov. 

Razlike so predvsem po-
sledica našega razgibanega 
površja in prepletanja različ-
nih tipov podnebja. Večina 
projekcij podnebnih razmer 
do konca tega stoletja kaže 
na občuten dvig temperature 
na našem območju v pole-
tnih mesecih in precejšen 
upad poletnih padavin, kar 
bi seveda pomenilo hudo po-
letno sušo. Tudi v drugih let-
nih časih je pričakovati viša-
nje temperature, vendar ne 
tako izrazito kot poleti. V 
hladni polovici leta lahko 
celo pričakujemo nekaj več 
padavin, kot jih je sedaj." 

Ob povodnjih govorimo o 
stoletnih vodah. Dejstvo je, 
da so sedaj vodne ujme po-
gostejše in obsežnejše. Kaj 
bi lahko povedali o tem? 

"Izračuni kažejo, da se bo 
povečal oziroma se že pove-
čuje delež padavin v obliki 
močnih nalivov. To pomeni 
tudi večjo nevamost hudour-
niških poplav. Kar je bila 
pred nekaj desetletji voda, ki 
so jo pričakovali v povprečju 
enkrat na sto let, se bo v pri-
hodnje pojavljala pogosteje. 
Verjetnost za pojav take vode 
se bo večala, časovni interval 

med enim in drugim pojav-
ljanjem pa krajšal." 

Kakšni ukrepi bi bili nujni 
za zaščito pred poplavami? 

"Povsod je treba upošteva-
ti naravne značilnosti. V go-
ratem svetu je težava, ker se 
voda hitro zbere v deroče hu-
dournike, ki imajo veliko ru-
šilno moč. Ob hudourniških 
poplavah je časa za ukrepanje 
zelo malo. Druga nevamost 
je, da na strminah ob razmo-
čeni zgomji plasti tal pogosto 
pride do plazenja. Naši pred-
niki so se izogibali območij. 

ki jih ogrožajo poplave in pla-
zenje tal. Danes hočemo iz-
koristiti vsak del ozemlja, po-
segamo tudi na manj vama 
območja. Ob predvideni večji 
intenzivnosti vremenskih 
ekstremov bomo morali na 
novo oceniti ogroženost" 

Kako natančno pa je mogo-
če predvideti obilne padavi-
ne na krajši rok? 

"Pri napovedovanju obil-
nih padavin je razlika med 
padavinami, ki jih prinese 
jiigozahodni zračni tok z dvi-
ganjem zraka ob gorskih 

pregradah, padavinami, ki 
spremljajo vremensko fron-
to, in padavinami, ki se poja-
vijo zaradi dviganja v nesta-
bilni zračni gmoti. Delujejo 
lahko vsi sprožitelji hkrati. V 
prvih dveh primerih se dajo 
padavine bolje napovedati, 
ob nestabilnosti ozračja pa 
težje. Za natančne napovedi 
je najboljša radarska slika s 
predvidevanjem gibanja in 
razvoja nevihtne celice," 

Morda pričakujete v prihod-
nosti bolj natančne vre-
menske napovedi za manj-
še lokacije? 

"Meteorološki modeli za 
napovedovanje vremena se 
neprestano izboljšujejo, re-
zultati so vse bolj podrobne 
napovedi. Veliko delajo tudi 
na razvoju ocene verjetnosti 
obilnih padavin na nekoliko 
večjih območjih za nekaj dni 
vnaprej. A še enkrat poudar-
jam: za naše območje so zna-
čilne hudourniške poplave, 
med padavinami in narasli-
mi vodami je časa malo. Po-
trebni so preventivni ukrepi, 
s katerimi zmanjšamo ranlji-
vost. Prav preventivni ukrepi 
se mi zdijo najpomembnej-
ši. Potrebni so zelo hiter in 
učinkovit sistem obveščanja 
in alarmiranja ter do podro-
bnosti pripravljeni načrti 
ukrepanja, ki jih morajo 
ljudje dobro poznati." 
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MARJETA SMOLNIKAR 

Novica o katastrofalnih po-
plavah u Sloveniji meje ujela 
na počitnicah v Premanturi, 
ko sva s prijateljico pohajko-
vali po mestnih ulicah. "Hej, 
Slovenki," naju je iS, septem-
bra zvečer ustavil lastnik ko-
fetarije, v kateri sva večkrat 
posedali, "sta že slišali za ka-
tastrofo, ki vas je doletela?" 
Ni mi zastal samo korak, če 
se tako izrazim, za trenutek 
se mi je ustavilo tudi srce. "O 
kakšni katastrofi pa govori-
te?" "O neurju, ki je pustošilo 
po Sloveniji. V Železnikih je 
Sora narasla za Štiri metre. 
Štirje ljudje so umrli." V ti-
stem trenutku bi dala roko v 
ogenj, da si je gospod katastro-
fo gladko izmislil. Od kod pa 
pravzaprav ve za Železnike 

in celo za to, da teče skozi 
kraj Sora? Zato ga neprijaz-
no zavrnem: "Dajte ga no lo-
mit. Sploh veste, koliko je štiri 
metre? Pa štiije mrtvi? Dajte, 
no, dajte. Zmanjšajte te svoje 
številke, pa vam bom morda 
veijela." "Pa nič, pokličite do-
mov in bomo videli, ali imam 
prave informacije ali jih ni-
mam," sem ga Še slišala reči, 
ko sva s prijateljico že zavili v 
sosednjo ulico. 

Za vc^alom vzamem iz tor-
bice prenosni telefon in pokli-
čem domov. Žal je bilo vse res. 
V Sloveniji je katastrofa. V 
Sloveniji so izredne razmere. 
Ker sem bolj kot ne čustvene 
narave, me premagajo solze. 

Naslednji dan kupim izvod 
vseh dostopnih slovenskih ča-

sopisov. Berem: neutje je naj-
bolj prizadelo Vojnik, Želez-
nike. Tržič, Kropo, Bohinj, 
Radovljico in tako naprej; 
voda je odnašala vse, avtomo-
bile, pohištvo, štedilrtike, pral-
ne stroje, žal tudi šest življenj; 
česar voda ni odnesla, je zali-
la; nesebična pomoč prihaja 
od vsepovsod, iz we države, 
od ljudi, ki drug za drugega 
do tega usodnega trenutka še 
niso slišali; do krajev, odreza-
nih od sveta, se prebijajo pri-
padniki Slovenske vojske in 
gasilci; škode je več kot za dve-
sto milijonov evrov in tako 
dalje in tako naprej. 

Neutja, kakršno je pustoši-
lo, Slovenija menda ne pomni 
zadnjih dvesto petdeset let. Ce 
bi iskali dlako P jajcu, bi pri 

odpravi posledic katastrofalne 
ujme zagotovo našli napake 
in spodrsljaje. Ampak, vsaj 
kar se mene tiče, v danih oko-
liščinah raje izpostavim nese-
bičnost, ki ni odpovedala niti 
v tej zadnji izkušnji oziroma 
preizkušnji in s katero se lah-
ko slovenski narod brez za-
drege okiti. 

Po drugi strani je lahko ka-
tastrofalno neuije. ki je iS. 
septembra pustošilo po Slove-
niji, priložnost za ponoven 
razmislek o naravi in o njeni 
nepremagljivi moči. Tisto, kar 
človek gradi in ustvarja vse 
svoje dejavno življenje, lahko 
narava v nekaj kratkih minu-
tah poruši. Odnese. Zasuje. 

Ne glede na sodobno razu-
mevanje narave in tehnološke 

dosežke, smo ljudje v odnosu 
do narave še vedno v podreje-
nem položaju, pa če smo to 
pripravljeni priznati ali ne. 
V stoletjih in tisočletjih, ki 
nas ločijo od kamene dobe, Je 
narava nad človekom zgubi-
la fascinantno malo moči. 
Pravzaprav bi se moral sodo-
bni človek narave bati toliko, 
kot seje je bal njegov prednik, 
in prav nič manj. Kvečjemu 
bi se moral sodobni človek 
narave bati bolj, kot seje je 
bal, denimo, neandertalec. 
Ne naravnih zakonov kot ta-
kih, pač pa maščevalnosti na-
rave zaradi vzvišenosti sodo-
bnega človeka nad navidezno 
ponižnostjo in podrejenostjo 
od "višje sile" podarjenega 
okolja. 



EKONOMIJA stefan.zargi@g-glas.si 1 7 

Konec socialnega miru? 
Delodajalci zavračajo zahteve sindikatov in se niso pripravljeni pogajati o plačah v letošnjem letu. 

ŠTIFAN ŽARGI 

Ljubljana - V sredo se je na 
svoji drugi seji pod predsed-
stvom predsednika prenov-
ljene Gospodarske zbornice 
Slovenije (GZS) Zdenka Pav-
čka ob popolni udeležbi vseh 
danov sestal upravni odbor 
te zbornice in kot osrednjo 
temo obravnaval izvajanje 
plačne politike v državi v le-
tošnjem letu. Z a uvod je 
plačno politiko v javnem sek-
torju predstavil minister z a 
javno upravo Gregor Virant, 
ki je poleg tega spregovoril 
tudi o izvajanju programa. 
Opozoril je, da se je že leta 
2 0 0 2 začela prenova plačne-
ga sistema v javnem sektor-
ju, ki naj prinese bolj trans-
parenten način določanja 
plač, odpravi nastala neso-
razmerja in omogoči nagra-
jevanje delovne uspešnosti. 

Vsa leta doslej so v javnem 
sektorju s p o m e m b n i m za-
ostajanjem plač (razen v šol-
stvu) prihranili znatna sred-
stva, letos se j i m je uspelo 
dogovoriti o kolektivni po-
godbi, nov plačni sistem pa 
naj bi uresničevali do leta 
2010. Upravni odbor G Z S je 
podprl predstavljeni pro-
gram odpravljanja admini -
strativnih ovir i n zavezal 
zbornico k č i m boljšemu so-
delovanju, za plačno politiko 
v javnem sektorju pa menil, 
da se mora prilagajati tako 
gospodajskih razmeram ka-
kor tudi plačni politiki zaseb-
nega selrtorja. 

Zahteve konfederacije sin-
dikatov o izvajanju plačne 
politike v zasebnem sektor-
ju, ki j ih je predstavil izvršni 
direktor G Z S za socialni dia-
log Jože Smole, so po mne-
nju upravnega odbora neob-

Jože Smole 

jektivne, ker ne upoštevajo 
dejanskega stajija na podro-
čju plačne politike v Sloveni-
ji. Nesprejemljivo je tudi, da 
so sindikati svoje zahteve 
(dvig plač v avgustu, dvig za 
tri odstotke, ne glede na do-
sedanja izplačila, poračun in-
flacije v februarju, upošteva-

PRE)EU SMO 

Starman je v 
Jelovici pogorel 

Zaradi objektivnega infor-
miranja in varovanja inte-
resov Jelovice moram zavrni-
ti laži in natolcevanja, zapi-
sana kot govorice, ki naj bi se 
"minuli četrtek razširile v Je-
lovici". Zaradi varovanja in-
teresov družbe in zaradi va-
rovanja svojega osebnega 
ugleda moram trditve in na-
migovanja, zapisana v član-
ku, odločno zavrniti. Prese-
neča pa me pisanje Štefana 
Žargija, da kot novinar ni-
koli ni našel časa in povpra-
šal o govoricah oziroma dej-
stvih tudi Starmana. 

Članek omenja govorice, ki 
naj bi se v Jelovici pojavile v 
četrtek, menda ij. septembra 
o dogodkih v podjetju dan 
pred tem, 12. septembra. Po 
teh govoricah naj bi se takrat 
z moje strani vršil pritisk na 
računovodstvo. Dejstvo pa je, 
da me takrat sploh ni bilo v 
Jelovici, kar mora biti raz-
vidno tudi iz evidence vra-
tarske in varnostne službe v 
Jelovici, niti nisem z računo-
vodstvom govoril prek telefo-
nov ali komuniciral prek 
elektronske pošte. V izogib 
nadaljnjim govoricam in 
podtikanjem je treba pojasni-
ti moje cilje, ki sem jim sledil 
pri svojem angažiranju v Je-
lovici. 

Jelovica je družba z veliki-
mi potenciali. Ima uveljav-
ljeno in prepoznavno ime ter 
solidno tehnološko opremlje-
nost. Zaposleni imajo zna-
nje in veščine, ki so potrebne 
za kakovostno in celovito po-

nudbo. To pričakujejo kupci 
in poslovni partnerji. Obseg 
naročil pa dokazuje, da kup-
ci kakovost izdelkov Jelovice 
poznajo in jo cenijo. 

Jelovica zagotovo ima šte-
vilne prednosti pred ponud-
niki izdelkov in storitev v pa-
nogi. Bogata tradicija, širo-
ka paleta znanja in dosežki 
iz preteklosti so bazen samo-
zavesti, iz katerega bo Jelo-
vica črpala resurse za dose-
ganje boljših poslovnih re-
zultatov. Po izteku pre-
vzemne ponudbe in po do-
končni konsolidaciji lastniš-
tva bo zagotovo čas za raz-
mislek o morebitni korekciji 
strateških ciljev. Na novi 
upravi pa bo zahtevna nalo-
ga, da felovico do izpolnitve 
teh ciljev tudi pripelje. 

Jelovica mora znova pri-
dobiti ugled med kupci in po-
slovnimi partneiji, med za-
poslenimi samimi in v lokal-
ni skupnosti, iz katere izha-

ja. Vse to so temelji, na kate-
rih bo gradila uspešnost svo-

jega poslovanja v prihodno-
sti. Vse to so bili tudi naši 
skupni cilji v času, ko sem še 
vodil nadzorni svet. To je 
bilo tudi zame pomembno in 
burno obdobje na poslovni 
poti. Polno velikih izzivov in 
novih spoznanj o ljudeh, ki 
so uradno vodili Jelovico, in 
o osebah, ki so jo dejansko 
vodile v ozadju, ter o sloven-
ski bolezni "fovšiji". Med nji-
mi je bilo ključno tudi to, da 
se v Jelovici lastništvo čim 
prej konsolidira in s tem za-
črta tudi nova, sveža, ambi-
ciozna strate^ja razvoja. 

Poglavitna funkcija nad-
zornega sveta pod mojim 

vodstvom je bilo nadzorstvo 
nad vodenjem poslov družbe. 
Ključni cilj mojega delovanja 
1» Jelovici kot prvega med 
predstavniki lastnikov je bil 
tako izpolnjevati pričakova-
nja lastnikov ob hkratnem 
upoštevanju pričakovanj 
vseh drugih deležnikov. Vsi 
elementi upravljavskega kva-
dranta so namreč med seboj 
močno prepleteni. Naloga 
nadzornega sveta pa je, da s 
svojo nadzorno fUnkcijo po-
skrbi za to, da menedžment 
vodi družbo k zastavljenim 
ciljem in ne da njegove napa-
ke skrije pod preprogo. Ves 
čas mojega delovanja je bil 
tako usmerjen k temu. Pre-
pričan sem, da tudi uspešno. 
Z novimi dejstvi v lastniški 
strukturi, kjer ena družba 
obvladuje več kot 90 odstot-
kov družbe, sem svoje mesto 
prepustil naslednikom. Tako 
njim, kot novim članom me-
nedžmenta Jelovice želim ve-
liko uspehov v dobro zaposle-
nih, kupcev, lastnikov in 
okolja, v katerem Jelovica po-
sluje, in upamo lahko, da bo 
še naprej ostala enovita 
družba, da ne bo lastninjena 
po slovensko in raztrgana na 
več d. o. o.-jev pod pretvezo 
konkurenčnosti oziroma glo-
balizacije. Ker mi je bila 
menda izplačana zajetna 
vsota nagrade in odpravni-
ne, lepo prosim računovod-
stvo družbe Jelovica, naj vsaj 
enkrat dnevno pihne v optič-
ni kabel, da bo vsota, ki ste 
mi jo nakazali, čim prej na 
mojem računu. 

S spoštovanjem, 

BOJAN STARMAN 

nje dviga produktivnosti) še 
pred odgovorom delodajal-
cev pospremili z grožnjami 
o delavskih nemirih i n sploš-
ni stavki. Podatki kažejo, da 
je bila rast povprečnih bruto 
plač v prvih sedmih mesecih 
letošnjega leta v predeloval-
nih dejavnostih 5,7 odstotka, 
kar je za 2,8 odstotka več kot 
inflacija v tem obdobju. 
Upoštevanje sindikalni za-
htev bi resno ogrozilo kon-
kurenčnost mnogih podjetij, 
v nekaterih dejavnostih (npr. 
v gostinstvu) pa povzročilo 
celo izgubo. Zato upravni 
odbor G Z S zavrača pobudo 
o pogajanjih za spremembo 
kolektivne pogodbe za leto 
2 0 0 7 , sprejema pa predlog 
za začetek p>ogajanj o kolek-
tivni pogodbi za leti 2 0 0 8 in 
2 0 0 9 pod pogojem, da v 
tem času ni protestov in gro-
ženj s stavko. 

Gorenjski Glas 
WWW.CORENJSKICLAS .S I 

j^^0adite poslovanje 
s prihrankom 

LJUBLJANA 

Namesto žarnic sijalke 
Iz holdinga Slovenske elektrarne In slovenskih podjetij za di-
stribucijo električne energije - med njimi je tudi Elektro Go-
renjska, so sporočili, da bodo v oktobru v okviru akcije Varč-
na sijalka v vsak dom, za vsa gospodinjstva začeli brezplač-
no razdeljevati varčne sijalke. Z računom za električno ener-
gijo konec septembra bodo odjemalci prejeli kupon in kra-
tek anketni vprašalnik o uporabi varčnih sijalk in aparatov, s 
katerim bodo lahko dvignili kompaktne fluorescentne sijal-
ke znamke Osram moči 21 vatov, ki so po svetilnosti enako-
vredne stovatnim žarnicam. Življenjska doba sijalk naj bi 
bila osem tisoč ur, kar ob povprečni uporabi pomeni osem 
let. Z akcijo, v kateri naj bi brezplačno razdelili 785 tisoč si-
jalk - bolj znanih kot varčne žarnice, želijo prispevati k manj-
ši porabi električne energije in s tem manjšemu onesnaže-
vanju okolja, saj njih uporaba lahko pomeni v državi prihra-
nek devetdeset tisoč megavatnih ur na leto, S. Ž. 

BLED 

Štiri priznanja gorenjskim inovatorjem 
Pretekli četrtek je Gospodarska zbornica Slovenije na Bledu 
pripravila podelitev priznanj za najboljše inovacije v Sloveni-
ji v letu 2006. Na peto tovrstno podelitev priznanj je bilo 
prek območnih zbornic prijavljenih več kot 170 inovacij, po-
sebna komisija pa je izbrala 36 najboljših predlogov, ki so 
jim podelili štiri zlata, 13 srebrnih, 13 bronastih priznanj, pet 
diplom In eno posebno priznanje. Na Gorenjskem so preje-
li inovatorji štiri priznanja: zlato priznanje Elan, srebrna pri-
znanja pa Acroni, Domel in Iskraemeco. Š. Ž. 

jubilejno uarčeuanje 
5,25% 

praznujemo 15 let 

i ^ a l P R E V E T R I 
B A N Č N 
P O S L O V A N J E 
NEKOMU ENTl - VSEM, KI STE DO KONCA LETA 2007 PRIPRAVLJENI 
SVOJE FINANČNO POSLOVANJE PRENESTI V GORENJSKO BANKO, 
OMOGOČAMO VEČ UGODNOSTI: 

• brezplačno vam odpremo nov osebni račun, 
• prvih šest mesccev vam nc zaračunamo stroškov vodenja osebnega računa, 

brezplačno vam izdamo bančno kartico Activa Maestro. 
brezplačno vam odobrimo plačilno kartico Aciiva ali Activa 
MasterCard. 
brez plačila stroškov odobritve pridobite izredni linit, ki ni manjši od 
izrednega linitana računu pri prejšnji bank.1 

• omogočimo vam tudi uporabo elektronske banke L INK brez plačila 
pristopnine. 

KO.VIITEM - IN ŠE PRILOŽNOST ZA VAS 
Vsem. ki mate odprt osebni račun, na katerega prejemate plačo ali druge redne prilive, ne 
uporabljate pa drugih storitev Gorenjske banke, ponujamo do konca leta 2007 paket 
storitev po nižji ceni: 

Če se odločite za izredni limit, plačilno kartico Activa ali Activa 
MasterCard ii elektronsko banko LINK. plačate le tretjino stroškov za 
posamezno storitev. 

Če se odločite za dve od treh naštetih storitev, plačate polovico stroškov 
posamezne storitve. 

Gorenjska ^ B a n k a 
Banka rf posluhom 

0 )04 / 20^0 -00 

^ www.gbkr.si 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
http://www.gbkr.si
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K R A N J 

Premajhna razlika pri pomoči kmetijstvu 

Komisija za kmetijstvo pri svetu Mestne občine Kranj je na 
ponedeljkovi seji med drugim obravnavala uresničevanje 
občinskega proračuna v prvem letošnjem polletju. Tajnica 
komisija Barbara Čirič je ob tem pojasnila, da so na podlagi 
javnega razpisa za pospeševanje kmetijstva že odprli 123 
vlog In bodo do konca leta lahko porabili ves za to predvide-
ni denar. Člani komisije so ugotavljali, da je pri pomoči 
kmetijam premajhna razlika med hribovskim in nižinskim 
območjem, zato bo občinska uprava pri pripravi razpisa za 
prihodnje leto (ob spoštovanju evropskih zahtev) preučila 
možnosti za večjo pomoč kmetijam na območjih z omejeni-
mi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Kar zadeva gojenje 
gensko spremenjenih rastlin, je komisija podprla poziv ob-
čine pristojnim državnim organom, da zavarujejo biološko 
raznolikost na območju države In preprečijo vnos organiz-
mov, ki bi to raznolikost lahko ogrozili. Tudi občina mora po 
mnenju komisije v okviru svojih možnosti in pristojnosti 
storiti, da bo to območje brez gojenja gensko spremenjenih 
organizmov. Komisija tudi predlaga občinski upravi, da reši 
problem vrtičkov z nedovoljenimi vrtnimi lopami. C. Z. 

KRANJ 

Beguš na evropskem cvetličarskem prvenstvu 

V Velenju se bo danes začelo evropsko cvetličarsko prven-
stvo. Na prvenstvu bodo sodelovali prvaki dvajsetih držav, ki 
se bodo pomerili v šestih tekmovalnih temah - Piklna pojedi-
na, Poročni šopek. Nasad v posodi, Jože Plečnik, Šopek in 
Presenečenje. Slovenijo bo zastopal Matjaž Beguš iz cvetličar-
ne Mak Iz Kranja, ki je lani zmagal na državnem prvenstvu ter 
lani in letos še na mednarodnem tekmovanju v Splitu. C. Z. 

LESMARK 
www.lesmark.info. 040 724 498 

O D K U P H L O D O V I N E , 
C E L U L O Z N E G A LESA 

GG 
WWW.COREN)SKlCLAS.SI 

Založba * 30-letnimi tekuinjami za Izdailo policijskih 
publikacU iiče nove sodelavce (m/ž) 

z območja Gorenjske. 
Nudimo samostojno delo in tedensko plačilo. 

Informacije (g. Cvetko): 
GSM: 041/623 857 vsak delavnik med 8.00 in 14.00 uro. 

Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom in delovnimi izkušnjami 
pošljite v roku 8 dni od datuma objave oglasa na elektronski 

naslov: brane.cvetko@amis.net ali po pošti: 
IVZALOŽBA, D. O. O.. Nazoijeva 30, 2000 Maribor 

ISKRAl 

za šolsko/študijsko leto 2007/2008 razpisujemo; 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE 
Družba Iskra ISD s sodobnimi tehnološkimi procesi In sodobno 
opremo proizvaja tehnično precizne sestavne dele iz kovin in umet-
nih mas po posebnih zahtevah kupcev. Z nenehnim razvojem in Iz-
boljšavami procesov sledimo vedno večjim zahtevam trga, hkrati pa 
dajemo velik poudarek na razvoj kvalitetnih kadrov. 

Zato v skladu z začrtanimi cilji razpisujemo večje število kadrovskih 
štipendij za šolsko leto 2007/08 za naslednje nazive poklicne oz. 
strokovne izobrazbe: 

- za poklic strojni tehnik 
- za poklk; elektrotehnik 
- za poklk: dipl. Inž. strojništva 
- za poklic obdelovalec kovin 
- za poklic mehatronik 

Vabljeni ste dijaki in študenti prvih in višjih letnikov. Prijave spreje-
mamo do 12. 10. 2007 

Kandidati in kandidatke naj svojim prijavam priložijo: 
1. dokazilo o vpisu v tekoči letnik šolanja, smer šolanja 

in izbirnih predmetih (naknadno po končanem vpisu 
v šolsko/študijsko leto 2007/2008) 

2. dokazilo o šolskem/študijskem uspehu predhodnih 
šolskih/študijskih let 

3. kopijo zaključnega maturitetnega spričevala 
4. morebitna priporočila 
5. kratek življenjepis 

Prijave s prilogami pošljite v zaprti ovojntei in z oznako "prošnja za 
štipendijo" na naslov: 

iskra ISD d. d., Savska loka 4, 4000 Kranj 

Pri kandidatih cenimo samostojnost, komunikativnost, ustvarjal-
nost, pripravljenost za timsko delo ter željo po pridobivanju novih 
znanj In srečevanju z novimi izzivi. 

Na travniku kot v peskokopu 
Nedavna vodna ujma je povzroč i la vel iko škodo tudi na kmet i jsk ih zeml j i šč ih in na gozdn ih cestah. 
Najhuje je v Železnik ih, t am je na nekaterih travnikih tako, kot bi pr išel v peskokop. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - "Škoda je velika, naj-
hujša je v Železnikih," ugo-
tavlja Franc Šolar, kmetijski 
svetovalec za Selško dolino, 
i n dodaja: "Na približno 
dvajsetih hektarjih travni-
kov je pol metra peska, miv-
ke in drugega materiala, 
najhuje je na travniku pri 
davškem mostu in od Teht-
nice naprej. Nanosi so tudi 
na studenškem polju in na 
drugih travnikih. Velika sre-
ča je bila, da je bilo tisti ko-
nec tedna pred vodno ujmo 
lepo vreme in da so kmetje 
dotlej pospravili že približ-
no 90 odstotkov druge 02. 
tretje košnje. Letos jim zara-
di ujme ne bo primanjkova-
lo krme za živino, probleme 
pa bodo imeli prihodnje 
leto, ko bo trave zanesljivo 
manj kot letos. Če bo lepa 
jesen, bodo travnike lahko 
očistili še letos, sicer jih 
bodo morali spomladi pri-
hodnje leto, v nobenem pri-
meru pa dela ne bodo zmo-
gli sami, brez finančne po-
moči. Narasla voda je pov-
zročila kmetijstvu še več 
druge škode. Odnesla je več 
kozolcev, zasula številne ze-
lenjavne vrtove in v hribov-
skih vaseh sprožila več pla-
zov na kmetijskih zemljiš-
čih." Med kmetijami, ki jih 
je ujma najbolj prizadela, je 
zagotovo Kendova z Zalega 
Loga. Kot je povedal gospo-
dar Peter, je voda nanesla 

Koruza: enkrat v suši, drugič v vodi. 

na približno šest hektarjev 
lastnih in najetih travnikov 
ogromne količine materiala, 
ponekod nanos presega tudi 
pol metra. Če jim travnikov 
ne bodo očistili, potem bodo 
drugo leto morali oddati iz 
hleva pol živine. 

Najhuje je v Selški dolini 

Veliko škode je tudi na 
gozdnih cestah. Na območju 
kranjske območne enote za-
voda za gozdove bo po bese-
dah vodje enote Janeza Lo-
garja znašala do dva milijona 
evrov, natančnejši znesek pa 
bo znan do 10. oktobra, ko 
morajo občinske komisije v 
sodelovanju z gozdarji popi-
sati škodo. Ujma je prizadela 
približno tri petine vseh cest 
na območju, najhuje je v Sel-
ški dolini, večje škode pa so 
še na območju Besnice, Trži-

ča i n Cerkelj. Na območju 
Železnikov je po prvih oce-
nah za več kot milijon evrov 
škode. "Nekatere odseke 
gozdnih cest je ujma odnes-
la, na dnigih so usadi, zama-
šeni so tudi številni propu-
sti," ugotavlja vodja krajevne 
enote zavoda za gozdove 
Boštjan Škrlep, ki v pogovo-
ru za današnje Razglede (11. 
stran) odločno zavrača očit-
ke, da naj bi bili za poplave v 
Železnikih deloma krivi tudi 
lastniki gozdov. Kot je še de-
jal Janez Logar, se bodo v za-
vodu prizadevali, da bi še le-
tos zagotovili prevoznost na 
večini cest, na vseh pa zaradi 
hujših poškodb to ne bo 
možno. V nekaterih občinah 
bodo manjše poškodbe od-
pravili kar v okviru rednega 
vzdrževanja. 

V blejskem zavodu za goz-
dove bodo škodo na gozdnih 

cestah ocenili do konca ted-
na, po prvih ocenah znaša 
dva milijona evrov, od tega 
pol milijona na mostovih, 
opornih zidovih, propustih 
in drugih objektih. Kot je po-
vedal vodja območne enote 
Andrej Avsenek, je poškodo-
vanih približno štiristo kilo-
metrov cest ali polovica vseh, 
vse tudi niso prevozne. Ško-
de je največ na radovljiški in 
bohinjski strani Jelovice, 
drugod pa so ceste močno 
"sprane". Obnova najbolj po-
škodovanih cest in s tem za-
gotovitev prevoznosti bo od-
visna predvsem od denarja 
oz. pomoči. Na vlakah je ško-
de za pol milijona evrov, ti-
ste, ki so poškodovane, pa so 
povsem uničene. Ker je ob-
nova vlak naloga lastnikov 
gozdov, jih v zavodu poziva-
jo, da prijavijo škodo občin-
ski komisiji. 

Prihodnje leto ne bo obvezne prahe 
Evropska unija žel i s t em povečati obseg pridelave žit in hkrati zn i ža t i n j ihovo ceno. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Evropski kmetij-
ski ministri, med njimi tudi 
slovenski minister Iztok Jarc, 
so v sredo na zasedanju v 
Bruslju sprejeli nekatere tudi 
za slovensko kmetijstvo po-
membne odločitve. Najbolj 

poleg desetine denarja, ki ga 
bo za prestrukturiranje pre-
jela Tovarna sladkorja 
Ormož, upravičeni še do do-
datnih 237,5 evra na tono 
kvote oz. skupno do 12,5 mi-
lijona evrov. 

Ko je svet ministrov raz-
pravljal o stanju na sveto-

Sloveoija je nasprotovala dvema predlogoma za 
uvedbo gensko spremenjenih sort koruze na trgu 
Evropske uniie, pri enem pa se je zaradi načela 
previdnosti vzdržala. £>okončno bo o tem odločala 
Evropska komisija, ki pa bo verjetno dovolila uporabo 
teh sort koruze na evropskem trgu. 

se jih bodo razveselili nekda-
nji pridelovalci sladkorne 
pese, tudi teh je bilo nekaj na 
Gorenjskem. Na podlagi 
spremenjenih tiredb za izva-
janje reforme trga s sladkor-
jem v Evropski imiji bodo 

vnem trgu z žiti, je sklenil, da 
prihodnje leto večjim kmetij-
skim gospodarstvom ne bo 
treba nameniti dela njiv za 
obvezno praho, kljub temu 
pa bodo na podlagi plačilnih 
pravic za praho upravičeni do 

Minister Iztok Jarc 

plačila. Evropska unija žeU z 
dodatnimi njivskimi površi-
nami povečati obseg pridela-
ve žit in s tem znižati cene ter 
normahzirati razmere na 
trgu z žiti. Slovenski minister 
je ob tem tudi predlagal tudi 
znižanje uvoznih dajatev ter 
temeljito analizo razmer na 

svetovnem trgu. Kot je zna-
no, Slovenija izvaja ukrep ob-
vezne prahe od leta 3004 da-
lje. Pridelovalci, ki so letos 
vložili zahtevek za dodelitev 
plačilnih pravic za več kot 
24,23 hektarja njiv, so morali 
hkrati nameniti 7,2 odstotka 
površin za obvezno praho. 
Letos jo je izvajalo 571 pride-
lovalcev na površini 3.049 
hektarjev, precejšen del njiv 
"pod praho" pa so posejali z 
oljno ogrščico, ki je surovina 
za proizvodnjo biogoriv. 

Poljska je predlagala, da bi 
zaradi ugodnih tržnih raz-
mer ter visokih cen mleka in 
mlečnih izdelkov povečali 
nacionalno mlečno kvoto -
državam, ki jo presegajo, za 
štiri do pet odstotkov, in ti-
stim, ki jo ne dosegajo, od 2 
do 2,5 odstotka. Slovenija je 
podprla postopno povečanje 
kvot, vendar za vse države po 
enaki stopnji. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
http://www.lesmark.info
mailto:brane.cvetko@amis.net
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Naročilo za objavo sprfjemimo po telefonu 0 4 / 2 0 1 - 4 2 - 0 0 . f̂ ksu 0 4 / 2 0 1 - 4 2 - 1 3 ali osebno na ZOISOVI 1 

v Knnju u (O poili - do ponK!t<|kj in <nttki do 11.00 urd Ctu In ponuab v fubilii: Intdno u^na. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO gi, 4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/53 Ŝ 249- 04/53 ©4 230 
MADŽARSKE TOPUCE 4 . 10 - 7. io, 27.10 - 30.10., 2. n - 8. n ; TRST 
3.10.; MEDŽUCORJE 19.10 - 21.10. 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV 
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

100 let Turističnega društva Dovje Mojstrana 
Dovje, Mojstrana - Turist ično društvo Dovje Mojstrana 
praznuje loo-letnico delovanja in vabi na naslednje prired-
itve: jutri ob 19. uri bo v Kulturnem domu na Dovjem pre-
dstavitev knjige Franceta Voga Mojstrana in odprtje razstave 
na to temo; v nedeljo ob 14. uri bo v Kulturnem domu na 
Dovjem slavnostna seja s podelitvijo priznanj, ob 16. uri pa 
bo na trgu pred Katro na Dovjem slavnostna akademija, v 
kateri bodo domačini obudili čase, kako je bilo v Dolini, ko 
je po njej še sopihal vlak. 

Mihaelov semenj 
Dovje - Letošnji Mihelov semenj bo v nedeljo od 14. do 19. 
ure potekal na trgu pred Katro na Dovjem. 

Dan odprtih vrat Krice krače 
Kranj - Jutri se bo ob 10. url na Glavnem trgu in v dvoranici 
Krice krače začel dan odprtih vrat z otroškim rajanjem. 

Krajevni praznik Visoko-Milje 
Visoko - Občina Šenčur obvešča, da so zaradi dneva žalo-
vanja osrednjo prireditev ob krajevnem prazniku Visoko-Mi-
lje prestavili na danes ob 19. uri. O b 18.30 bo otvoritev pren-
ovljene kurilnice v D o m u krajanov Visoko ter razstave do-
mačih ustvarjalcev. 

Ob mednarodnem dnevu starejših 
Bled - Društvo upokojencev Bled vabi v počastitev mednar-
odnega dneva starejših (1. oktober) na otvoritev razstave 
ročnih del, ki so jih izvezle članice sekcije vezenja. Odprtje s 
kulturnim programom bo jutri ob 11 uri. V nedeljo boste ob 
17. uri lahko prisluhnili pisatelju in psihologu Vidu Pečjaku, 
ki bo predstavil svojo novo knjigo Psihologija tretjega živ-
ljenjskega obdobja. 

Ciciban, dober dan 
Tržič - V V Z Tržič že vrsto let vsako jesen pripravi odmevno 
prireditev Ciciban, dober dan. Delavnice in kotički za otroke, 
igrice Zajčkov repek, zabavnega programa s fit gibalnimi 
igrami in še marsičesa se lahko udeležite v nedeljo od 14. 
ure dalje na igrišču vrtca Deteljica. 

2. humanitarni Čopkov tek 
Orehek - Učenci Osnove šole Orehek pri Kranju, otroci iz vrt-
ca, njihovi starši, dedki, babice, prijatelji, učitelji in drugi 
bodo tekli za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni 

v redne šole že vrsto let. Humanitarni Čopkov tek bo potekal 
v torek, 2. oktobra, ob 16. uri na piknik prostoru na Bregu pri 
Kranju. Prireditev bodo popestrili Čarovnik Grega, gasilci, 
starši pa bodo lahko sodelovali na delavnici oživljanja ljudi. 

IZLETI 

v Medžugorje 
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane 
in druge na tridnevni avtobusni izlet v Medugorje, Mostar in 
dolino Neretve (obiranje mandarin). Izlet bo predvidoma od 
14. do 16. oktobra. Informacije o programu in prijave po tel.: 
25 51 069 (julka) čim prej, najkasneje pa do 29. septembra. 

OBVESTILA 

Preizkus hoje na 2 kilometra 
Kokrica - Jutri bo na rolkarski progi na Kokrici pri Kranju (ob 
izvozu oziroma uvozu avtoceste Kranj-zahod, oziroma prib-
ližno 500 metrov od gostišča Dežman na Kokrici v smeri 
proti Naklemu) od 10. do 12. ure potekal preizkus hoje na 2 
kilometra. Z njim bodo strokovnjaki ocenili vašo telesno 
zmogljivost In vam za ohranitev zdravja svetovali primerno 
telesno dejavnost. 

KRČNE ŽILE, ODPRTE RANE? 
{ANtz 2immi»wann, o*, uto., li-nriM ctm 67.6000 Kom* 

05/640 02 33 

Srečanja ob ročnih delih 
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor sporoča, da se bodo 
torkova srečanja ob ročnih delih začela v torek, 2. oktobra, ob 
18. uri v prostorih društva in bodo trajala do 20. ure. 

Ustvarjalna delavnica Plečnikov križ 
Skofja Loka • Loški muzej vabi jutri ob i i . uri na ustvarjalno 
delavnico za starše in otroke Plečnikov križ. 

PREDAVANJA 

Medosebni odnosi in konflikti 
Kranj - H u m a n a Združenje svojcev pri skrbi z a mentalno 
zdravje vabi svojce oseb s težavami v duševnem zdravju na 
predavanje In pogovor na temo Medosebni odnosi in kon-
flikti. Predstavitev te vedno aktualne problematike bo imela 
univ. dipl. psihologinja Maruša Zaletel, psihoterapevtka. 
Predavanje bo v torek, 2. oktobra, ob i6. uri v prostorih H u -
mane v Kranju. Informacije po tel.: 0 4 / 2 0 117 20. 

KONCERTI 

Koncert slovenskih ljudskih pesmi in plesov 
Cerklje - Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje 
vabi na koncert slovenskih ljudskih pesmi in plesov, ki bo v 
nedeljo ob 19. uri v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v' 
Cerkljah. Poleg moškega zbora bosta nastopili tudi folklorni 
skupini Hotel penzion Jagodic, Vopovlje in Strmol, Cerklje. 

Koncert v kranjski cerkvi 
Kranj - V nedeljo bo v župnijski cerkvi sv. Kancijana pri maši 
ob 1 0 . 3 0 prepeval mešani zbor Angelo Capello iz pri-
jateljskega Škocjana ob Soči v Italiji. 

Pesmi Španije in Latinske Amerike 
Kranj - Komorni pevski zbor Mysterium vas bo se enkrat 
popeljal nazaj v čas poletja in latino glasbe. Vabijo na 
ponovitev tematskega koncerta - pesmi Španije in Latinske 
Amerike z naslovom Ole, ki bo jutri, v soboto, 29. septem-
bra, ob 20. uri v dvorani Gimnazije Kranj. 

Koncert baročne orgelske glasbe 
Ško^a Loka - V cerkvi svetega Jurija v Stari Loki se bo jutri, v 
soboto, 29. septembra, po sedmi maši - ob 19.45 začel kon-
cert baročne orgelske glasbe Milka Bizjaka. 

RAZSTAVE 

Slike Nikolaja Mašukova 
Radovljica - V Galeriji Šivčeva hiša bodo danes ob 19. uri 
odprli razstavo slik akademskega kiparja Nikolaja Mašuko-

T C G 
UNITECH 
TOG UNITECH Lth-ol, d. o. o. 
Vincarje 2, 4 220 Škofja Loka 

Veljamo za kakovostnega in uspešnega proizvajalca tlač-
nih orodij in ulitkov iz magnezijevih in aluminijevih zlitin. 

K sodelovanju vabimo mlajšega in ambicioznega strokov-
njaka za delovno mesto 

VODJA MERILNICE(ž/m) 
Delo je v obratu Ško^a Lolta. 

Pogoji; 
• višja šola strojne ali elektro smeri 
• tri leta ustreznih delovnih izkušenj 

Od kandidata pričakujemo še: 
• poznavanje kontrolnih in merilnih sistemov 
• poznavanje orodjarstva ali livarstva 
• znanje tujega jezika (angleško ali nemško) 

Iščemo mlajše kandidate, ki bodo pripravljeni sprejeti 
nove delovne Izzive. 

Prvo delovno razmerje, ki ga bomo sklenili, je delovno raz-
merje za določen čas 12 mesecev, s trimesečnim poskus-
nim delom, z možnostjo kasnejšega podaljšanja. 

Ponudbe z ustreznimi dokazili In kratko osebno predsta-
vitvijo sprejemamo sedem dni po objavi na naslovu: 
TCG UNITECH Lttvol, d. o. o.. Kadrovska služba, 
Vincarje 2,4220 Škofia Loka. 

www.zelezniki.info 

H U M A N I T A R N A A K C I J A 
za obnovo domov in vrnitev upanja v obdini Železniki 

Svoje prispevke lahko nakažeie na račun občine Železniki: 

TRR 0 1 3 4 6 - 0 1 0 0 0 0 7 4 9 2 
Sklici za nakazilo: 
Splošna pomoč » 00 714-2007 
Obnova zdravstvenega doma » 00 4000-2007 
Obnova fasad » 00 6500-2007 

Občina ŽELEZNIKI 
CeSnjica 4S 
4228 Železniki 

Tel : 0 4 5 0 0 0 0 0 0 

Fax : 0 4 5 0 0 0 0 2 0 

E-mail. uprava@iobclna.zeleznikl.sl 

B L E D 
Možnost za pridobitev zna tfotju 
gostinstva In turizma na v m nivoju 
Imate na Vlijl strokovni ic nstvo 
In turizem na Bledu. 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED 

Za itudljsko leto 2007/2008 
so Se prosta mesta za Izredni 
fttudij v programih gostinstvo, 
turizem In računovodja. 

Vpis do 10. oktobra 2007 

Informacije: 
http://www.vg8-bled.8l 
E-pošta: vgs@vgs-bl^.sl 
tel: 04 575 34 00 

http://www.zelezniki.info
mailto:uprava@iobclna.zeleznikl.sl


20 KAŽIPOT, MALI OGLASI info@g-glas.si 

PREDSTAVE 

Gusar Berto 
Radovljica - V Linhartova dvorani se bo danes ob 17. uri za-
čela lutkovna predstava za otroke Gusar Berto. Primerna je 
za otroke, starejše od 3 let. Predstava traja 30 minut. 

Marjeta in ljubimci 
Brezje - Kulturno društvo Brezje - Smeh teater uprizarja 
komedijo Franca Ankersta Marjeta in ljubimci, ki bo jutri na 
Brezjah ob 20. uri. 

Dtopdom 
Za msl« in volifca moistr*. 

...od temeljev do strehe in obnovo... 

V Dom Trade d.0.0., Žabnica smo se v 
sodelovanju z določenimi dobavitelji 
odločili pomagati ljudem, ki so bili 

prizadeti v nedavnih poplavah. 

Za informacije 8« oglasfte v naših trgovinah, v Žabnici in Lescah. 

PRODAJNA MESTA: 
PC ZJbAlca: irtmina: 04 2 ^ 9 200. kaumltia: 04 2319 208. 2 J ld 206. c^iull: InloSctomttMlff.tl 
PC t.e«c«: tr«(»>ln»; 04 &302 230. kcrAinlkA: 04 S302 238. las: 04 &302 231. e-mail: tnl«4e«c««domUiU»e.' 
www.<lomtrai]e.tt 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v petek, 14. septem* 
bra 2007, v Gorenjskem glasu žt 74, je biio podjetje LES 3 iz Kranja. 
Nagrajenci: 1. nagrada bon za nakup v vrednosti 42 EUR: Matjaž No-
vak, Planina i8 4000 KRANj; 2. nagrada bon za nakup v vrednosti 29 
EUR: janež Karun, Slovenska cesta 32, 4207 Cerklje; 3. nagrada bon 
za nakup v vrednosti 41 EUR: Olga Prezetj, Triglavska lo, 4240 
Radovljica; 4., 5. in 6. nagrado, ki jo podeljuje Gorenjski glas prejme-
jo: jerica Zadražnik, Milje 81,4212 Visoko; Marija Polfčar, Glavna ces-
ta 39 4202 Naklo in Celi Gorečan, Mlakarjeva 24, 4000 Kranj. 

OSMRTNICA 

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara 
mama, babica, sestra in teta 

IVANKA N O Č 
roj. Štefelin, 11. 8. 1928 

Žara bo v poslovilni vežici Številka 2 na pokopališču 
Blejska Dobrava od 29. septembra 2007 od 9. ure dalje. 
Pogreb bo istega dne ob 15. uri na tamkajšnjem pokopališču. 

Sinova Branko in Sandi z družinama 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da je v 76. letu za večno odšel 

JANEZ LEGAT 
iz Lesc, upokojenec Verige in 

dolgoletni član Godbe na pihala Lesce 

Od pokojnika se bomo poslovili jutri v soboto, 
29. septembra 2007, ob 15. uri na pokopališču v Lescah. 

2ara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji 
mrliški vežid. 

Vsi njegovi 

LOTO 

Rezultati 77. kroga • 26. septembra 2007 
2 . 4 - 1 1 . 1 9 . 2 5 . 2 7 , 3 5 in 39 

Lotko: 7, 7 .6 .1 ,2 ,0 
Predvideni sklad 78. kroga za Sedmico: 210.000 EUR 

Predvideni sklad 78. kroga za Lotka: 380.000 EUR 

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

OSMRTNICA 

V 74. letu starosti je sklenila svojo življenjsko pot naša 
ljubljena mami, mamika> sestra in teta 

M E T K A LUBEJ 
upokojenka 

Žara bo v poslovilni vežici na pokopališču na ljubljanskih 
Žalah. Pogreb bo v ožjem dru^nskem krogu. 

Vsi njeni 
Bled, Kranj, Ljubljana, dne 26. septembra 2007 

E1 
Zb lep dom in donosne naložbe. 

Prospera neprcmjčnine do.o.. 
Tržaška 134. Uubliana, 

Telefon 01 4S1 22 22.051/666444 

Kr. Zlato Polje, dvostanovanjska hi$a 
374012, obnovljena 1983, z velikim vr-
tom, v centru mesta, le nekaj minut 
hoje do vrtca, osnovne 5ole. Cena: 
372.500 EUR Več na www.pros-
pera.s(/23 
Kr. Orulovka, trisobno 96,78m2, na 
lepi lokaciji lik ob gozdu, obnovljeno 
1.2000. ima vse priključke in nizke 
obratovalne stroške. Cena: 151.700 
EUR Več na www.prospera.si/24; 

www.prospera-nepremtcnine.5i 

WWW.CORENjSKICLAS.SI 

G C P R O J E K T d.0.0. ] 
Finančni in nepremičninski inženiring, j 
Slovenska c. 27. Ljubljana 

PE Nepremičnine^ Kranj 
Savska c. 22. Kranj, let.: 04/20M7-50, 

041/315-778, 031/676464 
gc.projckl@gmoil.com 

I 
i 
i 

Po ugodnih pogojih vam uredimo 
nakup ali prodajo Vaše nepremičnine ! 

LOKA 
nepremičnine, d.o.o. 
Kapucinski trg 13. Ško^a Loka 

Telefon: 0 4 / 5 0 6 0 3 0 0 
GSM: 041/675-123 

STANOVANjE prodamo: 
Kranj, novo enosobno, 4S.5 m2. vi-
soko priti., dvigalo. CK. I. 2007, 
balkon, garažno park. mesto. CENA: 
105.000,- EUR. 
šk. Loka • Partizanska, garsonjera, 
20.4 m2, 5. nad., odlična lokacija. I. 
1970. Cena: 55.000,- EUR. 
ZEML|lSČE prodamo: 
Šk. Loka-Virma5«, zazidljiva, ravna, 
sončna parcela. 940 m2, komunalno 
opremlj. Možnost takojSnje gradnje. 
Cena: 133,- EUR /m2. 
HIŠE prodamo: 

Gorenja vas, polovico stanov, hiše z 
vrtom. K+P+N. cca. 90 m2 uporabne 
površine, parcela 360 m2, delno ob-
novljeno. Cena: 85.000,- EUR. 

w w w . l o k a - s p . s 

NOVOCRADNjEpnjdamo: 
KRANJ - Cirče: UGODNO! samo še dve 
enoti, dvojčka, cena 1133,33 EUR/m2, 
150 m2, v 3 etažah, 3. podaljžana gr. 
faza, dokončane v I. 2007, na pare. 
250 ma, cena 170.000 EUR/ 
40.738.S00.00 SIT. odlična lokacija 
ob zelenem pasu. 
AKCIJA 9S6,59 EUR/rn2, TRŽIČ - Zali 
rovt v novem stanovanjskem nase-
lju prodamo enoto dvojčka 150 m2 s 
pripadajočim nadstreškom, v 3 eta-
žah. zgrajeno do 3. podaljiane gr. 
faze v I. 07, na parceli 222 mz, 
147.989 EUR / 35.464.084,00 SIT. 
PARCELE prodamo: 
SENTURSKA GORA - Krvav«: več 
parcel na pobočju Kn/avca, z lepim 
pogledom na LJ in KR, na območju 
stanovanj in počitniških hiš. Parcde 
imajo majhen nagib, velikosti od 
4 0 0 - 6 0 0 m2. cena 75 EUR /m2, 
17.973,00 s r r / m 2 

POSLOVNI PROSTOR: Ljubljana, 
Župančičeva jama. 20.70 m2, opre-
ma všteta, voda elektrika, WC, varo-
valni rolo, namembnost za trgovino 
in storitvene dej., cena 3S-000 EUR, 
8.387.400 SIT. PRODAMO! 
KUPIMO: zazidljive parcele od 1000-
2000 mi, kupnino poravnamo takoj. 

FESST, d. o. a , 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-po5ta: 
infb@f^stsi 
Internet 
www.fesstsi 

STANOVANJA PRODAMa 
KRANJ - PLANINA I: garsonjera, 30 mz. 
visoko pritJi^/6,1.19;^, 69.000,00 ELJR. 
KRANJ - Zlato poTje garsonjera, 2$„6o 
m2,1. nad., 1.1997.64.000,00 EUR. 
KRANJ • ̂ rlijevo naselje: dvosobno. 
61.62 m2.3-/3 nad., 1.1968.105.000,00 
EUR. 
KRANJ. HUJE-PLANINA I: enosobfio, 
41,94 m2, II. na<f.. 1.1972, 80.000,00 
EUR. 
KRANJ - HUJE-PLANINA I: trisobno. 
79.58 m 2 . 4 / 4 nad., 1.1973.114.700,00 
EUR. 
HISE PRODAMO 
GOLNIK - dvojček (1/2), 160 mz biv. 
povr., 1.1960.130.000.00 EUR. 

w w w . f e s s t . s 

SUET 
NEPREMIČNINE 

REAL ESTATE 

SVET R E d.o.o. 
EMorA KRANI 
NAZOMJ IVA uliCA 1 2 
4 0 0 0 KjiANj 
Tli.: 04/2811-000 
FAK.: 04./2026'49f 

Emall: kranj(g)svet-nepremičnine.si 
http://www.svct-nepremičnine.si 

STANOVANJA prodanno 
KRANJ - Soffijevo a : 2449 mz. prijetno 
enosobno stanovanje, obnovljeno 
2004, 4-/4. balkona ni. Cena 70.000 
EUR. 
KRANJ - Zoisova: dvosobno, 54,13 m2, 
1.1970. dvigalo, balkon, ZK urejeno. 
Cena 103.000 EUR. 
DRULOVKA - Kališka uL: enosobno, 
32,39 nnz v 2, nad. nizkega bloka, 
balkon, I. 1988. vpisan v ZK. Cena 
89.200 EUR. 
KRANJ - Zoisova: trisobno, 78,93 m2,2. 
nad., nizek bbk, nova okna, kopalnica 
in wc, CK'p!in. balkon, v kleti 2 shram-
bi. ZK. urejen blok. Cena 134.181 EUR. 
KRANJ - Zlato polje: dvosobno. 52.54 
m2,4. nad., 1.1960, delno renovirano, 
ZK, prazno in takoj vseljivo. Cena 
96.250 EUR. 

KRANJ • Planina I: enosobno. 28.94 
m2 + 3.02 m2 kleti. 1.1976. i. nad./4. 
brez balkona. Cena 75.OOO EUR. 
HI^E prodamo 
TRŽIČ: 1/2 hiše, kar predstavlja 
dvosobno v mansardi, cca. 62 m2. 
adaptirano I. 2004, lasten vhod, 
zraven pripada 465 m2 zemljišča. 
VREDNO OGLEDA! Cena 133.500 
EUR. 

ODDAMO 
ŠENČUR: oddamo hišo & skladiščnim 
prostorom. 310 m2. P+N. 1.1980. lahko 
opremljeno ali prazno. Za večjo 
družino, ki poleg stanovanja potrebuje 
Še prostor za kakšno dejavnost. 1 
varščina. Cena: 950 EUR/mesec + 
stroški. 

ZEMLJIŠČE prodamo 
RIBNO: 644 m2, položno zemljišče, 
primerno za gradnjo stanovanjske 
hiše, druga vrsta pod cesto v smeri 
proti hotelu. Dostop po javni asfalti-
rani cesti. Cena 125,00 EUR /m2. 
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 m2, 
ravno, sončno stavbno zemljišče, s 
prekrasnim pogledom na Kn/avec. 
Cena 150 EUR/mz. 
JESENICE - Prihodi: stavb no zemljišče 
na prekrasni lokaciji, $2S ma, sončna, 
s prekrasnim razgledom na Triglav in 
Golico, nad naseljem, urejena infra-
struktura. Cena 66.240 EUR. 

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

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

Telefon: 592 59 4 9 , 0 3 0 / 3 0 2 0 1 1 

STANOVANJA PRODAMO 

KRANJ - Planina I, enosobno. 41.94 
m2, II./4, l.i. 1972, prvotno stanje. 
Cena: 85.900 EUR. 
KRANJ - Zlato polje zgoraj, dvosobno, 
53,5 mz. lll,/4. l.i- 1961. plin do vrat 
Cena: 93.000 EUR. 

TRŽIČ • Bistrka, Kovorska, dvosobno. 
5548 m2. III./4, l.i. 1973, obnovljeno. 
Cena: 89.717 EUR. 
TRŽIČ - Dete^ica, trisobno. 80,58 m2. 
IV./8, l.i. 1975, I. 2003 obnovljeno v 
celoti, vpisano v ZK. Cena: 111.000 
EUR. 

TRŽIČ • trisobno, dvoetažno, 74.85 
m2,1+M, terasa v skali, obnovljeno v 
celoti I. 2005. Cena: 82.545 EUR. 
TRŽIČ • Cankarjeva, trisobno. 58,97 
m2, l./i, l.i. 1965, obnovljeno v celoti L 
2004. opremljeno, 2 balkona. 30 mž 
podstrehe. Cena: 82.000 EUR. 
HISE PRODAMO 

RADOVLJICA • center̂  dvcstanovanjs-
ka hiša. cca. 300 m2 biv. površine v 
treh etaiah. parcela 896 mz, l.i. 1965, 
obnovljena I. 1995. Ce^a: 404.770 
EUR. 
TRŽIČ - Sbp, stan. hiŠa - dvojček. 86 
m2, parcela 1.213 m2, l.i. 1960, ob-
novljena v celoti od 1.2001 dalje, vred-
na ogleda. Cena: 194.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO 
CERKLJE NA GORENJSKEM - 4 
zazidljive parcele v nizu, pravokotnih 
oblik, 2.000 m2, odlična lokacija, pro-
dajajo se v celoti, Cena: 180 EUR/m2. 
U N C O V O - 2 zazidljivi parceli, 676 
m2 in 1,050 m2. Cena: 100 EUR/m2. 
PODNART • zazidljiva parcela, 1.142 
m2, ravna, sončna, pravokotne oblike. 
Cena: 70 EUR/m2. 

TRŽIČ - Bre^, zazidljiva parcela, 649 
m2, sončna, ob asfaltirani cesti, rav-
na. Cena: 70 EUR/m2. 
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KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Tel, 04/20213 53.202 25 66 

GSM 051/320 700. Email: infogtkj-kem.s 

POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: 
KRANJ - 4 pisarne. WC, čajna kuhi-
nja. kuhinja, zastekljen balkon, v iz-
meri 83,94 m2, obnova 2003, 4. 
nad., dvigalo, cena - 1 3 4 . 0 0 0 EUR. 
TRŽiČ: prostor za storitve na Detelji-
ci, velik 53 m2, čakalnica 21 m2 in del 
hodnika velikega 28 m2, letnik 1980, 
prodajajo za 68.000,00 EUR. 
KRANJ: poslovni prostor (kozmetika, 
frizer, pedikura in pd.) v izmeri 82 
m2, v pritličju objekta, obnova 2004 
leta. parkirni prostori, za 152.000 
EUR. 
HIŠE: 
Prodamo: 

DRULOVKA - stan. hiša. stara 45 let, 
na lokaciji, skupaj 270 m2 (klet. pri-
tličje, mansarda), parcela i o n m2, 
cena m 230.000 EUR. 
KRANJ (Visoko): moderna atrijska 
hiša na robu naselja (ob gozdu), klet 
33 mz, pritličj'e skupaj 133 m 2 in 
mansarda 133 m2, stara 7 let, cena » 
430.000 EUR. 

MEDVODE (Svetje): hiša-dvojček na 
razgledni lokaciji, letnik 77, adaptaci-
ja 2003 (streha, okna. vhodna in ga-
ražna vrata), stan. površina 230 m2, 
parcela 353 m2, cena » 270.000 EUR. 
BITNJE: 30 let staro hišo. ki ni pod-
kletena, ima ločeno stanovanje v pri-
tličju in ločeno v nadstropju, skupna 
stan. površina je 262 m2 na parceli 
1.719 m2, ob hiši stoji samostojen 
objekt dn/arnica. cena » 250.000 
EUR. 

DRULOVKA . stan. hiša dvojček, 
zgrajena do 3. gr. faze. stan. površine 
170 m2. letnik 2006,244 m2 zemljiš-
ča. možnost izdelave na ključ, mirna 
lokacija, mestni plin. kupci ne plača-
jo provizije, cena « 181.105 EUR. 
TRŽIČ (bližina): stan. hiša zgrajena 
do 3. gr. faze, stan. površine 186 m2. 
letnik 2006, 551 m2 zemljišča, mož-
nost izdelave na ključ, CK na plin, 
mirna lokacija, cena - 190.000 EUR. 
ZEMLJIŠČA: 
Prodamo; 

Brtnje: stavb, parcelo 723 m2, sončna 
lokacija, po 1 2 0 EUR/m2. 
Drulovka: stavb, parcela 1186 m2. po 
80 EUR/m2. 
Goriče: stavb, parcela 998 m2. po 85 
EUR/m2. 
Naklo: stavb, parcela 453 m2 po 180 
EUR/m2. 
Podljubdj: stavb, parcela 716 m2 po 
98 EUR/m2. 
Šenturška gora: več zemljišč, v izme-
ri od 422-677 m 2 po 70 EUR /m2. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 

KRANJ, Planina I: dvosobno, 6 0 m2 
v 2. nad., letnik 74, cena * 108.000 
EUR (25,9 mio SIT). 
KRANJ, Planina: dvosobno, 56,5 m2 
s kletjo. 3. nad./3, letnik 2004. cena > 
110.000 EUR (26,4 mio SIT). 
KOPER - Scmedda: i G. 25.79 m 2 v2. 
nad./8, stara 2 0 let, obnova kopalni-
ce in oken, vgrajena oprema, cena = 
95.000,00 EUR (22,8 mio SIT). 
TRŽIČ - Kovorska: dvoinpolsobno. 
57,91 m2 v 2. nadstropju, letnik 73. 
cena - 85.000 EUR ( 2 0 4 mio SIT). 
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m p P R O J E K T 

T e L : 0 4 20 43 200 
G S M : 031 511 111 

PRODAMO: 

GOLNIK - OKOUCA - samost starejša 
hiša 212 m2, pare 721 m2. z gospod, 
postepjem. obn. 1.75, potrebna obnove, 
na lepi lokaciji. Cena: 115.000 EUR 
(27.558.600 SIT). 

KRANJ - ZLATO POgE, trisobno. 67 
m2.3- nad., urejen blok. kompl. obn. I. 
03, dobra lokacija, vsi prikljud(i, vpisano 
v ZK. Cena: 121.000 EUR 
(28.996440,00 SIT). 
KRAN) - SORUJ EVO NASEgE: dvosob-
no. 58 m2.3, nad.. 1.72, v prvotnem sta-
nju. vzdrževano, vsi prikljudd, vpisano v 
ZK, prazno, takoj vseljivo. Cena: 
104000.00 EUR (24.922.560,00 SfT). 
KOMENDA: garsonjera 32 m2.1. 04, 2. 
nad., kompl. opremljena, vpisana v ZK. 
Cena: 85.000 EUR (20.369400.00 SfT). 
CELOTNA PONUDBA NA: 

www.mp-projekt .$ 

mailto:info@g-glas.si
http://WWW.GORENjSKIGLAS.Sl/KAZIPOT
http://www.prospera.si/24
http://WWW.CORENjSKICLAS.SI
mailto:gc.projckl@gmoil.com
http://www.loka-sp.s
http://www.fesstsi
http://www.fesst.s
http://www.svet-nepremicnine.si
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n domplan 
družbci z8 miooirtno, ooproničfiifw, 
utbsnizsm in onergMko, d.d. 
Kram, b»oi«i«tsova U 

tmU: 041/947-433 
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Ugodna prodaja novih stanovanj v 
Struža/em pri Kranju. 
Več podatkov na intemetu - http: // 
agendia.dompbn.si 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Drtilovka, dvosobno. I. nadstr. v 
izmeri 61,7 m2,1. izgr. 1989. kopalnica 
obnovljena 2006. cena 115.000.00 EUR 
{27.558.600.00 SIT). 
Kranj, Pbnina II, popolnoma novo tri-
sobno na Ul. Tuga Vidmaria. III. nadstr. 
v izmeri 70,72 m2 z garažnim mestom 
v podzemni garaži, I. izgr. 2007. cena 
150.000,00 EUR (35.946.00.00 SIT). 
Kranj, Planina II, dvosobno. 7. nadstr. v 
izmeri 66,62 m2, lega VZ. sesano v ZK. 
I. izgr. 1983, možnost vselitve 01. oi. 
2008. cena 109,000,00 EUR 
(26.120.760,00 SIT). 
Kranj, Zlato po|e, trisobno, visoko pritlič-
je v izmeri 66.82 m2, ddno obnovljeno v 
letih 2000 in 2003 (kopalnica in okna), I. 
izgr. 1961. CK, telefon, kabel, telev., balko-
na ni, cena 114.755,00 EUR (27,5 mio SIT), 
šen^, trisobno v pritK^u dvostanovanjske 
hiSe, neopremljeno, vdibsti 85.00 mz, sta-
novanju pripada Se 90,00 mz zemljišča, 
dve paridriSfi. I. izgr. 2002. cena 135620.00 
EUR (32499.976^50). 
Tržič, m&stno jedro, 3 dvosobna stano-
vanja v ifinadstropni hi$i, velikosti od 61 
m2 - 83.00 m2, leto izgr. 1957. v celoti 
prenovljena leta 2000 (tlaki, instaladje, 
kopalnica. CK, telefon, dvigalo) balkona 
ni, cena 1290 EUR/mz (309.135,60 
Srr/m2) za manjSe stanov, in 1230 
EUR (294.757,20 SIT) za ve^e stanov., 
vpisana v ZK, vseljiva takoj, 
Tržič, mestno jedro, dvosobno stanov., 
III. nadstr. v izmeri 51.05 m2,1. 1940. 
stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki 
ima stanov, pogodbo za n^ločen čas. 
cena 30.500,00 EUR (7.309.020.00 SIT). 
STANOVANjE ODDAMO V NAJEM 
Kranj, bližina avtobusne postaje. 2s -i- 2 
kabineta,. 6. nadstr. v izmeri 90.10 mz. 
I izgr. 1976, kuhinja opremljena, lahko 
za daljše obdobje, cena 460.00 EUR 
(110.234^0 SfT) mesečno stroSki -k- ix 
varščina, možnostvselitveoi. 12.2007. 
GARAŽA - ODDAMO V NAJEM 
Kranj, bfižifta Vodovodnega stolpa v iz-
meri 13 mz. I. izg. 1965, oddamo za dalj-
še obdobje, cena 75,00 EUR (17 973.00 
SfT) mesečno. 
HI$E-PRODAMO 

Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična, tlori-
sa 120 m2 na parceli velikosti 549 m2. 
CK na olje, tel. garaža, dve parkirni me-
sti, sončna lega. hiša je le^^ vzdrževa-
na. I. izgrad. 1981, cena 320.000,00 
EUR (76.684.800,00 SIT). 
Kranj, Klanec, vrstna-enonadstropna v ce-
k>ti podkletena, v vsaki etaži cca. 75 mz, 
na parcel« velikosti 670 m2.1. izgr. 1973, v 
cekjli preriovljena 2002, garaža. zek> 
urejen vit. na mimi in sončni k}kadji. cena 
350.000.00 EUR (83.874.000.00 SIT), 
vselitev po dogovoru. 
Križe, Gorenjska, enonadstropna - dvo-
stanovanjska. tlorisa 75 mz v vsaki etaži 
na parceli velikosti 222 m2. I. izgr. 1936. 
popolnoma prenovljena od I. 2004 • 
2006, CK na plin, tel., vse instaladje v vsa-
ki etaži ločene, tri parkirišča, cena 
204000.00 EUR (48.999.998,00 SfT). 
PARCELA-PRODAMO 
Javomiški Rovt nad Jesenicami v izmeri 
759 m2. na parceli elektrika in telefon, 
sončna, dostop z glavne ceste, geodet-
sko odmerjena, celotna zazidljiva, 6 km 
od avtoceste, cena 37-556.33 EUR (9 
mio SIT). 

novogradnje, a<topucije, nepremičnin« 

ven um.. 
Sntof 4). 4000 Kranj 
ld./fiix: 04/134-30-50 
gsm: 031/684-777 
e-poita: lidi}a{9venum.si 

KUPI M G za znane stranke 
Šenčur afi Voge • ienčurski del. parcelo 
okrog 500 mz. 
Kranj, i.s-sobno, 2-s, 3-5 (Zl. polje) in 2 
+ 2-s Stanovanje. 

Planina, gars. ali iss za cca. 62.600,00 
EUR. 
PRODAJ 
Britof, Voge, dvojček, 3. podalj. grad. 
fua. klet. na pare 218 in 283 m2, stan. 
povriine 66 m2/nad. Urejena okolica. 
Vrtec, $ola v bližini. Lepa lo4<acija. Cena: 
178.000.00 EUR/enoto. 
Zlato po§e, Kidričeva, js stan. z balko-
nom. 2-/2,71,5 m2,1.60, zelo prijetno, 
obnovljeno in opremljeno. Cena: 
115.000.00 EUR oz. po dogovoru. 
Planina 1, is stan., 414 mz, 1.76. VP/7. 
nova okna in baL vrata 07. zelo funkcio-
nalno. uporaba atrija. Bližina vrtca, OŠ, 
doma upokojencev. Cena; 82.833,00 
EUR oz. po dogovoru. 
NAJEM/ODDAJA 
Kranj. NUjNO iSčemo več stanovanj: 
iSS, 2SS aii 3SS za n^em. Stranke so 
znane! Pokličite nas. 

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

Mali oglasi se sprejemajo: 2a objavo v petek -
v sredo do 13.30. in za objavo v lof ek, do pet-
ka do 14.00! Delovni ^as: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8. -19. uie 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 

P R O D A M 

ENOSOBNO stanovanje. 27 m2, ob-
novljeno z vsemi priključki, z vso opre-
mo na zek> lepi in mirni lokaciji, vredno 
ogleda, cena po dogovoru. 9 
040/176-090 r0O7O4t 

DVOSOBNO stanovanje na Golrtiku. 
«04/256-14-92 ^oossei 

DVOSOBNO stanovanje v Šorlijevem 
naselju, cena 101.000 EUR, « 
040/431-750 ?oa73o8 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof 79A, 4000 Kranj 
info-nepi@>9ckkoprojekt.si 

ww\v.9Akopfojekt.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

TRISOBNO stanovanje v Železnikih, 
s . nad., dvigak). balkon, klet. lepa raz-
poreditev. takoj vseljivo. urojen ZK. 
80.68 m2.1. 82. « 041/754-850 

700r0d5 

STANOVANJE 171 m2. zvso opremo. 
Spodnje Škofije pri Kopru. « 05/677-
07-48. 031 /802-922 roo7223 

ODDAM 

SOBO s kuhinjo, kopalnico, lastnim 
vhodom, študentki, v Kranju, « 
040/278-185 700?Z55 

GARSONJERO v Šorlijevem naselju. 
31 m2. popolnon^ obnovtjena in opre-
mljena. «041/979-600 

7007329 

VEČJE ENOSOBNO stanovanje na 
Bledu. « 031/505-110 

7007351 

DVOSOBNO Stanovanje, v novejši 
hiši. s svojim vhodom, delno opremlje-
no. par. « 04/580-46-60, zvečer 

DVOSOBNO stanovanje v pritličju, na 
Partizanski c. v $k. Loki. 61 m2 + 
klet+souporaba sušilnice, cena 400 
EUR + stroški. « 040/622-623 

7007280 

NAJAMEM 

STANOVANJE za družino. Kranj ali 
okol ica.« 040/438-203 too73\\ 

STANOVANJA za del. skupino, lahko 
tudi cela htša. Kranj ali oKolicd. redno 
plačilo. 9 040/830-901 

7007312 

VIKENDI, APARTMAJI 

PRODAM 
KATARINA nad Ljubljano - starejšo po-
čitniško hišico s 1953 m2 sadnega 
vrta v bregu. « 031/320-730 

700732I 

POSESTI 

KUPIM 

ZAZIDLJIVO parcelo za gradnjo dru-
žinske hiše, Cerklje ali Šenčur, s 
031/399-266 

7007277 

ZAZIDU lVO PARCELO. 400 - 500 
m2, na Gorenjskem, brez posrednika. 
9 051/857-567 

7007200 

POSLOVNI PROSTORI 

ODDAM 

POSLOVNI prostor 700 in 900 m2, 
cena 2,95 EUR/m2. na Savski cesti 
34. bivši lntex, « 041/426-898 

70070I2 

TRGOVSKI LOKAL 
ODDAMO 

Lokal je velikosti 127012 
in se nahaja v strogem 
centru Kranja(peš cona 

Prešernova). Ima tri velike 
izložbe in je primeren za vse 

dejavnosti. Za dodatne 
informacije pokličite na tel: 

041 637 458 

ŠENČUR mirna, atraktivna lokacija, 
oddamo nove. ekskluzivno urejene pi-
sarniške prostore od 50 do 130 m2. 
cca. 8 do 12 EUR/m2. 9 040/433-
3 3 1 7006950 

ŠENČUR - na mimi atraktivni lokadji 
oddamo hOv poslovni prostor. 130 m2. 
za mirno storitveno ali obrtno dejav-
nost, cena 6 do 8 EUR/m2. 9 
040/433-331 7ooe95i 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 

PRODAM 

ALFA 156 KARAVAN JTD. I. 03. 9 
041/390-718 7007373 

CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDI. 
I. 03 in Citroen C8 2.2 HDI. I. 03. vsa 
oprema. 9 041/320-701 7007352 

OPEL ASTRA karavan 1.6 16 V. I. 95 
bele barve. reg. do 9/08. cena po do-
govoru. «041/643-949 70073» 

OPEL CORSA 1.2. I. 10/04. 16.000 
km vsa oprema, klima, 9 041/716-
803 roor343 

PEUGEOT 307 XS, I. 02 avt. klima, 
odlično ohranjen, cena 6.500 EUR. a 
040/594-941 7007379 

RENAULT CUO 1.2. I. 99 lepo ohra-
njen. 9 041/718-019 700734« 

RENAULT KANGOO 1.2 (urgon. I. 99 
lepo ohranjen, ugodno. 9 041/718-
0 1 9 7007347 

SEAT CORDOBA 1.4 vario 401 srebr-
ne barve, servisna, vsa oprema, klima, 
možen kredit. 8 041/543-876 7007323 

E3 ( S K ] 
Bf«tov Prepratnik 10.4202 Nafcio 
PE KranisKa cesta 22.4202 Ne)Oo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike in platišča. 
- amortizer]! tMOfftoê  hitn servis vozi 
- avtooplika. vse za podvozje vozil. 
- izpušni s«stemi. kaialrzatorj« / 
T«r 04/25 76 052 ^ ^ ^ 
Hltp://www.aggantar.8l ^ 

SEAT LEON 1.6 18V. I. 12/03, 
12.500 km 1. lastnica, zelo dobro 
ohranjen, z vso dodatno opremo. 9 
041/33-55-39 7007033 

ŠKODO Felicla. I. 96 reg. do 6/08. 9 
0 4 / 5 3 1 - 8 6 - 6 4 70072fl3 

GOLF IV. diesGl. 1. lastnik. « 041/77-
8 8 - 5 2 7007306 

PASSAT 1.9 TDI, I. 02 met. barve, 
servisna knjiga, zelo tepo ohranjen. 9 
041/227-338 700729? 

KUPIM 

OSEBNO VOZILO do 5000 EUR od). 
00 dalje, sem resen kupec. 9 
041/725-225 7007377 

VOLKSWAGEN Golf V., 5 vrat. « 
031/364-995 7007302 

AVTOPELI IN OPREMA 

PRODAM 

AUDI A2 I. 06, jekl. platišča + zim 
gume 155/65/15. Passat I. 07, jek. 
platišča + zim. gume 205/55/16. vse 
novo, « 04/5961-038 7007ii6 

PODARIM 

DELE za Alfa 1.3.1. 92. luči. pr. in za. 
branik, pokrova, vlečno kljuko, 9 
040/431-634 7007348 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

AGREGAT diesel. 7KW. nov, 9 
041/375-311 7007283 

REVOLVERSKO stružnico Krušik do R 
25 mm. zelo ugodno. 9 04/232-80-
14 700720» 

VILIČAR Fiat 1.5 t diesel. 1.91. bočni 
pomik, servo volan. 9 041/616-095 

7007374 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 

PRODAM 

HRASTOVE plohe. 1. 5 m3, deb. 5 
cm ter 0.5 m3 orehovih plohov. 9 
04/51-31-985 700733» 

KUPIM 

ODKUPUJEMO hk>dovino iz smreke, 
jelke in sušice. 9 041/442-151 

ŽAGAN les za nadstrešek za osebni 
avto. 9 040/687-815 

PODARIM 

R A B U E N E prane plošče 40x40. 70 
kom. 9 0599/36-947, po 17. uri 

7007334 

KURIVO 

PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana. možnost 
dostave. 8 041 /718-019 70Des72 

6 M suhih, razžaganih drv. možna do-
stava. 9 04/518-10-86. 041/214-

5 0 0 7007294 

BUKOVA drva, «041/608-642 7007264 

BUKOVA drva, «031/378-946 
7007799 

BUKOVA, suha drva In silažno koruzo. 
« 0 4 / 2 5 5 - 1 8 - 1 0 7007327 

BUKOVA DRVA, okolica Bleda, mož-
nost dostave,« 031/561-613 7007272 

DRVA bukova, kupim hk>dovino. celu-
lozni les. « 040/899-919 70072«d 

DRVA bukev, gaber, cena 37 EUR/m3 
v Šk. Loki. « 041/969-207 7007339 

DRVA suha in bikca simentalca, « 
051/202-229 7007340 

HRASTOVA in jesenova drva. cena: 
40 EUR/m3. « 031/599-318 70072«3 

MEŠANA drva, « 031/280-774 
7007278 

SUHA bukova drva po 45 EUR. « 
041/680-933 7007332 

SUHA. cepljena, hrastova drva. « 
04/51-80-220. 041/639-348 

7007342 

SUHA, bukova in mešana drva, « 
04/252-53-49 70073« 

SUHA bukova drva. « 04/254-50^0 
/•007364 

SUHA. razžagana. bukova drva z do-
stavo. «041/965-112 7007387 

STANOVANJSKA 
OPREMA 

GOSPODINJSKI 
APARATI 

PRODAM 

HLADILNIK Gorenje 140 I. malo rab-
ljen, ugodno, « 04/257-18-63 

700728S 

SKORAJ novo hladilno omaro. « 
04/231-17-95 roo72i3 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 

PRODAM 

FEROTERM peč s CTC gorilcem in 
termopan grelec vode, vse rabljeno.« 
041/521-338 7007300 

GLASBILA 
PRODAM 

KLAVIATURO Vamaha PSR 730, pri-
merna za učenje, 9 041/869-792 

7007310 

ODLIČNO ohranjeno klavirsko harmo-
niko. « 051/630-726 

OTROŠKA 
OPREMA 
PODARIM 

OTROŠKI voziček Inglesina cros, « 
041/802-542 7007275 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

ČISTOKRVNO zlato prinašalko, staro 
5 mesecev, ugodno, « 040/322-287 

7007363 

UGUSTER, lepe sadike za živo mejo, 
ugodno, « 04/53-18-314, 040/295-
3 1 2 7P97273 

PODARIM 

DOBRIM U U D E M podarim 3 zelo pri-
kupne mucke 2 malo daljšo dlako, sta-
re 3 mesece. « 04/6&^7-240 

7007271 

DVE beli. dolgodlaki mucki, stari dva 
meseca. 9 04/57-20-052, 041/382-
225 

7007168 

MUCKO, (grivo kosmatinko. « 
041/863-576 

7007357 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 

PRODAM 

GOZDARSKO traktorsko prikolico z 
dvigalom ali samo dvigalo in Unimog 
TAM 4x4 z vitlo, « 041/203-458, po 
2 0 . u r i 7007325 

HIDRAVLIČNI cepilnik za drva. « 
04/204-13-22. 031/202-639 

7007307 

NAKLADALEC za gnoj in traktor Zetor 
25 KM. « 031 /491 -028 700734» 

SEKULAR s koritom, za žaganje drv. 
« 04/204-65-78. 031 /812-210 

7007304 

SEKULAR za žaganje drv. « 04/25-
71-179 7007368 

TRAKTOR MF 3060, « 041/521-
5 1 9 7007335 

TRAKTOR Cararo tiger 30 KM. pre-
gibni, starejši. « 031/798-569 

/00735» 

TROSILEC hlevskega gnoja, « 
031/253-521 7007371 

PRIDELKI 

PRODAM 

0,8 ha silažne koruze. Šenčur, Pipa-
novac. 34. « 040/851-885 

7007270 

JABOLKA, hruške, krompir, sladki 
mošt. jabolčni kis in suho sadje. Math 
jevc. Jeglič, Podbrezje 192. « 
04/533-11-44 7007280 

1 ha silažne koruze, krmilno in rdečo 
peso, Zalog pri Ceri^ljah, « 041/369-
0 8 6 700730« 

BELI krompir za ozimnico, cena 0,35 
EUR, « 04/25-51-304, 041/805-
489. 051 /397-256 7007333 

FEFERONE za vlaganje. « 040/336-
3 2 6 7007313 

ŽELITE POCENI 
KRUH? 
Kupite moko tip 500 v 
Agropromet Cerklje In 
specite kruh doma. 

Telefon: 04/2526-440 

HRUŠKE moštarice, bio, ugodno. « 
031/604-918 7007365 

JABOLKA za ozimnico, jabolčni kis. 
krhlje in jagodno marmelado. Zakot-
nik. Dorfarie 32. « 031/387-371 

JABOLKA za mošt. Plevel CeriOje. « 
04/25-21-283 7007346 

JEDILNI in krmni krompir. 
11-512, 04/23-11-908 

04/23-
7007297 

KOŠNJO enoletne trave. 2 ha. Šen-
čur, « 04/25-11-670 7007338 

KRMNO peso, rumeno korenje, kole-
rabo in jarkice pred nesnostjo, « 
041/205-929 

7007310 

KROMPIR jedilni in krmni, « 04/252-
2 7 - 6 5 7007358 

N E Š K R O P U E N O belo grozdje, « 
0 4 / 2 6 - 2 5 - 6 7 0 7007ii8 

PRODAM ŠPINAČO. « 041/335-
4 4 8 7007295 

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

7007274 

SILAŽNO koruzo, « 031/688-556 
7007326 

ŽGANJE In medico, cena 5 EUR/I, 9 
04/234-38-00, 031/566<526 

VZREJNE ŽIVALI 

PRODAM 

2 ČB bikca, stara 10 dni in 140 kg tež-
kega križanca, « 04/23-25-343 

7007379 

DVA žrebička in kozla, « 031/370-
0 6 5 7007328 

BIKCA simentalca, starega 3 mesece, 
« 0 4 1 / 2 8 4 - 6 0 9 70073i4 

DVA BIKCA, stara 10 dni, « 
041/357-944 7007276 

KOBILO angloarabko In njeno žrebič-
ko staro eno leto. « 041 /443-331 

7007303 

KRAVO simentalko, mesec dni po telit-
vi. cena 400 EUR, « 041/515^67 

7007298 

TELIČKO simentalko, staro tri (edne, 
«04/25-21-087 7007330 

TELIČKO, belgijsko plavo. slaro 14 
dni. « 040/645-831 7007361 

VEČ ČB bikcev, starih 10 dni. « 
031/837-519 7007289 

ZAJCA za pleme, starega eno leto. « 
041/846-937 TOO736? 

ZAJCE in zajklje večje rasti, stare do-
brih 5 mes.. cena 15 EUR. « 04/513-
4 1 - 2 7 7007375 

KUPIM 

BIKCA simentalca ali mesne pasme, 
starega do 10 dni. « 04/51-41-277 

700731B 

NEBREJO kozo z mlekom, dobra mle-
karica. « 04/51-41-227. zvečer 

7007336 

TELICE do 300 kg. « 041/77-88-52 
7007288 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

GOSTILNA AS. v Ljubljani. Čopova ul. 
5. redno zaposli več mladih kul^rjev in 
honorarno mesarja. Ponudbe na, « 
01/425-88-22, in, 031/523-760, 
Helena 7007213 

IŠČEMO dekle ali fanta z znanjem in 
veseljem do dela v kuhinji, redna zapo-
slitev, redno plačilo. Gostilna Pri Bizja-
ku, Zg. Bela 20, Preddvor. « 04/25-
55-600, 031/640-930 

IŠČEMO prijetno dekle za strežbo v 
kava baru, delo je dvo izmer^sko, VH 
kendi prosti. Jakelj on ostali d.n.o., 
Benedikova 1, Kranj, « 031/764-399 

700726« 

MERCATOR franšizna prodajalna MAK 
zaposli dekle ali gospo z veseljem do 
dela v živilski trgovini na relaciji Šk. 
Loka - Kranj, izobrazba ni pogoj. Ce-
njene ponudbe na našlo MAK, Škofje-

7007306 loška 20, Kranj 

ZAPOSLIM natakarico ali dekle za 
strežbo, redno ali honorarno. Gostišče 
Kveder, Eržen Andreja s.p., Sp. Luša 
16. Selca, « 04/51-41-499, 
041/751-139 7007247 

ZAPOSUMO voznika E kal., za med-
narodni prevoz. Stare Štefan s.p., 
Luže 60. Visoko. « 041/624-796 

7007266 

ZAPOSUMO žensko za pomoč v kuhi-
nji, redno ali začasno. Preša d.o.o.. 
Cerklje. Slovenska c. 51. 4207 Cer-
klje. Inf. na, « 04/255-62-50, 
031/637-088 7oo7269 

ZAPOSLIMO trgovko z izkušnjami v ži-
vilski stroki za nedoločen čas. Pekama 
Zevnik. d.o.o.. Ljubljanska c . 36 a 
Kranj. «031/506-691 

ZAPOSLIMO komunikativne, pozitivno 
naravnane in odgovorne osebe - pro-
dajalce v trgovini z modnimi oblačili v 
Kranju. Pisne ponudbe: M-ULTRA. 
Povšetova ul. 104 a, 1000 Ljubljana 

7007322 

ZAPOSLIMO mesaria prodajafca. Me-
sarstvo Rešet, Matjaž Krč s.p., Huje 9. 
Kranj, « 041 /767-339 7007324 

VOZNIKA kamiona za mednarodni 
transport zai>oslim. C in E kategorija -
prevozi v EU. Zaje Boris s.p., Valburga 
15a. Smlednik.« 041/622-529 

7007051 

ZAPOSLIM voznika C-kat., v doma-
čem transportu, Bemik Anton s.p., Sp. 
Luša 19. Selca. « 031/628-455 

ZAPOSUMO voznika za dek> na goz-
darskem vozilu. Pisne ponudbe na Me-
gales, d.o.o.. Starhinj, Strahinj 120. 
4202 Naklo 7007281 

Z A R A Z V O Z in D O S T A V O 
D N E V N E G A Č A S O P I S A 

ZAPOSLIfVtO S.P., na 
področju KRANJA in J E S E N I C 

Euromedia mb d.o.o.. 
Cesta k T a m u 12. M B -

T e l : (02) 462 28 52 

ZAPOSUMO voznika C in E kategorije 
za vožnje po Evropi. Agro Mobil d.o.o., 
Letališka ul. 37. Šenčur. « 041/698-
3 8 5 7007360 

HONORARNO zaposlimo delavca iz 
Kranja ali okolice za pomoč pri monta-
ži kuhinj, Planinšek k.d., ŠinKov Tum 
23. Vodice, « 031/206-724 7007350 

STUDIO Modita, Šuceva 25, Kranj, 
išče sodelavce za pomoč pri trženju 
knjižnih uspešnic M/Ž. Inf. na. « 
031/671-966 7007341 

TAKOJ zaposlimo 4 zastopnike, poleg 
osnovne plače še dodatna stimulacija. 
Posredništvo Zdene Brovč s.p.. Virma-
še 170, Škofja Loka. « 040/304-270 

POGODBENO zaposlimo delavca v 
ročni avtopralnici. Lavi d.o.o., C. na 
Brdo 22. Kranj. « 041/389-828 

70072 IS 

http://www.domplan.Si
mailto:malioglasi@g-glas.si
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SEA WAVE, d. o. o.. Kropa 22, Kropa 

Za potrebe proizvodnje v navtiki iščemo 
več delavcev (m/ž) za stimulativno plačilo. 
Vrsta dela - brušenje, kitanje, mizarska dela 
Zahteve - lasten prevoz, pridnost natančnost 
Profil • ni posebne zahteve, zaposlimo tud delavce brez izkušenj 

Info po tel.: 051/833-100 (Robi), info@sedwavo.si 

STORITVE 
NUDIM 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo za-
stopnike in vodje skupin za terensko 
prodajo novih artiklov za varovanje 
zdravja, najboljši pogoji in uvajanje v 
delo, Sin kopa, d. o.o., Žirovnica 87, 
041/793-367 700702s 

ZAPOSUMO čistilko v PE Radovljica 
za 16 ur tedensko. Zahtevana poš-
tenost, urejenost, natančnost. Sinkopa 
d.o.o., Žirovnica 87, Žirovnica, « 
0 4 / 5 8 0 - 5 0 - 1 0 7007287 

ZAPOSUMO več delavcev za delo v 
skladišču, zaželeni so kovinarji, lesarji 
in vozniki z vsaj C kat.. lokacija Tržič, 
SOS Inženiring d.o.o.. Tržaška c. 2, 
Ljubljana 7007344 

REDNO zaposlimo pohištvene mizarje 
In pomožne delavce. Pohištvo Iskra 
d.o.o.. Barfotova 13. 1215 Medvode, 
«041/288-150 7007U6 

v PE RADOVLJICA zaposlimo monter-
ja avtoakustike; poznavanje akustike, 
os. računalnikov, navigacije, ozvočenj, 
zah. V. st. iz. ter vsaj eno leto delovnih 
Izkušenj, Sinkopa d.o.o.. Žirovnica 87. 
Žirovnica 70072« 

ZAPOSLIM pohištvenega mizarja, ta-
koj, Mizarstvo Jože Mali s.p..Tupaliče 
58. Preddvor. « 041/692-742 7007366 

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

ZAPOSUMO osebo srednjth tet z višjo 
izobrazbo za delo v nepremičninski 
doižbt. Želimo: poštenost, komunika-
tivnost. Pisne ponudbe po^jite na na-
sk}v: Mike &C0.. d.o.o.. Bleiv^isova 
c. 6. 4000 Kranj roorsts 

KVAUFICIRANEGA peka ali delavca 
za priučitev. Pekanr^ Maček. Britof 99. 
Kranj. 9 04/23^1-440 

700725T 

IŠČEM 

OUO ROLO išče dek> na obletnicah, 
porokah z zabavno in narodno glasbo, 
« 041/224-907 

7007337 

IŠČEM DELO kot varuška z večletnimi 
izkušnjami na mojem ali vašem domu. 
«04/25-91-172 

70072«4 

IŠČEM DELO • pomoč starejši osebi 
na Planini v Kranju ali bližnji okolici. « 
030/913-916 

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

7 0 0 « 0 3 

UREJAMO najugodnejše kredite na hi-
poteko. OD ali pokojnino. V kreditno 
sposobnost se upoštevajo tudi doda-
tek za malico, prevoz, otroški dodatek 
itd., Planinšek k.d.. Šinkov Turn 23. 
Vodice. « 031/206-352 

7007034 

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

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

na osnovi vozila ter leasingi. 
Možnost odplačila na 

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

Maribor, telefon: 
02/252-48-26,041/750560. 

ADAPTACIJE - barvanje stanovanj, 
hiš. drugih prostorov, oken. vrat. fa-
sad, napuščev. zidarska dela v Kranju 
in širši okolici. Bee Plestenjak s.p.. 
Planina 144. 6232 Planina. « 
041/578-917 7007160 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p.. Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170. 041/733-709: žaluzije, roloji, ro-
lete. lamelne zavese, ptise zavese, ko-
nrtamiki, markize, w\vw.asteriks.net 

7006600 

BARVANJE fasad in napuščev. ugod-
no in kvairtetno. Megan[^tnx, d. o. o., 
Staretova 39. Kranj, 041/570-957 

BEL JENJE notranjih prostorov, kita-
nje, sten in stropov, barvanje fasad, 
oken. vrat in napuščev, dekorativni 
ometi in opfeski, Pavec )van s.p., Pod-
brezje 179, NakJo. « 031/39-29-09 

7006432 

DA SE BOSTE dobro počutili v vašem 
prostonj, vam z veseljem pridemo po-
spravit; hišo, stanovanje, objekt.... vaš 
čistilni s en^ Račka. Marija Cof s.p., J. 
Puharja 6, Kranj. « 040/41-93-93 

7007164 

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

HITRO IN UČINKOVITO REŠEVANJE 
SPOROV med upniki in dolžniki ter 
urejanje njunih pog. razmerij. Iskanje 
naslovnikov in vročanje pošte, IZVEN-
SODNI PORAVNALEC. Sakib Kašlbo-
vič s.p.. Pot na Črno 31, Vodice. « 
041/681-628 7007063 

IZDELUJEMO in prenavljamo strehe. 
Megamatrix d.o.o. Staretova 39. 
Kranj. « 041/570-957 7006563 

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

/oosais 

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 

7006770 

Tvoje srcejc obstah, Z A H V A L A 
zvon v slovo ti je zapel, 
misd s tabo bo ostala, 

spomin za vedno bo živd. ^ letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama, 
tašča, teta in sestrična 

M A R I J A ROPRET ST. 
iz Velesovega 33 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijate-
ljem in znancem, Id ste nam izrekli sožalje, podarili sveče in 
darovali svete maše. Zahvaljujemo se tudi dr. Borutu Beieharju, 
sestri Bernardi ter osebju bolnišnice Golnik za zdravljenje 
pokojnice. Posebej se zahvaljujemo pogrebnemu podjetju 
NavČek, d. o. o., Ljubici Zupan, Tonetu in Marinki Jagodic ter 
pevcem iz Predoselj, ki so pokojnico pospremili na zadnji poti. 
Hvala tudi župniku Petru Miroslaviču za izrečene besede ter 
lepo opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste jo imeU radi 
in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Vsi njeni 
Velesovo, 22. septembra 2007 

M a r prav zares odšel je 
tja, v neznano? 
Kako je mogel, 
ko smo mi še tu ...? 

Nositi moramo vsak 
svojo rano molče, 
da mu ne zmotimo 
miru. 

S. Makarovič 

ZAHVALA 

V 34. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil dragi mož, oči, sin, 
brat, stric, zet. svak, vnuk 

A N D R E J V O L Č J A K 
z Jame 27 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so nam stali ob strani, izrekli 
sožalje, darovali cvetje, sveče, denar, nam kakorkoli drugače po-
magali in ga tako Številno pospremili na zadnji poti. Najlepša 
hvala sosedom, sosedom z Grenca, sorodnikom, prijateljem, 
znancem, kolektivu KGZ z.o.o., Skofja Loka in direktorici za 
ganljive besede slovesa, osnovni Šoli Orehek Kranj in 
podružnici Mavčiče. Posebna zahvala gospodu župniku Janezu 
Šavsu za lepo opravljen obred, nosačem. Loški reševalni službi, 
pogrebni službi NavČek in pevcem. Hvala vsem imenovanim in 
neimenovanim, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žena Minka, hčerke Lea, Anja, Maruša in vsi njegovi 

LOANINA gradbeniš^o. d. o. o.. Glav-
ni trg 14. 4000 Kranj. Izvajamo vsa 
gradbena dela. 041/257-328 7oo6J67 

NUDIM čiščenje, likanje in pomoč v 
gospodinjstvu, čistilni servis Irena 
Pančur s.p., Franca Berleta 15, Cer-
klje.. «041/85-85-13 700651-

OMETI notranjih prostorov, pozidava 
predelnih sten. cementni obrizg in 
faže, Janez Savs s.p.. Dvorski trg 16. 
Preddvor. « 041 /567-170 7ooe838 

PRENAVUAMO HI£E in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min, Megamatrix, d. o. o.. Staretova 
ul. 39. Kranj. 041 /570-957 7006630 

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

7006461 

SLIKOPLESKARSTVO STIMS d.o.o., 
Senično 7. 4294 Križe, žifra: 
stims@email.si 7006607 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA. d. o. 
o.. Eksierjeva 6. Kamnik. 041/694-
2 2 9 700672S 

IŠČEM 

DRUŽINA iz Kranja išče jutranjo po-
moč v gospodinjstvu od 7. do 8.30. za 
oskrbo starejše osebe in spremljanje 
otroka v šolo. « 040/827-428 

MOŠNJE • PODVIN. nujno iščemo 
stalno nego starejše oset>e na domu. 
Možnost stanovanja v hiši plačilo ali 
samo plačilo po dogovoru. « 
040/664-600 7007366 

ZASEBNI STIKI 
30.000 POSREDOVANJ, 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Sk). « 03/57-26-319. 031/505-
495.031/836-378 700*038 

BREZPLAČNO spoznajte fante, Ženit-
na posredovalnica Zaupanje, p.p.40. 
Prebold. « 03/57-26-319. 031/836-
378 ;oo6«45 

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

7004126 

OSMRTNICA 

RESEN UPOKOJENEC išče za poto-
vanja in planinarjenja družabnk^o. voz-
nico, manjšo z znanjem nemščine. « 
041/602-395 

SAMOZAPOSLEN moški 41 let 173, 
nekadilec, vegetarijanec, ljubitelj nara-
ve, morja. Išče simpatično, vrtkejšo 
žensko za intimna srečanja, « 
031/215-278 7007060 

RAZNO 
PRODAM 

NOVO harmoniko Be. Es. As ugodno 
ter ostanke usnja 2-3 mm. « 04/231-
21-01,040/359-613 

7007320 

PODARIM 

E L MEHANSKI pisalni stroj z drobnim 
materialom in oldtimer. prospekte. « 
041/602-395 700736« 

WWW.GORENJSKICLAS.SI 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti za vedno zapustil naš dragi mož, 
oče, stari oče in dedi 

V I N K O R I B N I K A R 
iz Srednje poti 6 v Kovorju. 

Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v soboto, 29. septembra 2007, ob 14. uri na 
pokopališču v Kovorju. Žara s posmrtnimi ostanld pokojnika bo od 10. ure dalje na 

tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči vsi n j^ov i 

Bok^no se da skriti, 
tudi solze zatajiti, 
le dragega mcža in oCcta 
niiiče narti ne more več vrniti. 

ZAHVALA 

V 68. letu nas je 12. septembra zapustil naš dragi mož, ati, ata, 
brat, bratranec, svak, stric in tast 

JOŽKO BOGATAJ 
4.4.1940 -12.9.2007 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za podarjene sveče, cvetje, maše, izrečena sožalja in spremstvo na 
njegovi zadnji poti. Se posebej se zahvaljujemo osebju bolnišnice 
Golnik, za vso skrb, ki so mu jo nudili, Iskiaemecu, CZ MOK - po-
veljstvu, Društvu upokojencev Predoslje, kolesarjem, pevkam, čebe-
larski družini Britof - Predoslje, odboru KS Britof - Orehovlje, RK. 
Britof • Orehovlje, pevcem, pogrebni službi Navček, župniku Jane-
zu Jenku za pogrebni obred in vse molitve, gospe Veri, Sreču Jer-
manu, prijatelju Milanu Žirovniku in mežnarju Franceljnu za zvo-
njenje. Posebna zahvala pa PGD Britof za izkazano čast, govorniku 
Albinu Mastenu, PGD Predoslje, PGD Visoko - Milje in PGD Gol-
nik. Hvala vsem neimenovanim, ki ste nam kakorkoli stali ob stra-
ni in karkoli postorili, da smo se od našega Jožkota poslovili. 

Vsi, ki smo ga imeli radi 
Britof,yi5. septembra 2007 

Prazen dom je in dvoriSČe, 
oko zaman te išče, 
solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni, 
ostala je praznina, 
ki boli. boli... 

ZAHVALA 

K večnemu počitku smo v 63. letu starosti položili našo ljublje-
no in skrbno ženo, mamico, babico, sestro, taščo, teto. svakinjo 

T O N Č K O SAJOVIC 
roj. Bolka 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vašča-
nom, prijateljem, znancem, sodelavcem za izražena ustna in 
pisna sožalja, za darovano cvetje, sveče, denarne prispevke in 
darove za sv. maše. Hvala vsem, ki ste z nami sočustvovali, se 
j i poklonili in jo v tako velikem Številu pospremili na zadnjo 
pot. Posebej se zahvaljujemo župnikoma g. Stanetu GradiŠku 
in g. Petru Miroslaviču za lepo opravljen pogrebni obred in 
čutne besede slovesa. Hvala pogrebni službi Jerič, pevcem Zu-
pan, zvonarjem, nosaČem in vsem, ki ste kakorkoli počastili 
njen spomin. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat 
iskrena hvala. 

Žalujoči: mož Jože, sinova Joža in Sandi z diružino 
Cerklje, september 2007 

mailto:info@sedwavo.si
mailto:stims@email.si
http://WWW.GORENJSKICLAS.SI
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SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz VELO 

ALEŠ DRAKSLER 
roj. 1948 

Od njega smo se poslovili včeraj, v četrtek, 27. septembra 2007. ob 14. uri 
na pokopališču v Bitnjah. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV SAVA 

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

ZAHVALA 

V 93. letu starosti je za vedno odšla naša dobra in skrbna mama, 
babica, prababica, teta in tašča 

PAVLA KVEDER 
roj. Rogelj iz Kranja 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, nekdanjim sosedom, 
prijateljem in znancem za izražena ustna in pisna sožalja, za darovano 
cvetje, sveče in spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala dr. Bečanu in 
bolnišnici Jesenice. Zahvaljujemo se pogrebni službi Navček, g. žup-
niku za poslovilni obred, pevcem in glasbeniku za nežne zvoke Tišine. 
Se enkrat iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo spoštovali 
Ljuba mama, vedno boš z nami v naših srdh. 

Vsi njeni 
Kranj, 24. septembra 2007 

ZAHVALA 

V 98. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama, 
babica in tašča 

IVANA P O RENTA 
z Brega ob Savi 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za ustna 
sožalja, podarjeno cvetje in sveče, darove za sv. maše in spremstvo 
na njeni zadnji poti. Posebna zahvala njeni zdravnici dr. Gašperli-
novi za zdravljenje in zdravstvenemu osebju ter gospodu župniku 
Ciiilu Plešcu za obiske na domu in lepo opravljen pogrebni obred. 
Hvala tudi pevcem in pogrebni službi Komunala. Vsem imeno-
vanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njeni 

In pride dan, 
ko se končajo zadnje 
upajoče sanje... 

OSMRTNICA 

Žalostni sporočamo, da nas je zapustila naša ljuba žena, mami 
in babi 

JOŽEFA KNIFIC 
roj. Potočnik, 30. 1. 1956 

Od nje se bomo poslovili jutri, v soboto, 29. septembra 2007, 
ob 14. uri na kranjskem pokopališču. Žara bo na dan pogreba v 
tamkajšnji poslovilni vežici od 9. ure dalje. 

Žalujoči: mož Janez, sin Iztok z družino in hči Nataša z družino 

ZAHVAU 

Spokojno tvoje naj bo potovanje 
in srečen se vračaj v naSe sanje. 

Ob slovesu našega 

JANEZA PRELCA 
se iskreno zahvaljujemo vsem Sorodnikom, prijateljem, sose-
dom, sodelavcem, znancem za darovano cvetje, sveče in sprem-
stvo na njegovi zadnji poti. 
Posebej se zahvaljujemo sodelavcem Mebor, d. o. o., CSS Škof-
ja Loka, Lotrič, d. o. o., KMN Ratitovec, Srednja zdravstvena šole 
Ljubljana, Domel, d. o. o., Elmeh s.p.. Posebna zahvala tudi dr. 
Habjanu, g. župniku iz Železnikov in vsem imenovanim še 
enkrat hvala. 

Vsi njegovi 
Železniki, 14. septembra 2007 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi naše drage mame 

IVANE HUDOBIVNIK 
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja in besede tolažbe, za darovano 
cvetje, sveče in svete maše. 
Prisrčna hvala vsem, ki ste naši dragi mami s svojo prisotnostjo 
izkazali spoštovanje in jo pospremili na njeno zadnjo pot. 

Vsi njeni 

ZAHVALA 

Zahvaljujemo se vsem, ki so našo 

KATARINO DOLENC 
pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena hvala prijateljem in 
znancem za darovano cvetje in sveče ter spremljanju na njeni 
zadnji poti. Hvala g. prelatu Stanetu Zidarju za duhovno oskr-
bo. Hvia g. kaplanu dr. Janezu Ferkolju za lep pogrebni obred, 
pevcem in trobentaču. Hvala dr. Ani Teran za zdravljenje, ter 
pogrebni službi Komunale Kranj. 
Vsem še enkrat hvala. 

Olga z družino 
Kranj, 19. septembra 2007 

Ko pomlad bo na tvoj vrt priSa 
in suHa bo m rosna tla, 
čakala bo, da prideš ti 
in zajokala, kerleni... 

ZAHVALA 

V &8. letu nas je zapustila naša dobra mama, babica, prababica 
in tašča 

NEŽKA ŠEMROV 
roj. Kem 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in 
sv. maše in vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. Posebna 
zahvala gospodu župniku Janezu Zupancu za poslovilni obred, 
pevcem Zupan, nosačem ter pogrebni službi Navček. Vsem 
imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Vsi njeni 

Odkl si od nas. 
V srcih naših je bolečina, 
v domu je praznina. 

ZAHVALA 

Ob smrti moža, očeta in dedka 

FRANCA LOKARJA 
dr. vet. med. 

se zahvaljujem vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, 
darovali cvetje, sveče in nam pisno ali ustno izrazili sož^je. 
Ohranimo ga v lepem spominu! 

V imenu svojcev žena Martina 
Kranj, 22. septembra 2007 

V SPOMIN 

Dveh reči ne odlagaj na jutri: 
poboljšanja in dobrega dejanja. 
Za današnji dan vemo, 
da ga imamo; 
ali še jutri doiivimo, 
ne vemo. A. M. Slomšek 

TOMAŽU PLEVELU 
Ohranili te bomo v trajnem spominu! 

Zaloški gasilci in gasilke 
Zalog pri Cerkljah 

mailto:info@g-glas.si
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A N K E T A 

Predsedniška 
tekma 
DANICA 2^VRL ŽLEBIR 

Še slab mesec nas loči od 
volitev predsednika države. 
Spraševali smo, koliko ljud-
je spremljajo zgodbo, v 
kateri se za predsedniški 
položaj poteguje šest kan-
didatov. 
Foto: Corazd Kav£i£ 

Sabina Kocjančič, Ško^a Loka: 

"Presenečena sem, da je za 
predsednika države toliko 
kandidatov, in kar zadeva 
njihove sposobnosti, niso 
vsi enakovredni. Volitev se 
bom udeležila in svojega fa-
vorita imam že izbranega." 

Meta Crandiič, Kranj: 

"Dogajanje pred volitvami 
bolj slabo spremljam, ker 
doma nimam televizorja. Na-
gibam pa se k levici in doslej 
me je še najbolj prepričal 
Danilo Tiirk, ki nima megle-
ne politične preteklosti." 

janež Tavčar, Škofja Loka: 

"Seveda spremljam priprave 
na predsedniške volitve. 
Tudi na volitve vselej grem, 
le da še ne vem, koga bom 
volil. Bom še videl, kaj nam 
bodo kandidati povedali do 
dneva volitev." 

Andrej Krajnik, Škofja Loka: 

"Ne vem še, koga bom volil. 
Važno je, da bo predsednik 
dober in sposoben, kaj od 
obljubljenega pa lahko ures-
niči, je druga stvar, saj je do-
gajanje v državi odvisno 
tudi od drugih." 

Matej Hartman, Ško^a Loka: 

"Dogajanje okoli predsed-
niških volitev se me doslej 
še ni dotaknilo. Se pač ne 
zanimam toliko za politiko 
in tudi volit ne grem vedno. 
Tudi za letos še ne vem, ali 
bom šel." 

Odprta vrata delovnega centra 
Ob dnevu odprtih vrat v škofjeloški enoti Varstveno delovnega centra Kranj so letos res lahko na 
široko odprli vrata in vanjo povabili obiskovalce, saj so od junija v novih, večjih prostorih. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Škofja Loka - Prej so bili na-
stanjeni v starološkem gra-
du. "Tam smo prebivali 2 7 
let, bili smo v gneči, ob sla-
bem vremenu smo morali 
vedno imeti prižgane luči, 
strop n a m je puščal i n se po-
veš^ ... Ampak smo zdržali 
in v novih prostorih n a m je 
zelo lepo," je povedala Jana, 
dolgoletna varovanka V D C v 
Škofji Loki. Junija letos so se 
namreč preselili v pred dve-
ma letoma izpraznjene in le-
tos prenovljene prostore ne-
kdanje srednje šole za slepe 
in slabovidne. 

"Naložba še ni povsem 
končana. Preselil se je dnev-
ni center, medtem ko bodo 
prostori enote za težje pri-
zadete varovance (za deset 
oseb) in bivalne skupnosti 
(za 24 oseb) urejeni pozne-
je. Projekti so oddani, m i -
nistrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve n a m zago-
tavlja, da se bo to zgodilo 
prihodnje leto," je povedala 
direktorica V D C Kranj Mir-
jana Česen. Vodja ško^elo-
ške enote Andreja Vršič, ki 
je vodenje enote prevzela, 
ko so bili z varovanci še v 
gradu, pa je dodala: "Z varo-
vanci vred smo nadvse vese-
li, da se n a m je uspelo pre-
seliti v nove prostore, kjer 
so delovne razmere bistve-

Varovanci v škofjeloški enoti V D C so obiskovalcem pokazali, kako nastajajo njihovi izdelki. 

no boljše." Ob dnevu odpr-
tih vrat, ki so ga hkrati pri-
pravili v vseh treh enotah 
V D C Kranj, torej v Škofji 
Loki, Kranju in Trž iču, so 
goste pozdravili s kultur-
n i m programom varovan-
cev, navzoče pa je zabavala 
pevka Tanja Žagar. Ko so se 
obiskovalci sprehodili skozi 
delavnice, so i m e l i prilož-
nost videti, kako nastajajo 
različni izdelki varovancev, 
hkrati pa so lahko pod nji-
h o v i m mentorstvom tudi 
sami poskusili izdelati kate-
rega od njih. V D C je obiskal 
tudi župan Igor Draksier s 

sodelavci. "Danes se v V D C 
dobro počutim, ker so vrata 
širše odprta, tukajšnje raz-
mere pa mnogo boljših od 
prejšnjih v gradu. Ustrezna 
se m i zdi tudi zamenjava 
namembnost i programa v 
nekdanji srednji šoli slepih 
in slabovidnih z drugim in 
pričakujem, da bo naložba v 
V D C kmalu dokončana," je 
dejal Draksier in dodal, da 
sta za takšno ureditev raz-
mer v škofjeloški enoti po-
trebna domala dva njegova 
mandata. Z rešitvijo so zelo 
zadovoljni tudi starši varo-
vancev. Stane Kuhar, pred-

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo še oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. 
V soboto bo že nekaj sonca, možna bo še kakšna ploha. 
V nedeljo bo sončno in spet topleje. 

Agencija RS za okolje . Urad za Meleorlogijo 

PETEK I SOBOTA i NEDELJA 

9/13°C i7/15°C l6/19°C 

ŽELEZNIKI 

Veleposlaniki v Železnikih 

Predsednik parlamentarnega odbora za zadeve Evropske 
unije Anton Kokalj je včeraj z delegacijo veleposlanikov dr-
žav članic in kandidatk EU obiskal Železnike. Povabilu s e j e 
odzvalo trinajst veleposlanikov, ki jih je najprej sprejel žu-
pan občine Mihael Prevc in jih seznanil s posledicami po-
plav. Zatem so obiskali tudi podjetje Domei, kjer so bili pre-
senečeni zlasti nad dejstvom, da so zelo hitro odpravili po-
sledice uničujočega neurja in že spet zagnali proizvodnjo. Z 
obiskom s m o želeli veleposlanike na kraju samem seznani-
ti s stanjem po poplavah, ki so prejšnji teden prizadele Že-
leznike, da bodo informacije o njih lahko posredovali svojim 
vladam in tudi Bruslju, je povedal Anton Kokalj. Železniki 
namreč pomoč pri odpravi posledic poplav pričakujejo tudi 
od evropskega solidarnostnega sklada. Na sliki: veleposlani-
ki v družbi predsednice uprave Domela Jožice Rejec. D. Ž. 

sednik sveta staršev V D C 
Kranj, pravi, da so se za to 
trudili mnogi posamezniki, 
svoje veselje pa deli z vsemi 
varovanci. V škofjeloški 
enoti je tudi njegova hči 
Stanka, ki komaj čaka na 
ureditev bivalne skupnosti. 
"Kdove koliko časa bova z 
ženo še lahko zanjo skrbela 
doma. V bivalni skupnosti 
pa bo zanjo poskrbljeno 
tudi potem, ko n a j u ne bo 
več, saj doma v tem prime-
ru ne bi mogla samostojno 
Živeti," je dejal, zadovoljen, 
da so do novih prostorov 
prišli kolikor toliko poceni. 

BLED, GORJE 

Prijava škode 

Komisija za ocenjevanje škode v občinah Bled in Gorje poziva 
k prijavi škode, ki jo je povzročila na stavbah, kmetijskih 
zemljiščih in v gozdovih naravna nesreča i8. septembra. 
Prijavo je možno oddati na posebnih obrazcih v sprejemnih 
pisarnah občine Bled in Gorje. Rok za prijavo je 5. oktober 2007. 
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li Da^a 
IGRALNI SALON 

: I C A S I N O T I V O L I L E S C E LESCE slovenua 
Hraška cesta 21, SI -4248 Lesce, t: 04/ 532 55 60 

w: www.casino-t ivol i .s i e: infoficasino-tivoli .si 

Zagreb 
O t8/N*C 

(lomrni 

RADIO KRANJ d.0.0. 
Stritarjeva ul. 6. K R A N J 

IbU:».ON; 
(04) 2S12-220 raiMKiM 
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"Bolnišnica Golnik je zgodba 
o nastanku Golnika. Tudi 
nekatere naše aktivnosti se 
prepletajo z življenji krajanov. 
Golniški zdravstveni dom se 
odvija v naših prostorih, občasno 
sodelujemo tudi z golniškim 
vrtcem," je povedala 
Silvija Benčič. 

Stran 6 

"Zaenkrat nam ostaja le še nakup 
Stolov, katerih cena je bila v 
preteklem mesecu zelo aktualna," 
pravi Iztok Purič, direktor 
Javnega gospodarskega zavoda 
Protokolarne storitve RS. 
V javnosti so se najprej pojavile 
cene od 1500 do 2 0 0 0 evrov 
za stol. 

Stran 4 

GG as 
Č A S O P I S M E S T N E O B Č I N E K R A N J 

Center bo v Tenetišah 
Sedaj je že jasno, da bosta gorenjski center za ravnanje z odpadki in odlagališče v Tenetišah, dan 
pred odločitvijo konzorcija CERO pa so o primernosti lokacije razpravljali na okrogli mizi v Kranju. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R , 

S T O J A N S A J E , S U Z A N A P . 

K O V A Č I Č 

Mestna občina Kranj se želi 
dejavneje kot v preteklosti 
vključiti v reševanje ravnanja 
z odpadki, je na okrogli mizi 
z naslovom Odgovornost 
Gorenjske do okolja napove-
dal župan Damijan Peme. 
Tenetiše kot možno lokacijo 
za deponijo in center za rav-
nanje z odpadki za vso Go-
renjsko so konzorciju CERO 
predlagali spričo odgovorno-
sti, ki jo nosijo kot občina, ki 
proizvede tretjino vseh sme-
ti na Gorenjskem. Pri tem so 5 

Miran Hude iz 
Društva za ohranitev 
Udinboršta je dejal, 
da so izbrali najslabšo 
lokacijo, zato bodo 
drugega novembra z 
zaporo dovozne ceste 
izrazil i državljansko 
nepokorščino. 

naleteli na nasprotovanje 
krajanov, ki živijo blizu seda-
njega odlagališča. Predstav-
niki civilnih iniciativ kraja-
nov so na okrogli mizi znova 
napovedali, da ne bodo dovo-
lili smetišča v svoji bližini, v 
primeru odločitve za Teneti-
še pa bodo z zaporo dovozne 

Od desne: državni sekretar Mitja Bricelj, direktor Komunale Kranj Ivan Hočevar, podžupan 
MG Kranj Stane Štraus, direktor občinske uprave MO Kranj Aleš Sladojevič, župan Damijan 
Perne, moderatorka Vida Petrovčič, župana Janko S. Stušek in Borut Sajovic 

ceste izrazili državljansko 
nepokorščino. Društvo za 
ohranitev Udinboršta občini 
očita, da za gradnjo centra za 
ravnanje z odpadla niso pri-
dobili njihovega soglasja, da 
imajo zgolj mnenji svetov 
krajevnih skupnosti Kokrica 

in Tenetiše, da so Tenetiše 
zaradi sestave tal in možno-
sti poplav za deponijo nepri-
merne, da so parcele tam-
kajšnjih prebivalcev zaradi 
bližine smeti manj vredne, 
pa tudi, da občina ni priprav-
ljena na dialog z njimi. Žu-

"Težko govorim o sladki zmagi, saj se zavedam 
odgovornosti pr i postavitvi sodobnega predelo-
valnega centra za odpadke. Naporna pot se šele 
začenja, saj smo bi l i deležni tudi nasprotovanj 
domačinov. Civilni iniciativi ponujamo roko, 
ker želimo z njo sodelovati," je povedal župan 
Damijan Peme, k i odslej vodi konzorcij CERO. 

pan in občinska uprava sled-
nje zavračata, češ da se tru-
dijo za pogovore s prizadeti-
mi občani, predvideno je 
tudi njihovo sodelovanje v 
posebni komisiji, žal pa ci-
vilni iniciativi dialog ves čas 
zavračata. 
Na okrogli mizi so sodelovali 
tedaj še predsedujoči kon-
zorcija CERO Janko S. Stu-
šek, državni sekretar z minis-
trstva za okolje Mitja Bricelj 
in Bernarda Podlipnik z di-
rektorata za evropske zadeve 
in investicije, predstavniki 
občinske uprave in svetni-
ških skupin ter strokovnjaki. 

^ 2. stran 

OBČINSKE NOVICE 

Za razpise se bo treba 
bolj potruditi 
še vedno odmeva neuspeli 
poskus kandidiranja Mestne 
občine Kranj na razpisu za 
pridobivanje denarja za raz-
voj regij. 

Stran 2 

AKTUALNO 

Po dveh tirih 
skozi Kranj 
Premier Janez Janša in mi-
nistri so ob vladnem obisku 
pozornost namenili tudi 
kranjski občini. 

Stran 3 

FOTO REPORTAŽA 

Hrana se meče v smeti 
v letu 2006 so v zbirnem 
centru Tenetiše zbrali 
323,686 ton odpadkov, v Za-
rici pa 245,671 ton odpad-
kov. Brskali smo po zabojni-
kih za smeti na območju 
nove Drulovke. 

Stran 8 

ZANIMIVOSTI 

slikarji za otroke 
Dobrodelna prodajna razsta-
va slik članov Likovnega druš-
tva Mengeš za razvojne od-
delke Kranjskih vrtcev v avli 
Mestne občine Kranj, 

Stran 15 

Bo huda ura 
za zemeljski plin 
S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Kranjska občina mora 
sprejeti Odlok o izvajanju go-
spodarske javne službe oskr-
be z zemeljskim plinom, saj 
lokalne skupnosti od julija 
2007 dalje nimajo več dru-
gih pristojnosti, kot le izbiro 
sistemskega operaterja di-
stribucijskega omrežja ze-
meljskega plina. To dejav-
nost v tem trenutku v o b ^ i 
izvaja družba Domplan. 
Prelagani odlok, ki so ga 
svetniki na sredini seji mest-
nega sveta dobili v prvo obra-
vnavo, predvideva, da se jav-
na služba dejavnosti sistem-
skega operaterja izvaja na ce-
lotnem območju občine, pri 
čemer pa lahko občina s po-
sameznimi predpisi določi 
več ožjih območij, pravico do 
izvajanja te službe pa na vsa-
kem od teh območij lahko 
podeli drugemu operaterju. 
Taka ureditev naj bi zagotovi-
la več konkurenčnosti med 
ponudniki. 
Domplan je leta 2003 z MO 
Kranj sklenil pogodbo za ne-
določen čas, v njej je tudi za-
pisano, da Domplan prevza-
me celotno investicijo, vse 
zgrajene naprave in vstopi 

kot edini partner v vsa dose-
danja pogodbena razmerja v 
zvezi z gradnjo plinovodnega 
omrežja in oskrbo z zemelj-
skim plinom v občini. "Obči-
na je z Domplanom res skle-
nila pogodbo, vendar pa s 
tako pogodbo še ni sklenjeno 
koncesijsko razmerje. To de-
javnost moramo zakonsko 
urediti in odpraviti napake iz 
preteklosti," je povedal direk-
tor občinske uprave Aleš Sla-
dojevič. Ostaja še kup odprtih 
vprašanj. "Domplan je tedaj 
plačal občini 253 milijonov 
slovenskih tolarjev. Kdo je 
zdaj lastnik omrežja, je to 
Domplan? Lahko se zgod, da 
bo prišlo do zoprnega raz-
merja med koncesionarjem 
in lastnikom, spore pa bo ob-
čutil uporabnik. To se ne 
sme zgoditi," je opozoril svet-
nik Stanislav Boštjančič. Aleš 
Sladojevič je povedal: "Si-
stemski distributer je lastnik 
omrežja samo za čas, ko ima 
koncesijo. Trditi, da ima ne-
kdo v lasti upravljanje gospo-
darske javne službe, pa je ne-
varno." Svetnik Alojz Gor-
janc je menil: "Modro bi rav-
nali, če bi z Domplanom 
sklenili nek sporazum, da ne 
bo kasneje prihajalo do tožb." 

Nižje obrestne mere 
verjetno ne morete 
dobiti niti na svoji banki!* 
Izpolnite svoje želje in se to jesen razvajajte. 
Za vas smo pripravili privlačno 
ponudbo potrošniških kreditov z 
ugodno obrestno mero, ki ostane 
nespremenjena celotno obdobje 
odplačevanja kredita, in daljšo odplačilno 
dobo, sedaj tudi do 8 let. 
Izberite Jesenski kredit SKB banke. 
Posebna ponudba velja do 12. oktobra 2007. 

HK 23. e. 20(17. 
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O B Č I N S K E NOVICE 

Center bo 
v Tenetišah 
4 1. stran 

Strokovnjaki so po naročilu 
konzorcija CERO in občine 
pripravili raziskave o pri-
mernosti še drugih lokacij, o 
oceni stroškov gradnje in 
tudi javnomnenjsko anketo 
pri Klicnem centru slepih in 
slabovidnih v Škofji Loki. Ta 
je na območju celotne obči-
ne Kranj pridobila mnenja 
625, na vplivnem območju 
(Kokrice in Tenetiš) pa 685 
vprašanih. Predlog za uredi-
tev centra za ravnanje z od-
padki v Tenetišah v vsej ob-
čini podpira 90 odstotkov 
ljudi, na vplivnem območju 
pa 51 odstotkov. Kot razloge 
za eni in drugi navajajo dej-
stvo, da odpadki nekje mo-
rajo biti in da bo odlagališče 
sodobno urejeno po stan-
dardih Evropske unije in 
okolju prijazneje. Tisti, Id so 
predlogu nasprotovali, pa so 
mu zaradi tega, ker je sme-
tišče preblizu hiš, ker ogro-
ža zdravje in zaradi smradu. 
Predstavniki civilne iniciati-
ve so menili, da je raziskava 
neprimerna, vprašanja pa 
zaprta in usmerjena. 

•Konzorcij CERO soglasen 
Poslovni odbor konzorcija 
CERO je v torek potrdil loka-
cijo deponije Tenetiše za re-
gijski center ravnanja z od-
padki. To je največji korak, 
je menil Janko S. Stušek. Ob 
ugotovitvi, da so odločitev 
sprejeli soglasno, je pouda-
ril, da ni nobene variante za 
drugo lokacijo. Gorenjski 
župani dajejo podporo 
Mestni občini Kranj za vo-
denje konzorcija in izpelja-
vo odločitve. "Težko govo-
rim o sladki zmagi, saj se 
zavedam odgovornosti pri 
postavitvi sodobnega prede-
lovalnega centra za odpad-
ke. Naporna pot se šele zače-
nja, saj smo bili deležni tudi 
nasprotovanj domačinov. 

Civilni iniciativi ponujamo 
roko, ker želimo z njo sode-
lovati. Če bodo ravnali dru-
gače, bomo ukrepali v skla-
du z zakoni," je izjavil žu-
pan MO Kranj Damijan Per-
ne, ki odslej vodi konzorcij. 
Miran Hude iz Društva za 
ohranitev Udinboršta je oce-
nil, da so izbrali najslabšo 
lokacijo. 

Ivan Hočevar "Odločitev 
konzorcija CERO tudi za 
nas kot za upravljavca odla-
gališča odpadkov Tenetiše 
pomeni konec negotovosti. 

Kako izbrano lokacijo ko-
mentira Ivan Hočevar, di-
rektor Javnega podjetja Ko-
munala Kranj? "Odločitev 
konzorcija CERO tudi za 
nas kot za upravljavca odla-
gališča odpadkov Tenetiše 
pomeni konec negotovosti. 
Trenutno je prioritetna na-
loga pridobitev podaljšanja 
okoljevarstvenega dovolje-
nja za obratovanje odlagališ-
ča pod obstoječimi pogoji. 
Priprava potrebne doku-
mentacije je že v zaključni 
fazi, zato v kratkem pričaku-
jemo s strani Ministrstva za 
okolje in prostor odločitev o 
podaljšanju okoljevarstvene-
ga dovoljenja, ki bo osnova 
za nadaljnjo upravljanje od-
lagališča." 
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Za razpise se bo treba 
bolj potruditi 
še vedno odmeva neuspeli poskus kandidiranja Mestne občine Kranj na razpisu za pridobivanje 
denarja za razvoj regij. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Naj spomnimo, da je 
Mestna občina Kranj kandi-
dirala s projekti notranje 
opreme za novo Osrednjo 
knjižnico Kranj, za priredit-
veni prostor Khislstein in za 
hišo na Sejmišču 4, v kateri 
bodo uredili razdelilnico 
hrane, prostor za brezdom-
ce in center za pomoč odvis-
nikom. Kot je povedal direk-
tor občinske uprave Aleš 
Sladojevič, so hoteli prijaviti 
tudi obnovo ceste od križiš-
ča pri Laknerju na Kokrici 
do Brda, vendar je občina za 
ta namen že dobila denarno 

"Področje pridobivanja 
zunanjih virov denarja 
za projekte je bilo 
v kranjski občini 
zavoženo že 
v prejšnjih časih. 
Stvari je treba 
pospešiti, sicer bomo 
še naprej izgubljali 
realni denar." 

1 
f P 

Aleksander Ravnikar. "V 
medijih sem prebral izjavo 
župana, da občina ni uspela 
na razpisu zaradi napačno 
postavljenih pik in vejic." 

pomoč s strani države. 
Svetnik Evstahij Drmota je 
na sredini seji mestnega 
sveta vprašal občinsko upra-
vo: "Kaj je bil glavni razlog, 
da je šest gorenjskih občin 
dobilo denar za prijavljene 
projekte, druge občine, med 
nj imi tudi MO Kranj, pa 
ne?" Aleš Sladojevič je pove-
dal: "Občina na dan, ko je iz-

Aleš Sladojevič: "Občina na 
dan, ko je izšel razpis, to je 
3. junija 2007, projektov še 
ni imela dovolj dobro 
pripravljenih. " 

šel razpis, to je 3. junija 
2007, projektov še ni imela 
dovolj dobro pripravljenih. 
Rok za prijavo je bil že 26. 
junij. Škoda ni tako velika, 
ker gre za razpis regijskega 
fonda, za katerega je za Go-
renjsko v finančni perspek-
tivi 2007 - 2013 namenjenih 
65 milijonov evrov; 80 od-
stotkov tega denarja bodo 

koristile občine, od tega po 
ključu delitve kranjski obči-
ni pripade 23 odstotkov de-
narja. V ponovnem razpisu, 
ki se bo zaključil konec no-
vembra, smo prijavili iste 
projekte." 
Svetnik Aleksander Ravni-
kar je komentiral: "V medi-
jih sem prebral izjavo župa-
na, da občina ni uspela na 
razpisu zaradi napačno po-
stavljenih pik in vejic. Če je 
to res, ali bo zaradi formal-
nih pomanjkljivosti za to 
kdo odgovarjal?" Župan je 
dejal, da je bila njegova in-
terpretacija drugačna, da je 
želel samo povedati, da je 
komisija prevetrila projekte 
do decimalke natančno. 
Svetnik Alojzij Potočnik je 
menil: "Področje pridobiva-
nja zunanjih virov denarja 
za projekte je bilo v kranjski 
občini zavoženo že v prejš-
njih časih. Tudi vloga Raz-
vojne agencije BSC m i ni 
povsem jasna. In kako daleč 
je ustanovitev oddelka za in-
vesticije in razvoj? Stvari je 
treba pospešiti, sicer bomo 
še naprej izgubljali realni 
denar." 

KRANJSKA SRfitlOTfi 



A K T U A L N O 

Dva tira skozi Kranj 
Premier Janez Janša in ministri so ob vladnem obisku pozornost namenili tudi kranjski občint. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R , 

C V E T O Z A P L O T N I K , 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Premier Janez Janša in mi-
nistri so se ob vladnem obis-
ku na Brdu v sredo, 19, sep-
tembra, srečali z gorenjski-
m i župani, gospodarstveni-
k i , poslanci in državnimi 
svetniki, kjer so razpravljali 
O skupnih problemih in 
projektih Gorenjske. Te je v 
pozdravnem nagovoru ome-
ni l tudi župan Mestae obči-
ne Kranj Damijan Perne, 
med n j im i ravnanje z od-
padki in odpadno vodo, za-
gotavljanje pitae vode, cest-
no in železniško omrežje, 
razvoj letalskega prometa, 
sodelovanje pr i pripravi raz-
l ičn ih področnih zakonov, 
zlasti t istih, k i vplivajo na 
rabo prostora. "Te bi posa-
mezne občine težko uspeš-
no reševale, pa tudi Gorenj-
ska, razdeljena na dve po-
lovici," je poudaril Perne. 
Vlada se je ob obisku dotak-
nila predvsem napredka, k i 
ga je Gorenjska doživela od 
njenega obiska pred slabi-
ma dvema letoma. Premier 
Janša in nekateri ministr i so 
poudarjali, da je regija po 
razvitosti tretja v Sloveniji 
i n zmanjšuje svoj zaostanek 
za obalno-kraško, da po eko-
nomski moči precej presega 
slovensko povprečje, največ-
j i razcvet pa je doživela pr i 
zaposlenosti, saj se je brez-
poselnost v dveh let ih 
zmanjšala za 37 odstotkov. 

Napreduje pri razvoju novih 
podjetij, po investicijah v tu-
r i zmu pa daleč prednjači 
pred vsemi v Sloveniji. 
Gorenjski gospodarstveniki, 
v imenu katerih je spregovo-
ri l predsednik Regionalnega 
razvojnega sveta Gorenjske 
Janez Benčina, niso povsem 
enakega mnenja. Gorenjska 
je bila pred časom označena 
kot pokrajina neizkoriščene-
ga potenciala. To so sprejeli 
kot izziv in oblikovali regio-
nalni razvojni program, ki 
naj bi gospodarsko revitali-
ziral Gorenjsko. "Prvič se 
pogovarjamo o tem, kako bi 
bil i najboljši, katere so naše 
prednosti in kako j ih kaže 
izkoristiti, ne pa, kako bomo 
kaj dohiU," je dejal državni 
svetnik Boris Bregant, ko je 
govori l o projektu gorenj-
skega gospodarskega središ-
ča, o katerem se je tudi vlada 
pohvalno izrazila. 

Dvotirna železnica 
do 2017 
"Država načrtuje med Ljub-
ljano in Jesenicami novo 
dvotirno železniško progo, 
ki bo od Ljubljane do Kranja 
potekala po novi trasi v kori-
dorju avtoceste in naj bi jo 
predvidoma zgradili do kon-
ca leta 2017," je povedal mi-
nister za promet Radovan 
Žerjav. Problem avtobusne 
in železniške postaje v Kra-
nju naj bi reševali celovito v 
okviru programske naloge 
za potniški center na lokaci-

j i sedanje železniške postaje 
ali tudi na kakšni drugi loka-
ciji, odvisno od tega, kje bo 
potekala nova železniška 
proga. Kar zadeva gradnjo 
severne kranjske obvoznice, 
se je mestna občina zaveza-
la, da bo pripravila načrt 
umestitve v prostor. Pri 
vzhodni cestni vpadnici je 
naloga občine začetek pre-
nove s krožiščem na Prim-
skovem, o nadaljnjem pote-
ku in aktivnostih pa se bodo 
še dogovorili. Obnova Kidri-
čeve ceste naj bi se po zago-
tovil ih ministrstva začela 
leta 2009 i n nadaljevala v 
letu 2010, na odseku ceste 
pri Merkur ju in na dotraja-
nem mostu čez Savo pa že 
letos. 

Nova proizvodna linija 
v Iskratelu 
Vladni predstavniki so obis-
kali tudi kranjsko telekomu-
nikacijsko podjetje Iskratel. 
Obiska sta se udeležila zu-
nanji minister Dimitr i j Ru-
pel in minister za gospodar-
stvo Andrej Vizjak. Ob tej 
pri ložnosti so v Iskratelu 
simbolično odprli novo pro-
izvodnjo linijo, ki predstav-
lja velik korak naprej v pro-
izvodnji najsodobnejših te-
lekomunikacijskih tehnolo-
gij in ustreza povečanju za-
htev po takšnih storitvah na 
trgu. 
Priprave na postavitev l inije 
so potekale v ekipnem duhu 
strokovnjakov podjetja 

Iskratel Electronics, Iskratel 
in posameznih proizvajalcev 
opreme. Celotna vrednost 
projekta znaša približno 1,6 
mili jona evrov. 

Na Gorenjskem se niža 
brezposelnost 
Ministrica za delo, družino 
in socialne zadeve Marjeta 
Cotman je obiskala Zavod 
za zaposlovanje. Območno 
enoto Kranj. Povedala je: 
"Delo Zavoda ocenjujem kot 
zelo uspešno, uspešni pa so 
tudi rezultati celotne Go-
renjske regije, k i ima naj-
nižjo, 4,7-odstotno brezpo-
selnost v Sloveniji (op.: po-
datki iz junija 2007), kar je 
za 2,9 odstotni točki manj 
kot oktobra leta 2005." V 
povprečju je bila brezposel-
nost v Sloveniji 7,7-odstotaa 
po podatkih iz maja 2007. 
"Vedno večje je povpraševa-
nje delodajalcev po delovnih 
mestih in na sestanku na 
Zavodu smo se pogovorili 
predvsem o ukrepih, kako 
se prilagoditi potrebam de-
lodajalcev. Največ primanj-
kuje natakarjev, kuharjev, 
strugarjev, voznikov, orod-
jarjev. V okvim aktivne poli-
tike zaposlovanja bomo 
predlagali take programe, ki 
bodo omogočali krajše izob-
raževanje, s tem, da se bodo 
brezposelni delavci lahko 
6 m hitreje izobraziU oziro-
ma prilagodili za nove zapo-
slitve," je še povedala Got-
manova. 

Premierja Janeza janšo je sprejel župan Damijan Perne. 
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Ministra Dimitrij Rupel in Andrej Vizjak ter direktor Iskratela 
Andrej Polenec 1 FOTO: ARHIV ISKRATEIA 

Ministrica Marjeta Cotman (levo) med obiskom Zavoda za 
zaposlovanje, OE Kranj I Foto: Tina Ookl 

Industrija Usnja Vrhnika je podjetje z 
več kot eOietno tradicijo izdelovanja 
usnja in usnjenih izdelkov. Cilj nove 
lUV je proizvajati vrhunske izdelke 
izključno z okolju prijazno proizvod-
njo, kjer so celo odpadki predelani 
v uporabne stranske proizvode. V 

tem duhu je lUV kot prva na svetu 
razvila tudi proizvodnjo certificiranega 

organskega usnja. 

lUV je na novi, sveži poti, tlakovani z odgovornostjo do zapo-
slenih, okolja in družbe. Za uresničitev tako zastavljene nalo-
ge pa potrebujemo tudi nove zaposlene, zato iščemo več 
novih sodelavcev za 

DELO NA PROGRAMU "OBUTVE" (M/Ž) 
Zahtevana izobrazba: izdelovalec obutve (montaža) 
Alternativa; katerikoli sorodni poklic, predvsem pa so zaželene 
delovne izkušnje v proizvodnji obutve 
Kraj opravljanja dela; Vrhnika 
Nastop dela; takoj oz. po dogovoru 
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen č a s s trime-
sečnim poskusnim delom. 

Vsi, ki menite, da s svojimi delovnimi izkušnjami in znanjem 
lahko pripomorete k zagonu našega novega proizvodnega 
programa, pošljite svoje vloge za zaposlitev na spodaj nave-
deni kontaktni naslov. 

Prav tako vabljeni vsi, ki ste morda trenutno brez zaposlitve, 
pa se želite zaposliti, da pošljete svojo vlogo za opravljanje 
splošnih del v proizvodnji usnja. Zagotovo bomo našli 
kakšno mesto v našem kolektivu tudi za vas! 

lUV, d. d. 
Kadrovska služba 
Tržaška C. 31, 1360 Vrhnika 

NI STATUSA? 
Se zgodi, prej ali slej. Pomisli najprej nase in na svojo 
zdravstveno varnost. Obvezno zdravstveno zavarovanje ti 
stroiSkov zdravstvenih storitev ne krije vei v celoti. Vsak obisk 
pri zdravniku, v bolnišnici ali lekarni, bo zato lahko pomenil 
visoke dodatna stroSka za tvoj žep. Sedaj potrebuješ 
dopolnilno zdravstveno zavarovanj«! 

Ni PANIKiE! 
Ravno zate smo pripravili paket VzajemnaM/ad/: 
• dopolnilno zdravstveno zavarovanje VzajemnaZdravJe 
• darilni bon v vrednosti 20 EUH, ki ga lahko izkoristiš pri 

sklenitvi katerega koli zavarovanja iz ostale ponudt« Vzajemne 
(razen dopolnilnega zavarovanja) 

• majico Vzajemne 
• sodelovanje v nagradni igri z bogatimi nagradami 

(sodeluj na www.v2ajemna.5i/mladi) 
• in ugodttosti za zavarovance Vzajemne. 

^ ^ m l a d ; - ) 
dopolnilnosliavstmm 
' zavarovanje 

Matjaž Fajfar 
direktor PE Kranj 

Mojca se je poškodovala v prometni nesreči. Zaradi zloma 
ključnice je potrebovala oskrbo v bolnišnici. Po odpustu je 
obiskala osebnega zdravnika, ki ji je predpisal protiboleiinska 
zdravila za en mesec. Nato je bila napotena v zdravilišče na 
zdraviliško zdravljenje. Po končanem zdraviliškem zdravljenju 
je imela kontrolni pregled pri osebnem zdravniku. S 
sklenjenim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem se 
je izognila doplačilu zdravstvenih storitev v viSini 1.278,67 
evrov (306.421 SIT)-* 
• Vpogled w|»drDtmeuTa6MVjcruvolK>iu«vxw/vc^minj« invpcntovalno^ ViOfCmne 

Pa, da ne pozabkno. Nain l i ja pramlja dopolnilnega 
i zavarovanja je pri Vzajamn). 

Kako do paketa VzajemnaM/ad/7 
• preko spletne strani «vww.vxa]«nna .s l 

(zavarovanje stdeneS enostavno In h i t r tuM te najviM zakonsko 

• preko klicnega centra na brezplačni »evilki 080 20 eo 
• v poslovalnicah Vzajemne PE Kranj. 

Pozorl 
Ceravan»3nia ncsUtnCv 
u doleU-luzm'- trinMaa&MTČI 
dneva sicl«ii»«iav«<wit^sa(nt[ifliin__ 
bii accf pokiM z dopolnilnim ^ 
se bodo ivojl sBoBii žavaiomnia p«ii&it rtivtiHiiM 
nejMvarmano letol ZaU) poliWI 

O t i M l c . ftKknVa 
1 C«iuOWlt»af|«3Ai Kmlslaasai 

W^M/Sa33«30 t e t -O i / SnS« 

vSCKtaT EStoOaUika 
. Zluapo^Z KapuchiUtrgS 
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AKTUALNO, ANKETA 

Kranj predsedovanja 
ne bo znal izkoristiti 

i 
T o m a ž Rogelj: "Vse je odvisno od občinskih 
uradnikov, torej od tega, ali bodo znali urediti 
ceste, okolje in pripraviti ustrezno promocijo. 
Mesto je zanimivo za tujce predvsem zaradi 
okolja, sicer pa je najbolj pomembna n j ^ o v a lega, 
ki bi jo lahko izkoristili kot logističen center." 

Majda Kem: " N e bomo znali izkoristiti-
predsedovanja Slovenije Evropski uniji, ker se 
samo dogovarjajo in dogovarjajo, učinka pa ni. 
Z i m a je že skoraj tu, pa še ceste niso uspeli 
urediti. N e verjamem, da bodo znali kaj narediti." 

Luka Jakovič: "Vprašanje, ali bomo uspeli 
izkoristiti predsedovanje. Brdo je daleč od 
Kranja, tudi teh nekaj kilometrov. Nikogar ne 
bo k nam, da bi jih pritegnili, pa bi morali o teh 
stvareh razmišljati že daleč v preteklosti." 

Tina Gračanin: "Mislim, da v Kranju ne bo nič. 
N a splošno mi predsedovanje Slovenije ni všeč, 
saj bi za to porabljen denar lahko bolje vložili. 
Č e z 6 0 milijonov evrov bomo porabili v ta 
namen, ki bi jih lahko namenili za bolnice ali za 
nedavne poplave." 

150 dogodkov in 
31.000 obiskovalcev 
"Kljub temu da danes vsi govorijo zgolj o gradnji kongresnega centra, bo za nas bolj zahteven 
projekt izpeljave šestmesečnega predsedovanja na Brdu," pravi Iztok Purič. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

V teh dneh potekajo na 
Brdu pri Kranju, v Javnem 
gospodarskem zavodu Pro-
tokolarne storitve Republike 
Slovenije, zadnja gradbeno 
obrtniška dela na novem 
kongresnem centru, vrtnari-
ji, oranžeriji in bazenu ter 
tudi okolici objektov. To 
tudi ni presenetljivo, saj bo 
Slovenija že čez tri mesece 
prevzela vajeti Evropske 
unije v svoje roke, večina vr-
hunskih dogodkov pa bo 
prav na Brdu. "Rok za izved-
bo vseh gradbeno-obrtni-
ških del je 15. oktober, zato 
stremimo, da bo takrat vse 
nared. Sledil bo še tehnični 
prevzem in odpravljanje po-
manjkljivosti, potem pa nas 
čaka še montaža opreme in 
poskusni zagon. Nekaj do-
godkov se bo zvrstilo že de-
cembra," pravi direktor Iz-
tok Purič. 
Kljub napetim rokom, saj je 
od ideje o gradnji kongres-
nega centra in preureditvi 
nekaterih objektov minilo 
komaj dobro leto, bodo dela 
na Brdu izpeljana v roku. Po 
dosedanjih izračimih naj bi 

Iztok P u r i č I Foto: Comzo KavčiJ 

celotna (pre)ureditev objek-
tov stala 15,3 milijona evrov 
z vključenim davkom na do-
dano vrednost. "Projektant-
ska ocena je res znašala 10 
milijonov evrov, vendar brez 
davka in brez infrastruktur-
nih del, predvsem prestavit-
ve kanalizacijskih in mete-
omih vodov, elektrike in to-
plovoda," razloži Purič in 
dodaja, da so ureditev po-
možnih objektov delno fi-
nancirali iz prihodkov lastne 
dejavnosti, del pa iz rednega 
letnega plana. Tako direktor 
vrednost investicije glede na 
njeno velikost ocenjuje kot 

normalno, vendar del opre-
me še ni kupljen. "Zaenlcrat 
nam ostaja le še nakup sto-
lov, katerih cena je bila v 
preteklem mesecu zelo ak-
tualna," pravi Iztok Purič. 
Naj pojasnimo, da so se v 
javnosti pojavile cene od 
1500 do 2000 evrov na stol. 
Direktor nam je pojasnil, da 
so se odločili za slovenskega 
proizvajalca, ki je ponudil 
ceno pod 300 evri na stol, 
vendar postopek razpisa za-
radi napovedanih pritožb še 
ni zaključen. 

Zelo zahtevna izpeljava 
predsedovanja 
Kljub temu da so danes na 
Brdu še mravljišča delavcev 
in so napori za dosego roka 
gradnje zelo veliki in pade 
tudi kaka ostra beseda, pa 
bo bolj kot gradnja po-
membna izpeljava zahtev-
nega projekta, torej dogod-
kov ob predsedovanju Slove-
nije EU. "Vse dogodke na 
Brdu si predstavljamo kot 
resen projekt s številno 
organizacijsko strukturo, ki 
bo zagotavljala izvedbo 150 
dogodkov v šestih mesecih. 

Kongresni center so na Brdu zgradili za potrebe predsedovanja Slovenije EU, vendar bo 
kasneje ostal za vrhunske priložnosti Kranju in Gorenjski. 

Projekt vsebuje pregled vseh 
procesov našega delovanja, 
ki opredeljuje tudi kadrov-
sko popolnitev zavoda," po-
jasnjuje Purič. Zavod bo za-
radi predsedovanja razpisal 
20 novih delovnih mest, kar 
pa ne bo dovolj za izpeljavo 
dogodkov v prvi polovici pri-
hodnjega leta. Zato se bodo 
povezali z izobraževalnimi 
ustanovami, predvsem ra-
dovljiško srednjo gostinsko 
šolo in blejsko višjo turistič-
no šolo. 
"Pred nami je tudi nov seg-
ment nabavnih poti, saj 
bomo morali zagotoviti 
ustrezne količine hrane in 
pijače za 31.000 obiskoval-
cev, zagotoviti bomo morali 
tudi vse pogoje za delovanje 
tehnike in infrastrukture, ki 
bo tu locirana, in podobno," 
direktor Purič našteva težke 
zalogaje, ki bodo siveli lase 
v času predsedovanja. Med 
obiskovalci ne bodo na Brdu 
le glavni gostje, visoki poli-
tiki in njihovi spremljevalci, 
ampak tudi prevajalci, novi-
narji, varnostniki, šoferji, 
operativci in podobno. Kot 
rečeno, kar 31.000 gostov v 
šestih mesecih! 
Prav ti so gotovo priložnost, 
da tudi Kranj in preostala 
Gorenjska iz predsedovanja 
tudi nekaj iztrži. Zavod zato 
že nekaj časa sodeluje z žu-
panom in posebnim odbo 
rom Mestne občine Kranj 
ki bo skrbel za dogodke 
času predsedovanja, sestan 
kov na to temo pa bo do za 
četka predsedovanja še več 
Vendar Iztok Purič opoza 
rja, da sta Kranj in Gorenj 
ska pridobila veliko več od 
sedaj videnega: "Vrhunski 
dogodki na Brdu so velika 
priložnost za Kranj, vendar 
mesto pridobiva trajen več-
namenski objekt, ki bo ostal 
tudi po 31. juniju 2.008. To 
je naša dodana vrednost, ki 
se je piemalo zavedamo. V 
Kranju smo s tem pridobili 
velik, reprezentančni objekt 
za številne namene." 

KRANJ 

Pomoč prizadetim občinam v neurju 
Poročilo o posledicah nedavnega močnega neurja se je iz 
prvih ocen, približno 220.000 evrov za območje Mestne 
občine Kranj, povzpelo na 763.885 evrov v občini; manjka pa 
še poročilo o škodi na infrastrulrturnih objektih v Rakovici. 
Dokončna ocena bo znana po ogledih občinske komisije in 
ocenjeni škodi na terenu po metodologiji, ki jo je pripravila 
Uprava RS za zaščito in reševanje. 
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS) je na občine 
naslovilo prošnjo, da naj v namene sanacije škode po neur-
ju namenijo en evro na prebivalca občine. Mestna občina 
Kranj se pridružuje tej pobudi, za ta namen bo namenila 
52.000 evrov iz splošne proračunske rezerve. Denar se bo 
zbiral na posebnem računu Skupnosti občin Slovenije, 
posebna komisija SOS pa bo pripravila ključ razdelitve de-
narja in opredelila namene porabe zbranega denarja. S. K. 

ob neurju se je podrl most, ki povezuje Letenice s 
Kamnjekom. Prebivalci Kamnjeka so zaskrbljeni, da bo ob 
novem deževju tudi zasilna gozdna cesta neprevozna. 



OGLAS 

Kakovostno delo in širitev dejavnosti 
Po upokojitvi dolgoletnega 
direktorja mag. Janeza Freli-
ha je vodenje družbe Dom-
plan, d. d., z letošnjim febru-
arjem prevzela univerzitetna 
diplomirana inženirka grad-
beništva Vera Zevnik. Več kot 
dvajsetletne izkušnje v Dom-
planu je petnajst let nadgra-
jevala kot vodja Poslovne 
enote Urbanizem, vseskozi 
pa je na poslovnih kolegijih 
spoznavala tudi vsa področja 
delovanja podjetja, ki je že 
več kot petdeset let prisotno 
sprva v Kranju, kasneje po 
celotni Gorenjski, danes pa 
tudi širše. Domplan je danes 
družba s 85 zaposlenimi in 
ima lastniško strukturo za-
okroženo na zaposlene, biv-
še zaposlene in upokojence. 

Direktorica Vera Zevnik 

Široko paleto dejavnosti 
opravljajo v štirih poslovnih 
enotah. V PE Inženiring gre 
za sodelovanje pri gradnji ob-
jektov s storitvami, kot so 
svetovalni in investicijski inže-
niring, nadzor pri gradnji, 
organizacija gradnje lastnih 
objektov in drugo, medtem 
pa je PE Urbanizem name-
njena storitvam na področju 
prostorskega načrtovanja in 
projektiranja ter geodetskim 
storitvam. V PE Nepremični-
ne je seveda glavna dejav-
nost upravljanje z nepremič-
ninami, pretežno z večstano-
vanjskimi in deloma tudi s po-
slovnimi stavbami ter posre-
dovanje v prometu z nepre-
mičninami. V okviru PE Ener-
getika upravljajo s kurilnicami 
v stanovanjskih soseskah v 

Kranju in v bližjih občinah, 
kot so Škofja Loka, Tržič, 
Medvode, Cerklje, ter oprav-
ljajo dejavnost sistemskega 
operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina. 
"Aktivno sodelovanje pri vseh 
štirih temeljnih področjih na-
šega delovanja od mene za-
hteva kar veliko časa, ki ga je 
vselej premalo, ali pa gre vsaj 
prehitro naprej," razmišlja 
Zevnikova in dodaja: "Naša 
narava dela je povezana s 
strankami, veliko je sodelo-
vanja in medsebojnega do-
govarjanja z občinskimi upra-
vami, državnimi organi in za-
sebnimi strankami. "Revolu-
cionamih sprememb v vode-
nju in delovanju družbe ne 
načrtujem. Moja vizija je po-
vezana predvsem za čimbolj 
kakovostno storitev in širitev 
tudi na druga geografska ob-
močja, bodisi pri upravljanju 
z nepremičninami, kjer dejav-
nost širimo v Tržič, Škofjo 
Loko in Medvode, bodisi pri 
investicijskem inženiringu in 
pripravi prostorskih aktov za 
objekte na Koroškem, v Ljut)-
Ijani, Borovnici..." 
Velik poudarek v Domplanu 
dajejo na izobrazbo zaposle-
nih, zato sofinancirajo študij, 
omogočajo študijske dopu-
ste ... Izobrazbeno strukturo 
zaposlenih višajo tudi s prido-
bivanjem različnih licenc, ki 
so v zadnjem času zahtevane 
za opravljanje strokovnega 
dela na več področjih. 

Stanovanjski poslovni 
objekt v Struževem 
Na obrobju mesta Kranja v 
Struževem Domplan gradi 
nov stanovanjski objekt z 58 
stanovanji, ki bo dokončan 
pomladi prihodnje leto. Kot je 
povedal vodja PE Inženiring 
France Vilfan je to že tretji ob-
jekt v zadnjih letih, s katerimi 
družba Domplan povečuje 
ponudbo stanovanj na go-
renjskem trgu. Pred tremi leti 
so zgradili 75 stanovanjskih 
enot v objektih na Ulici Rudi-
ja Papeža, letos spomladi pa 
je bila zaključena gradnja 88 
stanovanjskih enot na Ulici 
Tuga Vidmarja v Kranju. Lan-
sko jesen so začeli z gradnjo 
oz. rekonstrukcijo objekta v 
Struževem, za katerega je 
značilna sončna lega s po-
gledom na Kranj in Šmarjet-

Stanovanjsko-poslovni objekt v Struževem bo zgrajen pomladi 2008 

no goro. Aduta lokacije sta 
tudi naravno rekreacijsko za-
ledje in hkrati bližina mestne-
ga jedra, Domplan pa poleg 
kakovostne gradnje zagotav-
lja tudi sodobne, energetsko 
varčne materiale. 
Stanovanjsko poslovni kom-
pleks je razdeljen na štiri sta-
novanjske dele. Objekt "A" 
ima pritličje, 1. in 2. nadstrop-
je ter mansardo, objekt "B" 
pa je še za eno etažo višji. 
Med obema objektoma sta 
kot samostojni enoti še dve 
pritlični stanovanji z izkorišče-
no mansardo (dupleks stano-
vanje). V pritličju enote B je 
predviden tudi manjši poslov-
ni prostor. Struktura stano-
vanj je različna in obsega gar-
sonjere oz. enosobna stano-
vanja, različne tipe dvosobnih 
stanovanj in trisobna dupleks 
stanovanja v mansardi. Sta-
novanja so v enotah A in B 
povezana s stopnišči in dviga-
li, ki imajo neposredno pove-
zavo s podzemnimi parkirnimi 
prostori in shrambami. 
Cena stanovanja je odvisna 
od velikosti oz. kvadrature 
stanovanja in od lege, saj se 
iz nekaterih stanovanj odpira 
res krasen pogled na širšo 
okolico mesta Kranja in 
Šmarietno goro. Ob nakupu 
stanovanja naj bi vsak kupec 
kupil tudi pokrito garažno me-
sto v kletnem delu, le ob na-
kupu garsonjere to ni potret>-
no. Objekt bo ogrevan cen-
tralno, preko plinske kotlovni-
ce v kleti objekta, nameščeni 
bodo tudi priključki za kabel-
sko televizijo in telefon. 

Pri nakupu stanovanja v Stru-
ževem na Domplanu prepuš-
čajo veliko izbire strankam, 
deležni boste individualnega 
svetovanja, pri izbiri materia-
lov bodo prisluhnili vašim že-
ljam in potrebam. Vsak ku-
pec, ki bo preko Domplana 
tudi prodajal staro stanova-
nje, bo deležen 50-odstotne-
ga popusta pri proviziji. 

Nov obračunski sistem 
ogrevanja 
Poslovna enota Energetika v 
sklopu svoje dejavnosti oskr-
be s toplotno energijo uprav-
lja več kot 40 skupnih kotlov-
nic na območju MG Kranj in 
sosednjih občin po določilih 
Stanovanjskega zakona. Ko-
tlovnice, toplotna omrežja in 
toplotne postaje so namreč 
skupni deli in naprave več 
večstanovanjskih stavb. S ta-
kim skupnim delom oz. na-
pravo upravlja v imenu in za 
račun lastnikov upravnik več-
stanovanjskih stavb, ki jim ti 
skupni deli in naprave služijo. 
V novi kurilni sezoni, ki teče 
od 1. julija dalje, je pri kotlov-
nici Planina prišlo do bistve-
ne spremembe obračuna 
stroškov ogrevanja in tople 
vode in sicer se je na osnovi 
večinskega soglasja solastni-
kov spremenil obračunski si-
stem s pavšalnega obračuna 
po kvadratnem metru ogre-
valne površine na obračun 
po dejanski porabi toplote, 
izmerjeni v toplotnih posta-
jah. Prehod na nov obračun-
ski sistem je omogočila 

specifična poraba toplote v toplotnih postajah na Planini v obdobju januar 07- april 07 

! 3 4 5 fi r 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 » 71 22 73 24 » 26 27 3S » 30 31 37 33 H 3« 37 » 39 40 41 4? 43 44 45 4« 47 50 5t &3 53 S4 55 5« S7 sa » 60 61 63 63 

zap.šl. toplotne postaje 

vgradnja merilnikov porabe 
toplote v vse toplotne postaje 
v pretekli sezoni. 
Strošek ogrevanja za posa-
meznega uporabnika je po 
novem sestavljen iz dveh de-
lov, fiksnega, od porabe to-
plote neodvisnega dela, in 
variabilnega dela, ki je odvi-
sen od porabljene toplote. 
Višine akontacij bodo po to-
plotnih postajah različne in 
so določene na osnovi rezul-
tatov meritev porabe toplote v 
drugem delu pretekle kurilne 
sezone. V januanu 2008 pa 
bodo na osnovi porabe toplo-
te v obdobju od začetka le-
tošnje kurilne sezone pa do 
1. januarja 2008 izvedli anali-
zo dejanskih porab in po po-
trebi korigirali višino akonta-
cij. Z 12. akontacijo v juniju 
2008 bomo izvedli poračun 
preplačil ali primanjkljaja. 
Strošek za pripravo tople sa-
nitarne vode je določen na 
osnovi normativa Pravilnika o 
načinu delitve in obračunu 
stroškov za toploto v stano-
vanjskih in drugih stavbah z 
več odjemalci (Uradni list RS, 
št. 52/05) . Zaračunavanje 
tople vode po novem sistemu 
so začeli izvajati v mesecu 
septembru. 

"V zadnjem času so bile v 
medijih objavljene primeriave 
stroškov ogrevanja po neka-
terih mestih v Sloveniji. Te so 
prikazovale, da so stroški 
ogrevanja v Kranju <Planina) 
med najvišjimi v Sloveniji. Po-
manjkljivost teh primeriav pa 
je predvsem v tem, da ni bila 
podana analiza, kaj je v te 
stroške vključeno. Gre na-
mreč za nekaj bistvenih ele-
mentov v strukturi stroškov," 
razlaga vodja Energetike An-
drej Krč: "Večina večjih distri-
buterjev toplotne energije v 
Sloveniji v ceno nima vključe-
nega vzdrževanja in obnove 
toplotnih postaj, primerialna 
cena ne vključuje poračunov 
preplačil ob zaključku kurilne 

sezone, cene toplotne oskr-
be v Ljubljani in Velenju zara-
di specifike pri proizvodnji 
(soproizvodnja električne in 
toplotne energije) in velikosti 
sistemov niso primerljive z 
drugimi dobavitelji, obenem 
pa močno znižujejo sloven-
sko povprečje, večina pri-
merjalnih cen se nanaša na 
sisteme z uvedenim merje-
njem in s tem povezano raci-
onalnejšo porabo, kar naj bi 
se v naslednjih letih v določe-
nem obsegu zgodilo tudi v 
Kranju ... 

Uvedba obračuna porabe to-
plote po dejanski porabi pri-
naša različne stroške na ni-
voju posameznih toplotnih 
postaj. Potreba po toploti in s 
tem specifična poraba ener-
gije na kvadratni meter stav-
be je odvisna od mnogih de-
javnikov. To so predvsem ve-
likost objekta, kakovost grad-
nje in predvsem toplotne izo-
lacije, tesnjenje oken, nena-
zadnje pa tudi bivalne navade 
uporabnikov (temperature v 
prostorih, zračenje prostorov 
ipd.). Poudariti želimo, da 
vgradnja merilnikov porabe 
toplote še ne prinaša nobe-
nega prihranka, je pa dober 
pokazatelj za oceno stanja 
stavbe z energetskega vidi-
ka, Večje ali manjše prihran-
ke je mogoče doseči z mno-
žico možnih ukrepov racio-
nalne rabe energije, kot so 
vgradnja termostatskih venti-
lov, hidravlično uravnoteže-
nje ogrevalnih krogov, tesnje-
nje oziroma menjava oken, 
izboljšanje izolacije stavbe, 
seveda pa tudi z racionalnim 
ravnanjem uporabnikov. 
Kot nam je povedal vodja PE 
Nepremičnine Peter Kern, se 
z uvedbo menenja porabe to-
plote po posameznih stavbah 
ali pa po toplotnih postajah, 
na katere so praviloma veza-
ne dve ali tri stavbe, stroške 
porabe skupnega ogrevanja 
lahko razdeli po vsakem sta-
novanju. S tem je možno na-
domestiti obstoječo razdeli-
tev stroškov ogrevanja po 
kvadratnem metru in odstra-
niti enega glavnih vzrokov za 
nemotiviranost stanovalcev 
za varčevanje s toploto. "Če 
lastniki posamezne stavbe 
želijo, da se v stavbi stroški za 
toploto delijo po dejanski po-
rabi, se obrnejo na upravni-
ka, ki bo priskrbel ustrezne 
informacije, pri strokovnjakih 
poiskal primerno tehnično in 
ekonomsko rešitev, predstavil 
možne ponudnike ter pridobil 
konkretne predračune za 
montažo. Praviloma se taka 
izvedba uvrsti v letni načrt in-
vesticijskega vzdrževanja in 
se za njegovo izvedbo lahko 
uporabijo sredstva iz rezerv-
nega sklada." 

domplan 
(jružba za inženiring, nepremičnine, 
urbanizem in energetiko, d.d. 
kranj, bleivveisova 14 

www.domplan.si 
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KRAJEVNA SKUPNOST GOLNIK 
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Na Golniku prekuhavajo vodo 1 DrUŽllli prijaZHO pOCljetje 

Borut Haklin: "Pred dvema tednoma smo dobili 
obvestilo, da moramo prekuhavati vodo. Že dlje 
časa pa se govori, da je voda oporečna. Vodno 
zajetje imamo nad Bolnišnico Golnik, nad 
zajetjem na Kriški planini pa je (pre)velika paša 
ovac. Vse odpadne vode se stekajo v dolino." 

Vlasta Verčič: "Sem gospodinja v golniškem 
vrtcu Ostržek in lahko rečem, da vso kuhano 
hrano dobimo iz centralne kuhinje Kranjskih 
vrtcev. Vode iz pipe ne pijemo, v vrtcu so 
nameščeni avtomati za vodo." t FOTO: TINA DOKL 

Radoslav Miražič: "Vedno sem pil vodo iz pipe, 
čeprav se že dlje časa govori, da ni ustrezna. 
Zbolel zaradi tega nisem nikoli. Ko smo pred 
časom dobili obvestilo, da moramo vodo 
prekuhavati, sem začel piti ustekleničeno vodo." 

Marija Doberšek s pravnukom Majem: "Včasih 
smo imeli dobro vodo. Zdaj slišim, da travnike 
in polja nad vodnim zajetjem v naselju Gozd 
preveč polivajo z gnojnico, ki ponikne v 
podtalnico in zato onesnažuje vodno zajetje." 

Letos je Bolnišnica Golnik prejela certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga podeljuje Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

V Bolnišnici Golnik je nekaj 
manj kot petsto zaposlenih. 
"Delovni teden traja v pov-
prečju štirideset ur, vendar 
je razdelitev delovnega časa 
kar precej razgibana. Pa tudi 
število opravljenih ur kon-
stantno presegamo, še pose-
bej v zimskem času, ko ima-
mo veliko bolnikov," je po-
vedala sogovornica Silvija 
Benčič, pomočnica direktor-
ja za področje razvoja ljudi 
pri delu v Bolnišnici Golnik. 

S katerimi ukrepi boste v 
naslednjih letih bolj prijazni 
do družin zaposlenih? 
"V Bolnišnici Golnik smo se 
potrudili poiskati področja, 
pri katerih se lahko pri 
usklajevanju delovnega in 
družinskega področja naših 
zaposlenih še izboljšamo in 
si tako pridemo naproti. 
Temelj za prejetje osnovne-
ga certifikata je bil potrjen 
načrt ukrepov, ki smo jih 
skupaj s predstavniki zapo-
slenih sprejeli in jih name-
ravamo realizirati v nasled-
njih treh letih. Predvsem so 
to ukrepi s področja delo-
vnega časa, na primer krajši 
delovni čas v tednu uvajanja 
otroka v vrtec oziroma ob 
vpisu v prvi razred ter prost 
delovni dan na prvi šolski 

dan od prvega do četrtega 
razreda. 
S področja varovanja zdravja 
smo pripravili ponudbo za-
poslenim za udeležbo na 
različnih športnih oziroma 
rekreacijsldh aktivnostih. 
Prvi ukrepi pa so v naši bol-
nišnici stopili v veljavo že z 
letošnjim septembrom." 

Razmišljate morda tudi o 
varstvu predšolskih otrok za-
poslenih v okviru b d n i S n k e ? 
"Odločili smo se, da razišče-
mo interes zaposlenih glede 
storitev varovanja otrok. Če 
bodo pokazali to željo, bomo 
sprožili nadaljnje aktivnosti." 

Kako bolnišnica sobiva s 
krajani Golnika? 
"Bolnišnica Golnik je zgod-
ba o nastanku Golnika, tako 
da je večina krajanov pove-
zana z našo ustanovo. Veli-
ko posesti je še vedno last 
bolnišnice, tako da skrbi 
tudi za vzdrževanje infra-
strukture (vodovod, kanali-
zacija,...), precej Golničanov 
je pri nas zaposlenih ali pa 
so to že naši upokojenci. 
Tudi nekatere naše aktivno-
sti se prepletajo z življenji 
krajanov. Golniški zdrav-
stveni dom se odvija v naših 
prostorih, poleg tega pa ob-
časno sodelujemo tudi z gol-
niškim vrtcem." Silvija Benčič 

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

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

Ne odlašajte, naročite se še danes! 

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

• Prodijrva cena vzglavnika Oremaviek latex je 6 7 E U R , 

novi naroinlM pa ga prejmejo brezplačno. Izbirate 

lahko tudi med drugimi praktičnimi darili. Naročniki 

Imajo 1 0 - 2 5 % popust pri plačilu naročnine, 

brezplačno so nezgodno zavarovani, enkrat na mesec 

lahko brezplaino objavijo mali oglas, 

uveljavljajo popust pri nakupu knjig idr. 

Gorenjski Glas 
• t j 

Za i^as beležimo čas 

mailto:narocnine@g-glas.si


DRUŠTVA, DOGODKI 

Prireditve Jesen v mestu 
Oktobra bodo potekale različne prireditve v centru Kranja, od ustvarjalnih delavnic do literarnih dogodkov. 

SUZANA P, KOVAČIČ 

Kranj - Edlta in Milan Nardin 
sta med kranjskimi ljubitelji 
kulturnega dogajanja že do-
bro poznana po prirejanju li-
terarnih večerov v kavamici 
Iluzija v starem mestnem je-
dru. Na teh dogodkih pred-
stavljata svoja avtorska dela, 
prevode knjig iz lastne zalo-
žbe Zelolepo, pa tudi eseje 
za maturitetni izpit. Oktob-
ra načrtujeta še eno kultur-
no dogodivščino. Cel mesec 
bodo potekale različne prire-
ditve v centru mesta pod 
skupnim i m e n o m Jesen v 
mestu. Tako bo že v soboto, 
6. oktobra. Prvi festival otro-
ške risbe, v četrtek, 11. oktob-
ra, boste spoznali knjmo Sto 
otroških domislic (K. Cukov-
ski), ob sobotah, 13., 20. in 
27. oktobra, se boste lahko 
družili z ekipo BB teatra. 
V soboto, 17. oktobra, bo po-
tekala delavnica izdelave vi-
traža, dan kasneje pa boste 
lahko prisluhnili Ž ivalskim 
pravljicam, ki so nastale iz-
pod peresa Edite i n Milana 

Edlta in Milan Nardin. MIlan piše monografijo Kranj - obrazi. 

Nardina. 22. oktobra se obe-
ta tudi okrogla miza o kranj-
ski klobasi, zadnji oktobrski 
dan pa bo okrogla m i z a na 
temo centra 

Kranja. Zvrstil i se bodo še 
petkovi glasbeni dogodki. 
Cel mesec bo na ogled raz-
stava ilustracij Adriana Ja-
nežiča, ki je l ikovno opre-

m i l tudi knjižico za otroke 
Mami, uganil sem, avtorjev 
Edite in Milana Nardina. 
Razstava ilustracij bo v ka-
vamici Iluzija. 

KRANJ 

Ujeta preteklost 
V Galer i j i Mestne h iše je na og led zan im iva razstava fo-
tografij z nas l ovom Davna preteklost ujeta v objekt iv 
Tomaža Lauka. Fotograf Tomaž Lauko, sicer vodja ateljeja 
za fotografijo Narodnega muzeja v Ljubljani, predstavlja fo-
tografije arheoloških predmetov, ki so bili v zadnj ih letih naj-
deni po različnih arheoloških najdiščih po Sloveniji, mnogi 
tudi v Kranju in okol ic i . Razstava ima na nek način dvojno 
vrednost: dokumentarno, v prvi vrsti pa umetniško, saj nam 
avtor skozi svojo subt i lno interpretacijo, ki jo vpleta v mini-
malist ične kontekste, pokaže vso lepoto več kot tisočletne 
preteklosti: brošk, fibul, uhanov in drugega nakita, različne-
ga posodja. Izdelkov iz stekla, kovinskega orodja ... I. K. 

KRANJ 

Sobotne matineje v gledališču 
Nova sezona sobotnih matinej v Prešernovenn gledališču se 
začenja v soboto, 6. oktobra, ob i o . uri s predstavo Začara-
ni štorklji v izvedbi M in i teatra iz Ljubljane. V letošnji že šti-
rinajsti sezoni bo organizator matinej. Center kulturnih de-
javnosti Kranj, ki deluje pod okri l jem Javnega sklada kultur-
nih dejavnosti, O E Kranj, v goste povabil 26 lutkovnih sku-
pin. S. K. 

Rod Zelenega Jošta 
Prvomajski kres na joštu ne mine brez Joštovcev in taborniška koča pod joštom je še vedno njihov zaščitni znak. 

MARINDOL 
tabotr\iAk> c«nlef 

KLEMEN MARKEIJ 

Na desnem bregu Save v 
Stražišču že od konca petde-
setih let deluje eden bolj 
prepoznavnih kranjskih ro-
dov, rod Zelenega Jošta, biv-
ši odred Albina Drolca. Za-
četki rodu segajo v sredino 

petdesetih let 20 . stoletja, 
ko so se di jaki gumarske 
šole navdušili nad tabomiš-
tvom. Di jaki so jeseni leta 
1955 ustanovili družino Sivi 
jastreb, ki je bila začetek bo-
gate taborniške poti, ki se je 
po letu 1 9 6 1 nadaljevala v 
odredu Albina Drolca. 

Odred je dobil ime po parti-
z a n s k e m prvoborcu, ko-
mandantu, delavcu tovarne 
Save Alb inu Drolcu - Krtini. 
Trideset let je bil odred moč-
no povezan s tovarno Sava 
in vsi vidnejši člani so bili 
delavci tovarne, ki so s ta-
bomištvom nadaljevali tudi 

Z a taborniški podmladek v Stražišču in na Orehku se ni bati. 

po končanem šolanju in za-
poslitvi v tovarni. 

Stražiški taborniki so bi l i 
znani po svojih letovanjih v 
Fažani, prvomajskih kreso-
vih na Joštu, taborniški koči 
pod vrhom Jošta... 
V začetku devetdesetih let 
se je odred preimenoval v 
rod Zelenega Jošta in mladi 
rod je nadaljeval s taborni-
š k i m delom. Taborjenja v 
Fažani so zamenjali z Grib-
Ijami v Beli krajini, prvomaj-
ski kres na Joštu ne m i n e 
brez Joštovcev in taborniška 
koča pod Joštom je še vedno 
njihov zaščitni znak. Zadnja 
leta so taborniki skupaj s Po-
slovno skupino Sava glavni 
pri čiščenju Stražišča v okvi-
r u čistilne akcije Očistimo 
Kranj - Kranj n i več usran i n 
tako se tradidja ter sodelova-
nje s Poslovno skupino Sava 
nadaljuje. 
V zadnj ih letih je menjava 
generacij v rodu povzročila 
manjšo krizo, ki pa se bo z 
novimi s i lami premostila. 
Letošnje šolsko leto so začeli 
z optimizmom, saj so po več 
letih ponovno organizirali 
propagandna tabora na 
Osnovni šoli Orehek ter na 
Osnovni šoli Stražišče. 

Novi z a m a h taborništva v 
Stiažižču in na Orehku je na 
vidiku. Vsi narave in taborniš-
tva željni Strašani ste lepo 
vabljeni v Joštovske vrste. 

Tabomiki so skupaj s Poslovno skupino Sava glavni pri 
čiščenju Stražišča v okviru čistilne akcije Očistimo Kranj. 

Prostor ob taborniški koči pod Joštom 

t t 



FOTOREPORTAŽA 

Hrana se meče v smeti 
Brskali smo po zabojnikih za smeti na območju nove Drulovke. V letu 2006 so v zbirnem centru Tenetiše zbrali 323.686 ton odpadkov, v zbirnem centru 
Zarica pa 245.671 ton odpadkov. 

Na sliki je Vodja DE Zbiranj« odpadkov pri Komunali Kranj Željko Kondič. Komunala Kranj 
oddaja zabojnike tudi v najem. Mesečni najem 120-iitrskega zabojnika je 0,55 evra, 
Z40-litrskega zabojnika 0,75 evra ... Zabojnik tudi brezplačno dostavijo. 

v zabojniku so bile plastenke, pločevinke, čeprav je ekološki otok le streljaj stran. V 
Krajevni skupnosti Orehek Drulovka je enajst ekoloških otokov, od tega v Drulovki pet, ki 
so oddaljeni med seboj približno 160 metrov. 

Embalaža motornega olja sodi med nevarne odpadke. Še toliko slabše je, če je olje še v 
embalaži; lahko si zamislite, kaj se zgodi, če steče v podtalnico. Naj povemo, da je zbirni 
center Zarica blizu te lokacije, embalaže od nevarnih odpadkov pa vzamejo brezplačno. 

Na sliki je smetarski delavec Radenko Petrovič. V DE Zbiranje odpadkov je 22 delavcev na 
terenu, imajo sedenn smetarskih vozil in malega smetarja za čiščenje mestnega jedra 
Kranja. Delavci delajo v občinah Kranj, Naklo, Šenčur, Cerklje, Preddvor in jezersko. 

Smetarskim delavcem po Odloku o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj odpadnega 
gradbenega materiala ni treba odvažati. 

Če bi stanovalci ločevali odpadke, zabojniki ne bi bili 
prepolni. Smetarski delavec Drago Vučkovič je našel tudi 
pripomoček za vadbo, t. i. steper. 

Očitno tudi podražitve ne vplivajo na odnos do hrane. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č , FOTO: T I N A D O K L 
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Prvi in edini v Sloveniji 

bonus 
za izkušene voznike 

pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti www.adriatic-slovenica.si 

Številne prednosti in ugodnosti 

Nagrajujemo izkušene in previdne voznike 
Vsi izkušeni vozniki s 50% bonusom, ki po predhodni polici niste imeli škode, ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti 
pridobite kar 55% bonus. Večji popust za izkušene voznike je novost v Sloveniji, ki jo zavarovanci pridobite le pri AS-u. 
Možnost odkupa prve škode pri kasko zavarovanju. 
Najprijaznejši v Adriaticu Siovenici. 
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti s široko paleto dodatnih zavarovanj, ki jih zavarovanec izbere sam. 
Kasko zavarovanje v obliki različnih paketov zavarovanj in možnost dodatnih kritij po meri in želji posameznika. 
iWaxi avto asistenca AS z novo storitvijo "od vrat do vrat". 
Dodatne ugodnosti za zveste in nove zavarovance. 
Paketni popusti in popust na število izbranih kritij pri kasko zavarovanju. 
Popust na gotovinsko plačilo za vsa avtomobilska zavarovanja. 
Obročno plačilo zavarovalne premije, brez doplačila za plačila prek trajnega naloga. 
Popust pri zavarovanju AO za mlade voznike, ki so opravili tečaj varne vožnje. as 
Vse informacije o ponudbi avtomobilskih zavarovanj na AS KRANJ, Kidričeva 2, tel.: 04 281 70 00 
na www.adriatic-slovenica.si in po modrem telefonu 080 11 10. AdriaticSlovenica 

Čudovite angelske trobente 
SUZANA P . KOVAČIČ 

Zg. Bitnje - Justi in Stane 
Kern iz Zg . Bitenj veliko 
prostega časa namen ja t a 
rožam in vrtu. Še nedolgo 
nazaj so jima čudovito 
uspevale angelske trobente. 
"Imava jih tretje leto, am-
pak tako bogato, kot cvetijo 
zdaj, pa še niso. Letos cveti-

jo drugič, prvič so junija," 
je povedala Justi Kem. "An-
gelske trobente potrebujejo 
veliko nege in vode, redno 
jih zalivava z ju t ra j in zve-
čer. Čez zimo jih dava ven 
iz zeml je , jih poreževa in 
skrajšava veje, prezimijo pa 
v garaži," je povedal Stane 
Kem. Med angelskimi tro-
ben tami sili navkreber ba-

nanovec, ki zakonca najbolj 
navdušu je zaradi listov. 
Okoli h iše jima lepo uspe-
vajo tudi oleandri , f ra j le , 
kaktusi in številne d r u g e 
rože. "Rože n a m a vračajo 
tiho hvaležnost," sta prepri-
čana Justi in Stane, ki si po-
taknjence i z m e n j u j e t a z 
d rug imi l jubi tel j i rož po 
Sloveniji. 

G G i naročnine \ 04/201 42 41,e-po§ta:narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si 

Komunala Kranj 
NA VARNO Z NEVARNIMI ODPADKI 

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 

v času od 22. do 26. oktobra bo na območju Mestne občine Kranj potekalo letna akcija zbi-
ranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. 
Tako boste znova imeli možnost, da brezplačno oddate vse vrste nevarnih odpadkov, kot so 

odpadna zdravila, kozmetika, čistila, barve, laki, lepila, škropiva, razne kemikalije, spreji, 
odpadno jedilno in motorno olje, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije in podobno. 

KRANJ - P U N I N A parkirišče - Športna dvorano Planina 22. 10. 13. 16. ure 

KRANJ - ZLATO POUE Kidričeva cesta pri trgovini Mercotor 22. 10. 16. 19. ure 

KRANJ - BITNJE Srednje Bitnje 128 23. 10. 10. 13. ure 

KRANJ -ŽABNICA parkirišče ob rokometnem igrišču 23. 10. 13. 16. ure 

KRANJ - STRAŽIŠČE Škofjeloška v križišču z Delavsko cesto 23. 10. 16. 19. ure 

KRANJ • BESNICA parkirišče pred Pošto 24. 10. 13. 16. ure 

KRANJ • MAVČIČE parkirišče nasproti pokopališča 24. 10. 16. 19. ure 

KRANJ • ČIRČE parkirišče pri nogometnem igrišču 25. 10. 13. 16. ure 

KRANJ - BRITOF parkirišče ob nogometnem igrišču 25. 10. 16. 19. ure 

KRANJ - KOKRICA parkirišče pred Domom krajanov 26. 10. 13. 16. ure 

KRANJ -TRSTENIK pri trgovini 26. 10. 16. 19. ure 

Izredno pomembno je, kako z nevarnimi odpadki ravna vsak od nas. No tisoče vsokdonjih 
izdelkov vsebuje strupene snovi. Ko izdelek kupimo, nase prevzamemo odgovornost, da ga 
porabimo in odložimo na varen in okolju prijazen način. Zato vas prijazno vabimo, da 
nevarne odpadke odložite v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov. 

Ht&l 
Čisto je lepo. 

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


ŠTUDENTSKA 

šport za vse okuse 
Kot v preteklih letih Klub študentov Kranj tudi letos ponu-
ja različne vrste rekreacije, ki je za člane KŠK brezplačna. 
V Prošport centru v Stražišču boste na svoj račun prišli 
ljubitelji košarke, dvoranskega nogometa in footbaga. 
Senčurski športni center Protenex bo pravo mesto za ig-
ralce badmintona. Komur bolj dišijo vodni športi, se bo 
odpravil v Pokriti olimpijski bazen, kjer bo lahko preizku-
sil svoje znanje v vaterpolu, vodni košarki ali plavanju. V 
novi Ledni dvorani Arena na Zlatem polju pa bomo poskr-
beli za vse, ki pogrešate igranje hokeja na ledu. Za termi-
ne celotne rekreacije "odsurfaj" na spletno stran Kluba 
študentov Kranj (www.ksk.si). Na športnem resorju okto-
ber obenem pomeni mesec, ko začenjamo s serijami sle-
dečih turnirjev: 
- badminton (uvodni turnir sezone bo 27. oktobra v šport-

nem centru Protenex), 
- biljard (20. oktober, Metropool), 
- poker (20. oktober. Iz! Bar), 
• Naseljenci otoka Catan (13. oktober, Maister Bar) in 
- Magic: the gathering (6. oktober. Mladinski kulturni center). 
Kot ste mnogi že vajeni, bodo turnirji - obljubljamo bogate 
nagrade - potekali enkrat mesečno, zaključek sezone pa bo 
meseca maja v času Tedna mladih, ko bodo najboljši v 
skupnem seštevku še dodatno nagrajeni. Najkasneje z no-
vembrom se bomo potrudili organizirati tudi turnirje v ma-
lem nogometu na odboj. Podrobnejše informacije dobiš na 
www.ksk.si ali sport@ksk.si.). V. 

KLUB ŠTUDENTOV 
KRANJ 

VČLANI SE ali PODAUŠAJ ČLANSTVO ... (prfnesi potrdilo oioianju) 
In sc poteguj za: 

1 xHP prenosnik 671SbWGM2/««68/i024M»RAM 
iKiPOO r\ano4C8 

2 X digiulni fotoap̂ rAt Sony DSC W5S 72 niom lavmtk« 
SO xUSS spominski kljueiGS 

Organizatot nagradne Igre )<• Klub HiKltMov Knn), Glnnl Dg 20.4000 Kn^ 
Nagradna igra traja od 15.9.2007 do 13. >2.2007. 
Pravfla sodeiovanja v nagradni Igfl io abjavl)er4 na spletni !tranl wwwJuic.sl 

Bodi to, kar si 
Brezplačne delavnice za mlade bodo pomagale najti odgovore na vprašanja, težave in stiske, 
s katerimi se soočajo mladostniki med odraščanjem. 

T I N A P E S T O T N I K 

Resor za sodalo in zdravstvo 
Kluba študentov Kranj si je 
znova zastavil nov in zelo za-
nimiv projekt Delavnice za 
mlade. S finančno pomočjo, 
ki si jo je največji klub štu-
dentov na Gorenjskem pribo-
ril na razpisu Fundacije Vin-
cenca D r ^ l e r j a ter v sodelo-
vanju z Zakonskim in dru-
žinskim inštitutom Krog, pri-
pravljajo delavnice, ki bodo 
pomagale najti odgovore na 
vprašanja, težave in stiske, s 
katerimi se soočajo mlados-
tniki med odraščanjem. Pro-
gram ima tako preventivni 
kot kurativni značaj in pokri-
va področje zdravstvenega in 
socialnega varstva, sestavljajo 
pa ga tri tematsko različne de-
lavnice. Te se bodo izvajale od 
konca septembra pa vse tja do 
decembra 2007 na področju 
Mestne občine Kranj. 
Posamezne delavnice zaje-
majo sklop osmih ur oziroma 
štiri dvouma srečanja, izvaja-
le pa se bodo v sklopu redne-
ga pouka oziroma zunajšol-
skih dejavnosti na kranjskih 
osnovnih in srednjih šolah, 
na različnih inštitudjah, ki se 
ukvarjajo z mladimi ter kot 
posebej razpisane delavnice 
pri Klubu študentov Kranj. 
Delavnica "ABC čustva", de-
lavnica "Zadovoljni s svojim 
telesom?" in delavnica "Bodi 

to, kar si" bodo mladim ponu-
dile dodatna "orodja", s kateri-
mi se bodo lažje in bolj kon-
struktivno soočali z vsakdanji-
mi življenjskimi izzivi ter si 
izoblikovali stabilno identite-
to. Program delavnic zajema 
odkrivanje in preprečevanje 
morebitnega nefunkcionalne-
ga vedenja, čustvovanja, miš-
ljenja, učenje alternativnih 
možnosti odzivanja v različ-
nih situacijah, obravnavanje 
aktualnih problemov telesne 
samopodobe in podobno. Go-
vorili bodo tudi o potrebi po 

pripadnosti, težnji po ugaja-
nju in prilagajanju, kako spre-
gledati pasti reklamne indus-
trije in o nekontroliranem iz-
ražanju, ki lahko privede tudi 
do agresivnosti in antisocial-
nega vedenja. Vodja projekta 
in izvajalka delavnic Anina 
Derkovič, specialistka zakon-
ske in družinske terapije, cilja 
na to, da bodo na zabaven in 
kreativen način mladim pred-
stavili za njih zelo aktualne 
teme, s katerimi se srečujejo v 
obdobju odraščanja in j im 
obenem nakazali različne al-

ternative pri soočanj u z vsako-
dnevnimi izzivi. Metoda dela 
bo družinsko-relacijska tera-
pevtska metoda, ki temelji na 
nagovarjanju čustvene dina-
mike in globinskem spremi-
njanju čustvenih vzorcev. De-
lavnice bodo razgibane, saj 
bodo v sklopu osnovnega tera-
pevtskega pristopa uporablje-
ne tudi druge tehnike, kot so 
igre vlog, vodena vizualizadja, 
likovno izražanje ... 
Delavnice so za vse udeležen-
ce brezplačne. Več informadj 
najdete na www.ksk.si. 

Nagradna igra KŠK 
Spet je tu jesen in z njo novo šolsko In študijsko leto. Na 
Klubu študentov Kranj se bomo tudi letos trudili za izbolj-
šanje dijaškega in študentskega življenja v Kranju. Zato 
smo svojim članom pripravili množico zanimivih ekskurzij, 
tečajev, športnih aktivnosti, zabav in še marsičesa. Ob tej 
priložnosti vabimo vse dijake in študente k brezplačnemu 
vpisu v naš klub. Vse, kar morate storiti, je, da prinesete ve-
ljavno potrdilo o vpisu za leto 2007/2008 na Info točko 
KŠK, Glavni trg 20 (pri vodnjaku). Če se boste včlanili do 
vključno 12. decembra 2007, boste sodelovali v nagradni 
igri z norimi nagradami! Pa veliko uspeha pri prihajajočih 
izzivih! I. K. L. 

jesen na resorju za kulturo bo pisana 
Novi Klub ljubiteljev glasbe ob pomoči Kluba študentov 
Kranj, Ročk bara Down Town in Art Centra prireja 1. Down 
Town festival, ki se bo odvijal zadnji teden v septembru na 
dvorišču pred Down Townom med 24. in 29. septembrom. 
Festival se bo začel s popotovanjem po Mongoliji, odprli 
se bosta sezoni metalskih in glasbenih tematskih večerov, 
zabavali se boste ob nastopu gledaliških improvizatorjev 
Voknvofnej z gosti in ob reviji kitaristov FKK.:. Vse, ki ne bi 
zgolj gledali in poslušali, ampak tudi zapeli, pa vodja Ko-
mornega zbora KŠK Matevž Jekovec vabi k sodelovanju. 
Obiščete jih lahko vsak četrtek od 18.30 do 20.30 v učilni-
ci 16 na Gimnaziji Kranj, veseli vas bodo. K. B. 

Spet o podnebnih spremebah 
A K D R A Ž Š I L E R 

komentar 
Dandanašnji se debati o pod-
nebnih spremembah in glo-
balnem segrevanju res težko 
izognemo. Zadnje čase posta-

ja ozaveščenost o podnebnih 
spremembah pravcata modna 
muha. Še celo v čudni deželi-
ci prek velike luže, katere 
predsedniku se Kjotski proto-
kol, ki ga je mimogrede do se-
daj ratijiciralo že 141 držav 
sveta, zdi krivičen in nepotre-
ben, se stvari, kot kaže, premi-
kajo na bolje. 
Vsega je kriv njen 45. pod-
predsednik in nasprotnik Ge-
orga W. Busha na kontro-
verznih predsedniških volit-
vah teta 2000, Albert "Al" 
Gore. S svojima, sedaj že pre-
cej poznanima stvaritvama, 
knjigo in filmom Neprijetna 

resnica (An Inconvenient 
Truth), ki si jih je možno na-
baviti tudi v naši mali Slove-
niji,je povzročil premik v gla-
vah vseh. Cela v njegovi do-
movini, kjer avtomobili, ki po-
kurijo manj kot J5 litrov, še 
vedno veljajo za varčne, je kar 
naenkrat naraslo zanimanje 
za prej zasmehovane hibridne 
avtomobile. Hallywoodski zve-
zdniki so se kar na lepem na-
veličali svojih požrešnih teren-
cev ter pregrešno dragih in hi-
trih športnih limuzin. Sedaj 
se fotografom zadovoljno na-
smihajo ob hibridni Toyoti 
Prius, kije njihov račun olep-
šala za borih JO. 000 evrov. Se 
celo bivša zapornica in naj-
slavnejša brezdelnica s pokli-
cem hčerke. Pariš Hilton je 

Tako v prihodnje, 
ko se boste odpravljali 
v naše hrame učenosti, 

v belo Ljubljano, 
le malo pomislite tudi 
na našo Zemljo. 

doživela ekološko razsvetlje-
nje. Tako je naša EKO Pariš 
sedaj napovedala vojno tudi 
podnebnim spremembam. 
Vse lepo in prav. V ZDA se bo 
očitno končna nekaj premak-
nilo tudi na področju varova-
nja okolja. ITAK. Ljudje po-
zabljajo, daje svetovna, sploh 
pa ameriška politika prepre-
dena z naftnimi lobiji. Le 
kako si lahko drugače razla-
gamo dejstvo, da so bili dobro 
prodajani £VI - električni 
avtomobili, ki jih je General 
Motors na trg poslal že leta 
1996, umakryeni iz prodaje. 
Ti avtomobili so bili praktično 
popolni. Bili so hitri, tihi ter 
brez škodljivih emisij. Toda 
imeli so "napako", ki jih je po-
kopala. Za pogon niso upo-

rabljali bencina, kar je bil se-
veda prehud udarec za naftne 
hbije, ki obvladujejo svetovno 
politiko. Tako je tu-di prihod-
nost raznih hibridov, ki se le-
tos šopirijo na Frankfurtskem 
avtomobilskem sejmu vseka-
kor vprašljiva. Čeprav so hi-
bridi, ki delujejo na kombini-
ran pagon, pravzaprav dober 
kompromis. 
Tako v prihodnje, ko se boste 
odpravljali v naše hrame uče-
nosti, tja v belo Ljubljano, le 
malo pomislite tudi na našo 
Zemljo. Tako ni nujno, da se 
tja odpravite z očetovo limu-
zino za pet oseb, v kateri kra-
ljujete le vi. Malo pokličite so-
šolce in prijatelje. Družba na 
poti bo koristila tako vam kot 
tudi naši atmosferi. 

http://www.ksk.si
http://www.ksk.si
mailto:sport@ksk.si
http://www.ksk.si


T U R I Z E M 

Poklon Plečniku 
Dnevi kulturne dediščine v Kranju. 

PETRA P U H A R K E J Ž A R 

Pretekli teden so bili po vsej 
Sloveniji najrazličnejši kul-
turni dogodki, posvečeni 17. 
Dnevom evropske kulturne 
dediščine in 50. obletnici 
smrti najpomembnejšega 
slovenskega arhitekta Jožeta 
Plečnika. V Kranju je veliki 
ustvarjalec dal svoj neizbris-
ni pečat trem urbanim toč-
kam mesta - njegov je arkad-
ni vhod v Prešernovo gleda-
lišče, stopnišče na vrhu Vo-
dopivčeve ulice in Bežkova 
vila, zato je Zavod za turi-
zem Kranj skupaj s hišo 
ustvarjalnih dejavnosti Puh-
art za praznik kulturne de-
diščine pripravil likovno de-
lavnico na obeh lokacijah v 
starem mestnem jedru. 
Likovna delavnica je bila na-
menjena vsem generacijam 
Kranjčanov in obiskovalcev, 
ki so se želeli preizkusiti v 
veščini risanja s svinčnikom 
ali ogljem. Tako se je v delav-
nici upodabljanja arhitekture 
na prostem zvrstilo več kot 
40 udeležencev, med kateri-
mi je bila najmlajša risarka 
stara le tri leta. Ves dan so jim 
bili na voljo mentorji iz atelje-
ja Puhart, akademski slikar 
Zmago Puhar, likovna peda-
goginja Eva Puhar in vodja 
projekta Petra Puhar Kejžar. 

V sončnem vremenu se je 
ustvarjalno druženje, ki je 
bilo pravi biserček v nizu ak-
tualnih naprezanj za oživlja-
nje starega mestnega jedra, 
zaključilo z razstavo raznoli-
kih pogledov na Plečnikove 
stvaritve in igrivim koncer-
tom etno-ansambla The Pou-

šterz. Nepozabno izkušnjo, s 
katero so organizatorji želeli 
opozoriti na lepote Kranja, ki 
jih v hitrem življenjskem 
tempu pogosto prezremo, so 
ob zaključku povzele direk-
torica Zavoda za turizem Na-
talija Polenec, predstavnica 
Mestne občine Kranj Petra 

Polak in organizatorka Petra 
Puhar Kejžar. Lokacija stop-
nišča, ki ga je Plečnik mo-
numentalno umestil na 
prostor nekdanjih glavnih 
mestih vrat, se je izkazala 
kot nadvse ustrezna za po-
dobne nadaljnje kulturne 
dogodke. 

Različni obrazi Kranja 
Zavod za turizem Kranj vabi na vodene oglede po mestu. 

M A N C A B E Ž E K 

Kranj je prijetno staro me-
sto, ki je bogato s kulturno-
zgodovinskimi znamenitost-
mi. Od leta 1983 je staro mest-
no jedro tudi zaščiteno kot 
kulturni spomenik. O nekda-
njem življenju v mestu pripo-
vedujejo hiše, ki kažejo svoja 
različno okrašena lica in vabijo 
k odkrivanju lepih arkadnih 
dvorišč in presenetljivih pre-
hodov skozi veže iz ene ulice v 
drugo. Vsaka hiša nekaj ponu-
ja; ena je lepa meščanska, dru-
ga nosi spominsko ploščo v 
čast znamenitemu Slovencu, 

ki je nekdaj v njej živel, tretja 
vabi v zanimivo trgovino. 
Kranj ima različne obraze, sta-
ro se ljubeznivo prepleta z no-
vim, vse podobe pa se ubra-
no združujejo v eno samo. 
V Zavodu za turizem Kranj 
želimo, da bi prebivalci Kra-
nja in vsi obiskovalci občuti-
li mesto z vso njegovo kul-
tumo-zgodovinsko pestrost-
jo. Zato smo pripravili dva 
standardna ogleda Kranja. 
Tisto, po čemer je Kranj še 
posebej znan, sta Prešernov 
grob in Prešernov spomin-
ski muzej. Dr. France Preše-
ren je živel v Kranju zadnji 

dve leti svojega življenja in 
je tudi pokopan na kranj-
skem pokopališču. Zato je 
mesto postalo varuh Prešer-
nove dediščine in na enem 
izmed vodenih ogledov vam 
bomo pokazali vse tiste kotič-
ke, ki so povezani s Prešer-
nom. Drugi standardni ogled 
pa vas bo popeljal po 
tehnično-zgodovinskih poteh 
mesta. Tako boste izvedeli, 
kje so bila gornja mestna vra-
ta, si ogledali Kostnico ob cer-
kvi sv. Kancijana in tovarišev, 
spoznali boste Pirčevo barvar-
no, spotoma pa si še ogledali 
Plečnikove mojstrovine. 

Standardna ogleda sta name-
njena podrobnejšemu spo-
znavanju različnih obrazov 
Kranja. Zato vas vsako prvo 
soboto v mesecu vabimo, da 
se udeležite vodenega ogle-
da po mestu in Kranj spo-
znate podrobneje. Skupine, 
pa tudi posamezniki, lahko 
ogled naročijo ne glede na 
njun siceršnji razpored. Tre-
nutno je na voljo strokovno 
vodenje v šestih jezikih. Za 
več informacij se lahko obr-
nete na Zavod za turizem 
Kranj, www.tourism-kranj.si 
ali po telefonu 0 4 / 2 3 80 
450. 

KRAN) 

Turistični spominek za leto 2007 
avni natečaj za izbiro najboljših turističnih spominkov 

Mestne občine Kranj za leto 2007, ki ga je maja razpisal Za-
vod za turizem Kranj, se je zaključil 14. septembra. Do roka 
je na sedež Zavoda prispelo devet predlogov, ki jih bo pre-
gledala in ocenila strokovna komisija. Avtorji treh najboljših 
spominkov po mnenju komisije bodo prejeli denarno na-
grado. K. S. 

KRANJ 

Čigavo drevo bo krasilo mestno jedro 
Zavod za turizem Kranj objavlja javni poziv za donatorja 
božičnega drevesa, ki bo krasilo mestno jedro v Kranju v 
času decembrskih prireditev. Smreka naj bo košata in ve-
likosti približno, petnajst metrov. Organizator bo poskrbel 
za brezplačni posek in odvoz drevesa. Dodatne informacije: 
040/469-835, srecko.stagar@tourism-kranj.si. S. Š. 

KRANJ 

Prednovoletni praznični sejem 
K udeležbi Zavod za turizem vabi prodajalce domače in umet-
nostne obrti in prodajalce prazničnih priložnostnih daril. Prijave 
in informacije: srecko.stagar@tourism-kranj.si ali po tel.: 
04/2380-450. S. Š. 

KRANJ 

Čokolada s Prešernovim motivom 
Zavod za turizem Kranj je v skladu z osnutkom dela za leto 
2007, v katerem je opredeljena tudi oživitev projekta blagovne 
znamke "Kranj - Prešernovo mesto", pripravil ponudbo tri-
gramskih mini mlečnih čokolad z motivom Franceta Prešerna. 
Z namenom prepoznavnosti blagovne znamke "Kranj - Prešer-
novo mesto" smo jih ponudili vsem gostincem in drugim za to 
primernim institucijam v Mestni občini Kranj. Čokolade bodo 
gostom ponudili že v mesecu oktobru in sicer ob kavi, čaju ali 
drugem napitku ... Zavod za turizem bo vse, ki se bodo vključili 
v ta projekt, objavil na spletni strani Zavoda za turizem in v 
mesečnem koledarju Kam v Kranj. S. Š. 

TRBOJE 

Dan ob Trbojskem jezeru 
Zaključna prireditev projekta "Doživetje narave ob jezeru" je 
potekala 25. avgusta v Trbojah pri čolnarni in v Prašah pri 
ribiški brunarici Kriva Ščuka. Obiskovalci so se ta dan lahko 
brezplačno zapeljali po jezeru, opazovali ptice, se udeležili 
ribiške delavnice ali navijali na tekmovanju v odbojki, naj-
mlajši pa so lahko ustvarjali na delavnicah, pripravljenih 
prav zanje. Vodja projekta je prireditev ocenil kot uspešno in 
izrazil upanje, da se bo projekt nadaljeval K. S. 

http://www.tourism-kranj.si
mailto:srecko.stagar@tourism-kranj.si
mailto:srecko.stagar@tourism-kranj.si
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Končno drsajo v novi dvorani 

Hokejisti Triglava so vendarle začeli trenirati v novi domači 
dvorani. 

Čeprav z nekaj tedni zamude so se hoicejisti kranjskega Tri-
glava sredi prejšnjega tedna razveselili domače ledene plos-
kve v novi dvorani na Zlatem polju. Najprej so jo preizkusi-
li najmlajši in - čeprav garderobe še niso bile končane in se 
po treningu niso mogli oprhati - so bili vsi zelo navdušeni. 
"V najmlajši selekciji se nam je te dni pridružilo že devet-
najst hokejistov, nekaj jih je začelo prihajati na treninge tudi 
v starejših selekcijah, sedaj, ko imamo končno spet svojo 
dvorano, pa lahko povabimo k vpisu prav vse, ki so navdu-
šeni nad igranjem hokeja," je povedal glavni trener Corazd 
Drinovec. Vpis novih članov v H K Triglav je vsak ponedeljek 
ob 17.45 do 18.45 i" vsako soboto od 9.45 do 10.45 v novi 
ledni dvorani v l<ranju na Zlatem polju. Vse dodatne infor-
macije pa dobite na http://triglav.hokej.si. V. S. 

Gorenjska zimska nogometna liga 2007/08 
N D Triglav 2 0 0 0 bo v Kranju pripravil zimska pn/enstva za 
gorenjske mlade nogometaše. Tekmovanja bodo v novi dvo-
rani Ekonomske gimnazije v Kranju od začetka novembra do 
marca (štirje meseci, 16 sobot in nedelj). To naj bi postalo 
tradicionalno tekmovanje v nogometu pozimi za gorenjske 
nogometaše, prvenstva pa bodo organizirana tako, da bo 
nastopilo čim več ekip in vsi klubi. O sodelovanju se dogo-
varjamo z M N Z Gorenjske, N D Triglav pa bo sprožil pobudo 
tudi za zimsko prvenstvo kadetov, mladincev in dečkov v prvi 
slovenski ligi. Do zdaj je večina klubov odhajala na tek-
movanja v Ljubljano, zdaj pa bomo na Gorenjskem orga-
nizirali prav tako ali pa še boljše tekmovanje. Računamo tudi 
na veteranski turnir in še kaj... M. Š. 

Igraj nogomet v Triglavu 

Nogometna šola N D Triglav 2000 je v letošnjem septembru 
zaživela z organizacijo dela na šolah po Gorenjskem. To ve-
lja za kranjske šole OŠ Simon Jenko, France Prešeren, Jakob 
Aljaž, Matija Čop, podružnične šole na Kokrici, Primskovem 
in še kje ter šole v tržiški občini: "Še enkrat vabimo vse otro-
ke, da se udeležijo vadbe v krožkih, obenem pa je številka 
031/850 119 na voljo tudi za vse tiste, ki bi radi igrali nogo-
met v našem klubu oziroma se priključili vadbi najmlajših," 
je dejal profesor Rajko Korent, obenem pa poudaril še eno 
novost: "Vabimo tudi deklice, da se nam pridružijo - sesta-
vili bomo ekipe deklic za vadbo in tekmovanja. Nogomet je 
izredno primeren šport tudi za deklice in nasploh opažamo 
pomanjkanje športa za nežnejši spol v Kranju in na Gorenj-
skem," je dejal Rajko Korent. Letos klub nastopa v tekmova-
nju najmlajših kar s petimi ekipami dečkov do osem let. 
Vodja tega programa je trener Žiga Dremelj, gre pa za oko-
li 50 mladih nogometašev, ki se tako prvič spoznavajo z 
organiziranim tekmovanjem v gorenjskem prostoru. Prav 
zaradi te množičnosti je nogometni klub Triglav lahko uspe-
šen pri selekciji kakovostnih igralcev in tekmovanju v slo-
venskem prostoru. Odločilno je namreč tudi kasnejše sode-
lovanje s klubi na Gorenjskem, ki v veliki večini najboljše ig-
ralce usmerjajo v N D Triglav 2000, kjer se razvijajo s tekmo-
vanjem v prvi ligi za dečke, kadete, mladince. M. Š. 

Druži jih več kot šport 
Strelci Kranja in nemškega Amberga se srečujejo že štiri desetletja, v tem času pa so ob športnem 
druženju postali tudi dobri prijatelji. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - "S strelci Amberga 
se srečujemo že Štirideset 
let, obiske pa si izmenjuje-
mo na dve leti. Na tokratno 
jubilejno srečanje v Kranj je 
prišlo trideset strelcev A m -
berga, z nj imi pa tudi župan 
Josef Triller," je ob jubilej-
nem srečanju strelcev sredi 
tega meseca v Kranju povedal 
predsednik Občinske strelske 
zveze Franci StmiSa in dodal: 
"Sodelovanje med Kranjem 
in Ambergom se je začelo že 
v letih 1 9 6 6 in 1967, poleg 
strelcev pa so se s športniki 
Amberga družili še nekateri 
kranjski šj)ortni kolektivi, pa 
tudi kulturna društva so sode-
lovala med seboj. Od vseh 
vezi smo le strelci redne slike 
obdržali vseh štirideset let. 
Tudi zato, ker so v tem času 
med nami nastala pristna 
osebna prijateljstva. T e m u v 
prid pa govori tudi podatek, 
da so imeli letos v Ambergu 
veliko gnečo za prosta mesta 
v avtobusu za Kranj. Nekateri 
so pač želeli priti zaradi prija-
teljev, drugi zato, ker so dobri 
strelci." 

Predsednik Občinske strelske zveze Franci Strniša in župan Amberga JosefTriller med 
letošnjim druženjem v Kranju. I FOTO : G O R A Z O KAVČIČ 

Še vedno namreč srečanja 
spremljajo tekme, saj tek-
mujejo desetčlanski ekipi z 
zračno puško, petčlanski 
ekipi z zračno pištolo in 
mladinski ekipi. Mladince 
so pred časom vključili prav 
zato, da bodo tradicijo dru-

ženj lahko nadaljevali tudi v 
naslednjih letih. "Za nas je 
pomemlsen tudi podatek, da 
smo se pred leti od nemških 
strelcev veliko naučili, saj so 
oni sodelovali v rnednarod-
nem programu, mi pa še ne. 
Sedaj, ko oboji streljamo po 

enakem programu, pa so 
dvoboji odprti do konca," je 
tudi povedal Franci Strniša, 
njegove besede pa so potrdi-
li tudi domači tekmovalci, ki 
so nemške ob jubilejnem 
druženju ugnali s skupnim 
izidom 6628:6552. 

"Orliči" v domovini nosometa 
Kadeti in mladinci Triglava gostujejo v Veliki Britaniji. Zgodovinski obisk zibelke nogometa! 

Mladi nogometaši Triglava 
do 16 in do 18 let bodo gosto-
vali konec oktobra v Veliki 
Britaniji in sicer pri Manche-
ster Cityju, Evertonu, Bolto-
nu. O g i b a l i si bodo slavne 
stadione Old TrafFord, Anfi-
eld in Reebok Areno v Bolto-
nu, kjer si bodo tudi ogledali 
tekmo prve angleške lige. 
Obenem pa bodo odigrali 
tudi tekmi s slovitimi Everto-
nom in eno najbolj uglednih 
šol za mlade na Otoku. 
"Gre res za fantastično go-
stovanje, prvo v zgodovini 
gorenjskega in tudi sloven-
skega nogometa. Videli 
bomo, kako je organiziran 
nogomet v Angliji , kjer je 

igra doma, kjer si želijo igra-
ti vsi najboljši svetovni no-
gometaši. Pri tem je treba 
poudariti izredno pomoč 
Nakelčana Dareta Voglarja 
kot tudi Angleža Garyja Bill-
sona, ki sta nam uredila to 
potovanje. Za fante je to ve-
lika nagrada, ker bo del stro-
škov nosil klub, in ker bodo 
lahko trenirali s trenerji Bol-
tona, Manchester Cityja ...," 
je dejal direktor N D Triglav 
Miran Šubic. 

Odpotovali bodo 26. oktobra 
in bivali v Manchestru (še 
vedno je upanje, da bo vsaj 
peščica videla tudi tekmo 
tega kluba v soboto) ter tre-
nirali in igrali tekme. Gre za 

kadetsko in mladinsko ekipo 
trenerjev Siniše Brkiča in Ro-
berta Mišje, na pot gresta še 
inlada trenerja Žiga Dremelj 
in Jure Poljak. "Gre tudi za 
nagrado prizadevnima tre-
nerjema in fantom, v ekipah 
so štirje stalni reprezentanti 
Slovenije, vsi drugi pa pridno 
trenirajo. Na pot gre 36 igral-
cev in štirje trenerji ter vod-
stvo potovanja, fizioterapevt," 
je dejal Robert Mišja, ki je 
lani z mladinci osvojil naslov 
pokalnega državnega prvaka, 
Brkič pa je bil mladinski pr-
vak druge lige. 
"Za klub je to velik zalogaj in 
pomemben korak naprej. Tri-
glav mora biti tudi predstav-

nik regije, mesta, gorenjske-
ga nogometa. Zato je ta pot 
tudi uveljavitev našega kon-
cepta odpiranja navzven. 
Vzpostavili smo dobre odno-
se z N K Rijeka, za naše igral-
ce se zanima slavni Milan, 
imamo kopico nadarjenih 
fantov. Želimo, da bi se uve-
ljavili in obenem gorenjski 
nogomet dvignili na višjo ra-
ven," je dejal predsednik klu-
ba Branko Švegelj. 
Fantje bodo za pot dobili 
novo športno opremo, pet dni 
bivanja na Otoku pa bo zago-
tovo zgodovinska prelomnica 
Triglava, ki s svojo mladinsko 
in otroško nogometno šolo 
sodi v sam slovenski vrh. 

Kadeti (levo) in mladinci (desno) potujejo prvič v zgodovini gorenjskega nogometa v Veliko Britanijo. Med drugim bodo 
nasprotniki tudi vrstniki slavnega Evertona, mladi gorenjski nogometaši in trenerji pa bodo spoznali tudi metode treninga 
na Otoku in angleško vzdušje na tekmah ter trenirali z angleškimi trenerji! 

http://triglav.hokej.si


RECEPTI , NASVET 

Doktor, Fig! 
Recepti iz Kranja, Besnice in Naklega iz knjige Na Gorenjskem je fletno in okusno 
avtorjev janeža Bogataja in Lee Kužnik 

Kranjska klobasa 
05, kg pustega 
0.5 feg mastnega svinjskega 
mesa 
prosena kaša 
J dag soli 
1 g stolčenega popra 
česen 
voda 

Meso grobo zmeljemo, zači-
nimo, dobro premešamo in 
pregnetemo. Po želji doda-
mo še kuhano proseno kašo, 
kar pa ni značilno za pravo 
kranjsko klobaso. Z maso 
napolnimo čreva in pazimo, 
da v njih ni zračnih mehur-
čkov. Na koncu zašpilimo. 
Klobase najprej za en dan 

.v 
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obesimo na hladen zrak, po-
tem pa še za štiri dni v hla-
den dim. Prekajene klobase 
obesimo v hladno in temno 
shrambo, suhe pa lahko vlo-
žimo v zaseko. 

Kranjska klobasa 
v rdečem vinu 
2 kranjski klobasi 
0,5 i lahkega rdečega vina 
čebula 
prežganje 
lovorov list 
2 nageljnovi žbici 
14 zm koriandra 
grobo mleti poper 

V i n u dodamo dva kozarca 
vode. Nasekljano čebulo i n 
začimbe dodamo k vinu in 
zavremo. Kuhamo tri minu-
te. Nato damo v tekočino 
klobasi in kuhamo še 15 mi-
nut. Klobase zložimo na 
krožnik. Tekočino precedi-
mo, naredimo prežganje, ga 
dodamo vinu in pustimo še 
malo vreti. Omako iz vina in 
začimb prilijemo h kuha-
n i m klobasam (na sliki). 

Koruzni ali ajdovi 
žgane! s kislim zeljem 
1 kg koruzne ali 1 kg 
ajdove moke 
3 I slanega kropa 
10 dag maščobe 
15 dag ocvirkov 

Moko zakuhamo v slano 
vrelo vodo. S kuhalnico na-
redimo v sredini luknjo. Po-
krito kuhamo približno 40 
minut. Vodo odlijemo, pre-
mešamo, zabelimo in z vili-
cami zdrobimo. Zabelimo z 
ocvirki. 

Kislo zelje, sol, kumina, poper, 
maščoba, moka, čebula, česen, 
ocvirki 

Kislo zelje prevremo, začini-
mo s soljo, kumino in po-
prom. Lahko ga zgostimo s 
prežganjem, ki ga pripravi-
mo iz maščobe, moke, na-
sekljane čebule in česna. Za-
belimo z ocvirki. Postreže-
mo ga k žgancem. 

Iščejo nov dom 
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Mucek Mac je pepelnato 
sive barve, star je pet 
do šest mesecev, je cepljen. 
Našli so ga v Škofji Loki. 

Njufje star leto dni, 
najden na območju občine 
Domžale - Bišče. 

Oranžno bel mucek, star nekaj tednov, zdrav in prikupen. 

Mestna občina Kranj je oskrbo zapuščenih živali 
na svojem območju zaupala Zavetišču za male živali 
v Horjulu. Naslov spletne strani zavetišča je 
http://www.zavetisce-horjul.neL 

Zdravila in prometna varnost 

FARMACEVTOV NASVET 

nasvet 

Letošnji, že 3. Dan sloven-
skih lekarn, je bil namenjen 
temi Zdravila in prometna 
varnost. Po podatkih kar 
petina zdravil, ki so na trgu, 
zmanjšuje reakcijske sposo-
bnosti, kar lahko ogroža var-
no udeležbo v prometu in 
upravljanje s stroji. V publi-
kacijah o zdravilih in pro-
metni varnosti so navedene 
ocene, da deset odstotkov 
povzročiteljev prometnih 
nesreč uporablja zdravila, ki 
zmanjšujejo vozniške spo-
sobnosti. Ob tem pa kar 
osemdeset odstotkov udele-
žencev v prometu, ki jemlje-
jo zdravila, ne pozna njiho-
vega vpliva na vožnjo. 

Trigonike označuje 
trikotnik 
Zdravila, ki zmanjšajo psi-
hofizične sposobnosti bolni-
ka, imenujemo trigoniki in 
so označena s trikotnikom 
na zunanji ovojnini zdravil. 
Prazen ali poln trikotnik na 
zunanji ovojnini zdravil opo-
zarjata na relativno ali pa po-
polno prepoved upravljanja 
z vozili in stroji v času jema-
nja teh zdravil. Na možne 
neželene učinke takšnega 
zdravila običajno opozori že 
zdravnik pri predpisovanju 
zdravila in nato še farmacevt 
ob izdaji zdravila. Opozorila 
in natančen opis možnih ne-
želenih učinkov pa vsebujejo 
tudi navodila, ki so priložena 
zdravilu. 

Oznake na zunanji ovojnini 
zdravil - trigonikov: 
- prazen trikotnik v barvi 
teksta (A) označuje trigonik, 
ob uživanju katerega velja 
relativna prepoved upravlja-
nja vozil (ker imajo ta zdra-
vila zelo različen vpliv na 
posameznika, je treba pri 
vsakem bolniku posebej 
oceniti vpliv zdravila na 
zmanjšanje njegovih psiho-
fizičnih sposobnosti; o spo-
sobnosti za upravljanje vozil 
in strojev pri posamezniku 
izda mnenje le lečeči zdrav-
nik); 

- poln trikotnik v rdeči barvi 
( • ) označuje trigonik, ob 
uživanju katerega velja ab-
solutna prepoved upravlja-
nja vozila (z upravljanjem 
vozil in strojev je potrebno 
počakati toliko časa, da se 
učinkovina in njeni pre-
snovki izločijo iz telesa); 
- paragraf v barvi teksta (§} 
označuje narkotik (mamilo); 
- klicaj v barvi teksta (!) pa 
označuje omejeno količino 
enkratne izdaje zdravila. 

Neželeni učinki zdravil 
Neželeni učinki zdravil se pri 
različnih posameznikih izra-
žajo različno, saj na učinko-
vanje zdravil vplivajo mnogi 
dejavniki, kot so starost, spol, 
telesna konstitucija, telesna 
teža, bolezenska stanja, so-
časna uporaba drugih zdravil 
ali uživanje alkohola. Najpo-
gostejši neželeni učinki zdra-

vil, ki zmanjšajo sposobnost 
upravljanja vozil in strojev, 
so zmanjšana pozornost, za-
spanost, upočasnjena hitrost 
o^iva, zmanjšan nadzor de-
janja, vrtoglavica, motnje 
vida, slabost, nenadna agre-
sivnost. 
Jemanje zdravil lahko vpliva 
na zmanjšanje reakcijskih 
sposobnosti na različne na-
čine, zato farmacevti pripo-
ročamo, da so bolniki še po-
sebej pozomi, kadar začnejo 
jemati nova zdravila ali spre-
menijo odmerek. Ob pove-
čanem odmerku zdravila so 
namreč običajno večji tudi 
neželeni učinki zdravila. 
Možnost pojavljanja nežele-
nih učinkov zdravil je večja 
tudi, kadar bolniki jemljejo 
več zdravil hkrati ali sočasno 
uživajo tudi alkohoL 
Neželene učinke zdravil obi-
čajno lahko zmanjšamo, 
zato naj bolnik ob začetku 
jemanja zdravila ali pojavu 
neželenih učinkov v lekarni 
vpraša za nasvet. 

Skupine zdravil, 
ki vplivajo na psihofizične 
sposobnosti 
Farmacevti opozarjajo bol-
nike na neželene učinke 
zdravil, ki povečujejo tvega-
nje pri udeležbi v prometu, 
še posebej pri naslednjih 
skupinah zdravil: zdravila, 
ki delujejo na osrednje živ-
čevje (uspavala in pomirje-
vala, zdravila z vplivom na 

duševno počutje, zdravila za 
zdravljenje epilepsije, zdra-
vila proti močnim boleči-
nam); druga zdravila na re-
cept (zdravila za zniževanje 
krvnega tlaka, zdravila za 
zdravljenje sladkorne bolez-
ni, zdravila za oči in preiska-
ve oči), zdravila brez recepta 
(zdravila proti alergijam, 
zdravila proti slabosti med 
vožnjo). 

Alkohol lahko potencira 
neželene učinke zdravil 
Pri hkratnem uživanju alko-
hola in zdravil lahko pride 
do medsebojnega delovanja 
ali interakcije, ki še poveča 
možnost neželenih učinkov 
in njihovih posledic. Alko-
hol ima v povezavi z zdravili 
lahko dvojni učinek: nepo-
sredno vpliva na količino 
zdravila v krvi, učinki alko-
hola in zdravil se seštevajo 
ali celo potencirajo, kar velja 
še posebej pri vplivih na 
živčni sistem. 
Alkohol pa ne vpliva le na 
količino zdravil v krvi, am-
pak lahko spremeni tudi nji-
hove učinke. Zato na primer 
pri vseh zdravilih, ki pomir-
jevalno vplivajo na osrednje 
živčevje, obstaja velika ne-
varnost prekomerne sedaci-
je. Alkohol potencira učinke 
pomirjevala in tako še do-
datno poslabša bolnikove 
psihofizične sposobnosti, 
zaradi česar je ogrožena nje-
gova vama udeležba v pro-

metu in vamo delo s stroji. 
Pri prekomernem uživanju 
alkohola in pomirjeval lahko 
nastopita celo koma ali 
smrt. Velja splošno priporo-
čilo, naj se bolniki v času je-
manja zdravil odpovejo uži-
vanju alkohola. 

Prepovedane droge in 
prometna varnost 
Lekarniški farmacevti se vse 
pogosteje srečujemo z odvis-
niki, ki uživajo prepovedane 
droge. Tako uživanje prepo-
vedanih drog kot neželeni 
učinki zdravil za zdravljenje 
odvisnosti vplivajo na sposo-
bnost upravljanja motornih 
vozil in dela s stroji. Droge 
zmanjšajo človekovo sposo-
bnost zaznave in predelave 
informacij ter učinkovitega 
mišljenja, poslabšajo pa tudi 
njegove motorične reakcije. 
Tako neposredno ogrožajo 
prometno varnost in poveča-
jo možnost, da človek, ki je 
zaužil drogo, povzroči pro-
metno nesrečo. Uživalci 
drog največkrat ne reagirajo 
dovolj hitro, motena je nji-
hova koncentracija, zaradi 
motene ocene časa in razda-
lje so nepozomi pri prehite-
vanju in prepozno zavirajo, 
omejena pa je tudi gibljivost 
njihovih oči. Pri njih opaža-
mo še povečano pripravlje-
nost za tveganje in agresijo 
do okolice oziroma soudele-
žencev v prometu. 
Vin Lekarniška zbornica Slovenije 

http://www.zavetisce-horjul.neL


K R I Ž A N K A 

lesnina Kraru, garanci ja n^ni iye cene! 
PE Lesnina KraiU 

C . Staneta Žagarja 67, Kranj 
20-29-552,554, 5 5 3 

RAZPRODAJA 
v e n o t i J e s e n i c e 

p o t e k a z a r a d i p r e n o v e 

p o p o l n a r a z p r o d a j a 

e k s p o n a t o v 

V s i kuh in jsk i e k s p o n a t i - 5 0 % 

TRENUTNO 
UGODNO 
Kuhinjski blok GOSIA 260 cm 
samo 3 5 0 E U R 

Jedilnica Harmony 

miza +4 stoli 

samo 2 0 0 E U R 

Predsoba Steffi 
češnja -50% 
samo 1 7 5 E U R 

NAKUP 
NA OBROKE 
• S ČEKI brez obresti do 12 obrokov 
• Kredit na mestu do 24 obrokov 
• Diners kartica do 12 obrokov brez obresti 
• Gotovinsko plačilo 5% popusta 

DELOVNI CAS: 
KraiU: vsak dan med 9. - 20., 
sobota od 9 . -18. ure 
Jesenice: vsak dan med 9. - 20., 
sobota od 8. - 13. ure 

Nagrade 
1. 7% popusta ob nakupu pohištva 

2. 5% popusta ob nakupu pohištva 

3. 3% popusta ob nakupu pohištva 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z 

oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na 

dopisnicah do srede, 10. oktobra 2007, na Gorenjski 

glas, Bleivveisova 4, 4001 Kranj, p. p. 124. Dopisnice 

lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred 

poslovno stavbo na Bleiv/eisovi 4. 

lesnina Kranj 
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lesnina Kranj 



Z A N I M I V O S T I 

Slikarji za otroke 
S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kianj - V avli Mestne občine 
Kranj so v četrtek, 20. sep-
tembra, odprli dobrodelno 
prodajno razstavo slik čla-
nov Likovnega društva 
Mengeš, zbrana sredstva 
bodo slikarji podarili razvoj-
nemu oddelku Kranjskih 
vrtcev. Pobudnik akcije, ki 
je prispeval kar petindvajset 
lastnih slik, je amaterski sli-
kar Ljubomir Kovačevič 
Judi. "Sam sem v življenju 

veliko hudega prestal, v 
otroštvu sem izgubil starše, 
zato sem še posebej občut-
ljiv za potrebe otrok," je po-
vedal Ljubomir Kovačevič 
fudi, ki živi v Kranju, slikati 
pa je začel pred nekaj leti. 
V petih razvojnih oddelkih 
Kranjskih vrtcev je devet-
indvajset otrok. "Z zbranim 
denarjem bomo uredili 
prostor, v katerem bodo 
otroci razvijali vse svoje 
čute; ne samo vid, sluh in 
tip, temveč tudi zaznavanje 

lastnega telesa, ravnotežje 
in koordinacijo," je poveda-
la NuSa Vodnik, vodja raz-
vojnih oddelkov v Kranjskih 
vrtcih. Ravnateljica Kranj-
skih vrtcev Danica Gaber se 
je zahvalila za pomoč slikar-
jem in kupcem slik, župan 
Damijan Peme pa je pove-
dal: "V teh dneh veliko go-
vorimo o človeškem sočutju 
in pomoči drug drugemu. 
Ljubomir Kovačevič je eden 
tistih ljudi, ki imajo zelo do-
bro razvit čut za sočloveka. 

Poleg tega občudujem nje-
gova likovna dela." 
Dobrodelna prodajna raz-
stava več kot petdesetih li-
kovnih del bo odprta do 20. 
oktobra. Tehnike slikanja in 
motivika avtorjev so različ-
ni; od krajin, šopkov, člove-
ških obrazov vse do abstrak-
tnih podob angelov. "V sli-
kah se estetska vrednost 
prepleta s človeško toplino 
in ljubeznijo do ustvarja-
nja," je ocenil razstavo sli-
kar Miro Kačar. 

Na odprtju razstave so skupaj nastopili otroci iz rednih in razvojnih oddelkov Kranjskih vrtcev. 

Maja Logar je doma iz Orehovelj. Gimnazijo Kranj je letos 
zaključila kot zlata maturantka in se vpisala na študij 
medicine. Majina velika ljubezen je glasba, pleše in Igra na 
Inštrumente pri Folklorni skupini Iskraemeco Kranj, poje 
pri Komornem zboru De profundis. Obiskuje ure solo 
petja, rada tudi bere, se sprehaja v naravi in se druži s 
prijatelji. S. K. I FOTO: TtNA Dokl 

Oktobra v tople kraje 

Včasih že maja začnem z načrtovanjem av-
gustovskega ali septembrskega dopusta. Ve-
likokrat se zgodi, da se mi načrti podrejo in 
jesenski dopust postane dobesedno jesen-
ski, saj šele septembra začnem razmišljati, 
kam oktobra oziroma novembra. Ustavila 
sem se v Kompasovi poslovalnici in dekletu 
za mizo razložila, da ne vem ne destinacije, 
cenovno se mi sanja ne, kako je z oktobrski-
mi sedemdnevnimi počitaicami nekje v to-
plejših krajih, opazila sem le to, da se cene 
konec oktobra Mova malce dvignejo. Doda-
la sem še, da bi rada letela z Brnika oziroma 
po novem letališča Jožeta Pučnika. 
Razložili so mi, da lahko izbiram med različ-
nimi destinacijami. V nekaterih letoviščih 
temperature še vedno dosežejo dnevno 27 
stopinj Celzija, pa tudi več, moije pa okoli 25 
stopinj Celzija. Lahko izbiram med počitni-
škimi destinacijami in potovanji, lahko se 
odločim za Kairo, križarjenje po Nilu in po-

čitnice v Hurgadi, kar je cenovno dražji iz-
bor, čeprav se cena prilagaja kakovosti. Ok-
tobra, na primer, grem lahko na počitnice 
tudi v Jordanijo. Ob Rdečem morju je umir-
jeno letovišče Taba. Leži med Sinajem, Izra-
elom in Jordanijo. Dokaj ugodne sedem-
dnevne počitnice, saj nastanitev v hotelu s 
štirimi zvezdicami, kot je Solimar. Če bi se 
odločila za 'ali inclusive', bi doplačala še 
kakih petdeset evrov več. Taba je njihova 
nova jesenska destinacija. Ponudili pa so mi 
tudi počitnikovanje na Cipru. Ne moremo 
pa mimo oktobrske 'klasike'. Ko ugotovim, 
da je proračun za jesensko potovanje ome-
jen na največ petsto evrov, lahko razmišljam 
o Tuniziji ter otokih Djerba, Hammamet in 
egiptovskem Sharm el Sheikhu. Za manj za-
htevne goste je na Djerbi dovolj hotel Abir s 
tremi zvezdicami. Za tedenski aranžma za-
dostuje okoli tristo evrov, v primeru zahtev-
nejših okusov pa lahko izberemo hotel s pe-
timi, štirimi zvezdicami, kjer so cene ravno 
tako med petsto in šeststo evri. A. B. 

Obiščite nas na Bleivveisovi cesti 4 v Kranju 
(nasproti avtobusne postaje) VSak delOVni dan 
od 8. do 19. ure. Gorenjski Glas 

Nič več shujševalnih 
tablet in diet! 

TUDI 
Z0GU9K0VIMI HIDRATI 

STEUHKO 
ZASVOJENI 

DUHOVNA POMOČ 
PRI 

ZASVOJBIOSn 

zoeuKon i imAT i 

Tudi z o^jikovimi hidrati 
ste lahko zasvojeni samo 22,62 EUR 
(niste sami krivi za svoje odvečne kilograme) 

Duhovna pomoč pri zasvojenosti 
z ogljikovimi hidrati samo 20,49 

(prevzemite nadzor nad svojim življenjem in telesno težo) 

Prodaj«; Gorenjski gioj, Bleiweiswa 4, Kmnj ali po tel,: 04/20142 41 od & do 15. ure, mrocnine@g^assi 
Gorenjski Glas Za vos beležimo čas 

j r • • v • v • • 

JvfIJtZfll tiSJpCSfllCl po izjemno ugodnih cenah! 

Matjaž Fritz: Do golcga in čisto do konca 
šokanten opis življenja in neizbežnega propada slovenskega 
narko dllerja mednarodnega slovesa. S O M O 1 5 , L 8 EUR 

Slavenka Drakiilič: Balkan Express 
Avtorica na svoj nafin opisuje razmere v času vojne na Hrvaškem 
med Srbi, Hrvati in Muslimani. ^ j 

fena knjige 9>9^ ^ 

Bkhmsova 4, Kranj ali po tel.: 04/20142 41 od 8. do 19. ure, narocnine@g-glas.si 

mailto:narocnine@g-glas.si


ercator 
Center Kranj Primskovo 
Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj, telefon: 04 20 19 926 

Mercator Hipermarket 

Mercator 

pili 
, 1 KJER SE OBLAČI VSA pUZINA 

V A B U E M V E K S P O Z I T L R O P R I M S K O V O M ' , — . 

majm- J 
Cesta Staneta Žagarja 69, tel.: 23440-50 

I J I 

u 

O P T I K A A L E K S A N D R A 

^MS^JLPaCA m FtUULJnCA \ 
PE Kranj, tel.; 04/2042 000 www.cistilnica-labod.si 

AKCUA MESECA: 
25% POPUST ISIA VZGLAVMKE, ODEJE 

PREŠITE ODEJE 

ZLATARSA CELJE 

ISKOMPASHOLIDAVS 
Počitnice za vsako ceno! 
Poslovalnica HEJJ Mercator center 
Kran/, Ulica Staneta Žagarja 69, 
4000 Kranj, tel.: 04 2014 267, 
lnfo@hell.net 

Poslov»lnica M$rcmr Q9nt$r Kfan/, UHca Staneta Žagarja 59, 
4000 Kranf, tel: 04/2014 267, mercator-kranl@kompas.$l 

U G O D N A 

' P O N U D B A I G R A Č , 

V E Č K O T 100 I ^ J 

©I«0H.0..LI> S \ R T I K L O V P O ^ 

Nrtj li()ža'jjt'Hji'if)m ~ N I Ž J I H C E N A H . ^ ^ 

Podarite sebi ali vam najdrayim 
katero od prelepih cvetlic, 
rezanih ali v lončku. Ne pozabite 
na posebno ponudbo tega meseca 
in ugodne cene. 

Obiščite nas v bitdku cvetlic K A L . I A 
tel: 04/234-39-90 

n o v a J a s a n s k o -
z l m * K a 

k o l a k c i j a 2 0 0 7 

I ? <©-»« 

a d a g a t t i 

C O N S VIGOSS 

PO NAJBOUŠI 
SLADOLED 

KOSTANJEV PIKNIK V OKTOBRU 

r v / I E R C A T O R C. K R A I - 4 J 

NAJ BO TREND VAŠ BRAND! 

Z NOVO PRIČESKO 
D O B O L J Š E G A P O Č U T J A 

tel.: 04/20 43 000 

I v prot^gabafc 

WitBoy 
T r g o v i n a W H B o y p M s i a M i n o v c l i a a i e d i i a 

o b l a č i l a z a i i a | i t a l k * i a e d r a t l « . 

T e l . t 0 4 3 0 4 3 2 0 8 

Kojigani« in paplralca 

• Vc l i lu aagnidBa Igra 
- 1S% popnit pri nakopa 

iolfidb potrebUin 
- Knjižno darilo ob nakapo 
nad leO E U B 

- PoKsbnc Dgodnostl za 
Blercator Pika kartičarje 

pharma^care 
tel.: 04/20 43 202 

Storitve: • izdaja zdravil brez recepta • strol<ovno svetovanje 

• vrhunska negovalna, demiatološka in dekorativna kozmetika 
• meritve holesterola in sladkorja v krvi • pregledi lasišča in 
kože • visoko kakovostna prehranska dopolnila 

vwm 
Promet z ribo d.o.o. Izola 

Pestra ponudba svežih in zamrznjenih 
morskih dobrot! 

na že ugodne cene • ^^ 

dodatnilC ^ popust I f 
zaradi zapiranja trgos/ine 

INDUSTRUA USNJA VRHNI 

Akcijske c e n e 
^ ^ koles in skuterjev 

M 4TigoAvto 

P R I V O Š Č I T E 

S V O J I M NO&.^.M N.AIBOLJŠE 

^ I N J I H OBOG.ATITE 

S KV.ALITETNO KOLEKCITO 
• NOG .AV IC 

^ SOCKS 

M ^ L L O T E R U A 

Delovni čas od ponedeljka do sobote od 8.00 do 21.00 ure, nedelja in prazniki od 8.00 do 13.00 ure 

http://www.cistilnica-labod.si
mailto:lnfo@hell.net
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GLASBA, TV 
Ta teden začnejo z ogrevanjem v loški Ostrigi 
Danes bodo nastopili stari SKA znanci Ostrige SELL 
OUT. Z novim pevcem in še bolj usmerjeni v novodob-
ni (in stari dobri) SKA bodo pognali v "moving" še tako 
zapete obiskovalce otvoritve nove, tokrat nekadilske se-
zone kluba. Žur bodo nadaljevali Utidloinkz DJ-i. A. B. 

Olimpijca, Stane in Tina v avanturi 
v septembrski Avanturi z Ano in Taijijem so bili tokrat 
izjemoma kar štirje gosti. Poleg Tine in Staneta iz Big 
Brotherja še olimpijca Mitja Margon in Tomaž Čopi, ki 
sta vodila avanturistično regato. Kdo je dobil novo toč-
ko - Ana Bešter ali TaijI Tokuhisa.> Danes na TV PIKA ob 
21. uri. Pohvalno pa je, da sta se tudi Ana in Taiji odzva-
la in prispevala svoj honorar v dobrodelne namene, za 
pomoč oškodovanim v poplavah prejšnjega tedna. A. B. 

89.8 91.1 96.3 

RADIO SORA 

Gorenjski prijatelj 

Radk) Sora d.o.o.. 

Kapuc insk i trg 4, 4220 Škof ja Loka , 

tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info@radio-sora.si 

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

Novi naroaiil(i poleg darila ob naročilu časopisa 
23 najmanj 1 leto le-tega prejemajo 
kar 3 mesece brezplačno, naročniki pa so vedno 
deležni tudi posebnih ugodnosti *. 

Ne odlašajte, 
naročite se še danes! 

Pokliate 04/201 42 41 vsak delovni dan 
od 8. do 19. ure, nas obi^dte na Bleivveisovi 4 
v Kranju, oddajte naročilo po e-po§ti: 
narocnine@g-glas.si 
ali na vmw.gorenjskiglas.si. 

' Piodajiu cena n;liv<d(al>cnBv<elible(ie67 EUR, rovi nan6dil pa 
ga prejmejo bregriadra. bbliate lahko tudi med dnî imi pralitidiiini 
darili. NaroAilId Imajo 10 - 2S% popust pri platikj naiotnine. 
teczpMv SO iKiggdm enkrat ni me« 
objavijo mat oglai, uveTiav̂ jo po(pusI pri nakupu knjig Idr. 

Gorenjski Glas Zo yos bficfimo im 

ETNO ZA VSE GENERACIJE 
Mlad insk i center Jesenice, Klub jeseniških Študentov in Zavod za špor t Jesenice so znova združ i l i 
moč i in na jeseniškem Trgu na Stari Savi organiziral i koncert e tno glasbe z nas lovom KonkrETNO. 

V goste so povabi-
li dva slovenska 
etno ansambla, 
za artistični pro-
gram pa je po-

skrbela osemčlanska zased-
ba treh glasbenikov in petih 
artistov. 
Trije člani ansambla Tolo-
va| Mataj, ki izvajajo ljud-
ske pesmi in viže s celotne-
ga slovenskega kulturnega 
področja, so nastopili prvi. 
Melodija ljudskih glasbil, ki 
je bila včasih nežna, drugič 
bolj poskočna, je poslušalce 
prevzela ter j ih tiho pospre-
mila v noč. Slednja glasbe-
na in artistična skupina Ču-
pakabra je navdušila prav 
vse obiskovalce, najbolj pa 
najmlajše. Glasbeniki so z 
igranjem na afriške bobne 
približali vonj po Afriki, 
artisti pa so pogumno bru-
hali ogenj in žonglirali s 
številnimi rekviziti, tudi z 
gorečimi noži ali baklami. 
Dobesedno 'zažgala' pa je 

Energična pevka skupine Strizzy /FOK, A,-!«BUIOVK 

zadnja, sedemčlanska sku-
pina Strizzy. Glasba različ-
nih narodov in kultur, od 
Avsenikove Golice pa vse 
do ciganskih, ruskih, izra-
elskih ritmov in še bi lahko 

naštevali, je trg popolno-
ma preplavila s plesno ener-
gijo in na Jesenicah pustila 
močan vtis. Skozi celotno 
prireditev, ki je bila proste-
ga vstopa, so organizatorji 

zbirali tudi denar za ljudi, 
ki so bili v torkovih po-
plavah najbolj prizadeti. 
Končno vsoto so na račun 
občine Železniki nakazali v 
ponedeljek. 

Deklice z novega videospota Ytwe/Foto:3thivt>eivii 

Premiera Hepine Ylwe 
jutri bo v kranjskem Down Townu koncert skupine HEPA. 
Njen član Drejc nadaljuje - seveda, ne more iz svoje kože: 
"Pa ne le koncert. Gala koncert. Mega koncert. Poleg že 
znanih glasbenih umetnij bo koncert prišel v zgodovino 
kot prvi narisani ročk koncert v živo. Boljše ne znam po-
vedati, najboljše, da pridete, pa boste videli. Za vse, ki 
vam poslušanje glasbe ni dovolj, ampak rabite tudi gleda-
nje, bomo poskrbeli s premiero našega tretjega videospo-
ta YLWA, ki ga je režiral Miha Knific, notri pa se pojavlja-
jo tudi znani obrazi iz kranjskih uličic, lokalov in odrskih 
desk. Med nastopom bo sledilo še nekaj manjših presene-
čenj. Velikost presenečenj bo premosorazmerna s tem, v 
kateri del telesa vas bo zadelo, ko bo padlo z odra. A. B. 

Sedem koncertnih večerov, posvečenih članom Ansambla 
bratov Avsenik iz obdobja najuspešnejšega dvojnega 
albuma "Zlati zvoki", in zaključni koncert, posvečen hitu 
stoletja "Na Golici". 

9. november 07 Albin Rudan 
23. november 07 Slavko Avsenik 
28. december^if^ Franc Košir 
n. januar 08 
8. februar 08 
1+marec 08 
n. april 08 
i& april 08 

Mik Soss 
Ema Prodnik 
LevPonikvar 
FrarK Koren 
"Na Golid" 

Samo še danes 
5 % popust 
pri nakupu vstopnic 

člani Avsenikov^ ian kluba imajo pri nakupu 
vstopnic 5-odstotni popust, vsi dmgi pa si 5-odstotni popust 
lahko zagotovite v predprodaji od 1.9. do 31.9.2007. 

Več informacij na wvvw.avsenik.com in po telefonu 04/530 70 30. 

An&mk 
v dvorani Pod Avsenikovo marefo 

v Begunjah ob 20. uri 

mailto:info@radio-sora.si
mailto:narocnine@g-glas.si


KU LTU RA 

EN ŠUND'R TAM ZADAJ 
Prihodnji četrtek bodo na Loši<em odru po dvajsetih letih spet uprizorili komedijo Hrup za odrom, 
Michaela Frayna. Tokrat v režiji Matije Milčinskega s tremi igralci, ki letos praznujejo igralske jubileje. 

O Igor Kavčič 

Komedija Hrup za 
odrom, britanske-
ga dramatika M i -
chaela Frayna, ki 
so jo prvič igrali v 

sezoni 1 9 8 7 / 8 8 , je bila ta-
krat velika uspešnica Lx)ške-
ga odra. Predstavo, ki jo je 
režiral Lojze Domajnko 
(Alojz Domnik), so ponovili 
kar štiridesetkrat in bili med 
drugim kot najboljša pred-
stava ljubiteljskih odrov (v 
tisti sezoni so menda pobra-
li večino razpoložljivih ljubi-
teljskih nagrad) predlagani 
za spremljevalni program 
na Borštnikovem srečanju. 
Na Loškem odru je bila v ig-
ralskih vrstah nekaj zadnjih 
let želja, da bi to uspešno 
zimzeleno igro o gledališču 
spet ponovili. I n po dvajse-
tih letih se bo prihodnji četr-
tek na odru spet zgodil 
Hrup za odrom, tokrat v reži-
ji Matije Milčinskega, ki na 
Loškem odru v zadnjih treh 
letih režira že tretjič zapore-
doma. "Delo s ško^eloškim 
gledališkim ansamblom je 
zelo prijetno. Dobro se uja-
memo i n brez dvoma lahko 
potrdim, da vselej delam z 
dobro, pri delu zelo zavzeto 
ekipo. G r e za skupino izku-
šenih igralcev, v katero vsa-
ko leto povabimo tudi kakš-
no povsem novo igralsko 
moč," o svojem loškem an-

g a ž m a j u razmišl ja Milč in-
ski. "Ideja o ponovitvi se m i 
zdi še toliko bolj zanimiva, 
ker so v tokratni ekipi trije 
igralci, ki so Hrup za odrom 
"zganjali" že pred dvajseti-
m i leti, Juša Berce in Janez 
Debeljak spet v enakih vlo-
gah, Lloydove in Selsdona, 
Jože Drabik pa tokrat v vlogi 
Tima." 

Kot je še povedal režiser, 
predstave niso posodabljali, 
saj gre za vedno zeleno 
temo življenja na in z a 
odrom. "Gre z a odnos igral-
ci-režiser, igrald-oder, igral-
ci-predstava, kot ga pozna-
m o že od Sofokla naprej. 
Uporabil i s m o le nekoliko 
drugačno scensko rešitev, 
kot pa jo predvideva avtor." 
Zgodba pravzaprav pripove-
duje o besedilu, ki ga igral-
ska skupina postavlja na gle-
dališki oder. V prvem deja-
n j u igrajo generalko z a 
predstavo in grav nič j im ne 
gre od rok, v drugem uprizar-
jajo dogajanje za odrom, v 
tretjem pa j i h bomo videli 
n a petdeseti ponovitvi, kd jo 
igrajo po nekaj mesecih in 
so že nekoliko pozabili bese-
dilo ... Z a razliko od predsta-
ve pred dvajsetimi leti, ko so 
igralci govorili v loškem na-
rečju, tokrat "za odrom" 
uporabljajo pogovorni jezik, 
na odru pa seveda knjižni. 

"V spominu i m a m še do-
ločene dele besedila, tako da 
s e m tokrat lažje osvojila 

S predstavo Hrup za odrom bodo okrogle obletnice 
umetniškega ustvarjanja praznovali juša Berce (45 let), 
Jože Drabik (20 let) in za njima Matej Čujovlč (15 let). 

tekst, sicer pa je predstava 
nekoliko drugačna kot tista 
izpred dvajsetih let. Pred-
vsem režijsko in scensko," 
je ponovno v Hrupu za 
odrom povedala Juša Berce, 
Jože Drabik pa dodal, da je 
predvsem drugačna mi-
zanscena, sam pa igra tudi 
drugačno vlogo, kot jo je pr-
vič. V njegovi takratni vlogi 
se tokrat pojavlja Matej Č u -
jovič: "Spomnim se predsta-
ve Hrup za odrom. Star sem 
bil deset, enajst let in vem, 
da m i je bila takrat predsta-
va zelo všeč." Tokrat igra 
"nekoliko blond" igralca, ki 
je tak le po značaju, sicer pa 
odličen igralec. Poleg ome-

njenih štirih igralcev v no-
vem hrupu srečamo še ved-
no zanesljive Bojana Tram-
puša, M i h o Kalana in nje-
m u v altemaciji Iztoka Dra-
bika. K sodelovanju so to-
krat s pomočjo avdicije po-
vabili še tri mlade igralke Ja-
njo Rudolf, Jerco Z u p a n in 
Petro Malovrh, ki so se po 
besedah režiserja odhčno iz-
kazale. "Na Loškem odru 
sem spet sodeloval z odlično 
ekipo in mislim, da smo pri-
pravili Hrup za odrom, Id bo 
obiskovalcem zagotovo ostal 
še dolgo v spominu," je do-
ber teden pred Hrupom za 
odrom povedal Matija Mil -
činski. 

SPOMIN NA MENGEŠKEGA SLIKARJA 
v Galeriji Mežnarija je na ogled razstava slik janka Testena, s katero so Mengšani obeležili 
no-letnico rojstva svojega rojaka. 

j u Mengeš pripravili ob ob-
letnici slikarjevega rojstva. 
"Večji del njegovih slik hra-
nijo zasebne zbirke po Evro-
pi, predvsem v Nemčiji, veli-
ko jih je tudi po samostanih, 
kjer je deloval. Mengeški 
muzej ima v lasti le tri njego-
ve slike, dela razstavljena na 
razstavi so n a m tako posodi-
l i njegovi sorodniki iz Loke 
i n Ljubljane. Testen je zelo 
veliko ustvarjal, v različnih 
tehnikah. V Mengšu si bo 
mogoče ogledati slike od za-
četka njegovega ustvarjanja, 
pa vse do smrti," je povzel di-
rektor muzeja Janez Škrlep. 

Testenove krajine, portre-
te, tihožitja, nabožne in dru-
ge motive si bo mogoče ogle-
dati do 6. oktobra. 

J
anko Testen, k i je kot 
slikar bolj kot pri nas 
poznan i n cenjen v 
sosednji Hrvaški, se 
je namreč rodil v Loki 
pri Mengšu. S šest-
najstimi leti je odšel v 

samostan v Zadar in kot 
franaškanski brat je vse svo-
je življenje deloval v številnih 
dalmatinskih samostanih od 
Dubrovnika do otoka Raba. 

Mengšani so svojega roja-
ka z razstavo enkrat že po-
častili, še za časa njegovega 
življenja, tokramo predstavi-
tev dela njegove likovne za-
puščine pa so v K D Franca 
Jelovška in Mestnem muze- Janez Škrlep s Testenovo sliko Mojzes iz leta 1984 

KRANJ 

Znova pevski Ole 
Jutri, v soboto, ob 20. uri bo v večnamenskem prostoru 
Gimnazije Kranj znova na sporedu tematski koncert Ole 
s pesmimi Španije in Latinske Amerike, s katerim se bo 
predstavil Komorni pevski zbor Mysterium iz Kranja. I. K. 

CERKVE 

Zaključek Tedna kulture 
V Cerkljah se izteka Teden kulture. Unesco klub vabi na 
današnjo prireditev ob Dnevnih evropske kulturne de-
diščine: ustvarjalnica za najmlajše se v Marijinem vrtcu 
začne ob 16.30, v župnijski dvorani pa bo ob 18.15 pre-
davanje o Plečniku ter odprtje razstave fotografij in iz-
delkov mladih Cerkljanov. Jutri ob 19. uri bo v Kultur-
nem hramu Ignacija Borštnika predstava Mož moje 
žene, ob 21. uri pa glasbeno literarni večer Manjkajoči 
člen, v nedeljo ob 19. uri pa bo večer slovenskih ljudskih 
plesov in pesmi. S. Š. 

PODBREZJE 

Urška zlatolaska 
Danes, v petek, 28., in jutri v soboto, 29. septembra, v 
Pirčevem domu bo K U D Tabor iz Podbrezja znova upri-
zoril igro Urška zlatolaska, hkrati pa ljudi odprtega srca 
vabijo, da pridejo na ogled predstave še v nedeljo, 30. 
septembra, tudi ob pol osmih zvečer, saj bodo z Iztrž-
konn pomagali poplavljenim v sosednji Kropi. I. K. 

BJELOVAR 

Dnevi vina in vrtnic 
Mlada odrska ustvarjalca Matjaž Koman iz Radovljice in 
Jasmina Šogolj iz Hrvaške, študenta četrtega letnika 
dramskih umetnosti v Beogradu bosta v okviru svojega 
gledališča Merkuri teater nastopila na Dnevih grada Bje-
lovara v Bjelovaru. Uprizorila bosta predstavo Dnevi 
vina in vrtnic, irskega avtorja Owna McCafFertya. Pred-
stava je v celoti njuno delo, v prihodnje pa se bosta z njo 
predstavljala tudi po Sloveniji. I. K. 

PRIDOBITE SI BREZPLAČEN ABONMA 
ZA SEZONO 2007/08 
Nagradno vprašanje: Katero dramo Evalda Flisarja so v 
Prešernovem gledališču Kranj uprizorili pred tremi leti? 
Odgovore s pripisom "za abonma" pošljite do četrtka, 
4. oktobra 2007, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, 4 0 0 0 Kranj ali po e-pošti; narocnine@g-glas.si. 
Izžrebali bomo dva, ki bosta pravilno odgovorila, in jima 
podelili abonma za Prešernovo gledališče Kranj. 

P R E Š E R N O V O 
G L E D A L I Š Č E 

Redni abonma 2007/2008 

Evald Risar: AKVARIJ 

Tone Partljič: PARTNERSKI ODNOSI 

Ivan Vidič: Z I V U E N J E V SENCI BANANOVCA 

Wil1iam Shakespeare: K R A U LEAR 

Avgust Strindberg: GOSPODIČNA J U L U A 

Vpis smo podaljšali - POHITITE! 

mailto:narocnine@g-glas.si
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TV SPORED 

PETEK 28.9. 

I l i O Rekvanje SvaG 12.15 Počtniiid posnc« 
12>U Zaobljuba 13 JO RPA 13J>$ Vohunjenje 
14J20 Smdenti metfidne 14>t5 ( M a reStev 
najinega sina 1SJ5 Ma^nl {udeži 16^5 
ZamoKane zdravnliiie zgodbe 17.15 Kdo pa fflis-
B, da si?! 18JU M ^ poSdja 1830 Oito za oko 
19.00 RPA 1»a5 Vohunjenje 19J« Pofitniad 
posnetid 20.15 SrtiijNO 21 J)5 Prevaranti 22M 
Pokopane skrivnosti 2 2 i 0 Vojaki 23M Na 
zmenku 00.05 Srhljivo 

10J0 Sanjski inoiki 11.25 Vojna žensk, 93. dd 
12J0 Doia, 22. del 13.10 Portreti igrakev 14.05 
Kriva te ljubezni, 171. de< 15i)0 Kriva te ljubezni, 
172. del 15i5 Sanjsld i tv^ 17.40 Dota, 22. del 
18J5 Vojna iensk, 93. del 19J0 Nore in 
zaljubljene, 95. del 20J0 Portreti igrakev 21.10 
Kriva te ljubezni, 172. del 22.05 Sanjski moiki 
23.00 Portreti igrakev23J5 Vojna žensk, 93. del 
00 JO LatinskoameriSka glasba 01.40 Nore in 
2ayub ,̂95.del 

SOBOTA 29.9. 

08.05 Zapiski iz Tajpejs 1&30 Poaniite nočK 
more 19.25 Divje: Narava 20.15 Vozila brez nad-
zora 21J5 Same v Nev* Yo(ku 03 JO Pootnske 
noaie mote 04v40 Divje: Narava 

11.00 NaSe skrivno življenje, 59. del 11.50 
Kriva te ljubezni, 168. - 172. del 16.00 Ar-
gentine« v New Votku, drama, Argentina 
(1998) 18.00 Tako je življenje, 16. del 19.00 
Latinskoameriika glasba 20.00 Idealen par 
21.00 V kuhinji z Angelom in Mario, 9. del 
22.00 Sanjski moiki 23.00 Argentinec v New 
Yorku, drama, Argentina (1998) 

NEDEUA 30.9. 
• RealitvTV 

06.00 Zapiski iz Tajpeja 18.05 Z M n v Holly-
vvoodu 18.30 Duhovi v hotelih 19.25 Lovci 
na legende 20.15 Srhljivo 22.50 Srhljivo 
00.30 Lovci na legende 01.20 Duhovi v 
hotelih 02.10 Lov za rekordi 04.40 LA Air 
Five 2 0530 Zlofln v Hollywoodu 

06.00 Tako je življenje, 16. de) 06 J O Nore in 
zaljubTjene, 91.- 95. del 11 J)0 Na§e skrivno živl-
jenje, 60. del 11 JO Doia, 18.-22. del 16.00 Ar-
gentinec v New Vorku, drama, Arg. (1998) 18J0 
Tdku Je Sv^ijv, 15. del 19J0 UlinJiu<siK5i9u 
glasba 2 0 M Idealen par 21i)0 V kuhinji z An-
gelom in Mario, 10. del 22.00 Sanjski moiki 2 3 M 
ArgeminecvNewYotkui, drama, Argentiru (1998) 
00.40 LatinskodmeiStaglasba 01,40Tabje2ivl-
Jeiije,16.-15.del 

PONEDEUEK 1.10. 

11 JO Reševanje živali 12.15 Podtiiliki posnedd 
12.40 ZaoHjuba 1330 RPA 13 J 5 Vohunjenje 
14J0 Študenti medkine 1445 Kaj storiti? 1535 
Majhni ftideži 1625 ZamoKane zdravniške 
zgodbe 17.15 Kdo pa misSi, da si?! 18.05 Mejna 
policija 1830 Oko za oko 19M RPA 19.25 Vo-
hunjenje 19J0 Dobili ste delo 20.15 Srhljivo 
21.05 Prevaranti 22.00 Jane GoMnun 22 JO 
Pofidsti 23.15 Dobili ste delo 2 3 ^ Na zinenku 
OOJKSitiSvoOOJSMotogi 

1030 Sanjski moilki 11J5 Vi^ia žensk, 94. del 
1L20 Dota, B . del 13.10 Pometi igrakev 14J)5 
Kriva te rjubezni, 172. del 1 5 M Kriva te ljubezni, 
173. del 15 J 5 Sanjski moiki 17.40 Dora, 23. del 

183S Vojna žensk, 94. del 1930 Nore in 
zaUuUjene, 96. del 20.20 Portreti igrakev 21.10 
Kriva te ljubezni, 173. del 22.05 Sanjski moiki 
2 3 M Portreti igrakev 23 J S Vojna žensk, 94. del 
00 JO latinskoamerSka glasba 01.40 Nore in 
zapi|ene,96.del 

TOREK 2.10. 

11 JO ReievanježivaB 12.15 PoSmiiki posnetid 
U M Zaobljuba 1330 RPA 13 J S Vohunjenje 
1420 Študenti medkine 14.45 Kaj storiti? 1535 
Majhni čudeži 1625 Zamolčane zdravniike 
zgodbe 17.15 Kdo pa misB, da si?! 18JK Mejna 
potdja 1830 Oko za oko 19.00 RPA 1925 Vo-
hunjenje 19J0 Dobili ste dek) 20.15 Srhljivo 
21.05 Prevaranti 22.00 Jane Goldman 22J0 
Polidsti 23.15 Dobi« ste dek) 23.40 Na zmenku 
00.05 Srhljivo OOJ5 Motorji 

1030 Sanjski moiki 1125 Vojna žensk, 95. del 
1220 Dora, 24. del 13.10 Portreti i^kev 14.05 
Kriva te ljubezni, 173. del 15 M Kriva te ljubezni, 
174. del 15 J 5 Sanjski moiki 1 7 ^ Dota, 24. del 
1835 Vt̂ na žensk, 95. del 1930 Nore m 
zajub^ene, 97. del 2020 Portreti igrakev 21.10 
Kriva te ljubezni, 174. del 22.05 Sanjski moiki 
BJ )0 Portreti igrakev 23J5Voina žensk, 95.del 
00 JO Latinskoameriika glasba 01.40 Nore in 
zaP)|jene,97.del 

SREDA 3.10. 

11 JO Reievar^ žival 12.15 Poatngki posnetid 
12>«) Zaobljuba 1330 RPA 13 J 5 Vohunjenje 
1420Študenti medkine 14.45 Kaj storiti? 1535 
Majhni čudeži 1625 Zamolčane zdravniške 
zgodbe 17.15 Kdo pa misiii, da si?! 18.05 Mejna 
polkija 1830 Oko za oko ISJM RPA 1925 Vo-
hunjenje 19J0 Dobili ste dek) 20.15 Srhljivo 
21.05 Prevaranti 22.00 Jane Goldman 22J0 
Polkisti 23.15 Dobili ste delo 23.40 Na zmenku 
00,05 Sdi|^OOJ5Motoiji 

1030 Sanjski moiki 1125 Vojna žensk, 96. del 
1220 Dota, 25. del 13.10 Portreti igrakev 14.05 
Kriva te ljubezni, 174. del 15.00 Kriva te ljubezni 
175. del 15 JS Sanjski moad 17.40 Dota, 25. del 
1835 Vojna žensk, 96. del 1930 Nore in 
za5ub|ene, 98. del 2020 Portieti igrakev 21.10 
Kriva te ljubezni, 175. det 22.05 Sanjski moiki 
23i)0 Portreti igrakev 23 J 5 Vojna žensk, 96. del 
OOJO Latinskoameriika glasba 01.40 Nore In 
z a P>^ , 98. del 0235 Sanjski moiki 

ČETRTEK 4.10. 

11.00 Kraja na detovnem mestu 11.50 Reie-
vanje živali 12.15 Počitniiki posnetki 12̂ 40 
Zaobljuba 1330 V iskanju očeta 1420 Štu-
denti mediane 14.45 Kaj storiti? 1535 Ma-
jhni čudeži 1625 Kraja na delovnem mestu 
17.15 Kdo pa mislii, da si?! 18.05 Mejna 
policija 18.30 Oko za oko 19.00 V iskanju 
očeta 19.50 Dobili ste delo 20.15 Srhljivo 
21.05 Prevaranti 22.00 Jane Goldman 
22.50 Policisti 23.15 Dobili ste delo 23.40 
Na znnenku 00.05 Srhljivo 00.55 Motorji 

1030 Sanjski moiki 1125 Vojna žensk, 97 del 
1220 Dota, 26. del 13.10 Portreti Igrakev 14i)5 
Kriva te Ljubezni, 175. del 15.00 Kriva te ljubezni, 
176. del 15J5 Sa i^ moiki 17.40 Dota, 26. del 
1835 Vojna žensk, 97. del 1930 Nore in 
zaljubljene, 99. del 2020 Potreti igrakev 21.10 
Kriva te ljubezni, 176. del 22.05 Sanjski moiki 
23 JO Portreti igrakev 23 J 5 Vojna žensk, 97. del 
OOJO latinskoameriika glasba 01.40 Nore In 
za§ub^, 99. del0235 Sa<#i 

Vse od Časa Glasovih čmo-
belih fotografij mi zaradi služ-
be ni bilo treba vstati sredi nočL 
Tudi smučam ne več tako rad, 
da bi mi na pamet prišlo dvig-
nit zaspano telesce ob četrti uri 
zjutraj. A zanimivo spisano va-
bilo, ki nam ga je poslal Rok 
Istenič, Merkurjev "piarovec", 
je z "velikim ponosom" sporo-
čalo, da bo treba biti ob zori na 
nacionalnem letališču, če 
bomo želeli deliti veselje ob od-
prtju novega trgovskega centra 
v Novem Sadu. Ja, brez dvo-
ma, si rečem. Je bilo pred dve-
ma letoma z Merkurjevim 
moštvom v Beogradu tako pe-
stro, da skorajda ni razloga, da 
ne bi bilo tudi tokrat Akcija! 
Ob zgodnji jutranji kavi na "ae-
rodromu" nihče ne priznava 
ure. Kavo pa mi sladijo šale na 

Irena in Miroslav Luci 

jan Pavlin, izvršni direktor In-
vestitorskega inženiringa. On 
je bil odgovoren, da trgovski 
center sploh stoji, je pomemb-
nost Pavdinovega dela posploši-
la tisto jutro še posebej čedna 
pomočnica izvršnega direktor-

Miroslav Luci, Bine Kordež in Bojan Pajtič 

in širiti trgovsko mrežo v Kra-
gujevac, Cačak in Niš. Vse to 
bo zgrajeno do leta 2012, inve-
sticija pa bo p r e s ^ 110 mili-
jonov evrov. Spomladi prihod-
nje leto odpirajo prvo ti^vino 
v Sarajevu in skoraj sem se že 

rušijo svojevrstni rekordi. 
Eden od tek na kvadratni me-
ter prodajne površine proda 
Gorenje največ na svetu. Tudi 
linije oblikovalca Ora Ita. Bojan 
Pajtkf je govor, ki smo ga Slo-
venci z veseljem poslušali, 

Emil Pavlin in Zoran Cvijič Špela in Cordana 

temo preimenovanega Brnika. 
Prijazni uslužbenec mejne 
kontrole nam veli: "Uro in pas 
dol!" Bine Kordež, šef odprave, 
zagotovo predsednik uprave z 
največ prevoženimi kilometri v 
deželi kokošje oblike, že zara-
na dobre volje, pa na vprašanje, 
ali ima v torbi prenosnik, z na-
smeškom odvrne, da ne, kje 
pa. Kaj za vraga ima v računal-
niški torbi, če ne "laptopa"? In 
že smo v Beogradti, v slabi uri, 
po dokaj urejeni avtocesti pa že 
v prestolnici avtonomne pokra-
jine Vojvodine, kjer so doma 
"Lale" in živijo "na tanane". 
'Tako je, če delate s Slovend," 

ja marketinga, Kranjčanka 
Barbara Zmrzlikar. Z Emilom 
Pavlinem sva rekla dve besedi 
o hokeju in novo odprti, še ne 
dokončani ledeni dvorani Več 
zanimiv^a za moja ušesa pa 
mi je zaupala Barbara, v "pro-
stem" času predsednica zdru 
ženja oglaševalcev pri Sloven 
ski oglaševalski zbomid. Zani 
miv predotvoritveni pogovor 
ki se mu je pridružil kadrovski 
mag Bor Rozman, izvršni di 
rektor za kader, marketing in 
pravo, pa je prekinila Violeta 
Radoševič, "šminkersko" ode-
ta šefinja marketinga srbske 
hčerinske družbe. Predsednik 

Bor Rozman, Violeta Radoševič in Barbara Zmrzlikar 

je na zgodnje sklicani, množič-
no obiskani tiskovni konferen-
d opravičeval rano uro direktor 
Merkur International Beograd 
Zoran Cvijid V poslovno druš-
čino in 9600 kvadratnih me-
trov veliko trgovino, ki odpira 
75 novih delavnih mest je Zo-
rana Cvijiča, ki je v srbski druž-
bi od začetka, pospremil Emili-

uprave Bine Kordež in direktor 
Zoran Cvijkf pa sta s t r ^ z za-
nimivimi po^tki in stresala še 
bolj zanimive številke. Postati 
vodilni trgovec s tehničnim 
blagom na območju jugovz-
hodne regije, odpreti še po en 
center v Beogradu, kjer prvi 
ruši trgovinske rekorde, ter še 
enega, večjega, v Novem Sadu 

Jure Pišek In Aleš Krumpester 

priporočil za letalsko karto. Pa 
četudi ne sedim ob oknu. Kot 
je v navadi nakelske družbe, se 
ob prihodu v novo lokalno oko-
lje prispeva pomoči potreb-
nim. Tokrat so evrske denarce 
namenili otrokom novosadske 
šole s prilagojenim progra-
mom, katerega se bo z otroki 
veselila tudi direktorica šole 
Slavica Markovič. Odprtja za 
poslovno javnost se je udeležil 
tudi veleposlaniški par, zakon-
a Lud, Miroslav, veleposlanik 
v Srbiji, včasih poslanec držav-
nega zbora in njegova šar-
mantna žena Irena. Odlično 
sta se znašla na protokolarni 
rdeči preprogi. Brez politike 
gre le stežka. V nam bratski Sr-
biji ima še vedno posebno me-
sto. Pokrajina Vojvodina je po-
litično organizirana še vedno 
tako, da ima izvršni svet kate-
rega predsednik je Bojan Paj-
tič, ki ga je Bine Kordež ob di-
plomatu Miroslavu Ludju pcv 
spremil po trgovini Ob tem pa 
so se slišale tamburice. Veliko 
strokovnih pogledov različnih 
služb je bilo tisti dan videti 
med policami. Bor Rozman je 
"nekomu" tolmačil, kdaj se ne 
"odlazi" na dopust. Jure Pišdc, 
glavni nabave, pa se je med po-
licami pomenkoval z Alešem 
Krumpestarjem, glavnim iz-
vršnikom maloprodaje, ki je z 
delom svoje ekipe z avtom 
prek Beograda prišel v Novi 
Sad. Oba pozitivno kritična. 
Špela Vauhnik, direktorica 
prodaje v maloprodaji, pa mi je 
predstavila Gordano Peric, be-
ograjsko poslovodkinjo, kjer se 

končal s predlogom, naj se so-
delovanje Slovenije in Vojvodi-
ne na poti Srbije v Evropo ime-
nuje kar po Merkurjevo: 
ustvarjamo zadovoljstvo. Na 
"fiikultativnem" izletu čez Do-
navo v Sremski Kariovac sem 
odkril, kaj ima Bine Kordež v 
torbi. Kavbojke in srajco. Vanj 
pa je stlačil obleko. Bravo. Mar-
ta Bertoncelj, direktorica me-
nedžerske družbe Merfin, je 
opravičila izostanek Merkurje-
vega Jake Piskemib in z me-
noj "pošteno" pokramljala o 
Gorenjskem glasiL Ni kaj, kri-
tika koristi Spet je nastal cel 
kup razpoloženjskih trenutkov 

Marta Bertoncelj 

in slik. Kadrovski menedžer 
leta 2006 Bor Rozman pa se je 
izkazal kot suveren prvi pevski 
glas: "Siva pot vodi me, na Go-
renjsko ..." In še dve modri: 
Rozmanova: "Cmo spiavit av-
tobus v renesanso.'" Kordeže-
va: "Če bi zamudili letalo, bi 
kupili pa še Surčin. Podjetnost 
in navihanost! 



HUMOR 
BRAT V S E V I D I , B R A T VSE VE 

TENETISE2012 
V prihodnosti smo preverili, kaj se bo zgodilo s Tenetišami. Preberite koristen nasvet v 
zadnjenn delu članka. 

MAU BRAT 

Ob zadnjih pogovorih ok-
rog regijske deponije odpad-
kov, ki naj bi jo začeli urejati 
na sedanjem kranjskem sme-
tišču v Tenetišah, smo se v re-
dakciji Velikega brata odločili, 
da spet aktiviramo časovni 
stroj, Id ga imamo spravljene-
ga v našem kevdru. V redak-
ciji smo vlekli slamico in jas-
no, najkrajšo sem spet poteg-
nil jaz, Mali brat. Posadili so 
me na stroj in ga zavrteli v 3. 
oktober 2012 na lokadjo Te-
netiše. Predstavljam vam eks-
kluzivno fotografijo Tenetiš 
leta 2012 in kratko poročilo o 
vsem, kar sem videl na tem 
nekajurnem potovanju v pri-
hodnost. 

Časovni stroj me je izvrgel 
ravno pri krajevni tabli Tene-
tiše in moram reči, da sem se 
zgrozil Usedal sem povsem 
degradirano pokrajino (glej 
fotografijo) skozi katero je vo-
dila cesta, medtem ko niti na 
desni niti na levi strani ceste 
ni bilo ničesar, ampak prav 
ničesar, razen nizke trave, ki 
kot da ni mogla pognati. Ko 
sem potipal v travnato po-
drastje, sem pod rokami za-
čutil ožgan material. Ne vem, 
kaj bi to lahko bilo. Nekaj gni-
jočega. Grozen smrad. Nikjer 
žive duše. Apokaliptične raz-
mere. V smeri proti Goričam 
in Gobiiku dolgo ničesar. Da-
leč zadaj, mnogo predaleč, da 
bi se tja podal peš, se nad ho-
rizontom dvigajo obrisi Kara-
vank. 

Ozrem se nazaj proti Kra-
nju in glej pravo nasprotje 

opustošenim Tenetišam. 
Cvetoče primestno naselje, 
promet, ljudje, živahno 
vzdušje na ulicah. Kjer sta 
nekoč stali nedeljska vas 
Mlaka in Kokrica se razpro-
stirajo prelepe majhne hiši-
ce, nekatere starejše, druge 
novejše, sodobnejše. A vse 
prelepe. Na Griču pa pravi 
dvorci. Vsaka hiša ima olim-
pijski bazen, stadion, hipo-
drom, večje tudi lastna golf-
ska igrišča ... V nabiralniku 
ene takih hiš zagledam Go-
renjski glas. Izvod tiskan na 
612 straneh. Izdaja za po ko-
silu. Listam, listam in naj-
dem naslov Zadnji prebiva-
lec Tenetiš preseljen na 
Grič. Berem. Po veliki narav-
ni katastrofi, ki je prizadela 
Tenetiše in okolico zaradi 

štiriletnega kopičenja vseh 
mogočih odpadkov na Cen-
tralno komunalno deponijo 
za Južno Evropo, so te dni na 
Grič preselili še zadnjega 
prebivalca Tenetiš, 96-letne-
ga Staneta H. Berem naprej. 
Čeprav se zdi čudno, je ven-
darle res. Predel Mlake, ime-
novan Grič, kljub bližini de-
ponije, ni ubpel nobene ško-
de. Z visoko standardizira-
nim eko seamty sistemom 
so v trenutku katastrofe na-
mreč uspeli nevtralizirati 
smrtonosni val in svoja mala 
bivališča ter vse pripadajoče 
objekte uspeli obdržati nedo-
taknjene. Oblast je na Griču 
zgradila naselja za preživele 
prebivalce Tenetiš in okolice 
in jih v dveh mesedh po ka-
tastrofi uspela prepričati v 

novo življenje. Edini proble-
matičen je bil Stane, Id se ni 
želel ločiti od svojega nasada 
motovilca. A danes dopol-
dne, piše v Gorenjskem gla-
su, so uspeli prepričati tudi 
njega in ga vseliti v naselje 
Tenetiše-Grič-Newlife. 

Naj bo to poročilo vsem, ki 
ste danes proti regijski depo-
niji v poduk. Prihodnosti se 
ne da spremeniti. Jaz, mali 
brat sem bil tam, in videl, da 
ste imeli prav. A kot vidite, 
vas ne bo nihče poslušal. 
Zato ne zapravljajte časa s 
protesti. Raje pakirajte kov-
čke in kupujte zemljo na so-
sednjem Griču, Mlaki, v 
prostranstvih Udinbošta. 
Menda so v Z D A že moder-
ne hiše na drevesih. Bodite 
vi pri nas prvi na drevesu. 

ČETVEREC BREZ 

Elka Strojan - mama 
O tem, kaj bo danes za kosi-
lo: "Mirko, Mirko. Alo. Sli-
šeš ti mene. Ne moremo tle 
naprej. Policaji so nas us-
tavni. A si ti že gor? Zakuru 
si oganj. Dober si ti sin. Ne, 
ne ričet, dost' ga 'mam, pa-
sulj tudi mi iz rit' gleda, daj 
ti gor za eno paelo, veš uno 
ko smo jedli u Španiju. Daj 
krompir, rakce, mal špeh, in 
pikantno daj velik noter." 

Branko Crims 
O vpisnih pogojih za Crims 
University: "V šolskem letu 
2008/2009 bomo začeli z 
vpisom v univerzitetni štu-
dij programov univerzalec, 
vseznalec, modrec, genija-
lec in varilec širokih profi-
lov. Programi bodo ob pol-
nem financiranju brezplač-
ni, medtem ko bo za študij 
pobiralca RTV naročnine 
potrebno doplačati." 

Komunizem 
o ponudbi papežu za anti-
kapitalistično koalicijo: "Dra-
gi Rajcinger. Komunizem tu. 
Najbrž me poznate, v neka-
terih delih sveta se v omeje-
nih količinah še pojavljam in 
tam težav z igralnicami, po-
hlepom, denarjem, zavistjo 
in kriminalom ni. Predlagam 
skupno koalicijo v boju proti 
kapitalizmu. Smrt denarju, 
živel papež." 

Mirko Strojan - sine 
O tem, kaj bo danes za kosi-
lo: "Elka, 000, Elka. Sem tle 
celo uro nabiral dračje. So mi 
prasci vse skrili. Zdaj sem ko-
tel napravo in že sem pogreo 
mlek tle za mačke naše. Do-
ber. Ne bom dao pasulja, ne 
ričet tud' ne. Paelko prav'š. 
Pa to je tko ko nekaj iz Elke. 
Dob'r. Bom naredu paelko, 
pravo cigansko. Sam mi rak-
ce pr'nes." 

S SPAČKOM PO V Z H O D N I E v R O P I (7) 

SOLZNO NEBO AUSCHVtfITZA 
V taborišču smo preživeli enega redkih deževnih 
dni na potovanju. 

IGOR KAVČIČ 

V za popotniške oglede zani-
mivem trikotniku Katowce -
Krakovv - Bielsko Biala, mestih 
na jugu Poljske, Id med seboj 
niso oddaljena več kot 70 kilo-
metrov, smo si izbrali Kjakow 
s čudovitim starim mestnim 
jedrom, Wadowice, rojstno 
mesto in hišo prejšnjega pape-
ža Karola Wojtyle, ter zloglas-
no nacistično taborišče Au-
schvvitz oziroma Osvviecim, 
kot se je ta kiaj imenoval, pre-
den so č m madež v njegovo 
zgodovino zabeležili nacisti. 
Ogledali smo si koncentracij-
sko taborišče, z dobro ohranje-
nimi zgradbami, v katerih so 
na c^ed muzejske dokumen-
tame zbirke, medtem ko je ne-
kaj kilometrov oddaljeni Au-
schwitz I I v kraju Birkenau, 
kjer je bilo uničevalno taboriš-
če, bil po vojni povsem pom-
šen in je za ogled mogoče 
manj zanimiv. Če mi je v tem 
primem sploh dovoljeno upo-
rabiti besedi, kot sta zanimivo 
in manj zanimivo. 

Auschwitz je bil ustanovljen 
že leta 1940 in si lasti marsi-
kakšno "posebnost" v načinu 
uničevanja IjudL Tu je gestapo 
prvič preizkusil "izjemno 

zmogljivost" smrtonosnega 
plina danida, tu je poskuse na 
ljudeh delal zloglasni dr. Men-
gele, tu je umrio več kot mili-
jon ljudi, največ Židov, in prav 
tu so nad vhodna vrata napisa-
li Arbeit Macht Frei (Delo osvo-
baja). Razen nekaj zlotov par-
kirnine, vstopnine za ogled ta-
boriščnega kompleba ni. V 
stavbah so na ogled različni 
predmeti in dokumenti iz ob-
dobja taborišča, je pa res, da bi 
muzejska postavitev potrebo-
vala temeljito prenovo, saj je 
nafin predstavitve s slikami in 
panoji daleč od sodobnih tren-
dov muzejske stroke. V zgrad-
bah so paviljoni posameznih 
držav, katerih ljudje so umirali 
v taborišča Našli smo tudi ju-
goslovanskega, ki 16 let po raz-
padu djžave nekako ne vzdrži 
več. Res pa je tudi, da že samo 
okolje, nekakšen uničevalski 
duh ubijanja, ki mi je vseskozi 
polnil glavo in dušil pljuča, ne 
potrebuje nobene multivizije. 
Kako enostavno je vse izgleda-
lo. Živ človek v komoro, plin, 
truplo na voziček in v peč. Zala 
Julija je vseskozi z grozo opa-
zovala stavbe od zunaj. Vstopi-
la iiL V očeh sem ji videl strah? 
Čas, da ji povem kaj več o tem, 
očitno še ni prišel. 

r w 

v t abo r i š ču še vedno ve je d u h smr t i . / foio: igo- Kavsu 

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 

G G I I Z L E T I / 13. oktobar 2 0 0 7 

KOSTANJEV DAN NA KRASU 
Vabimo vas na kostanjev piknik na Krasu, kjer boste dobro jedli, 
pili in se zabavali. Cena z ogledom kraške jame Dimnice: 22 EUR 

Napovedujemo 

ITALIJA - CINOUE TERRE 19- do 20.10.2007 
Program: obiščite Ligursko obalo, kjer boste z ladjice opazovali j 
čudovite vasice ob morju v objemu strme obale. Cena: 140 EUR pri i 
J_I.»L- 1. >..» 1!_J. J 

i 
udeležbi 45 oseb. Več na www.rindaj» 

A Narointkl Qor«n]sk«9a g l a M tma]o lOVo popust 

Prijave AgerKija Unda po tel.: 04/235 84 20,041/248 773 
ali Corenjsld glas po tel.: 04/20142 41. 

Gorenjski Glas 



ZA KRATEK ČAS 
KAJ NAM PRINAiA TA TEDEN 
29. septembra 2007 
Sobota 
Mihael, Gabriel, Rafko 

Na obzorju je manjla nevihta s ploho v odnosih. Sam-
ski, oziroma osamljeni, pa se boste to soboto počutili ie 
bolj sami kot sicer. A za nevihto vedno posije sonce. 

30, septembra 2007 
Nedelja 
Sonja, Jelka, Jeromen 

Potovanje, ki bo načrtu, se bo podaljšalo in čez cel dan 
nam bodo sledila presenečenja. Ko se bodo začeli prvi 
znaki stresa, jih bomo uspešno sproti reševali. 

oktobra 2007 
Ponedeljek 
Julija, Rezka, Remi 

V današnjem dnevu bo vse mogoče. Na plan bodo prišle 
želje in hrepenenje. V poslovnem krogu bomo blesteli in 
želi zmage ter razne uspehe. 

2. oktobra 2007 
Torek 
Bogumil, Anžej, Miran 

Na račun tretjih oseb si bomo delali skrbi. Trikotnik je 
lahko v različnih odnosih. Ali v odnosu staršev in otrok, 
ali v službi, ali pa je to trikotnik v ljubezni. 

oktobra 2007 3 i Včasih vidimo stvari popolnoma drugače, kot so v resni-
Sreda ci. Morda vidimo tisto, kar si želimo. Kdor bo pogumen, 
Terezija, Eva, Zinka ; bo pogledal in spoznal, kaj je res. 

4. oktobra 2007 
četrtek 
Franc, Evelin, Franja 

Kakršnekoli uradne zadeve se bodo ugodno rešile. Za-
ključili bomo s starimi bremeni, ki so dolgo časa že vise-
la na naših hrbtih in nas ovirala. 

5. oktobra 2007 
Petek 
Marcel, Cita, Dunja 

Pri denarnih vlaganjih in drugih morebitnih investicijah 
se nam ta dan svetuje pazljivost, saj naložbe ne bodo 
pozitivne. 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod 
šifi-o uganka, pripišite re-
šitev + ime in priimek na 
številko 031/69-11-11, ali 
po pošti na Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, 4000 
Kranj, s pripisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

)e rožnato, mlečno . 
in rdeče od sreče, 

je zlato, bogato 
in sivo, boleče. 

Izžrebali in nagradili 
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo 
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po po§tl). Nagrado boste 
prejeli po pošti. Pravilna 
rešitev zadnje objavljene 
uganke se glasi: čep (pri-
sekani stožec). Tokrat 
med odgovori nismo za-
sledili pravilnega. 

Č A K A A A l / A P f N O 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Šola2" 

Veliko prebiram različne ru-
brike in horoskope, in to že 
dalj časa. Prišla sem do za-
ključka, da ste pa vi v Gorenj-
skem glasu resnično številka 
ena. Vzemite to za dober 
kompliment, ki ni izrečen kar 
tako, samo zato, ker papir 
prenese vse. Tudi horoskop je 
zelo dober. Veliko mi pove. 
Bravo! Sprašujem vas za 
mojo družino in bom vesela 
za vsak vaš odgovor. Stokrat 
hvala in lep pozdrav. 

Iz dveh razlogov sem začetek 
vašega pisma v celoti objavi-
la. Prvi je povsem človeški, 
godi mi vaša pohvala in se 
vam zahvaljujem. Drugi raz-
log pa je ta, da se pač izve 
mnenje bralca, tega našega 
in vašega časopisa. Kar nekaj 
vprašanj ste mi postavili, 
zato bom začela tam, kjer vas 

najbolj bremeni. Vaš vnuk je 
normalno zdrav otrok. Nje-
gova edina slabost pa je po 
domače povedano, da je pre-
več "scrkljan". To da mora 
vse doseči, je trmast in nikoli 
ne odneha, je njegov karak-
ter, ki se bo v dobi pubertete 
izklesal. Zmore ravno toliko 
kot njegovi sošolci in kasneje 
pri tem predmetu ne bo imel 
težav. Razmišlja samo do do-
ločene meje in ker mu ni za-
nimivo takoj odneha, ker ne 
vidi nobenega smisla. Mate-
matiko mu je treba prikazati 
skozi igro in mu razložiti, za-
kaj vse je potrebno znanje 
matematike. Začeti se mora 
naučiti razmišljati, kar pa je 
vedno šibka točka otrok z 
isto slabostjo. Ne sme mu 
biti vse dovoljeno, saj bo po 
tem tudi težje razvil svoje 
ambicije. Je čudovit otrok in 
vedno tak tudi ostane. Svetu-

jem vam, da bi ga vpisali v te-
čaj karateja, saj ta oblikuje sa-
mozavest in izzove v človeku 
vse, kar je najboljšega v nje-
mu. V primeru vašega vnuč-
ka je to, da se nauči sam mis-
liti in še bolj oplemeniti svoje 
vrline in talente. Spremembe 
pričakujte kmalu. Ima vas 
zelo rad in veliko mu pomeni 
vaše mnenje, je tudi glasbe-
no nadarjen in ga lahko 
usmerite v to področje. Vaš 
sin pričakuje otroka in kaže, 
da bo dobil hčerko, a tukaj 
me ne držite za besedo, saj 
se mu obeta v prihodnosti 
tudi sin. Vidim zakon pri 
obeh sinovih. Eden kmalu, 
drugi pa kasneje. Glede vaših 
financ ste že sami ugotovili. 
Nobenih težav ne bi imeli, če 
se oba z možem ne bi toliko 
razdajala. A glede tega se ni-
koli ne bosta spremenila. Saj 
po eni strani je tako čisto 

prav, komu ne bi pomagali, 
če ne svojim otrokom. Vsaka 
taka dobra stvar se enkrat po-
vrne, če ne drugod pa pri 
vnukih. Avto vam bo uspelo 
zamenjati v pomladnih me-
secih in vaša odločitev glede 
tega je pravilna. Pri zdravju 
sem opazila, da eden od vaju 
nima pravih zdravil, ali pa več 
ne pomagajo in bi jih bilo pa-
metno, seveda s posvetom 
zdravnika zamenjati. Poseb-
nih zdravstvenih težav nima-
ta, zato je kakršenkoli strah 
odveč. Kar tako naprej. Loto, 
pa saj veste. Tukaj vam ne 
morem obljubljati denarja, 
lahko pa si pogledate loto 
številke, ki spadajo pod vaš 
horoskop v časopisu Ločan-
ka, v katerem tudi pišem me-
sečni horoskop za Gorenjski 
glas. Res upam, da sem vam 
vsaj malo pomagala in vas 
lepo pozdravljam. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. - 21.4.) 
Zadnje čase ste se počutili, da ste vsem odveč in ste 
skušali biti čimbolj neopazni. Iz več različnih smeri 
boste deležni dobrih novic in spet se boste počutili 
zaželeni, kar je tudi prav, saj vas samota ubija. V lju-
bezni se počasi pripravite na pogovor na štiri oči. 

Bik (224. - 20.5.) 
v ljubezni imate zaenkrat vse dobro, a treba se bo 
potruditi, da tako tudi ostane za v naprej. Nobena 
stvar v življenju ni samoumevna, kar ste v preteklo-
sti že okusili na svoji koži. Ne ponovite starih napak 
in strah bo odveč. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
že nekaj časa vas daje zaljubljenost in počasi se vas 
bo polotil strah, saj se boste zavedali, da začarani krog 
raste, in da vam določena oseba več pomeni. Ni samo 
ljubezen ljubiti, je tudi nasmeh, objem in zaupanje. 

Rak (22.6. • 22.7.) 
Urejali boste svoje finančno stanje in se v celoti po-
svetili materialnim zadevam. Razlog je dopust, ki se 
približuje in tudi še nerešene zadeve iz preteklosti. 
Uspeh je zagotovljen. 

Lev (23.7. • 23.8.) 
Težave boste uspešno rešili šele takrat, ko boste pri-
pravljeni prevzeti del krivde nase. Ker tudi drugi to od 
vas pričakujejo, ne boste imeli druge možnosti. Na 
delovnem mestu se vam odpirajo nove možnosti. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
v ljubezni vedno znova ponavljate stare vzorce in se 
nemočno sprašujete, kje ste naredili usodno napa-
ko. Tokrat boste imeli možnost, da najdete ta izvor 
blokade in potem je pred vami energijski vzpon, ki 
vas pripelje do cilja. 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
Zunanji svet in niti vaša bližnja okolica vas ne bo za-
nimala. Ves prosti čas, ki ga boste imeli, boste po-
svetili sebi. Ker ste v preteklosti dali obljubo; še ved-
no nekdo čaka na izpolnitev le-te. Kljub pomanjka-
nju časa si boste vzeli svojih pet minut. 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 
Srečali boste nekoga, ki vam je v preteklosti zelo ve-
liko pomenil. Premostile se bodo stare blokade in 
končno boste pripravljeni na pogovor, ki bi moral 
biti že zdavnaj. Nad občutki boste presenečeni bolj, 
kot si boste hoteli priznati. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
v nadaljnjih dneh se vam obeta veliko novih možno-
sti tako zasebno kot tudi poslovno. Razpeti boste 
med različnimi nasveti in hkrati z zavestjo, da je pra-
va odločitev samo na vas samih. Usodi se ne boste 
upirali in uspeh imate zagotovljen. 

Kozorog (22.12. • 20.1.) 
Bili boste boj s svojimi notranjimi strahovi. Zavest, 
da se vam približuje ljubezen, vas istočasno plaši pa 
tudi veča željo in hrepenenje. Skrbi, ki si jih boste 
delali, bodo čisto odveč. Pri financah boste prisiljeni 
spustiti se na realna tla. 

Vodnar (21.1. -19.2.) 
Težave v službi ali pa v družinskem krogu boste 
uspešno reševali v največji meri svoje dobre volje in 
optimizma. Čeprav se vam bo zdelo, da je v odnosih 
med prijatelji vse v redu, bodite previdni in vseh svo-
jih misli ne povejte na glas. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
v prihodnjih dneh boste imeli nepričakovane izdat-
ke. Situacija vas bo res nekoliko vrgla iz tira, a ne za 
dolgo, saj boste kljub vsemu potegnili dobre rešitve. 
Kar se tiče vaših ljubezenskih zadev, ne prehitevajte 
dogodkov, vse bo ob svojem času. 
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NAGRADNA KRIŽANKA 

O CRAPAK 
GRAPAKAh d. o. o . , Strahinj 13h 4202 Naklo 

Tel.: 04 277 2700, fax: 04 277 2707, www,e'Orodje,com 

1. nag rada: OrodJe in nastavki za enosmerno regijo GSS 81 

2. nagrada: Rangima dvigalka za avtomobile GRH 350 

Rešitve križanke (nagradno gesto, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do 
srede, 10. oktobra 2007, na Gorenjski glas. Bleivveisova 4, 4001 
Kranj. p. p. 124. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik 
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bieivveisovi 4. 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v petek, 7. septembra 2007, v Gorenjskem glasu Franc Hrovat, Repnje joa. 1217 Vodice; 4,. 5. in 6. nagrado, ki jo podeljuje Gorenjski glas, pre-
št. 72, je bito podjetje CNM iz Kranja. Nagrajenci: 1. nagrada CD: Ines Jankovic, Frankovo naselje jmejo: Marija Kuhar, Rožna ui. 4, 4264 Boh. Bistrica, Ančka Sajovic, Zaloše loa 4244 Podnart in 
63, 4220 Škofja Loka; 2. nagrada CD: Helena Orehar, Predoslje 99, 4000 Kranj; 3. nagrada CO: jaka Novak, Sp. Gorje 209,4247 Zg. Gorje. 



DRUŽABNA KRONIKA 

BUCHANOLOGIJA 
Kaj je to? Buchanologija je kombinacija zabave s smehom, glasbo in plesom. Si je termin kdo izmislil? 
Da. Klemen Bučan. 

M 
inuli konec 
tedna je kranj-
ski Izbruhov 
bazen gostil 
zanimiv dĉ o-

dek. Najprej je obiskovalce za-
bavala vrsta slovenskih stand-
up komikov, ki so nam bolj ali 
manj znani, kasneje pa skupi-
na izbranih DJ-ev. Gostitelj 
večera je bil znani komik, 
skejtar, igralec in prodajalec 
čevljev Klemen Buchan oziro-
ma Bučan. Klemena smo vi-
deli v prvem filmu Mitja 
Okorna, kasneje v nekaterih 
videospotih, nastopal je tudi z 
Bum teatrom, skejtanje je 
tako ali tako njegov način živ-
ljenja, očitno pa mu tudi 
stand up komedija predstavlja 
nekakSen svojevrsten izziv. 

Dogodek je poimenoval 
Buchanologija, med stand up 
komiki pa smo zasledili ime-
na kot Miki Bubulj, Ranko 
Babič, Klemen Mauhler, Trn 
Vodopivec, Andrej Težak, 
Mladen Pahovič. Po končanih 
nastopih pa so prišli na vrsto 
še DJ-ji: Mexx & Aneuria 
(back to back), Alpha Male in 
Alessio Leone. Vstopnina je 
bila sicer pet evrov, vendar je 
bilo zraven dopisano 'ni 
panike'. Za Klemena je 
'buchanologija' pravzaprav 
njegova vizija dobre zabave. 
Združil je smeh in glasbo. 

Središče Ljubljane je v so-
boto popoldne gostilo zani-
mivo prireditev. Cosmopoli-
tanov tek v visokih petkah. 
Sodelovalo je 32 parov viso-
kih petk, na dlj pa je prva pri-
tekla kar profesionalka - gor-
ska tekačica, ki pa z noše-

njem visokih petk nima rav-
no največ izkušenj, si je pa z 
zmago prislužila tisoč evrov. 
Dva padca, vendar hujših po-
škodb ni bilo, izmerili smo 
tudi najvišjo petke, ki je ime-
la kar nekaj čez deset centi-
metrov. Zvečer se je dogaja-
nje iz središča preselilo v sta-
ro Ljubljano, kjer je bili zani-
miv modni dogodek. Pred 
Staro mačko so postavili 
modno brv, visok oder, po ka-
terem so se sprehodile mane-
kenke. Predstavili so se 
Mura, Springfielda, Labod, 
Gant, Li^ja Kočevar, Simona 
Lampe, Jones, Skiny in Zla-
tarna Celje. Prireditev sta po-
vezovala Katarina Čas in Bo-
ris Cavazza, glasbeni del pa 
so popestrili Sara in znova 
'obujeni' Pepel in kri. 

Gašper Ovnik iz Trbovelj 
pa je znova postal Kralj ulič-

ne košarke. Sledila sta mu 
Matic Ribič iz Slovenskih 
Konjic in Celjan Iztok Koče-
var. Prireditev Nike kletka 
strahu v Sloveniji poteka že 
bretje leto. To je igra ena na 
ena, kjer zmaga tisti, ki prvi 
doseže enajst točk. V final-
nem tekmovanju je zmago-
valec tisti, ki prvi doseže pet-
najst točk. Igra poteka v klet-
ki, kar jo naredi še bolj zani-
mivo in privlačno. Gašper je 
branil lanski naslov, obisko-
valcem dogodka pa so se 
predstavili 5e ekipa Nike Le-
bron, ki je na mednarodnem 
turnirju v ulični košarki do-
segla tretje mesto in zmago-
valec v zabijanju Moscow 
open, Mičo Ilič. Vrhunec 
večera je zagotovo predstav-
ljal obisk trenutno enega 
najboljših košarkarjev v Slo-
veniji Gorana Dragiča. 

Buchanoiogista Mladen Pahovič in Klemen Mauhler sta 
prisluhnila. / Foi« AIcnka Bmn 

Poziranje 'buchanologistov': Miki Bubulj, Klemen Bučan in 
Tin Vodopivec / Foto:Alcnka Biun 

Včasih modni reviji dajo pridih glamurja voditelji. Katarini 
Čas in Borisu Cavazzi je to uspelo./Foto:z»uop 

Moda na brvi, kjer se je izkazala tudi Nina Cazibara (skrajno 
leva). / Folo: Zaktep 

Obujeni Pepel in kri se zadnje čase kar redno pojavljajo na 
odrih. /Fotoizaiiop 

Zmagovalcu Gašperju je uspelo obraniti lanski naziv. 
/ Foto: arhiv ofganizatona 

VRTIMO GLOBUS 
Vitka s stezniki 

jennifer Carner, ki v novem trllerju The 
Kingdom igra agentko ameriške vlade, je 
zadovoljna, ker ji uspeva uravnavati dru-
žinsko življenje z igralsko kariero, zato z 
m o ž e m Benom Affleckom razmišljata, 
da bi imela še enega otroka. Nekaj pa se 
je po rojstvu hčerke Violet vendarle spre-

menilo, tarna igralka: "Ne glede na to, koliko steznikov 
oblečem, imam težave pri zapenjanju oprijetih oblek." 
Jennifer pravi, da ni videti več kot 14-letna ruska najstni-
ca, zato ima, kljub temu da jo stilisti oblačijo po zadnji 
modi, občutek, da njeni postavi obleke ne pristajajo. 

Zgradila bosta imperij 
Pevec Josh Kelley, ki je z letošnjo dobit-
nico emmyja za najboljšo stransko vlogo 
v dramski seriji Talenti v belem Katheri-
ne HeigI zaročen že dobro leto, pravi, da 
je pripravljen na poroko. "Vedno sem 
mislil, da me bo strah, vendar sem pri-
pravljen. Star sem 27 let in počutim se, 

kot da sem v tem času naredil več kot mnogi v celem živ-
ljenju. Pripravljen sem se ustaliti, imeti družino in ustva-
riti svoj imperij," pravi glasbenik, ki je prepričan, da je 
Heiglova njegova prava ljubezen: "Čudovita je. Podobna 
sva si kot zrcalni podobi, hkrati pa so med nama majhne 
razlike, ki naredijo odnos zabaven in vznemirljiv." 

Mercedes za rojstni dan 
Hilary DuflF, ki danes praznuje 20. rojst-
ni dan, je od svojega fanta, hokejista Mi-
kea Comrieja pričakovala skromno dari-
lo, kot na primer par dobrih čevljev, do-
bila pa je več kot sto tisoč ameriških do-
larjev vreden Mercedes Benz G. Mlada 
pevka in igralka je zadnje čase resda na-

glas razmišljala o nakupu novega avtomobila, kar je 
očitno prišlo na uho radodarnemu fantu. 

Gola vegetarijanka 
Alicia Sllverstone je gola nastopila v 30-
sekundnem televizijskem oglasu organi-
zacije PETA, vendar ga je televizijska po-
staja iz Houstona, kjer naj bi ga predva-
jali, umaknila s programa, saj jih je zmo-
tila golota. V spornem oglasu igralka pri-
de gola iz bazena, se predstavi in pro-

movira vegetarijanstvo. "Nisem bila vedno vegetarijan-
ka, vedno pa sem imela rada živali. Sedaj se počutim ve-
liko bolje," je navdušena igralka. 

Po dolgem času smo na slovenskih modnih brveh uzrli 
obraz Martine Kajfež. Na modni reviji Zlatarne Celje je 
nosila obleko modne kreatorke Urške Drofenik, katere 
cena se giblje okoli štirideset tisoč evrov, vrat pa so jI 
polepšali z južnomorskimi biseri. / FOU: zakiop 


