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Pomemben Coloriev korak iz Medvod 
Danes bodo tudi uradno odprli nov obrat praškastih premazov Colorja v 
Preski. Proizvodnjo bodo povečali za petkrat. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Preska pri Medvodah • Po 
desetih mesecih gradnje in 
po tem, ko so že junija pre-
selili in poskusno zagnali 
proizvodnjo, bodo danes še 
uradno predali namenu nov 
obrat praškastih premazov 
družbe Color v Preski. Ta 
pridobitev nadvse konkretno 
dokazuje, kako smotrna je 
bila pred tremi leti vključitev 
Colorja v skupino Helios, saj 
se ni končala le težka, več 
kot desetletje dolga kriza 
podjetja, pač pa se pogumno 
odpirajo nove perspektive. Z 
novim lastnikom so v Color-
ju lahko izkoristili številne 
prednosti velikega sistema. 

dosegli pozitivno poslova-
nje, z obratom za proizvod-
njo praškastih premazov pa 
tudi prekinili 15-letno inve-
sticijsko sušo. Z investicijo 
v objekt s površino 3 .200 
kvadratnih metrov, ki je 
vredna 4,5 milijona evrov, si 
odpirajo možnosti za na-
daljnji razvoj in rast, saj naj 
bi sedanjo proizvodnjo v vi-
šini dva tisoč ton povečali 
na pet tisoč ton, v prihod-
njih petih letih pa jo dvigni-
li, odvisno od poteka proda-
je, na deset tisoč ton. Po pra-
škastih premazih je v Evropi 
precejšnje povpraševarije, 
saj so ekološko izredno 
ugodni, ker se pri njihovi 
uporabi ne uporabljajo topi-

la, pri nanosu pa je izkori-
stek izredno velik. 

Nov obrat v Preski pa tudi 
pomeni, da se je Colorjeva 
proizvodnja umaknila iz 
Medvod, saj tam sedaj osta-
ja le še uprava. Pa tudi ta ne 
bo več dolgo, saj lokacijo že 
prodajajo in načrtujejo 
gradnjo upravnega središča 
in razvojnega oddelka v Pre-
ski. Poleg tega naj bi inve-
sticijske zaostanke preteklo-
sti nadoknadili še z vlaganji 
v sanacijo vplivov na okolje 
in seveda sprotno moderni-
zacijo, kar naj bi po oceni 
vodstva zahtevalo še naj-
manj enak vložek, kot je bil 
potreben za obrat, ki ga da-
nes odpirajo. Nov objekt za proizvodnjo praškastih premazov so zgradili prej kot v enem letu. 

Prenova ceste 
do Brda 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Župan Damijan Per-
ne, direktor Komunale Kranj 
Ivan Hočevar in direktor 
Cestnega podjetja Kranj 
Branko Žiberna so včeraj 
podpisali gradbeno pogodbo 
za obnovo ceste. Dela bodo 
obsegala preplastitev ceste 
od Britofa do gostilne Lakner 
na Kokiid v dolžini 3595 me-
ti-ov, od Predoselj do Brda pa 
tudi gradnjo pločnika in ko-
lesarske poti. Od Laknerja do 
krožišča na Kokrici bodo re-
konstruirali 280 metrov ces-
te ter zgradili pločnik in kole-
sarsko pot. Skupna vrednost 
del znaša 1.495.709,12 evra; 
od tega bo šeststo tisoč evrov 
prispevala država, 846.273,51 
evra M G Kranj, 49.435,61 
evra pa Komunala Kranj. 

DANES IZIDE 

KRANJČANKA 
na Dsnr 

KIA cee'cl: 5 zvezdic za varnost 
in 7-letna garancija 

RO^NC 

Novi 
enoprostorec 

s 7 sedeži 

sporiv wagon 

s 1.664ipfqajnl)(ofn 

< 0 ) KIAMOTDRS 
<NMNLMIKLUUG<L.D. 

imiAiu,>3/>uajAM.Gi»m 
KUŠAROI®«« 
eai(K,ci66W« »Mffi.OTOS-SS 

NUKfclHSKROdtfrlln. BlB:)MR0K.lKfW7-8l: 

t\aU/;radifv pnstovanje a prihrankom. "r^^Jf^jO'"' 

G o r e n j s k a PREVETRITE 
B a n i « B A N C N O i P ' 

^ POSLOVANJE 
Ponudba valja od 09.10. do 14.102007 3728/07 

81 
s 

AKTUALNO 

Šeststo tisoč evrov za 
obnovo šole 
Minister za šolstvo in šport Milan 
Zver je v petek obiskal osnovno šolo 
v Bohinjski Bistrici. Z županom Fran-
cenn Kramarjem sta podpisala po-
godbo. po kateri bo šola dobila šest-
sto tisoč evrov za obnovo v neurju 
poškodovanih prostorov. 

EKONOMIJA 

Zaslužek bo šele z rastjo 
če bi Merkur prevzemali tujci, verjet-
no ne bi bilo toliko prahu, kot ga je 
dvignila prevzemna namera vodilnih. 
Prvi mož Merkurja Bine Kordež pravi, 
da je odgovornost velika in da je za 
takšne poteze treba imeti tudi veliko 
poguma. 

V 

KMETIJSTVO 

Prostor jih že omejuje 
Minuli konec tedna je bil v Komendi 
kmetijsko podjetniški sejem, na kate-
rem so zaradi prostorske štiike mo-
rali zavrniti nekaj razstavljavcev. Ob-
čina je že začela z odkupom zemljišč 
za preselitev hipodroma in sejmišča 
na drugo lokacijo. 

i 8 

ZADNJA 

Naglavna ruta - ovira pri 
sprejemu v službo? 
Faila Pašič BiŠič, mlada Jeseničanka 
islamske veroizpovedi, se je odločila, 
da bo nosila naglavno ruto. Zaradi te 
svoje odločitve je imela kar nekaj te-
žav pri iskanju službe, problem je 
predstavila tudi varuhinji človekovih 
pravic. 
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VREME 

Danes bo še večinoma sončno. 
V sredo se bo oblačnost 
prehodno povečala, a de^a ne 
pričakujemo. Včetrtdc bo spet 
več sonca, veter ho počasi sioki. 

jutri: spremenljivo oblačno 
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L)UBLJANA 

Pomoč tudi za gospodarske družbe 

Vlada je sprejela spremembe In dopolnitve zakona o odpra-
vi posledic naravnih nesreč, ki ga bo predlagala državnemu 
zboru, naj ga sprejme po hitrem postopku. V poplavah 18. 
septembra se je namreč pokazalo, da so hudo škodo utrpe-
le tudi gospodarske družbe, samostojni podjetniki in druge 
pravne osebe, spremenjeni zakon pa naj bi jim omogočil dr-
žavno pomoč pri odpravi škode, ki je nastala ne le na objek-
tih in napravah, pač pa tudi na strojih in opremi, zalogah in 
zaradi izpada dohodka. To je še posebej pomembno zato, 
da bi se lahko v najkrajšem možnem času s povračilom na-
stale škode vzpostavilo nemoteno delovanje podjetij in s 
tem obstoječa delovna mesta. Z določbami zakona je zago-
tovljeno, da vsota povrnjenih sredstev iz državnega in ob-
činskega proračuna ter zavarovanja ne presega devetdeset 
odstotkov vrednosti nastale škode. Hkrati zakon spodbuja 
gospodarske družbe k zavarovanju premoženja in možnosti 
izpada prihodka v primerih naravnih nesreč, saj bodo za ti-
ste, ki imajo zavarovano, pomoči višje (60 odstotkov) od 
onih, ki zavarovanja ne bodo imeli (50 odstotkov). D. Ž. 

LJUBLJANA 

Peticija zoper cenzuro in politične pritiske 

Novinarja Blaž Zgaga in Matej Šurc sta pobudnika za zbira-
nje podpisov proti cenzuri in političnim pritiskom na novi-
narje v Sloveniji. Vzrok zanjo je dejstvo, da sedanja vlada 
zlorablja pomanjkljivosti medijske zakonodaje, sprejete v 
času prejšnjih vlad, hkrati pa je že na začetku mandata spre-
menila oba medijska zakona. Želja po obvladovanju medi-
jev v Sloveniji ni nova, razmere v številnih medijih pa kaže-
jo, da se pritiski na novinarsko svobodo krepijo. Sporočilo 
peticije je kritično predvsem do vlade, njeno opozorilo pa 
velja vsem političnim silam in lastnikom medijev v državi. 
Peticijo je do konca septembra podpisalo 438 novinarjev, 
podpise se še zbirajo. D. Ž. 

KRAN) 

Regijska konferenca Mlade Slovenije 

Konec septembra je v Kranju potekala regijska konferenca 
Mlade Slovenije, podmladka Nove Slovenije. Pregledali so 
dosedanje delo in za novega predsednika izvolili Danijela 
Ančimra. Izvolili so tudi delegate za bližajoči se kongres 
Mlade Slovenije v Celju. D. Ž. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme JERICA TEUL z Zg. Jezerskega. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Finalni izbor za poštno znamko 
z današnjim dnem, 9. oktobrom, in vse do petka, 19. okto-
bra 2007, ste vabljeni k sodelovanju za izbor osebne poštne 
znamke Gorenjskega glasa. 
Natečaj za znamko, ki poteka že od začetka poletja in na ka-
terega ste nam poslali kar veliko fotografij svojih najmlajših 
in hišnih ljubljenčkov, se bliža koncu. V sodelovanju s Poš-
to Slovenije bomo izdali'tri znamke v nakladi sto znamk, ki 
jih bomo izbirali po naslednjih kriterijih: 

- sončki, 
- ljubljenčki, 
- eno znamko pa bomo izbrali po izboru uredništva 

Gorenjskega glasa. 
Vabimo vas, da si vse fotografije, ki sodelujejo v izboru, 
ogledate na www.gorenjskiglas.si v rubriki E-Razvedrilo in 
glasujete za svoja favorita (enega iz kategorije sončki in ene-
ga iz kategorije ljubljenčki) na dopisnicah na naslov: Gorenj-
ski glas, Bleiu/eisova cesta 4, 4000 Kranj ali po e-pošti na: na-
rocnine@g-glas.si. Nikakor ne pozabite na pripis "za znam-
ko". Tri fotografije bodo ovekovečene na osebnih poštnih 
znamkah, Pošta Slovenije za drugo- in tretjeuvrSčeno v vsa-
ki kategoriji podarja praktično nagrado, Gorenjski glas pa bo 
petim izžrebanim glasovalcem podaril majico. Veseli bomo 
vašega odziva, saj bo razplet gotovo zelo zanimiv! D. K. 

Pokrajinam dobra milijarda 
Ob proračunski razpravi za leto 2009 je vlada predlagala tudi dokument o prenosu finančnih sredstev 
in kadra na pokrajine. Država naj bi na pokrajine prenesla 1,2 milijarde evrov. 

D A N I C A Z A V R L Ž LEB IR 

Ljubljana • Predlog prenosa 
finančnih sredstev je narejen 
za leto 2009, ko naj bi pokra-
jine zares zaživele. Tedaj naj 
bi država skupaj s pristoj-
nostmi na pokrajine prenes-
la 1,2 milijarde evrov, nanje 
pa naj bi prešlo tudi prek šti-
ri tisoč delovnih mest. Cilj 
uvedbe pokrajin je decentra-
lizacija, pokrajine bodo nalo-
ge iz svoje pristojnosti oprav-
ljale samostojno. Po obsegu 
prenesenih finančnih sred-
stev največji delež pripada 
ministrstvu za šolstvo in 
šport, kjer bodo z države na 
pokrajine prenesene pristoj-
nosti na področju srednjega 
in višjega šolstva, pri tem pa 
gre poleg denarja tudi za 
ustanoviteljstvo. Leta 2009 
naj bi na pokrajine prenesli 
30,7-odstotni delež denarja, 
kar pomeni 375 milijonov ev-
rov. 

Sicer pa je obravnava po-
krajinskih zakonov že na 
poti v državni zbor. Parla-
mentarni odbor za lokalno 
samoupravo in regionalni 
razAfoj je že začel razpravo o 
treh pokrajinskih zakonih, o 
pokrajinah, njihovem finan-

KRANJ 

Na glasovnici prvi 
Krajnc, zadnji Peterle 

Do predsedniških volitev 
sta še slaba dva tedna. V ne-
deljo, 21. oktobra bomo dr-
žavljani izmed sedmih kan-
didatov volili predsednika 
republike. Državna volilna 
komisija je z žrebom že do-
ločila vrstni red, kakršen bo 
tudi na glasovnici. Vrstni 
red bo naslednji: Darko 
Krajnc, Zmago Jelinčič, 
Mitja Gaspari, Danilo Turk, 
Elena Pečarič, Monika Pl-
berl in Lojze Peterle. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Iz združenja Zares 
nastala stranka 

Na sobotni ustanovitveni 
konvenciji je iz dosedanje-
ga združenja Zares nastala 
stranka Zares - nova politi-
ka, za njenega predsednika 
pa so izvolili Gregorja Colo-
biča, nekdanjega general-
nega sekretarja LDS. V novi 
stranki, ki izhaja iz liberal-
nih in svobodomiselnih 
vrednot (kakor so zapisali v 
programski izjavi, sprejeli 
pa so tudi statut stranke), 
je tudi sicer precej nekda-
njih članov LDS, med dru-
gim tudi poslanca Pavel 
Gantar in Cveta Zalokar 
Oražem. D. Ž. 

TržiškI župan Borut Sajovic /Foio TiMOoki 

ciranju in volitvah njihovih 
organov, nadaljevanje seje pa 
je predvideno še ta teden. V 
odboru se je zapletlo, ker so 
člani opozicijskih LDS in SD 
zahtevali umik obravnave za-
konov, dokler ne bo na mizi 
celoten sveženj predvidene 
pokrajinske zakonodaje. 

Po javni razpravi, ki jo je o 
pokrajinah čez poletje razpi-
sala vladna služlsa za lokalno 
samoupravo in regionalno 
politiko, je sedaj oblikovanih 
tudi več predlogov o tem, kje 
bi bUe meje pokrajin in kam 
naj bi sodile posamezne ob-
čine. Samo število pokrajin 
pa po vladnem predlogu 

ostaja nespremenjeno, štiri-
najst, saj se zdi vladi najbolj 
sprejemljivo. Predlog za 

' manjše število pokrajin, ka-
kršen je prišel tudi iz večine 
gorenjskih občin, v nobeni 
od štirih različic ni bil spre-
jet Gorenjske občine so na-
mreč zagovarjale razdelitev 
Slovenije na šest do osem 
pokrajin. Takšnemu predlo-
gu so najbolj naklonjeni tudi 
v občinah zgomjega dela Go-
renjske. V primeru, da bo ob-
čin vendarle več, pa so vladni 
službi poslali predlog, naj se 
Gorenjska razdeli na dva 
dela. Če je pokrajin štirinajst, 
še ena več ne more predstav-

ljati večje težave, so menili 
tudi na nedavni javni tribuni 
v Lescah, kjer so težnjo po 
pokrajini Zgornja Gorenjska 
(ali Visoka Gorenjska) ute-
meljevali s ekonomskimi ka-
zalci. Ti namreč kažejo, da bi 
bil ob tald razdelitvi zgornji 
del Gorenjske po indeksu 
razvojne ogroženosti upravi-
čen do večjega deleža razvoj-
nega denarja. Za takšno cepi-
tev Gorenjske so v Bohinju, 
na Bledu, v Gorjah, Žirovni-
ci, na Jesenicah, Kranjski 
Gori in Radovljici. Kaj pa v 
Tržiču? Župan Borut Sajovic 
pravi, da občinski svet k takš-
ni razdelitvi Gorenjske ni dal 
soglasja. Zavzema se za 
manjše število pokrajin, kot 
jih sedaj predlaga vlada, kot 
občina z lego sredi Gorenj-
ske je nekako bolj vezana na 
Kranj, sicer pa si v Tržiču že-
lijo manj pokrajin in enotno 
Gorenjsko. "Razmisleku 
zgomjegorenjskih občin pa 
pritrjujemo s stališča, da bi v 
primeru cepitve zgornji del 
kot manj razvit dobil več raz-
vojnih sredstev. V Tržiču, ki 
je kot občina manj razvit, to 
lahko razumemo," pravi žu-
pan in poslanec LDS v držav-
nem zboru. 

Srbski časnikarji na obisku 
Uredništvo Gorenjskega glasa so pred časom obiskali štirje časnikarji lokalnih 
medijev iz Srbije, sicer člani združenja neodvisnih lokalnih medijev. 

D A N I C A ZAVRL Ž L E B I R 

Kranj - Med obiskom v Slo-
veniji so se mudili še v Celju 
in Murski Soboti, na Hrva-
škem pa na Reki, kjer so zbi-
rali izkušnje lokalnih časo-
pisov, kakršne izdajajo tudi 
sami. Vukašin Obradovič iz 
Vranja ureja časnik Vranj-
ske. Vlado Filipčev iz Bečeja 
Mozaik Bečej, Stojan Mar-
kovič iz Čačka Čačanske no-
vine in Zdravko Rankovič iz 
Valjeva revijo Kolubara. Vsi 
so tudi člani združenja ne-
odvisnih lokalnih medijev, 
ki obstaja enajst let, njegovi 
člani pa so tisti časopisi, ki 
so bili v času Miloševideve 
vladavine na "nasprotni 
strani", so povedali gostje. 
Njihov sedanji cilj je pred-
vsem obveščanje lokalne 
javnosti, kjer želijo slediti 
profesionalnim standar-
dom. Združenje sicer po nji-
hovih besedah nima vpliva 
na uredniške politike časni-
kov. So tudi člani neodvisne-
ga združenja novinarjev Sr-
bije, ki ga podpira svet Evro-
pe. "Bili smo ujetniki politi-
ke, sedaj pa bralce to vse 

Srbske novinarje sta sprejela direktorica in odgovorna 
urednica Gorenjskega glasa Marija Volčjak in njen 
namestnik Jože Košnjek. / FMO: simoo Sub« 

manj zanima, razen ko gre 
za kak škandal. Zato pa' so 
vedno večjega zanimanja 
deležne ekonomija in druge 
praktične teme, pa seveda 
lokalna situacija," so pove-
dali obiskovalci iz Srbije. 

V uredništvu Gorenjskega 
glasa jim je direktorica in od-
govorna urednica Marija 
Volčjak s sodelavci predstavi-
la časopis in druge edicije, 
gostje pa so se zanimali 
predvsem sa praktične vidi-
ke izdajanja lokalnega časo-
pisa. Zanimale so jih lastni-

ška struktura našega časopi-
sa, kakšni so stroški izdaja-
nja, kako je z oglaševanjem, 
čudili so se dejstvu, da novi-
narji delamo in smo plačani 
na normo, posebno zanimiv 
pa je bil zanje naš naročniški 
sistem, Id ga v Srbiji ne po-
znajo, saj so časopisi večidel 
na prodaj v kolportaži. Zani-
male so jih tudi publikacije, 
ki jih Gorenjski glas izdaja v 
posameznih občinah, saj je 
tudi njihov cilj bralcem po-
nuditi kar največ lokalnih in-
formacij. 

http://www.gorenjskiglas.si
mailto:rocnine@g-glas.si
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V Železnike premalo denarja 
Občina Železniki bi za nujna sanacijska dela potrebovala 1,8 milijona evrov, dobila jih je 376 tisoč. 
Upajo na evropska kohezijska in solidarnostna sredstva. 

A N A H A R T M A N 

Železniki - Služba Vlade RS 
za lokalno samoupravo in re-
gionalno politiko je 36 obči-
nam, ki so bile prizadete v 
nedavnem neurju, za inter-
vencijsko sanacijo občinskih 
cest ter vodovoda in kanaliza-
cije namenila 2,3 milijona ev-
rov, kar je dvajset odstotkov 
denarja, ki bi ga občine de-
jansko potrebovale. Največ 
denarja • 16 odstotkov oziro-
ma 376 tisoč evrov - gre v naj-
huje prizadeto občino Želez-
niki. "Seveda je teh sredstev 
bistveno premalo. Za vzpo-
stavitev normalne prevozno-
sti lokalnih cest, zagotovitev 
pitne vode, čiščenja odpad-
nih voda Ln zdravstvene oskr-
be bi rabili vsaj 1,8 milijona 
evrov," je opozoril župan Mi-
hael Prevc in dodal, da bodo 
z računi za intervencijska 
dela skušali ministrstvu za 
lokalno samoupravo in regio-
nalni razvoj dokazati, da jim 
pripada veČ denarja. 

Kot je na petkovi tiskovni 
konferenci v Železnikih po-
jasnil minister za lokalno sa-
moupravo Ivan Žagar, bodo 
občine na podlagi prijave 
zdaj izdelale program ukre-
pov, nato pa bodo, najverjet-
neje ie ta teden, podpisali 
pogodbe in jim začeli naka-
zovati obljubljeni denar. Po-
udaril je, da za odpravo po-
sledic po neurju upajo tudi 
na evropska kohezijska in so-
lidarnostna sredstva. "Poseb-
na delovna skupina že kon-
čuje poročilo o skupni škodi 

Minister Ivan Žagar in župan Mihael Prevc / foio:coraid »uvi« 

in na podlagi tega bomo pri-
pravili vlogo, s katero bodo 
kandidirali za sredstva soli-
darnostnega sklada. Pristoj-
na evropska komisarka mi je 
zagotovila pomoč," je bil 
optimističen Žagar. 

Včeraj je na tiskovni konfe-
renci v Železnikih aktivnosti 
po neurju predstavilo tudi 
ministrstvo za okolje in pros-
tor (MOP). Minister Janez 
Podobnik je povedal, da 
končna ocena škode na vodo-
tokih v Sloveniji znaša 78 mi-
lijonov evrov. Pri sami sana-
ciji upajo tudi na kohezijska 
sredstva. MOP je prizadetim 
občinam že dodelil sredstva v 
višini 1,5 milijona evrov za 
urejanje nujne pretočnosti 
vodotokov. "Od tega gresta 
dve tretjini na Gorenjsko. 
Prejel jih bo koncesionar 

Vodno gospodarsko podjetje 
Kranj, ki bo šestdeset odstot-
kov denarja namenil Želez-
nikom," je povedal Prevc. Za 
nujne ukrepe na zemeljskih 
plazovih je MOP zagotovil 
950 tisoč evrov, od tega za 
Železnike 224 tisoč evrov. 
"Predlagali smo tudi, da se v 
državnem proračunu za leti 
2008 in 2009 za šest milijo-
nov evrov zviša postavka za 
urejanje vodotokov in hudo-
urnikov," je še poudaril mi-
nister Podobnik. Dodal je, da 
želijo pomagati pri zagotav-
ljanju pitne vode Želesaiikar-
jem, zato se bodo v okviru 
predhodnega sanacijskega 
programa prednostno usme-
rili v urejanje hudournika 
Plenšak, pričakujejo tudi 
čimprejšnjo sanacijo tam-
kajšnjega vodohrana. 

Včeraj je svoja vrata na 
občini Železniki uradno od-
prla Informacijska pisarna, 
katere glavni namen bo po 
besedah Janeza Podobnika 
informirati, svetovati in ko-
ordinirati. Pisarna je name-
njena vsem oškodovancem 
v zadnjih poplavah, župan 
Prevc pa kot eno njenih 
glavnih nalog navaja izdela-
vo potrebne dokumentacije, 
s katero bodo kandidirali za 
kohezijska sredstva. Včeraj 
je uradno začela delovati 
tudi brezplačna telefonska 
številka 080 2550, na kateri 
bodo strokovnjaki odgovar-
jali na vprašanja v zvezi s 
sanacijo. Naj kot zanimivost 
dodamo, da je prvi obiskova-
lec pisarne včeraj ponujal 
traktor, žal na napačnem 
naslovu. 

Šeststo tisoč evrov za obnovo šole 
Osnovno šolo dr. janeža Mencingerja v Bohinjski Bistrici so že začeli obnavljati. 

PETRA LOTRIČ 

Bohinjska Bistrica - Minister 
za šolstvo in šport Milan Zver 
je v petek obiskal Osnovno 
šolo dr. Janeza Mencingerja. 
Z županom Francem Kra-
marjem sta podpisala pogod-
bo, s katero bo šola dobila 
šeststo tisoč evrov za obnovo 
v neurju poškodovanih pros-
torov. "Ministru in vladi smo 
zelo hvaležni, saj brez njiho-
ve pomoči Bohinjci še dolgo 
ne bi zbrali dovolj denarja za 
obnovo," je povedal župan 
Kramar. Na razpisu za izva-
jalca obnovitvenih del pa je 
bilo izbrano Gradbeno pod-
jetje Bohinj, ki je še isti dan 
pričelo delati. 

Škoda v šoli je bila sicer 
sprva ocenjena na 1,2 inilijo-
na evrov, vendar, kot pravi 
ravnatelj Jože Cvetek, je sod-

ni cenilec škodo po temelji-
tem ogledu ocenil na šeststo 
tisočakov. "Ta denar bo po-
polnoma zadostoval za po-
pravilo," je povedal Cvetek. 
Dobili pa so tudi že kar nekaj 
donacij v materialu, kot so 
na primer zvezki in omare. 

Naj spomnimo, da je v ne-
urju v šolske prostore, Id so 
tako rekoč kletni, skozi okno 
vdrla voda. Vdrla je v pros-
tor, kjer so bili dvajset minut 
prej še otroci. Uničeni sta 
dve telovadnici, razredi 
učencev prve triade, pa tudi 
jedilnica in kuhinja, Id pa sta 
bili že za silo usposobljeni. 
Pouka ni bilo le en dan, saj 
so vse prostore spremenili v 
učilnice. Kljub temu pa naj-
mlajši komaj čakajo na svoje 
razrede in opremo, saj mo-
rajo sedaj sedeti na stolih za 
šolarje zadnje triade. 

Podžupan Anton Urh, župan Franc Krannar, minister MIlan 
Zver in ravnatelj Jože Cvetek pred OŠ dr. janeža 
Mencingerja / f«o: Loini 

PLIBERK, BOROVLJE 

Tudi Koroška pomaga Železnikom 

V zbiranje pomoči z dobrodelnimi koncerti za prizadete v 
poplavah v Sloveniji, predvsem v Železnikih, so se vključili 
tudi Slovenci na Koroškem in njihove organizacije, nekatera 
občinska vodstva, slovenski spored avstrijskega radia in te-
levizije ORF in slovenski tednik za Koroško Novice. Prvi do-
brodelni koncert je bil v nedeljo, 7. oktobra, v Pliberku. Čast-
no pokroviteljstvo nad koncertom, na katerem so nastopili 
Nonet Jubilate Železniki, oktet Suha, ansambel Igor in Zlati 
zvoki, ansambel Polka punce in ansambel Voxon, so prevze-
li župana občin Pliberk in Železniki Štefan Visotschnig in 
Mihael Prevc ter generalni konzul Slovenije v Celovcu Mat-
jaž Longar. Drugi koncert z naslovom Sosed pomaga sose-
du pa bo v četrtek, 11. oktobra, ob 19.30 v Mestni hiši v Bo-
rovljah. Nastopili bodo pevci Fantje iz Praprotna, kvintet 
Bratje Smrtnik, moški pevski zbor Kralj Matjaž iz Libuč, 
Hans Ogris iz Borovelj s svojimi godci, mešani pevski zbor 
Sele, otroški pevski zbor Dididumdaj Rožek, komorni zbor 
Borovlje in vokalna skupina Klika iz Železne Kaple. J. K. 

KRANJ 

Izjemna štipendija zaradi naravne nesreče 

Dijaki in študentje iz družin, ki so ob nedavni vodni ujmi 
izgubile celotno ali večino premičnega in nepremičnega pre-
moženja, lahko izjemno uveljavljajo pravico do republiške 
štipendije. Pravilnik o štipendiranju namreč določa, da je 
vlogo za republiško štipendijo izjemoma možno vložiti tudi 
med šolskim oz. študijskim letom, če se dohodek na 
družinskega člana toliko zmanjša, da je izpolnjen material-
ni pogoj za dodelitev štipendije. Pravilnik uvršča med 
takšne izjeme tudi primere, ko se dohodek zniža zaradi na-
ravne ali druge nesreče. C. Z. 

Draga Gorenjska, | 
z veseljem pri vas! i 
Vabljeni na "Gorenjski Seroboj'! 

Atomik Harmonik, 
Klng»ton), 
vscelD driiž«n|s, 
zabavn« igr«, golaž 

Kranj, Slovanski trg, 
srsda, 10.10., ob 18. uri 
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Ne bodo odstopili 
od svojih zahtev 
PETRA LOTRIČ 

Bohinjska Bistrica • Zaradi 
nesoglašanja občine Bohinj 
s predlogom komisije o no-
tranjih mejah med varstveni-
mi območji in režimi v TNP 
v občini Bohinj sta se nedav-
ne seje občinskega sveta 
udeležila tudi direktorica J Z 
TNP Marija Markeš in se-
kretar z Ministrstva za okolje 
in prostor Mladen Berginc. 
Zanimalo ju je, zakaj se obči-
na Bohinj ne strinja, da bi 
bile planine V lazu, Višev-
nik, Pri jezeru, Krstenica in 
Spodnja Grintovica v prvem 
varstvenem območju, ki je 
najstrožje, ter zakaj želijo 
Bohinjci območje Veglja in 
kopališča v Fužinarskem za-
livu postaviti v tretje varstve-
no območje. 

Svetnik Jože Cvetek je po-
vedal, da gozdove na našte-
tih planinah skrbniki planin 
uporabljajo za preskrbno z le-
som za popravilo. Župan 
Franc Kramar pa je pojasnil, 
da bi radi na Veglju in kopa-
lišču zagotovili primeren 

razvoj območja in ureditev s 
postavitvijo hišk za reševalce 
iz vode in stranišč, rekon-
strukcijo kopališča in navse-
zadnje tudi za obnovo go-
stinskega objekta, ki na ko-
pališču za dobro počutje ko-
palcev nikakor ne sme manj-
kati. 

Na koncu je zatrdil tudi, da 
bo kot predstavnik lokalne 
skupnosti v komisiji za pri-
pravo zakona o TNP do kon-
ca zagovarjal stališče občine 
Bohinj do tez zakona, ki je že 
kompromis. Na svoji zadnji 
seji pa je tudi svet KS Stara 
Fužina sprejel predlog, da se 
smučišče Vogel, jezerska 
obala, Mrenš in vse vasi, ki 
ležijo znotraj TNP, in tega iz-
kljuCjo. Enako pobudo je dal 
tudi ženski odbor občinske 
SDS. Župan Kramar pa je po 
seji povedal tudi, da bo na 
prihodnjo sejo verjetno dal 
predlog za razpis referendu-
ma o izločitvi naštetih ob-
močji iz parka. Referendum 
pa bo razpisan za vso občino, 
ne samo za vasi, ki ležijo v 
TNP. 

BOHIN)SKA BISTRICA 

Novo otroško igrišče 

V nedeljo ob zadnjem dnevu tedna otroka je pred Kampom 
Danica svoja vrata odprlo popolnoma novo otroško igrišče. 
Stoji na kraju, kjer je bilo prej balinišče Turističnega društva 
Bohinj. Oprema in ureditev igrišča sta stali slabih dvajset ti-
soč evrov, ki so jih prispevali Občina Bohinj, Žičnice Vogel 
Bohinj, TD Bohinj, LIP Bled in Alpska vas Vogel. Preden pa 
so župan Franc Kramar, predsednik TD Bohinj Dušan 
Blažin in predsednik uprave LIP Bled Alojz Burja prerezali 
trak, je otroke zabaval čarovnik )ole Cole. Po odprtju igrišča 
pa so se otroci lahko posladkali še s palačinkami. P. L 

Otroke je pred igriščem zabaval čarovnik )ole Cole. 

RODI NE 

Začela se je gradnja icanalizacije 
Občina Žirovnica je ena od šestih gorenjskih občin, ki 
so bile uspešne na prvem razpisu za pridobitev sredstev 
strukturnih skladov za prednostno usmeritev regionalnih 
razvojnih programov. Za projekt gradnje kanalizacije na 
Rodinah, ki že poteka, jim je uspelo pridobiti 638 tisoč 
evrov. "Smo ena redkih uspešnih občin in sem gorenjskim 
županom, ki so se jezili, ker so bili neuspešni, dejal, da mi 
ne bodo vzeli tega veselja in delali slabe vesti, ker je Žirov-
nica dobila denar." je dejal župan Leopold Pogačar. Gradnja 
kanalizacije na Rodinah bo sicer stala 1,1 milijona evrov, 
ob dobrih vremenskih razmerah pa bi se lahko končala še 
letos. Pogačar je napovedal, da se bodo prijavili na nov 
razpis za neposredne razvojne spodbude s projektom 
gradnje kanalizacije v Vrbi in na Breznici. A. H. 

Za gostoljubno Gorenjsko 
Na srečanju gorenjskih turističnih delavcev so podelili tudi priznanja Gorenjske turistične zveze v 
projektu Moja dežela - lepa in gostoljubna. 

K A R M E N S LUGA 

Kranjska Gora • Dvorana Vi-
tranc v Kranjski Gori je ko-
nec tedna gostila gorenjske 
turistične delavce. Na 37. 
tradicionalnem srečanju so 
izmenjali izkušnje s podro-
čja turizma, ki se na Gorenj-
skem vedno bolj razvija, 
iskali pa so tudi nove mož-
nosti za sodelovanje. Zave-
dajo se, da je najboljši gost 
zadovoljen gost, zato bi turi-
stično ponudbo radi čim 
bolj popestrili in jo v vseh 
letnih časih naredili zanimi-
vo za vse generacije. Na pri-
reditvi so podelili tudi pri-
znanja Gorenjske turistične 
zveze v projektu Moja deže-
la - lepa in gostoljubna. V 
akciji Naj bazen so bralke in 
bralci Gorenjskega glasa na 
prvo mesto postavili Letno 
kopališče Radovljica. V kate-
goriji drugi kraji in vasi je 
prvo mesto pripadlo Vopov-
Ijam v Občini Cerklje. Med 
hribovskimi kraji je zmagal 
Podkoren, med izletniškimi 
pa Dovje oz. Mojstrana. 
Med turističnimi kraji je bil 
prvi Gozd-Martuljek. Med 
manjšimi kraji je žirijo naj-
bolj prepričal Šenčur, med 
srednjimi mesti pa Radovlji-

Prireditev je imela tudi humanitarni značaj, saj so turistična društva Kranjska Gora, Rateče-
Pianica, Gozd-Martuljek in Dovje-Mojstrana Občini Železniki podarila 1600 evrov za obnovo 
turistične pisarne, ki so jo nedavne poplave popolnoma uničile. 

ca. Tudi vrtcem in šolam, ki 
s turističnimi društvi zavze-
to sodelujejo, so podelUi na-
grade. Med vrtci je bil najbo-
lje ocenjen vrtec Šenčur, 
med novejšimi osnovnimi 
šolami Osnovna šola Naklo, 
med starejšimi osnovnimi 
šolami pa Osnovna šola 
Šenčur. Med malimi kampi 
je bil prvi kamp Trnov'c, 
med srednjimi Kamp Bled, 
med velikimi pa Kamp So-

bec. Zmagovalci iz posa-
meznih kategoriji se bodo 
pomerili z zmagovalci iz 
drugih slovenskih regij na 
državni ravni. 

Med posamezniki so za 
prizadevno delo nagrade 
prejeli Urška Križnar, Ton-
čka Kociper, Mirjam Pavlič, 
Anica Lombar, Franc Cve-
tek, Franc Odar, Andrej Ba-
bič, Lidija Kopriva, Ingo Ro-
bič. Cvetka Pavlovčič, Bog-

dan Klinar, Marica Okršlar 
in Branko Klinar. 

Zbranim so nekaj pohval-
nih in spodbudnih besed na-
menili predsednik Gorenj-
ske turistične zveze Jure Me-
glič, glavna tajnica Turistič-
ne zveze Slovenije Karmen 
Burger, kranjskogorski žu-
pan Jure Žerjav in podpred-
sednica Turističnega društva 
Kranjska Gora Klavdija 
Gomboc. 

Pomagajo najbolj ogroženim 
v Kropi so do 2. oktobra dvaintridesetim družinam in posameznikom pomagali z denarjem, 
štiriindvajsetim pa z drvmi, kurilnim oljem, pohištvom ... 

CVFTO Z A P L O T N I K 

Radovljica - Občinski svet se 
je na seji v sredo seznanil z 
vmesnim poročilom o od-
pravljanju posledic nedavne 
vodne ujme. Kot je razvidno 
iz poročila, je občinska komi-
sija do 2. oktobra prejela 114 
prijav za škodo na stavbah, 
od tega največ iz krajevnih 
skupnosti Kropa (38), Pod-
nart (19), Lancovo (19) in 
Kamna Gorica (12). V Kropi 
je velika škoda na vodovod-
nem omrežju, samo v Go-
sposki ulici jo ocenjujejo na 
125 tisoč evrov, končna reši-

tev za preskrbo z vodo in 
elektriko pa bo odvisna od 
gradnje opornih zidov ob dr-
žavni cesti. Ujma je poleg na 
strugi Kroparice povzročila 
veliko škoda tudi na vodoto-
kih Upnica in Peračica. Ob-
činska tehnična pisarna v 
Kropi skrbi za izvedbo naj-
nujnejših ukrepov na najbolj 
poškodovanih objektih. Ob-
čina je zaprosila ministrstvo 
za kulturo za dvesto evrov po-
moči iz t i. kulturnega tolar-
ja, pri tem pa je pripravljena 
enak znesek prispevati tudi 
sama. Denar bi med drugim 
porabili za sanacijo in uredi-

tev rak, vigenjca Vice, Slo-
venske peči in statično naj-
bolj poškodovanega Bodlaje-
vega vigenjca, ki morebitne 
nove ujme ne bi več prene-
sel. V Kropi so namestili 
elektronski sireni, ki sta po-
vezani s senzorji na plazu 
pod Vodiško planino in bosta 
opozarjali Kroparje na more-
bitno nevarnost. Občina je 
začela postopek za izdelavo 
podrobnejšega prostorskega 
načrta Krope, predvidevajo, 
da bo osnutek pripravljen za 
obravnavo na občinskem 
svetu februarja ali marca pri-
hodnje leto. Komisija za do-

deljevanje humanitarne po-
moči v Kropi je do sredine 
prejšnjega tedna obravnavala 
42 ogroženih družin in 32 
družinam in posameznikom 
dodelila od tristo do 3.500 ev-
rov denarne pomoči, poleg 
tega pa štiriindvajsetim še 
materialno pomoč - kurilno 
olje, drva, belo tehniko, pohiš-
tvo, ozimnico ... Na računu 
Območnega združenja Rde-
čega križa Radovljica se je do 
2. oktobra zbralo več kot se-
demdeset tisoč evrov huma-
nitame pomoči, na računu 
Krajevne skupnosti Kropa pa 
31.500 evrov. 

ŽIROVNICA 

Želijo si Mestno info točko 

Pred kratkim so žirovniški župan Leopold Pogačar, direktor 
Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Janez Dolžan in Ivan 
Maje iz Mestne info točke podpisali pogodbo o sodelovanju 
pri vzpostavitvi Mestne info točke v Žirovnici. Če bo k pro-
jektu pristopilo zadosti podjetnikov, društev in drugih orga-
nizacij, kar bo znano v mesecu dni, bodo na stavbi pošte v 
Žirovnici namestili terminal, prek katerega bo brezplačno 
možno priti do vseh pomembnih podatkov o občini, obrti, 
turizmu in drugih dejavnostih, možen bo tudi dostop do 
spleta in elektronske pošte. A. H. 

RADOvgiCA 

Radovljici posojilo za cesto Za Verigo 
Javni sklad za regionalni razvoj je na razpis za financiranje 
projektov lokalne in regionalne infrastrukture prejel od ob-
čin sedemnajst vlog, od tega jih je dvanajst odobril v celoti, 
eno delno, štiri pa je zavrnil. Med občine bo razdelil za 6,26 
milijona evrov ugodnih posojil, od tega bo dvesto tisoč ev-
rov posojila prejela tudi Občina Radovljica za posodobitev 
ceste Za Verigo v Lescah. Obrestna mera za posojila je tri-
mesečni Euribor s pribitkom od 0,25 do enega odstotka. 
Sklad bo predvidoma v petek objavil nov razpis, s katerim 
bo med občine razdelil še 2,15 milijona evrov posojil. C. Z. 
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Pobarvali tržiško kegljišče 
člani Kegljaškega kluba Ljubelj so kegljišče odeli v barve, ki jih je podaril Helios. Dogovarjajo se 
za odkup prostorov. 

STOJAN SAIE 

Tržič - Na javni razpis za 
brezplačne barve in lake, ki 
so ga osmič pripravili Olim-
pijski komite Slovenije, 
Združenje športnih zvez in 
domžalski Helios, se je letos 
prijavilo deset zvez. Izbrali 
so jih šest, med njimi tudi 
Športno zvezo Tržič, ki je 
uspela z vlogo za obnovo 
kegljišča v Tržiču. Barve v 
vrednosti petsto evrov so čla-
ni Kegljaškega kluba Ljubelj 
dobro uporabili. S prosto-
voljnim delom in pomočjo 
pleskarjev so obnovi, zašči-
tili in pobarvali čez 260 kva-
dratnih metrov sten in nekaj 
čez tristo kvadratnih metrov 
lesenih oblog. Predsednica 
kluba Ema Zaje je novinar-
jem povedala, da so v prete-
klosti obnovili okna in elek-
trično napeljavo, vsaki dve 
leti pa menjajo keglje. Mo-
ški in ženske tekmujejo v 
prvi slovenski kegljaški ligi, 
mladinske ekipe pa so 
uspešne na regijskih tek-
mah. 

Na obnovljenem kegljišču: Polona Stare, Bojana Okorn Počivavšek, Boris Tomazin in Ema Zaje 

Predsednik Športne zveze 
Tržič Boris Tomazin je izra-
zil zadovoljstvo, da so po po-
sodobitvi skakalnic v Sebe-
njah obnovili že drugi šport-
ni objekt v občini. Kot je po-
udaril tržiški župan Borut 
Sajovic, kegljišče uporabljajo 
poleg članov kluba tudi upo-
kojenci in dnigi odrasli za 

rekreacijo. Občina Tržič si 
skupaj s klubom prizadeva 
za odkup prostorov, ki so v 
lasti družbe Mercator. Glede 
na dosedanje dogovore, ob-
staja velika možnost, da 
bodo sklenili pogodbo za od-
kup večinskega deleža, ki ga 
bo občina odplačala v več le-
tih. Polona Stare iz družbe 

Helios je pohvalila Tržičane, 
ki so prvi od šestih izbrancev 
uporabili njihove barve. Bo-
jana Okorn Počivavšek iz 
Olimpijskega komiteja Slo-
venije je pojasnila, da so od 
leta 1999 obnovili 42 šport-
nih objektov in sedem pla-
ninskih koč, za kar so vsako 
leto namenili 6250 evrov. 

Za zdaj ne bodo plačevali več 
Blejska občinska svetnika LDS Srečo Vernig in Davorina Pire sta opozorila, da predlagana odloka 
pomenita precejšnje povečanje komunalnega prispevka in prispevka za stavbna zemljišča. 

V I L M A STANOVNIK 

Bled - V začetku prejšnjega 
tedna je precejšnje vznemir-
jenje na Bledu povzročilo 
pismo svetnikov Sreča Ver-
niga in Davorine Pire iz 
LDS, s katerim sta opozarja-
la, da bo občinski svet na 
torkovi seji sprejemal odlo-
ka o povečanju občinskih 
davkov. Zatrjevala sta tudi, 
da občina nima izračunano, 
koliko denarja bo pobranega 
in za kaj se bo porabU. Prav 

tako sta v posebnih tabelah 
predstavila, za koliko se 
bodo predvidoma povečali 
komunalni prispevki in za 
koliko prispevki za uporabo 
stavbnega zemljišča. "Gre 
za dva strokovna odloka in 
iz nam dosegljivih podatkov 
smo naredili izračune o po-
višanju cen. Zdi se mi, da 
smo bili pri podajanju infor-
macije zelo korektni, res pa 
je, da je razburlcala ozračje 
pred sejo. Da smo vendarle 
imeli prav, pa je bil nato na 

seji dokaz, ker smo se svet-
niki strinjali, da se osnutek 
odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljiš-
ča umakne z dnevnega reda, 
govorili pa smo o komunal-
nem prispevku in ugotovili, 
da je treba predlog dopolniti 
z vsemi pripombami in zno-
va obravnavati. Tako mis-
lim, da smo dosegli svoj na-
men, saj smo prepričani, da 
si občani zaslužijo korektno 
informacijo, za kaj bo šel 
njihov denar," je po seji po-

vedala Davorina Pire, med-
tem ko je župan Janez Faj-
far dodal: "Mislim, da je bilo 
vznemirjenje nepotrebno, 
da je bil način obveščanja 
javnosti nekorekten in zato 
so nam ljudje na občino po-
stavili veliko vprašanj. Tako 
smo točko dnevnega reda o 
stavbnih zemljiščih umak-
nili z dnevnega reda, glede 
komunalnih prispevkov pa 
je odlok še v fazi osnutka in 
ga bomo prav tako še obra-
vnavali." 

G O Z D 

Množica v Gozdu 

v nedeljo, 7. oktobra, je bila pri planinskem zavetišču slo-
vesnost ob 63. obletnici požiga vasi Gozd. Spomin na ža-
lostne dogodke, ko so Nemci po bitki s partizani požgali vse 
hiše in pregnali prebivalce, je obudila predsednica KS Prista-
va Vida Ribnikar. Predstavila je tudi delo v krajevni skupno-
sti, ki ima skupaj s sosedi iz Križev, Sebenj in Seničnega kra-
jevni praznik prav na obletnico tega dogodka. Med več kot 
štiristo obiskovalci iz Gorenjske in drugih krajev sta bila ne-
kdanja prebivalca Gozda janež Zaplotnik in Viktor Tišler, če-
prav sta na invalidskem vozičku. Izmed udeležencev boja 
Kokrškega odreda z Nemci sta prišla na prireditev tudi dva 
pn/oborca. Kot je v imenu Združenja zveze borcev NOB Kri-
že dejal Janez Ribnikar, so hvaležni vsem za pomoč pri iz-
vedbi prireditve. Tudi tokrat so sodelovali domači planinci 
in gasilci ter Slovenska vojska, kulturni spored pa so pripra-
vili učenci Osnovne šole Križe in ansambel Rožmarin. Pod-
župan Jure Meglič je v imenu Občine Tržič potožil venec k 
spomeniku komandanta II. bataljona. S. S. 

PREDDVOR 

Proslavili so dan starejših 

V Domu starejših občanov Preddvor so ob 1. oktobru, med-
narodnem dnevu starejših, pripravili prireditev, na kateri so 
nastopili Pevski zbor stanovalcev in zaposlenih. Ženski pev-
ski zbor josipine Urbančič Turnograjske iz Preddvora in an-
sambel Ankaran s pesmimi Frana Milčinskega Ježka. Ob tej 
priložnosti so namenili pozornost stanovalcem, ki v domu 
bivajo jubilejnih pet, deset, petnajst, dvajset let in več. Počas-
tili so najstarejša stanovalko in stanovalca ter stanovalca, ki 
ima najdaljši staž bivanja v domu. Dom starejših občanov 
Preddvor letos praznuje 40-letnieo delovanja Skupnosti soci-
alnih zavodov Slovenije. 4. oktobra so hkrati z vsemi domo-
vi starostnikov po Sloveniji tudi v Preddvoru priredili dan od-
prtih vrat. "Čeprav je dan odprtih vrat minil, pa ne pomeni, 
da obiskovalcev nismo veseli vsak dan," pravi socialna delav-
ka Mojca Sajovic. "Naj bo to tudi povabilo za vas, bralce, 
ki se kakorkoli zanimate za domsko varstvo, storitev dnevne-
ga varstva, razvoza kosil na dom ali kot prostovoljci, da nas 
pokličete na tel. št.: 04/27-52-454 (socialna služba)." D. Ž. 

ŽELEZNIKI 

Dodatna denarna pomoč prizadetim krajanom 

Na humanitarni račun Občine Železniki je do konca minule-
ga tedna priteklo že 1,2 milijona evrov. "Z vodstvom Rdeče-
ga križa in Karitas smo se dogovorili, da bomo naredili spre-
membo v trifaznem sistemu razdeljevanja humanitarne po-
moči, saj bomo v nadaljevanju oškodovancem dodelili še 
eno denarno akontacijo več," je napovedal župan Mihael 
Prevc. Prvo denarno pomoč v višini 270 tisoč evrov so 177 
oškodovancem izplačali minuli teden, ko se je začelo tudi 
razdeljevanje materialnih dobrin. Župan pričakuje, da bodo 
dodatno denarno pomoč, ki bo predvidoma še nekoliko viš-
ja kot v prvi fazi, začeli izplačevati v začetku prihodnjega 
tedna. "Prejemnikov bo približno toliko kot v prvi fazi, prav 
tako jih bomo razdelili v več kategorij," je napovedal. Do 
konca oktobra nameravajo razdeliti materialne dobrine, v 
zadnji, četrti fazi humanitarne pomoči pa bodo znova raz-
deljevali denar na osnovi vlog oškodovancev. A. H. 

RADOVLJICA 

Čestitali športnikom in njihovim trenerjem 

Radovljiški župan Janko S. Stušek in občinski svetniki so v 
sredo pred začetkom seje občinskega sveta čestitali športni-
kom in njihovim trenerjem za uspehe na mednarodnih 
tekmovanjih. Čestitali so Alešu Mandlju za tretje mesto na 
svetovnem prvenstvu v tekvandoju in njegovemu trenerju 
Željku Gvozdiču, plavalki Sari Isakovič za drugo mesto na 
univerzijadi in trenerju Mihu Potočniku, evropski prvakinji 
v padalskih skokih na cilj Ireni Avbelj in trenerju Dragu Bun-
čiču, Teji Zupan za drugo mesto na mladinskem evropskem 
pn/enstvu v plavalnem maratonu na pet kilometrov in tre-
nerju Alenu Kramarju ter svetovnima veslaškima prvakoma 
Iztoku Čopu in Luku Špiku, ki pa se sprejema nista mogla 
udeležiti. C. Z. 

JEZERSKO, ŠENČUR 

Izbrali so elektorja 

Člani občinskega sveta na Jezerskem so se odločili, da bo 
elektor za volitve članov državnega sveta iz njihove občine 
kar župan Milan Kocjan. V občini so imeli možnost predla-
gati tudi kandidata za člana državnega sveta, predstavnika 
lokalnih interesov, vendar je niso izkoristili. 
Tudi na seji občinskega sveta v Šenčurju so izvolili svoja 
predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta. 
Med štirimi kandidati sta največ glasov prejela Ciril Kozjek 
(SLS) in Jože Regina (SDS). Za kandidata za člana državne-
ga sveta so šenčurski svetniki potrdili dosedanjega predsed-
nika državnega sveta Janeza Sušnika. D. Ž., S. Š. 

Med svoje vrste vabimo 

p r o d a j a l c e 
zabavne elektronike, bele tehnike, mobilne telefonije in 
računalništva v trgovini Janus Trade PE Kranj. 

Delo bo zajemalo; 
• sprejem strank, promoviranje, ponudba in prodaja 

izdelkov. 
• koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnih procesov, 
• prevzem, skladiščenje in izdajanje izdelkov, 
• sklepanje pogodb. 
• sprejem in odvod gotovinskih in negotovinskih plačilnih 

instrumentov. 
• ter druga dela v trgovini. 

PRIČAKUJEMO: 
• končano vsaj IV. stopnjo ustrezne smeri (prodaialec, 

ekonomski tehnik). 
• vsaj 3 leta delovnih izkušenj pri delu v trgovini. 
• veselje do dela s strankami, 
• komunikativnost, urejenost, prijaznost, samostojnost 

in ambicioznost 

NUDIMO: 
• urejeno delovno okolje. 
• delo v mladem kolektivu, 
• stimulativno plačilo. 

Prošnjo z Vašimi popolnimi osebnimi podatki in 
življenjepisom pošljite na: Janus Trade, d.0.0., 
za Tanja Bergles, Koroška cesta 53 , 4000 Kranj, 
telefon: 04 20 15 860, tanja.b®janustrade.si 



GORENJSKA 

Cesta odslej varnejša 
s slovesnim odprtjem obnovljene ceste skozi 
Dvorje so v Cerkljah zaključili praznovanje 
občinskega praznika. 

E L E N A N O V A K 

Dvorje - Poleg ceste s pločni-
kom so obnovili vodovod, 
javno razsvetljavo, zgradili 
pa so tudi kanalizacijski ka-
nal v dolžini 1.200 metrov. 

Predsednik vaške skupno-
sti Dvorje Janez Ciperie je po-
vedal, da jim je uspelo razširiti 
cesto, za večjo varnost krajanov 
pa so poskrbeli s pločnikom. 
Cesta je sedaj bolj pretočna in 
vama, kar bo še posebej prišlo 
do izraza pozimi, ko se promet 
skozi Dvorje zdo poveča zaradi 
bližine smučarska centra Kr-
vavec. Kot je še dejal Operle, se 
bodo v prihodnjih letih lotili še 
gradnje sekundarnih vodov 
skozi vas, tj. kanalizacije, kar pa 
bo zelo velik zalogaj. Župan 
Franc Čebulj je dejal, da je celo-
tna investicija znašala slabih 

888 tisoč evrov, od tega je ka-
nalizacija stala 315 tisoč ev-
rov, cesta s pločnikom 114 
tisoč, obnova vodovoda 132 
tisoč, javna razsvetljava pa 
slabih dvajset tisoč evrov. 
Izdelavo projekta so pričeli 
julija 2004, leta 2005 so 
zgradili kanalizacijo, obnovi-
li vodovod in javno razsvetija-
vo ter zgradili pločnik. Inve-
sticijo so zaključili letos 
septembra. Izvajalec del je 
bilo Cestno podjetje Kranj. 
Čebulj se je krajanom še za-
hvalil, ker so z razumom in 
naklonjenostjo sprejeli grad-
njo, Novo komunalno infra-
strukturo je blagoslovil žup-
nik Stanislav Gradišek. V 
kulturnem programu so na-
stopili citrarka Damjana 
Praprotnik in ženski pevski 
zbor iz Dvori j. 

K A M N I K 

Regijski park podpirajo tudi podjetja 

Približno leto dni pred načrtovano razglasitvijo regijskega 
parka Kamniško-Savinjske Alpe, h kateri so pristopile tudi 
občine Solčava, Luče, Kamnik, Preddvor in Jezersko, so člani 
društva za varstvo Alp Cipra Slovenija - eni glavnih pobud-
nikov za ustanovitev regijskega parka - predstavili pomen 
sodelovanja lokalnega prebivalstva in gospodarstva. "Naša 
vloga pri ustanovitvi parka je predvsem v ozaveščanju in in-
formiranju lokalnega prebivalstva, pri tem pa imajo lahko 
zelo veliko vlogo lokalna podjetja in druge organizacije," je 
na novinarski konferenci povedal Matej Ogrin, vodja Cipre, 
in izrazil zadovoljstvo, ker se je prizadevanjem za 
zavarovanje tega območja pridružil tudi Otelo We!lness 
center iz Domžal. "Naravovarstvu bomo pomagali pri vse-
binah informiranja, izobraževanja ter urejanja določenih 
lokacij visokega obiska. Tako bomo pripravili sklop preda-
vanj v Domžalah in Kamniku, vodene izlete, izdali bomo in-
formativno gradivo in sodelovali pri urejanju poti za slap 
Orglice," je povedal vodja Otelo centra Janez Homšak in do-
dal, da so uvedli tudi posebne eko karte za fitnes, s katerimi 
bodo deset odstotkov sredstev namenili Cipri Slovenija. J. P. 

G O R E N J A VAS 

Krožni promet do smučišča in Davče 

Na zadnji seji občinskega sveta občine Gorenja vas-Poljane 
so nekateri svetniki izpostavili problem povečanega prome-
ta na cesti skozi Leskovico. Tu v teh dneh po vodni ujmi 18. 
septembra poteka edina povezava Davče s svetom, svetniki 
pa se bojijo zimske sezone, ko bo tu tudi glavna dostopna 
cesta do smučišča Cerkno. "Predstavnikom iz Cerkna sem 
ponudil novo rešitev, enosmerni promet. Prek Leskovice je 
cesta ozka in ob povečanem prometu nevarna, zato bi do 
smučišča in Davče potekala le navzgor, nazaj pa bi se pelja-
li prek Robidnice in Mravljevega griča. Tako bi vzpostavili 
krožni promet," rešitev opisuje domači župan Milan Čadež. 
Čeprav ne v celoti asfaltirani, sta cesti urejeni, postaviti bi 
morali le signalizacijo. B. B. 

Kranjski gimnazijci v Bruslju 
"Slovenija se trži v Evropi kot zgodba o uspehu," so po obisku evropskega parlamenta v Bruslju 
povedali dijaki Gimnazije Kranj. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Štiridesetih dijakov 
tretjega in četrtega letnika 
Gimnazije Kranj je od 19. do 
22. septembra v organizaciji 
profesorice Marjete Brence 
in na povabilo evropskega 
poslanca Lojzeta Peterleta 
obiskalo prostore evropske-
ga parlamenta v Bruslju. To 
je bilo že drugo gostovanje 
Gimnazije Kranj v Bruslju; 
prvič so bili tam leta 2004 v 
okviru izobraževanja za pri-
hodnost pod vodstvom pro-
fesoric Marjete Brence in 
Rozalije Koren, takrat še po 
posredovanju avstrijskih ko-
legov iz Linza. 

"Zgodaj spomladi je Lojze 
Peterle po službeni dolžnosti 
evropskega poslanca obiskal 
našo šolo in vprašala sem ga, 
kakšne so možnosti za obisk 
Bruslja in parlamenta. Pove-
dal mi je, da so obiskom dija-
kov namenjeni določen de-
nar in določeni dnevi, in do-
dal: 'Napx)lnite avtobus.' In 
tako se je zgodilo." je poveda-
la Marjeta Brence. "Prej smo 
videli te stavbe in njihovo no-
tranjost samo po televiziji. 

Zanimam se za poklic preva-
jalke in izvedela sem vse o 
tem, kako prevajalci delujejo 
v evropskem parlamentu," je 
povedala dijakinja Neža Ma-
rolL "Sprejel nas je predstav-
nik za obiskovalce Rok Ko-
želj, ki nam je na razumljiv 
način predstavil strukturo in 
delovanje Evropske unije. Po-
zdravne besede nam je na-
menila tudi evropska poslan-
ka Ljudmila Novak in nam 
povedala nekaj o svojem delu 
na področju šolstva v evrop-

skem parlamentu,!' je povedal 
dijak Danid Grošelj, in dodal: 
"Slovenija se trži v Evropi kot 
^odba o uspehu." "Sprejel 
nas je tudi Bernard Grbec, asi-
stent Lojzeta Peterleta," je po-
vedala dijakinja Baibaia Ribni-
kar. Dijaki so ob obislcu izvede-
li, da je poslanka Mojca Drčar 
Murko v okviru svoje stranke 
dosegla sprejem pomembne-
ga zakona o zaščiti živali, da je 
poslanec Miha Brejc dosegel 
maloobmejni sporazum, da je 
poslanec Bomt Pahor zelo de-

laven, da poslanec Lojze Peter-
le govori šest tujih jezikov in da 
je bil razglašen za Evropejca 
leta. 

Dijakinja Katja Raztresen 
je na vprašanje, ali bi delala v 
evropskem parlamentu, od-
govorila: "Zakaj pa ne? Tam 
delajo ljudje različnih izob-
razb in pokUcev." Dijaki in 
njihovi spremljevalci so si v 
Bmslju in okolici ogledali še 
nekaj znamenitosti in se vr-
nili domov polni nepoza-
bnih vtisov. 

Prostore najprej izsušiti 
Sanacija poplavljenih stanovanj ni možna, dokler prostori niso izsušeni, 
zato je kranjsko podjetje prizadetim lastnikom v Železnikih brezplačno 
posodilo razvlažilce prostorov. 

A>IA H A R T M A N 

Železniki - Podjetje Saning 
International iz Kranja je 
minuli petek pred kultur-
nim domom v Železnikih iz-
ročilo petnajst razvlažilcev 
prostorov, ki bodo med pri-
zadetimi občani krožili od tri 
do šest mesecev. Tovrstna 
pomoč je v Železnikih ta čas 
še kako dobrodošla, saj po 
besedah direktorja Rudija 
Velkavrha brez izsuševanja 
prostorov nadaljnja sanacija 
in prenova nista možni. 
"Pred tem je tieba prostore 
obvezno izsušiti. V naspro-
tnem primeru se bodo začeli 
luščiti opleski, lahko tudi 
ometi, dvigovale se bodo tal-
ne obloge, parketi, ki jih pri 
takih pogojih sploh ne bi 
smeli polagati," je opozoril. 

Znano je, da se polmetrski 
opečnat ali kamnit zid, mak-
simalno prepojen z vlago, po 
naravni poti lahko izsušuje 
tudi do dve leti. "Tisti, ki so 
imeli poplavljena stanova-
nja, bodo tako morali upora-
biti iimetae izsuševalne me-
tode v kombinaciji z ogreva-
njem prostorov. Oškodovan-
ci, ki imajo v teh dneh že 

— ^ . V L . 

1 
v Železnikih so se razveselili razvlažilcev prostorov. 
/ Foto: Cor«d Kav«i£ 

tako ogromno stroškov, si 
težko privoščijo nakup raz-
vlažilcev, katerih cena lahko 
znaša tudi prek tisoč evrov." 
In kako deluje razvlažilec 
prostora? "Naprava po prin-
cipu kondenzacije odvzema 
zraku v prostoru vlago in s 
tem močno pospeši izsuše-
vanje navlaženih materialov 
v objektu. Ventilacijski si-
stem prefiltirira ogromno 
količino zraka v prostoru - od 
150 do 170 kubikov na tiro -
in kondenzira vlago, ki se 
zbira v posebnem rezervoar-

ju, ki ga je treba prazniti. Pri-
poročljivo je, da so prostori 
temperirani, kar pomeni, da 
dosegamo večjo relativno 
vlago in vlažilci bolj učinko-
vito delujejo kot v hladnej-
šem prostoru. Večja ko je 
vlaga v prostoru, pogosteje je 
treba prazniti rezervoar kon-
denzne vode. Ko je praznje-
nje vse redkejše in relativna 
vlaga pade pod 40 odstotkov, 
vemo, da so prostori že pri-
merni za bivanje in vgradnjo 
fmalnih gradbenih materia-
lov," je strnil Velkavrh. 

ŽIRI 
Z rebalansom zgolj 
lepotni popravki 

župan Bojan Starman in ob-
činska uprava bosta v pri-
hodnjih dneh občinskim 
svetnikom občine Žiri pred-
stavila osnutek rebalansa in 
proračun za leto 2008. Sled-
nji ostaja enak predlogu iz 
letošnje pomladi, z rebalan-
som pa bodo opravili le ne-
kaj manjših popravkov spre-
jetega proračuna. "Na pri-
hodkovni strani ni nič nove-
ga, medtem ko se bomo na 
odhodkovni strani prilago-
dili dejanskemu stanju," po-
jasnjuje Olga Vončina z ži-
rovske občinske uprave. 
Tako bodo za n8 tisoč evrov 
povišali postavko urejanja 
lokalnih cest, skoraj enak 
znesek {117 tisoč evrov) bo 
šlo več za urejanje Stare 
šole oziroma Muzeja Žiri, 
dobrih 60 tisoč evrov gre 
več za deponiranje odpad-
kov. Zanimalo nas je, zakaj 
proračun ne upošteva de-
narja iz razvojnih sredstev, s 
katerim bi komunalno ure-
dili industrijsko cono. "Kot 
pri večini gorenjskih občin 
je tudi naša prijava izpadla, 
vendar je ponovljeni razpis 
Že tu. Če nam uspe, bomo 
letos kupili predvidena zem-
ljišča v coni," pojasnjuje 
Franci Kranjc, v. d. direktor-
ja občinske uprave. Če ev-
ropskega denarja ne bo, bo 
občina v corti gradila sama v 
prihodnjem letu. B. B. 



GORENJSKA 

Minister Podobnik v Kamniku 
skupaj z županom in občinsko ekipo si je ogledal zemeljska plazova v Stolniku. Škode v občini je za 
blizu šest milijonov evrov. 

JASNA P A I A D I N 

Kamnik - Škodo, nastalo v 
septembrskem neurju, ki ni 
prizaneslo niti občini Kam-
nik, si je minister za okolje 
in prostor Janez Podobnik 
skupaj s svojimi sodelavci 
ogledal v soboto. 

"Ocene še vedno niso do-
končne, saj ekipe še zbirajo 
podatke na terenu, a že zdaj 
je škode za več kot šest mili-
jonov evrov," je strnil župan 
Anton Tone Smolnikar in iz-
razil pričakovanje, da bo dr-
žava tudi občino Kamnik ob-
ravnavala enakovredno, če-
prav so bili tulcajšnji v neurju 
prizadeti kraji - po župano-
vem mnenju • v medijih do-
slej povsem prezrti. Narasla 
voda je 18. septembra med 
drugim poplavila 72 objek-
tov, uničila 35 kilometrov ob-
činskih cest, odnesla most in 
sprožila 22 zemeljskih pla-
zov. Največ škode je na vodo-
tokih, za 2,7 milijona evrov, 
dva milijona evrov bo potreb-
nih za sanacijo gospodarskih 

Ob nedavnem neurju je tudi v kamniški občini nastalo več plazov. 

objektov, šeststo tisoč evrov 
za sanacijo škode na stano-
vanjskih hišah, skoraj mili-
jon pa tudi za ureditev ze-
meljskih plazov, zaradi kate-
rih sta še vedno ogroženi dve 
zgradbi. 

"Zavedamo se, da je občina 
Kamnik vodarsko in plazov-
no bolj obremenjena in po 
naših informacijah je samo 
na kamniških vodotokih ško-

de za 3,7 milijona evrov. Do 
konca minulega tedna sta v 
vaših krajih oba koncesionar-
ja opravila za 80 tisoč evrov 
intervencijskih del, skoraj 46 
tisočakov smo namenili za 
najnujnejšo sanadjo plazov, 
slabih 43 tisoč evrov pa še za 
cestno infrastrukturo," je po-
vedal Janez Podobnik in do-
dal, da bo vlada v proračunu 
za prihodnji dve leti vzdrže-

vanju vodotokov namenila 
dodatnih šest milijonov ev-
rov. 

Minister si je v nadaljeva-
nju v močnem dežju ogledal 
dva najhujša zemeljska pla-
zova v Stolniku, ki še vedno 
ogrožata hišo in gospodarsko 
poslopje družine Kosimik, 
družini Klemene pa je zemlja 
odtrgala cesto in s tem one-
mogočila dostop do doma. 

Preveč odpadkov 
v občini Gorenja vas-Poljane bodo uvedli 
rumene vreče za zbiranje papirne, plastične in 
kovinske embalaže. 

BošrjAN BOGATAJ 

Gorenja vas - Odpadla so na 
Škofjeloškem z zaprtjem de-
ponije Draga postali zelo do-
nosen posel, saj sedaj roma-
jo v Logatec, kjer je deponira-
nje bistveno iražje. "Za 
zmanjšanje računov za od-
padke gospodinjstev mora-
mo bistveno zmanjšati koli-
čine preostanka odpadkov, ki 
jih vozimo v Logatec ter pri 
gospodinjstvih izboljšati iz-
plen koristnih sekundarnih 
surovin," je prepričan Milan 
Čadež, župan občine Gore-
nja vas-Poljane. 

Prav v tej občini statistika 
pravi, da na ekoloških oto-
kih zberejo premalo sekun-
darnih surovin. Otoki so se-
daj premajhni in za marsi-
koga preveč oddaljeni. Prav 
zato bodo v občini obstoječi 
sistem zbiranja na ekolo-
ških otokih začeli nadgraje-
vati s pilomim projektom 
zbiranja treh frakcij odpad-
ne papirne, plastične in ko-
vinske embalaže v t. i. ru-

menih vrečah. Hkrati bodo 
prilagodili tudi frekvenco 
odvozov, prihodnje leto pa 
bo za boljši izplen poskrbel 
tudi zbirni center za ločeno 
zbiranje odpadkov v Todra-
žu. V občini Gorenja vas-
Poljane se tudi zavedajo, da 
znaten del odpadkov pred-
stavljajo biološki odpadki, ki 
bi jih marsikateri občan lah-
ko kompostiral na doma-
čem vrtu. 

Septembra je občina opra-
vila meritve količine meša-
nih odpadkov, sedaj bodo 
pripravili analizo, sledilo bo 
izobraževanje pristojnih in 
nato osebno predstavljanje 
novosti na domu. "S podžu-
panom Dušanom Marcem 
sva zaradi načrtovanih novo-
sti pred kratkim obiskala več 
krajev po Sloveniji, kjer sva si 
ogledala delovanje različnih 
sistemov iti se seznanila z iz-
kušnjami drugih. Tako se 
bomo lažje odločili, kaj je 
boljše za nas," pravi župan, 
ki novosti pričakuje vsaj z 
novim letom. • 
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NESRECE 
STAHOVICA 

Utonil v Kamniški Bistrici 

v soboto okoli i8. ure so OKC v Ljubljani obvestili, da se 
je v Kamniški Bistrici v kraju Stahovica utopil 62-letni 
domačin. Policija je ugotovila, da je šel peš po regiorialni 
cesti iz smeri Kamniške Bistrice proti Stahovici, ko je iz 
neznanega vzroka padel čez približno 30 centimetrov 
visok podporni z(d v kanal Kamniške Bistrice. Padec so 
opazili mimoidoči občani in ponesrečenca potegnili iz vode. 
Zdravniška ekipa, ki je prispela na kraj, ga je oživljala, 
vendar brez uspeha. 

VODICE 

Nepravilno prehiteval 

V soboto ob 16.10 se je na regionalni cesti med Vodicami in 
Zapogami zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili ranje-
ni dve osebi. 78-letni voznik Volksvvagen Caddyja iz okolice 
Kranja je v bližini odcepa za Repnje pri neprekinjeni beli sre-
dinski črti začel prehitevati pred seboj vozeče vozilo. Tedaj 
se je iz stranske ceste v promet vključil 53-letni voznik BMW 
530, zato je prišlo do trčenja, po njem pa je BMW odbilo na-
zaj in je trčil še v osebni avto Renault 4, s katerim se je iz Za-
pog pripeljal 31-letnl voznik. Slednji je v nesreči utrpel hude 
rane, 78-letni voznik pa lažje. S. Š. 

KRIMINAL 

ŠKOFJA LOKA 

Ukradel sedem skuterjev 

Loški policisti so zbrali dovolj dokazov, da so lahko podali 
kazensko ovadbo zoper 20-letnega Škofjeločana, ker ga ute-
meljeno sumijo, da je julija letos večkrat vlomil v skladišče 
podjetja Alpetour na Kidričevi cesti v Škofji Loki in ukradel 
več skuterjev. Kot so policisti ugotovili v preiskavi, je osum-
ljeni nekajkrat vstopil v skladiščni prostor, kjer so bili v kar-
tonski embalaži shranjeni skuterji SYM BL05W, in jih pripra-
vil za odvoz. Iz skladišča je nato postopoma odpeljal sedem 
skuterjev, jih skril v različnih objektih in jih nekaj kasneje 
tudi že prodal. Policisti so vsa ukradena kolesa z motorjem 
našli, jih zasegli in vrnili oškodovanemu podjetju. 

BEGUNJE 

Roparja v Begunjah 

V petek okrog 21.30 sta dva neznana moška na neosvetlje-
nem delu ulice v Begunjah na Gorenjskem fizično napadla 
enainšestdesetletnega domačina. Zbila sta ga po tleh in mu 
iz žepa vzela denarnico s sto evri, nato pa sta izginila v temo. 

GORENJA VAS 

Ima težave s krvnim tlakom? 

Neznani tat je pred dnevi skozi odklenjena vhodna vrata 
vstopil v stanovanjsko hišo na območju Gorenje vasi. Odne-
sel je 250 evrov gotovine in merilec krvnega tlaka. 

KRANJ 

Najprej tablice, potem gorivo 

Policija poroča o novih krajah registrskih tablic z avtomobi-
lov. V Podlubniku v Škofji Loki je nekdo s parkiranega oseb-
nega avtomobila vzel registrski tablici z oznako KK S7-269, 
v Kranju so v zadnjih dneh izginile tablice z oznakami KR 
R2-692, KR R9-591 in KR T5-320, v Podbrezjah pa lastnik po-
greša tablici z oznako KR C2-902. Ukradene tablice tatovi 
najpogosteje uporabijo za obisk bencinske črpalke, kjer si 
brezplačno natočijo gorivo. Tudi minuli četrtek sta neznana 
voznika osebnih vozil Renault Megane in Renault Laguna, 
na katerih so bile nameščene ukradene tablice, na bencin-
skih servisih Petrol in OMW na Primskovem v Kranju nato-
čila gorivo in se odpeljala, ne da bi poravnala računa. 

KRANJ 

Vlomilce premamil nakit 

Neznani storilec je v soboto med 20. in 22. uro vlomil v sta-
novanjski hiši v Tenetišah. Po pregledu notranjosti jo je po-
pihal z zlatim nakitom - prstanom, gumbi in zapestnico - in 
150 kunami. Gmotna škoda znaša petsto evrov. Naslednji 
dan popoldne je nekdo vlomil tudi v hišo na Mlaki, iz kate-
re je odnesel za okoli sedemsto evrov zlatega nakita. S. S. 

Zdravila vplivajo na vožnjo 
Lani je bilo v Sloveniji izdanih več kot 2,2 milijona receptov za zdravila, ki omejujejo sposobnost 
za vožnjo motornih vozil. 

MATJAŽ G R E G O R I Č 

Kranj - Uporaba nekaterih 
zdravil je v precejšnji meri 
povezana s prometno var-
nostjo, saj je potrjeno, da 
lahko vplivajo na sposobnost 
ocene prometne situacije, na 
hitrost odziva ali na kontrolo 
posameznih dejanj za vola-
nom. Zdravila z vplivom na 
psihofizične lastnosti so bila 
lani v Sloveniji napisana na 
več kot 2,2 milijona receptih. 
Gre za tako imenovane tri-
gonike, ki so na zunanji 
ovojni embalaži označeni s 
polnim ali praznim trikotni-
kom, ki opozarjata na relativ-
no ali absolutno prepoved 
vožnje vozil ali upravljanja 
strojev v času jemanja. 

Zdravila, ki vplivajo na psi-
hofizične lastnosti in zmanj-
šano sposobnost za vožnjo, 
učinkujejo različno, med 
učinke pa vsekakor sodijo 
zmanjšana pozornost, zaspa-
nost, upočasnjena hitrost od-
zivanja ali nadzora dogaja-
nja, vrtoglavica, motnje vida 
in sluha, slabost ali nenadna 
agresivnost. Trigoniki so ne-
varni predvsem ob hkratnem 
zaužitju alkohola, saj se ne-
kateri neželeni učinki še po-
večajo, zdravilni pa zbledijo. 

Po podatkih iz literature 
kar petina vseh zdravil, ki so 
na slovenskem trgu, vpliva 

Zdravila vplivajo na vožnjo tudi tako, da se znatno podaljša reakcijski čas pri zaviranju. 

na psihofizične lastnosti in 
posledično na zmožnost 
vožnje. Med temi zdravili je 
veČina pomirjeval, uspaval, 
protibolečinskih zdravil ter 
zdravil za znižanje krvnega 
tlaka, za zdravljenje sladkor-
ne bolezni, zdravila za oči in 
celo nekatera zdravila, ki se 
izdajajo brez recepta. Farma-
cevti navajajo, da je na vsa-
kem šestem receptu zapisan 
trigonik, vsak petdeseti re-
cept je za trigonik, pri kate-
rem velja absolutna, in vsak 
sedmi za trigonik, pri kate-
rem velja relativna prepoved 

vožnje. Na zmanjšano spo-
sobnost vožnje med drugim 
vplivajo tudi uspavalo zolpi-
den, pomirjevali bromaze-
pan in alprazolan ter protibo-
lečinsko zdravilo tramadol. 

Zakon o varnosti v cest-
nem prometu prepoveduje 
vožnjo tudi tistim, ki so za 
volan sedli pod vplivom ma-
mil, psihoaktivnih zdravil ali 
drugih snovi, ki zmanjšujejo 
sposobnost za vožnjo. Pro-
metni policisti porast upora-
be teh sredstev med udele-
ženci v prometu opažajo že 
od devetdesetih let, še zlasti 

pa v zadnjem času. V prvih 
osmih mesecih lanskega leta 
so obravnavali 19 takšnih 
primerov, letos pa v enakem 
obdobju že 37, med njimi je 
bUo 24 voznikov udeleženih 
v prometnih nesrečah. Poli-
cisti voznike, ki so jemali 
psihoaktivne snovi, prepo-
znajo po načinu vožnje, vi-
dezu, obnašanju, načinu go-
vora in dmgih vidnih zna-
kih, prisotnost psihoaktivnih 
snovi pa ugotavljajo s poseb-
nim postopkom, pri kate-
rem uporabljajo majhno na-
pravo za preizkus oči. 

Več pooblastil za občinske redarje 
Občinski redarji vas po novem ne bodo več kaznovali samo zaradi nepravilnega parkiranja, temveč tudi 
zaradi beračenja ali nedostojnega vedenja, in bodo lahko uporabili tudi fizično silo in prisilna sredstva. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Občinski redarji v 
prihodnje ne bodo samo za-
tikali plačilnih listkov za bri-
salce nepravilno parkiranih 
avtomobilov. Na ministrstvu-
za notranje zadeve so na-
mreč že pripravili ustrezna 
pravilnika in smernice, ki so 
potrebni za uresničevanje 
novega zakona o občinskem 
redarstvu, ki je začel veljati 1. 
januarja letos. Ta občinskim 
redarjem prinaša precej več 
pooblastil, saj bodo med dru-
gim lahko uporabljali celo fi-
zično silo, lisice in solzivec, a 
se morajo pred uporabo no-
vih nalog najprej ustrezno 
usposobiti na Policijski aka-
demiji v Tacnu. Kot sta 
prejšnji teden na novinarski 
konferenci pojasnila Srečko 
Jarc, generalni direktor di-
rektorata za policijo in druge 
varnosme naloge na notra-
njem ministrstvu, in Franc 
Kosmač, direktor policijske 
akademije, bodo morali ob-

činski redarji strokovno uspo-
sabljanje in preizkus znanja 
za opravljanje vseh nalog 
opraviti najkasneje do 29. av-
gusta 2008, program uspo-
sabljanja na Policijski akade-
miji pa obsega 370 učnih ur. 

V programu strokovnega 
usposabljanja bo posebna po-
zornost posvečena izvajanju 
redarjevih pooblastil, saj želi-
jo zagotoviti čim manjše šte-
vilo zlorab pri delu redarjev. 
Občinski redarji namreč ne 
bodo več pristojni zgolj za 
nadzor nad nepravilnim par-
kiranjem, temveč jim novi za-
kon nalaga tudi nove naloge. 
Po novem bodo pristojni za 
varen in neoviran cestni pro-
met v naseljih, varovanje cest 
in okolja v naseljih in na ob-
činskih cestah zunaj naselij, 
za varnost na občinskih jav-
nih poteh, rekreacijskih in 
dmgih javnih površinah, za 
varovanje javnega premože-
nja, naravne in kulturne de-
diščine ter za vzdrževanje jav-
nega reda in mim. Prekrškar-

Občinski redarji so prekrškarje doslej večinoma kaznovali 
samo zaradi nepravilnega parkiranja, po novem pa bodo 
imeli več pristojnosti. 

je bodo lahko kaznovali zara-
di nedostojnega vedenja, be-
račenja na javnem kraju, upo-
rabe nevarnih predmetov, po-
škodovanja uradnega napisa, 
oznake ali odločbe, pisanja po 
objektih, vandatizma, nedo-
voljenega kampiranja itd. 

Skladno s tem bodo širša 
tudi njihova pooblastila. 

Smeli bodo dajati opozorila, 
ustne odredbe, ugotavljati 
identiteto prekrškarjev, jih 
celo varnosmo pregledati. 
Zasegli bodo lahko predme-
te, smeli bodo zadržati storil-
ca prekrška in kaznivega de-
janja ter uporabiti fizično 
sUo, sredstva za vklepanje in 
vezanje in plinski razpršilec. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Košarkarji se že ogrevajo 
Minuli teden se je začela liga NLB, ta konec tedna pa se začenja nova sezona državnega prvenstva za 
moške v ligi UPC Telemach. 

V I L M A STANOVNIK 

Domžale - Včerajšnja tiskov-
na konferenca v domžalski 
gostilni Keber je bila slove-
sen uvod v novo sezono lige 
UPC Telemach. V njej bosta 
letos nastopali tudi dve go-
renjski moštvi, ekipa držav-
nih prvakov, Heliosa iz 
Domžal in škofjeloški TCG 
Mercator. Domžalčani so se 
minuli teden že predstavili 
na dveh tekmah nove sezone 
v ligi NLB. Najprej so doma z 
79 : 86 izgubili z ekipo Bu-
dučnosti, nato pa so v soboto 
gostovali v Tivoliju pri Unio-
rm Olimpiji in izgubili viso-
ko S 83 : 66. Naslednja tek-
ma v Ugi NLB jih čaka že v 
sredo, ko doma gostijo Široki 
Prima pivo, v ligi UPC Tele-
mach pa bodo tekmo 1. kro-
ga odigrali 3. novembra, ko 
bodo gostovali pri Geoplin 
Slovanu. 

Ločani, ki so se letos svo-
jim navijačem prestavili le še 
na prijateljskih tekmah. 

bodo prvo prvenstveno tek-
mo v ligi UPC Telemach od-
igrali to soboto, ko odhajajo 
na gostovanje k ekipi Elektra 
Esotech. "Čeprav smo v pri-
pravljalnem obdobju odigrali 
kar enajst prijateljskih te-
kem, od tega šest zelo moč-
nih, je dejstvo, da se ekipa še 
uigrava, pa tudi, da se še spo-
znavamo med seboj. Je i-o 
ekipe je sicer podobno kot 
lani in za zdaj sem zadovo-
ljen z igro v obrambi, v napa-
du pa še ni povsem steklo. 
Računam, da bo iz tekme v 
tekmo bolje, dejstvo pa je, da 
je liga zelo izenačena in da 
bo za naš cilj, ki je uvrstitev 
med osem najboljših, treba 
igrati dobro tako doma kot 
na gostovanjih," pravi novi 
mladi trener TCG Mercator-
ja Matic Vidic, ki že na prvo 
srečanje odhaja z željo po 
zmagi: "Tekma v Šoštanju 
nikakor ne bo lahka in vsaka 
zmaga na gostovanju bo 
vredna za dve. Vendar pa 
sem prepričan, da Elektro 

Matic Vidic, novi trener Loškega TCG Mercatorja /Fi)to:TitiaDoki 

Esotech lahko premagamo, 
in to je za začetek tudi naš 
dlj," optimistično dodaja tre-
ner Vidic. 

Dekleta, ki ligaško tekmo-
vanje začenjajo prihodnji 
konec tedna, se bodo pod 

koši srečala to soboto v četrt-
fmalu ženskega pokalnega 
tekmovanja. Škofjeloška 
Odeja bo gostovala pri prva-
kinjah Hit Kranjski Gori, 
Domžalčanke pa pri Mer-
kurju v Celju. 

KEGLJANJE 

KRANJ 

Nov lep uspeh slovenskega kegljanja 

Kegljačice Miroteksa iz Celja so ponovile lanski uspeh z 
osvojitvijo svetovnega pokala, ki je potekal v poljskem Co-
stynu. V finalu so ugnale nemške prvakinje Victorio iz Bam-
berga s 6 : 2 (3373 : 3248). Mariborski Konstruktor je med 
moškimi dosegel 7. mesto. Na evropskem pokalu v nem-
škem Augsburgu je moška ekipa Triglava osvojila 9., ženske 
Bresta pa 4. mesto. Nastopala je tudi ženska ekipa Eta Kam-
nik in v pokalu NBC osvojila 6. mesto. V prvem krogu Go-
renjske kegljaške lige pa so bili doseženi naslednji izidi: Že-
lezniki : Triglav-3 6 : 2, Portorož : Kranjska Gora 3 : 5, Plavž 
: Termo Polet 4 : 4, jesenice-3 : Ljubelj-3 i : 7. M. F. 

ODBOJKA 

KAMNIK 

Astec Triglav jutri doma 
Začetek odbojkarskega prvenstva je, vsaj za gorenjske prvoli-
gaše, minil v znamenju derbija, saj sta se v Kamniku pomerila 
domači Calcit Kamnik in Astec Triglav iz Kranja. Po dokaj ize-
načeni tekmi so bili tokrat 5 3 : 1 (21, - 26,15,19) boljši doma-
či odbojkarji. V ženski konkurenci i. DOL so odbojkarice LIP 
Bleda po pričakovanjih izgubile na gostovanju v Benediktu z 
rezultatom 3 : o (i6, 23,15). Ligaške obračune pa so začele tudi 
odbojkarice v 3. DOL zahod za ženske. Gorenjske ekipe so v 
prvem krogu dosegle naslednje rezultate - Epic Postojna : Bled 
Adriatica.net o : 3 (- 9, - 20, -13), Pizzeria Morena : Solkan 3 : 
o (13, 20,17), Triglav Kranj: Kostak-Eimont 2 : 3 (-16, - 20, 23, 
23, - 6), Mladi Jesenice : Luka Koper mlade i : 3 (22, -16, - 17 , 
- 25). Že jutri, v sredo, tekmovanje nadaljujejo moški v 1. DOL. 
Odbojkarji Calcita Kamnika gostujejo v Murski Soboti, igralci 
Astec Triglava pa se bodo ob 20. uri v ŠD Planina v Kranju po-
merili z Marchiol Prvačino. B. M. 

KOLESARSTVO 

SPODNJA BESNICA 

Valjavec tokrat v spremljevalnem vozilu 

Kolesarska dirka za pokal Tadeja Valjavca je minila v zna-
menju kolesarjev Kranjske Save. Zmago v kategoriji dečkov A 
si je privozil Urban Jelovčan, v kategoriji dečkov B pa je prvi 
ciljno črto prečkal Matej Mohorič. Izmed kolesarjev Save so 
na zmagovalni oder stopili še Nejc Korošec (tretji med dečki 
A), Nace Korošec (drugi med dečki B) in Blaž Klemenčič (tretji 
med dečki A). Tadej Valjavec je kot pobudnik te dirke razplet 
spremljal iz prvega spremljevalnega vozila, že takoj naslednji 
dan pa je z družino, ki je bila tudi del organizacijskega pogo-
na, odšel za teden dni na dopust v Grčijo. Poleg tekmovalcev 
z licenco so nastopili tudi rekreativni kolesarji. Zavoljo 
slabega vremena je bila udeležba bolj skromna, vseeno pa je 
celotna dirka potekala v prijetnem športnem razpoloženju in 
tudi to je lep obet za prihodnje leto. J. F. 

GRAD PRI CERKLJAH 

Na Krvavec je bil najhitrejši Vrečer 
Za rtaslove državnih prvakov v gorski vožnji so se v nedeljo 
na vzponu na Krvavec v organizaciji ŠD Bam.Bi pomerili 
kolesarji. V kategoriji Elite je bil prepričljivo najboljši Robert 
Vrečer (Radenska Powerbar), ki je s 36:48 dosegel tudi ab-
solutno najboljši čas, Vladimir Kerkez (Sava) je bil v tej ka-
tegoriji 3. Pri mlajših članih je naslov osvojil Grega Bole 
(38:11), ki je za Sest sekund premagal Kristjana Korena (oba 
Sava). Med starejšimi mladinci je svoj drugi naslov prvaka 
letos osvojil Nejc Košir (41:25), kolesar Radenske Powerbar, 
sicer doma s Tehovca v občini Medvode. Pri mlajših mla-
dincih sta šli prvi mesti v kranjsko Savo. Zmagal je Jan 
Polanc (42:28) pred Nejcem Beštrom. Tekmovali so tudi 
dečki, vendar tekma zanje ni štela za državno prvenstvo. 
Med dečki A je slavil Vid Jejčič (H IT Gorica), med dečki B pa 
Matej Mohorič (Sava). Prvič so na gorskem DP nastopili 
tudi novinarji. Zmagal je Robert Bauman iz Radia Kranj, dru-
gi je bil Stane Petavs iz dnevnika Finance, tretji pa Igor Ste-
fančič iz Radia Kranj. Zadnja dirka letošnje kolesarske se-
zone bo 21. oktobra v Podsmreki, kjer bodo podelili tudi na-
grado Zlato Scottovo kolo za člane v kategoriji Elite (zmago-
valec je Tadej Valjavec) in mlajše člane, kjer se bodo za zma-
go borili trije Savčani: Grega Bole, Kristjan Koren in Gašper 
Švab. M. B. 

NAMIZNI TENIS 

KRANJSKA GORA 

Športniki invalidi se že 
zbirajo 

z uvodno slovesnostjo se 
bo v četrtek zvečer ob 20. 
uri začelo letošnje evropsko 
prvenstvo invalidov v na-
miznem tenisu, ki ga v osmi 
ponovitvi gosti Kranjska 
Gora. Tekmovanja, na kate-
rih bo sodelovalo 329 šport-
nikov, bodo potekala od 
petka do prihodnje sobote, 
20. oktobra, ko bo ob 20. uri 
zaključna slovesnost. Ta 
dan bo v Kranjski Gori orga-
niziran tudi dan športa inva-
lidov. V. S. 

ŠAH 

KRANJ 

Enajsti turnir NLB 
Gorenjska in Kamnik 
Danes, 9. oktobra, bo v klub-
skih prostorih ŠK Stari Mayr 
Kranj v Kranju potekal enajsti 
letošnji šahovski turnir NLB 
Gorenjska in Kamnik. Prijave 
sprejemajo do 15 minut pred 
začetkom turnirja. Zmagova-
lec desetega turnirja je bil MK 
Dušan Zorko (ŠS Tomo Zu-
pan Kranj), drugo mesto je 
zasedel domači M K Milorad 
Bulatovič, tretji pa je bil Bra-
ne Deželak (ŠS Tomo Zupan 
Kranj). Inf.: Matevž Mrak, te-
lefon: 031/346-911^ enaslov: 
mrak.matevz@gmail.com. 
O . O . 

Infondovi 
vzajemni skladi 

so oktobra 
brez vstopne provizije 

wvifw.infond.si 
080 22 42 

' ^ K B M I n f o n d 
Družt>a za upravljanjE d.0.0. 

mailto:vilma.stancwnik@g-gla5.si
mailto:mrak.matevz@gmail.com
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GORSKI TEKI 

TACEN 

Gorski tekači v dežju na Šmarno goro 
Sobotni tek na Šmarno goro je bil finale Pokala Slovenije v 
gorskih tekih in hkrati finale mednarodnega tekmovanja 
WMRA Grand Prix v tej disciplini. Na startu so bili številni 
tuji tekači, na čelu s svetovno prvakinjo, Čehinjo Antio Pichr-
tovo in Italijanom Marcom Caiardom. V dežju na že tako 
tehnično zahtevni progi nista zmogla do zmage. Pri moških 
je najboljši čas (41:25} dosegel Poljak Andrzey Dlugosz, pri 
ženskah pa Victoria Wilkinson iz Velike Britanije (48:55). 
Najboljša Slovenca sta končala kot 3. Pri moških je bil to Pri-
morec Mitja Kosovel) (42:04), pri ženskah pa njegova sestra 
Mateja kot prva mladinka. Kamničan Sebastjan Zamik je bil 
absolutno 10. (44:03), tretji Slovenec pa na 17. mestu Simon 
Allč iz Poljan (45:34). Omeniti je treba tudi 2. mesto Petra 
Oblaka iz Gorenje vasi (47:45) pri mladincih in zmago Ži-
rovca Marka Šubica (48:05) med mlajšimi veterani. M. B. 

ŠENČUR 

Zimska liga v malem nogometu 

Športni center Protenex letos že šestič organizira zimsko 
ligo v malem nogometu v balonih. Tekmovanje bo potekalo 
od lo. novembra do 15. marca, prijave pa do 20. septembra 
sprejemajo po telefonu 041/945 399 ali po elektronski pošti 
franc.ahcin@)siol.net. V. S. 

GORENjSKI SEMAFOR 

NOGOMET 
Prva Liga Telekom, 13. krog: Domžale - Nafta 5:0. Dom-
žalčani imajo 29 točk in s petimi točkami prednosti vodi-
jo prek MIK CM Celjem. Naslednji krog bo zaradi repre-
zentančnega odmora na sporedu 20. oktobra. 

2. SNL, 9. krog: Bela Krajina :Triglav Gorenjska 2 : i. Vodi 
Triglav Gorenjska .s 17 točkami, točko manj ima Bela kra-
jina: V nedeljo Triglav Gorenjska'gostuje pri Muri 05. 

3. SNL - zahod, 9. krog: Adi-ia: Kalcer V«>doterm Radomlje o 
: 1, Jesenice : Roltek Dob i : 2, Kranj: Olimpija Bežigrad i : 
2, Jadran Dekani: Tinex Šenčur i : 3. Na lestvici vodi Olim-
pija Bežigrad z 20 točkami, točko manj ima Tolmin, dve pa 
Tlnex Šenčur. Pari 10. kroga: Izola Argeta : Rolet Dob, Slo-
van : Jesenice, Tinex Šenčur: Kranj (sobota ob i8. uri), Kai-
cer Vodoterm Radomlje: Tolmin (nedelja ob 15.30). 

1. gorenjska liga, 7. krog: Velesovo: Polet 2 : 2 , Bohinj: Bri-
tof 5 : O, Bled : Ločan i : 3, Železniki: Kranjska Gora 2 : o, 
Sava : Lesce 5 : o, Alpina : Naklo 4 : o. Na lestvici vodi eki-
pa Save z 19 točkami, sledi Šobec Lesce s i6 točkami. 2. go-
renjska liga, 6. krog: Bitnje : Preddvor 4 : 2, Visoko : Pod-
brezje 5 : o, Trboje: Kondor 6 : 2. Na lestvici vodi ekipa Vi-
sokega s 15 točkami, Bitnje na 2. mestu imajo 9 točk. V. S. 

ROKOMET 
1. liga - ženske: Velenje : Škofja Loka KSI 20 : 32. i . B liga 
- ženske: Litija : Naklo Merkur 2 0 : 3 0 . 2. liga - moški - za-
hod: Aleš Praznik : Kranj 23 : 27; Cerklje : J^adovljica 26 : 
34; Duplje : Alples 22 : 28. Ekipa Alplesa bo zaostalo tek-
mo 1. kroga z ekipo Cerkelj odigrala danes ob 20. uri. Ju-
tri, v sredo, pa bo na sporedu osmina finala pokala za 
ženske. Ekipa Škofje Loke KSI bo ob i8. uri gostila ekipo 
Mercator Tcnzor Ptuja. M. D. 

HOKEJ V DVORANI 
1. liga v floorballu, člani, 1. krog: Insport Škofja Loka : FBK 
Ljubljana 3 :2, ŠD Brlog : FBC Thunder Jesenice 3 : 5, FBC 
Žiri: FBC Borovnica 4 : 5. V. S. 

BALINANJE 
i8. KROG: liga - Primskovo : Sloga 12 : lo, Bistrica : Pla-
nina Petrič 10 : 12 ; končni vrstni red: Dragomer GUT&PET 
38, Primskovo in Sloga po 33, Brdo 30, EIS Budničar 29, Po-
stojna in Bistrica po 27, Planina Petrič 25, Polje 22, Antena 
Portorož 6. 2. liga vzhod - Svoboda : Radovljica Alpetour 2 
: 20, Velenje Premogovnik: Tržič 1 1 : 1 2 , Sodček: Čirče Van-
Den 2 : 20; končni mtni red: Radovljica Alpetour 43, Čirče 
Van-Den 42, Rogaška Car System 33, Voličina 24, Tržič 19, 
Tezno Cimos i8, Velenje Premogovnik 14, Svoboda 12, 
Sodček 10. 2. liga zahod - Žiri: Košana 12 : 10; končni vrstni 
red: Kolektor Idrija 38, KoŠana 31, Skala in Mlinar Padna po 
29, Ilirska Bistrica, Orlek Javor in SGP Gorica po 28, Rovna 
27, Jadran Hrpelje Kozina 18, Žiri 14. S. S. 

Biatlonci prvič na snegu 
Slovenski biatlonski A-reprezentanci sta opravili prvi snežni test na ledeniku Dachstein. Janez Marič 
čaka na novo operacijo kolena, Tadeja Brankovič Likozar ima težave z ramo. 

M A J A BERTONCELJ 

Ramsau - Po poletnem delu 
priprav sta slovenska ženska 
in moška biadonska izbrana 
vrsta opravili prvi trening na 
snegu pretekli teden na lede-
niku Dachstein nad Ramsau-
om v Avstriji na nadmorski 
višini 2700 metrov. Moška 
reprezentanca (Klemen Bauer, 
Peter Doki, Gregor Brvar, Vas-
ja Rupnik) je bUa v Ramsauu 
dober teden dni, ženska (Ta-
deja Brankovič Likozar, Dija-
na Ravnikar, Andreja Mali, 
Teja Gregorin) je na sneg s 
treninga na Obertillachu 
prišla le za nekaj dni. V pet-
ek, ko je bil Dachstein zavit 
v meglo in je padal dež, se 
je fantom zgolj na obisku 
pridružil tudi Janez Marič, 
ki ga v kratkem čaka nova 
operacija kolena, rehabilita-
cija bo trajala dva meseca, 
Marič pa upa, da sezona 
zanj kljub temu ne bo v ce-
loti izgubljena. 

' Glede na lanske rezultate, 
bo ob odsotnosti Mariča 
prvi mož najmlajši v ekipi, 
21-letni Klemen Bauer iz 
Ihana. Bauer pravi, da bi 
glede na vse teste tudi letos 
moral narediti še korak na-
prej. Trenerja Uroš Velepec 
pri moških in Tomaš Kos 
pri ženskah (reprezentanci 
tudi letos trenirata ločeno) 
sta s potekom priprav zado-
voljna. v ženski vrsti ima 
največ neprijetnih skrbi Ta-
deja Brankovič Likozar, ki 
ima še vedno težave z desno 
ramo: "Dobila sem že bloka-
do, naredila vse terapije, a 
ni nič boljše. Čakam na 
magnetno resonanco in ul-
trazvok. Tudi če bodo zdrav-
niki dejali, da je potrebna 
operacija, nad katero nisem 
ravno navdušena, upam, da 
bom sezono lahko speljala 
do konca. Zelo hitro sem 
utrujena, čeprav kri kaže, da 
je vse v redu. Treninge sicer 
zdržim normalno, počutje 

Biatlonke Tadeja Brankovič Likozar, Andreja Mali, Dijana 
Ravnikar in Teja Gregorin (z leve) so v petek prvič v 
pripravljalnem obdobju za novo sezono opravile snežni 
trening - tokrat v dežju. / Fotonm ooM 

pa ni takšno, kot bi moralo 
biti." Tako kot drugi tudi 
ona že čaka prve tekme, ki 
bodo konec novembra v 

Kontiolahtiju na Finskem, 
tekme na Pokljuki pa bodo v 
letpšnji sezoni že sredi de-
cembra. 

Na tivolskem ledu srečnejši Jeseničani 
Po slovenskem obračunu v ligi EBEL so se zmage v Tivoliju veselili hokejisti Acroni Jesenic. 

V I L M A STANOVNIK 

Ljubljana - V nedeljskem še-
stem krogu v ligi EBEL je bil 
na sporedu prvi derbi med 
ZM Olimpijo in Acronijem 
Jesenicami. V atraktivni tekmi 
so z golom Dereka Bekarja v 
7. minuti povedli Gorenjci, v 
28. minuti pa je izenačil Jaka 
Avgustinčič. Kljub številnim 
akdjam, ki so sledile na obeh 
straneh, se je tekma končala z 
rezultatom 1 : 1. Ker gola ni 
bilo niti v podaljšku, pa so od-
ločili kazenski streli, kjer je bil 
edini uspešen jeseniški Šved 
Markus Matthiasson in Prele-
pa Gorenjska je zadonela z na-
bito polnih tivolskih tribun. 

ZM Olimpija, ki je v petek v 
Linzu ugnala domače naoštvo 
Uvvest Linza, že prej pa v vna-
prej odigrani tekmi 8. kroga 
ekipo Red Buli Salzburga, je 
na lestvid lige EBEL z enajsti-
mi točkami na prvem mestu, 
Aaoni Jesenice, ki so v petek 
(tudi po kazenskih strelih) 2 : 1 
premagali Albo Volan, pa so 

na šestem mestu z devetimi 
točkami, Uga pa se nadaljuje v 
hitrem tempu, saj ekipa Acro-
nija Jesenic že danes gostuje v 
Lin2ni, ZM Olimpija pa gosti 
ddpo Graz ggers. 

Tekmovalni ritem pa ne pri-
zanaša niti ekipam v držav-
nem hokejskem prvenstvu, 
kjer so minuli teden odigrali 3. 

Uprava H K Olimpija je razveselila športne navdušen-
ce iz Železnikov, saj jim je podarila 250 vstopnic za 
nedeljski derbi v Tivoliju, podžupan Janez Ferlan pa 
je pred začetkom tekme dobil tudi ček za tisoč evrov, 
ki so ga pri Olimpiji namenili za obnovo zdravstvene-
ga doma v Železnikih. 

in 4. krog. V 3. krogu je ekipa 
Jesenice mladi 2 8 : 5 prema-
gala Medveščak, gorenjski ob-
račun na Bledu med doma-
čim moštvom Bleda in kranj-
skim Triglavom pa se je po 
kazenskih strelih končal s 4 : 
3 za domačine. So pa zato 
Triglavani še kako zasluženo 
slavili v 4. krogu na Slaviji, 
kjer so bili domačini poraže-
ni s kar o : 5. Ekipa MK Ble-
da je s 5 : 3 premagala Mari-
bor. ekipa Jesenice mladi pa 
je po kazenskih strelih s 3 : 4 
izgubila pri Alfi. Na lestvici 
vodi Triglav pred Slavijo. 
Nov krog v državnem prven-
stvu bo na sporedu prihod-
njo sredo, 17. oktobra. 

Mladinci igrajo v novi hokejski ligi 
Elitna koroška liga je v tej sezoni prerasla avstrijske meje in dobila novo ime. 

T I N A T O S I Č 

Bled - Medtem ko je v zadnjih 
dveh sezonah pri sosedih go-
stovalo hokejsko moštvo z Ble-
da, je v tej sezoni slika čisto dru-
gačna. "Ker so naši klubi iz elit-
ne koroške lige napredovali v 
Oberligo, ni bilo več tekem za 
mladinski ekipi iz Beljaka in 
Celovca. Po pogovorih z Bran-
kom Tošičem z Bleda in Pet-
rom Ratzejem iz Beljaka smo 
prišli na idejo ustanovitve nove 

lige z avstrijskimi, slovenskimi 
in hrvaškimi klubi," je jX)vedal 
predsednik koroške hokejske 
zveze Wolfgang Ebner. Ideja o 
novi ligi se je razvijala in že na 
prvem sestanku z drugimi klu-
bi je bilo odločeno, da bodo v tej 
sezoni v tako imenovani Super 
Junior Ligi moči merile e l ^ 
iz Beljaka, Celovca, Kranja, z 
Bleda, Jesenic, ekipa Slavije in 
državna reprezentanca Hrva-
ške. "Vsako moštvo se bo z na-
sprotniki srečalo enkrat doma 

inenkratvgosteh. "Zanagrado 
zmagovalcu nameravamo p)o-
dariti vikend pri nasprotnikih. 
Tako bodo Avstrijd gostovali v 
Sloveniji ali pa Slovend pri 
nas," je še povedal prvi mož ko-
roškega hokeja. 

Prve tekme so že bile odig-
rane pretekli teden. In sicer je 
Bled doma premagal repre-
zentanco Hrvaške s 13 :6, Sla-
vija je premagala Triglav s } : 
1 in Jeseničani Beljak z rezul-
tatom 8 : 2 . 

HOKEJ 

BLED 

Mladi hokejisti na 
Norveško 

Danes se je na Bledu zbrala 
hokejska reprezentanca do 
20 let. Trener Valerij Šahraj je 
na prve priprave v letošnji se-
zoni poklical 22 igralcev. Po 
uvodnih treningih že jutri od-
hajajo na Norveško, kjer jih 
do nedelje čakajo tri priprav-
ljalne tekme z domačo repre-
zentanco. Igranje z ekipo, ki 
je sicer članica elitne lige do 
20 let, bo zelo dobra popotni-
ca za svetovno prvenstvo, ki 
bo decembra v Rigi. T. T. 
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Voda uničila športni park 
Tudi dolgoletni trud športnih delavcev Selške doline, ki so zgradili svoj športni park Rovn v Selcih, 
je v nekaj urah uničila katastrofalna poplava. 

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

Selca - Kar nekaj slovesnih 
trenutkov smo v zadnjih letih 
spremljali v športnem parku 
na Rovnu, ko so domači šport-
ni delavd in zanesenjaki gra-
dili in nato z veliko ponosa 
predajali svojim sokrajanom v 
uporabo različne športne ob-
jekte. Uredili so nogometno 
travnato igrišče, večnamensko 
asfaltno igrišče za rokomet, 
košarko, mali nogomet, hokej 
na rolerjih in druge športe, 
zgradili so dve teniški igrišči, 
lani pa še igrišče za odbojko na 
mivW. Vmes so zgradili tudi 
garderobe in klubski prostor, 
uredili prostore za piknik in 
kampiranje, parkirišče in na-
brežine. 

Na Rovnu je bilo vedno ži-
vahno, saj so v park hodili 
tako najmlajši, ki so jim zgled-
no uredili igrala, ob posebnih 
dogodkih so prihajali vrhun-
ski športniki, največ pa je bilo 
vsak dan na Rovnu rekreativ-
cev, ki so imeli brezplačno 
vadbo ali vadbo po minimal-
nih cenah. Pripravljali so naj-
različnejše turnirje, podjetja so 
v parku pripravljala tekmova-
nja in družabna srečanja, na 
Rovnu so se radi srečevali čla-
ni Kluba študentov Selške do-
line, uporabljali so ga domači 
gasild, dani turističnega druš-
tva in še kdo. Lani decembra 
so vrednost parka, katerega 
upravljavec in delni lastnik je 

Takoj po poplavi so se v Selcih lotili obnove športnega parka Rovn. 

Športno društvo Selca (ob 
njem pa še Občina Železniki), 
uradno ocenili na skupno 

vrednost nekaj več kot sedem-
sto tisoč evrov. "Ko smo si ta-
koj po poplavi ogledali prizo-

Člani ŠD Selca prosijo za pomoč vse, ki lahko po-
magajo s prostovoljni prispevki. Nakažejo jih lahko 
na tekoči račun 07000-0000195739 (GBK), ker ima 
ŠD Selca status društva v javnem interesu, pa lahko 
pri napovedi dohodnine za letošnje leto 0,5 odstotka 
namenite društvu. Njihova matična številka je 
5263883, davčna pa SI 95460411. Več informacij lah-
ko dobite na www.sdselca-drustvo.si, pišete pa jim 
lahko po elektronski pošti na naslova brane.berton-
celj@alples.si ali gasper.benedik@siol.net. 

rišče, smo bili prepričani, da je 
uničenega skoraj devetdeset 
odstotkov parka. Nato smo pri-
pravili čistilno akdjo, odstrani-
li mulj, blato, mivko, zaščitne 
ograje ter vse druge nanesene 
stvari ter ugotovili, da je škode 
vendarle nekaj manj. Tako se-
daj, glede na ocenjeno škodo, 
ki znaša i8i tisoč evrov, oce-
njujemo, da je uničenega oko-
li 40 odstotkov parka," pravi 
predsednik Športnega druš-
tva Selca Brane Bertoncelj, ki 
skupaj s dani društva in vse-
mi ljubitelji športa v Selški 
dolini že na novo ureja 
športni park. 

Prvenstvo je velika priložnost 
Svetovno veslaško prvenstvo leta 2on ni le priložnost za razvoj veslaškega Športa, temveč tudi 
za Bled in Slovenijo. 

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

Bled - "Veslaška zveza Slove-
nije, Veslaški klub Bled in 
Občina Bled so izjemno kva-
litetno pripravili zasnovo 
projekta svetovnega vesla-
škega prvenstva 201 1 , pri 
tem pa je zelo intenzivno po-
magala tudi vlada. Tako smo 
vsi skupaj uspeli s kandidatu-
ro, pri čemer je pomembno 
zlasti to, da je prvenstvo veli-
ka priložnost tako za razvoj 
Bleda kot za razvoj športa, po-
sebno veslaškega. Mislim, da 
ima Bled prav na področju 
športnega turizma izjemno 
veliko možnost razvoja," je ob 
sestanku s podžupanom ob-
čine Bled Slavkom Ažma-
nom, z direktorjem občinske 
uprave Matjažem Erjavcem, 
direktorico Turizma Bled Evo 
Štravs Podkjgar in predsedni-
kom veslaške zveze Slovenije 
Tomom Levovnikom povedal 
direktor Direktorata za šport 
Simon Starček, ki mu je arhi-

Direktor Direktorata za šport Simon Starček si je z zanimanjem ogledal načrte prenove 
veslaških objektov na Bledu. 

tekt Andrej Golčman pokazal 
tudi že načrte prenove vesla-
ških objektov. "Projekt z re-
konstrukdjami je vreden pri-
bližno tri milijone evrov, kar 
ocenjujemo kot zelo realno. 
Stopili smo v novo finančno 
perspektivo evropskih struk-

turnih skladov in ti programi, 
kot so pripravljeni sedaj, za-
gotavljajo možnost dobrega 
finančnega sodelovanja. Pis-
ma o nameri za sodelovanje 
še nismo podpisali, saj mora-
jo dmgi partnerji pri tem pro-
jektu postoriti še kar precej. 

da potem lahko pristopimo 
tudi k takšnemu aktu," je po 
pogovorih na občini Bled še 
povedal Starček, ki si je nato 
ogledal, kaj vse bo v prihod-
njih letih do svetovnega vesla-
škega prvenstva na Bledu tre-
ba postoriti in obnoviti. 

G I B A J T E SE Z NAMI 
J A N E Z F E R L I C 

Koristnost treninga na 
atletski stezi 

če povprašamo rekreativne 
tekače, ali bi opravili kakšen 
trening na štiristometrskem 
stadionskem krogu, bo večina 
odvrnila, da tam že ne bodo 
krožili oziroma da je tak tre-
ning lahko zgolj dolgočasen. 
Pa ni povsem tako. Trening na 
stezi je specifičen, razlikuje se 
od treninga na naravnih 
(gozdnih) stezah in je name-
njen predvsem razvoju hitrosti 
teka, tehnike in gospodarnosti 
gibanja. Vrhunski tekači na 
dolge proge redno trenirajo na 
atletski stezi, medtem ko rekre-
ativci precq manj, večina pa se 
atletskemu stadionu niti "ne 
približa". Če tečemo zgolj za 
užitek, zdravje in dobro počut-

je, potem se bomo zagotovo 
najbolje počutili prav na meh-
kih gozdnih stezah, travnikih 
in kolovozih. Steza pa pomeni 
korak naprej v tekaškem raz-
voju. Dokaj trda poliuretanska 
podlaga omogoča dober stik s 

precej utrudil, a tudi okrepil. 
Tipičen trening je bil šestkrat 
tisoč metrov v okoli treh minu-
tah. Zadnji ponavljani tek Je 
bilo že pravo umiranje, ciljna 
ravnina pa nekakšen brezglavi 
šprint. Tista sezona je bila tudi 
sezona osebnih rekordov, ki jih 
vetjetno ne bom več presegel. 
Preteklo nedeljo pa sem popol-
dan spet izkoristil za krajši tre-
ning na popolnoma praznem 
kranjskem atletskem stadionu. 
Ker sem bil prvič letos na stezi, 
tudi nisem pretiraval s kilome-
tražo in sem zgolj preveril hi-
trost na dvestometrskih inter-
valih. Prijetna zadeva, ker je 
kratka, a po četrtem teku sem 
bil že utrujen in kmalu zavil 
na travnato nogometno igrišče 
in še nekaj minut lahkotno te-
kal. 

Dobri tekači na dolge proge 
ponavadi opravijo na stezi 
ponavljalne (intervalne) tre-
ninge na dolžinah od dvesto 

Z vadbo na štiristometrskem stadionskem krogu je tekaški 
napredek boljši in hitrejši. A le v primernem obsegu. 

podlago in boljšo odrivnost, ker 
pa je podlaga povsem ravna, 
tudi ni nevarnosti, da bi si npr. 
zvili gleženj. Nekateri tekači 
imajo težave zaradi trde pod-
lage in ob prekomerni vadbi se 
lahko pojavijo tipične tekaške 
poškodbe zaradi nenehnega 
pritiska na trdo podlago. Vnet-
je pokostnicc, ki se lahko ob na-
daljnji vadbi razvije v zelo ne-
prijeten stresni zlom, je le ena 
izmed poškodb zaradi teka po 
trdih podlagah. Seveda to po-
škodbo staknemo tudi na teku 
po asfaltnih podlagah. Je pa 
tako: nekdo je bolj nagnjen k 
tovrstnim poškodbam kot kdo 
drug. Ko sem sam v svoji naj-
boljši tekaški sezoni pred nekaj 
leti dokaj redno treniral na at-
letski stezi, se je ob povečanem 
obsegu hitro pojavila bolečina 
v golenici, in §ede na izkušnje, 
sem takoj prenehal vaditi na 
stezi in se z manj intenzivno 
vadbo "preselil" v gozdove. Na-
paka je bila predvsem ta, ker 
sem na stezi pretekel skupaj z 
ogrevanjem in iztekanjem sko-
raj petnajst kilometrov ter nato 
opravil še serijo atletskih posko-
kov. Tak trening meje sicer 

pa tudi do (ri tisoč metrov. Ti-
pični treningi so npr.: ij-krat 
400 m, lo-krat 800 m, yio-
krat 1000 m... Razdaljo si iz-
beremo, glede na svoje sposo-
bnosti in želje. 

Glavne koristi trening na stezi: 
- točno izmeijena razdalja, 
- ravna podlaga, 
- razvijanje hitrosti teka, 
- razvoj tehnike teka in gospo-

darnosti gibanja, 
- spremljanje razvoja hitrosti. 

Sklep 

Atletska steza večini tekačev 
na dolge proge pomeni le del 
treninga v celotnem ciklusu. 
Pretiravati s tovrstnim tre-
ningom nikakor ni priporoč-
ljivo, saj lahko določene tre-
ninge prestavimo v naravna 
okolja, kjer si s npr. s kolesom 
izmerimo točno razdaljo. 
Treningi na stezi so ponavadi 
manj obsežni, a zato precej 
bolj intenzivni. Če hočemo 
dobro napredovati in stremeti 
k vse boljšim rezultatom, pa 
bo treba večkrat obiskati stadi-
onski krog. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
http://www.sdselca-drustvo.si
mailto:celj@alples.si
mailto:gasper.benedik@siol.net
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M O J POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Ko zmanjka besed (3) 
rnesrečak, kot je bila 
septembrska ujma, se 
pokažejo vse najboljSe 

in najslabše lastnosti ljudi. To 
je nekaj podobnega kot takrat, 
ko se ljudje postaramo. Pravi-
jo, da se takrat ne pretvaijaš 
več in si samo takšen, kakršen 
si. K sreči ali pa tudi ne, se bo 
vsak najbolj zagotovo staral 
vsaj sam s seboj, če že ne z 
drugimi. Mogoče je to včasih 
še najtežje. Pri tem mislim 
tudi na vse, ki se radi okoriš-
čajo s tujo nesrečo. Tudi takš-
nih se najde kar nekaj v teh 
dneh. Kot krokaiji prežijo, kje 
bo kaj mrhovine. Kako lahko 
ljudje živijo s tem v sebi? To je 
vsaj tako bedno, kot vlamljati 
v avtomobile na parkirišču 
pred pokopališčem. Ko vendar 
vsak ve, da je to poseben kraj, 
kjer je žalost doma. No.ja. So 
stvari, ki jih nekateri nikoli ne 
bomo razumeli. Dolina je vi-
deti poškodovana, a življenje 
teče naprej. Še nikoli nisem 
slišala toliko povabil na do-
brodelne koncerte, kot sem jih 
v zadnjih tednih. Človeka kar 
poboža po duši, ko ve, koliko 
ljudi je zares pripravljenih po-
magati. Ne vem, ali se bomo 

lahko kdaj zahvalili vsem, 
kajti večina je neznancev. Za-
radi svoje človečnosti ste posta-
li del nos. Naj bo tok pisanje 
namenjeno vam. Vsem, ki v 
mislih ali dejanjih stopate po 
naši dolini in spodbujate ljudi 
na takšen ali drugačen način. 
Hvala. Vsem, ki nesebično po-
magate, ne glede na to, od kod 
prihajate in kaj delate. Hvala. 
Vsem, ki profesioruilno oprav-
ljate svoje delo v izrednih raz-
merah in se pri tem srečujete s 
tisoč in eno pritožbo. Hvala. 
Vsem, ki poročate, pišete ali 
govorite o naši dolini. Hvala. 
Vsem, ki dostavljate vodo in 
ponujate vse, kar ljudem omo-
goča, da bolje živijo. Hvala. 
Vsem, ki jih vsak dan sreču-

jem na cesti - od vojakov, poli-
cistov, gasilcev in civilne za-
ščite. Hvala. Vsem, ki se tru-
dite, da bi vse potekalo, kot je 
treba. Hvala. Vsem, ki ste po-
stavili začasno zdravstveno 
postajo, katere ime je ponosno 
napisano na tabli pred žup-
niščem v Selcih. Hvala. 
Vsem, ki pokažete, da vam ni 
vseeno. Hvala. Naj vam živ-
ljenje hvaležno vrača vse, kar 
dajete. 

Prisluhnite nam-
polepšali vam bomo 
dan. 

91,0 iVIHz 
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Z lanom gre lažje 
Poleti, ko lan (Linum usitatissimum) odpre svoje nebesno modre cvetove, nam je v okras, zgodaj 
jeseni, ko dozori, pa v uporabo: le poberimo njegovo seme in ga posušimo. Kot učinkovito odvajalo 
nam bo prav prišlo pri kroničnem zaprtju, pomirilo pa bo tudi vnetje prebavnih sluznic, vnetja 
dihalnih organov in še kaj. 

PAVLA K L I N E R 

Za oblačilo in zdravilo 

Lan je tako stara kulturna 
rastlina, da bi se morali pred 
njo spoštljivo prikloniti. Pri-
delovali in uporabljali naj bi 
ga že v mlajši kameni dobi. 
Domnevajo, da je sploh naj-
starejša rastlina, ki so jo 
ljudje uporabljali za oblačila 
in zdravljenje. Izvira iz 
osrednje Azije, a se je že v 
davnini razširil v Evropo, 
Kjer ga je izrinil bombaž, 
kasneje še umetna vlakna, a 
zadnje čase postaja spet po-
pularen. Priljubljen je bil že 
med Sumerci, Egipčani, 
Grki in Rimljani. Egipčani 
so denimo tudi mumije po-
vijali v lanene povoje. Kot 
zdravilno rastlino ga prvi 
omeni grški antični zdrav-
nik Hipokrat. Svetuje ga pri 
boleznih želodca in črevesja 
ter pri vnetju dihal. Lan je iz-
ključno gojena rastlina, po-
divjanega v naravi najdemo 
le redko. Pri nas je po lanu 
najbolj znana Bela krajina, 
kjer ga pridelujejo zlasti za 
izdelavo platna. Njega dni so 
se lanena polja razprostirala 
od Grosupljega do Trebnje-
ga. Laneno platno so ljudje 
cenili kot najboljše platno za 
obkladke in obveze. Tudi 
naši bukovniki so na lan ve-
liko dali, svoj čas so med 
drugim pisali: "Vzemi lane-
nega semena in rumenjaka od 

jajc in iz telečfih kusti muzeg. 

To ukup zmešaj in s tim žilo s 
krčem maži. Gvišn nuca!" 

Moč lanenih semen 

V zgodnji jeseni spravlja-
mo zrelo seme, ga dobro po-
sušimo in spravimo v temnih 
steklenih posodah na hlad-
nem prostoru. Uporabljamo 
le zrelo seme, saj ima nezre-
lo lahko nezaželene in celo 
strupene učinke. Pri zdravil-
ni rabi se lahko odločimo za 
celo aH zmleto seme. Slednje 
zelo hitro postane žarko, zato 
je najbolje, da ga meljemo 
vedno tik pred uporabo. Za 
mletje se dobro obnese mlin-
ček za kavo. Glavne učinkovi-
ne semen so sluzi, pri zmle-
tem tudi olje. Laneno seme je 
blago odvajalno sredstvo in 
tudi sredstvo za ustavljanje 
drisk, kot piše dr. Katja Galle 
Toplak v Zdravilnih rastlinah 
na Slovenskem. Dodaja, da v 
črevesju pride zaradi nabre-
kanja sluzi do povečanja vo-
lumna in pritiska na čreves-
ne stene, kar spodbudi in po-
speši črevesno peristaltiko, 
zaradi sluzi in olja pa celotna 
masa lažje drsi. Učinek na-
stopi šele po nekaj dneh. Po 
drugi strani laneno seme 
učinkuje pri vnetjih v ustni 
votlini in žrelu kot tudi pri 
vnetju črevesne in želodčne 
sluznice. V tem primeru ga 
za več ur namočimo v hladno 
vodo, da se sluzi ločijo od se-
mena. Sluzi prekrijejo vnete 
in razdražene sluznice, 
zmanjšuje se prekrvitev vne-

Zdravilno sene 

tih predelov in izločanje žlez 
sluznice se normalizira. Dri-
ske in bolečine počasi izgine-
jo. Ljudsko zdravilstvo upo-
rablja seme še pri vnetju se-
čil, za umiritev živcev, za čiš-
čenje in mehčanje kože, zo-
per lišaje in ekceme, za urav-
navanje menstruacije. 

Zdravilni pripravki 

Prevretek, ki pomiri vnetje 
želodčne in črevesne sluzni-
ce, pomaga pri težavah s pre-
bavo, prehladnih obolenjih 
sečnih organov in trdovrat-
nem kašlju pripravimo tako, 
da žlico semena kuhamo v 
250 ml vode tako dolgo, da 
povre na polovico. Lahko si 
pripravimo tudi preliv: dve 
žlički celega semena nama-
kamo 6 do 8 ur v skodelici 
hladne vode, nato sluznati 
čaj odcedimo, rahlo segreje-
mo in pijemo po požirldh tri 
do štirikrat na dan. Koristi 
zlasti pri vnetju črevesja. Pri 
zaprtju eno do dve žlici cele-

ga ali zmletega semena zme-
šamo z medom, slivovo mar-
melado ali petimi razkoščiče-
nimi suhimi slivami in jem-
ljemo do trikrat na dan, za-
čenši zjutraj na tešče. Pri bo-
lečinah mišic, sklepov in živ-
cev, pri kožnih vnetjih in tvo-
rih, žolčnih kolikah in bron-
hitisu uporabljamo lanene 
obloge. Pripravimo jili tako, 
da laneno seme v platneni 
vrečki prelijemo z vročo 
vodo. Tople, a ne prevroče, 
polagamo na obolele dele. Iz 
semen pridobivajo tudi lane-
no olje, ki je cenjeno v pre-
hrani, žal pa hitro postane 
žarko. Ker vsebuje nenasiče-
ne maščobne kisline, znižu-
jejo holesterol v krvi, je pa 
tudi blago odvajalo. Zunanje 
se v obliki oblog uporablja 
pri ekcemih in luskavid. Ne-
kateri fitoterapevti opozarja-
jo, da se laneno seme ne sme 
uporabiti pri bolezenskih zo-
žitvali v požiralniku, želodcu 
ali črevesju ter ob črevesni 
zapori. 
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MARJETA SMOLNIKAR 

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

Petek, 8. junij 

Aha. Ne smem pozabiti 
omeniti več kot samo neprijet-
nosti, ki se mi je dogodila pred 
odhodom z Golnika. Obleče-
na v svojo garderobo se poču-
tim svobodno in prav nič bol-
no. Pravi šok pa doživim, ko 
me točno opoldne oddelčna se-
stra opozori, da je moje 
zdravstveno zavarovanje neu-
rejeno, da sem zdravstveni 
zavarovalnici dolžna tristo 
evrov, da bom torej prisiljena 
bolniške usluge (v igri je pri-
bližno tri tisoč evrov) plačati 

na licu mesta. Dobro, da me 
ne zadane kap. Tudi zato, 
ker je petek in se delovni dan 
v državni upravi, na davkari-

ji in na zdravstveni zavaro-
valnici počasi izteka. 

Po podatkih terminala, ki 
potrjuje zdravstveno zavaro-
vanje, sem (kot samostojna 
novinarka) neredna plačnica 
davčnih obveznosti, sama pa 
sem stoodstotno prepričana, 
da imam z davkarijo popolno-
ma čiste račune. Ampak, moje 
prepričanje je v primerjavi z 
račurutlniškimi podatki toliko 
kot bob oh steno, se pravi, nič, 
za dokazovanje mojega prav 
pa ni niti časa niti priložnosti. 
Nimam namreč navade po 
svetu hoditi s plačilnimi nalogi 
v denarnici. 

Kaj storiti? Pokličem Tino, 
kije še v službi, naj na račun 
davčne uprave Ljubljana Ši-
ška nakaže znesek, ki ga od 
mene zahteva tamkajšnja 
uslužbenka. (Čez nekaj dni 
se sicer izkaže, da sem davka-
riji nakazala osemdeset evrov 
preveč, ne pa tristo premalo, 
daje bila torej posredi uradni-
ška napaka in m moja nered-
nost, ampak o tem v petek po-
poldan minuto pred iztekom 
uradnih ur in še to po telefo-
nu pač nisem mogla parla-
mentirati.) Začne se tekma s 
časom, ki se konča po uri in 
pol, ko je terminal blagovolil 
sporočiti, da imam vse davčne 
obveznosti poravnane, kar je 
posledično pomenilo, da 
smem zapustiti tudi bolnišni-

co Golnik. Šele zdaj sem v res-
nici svobodna. 

S Tino se končno odpeljeva z 
Golnika. Vendar, ne domov v 
Ljubljano, pač pa na Brezje, 
kjer naj bi se v preteklosti dogo-
dila izredna uslišanja in ne-
nadna ozdravljenja. 

Dejstvo je, da sem bila kot 
otrok vzgojena v maniri katoli-
ške cerkve in da sem bila vse 
svoje dosedanje življenje prav-
zaprav verna. Pravim, verna, 
ne pa tudi pobožna. Zdaj ču-
tim f sebi pobožnost. Kratko 
malo čutim bližino Boga, Je-
zusa Kristusa, angela varuha, 
pa naj se to komu zdi licemer-
sko, nemogoče ali celo smešno. 
In to me dela srečno. 

Na Brezje me ne vleče zato, 
da Marijo Pomagaj prosim za 

svoje zdravje. Mariji Pomagaj 
se želim zahvaliti za preizkuš-
njo in za izkušnjo, ki mi jo je 
življenje nepričakovano prines-
lo, se pravi, za mojo bolezen, 
za neizmerni pogum in za 
moč, ki jo v sebi čutim, in za 
odločenost živeti; še desetletja 
živeti srečno, zdravo in zado-
voljno. 

Prvič v svojem življenju ob-
čutim in razumem spokojno 
cerkveno tišino. Pred podobo 
Marije Pomagaj stoji gospod, 
ki je bil tako kot jaz in z ena-
ko diagnozo odpuščen z od-
delka 200 na Golniku. Z 
njim so njegovi najdražji, nje-
govi najbližji. Samo spogleda-
va se in veva, kaj čutiva in kaj 
si želiva. 

(Se nadaljuje.) 

mailto:info@g-glas.si
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Štorovke 
BORIS B E R G A N T 

Kot štorovke sta mišljeni 
prava štorovka ali mraznica 
in mala štorovka ali jelševka, 
da ne bi prišlo do posploše-
vanja in bi jedli kar vse 
gobe, ki rastejo na štorih. 
Prava štorovka ali mraznica 
je rumenkasto ali umazano 
sive barve ter je posejana z 
rjavo-črnimi luskicami. 
Med klobukovim robom in 
kocenom je pri mladih mre-
na, ki pozneje poči, a zapu-
sti na kocenu obroček. Raste 
jeseni v velikih skupinah po 
trhlih štorih in koreninah. 
Podobno velja tudi za malo 
štorovko ali jelševko, le da je 
klobuk cimetno-rjav, na ro-
bovih temnejši in voden. 
Raste kakor žveplenjača, s 
katero jo lahko zamenjamo, 
večkrat z njo celo pomeša-
na, zato je treba dobro pazi-
ti na razlike. Če pri določe-
vanju štorovk upoštevamo, 
da imajo obstojen obroček 
in luskice po betu, ne more 
priti do nevarnih zamenjav. 
Nekatere podobne vrste gob 
iz rodu kučmic so smrtno 
strupene, vendar nimajo lu-
skic na betu, uspevajo pa 
samo na štorih iglastega 
drevja. Napite z vodo imajo 
prosojno obrobje, tako da 
skozi meso klobučka prose-
vajo lističi. Velja pa naj opo-
zorilo, da surove niso užitne 
in jih je potrebno dobro to-
plotno obdelati. Pri starejših 
štorovkah kocen ni upora-
ben, najboljše pa so, dokler 
je med klobukovim robom 
in kocenom še mrena. Malo 
štorovko pa lahko tudi 
uspešno umetno gojimo in 
je zelo cenjena. Nabiramo 
cele šope gob in klobuke lo-

čimo od pecljev šele tik pred 
pripravo. V prodaji so te 
gobe zelo poredko, mogoče 
večkrat vložene v kis, v hla-
dilniku se ohranijo nekaj 
dni, s sušenjem in zamrzo-
vanjem si ni vredno delati 
opravka, so pa odlične vlože-
ne v kis. Štorovke so vse-
stransko uporabne, saj se 
lahko pripravijo na najraz-
ličnejše načine, podobno ka-
kor večino drugih gob. 

Porova juha 
s štorovkami 

Za 4 osebe potrehiyemo: 30 
dag pora, 25 dag krompitja, 1,2 
/ mesne juhe ali vode, 2 žlici 
olja, 1 žlico moke, 1 strt strok 
Česna, 1 dl sladke smetane, 
malo sesekljanega peteršilja, 
20 dag svežih štorovk, sol in 
sveže mkt poper. 

Na olju prepražite očiščen 
in na kolobarje narezan por 
ter na kocke narezan očiščen 
krompir. Pomokajte, zalijte 
z juho, začinite in kuhajte, 
da se por in krompir zmeh-
čata. Nazadnje zalijte še s 
sladko smetano, prevrite in 
potresite z očiščenimi in do-
bro prepraženimi štorovka-
mi ter sesekljanim peterši-
Ijem in takoj postrezite. 

Oranžna rižota 
s štorovkami 

Za 5 oseb potrebujemo: 40 
dag buče z oranžnim mesom, 
JO dag svežih Štorovk, 5 rezin 
mesnate slanine, 3 žlice masla, 
40 dag riža arborio, 1 dl suhe-
ga belega vina, 7 dl mesne 
juhe, sol, sveže mlet poper in 
10 dag sveže naribanega par-
mezana. 

Bučo olupite, ji odstranite 
semena in jo narežite na 
majhne koščke. Na stoplje-
nem maslu popražite na tra-
kove narezano slanino in do-
dajte bučo in očiščene što-
rovke ter dušite 15 minut. 
Dodajte riž, nekaj minut du-
šite, prilijte vino in ko ga riž 
vpije, začnite postopoma do-
dajati juho. Kuhajte in ob-
časno premešajte, dokler riž 
ne vpije juhe. Dodajte novo 
in ponavljajte, dokler riž ne 
bo kuhan. Nazadnje solite in 
popoprajte po okusu, vme-
šajte parmezan ter takoj po-
strezite. 

Krompirjev gratin 
s štorovkami 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg 
kuhanega krompirja, 1 strok 
česna, 1 žlico masla, 40 dag 
svežih štorovk, 15 dag nariba-
nega poljubnega sira, sol, sveže 
mleti poper, 0,51 sladke smeta-
ne, 2 dl mleka, 2 rumenjaka. 

Krompir olupite in ga na-
režite na tanke rezine. Og-
njevaren keramični ah ste-
kleni pekač namastite z mas-
lom in ga obsujte s seseklja-
nim česnom. Tretjino krom-
pirja položite v pekač, dodaj-
te očiščene in prepražene 
štorovke, začinite s soljo in 
poprom ter potresite s tretji-
no sira. Prekrijte z naslednjo 
tretjino krompirja in posto-

pek nadaljujte, dokler ne po-
rabite vseh štorovk, sira in 
krompirja. Zmešajte sladko 
smetano, mleko in rumenja-
ka ter preliv enakomerno 
prelijte po krompirju. Pecite 
4 0 minut v na 150 stopinj 
Celzija ogreti pečici, nato 
temperaturo zvišajte na 220 
stopinj Celzija in površino v 
15 minutah zlato rjavo zape-
dte. Jed lahko postrežete sa-
mostojno ali pa kot prilogo k 
mesu ali ribi. 

Osličev file s štorovkami 

Za 4 osebe potrebujemo: 80 
dag osličevih Jilejev, sveže stis-
njen sok polovice limone, 3 žli-
ce ostre moke, j dag masla, 30 
dag svežih štorovk, 5 žlic kisle 
smetane, 2 strta stroka česna, 1 
žlico sesekljanega peteršilja, sol 
in sveže mlet poper. 

Osličeve fileje očistite, soli-
te, popoprajte in jih pokapaj-
te z limoninim sokom. Pova-
ljajte jih v moki in jih z obeh 
Strani specite na vročem 
maslu. Preložite jih na ogret 
krožnik in postavite na to-
plo. Na preostalem maslu 
prepražite očiščene štorovke, 
dodajte česen, kislo smeta-
no, in zavrite ter tako pri-
pravljeno omako prelijte pre-
ko ribjih filejev, jih posujte s 
peteršiljem in postrezite s 
slanim kuhanim krompir-
jem. 

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

Shranimo semena 
Preden pospravimo eno-

letnice z vrta, poberemo 
seme, če ga želimo shraniti 
za naslednjo sezono. Seve-
da samo od rož, ki so vam 
bile všeč in jih želite poseja-
ti še naslednjo pomlad. Mo-
goče zaradi barvne kombi-
nacije, mogoče zaradi trpež-
nosti in drugih lastnosti, ki 
so vam bile na rastlini všeč. 
Sicer naslednje leto izberite 
povsem nove. Razmnoževa-
nje s semeni je najbolj na-
ravno, kar si sploh lahko za-
mislimo, in vrtnarski uspeh 
je tudi vedno zagotovljen. 
Zato si vzemimo čas in na-
berimo semena v oktobru, 
jih posušimo irt označimo, 

da spomladi ne bo dvomov; 
Lahko si jih izmenjate tudi 
s sosedi, če vam dovolijo 
imeti enake rože. Tudi gr-
movnice v tem času dajo 
dozorela semena; sroboti so 
zelo primerna sorta za raz-
množevanje s semeni. Odli-
kuje se s paleto modrih, vi-
joličnih in vinsko rdečih 
cvetov. Tudi med sejančki 
se najdejo sorte z velikimi 
cvetovi, pa naj poskusijo le 
tisti, ki imajo izrecno željo 
po lastnem razmnoževanju 
rastlin. Za vsa semena, ki 
jih naberete jeseni, bi mis-
lil, da jih je potrebno pose-
jati takoj. Vendar morajo 
najprej dozoreti, shraniti jih 

moramo na suho mesto in 
posejati šele spomladi. 

Sedaj je primeren čas za 
delo na vrtu le še v suhih in 
sončnih dneh. Večinoma vrt 
pospravimo in ga pripravi-
mo na zimo, saj so nizke 
temperature pred vrati, ko 
pa je zemlja mrzla, pa ni več 
prijetno delati na vrtu. Tudi 
živo mejo še 2^dnjič obreže-
mo, da je morebitna debela 
snežna odeja pozimi ne po-
lomi, pokosimo trato in po-

gnojimo z gnojUi. Tisti, ki 
imate na oknih ali pod stre-
ho še poletno cvetje in vam 
še lepo cveti, ohranite ga 
čimdlje, odstranjujte odcve-
tele cvetove in odmrle liste, 
pa bodo okras še dolgo v je-
sen. Zalivajte jih zelo zmer-
no. Tiste rože, ki so bile celo 
poletje na dežju, pospravite. 
Nadomestite jih s ciklama-
mi, ki v tem času najbolj cve-
tijo in vam popestrijo jesen-
ske zasaditve. 

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

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: kurja juha 2 domačimi rezanci In drobovi-
no, kosi kuhane kokoši, popečeni na čebuli, dušeno rdeče 
zelje, pire krompir, endivija s paradižnikom v solati, jabolč-
ni zavitek; Večerja: narezek s siri, zrnat kruh, jogurt. 
Ponedeljek - Kosilo: krompirjeva juha z gobami, skutni cmo-
ki, kompot; Večerja: ohrovtova solata z majonezo, mesni 
sir, črn kruh. 
Torek - Kosilo: zeljnata juha z riževimi testeninami, pišča-
nec po dunajsko, radič s krompirjem; Večerja: prieška kva-
senlca, zelena solata ali kompot. 
Sreda - Kosilo: ješprenj z gobami, palačinke s češpijevo mar-
melado, kompot; Večerja: zeljnata solata s krompirjem, hre-
novke, čebulni kruh. 
Četrtek - Kosilo: z mesom nadevane paprike v paradižniko-
vi omaki, pire krompir, grozdje; Večerja: špageti karbonara, 
paradižnikova solata z belim sirom in olivami. 
Petek • Kosilo: juha Iz kitajskega zelja z blekci, zelišči in olj-
čnim oljem, osličevi fileti po pariško, radič s krompirjem, 
sadni puding; Večerja: prosena kaša z zelišči, pečena ja-
bolka. 
Sobota - Kosilo: zeljnata juha s krompirjem in koščki pance-
te, koruzni žganci z ocvirki, jabolčna pita; Večerja: topli 
kruhki s šunko in sirom, pečen kostanj, jogurt ali pivo. 

Prieška kvasenica 

Za manjši pekač potrebujemo: 30 dag moke, 2 dag kvasa, 1 žlič-
ko sladkorja, 2 dl mleka, 2 žlici margarine, 1 jajce, sol; Nadev: 50 
dag skute, 2 lončka kisle smetane, 2 jajci, sol; sladkor po okusu. 

V skledo presejemo rnoko, naredimo v sredini jamico in 
vanjo nadrobimo kvas, tega pa potresemo z žlico sladkor-
ja in prelijemo s slabim decilitrom mlačnega mleka. Vse 
skupaj zmešamo s kuhalnico, da dobimo gostljato, ne pre-
gosto zmes. Pustimo jo na toplem, da vzhaja in naraste na 
dvojno količino. Nato prilijemo preostalo mleko, razpuš-
čeno margarino, sol in razžvrkljano jajce. Ugnetemo glad-
ko testo, pustimo, da vzhaja. Medtem pripravimo nadev: 
med skuto zamešamo jajci, ^ lonček kisle smetane in sol 
ter razmešamo s šibo. Testo razvaljamo i cm na debelo in 
z r>jim obložimo pomaščen pekač. Testo ob robovih zavih-
nemo navzgor. Skutin nadev na debelo namažemo po te-
stu in pečemo 45 minut. Med peko nadev še nekajkrat pre-
lijemo s kislo smetano. Kvasenica je najboljša topla; poleg 
ponudimo sladkor In kompot, če hočemo sladko, če pa 
pustimo nesladkano, jo lahko ponudimo kot samostojno 
jed s solato. 

GG naročnine 
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Podgorci praznujejo 
sedemstoletnico kraja 
JASNA PAIADIN 

Podgorje • Pred dvema leto-
ma je minilo 700 let od prve 
omembe najbolj spotegnje-
ne in dolgo časa izrazito 
kmečke vasi v kamniški 
občini - Podgorja. Zaradi za-
htevnih priprav in dolgotraj-
nega zbiranja zgodovinske-
ga gradiva pa so Podgorci 
glavno slovesnost pripravili 
šele mimilo soboto, dan pred 
žegnanjsko nedeljo. "Pri se-
demsto letih dve leti res nista 
veliko. S tole razstavo želimo 
spodbuditi krajane in druge, 
da bi še neprej zbirali gradi-
vo o Podgorju," je povedal 

Franc Svetelj, ki je skupaj z 
domačo zgodovinarko Anjo 
Svetlin v krajevnem kultur-
nem domu pripravil pre-
gledno razstavo o zgodovini 
kraja s poudarkom na prvi 
omembi v listinah leta 1305, 
znanih Podgorcih, pestrem 
društvenem življenju, glav-
nih geografskih značilnostih 
in drugih zanimivostih, ki si 
jih Podgord želijo izdati tudi 
v posebnem zborniku. Ob 
tokratni slovesnosti so po 45 
letih obudili veseloigro Kje je 
meja rojaka Josipa Ogrinca, 
ki naj bi bila začetek vnovič-
nega bolj aktivnega kultur-
nega življenja v kraju. 

Anja Svetlin in Franc Svetelj 

PLANINSKI KOTIČEK: KALŠKI GREBEN (2224 METROV) 

Grebenska gora 
Na to 2 2 2 4 metrov visoko goro pripelje prijetna, ne prenaporna pot, ki ima le eno napako; 

ves č a s gre nekako v stilu gor, dol, gor, dol, gor, dooool, gor, dol ... 

JELENA JUSTIN 

Najbolj atraktiven in adre-
nalinski pristop na Kalški 
greben je vsekakor tisd s Ko-
krškega sedla, od Cojzove 
koče, vendar so jeklenice na 
nekaj mestih poškodovane, 
tako da bi si drznila reči, da 
je tura res le za izurjene. Pre-
ko Krvavca pa vas na to 2224 
metrov visoko goro pripelje 
prijetna, ne prenaporna pot, 
Id ima le eno napako; ves čas 
gre nekako v stilu gor, dol, 
gor, dol, gor, dol, gor... 

Da logistika ne bo preza-
htevna in boste kljub vsemu 
"zašpilili klobaso", se s ka-
binsko žičnico pripeljite do 
Gospinca, na to višino se lah-
ko pripeljete tudi z avtomobi-
lom. Prvi cilj bo Veliki Zvoh 
(1972 metrov). Na vrhu Zvo-
ha vas bodo markacije usme-
rile levo mimo bazena. Pre-
stopiti bo potrebno iz jekleni-
ce narejeno ogrado, na drugi 
strani pa vas tudi čaka skri-
njica z vpisno knjigo in ži-
gom. Od tu naprej pa pazlji-
vo. Začenja se namreč pot 

Z vrha Kalškega grebena sta Kočna in Grintovec kot na dlani./Foto:l«ii>ni|usiin 
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proti Ježu in preko njega, 
zračna grebenska pot, kjer se 
predvsem na levi strani odpi-
ra razgled proti planini Dol-
ge njive, globoko pod nami. 
Kmalu se greben razširi v vr-
tačo, kjer je gorski travnik. 
Nepričakovano sledi strm 
spust. Pot je speljana okoli 
"ven štrleče" skale in pred 
vami se pojavi precej visok 
kamin. Dobro vzdrževana je-
klenica in nekaj klinov oziro-
ma stopov močno olajšajo 
vzpon po tem zelo krušlji-
vem kaminu. Pot se bo še ne-
kaj časa strmo dvigovala, ko 
pa boste na vrhu, je najtežje 
že za vami. Pred seboj boste 
zagledali Vrh Korena, od ka-
terega vas loči še nekaj uživa-
ške hoje. Sledite smeri Coj-
zove koče. Okoli ovinka je 
markacija za Vrh Korena in 
če pristopite še nanj, boste 
stali pod dvatisoč metri, gla-
va vam bo pa gledala več kot 
dvatisoč metrov visoko. Vrh 
Korena namreč meri 1 9 9 9 
metrov. 

Nadaljujete pot proti Goj-
zovi koči. Ta del poti, žal, iz-
gublja na višini, saj se spusti-
mo več kot 100 višinskih me-
trov do Škrbine, kjer vam 
smerokaz pove, da je do vrha 
Kalškega grebena še i uro in 
15 minut hoje. Varianti sta 
dve: čez Kake ali po grebenu, a 
svetujem vam greben, kajti 
pot čez Kalce se priključi poti 
iz Cojzove koče, kjer so varo-
vala poškodovana in še pre-
cej daljša je. Lepo speljana 
pot nas vodi mimo borovcev 
po širokih jugovzhodnih po-
bočjih. Travnata pot se pod 
vrhom spremeni v povsem 
kamnito. Še en dvatisočak je 
osvojeni Vrh, z vpisno knjigo 
in žigom, nudi veličasten 
razgled na vse strani neba, 
nekaj posebnega pa je po-
gled na mogočna sevema so-
seda, Kočno in Grintovec. 
Celotna veriga se pred nami 
razprostre v vsej svoji mo-
gočnosti. 

Da bomo pot "zašpilili", se 
do Škrbine vrnemo po poti 

pristopa, potem pa zavijemo 
desno navzdol proti planini 
Dolga njiva, 1688 metrov. Ja, 
pot gre spet navzdol. Tik 
pred planino sem videla letos 
že tretjič gada. Sicer majhne-
ga, ampak kača je kača. Pa še 
strupena. 

Sledimo markacijam do-
brih sto višinskih metrov 
navzgor. Pot vzpona je dobro 
vidna in je ne moremo zgre-
šiti, kljub temu da so morda 
markacije na planini bolj 
skopo odmerjene. Povzpne-
mo se proti Zvohu in ven pri-
demo na spodnjem delu 
smučišča, kjer se samo še 
spustimo nazaj dol do Go-
spinca. Planinski dom na 
Gospincu je že zaprt, z obra-
tovanjem bo znova nadalje-
val, ko se bo začela smučar-
ska sezona. Ampak, takrat je 
na Krvavcu druga pesem in 
tudi omenjena pot v zimskih 
razmerah zaradi prečenja 
Ježa in prečne poti iz planine 
Dolga Njiva nazaj na Zvoh ni 
primerna. 

Vrh Zvoha s skrinjico, na levi naš današnji cilj, Kalški greben / fmo leitt« justm 
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ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 

-PROSTADELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

FOW. OCL/OSN.ŠOU 
>210 07: OKAR»A ETNO, 0.0 0.. KORTTENSM18.9I£0 
31.10 07. ASDM HALILCMC S P. DO/VSKA10. KMMi 
9.10 07; Hype(l£SC€. 00.0. HPSM, 43. t£SC? 
U1007.6KRAM&WjeM.00 UPNICA6.KRORk 
3.11,07: OGf®(. 0.00 POOfl6aS,MAVeiC6 
30.1007; OVČK N2)NnNG. D O O . PREDM05T 22. PO-
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12.10.07; MT 8.0.00. 0ftNČ«SVA29, U- CSHUČE 
10.10.07,900OČNO$r. 0.0 O . >PUSlCA 198. HRU^lCA 
12.10.07; CABIEC D.OO. STE MARC AIKMNES 9. TRŽiC 
1M0.07: im/. D.0.0, KOn^ 75. SK \m 
l6.l0.07:MUHMeOSMAJLCMCSP..POTNAPIiytf9NO U). 

11.»0 07; RAVMH«. D O O . KBftCEVA 9. $K L O M 
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PO«. 080£L KOVIN 
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VOZNMUHKiHMOT.VOaL 
9.10,07; ANOftEJ KENOA S P.. 8fiE20VK> 3 A. KROPA 
KUHARSKI POM. 
1810.07; SOOEXHO, 000.. ŽELEZNA 18. LJU8UANA 
9.«07.WOJESEMCE,C 1AV0)AM21.JESEMCE 
SOBAfUCA 
1210 07: JGZfiROO. PFSOOSLE 39. KAAHi 
LESAR 
17.10 07. je OESIGN. 0 0 O . KRMCA 73 A. ZG COUJe. 
STROJNI UVAfl 
31107. USER D O O . K O V ^ 1$ A ̂  LOKA 
KMETUEC 
31 >0 07.8C NAKLO, STRAHMJ 99. KAKLO 
SLAŠ̂ ČAR 
12,10 07; BOCnCC UAfVOS P. OPRESNKOVA 28, KRANJ 
MOAR 

16.«.0;; jaOVICA. 0 0 . HR)8 1. PREDDVOR 
18« 07: JELCMCA. D 0. KlOAČEVA 58. ŠK. LOKA 
20«.D7.KUNCJ02ESP PARTIZANSKA 77, Ž « 
12.10.07. SlANtaAV JEZERŠCK S F. ZG. eOMJE 97. t ^ 
MCA 
FAPIRNtčAR 
ll.«07, LEPEMU. 0.0, SLAPa TRŽiC 
KUUČAVMČAR 

19« 07. STEEUNG. D O O . PAJER£VA 7. SEHCUR 
O8UK.K0VW 
20.10 07. LOGAR TR»E O O O . POSlOWA CONA A 41, 
N̂ČUR 
9,10,07: M4<0MERC, O O O . GOf^EHJSKA 25, RAOCM> 
CA 
STROJNIK 
3,n 07; THVSSENKPUPP mkA. 0,00, SPflUW 
19.TRZM 
AVTOMEHAMK 
27,10.07: OUCK KŽNRMG. D.OO, PREDMOST 22. PO-
LIANE NAD ŠK.10K0 
ELEKTRJMBEKEROniK 
18 «07: N«fi£D. D O O . WL£ 44. VISOKO 
ELEKTftOMONTER 

i2.l007:JMQViiiTERSP.2G iXXU24.IXRJE 
ELEKTRIKAR ELEKTRONK 
18 10.07; V1GRE0.0 00. WUE 44. VISOKO 

TISKAR 
« «.07. TlSKAflNA KA«L£0N, 0 O.O.. L HfKA-Att tO. 
KRANJ 
SLKOPLESKAR 
ie.«.07; AKRSL MARIAN SIMVEC S.P, CANKARJEVA 12, 
RAOOVIXA 
AVTODČAR 

18 «.07. AGROMEHAMKA. 0 0 . RASTJE 53 A, 
a 10 07. AMS • FUGHT. O.O.O, BEGUNJE 1. BEGUHIE 
mZER 
1910.07. ANDAEJAURSANČlC S P. OVCAJE112. CERKUE 
B.I0.07;StUE2ANAKOAH&P.C UA8HX)47.KRA^U 
1B.10.07.SOJER.OOO.,TRŽASKA116 UUBLWiA 
OtMMKAR 

31,10 07: FRANC 6A.KAN S.P, SLAP 7. TT^Č 
12 « 07. PRMOŽ RAUTER S P. POO GOZDOM 29. BOH 
BSTRCA 

PRODAJALEC 
2!.10.07.8RAM»KOO£RS,P..KOKRA41 B. P R E O O ^ 

iZ 10.07; PROMOMTANA. O 0.0. PARTW<SXA «8. KR«J 
131007; SL0VE»<SKA KNJIGA, 0.0.0 STEGNE 3. UUB-
LMU 
9 « 07. SPAfi RA00VIXA GWON»(CVA 1 B, R»00VIXA 
KUHAR 
1810.07; MASSV. O O O . G0LNK&), GOCMK 
13 «07. /VCUSMSICA. 0.0 O. K)US!nUSKA 2 E. COIA 
«10.07. HS TRADE. 0 0 0. ŠKOFJELOŠKA 1. KRAMJ 
I2.«C7;0SŠK LOKA.MESTO.SOLSKAl.ŠK LOKA 

18 «07. SOOEXK). OOO. 2E£ZNA 16. UUBUANA 
92.10.07; JW£ZFUPt S.P. GRAOMKOVA 2. RAOOVLnCA 
27« 07: TiUO-T£AM. D.O.O.. AMBROŽ POD KRVAVCEM 
31. CERKLJE 
NATAKAR 

18.10.07. ANASSy. D O O . GOUIK 83. GOlMK 

»3.« 07; ARCUSMEDCA. O O O . INOUSTBUSKA 2 E. BOtA 
« « 07: WS TRADE. O 0.0, ŠKCfJBCŠKA 1. KIWU 
1?.« 07; JGZ BRDO. PREOOSUE 39, KRVU 
2010 07; S W i W H G&T. O.O.O. STARA LOKA 22 ŠK 
LOKA 
SREDNJA POKL (ZOSR. 
12.10.07. AGENCUAM SEPVtS. O O.O.. SLOVENSKI TRG 8. 
KRWJ 

13.10.07; AftCOSMEDCA. O 0 0 , KOUSTftiSKA 2 E, E O A 
910.07: O m C O CVETEK S P. SREDNiA VAS 43, SRECVUA 
VASVBOHNJU 

12« 07: nC. O O O . HRUStCA 72C. HRUSfCA 
12.10.07: KATARINACEGNAR S P. VIRMAŠE 163, ŠK LOKA 
17.«.07; KEMPERE. O 0,0, OTOB 3. 2EL£2NW 
I2,«.07: NESn. D O O . PU$TAi.«. $K lOKA 
16 « 07; ZORNK, D.O O . POT NA USiCE 17. BLED 
KMETUSKiTEK. 

2310 07. KŽK. O.OO, KRA^SKA 29. SENCLR 
STROJNI TEH. 
«10.07: je DESIGN. D.0.0. K m C A 73 A. 26. GOR£ 
27.« 07: OUICK NŽMRINO O 0.0. PREDMOST 21 PO-
LIANEKAOŠK LOKO 

1210.07: S ^ NA KOIESM, O.O.O, RESLEVA 2S. UUS-
LWtA 
ELEKTBOTEH.ENERGETIK 

18.«,07:V«3REO O.O.O. M U E 44. VISOKO 
ELEKTROTEH. 
16«.07.AG£NCUAMSEW»S.OOO SLOINSMTRGS. 

9.10.07. IHTECTn. D.OjO,. UUeL)ANSKA24 A. KRANJ 
9 «.07. SG GlEEU. D.OO. PARTZANSKA13. ŠK LOKA 
ELEKTROTEH. OiKTBOHlK 

17« 07: DWPE)C lESNOOeOEL STROJI. O.O.O. ZG BT-
NJE284.ŽA£t«CA 

12 ia07. VIGRED. O 0 0 . M«JE 44. VtSCKO 
RAČUNALNIŠKI TEH. 
13 « 07, MIHAELA KAVClC S P. GREGOflCitEVA ?7, Ž « 
KEftU&KITEH. 

18.10.07. AGENCIJA U SERVIS. 0.0.0. SLOVENSKI TRG 8. 

MEOUSKITEH. 

15,«07; TISK 2 « A » C . 0.0,0. 1>ZE 7. KRAKJ 
TRG.POSLOVOOUA 
6.10 07. GUUrTEHtiA. 0.00, HRASTJE15. KRANJ 
1810 07. W)WPAS KORENSKO SEOtO. 0 0 0 . PODKO-
REN 50 A. KR. GORA 
GOSrmSMTEH. 
1210 07: JGZ BRCO. W D O S U E 39. fiWU 
9 «07: SAVA H3TEU BlEO. 0.0.0. CAf*(AFlCVA 6. BlEO 
9.«.07: VSŠGT BlEO. PREŠERNC^A 32. BLED 

TEH. KUHARSTVA 
12.«07.JQZ8ROO PREOOSUE 39, KRANJ 
9 «,0?. VSŠGT OEO. PREŠERNOVA 32.8LED 
TIH.STREŽBE 
12,10.07. XSt 8ROO. PREOOSUE -39. KRANI 
EKONOMSKI TEH 
12.10 07. BASV CENTER. 0.0.0. MA KRESU 28. ZELEZNM 
9 «07: OENEL. 0 0 0 , VOOOVOONA109, UUBUANA 
1210,07; PEKARNA ZEVNIK O.O.O UUBUANSKA 38 A. 
KPMU 
EKON. KOUERC.TEH. 

3.110r PRMA ZASTOPSTVO. D O O. PAflT{ZM<SM 19; 
UUeUANA 
9.10 07: ZORMK. O 0 0 . POT NA USfCC 17. SiSi 
VZGOJ.PREDŠ. OTROK 
i2l0O7:WOJES8KE.C lAV&lRM21,JESENICE 
ARANŽERSKITEH. 
1810 07. nn B. 0.0.0. BRNČJČEVA 29, u • ČRNUČE 
ZDRAVSTVENI TEH. 

9.10 07; OOM PflRA UZWA ROCEVMCA 5B. M 
SREOHJA STROK. AU SPLIZOBA. 
9.10 07. ASS O 0 0 . KRANJSKA 4. R A O M J O 
16.«.07;dGARSJES£MCE.C ŽELEZARJEV3S. JESENICE 
18 «,07. MESTNA OeČiNA KRANJ. SLOVENSKI TRG 1. 
KRANJ 
9 10.07, MESTNA OeCiNA KRANJ. SLOVENSKI TRG 1, 
KRMJ 

«10 07. SGPTEt««. 00,. STARAC. 2. SK LOKA 
EKONOMSTZAKOM.DEJ. 
f9.«07.MIKONA.OOO,Pfl£X«SKAC. U.TRZJC 
VIŠJA STROK tZOSR. 
1910.07. MESTNA OOČINA KRATU. SLOVENSKI TRG I. 
KRAK; 
J210 07. OeCmTRŽJC. TRG SVOeOOE TR2)C 
0(PL INŽ.AGRONOUUE 

23 «07: K2K. O 0 0 . KRAfiiSKA 29. SENCUR 
Oet-INlGRAOBENt̂ A 
«,10 07, SGPTErtflK, 0 0 . SWRAC. 2. SK LOKA 
UNIV. DIPL EKONOMIST 
12.«07.JU3R0M£HAND(A.00. HRASTJE 52 A. KRANJ 
DIPL EKONOMIST 
18.10 07. URAD KRAMJ. SLOVENSKI TRG 2. KRMJ 
PROF. RAZR, POUKA 

1210,07. OS ŠENČUR. P f i v m 43. SENCUR 
PROF. OEFEKTOtOOUE ZA DUŠEVNO MOTENE 
16 « 07. OŠ HELENE PUHAR. KO»CEVA 51. KRANJ 
PROF. ANQL£ŠČiNE 
12 «07: ŽIBERNAŽEJE. D O O . teJS, 14. OUPUE 
PROF. OEFEKTOLOGUE 
9.10.07: OŠ iK. JOBSTOVA 22. 2 R 
PROF. MATEMATIKE IN TEHNIKE 
l2«07,0ŠNMa0.GUVNAC 47.NAKL0 
UNIV. DIPL PSiHOLOG 
9.« 07-. PSMATRČNA800IŠNCA. BEGUTiE 55. BEGUNE 
UNIV. DIPL iNl ARHITEKTURE 
31.«.a7: ARTSTUOO. D 0 0 . SP. DUFUE 4. OUPUE 
DA MEUCINE 
1310.07. OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA10. KRAfU 
DR OENTALNEMED. 
13.10.07. OZG. ZD TRŽ)Č, BlEJSKft 10. TRŽIČ 
DR MED. SPEC. SPLOŠNE MED. 
2710.07, OZG. ZD BlEO. ZD BOHHNJ. MLAOKSKA I, BLED 
0AME0.SPEC.PE0tATnJE 
12 « 07: OZG. ZD KRANJ, GOSPOSVETSKA10. KRAW 
31107. OZG. ZOŠK LOKA. SlARAC 10. ŠK LOKA 
VISOKOŠOLSKA STROK. IZOBR 
1810,C7 KlESTNA OeČINA KRANJ SLOVENSKI TAS I. 
KRANJ 
1210,07: OBCHA TR2)C, TRGSVCeOOE 18. TPSt 
19 « 07, RAftOJNA AGENCUA SORA. 0.0.0. SP TRG 2. 
ŠKLOKA 

ProfttA dcioru mesti obi«ril«tio po po<)4lltih Z M M 4 RS 
u 2̂ >ot)ovanie. Z«r>« pomanjkaî a prostor« rita obj«*-
Ii«n4 m . Prtr tako ors« prê iedfloiti objav kpviUmo 
ix>90}», U )»i postcv̂ ajo d M s I c I (iMo 2« dotoim iM, 
uhterdM d«iovn« Muini«, po»t>no ̂ Ain^ te morebilM 
dru9e 2aht«y«». Vii r\An<l«nl iri podatM M do-

stopni 
• no ogiMnih dMliah območ̂ irt ̂ b in uradov u M o 
uvoda; 
• no aoaaii ttraru Zavoda ftS iš laposloranie: 

• pntoMiiii&h 
Brale« opo^aino, da » fflor»Mrte rtap̂ ke pn objavi 
mogoč«. 

MoieDelo.com 
^ IZBEftl PRIHODNOST 

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Proletarska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19 
V E Č I N F O R M A C I J IN Z A P O S L I T V E N I H 0 6 U S 0 V ( 3 0 0 - 5 00 ) 

NA: vmW.mQl^<<9l9TC0m. info@mojedelo.com 

Prodajalec zabavne elektronike, bele tehnike, mobilne telefonije 
In računalništva m/ž (Kranj) 
Med svoje vrste vabimo prodajalca zabavne eieklmnike. bele tehnike, 
mobilne telefonije in računalništva v trgovini Janus Trade PE Kranj. 
Pričakujemo: končano vsaj IV. stopnjo ustrezne smeri (prodajalec, 
ekonomski tehnik), 3 leta delovnih izkušer̂  pri dehj v trgovini, vese^ 
do deta s strankami, komunikativnost, urejenost in pr̂ aznost. Kan-
didatom nudimo urejeno detovno okolje v mladem kolektivu Janus 
Trade, d. o. o.. Koroška cesta 53c, 4000 Krartj, prijave zbiramo do 
15.10.2007. Več na wyvw.mojedelo.coffl. 

Tehnično prodajni svetovalci (Terenski komercialisti) m/ž 
Od kandidatov/kandidalk pričakiiemo: najmanj stopnjo izobrazbe. 
psSMno znanje angleškega ali nemškega jezika, pozrmnje osnov raču-
nalništva v oko^ VVindov̂ s. vozniški izpit kategor̂  6 in lasten prevoz. 
Nucfimo: siužbeno vozio po določenem času zaDostefKttti. redna ai>-
brazevanja v sklopu našii seminanev. vključno z enomesečno pripravo 
na terensko delo. stimulativen zashižek, deto v zeto motn/vanem. hitro 
rastočempodj6l}u.Wuei1hd.0.0., Brodišče25,1236Trzin,prijavezt»-
ramodo3.11.2007.Večnawww,mo}edelo.com, 

Referent v kooperacij m/ž (Skolja Loka) 
Od vas pričakujemo, da ste zaključiti srednjo šok) katerekoli tehnične 
smeri, zaželdoo je, da imate neka; detovnih [zkušer̂ . ŽeKmo, da zek> 
dobro poznate delo v Excel programu, Wordu. Delo na ifitemetu pa je 
del vašega vsakdana. Poleg organizacijskih sposobnosti pričakî emo, 
da ste limsko naravnani in imate izpit kategor̂ e B. Ponujamo vam slim-
utatlvDo ptačlio za u s p ^ opravljeno dek) SGP Tehnik d. d.. Stara 
cesta 2.4220 ^o^a Loka. prijave zbiramo do 21.10.2007. Več na 
www.mojedelo.com. 

Strojni tehnik ali elektrotehnik m/ž (Lesce) 
Nudimo zaposktev za dok>čen čas, stimulativni osebni dohodek, us-
posabljanje za dek) in dodatno eobraževanje. Prednost bodo imeli 
kandidati iz Lesc in bližnje okoke. Pogô : V. stopnja izobrazbe elek-
tro- ali strojne smeri, dekane izkušnje: 1-2 leti, govorrra znanje an-
gleščine, poznavanje računalniških programov, prednost bodo imeli 
kandidati s poznavanjem programa ACAD... AKA PCB d. o. o.. Lesce, 
Rožna dolina 54,4248 Lesce, prijave zbiramo do 24.10.2007. Več 
n8www.mojedeto.com, 

Tiskar m/ž (Lesce) 
Nudimo zaposlitev za dotočen čas, stimulativni osebni dohodek, us-
posabganje za deto In dodatno izobraževanje. Prednost bodo imeli 
kandkiati iz Lesc In bližnje oko6ce. Pogoji: IV. ali V. stopnja izobrazbe 
tehnične smeri, dekivne izkušnje: 1 -2 leti, govorno znar^ angleščine, 
poznavanje računabitških programov, prednost bodo imeS kandidati z 
izkušnjami na CNC voden̂ ^ strojih ... AKA PCB d. o. o.. Lesce. Rožna 
dolina 54. 4248 Lesce, prijave zbiramo do 24. 10. 2007. V^ na 
www.mojede1o.com, 

Vodja financ In računovodstva m/ž (Kranj) 
Za našega naročnika iščemo Vodjo financ in računovodstva - čk)veka 
z veliko začetnico - ieader (ne samo manager), vrednega zaupar .̂ z 
zvrhano mero integritete, iirine, samostojnosti, odgovornosti, trdno 
stoječega za svt̂ vni staSšči in odkičitvami, s spos(̂ >nostio lastnega 
razmišljanja, odtočanja in argumentiranega prezentiranja stališč in 
predlogov. Redna zaposTitevza nec)otočen čas. Resurs d. o. o., Šent-
jošt 20.8000 Novo mesto, p r ^ zbiramo do 26.10.2007..Več na 
www.mojede1o.com. 

Samostojni komercialist / ProduktnI vodja na področju komu-
nikacijskih reSitev Ericsson m/ž (Kranj) 
Ponižamo vam stimulathme dekMie pogoje, stalno izobraževanje (v tu-
ra In doma), zanim«) fn pestro deto v dinamičnem okolju. Iščemo: V), 
ali VII. stopnja izobrazbe elektrotehnične ali računalniške smeri, 
zaželeno poznavanje področja IP in ISDN komunikacij, smisel za 
trženje, aktrmo znanje angteškega jezdca, sanviniciatrvnost tn komu-
nikativnost, odgovornost, vozn^ izpit kategor^ B, Kron Telekom d. 
0.0., Koroška 20.4000 Kranj, prijave zbiramo do 31.10.2007, Več 
na www.fftojedeto.com. 

Monter m/ž (Kranj) 
Detovno mesto obsega monterska deia: priprava sejemskih konstruk-
cq v skladišču in montaža na terenu, dela v skladišču, kjer se pripravl-
ja ves material za sejme in deto na terenu (montaža in demontaža razs-
tavnih prostorov na sejmiščih doma m v tujini). Pričakujemo ll.-Jll. stop-
nja izobrazbe, delovne izkuinje na podobnem delovnem mestu, 
zaželen izpit za kamion̂  ni pa obvezen. Nudimo redno zaposlitev. EMS 
Sejmi d. 0. o.. Kranj, Savska c. 14,4000 Kranj, prijave zbiramo do 1. 
11.2007. Več nawww.mojedeto.com. 

Elektrlčar m/ž (Kranj) 
Oetovno mesto obsega elekbo deia: priprava materiala za električno 
nape^ , razsve)^, avdto In wdeo naprave v skladišču in montaža 
na terenu, dela v skladišču, Kje'' se pripravfia ves ntaterial za sejme, in 
deto na terenu (montaža in demontaža razstavnih prostorov na sej-
miščih doma In v tujini). Pričakujemo Iti. • V. stopnjo izobrazbe, de-
lovne izkušnie. delavnost. Nudimo redno zaposirtev. EMS Sejmi d. o. 
0., Krar̂ , Savska c14.4000 Kranj, prijave zbiramo do 1 . 1 1 . 2007. 
Več na www.moied6to.com. 

Delavci (priučeni delavci) m/ž (Kranj) 
Detovno mesto obsega dela v skladišču, kjer se popravlja ves materi-
al za sejme, in deto na terenu: montaža in demontaža razstavnih pros-
torov na sejmiščih dooia in v tujini (večji del). Pričakujemo I. - IV, stop-
njo izobrazbe, detovrie tzkuinje na podobnem delovnem mestu, 
delavnost, zaželen izpit za kamion, ni pa obvezen. Nudimo redno za-
poslitev, polni delavnik in urejene detovne razmere. EMS Seimi d. o. 
0., Kranj, Savska c14, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 1 . 1 1 . 2007. 
Več na www,m(̂ deto. com. 

Mizar m/ž (Kranj) 
Deto obsega mizarska dela: izdelava koostnjkc^ iz Mmih panetov. Mer-
alnii p9)etov in iz drugih ntaterialov, izdelava samskega pohištva, dela 
v skladb, kjer se priprav^ ves material za sejn̂ e in deto na terenu: 
n^ntaza in demontaža razstavnih prostorov na sejmiščd) dooa in v tu ire, 
Pričakifemo IL - IV. stopr^ iâ brazbe, detovne 
no redno zaposSe/ EMS$e{mid.o.o..Kr3n},Satiskac14,4000KrarY. 
prijave zbiramo do 1.11.2007. VBČ na www.{no}edeto.com 

Agent m/ž za delo v poslovalnici na Aerodromu Ljubljana 
(Aerodrom Ljubljana) 
Razpisujemo prosto detovno mesto Agenta za deto v postovalnici na 
Aen)dromu Ljubljana. Pričakujemo vsaj V. stopnjo izobrazbe, znanje 
angleškega jezika (govorno, pisno) ter hnfašKega jezika (govorno, pis-
no), računamo pismenost in vozniško dovoTrenje B kat. Zaželeno 
prebivališčo v bfižji okofci. Zaželena tudi komunikativnost in samoini-
cativnosl. Izkušnje vdejavnosti so prednost. DoBar &Thrifty rent a car, 
Sub Rosa d. o. o.. Zgornji Brnik 130 A (Aen>drom Ljub̂ ana), 4210 
Bfnik, pr̂ ave zbiramo do 20.10.2007. Več na www,moiedeto.com. 

Kombinezon 
za doiencke 
* Snemljivi čevtji in rokovi^ke, s kapuco 
* Odporen no umozonijo in vodo 

zarodi teflonskego premaza 
•Veliko$H:62 do 80 

nzdAi M ^obcrrfvi» v oMfMii kofidadL V prlMHV do bodo k%ib s ^ ^ 
v koSadi, obUoHb » gespod^stm Sfl» M sinbolte. Vse Aos^ani Msestro 

mailto:info@mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojede1o.com
http://www.mojede1o.com
http://www.fftojedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.moied6to.com
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Šestnajst dni, 
ko je bila "superca" zakon 

v nedeljo se je v Munchnu končal že 147. Oktoberfest, na prazniku piva, ki je ena najbolj množičnih 
zabav na svetu, si je moč privoščiti zgolj litrski kozarec hmeljnega napitka. 

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

Mična dekleta so tako spretna, da lahko hkrati prinesejo na 
mizo najmanj pet "superc". 

MUnchen - "Kaj boste dekle-
ta, ki vse poletje niste spile 
niti litra piva, počele na Okto-
berfestu? Ali sploh veste, da 
man j od "superce" ni moč 
naročiti?" smo morale poslu-
šati, ko smo prijateljem pri-
povedovale, da na izlet v 
Munchen odhajamo prav za-
radi praznika piva. Ne zaradi 
pitja piva, pač pa, da doživi-
mo eno najbolj množičnih 
zabav na svetu, Id jo (sicer z 
nekaj prekinitvami) prirejajo 
že od leta 1810. Takrat se je 
namreč kralj Ludvik I. poročil 
s saško princeso Terezo, kra-
ljevska družina je na zakusko 
oziroma zabavo povabila vse 
meščane Mundma, hkrati so 
priredili tudi konjske dirke. 
Prireditev je bila domačinom 
tako všeč, da so jo ponovili 

tudi naslednje leto in tako je 
prerasla v množično veselico, 
iz katere je nastal tradicional-
ni Oktoberfest, ki mu doma-
čini pravijo tudi Wiesn, saj so 
šotori postavljeni v predelu 
Theresienvvaese (to ime je do-
bil to princesi Terezi), krajše 
Wiesn. 

Šestnajst dni zabave 

Letos so Oktoberfest v ba-
varski prestolnici pripravili 
že v 174. ponovitvi, začel se je 
že 22. septembra, ko je žu-
pan Munchna Christian Ude 
zavpil tradicionalni "0'Zapft 
is!"" (Odprt je!). Zanimivo je 
namreč, da je bila prva zaba-
va v čast nJadoporočencema 
daljnega leta 1810 na 12. ok-
tobra, nato pa se je začetek 
festivala pomikal vse bolj 
proti septembru. Nekateri si-

cer trdijo, da zaradi vremena, 
saj naj bi bil september bolj 
sončen od oktobra, a bolj 
sprejemljivo se zdi ugibanje, 
da je prevladala želja po vese-
Ijačenju, ki se je sedaj razpo-
tegnilo že na celih 16 dni! 

Oktoberfest se splača 

V teh šestnajstih dneh za-
bava z glasbo in predvsem 
veliko hrane in pijače iz leta v 
leto doživlja nove presežke. 
Na njej prodajo okoli šest mi-
lijonov litrov piva, ki ga vari-
jo v šestih pivovarnah. Pivo v 
štirinajstih ogromnih šoto-
rih streže okoli tisoč šestsfo 
natakarjev, poleg piva proda-
jo tudi ogromne količine klo-
bas, piščancev, svinjskih 
krač, prest in vsega drugega-
ega, s čimer pivo laže steče 
po grlu. 

Tako so lani (letos številke 
še niso dokončno znane) po 
2akl j učenem veseljačenju iz-
računali, da je Oktoberfest 
Munchnu prinesel skoraj mi-
lijardo evrov, od tega jih je bilo 
manj kot polovico povezanih 
neposredno s prizoriščem, 
drugo pa so turisti iz vseh kon-
cev sveta !apravili drugje, naj-
več po hotelih, ki so bili v teh 
dneh nabito polni. Seveda je v 
času Oktoberfesta šlo odlično 
tudi vsem drugim gostincem 
in ti-govcem v mestu, polne so 
bile vse mestne znamenitosti, 
celo cerkve in stolnice. 

Tudi sicer varčnim Nem-
cem te dni ni bilo težko od-
preti denarnic, čeprav se je 
cena "superce" gibala med 
sedem in devet evrov. Tudi 
mi štiri smo si privoščile vsa-
ka svoj vrček in ga - z veliko 
tmda - tudi spUe! 

Oktoberfest je mednarodna veselica, na kateri uživajo tudi Veselica traja do poznih večernih ur in večina jih ima 
domačini, oblečeni v tradicionalna bavarska oblačila. dobro kondicijo. 

Nazdravljanju vsevprek nI v šotorih ne konca ne kraja, 
letos pa so obiskovalci spili 6,7 milijona litrskih vrčkov piva. 

WWW.GORENjSKIGLAS.SI 

Rodio Triolcir 
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INFO; 041 657 349 
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Založba s 3(Metnlinl izkuSitjami za izdsjo policijskih 
publikacij išče 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@amls.net ali po pošti: 
IV ZALOŽBA, D. O. O.. Nazorjeva 30. 2000 Maribor 
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Poleg hrane in pijače je dobro poskrbljeno tudi za zabavo. 
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Zaslužek bo šele z rastjo 
Objava prevzemne namere za Merkur dviga veliko prahu in sproža komentarje, česar verjetno ne bi 
bilo, če bi največjega trgovca s tehničnim blagom prevzemali tujci. 

ŠTEFAN ŽABGI 

Naklo - Prevzemna namera 
skupine vodilnih v Merkurju 
je pretekli teden razburila 
Slovenijo. Strelovod pri tem 
je seveda prvi mož Merkurja 
Bine Kordež, predsednik 
uprave, ki smo ga povabili na 
pogovor. 

Projekt lastniškega prevze-
ma Merkurja ima verjetno 
že kar nekaj zgodovine. 
Ugibamo lahko, da naj-
manj od prodaje državnega 
deleža ... 

"Dejansko je spodbudil 
razmišljanje o prevzemu 
prav Tušev odkup Merkurje-
vega deleža od države, saj 
pred tem ni bilo posebnih 
na6tov v zvezi s tem. Najprej 
smo odkupili prav to četrtino 
in nato oblikovali celotno 
strukturo, glede na razmere. 
Stvar je postopoma dozoreva-
la in rečem lahko, da je bilo 
zelo veliko ur na kolesu, ko 
se je to izoblikovalo." 

Za državni delež se je pote-
goval tudi Mercator, vendar 
ste takrat dejali, da so vam 
bliže Tuševi načrti. Že z 
mislijo na prevzem? 

"S Tušem delamo skupaj 
na kar nekaj projektih. Nje-
gova ponudba nam je bila 
bližja tudi zato, ker ni zahte-
vala sprememb v Merkurju, 
medtem ko smo ocenili, da 
bi Mercator verjetno posku-
šal pridobiti v Merkurju ve-
činski delež. Prav ta možnost 
prevzema Merkurja s strani 
Mercatorja nas je napeljala 
na ugotovitev, da bi Merkur, 
če smo pravi in zaupamo 
vase, mogli prevzeti tudi vo-
dilni v Merkurju. Preostalo 
je tako samo vprašanje, ali 
bomo mogli dobiti banke, ki 
bi to financirale. Jasno je na-
mreč, da toliko denarja taka 
skupina nima, in ne nazad-
nje: tudi Mercator bi se za to 
zadolžil. Vsi prevzemi se 
danes izvajajo s posojili." 

Novost, ki ste jo uporabili, 
je ustanovitev konzorcija. 
Samo za zmanjšanje po-
trebnih garancij? 

"Res smo se z nekaj part-
nerji dogovorili za sodelova-
nje v konzorciju prav za 
zmanjšanje potrebnih garan-
cij. Kasneje se bomo skupaj 
odločili, ali bodo še sodelova-
li v lastništvu Merkurja." 

Družba Merfin, ki ste jo 
ustanovili skupaj z drugimi 
67 vodilnimi, je za prevzem 
najela 350 milijonov evrov 
posojila. Zelo odmevna je 
vaša izjava, da ne namera-
vate odplačevati tega kredi-
ta. pač pa le obresti. Vendar 

bo tudi glavnica prej ali slej 
prišla v odplačilo, pri čemer 
računate na rast Merkurja, 
ki naj bi vam olajšala odpla-
čevanje. Kdaj? 

"Naš načrt nikakor ni, da 
bi vlekli denar iz Merkurja, 
saj so banke pripravljene fi-
nancirati Merkur tudi na-
prej. Zanje je ključno, da se 

družbe, rasti premoženja. S 
tem se bomo izognili očitku, 
da je lastninjenje le v ozko 
zaprtem krogu vodilnih. 

Opozoril pa bi, da so ljudje 
zelo evforični glede donosov 
na osnovi gibanj vrednosti 
delnic v zadnjem letu. Take 
rasti, v zadnjem letu kar za 
150 odstotkov, nikakor ni 

Bine Kordež /Foto:cof»2d Kavi« 

vrednost premoženja, s kate-
rim je posojilo zavarovano, 
povečuje. Zato ni naš dlj od-
plačevanje kreditov, pač pa 
rast Merkurja. Sploh ni nuj-
no, da kredite vrnemo čez 
pet ali deset let, če bomo le 
zagotavljali realno rast Mer-
kurja. Kredite bomo sicer 
vračali v skladu s pogodbeni-
mi določili, vendar vmes na-
jeli že druge kredite. 

To je morda za običajnega 
kreditojemalca nenavadno, 
vendar je popolnoma enako, 
kot zagotavljamo financira-
nje v Merkurju. Merkur, d. 
d., ima trenutno za financira-
nje tekočega poslovanja na-
jetih okoli 350 milijonov kre-
ditov in čez pet let imamo 
predvideno, da bo imel Mer-
kur petsto milijonov kredi-
tov. Za banke sta pomembna 
rast in pozitivno poslovanje." 

Če boste s prevzemom do-
segli 9o-odstotni delež, ste 
napovedali iztisnitev malih 
delničarjev, pa tudi izdajo 
sicer prednostnih delnic za 
zaposlene. Zakaj takšen pri-
stop? 

"Oboje je res, vendar ne za 
enake zneske. Iztisnitev je 
običajna praksa za prevzem 
nemotenega nadzora druž-
be, za izdajo prednostnih 
delnic za zaposlene pa se 
bomo odločili, da omogoči-
mo Merkurjevim delavcem 
sodelovanje v rasti naše 

mogoče pričakovati. Sam 
bom vesel, če bomo v prihod-
njih petih letih dosegli 15-
odstotno rast. Pri tem pa se 
je treba zavedati tudi rizi-
kov." 

Družba Merfin, katere 31-
odstotni lastnik ste, je začel 
z nakupom dobre petine 
Merkurja, kar pomeni, da je 
bil vaš delež težak 25 milijo-
nov evrov; nadaljnje odku-
povanje delnic, ko se je se-
daj delež že približal polovi-
ci delnic Merkurja, je vred-
nost vašega deleža povečalo 
na prek 80 milijonov; ob 
uspelem prevzemu, ko bo 
imel Merfin 75-odstotni de-
lež Merkurja, bo vrednost 
vašega deleža po sedanjih 
cenah delnic prek 110 mili-
jonov evrov. V časniku Fi-
nance vas označujejo kot 
tajkuna. Kako to komentira-
te, koliko ste vložili? 

"S temi številkami se da ig-
rati na različne načine. Mer-
fin bo resnično 75-odstotni 
lastnik Merkurja ali celo sto-
odstotni, če mu bodo prodali 
premoženje tudi partnerji iz 
konzorcija. To bo ogromno 
premoženje, ki ga bo imel 
Merfin. Sam sem drtižbenik 
Merfina z 31-odstotium dele-
žem, ki je vreden osem mili-
jonov evrov in prav toliko -
osem milijonov evrov imam 
kredita. Kolikor bo Merfin 
kupil delnic Merkiuja, se bo 

za enako vsoto tudi zadolžil. 
To pomeni, da je vrednost 
premoženja približno enaka 
kreditu in zaslužek bo šele s 
povečanjem premoženja. Če 
kdo to imenuje tajkunstvo, 
naj mu bo, pač zgodbe za 
ljudstvo. 

Naj dodam še eno primer-
javo. Pred petimi leti so Švi-
carji kupili Lek za milijardo 
evrov, danes je njihovo pre-
moŽenje vredno najmanj tri 
milijarde. Nihče v Sloveniji 
jih ne označuje za tajkune. 
Žalostno je, da se bo, če se z 
razvojem poveča vrednost 
Merkuja za več, kot bodo 
znašale obresti, to imelo za 
problematično, celo ukrade-
no. Če torej povsem enako 
Stori tujec, ni problema. Če 
bi Merkur kupU na primer 
Bauhaus in zaslužil dvesto 
milijonov evrov, se o tem 
sploh ne bi govorilo." 

Za družbo Merkur oziroma 
njeno vodstvo z vami na 
čelu in lastnike bi lahko de-
jali, da je do svojih delavcev 
prijazna. Imajo relativno 
dobre plače in občasno so 
deležni tudi drugih dodat-
kov. Se bo ta politika do za-
poslenih s prevzemom kaj 
spremenila? 

"Zagotovim lahko, da ne. 
Dobro se zavedamo, da so 
doslej doseženi uspehi re-
zultat vseh zaposlenih. Že 
doslej smo uspehe delili z 
zaposlenimi - samo lani smo 
plače povečali za 15 odstot-
kov, kar je za osem odstot-
kov več od povprečja v drža-
vi, letos tako nadaljujemo. 
Kot lani smo tudi letos ob 
ui-letnem jubileju podjetja 
izplačali nagrado približno 
450 evrov neto vsem 4328 
zaposlenim (kar ustreza 111 
tisočakom v nekdanjih tolar-
jih). Želimo čim večjo pod-
poro zaposlenih, zato bomo 
tako politiko nadaljevali." 

Sprejeli ste veliko tv^anje 
in si naložili ogromno od-
govornost. Boste lahko še 
mimo spali? 

"Res je odgovornost velika 
in potrebna je velika mera 
poguma. Za te poteze je po-
trebno zaupanje in tega 
imam veliko. Spim zelo do-
bro." 

Kaj pa varnost? Postali ste 
zelo izpostavljeni. Vas kaj 
skrbi vaša varnost in var-
nost družine? Bo Bine Kor-
dež še kolesaril sam ali pa 
ga bodo spremljali varnost-
niki? 

"Zagotovo še sam. Verja-
mem, da je v Sloveniji takš-
no okolje, da v tem smislu ni 
problematično, in upam, da 
bo tako tudi ostalo." 

Nov mejnik v Leku 
JASNA PA IADIN 

Mengeš - Farmacevtska 
družba Lek je minuli konec 
tedna, leto dni po položitvi te-
meljnega kamna, v Mengšu 
odprla nov Razvojni center 
biofarmacevtike, prvega v Slo-
veniji in enega od šestih to-
vrstnih centrov v okviru No-
vartisove generične družbe 
Sandoz, katere del je tudi Lek. 

nik uprave Leka Vojmir Ur-
lep je povedal, da so v biofar-
macevtiko doslej vložili že 
40 milijonov evrov, od tega v 
prvo fazo razvojnega centra 
kar sedem milijonov. Za 
kako pomembno naložbo v 
slovenski farmacevtiki gre, je 
poudaril tudi predsednik 
uprave Sandoza Andreas 
Rununelt, ki je dejal, da novi 
obrat v Mengšu predstavlja 

"Danes je izjemen dan za 
Lek in slovensko znanost. 
Biološka zdravila so zaradi 
zapletenih raziskav zelo dra-
ga, zdaj je tudi v Sloveniji pot 
podobnim biološkim zdravi-
lom odprta," je povedala Vio-
leta Gabrijelčič, vodja biofar-
macevtike v Leku. Predsed-

temelj celotne strateške za-
snove Sandoza. 

V novem centru, ki na 
enem mestu združuje vse 
pomembne razvojne funkci-
je, bo delovalo sto strokov-
njakov mikrobiologije, biolo-
gije, biokemije, kemije in 
farmacije. 

EKS Group še odkupuje 
delnice Jelovice 
ŠTEFAN ŽARGI 

Škofja Loka - Kot so sporoči-
li iz EBS Group, družbe, ki 
se ukvarja z investicijskimi 
vlaganji in razvojem poslova-
nja družb, je prevzemno po-
nudbo, ki je bila za podjetje 
Jelovica objavljena pred me-
secem dni, v 30-dnevnem 
roku sprejelo zadostno števi-
lo delničarjev, da je bil prese-
žen prevzemni prag 51 od-
stotkov in bo tako družba 
EBS Group po prevzemu 
imela večinski delež v Jelovi-
ci. Kot nalaga prevzemna za-
konodaja, je EBS Group po-
daljšal prevzenmo ponudbo 
za 14 dni, tako da imajo pre-
ostali delničarji še 14 dni 
možnost, da svoje delnice 

prodajo po ceni 4,50 evra za 
delnico. "Veseli me, da so 
delničarji prepoznali, kaj je 
za razvoj Jelovice najbolje: da 
družba pridobi lastnika, ki 
bo v podjetje prinesel sveži-
no in nadaljnji razvoj," je ob 
tem dejal Gregor Benčina, 
direktor podjetja EBS Group. 
Z uspešno izpeljano pre-
vzemno ponudbo se bo, kot 
kaže, zaključilo turbulentno 
obdobje nespametnih potez, 
ki so v družbi zagotovo pusti-
le negativne posledice in ji 
nakopale nepotrebne stro-
ške. Ob tem je trpelo tudi 
vsakodnevno poslovanje 
družbe, ki zaposluje preko 
petsto ljudi in za katere se s 
tem odpirajo nove razvojne 
možnosti. 

KRANJ 

V Savi nagradili najuspešnejše 

V četrtek je Poslovna skupina Sava v kranjskem Prešernovem 
gledališču pripravila tradicionalno slovesnost ob Dnevu 
Save, na kateri so ob bogatem kulturnem programu sloves-
no podelili nagrade sodelavcem za izjemne dosežke v letu 
2007. Nagradi menedžer leta 2007 v Poslovni skupini Sava 
sta prejela Dušan Kveder in Vesna Čadež, direktorja družbe 
Savatech, d. o. o., predsednik uprave Save, d. d., Janez Boho-
rič pa je podelil še nagrade in priznanja delavec Save 2007 
šestim zaposlenim v Poslovni skupini. Priznanja so prejeli: 
Zdravko Laketič (Savatech, d. o. o.), Drejče Ravnik (Sava Ho-
teli Bled, d. o. o.), Maks Brodnjak (Sava-CTI, d. o. o.), Janez 
Gjergjek (Terme Radenci, d. o. o.), Anton Krajger (Savatech, 
d. o. o.) in Jože Gašperšič (Terme Ptuj, d. o. o.). Š. Ž. 
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Za četrtino večji 
kmetijski proračun 
C V E T O Z A P L O T N I K 

Ljubljana - Vlada je na ne-
davni seji potrdila spremem-
be proračuna za prihodnje 
leto, dokončno pa bo o njih 
odločil državni zbor. Že 
sprejeti proračun ministr-
stva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano naj bi se 
povečal za slabo četrtino, s 
389 na 486 milijonov evrov, 
največ za izvajanje Progra-
ma razvoja podeželja za ob-
dobje 2007-2013, za nepo-
sredna plačila na površino in 
za živali, za tržne ukrepe LN 
za zavarovanje kmetijske 
pridelave. Ministrstvo si bo s 
tem zagotovilo dovolj denar-
ja za izplačilo obveznosti, Id 
izhajajo iz skupne kmetijske 
politike. Za izvajanje progra-
ma razvoja podeželja bo na-
menjenih 17 J milijonov ev-
rov ali 35 odstotkov celotne-
ga kmetijskega proračuna. 

pri tem pa se bo slovenski 
delež povečal za 4,2 milijona 
evrov in evropski za 71,5 mi-
lijona. Plačila za območja z 
omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost in za 
kmetijsko okoljske ukrepe 
bodo izplačevali po sistemu 
N + 1, kar pomeni, da bodo 
prihodnje leto sprejete ob-
veznosti izplačali najkasneje 
v letu 2009. Vse druge ob-
veznosti bodo izplačevali 
tako, kot določajo pogodbe. 
Za neposredna plačila bo 
prihodnje leto na voljo do-
Ijrih 141 milijonov evrov oz. 
29 odstotkov celotnega pro-
računa, za to pa bo tri petine 
prispevala slovenska država 
in ostalo Evropska unija. Za 
zavarovanje kmetijske pride-
lave, ki ob naravnih nesre-
čah zmanjšuje "pritiske" na 
proračunsko rezervo, bodo 
namenili dobrih šest milijo-
nov evrov. 

KRANJ 

Ves denar za lansko sušo in neurja že letos 

Vlada je na četrtkovi seji spremenila program odprave po-
sledic škode po naravnih nesrečah v kmetijstvu v letu 2006. 
Medtem ko je najprej predvidevala, da bo upravičencem 
polovico državne pomoči izplačala letos in drugi del prihod-
nje leto, pa ji državne rezerve omogočajo, da celotni znesek, 
to je skupno 12,4 milijona evrov, izplača že letos. Upravičen-
ci bodo v povprečju prejeli 28 odstotkov ocenjene škode, ki 
so jo lani povzročili suša in neurja. C. Z . 

KRAN) 

Kdo ščiti kmetijska zemljišča 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, njena območna 
enota Kranj in kranjski kmetijsko gozdarski zavod bodo ju-
tri, v sredo, ob io. uri pripravili v kulturnem domu na Prim-
skovem pogovor z naslovom Kdo ščiti kmetijska zemljišča?. 
Na pogovoru bodo sodelovali predstavniki ministrstev za 
kmetijstvo ter za okolje in prostor, sklada kmetijskih zem-
ljišč in gozdov, zbornice in drugi. Zavod bo predstavil tudi 
zbornik ob 55-letnici osemenjevanja na Gorenjskem. C. Z. 

KRANJ 

Našel redke gobe 

Pred kratkim je obiskal naše uredništvo Franc Dolenc iz Šut-
ne pri Žabnici, ki je že 37 let član Gobarskega društva Kranj. 
Gobe nabira še dolga leta in je eden najbolj usposobljenih 
določevalcev vrst naših gob. Zato najde marsikaj, kar drugi 
celo ob gozdni poti prezrejo. Tokrat je našel v okolici Crn-
groba za Gorenjsko zelo redko vrsto iz družine mušnic, ki 
pa je najboljša užitna goba. To je karželj, značilen za južne 
kraje, predvsem za Primorsko. Redke najdbe ne bodo poje-
dli, ampak jo bo pokazal na srečanju članov društva. Potem 
bo gobe vrnil v naravo. S. S. 

Prostor jih že omejuje 
Minuli konec tedna je bil v Komendi kmetijsko podjetniški sejem, na katerem so zaradi prostorske 
stiske morali zavrniti nekaj razstavljavcev. Občina je že začela z odkupom zemljišč za preselitev 
hipodroma in sejmišča. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Komenda - Komenda je bila 
minuli konec tedna drugič 
letos sejemsko "mesto", po 
uspešnem spomladanskem 
kmetijskem sejmu je bil od 
petka do nedelje še 12. jesen-
ski kmetijsko podjetniški se-
jem. Kot je v imenu priredi-
telja, Konjeniškega kluba 
Komenda, povedal Alojz 
Lah, je bilo za letošnji sejem 
veliko zanimanje razstavljav-
cev, tudi iz tujine. Čeprav so 
na obstoječi lokaciji izkoristi-
li ves prostor, so nekaj raz-
stavljavcev kljub temu mora-
li zavrniti. Da je sejem prese-
gel sedanje prostorske mož-
nosti, ugotavljajo tudi na ob-
čini. Župan Tomaž Drolec je 
ob odprtju sejma povedal, da 
so v občini že začeli z odku-
pom dvajset hektarjev zem-
ljišč, ki jih bodo potrebovali 
za preselitev hipodroma in 
sejmišča na novo lokacijo. 
"Upam, da bom na spomla-
danskem kmetijskem sejmu 
lahko poročal, da imamo vsa 
potrebna zemljišča in da že 
pripravljamo projekte," je 
dejal Drolec, ki je skupaj z 
Lahom in predsednikom 
kmetijsko gozdarske zborni-
ce Petrom Vriskom sejem 
tudi odprl. "Tistemu, ki pra-
vi, da kmet ne potrebuje no-
vega, sodobnega traktorja, bi 
privoščil, da samo tri dni 

Romana Kimovec 

dela s starim, tehnološko za-
starelim," je dejal Vrisk in 
poudaril, da dober traktor za 
kmeta ni luksuz. Kar zadeva 
odpravljanje posledic vodne 
ujme, bo zbornica vse člane s 
prizadetih območij oprostila 
plačila Članskega prispevka. 

)ože Šenk 

Na sejmu v Komendi se je 
predstavilo okrog tristo raz-
stavljavcev. med njimi so bili 
domala vsi najpomembnejši 
slovenski izdelovalci in pro-
dajalci kmetijske mehanizaci-
je, opreme in orodja, domači 
podjetniki, okoliSke kmetije 

Člani Društva stari traktor Moste ob starih traktorjih 

ter nekatere ustanove in orga-
nizacije. Jože Šenk iz Hote-
maž, ki je na sejmu predstav-
ljal mešalne vozove, hlevsko 
gumijasto podlago in avtoma-
te za napajanje telet, sodeluje 
na komendskem sejmu že od 
vsega začetka in se mu za raz-
liko od radgonskega zdi bolj 
kmetijski. "Predstavitev na 
sejmu je pomembna, še bolj 
pa dober glas, ki ga širijo upo-
rabniki naših izdelkov," je po-
udaril Jože. "Večino sadja in 
izdelkov iz sadja prodamo 
doma na kmetiji, na sejmu 
pa ždimo predvsem pokazati 
obiskovalcem, s čim se ukvar-
jamo in kaj delamo," je dejala 
Romana Kimovec iz Bukovi-
ce pri Vodicah in dodala, da 
njihov nasad obsega 4.400 
jablan in še nekaj hrušk in da 
poleg svežega sadja prodajajo 
tudi izdelke - mošt, pasterizi-
ran sok, suhe krhlje, žganje... 
Društvo stari traktor Moste, 
ki združuje okoli trideset 
članov, je na sejmu po bese-
dah podpredsednika Vinka 
Koželja predstavilo več sta-

• rih traktorjev, voz lojtmik iz 
leta 1899, plug, brano, osi-
palnik, mernik ... S štirinaj-
stimi traktorji so se pred ne-
davnim udeležili vožnje na 
Veliki Klek (Grossglockner), 
na 2.571 metrov nadmorske 
višine, in med 34 draštvi iz 
vse Evrope zasedli sedem-
najsto mesto. 

BRDO PRI LUKOVICI 

Dnevi apiterapije in čebelarstva 

V čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici bodo od četrtka do 
sobote Dnevi apiterapije in čebelarstva. V tem času bo več 
predavanj o uporabi medu in drugih čebeljih pridelkov v vsak-
danji prehrani in v zdravstvene namene, osrednji dogodek pa 
bo sobotna okrogla miza, na kateri bo sodeloval tudi nekdanji 
predsednik čebelarske zveze in kandidat za predsednika drža-
ve Lojze Peterle. Na stojnicah bodo ponujali čebelje pridelke, 
v delavnicah za odrasle in otroke pa bodo izdelovali svečke iz 
voska in dražgoške kruhke, risali panjske končnice ... Kot ob 
tem poudarjajo v čebelarski zvezi, je apiterapija uporaba če-
beljih pridelkov v medicinske namene, to je za preprečevanje 
bolezni, zdravljenje ali okrevanje po bolezni. C. Z. 

JEZERSKO 

Na dražbi prodali le dva ovna 

Društvo rejcev ovc jezersko-solčavske pasme je v soboto 
pripravilo na Jezerskem šestič zapored dražbo ovnov iz test-
ne postaje na Smrtnikovi kmetiji. Kot je povedal predsednik 
društva Primož Muri, je bilo letos na testiranju v zahtevnih 
hribovskih razmerah 26 ovnov, od katerih jih je republiška 
komisija za odbiro plemenjakov potrdila 23. Za dražbo letos 
ni bilo veliko zanimanja, prodali so le dva, oba po izklicni 
ceni. "V društvu bomo razmislili o tem, ali bomo v prihod-
nje še vztrajali pri dražbi, saj je z organizacijo kar precej 
stroškov, odziv pa je bolj skromen, izkušnje iz preteklih let 
kažejo, da si rejci ovne na dražbi le ogledujejo, kupijo pa jih 
potem, nekaj dni po dražbi," je dejal Primož Muri in napo-
vedal, da bo društvo to soboto pripravilo za svoje člane še 
strokovno ekskurzijo. V Pliberku si bodo ogledali predelavo 
volne, nato pa bodo nadaljevali pot na slovensko stran po 
Dravski dolini. C. Z. 

JEZERSKO 

Najprej posvet, nato še podelitev priznanj 

člani Lovske družine Jezersko so se v soboto zbrali v lovskem 
domu na strokovnem posvetu, na katerem so razpravljali o 
uresničevanju letnega lovsko gospodarskega načrta. Po posve-
tu so članom podelili odličja Lovske zveze Slovenije, nekateri 
lovci pa so podpisali tadi lovski kodeks. Odličje druge stopnje 
sta prejela Štefan Zupan in Zoran Rautner, odličje tretje stop-
nje Lovro Zupan, Franc Tišler, Frančiška Karničar, Igor Nahti-
gal, Miloš Zupančič, Daniel Jagodic, Jože Muri in Darko Kokalj, 
znak lovske zveze pa Viljem Eržen, Marjan Tepina, Ljubomir 
Kogoj, Rudi Karničar, Venčeslav Parte, Janez Močnik, Dušan 
Šemrov, Leon Šiberle in Tomaž Bakovnik. C. Z. 

LJUBLJANA 

Vlada razrešila Breznikovo, začasno Kočar 

Vlada je na nedavni seji razrešila generalno direktorico di-
rektorata za varno hrano na ministrstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Bety Breznik, ki je to nalogo opravljala 
dobri dve leti. Minister Iztok Jarc je do imenovanja novega 
direktorja za vodenje direktorata pooblastil Matjaža Kočarja, 
glavnega inšpektorja inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo 
in hrano. C Z. 

KRANJ 

Na Ponikvi vseslovenski shod kmetov 

v nedeljo bo na Ponikvi in Slomu pri Šentjurju četrti vseslo-
venski shod kmetov pri zavetniku slovenskega kmetijstva in 
kmetijskega slovstva Antonu Martinu Slomšku. Srečanje se 
bo začelo opoldne z mašo, ki jo bo vodil celjski škof Anton 
Stres, nato pa -bo pred Slomškovo rojstno hišo še slavnost-
na akademija. C. Z. 
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Zavarovanje preko spleta 
Preko s ;pleta je možno podaljšati prometno dovoljenje in (obvezno) avtomobilsko zavarovanje. 

CVETO ZAPIOTNIK 

Ljubljana - Zavarovalnice so 
po zakonu o obveznih zava-
rovanjih v prometu morale 
do 1. marca letos omogočiti 
zavarovancem podaljšanje 
zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti preko spleta 
pri isti zavarovalnici, najkas-
neje do 1. junija prihodnje 
leto pa morajo vzpostaviti si-
stem, ki jim bo omogočal 
sklenitev tovrstnega zavaro-
vanja pri katerikoli zavaro-
valnici. Predstavniki Zava-
rovalnice Triglav so v četrtek 

na novinarski konferenci, 
na kateri je sodeloval tudi 
minister za javno upravo 
Grega Virant, prikazali po-
stopek obnovitve avtomobil-
skega zavarovanja preko In-
terneta. Zavarovalnica Tri-
glav je podaljšanje zavaro-
vanj za osebna vozila v lasti 
občanov (fizičnih oseb) pre-
ko spleta uvedla novembra 
lani, pri tem pa se ne ome-
juje le na obvezno avtomo-
bilsko zavarovanje, kot za-
hteva zakon, ampak je z eno 
samo polico možno obnovi-
ti celotno avtomobilsko za-

KRANJ 

Vse bančne kartice bodo zamenjali z novimi 
Bank Austria Creditanstalt Ljubljana se je pred nedavnim 
preimenovala v UniCredIt Bank. Banka bo zaradi novega 
Imena do konca tega meseca vsem strankam brezplačno 
zamenjala bančne kartice BA Maestro Cirrus, MasterCard 
in Visa z novimi, z novo zunanjo podobo in tudi z vgraje-
nim čipom, ki bo zagotavljal varnejše kartično poslovanje. 
V banki ugotavljajo, da se poslovanje s karticami vse bolj 
uveljavlja. Lani so izdali 30 odstotkov več novih kartic kot 
predlani, uporabniki kartic pa so v primerjavi z letom prej 
opravili od 25 do 50 odstotkov več transakcij. Zadnji dve leti 
širi/o bankomatsko mrežo tudi zunaj poslovalnic, strankam 
pa še vedno omogočajo z BA Maestro kartico brezplačen 
dvig gotovine na vseh bankomatih v Sloveniji in tudi v vseh 
ostalih članicah Evropske monetarne unije. Imetnikom 
UniCredit Bank BA Maestro kartice so ponudili tudi novo 
storitev, to je menjavo osebnega gesla na bankomatih 
UniCredit Bank. C. Z. 

Svet zavoda 
GIMNAZIJE JESENICE 
Trg Toneta Čiifarja 1, 4270 Jesenice 

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/-ICE 
Kandidat/-ka za ravnatelja/-ico mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje: 

• imeti najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjevati 
doige pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca 
v srednji šoli v skladu z veljavno zakonodajo, 

• imeti naziv svetnik ali svetovalec oz. najmanj pet let naziv 
mentor, 

• imeti opravljen ravnateljski izpit oz. si ga pridobiti 
najpozneje v enem letu po začetku mandata, 

• imeti najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju, 

• izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI (Ur. I. RS, 
št. 98/05 - uradno prečiščeno besedilo in 129/06) ali 

• izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI (Ur I, RS, 
št. 98/05 - uradno prečiščeno besedilo in 129/06), 

• izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A (Ur I. št. 64/01), 
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega 

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kof šest mesecev, 

• ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost. 

Izbrani/a kandidat/-ka bo imenovan/a za dobo 5 let, z možnos-
tjo nastopa dela s 1. 2. 2008. 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (potrdila o izo-
brazbi, potrdilo iz ketzenske evidence), o dosedanjih delovnih 
izkušnjah s kratkim življenjepisom ter programom vodenja zavo-
da za mandatno obdobje pošljite najkasneje v 15 dneh po ot>-
javi tega razpisa na naslov: Svet zavoda Gimnazije Jesenice, Trg 
Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice, s pripisom ZA RAZPIS RAV-
NATELJA. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Nepopolne vloge 
bodo s sklepom zavržene. 

O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 4 mesecev 
od dneva objave razpisa. 

varovanje, torej tudi kasko, 
asistenco, pravno zaščito in 
nezgodno zavarovanje. Po-
daljšanje zavarovanja preko 
spleta je možno trideset dni 
pred potekom zavarovanja 
in še trideset dni potem, za 
to je potrebna številka zava-
rovalne police, zavarovanec 
pa lahko plača premijo z 
Moneto, preko spletne ban-
ke Abanet, s karticami Acti-
va, MasterCard, Visa, Visa 
Electron, Diners in s pamet-
no kartico Maestro. Polico 
dobi po pošti v treh dneh, 
podaljšanje zavarovanja pa 

velja že takoj po končanem 
postopku na spletu. 

Zavarovanec lahko po skle-
nitvi (obveznega) avtomobil-
skega zavarovanja začne na 
spletni strani e-uprave še po-
stopek za podaljšanje pro-
metnega dovoljenja. Novo 
dovoljenje dobi po pošti, 
hkrati pa poštarju izroči sta-
rega. Kot je ob tem dejal mi-
nister Grega Virant, je stori-
tev zanimiva v tistih letih, ko 
je prometno dovoljenje mož-
no podaljšati brez tehnične-
ga pregleda, na letni ravni je 
to približno 250 tisoč vozil. 

KRAN) 

Ugodnejša posojila za prizadete v ujmi 
Banka Koper omogoča občanom, podjetjem in drugim pra-
vnim osebam z območij, ki jih je prizadela nedavna vodna 
ujma, najetje posojila pod ugodnejšimi pogoji. Za te potrebe 
je namenila skupno dva milijona evrov, najvišji možni zne-
sek posojila pa je 20.000 evrov. Obrestna mera je lahko ne-
spremenljiva, 3,5-odstotna, ali spremenljiva, v višini Euribor-
ja brez pribitka. Odplačilna doba je deset let, plačilo glavnice 
in obresti je možno odložiti za največ dve leti od sklenitve 
pogodbe, posojilojemalcem tudi ni treba plačati stroškov 
odobritve zahtevka in vodenja posojila. Tistim, ki so najeli 
posojilo že prej, omogoča banka lažje odplačevanje obrokov, 
za prizadeta območja pa pripravlja tudi donacije. C. Z. 

UUBLJANA 

Decembra prve subvencije za mlade družine 
Republiški stanovanjski sklad je na podlagi javnega poziva 
prejel do roka 1.278 vlog za dodelitev subvencije mladim 
družinam za prvo reševanje stanovanjskega problema in 78 
vlog za subvencioniranje tržnega najema. Ko bo preveril po-
polnost vlog, pozval vlagatelje k dopolnitvi nepopolnih vlog 
in preveril podatke iz uradnih evidenc, bo začel z izplačeva-
njem subvencij, prva izplačila bodo predvidoma decembra. 
V državnem proračunu je letos za subvencije predvidenih 
nekaj manj kot 2,4 milijona evrov. Lani je sklad prejel 321 
vlog in 177 mladim družinam skupno izplačal za 107.360 ev-
rov subvencij. C . Z. 

Predstavili e-storitve 
MAJA BERTONCELJ 

Kranj - Državni sekretar Ro-
man Rep in namestnik ge-
neralnega direktorja Direk-
torata za e-upravo in upra-
vne procese Dušan Kričej 
sta pred nedavnim v Kranju 
predstavila elektronske sto-
ritve, ki jih je Ministrstvo za 
javno upravo razvilo v okviru 
projekta e-uprave. Te storit-
ve želijo prenesti tudi na ob-
čine. Predstavitev je bUa v 
prvi vrsti namenjena župa-
nom in direktorjem občin-
skih uprav. 

"Vse elektronske storitve, 
ki smo jih razvili na področju 
javne uprave, so uporabne 
tudi za lokalno samoupravo. 
Uporaba in uvedba e-storitev 
je za občine brezplačna. Ime-
ti morajo le dostop do splet-
nih strani in osnovno infor-
macijsko povezavo in ta pro-
jekt lahko poženejo v nekaj 

dneh. Naš apel je, da občine 
čim bolj izkoristijo to prilož-
nost, saj se ne dogaja vsak 
dan, da država pride na dolo-
čeno območje in ponudi raz-
vojne, dobre storitve za-
stonj," je povedal sekretar 
Rep ter dodal, da si ne delajo 
iluzij in se zavedajo, da veli-
ko ljudi računalnika ne upo-
rablja, zato bo tudi v prihod-
nje treba ohraniti dosedanjo 
prakso, torej urejanje storitev 
na kraju samem, v tem pri-
mem na občini. 

Uvedba e-storitev ima, kot 
pojasnjuje Rep, dvojni uči-
nek: "Na eni strani se ponu-
di storitev državljanom v 
elektronski obliki, po drugi 
strani pa isto storitev daste 
zaposlenim kot orodje. To 
pomeni seveda tudi raciona-
lizacijo pri številu zaposle-
nih." Za storitve v predstav-
ljenem obsegu se doslej še ni 
odločila nobena občina. 

KRANJ 

Višje obrestne mere za depozite 
Nova Ljubljanska banka (NLB) je pri poslovanju s prebival-
stvom 1. oktobra zvišala obrestne mere za depozite in dru-
ge oblike varčevanja, za nekatera varčevalna obdobja tudi za 
več kot 0,7 odstotne točke. Izhodiščna obrestna mera za 
evrski depozit, vezan za več kot 31 dni, znaša po novem 3,53 
odstotka in za vezavo nad 91 dni 4,04 odstotka, končna ob-
restna mera pa je odvisna od poslovnega razmerja stranke 
z banko. Ker banka spodbuja sklepanje depozitov po sodo-
bnejših poteh, je obrestna mera nekoliko višja od izhodišč-
ne tudi v primeru, če stranka sklene depozit preko NLB KJik, 
NLB Teledom in NLB Moba. C . Z. 

KRANJ 

Pocenitev naftnih derivatov 
Z današnjim dnem so se v skladu z vladno uredbo spet 
spremenile maloprodajne cene naftnih derivatov, tokrat so 
se vse znižale. 95-oktanski motorni bencin se je pocenil za 
1,2 centa, na 0,988 evra za liter, 98-oktanski bencin za 0,8 
centa, na 1,005 evra, in dizelsko gorivo za 1,3 centa, na 
0,984 evra za liter. Cena kurilnega olja se je znižala za 1,6 
centa, na 0,646 evra za liter, C, Z, 

Matic Osovnikar 
pospešeno varčuje. 

Kaj pa vi? 
Vsi, ki sc do 20. decembra 2007 

odločile za Pospešeno varčevanje, 
p ro jmc t c dcir i lo in se poteguje te za 

po tovan j e v top le kraje. 
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Šest desetletij predstav 
Kulturno umetniško društvo Boštjan jezeršek s 
Sovodnja je s predstavo Brez razloga proslavilo 
60 let delovanja. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Sovodenj - Kulturno umet-
niško društvo Boštjan Jezer-
šek danes šteje dvajset do tri-
deset aktivnih članov, za igro 
in zabavo navdušenih mla-
dih domadnov. Ob 60-letni-
ci so pripravili neklasično 
proslavo - predstavo Brez 
razloga - s parodijo na aktual-
ne oddaje s televizije. V njej 
so pripravili skeče o aerobiki, 
anketi in podiranju svetovne-
ga rekorda, povezovala sta jo 
voditelja tipa TLP ali NLP, 
vmes pa je imel glavno bese-
do avtoritativni režiser. "Vsa-
ko leto pripravimo igro. Lani 
je bila to parodija na resnii-
nostne šove Štala na odru, le-
tošnja predstava pa nas še 
čaka, saj bo premiera januar-
ja ali februarja. Naša želja je, 
da zabavamo," je dejal pred-
sednik Lenart Šiftar. 

Premiera je vedno na So-
vodnju, sicer pa se predstav-
ljajo tudi na Cerkljanskem, v 
Lufinah in Davči. Zanimivo 

je, da ustvarjajo brez scenari-
ja, zato je lahko vsaka pred-
stava nekoliko druga6ia in 
tudi to, da so se lani pozabava-
li z resničnostnimi šovi, letos 
pa se tak odvija komaj nekaj 
kilometrov od njih - Kmetija 
na Mrzlem vrhu. KUD Bošt-
jan Jezeršek so 14. septembra 
1947 ustanovili kot nasledni-
ka Prosvetnega in Sokolskega 
društva, ki sta delovala že 
pred drugo svetovno vojno. 
Že od nekdaj so si prizadeva-
li, pripraviti lastne gledališke 
igre, ki so napohiile kulturno 
dvorano na Sovodnju. 

Danes v sklopu društva de-
luje tudi Dramska sekcija 
Podružnične šole Sovodenj, 
Cerkveni otroško-mladinski 
pevski zbor, glasbena skupi-
na Red Pili, pripravljajo tudi 
potopisna predavanja z dia-
pozitivi in sodelujejo na raz-
nih prireditvah. Na vseh želi-
jo predvsem zvabiti nasmeh 
na usta obiskovalcev. Ob 
prazniku društva jim je to 
odlično uspelo. 

GODEŠIČ 

Našel veliko borovo gljivo 

V Dobravah na Godešiču je zrasla več kot deset kilogramov 
težka borova gljiva, s katero se je pred fotografski objektiv 
nasmejan postavil Brane Kalan Iz Frankovega naselja v 
Škofji Loki. Pravi, da je strasten gobar in da gobe nabira sko-
raj vsak dan, da pa tako velike borove gljive še nikoli ni 
našel. Za Borovo gljivo sicer velja, da lahko tehta več kilo-
gramov, raste pa od avgusta do oktobra, včasih celo no-
vembra. je prijetnega vonja, okus pa ima po lešnikih. M. B. 

MOTNIK 

Asfaltirana cesta Motnik-Vrhe-Srobotno 

Novih osemsto metrov asfalta so se pred dnevi razveselili kra-
jani vasi nad Motnikom, saj je Občina Kamnik uredila nov 
odsek krožne ceste Motnik-Vrhe-Srobotno, ki jo je v spodnjem 
delu pred nekaj tedni močno poškodovalo deževje. "Za inves-
ticijo so zelo zaslužni prav vsi krajani zaselka Vrhe in vodja 
gradbenega odbora Janko Podbregar, ki so si vrsto let prizade-
vali, da bi uredili cesto. Pridobitev je za nas zelo pomebna, 
čeprav bomo za ureditev celotne krožne povezave ob takšnem 
tempu potrebovali še deset let," je pred odprtem povedal 
predsednik KS Motnik Marjan Semprimožnik. j. P. 

Vida poje, Franci 
jo vozi na vaje 
č e je na dan poroke deževalo, se je mladoporočenemu paru obetalo veliko bogastvo. Vida in Franci 
Kok iz Tupalič, ki sta po pol stoletja znova potrdila svojo zakonsko zvezo, temu ne verjameta preveč. 

D A N I C A Z A V R I Ž L E B I R 

Preddvor - Dež pa ni pokva-
ril razpoloženja zlatoporočen-
cev in njunih petdeset svatov, 
ko sta minulo soboto v pred-
dvorski cerkvi podaljšala svojo 
zakonsko zaobljubo izpred 
petdesetih let A tudi 5. oktobra 
1957, ko sta se vzela takrat 29-
letm Vida z Zgornje Bele in 
manj kot leto dni starejši Fran-
ci Kok iz Tupalič, vreme ni bilo 
prav lepo. Njuno poroko sta 
spremljala mraz in slana, a si 
je mladi par s svojimi gosti 
tudi takrat kljub vremenu in 
skromnemu življenju znal na-
rediti prijetno slavje. 

Vida in Frand se poznata že 
iz šolskih let pozneje je Vida 
mimo Frandjevega doma ho-
dila na delo na \^oko in takrat 
jo je "zamerkal". Frand pa je 
dejal: dovolj sem star, ne bom 
več prebiral in si je Vido izbral 
za švljenjsko sopotnico. Bil je 
povprečen zakon, lepi trenutki 
so se prepletali z grenkimi, 
pravita prekaljena zlatoporo-
čenca, ki- imata tri hčere, pet 
vnukinj, vnuka in dvomeseč-

Vida in Franci sta skupaj petdeset let. 

nega pravnuka. Vida je bila za-
poslena najprej v čevljami 
Storžič na Visokem, nato pa v 
Planiki, od koder je pred četrt 
stoletja odšla v pokoj. Štiri leta 
za njo se je pri Gradbincu, kjer 
je delal polno delovno dobo, 
upokojil tudi Frand. V pokoju 
se ne dolgočasita: Vida poldru-
go desetletje prepeva pri žen-

skem pevskem zboru Josipine 
Tumograjske (prišle so jima 
zapet tudi ob zlati poroki) in je 
članica odbora društva upoko-
jencev, Frand je pri upokojen-
cih p>olno desetletje nosil pra-
por. Sedaj tega ne dela več, pač 
pa Vido vozi na pevske vaje in 
nastope. Vse dogajanje ob zla-
ti poroki, od ponovne izme-

njave prstanov v cerkvi do po-
gostitve pri Bizjaku, je lepo da-
rilo treh hčera, Olge, Irene in 
Branke. "Misel nama je bUa 
všeč, tudi zato, da se ob tej ve-
seli priložnosti srečamo so-
rodniki, ki se sicer običajno vi-
devamo samo še na pogre-
bih," sta bila zadovoljna zlato-
poročenca. 

To društvo bo živelo še sto let! 
s temi besedami je predsednik Turističnega društva Dovje-Mojstrana France Voga pospremil prvih 
sto let društva. 

U R Š A PETERNEL 

Dovje - Turistično društvo 
Dovje-Mojstrana letos praz-
nuje stoletnico. Slavnostna 
seja je bila nedavno v kultur-
nem domu na Dovjem, po-
leg župana Kranjske Gore 
Jureta Žerjava pa sta se je 
udeležila tudi predsednik 
Turistične zveze Slovenije 
Dominik S. Čemjak in pred-
sednik Gorenjske turistične 
zveze Jure Meglič. Predsed-
nik društva France Voga je 
orisal zgodovino društva, ki 
se je razvilo iz tujsko-
prometnega društva, usta-
novljenega leta 1907. Zamet-
ki turizma v Mojstrani in na 
Dovjem sicer segajo v 15. sto-
letje, ko so se začela romanja 
na Višarje, pravi turizem pa 
se je začel razvijati po letu 
1&70 z železnico in gradnjo 
planinskih koč. Najsijajnejši 
časi za turizem v Mojstrani 
SO bili po prvi svetovni vojni, 
ko je bil reden gost kralj 
Aleksander Karadžordževič, 

ter po drugi vojni, ko se je za-
čel razvijati zdraviliški turi-
zem. V osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja pa je pri-
šlo do zatona, po Vogovih be-
sedah je bil poleg ukinitve 
železniške proge najbolj uso-
den načrt tedanje skupne je-
seniške občine, po katerem 
naj bi Mojstrana postala spal-
no naselje Jesenic. Po deset-
letjih mrtvila pa zdaj kaže, da 
se turizem v Mojstrani zopet 
postavlja na noge, domačini 
veliko priložnost vidijo v na-
črtovani obnovi hotela Tri-
glav in v gradnji Slovenskega 
planinskega muzeja. Tudi 
župan Jure Žerjav je dejal, da 
se v Mojstrani premika na 
bolje, po njegovih besedah 
pa bi si želeli več podjetniške 
žilice med domačini, da bi se 
raje odločali za odpiranje 
družinskih penzionov. Na 
slavnostni seji so podelili pri-
znanja vsem, ki so prispevali 
k razvoju turizma na Dov-
jem in v Mojstrani, predsed-
nik Turistične zveze Sloveni-

T T r r t u j ] ] ™ 
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Prizor iz igre Vlak je pripeljal, ki so jo domačini uprizorili 
na trgu sredi vasi. 

je Dominik S. Čemjak pa je 
društvu podelil priznanje z 
zlatim znakom kot zahvalo 
in spodbudo za nadaljnjih 
sto let. Predsednik društva 
France Voga je ob tem de-
jal: "To društvo bo živelo še 
sto let in upam. da bo ta-
kratni predsednik imel 
takšne sodelavce, kot jih 

imam jaz!" Na trgu sredi 
vasi so po slavnostni seji v 
okviru Mihaelovega sejma 
domačini pripravili še slav-
nostno akademijo Vlak je 
pripeljal, v kateri so se 
spomnili leta 1870, ko je na 
Dovje (takrat se je imenova-
lo Lengenfeld) prisopihal 
vlak. 
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ŽlRI 

Rok za ureditev do konca meseca 

Izvajalci na cesti skozi Stare Žiri se že dober mesec potijo 
pri urejanju regionalne ceste skozi Stare Žiri. Dela potekajo 
po načrtih, vendar na občinski upravi niso prepričani, da bo 
Cestnemu podjetju Kranj dela uspelo izvesti do konca tega 
meseca. Poleg vozišča bosta urejena tudi pločnika, 
vodovod, elektro in telekomunikacijska kanalizacija. "Z last-
niki zemljišč in zavodom za varstvo naravne in kulturne 
dediščine se dogovarjamo še o končni ureditvi, saj želimo s 
pločniki, javno razsvetljavo, opornimi zidovi in urbano opre-
mo prispevati k obnovi in oživitvi tega dela Žirov," je pojas-
nila Ida Filipič Pečelin z občinske uprave. Stare Žiri so sicer 
evidentirane kot naselbinska dediščina. Skupna vrednost 
del znaša približno pol milijona evrov. B. B. 

N A K L O 

Spet svetovni prvak 

član Kinološkega društva Naklo Vinko Oštarijaš iz Kranja je s 
svojo psičko Calo ponovil lanski uspeh na svetovnem prven-
stvu za pse mešance v disciplini agility. Kot edini tekmovalec 
iz Slovenije je odšel v Španijo, kjer je bila konkurenca na 
letošnjem svetovnem prvenstvu dokaj močna. Nastopili so ki-
nologi iz 29 držav, ki so se borili za čim boljše uvrstitve na 
dveh nastopih. V prvem delu tekme 7. septembra je Vinko z 
Calo zaostal le šest stotink sekunde za tekmovalko iz Italije, v 
drugem delu 9. septembra pa jo je premagal In spet postal 
svetovni prvak. Za svoj dosežek si je prislužil čestitke Itali-
janov, Hrvatov in članov drugih slovenskih klubov na tekmi 15. 
septembra v Sloveniji. Prisrčen sprejem so mu 19. septembra 
pripravili tudi v domačem društvu. S. S. 

S T R A H I NJ 

Priznanja čebelarjem 

Čebelarsko društvo Naklo je pripravilo 6. in 7. oktobra v 
Biotehniškem centru Naklo sedmo razstavo z naslovom 
Med je hrana, zdravilo In darilo. Člani Čebelarskih društev 
Naklo, Kranj, Besnica, Britof-Predoslje in Šenčur ter Čebe-
larske zveze zgornje Gorenjske so predstavili čebelje 
pridelke in Izdelke ter staro čebelarsko orodje. Biotehniški 
center in Center za trajnostni razvoj podeželja pa sta razs-
tavila izdelke rokodelcev, zeliščarjev In sadjarjev. V soboto 
popoldne so podelili priznanja za najboljši slovenski med. 
Kot je povedal Janez Pivk, so si čebelarji prislužili 18 zlatih, 
20 srebrnih in 16 bronastih priznanj, dali pa so še dve priz-
nanji za udeležbo. Podelitev so s kulturnim programom 
popestrili učenci biotehniške šole, folklorni plesalci Iz vrtca 
Zgornje Bitnje, pevski zbor Dobrava, kvintet Vedrina in har-
monikarji iz Naklega. V soboto in nedeljo sta Meta Vrhunc 
in Anton Tome predavala o pomenu čebel in zdravljenju s 
čebeljimi pridelki, Marjan Zupan pa je vodil ogled 
ekološkega sadovnjaka ter čebelnjaka. S. S. 

V O D I C E 

Podružnična šola v Utiku ostaja 

VodIškI svetniki so se minuli teden zbrali na izredni seji, na 
kateri so obravnavali problematiko Podružnične šole Utik, 
kjer je z letošnjim šolskim letom vpisanih premalo otrok za 
dva ločena oddelka. Čeprav je na območju PŠ Utik otrok do-
volj, pa se je kar nekaj staršev odločilo svoje otroke vpisati v 
matično šolo v Vodice. Šolo v Utiku od enajstih tako letos 
obiskuje le šest otrok. Nastalo stanje mnogi starši in svetni-
ki opisujejo kot začetek konca te podružnične šole, kar pa 
na občini odločno zavračajo. Svetniki so na seji sprejeli tri 
sklepe, s katerimi bodo skupaj z OŠ Vodice vsako leto 
skušali zagotoviti vpis več otrok, občina pa bo z dodatno 
rekonstrukcijo stavbe dolgoročno zagotovila tudi boljše 
prostorske možnosti. J. P. 

Nova cesta velikih razsežnosti 
v občini Vodice so zaključili enega največjih projektov doslej. 

J A S N A P A L A D I N 

Utik - "Resnično gre za pro-
jekt velikih razsežnosti, 
sploh za tako majhno obči-
no, kot je naša," je na slo-
vesnosti ob odprtju prenov-
ljene ceste Bukovica-Koseze 
ob domu krajanov v Utilcu 
povedal župan Brane Pod-
boršek. 

V tem delu občine, ki je 
bil doslej investicijsko do-
kaj zapostavljen, bodo kra-
jani lahko hitro občutili 
dvig življenjskega standar-
da, so prepričani na občini, 
predvsem zato, ker j im je 
kljub razmeroma redko po-
seljenemu območju Kosez, 
Bukovice, Utika in drugih 
okoliških vasi k projektu 
uspelo pritegniti soinvesti-
torje, ki v gradnjo svoje in-
frastrukture sicer vlagajo le 
v bolj strnjenih naseljih. 

Celovita komunalna uredi-
tev dobrih 1 6 0 0 metrov 
glavne in 400 metrov stran-
skih cest je namreč zajela 
vgradnjo več kot 20 kilome-
trov sekundarnih instalacij -
ureditev odpadne in meteor-
ne kanalizacije, rekonstruk-
cijo vodovodnega omrežja in 
obnovo vodovodnih priključ-
kov, gradnjo plinovoda in 
javne razsvetljave ter uredi-
tev vodov za elektriko, tele-
fon in KTV. Temeljito je bilo 
obnovljeno in razširjeno tudi 
cestišče, pri čemer so zgradi-
li tudi enostranski hodnik za 
pešce, avtobusna postajališča 
in nivojsko dvignjene odseke 
za umirjanje prometa. K ce-
loviti ureditvi sodi tudi uredi-
tev ekoloških otokov, opo-
rnih zidov in obcestnih bre-
žin. Izjemno zahtevna inve-
sticija, katere izvajalec je bil 
Gradbinec GIP iz Kranja, se 

Prenovljeno cesto so uradno odprli župan Brane Podbor-
šek, predsednik DU Bukovica-Šinkov Turn Janez Merčun in 
prizadevni krajan Franc Štupar. / foio: cor«d kjv«« 

je začela že marca lani, obči- Franc Mervar, po cesti pa so 
na pa je v projekt vložila kar se kljub dežju prvi podali 
dva milijona evrov. starodobniki na motorjih. 

Najnovejšo pridobitev je vodiški godbeniki in narod-
blagoslovil vodiški župnik ne noše. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Njioiilo u objjvo sptfjtmjroo |» itlelonu 04/20I-42-00. falsu W/J01-4M3 aH osebno na ZOJSOVI I 
1 Ktao/u or po pi>iii - do pontdfliki m (milu do 11.00 Ctna o l̂ssoi m pwuiili v ratKiki: liredno ugodnj. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLjICA, TEL: 04/53 15 249. FAX: 04/53 04 23® 
MADŽARSKETOPUCE 27.10 - 30.10., 2. n - 8. n; LENTl 27.10; 
MEDŽUCORIE19.10-21.10. 

KULTURNO DRUŠTVO LOSKI ODER, SPODNJI TRG 14, 4220 
SKOPJA LOKA 
12. 10. ob 19.30 Michael Frayn: HRUP 2A ODROM, komedija, 
režija: Matija Milčinski, za IZVEN 
13. 10. ob 19.30 Michael Frayn: HRUP ZA ODROM, komedija, 
režija: Matija Milčinski, za IZVEN 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V R U B R I K I G L A S O V 

K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O S A M O E N K R A T . 

PRIREDITVE 

Humanitarna akcija Drobtinica 
Kranj - Rdeči križ Kranj bo v soboto, 13. oktobra, organiziral 
humanitarno akcijo Drobtinica, v kateri bodo menjali pecivo, 
ki so ga jim podarile pekarne in slaščičarne Kranja in okoli-
ce, za prostovoljne prispevke, ki jih bodo namenili za brez-
plačna šolska kosila otrokom iz socialno šibkih družin. Vabi-
jo, da se od 9. do 11 .30 ustavite ob njihovi stojnici na Mai-
strovem trgu v Kranju in s prostovoljnim prispevkom poma-
gate otrokom iz OŠ Helene Puhar in OŠ Jakoba Aljaža. 

Primskovo praznuje 
Kranj - Primskovo - V okviru praznovanj ob prazniku KS 
Primskovo bo jutri ob i8. uri v Domu krajanov nastop učen-
cev podružnične šole Simona Jenka Primskovo in nastop 
plesne skupine Netopir. 

Četrtkanje 
Kranj - Četrtkanje - cocktail night kranjskih študentov bo v 
Klubaru v četrtek ob 21. uri. Glasba: summer pop. 

Razstava gob v Kranju 
Kranj • Gobarsko društvo Kranj vabi na razstavo gob, ki bo v 
Vrtnem centru Kalia na Zlatem polju v Kranju v petek od 7. 
do 19. ure in v soboto od 7. do 13. ure. 

V knjižnicah za otroke 
Jesenice - Na otroškem oddelku jeseniške knjižnice bo v če-
trtek ob 17. uri ura pravljic, jutri pa bo od 16. do 17.30 ustvar-
jalna delavnica Oblikujmo srček. 

Slovenski Javornik, Koroška Bela - V knjižnici bo ustvarjalna 
delavnica danes od 16. do 16.45. 

Radovljica - Likovna delavnica Sončnice, ki je namenjena 
otrokom, starim vsaj štiri leta, se bo v radovljiški knjižnici 
začela v četrtek ob 17. uri. 

Bohinjska Bistrica • Ustvarjalno delavnico Pikapolonice, ki je 
primerna za otroke, ki so stari vsaj štiri leta, bo v knjižnici ju-
tri ob 17. url pripravila Zvezda Malej. 

Železniki - Ura pravljic bo v knjižnici jutri ob 17. uri. 

Žiri - Delavnica za spretne prste za otroke, stare od 4 do 10 
let, z naslovom Ustvarjal je Plečnik, dajmo še mi, bo v knjiž-
nici jutri ob 17. uri, za otroke od 10. leta starosti dalje Ustvar-
jali bomo v reliefu pa se bo začela ob 18. uri. 

IZLETI 

Na Čelo in Kal 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v petek, 26. oktobra, in 
soboto, 27. oktobra, na planinsko turo M-programa na Čelo in 
Kal. Odhod z minibusom izpred hotela Creina bo v petek, 26. ok-
tobra, ob 16. url. Hoje bo do 10 ur. Tura je primerna za izkušene 
pohodnike, z dobro kondicijo in vajene hoje po brezpotju. Prija-
ve z vplačili In dodatne informacije: tel.: Marjana 041/435 858, e-
pošta: marjankai@email.si, stanko.dolensek@celzija.sl, tatja-
na.cvetko@gmail.com ali pa se prijavite v pisarni društva ob sre-
dah od 17. do 18. ure, Poslovni center Planina 3, Kranj. 

V Portorož na kopanje 
Kranj - Kranjski upokojenci vabijo v sredo, 24. oktobra, na 
kopalni izlet v Portorož - v Hotel Bernardin. Odhod poseb-
nega avtobusa bo ob 7. uri izpred Grelne. Prijave z vplačili 
sprejemajo v društveni pisarni do zasedbe mest v avtobusu. 

Na martinovanje in na kopanje 
Gorenja vas - Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja 
vas vabi svoje člane na veselo martinovanje v četrtek, 25. okto-
bra. Vabijo tudi na kopalni izlet v Izolo 17. novembra. Informaci-
je In program dobite pri poverjeniku ali g. Marjanu, tel.: 51812 97. 

OBVESTILA 
Tečaj za nogometne sodnike 
Kranj - Društvo nogometnih sodnikov Gorenjske bo organizi-
ralo tečaj za nogometne sodnike-pripravnike. Dodatne Infor-
macije po tel. 031 /605 725 (Rudi Antolln, v večernem času). Pri-
jave pošljite na naslov: Društvo nogometnih sodnikov Gorenj-
ske, p. p. 174, 4000 Kranj ali mnzg-kranj@siol.net. 

PREDAVANJA 

Zdravila in vzporedne oblike zdravljenja 
Kranj - Ob dnevu duševnega zdravja organizira koordinacija 
nevladnih organizacij-s področja duševnega zdravja v občini 

mailto:info@g-glas.si
mailto:marjankai@email.si
mailto:stanko.dolensek@celzija.sl
mailto:na.cvetko@gmail.com
mailto:mnzg-kranj@siol.net
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Kranj sklop izobraževanj na temo Zdravila in vzporedne ob-
like zdravljenja. Srečanje bo jutri ob 9. uri v sejni sobi št. 14 
na mestni občini Kranj. 

Načrtovanje družine je veselje in skrb 
Kranj -Dekanijski odbor za zakon in družino Kranj začenja 

novo pastoralno leto s predavanjem Načrtovanje družine je 

veselje in skrb, ki bo v petek ob 20. uri v župnijski dvorani v 

Kranju (Tavčarjeva 43). Predavala bo dr. Majda Klinar iz Be-

tanije. Vljudno vabljeni mladi in tudi starejši zakonci. 

Kako izboljšamo imunost? 
N a k l o - Na predavanju Sanje Lončar boste izvedeli, katere 

metode vaš imunski sistem najhitreje povrnejo v dobro for-

mo. Predavanje bo v četrtek ob i8. uri v Vita Centru Naklo. 

Alpski sprehod 
Radovl j ica - Med najvišje alpske vrhove vas bo ob diapozitivih 

v radovljiški knjižnici danes ob 19 .30 popeljal Tomaž Rotar. 

Odkrite skrivnosti vesolja 
Kranj - Fakulteta za organizacijske vede v Kranju vabi na pre-
davanje slovenskega znanstvenika v NASI in Mendelssoh-
novega nagrajenca dr. Dušana Petrača. Predavanje bo danes 
ob 12. uri na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju v pre-
davalnici m (pritličje). Tema predavanja, ki bo obogateno s 
posnetki Voyagerja izven našega osončja, bo Odkrite skriv-
nosti vesolja in je posvečeno 50-Ietnici izstrelitve Sputnika, 
prvega satelita v vesolje. 

RAZSTAVE 

Vedute Cerkniškega jezera 
Bled - jutri ob 19. uri bodo v Informacijskem središču Tri-

glavska roža na Bledu, Ljubljanska cesta 27, nova fotograf-

ska razstava člana Foto kluba T N P Oskarja Karla Dolenca z 

naslovom Vedute Cerkniškega jezera. Ob odprtju fotograf-

ske razstave bo tudi predavanje avtorje fotografij z naslo-

vom Pokrajina od tu in tam. 

Slike Vinka Tuška 
K r a n j - V Gorenjskem muzeju v Mestni hiši bodo v Četrtek ob 
i8. uri odprli razstavo akademskega slikarja Vinka Tuška. 

PREDSTAVE 

Umorjeni škof 
Š k o f l a L o k a - Ljudsko ljubiteljsko gledališče Stara Loka vabi 

na ogled zgodovinske igre Janeza Veiderja Umorjeni škof. 

Predstave bodo v Jurjevi dvorani v Stari Loki n . in 12. okto-

bra ob 19. uri. 13. oktobra ob 15. uri, i8. in 1 9 . oktobra ob 1 9 . 

uri in 20. oktobra ob 19.30. 

Strgane marionete 
Kranj - V Prešernovem gledališču Kranj se bo jutri ob 19. uri 

začela premiera plesne predstave Strgane marionete plesnih 

skupin Kjuj in X-klik v koreografiji Saše Lončar. 

Odbojka - Tekma d r u g ^ kroga 
1. državne odbojkarske lige C O M 
Jutri, v sredo, lo. oktobra 2007, bo v Športni dvorani 
Planina v Kranju ob 20. uri tekma drugega kroga odbojkarskega 
državnega prvenstva moških. Odbojkarji Astec Triglava se bodo 
pomerili 2 ekipo Marchk>l Prvačine. Vabimo čim več navijačev na 
prvo domačo tekmo kranjskih odbojkarjev v novi sezoni. 

WWW.CORENjSKICLAS.SI 
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Za lep dom in donosna naJo±be. 

Pfospera nepremičnine d.0.0.. 
Tržaška 134. gubtjana. 

Telefon 01 421 22 22.051/666444 

Kr. • Zlato polje, dvostanovanjska 
hiša, 3i74 mz. obnovljena 1983, z veli-
kim vrtom, v centru mesta, le nekaj 
minut hoje do vrtca, osnovne Sole. 
Cena: 372.500 EUR. VeČ na www.pnh 
spcra.si/23: Tel.: 051/666-444. 
Kr. • Drulovka, trisobno, 96.78 m2, 
na lepi lokaciji tik ob gozdu, obnov-
ljeno 1. 2000. ima vse priključke in 
nizke obratovalne stroške. Cena: 
1 5 1 . 7 0 0 EUR. Več na www.pro5pe' 
ro.5i/24; Tel.: 051/666-444. 

www.prospefa-nepremicnine.si 

oovogr«dfl)c. AdAptAcijo. nepremičnine 

ven um., o 
Bntof4}, 4000 Kranj 
tal/ftjc 04/234-30-50 
gsnn: 031/684.777 
e>po$U: ltdi}ai^v«flum.si 

WODA)A 
Zlato polje, i,5s stan., 41 ma, 1.1960. 
P/4. Zelo lepo stanovanje, obnovlje-
no in okusno opremljeno v celoti ter 
primerno tudi za 4-člansko družino 
(otr. soba za dva otroka). Vselitev 
mogoča brez dodat, finančnih vlož-
kov. Cena: 91.805,00 EUR. 
Šorlijevo naselje, 2s stan., predelano 
v 2,5-sobno, 54 m 2 , 6./9, vzdrževa-
no. Cena: 98.000,00 EUR. 
Zlato Polje, Kidričeva, 35 stan., z.fz, 
71,5 m2,1. 60. balkon. Obnovljeno I. 
03, opremljeno. Sončno. Odlična lo-
kacija v bližini O^. vrtca. avt. postaje. 
UGODNA cena: 115.000,00 EUR. 
Planina 1, is stan., 4 1 , 4 mz. i. 76 , 
VP/7. zamenjana okna 07. Funkcio-
nalno. Uporaba atrija. Primerno tudi 
za družino z otrokom. Vrtec in 0§ na 
dosegu roke. Cena: 82.833,00 EUR. 

LOTO 
R e z u l t a t i 8 0 : k r o g a -

7 . o k t o b r a 2 0 0 7 
7 . 10 . 14 , 1 5 . 19 . 22. S") " " 5 

Lotko: 1 , 7 , 3, 6 , o, 5 

Predvideni sklad 8i. kroga za 
Sedmico: 4 4 0 . 0 0 0 EUR 

Predvideni sklad 8i. kroga za 
Lotka: 5 1 0 . 0 0 0 EUR 

alpdomailpdom.sl 
Tel.: 04 537 45 0Q 
www.slpdam.si 

tiPDom 
Alpdom, In2enirinq čsi. Radovljica 

^ Cankarjeva ulca I 
4240 Radovljica, 51D 

• ORADNlAZATRfi 
• POSRB>OVANiE 
• VPt8VZanJI$K0KNJK10 

^ • •tilENIRIfM 
• UPfUVUANlElNVZDRŽEV^̂ UE 
• BlEROEnKA 

BLED: enosobno, prodamo. Alpska. 
33,53 m2, podstreha 1,89 m2, klet 1,5 
m2. »975.3- na«̂ -. balkon, takoj. Cena: 
105.000 EUR. 
RADOVLJICA: enosobno. prodamo. 
Cankarjeva, 36,35 rctz, 1.1971,3. nad., vsi 
priključki. Certa: 95.000 EUR o i po do-
^3voru. 
RADOVLJICA: enosobno. prodamo, 
Cankarjeva, 51,98 m2, dvosobno, I. 
1966, ohranjeno. 4. nad., shramba, 
balkon, klet, vsi priključki. Cena: 
105.000 EUR. 
RADOVLJICA: trisobno, prodamo, 
Prešernova, 79,89 012 .2 . nad., 1.1988, 
balkon, klet Cena: 133.534 EUR. 
RADOVLJICA: Novo trisobno, pro-
damo, Kajuhova, 91,23 ma, visoko 
pritličje, naSa novogr. 2007, dnevna 
soba + kuhinja + j^ilnica, spalnica, 
kabinet, kopalnica, terasa, klet, nad-
strešek + park. mesto, kjčeni Števci, vsi 
priključki, vseljivo takoj. Cer>a: 211.575 
EUR. 
KRANJ; štirisobno, prodamo, 
Cosposvetska, 94,1 m2, 1. nad., 
stanovanje 82 m2. balkon 4,6 m2. klet 
1.9 m2, drvarnica 5,6 m2. obnova 2005, 
streha 2006, 2 kamina, vsi priključki, 
ločeni St«vci, takoj vseljivo. Cena: 
138.750 EUR. 
RADOVgiCA: Hišo prodamo, obnova 
1987. pritlî e 150 m2 (kuhinja, dnevna 
soba s kaminom, 4 spalnice. 2 kopalni-
d. terasa), mansarda 1 6 0 mz (lasten 
vhod, kuhinja, shramba, dnevna soba, 5 
spalnic, kopalnica, savna. 2 balkona), 
klet 47 mz, nadstrešek, garaža, vrt. 
Cena: 490.000 EUR. 
ŽIROVNICA: Hišo prodamo, klet 40.9 
m2,1. nad. 139.69 m2 (kuhinja, dnevna 
soba, spalnica, kabinet, kopalnica. wc), 
mansarda 134,61 m2 (kuhinja, spalnica, 
kopalnica, neizdelani proston), starost 
60 let. streha 2000. dvoriSČe, vrt, v 
pritlî u je PTT Slovenije. Cena: 337.581 
EUR. 
ZC. SORICA pri Ždeoiikih: Hišo pro-
damo, lahko za vikend, 86 nu, 1.2005, 
pridige (kuhinja, kopalnica. wc, savna). 
1. nad. (dnevna soba, balkon). In 
mansarda (spalnica), ck elektrika, vsa 
oprema, mima in lepa lokacija, vredno 
o ^ a . Cena: 146.000 EUR. 
GOZD MARTUyEK: Večstanovanjsko 
hišo prodamo, parcela 1 4 2 9 m2,1.1857, 
soPidno ohranjena, 390 m2. P-t-i. ck na 
trda kuriva, prizidek 1.1991,84 m2. P-i-i, 
ck na olje,, ndzddano pc^strešje, gosp. 
poslopje 237 m2. garaža, dvorišče 625 
m2, sadovnjak 376 m2, sončna bkadja, 
pogled na Martuljkovo skupino, 
primemo za turizem. Cena: 850.000 
EUR. 
LESCE: Nov lokal v Trgovsko po-
slovnem centru prodamo, pritličje, 
yZ:22 m2, čajna kuhinja, sanitarije, razi. 
dejavnosti, naša novogr. 2005. še 
nerabljen, takoj, možen tudi najem. 
Cena: 117.330 EUR. 
LESCE: Nov lokal v Trgovsko po-
slovnem centru prodamo, medetaža, 
83.96 m2. trgovina, izobraževanje, 
zdravstvo, servis, naša novogr. 2005. Se 
nerabljen, takoj, možen tudi najem. 
Cena: 115.864 EUR. 
LESCE: Nov lokal v Trgovsko po-
slovnem centru prodamo, medetaža. 
834 m2, razi. dejavnosti, naša novogr. 
2005, Se nerabljen, takoj, možen tudi 
najem. Cena: 115.092 EUR. 
LESCE: Lokal v Trgovsko poslovnem 
centru prodamo. 42,7 m2. prodajni 
prostor 3 9 4 m2, sanitarije+:garderobd 
3,3 m2, I 2005, medetaža. razi. de-
javnosti, garažni boks v kleti, prevzem 
možen takoj. Cena: 75.174 EUR. 
RADOV4ICA: Posl. prostor prodanro. 
KokxJvorska. 45,24 m2, i. 1907. obnova 
1997, pritti<5e, sanitarije, izloiŠja. ck na 
elektriko, za trgovino, pisarno, prevzem 
možen takoj. Cena: 45.000 EUR. 

www.alpdom.s 

FESSr, d. o. o., 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-pošta: 
info(g>fesstsi 
Intemet: 
www.fesst.si 

STANOVANJA PRODAMa 
KRANJ - Zlato polje: dvosobno, 52.54 
m 2 . 4./4 nad., L 1 9 6 0 . 9 4 . 0 0 0 , 0 0 
EUR. 
KRANJ • Soriijevo naselje: garsonje-
ra, 21 ,78 mz, 4-/4 nad., I. 1972, 
70 .000,00 EUR. 
KRANJ • mesto: mansardno trisob-
no. 3 /3. 79 m2,1.1900, celotno ob-
novljeno 2006 , 1 16 .850 ,00 EUR. 
KRANJ • okolica: triinpolsobno, i./i, 
celotno obnovljeno 2003. 68,00 m2, 
124 .000 ,00 EUR. 
KRANJ - STRUŽEVO: trisobno v hiši. 
8 0 m2, obnovljeno I. 2007, dva par-
kirna mesta. 125.188,00 EUR. 
KRANJ • Šorlijevo naselje: dvosobno, 
6 1 , 6 2 m2, 3. nad., I. 1968, 
105.000,00'EUR. 
KRAN) • Planina f: dvosobno, 58,00 
m 2 , 1 ./7 nad., I. 1976 , 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 
EUR. 
HISE PRODAMO 
TRSTENIK-CADOVLJE : novograd-
nja, zaključena gradbena faza, 300 
m2 bivalne površine. 900 mz zem-
ljišča, 280.000.00 EUR. 
GOLNIK • dvojček (1/2). i6o m2 biv, 
povr.J. 1960,130.000,00 EUR. 
KRANJ - STRAŽIŠCE : vrstna - sredin-
ska. 1.1981, 98 m2 bivalne površine, 
263 m2 zemljišča, 2 19 .000 ,00 EUR. 
ODDAJA 
NAKLO: poslovni prostor - pisarni, 2 
X15 m2 med seboj povezani, 1.1997, 
lo.oo EUR./ m2 

Cesla Jaka Platiše 5. 
4 0 0 0 Kranj 
tel./fax: 0590/22-512 
gsm: 041/710-226 
info@oaza-nep.si 

^ A N O V A N j E PRODAMO: 
KRANJ - Zlato polje: trisobno, 72 m2, 
2-/3 nad., obnov. 2004, 1 13 .000,00 
EUR. 
KRANJ • Zlato po§e: (fvosobno 54 m2,1. 
1961,4-/4 nad., 94.000.00 EUR. 
KRANJ • Pbnina III: dvosobno, 65 mz, I. 
1986.1./7 nad., 107.000.00 EUR. 
KRANJ • Pbnina III: trisobno. 74 mz, 1. 
1986.2./3 nad. 1 24000 .00 EUR. 
KRANJ • Planina i: garsonjera. 27 m2,1. 
1972.3./3 nad. 68.000.00 EUR. 
SK. LOKA • Groharjevo nasede: Carso-
njera 23,5 m2, I. 1967. 1./4 nad. 
53.000.00 EUR. 
HISE PRODAMO: 
KRANJ • Luže: dvodružinska 390 m2, 
pare 500 m2,1.1983, 230.000,00 EUR. 
KRANJ • Sp. Dup^ enodružinska 115 
m2, pare 168 m2.1. 1960 . 124000 ,00 
EUR. 

www.oaza-nep.si 

^mpPROJEKT 
iMi^BMt. iTiiniipmBi.n- r) 

»T!" -̂ rff/k tOOOK'« 

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

PRODAMO: 
GOLNIK - OKOUCA, samost. starej-
ša hiša 212 mz, pare. 721 mz, z go-
spod. poslopjem, obn. I. 75, potrebna 
obnove, na lepi tekaciji. Cena: 115.000 
EUR. 
KRANJ • Z U T O P O g E , trisobno. 66.5 
m2, nizek blok. obn. 06. dobra lokaci-
ja. sončna lega, etažna CK-plin, vpisa-
no v 2K. takoj vseljivo. Cena: 115.000 
EUR. 
KRANJ - PLANINA 1 , dvosobno. 59 
m2, 1 . 75 , 1 . nad., ohranjeno, vzdrževa-
no, zastekljen balkon, prazho, takoj 
vseljivo. Cena: 109.900 EUR. 
KfiANJ • toRUJEVO NASELJE, dvo-
sobno, 58 mz, 3. nad.. I. 72. v pn̂ ot-
nem stanju, vzdrževano, vsi priključki, 
vpisano v ZK, prazno, takoj vseljivo. 
Cena: 104.000,00 EUR. 
TRŽIČ • BISTRICA, enoinpolsobno, 50 
mz, P/5, urejen blok, obn. 1.07, dobra 
lokacija, vsi priključki, vpisano v ZK. 
Cena: 81.000 EUR. 

IVŽlC - OBROBJE MESTA, dvosobno, 
55 mz, kompl. obn. 07, nizko nadstrop-
je, etažna lastnina v postopku vpisa, ta-
koj vseljivo. Cena: 68.853,28 EUR. 
CELOTNA PONUDBAMA: 

www.mp-projekt.$ 

Mlinska u L i , Maribor, P E T d i č , 
Ste Marie Aux Mineš 9/a 

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

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ • Planina I, garsonjera. 26,6 m2, 
III./3, obnovila I. 2006, opremljena. 
Cena: 68.853 EUR. 
BLED • center, dvosobno, 40,9 m2. 
P/2, lasten vhod, parkirno mesto, l.i. 
1925, obnovljeno I. 2005. Cena: 
112.000 EUR. 
KRANJ - Sorlijevo naselje, dvosobno, 
predelano v dvoinpolso^o, 54.13 m2, 
VI./9, l.i. 1970 . vzdrževano. Cena: 
loi.ooo EUR. 
TRŽiČ • mesto, dvoinpolsobno. 48,64 
mz. II. nadstropje, adaptirano I. 2003. 
stavba potrebna obnove. Cena: 60.000 
EUR. 
TRŽIČ • center mesta, trisobno, 66.20 
m2, mansarda/3,1.20o6večstanovanj-
ska stavba v celoti obnovljena. Cena: 
87.880 EUR. 
BISTRICA PRI TRŽIČU - Deteljica, tri-
sobno. 79.15 II./4.1.1.1975. potreb-
no obnove. Cena: 107.000 EUR. 
HISE PRODAMO 
KRANJ - okolica. Trboje, 2 stan. hiša. 
256 m2 biv. površine, pare 621 mz, l.i. 
1984, obnovljena, opremljena, urejen 
vrt in sončna terasa. Cena: 221.165.08 
EUR. 
TRŽIČ - Ravne, stan. hiša z gostinskim 
lokalom. 135 m2, parcela 125 m2. ob-
novljena v celoti 1.2000. v mansardi je 
trisobno, v P pa gostinski k>bl z upo-
rabnim dovoljenjem, ki ga je mogoče 
preurediti v stanovanje. Cena: 133.000 
EUR. 
PREDDVOR • dvostanovanjska hiša, 
120 m2, parcela 657 m2. obnovljena I. 
2001. garaža- Cena: 180.000 EUR. 
KRANJ - Primskovo, dvostanovanjska 
hiša. 250 mz biv. površine, parcela 479 
m2, l.l. 1981 . takoj vseljiva. Cena: 
25aooo EUR. 
PARCELE PRODAMO 
TRSTENIK PRI KRANJU • zazidljiva 
parcela za vikend, 423 m2, ravna, sonč-
na. Cena: 120,75 EUR/m2. 
SnŠKA VAS POD KRVAVCEM - zazid-
ljiva parcela za vikend ali stanovanjsko 
hišo, 1.280 mi, priključki ob parceli, do-
stop asfelL Cena: 57 EUR/m2. 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
KRIŽE PRI TRŽIČU • 6 pisam s pripa-
dajočimi prostori, cca. 1 0 0 m2, I. nad, 
l.i. 1989.3 pisame so povezane med se-
boj. vendar se lahko oddajajo tudi sa* 
mostojno. Šestim pisarnam pripada 
tudi del arhiva, sejna soba s kuhinjo in 
sanitarijami. Najemnina vsebuje tudi 
stroške elektrike, ogrevanja, varovanja 
in komunale. Prostori imajo v^e pri-
ključke in se nahajajo nad Km^ijsko 
zadrugo. Najemnina: 835 EUR/mes. 

www.eko-hisa .$ i 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof 79A, 4000 Kranj 
info-nep ĝekkoprojekt.si 

www.9 (̂koprojel(tsi 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ - KOKRICA: enosobno. v iz-
meri 54,37 m2. novogradnja 1. 2007, 
podpritlično, talno gretje, T-2 priklju-
ček, balkon, vseljivo po dogovoru. 
Cena 9 8 4 1 4 , 1 1 EUR. Pri plačilu z go-
tovino 7 % popust. 
KRANJ - PUNINA 1: dvosobno, 
67.79 mz. nadstropje 6/7, 1. 1978, 
balkon, vsa infrastruktura. Zelo 
ugodno 99 .990 EUR. 
KRANJ • ŠORUJEVO NASELJE: dvo-
sobno, v izmeri 54,13 mz, 1.1970, 6. 
nadstropje, balkon, vpisano v zk. 
Zelo ug<^no 99.990 EUR. 
KRANJ - CENTER: trisobno duple*. 
96,25 m2, t. 2 0 0 6 1. nadstropje in 
mansarda. Cena: 165.331.42 EUR. 
DRULOVKA: trisobno, v izmeri 88 
mi, nadstropje 2 / 2 , 1 . 1 9 9 2 , svetlo 
mansardno stanovanje z Ulično raz-
poreditvijo prostorov. Vredno ogle-
da. Cena: 1 30 .000 EUR. 
PRODAMO ZEMLJIŠČA: 
BRITOF - VOCE: zazidljiva parcela v 
izmeri 556 m 2 , ravna, vsi priključki 
na parceli. Cena 170 EUR/m2. 
NAJAMEMO: 
KRANJ • BLIŽNJA OKOLICA: Naj-
amemo večje stanovanje, trisobno 
ali hišo. Prednost imajo opremljena 
stanovanja. Obvezno urejeno, na 
mimi lokaciji. 
DODATNA PONUDBA NA: 

www. gekkoprojekt.s 

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

d r u ž b a ^ 
Zevnikova ul. 11. Kranj. P£ Stritarjeva ul { 

Kranj, tel; 041/347323.04/2362 890 

PARCELE PRODAMO 
KRANJ, Mlaka, zazidljiva parcela. 
670 m2, na južnem pobočju, asfaltni 
dostop, zelo sončna, komunalno 
opremljena, z gradbenim dovoljen-
jem za takojšnjo gradnjo stan. hiše, v 
urejeni soseski. Cena: 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 
EUR. 
STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ, bližina AP, štirisobno. 84 
m2. z balkonom, V. nad., kvalitetno 
adaptirano 2003, potrebno manjše 
dodelave. Cena: 127 .500 EUR. 
KRANJ, Planina I, v bližini športne 
dvorane, enosobno, 26 ,60 m2, letnik 
1975, obnovljeno 2 0 0 3 , v 3. nad-
stropju/3. opremljeno, takoj vseljivo. 
Cena: 68.800,00 EUR. 
KRANJ, Planina II garsonjera 32 m2, 
klet 8 m2, adaptirana I. 2006, visoko 
pritličje nizkega bloka, vpisano v ZK, 
opremljeno, hitro vseljivo. Cena: 
85.000.00 EUR. 
£ORLI)EVA ULICA, lepo urejeno 
dvosobno stan. 53,81 mz, adaptirano 
2005. 9. nad./9. preurejeno v dvoin-
polsobno, )V lega. lep razgled. Cena: 
103 .000.00 EUR. 
GARAŽNI BOKS ODDAMO 
KRANJ, Planina II, nizek blok, let. 
2004, garažni prostor v kleti. Cena: 
50 EUR/mes. 

e - p o i t a : l o m a n @ > v o l j a . n e t 

nepremičnine 

Ul. Juleta Cabrovška 34. 4 0 0 0 Kranj 
email: info(g>ida-nepremicnine.sl 

PE Kranj. Planina 03, Kr^nj 
tel.: 04/2351 000 , GSM 041/331 886, 

0 5 1 / 3 9 1 1 0 0 . fax: 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ, LEVSTIKOVA ULICA: 135,88 
m2. petsobno, zgrajeno L 2006, prit. v 
vila bloku v Kranju, atrij, dva parkirna 
prostora, stanovanje je novo in ima zek> 
lepo razporeditev, cena: 227.800 EUR 
(54589992 SfT)-
KRANJ - NEBOTIČNIK: 83,94 mz, štiri-
sobno. zgrajena 1.1964. 5/14 nad., sta-
novanje je sedaj v uporali kot poslovni 
prostor, cena: 125.200 EUR 
JESENICE. CESTA REVOLUCIJE: 37 
m2. enosobno, zgrajeno L1963.3. nad., 
cena: 57.000 EUR (13.659480 SIT). 
JESENICE, TFTOVA CESTA: 51 m2. dvo-
sobno. zgrajeno I. 1972, cena: 65.000 
EUR (15.576.600 SIT). 
KRANJ, NAZORJEVA ULICA: 97 mz. 
štirisobno, zgrajeno 1.1966,3. nad., od-
lična lokacija, zagotovljeno parkiranje, 
obnovljene sanitarije, zamenjana alu 
okna, obnovljeni podi, vseljivo 
01.04.2008, cena: 130 .000 EUR 
(31.153.200 SIT). 

KRANJ, VALJAVČEVA UUCA: 74 m2, 
trisobno, v stavbi zgrajeni 1. 1961, 3. 
nad., vseljivo 01.02.2008. v ceno vza-
memo manjše stanovanje, prodamo 
brez provizije, cena: 1 10 .000 EUR 
(26.360400 SfT). 
KRANJ, gUBlJANSKA CESTA: 56,1 mz. 
trisobno, zgrajeno 1.1952, adaptirano I. 
2002, pritličje v večstanovanjski hiši, 
cena: 72.200 EUR. 
HtSE PRODAMO: 
KRANJ, VISOKO: 180 mz, samostojna, 
adaptirana I. 2007. 230 mz zemljišča, 
lahko tudi dvostanovanjska, v račun 
lahko vzamemo tudi stanovanje, parce-
lo, cena: 175.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO: 
SnSKAVAS, K-O-SENTURSKACORA; 
5901 n 574 mz. stavbno zemljišče, cena: 
55 EUR/mz (15.576 SIT). 
KRIŽE PRI TRŽIČU: 1.361 m2. zazidljiva, 
zazidljiva parcela z gradbenim dovolje-
njem za enostanovanjsko hišo, cena: 
no EUR/m2. 

POSIOVNI PROSTOR PRODAMO: 
KRANJ - NEBOTIČNIK: 83.94 mz. štiri-
sobno, zgrajena 1.1964, S./14 nad., pi-
sarna, možnost uporabe tudi kot stano-
vanja, cena: 125.200 EUR. 
KUPIMO. 
Kranj okolka kupimo kmetijsko zemljiš-
če. 
Gorenjska kupimo stavbno zemljišče. 
Kupimo zazidljivo parcelo 1200-1500 
m2 v Kranju ali okolid. 
Na obmo^u Gorenjske kupimo stano-
vanja, hiše in parc^ PtaČib takof Za 
več Infbmiadj nas pokfidte. 

www.ida> nepremični ne.s i 

mailto:info@g-glas.si
http://WWW.CORENjSKICLAS.SI
http://www.pnh
http://www.prospefa-nepremicnine.si
http://www.slpdam.si
http://www.alpdom.s
http://www.fesst.si
mailto:info@oaza-nep.si
http://www.oaza-nep.si
http://www.ida
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• Po ugodnih pogojih vam uredimo 
! nakup ali prodajo Vase nepremičnine 

NOVOCRADNIE prodamo: 
KRANJ - drče: UGODNO! samo 5e dve 
enoti, dvojčka, cena 1133,33 EUR/m2, 
150 mz, v 3 etažah, 3. podaljšana gr. 
faza. dokončane v 1.2007. na pare 250 
m2, cena 170.000 EUR/ 40.738,800,00 
SIT, odli&ia lokacija ob zelenem pasu. 
AKCIJA 986,59 EUR/mz, TRŽiC - Zali 
rovt: v novem stanovanjskem naselju 
prodamo enoto dvojčka 150 m2 s pripa-
dajoSm nadstreikonn. v 3 etažah, zgra-
jeno do 3. podaljšane gr. faze v 1.07, na 
parceli 222 mz, )47.989 EUR / 
35464.084,00 SIT. 
PARCELE prodamo: 
S E N T U R S K A G O R A • Krvavec več par-
cel na pobočju Kn/avca, 2 lepim pogle-
dom na y in KR. na obn^o^u stanovanj 
\n počitniških hil. Parcele imajo majhen 
nagib, velikosti od 400-600 mz, cena 75 
EUR/mz, 17.973.00 Srr/mz 
POSLOVNI PROSTOR: tjubljana, Žu-
pančičeva jama, 20.70 mz. oprema 
vSteta, voda elektrika. WC. varovalni 
rok), namembnost za trgovino in storit-
vene dej., cena 35.000 EUR. 8.387400 
Sn-. PRODAMO! 

KUPIMO: zazidljive parcele od looo-
2000 m2, kupnino poravnamo takoj. 

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

Mali oglasi se sprejemajo: za objavo v petek -
v $redo do 1330, in za objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni Us : od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8. -19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

GARSONJERA racionaha, Kraî , Ptanina 
1,27 m2, novo oprem^ena. ocSčna icMac> 
ja. ugodno. 69.000 EUR. « 040/250-
390. vv>w .̂iyM5gradnjalion.C<yn loar̂ ir 

ENOSOBNO stanovanje. 48.5 m2, vi-
soko prit., dvigalo. CK. 1.07. balkon, ga-
ražno park. mesto, cena 105.000 EUR. 
Jelene Janez s.p., Partizanska c. 40. 
Šk. loka, « 041/675-123 7007577 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4 0 0 0 KRANJ 
TEL:O4/23-8M20. 

04^3-66-670 

04V755'296t 040/204-661, 
041/900-009 

e-pošta: itd.nepremlcnine<g>slol.net 
www.itd'plus.si 

l ^ l l ^ l . , u . v . u . 

lU i 
ENOSOBNO stanovanje v Škofjt Loki. 
« 051/366-606 7007607 

KRANJ Zlato polje, dvosobno, adaptira-
no. t>alkon. velika kiet. 52.50 m2. mima 
lokacija ZK urejena, ločeni števci. 
94.000 EUR. Uon King d.0.0.. Oetelo-
va 3. Kranj. « 040/250-390. ŵ AAv.no-
vogradn)alk)n.co TOOT^&S 

TRISOBNO stanovarije v Železnikih. 5, 
nad.. dvjgak>, t̂ aikpn. 1^1. tepa razporedi 
tev. takoj vseljivo. urejen ZK. 80.68 m2. L 
82. » 0 4 1 / 7 5 4 ^ 0 

7007*W 

ODDAM 

NOVEJŠE dvosobno stanovanj© v okoli-
ci Radovljice. « 040/835-456 roo7AX> 

POSESTI 
PRODAM 

BITNJE 500 ali 1000 m2 zazidljiva 
parcela, sončna lega.. 8 041/640-
9 4 9 7007803 

KsKERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg M, 4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53 ,202 25 66 

GSM 051/320700. Email: jnfo@)k3'kcm.si 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

BERLINGO 2.0 HDI, I. 04. 80.000 
km srebrne barve, zelo lepo ohranjen. 
«041/227-338 7007M6 

OPEL Astra 1.7 CDTi, I. 05, 1 15.000 
km r©g. do 1 /08, karavan, srebrne ko-
vinske barve. « 051/43-56-997oo7eio 

PO UGODNI ceni tahko prideš do rab-
ljenega R Clla v voznem stanju, Zg. Bit-
nje 149. « 041/916-919 rooTese 

0 emttw Pfdprotndc 10 .4202 Naklo " < ' 
PE KranMka o e s u 22 .4202 NaUo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike in platišča. 
- amortizerji »̂-totiftotf hilri servis vozil 
• avtooptika. vse za podvozje vozil. 
• izpušni sistemi, katalizatorji / 
Tel, 04/25 76 052 ^ ^ 
Hltp:/ /www.agganlar .s l 

PEUGEOT 206. I. 04.. prevoženih 
60000 km, lita platišča, zimske gume 
na platiščih, cer>a 6700 EUR. « 041 
706-328 

RENAULT ESPACE 2.2 DCI, prrvilege, 
I. 10/03 1. lastnik, cena: 15.000.00 
EUR, « 041/784-140 7007«5 

RENAULT kangoo. I. 99. 98.000 km 
lepo ohranjen, bete barve, redno servi-
siran, « 0 4 1 / 7 1 8 0 1 9 7oo7<e& 

SEAT CORDOBA 1.4 karavan. 1. 
0 1/02 . 1 32 .000 km servisna, vsa 
oprema, tudi klima, kredit na položni-
ce. «041/643-876 7007473 

GOLF M 1 .6 D dobro ohranjen, cena 
po dogovoru. « 031/505-206 7007803 

KUPIM 

ODKUP vozil od I. 98 In novejših goto-
vina takoj, ogted možen tudi na vašem 
domu. Avlomaš d.o.o.. Češnjevek 22. 
Cerklje. 051 /379-888 7oo7s>o 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

MIZARSKO tračno tjrvsUkg Samco 3 
M s tremi motorji robno brusilko z osci-
tacijo. « 031/638-753 7oo7«28 

VIBRACIJSKO mizo za izdetavo cest-
nih robnikov 12x20 cm x 1 m in 60 ka-
lupov ali zamenjam za osebni avtomo-
bil, « 041 /744-348 7007847 

OPREMA 
PRODAM 

BARSKO OPREMO, klopi, stole, 
mize. kot novo. zaradi renoviranja. 9 
04/576-52-10.031/685-690 700764» 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 

PRODAM 

LESEN gradbeni oder - kompler za 
300 m 2 « 041/790-232 

ŽELEZNE STOLICE. nastavljive, zi-
darske. « 0 3 1 / 8 4 0 - 2 9 0 7007«20 

PODARIM 

STREŠNO Kritino špičak, » 
031/670-676 7oo7s»8 

STAVBNO POHIŠTVO 
KUPIM 

VRATNA KRILA, notranja, zasteklena 
in betonske robnike. 9 040/666-806 

7007826 

KURIVO 
PRODAM 

10 M bukovih drv. 9 031/307-140 
7007614 

1 0 m3 suhih, bukovih drv po 42 EUR. 
«03 1 /454-976 7007803 

1 6 0 M suhih bukovih drv. cena 42 
EUR/m3, brez prevoza, Železniki. 8 
031/764-624 7007«34 

SUHA, bikova drva v Poljanski dolini, 
« 041/642-257 7007612 

SUHA, bukova drva, rotacijsko kosilni-
co Vikon, trosilec hlevskega gnoja Kr-
pan. »040/2 12 -8 19 7007613 

SUHA bukova drva. razžagana, 9 
041/530^74 70076^ 

SUHA. brezova in bukova drva. 9 
041/853-040 7007640 

STANOVANJSKA 
OPREMA 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PODARIM 

RABLJEN pomivalni stroj z manjšo 
okvaro na programatorju. 9 040/687-
8 1 5 7007S29 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 
PRODAM 

NOVEJŠI 80 I bojler Ariston. cena 40 
EUR, Kranj-Stražišče, 9 040/30-29-
2 9 7007651 

PEČ za centralno kurjavo na olje ali 
trda goriva ter dve cistreml po 15001, 
« 0 4 / 5 8 0 1 - 8 9 2 700785S 

OSTALO 
PRODAM 

PLINSKO jeklenko. 10 kg. « 
0590/17-461 7007M3 

HOBI 
PRODAM 

STARE Dr. romane, miniaturne stekle-
ničke in obeske, po simbolični ceni, « 
031/862-1 15 700763) 

OBLAČILA 
PRODAM 

MOŠKO gorenjsko narodno nošo. hla-
če nnera v pasu 92 cm, tek)vnik prsna 
mera 116 cm. « 031/796004 7oo7«» 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

BORDER COLUE mladiče z rodovni-
kom. primerni za oddajo. « 041/841-
3 4 8 7007444 

LIGUSTER, lepe sadike za živo mejo. 
ugodno. « 04/53-18-314, 040/295-
3 1 2 7007641 

PODARIM 

DOBRIM UUDEM podarimo zelo pri-
jazne, 2 mes. stare mucke. « 04/25-
11-370 7007610 

ZELO prikupne mucke, stare dva mes. 
in pol, imajo malo daljšo dlako. « 
04/69-57-240 70076i5 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 

PRODAM 

TROSILEC in nakladatec hI. gnoja ter 
cisterno Creina 32001 ali zamenjam za 
manjši. 9 031/491-028 7007524 

PRIDELKI 
PRODAM 

BEL jedilni krompir. 10 EUR/30 kg. 
možna dostava. « 031/464-260 

7007640 

JABOLKA jesenska in za ozimnico do-
bite pri Markuta. Cadovlje 3 . « 
04/256-00-»8 7007462 

JA&OLKA," krompir, s^lje v glavah, ja-
bolčni pasteriziran sok, kmetija Jerala, 
«04/530-66-44 7007eM 

JEDILNI in krmni krompir. « 
041/901-888 7007609 

RDEČO peso, papriko in med, « 
041/517-551 7007605 

SILAŽNOkonjzovUhovčah. 1 ha. « 
041/608-630 7007842 

ŠPINAČO. dostava na dom. « 
041/335-448 7007637 

VARAŽDINSKO zelje in mačehe. « 
041/262-183 700761» 

ZELJE varaždinsko In t>olandsko, tudi 
naribamo ter več vrst jedilnega krorrh 
pirja. « 041/378-911 700763g 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA mešanca. starega 10 dni, « 
04/253-15-14 ?007698 

BIKCA in teličko, oba simentalca. sta-
ra 14 dni. « 041/378-913 7007$54 

ČB BIKCA, starega en teden, 8 
041/833-872 7007622 

DVA ČB BIKCA stara 14 in 7 dni. « 
031/361-219 7007835 

PRAŠIČE različno težke, možnost do-
stave. « 041 /724-144 7007547 

TELIČKO simentalko. staro 14 dni. 8 
04/253-15-87 700763« 

VEČ TEUC simentalk, različnih staro-
sti - eko reja. S 04/58-91-156 700760i 

VISOKO brejo telico simentalko. 8 
04/57-21-671 7007657 

KUPIM 

BIKCA simentalca. težkega okrog 100 
kg. « 04/514-13-16 7007808 

OSTALO 
PRODAM 

HLEVSKI gnoj. kličHe popoldne, « 
031/336-321 7007360 

ZEMUO - humus. « 031/253-579 
7007568 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

GOSTILNA v Kranju zaposli dekle aH 
fanta za delo v strežbi ter kuharja mož-
na priučitev in kuhinjsko pomočnico. 
Matjaž Erzar s.p., Jezerska c. 41. 
Kranj. « 041/229-788 

7007613 

IŠČEMO pomoč za delo v strežbi, 
možnost redne zaposlitve, sobote in 
nedelje prosto, Pizzerija Palermo, 
Frankovo nas. 67. 4220 Š k o ^ Loka, 
« 0 4 1 / 5 3 5 - 8 3 3 700746« 

(ŠČEMO prijetno dekle za strežbo v 
kava baru, delo je dvoizmensko. vikendi 
prosti. JakelJ on ostati d.n.o.. Benediko-
va 1. Kranj. « 031/764-399 700764« 

NATAKARJA za strežbo v restavraciji, 
z izkušn}ami. redno zaposlim. Vila Bel-
la, Sr. Bela Ib. Preddvor, « 041/686-
8 0 2 7007560 

RESTAVRACIJA Okarina. Uub^janska 
8, Bled išče delavko za čiščenje re-
stavracije z Bleda aH okolice, lahko 
mlajša upokojenka. 8 041/632-369 

70076J6 

ZAPOSLIMO KV kuharja, Benz d.o.o., 
Glavna c. 43. Naklo, « 040/312-440 

7007616 

ZAPOSLIMO prodajalca/ko vozil, za-
želeno nekaj let delovnih izkuienj. V. 
st. izobrazbe, prošnje pisno: Avto Detr. 
d.o.o.. Slovenska c. 66. 1234 Men-
g e š 7007660 

VOZNIKA kamk>na za mednarodrti trans-
port zaposlim. C in E kategorija - prevozi v 
eU. Zaje Boris s.p., Valburga 15 a. 
Smlednik. 8 041 /622-529 7oo76S7 

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo 
dva zastopnika sa trženje medicinske-
^ pripomočka na območju Gorenjske 
že poznanim strankam. Fantom Inter-
national d.o.o., Ul. M. Grevenbroich 
13. Celje, 8 051/435-145 7oo7488 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo zastop-
nike in voĉ e skupin za t e r e n i prodajo no-
v^arbkkJv za varo^^ zdravja, najboljši po-
goji in ut/â ar̂  v delo. Sinkopa. d.o.o.. Žh 
JtMiica 87.041/793-367 7007025 

ZA REDNO D ELO zaposlimo sobanco 
in kuhinjsko pomočnico, Preša d.o.o.. 
Cerklje. Slovenska cesta 51 . 4207 
Cerklje, 9 04/25S-62-50. 031/637-
0 8 8 7007470 

VITALNA VLAKNA - SVETOVNA NOVOST 
Odpiramo trgovino v Bistrici pri Tržiču (na Deteljici-
pri Petrolu). Nudili bomo najnovejše ZNANSTEVNO 

BIO-TEHNOLOŠKE PRODUKTE ZA ZDRAVJE. 
lENA 2006 - bronasta medalja. Odprta bo: čet. -1- pet.: 
od 16. - 19. ure. sob.: od 9. - 13. ure in po dogovoru 

po tel.: 0 4 0 / 2 2 3 680, PRISRČNO VABLJENI! 
www.vitalnavlakna.com 

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

ZAPOSLIMO peka oziroma pripravni-
ka, Pekama Pogačnik, Langusova 61. 
Radovljica. 8 041/756-186 

7007406 

ZAPOSLIMO mizarja in pomožnega 
delavca v mizarski delavnici - delo je 
primerno tudi za ženske. Mizarstvo 
Kumik Franc s.p., Tupaliče 80. Pred-
dvor. 8 04/25-56-000 

700746« 

ZAPOSLIMO prodajalca ali mehanika 
kmetijske mehanizacije, Klasje, d.o.o., 
C. na Klanec 9, Kranj, 8 04/23-31-
3 7 5 7007493 

IŠČEM 

ONE MAN BAND išče delo, igranje na 
obletnicah, ohcetih in drugih z a b ^ h . 
8 04/252-14-98. 031/595- 163 

7007621 

ZA NEKAJ ur dnevno - varstvo otnska 
v Kranju ali varstvo starejše osebe. 8 
031/262-653 7007627 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
UREJAMO najugodnejše kredite na hi-
poteko, OD ali pokojnino. V kreditno 
sposobnost se upoštevajo tudi doda-
tek za malico, prevoz, otroški dodatek 
itd.. Ptaninšek k.d.. Šinkov Turn 23. 
Vodice. 8 031 /206<3&2 7007034 

KREDITI DO 8 LET 
za vse zaposlen« ter 
upokojence do 50 % 

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

na osnovi vozila ter leasingi. 
Možnost odplačila na 

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

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

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom. 
SGPBylyqid.n.o., Struževo3a. Kranj. 
041/222-741 

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. 8 
041/578-917 7007t60 

INŠTAUCUE V GRADBENIŠTVU. 
BO&TJANJENCS.P.; 

nudi elektro ogrevanja 
uvozih klandin, dvorišč, 

notranjih prostorov, 
ogrevanja žlebov,... 

Telefon: 041/893-656 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p.. Senlčno 7, Križ©, tel.: 59-55-
170. 041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki. markize, vwvw.asteriks.net 

7007437 

BARVANJE fasad in napuščev, ugod-
no in kvantetno. Megamatrix. d. o. o.. 
Stafet6va39. Kranj, 041/570-957 

HITRO IN UČINKOVITO REŠEVANJE 
SPOROV med upniki in dolžniki ter 
urejanje njunih pog. razmerij. Iskanje 
nastovnikov in vročanje pošte. IZVEN-
SODNI PORAVNALEC. SakibKašibo-
vlč s.p., Pot na Črno 3 1 , Vodice. 8 
041/681.628 

7007063 

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 

7007428 

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

7007436 

PRENAVLJAMO HISe in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min, Megamatrix. d. o. o.. Staretova 
ul. 39. Kranj. 041/570-957 

7006830 

PRIDEMO na vaš dom in vam zlikamo 
vaše perilo, operemo vam zavese in 
pospravimo stanovanje. Vaš čistilni 
servis Račka. Marija Cof s.p., J . Pu-
harla 5, Kranj. « 040/41-93-93 

7007207 

SUKOPLESKARSTVO STIMS d.o.o.. 
Senično 7.4294 Križe, stims@email.si 

70068&7 

IZOBRAŽEVANJE 
PLESNI TEČAJI za vse generacije 
(skupina ali posamezno) - tečaji KITA-
RE. ugodno! Vabi vas Studio Tango. 
Britof 3 16 . Kranj. 8 041/820-485, 
www.studiotango.com 

7007432 

NUDIM 

PRIJAVITE se na 12-umi začetni tečaj 
pletenja v Kranju. Predviden začetek v 
drugi polovici oktobra. Prijave in dodat-
ne inf. Lucija Tičar in ostali d.n.o., 
Hrastje 228. Kranj, 8 04/23-30-665, 
031/800-061 7«)742J 

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 Slo. 8 03/57-26-319. 031/505-
495. 031/836-378 

7004038 

50-LETNI vdovec z obveznostmi išče 
prijateljteo za druženje, pokliči aii pošlji 
SMS. 8 031/582-457 

7007626 

BREZPLAČNO spoznajte fante. Ženit-
na posredovalnica Zaupanje. p.p.40, 
Prebold. 9 03/67-26-319.031/836-
378 7005d4S 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države. 8 031/836-378 

7004126 

RAZNO 
PRODAM 

NOVE zimske, planinske čevlje, št. 40 
In skoraj nov 5 0 1 sod iz nerjaveče plo-
čevine. 8 04/510-01-10 

7007600 

OMELA za čiščenje peči in dimnikov, 
tudi nerjaveče. « 01/83-23-107 

7007604 

PREDNJA, prazna vrata, prešo, sode 
za narrokanje In razne, stare predme-
te. 8 031/769-103 

7007565 

vrrRINO. masivni hrast in natur volno 
za ročr̂ o pletenje. 8 031/510-760 

7007633 

OSMRTNICA 

Vsem, ki ste jo poznali, sporočamo, da je svojo življenjsko pot v 77. letu starosti 
sklenila naša draga 

MARTA KOŽLIN 
roj. Rajterič, iz Stražišča, Škof je loška cesta 2 

Pogreb drage pokojnice bo jutri, v sredo, 10. oktobra 2007, ob 16. uri na pokopališču v 2abnici. 
2ara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopaliSCu. 

Žalujoči vsi njeni 

mailto:info@g-glas.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.agganlar.sl
http://www.vitalnavlakna.com
mailto:stims@email.si
http://www.studiotango.com
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A N K E T A 

S sindikati na 
proteste 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Svobodni sindikati Slovenije 
za 17. november v Ljubljani 
napovedujejo sindikalne pro-
teste, saj zahtevajo, da pla-
če rastejo v skladu z življenj-
skimi stroški in s produk-
tivnostjo. Koliko o demon-
stracijah vedo sogovorniki? 
Foto; Goriizd Kavčič 

Vojko Kremelj, Jesenice: 

"Sindikati se upravičeno je-
zijo na oblast in delodajal-
ce, saj so plače nizke, dragi-
nja pa vse hujša. Tudi moji 
prejemki so zelo skromni, 
posebej še sedaj, ko sem 
brez zaposlitve." 

Vlado Miloševič, Brežice: 

"Tudi v Sloveniji še lahko iz-
bruhnejo nemiri zaradi tež-
kih socialnih razmer, kakor 
se je to zgodilo v Srbiji, kjer 
imam sorodnike. Tam so 
plače tristo evrov, cene pa 
enake kot v Sloveniji." 

Matej Moran, Luže: 

"Odločitev za sindikalne 
proteste se mi zdi pravilna, 
tako se bo v Ljubljani vsaj 
kaj dogajalo. Namen prote-
stov je sicer izboljšanje plač, 
vendar dvomim, da bodo 
protesti kaj pomagali." 

Aleš Andoljšek, Celje: 

"Nisem slišal za sindikalne 
proteste, ker bolj malo 
spremljam poročila, saj obi-
čajno vse dni delam. S plačo 
komaj pridem do konca me-
seca, o draginji pa več ve 
žena, ki nakupuje." 

Mira Anžič, Dvorje: 

"Nisem v nobenem sindika-
tu, so pa sindikalni protesti 
nekakšna podpora. Podra-
žitve osnovnih stvari občuti-
mo vsi, nekateri z nizkimi 
prejemki in več družinskimi 
člani pa res težko živijo." 

Naglavna ruta - ovira 
pri sprejemu v službo? 

z varuhinjo človekovih pravic se je na Jesenicah srečala tudi Faila Pašič Bišič, ki je izpostavila 

problem nošenja naglavne rute. 

URŠA PETERNEL 

Jesenice - Pred kratkiln je Je-
senice obiskala varuhinja 
človekovih pravic Zdenka 
Čebašek Travnik, ki se je sre-
čala z osmimi občani, ki so ji 
spregovorili o različnih teža-
vah. Ena od obiskovalk je 
bila tudi Faila Pašič Bišič, 
mlada Jeseničanka islamske 
veroizpovedi, ki se je pred 
petimi leti odločila, da bo za-
čela nositi naglavno ruto. 
Prav zaradi te svoje odločitve 
je imela kar nekaj težav pri 
iskanju službe (dokler se ni 
zaposlila v podjetju Domen-
ca, d. o. o., ki ga po njenih 
besedah odlikuje ustvarjalna 
delovna atmosfera, posluh 
za napredovanje, odprtost 
vodstva ter sodelavci, ki ni-
majo prav nobenih mental-
nih ovir). Faila je s tem pro-
blemom soočila varuhinjo 
človekovih pravic. "Zanima-
lo me je, ali ima javna upra-
va v Sloveniji, torej upravne 
enote, občine in druge usta-
nove res 'interni kodeks' ob-
lačenja, ki prepoveduje 
uslužbencem, da skozi obla-
čenje izkazujejo svojo vero-
izpoved," je povedala Faila, 
ki je bila letos izbrana za Ob-

raz evropskega leta enakih 
možnosti za vse. To vpraša-
nje je postavila tudi zato, ker 
naj bi na eni od okroglih miz 
na Jesenicah tedanjega jese-
niškega župana Borisa Bre-
ganta vprašala, ali bi bila kot 
pokrita muslimanka lahko 
zaposlena v javni upravi. Do-
bila naj bi odgovor, da ima 
Občina Jesenice interni ko-
deks, ki ne dopušča zaposlit-
ve oseb, ki skozi oblačenje 
izkazujejo svojo veroizpo-
ved. "Sama sem se soočila z 
diskriminacijskimi postopki 
pri iskanju službe, saj bi 
moja ruta lahko vplivala na 
slab ugled določenega pod-
jetja ... In ker ne želim, da bi 
kdorkoli doživel isto, se moč-
no aktiviram pri ozaveščanju 
potencialnih diskriminira-
nih posameznikov," je pove-
dala Pašič Bišičeva. Varuhi-
nja Zdenka Čebašek Travnik 
je v zvezi z nošnjo naglavne 
rute na delovnem mestu po-
vedala, da gre za zanimivo 
vprašanje, o katerem Slove-
nija nima izdelanega mne-
nja. Vendar se bo z njim mo-
rala soočiti, je dejala Čeba-
šek Travnikova, prav tako 
bodo stališče morali obliko-
vati na Jesenicah, kjer živi 

Faila Pašič Bišič, mlada Jeseničanka, ki se je pred petimi leti 
odločila začeti nositi naglavno ruto. 

veliko članov islamske ver-
ske skupnosti. Je pa varuhi-
nja ob tem dejala, da tudi 
pripadnice drugih verskih 
skupnosti nosijo oblačila, 
ki izkazujejo veroizpoved 
(denimo katoliške nune), a 

se v službi, denimo kot me-
dicinske sestre ali zdravnice 
preoblečejo v službene uni-
forme. Failo Pašič Bišič je 
pozvala, naj to zanimivo 
vprašanje postavi tudi širši 
javnosti. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 
Danes bo še večinoma sončno z nekaj jutranje megle po ni-
žinah. v sredo se bo oblačnost prehodno povečala, a dežja 
ne pričakujemo. Okrepil se bo vzhodni veter. V četrtek bo 
spet več sonca, veter bo počasi slabel. 

Agencija fiS za okolje. Urad za Meteorlogijo 
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ŽELEZNIKI 

Že tri tedne brez pitne vode 
Danes minevajo trije tedni od katastrofalne ujme v 
Železnikih in prav toliko časa so tamkajšnji prebivalci brez 
pitne vode. "Stanje se hitro in bistveno izboljšuje. Rezultati 
mikrobiološke raziskave vode kažejo, da ta žal še ni pitna 
niti s prekuhavanjem. Opravili so tudi kemično analizo, 
katere rezultati so bolj ugodni, saj je voda s tega vidika 
neoporečna," je povedal župan Mihael Prevc, ki upa, da bo 
mikrobiološka analiza ta konec tedna pokazala, da je voda 
lahko pitna s prekuhavanjem. A. H. 

KRANJ 

Ta teden gasilska doplačil na poštna znamka 
Ta teden, ko je Teden požarne varnosti, rnorajo posamezni-
ki in ustanove prilepiti na vsako poštno pošiljko v notranjem 
in mednarodnem poštnem prometu gasilsko doplačilno 
znamko v vrednosti o ,n evra, takšna znamka ni potrebna le 
za pošiljke knjig, časopisov in revij. Gasilska zveza Sloveni-
je bo zbrani denar porabila za opremljanje gasilcev In za 
spodbujanje mladine za delo v gasilstvu. C. Z. 

Mladoporočenci 

v soboto, 22. septembra, sta se na. Bledu poročila Boštjan 
Korošec in Bernarda Rozman (in ne Barbara, kot smo po-
motoma napisali v 80. številki, za napako se opravičujemo), 
29. septembra pa Jur Čufer in Tanja Avguštin, Matej Križnar 
in Alenka ČebaSek, Cuus Witjes in Neva Ravnik ter 
Aleksander Vozelj in Snežana Lukič. V soboto, 6. oktobra, 
sta se v Bistrici pri Tržiču poročila Simon Žaler in Darija 
Berčič. 
Mladoporočencem čestitamo in jim s čestitko, prejeto na 
matičnem uradu, podarjamo polletno naročnino na Gore-
njski glas. 

Novorojenčki 
Minuli teden smo Gorenjci dobili 40 novih prebivalcev in 
sicer enako število dečkov kot deklic. V Kranju se je rodilo 15 
deklic in 12 dečkov. Najtežji je bil korenjak, ki je ob rojstvu 
tehtal kar 5.330, najlažji deklici pa so natehtali 2.520 gramov. 
Med dečki sta bila tokrat tudi bratca. Na Jesenicah se je 
rodilo 8 dečkov in 5 deklic. Najtežji je bil deček s 4.570 
grami, najlažji deklici pa so babice natehtale 2.570 gramov. 

. , 1 0 
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Str i tar jeva ul. 6 . K R A N J 
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Q Pomurska 
buča je polna 
medu 
Prekmurje in Prlekija sla 
zagotovo najbolj zdravilni in 
pomirjajoči pokrajini v 
Sloveniji. Ne le zaradi 
mineralnih in termalnih 
voda v Radencih, Banovcih, 
Lendavi ... ter energetskih 
točk, ki te "napolnijo" v 
gradu Grad, ob 
Bukovniškem jezeru in še 
kje. Pomirjajoča je njena 
blaga krajina, zdravilni sta 
pristna iskrenost in 
preprostost njenih 
domačinov. Ob večerih 
potegne blaga sapa ob 
"glavni" Muri in njenih od 
zaraščenosti buhtečih 
meandrih in mrtvicah. Tudi 
buče. ki se izognejo 
stiskanju, dobijo podobo 
človeških likov in druščin, 
ki se obiskovalcu 
gostoljubno smejijo. Ob 
majhnih vaseh valovitega 
Goričkega te lahko zmoti le 
bogata narava gozdov, 
travnikov, metuljev, 
nageljnov in redkih vider. 
Kolo je tu več kot 
dobrodošlo, saj so na 
ravnicah, med vasmi, ob 
leni Muri in na blago 
valovitem Goričkem 
speljane zares številne 
kolesarske poti in pešpoti. 
Le tako ne obldeš (in uživaš) 
številnih vinotočev in 
kmečkih turizmov, brez 
česar ni pomurske vasi. Kot 
ni brez vsaj enega ribnika, 
jezerca ali mrtvega rečnega 
rokava ali številnih 
podeželskih dvorcev, mlinov 
in treh rečnih brodov. 
Pomurje je zanimivo tudi 
zaradi največjega števila 
objektov za pridobivanje 

obnovljive energije. 
Panonske terme so med 
najbolj prodornimi 
turističnimi podjetji, ki v 
programe celovito 
vključujejo dobrote 
okoliškega podeželja. A 
posel ni brez prekmurskega 
pridiha; na Otoku ljubezni, 
ob Muri pri Ižakovcih, 
najdeš poleg energetske 
klopce še klop za 
zaljubljene. 
Malcc presenetljivo ima 
Pomurje najbolj pestro 
kulturno dediščino v 
Sloveniji. Od preproste 
binkoštne in protestantskih 
cerkva na Goričkem, lepih 
katoliških v Veržeju in 
Plečnikove v Bogojini, sem 
v nedeljo zjutraj obiskal 
zapuščeno židovsko 
pokopališče v Dolgi vasi. V 
pekarni v Lendavi je gospod 
pred menoj naročil štruco 
kruha v madžarščini. Vse 
kulture občutiš, ko ti 
prinesejo prekmursko 
tiinko, katerega od domaČih 
narezkov, prleško ali 
prekmursko gibanico, 
bograč in še in še. 
V Ženavljah so belgijskima 
astronavtoma, ki sta leta 
1934 tu strmoglavila s 
svojim stratosferskim 
balonom, postavili v spomin 
tudi skrivnostno železno 
kuglo in 18. avgust, dan 
strmoglavljenja, razglasili za 
občinski praznik občine 
Gornji Petrovci. V Pomurju 
so zanimivih in odpnih 
obiskovalcev vedno veseli. 
Pa čeprav pridejo malce 
nenapovedano in na malce 
drugačen način. 

NAGRADNO VPRAŠANJE 
Naštejte pet term v Prekmurju! 

Odgovore pošljite najkasneje do petka, 12. oktobra 2007, s pripisom 
"Na potep" in vašimi podatki (ime, priimek in naslov) na: Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4,4000 Kranj ali po e-pošti na: narocnine@g-glas.si. 
Med pošiljatelji bomo izžrebali pet nagrajencev, ki bodo prejeli majico 
Gorenjskega glasa. Rezultate žrebanja bomo objaviti v torkovi številki 
Gorenjskega glasa, 16. oktobra 2007, majice pa bomo poslali po pošti. 

Sodelujte in mogoče bo žreb naklonjen prav vam! 

Gorenjski Glas 

mailto:narocnine@g-glas.si


Vesel si strgane verige 
in izgubljenih poti 
BESEDILO IN SLIKE _ UROS BRANKOVlC 

OB DOMNEVNO BOGATEM GEOGRAFSKEM PREDZNANJU SEM CELO NA Z E M U E V I D U ŠELE PRED KOLESARSKIM IZLETOM V 

POMURJE PRVIČ SLEDIL REKI M U R I V VSEJ N J E N I DOLŽINI. V SLOVENIJO VSTOPA PRI "CARINARNICI Š T A J E R S K E " 

Š E N T I U U , ODKODER JO Č A K A SPOKOJNIH IGO KILOMETROV DOLGA POT DO HRVAŠKE MEJE. POMURJE, TA " Z V E Z A " 

PRLEKIJH IN PREKMURJA, SE TAKO Z A Č E N J A ŽE DALEČ PRED MURSKO SOBOTO IN ZARADI ZANIMIVOSTI J E DO T J A VSAJ 

EN DAN. 

Muro že ob prestopu meje 
čaka prva, a tudi edina 
clekirarna na vsej rtjeni poti 
v Sloveniji, in na njen 
večinoma ohranjen naravni 
ckosislem bi morali bili 
ponosni; v Avstriji je 
elektrarn namreč celo 
trideset. 
Še pred pravim Pomurjem, 
pod obronki Slovenskih 
goric, sem naletel na prvi 
bajer in rečni brod, ki so 
menda na Muri še trije. Ta 
je se prav poseben, saj tc, 
občasno pa še kakšen 
traktor ali živino, čez reko 
popelje v sosednjo Avstrijo. 
Kot tukajšnji 

rečni mejni režim, so tudi 
sodobni brodarji nadvse 
prijazni. V ritmu broda, ki 
ga žene le tok Mure, veje iz 
njih sproščenost in lagodje: 
"Bi se Čez popeljal?" 
V Sladkem Vrhu je življenje 
zaznamovano z znanim 
papirniškim podjetjem. Celo 
kulturni dom se imenuje po 
njem, dolgo navzočnost v 
kraju pa simbolizira 
muzejski papirni stroj, ki je 
v 75 letih delovne dobe 
proizvedel za 25 tisoč 
kamionov papirja. Seveda 
sem prišel že do drugega 
ribnika in še pred 

naslednjim 

večerom zaradi obilja 
ribnikov, poplavljenih 
gramoznic, jezerc in 
zadrževalnikov pokrajino 
označil za slovensko Finsko. 
Zadrževalnike so gradili 
zaradi materiala, še bolj pa, 
da bi omejili poplavne vode. 
Svoje je dodala še lenobna 
in svojeglava Mura, in tudi 
po regulacijah je svet od 
Veržeja navzdol poln rečnih 
mrtvih tokov. 
V Pomurju zgodbe svojih 
krajev skrivajo mlini, in 
propadajoč Petkov mlin pod 
Žabjo vasjo jih ima obilo. 
Tako svetovljanske, začenši 

z angleškim 

ustanoviteljem z začetka 20. 
stoletja, ki je elektriko za ta 
prvi električni mlin v 
Sloveniji speljal iz Avstrije 
pod Muro. Pa ruskega 
zdravnika Kapralova, k i j e v 
bližnjem gradu že pred prvo 
vojno imel celo rentgen in 
ga v svojih delih vsak po 
svoje opisujeta Drago Jančar 
in Tone Partljič. Usoda 
obeh, tako nesojenega 
angleškega mlinarja kot 
ruskega zanesenjaka, k i je v 
Dravsko banovino zbežal 
pred sovjetskim režimom, se 
je končala žalostno, s 
samomorom. Mlin, ki je ob 
sebi imel nekoč še oljarno, 
pekarno in žago, v zadnjih 
letih hitro propada. Del 
opreme in lepa, 

delno razbita secesijska 
okna pred žalostnim 
koncem vabijo zadnje 
obiskovalce. 
Mimo mejnega prehoda 
Trata/Mureck sem prišel v 
Apaško dolino, kar je bila 
od nekdaj moja želja. Še 
pred zadnjo vojno je bilo 
prebivalstvo tu precej 
mešano, slovensko-nemško, 
kar je dalo krajem svoj 
pridih. Prav prijetno 
spokojna je bila ta prva 
prava ravnina v Pomurju. 
Da se jezerc ne bi naveličal, 
je pri Konjšici cel sistem 
ribnikov, kjer v lepo 
urejeni okolici ii 
pod 
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RECNI BROD 
NA MURI 

02.. 
PONOS 
KMETUSKE 
TEHNIČNE 
DEDIŠČINE 

t radic ionalno s lamnato 
s J rcho stoji " O č a k 
panonskih h r a s t o v " . 
Domačini so izkoristi l i teren 
in speljali niz zan imiv ih in 
p r i j e m i h kolesarskih poti, 
npr. Kolesarsko pot o b 
M u r i . Sam pa sem že proti 
večeru zavil na v inotoč v 
goricah nad poljem; iz 
razsvet l jenih prostorov s e j e 
sl išalo malicanje hišnih 
pri jatel jev, ki so prišl i na 
trgatev, meni pa j e 
gospodin ja naredila obi len 
sendv ič z zaseko in č e b u l o 
in nalila p lastenko 
domačega belega. Nasploh 
pri malih pomurskih 
v i n o g r a d n i k i h " č i s t i h " sort 
kar ni; j e le " d o m a č e belo 
v i n o " , a zaradi e n a k o 
domačega sprejema, to kar 
sodi zraven. 

Skozi zapuščen f rancosk i 
del gra jskega parka v 
Črncih pri A p a č a h se j e 
pr ikazal baročni dvorec 
Fredenau. Zanimivo, med 
n jegovimi lastniki j e bila 
tudi " k r a n j s k a " rodbina 
Khiessl i , zadnja pa j e bila do 
konca v o j n e rodbina Meinl 
z Dunaja (Meinlov grad) . Po 
vojni s o j o v z d r ž e v a l i in v 
njej živeli š tevi lni delavci 
lokalne zadruge , danes pa 
njen hodnik z lepimi 
š tukaturami in d r u g o 
propada. Da to domač ine 
osebno pr izadeva , sem 
začutil o b pogovoru z 
nekdanj im zadružn ikom. Ob 

tem mi j e pokazal kamnit 
r imski medaJ jon s p o d o b o 
zakoncev, vz idan v zadnjo 
s teno dvorca. Podobna j e 
usoda tudi nekater ih drug ih 
pomurskih podeželsk ih 
dvorcev. A vsa j tisti v 
Rakičanih pri M u r s k i Soboti 
j e lepo o b n o v l j e n , o b njem 
pa ponuja jo ježo. 
Po vsem lem 

" n e p o t r e b n e m " zadrževan ju 
sem le zdrve l skozi G o r n j o 
Radgono, ki j e kot eno 
mesto nastala na nekdan jem 
otoku na M u r i . Na 
Gra j skem gr iču sem se 
odpoči l pri Radgonskem 
g r a d u . In za hip podoživel 
nedavni ob isk radgonskih 
v insk ih kleti z ranino, 
s i lvancem, zlato penino ... 
in uspava joče ropotanje 
v lakca , ki nas j e na bograč 
in pravi j a n ž e v e c popeljal v 
v insk i raj imenovan 
Radgonske gorice . 
Ob vožnji skozi R a d e n c e me 
j e pogled na vre lce 
upodobl jene na o b č i n s k e m 
g r b u pošteno užejal . Pred 
več kot 1 5 0 leti j ih j e odkr i l 
študent medic ine in žc 
dobro stoletje 
termomineralna voda 
s temperaturo 41 s topinj 
Celzija, anorgansk i peloid in 
ugodna kl ima s kar 2 5 0 
sončnimi d n e v i zagotavl ja jo 
uspešno zdrav l jen je bolezni 
srca in oži l ja , obolenj ledvic 
in sečnih poti, r evmatsk ih 
obolenj in še kaj . A o soncu 

ni bilo več s ledu, in le 
razkošno osvet l jena 
moderna cerkev sv. Cirila in 
Metoda mi j e z ogromnim 
roženvencem dajala moč do 
postel je v M u r s k i Soboti . 
Po tem d n e v u bi potreboval 
dober počitek; ampak listi 
večer sta bila v Lipi 
Sve tovn i fest ival praženega 
krompir ja in v Lendav i 
Lendavska trgatev. Po 
ce lodnevnem opazovan ju 
žalostnih usod mlinov in 
dvorcev sem bil resnično 
potreben vesel ja . Na žalost 
j e na " k r o m p i r f e s t u " pod 
večerom in ogromnim 
šotorom krompir ja že 
zmanjkalo ; zato pa sem se 
pr idruži l množici , ki j e 
odnašala bograč in 
predvsem langaš, n e k a k š e n 
prekmursk i " f a s t - f o o d " . Ob 
u r a d n o po imenovanem 
" š p r i c e r š a n k u " sem 
spoznal neka j do pijače bol j 
zadržanih , in pozneje smo 
obiska l i še L e n d a v s k o 
trgatev. Verjetno j e bil 
" p r a v i " del že mimo, saj me 
j e ve l ikanska nočna zabava 
brez prave v s e b i n e malo 
razočarala. 

Kar pozno v soboto z jutraj 
sem se utrujen le pripel jal 
d o Otoka l jubezni pri 
Ižakovc ih , k je r j e tudi ena 
od točk Energetske poti , ki 
povezuje lokaci je 
pr idobivan ja o b n o v l j i v e 
energi je . Taka točka j e 
Babičev mlin, edini še 



ohranjen mlin na Muri s 
plavajočim vodnim kolesom. 
Pa preprost Burjaški muzej 
in seveda Klop za 
zaljubljene. Pravi čar pa je 
mokroini svet ob Stari 
Muri, ki "ustvarja" otok, še 
bolj pa Murski logi; svet 
močvirnih ohrečnih 
travnikov je poln živahnega 
rasija in še bujnejšega 
razkrajanja, pa tudi dom 
vrb. topolov, pa 
"počivališče" za štorklje in 
gnezdišče sivih čapelj. 
Podobno sem ga, le da ob 
večeru poslušal in vdihaval 
že na enem prejšnjih izletov. 
Precej bolj poln energije 
sem se mimo Banovcev, 
morda najbolj domačem od 
pomurskih zdravilišč, 
odpravil v srce Prlekije. 
Celotna pokrajina je 
prcprežena s kar šestimi 
kolesarskimi potmi, ki se tu 
pa tam odcepijo od zelo 
prijaznih lokalnih poti. Sam 
sem se jih držal, če ne že 
zaradi drugega zaradi 

spodbudne besede sem 
našel pri enem od 
domačinov. Tako so ob 
prijetnem pogovarjanju i 
mojim asistentom, ki ga 
prleško nisem preveč 
razumel, po Precetincih 
kmalu zveneli udarci 
"hamerja". Ampak nesreča 
ne pride sama; po 
navideznem popravljanju so 
se hkrati znova strgale 
veriga na kolesu in moje 
bermuda hlače. Mojega 
gostitelja je to neznansko 
zabavalo, Češ "zdaj si pa 
moderen ko oni iz Atomik 
Harmonik". Za slovo in 
tolažbo me je pogostil z 
zavitkom iz grozdja in čašo 
mošta. Po daljši hoji so me 
lokalni ribiči pripeljali do 
Banovcev, kjer sem 
jeklenega konjička le spravil 
v red. Takrat meje zares 
zamikalo, da bi poskusil vse 
kar zdravilnega ponuja 
tamkajšnja termomineralna 
voda iz globine celo 1700 
metrov in bogata s 

LJUDJE V PREKMURJU SO 
ODKRITOSRČNI IN DOBRODUŠNI. TAKO 
MED SEBOJ KOT DO OBISKOVALCEV. 
IN NAJBOLJ SEM OBČUTIL TO 
PREKMURSKO DUŠO. NJEMO MEŠANICO 
LJUBEZNI IN OTOŽNOSTI. OB 
POGLEDU NA SKROMEN. POTEMNEL 
NAGROBNIK OB CESTI DOLIČ-
ŽENAVLJE: 
HA TEM MESTU JE AVTO SMRTNO 
P O N E S R E Č I L 
N A Š E G A DRAGEGA A T E K A 
DNE 1 4 . OKTOBRA 1948 
F I C K O K A R E L A , 
C E S T A R J A NA R E P U B L I Š K I C E S T I . 

pozdravnih tabel vasi. Za 
svoj simbol imajo od žabe 
(Cirlinci), preko kristalne 
posode (KriŠtanci) pa celo 
do hudiča (Logarevci). 
Nasploh več tradicionalne 
gradnje v vsem Pomurju 
srečaš bolj, ko se odmikaš 
od glavnih cest in višje v 
gorice. Enako j e z ljudmi. 
Ob Gajševskem jezeru, ki 
pred poplavami rešuje 
"prestolnico" Ljutomer, in 
mimo dveh modernih 
mlinov, se mi je pot proti 
Sveti gori zdela odprta in 
poJna lepih trenutkov. Hotel 
sem si ogledati tamkajšnji 
mlin na veter, a ko sem s 
silno željo zagnal v pedala, 
je počila veriga. A Jezus, 
morda prav tisti, ki je na 
bližnjem znamenju počival 
v prijetni senci, je poskrbel 
zame. V iskanju orodja sem 
zavil v Precetince, eno 
najbolj prijetnih vasi. 
Prikaz tradicionalnih 
opravil in noš so opravili 
kar s pomočjo "bučarskih" 
delavcev in družine; vsi so 
namreč izdelani iz lokalne 
slame in bučnih giav. 
Pomoč, orodje in 

(luoridom. Učinkovita pri 
zdravljenju bolezni in 
poškodb po posegih na 
okostju, sklepih in mišičju, 
se mi je zdela kot nalašč. 
Naslednji dan je lepa cerkev 
sv. Janeza Krstnika samevala 
v nedeljskem zgodnjem 
jutru Ljutomera, na 
Glavnem trgu pa je le 
Marijino znamenje stalo 
sredi prenove. Vse naokrog 
so poti vabile v vinske 
gorice, a vsa pot je bila še 
pred mano. Mimo Razkrižja 
in čez čudne stranske poti 
pri prehodu čez Muro sem 
se spet vrnil v Prekmurje. 
Malo naprej so me že 
pozdravili dvojezični napisi, 
saj se tu začenja 
jugovzhodni del območja, ki 
ga poseljuje okrog 8000 
pripadnikov avtohtone 
madžarske manjšine. 
Čeprav razrite zaradi 
gradnje avtocestnih 
priključkov so Lendavske 
gorice med najlepšimi v 
Sloveniji. Še zdaj se mi je s 
svojimi klasičnimi stavbami 
ob glavni ulici zdela kot 
"meščanska gospa" v 
Prekmurju. Verjetno je tudi 

bila v svojem razcvetu ob 
koncu 19. in začetku 20. 
stoletja. K temu je 
pripomogla tudi 
multikulturnost mesta. 
Močna židovska skupnost je 
skrbela predvsem za 
trgovino, a jo je v vojni 
doletela žalostna usoda. 
Židovsko pokopališče v 
bližnji Dolgi vasi je zdaj 
opuščeno in osamljeno; med 
nagrobniki z židovskimi 
ornamenti, imeni in priimki, 
kot so Sammune, Jakab in 
VVolfsohn, je precej že 
podrtih in preraščenih. 
Poskusil sem jih vsaj nekaj 
dvigniti, a mL je to uspelo le 
pri najmanjšem. Da bi s 
pokopališčem in bližnjimi 
lepotami lahko privabili 
marsikaterega izraelskega 
gosta, bodo morali še 
ugotoviti. 
Na žalost sem šele pozneje 
izvedel, da bi v Petišovcih 
lahko obiskal Oljarski muzej 
in Muzej naftne industrije. 
A za vse večje in predvsem 
drobne zanimivosti v 
Prekmurju kljub lahkemu 
terenu pač zmanjka časa. In 
Gorenjska je bila s kolesom 
in vlakom še vedno daleč. 

Goričko - Sožitje 
narave, človeka in 
kultur 

Gričevnat svet Goričkega 
zavzema več kot polovico 
Prekmurja, a je kljub 
"višinam" do 400 metrov 
med vsem slovenskimi 
goricami najmanj strmo. Kol 
nalašč za kolo! 
Na odgovor, kako so se 
domačini v tem trikotniku 
med močnejšo madžarsko, 
germansko in hrvaško 
kulturo ohranili v 
slovenstvu, sem naletel že 
pri slikanju na polju pri 
Polani. Tam so domače 
mladenke v veseli slogi, 
skupaj s "Šefico" rezale 
buče. Niso se zbale celega 
polja, le da zaradi 
(samokritično) močnejših 
postav ne bodo "vse Šle na 
fotografijo". V spomin na 
jezikovne temelje so v 
Cankovi domačini uredili 
majhen, a lep spominski 
park Štefanu Kiizmiču. Ta 
pisatelj in ljudski učitelj je 
že sredi 18. stoletja prevedel 
Sveto pismo v prekmurščino 
in v njej še danes večinoma 
poteka bogoslužje 
evangeličanov. Kot 
kulinarični dokaz trdnega 
slovenstva je vse naokrog 
vabil napis s flomasirom 
"Danes koline". 
Po ekstremno ravnem 
Prekmurju sem se za prve 
vzpetine na poti proti 
Gradu ogreval po široki 
dolini potoka Ledave. Tudi 
proti njegovim poplavam so 
se borili z zajezitvijo, 
Ledavskim jezerom. Ob 
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njegovi širni modrini sem 
podoživljal čase, ko j c 
tukajšnje gorice zalivak) 
Panonsko morje. Jezero j e 
vel iko kar 146 hektarjev, ob 
visoki vodi cclo več kot 200 
hektarjev. V trstičju j e 
nekdo pozabil j adra lno 
desko, na cesti pa j e znak 
opozarjal na - v idre na cesli . 
Goričko namreč naseljuje 
edina sklenjena, vitalna 
populacija te živali v 
Sloveniji . 
Zgodovinska odmaknjenost 
in nerazvitost Goričkega, 
tudi kmetijstva, j e imelo 
dobre poslcdice v tem, da se 
j e sožitje narave s človekom 
zelo dobro ohranilo. Pred 
kakim desetletjem so 
ustanovili Krajinski park 
Goričko. Na suhih 
travnikih, mokriščih, 
mokrotnih travniki ob 
nereguliranih potokih ter 
gozdovih so našteli kar 174 
vrst ptic. Tod živi množica 
dvož ivk , potočnih piškur jev 
in potočnih rakov, tudi 
v idra, številna d iv jad , tri 
redke vrste netopirjev in še 
in še. Približno tisoč vrst 
praprotnic, in kar okrog sto 
vrst s seznama redkih in 
ogroženih rastlinskih vrst 
obletava 44 vrst kačjih 
pastir jev in več kot 90 vrst 
dnevnih metuljev. 
Kl jub večni mejnosti pa na 
Goričkem ni provincialne 
monotonije, saj ni n ik jer v 
Sloveniji na podeželju 
mogoče srečati kar treh 
cerkva na razdalji nekaj 
kilometrov. Na zemljevidu 
sem nad Rogaševci odkri l 
znak za binkoštno cerkev, ki 
j e nisem še nikoli videl . V 
pričakovanju izrednih 
arhitektur modernega sloga 
sem se zagnal v najstrmejsi 
breg na Goričkem, ki res ni 
bil ne vem kako strm, le cilj 
s e j e odmikal in odmikal . 
Potem sem za vogalom neke 
domačije na preprosti stavbi 
zagledal še bolj preprost 

zvonik , s katerega j e bil 
prostran sončen razgled na 
dolino Ledave. 
Ampak ta aH oni Gospod me 
je z razlogom zvlekel tja gor. 
Ko sem se kmalu po 
geografsko izgubil , sem 
zašel v naselje v Nuskovem, 
ki j e v vel iki meri romska 
vas. Vse mlado in staro se j e 
zbralo, da so gledali , kako 
domači mladci v prehodu 
dveh hiš in med perilom 
igrajo popularne hrvaške 
pesmi zanje, predvsem pa za 
svojo dušo. Pomislil sem na 
reakcije domačinov pri nas. 
Pa j e domačin, ki m e j e že 
oskrbel s slaščicami, 
dobrodušno pripomnil : 
„Takt smo Romi" . 
Potem sem le našel pravo 
smer in mimo Kuzme in 
preko bregov lesenega 
vaškega zvonika v Doliču 
prikoiesaril do Ženavelj. 
Kraj j e svojih pet minul 
slave doživel leta 1934 , ko 
sta tam strmoglavila 
belgijska astronavta, ko sta 
v isoko nad živl jenjem 
Prekmurcev v svojem 
stratosferskem balonu 
izvajala poskuse. Mirko 
Bratuša j ima j e postavil 
zanimivo železno kroglo, ki 
ponazarja stratosfero, 
znotraj pa j e model balona. 
Dan pristanka, 18 . avgust , 
j e leta 1990 postal tudi 
uradni občinski praznik 
Gornjih Petrovcev. 
Goričko in njegove vasi so 
bogate z drobnimi 
posebnostmi, ki j ih j e 
ohranila prav vsaka vas. 
Predvsem so zanimivi mlini, 
mali muzeji in ohranjene 
domačije, lokalne cerkve 
kot romanska rotunda na 
Selu, na poseben odnos do 
gozda pa kaže izrazito 
opozarjanje na vsa izjemna 
drevesa. 
A bolj izjemnega, kot j e 
grad Grad v istoimenskem 
naselju, ni v celi Slovenij i . 
Skozi stoletja j e dobil svojo 

mogočno, značilno 
mnogokotno obliko z menda 
kar 365 sobami, kjer se 
kažejo značilnosti od 
ronianike do baroka. Baje 
naj bi ga zgradili vitezi 
templarj i in j e s tem 
povezana zdravilna 
energetska točka sredi vrta 
na gradu . Malo pred 
vstopom v grad na desni 
strani polka vodi tudi k 
izv iru zdravi lne vode. Bolj 
realno živl jenje in tradicija 
Goričkega sta po ogromnih 
gra j sk ih prostorih prikazana 
v tradicionalnih delavnicah 
za lončarstvo, žganjekuho, 
ika ls tvo , kolarstvo, 
kovaš tvo in zeliščarstvo. 
Potem ko j e grad Grad 
poslal sedež Krajinskega 
parka Goričko in še 
mednarodnega Krajinskega 
parka Goričko-Orseg-Raab, 
s e j e živl jenje na Goričkem s 
števi lnimi prireditvami zelo 
obogatilo. 
Po Ženavl jah sem se že v 
temi obrnil nazaj proti 
dolini , proti Murski Soboti, 
in se za slovo Še enkrat 
" m a l c e " izgubil . 
In spoznal na svojih nogah, 
da j e Goričko res tudi 
gozdnata pokraj ina, da res 
obstaja jo močvirni travniki 
in da so med dohnami 
posameznih potokov 
gr ičevnati grebeni . A ko 
sem se prebil na v rh in 
lokalno cesto, me j e skozi 
toplo prekmursko in 
pr i jetno tišino spremljal 
ve l ikanski svetel mesec. Kaj 
tema, kaj utrujenost! 
Nazadnje sem pri Vidoncih 
le našel osvetljena okna 
v inotoča . K domačemu 
jabolčnemu soku je prisedel 
hišni gospodar, me 
dobrode jno pohvali l za 
oprav l jeno pot in za "dolgo 
pot d o m o v " na račun hiše 
prinesel še domaČo 
s l ivovko . V Prekmurju te 
zadovol jnega delajo res že 
zelo majhne stvari . 

• ^ Kš ^ -

Dežela prijaznih ljudi in 
zdravilnih vrelcev 
Na ravnicah Panonske 
nižine. Podravja in Pomurja, 
obdanih z vinorodnimi griči 
Goričkega in Slovenskih 
goric ležijo P a n o n s k e 
t e r m e . Moravskim Toplicam 
je nekdanje Panonsko morje 
nedvomno pustilo bogato 
dediščino termalnih in 
slarinskih vrelcev, ki so jih 
povsem po nakl jučju odkril i 
pri vrtanju nafte sredi 
prejšnjega stoletja. Po 
odkrit ju zdravi lne 
mineralne vode so se T e r m e 
3000 razvile v današnje 
moderno zdravil išče. 
Blagodejno termalno vodo 
so zajeli tudi v t e r m a h 

B a n o v c i , P t u j , R a d e n c i in 
L e n d a v a . Vseh pet 
termalnih zdravilišč j c danes 
združenih pod blagovno 
znamko Panonske terme v 
Poslovni skupini Sava. 

Panonske terme 
nudijo več 
Razkošje vodnih užitkov na 
več kot 1 5 000 kvadratnih 
metrov vodnih površin, več 
kot 1800 metrov 
toboganskih doživeti j , več 
kol 1000 kilometrov 
kolesarskih poti, 36 jamic za 
nepozabne gol fske užitke, 
več kol 30 savn. 300 
različnih storitev za zdravje . 

lepoto in dobro počutje. 
Svo j im gostom ponujajo 
nočitve v hotelih, 
apartmajih, bungalovih, 
kampih. Spalne kapacitete 
premorejo 2500 postelj, 
pos lovna srečanja pa 
dosegajo lahko več kol 1000 
sedežev. 

I n f o r m a c i j e in rezervac i j e 
N a r a v n i Park T e r m e 3000 
M o r a v s k e Topl ice 
K r a n j č e v a 12 
9226 M o r a v s k e Topl ice 
T e l e f o n : 0 2 / 5 1 2 22 00 al i 
0 2 / 5 1 2 22 80 
l-aks: 02/54» 16 07 
E-pošta : infbff lterme3000,si 
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Legenda: • l.Terme Radenci • 2_Terme 3000, Moravske 

g Toplice • 3_Tenme Banovci A 4_Temie Lendav« • 5_Temie Ruj 
A 1_ Petkov mlin • 2_ Ribniki Konjšica • 3_ Meiniov grad 

' A 4_ Radgonski grad • 5_ Janžev vrh - Radgonske gorice D r cirTnl i 2 
A 6_ Ledavsko jezero A 7_ Binkoštna cerkev A 8_ Grad Grad O R I G P 0 I J 6 
A 9_ leseni vaški stolp A 10_ Stratosferska krogla v Ženavljah 

7 A 11_ Gostilna Lovenjak A 12_ Dvorec Fiakičani 
^ A 13_ Svetovni festival praženega kron p̂irja A 14_ Otok 
Qi ljubezni, Babičev mlin in rečni brod A 15_ Gajševsko jezero 

A 16_ Precetinci A 17_ Lendavski grad A 18_ Židovsko 
pokopališče v Dolgi vasi A 19_ Plečnikova cerkev v Bogojini 

Podgol 
Moškanjci o 
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gostilna 

P r e k m u r j e 

DIMN IK S 
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04^ 
V V E L I K I 

R E S T A V R A C I J I 

L O V E N J A K O V E 

G O S T I L N E 

G o s t i l n a s 
š t o r k l j i l l i m 
g n e z d o m 
B E S E D I L O _ J O Ž E K O Š N J E K . F O T O _ T I N A D O K L 

N A DIMNIK GOSTILNE L O V E N J A K V POLANI SE ŽE 7 0 LET V R A Č A J O 

ŠTORKLJE. KUHARSKI MOJSTER BRANKO ČASAR, ŠEF KUHINJE V 

GOSTILN! L O V E N J A K , UŽIVA V JEDEH NA " Ž L I C O " . 

Prostorno parkirišče, letni 
v r l , pokri l z brajdami in 
slamnato streho, z zelenimi 
plezalkami pokri lo hišno 
pročelje, varno otroško 
igrišče in dovol j prostora za 
uživanje na prostem ter 
znameniti dimnik s 
š lorkl j inim gnezdom so 
zunanje posebnosti gostilne 
Lovenjak v Polani, ki j e od 
Murske Sobote oddaljena 
štiri kilometre. Notranjost 
gostilne, k i j e urejena v 1 7 0 
let stari prekmurski 
domačiji , j e prilagojena 
vsem okusom in potrebam. 
V restavraciji z v rhunsko " a 
la cart p o n u d b o " j e 90 
sedežev, v novi dvorani, ki 
s o j o uredili v letih 2005 in 
2006, pa j i h j e prav toliko. 
Lovenjakova gostilna ima 
Štefanovo v insko klet, ki so 
j o poimenovali po sedanjem 
lastniku Štefanu Pavl injeku, 
turistične sobe in z 
brajdami pokri l in zelenjem 
obdan vrt s 1 7 0 sedeži. V 
prijetnem okolju strežejo z 
odlično hrano, ki j o 
pripravlja kuharski mojster 
Branko Casar s svojo ekipo, 
in presenečajo s prekmursko 
gostoljubnostjo. 
Kl jub novim lastnikom j e 
ime gostilne zaradi tradicije 
ostalo. V 1 7 0 lei siari 
domačiji j e bila gostilna do 
Icia 2003. Lastniki so sc 
menjali, dokler j e ni leta 
2005 kupila družina 
Pavlinjek pod blagovno 
znamko Rolo in registriralo 
novo podjetje R( ;T d. o. o., 
podjetje za gostinstvo, 
turizem in trgovino. Novi 
lastniki so se odločili , da 
bodo gostilni vrnil i staro 
slavo doma in v sosednjih 
državah. 

"Za slogan smo izbrali 
stavek Kakovost j e naša 
prednost in za cilj 
zasedenost go.stilne vseh 
sedem dni v tednu," j c o 
ciljih povedala O l g a Be lec , 
direktorica K G T d. o. o. 
"Gost je lahko izbirajo med 
I 30 jedmi . Naša tradicija so 
prekmurske in ribje 

specialilete, na jedi lnem 
listu pa j e dobro zastopana 
evropska kulinarika in 
eksotične specialilete, kot so 
krokodil , noj, antilopa in 
podobno. V gostilni in na 
prostem imamo dovolj 
prostora za p iknike in 
družabna srečanja. Enkrat 
na leto organiziramo 
Lovenjakovo noč, naša 
posebnost pa so tudi 
predstavitve kuhinj 
posameznih držav, na katere 
povabimo kuhar je in 
glasbenike iz teh držav. Ob 
nedeljah in praznikih 
ponujamo možnost 
samopostrežnih kosil, ob 
petkih in sobotah pa imamo 
živo glasbo. Če k d o želi 
bolje spoznali Prekmurje, 
mu organiziramo tudi 
zanimiv tr idnevni program. 
Pridite k Lovenjaku in 
spoznali boste utrip 
Prekmurja," j e povabila v 
goste Olga Belec. 

Nova jed je kakor 
nova zvezda 

Tako kot mnogim otrokom v 
Markovcih so tudi Branku 
Časarju starši svetovali , naj 
se izuči poklica, v katerem 
bo prišel čim prej do 
denarja in v katerem ne bo 
lačen. Odločil se j e za 
kuhar ja , končal srednjo 
gostinsko šolo v Mar iboru , 
se sukal po l jubl janskih in 
blejskih kuhinjah ter končal 
opati jsko turistično in 
gostinsko fakulteto. Danes 
52-letni kuharski mojster in 
pisec znanih kuharskih 
knjig, med katerimi j e 
najbolj znana zadnja Boug 
žegnjaj , j e bil do prihoda v 
gostilno Lovenjak petnajst 
let šef kuhinje v hotelu 
Diana v Radencih. 
"Za kuhar ja ni 
pomembnejše reči kot gost, 
ki pr ide v restavracijo, in 
večjega zadovoljstva kol 
beseda 'hvala , dobro j e 
bilo' , ko j o zapušča. Kdor se 
drži tega pravila in kuha s 
srcem, kdor spoštuje gosta. 

sebe in hrano, mora v 
ž iv l jen ju in v poklicu 
uspet i , " j e na vprašanje, kaj 
j e njegovo vodi lo v 
kuharskem pokl icu, 
odgovori l Branko Časar, ki 
ž iv i v Murski Soboti . V srce 
mu j e legla tudi misel 
znanega s lovenskega 
kul inar ičnega strokovnjaka 
Borisa Kuharja, da j e 
" k u h a r , k i j e iznašel novo 
j e d , naredil za č loveštvo 
najmanj toliko kot 
znanstvenik , ki j e odkri l 
novo zvezdo" . 
Sam najraje uživa jedi na 
žlico. "Na jbo l j še so, najbolj 
pristne. Saj j e tudi ž iv l jenje 
najbol jše zajemati z žlico, 
seveda razumno. Pri 
prehranjevanju se premalo 
zavedamo pomena zdrave 
prehrane. Vsi poudarjamo, 
kol iko nam j e do tega, 
pogosto pa niti ne vemo, 
ka j kupujemo in nismo 
pozorni na izvor živi l . 
Če ne poznamo njihovega 
izvora, ne vemo o njih 
ničesar. Danes j e 
ponudba hrane vel ika in 
v s a k prodajalec trdi, 
da j e n jegovo blago 
neoporečno. Zato j e 
potrebno upoštevati 
nasvete in opozorila, saj 
tudi vsa domača hrana ni 
več zdrava, pa tudi 
nizka cena nas ne sme 
zavest i , " opozarja mojster 
Časar. 

Branko Časar s lovi kot 
najuglednejš i prekmurski 
kuharsk i mojster. Njegove 
kn j ige o prekmurskih in 
tudi prleških jedeh 
dokazuje jo , da zna razen 
kuhaln ice vrteti tudi pero. 
Njegov i recepti so preprosti 
in po njih lahko pripravi jed 
v s a k , ki s e j e loti. 
"Ver jemite mi, da ne 
bi pisal kuharskih knj ig , 
če ne bi imel izkušenj in če 
n e bi bili moji recepti med 
l judmi tako dobro 
sprejeti . Poskusile j ih tudi 
na Gorenjskem. 
In boug žegnjaj , " 
j e povedal za slovo. 
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Dobrote Prekmurja 0 I _ 
PREKMURSKI 
BOGRAČZ 
DIVJAČINO 

Prekmurski 
bograč z divjačino 
(z& lo oseh) 

Sestavine: 
700 g govejega bočnika, 
700 g divjačine, 700 g 
svinjskega plečeta, 1000 g 
čebule, 50 g česna, 10 cl 
olja, 50 g mlete rdeče 
paprike, 500 g 
paradižnika, 400 g sveže 
paprike, 1000 g 
krompirja, 40 cl rdečega 
vina (modra frankinja) , 
lovorjev list, t imijan, 
rožmarin, feferoni , sol, 
poper, kumina. 

Priprava: 
Na maščobi prcpražimo 
čebulo, dodamo rdečo 
papriko in zalijemo z vodo. 
Dodamo na kocke narezano 
govedino in začimbe. Ko je 
govedina do polovice 
zdušena, dodamo na kocke 
narezano divjačln(.> in 
svinjino. Po 15 minutah 
dušenja dodamo na krhlje 
narezan krompir in 
zelenjavo. Vse skupaj 
kuhamo do mehkega. Na 
koncu po potrebi zgostimo z 
naribanini krompirjem ali 
podmetom. Začinimo še z 
vinom in začimbami po 
lastnem okusu. 

Prekmurska gibanica 
( z a 1 2 o s e b ) 

Sestavine za vlečeno testo: 
520 g mehke moke, 2 cl 
olja, 20 cl mlačne vode, sol. 

Sestavine za nadeve: 
300 g orehov, 100 g 
kristalnega s ladkorja, 1 
vanilin sladkor, 5 cl 
ruma; 400 g skute, 100 g 
kristalnega sladkorja, 80 
g rozin; 500 g jabolk , 100 
g kristalnega sladkorja, 
cimet; 200 g maka, 100 g 
kristalnega sladkorja, 
cimet; 70 cl kisle smetane, 
2 ja jc i , 200 g margarine. 

Vlečeno tssto: 
Moko presejemo, v sredini 
naredimo jamico, vanjo 
vlijemo olje, mlačno vodo in 
solimo. Vse premešamo in 
gnetemo JO minut. Iz testa 
oblikujemo hlebčke, 
položimo jih na pomokano 
desko, premažemo z oljem in 
pokrijemo. Pustimo porivati 
30 minut, nato hlebčke 
položimo na pomokan prt, 
rahlo razvaljamo in testo 
razvlečcmo. Razrežemo ga na 
kose v velikosti lončenega 
pekača. Pekač namažemo z 
margarino. Vanj damo plast 
testa, ga pokapljamo z 
margarino in pokrijemo z 
drugo plastjo testa. 

Potresemo z orehovim 
nadevom in pokapljamo s 
smetano, v kateri smo 
razžvrkljali jajce. Čez to 
položimo naslednjo krpo 
testa. Premažemo s skutnim 
nadevom in pokrijemo s 
testeno krpo. To potresemo z 
makom in pokapljamo s 
smetanovim pripravkom. 
Pokrijemo s testom in 
potresemo z jabolčnim 
nadevom, pokapljamo z 
mai^arino in smetanovim 
pripravkom. Vse še enkrat 
ponovimo. Gotova gibanica 
je pokrila s plašijo testa ter 
pokapljana z margarino in 
kislo smetano. Pečemo 75 
minut pri temperaturi 175 
stopinj Celzija. 

Makov nadev: 
Mleti mak zmešamo s 
sladkorjem in c imetom. 

Orehov nadev: 
Mletim orehom 
primešamo sladkor, 
vanil in sladkor in rum. 

Skutni nadev: 
Skuto pretlačimo, 
dodamo sladkor in rozine 
ter dobro premeSamo. 

Jabolčni nadev: 
Jabolka olupimo in 
naribamo, primešamo 
sladkor in cimet. 

Mlečna ajdova 
juha 2 jurčki 

Sestavine: 
120 g ajdove kaše, 80 g 
mesnate slanine, 80 g 
čebule, 10 g česna, 3 cl 
olja, 30 g suhih jurčkov, 
sol, poper, lovorjev list, 
majaron, 20 g moke, 
20 cl kisle smetane. 

Priprava: 
Ajdovo kašo v hladni vodi 
splaknemo, damo v lonec in 
zalijemo s 3 litri vode ter 
začinimo s soljo, poprom, 
lovorovim listom in 
majaronom. Medtem ko se 
kaša kuha, mesnato slanino in 
čebulo narežemo na kocke. V 
ponev damo olje, na njem 
posteklenimo čebulo ter 
dodamo mesnato slanino in 
sesekljan česen. .Malo 

prcpražimo, dodamo 
sesekljane gobe; ki smo jih 
imeli pol ure namočene v 
vodi, premešamo in vse 
skupaj damo k na tri četrt 
kuhani kaši. Kuhamo, da se 
kaša zmehča, nato dodamo 
smetano; v kateri smo 
razmešali moko. Dobro 
prevremo, po potrebi še 
začinimo in postrežemo z 
rženim kruhom. 

D o d o l i 

Sestavine: 
500 g krompir ja , 60 cl 
vode, 300 g moke, 80 g 
masti. 20 cl kisle smetane, 
1 10 g čebule, sol. 

Priprava: 
Olupljen krompir zrežemo 
na lističe in damo kuhat v 
slano vodo. Ko je krompir 
kuhan, dodamo presejano 
moko. V sredini naredimo s 
kuhalnico luknjo in kuhamo 
približno 15 minut, nato 
dobro premešamo, da 
dobimo gladko maso. 

Posebej pripravimo preliv: 
Na masti prcpražimo 
narezano Čebulo, 
zalijemo s kislo smetano 
in solimo. Prevremo in 
preli jemo po dodolih, ki 
smo j ih nadrobil i s 
kuhalnico in vil icami. 

Medalj on po 
žganj arsko 

Sestavine: 
800 g svinjskega fileja ali 
stegna, 200 g suhih sliv 
brez koščic, 5 cl slivovke, 
40 cl mesne osnove, 
rožmarin, sol, poper, olje. 

Priprava: 
Iz svinjskega mesa narežemo 
medaljone, jih narahlo 
poiolčemo, solimo in 
popopramo. V kožici 
segrejemo olje, medaljone 
opečemo, podlijemo s 
slivovko in prižgemo, da 
alkohol zgori, ker se pri tem 
ustvari posebna aroma. 
Zalijemo z mesno osnovo, 
dodamo oprane slive, 
začinimo z rožmarinom in 
dulimo 10 minut. Pokusimo, 
po potrebi dodatno začinimo 
in ponudimo. 

i n f O KNJIGA 

BOUG ŽEGNJAJ je nova knjiga prekmurskega kuharskega 
mojstra, čigar delo cenijo tako strokovni kolegi kot tudi gospo-
dinje. Časarjev način pisanja receptov odlikuje preprostost in iz 
njih lahko pripravi jed vsak, ki se je loti.Enostavnost in razumljiv 
način priprave jedi temeljita na dolgoletnih izkušnjah vodje kuhi-
nje v pomurskih hotelih In restavracijah. Časarjeva knjiga temelji 
na tradicionalni prekmurski kulinariki, ki je nadgrajena in prireje-
na sodobnemu življenjskemu slogu potrošnikov. 

02_ 
GIBANICA 

MLECNA 
AJDOVA 
JUHA 
Z JURČKI 

04 . DOOČLI 



Gostje s posebnimi 
potrebami 
A V T O R J I _ M A R T I N A S R D O Č (N PR IMOŽ F R A N K O . Š T U D E N T A V S Š G T B L E D - S M E R TURI2EM, U R O Š B R A N K O V I Č FOTO_ARHIV VSŠGT B L E D 

KAKO POSTREČI GOSTA, KI JE GLUH, Z MOTNJAMI V IZRAŽANJU ALI PRI PREHRANJEVANJU? DA BI SE V SLOVENIJI 

ENAKO DOBRO POČUTILI TUDI GOSTJE S POSEBNIMI POTREBAMI, SI TA ZNANJA NABIRAJO TUDI ŠTUDENTJE V Š G T BLED. 

Med osebe s posebnimi 
potrebami pr ištevamo osebe 
2 motnjami v d u š e v n e m 
razvoju, slepe in slabovidne, 
g luhe in naglušne, osebe z 
govornimi motnjami, g ibalno 
ovirane, dolgotrajno bolne, s 
primanjkljaji na določenih 
področjih učenja in osebe s 
čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami, ki potrebujejo 
izvajanje programov 2 
dodatno strokovno pomočjo 
ali prilagojene vzgojno 
izobraževalne programe 
oziroma posebne programe. 
Eno izmed pomembnejših 
področij j e organiziranje 
posebne vrste prehrane, kjer 
se morajo izvajalci seveda 
prilagoditi s{:>ecialnim 
potrebam gostov oz. turistov. 
Nekaj posebnih znanj lahko 
študenti kot bodoči 
zaposleni v strežbi, kuhinji 
... pr idobi jo tudi na Višji šoli 
za gostinstvo in turizem 
Bled. Poleg teoretičnih 
vsebin so v o k v i r u predmeta 
Osnove strežbe in Osnove 
kuharstva 2 gastronomijo 
organizirali Cocktail party za 
gojence CUDV Matevž 
Langus iz Radovl j ice. 
Namen prireditve j e bil 
zaključek šolskega leta, 
pripravljena je bila v o k v i r u 
projektne naloge z naslovom 
"Pozdrav pole i ju" . Slednja je 
potekala pod mentorstvom 
predavateljev Janeza 
Pristavca in Petra Mihelčiča, 
laborantke Zvoi ike Kopina 
ter ob pomoči osebja pod 
vodstvom direktorice Tcje 
Beton. Ciljna skupina so bili 
varovanci s posebnimi 
potrebami, nj ihovi sorodniki 
in prijatelji; skupaj s e j e na 
vrtu pred domom zbralo več 
kot dvesto gostov. Gostitelji 

so mislili na vse 
podrobnosti , kot se za veselo 
poletno prireditev tudi 
spodobi: mize na vrtu so bile 
okrašene, drevesa in oder so 
bili dekorirani s pisanimi 
baloni, s ladoledni voziček j e 
bil napolnjen s slastnimi 
sladoledi, na mizicah so bili 
pripravljeni sadno mlečni 
napitki, z a r j e bil poln 
dobrot. Ena bolj 
pričakovanih točk j e bil 
nagradni srečelov. 
Osnovni predpogoj za 
uspešno izvedbo j e po 
besedah Martine Srdoč, 
študentke na VSŠTG, 
strokovno znanje, saj so 
varovanci v domu različnih 
starosti, njihove potrebe pa 
se razlikujejo od primera d o 
primera. Nekateri med njimi 
v domu bivajo Stimo med 
tednom, drugim pa 
nadomešča domače okolje. 
Morda Še bolj pomemben j e 
osebni odnos in 
pripravljenost, k jer 
teoretična znanja ne 
pomagajo veliko. "L judje 
neprestano pazimo, kako se 
obnašamo, tehtamo svoje 
besede .. . in tako postopoma 
izgubljamo svoj pravi j a z , " o 
tem pravi Martina. 
" Č e jih j e ž ivl jenje na neki 
način prizadelo, jim nikakor 
ni vzelo pristnosti, 
naravnosti in s p o n t a n o s i i " 
pojasnjuje kl jučni pomen 
osebnega odnosa. Študentje 
so bili očitno uspešni, saj so 
v veselem razpoloženju 
varovanci plesali ter vneto 
sodelovali v igrah, ki so j ih 
pripravili . 

Za Študente, bodoče 
gost ince in kuharje, j e 
d(^odck pomenil tudi 
spoznavanje izkušenj zavoda, 

k jer gre od 85 dnevno 
pripravljenih obrokov v 25 
odstotkih za varovance s 
prilagojeno prehrano, liodisi 
gre z.̂  bolnike s sladkorno 
boleznijo, celiakijo. 
redukci jsko dieto, varovalno 
dieto ali pa za pasirano 
prehrano. Pasirana hrana j e 

osebe, ki imajo težave pri 
grizenju, žvečenju in 
požiranju hrane. 
Pripravljena j e lako, da tudi 
brez grizenja pride skozi 
požiralnik v želodec. 
Različne vrste hrane pasirajo 
ločeno, zalo da se [posamezna 
hrana med seboj nc pomeša 
in se ne mešajo različni 
vonji , okusi in barve. 
Kuhinjsko osebje j c ustrezno 
strokovno izobraženo In se 
trudi slediti smernicam 
zdrave in uravnotežene 
prehrane. 

Pri strežbi hrane osebam s 
težavami na motoričnem 
področju indiv idualno 
prilagodijo jedilni pribor. 
Krožniki so iz primernega 
materiala, da sc servirana 
hrana ne ohladi prehitro. Za 
pasirano hrano uporabljajo 
krožnike, ki so razdeljeni na 
tri dele, ravno zaradi tega. da 
se hrana med seboj ne 
pomeša. Osebje ima 
individualen pristop do oseb, 
ki potrebujejo pomoč pri 
uživanju hrane. Razloži j im, 
ka j j e na krožniku, ter na 
žlici ponudi samo eno vrsto 
jedi zalo, da zaznajo 
posamezne okuse. Tistim, ki 
im4ijo slabo kontrolo trupa in 
glave, ali pa sploh ne zmorejo 
zdržali v pokončnem 
položaju, pomagajo s 
pomt>čjo posebne terapevtske 
tehnike, ki j o imenujemo 
oralna kontrola. Z oralno 

kontrolo osebi omogočijo, da 
hrano lažje in bolj temeljito 
prežveči. 
Slovenski turistični delavci 
so osebam s posebnimi 
potrebami kot turistom 
načeloma naklonjeni. 
Največji problem predstavlja 
neprilagojena infrastruktura 
in dejstvo, da /z dodatno 
ureditev - prilagoditev, 
turistični delavci nimajo 
sredstev. Po drugi strani pa 
gostov s posebnimi 
potrebami ni toliko, kol bi 
želeli, prav iz razloga 
neprimerne infrastrukture. 
Nekateri turistični delavci so 
pripravljeni vlagati v 
infrastrukturo v primeru, da 
bi za to dobili sredstva iz EU 
ali če bi to vodilo k boljši 

zasedenosti v nižji sezoni. 
Raziskave so pokazale, da so 
se turistični delavci v večini 
že srečali z gosti s posebnimi 
potrebami, še najraje pa 
sprejmejo g ibalno ovirane in 
s lušno oz. v idno prizadete, 
medtem ko je do oseb s 
težavami v duševnem 
zdravju in z motnjo v 
duševnem razvoju čutiti 
nekakšno zadržanost in 
slabše poznavanje 
problematike. Turistični 
delavci na splošno ne vedo, 
ali naj bi obravnavano ciljno 
skupino obravnavali kot 
resno potencialno skupino 
gostov. Oseben stik pa za 
dodaten trud prinese 
resnično zadovoljnega gosta, 
ki se vrača. 

i nf O TURISTIČNI TRENDI 

Katedrala sv. Petra v Exelru (Anglija), Freiburg (Memčija), Dubai 
(Združeni arabski emirati)... vsa ta mesta v različnih koncih 
sveta in kulturah imajo skupnega vsaj eno stvar. Kot pomembni 
turistični kraji se poskušajo uveljaviti tudi kot destinacije 
prijazne obiskovalcem s posebnimi potrebami. Kanadsko 
mesto Vancouver se "hvali" kot eno najbolj dostopnih mest na 
svetu za ljudi s posebnimi potrebami. Kar ni naključje, saj je 
vključen v poset)en nacionalni program Dostopna Kanada 
(Access Canada), po katerem so npr. hoteli v provinci Britanska 
Kolumbija ovrednoteni po 4-stopenjski lestvici glede na svoj 
trud za ljudi z manjšimi do resnimi omejitvami. Izrael. Sicilija in 
Capetown v Južni Afriki v tiskani in elektronski obliki ponujajo 
nasvete, kako naj jih posamezniki s posebnimi potrebami čim 
lažje obiščejo. Ekonomske in socialne razloge za ta 
prizadevanja so navedli na 3. Svetovnem turistično-razvojnem 
forumu za ljudi s posebnimi potrebami, ki je potekal letos maja 
v elitnem Dubaiu. V celoti je na svetu skoraj 700 milijonov ljudi 
s posebnimi potrebami, od katerih jih veliko tudi potuje oz. se 
udeležujejo turističnih aktivnosti. Že teta 2002 so opravili 31,7 
milijona potovanj in na teh porabili 13,6 milijarde ameriških 
dolarjev. Vse skupaj je ustvarilo 100.000 delovnih mest v 
gostinstvu in turizmu. Samo Dubai je leta 2005 obiskalo 
3 0 0 . 0 0 0 obiskovalcev s posebnimi potrebami, letos pa naj bi 
se ta številka povzpela na pol milijona. Zato morajo imeti po 
določilih nacionalnega Oddelka za trgovinsko in turistično 
promocijo vsi hoteli z petimi zvezdicami vsaj 2 odstotka svojih 
sob urejenih za to ciljno skupmo. 
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Olimpiada za kuharje 
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE_GORAZDŠINIK 

Že, že, porečete, kuharj i 
gredo spremljal športnike, 
ker da j e prehrana 
pomemben dejavnik pri 
doseganju odličnih 
rezultatov. A gredo kuharji 
dosegat svojo odličnost, 
kuharsko mojstrstvo kar na 
svojo, pravo kuharsko 
olimpiado, ki bo drugo leto 
jeseni v Erfurtu v Nemčiji. 
Šestčlansko kuharsko 
moštvo, pet kuhar jev in 
sbšr ičarka, j e pred dnev i 
na prvem uradnem treningu 
predstavilo na Bledu, v 
Savinem Grand hotelu 
Toplice, diamantnem 
sponzorju kuharske ekipe. 
Kratka ocena se glasi: 

zanimivo. 
Lahko bi pravzaprav izpadlo 
preveč kritično, če bi 
slovenski nacionalni 
kuharski ekipi priporočali 
zgledovanje pri kuharskih 
mojstrih, " t rend se ier j ih" 
gastronomskega dogajanja, ki 
ga spremljajo in ocenjujejo 
svetovno priznani vodiči , kot 
so: M i c h e l i n , G a u h M i l l a u 
a l i J e u n c s r e s t a u r a n t c u r s 
d E u r o p e in T r o p h e e 
G o u r m e n t - K r e a t i v K u c h c . 
Morda bi nekaj od tega 
zgledovanja sicer prišlo prav, 
a j e tekmovalni, s tem tudi 
ocenjevalni program 
kulinarične umetnosti precej 
drugačen, kot ocena, na 
primer gostišča s tremi 
Michelinovimi zvezdami. 
Slovenska nacionalna 
kuharska reprezentanca j e 
bila ustanovljena leta 2001 
na pobudo S r e č k a K o k l i č a , 
predsednika Sekcije 
kuhar jev in slaščičaijev pri 
Clospodarski zbornici 
Slovenije. Ekipo so sestavljali 

člani sekcije, ki redno 
sodelujejo na domačih 
strokovnih tekmovanjih ter 
po strokovnosti izstopajo v 
svojem delovnem okolju. Od 
ustanovitve naprej j e 
nacionalna ekipa redno 
zastopala države na vseh 
pomembnejših mednarodnih 
kuharskih tekmovanjih in 
vedno, zdaj že kar po 
pravilu, dosegala dobre 
rezultate. Z namenom, doseči 
kar se da odlično uvrstitev 
na prihajajoči olimpiadi v 
Er furtu , s e j e zbrala tudi 
letošnja kuharsko-
slaščičarska ekipa. Pred 
prv im uradnim :reningom 
sta nam sodelujoče 
predstavila T o m a ž Vozel j , 
predsednik sekd je kuhar jev 
in slaščičarjev, in S r e č k o 
Kokl iČ, regijski direktor za 
južno Evropo združenja 
VVACS (world association of 
chefs socieres), svetovnega 
združenja kuharskih " š e f o v " , 
katerega članstvo ima odslej 
tudi Slovenija. Letošnjo 
ekipo, ki j o j e pred tem vodil 
M a t i j a P o z d e r a c in j e lani 
tekmovala na mednarodnem 
kulinaričnem tekmovanju 
Intergas t ra , kjer j e osvojila 
Štiri zlate in dve srebrni 
medalji, zdaj vodi preizkušen 
kuharski "mojster" J a n e z 
D o l š a k iz Granc hotela 
Union iz Ljubljane. Kuharska 
stvarnost j e žal pretežno 
moška scfJtava. Na veselje 
vseh j im j e spretni ženski 
roki ponudila slaščičarska 
mojstrica A l e n k a K o d e l c iz 
Hit-ovega hotela Perla iz 
Nove Gorice, od koder j o 
spremljata še službena kolega 
B o r u t J a k i Č in M a t j a ž Cot ič 
iz gostilne Pri hrastu. Čast 

diamantnega sponzorja Sava 
hotelov Bled pa branitž 
D a n i l o K o ž a r , Terme 3000, 
iz hotela A jda v Moravskih 
Toplicah, gorenjske barve pa 
nosi I g o r J a g o d i c , šef 
kuhinje Grand hotela Toplice 
2 Bleda. Pred tem, ko smo 
j im namenili zaslužen aplavz, 
s sicer nekaj odkritega in 
korektnega negodovanja, so 
se nam predstavili s 
"krožnik i " . Kategorija "topla 
kuhinja" , v kateri bodo 
nastopili, in pomeni tudi 
kategorija R - restavracija, 
zahteva pripravo menija s 
tremi hodi za 1 1 0 oseb, ki ga 
strežejo v "restavraciji 
narodov" . Kategorija torej 
narekuje, da menije sesuv i jo 
s sestavinami, ki so tipične za 
lokalno območje 
nastopajočih. Ocenjevalni 
proces pa vkl jučuje celoten 
postopek priprave hrane, 
sestavin, metode dela, 
profesionalnost, aranziranje 
in izgled krožnika ter 
"pospravl jeno" kuhinjo. 
Najpomembnejši pa j e seveda 
okus jedi , ki mora ohraniti 
tipičnost hrane, pravilnih 
kombinacij ter harmonijo 
okusov. Zahtevno, ni kaj. In 
kaj kmalu se lahko zalomi. 
Zato tudi trening in toliko 
različnih mnenj. Upam. da s 
spoštljivim namenom. Začeli 
smo z jastogovo kremo, 
filcjem morske žabe v ovoju 
pršuta na grahovem pircju z 
zeleno, \vasabi (japonski 
hren) omako in popečeno 
jakobinko (školjka) s 
kaviarjem lososa na ajdovem 
blinu. .)a. Boste rekli , veliko 
različnega za prvi krožnik. 
Če tekmovanje narekuje 
lokalno pestrost, j e pač 

potrebno to izkoristiti. A se 
lahko zaplete. Iskreno, tudi 
T o m a ž Vozel j , moj tokratni 
ocenjevalni sosed ob omizju, 
mi j e pritrdil, da so se okusi 
zapletali in ne " sode lova l i " , 
se ujemali. Sl ika, dekoracija 
krožnika j e bila všečna , ni 
kaj . Žal pa j e nekaj tega 
skvar i l preveč popečen 
pršut , kar j e povzroči lo 
pretirano slanost. Ob tako 
nežno ribico pač ne gre ali 
pa j e potrebno biti pazljiv. 
Prav tako za wasabi omako, 
pred katero bi, recimo v 
s lovenski , Istri naredili h u d o 
vel ik križ, saj bi hrena ne 
uporabili pri nobeni od 
svežih rib. O lososovem 
kaviar ju in njenem lokalnem 
izvoru imam prav tako svoje 
mnenje. Drugi, glavni 
tekmovalni krožnik j e 
ponovi l zaplet in naše okuse 
izzval še bolj. Ocvrt zajčji 
file s pečenimi zajčjimi jetr i 
v pehtranovi omaki j e 
dopolnjeval še pečena 
jagnječ ja zarebrnica v 
paradižnikovi omaki, 
gratiniran krompir z jurčk i , 
sotirana špinača s pinjolami 
in glazirana provansalska 
zelenjava z zelišči. 
Konglomerat okusov. Če se 
ujamejo, bi krožnik bil za 
"pol izat" . Hm, imel sem 
svoje mnenje. Zato j e bilo 
vprašanje s trokovnjaku 
S t o j a n u R e z a r j u , 
dolgoletnemu Scfu kuhin je 
Klubske jezerske hiše na 
gol fskem igrišču na Bledu. 
Njegovo mnenje naj ostane 
njegovo. Recimo, da sem nor 
na pehtran in m e j e močno 
motila paradižnikova, če ne 
kar " k e č a p " omaka. In 
začenjal sem razumeti 

različnost hotelske 
kul inar ike od restavracijske. 
Prekrit ično? Morda. Seveda 
pa j e bil to le prvi od 
števi lnih j a v n i h treningov. 
Srečko Količ j e mnenja, da se 
bodo krožniki še " u j e l i " . 
Jagnječ ja zarebrnica z 
izločenim paradižnikom, ob 
odličnem krompirju z j u r č k i 
ter odl ično skuhani špinači , 
j e b i l vsaj zame, odličnost 
večera. Zagotovo pa ga j e 
nadgradila sladica. Okuse 
temne čokolade, moderen 
kulinarični trend, so spravil i 
v f rancoski " m o u s s e " z 
malinovim pirejem na 
okusno pečenem biskv i tu z 
začimbami, pistacijo in 
pinjolami. Vedno uporaben 
" c a r p a c c i o " ponavadi zelo 
tenko narezana govedina, j e 
bil tokrat ananasov z 
arganovim oljem, še enkrat 
ponavl ja jočimi se pinjolami 
in p i suc i jo . Vse to j e 
dopolnil Se kef i i jev sladoled 
s korenčkom v sladkem 
objemu. Objem sladic nas j e 
najbol j prepričal. 
Da j e kul inarika svetovni 
trend, najsi bodi kot 
turistična ponudba ali le kot 
del družabnega dogajanja, ni 
nobenega dvoma. Biti 
gastro-enološko razgledan j e 
danes prej potreba kot 
" š m i n k i r a n j e " . Večer, ki so 
nam ga ponudili , nam j e 
izzval kopico razmisleka. In 
kot bi rekli starorimski 
modreci: " d e gust ibus non 
est d i spuntandum" - o 
okusih se ne razpravlja. 
Vseeno gre želeli 
kuharskemu moštvu 
uigranega okusa in dobre 
uvrstitve na prihajajoči 
kuharski olimpijadi. 
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O vinu in življenju v 
Pomurj u 
BESEDILO.UROS BRANKOViČ 

OB DOBREM VINU DOBIŠ ŠE PREKMURSKO DUŠO. PREKMURJE KOT NAJMANJŠA ZGODOVINSKA POKRAJINA V SLOVENIJI 

J E TUDI NA VINSKEM PODROČJU POSEBNO, TAKO V DOBREM KOT V SLABEM. 

Od leta 2006 oziroma nove 
i:<ikon<>daje na vinskem 
področju j e pokrajina 
samostojen u n s k i okoliš, saj 
sta prejšnjih sedem na 
območju Podravja zamenjala 
Štajerski in Prekmurski. O 
prekmurskem in prleškem 
vinu, vinogradništvu ter 
tamkajšnji tradiciji in 
žiivljenju, ki se odražata v 
njem, j e za Na potep 
razmišljal Dušan Bre jc , 
direktor Slovenske vinske 
družbe. 

Da bi zajela celotno Pomurje. 
sva začela pri Prekmurju. 
"Največja značilnost 
Prekmurja kot v inske dežele 
je v tem. da je posest zelo 
razdrobljena. Tu imamo 
največ najmanjših vinogradov 
v Sloveniji, kar se v 
pokra j ini s l ikovito odraža v 
ozkih pasovih v inogradov 
po gr ič ih , skupaj z majhno 
zidanico in koščkom 
sadovnjaka . Prav tako 
značilna j e prevlada le nekaj 
vrst belih vin, izrazito pa 
laškega rizlinga, ki pokr iva 
kar p>olovico v inogradnišk ih 
površ in . Potem sledi jo še 
chardonncy . s iv i pinot, 
s a u v i g n o n .../ ' opiše 
" v i n s k o " Prekmurje Brejc. 
Majhnost ima poleg 
privlačne krajine tudi slabše 
strani. "Prekmurje j e imelo 
vedno sloves, v veliki meri 
po krivici , da tu pridobivajo 
vina bolj za dnevno porabo. 
Tudi zato. ker ni večje kleti, 
ki bi združevala vinarje, ki 
bi bila središče širjenja novih 

tehnologij in širše uveljavila 
prekmurska vina kot 
blagovno znamko. Vendar za 
to ni razloga glede na 
naravne danosti. V 
Prekmurju so doma tudi zelo 
zanimivi chardonneyji , pa 
sortni sauvignon." Zaradi 
zaprtosti namesto odprte 
naravnanosti na širšega 
kupca v domačem vinarstvu 
prevladuje lokalni okus. Ta je 
naklonjen okusu z več 
sladkorja, kar pa ni v skladu 
s svetovnimi okusi. Mali 
domači pridelovalci so včasih 
tudi prehitro zadovoljni s 
svojim okusom, doseženem 
pri vinu. 

Brejc vidi priložnost v 
načrtnem delu na laškem 
rizlingu, k i j e dobra, 
udomačena sorta vina, ki pa 
se j e v zadnjih obdobjih 
nekako izgubila. Kazlog j e 
deloma v slabem prizvoku 
vy^elsch rizlinga iz Avstrije, 
zaradi česar j e priznan le v 
delu Avstrije in Italije, pa na 
Slovaškem, Češkem, 
Madžarskem ... Laški rizling 
bi z načrtnim delom v 
v inogradništvu, v inarstvu 
ter promociji lahko (znova) 
postala uveljavljena sorta, 
prava vinska zgodba, kar bi 
bila izredna priložnost tako 
za Pomurje kot t j d i za 
celotno Slovenijo, saj 
predstavlja ta sorta kar 18 
odstotkov vinogradov. " A za 
vrhunsko kakovost bo la-ba 
še veliko delati nidnjšein 
obremenjevanju trte za bolj 
zdravo grozdje, saj j e le bolj 

zdrava grozdna kožica nosilec 
predhodnih arom." o 
priložnostih prekmurskih v in 
razmišlja Brejc. 
S stoletno tradicijo vinarstva 
v tej deželi ob Muri je 
povezana močna vloga 
cerkve, ter edinstvena 
navzočnost protestantstva in 
madžarski vpliv. "Predvsem 
pd značaj ljudi, ki so zelo 
prijazni, dobronamerni. V 
svojem odnosu do drugih so 
morda med vsemi najbolj 
ncnarejeni, odprti in zalo 
tudi zadovoljni z živijenjcm." 
Vse to obiskovalec občuti 
tudi o b uživanju 
prekmurskih vin. 
Podobna po sortah, 2 povsem 
drugačna po moči vinskih 
kk'li j e Prlekija. Laški rizling 
tu s šiponom zavzema 
polovico površin, vina pa so 
žlahtne sorte severnega tipa s 
poudarjeno primarno, cvetno 
sadno aromo, ki izliaja iz 
grozdja. Nekaj posebnega j e 
tudi (X)krajina, ena najbolj 
učlovečenih v Sloveniji. "Ko 
človek gleda te vijugaste 
linije v inogradov na gričih 
proti Ormožu, Jeruzalemu. 
Železnim dverim,. . . ima vtis 
preprosto lepega." Poleg 

lokacij, enih najboljših za 
bele sorte v Sloveniji, se tudi 
vinske kleti ponašajo z dolgo 
tradicijo; la gre od najmanj 
40 let. pa vse do 150 let 
izkušenj pri znanem 
šampanjskem podjetju. 
PrleŠkd viiidtskd dejaviiusl j e 
prodrla tudi v svet, saj ima 
ormoška klet svoj sauvignon 

na letalih Virgin Airline, 
odpirata se Angli ja in 
Kanada. Pa vseeno se v 
tujino proda le pet odstotkov 
slovenskega vina, kar j e 
malo. 
Zaradi geografske lege so 
predvsem v Prekmurju, nekaj 
manj to velja za Priekijo, 
rdeče sorte slabše zastopane. 
Zanje so sprejemljive le 
najbolj sončne, severne lege. 
A morda bomo ob globalnem 
segrevanju že v bližnji 
prihodnosti od tu dobivali 
odlične cabamete in 
merloie/' malce hudomušno 
razmišlja naš sogovornik. 
Namesto o avtohtonih sortah 
Prekmurja Brejc raje govori o 
domaČih, starih ali 
tradicionalnih sortah. M e d 
te bi lahko šteli ranfol , 
ranino ali belino. 
Avtohtonost j e namreč 
potrebno dokazati z 
zapletenimi analizami DNK. 
Tako se namreč izkaže, da 
imamo šipon na 
Madžarskem kot furmint , pa 
ranino ko l bouv ie r v 
Avstri j i . " N a m e s t o omejenih 
tradicionalnih sort. ki pa so 
po količini lahko samo 
butične, j e pomembno 
krepiti kakovost 
prevladujočih sort in se po 
tem uveljaviti ." Potencial 
kakovosti zagotovo je . saj j e 
ta pokrajina belih v in kl jub 
svetovnemu trendu rdečih 
vin uspešna. 

Btejc je ludi ptuli rdzniin 
tujerodnim hibridom, npr. 
jurk i , ki sem j o na poti po 

Prekmurju tudi sam pokusil . 
Ti so že od leta 1974 ludi 
nezakonit:. Bolj kot zaradi 
njihovega domnevno slabega 
vp l iva na zdravje, j e po 
njegovem problem slaba 
kakovost, ki se kaže v 
aromatski nezanimivosti in 
agresivnosti. "N i smo več v 
16. stoletju, da bi se morali 
zadovoljiti z nizko 
kakovostjo. Zakaj bi se morali 
ozirali na neko "žalostno" 
izabelo (vrsta samorodne sorte 
o.p.), če pa imamo lahko 
prvovrsten chardonney." 
Brejc v zadnjih štir ih, petih 
letih tudi v Prekmurju 
opaža vel ik napredek , 
predvsem z zamenjavo 
generaci j . "Po jav l j a jo se 
nov i ponudnik i , najbol j 
napreden j e Ernest Novak, ki 
že ponuja ledeno trgatev. 
Večja naravnanost na okus 
(svetovnega) potrošnika 
morda prihaja tudi s tujimi 
lastniki vinogradov." 
Najpomembnejše značilnosti 
v in , l judi in ku l inar ike 
Prekmurja so tudi priložnost 
za (vinski) turizem. " G l a v n e 
tuka jšn je j ed i so d iv jač ina , 
t i inka, g ibanice , potem so 
tu še razne salamure, ttinke 
... Čeprav v s e s k u p a j morda 
ni v idet i kot neka visoka 
kulinarika, j e veliko bolj 
pristna, lokalno avtohtona. 
Skupaj z odprtim, 
nenarejenim in dobrosrčnim 
značajem tukajšnjih 
doiiuiCiiiov ic j ed i in dobra 
bela v ina daje jo osnove za 
bolj pristen turizem." 
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IZLETNIKI G O R E N J S K E G A GLASA UŽIVALI V RADGONSKIH IN 

KAPELSKIH GORICAH IN VINSKIH KLETEH, OB IZVRSTNI PREKMURSKI 

HRANI. 

0 1 -
GROZDJE JE 
BILO OKUSNO 

02. 
I G R A 

S K L O B U K I 

Končno gremo v Prekmurje , 
j c biio slišati pred 
Mercalor jevim trgovskim 
središčem na Pr imskovem v 
Kranju, od koder sta dva 
polna avtobusa naročnikov 
in bralcev Gorenjskega glasa 
krenila na težko pr ičakovani 
izlet v Prekmurje . 
Zanimanje j e bilo tol ikšno, 
da bi lahko napolnil i še 
avtobus ali dva več. 
Direktorica in odgovorna 
urednica M a r i j a VoIČjak, 
tehnični urednik G r e g a 
F l a j n i k , k i j e bil na izletu 

tudi v vlogi harmonikar ja , 
vodiča J a s m i n a S a j k o in 
Uroš B r a n k o v i č , 
fotoreporterka T i n a D o k i in 
jaz smo bili zadolženi, d a j e 
bilo na izletu tako, kot j e 
treba. 
Vinska kle l Radgonskih 
goric v Gornji Radgoni j e 
bila naša prva postaja. 
N jene predstavnice M e l i t a , 
S v e t l a n a in Nataša so nas 
vodi le po Kleli pod skalco 
in po kleti Pod r imskim 
kolesom in nas seznanile z 
zgodovino nj ihovih 

najodličnejših v i n , še 
posebej radgonske penine, 
ki j e po f rancoskem vzoru 
prv ič dozorela leta 1 8 5 2 . 
Zlata in srebrna pcnina sta 
deležni posebne s k r b i . Za 
p r v o skrbi jo kletarj i 
najmanj tri leta, za srebrno 
pa 1 5 mesecev. V 
Radgonskih gor icah j c 
zaposlenih 140 l judi , ki 
obdeluje jo okrog 3 5 0 
hektarov v inskih goric, v 
katerih dozori grozdja za 
okrog 4 mili jone litrov v ina . 

N^idaljevanjcnu 16. strani 

Z vami v najlepših trenutkih življenja. 

Minis ter za zdrav je opozar ja : P r e k o m e r n o p i t je a lkoho la škodu je zdravju. 
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K R A N J 

Nekaj posebnega sta 
Miklavževa irgaiev 6. 
dccenibra in Svečniška 
trgatev v začetku februarja. 
Tudi na nekatera druga vina 
so ponosni v Radgonskih in 
Kapelskih goricafi. Kar 
nekaj izvrstnih radgonskih 
vin smo pokusili med 
obiskom kleti. Razen penine 
tudi traminec. za katerega je 
pesnik zapisal: "Če že želite 
ljubezni vrtincc, morate piti 
tramincc." 

Na bližnjem Janževem 
vrhu, kamor smo se iz 
Gornje Radgone peljali s 
turističnim vlakom in Jta 
katerega pravijo, da jc nad 
200 dni na leio obsijan s 
soncem, rodi irta grozdje za 
znameniti Janževec, ki s e j e 
sprva imenoval Janževo 
sonce. Na Janževem vrhu je 
čakalo izletnike novo 

presenečenje: pogostitev z 
za Prekmurje značilno jedjo 
bogračem in pokušina 

janževca. 
V Lovenjakovi gostilni v 
Polani s e j e zgodilo 
najpomembnejše dejanje 
našega izleta. Ob čarovnijah 
kuharskih mojstrov J a n e z a 
Štrukl ja in B r a n k a Časar ja 
in njunih nasvetih za zdravo 
prehranjevanje so se nam 
oglasili želodci. S slastnim 
kosilom, začetim z mlečno 
ajdovo juho z jurčk i in 
sklenjeno s prekmursko 
gibanico, ki je najboljša le v 
izvirnem okolju, so bile 
tovrstne težave hitro 
premagane. Ko je Grega 
Flajnik raztegnil meh in so 
se ob Avsenikovih 
poskočnicah nekateri pari 
tudi zavrteli, je bilo 
razpoloženje na vrhuncu. V 

kuharskem kvizu so 
izletniki kar tekmovali, kdo 
bo hitreje in popolnejše 
odgovarjal na vprašanje. 
Najuspešnejša sta bila iVlira 
Pavlič iz K r a n j a in Ladi 
A r n e ž iz Begunj . Klobuke 
pa sta najspretneje vrtela 
Kranjčana J a n e z Pavl ič in 
V i n k o Hobič. 
Dan je prehitro lezel v 
večer. Še obvezna 
skupinska fotografija 
pred gostilno Lovenjak, 
naio pa pot proti domu. 
Za nami Je bil prijeten dan. 
Mnogi so nas že med potjo 
domov spraševali, kdaj bo 
naslednji izlet, saj j c z 
Gorenjskim glasom vselej 
najboljše in najbolj veselo. 
Naj vas potolažimo: 
izlet bo. kam, 
pa boste pravočasno 
obveščeni! 

ANKPTA 

Zadovoljni 
izletniki 
Pred vrnitvi jo na Gorenjsko 
smo za vtise vprašali Štiri 
izletnike, za katere je bilo 
potepanje po Prekmurju kar 
prekratko. Vsi so nam 
zagotavljali, da bodo še 
potovali z nami, saj je na 
izletih Gorenjskega glasa 
zaradi dobre družbe vedno 
prijetno. 

J a n e z K u h a r iz Luž : 

"Tako kol vedno sem tudi z 
današnjim izletom zelo 
zadovoljen. Dan nam je 
prehitro minil. Prav vseeno 
mi je. kam bomo šli na 
prihodnjih izletih, .saj je 
povsod v Sloveniji lepo." 

Milka Ječnik s Primskovega: 

"Vse je bilo v redu, od 
organizacije do hrane. Na 
izlete Gorenjskega glasa 
grem tudi zaradi dobre 
družbe, ne glede, kam 
gremo. Moj zadnji Glasov 
izlet j e bil na Dunaj." 

Lojzka Bobnar i z C e r k e l j : 

"V Prekmurju sem bila 
prvič. Navdušena sem nad 
lepoto pokrajine in 
prijaznostjo ljudi. Program 
današnjega izleta je bil 
dobro izbran. Komaj čakam 
novega izleta." 

Franc Gar tner z G o l n i k a : 

"Redno se udeležujem 
izletov Gorenjskega glasa, 
zato nanje težko čakam. 
Danes je bilo vse odlično, 
od vožnje, organizacije in 
hrane. Upam, da bomo 
kmalu znova skupaj." 
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GLASBA 
IZ ORTO BARA 
V EVROPO 
Newyoršl<a skupina The Brandos si je 
izhodišče za začetek mini evropske turneje 
izbrala ljubljanski Orto Bar. 

ski in Nemčiji, kjer bodo v 
oktobru odigrali 17 koncer-
tov, so svoj rockovski stroj 
preizkusili pred sloven-
skim občinstvom (pred leti 
smo jih slišali tudi na Ročk 
Otočcu). Predstavili so novi 
album in koncert podkrepi-
li s starimi uspešnicami 
vključno z njihovo legen-
darno Gettysburg. Odlični 
glasbeniki, mojstri svojih 
inštrumentov, so z energič-
nim Earnijevim basom in 
virtuozno Daveovo kitaro 
ter njegovim razpoznavnim 
glasom navdušili občinstvo, 
ki je znalo pozdraviti njiho-
vo garanje na odru. Dve uri 
neprekinjenega igranja so 
po dveh. bisih na koncu za-
ključil tudi s skladbo njiho-
vih prijateljev, legendarnih 
Tlie Sonics, o katerih sva se 
pred tem z Daveom pogo-
varjala za odrom. For Igor, 
je dejal Dave, jaz pa sem 
fantorn zaželel mnogo do-
brih glasbenih vibracij na 
turneji. 

Ne ravno poln av-
ditorij ljubljan-
skega Orta ni 
vplival na pri-
jetno rockovsko 

vzdušje, ki ga je na četrtko-
vem koncertu ustvarila 
ameriška zasedba The 
Brandos. Pred tednom dni 
je motor in glavni avtor be-
sedil in glasbe v skupini 
Dave Kincaid z bobnarjem 
prišel iz ZDA v goste k dru-
gemu ustanovnemu članu 
skupine, basistu Ernieju 
Mendillu, ki zadnja leta živi 
v Naklem. K sodelovanju so 
povabili še kitarista Ž i g o 
Stanonika. ki prihaja iz lo-
škega konca, in se lotili pre-
igravanja njihovega zadnje-
ga albuma O e r the Border, 
ki je izšel konec preteklega 
leta pri nemški založbi 
Blue Rose Records. Preden 
so se naslednji dan odpravi-
li na turnejo po Nizozem-

Kitarski del skupine The Brandos; (z desne) Američan Dave 
Kincaid, slovenski Američan Ernie Mendillo in Slovenec 
Žiga Stanonik / FOIO: CO(«D K«V<.J 

Prvi glasboskop v Down Townu 

V četrtek, 1 1 , oktobra, ob 21. uri bo v kranjskem baru 
Down Town na sporedu prvi v seriji tematskih glasbenih 
večerov, pomenljivo imenovanih Glasboskop, ki se bodo 
sicer vrstili vsak drugi četrtek v mesecu. Boštjan Gorenc 
Pižama, ki bo kot voditelj krmaril te sproščene večerne 
klepete, bo tokrat gostil kitarista, pevca, tekstopisca, 
pesnika, organizatorja Klemena Terana in pevko in ton-
sko mojstrico, ter glasbeno TV voditeljico Laro Baruco. 
Pogovor bo tekel v smeri "rad bi postal glasbenik, sesta-
vil skupino, nakupil opremo, nastopal na koncertih, po-
snel ploščo, videospot ... Po koncu debate se obeta še 
zabava v stilu hitov 50. - 70. let, za katere bo poskrbel DJ 
HelIFucker. Vstop kakopak prost. I. K. 

M 

PLESNA DOBRODELNOST 
Minuli petek je bil v športni dvorani Medvode Beat za Železnike, utrip, ki je postregel s kakovostno 
plesno glasbo, nasmejanimi Barovci in zavidljivo organizacijo. 

i a a H 
ogoče še en 
vsakdanji žur, 
vendar tokrat 
žur z razlo-
gom, saj so 

obiskovalci plesali za obnovo 
Železnikov. Ž e pred začet-
kom se je občutila dobrodelna 
narava dogodka - vsi sodelu-
joči so se namreč odrekli ho-
norarju. Vstopnina je bila 
sicer simbolična (pet evrov), z 
zbranim denarjem pa bodo 
delno pomagali prizadetim 
prebivalcem. 

Mladina, večina iz okoli-
ških krajev in Škofje Loke, 
je kazala naklonjenost ideji 
organizatorjev BPM Group, 
ki so delo opravili profesional-
no. Dogodek je poleg tega za-
znamovala povprečna udelež-
ba v drugače dokaj zaspanih 
Medvodah. Kakovost ^asbe 
oziroma line-up eventa se je 
kazala v paleti izvrstnih glas-
benikov in dj-jev, kot so Angel 
Anx, Jaka, Robert G Roy, 

Dj Sylvain je eno glavnih 
imen na slovenski D) sceni. 
Občinstvo v Medvodah je še 
posebej ogrel. 

Shark, Sylvain, Pette Vaydex 
in Legis. "Legionarji elektro-
nike" so drug za drugim stop-
njevali vzdušje in poskrbeli za 
delirij navzočih in dvig tem-
perature v dvorani. Med dj-ji 
lahko izpostavimo predvsem 
DJ Sylvaina, ki je značilen po 
širjenju meja hišnih zvokov v 

Barovki Maja in Tina sta za šankom skrbeli, da mladina ni 
bila žejna. / FOIO: Pcter Koienina 

območje eksperimentalne 
elektronike. Odlikuje ga pred-
vsem neponovljiv občutek za 
dvigovanje in spuščanje ener-
gije na plesišču. Zbrane je 
za šankom nasmejano priča-
kala tudi ekipa junakov že 
m a k e pozabljenega resnič-
nostnega šova Bar 2: Bojana, 

Petra, Tina, Ines, Maja in Ga-
šper. Ideja prireditve je tako 
lahko le spodbuda za organi-
zatorje po vsej Sloveniji. Po-
trebna je samo združitev 
prijetnega s koristnim in lali-
ko se nam obeta nov utrip, 
utrip lepšega dne za prizadete 
območja. 

Z GLASBO ZA KROPO 

Da Phenomena in 
glasbeni gostje 
so na sobotnem 
d o b r o d e l n e m 
koncertu za Kro-

po, ki je potekal v radovljiški 
Linhartovi dvorani, dokazali, 
da dobra glasba ni namenje-
na zgolj zabavi. Izkupiček 
koncerta so nastopajoči na-
mreč namenili prebivalcem 
Krope, ki so jih pred kratkim 
prizadele poplave. 

Vzdušje je bilo, kot se za 
Da Phenomeno .^podobi -
fenomenalno, saj protago-
nista Mate Brodar in Anže 
Langus Petrovič s prven-

cem Skupaj sva že leto dni 
navdušujeta tudi bolj za-
htevno slovensko občin-
stvo. Zadnje čase ju na odru 
spremlja tudi nadarjeni 
rnladi bobnar Jure Rozman. 
Tokrat so se jim pridružili 
še trobentač in klaviaturist 
Igor Matkovič, saksofonist 
Blaž Trček, šansonjerka 
Nataša Artiček in vsem po-
znana Simona Vodopivec 
Franko. Svoj glas so dodali 
tudi Klemen Č e m e , pevka 
skupine Angee Anja Baš, 
pevec skupine Supernova 
Aleš Kavalar. Plesni del so 
prispevale blejske Tsčke 
Koncert je bil prava eksplo-
zija mešanice funka, jazza 
in popa. Mimogrede pa so 

Anže Langus Petrovič in Mate Brodar bosta po novem sokrajana, 
saj se Mate seli v Radovljico. Na dobrodelnem koncertu za 
Kropo sta napolnila Linhartovo dvorano v Radovljici. 

se zvesti gorenjski obože-
valci oziroma oboževalke 
Da Phenomene lahko raz-

veselili še ene vesele novice: 
Mate Brodar se seli v Ra-
dovljico. 

» 4 Mr 
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Deset tisoč evrov za Železnike 

Na sobotnem dobrodelnem koncertu z naslovom Domači 
za domače v starološki župnijski cerkvi pri Škof) i Loki, ki 
so ga z nastopi obogatili tenorist janež Lotrič (na sliki) ob 
spremljavi Toneta Potočnika, Darja Švajger ob spremljavi 
pianista jaka Puciharja ter Slovenski oktet, so za občino 
Železniki zbrali deset tisoč evrov. Organizator Radio Sora 
je z izkupičkom koncerta, ki se ga je udeležilo okoli 
sedemsto obiskovalcev, zelo zadovoljen. V dobrih dveh 
urah je publika lahko prisluhnila sakralnim in domoljub-
nim skladbam v izvedbi Slovenskega okteta, Darja Švajger 
je nastopila s slovenskimi popevkami in izborom tujih 
skladb, zapela pa tudi v duetu z Janezom LotriČem, ki se 
je seveda predstavil tudi z arijami iz znanih oper. A. H. 



KULTURA 

EDIJEVA ŠKOFJA LOKA 
v Galeriji Ivana Groharja je na ogled razstava fotografij Edija Šelhausa. V spomin njegovi mami julijani. 

Slovensko fotograf-
sko legendo, zago-
tovo našega naj-
večjega fotograf-
skega dokumenta-
lista naše polpre-

tekle zgodovine Edija Šelha-
usa na Škofjo Loko veže veli-
ko stvari, predvsem pa občut-
ki, dogodki in podobe iz mla-
dih dni. Družina je konec 
dvajsetih let prejšnjega sto-
letja pred fašizmom v takrat-
no Jugoslavijo zbežala iz Tr-
sta, in medtem ko je Edjjev 
oče Janko, sicer po rodu iz 
Železnikov, odprl fotografski 
atelje v Zagrebu, je njegova 
mati Julijana atelje odprla v 
Škofji Loki. Prav v materi-
nem ateljeju se je Edi v mla-
dih letih tudi fotografsko ka-
lil, saj je bil mnogokrat zvest 
materin pomočnik pri foto-
grafiranju različnih dogod-
kov in ljudi v Škofji Loki in 
obeh dolinah. Pomladi leta 
1943 je odšel v partizane, bil 
leto kasneje ranjen, po okre-
vanju v Beli krajini je postal 

vojni fotoreporter. A ne obi-
čajni fotograf Edi Šelhaus se 
je razvil y fotopripovedovalca, 
saj so njegove slike, s kan-
čkom umetniškega pridiha 
vedno pripovedovale več, kot 
je bilo vidno na sliki. Ena ta-
kih fotografij je tudi slika raz-
reda v šoli na Travi na osvo-
bojenem ozemlju, kjer je ja-
nuarja 1945 poučevala učite-
ljica Nada Vreček, rojena v 
Škofji Loki. Na razstavi v Ga-
leriji Ivana Groharja je na 
ogled cikel slik vezanih na 
Travo in vojno, ki mu je do-
dan enako velik cikel slik, ki 
jih je Edi v tem kraju posnel 
kasneje. Podobno je zastav-
ljena tudi njegova fotozgod-
ba o slovenskem pisatelju 
Franu Šaleškem FLnžgarju. 

Šelhaus je bil tisti, ki je fo-
tografiral prve povojne dni, 
osvoboditev Trsta, prvo slo-
vensko vlado v Ajdovščini, 
prihod le-te v Ljubljano ... 
Kasneje je delal za Primor-
ski dnevnik in se konec pet-
desetih let zaposlil pri Slo-
venskem poročevalcu (da-
našnjem časniku Delo). Na 
razstavi, za katero bi lahko 

V devetinosemdesetem letu življenja je fotograf Edi 
Šelhaus vselej iskriv in duhovit sogovornik. /fom:igor Kav«« 

rekh, da jo imamo ob pra-
vem času na pravem mestu, 
so na ogled fotografije iz 
vseh obdobij njegovega foto-
grafskega delovanja, v po-
sebni vitrini pa tudi doku-
menti, povezani z materi-
nim ateljem v Škofji Loki in 
nekaj fotografijami iz zaseb-
ne zbirke. Ob razstavi, pred 
leti so jo sicer pripravili v 
Muzeju novejše zgodovine 
Slovenije, je izšla tudi knjiži-

ca z biografskim zapisom o 
Ediju Šelhausu in besedo av-
torice prvotne razstave Nad-
je Zgonik. Naj dodam, da 
Loški muzej objavlja tudi po-
ziv, v katerem vabi vse, ki 
morda hranite kakršenkoli 
umetnikov material, povezan 
s Skofjo Loko, da se oglasite 
v Loškem muzeju, kjer želijo 
kompleksno evidentirati ne-
precenljiv fotografski opus 
Julijane in Edija Šelhausa. 

RADOvgicA, TRŽIČ 

Dve razstavi Štirnovih slik 

V petek zvečer so v prostorih Gorenjske banke na Gorenj-
ski cesti 19 v Radovljici odprli razstavo del slikarja Alojza 
Štirna, z naslovom "Svetlobna pršenja". Njegova prva li-
kovna snovanja segajo v petdeseta leta prejšnjega stolet-
ja, njegov ustvarjalni zanos tako traja že skoraj petinpet-
deset let. Po stroki organizator dela je že zgodaj začel obis-
kovati slikarske tečaje na kranjski gimnaziji, svoje likovno 
znanje pa je izpopolnjeval pri slikarjih Ljubu Ravnikarju, 
Milanu Batisti, Savu Sovretu, Tonetu Račkiju in Janezu 
Zalazniku. Kot je ob radovljiški razstavi, kjer se avtor 
predstavlja predvsem z manjšimi formati in njegovimi 
priljubljenimi krajinskimi motivi, zapisala umetnostna 
zgodovinarka Nuša Podgornik, v glavnini slikarjevega 
opusa prevladujejo pogledi na gore. Razstava bo odprta 
do konca oktobra, 

Štirn se bo v teh oktobrskih dneh predstavil tudi v Galeriji 
Atrij Občine Tržič. Odprtje razstave ob poeziji Slavke ŠtIrn 
bo v četrtek, n . oktobra, ob 18. uri. Kot je povedal slikar, sta 

z umetnostnim zgodovinarjem Janezom Šterom Izbrala 
njegova dela Iz različnih ustvarjalnih obdobij. Gre namreč 
za pregledno razstavo ob avtorjevi 70-letnici, na ogled pa 
bodo tako oljna dela motivov iz gora, akvareli morskih ve-
dut kot podobe mestnih okolij Ljubljane, Medvod in Trži-
ča. Razstava v Tržiču bo odprta do 23. oktobra. I. K. 

KRANJ 

Trije zbori pred tekmovanjem 

v četrtek, n. oktobra, ob 20. url bo v večnamenski dvorani 
Gimnazije Kranj koncert pevskih zasedb, ki se bodo med n . 
in i8. oktobrom udeležile mednarodnega pevskega tekmo-
vanja v Italijanskem mestu RIva del Garda. Nastopili bodo 
Mešana pevska skupina Dr. France Prešeren, Žirovnica, 
pod vodstvom Irene Kosmač, Komorni zbor Vox Carniolus, 
Jesenice, pod vodstvom IVlicheleja josie in Dekliški pevski 
zbor Gimnazije Kranj pod vodstvom Primoža Kerštanja. Na 
koncertu bomo slišali pesmi iz tekmovalnega programa v 
kategorijah sakralna glasba In ljudska pesem. I. K. 

V S P O M I N 

M a r i o P e t r i č 

( 1925-2007) 

Akademski slikar Mario Petrič je 
bil rojen 24. julija v Sisku. Sli-
karstvo je študiral v drugi generaciji 
študentov Akademije upodabljajočih 
umetnosti v Ljubljani, na kateri je 
diplomiral leta J951 in dve leti kasne-
je končal slikarsko specialko pri prof. 
Gabrijelu Stupici. Študijski program 
ljubljanske likovne akademije, ki je 
temeljil na predvojnem barvnem rea-
lizmu in zajemal iz aktualnih vse-

binskih in formalnih likovnih inovacij, je za Maria Petriča 
predstavljal soliden temelj, na podlap katerega je v sedemde-
setih letih preteklega stoletja začel oblikovati samosvoj, pre-
mišljen in ustvarjalno zrel slikarski opus. 

V ospredju slikarskega delovanja Maria Petriča sta vselej 
bila odnos do narave in življenja, saj gaje bolj kot pripoved-
nost zanimala izpovedna nota. Rečne in obmorske krajine je 
zasnoval kot razpoloženjske odslikave in odraze razumeva-
nja krajine kot harmoničnega likovnega organizma. Z vrsto 
slikarskih kompozicij je obudil spomin na mladost v kresih 
ob reki Kolpi. Čeprav je posegal po skrajnih stilizacijah,je že-
lel izpovedati predvsem občutek za enotnost z naravo. S kra-

jinskimi podobami, kijih je predstavil na prvih samostojnih 
razstavah v Domžalah, Kranju, Kočevju, Cerknici, na Ble-
du, v Ljubljani idr., seje Mario Petrič uvrstil ined najbolj za-
nimive predstavnike skupine gorenjskih slikarjev, povezanih 
v t. i. gibanje "nova krajina". 

Pri slikarskih ciklusih iz konca preteklega stoletja in zad-
njih let je Mario Petrič prestopil meje konkretnega krajinske-
ga izhodišča. Delčki krajinskega ambienta so se spremenili v 
sestavne dele kozmičnega prostora, v njih so se pojavile aso-
ciativne simbolne oblike. Ker so slikarske kompozicije posta-
le doživljajska in izpovedna okna in jih je Mario Petrič ra-
zumel kot metafore (iovekove usode, se - tako kot je ob njego-
vih razstavah pred dvema desetletjema ugotavljala likovna 
kritika - srečujemo s slikarstvom, ki ni več lepo, marveč res-
nično. 

Mario Petrič je bil dolgoletni član stanovskega društva slo-
venskih likovnih umetnikov. Na skupinskih razstavah je so-
deloval od leta 1954. Do upokojitve leta 1986 je deloval v pe-
dagoškem poklicu, sprva v Sisku in nato v Mengšu. Prvo sa-
mostojno razstavo v Domžalah, kjer je živel in ustvarjal, je 
pripravil leta 1975. V zadnjem času se je pogosto udeleževal 
razstav kranjskega likovnega društva. Novembra 200^ je bila 
v Galeriji Domžale prirejena razstava v počastitev umetni-
kove 8o-letnice. 

Dr. Damir Ghbočnik 

KRAN) 

Razstava Vinka luška 

V četrtek, i i . oktobra, ob 18. uri na odprtje razstave v ga-
lerijo Mestne hiše vabi tudi Gorenjski muzej. Svoja dela 
bo pod naslovom Izginjajoča dvorišča naših očetov razs-
tavil akademski slikar Vinko Tušek. I. K. 

G G I I Z L E T I / 13. oktober 2007 

KOSTANJEV DAN NA KRASU 
v solioto vas vabimo na kostanjev piknik na Kras, kjer boste v Lok-
vah lahko kupili pršut, si ogledali jan̂ o Dimnico, volili kostanjevo 
kraljico in kralja, dobro jedli in pili, se zabavali. Cena: 22 EUR 

Napovedujemo 

n-ALMA - CINOUE TERRE 1 9 . do 20.10.2007 
Program: obiščite Ligursko obalo, Iger boste z ladjice opazovali 
čudovite vasice ob morju v objemu strme obale. Cena: 140 EUR. 
Odhod zagotovljen, prijave še možne. Več na www,lin<)a.si 

Naročniki Ooreniske^a glasa imajo 10% popust 

Ptijave: Agencija Linda po tel.: 04/23J 84 20,041/248 773 
ali Corenjsid glas po tel.: 04/20142 41. 

Gorenjski Glas 



TELEVIZIJA 
Kaj se dogaja na svetovnih živilskih trgih? 

Tokrat v Globusu (danes, ob 20.30 na TVS2): Kaj se do-
gaja na svetovnih živilskih trgih in kolikšne so bile doslej 
podražitve osnovnih živil v državah Evropske unije? Dru-
ga tema bo Kosovo, kje se zapleta na mednarodnih po-
gajanjih in ali lahko pričakujemo skorajšnjo razglasitev 
neodvisnosti? Ukvarjali se bodo tudi z jedrskim oboro-
ževanjem leto dni bo severnokorejskem prvem jedrskem 
poskusu. Avtorica: Ksenija Horvat. A. B. 

Z gibanjem do zdravja 

V hladnejših dneh vedno več ljudi obiskuje fitnes centre. 
Kako izbrati pravega in vedeti, da lastniku ni sanno do 
denarja ampak tudi do kakovostnih storitev? Kako je z 
vaditelji, inštruktorji, trenerji, ki naj bi obiskovalcem 
ustrezno predstavili načine vadbe? je želja po popolno-
sti telesa še vedno osrednji motiv za obisk fitnesa? Kako 
je s čudežnimi pripravki, ki topijo maščobe in pomagajo 
k izgradnji mišic? Danica Lovrenčič je v studio povabila 
dr. Borisa Silo s Fakultete za šport, inštruktorico in pro-
fesorico športne vzgoje Polono Cosar Rankovič, bivšo 
bodibilderko, danes osebno trenerko Andrejo Semolič in 
zvestega obiskovalca fitnesa Marka Hotzla. Pogovor 
bodo popestrili s predstavitvijo priljubljenih in popular-
nih vadbenih programov - v petek, 12. oktobra, na TVSi 
ob 23. uri. A. B. 

Zdravo spanje 
in zaninnivo branje 
Darilo za naše nove naročnike 
vzglavnik Dremavček latexl 

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

Ne odlašajte, 
naroote se še danes! 

Pokličite 04/201 42 41 vsak delovni dan 
od 8. do 19. ure, nas obiščite na Bieivveisovi 
cesti 4 v Kranju, oddajte naročilo po e-pošti: 
narocnine@g-glas.si 
ali na www.gor«njskiglas.si. 

* Prodajna cena v29laviifta Orefnavčef; Iatex)e 67 EUft, novt narodiikj pa 

9a pffjnKjo breipMio. (dtirate bhko tudi med d n j ^ piakiiami 

M i . NaiofnU knato 10 - 25% popmi pri plaalu narodiine, 

beiplaf i«« ne^goctoiavanNanl eitot na nrK9e< lahtobieiiplajr« 

objavijo mali oglas, u v e l j a v i popust pri nakuiiu kn^ Idr. 

Gorenjski Glas 

SLAVNA MAMA 
IN KATJIN ODHOD 

v resničnostnem šovu Kmetija se je v soboto ena tekmovalka že poslovila. Tekmovalci so tudi 
ugotovili, da je Magda mama slavne hčere Špele Grošelj, svetlolaske iz skupine Atomik Harmonik. 

Nina Valant 

Prvi dvobojevalld Kat-
ja in Špela sta se, po 
Špelinem izboru, v 
soboto pomerili v 
dvoboju žaga. Ker je 

Katja želela domov, si je za 
svojo nasprotnico izbrala 
Spelo, saj je bUa ona tista, ki 
si je najbolj želela ostati na 
kmetiji. Katji se je želja iz-
polnila in tako se je v soboto 
pozno zvečer že lahko tušira-
la v domači kopalnici in ob-
jela svoje najbližje. 

Katja pravi, da ji niti slu-
čajno ni žal, da se je prijavila 
na Kmetijo: "Najraje se bom 
spominjala ljudi, s katerimi 
sem preživljala dneve, in se-
veda posameznih prigod." 
Dobro se je razumela prav z 

vsemi člani družine, še naj-
bolj pa z Adrijano, s katero 
sta preklepetali kar nekaj 
noči. 

Na kmetiji jo je tudi kaj 
razjezilo: "To, da so se začeli 
prepiri zaradi hrane, in to je 
stvar, ki se je ne bom več dol-
go spominjala." Katja ima že 
dva favorita: "Zmago si za-
služi vsak, ki bo na kmetiji 
zdržal do konca. Po niojem 
mnenju si jo verjetno najbolj 
zaslužita Miha in Biljana." 

Na kmetiji se je v prvem 
tednu dogajalo veliko. Poleg 
prvega dvoboja med Katjo in 
Špelo so tekmovalci uspešno 
opravili tudi prvo nalogo, ki 
jim jo je dal gospodar Mari-
jan Podobnik. Postaviti so 
morali ograjo okoli pašnika 
in počistiti hlev. Za nagrado 
so dobili kar dve kravi. Lučko 

in Skušo, ki sta ju prva po-
molzla Dejan in Magda. 
Tekmovalci - prva je bila Bi-
ljana, so kar kmalu ugotovili, 
da ima najstarejša članica 
družine, Magda, slavno 
hčer. Sama sicer tega ni po-
vedala nikomur, a ko so jo 
vprašali, ni zanikala. Njena 
hči je Spela Grošelj, pevka 
skupine Atomik Harmonik. 

Špela mami spremlja vsak 
dan in pravi: "Vesela sem, da 
se kot kandidatka ne meče 
ven, za razliko od nekaterih. 
In to mi je všeč." Kljub temu 
da zelo pogreša skupna kosi-
la in pogovore s svojo mami, 
seveda močno stiska pesti, 
da bi Magda v resničnost-
nem šovu Kmetija ostala ce-
lih deset tednov. 

Znova smo vam v sode-
lovanju s Pop TV pripravi-

li nagradno igro. Do 26. 
oktobra odgovorite na na-
slednje vprašanje: Kdo je 
nova glava družine? Odgo-
vor boste izvedeli danes ob 
22. uri na Pop TV ali že ob 
18. uri na spletni strani 
www.24ur.com/kmetija, ko 
si boste ogledali oddajo. To-
krat vam podarjamo pet 
simpatičnih plišastih kravic 
Kmetija za brisanje računal-
niškega ekrana. Odgovor v 
obliki SMS sporočila pošlji-
te na 031 6 9 1 1 1 1 za "Kmeti-
ja" (Kmetija + odgovor - ime 
nove glave družine -i- vaš 
ime in priimek) ali pa pošlji-
te dopisnico na Gorenjski 
glas. Razvedrilo, za Kmetijo, 
Bleiweisova cesta 4, Kranj. 
Ne pozabite poleg pravilne-
ga odgovora pripisati še svo-
jega naslova. 

Tokrat je odšla Katja. / FOTO: POPTV 

Zasebno življenje Kim )ong lla 
Kim Jong II je 65-ietni voditelj Severne Koreje, ki je zakrivil 
smrt milijonov sonarodnjakov. Njegov poblazneli režim je 
spremenil Severno Korejo v jedrsko silo, ki ogroža svet. 
Toda kaj v resnici vemo o tem človeku? Živi namreč v od-
maknjenosti in vsi podatki o njegovem osebnem življenju 
so stroga tajnost. Dokumentarna oddaja je prvi portret 

Magda in Špela / Foto: o»ebnl arhiv 5p. l t CtoSri, 

shizofrenega vladarja, temelji pa na pričevanjih njegovih 
bližnjih sorodnikov, ki so zbežali pred režimom. V celoti je 
posnet v Severni Koreji In kaže privilegije vladarja in njego-
vih najožjih sodelavcev, ki bogatijo na račun ljudstva. 
Francoska dokumentarna oddaja o zasebnem življenju 
Kim Jong lla bo na sporedu na TVSi ob 21.15 v ponedeljek, 
15. oktobra. A. B. 

J\jyiŽfl% USpCSHlCt po izjemno ugodnih cenah! 

Matjaž Fritz: Do golcga iti ČistO do kotlCa 
šokanten opis življenja in neizbežnega propada slovenskega 

S O M O L 5 » L 8 E U R 
narko dilerja mednarodnega slovesa. 

[ ^ ^ " ^ f i Slavenka Drakulič: B a l k m E x p r C S S 
^ • - j Avtorica na svoj naan opisuje razmere v času vojne na Hrvaškem 

med Srbi, Hrvati in Muslimani. ^ % 
cena knjige ' 

kCom^ffas, SlaweiscMi cesta Kmnj ali po tel.: 04/20141 od 8. do 19. ure, naroaune^g-^.si 

B A I K \ \ 
lAPRTSS 

Nič več shujševalnih 
tablet in diet! Kn^izni ^^spesma 

Tudi z o^jikovimi hidrati 
ste lahko zasvojeni somo 2 2 , 6 2 EUR 

(niste sami krivi za svoje odvečne kilograme) 

Duhovna pomoč pri zasvojenosti 
z ogljikovimi hidrati samo 2 0 , 4 9 EUR 

(prevzemite nadzor nad svojim življenjem irt telesno težo) 

Prodaja: Gorenjski gte , Bkiwcisova cesta 4, Kranj ali po td.: 04/20142 41 od 8. do 19. uk, naroaune(gig-^si 

C lUKni^ntm '• T^ 

TUDI: 
z OGLIKOVIMI HIDRATI 

STEUHKO 
ZASVOJENI 

DUHOVNA POUOČ 
PRI 

ZASVOJENOSTI 

ZOGUKOVMHnUTI 

Gorenjski Glas zo vas beleiimo čas H Gorenjski Glas Za vas beležimo ias 

mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.24ur.com/kmetija


KINO, SPOREDI, RADIO 

VARUŠKIN DNEVNIK 
Romantična komedija, kjer dekle iz predmestja ugotavlja, kakšno je življenje premožnih. 

Va r u š k i n d n e v n i k 

je z g o d b a o za-

b a v n e m i n čus -

t v e n e m popo to -

van ju A n n i e Bra-

ddock, m l a denke iz sosešči-

ne v N e w Yersey ju , k i še išče 

svojo mes to p od s on cem . P o 

z a k l j u č k u š tud i j a je p o d hu -

d i m p r i t i s k o m svo je m a m e , 

k i že l i , da s i po i š če spo šd j i -

vo s l u žbo v p o s l o v n e m sve-

tu. P o n a k l j u č j u se A n n i e 

zna jde v e l i t n i k u l t u r i boga-

taške če t r t i U p p e r East S i d e 

na M a n h a t t a n u , k i je p r a vo 

na sp ro t j e p r edmes t j a , v ka-

t e r e m je o d r a š č a l a . D a b i 

u b e ž a l a r ea lnos t i , s p r e j m e 

de l o v a r u š k e p r i p r e m o ž n i 

d r u ž i n i " X " . K m a l u pa spo-

zna , d a ž i v l j en je m e d boga-

t i m i n i p r a v n i č r o ž n a t o . 

U g o d i t i m o r a n a m r e č v s e m 

m u h a s t i m z a h t e v a m gospe 

X i n n j enega b i s t r ega s i n a 

G r a y e r j a ter se o b t e m sku -

ša i z o g i b a t i m o g o č n e m u 

g o s p o d u X . N j e n o ž i v l j e n j e 

se z a p l e t e še d o d a t n o , k o 

se z a l j u b i v č e d n e g a sose-

da . V s e bo l j s p o z n a v a , d a 

p r i h o d n o s t , o k a t e r i je sa-

n j a l a , m o r d a z a n j o s p l o h 

n i p rava . 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 
(www.rad io- i<ranj .s i /progrm.php) 

V t o r kov i t em i dneva ob 9 .20 b o d o gost i l i s l o venskega 

znans t ven i ka v NAS I i n M e n d e l s s o n o v e g a nagra jenca dr. 

Du šana Petrača, p r eden bo ob 12. ur i sp regovo r i l š tuden-

t o m Faku l te te z a o rgan i z a c i j s ke v ede v Kran ju na t e m o 

O d k r i t e s k r i v n o s t i v e so l j a . V t o r k o v e m p o p o l d a n s k e m 

p r o g r a m u vas o b 17.20 o p o z a r j a j o na a v t o m o b i l i s t i č n o 

odda jo , z veče r o b 20 . ur i pa n ikar ne z a m u d i t e G o l o b o v e 

p redpremie re . V če t r tkov i d o p o l d a n s k i temi naj ž e danes 

o p o z o r i m o na pogovo r z ž u p a n o m obč i ne T r ž i č B o r u t o m 

Sa jov i cem ter na p ogo vo r o razs tav i Goba r s k ega druš tva 

Kranj o b 17.20. V petek ob 9 .20 b o d o v s t ud i u Rad i a Kranj 

pr ipravi l i soočen je p r edsedn i š k i h kand ida tov . V pogovo r 

j ih bo zap le t l a A n a Jagod ic . Pe t kovo p opo l d ne bo v zna-

men ju rad i jske les tv ice in pome t an j a po s l ovensk i g lasbe-

ni scen i z Igor jem Š te f anč i č em in Ka t jo Koz ina . Nede l j s ko 

rad i jsko r a zg l edn i co b o po 13. ur i s Krasa in Kop r s kega vi-

n o r odnega oko l i ša tokra t prv ič pos l a l a Barbara C o l u b . 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz 
(www.po tepuh . com) 

V torek o b 14.10 p r i s l uhn i t e odda j i M o j a deže la , v s r edo 

ob isti u r i pa odda j i Ro že&V r t , v kater i dob i t e idejo, kako 

si tud i v j e s en s k em č a s u lahko po l epša te svoj z a s ebn i raj. 

V če t r t kovem S -O -S o b 14.10 p r i s l uhn i t e p ogovo r u o od-

v i snos t i , saj bo vod i te l j S tane gos t i l p r ed sedn i ka d ruš tva 

Du los , A c e A r sova . V e r on i k a vas v petek ob 14.10 vabi , da 

j i p r i s l uhne te v odda j i M o j a deže la - v sekakor povab i l o na 

po tep ne bo man j ka l o . Saša E ins i ed le r bo ob 16.10 pokle-

peta la z z n a n i m S l o v e n c e m v odda j i Ž i v i m o lepo. Z a vsa-

ko bo l e z en rož i ca raste, če le na ta p regovo r nekaj das te in 

p r i s l u hne t e odda j i Z d r a v s t v e n i ko t i ček v ponede l j e k o b 

12.10. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(v/wAv . radiotr ig lav.s i /spored/) 

Torek: 8.05 - energetski nasvet, 10 .00 - Gibl j ive s l ike (Linhar-

tova dvorana Radovlj ica), 13.00 - N i s m o s am i (Evropsko leto 

enak ih mo žno s t i za vse) - okrogla m i z a - d i skr iminac i ja na 

d e l o v n e m mes tu , 15.00 - T r i g l av ska d r u žabna k ron i ka in 

19.15 - spreml janje hokejske tekme L i n z - Acron i . 

Sreda: 6.15 - naš i ma l i prijatelj i , 7 . 0 0 - S m o d l a k o v sp le tn i 

dnevn ik , 8 .05 - Z d r a v n i k o v nasvet . 1 0 . 00 - N i s m o s a m i 

(34. odda j a ) , n . o o - z l a t a koč i ja , 13.00 - G l a s l juds tva , 

15.00 - E v r opa na T r i g l avu , 16 .00 - Razg led s T r i g l ava na 

o b č i n o Jesen ice, 18 .00 - M o d a in č a s - 35 let p l e ten in Špen-

ko, 19 . 00 - d ruga s t ran . 

Četr tek: 7 . 0 0 in 9.25 - uganka F r anca Ankers ta , 8 .05 nasvet 

z a zdravo življenje, 9 . 0 0 - zakladi l judske modros t i - razlaga 

gorenjske narečne besede, 10.00 • Gib l j ive sl ike (K ino Že lezar 

Jesenice), 11.00 - K amen spotike, 13.00 - Miske laneja kulture, 

i 6 . o o - razgled s Triglava na obč ino Radovlj ica, 17.00 - Pod-

jetniški cik-cak, i 8 . o o - Kako je prav, 19.46 • Z imze lene melo-

dije z D r agom Ari jani jem. 

Petek: 8.05 - p laninsk i nasvet, 8.50 - godovnik i , 9 . 00 - davčn i 

nasvet, l o . o o - E lem (35. oddaja), n . o o - l o o i nasvet, 13.00 -

dr. Petek, 15.00 - Pohvala, bod i ca tedna, 16.00 - Razgled s Tri-

glava na obč in i Bled in Gorje, 17.00- podjetniški cik-cak, 19.15 

- spremljanje hokejske tekme Innsbruck - Acron i 

Radio Ognjišče, 104,5 105» 9 Mhz 
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 

V to rkovem ju t ru ob 8.15 bos te več s l i ša l i o registru nepo-

ses tn ih zas tavn ih pravic in zarub l jen ih p remičn in . Č a s med 

17. in 19. uro bo špo r tno obarvan, o b 20 .30 boste s l i ša l i o 

prireditvah, ki j ih pr ipravl jajo o b 55-letnici Avsen i kove glas-

be. O hepat i t i su bodo govor i l i v s redo o b 8.15, o težavah so-

l istov l jubl janske Ope re pa ob i7.ur i . Duhovn i k Jožko Kra-

gelj bo aretaci jo in 20- le tno pr i s i lno de l o op isa l ob 18.15, ob 

20.30 pa b o d o zače l i predstavl jat i Pav lova p i sma v N o v i za-

vezi. V četrtek ob 9.30 bo Vab i l o na pot, ob 20.30 pa Kara-

vana prijateljstva. V petek z jutraj boste s l iša l i p r ome tno ru-

briko N a potek, ob 18.15 bo oddaja Spoznan je več, p redso-

dek man j s dr . S tane tom G rando . V sobo to ob 11. uri b o od-

daja Z a življenje, za danes i n jutri, o b 17. uri pa S l ovenc Slo-

venca vabi . Zd r a v i l c a in d u h o v n i k a Jur i ja H u m a r j a b odo 

predstavi l i v nedel jo o b 9. uri. Odda j a Sakra lna g lasba ob 

18.30 vas bo pr ipravi la na R i tem Duha 2007 , ki bo 20 . okto-

bra V Ma r i bo ru , Odda ja Prijatelj i Rad ia Ogn j i š če bo v pone-

deljek o b 20 .30 po roma la v Ruše pri Ma r i bo ru . 

Radio Sora 91,1 Mhz 
(www.rad io-sora.s i ) 

V današnj i , torkov i oddaj i aktua lno bodo ob 9. uri spregovo-

rili o evakuacij i , kar je vod i lna t ema letošnjega meseca po-

žarne varnost i . V vrelc ih zdrav ja po 10.30 boste sl išal i kopi-

co kor istnih napotkov za zd ravo življenje, ob 13.15 pa pr is luh-

nil i razmiš l jan ju ma lčkov iz vrtca v Pol janah. Tokrat b odo go-

vor i l i o jesensk i rekreaciji. Kul turne paberke bodo n iza l i po 

15. uri, po 18. pa se z Da r k om K i sovcem in staro g lasbo za-

vrtel i na To r kovem g lasbenem vrti ljaku. V s redo ob devet ih 

bodo odda jo aktualno namen i l i vprašanjem, s kater imi se 

spopada jo inval idi, ob enajst ih gosti l i ž upana obč ine Gore-

nja vas - Po l jane M i l ana Čadeža, po 17. ur i pa pristal i na Pla-

netu glasbe. V četrtek o b enajst ih bodo reševal i vaša vpraša-

nja in pobude, ob 17. uri pr ipravi l i redno mese čno odda j o Za 

varen vsakdan. O b 18. uri bo na vrst i še av tomob i l i s t i čna od-

daja O d svečke do volana, d a n bodo zakl juč i l i z Vand ran jem 

s ha rmon iko - po 19. uri. V petek ob devet ih boste lahko sli-

šali pr ispevek o aktualnih razpis ih, ki s o ga v okv i ru odda j 

Gorenjska, g r emo gor, posne l i na Radiu Kranj. O b n . 3 0 bo-

ste izbral i dogodek , ki odmeva, o b po l en ih sl išal i z goš čen 

pregled tedna, popo l dansko petkovo razg ledn ico pa bodo 

tokrat po 16. ur i poslal i iz Met l ike. Sobo tno popo ldne bo na 

Radiu Sora špo r tno obarvano, nedel jska kmet i jska odda ja ob 

11. uri pa bo v znamen ju lovcev. 

Začel se je 10 . Festival slovenskega filma 

Vče ra j so v A v d i t o r i j u P o r t o r o ž s l a v n o s t n o odp r l i i o . 

Fes t iva l s l o ven s kega filma. Po odp r t j u fes t i va la z Evrop-

s k i m i d ia log i , n o v o sekc i jo , ki je na p o b u d o G6 the jeve -

ga i n š t i t u t a in v s o d e l o v a n j u š e s t n a j s t i h e v r o p s k i h 

d r žav , letos le po s t a l a de l fes t i va la , i n tako j z a č e l a z 

u r a d n i m p r o g r a m o m . V e č e r se je z a č e l z z b o r o m v 

p reddver ju Avd i t o r i j a , po p o z d r a v n e m sp r e j emu pa s o 

s e p rese l i l i v r d e č o d v o r a n o . Z a u v o d v s l av j e j e z 

r e c i t a l om na s t op i l a M a j a G a l Š t romar , s l ed i l a s ta govo -

ra dveh s lav r tos tn ih gos tov , m i n i s t r a z a ku l tu ro V a š k a 

S i m o n i t i j a in p r ed s t a vn i k a l oka lne s k u p n o s t i T o m a ž a 

Gan ta r j a , ž u p a n a ob č i n e P i ran , d o k o n č n o je t e kmova l -

n i p r o g r am odp r l f i lm Pete l in j i zaj t rk s k ra tk im predf i l -

m o m IQ 9.11.. Tega je rež i ra l Z d r a v k o Bar i š i č . P o p ro -

jekc i j i o b e h filmov se je p reds tav i l a še e k i p a Pe te l in jega 

za j t r ka , z r e ž i s e r j e m - d e b i t a n t o m M a r k o m N a b e r -

š n i k o m . A. B. 

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

KINO SPORED 

KINO ŽtlEMR, JESENICE 

Torek, 9.10. 
18.00 2IVUENJE DRUGIH 
Petek, 12.10. 

18.OOODPIAKNJENIGIZ0AUN 
20.00 ZASTAVE NA5IH0CET0V 
Sobota, 13.10. 
18.00 ODPLAKNJENIGIZDAUN 
20.00 ZASTAVE N A J I H O Č N O V 

KINO SORA, SKOFMIOKA 

Petek, 12.10. 
18.00 VSEMOGOČNI EVAN 
20.00 ZLATA VRATA 
Sobota, 13.10. 
18.00 ZLATA VRATA 
20.00 VSEMOGOČNI EVAN 
Nedelja, 14.10. 
19.00 VSEMOGO(:NIEVAN 

KINO aNTER, KRANJ 

Torek, 9.10. 
19.00FULGAS3 
21.00 BOURNOV ULTIMAT 
Sreda, 10.10. 
19.00FU16AS3 
21.00 BOURNOV ULTIMAT 
Četrtek, 11.10. 
16.40 in 19.00 GASILCA PRED OLTARJEM 
21.20 PROSTE SOBE 

Petek, 12.10. 
16.40 in 19.00 G A S I L « PRED OLTARJEM 
2 U 0 PROSTE SOBE 
Sobota, 13.10. 
16.40 in 19.00 G A S I L « PRED OLTARJEM 
2 U 0 PROSTE SOBE 
Nedelja, 14.10. 
16.40 in 19.00 G A S I L « PREO OLTARJEM 
21 JO PROSTE SOBE 

Ponedeljek, 15.10. 
16.40 In 19.00 GASIL« PREDOLTARJEM 
21J0 PROSTE SOBE 

Četrtek, 11.10. 
20.00 SIMPSONOVI 
Nedelja, 14.10. 
18.00 SIMPSONOVI 
20.00 SIMPSONOVI 

UNHARTOVA DVORANA. RADOVUlU 

četrtek, 11.10. 
20.00 PO POROKI 

Petek, 12.10. 
18.00 TRANSFORMERII 
20.30 GOSPA HENDERSON PREDSTAVUA 

Sobota, 13.10. 
18.00 TRANSFORMERII 
2030 GOSPA HENDERSON PREDSTAVUA 

Nederja,14.10. 
18.00 TRANSFORMERII 
20.30 GOSPA HENDERSON PREDSTAVUA 

8 2 3 1 
9 6 3 

3 5 8 
1 3 9 
4 7 

5 6 1 
2 7 1 

6 5 2 
5 8 9 3 

•i i l i l l i 
B D O G i a a i a i ] 

SUDOKU 

Navodila: v kvadrate vpišite števila od i do 
9 tako, da se ne bo noberio število ponovilo ne 
v vrstici ne v koloni ne v enem Izmed odebeljenih 
devetih kvadratov. sesunia: Peiu F. 

http://www.potepuh.com
http://www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm
http://www.radio-sora.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
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Nova sezona sobotnih matinej 

Novo sezono sobotnih matinej v Prešernovem gledališču 
so odprli minu lo soboto z lutkovno predstavo Začarani 
štorklji v izvedbi M in i teatra Ljubljana. V soboto, 13 . okto-
bra, ob 1 0 . uri si boste otroci od tretjega leta starosti da-
lje lahko ogledali lutkovno predstavo Ojoj, boli, zaigrali 
vam bodo člani Lutkovnega gledališča Tri iz Kranja. Zgod-
bica gre takole: Naia Čenča ima zelo rada slaščice. Pojedla 
bi t>se, kar vidi. Rojstni dan je krasna priložnost, ko se slaščic 
lahko napoka do vrha. Toda sedaj jo boli zob. 
Novos t letošnje sezone je, da bo vsako sobo to pred 
oz i r oma po predstav i na i n š t rument za ig ra l /a 

učenec/ka G l a sbene 
šo le Kranj, m lade 
obiskovalce pa bo poz-
drav i la P ika Nogav ič -
ka. Organizator sobot-
nih mat inej , Center 
ku l tu rn ih dejavnost i , 
ki deluje pod okr i l jem 
Javnega sk lada kul-
turn ih dejavnost i , O E 
Kranj, sporoča, da so 
vpis v sobotne matine-

Pika N o g a v i č k a na p r e d s t a v i je podaljšal i do konca 
Začarani štorklji. oktobra. S . K. 

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

Ni kotička, kjer ga ni, 
z nami je, se drenja, 
kjer ni njega, ni ljudi, 

se življenje jenja. 

Ugotovite pravilen odgovor in nam najkasneje do petka 
pošl j i te S M S z v seb ino ug- i - reš itev+ime, p r i i m e k in 
naslov na številko 0 3 1 / 6 9 1 1 1 1 . Izžrebali bomo nekoga, 
ki bo prejel knj ižno nagrado. Pravi lna rešitev prejšnje 
uganke se glasi trobentica. Srečna nagrajenka je tokrat 
Evelina Stare iz Cerkelj. 

SUDOKU 
ZA OTROKE 

C 9 Z 9 t 1. 
9 t- 1 S Z E 
Z I 9 E 9 f 
^ £ 9 Z 1 9 

Z E f 9 9 
S 9 1 £ Z 

6 5 2 1 
2 6 
3 5 

3 2 4 6 

Seouvila- Eva in Sin* 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. Upoštevajte: 

1. V vsaki vrstici je vsaka številka vp isana le enkrat. 

2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat. 

3. V vsakem pravokotniku z 3 x 2 polj i je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 

folitipjftfs sumtM 
4 9 "S^M" MMMJ 

sPHJim ¥S¥Oje ¥itm 
mmee m MMinm 
Vpis Je mogoč vsak ponedeljek in četrtek 
med 21:00 in 22:00 uro do 15. oktobra i/ prostorih 
avle osnovne šole Stražišče. 

i n f o rmac i j e : zvone.gantar (g>sava.s i 

UPODABUALI LEPOTE KRANJA 
Minuli petek je Turistično društvo Kranj že tradicionalno priredilo slikarsko kolonijo osnovnošolcev. 
Lepote gorenjske prestolnice je upodabljalo 24 učencev iz sedmih kranjskih šol. 

Ana Hartman 

Sl i karska ko lon i ja 
osnovnošolcev, k i 
jo že tradicionalno 
pr i reja Tu r i s t i čno 
društvo Kranj , je 

b i la tokrat že deveta po vrsti. 
Letos se je je ude lež i lo 24 
učencev i z sedmih kranjsk ih 
o snovn i h šol . V r a z l i čn i h 
tehnikah so upodabljal i lepo-
te predvsem starega mestne-
ga jedra Kranja. "Nekatera 
de la so resn i čno i z j emna . 
Učenc i so tud i tokrat poka-
za l i veliko mero ustvarjalno-
sti," je dejala vodja projekta 
Irena Vencelj. Namen slikar-
ske ko lon i je je popestr i tev 
dogajanja v s tarem mest-
n e m jedru, obenem pa s tem 
že l i jo združevat i otroke i z 
raz l i čn ih šol. "Vs i učenci so 
tud i tokrat dob i l i p r i znanja 
za sodelovanje, nj ihovih de l 
pa n i smo ocenjevali, saj ko-
loni ja n i tekmovalnega zna-
čaja," je razloži la i n dodala, 
da bodo dela, k i so nastala n a 
koloni j i , tudi tokrat razstavil i 
v nekaterih iz ložbah v centru 
mesta. 

O b vodn jaku v s ta rem 
mes tnem jedru Kranja smo 
nalete l i na š t i r i ustvarja lne 
osmošo l ce i z OŠ Mat i j e 
Čopa, k i so s tempera barva-

Osmošolci iz O Š Matije Čopa Blaž Vovanov, Ines Žarki, Aljoša Rakita in Urša Matoh so 
upodabljali Glavni trg s cerkvijo. 

m i upodabl ja l i G l avn i trg s 
cerkv i jo. "N i tako lahko 
ustvarjati s temperami. Naj-
raje r i š em s sv inčnikom. Su-
per je, ko senčim," je razloži-
la Ines Ža r k i i n dodala, da 
ima Kranj vrsto znamenito-
sti, Id b i j ih še lahko upodo-
bili. "Lahko bi se odloči l i za 
vodnjak, kranjsko g imnaz i jo 
al i katerega od znamen i t i h 
kipov," je navrgel n jen sošo-

lec Al joša Rakita, k i n am ob 
tem zaupa, da je navdušen 
zbiralec stripov, zelo rad pa 
j i h ustvarja tud i sam. U r š a 
Ma toh je dejala, da tako kot 
Ines najraje r iše s sv inčn i -
kom, ker da se ji ta tehnika 
z d i najlažja m e d vsemi. Naj-
bolj zamiš l jeno i n t iho pa je 
t rg s cerkv i jo upodab l ja l 
B l a ž Yovanov. Nastajajoča 
s l ika pod n jegov im čop i čem 

je bi la pisana, i zbra l si je do-
kaj ž ive barve. "Takšne bar-
ve so m i všeč. Dom i š l j i j i 
moraš dat i prosto pot," je 
po jasn i l . O s m o š o l c i i z O Š 
Mat i je Čopa, k i so ustvarjal i 
na t leh ob vodnjaku, so pri-
t egn i l i ve l i ko r adovedn ih 
pog ledov m i m o i d o č i h . 
" M n o g i nas gledajo, a nas 
ne sprašujejo, kaj de lamo," 
so še dodal i . 

SAME KRICEKRACASTE ZADEVE 

Prep i r m e d sončn i -
m i i n deževn im i 
škratk i tam zgoraj 
na nebu n i moge l 
prepreči t i ž ivahne-

ga dogajanja zadnjo septem-
brsko soboto na G l a v n e m 
trgu v Kranju. Od desete ure 
naprej se je marsikaj zan imi-
vega za zvedave otroške buče 
dogajalo tako pred vodnja-
k o m kot v b l i žn j i dvoranic i 
Otroškega kulturnega centra 
Kr ice krače. Najprej so s i 
ot roc i ob 10. u r i og ledal i 
predstavo Lutkovnega gleda-
lišča Grom, k i je nastala v ok-
v i r u lu tkovn ih delavnic, k i 
vsako leto potekajo v Kr icah 
kračah. Predstava Matrica z 
Matejem Kr i žnar jem i n T i l -
n o m Strnišo je bila kakopak 
po mer i enajst, dvanajstletni-
kov. Na p l e snem podi j u ob 
vodnjaku sta se v nadaljeva-
n ju v nekaj plesnih u t r ink ih 
predstavili Enja Kal ičanin i n 

Polona Cvikl iz P l e s n ^ d r i i š -
tva Netopir, k i se je letos tako 
kot P lesno društvo Qu len i -
u m pr id ruž i l o O t r o š kemu 
centru Krice Krače. 

V dvorani je sledila še ena 
predstava, tokrat v produkci j i 
L G Nebo, k i prav tako sode-
luje v Kr icah kračah. V Sadni 
zmešnjavi so kot pravi igral-
sk i mojstr i improvizacijo ig-
ral i Za la i n Andraž Erznož-
n ik i n L iza Komar. S sadnimi 
vragolijami so nasmejal i tako 
otroke kot njihove starše. Z 
duhovito predstavo so nasto-
pi l i že na nekaj festivalih, ta 
teden pa bodo z n j im i užival i 
otrod v tržiških osnovnih šo-
lah. Plesalke Qu l en i uma so 
tudi zak l juč i le sobotne do-
poldanske nastope. Sodelavci 
Krice krac zadnja leta skrbijo 
za otroški program na vseh 
večj ih prireditvah v Kranju, 
od Veselega decembra i n Pu-
sta, do Tedna mladih, Gami-
ole i n Kranfesta. " V zadnj ih 
letih smo se oblikovali pred-
vsem v lutkovni center, goji-

Cela Sadna zmešnjava: mentorja Andrej Štular in Petra Stare 
Z mladimi lutkarji Lizo Komar, Andražem in Zalo Erznožnik 

m o pa tudi ostale dejavnosti, 
k i zanimajo otroke," je pove-
dala ena od organizatork 
Ksenija Ponikvar. Tako bodo 
tudi letos pripravljal i lutkov-
ne delavnice za otroke vseh 
starosti, vsak petek ob 17.30 
pa bodo tudi letos na spore-
du lutkovne predstave. T u so 
tudi l i terarn i večeri, projek-
tne delavnice i n še kaj. V dvo-

rani i n pred njo bodo do sre-
de oktobra na ogled izdelki iz 
kr icekracast ih ustvarjalnic, 
fotografije lanskega Plesnega 
ognjemeta {Qu len ium) pa 
razstavljata Aljoša Korenčan 
i n Mati ja Luk id Sledilo je le 
še poslikavanje otrošk ih ob-
razkov i n nemalo j ih je bilo, 
k i so na kosi lo odšl i kot mač-
ki, zajčki, cvetke... 



AVTOMOBILIZEM 

Z DRUŽINO NA BREZPOTJE 
Seat Altea Freetrack je mešanec med našminkanim terencem in družinskim enoprostorcem. 

Matjaž Gregorič 

pansk i Seat se k l jub 

Skoncemski zavezano-
sti športn im avtomo-
b i l om z asfalta od-
pravlja tudi na brez-

potje. Altea Freetrack je na-
mreč njihov prvi kr ižanec 
med "light" terencem in kom-
paktn im enoprostorcem, uvr-
ščajo pa ga med tako imenova-
ne "CTOssover" avtomobile. Al-
tea Freetrack je nastala na 
osnovi modela Altea XL, karo-
serijo so spredaj, zadaj in na 
bokih obdali z zajetnimi sivi-
m i p last ičn imi obrobami, 
spremeni l i podvozje, tako da 
se je razdalja od tal povečala za 
št ir i centimetre, in dodali že 
razviti koncemski štirikolesni 
pogon s sklopko haldex. Do-
datid ustvarjajo skoraj pravi te-
renski videz in v potniški kabi-
n i je skoraj vse, razen barvnih 
kombinacij, enako kot v dru-

gih različicah. To pomeni raz-
košno odmerjeno potniško ka-
b ino s i6-cent imetrsk im 
vzdo l žn im pom i k om zadnje 
k lopi i n vel^, 59}-litrski prt-
Ija^iik, k i ga je mogoče s podi-
ranjem zadnjih naslonjal še iz-
datno povečati. Pe ronu služijo 
trije motorj i , 2,0-l itrski ben-
cinski štirivaljnik TFSI, k i raz-
vije 147 kilovatov (200 KM), 
2,0-l itrski T D I s 125 kilovati 

{170 KM) i n njegova šibkejša 
razl ičica s 103 kilovati (140 
KM), ki bo nekaj mesecev na 
voljo le s sprednjim, nato pa 
tudi s štirikolesnim pogonom. 
Štir ikolesni pogon deluje po-
po lnoma samodejno in za 
voznika brezskrbno. Za poraz-
delitev navora na posamezna 
kolesa poskrbi elektronika, na 
asfaltu je gnan le prednji ko-
lesni par, zadnj i kolesi se 

RJOVENJE BO ŠE GLASNEJŠE 
Prihaja Peugeot 308, s katerim znamka v znamenju francoskega leva 
začenja novo obdobje. 

fjmmmjmmM 

Letošnja jesen je precej 
bogata z novimi mode-
li, v bitko za kupce av-
tomobi lov spodnjega 

srednjega razreda pa se znova 
spušča francoski Peugeot. 
Nov i Peugeot 308, naslednik 
uspešnega modela 307, k i ga 
je francoski proizvajalec do-
slej prodal v več kot 3 mi l i jone 
pr imerk ih, je ob novi zadnj i 
števi lk i v oznak i hkrat i tud i 
znanilec novega Peugeotove-
ga obdobja. Novega leva, k i se 
po ob l i kovn ih znač i lnost ih 
zgleduje po manjšem sorod-
n i ku Peugeotu 207, bodo iz-
delovali v tovarnah v Sochau-
xu in Mulhousu, na voljo pa 
je v tri- in petvratni karoserij-
sk i različici, med tem ko ob-
ljubljajo še kombi jevsko iz-
vedbo in kupe kabriolet, poleg 
tega pa tudi oko l ju pr i jazen 
avtomobil s h ib r idn im pogo-
n o m v komb inac i j i turbodi-
zelskega in električnega mo-
torja. 

Čeprav se na prvi pogled 
zdi, da je 308 zelo podoben 
svo jemu predhodniku, po-
glabljanje v podrobnosti ven-
darle pokaže drugačno sliko. 
Ob l ika sprednjega dela z 
"mačj imi" žarometi je še bolj 
agresivna i n se navezuje na 
večji Peugeot 407, ob zunanji 
eleganci pa je treba omenit i še 
popo lnoma novo armaturno 
ploščo, več udobja za potnike 
i n večji prtljažnik. M o t o m a 
paleta se začenja z 14-l itrskim 
benc insk im strojem {70 
kW795 KM ) i n nadaljuje z 1,6-
l i trskim (88 kW/ i 2 0 KM ) ter 

enako prostominskim, vendar 
s tu rb insk im po ln i l n i kom 
(110 kW/ i50 KM). Slednjega 
so pri Peugeotu razvili skupaj 
s skupino B M W . Turbodizel-
sk i motorj i so trije, dva i ,6-
litrska (66 k W / 9 0 K M in 81 
k W / i i o K M ) ter 2,0-l itrski 
(100 kW/ i 3 6 KM) . Ob to je 
treba prišteti še dva osnovna 
i n dva dodatna nivoja opreme, 
m e d katerimi do pomladi še 
ne bo naprodaj najcenejšega, 
k i n ima k l imatske naprave. 
Cene za novi 308 se začenjajo 
pr i 15.340 evrih in se nadalju-
jejo do 22.540 evrov. 

vključita, ko tipala zaznajo tež-
njo po zdrsu. Altea Freetrack 
je pri nas že naprodaj in kljub 
dokaj zasoljenim cenam za le-
tos tudi že razprodana. Tud i 
za 20 ali v najboljšem pr imem 
30 avtomobilov, ko l ikor j ih 
bodo p r i uvozn iku Porsche 
Slovenija dobili prihodnje leto, 
bo treba pohiteti. Cene se za-
čenjajo pri 25.907 i n se dvig-
nejo do 30.606 evrov. 

NA KRATKO 

Tudi Subaru Forester 
na utekočinjen plin 

Ljubljanski Interservice, ki pri 
nas zastopa avtomobi l sko 
z namko Subaru, začenja z 
vgradnjo pl inske naprave v 
terenski model Forester. Fo-
rester Bi-Fuel bo tako drugi 
Subarujev model, ki ga bosta 
lahko poganjala bencin in 
utekočinjen naftni plin. Pri in-
terservicu bodo vsem kup-
cem Fpresterja v okviru svo-
jih ekološk ih prizadevanj 
p l insko napravo ital i janske 
znamke BRC podarili. 

Honda uspešna na 
slovenskem trgu 

V letošnjih prvih devetih me-
secih je bilo na s lovenskem 
trgu registriranih 1053 novih 
Hond in ih avtomobilov oziro-
ma skoraj 18 odstotkov več 
kot v enakem obdobju lan-
skega leta. Tržni delež je v pr-
vih devetih mesec ih znašal 
2,01 odstotka in je višji za 
0,16 odstotne točke v primer-
javi z enakim obdobjem lan-
skega leta. Še posebej uspe-
šen je bil september, saj je 
bilo na novo registriranih 147 
novih Hond, tržni delež pa je 
znašal rekordne 3 odstotke. 

Novi Peugeot 3 0 8 
našem salonu. 
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FRANCOSKI NEMIR 
Test: Citroen C4 1.6 H D l VTR BVMP 

O Matjaž Cregoiitč 

Tako kot večina avto-
mobilskih proizvajal-
cev tudi fi^coskt iš-
čejo svojo pot do 

uspeha v ostrem konlcurenč-
nem boju, k i je še posebej izra-
zit v spodnjem s re^jem razre-
d a To kaže tudi Gtroenov mo-
del C4, k i je ob svoji predstavit-
v i vzbudi l precej zanimanja, 
ustrašili pa so se ga tudi števil-
n i tekmed. S prepoznavno in 
od večine tekmecev precej drz-
nejšo zunanjostjo se C4 že d o 
bra tri leta skuša uvelja\djati v 
eni od najmočnejših avtomo-
bilskih skupin. Zaobljeni Fran-
coz je bi l sprva opažen pred-
vsem zaradi svoje dinamične 
fjodobe, potem zaradi ekono-
mičn ih in uglajenih turbodi-
zelskih motorjev, morda tudi 
zaradi nenavadno oblikovane 
armaturne plošče z volanom, 
ki ima fiksno sredico in z digi-
talnimi mer i ln i k i Ključna be-
seda za C4 je torej drugačnost, 
k i jo že nekaj časa ponazarja 
tudi robotizdrani menjalnik v 
kombinacij i s turbodizelskim 
motorjem. Turbodizelski 1,6-
litreki štirivaljnik s 110 konjski-
m i močmi, pr i katerem za pre-

skrbo z gorivom skrbi najsodo-
bnejši vbrizgovalni sistem s 
skupnim vodom in visokotlač-
no črpalko, v Gtroenu C4 delu-
je popolnoma suvereno. Hla-
den po pričakovanjih n i v celo-
ti odziven, a že kma lu se segre-
je na delovno temperaturo in 
potem postane precej uglajen. 
Moto r ima najvišjo navomo 
točko že pri zelo n izk ih vrtljajih 
in energije je dovolj za zmemo 
i n hitrejšo vožnjo, tudi zahtev-
nejši vzponi m u ne odvzemajo 
sape. Motorne energičnosti v 
celoti ne iznif i niti samodejni 
robotizirani menjalnik, k i sicer 
še zdaleč n i med najbolj hitri-
m i in odzivnimi, a vendar d o 
volj prepričljiv za tiste, k i j im je 
ročno prestavljanje mučno, ali 
se med vožnjo raje prepustijo 
čemu drugemu. Predvsem pri 
parkiranju zna biti takšen me-
njalnik uporaben pomočnik, 
saj samodejna sklopka poskrbi 
tudi za m in ima lne premike. 
Kadar pa se vozn iku zahoče, 
lahko s premiki prestavne roči-
ce tudi sam poskuša določiti, 
kdaj se m u zahoče več ali manj 
vrtenja motorja. Res pa je tudi 
to, da takšen menjalnik n i za 
vsakogar, prvič zahteva "poseb-
ne želje" i n drugič poldrugi 
eviski tisočak doplačila. 

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI 

C ibna prostornina: 1596 c cm 
Največja m o č pri v/min: 81 k W / n o K M 
Najvišja hitrost: 192 km/h 

Poraba goriva po EU norm.: 5,8/3,8/4,51/100 km 
Maloprodajna cena: 22.520 EUR (5.396.693 SIT) 
Uvoznik: Ci troen Slovenija, Koper 

Ko vem, 
kaj imam! 
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Slovaška policija bo vozila Kia Cee'd 

Kia Motors , ki je v začetku leta začela s proizvodnjo na Slo-
vaškem, je postala dobavitelj s lovaškega ministrstva za no-
tranje zadeve in bo s lovaško pol ic i jo opremljala z vozi l i do 
leta 2010. Prvo kol ič ino - 43 vozi l modela Cee'd - so policij-
ske si le že prevzele, nada l jn j ih 350 av tomob i l o v pa bo 
dobavljenih d o konca leta. V naslednj ih treh letih bo Kia slo-
vaškemu min is t rs tvu za notranje zadeve dobavi la skupaj 
4 .000 vozil. 

http://www.ovtoportner.st


DRUŽABNA KRONIKA 

BENETKE NA BLEDU 
Pred časom so na Bledu organizirali dogodek, ko so na gladini Blejskega jezera ob pletnarjih krmarili 
beneški gondoljerji. Tokrat so prvič v zgodovini beneške gondole plule v tujih vodah. 

Pravila gondoljerjev 
so zelo stroga. Pravi 
beneški gondol jer 
mora najprej uspeš-
no opravit i dve leti 

vajenstva i n vajenec gondolo 
lahko prevzame šele, ko se 
mojster upokoj i . T u d i plet-
nar ne more biti vsakdo. Čol-
narstvo prehaja iz roda v rod 
še od časa vladavine Mari je 
Terezi je, ko je devetaajst 
kmečk ih druž in dobi lo pravi-
co lastništva pletne i n prevo-
za po B le jskem jezeru. Da-
nes Blejsko jezero krasi dva-
indvajset pleten i n so tako 
kot beneške gondole postale 
ku l tu rna i n tur ist ična zna-
menitost svojega kraja. 

Ideja o srečanju pletne i n 
gondole se je pred t remi leti 
porod i la v benešk i o b č i n i 
M i r a Or iago, u resn ič i l a pa 
letos s pomočjo Tur ist ične-
ga društva i n podjetja Sava 
hotel i Bled. Pletnarje, gon-
doljerje i n predsednika Be-
neške tur i s t i čne zveze Re-
nata Morand ina so prvi dan 
pogost i t i l i na terasi G r a n d 
hotela Top l i ce , k jer so j i m 
dobrodošl ico zaželel i b lejsk i 
ž upan Janez Fajfar, vodja 
omen jenega hotela Petra 
VenguSt i n predsednica Tu-
rističnega društva Bled Jana 
Špec. N j i m je tudi pr ipadla 
čast, da so prv i z ap l u l i z 
gondolo po B le j skem jeze-
ru. 

Z bližnje pletne so name-
sto i ta l i janskih 'kancon' to-

krat odmevale slovenske na-
rodne pesmi, k i j ih je veselo 
prepeval pevski zbor Triglav, 
na obal i pa je igrala Godba 
Gorje. 

Zan im iv je b i l prizor, ko so 
se pletnarj i pre izkus i l i v kr-
marjenju gondole i n Beneča-
n i pletne, saj sta j i h v času 
obiska gondoljerjev na Bledu 
čakali kar dve hitrostni preiz-
kušn j i . Najprej sta se med 
seboj pomer i l i tradic ionalni 
plovi l i . Zmago je pričakova-
no slavila enajst metrov dol-
ga i n meter široka gondola, 
ker je pletna s svoj ima dve-
ma met roma š i r ine i n sed-
m i m i dolžine bolj pr imerna 
za udobno plovbo. 

V petstometrski preizkuš-
nj i sta v tekmovalnih gondo-
lah med seboj tekmovali dve 

mešani ekipi. Zmagala je po-
sadka, k i je bi la lažja. Seveda 
pa se še danes redkokdo 
lahko kosa z osmercem blej-
sk ih veteranov, k i je tisti dan 
večkrat švigni l m imo . V čol-
n u so sedeli A lo jz Colja, Pe-
ter Klavora, T o m a ž Guze l j , 
F ranc Kožel j , Jože Maro l t , 
Stanko Sl ivnik i n Drago Bo-
škovski - prave legende slo-
venskega veslaškega športa. 
Več i na med n j i m i je leta 
1964 nastopi la na o l imp i j -
sk ih igrah v Tok iu i n osvoji-
la četrto mesto. 

Organizatorji i n idejni po-
budn ik i so b i l i s prireditvijo 
zadovoljni, tako pletnarji kot 
gondoljerji se tudi že zelo ve-
selijo vnovičnega srečanja, k i 
bo pr ihodnje leto v Benet-
kah. 

Blejski župan Janez Fajfar, Renato Morardino, Michel 
Cuggia in predsednik Turistične zveze Slovenije Dominik S. 
Černjak z družino / f««: Aniu buIov« 

Pevski zbor Triglav je tokrat nastopil dobesedno na jezeru. 
Slovenska 'kancona' je odmevala z blejske pletne. 
/ Folo: Anka Butovec 

Za kratek izlet po Blejskem jezeru ni bil prikrajšan prav 
nihče. / Foto: Anka Bulovec 

V hitrostni preizkušnji na petsto metrov je zmagala ekipa, ki 
je bila lažja. / F« « : Anka BUIOV« 

Legendarni osmerec, ki je na OI v Tokiu leta 1964 osvojil 
četrto mesto. / FOK.: ANKA B U I O V K 

Najstarejši tekmovalec je bil beneški gondoljer Edoardo 
Defranza. / FOM: Anka BUIOVK 

VRTIMO GLOBUS 
Pamela poročena 

P a m e l a A n d e r s o n se je v soboto v Las 
Vegasu poroči la s kockarjem Robertom 
SaJomonom, ki je iz "vročega" posnetka 
še najbolj z n an kot nekdanj i l jub imec 
Pariš Hi l ton. Zanjo je to tretji zakon, pr-
vič je bila poročena z bobnarjem skupi-
ne Motley Crue Tommyjem Leejem, lani 

pa štiri mesece z rockerjem K idom Rockom. Tudi on je 
bil en krat že poročen, in sicer s Shannon Doherty, Bren-
do Iz Beverly H i l i sa 90210. Kratka slovesnost je bila v 
hotelu Mirage, med uro in pol dolg im odmorom med 
predstavama. 

Najbolje se prodaja Anistonova 
Najbolje se prodaja obraz Jennifer Ani -
s t o n , ugotavl ja revija Forbes, ki je na 
podlagi analiz prodaje sestavila seznam 
zvezdnikov, zaradi katerih se revije naj-
bolje prodajajo. Igralka, ki trenutno sne-
ma komedijo He 's just not that Into you, 
je krasila naslovnice domala vseh mod-

nih revij, in čeprav ne zbuja pozornost i z raznimi afera-
mi, so njene zgodbe med najbolj branimi. Na drugem 
mestu je njen bivši mož Brad Pitt, tretja je igralka Scar-
lett Johansson, peta pa Pittova trenutna partnerka Ange-
lina jol ie. 

Lance spet samski 
Sedemkratni zmagovalec kolesarske dir-
ke Tour de France Lance Armstrong se 
je razšel z dekletom, modno oblikovalko 
Tory Burch. Prvič sta se skupaj javno po-
kazala marca letos, par pa naj bi bila že 
mesece prej. Njena predstavnica je potr-
dila, da sta se razšla prijateljsko, razlog 

pa je geografske narave, saj ona zaradi dela večino časa 
preživi v Nev\/ Yorku, on pa ž iv i v Texasu. 

Umrla je "bondovka" 
V 80. letu starosti je umrla Igralka Lois 
Maxwell, ki je v f i lmih Jamesa Bonda ig-
rala gospod ično Moneypenny. V Kanadi 
rojena Igralka, zadnja leta je preživela v 
Avstraliji, je odigrala vlogo tajnice šefice 
M v 14 f i lmih o tajnem agentu, začenši z 
Dr. N o iz leta 1962, v katerem je nasto-

pila ob Seanu Conneryju. Njen najljubši Bondov f i lm je 
bil V Imenu njenega visočanstva, v katerem je tajnega 
agenta igral Avstralec Ceorge Lazenby. 

Maja Hausman, ki je pred časom vzbudila pozornost 
kot manekenka in fotomodei, je tudi dobra pevka, sedaj 
pa se je podala tudi v poslovne vode. / FOU: ijn« Pipan 


